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ختــــام رائـــع ل�ضبــــاق ال�ضبعيــــة للمحـــامـــل 
ال�ضـــراعيــــة لنــــادي تـــراث الإمــــارات

عربي ودويل

كورني�ص عجمان اجلديد غري 
اخلريطة ال�ضياحية بالإمارة

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

املنطقة العازلة يف �ضوريا 
ح�ضان طروادة الرتكي!

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أط��ل��ق 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �م�س مبادرة فريدة 
�حلكومية  �خلدمات  عن  ور�شاهم  �جلمهور  �شعادة  لقيا�س  نوعها  من 
كافة  �إلكرتونية يف  �أجهزة  توزيع  يومي عرب  ب�شكل  وذلك  لهم  �ملقدمة 
�لدو�ئر �حلكومية تكون مرتبطة ب�شبكة مركزية تقوم بر�شد هذ� �ملوؤ�شر 
�ملناطق �جلغر�فية  لر�شد  �لقر�ر  ملتخذي  يومي  ب�شكل  تقارير  و�إر�شال 
و�حلكومية �لأكرث �شعادة ور�شا عن �خلدمات �حلكومية بهدف تطوير 

�خلدمات وحت�شني �شعادة �جلمهور عن �خلدمات �ملقدمة.

وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم تعليقا على �ملبادرة 
ور�شاهم  �جلمهور  �شعادة  ن�شبة  تقارير  �نتظار  �أن  �جلديدة  �حلكومية 
عن �خلدمات �حلكومية ب�شكل �شنوي �أو ف�شلي ل يلبي �لطموحات لأن 
�أي�شا تتغري ب�شرعة ولبد  �لنا�س  �لعامل �ليوم يتغري ب�شرعة وتوقعات 
من ر�شد ذلك ب�شكل يومي.. و�إ�شعاد �لنا�س مهمة ل حتتمل �لتاأجيل.  

�أن تطوير وتغيري �خلدمات هو عمل يومي وتاأثريه يف  و�أ�شاف �شموه 
�ملبادرة �جلديدة موؤ�شر  �شمينا  تاأثري حقيقي ولذلك  �لنا�س هو  �شعادة 
من  قادمة  حقيقية  يومية  تقارير  عرب  �ملوؤ�شر  هذ�  و�شرن�شد  �ل�شعادة 

�مليد�ن.
)�لتفا�شيل �س2(

   

ال�سجن 15 عامًا للبلتاجي وحجازي 
واحمد من�سور بتهمة التعذيب

•• القاهرة-وكاالت:

حممد  �م�����س  ع��اق��ب��ت  م�شرية  حمكمة  �إن  ق�شائية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
بال�شجن  �لإره��اب��ي��ة  �لإخ����و�ن  بجماعة  �لكبري  �ل��ق��ي��ادي  �لبلتاجي 
�مل�شدد ملدة 15 عاما بعد �إد�نته يف ق�شية تتعلق بتعذيب حمام خالل 
م��ب��ارك عام  �لأ���ش��ب��ق ح�شني  بالرئي�س  �أط��اح��ت  �ل��ت��ي  �لح��ت��ج��اج��ات 

.2011
�شفوت  �أي�شا  عاقبت  �لقاهرة  جنايات  حمكمة  �أن  �مل�شادر  و�أ�شافت 
حجازي �ملتحالف مع �لإخ��و�ن وح��ازم ف��اروق ع�شو جمل�س �ل�شعب 
للجماعة  �ل�شيا�شية  �ل��ذر�ع  �ملنحل وهو  و�لعد�لة  عن حزب �حلرية 
بال�شجن  �جل��زي��رة  بقناة  �مل��ذي��ع  �أح��م��د من�شور  وك��ذل��ك  �لره��اب��ي��ة 

�مل�شدد 15 �شنة.
بحق  �لق�شية  نف�س  يف  �شنو�ت  ث��الث  مل��دة  بال�شجن  حكم  �شدر  كما 
�لنق�س  حمكمة  رئي�س  نائب  �خل�شريي  حممود  �مل�شت�شار  من  كل 
�لأ�شبق و�أ�شامة يا�شني �لوزير �ل�شابق يف حكومة مر�شي و�لربملانيني 

�ل�شابقني عمرو زكي وحم�شن ر��شي.
عليهم  �ملحكوم  فيه  و�تهم  حم��ام  به  تقدم  ببالغ  �لق�شية  وترتبط 
باحتجازه وتعذيبه يف مقر �إحدى �شركات �ل�شياحة مبحيط ميد�ن 
يوم  �ندلعت  �لتي  �لحتجاجات  �لقاهرة وهو معقل  و�شط  �لتحرير 
�أعلن  يوما حني   18 بعد  و�نتهت   2011 �لثاين  كانون  يناير   25

مبارك تخليه عن �ل�شلطة.
وهو  فيه  ويظهر  يوتيوب  موقع  على  بث  فيديو  مبقطع  و��شت�شهد 
�شبه عار ويتعر�س للتعذيب و�ل�شتجو�ب ب�شبب �ل�شتباه يف تعاونه 

مع �أجهزة �لأمن �شد �ملحتجني.
يذكر �ن عنا�شر من جماعة �لخو�ن �لرهابية مار�شو� جر�ئم عديدة 
عقب  جر�ئمهم  و�شعدو�  مر�شي  حممد  �مل��ع��زول  حكم  ف��رتة  خ��الل 

�لثورة �ل�شعبية �لتي �طاحت بحكمهم يف 30 يوليو �لعام �ملا�شي.

اأطلق موؤ�شر ال�شعادة بهدف قيا�س �شعادة النا�س ور�شاهم عن اخلدمات ب�شكل يومي

حممد بن را�سد: العامل يتغري كل يوم 
واإ�سعاد النا�س مهمة ال حتتمل التاأجيل

دبي العطاء تدعم امل�ساواة يف 
التعليم لفتيات وفتيان الفلبني

•• مانيال-وام:

�ف���ت���ت���ح���ت م���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
�ل���ع���ط���اء ب�����ش��ك��ل ر���ش��م��ي يف 
�لأ�ش�س  ب��رن��ام��ج  �ل��ف��ل��ب��ني 
�ملهار�ت  وتطوير  �ل�شليمة 
للفتيات  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وت���وف���ري 
�مل����ر�ه����ق����ات �ل�������ذي ب����د�أت����ه 

�ملوؤ�ش�شة عام 2013 .
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قتيالن وخطف مذيع على اأيدي ملي�شيات طرابل�س

بان كي مون ي�سل اىل ليبيا ويدعو جميع االطياف للحوار
•• طرابل�س-وكاالت:

كي مون  بان  �لدولية  للمنظمة  �لعام  �لم��ني  و�شل 
�ىل طر�بل�س ع�شر �ل�شبت يف زيارة غري معلنة.

توجه  �لعام  �لم��ني  �ن  �ىل  ليبية  م�شادر  و��شافت 
�لفخمة يف طر�بل�س  �لفنادق  �ح��د  �ىل  و�شوله  ف��ور 

للقاء عدد من �مل�شوؤولني �لليبيني.
ويف موؤمتر �شحفي له �كد بان كي مون �ن �لولوية 
دون  �لق��ت��ت��ال  ل��وق��ف  ه��ي  ليبيا  يف  حاليا  �لق�شوى 
�شروط م�شبقة و��شاف �نه من �ملهم �ي�شا �ن تدعم 
من  للخروج  �حل���و�ر  �لليبي  �ملجتمع  مكونات  كافة 
موؤكد�  �لليبية  �ملوؤ�ش�شات  وتعزيز  �ل�شيا�شية  �لزم��ة 
�ن  �ملنتخب م�شري� �ىل  �لنو�ب  �شرعية جمل�س  على 

�ي تدخل ع�شكري لن ي�شاهم يف حل م�شاكل ليبيا.

ليبيا  �ل�شالح يف  �نت�شار  م�شكلة  �نه يجب حل  وق��ال 
بالتعاون مع �لمم �ملتحدة موؤكد� �ن �لمم �ملتحدة 
�شتقدم �مل�شاعد�ت �لالزمة للمحتاجني يف هذ� �لبلد

على �شعيد �خر قال �شهود عيان �إن ميلي�شيات فجر 
ليبيا قتلت �شابني من منطقة ف�شلوم و�شط �لعا�شمة 
طر�بل�س حيث �أطلقت عليهما �لنار مبنطقة �لظهرة 
�م�س �ل�شبت. كما خطف م�شلحون من هذه �مليلي�شيات 
كاتبا �أمازيغيا ومذيعا بقناة �لعا�شمة، ح�شبما ذكرت 

�شكاي نيوز عربية.
فيها  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل�����رة  ه����ذه  ول��ي�����ش��ت 
�إذ توقفت جميع  ميلي�شيات فجر ليبيا �لإعالميني، 
�شحف طر�بل�س عن �ل�شدور منذ بدء �ملعارك �لتي 
ي�شنها �مل�شلحون يف �لعا�شمة بعد مغادرة �لإعالميني 

لها.

�بو مازن خالل �جتماعه مع �مني عام �جلامعة �لعربية ووزير �خلارجية �مل�شري

�لبكو�س خلف �ل�شب�شي يف �جتماع �نتخابي

مر��شلة �شحفية جتري بجو�ر �أحد �لثو�ر خوفا من نري�ن قنا�شة تنظيم د�ع�س �لرهابي يف ريف حلب )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

����ش���ن م�����ش��ل��ح��و ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س 
هجمات جديدة بهدف حما�شرة 
�ملقاتلني �لأكر�د �لذين يد�فعون 
عن مدينة عني �لعرب �ل�شورية، 
م���ن���اط���ق غربي  ه���اج���م���و�  وق�����د 
من  ي��ت��م��ك��ن��و�  مل  لكنهم  �مل��دي��ن��ة 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ن��ق��ط��ة �حل����دود 
م���ع ت��رك��ي��ا، �ل���ت���ي ت��ع��ت��رب نقطة 
�لمد�د�ت  لو�شول  ��شرت�تيجية 
�إىل �ملقاتلني �لأكر�د ، ويف �لوقت 
�ل�شتباكات  فيه  تتو��شل  �ل���ذي 
�ل��ع��ن��ي��ف��ة وح�����رب �ل�������ش���و�رع بني 
�لتنظيم �لإرهابي وقو�ت �حلماية 
�لكردية، توقفت غار�ت �لتحالف 
على �لتنظيم ب�شبب عا�شفة من 

�لغبار حجبت �لروؤية.
وع�������زز �ل��ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ي��ط��رت��ه يف 
�ل�شر�شة  �مل��ق��اوم��ة  رغ���م  �مل��دي��ن��ة 
�ل��ت��ي ي��ب��دي��ه��ا �مل��ق��ات��ل��ون �لك���ر�د 
لالئتالف  �جل��وي��ة  و�ل�����ش��رب��ات 
�ل���������دويل �ل����ت����ي م�����ن �مل�����ق�����رر �ن 
�ل�شبوع  جيو�شه  ق���ادة  يناق�شها 
و�علنت  و�����ش���ن���ط���ن.  يف  �مل���ق���ب���ل 
�لوليات �ملتحدة �حر�ز تقدم مع 
على  �حل��رب  يف  مل�شاركتها  تركيا 

�لتنظيم �ملتطرف.
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
تنظيم  م�����ش��ل��ح��ي  �ن  �لن�������ش���ان 
من  ك��ب��ري�  هجوما  �شنو�  د�ع�����س 
لبلوغ  جهة �جل��ن��وب يف حم��اول��ة 
�ملقاتلني  �ن  �ل  �مل��دي��ن��ة،  و���ش��ط 

�لكر�د جنحو� يف �شدهم.
تخللته  �ل���ه���ج���وم  �ن  و�������ش�����اف 
��شتباكات عنيفة د�مت نحو �شاعة 
�ملتطرفني  �مل�شلحني  ون�شف بني 
�ل�شعب  حماية  وح��د�ت  ومقاتلي 

و�ملعار�شة  �لعر�قية  �لمن  قو�ت 
�ل�شورية �ملعتدلة ب�شرعة �كرب. 

�ىل ذلك بّث تنظيم د�ع�س، �م�س 
على  م�����ش��ور�ً  ت�شجياًل  �ل�����ش��ب��ت، 
بطائرة  و���ش��ف��ه��ا  مل���ا  �لن����رتن����ت 
مقاتلوه  ق���ام  �أم��ري��ك��ي��ة  جت�ش�س 
قرب  موجه  ب�شاروخ  باإ�شقاطها 
حمافظة  مركز  �لرمادي  مدينة 

�لأنبار غربي �لعر�ق.
�ل����ذي بّثه  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  وظ��ه��ر يف 
يوتيوب،  على  للتنظيم  م��و�ل��ون 
ع���دد م���ن م�����ش��ل��ح��ي د�ع�������س وهم 
طائرة  حطام  بتفح�س  يقومون 
�ل�شنع،  �أم���ري���ك���ي���ة  �����ش���ت���ط���الع 
ب��ح�����ش��ب م���ا ظ��ه��ر م��ك��ت��وب��اً على 
ب��ع�����س �أج������ز�ء �حل���ط���ام �ل��ت��ي مت 

عر�شها.
�شور  �لت�شجيل  �أن  ظهر  وفيما 
�إ�شقاط  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة  دق���ائ���ق  ب��ع��د 
يت�شرب  ي��ز�ل  ما  كونه  �لطائرة، 
منها �شائل مل يت�شن �لتحقق من 
طبيعته، مل يتبني فيما �إذ� كانت 
عملية �لإ�شقاط متت �م�س �أم يف 

وقت �شابق.
�لطائرة  ف��اإن  �لت�شجيل  وبح�شب 
�أمتار   3 ح�����و�يل  ط��ول��ه��ا  ي��ب��ل��غ 
عدد  تعاون  حيث  �ل��وزن،  وثقيلة 
�أجل  م��ن  �لتنظيم  م��ق��ات��ل��ي  م��ن 
حتريكها وقلبها من �أجل تفح�س 

�أجز�ئها وت�شويرها.
�لنا�شطني  ب��ع�����س  ���ش��ك��ك  وف��ي��م��ا 
�لإع��الم��ي��ني ب���اأن ي��ك��ون �حلطام 
�مل�شور  �لت�شجيل  يف  �مل��ع��رو���س 
ي��ع��ود ل��ط��ائ��رة ����ش��ت��ط��الع و�إمن���ا 
ل�������ش���اروخ �أم���ري���ك���ي ب��ع��ي��د �مل���دى 
وعر�شه  ي���ن���ف���ج���ر  ومل  ����ش���ق���ط 
�لتنظيم على �أنه طائرة من �أجل 
�لتحالف  على  �نت�شار  ت�شجيل 

وا�شنطن تدعو لتدخل تركي �شريع

حرب �سوارع بني داع�س واالأكراد يف عني العرب

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل����ربمل����ان  �ل������ن������و�ب يف  ي�������ش���ت���ع���د 
تاريخي  ل��ت�����ش��وي��ت  �ل��ربي��ط��اين 
ي��ط��ال��ب �حل���ك���وم���ة ب���الع���رت�ف 

بالدولة �لفل�شطينية.
وي��ت��ق��دم ب��امل�����ش��روع ن���ائ���ب حزب 
�ل��ع��م��ال، غ���ر�ه���ام م��وري�����س غد�ً 
�لث��ن��ني ل���دى ع���ودة �ل��ن��و�ب �إىل 

جمل�س �لعموم.
وبح�شب و�شائل �إعالم بريطانية 
�مل�شروع مدعوم من حكومة  فاإن 

�لظل �لعمالية.
�لت�شويت رمزيا، ول يغري  ويعد 
قد  ولكن  �حلكومة،  �شيا�شة  من 

تكون له �نعكا�شات دولية.
فيما  �حلكومة  موقف  ويتلخ�س 
�شرح به وزير �خلارجية �ل�شابق، 
بريطانيا  �إن  بالقول  هيغ،  وليم 
�لعرت�ف  يف  يف  بحقها  حتتفظ 
�لوقت  يف  �لفل�شطينية  بالدولة 
�لذي تختاره، وترى �أنه �لأف�شل 

لإحالل �ل�شلم.

•• الفجر – تون�س - خا�س

�أك����د �لأم�����ني �ل���ع���ام حل��رك��ة ند�ء 
�أّن  �ل���ب���ك���و����س،  �ل���ط���ي���ب  ت���ون�������س 
�لتحالف  ب��خ��ي��ار  متم�ّشك  ح��زب��ه 
نف�س  ي�شاركه  م��ن  م��ع  م�شتقبال 
بالدولة  �ملتعلق  �ملجتمعي  �مل�شروع 

�لع�شرية �ملدنية و�لتقدمية.
�إمكانية  م�����ش��األ��ة  �أّن  ع��ل��ى  و����ش���ّدد 
�ل���ت�������ش���ارك يف �حل���ك���م ب����ني ن����د�ء 
ميكن  ل  �لنه�شة  وح��رك��ة  تون�س 
نتائج  �نك�شاف  �حلديث عنها قبل 
�لنتخابات، معترب� �أّنه من طبيعة 
�ل��ع��م��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �لإع�������الن عن 

خيار�ت وتوجهات �إ�شرت�تيجية.
و�أ�����ش����اف �ل��ب��ك��و���س �أّن�����ه م���ن غري 
حتالف  ع����ن  �حل����دي����ث  �مل���ع���ق���ول 
م���رت���ق���ب يف �ل�����ش��ل��ط��ة ب����ني ن����د�ء 
ظّل  يف  ل�شيما  و�لنه�شة  تون�س 

بني �لطرفني.
�إنهم  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  وي����ق����ول 
�أج�������ربو� ع��ل��ى ط��ل��ب �لع�����رت�ف 
ب�����ش��ب��ب ف�شل  دول����ي����ا  ب���دول���ت���ه���م 

حمادثات �ل�شالم �ملتتالية.
ويعتقدون �أن �عرت�فا دوليا �أو�شع 

�شي�شكل �شغطا على �إ�شر�ئيل.
جامعة  ح�������ذرت  �ل����ق����اه����رة  ويف 
حتويل  م�����ن  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���������دول 
لل�شر�ع من قطاع غزة  ��شر�ئيل 
�لغربية  و�ل�����ش��ف��ة  �ل��ق��د���س  �ىل 
للعدو�ن  م��و����ش��ل��ت��ه��ا  ظ����ل  ف����ى 
�ل��ي��وم��ي و�مل�����ش��ت��م��ر �ل���ذي جتاوز 
ك�����ل �حل����������دود . وق��������ال �لم�����ني 
فل�شطني  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��ع��ام 
�ملحتلة  �ل���ع���رب���ي���ة  و�لر��������ش������ى 
�شبيح  �ل�شفري حممد  باجلامعة 
�ملتطرفني و�ملتع�شبني  �رهاب  �ن 
من  بحماية  ي�شري  ��شر�ئيل  ف��ى 
ح��ك��وم��ة ����ش��ر�ئ��ي��ل .. م���وؤك���د� �ن 
�شيوؤدي �ىل  ��شر�ئيل بذلك  قيام 
نقل هذ� �ل�شر�ع �ىل كل �طر�ف 

و�نحاء �لعامل.

امل���ع���ار����س���ة ال�������س���وري���ة 
ال��ق��ل��م��ون يف  ت���ت���ق���دم 

•• عوا�صم-وكاالت:

جتددت �ل�شتباكات �م�س �ل�شبت، 
�لغربي  �ل���ق���ل���م���ون  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�للبنانية  �ل�شورية  �حل��دود  على 
و�لقو�ت  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلي  ب��ني 
�لنظامية، وقالت كتائب �ملعار�شة 
بعدما  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ت���ت���ق���دم  �إن����ه����ا 
�لنظام  ل���ق���و�ت  ن��ق��اط��اً  ه��اج��م��ت 
�هلل  حزب  من  بعنا�شر  �ملدعومة 
�لغربي  �ل��ق��ل��م��ون  يف  �ل��ل��ب��ن��اين 
بريف دم�شق. و�متدت �ملو�جهات 
�إىل  و����ش���وًل  فليطة  ب��ل��د�ت  م��ن 
ع�شال �لورد مرور�ً بنقطة �شهور 
�إنها  �ل��ك��ت��ائ��ب  وق���ال���ت  �مل���ع���ب���ور، 
ن��ق��ط��ت��ني لقو�ت  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت 
�لنظام على �أطر�ف بلدة فليطة، 
وما ز�لت حتا�شر نقاطاً �أخرى يف 

حميط �لبلدة. 
�لوكالة  قالت  �آخ���ر،  �شعيد  على 
�للبنانية  ل����الإع����الم  �ل���وط���ن���ي���ة 
يف  منزلني  �إن  �ل�شبت،  �لر�شمية، 
بلدة عمار �لبيكات يف عكار، �شمال 
�شقوط عدد  ج��ر�ء  �أ�شيبا  لبنان، 
على  �ل�شبت،  فجر  �لقذ�ئف  من 

بلد�ت حدودية لبنانية.

�لختالف يف �لروؤى.
وت���������ش����اءل ق����ائ����ال: ك���ي���ف ل���ن���ا �أن 
�أّن  و�حل���ال  �لنه�شة  م��ع  نتحالف 
على  ع��ادة  يقوم  �لتحالف  مفهوم 
م�شروعا  تتقا�شم  �أط���ر�ف  �لتقاء 

�أن  على  موري�س  م�شروع  وين�س 
�أنه ينبغي  جمل�س �لعموم يعتقد 
على �حلكومة �لعرت�ف بالدولة 
دولة  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

�إ�شر�ئيل.
خطو�ت  و�شط  �لت�شويت  وي��اأت��ي 
يف دول �أوروبية �أخرى لالعرت�ف 

ر�شميا بالدولة �لفل�شطينية.
�ل�شويدية،  �حلكومة  �أعلنت  فقد 
�لو�شط،  ي�شار  لتيار  تنتمي  �لتي 

ر�شميا  �لع���������رت�ف  �ع���ت���ز�م���ه���ا 
لتكون  �لفل�شطينية،  ب��ال��دول��ة 
بذلك �أول دولة كبرية يف �لحتاد 

�لأوروبي تنحو هذ� �ملنحى.
�خلارجية  با�شم  متحدث  وق���ال 
�شيكون  �لع��رت�ف  �إن  �لفرن�شية 

خطوة �إيجابية يف وقت ما. 
موجة  �إن  �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل  وت����ق����ول 
نا�شجة،  غ���ري  ه����ذه  �لع������رت�ف 
وتعرقل جهود �لت�شوية �ل�شلمية 

وت�شور�ت م�شرتكة يف �شّف و�حد 
�شّد �أطر�ف �أخرى تتعار�س معها؟ 
فهل ميكن �أن يتحالف ند�ء تون�س 

�شّد �لقوى �لدميقر�طية؟.
)�لتفا�شيل �س11(

ي�شتميتون  �ل����ذي����ن  �ل����ك����ردي����ة 
��شابيع يف  ث��الث��ة  �ك��رث م��ن  منذ 
دف��اع��ه��م ع��ن م��دي��ن��ة �ل��و�ق��ع��ة يف 
حم��اف��ظ��ة ح��ل��ب و�حل���دودي���ة مع 

تركيا.
متو��شلة  هناك حم��اولت  وتابع 
للتقدم  د�ع�����س  تنظيم  ق��ب��ل  م��ن 

نحو و�شط �ملدينة.
وت�شن يف مقابل ذلك جمموعات 
�ل�شعب  ح���م���اي���ة  وح��������د�ت  م����ن 
عن  للدفاع  تقاتل  �لتي  �لكردية 
ن��وع��ي��ة ت�شمل  ع��م��ل��ي��ات  �مل��دي��ن��ة 
����ش���رق عني  ت�����ش��ل��ل يف  ع��م��ل��ي��ات 
�لعرب لقتل عنا�شر من �لتنظيم 
ذلك،  بعد  مو�قعها  �ىل  و�ل��ع��ودة 

بح�شب ما �علن �ملر�شد.
�ملدينة  ج��ن��وب  يف  �لهجوم  ووق���ع 
بعيد �شيطرة �لتنظيم على �ملربع 

�لم���ن���ي ل��ل��م��ق��ات��ل��ني �لك�������ر�د يف 
�شمال عني �لعرب، وي�شم مباين 
�لذ�تية  ل�����الإد�رة  ت��اب��ع��ة  وم��ر�ك��ز 

�لكردية.
�لتنظيم  ه������ذ�  م���ق���ات���ل���و  وب�������ات 
�مل��ت��ط��رف ي�����ش��ي��ط��رون ع��ل��ى نحو 
�لتي  �مل���دي���ن���ة  م����ن  ب���امل���ئ���ة   40
�شبعة  �ىل  �شتة  م�شاحتها  تبلغ 
وحتيط  م���رب���ع���ة  ك����ي����ل����وم����رت�ت 
بعد  وذل������ك  ق����ري����ة،   356 ب���ه���ا 
�شرقها  ع����ل����ى  ������ش����ت����ح����و�ذه����م 
م���ن ج��ه��ت��ي �جلنوب  وت��ق��دم��ه��م 

و�لغرب نحو و�شطها.
�أهمية  �لأب��ي�����س  �لبيت  �أك���د  كما 
�جلي�س  م�شاعدة  على  �حل�شول 
�ل��رتك��ي ���ش��ري��ع��اً يف �حل���رب على 

�ملتطرفني يف �لعر�ق و�شوريا. 
و�ج��ت��م��ع��ت ل���ي���ز� م���ون���اك���و وهي 

و�حدة من كبار م�شاعدي �لأمن 
�ل���ق���وم���ي ل��ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي 
بار�ك �أوباما مع رئي�س �ملخابر�ت 
�إطار  ف��ي��د�ن يف  �ل��رتك��ي ه��اك��ان 
�لأمريكية  �للقاء�ت  من  �شل�شلة 
�ل��رتك��ي��ة ب��ه��دف �حل�����ش��ول على 
مقاتلي  ل���ت���دري���ب  ت���رك���ي���ا  دع�����م 

�ملعار�شة �ل�شورية �ملعتدلة. 
بيان  �لأب���ي�������س يف  �ل��ب��ي��ت  وق����ال 
تقديرها  ع��ن  ع��ربت  موناكو  �إن 
لدعم تركيا للعمليات �لع�شكرية 
�لعر�ق  يف  �حل��ال��ي��ة  �لأم��ريك��ي��ة 
�أه��م��ي��ة ت�شريع  و�أك����دت  و���ش��وري��ا 
�إط������ار  �ل����رتك����ي����ة يف  �مل���������ش����اع����دة 
لإ�شعاف  ���ش��ام��ل��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
نهاية  يف  وت���دم���ريه���ا  )د�ع���������س( 
ل��ي��ز� موناكو  �مل��ط��اف ..و����ش���ددت 
ع��ل��ى �حل���اج���ة �ىل ب���ن���اء ق����در�ت 

اجلامعة حتذر ا�شرائيل من حتويل ال�شراع ال�شيا�شي اىل ديني

النواب الربيطانيون ي�سوتون على االعرتاف بفل�سطني

ردا على مقرتح رئي�س حركة النه�شة:

نداء تون�س: االأقربون اأوىل.. بالتحالف..!
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مقتل وجرح جنود مينيني بتفجري يف ح�سرموت
•• �صنعاء-وكاالت:

قتل جنديني وجرح ثالثة �آخرين �م�س �ل�شبت يف �نفجار عبوة نا�شفة يف 
ح�شرموت )�شرقي �لبالد(، يف حني ��شتوىل �حلوثيون على منزل لأحد 
م�شت�شاري �لرئي�س عبد ربه من�شور هادي يف �حلديدة )غربي �لبالد(.

و�نفجرت �لعبوة �لنا�شفة يف مديرية �شبام بح�شرموت لدى مرور دورية 
تابعة للو�ء 135 م�شاة. وجاء هذ� �لهجوم بعد يومني من هجوم من�شق 
جلماعة �أن�شار �ل�شريعة �لتابعة ل�تنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لعرب على 
مقتل  �إىل  �أدى  مم��ا  بح�شرموت،  �ل��ع��رب  م��دي��ري��ة  يف  للجي�س  مع�شكر 

ع�شرين جنديا وجرح ع�شر�ت.
�أيام من �حتفالت يف �ملحافظات �جلنوبية  ياأتي قبل  و�لهجوم �جلديد 
يف ذكرى �ندلع �لثورة على �لحتالل �لربيطاين يف 14 �أكتوبر ت�شرين 

�لأول 1963، يف ظل خماوف من عمليات للقاعدة بتلك �ملحافظات.

بتفجري  ال�سحايا  ع�سرات 
ان��ت��ح��اري ���س��م��ال ب��غ��داد

•• بغداد-رويرتز:

و�آخرون  طبيون  م�شوؤولون  ق��ال 
يرتدي  �نتحاريا  �إن  �ل�شرطة  يف 
ح����ز�م����ا ن��ا���ش��ف��ا ف���ج���ر ن��ف�����ش��ه يف 
�لعا�شمة  من  �ل�شمال  �إىل  �شوق 
 11 فقتل  �م�س  بغد�د  �لعر�قية 
�شخ�شا   21 و�أ�����ش����اب  ���ش��خ�����ش��ا 

�آخرين.
وق����ع �ل��ه��ج��وم ع��ل��ى ب��ع��د حو�يل 
28 كيلومرت� �شمايل بغد�د بني 

بلدتي �لطارمية وم�شهدة.
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اأخبـار الإمـارات

اأطلق موؤ�شر ال�شعادة بهدف قيا�س �شعادة النا�س ور�شاهم عن اخلدمات ب�شكل يومي

حممد بن را�سد: العامل يتغري كل يوم واإ�سعاد النا�س مهمة ال حتتمل التاأجيل

املبادرة �ست�سمل بجانب املواطنني واملقيمني اأكرث من 12 مليون زائر �سنويا ملدينة دبي لتقييم جتربة زيارتهم ب�سكل فوري
دبي املدينة االأوىل عامليا التي تقي�س �سعادة �سكانها وزوارها و�سياحها يوميا

�سفارة الدولة بوا�سنطن وكلية كيندي تد�سنان مبادرة االإمارات للقيادات 
•• وا�صنطن -وام: 

قامت �شفارة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف و��شنطن دي �شي وكلية 
للقياد�ت  �لإم��ار�ت  مبادرة  بتد�شني  موؤخر�  هارفارد  بجامعة  كينيدي 
�لقياد�ت  و�إع���د�د  لتدريب  يهدف  تعليمي  برنامج  ع��ن  ع��ب��ارة  ..وه���ي 
�لعربية.  و�ملنطقة  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �حلكوميني  و�مل�شوؤولني  �ل�شابة 
�لتي  �لفعاليات  �إح���دى  �أث��ن��اء  �لربنامج  ع��ن  ر�شميا  �لإع���الن  وق��د مت 
��شت�شافها �شعادة يو�شف �لعتيبة �شفري دولة �لإم��ار�ت لدى �لوليات 
يف  �شعادته  و��شنطن حيث حت��دث  �ل��دول��ة يف  �شفارة  مبنى  �ملتحدة يف 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لتعليم  �أهمية  حول  باملنا�شبة  �ألقاها  �لتي  �لكلمة 
�ل�شفري:  �شعادة  �لتطرف. وقال  ملكافحة  �أد�ة مهمة  باعتباره  �لأو�شط 

ل بد لنا من �لجتهاد لتوفري بد�ئل للتطرف وهذ� يعني توفري فر�س 
�أف�شل للبنني  �إتاحة مناهج تعليمية  �أف�شل وقبل كل �شيء  �قت�شادية 
�لتطرف  ملعاجلة  �حلقيقي  �ل��رتي��اق  �إن  �شعادته:  و�أ���ش��اف  و�ل��ب��ن��ات. 
يتمثل يف �لتعليم و�لتمكني. و�أكد �ل�شفري �لعتيبة على �أهمية مكافحة 
تنظيم  د�ع�س و�لتطرف خارج نطاق ميد�ن �ملعركة من طريق حتدي 
و�أ�شار  للتطرف.  �جلوهرية  �مل�شببات  وتقوي�س  �ملتطرفني  معتقد�ت 
وق��ف متويل  �أج��ل  �ل��دويل من  �ملجتمع  �أن يعمل  �إىل �شرورة  �شعادته 
�لدول  ب��ني  �حل���دود  وت��اأم��ني  �لأج��ان��ب  �ملقاتلني  وجتنيد  �ملتطرفني 
و�حليلولة دون ��شتغالل �شبكة �لإنرتنت ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
و�لعرت��س على ��شتخد�م �ملر�كز �لدينية للرتويج للكر�هية و�لعنف. 
�لقيادة  �ل�شر�كة مناق�شة عامة حول  �شهدت عملية تد�شني هذه  وقد 

�لأمريكي  �ل��ق��وم��ي  �لأم���ن  م�شت�شار  فيها  ���ش��ارك  م�شطرب  ع��امل  يف 
هارفارد  ج��ام��ع��ة  يف  و�مل��ح��ا���ش��ر�ن  ج��ون��ز  جيم�س  �جل����رن�ل  �ل�����ش��اب��ق 
و�ملدير�ن �مل�شاركان ملبادرة �لإمار�ت للقياد�ت �ل�شفري نيكول�س برينز 
و�لربوفي�شور ديفيد غريغن. وناق�س �مل�شاركون �أهمية �لقيادة �لقوية 
�ل�شرق  يف  �مل�شطربة  و�لأمنية  �ل�شيا�شية  �لبيئة  يف  �لر�شيد  و�حلكم 
�لأو�شط كما �أمنو� على �لنقاط �لتي �أ�شار �إليها �شعادة �ل�شفري �لعتيبة 
وقالو� �إن �لو�شع �لأمني �لر�هن يف �ملنطقة يوؤكد مدى �أهمية تدريب 
قادة �مل�شتقبل و�إحلاقهم برب�مج تعليمية معينة كتلك �لتي تت�شمنها 
مبادرة �لإمار�ت للقياد�ت وذلك من �أجل تدريبهم على كيفية �لت�شدي 
للتحديات �مل�شتجدة. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن مبادرة �لإمار�ت للقياد�ت 
�لإمار�ت  دول��ة  دولر من حكومة  15 مليون  قيمتها  تاأ�ش�شت مبنحة 

�لعربية �ملتحدة و�شيعمل �لربنامج �لذي حددت مدته بخم�س �شنو�ت 
و��شع  هارفارد يف طيف  كينيدي يف جامعة  كلية  م�شاركة  تعميق  على 
بر�مج  توفري  مع  �لتنفيذية  �ل��ك��و�در  وتعليم  �جل��دي��دة  �لأب��ح��اث  من 
يف  �حلكومي  �لقطاع  يف  �مل�شتقبلية  �لقياد�ت  لتدريب  تهدف  للزمالة 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويف كافة بقاع �ملنطقة. و�شيتوىل �إد�رة 
�ملبادرة كل من �ل�شفري نيكول�س برينز رئي�س مبادرة �ل�شرق �لأو�شط 
يف كلية كينيدي بجامعة هارفارد و�لربوفي�شور ديفيد غريغن �ملدير 
�شبق  ملا  وبالإ�شافة  �لكلية.  ذ�ت  يف  �حلكومية  �لقياد�ت  ملركز  �مل�شارك 
�ملتعلقة مبنطقة  كليات جامعة هارفارد  �ملبادرة دعما لأبحاث  �شتوفر 
وبر�مج  �لطلبة  يجريها  �لتي  �لأب��ح��اث  ع��ن  ف�شال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

�لتدريب �لتي توفر لهم يف �ملنطقة. 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلق �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب��ي رع��اه �هلل �م�س م��ب��ادرة فريدة 
�جلمهور  �شعادة  لقيا�س  نوعها  من 
�حلكومية  �خل��دم��ات  ع��ن  ور�شاهم 
�مل��ق��دم��ة ل��ه��م وذل����ك ب�����ش��ك��ل يومي 
ع��رب ت��وزي��ع �أج���ه���زة �إل��ك��رتون��ي��ة يف 
�ل�����دو�ئ�����ر �حل���ك���وم���ي���ة تكون  ك���اف���ة 
م���رك���زي���ة تقوم  ب�����ش��ب��ك��ة  م��رت��ب��ط��ة 
تقارير  و�إر���ش��ال  �ملوؤ�شر  ه��ذ�  بر�شد 
لر�شد  �لقر�ر  ملتخذي  يومي  ب�شكل 
و�حلكومية  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  �مل���ن���اط���ق 
�خلدمات  عن  ور�شا  �شعادة  �لأك��رث 
�خلدمات  تطوير  بهدف  �حلكومية 
وحت�������ش���ني ����ش���ع���ادة �جل���م���ه���ور عن 

�خلدمات �ملقدمة.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  وقال 
ت��ع��ل��ي��ق��ا على  �آل م��ك��ت��وم  ب���ن ر�����ش���د 
�مل����ب����ادرة �حل��ك��وم��ي��ة �جل����دي����دة �أن 
�نتظار تقارير ن�شبة �شعادة �جلمهور 
�حلكومية  �خل��دم��ات  ع��ن  ور�شاهم 
يلبي  ل  ف�����ش��ل��ي  �أو  ���ش��ن��وي  ب�����ش��ك��ل 
�لطموحات لأن �لعامل �ليوم يتغري 
ب�شرعة وتوقعات �لنا�س �أي�شا تتغري 

عامليا  �لأوىل  �مل��دي��ن��ة  دب���ي  وت��ع��ت��رب 
حقيقيا  يوميا  قيا�شيا  تطبق  �لتي 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل�����ش��ع��ادة �جل���م���ه���ور من 
�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ه��م ع��رب كافة 
مر�كزها بو��شطة نظام ذكي متطور 
�ل��ي��وم��ي��ة ملتخذي  ت���ق���اري���ره  ي���ق���دم 
م�شتوياتهم  ك���اف���ة  ع����رب  �ل�����ق�����ر�ر 

�لوظيفية.
بيانات  على  �ملوؤ�شر  نتائج  و�شتبنى 
ن��وع��ي��ة ي��ت��م �حل�����ش��ول ع��ل��ي��ه��ا من 
متلقي  يعطي  ذك���ي  تطبيق  خ���الل 
3 خ��ي��ار�ت لتحديد مدى  �خل��دم��ة 
�شعادته بتجربة �خلدمة �لتي تلقاها 
عند  �لتطبيق  ه���ذ�  �شيتوفر  ح��ي��ث 
نقاط تلقي �خلدمة �أو عرب �ملن�شات 
�ل���ت���ي تقدم  �ل��ذك��ي��ة �لف���رت�����ش���ي���ة 
�لإلكرتونية  �ل�شبكة  عرب  �خلدمة 
�ل�شعادة  م���وؤ����ش���ر  ت��ط��ب��ي��ق  و���ش��ي��ت��م 
ت��دري��ج��ي��ا ل��ي�����ش��م��ل ك���اف���ة �ل���دو�ئ���ر 
�لقادمة.  �ل�شنة  خ��الل  �حلكومية 
وت�شمل �ملرحلة �لثانية من �مل�شروع 
خمتارة  قطاعات  يف  �أي�شا  تطبيقه 
لإث��ر�ء جتربة  �لقطاع �خلا�س  من 
وحتديد  و�ل�����ش��ائ��ح��ني  �ل���ز�ئ���ري���ن 
م���دى ر���ش��اه��م ع��ن جت��رب��ة مدينة 
دبي ب�شكل فوري وعرب كافة �لنقاط 

�لتي يتلقون عربها خدماتهم .

ب�شرعة ولبد من ر�شد ذلك ب�شكل 
ي���وم���ي.. و����ش��ع��اد �ل��ن��ا���س م��ه��م��ة ل 
�أن  �شموه  و�أ�شاف  �لتاأجيل.  حتتمل 
عمل  هو  �خل��دم��ات  وتغيري  تطوير 
�لنا�س هو  �شعادة  وتاأثريه يف  يومي 

�لتحول  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  م���ب���ادر�ت 
و�ملدينة  �ل���ذك���ي���ة  �حل���ك���وم���ة  ن��ح��و 
��شتخد�م  ب���ه���دف  وذل�����ك  �ل���ذك���ي���ة 
زيادة  يف  وتطبيقاتها  �لتكنولوجيا 
وزي�����ادة  �حل��ك��وم��ي  �لأد�ء  ف��اع��ل��ي��ة 

وت�شهيل حياتهم و�خت�شار �لطاقات 
و�لأوق��ات يف �لإج��ر�ء�ت ونريد عرب 
�مل���ب���ادرة �جل���دي���دة ق��ي��ا���س ك��ل ذلك 
نبد�أ  و�ليوم  يومي  ب�شكل  ومتابعته 
ب���ال���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة وه��دف��ن��ا �أن 

تاأثري حقيقي ولذلك �شمينا �ملبادرة 
و�شرن�شد  �ل�شعادة  موؤ�شر  �جلديدة 
ت���ق���اري���ر يومية  �مل���وؤ����ش���ر ع���رب  ه����ذ� 
وتاأتي  �مليد�ن.   من  قادمة  حقيقية 
�مل��ب��ادرة �جل��دي��دة �شمن حزمة من 

م�شاهمتها يف حتقيق �شعادة �ملجتمع. 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 
�إطالقه  خ��الل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
ل��ل��م��ب��ادرة �جل��دي��دة �أن �ل��غ��اي��ة من 
�لنا�س  �إ���ش��ع��اد  ه��و  مبادر�تنا  جميع 

�لقطاع  �أي�����ش��ا  ق��ري��ب��ا  ذل���ك  ي�شمل 
�خلا�س لتطوير جتربة حياة مميزة 
وذ�ت جودة عالية جلميع �ملو�طنني 
لتقييم  �أي�شا  و�لز�ئرين  و�ملقيمني 
فوري   ب�شكل  لدبي  زيارتهم  جتربة 

دبي العطاء تدعم امل�ساواة يف التعليم لفتيات وفتيان الفلبني
•• مانيال-وام:

�لعطاء  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
برنامج  �لفلبني  يف  ر�شمي  ب�شكل 
�لأ�ش�س �ل�شليمة وتطوير �ملهار�ت 
وتوفري �لتعليم للفتيات �ملر�هقات 
 2013 �لذي بد�أته �ملوؤ�ش�شة عام 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة  بالن 
تخطي  ب����ه����دف  �ن���رتن���ا����ش���ون���ال 
بني  بالتفرقة  �ملتعلقة  �لتقاليد 
�جل��ن�����ش��ني ومت��ك��ني �ل��ف��ت��ي��ات من 
���ش��خ�����ش��ي ومهني  حت��ق��ي��ق جن����اح 
ي�شاهي جن��اح �ل��ذك��ور. ج��اء ذلك 
خ��الل �ل��زي��ارة �ل��ت��ي ت��ز�م��ن��ت مع 
 -11 للفتاة  �لثالث  �لعاملي  �ليوم 
�ل�شيد  حاليا  بها  ويقوم  �أكتوبر- 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ق��رق  ط��ارق 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق له 
وذلك بهدف �إمتام ر�شد �ملد�ر�س 
ومر�كز  و�ل���ث���ان���وي���ة  �لب���ت���د�ئ���ي���ة 
منطقتي  يف  �ل���ب���دي���ل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ميالجرو�س وبالنا�س مبحافظة 
فاعلية  م���دى  وتقييم  ما�شباتي 
باأهمية  �ل��ق��رق  ون���وه  �ل��ربن��ام��ج. 
موؤكد�  �جل��ن�����ش��ني  ب���ني  �مل�������ش���او�ة 
�أي  �لأم���ث���ل يف  �ل��ت��ط��ور  ب��ل��وغ  �ن 
ب��ل��د ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق مبد�أ 
و�عتباره  �جلن�شني  ب��ني  �مل�����ش��او�ة 
�أول�����وي�����ات �ل���ت���ط���وي���ر على  �أح������د 
جمرد  ول��ي�����س  �ل��وط��ن��ي  �ل�شعيد 
�لعامل  �ن  و�����ش���اف  �أع���ل���ى.  م��ث��ال 
ي�����ش��ه��د �ل���ي���وم ت���ف���اوت���ا ك���ب���ري� يف 
يف  و�لبنات  �لبنني  م�شاركة  ن�شب 
و�لقت�شادية  �لتعليمية  �جلو�نب 
على  �شلبا  ينعك�س  �ل����ذي  �لأم����ر 
�أنه  �إذ  �ملجتمع  و�إن��ت��اج��ي��ة  ت��ط��ور 
يعيق تقدم �شريحة ل ي�شتهان بها 
من �ل�شكان. ولفت �ىل �ن �لهدف 
�ل�شليمة  �لأ����ش�������س  ب��رن��ام��ج  م���ن 

�لأ�ش�س �ل�شليمة وتطوير �ملهار�ت 
وتوفري �لتعليم للمر�هقات جهود 
د�ئ�����رة �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �جتاه 
بحلول  للجميع  �لتعليم  حتقيق 
نعمل  �أن  يجب  و   ..2015 ع��ام 
متنع  �لتي  �حل��و�ج��ز  لرفع  �شويا 
�لتعليم  �إك����م����ال  م����ن  �لأط�����ف�����ال 
�لأ���ش��ا���ش��ي وي�����ش��م��ل ه���ذ� معاجلة 
�ملتعلقة  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ات  �لأع������ر�ف 
ب��اجل��ن�����ش��ني و�ل��ت��ي مت��ن��ع ك��ل من 
�لإلتحاق  م���ن  و�ل��ب��ن��ني  �ل��ب��ن��ات 
و�ل��ب��ق��اء يف �مل��در���ش��ة مب��ا يف ذلك 
�ملر�هقات  وحمل  �لأطفال  عمالة 
. من جانبها قالت كارين فان دير 
هور �لرئي�س �ملحلي ملوؤ�ش�شة بالن 
�نرتنا�شونال يف �لفلبني �ن برنامج 
�لأ�ش�س �ل�شليمة وتطوير �ملهار�ت 
وتوفري �لتعليم للمر�هقات يدعم 
ما�شباتي  يف  حمليا  جمتمعا   32
منح  خ��الل  من  �ل�شمالية  و�شمر 
�لطالب �ملعر�شني خلطر �لت�شرب 
�ملنا�شبة  �مل�����ش��اع��دة  �مل���د�ر����س  م��ن 
لتمكينهم من مو��شلة ح�شورهم 
�لربنامج  �ن  و�أ���ش��اف��ت  �مل��در���ش��ة. 
�لتعليم  نظام  تطوير  �إىل  يهدف 
�ل���ب���دي���ل �ل�����ذي ي���رع���ى �لأط���ف���ال 
�ملدر�شة  خ��ارج  هم  ممن  و�ل�شباب 
وميدهم بالدعم و�ملو�د �لالزمة. 
نظام  يف  �لتعليم  م���در�ء  ويحظى 
للتدريب  بفر�شة  �لبديل  �لتعليم 
ت�شهيل  بهدف  �لقدر�ت  بناء  على 
وبالإ�شافة  �ملقدم.  �لتعليم  جودة 
�لتعليم  يف  �مل����ق����دم  �ل����دع����م  �إىل 
�ل�شليمة  �لأ���ش�����س  برنامج  ي�شعى 
�لتعليم  وتوفري  �ملهار�ت  وتطوير 
�إىل تدريب �ملر�هقني  للمر�هقات 
�لأمية  ملحو  و�ل��ب��ن��ات  �لبنني  م��ن 
�ملالية و�لتعرف على مبادئ تعليم 
�جلن�شية  �لثقافة  لن�شر  �لنظر�ء 

و�����ش����ح����ة �لإجن������������اب و�حل�����ق�����وق 
وتقدمت  ب��امل��ر�ه��ق��ني.  �خل��ا���ش��ة 
�ل�شكر  ب��خ��ال�����س  ه����ور  دي����ر  ف����ان 
�لتي  �لعطاء  دب��ي  �إىل  و�لم��ت��ن��ان 
ت��ق��دم �ل��دع��م م��ن خ��الل برنامج 
�لأ�ش�س �ل�شليمة وتطوير �ملهار�ت 
وتوفري �لتعليم للمر�هقات �لذي 
متابعة  يف  �ل��ف�����ش��ل  �إل���ي���ه  ي���ع���ود 
و�ملر�هقني  �لأط���ف���ال  م��ن  �مل��زي��د 
يف  تعليمهم   - �لفتيات  وخا�شة   -
�شر�كتنا  �أن  نثق  وقالت  �ملدر�شة. 
تاأكيد  مع دبي �لعطاء ت�شهم بكل 
حياة  و�ل���ب���ن���ات  �ل��ب��ن��ني  م��ن��ح  يف 
�أف�����ش��ل م��ن خ���الل ت��وف��ري �ملزيد 
�ملرتبطة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ف���ر����س  م����ن 
باحلياة و�ل�شتثمار�ت يف �ملجالت 
و�ملالية  و�ل�شخ�شية  �لجتماعية 
�لبيانات  جميع  �ن  ورغ��م  �أي�����ش��ا. 
تفوق  ت��ربز  �لرئي�شية  �لتعليمية 
و�ملمار�شات  �لآر�ء  ف���ان  �ل��ف��ت��ي��ات 
�ل����ق����ائ����م����ة ع����ل����ى �ل����ت����ف����رق����ة بني 
�جل��ن�����ش��ني لت�����ز�ل ت�����ش��ك��ل حتديا 
�لفتيات  تطور  يعرت�س  م�شتمر� 
�لتخلي عن  منهن  يتوقع  �لالتي 
�ملنزلية  �ل��و�ج��ب��ات  لأد�ء  �لتعلم 
�ل��رع��اي��ة وكذلك  ب����دور  و�ل��ق��ي��ام 
�مل�شاهمة يف توفري �لدخل للعائلة 

يف عمر مبكر. 
وت���ت�������ش���اءل ف���ر����س �ل���ف���ت���ي���ات يف 
تطوير طاقاتهن �لكامنة وهزمية 
�أثار �لفقر عرب عدد من �لق�شايا 
مثل �لزو�ج �ملبكر و�حلمل و�لعنف 
�لتعليمية  �ملرحلة  �أثناء  �جلن�شي 
عر�شة  �أك���رث  �لفتيات  تعد  حيث 
�جلن�شي  �لع�����ت�����د�ء  مل���م���ار����ش���ات 
�ملنزل  يف  و�ل��ع��ن��ف  و�ل���ش��ت��غ��الل 
�أخ���رى  ح����الت  �مل��در���ش��ة ويف  ويف 
�لفتيات  ه��وؤلء  تو�جه  �أي�شا. كما 
�لثقافة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ف��رق��ة 

حالت  مثل  �ملجتمع  يف  �ل�شائدة 
�لزو�ج �ملخطط له م�شبقا و�لزو�ج 
بالإكر�ه و�لزو�ج �ملبكر كما تعانني 
من �لتفرقة �أثناء مرحلة �لتعليم 
و�ل����ت����دري����ب لك���ت�������ش���اب �مل����ه����ار�ت 
�ملر�هقات  ق���ب���ول  ي���ت���م  ل  ح���ي���ث 
م����ن �حل�����و�م�����ل وك����ذل����ك �لأم������ر 
�ملر�هقات غري  لالأمهات  بالن�شبة 
ن�شبة  ت�شهد  وبينما  �مل��ت��زوج��ات. 
�ل�����ولد�ت ت��ر�ج��ع��ا ت��دري��ج��ي��ا بني 
�لعمرية  �لفئة  ذو�ت  م��ن  �لن�شاء 
�لأك�����رب ت�����زد�د ه���ذه �ل��ن�����ش��ب��ة بني 
�لفتيات بعمر 15-19 يف �لدول 
ذ�ت �لدخل �ملنخف�س �أو �ملتو�شط. 
�ل�شليمة  وي�شاعد برنامج �لأ�ش�س 
�لتعليم  وتوفري  �ملهار�ت  وتطوير 
ل��ل��م��ر�ه��ق��ات ع��ل��ى م��ع��اجل��ة هذه 
�لفتيات  دعم  خالل  من  �لق�شايا 
�لأ�شا�شي  �لتعليم  مرحلة  لإكمال 
و�لعالقات  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��ن  وب���ن���اء 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي مت��ك��ن��ه��ن من 
�أف�شل �خليار�ت يف �حلياة  �نتقاء 
حياتهن  على  �إيجابا  ينعك�س  مما 
�مل�شتقبل.  يف  ع��ائ��الت��ه��ن  وح��ي��اة 
ن��ه��ج ير�عي  �ت���ب���اع  وم����ن خ����الل 
�مل�شتهدفني  �لأ���ش��خ��ا���س  ج��ن�����س 

يعنى �ل��ربن��ام��ج ب��دع��م �أك���رث من 
ومر�هقا  ط���ف���ال    700.14
�إىل  �ل����و�����ش����ول  ور��������ش������د� وي����ت����م 
�لأ�����ش����خ����ا�����س �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
و��شعة  جمموعة  ع��رب  �ل��ربن��ام��ج 
م��ن �ل��ن�����ش��اط��ات �ل��ت��ي ت��رك��ز على 
و�رتباطه  �لتعليم  ج��ودة  تطوير 
بيئات  وت����وف����ري  �حل����ي����اة  ب����و�ق����ع 
وتن�شئة  لتعليم  ود�ع��م��ة  حا�شنة 
بالذكر  �جلدير  و�لبنات.  �لبنني 
�جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  ق�شية  �أن 
ت��ع��ت��رب م���ن �أه����م �ل��ق�����ش��اي��ا �لتي 
ت�����ش��ت��ن��د �إل���ي���ه���ا دب�����ي �ل���ع���ط���اء يف 
�لتي  �لتعليمية  ب��ر�جم��ه��ا  �إط����ار 
�إىل توفري فر�س تعليمية  تهدف 
مت�شاوية لكل من �لبنني و�لبنات 
وتعليم �شليم وبيئات تعليمية �آمنة 
مع �ملر�فق �لالزمة وكذلك �ملو�د 
�لأكادميي من  �لتعليمية و�لدعم 
ب��الأ���ش��اف��ة �ىل  م��وؤه��ل��ني  معلمني 
وتظهر  �ملحلي.  �ملجتمع  �إ���ش��ر�ك 
�أن  موؤخر�  �ل�شادرة  �لإح�شائيات 
تقر�أ  �أم  قبل  م��ن  �مل��ول��ود  �لطفل 
 50 بن�شبة  ت��ق��در  ف��ر���ش��ة  مي��ل��ك 
باملائة �أكرث للعي�س بعد بلوغ عمر 
من  و�ح���دة  فتاة  و�أن  �شنو�ت   5

�أ�شل 5 فتيات ترتك �ملدر�شة قبل 
�لثانوي.  �لتعليم  م��رح��ل��ة  ب��ل��وغ 
�ليوني�شيف  �أو�شحت منظمة  كما 
�أن فتاة  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل��ت��اب��ع��ة 
و�ح������دة م���ن �أ����ش���ل 3 ف��ت��ي��ات يف 
ت���ت���زوج بعمر  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل���ب���ل���د�ن 
�أن  ���ش��ك  ع�������ش���رة..و ل  �ل��ث��ام��ن��ة 
�إز�ل�����ة �ل��ع��ق��ب��ات �ل��ت��ي حت���ول دون 
�ملبكر  �ل��زو�ج  مثل  �لفتيات  تعليم 
ب��الإك��ر�ه و�لعنف �ملنزيل  و�ل��زو�ج 
بني  و�ل��ت��ف��رق��ة  �جلن�شي  و�ل��ع��ن��ف 
�لعناية  نق�س  وك��ذل��ك  �جلن�شني 
لن  �ملدر�شية  و�ل��ر���ش��وم  �ل�شحية 
�أف�شل  ح��ي��اة  ت��وف��ري  �إىل  ت�����وؤدي 
للفتيات فح�شب بل �شت�شهم �أي�شا 
و�شحية  �آم���ن���ة  ح���ي���اة  ت���وف���ري  يف 
للجميع..  �زده������ار�  �أك����رث  وع���امل���ا 
ك���م���ا ي�����ش��ه��م ت��ع��ل��ي��م �ل���ف���ت���ي���ات يف 
ت���وف���ري �ل���ع���دي���د م���ن �مل����ز�ي����ا �إىل 
يف  ي�شاعد  �أن���ه  �إذ  �ملجتمع  ك��ام��ل 
وقد  �لقت�شادية  �لإنتاجية  زيادة 
�أنه  �حلديثة  �لدر��شات  �أو�شحت 
�ل���ش��ت��ث��م��ار يف  �ل��ب��ل��د�ن  يف بع�س 
�لناجت  م��ن  ي��زي��د  �لفتيات  تعليم 
�ملحلي �لإجمايل بن�شبة ت�شل �إىل 
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�لتعليم  وتوفري  �ملهار�ت  وتطوير 
�إتاحة  هو  �لفلبني  يف  للمر�هقات 
لكت�شاب  �لفتيات  �أم���ام  �ل��ف��ر���س 
م���ه���ار�ت و����ش��ع��ة وت���وف���ري �مل����و�رد 
لنتقاء  �لعون  يد  لهن  متد  �لتي 
�حلياة  يف  لهن  �ملنا�شبة  �خليار�ت 
�لعي�س.  م��و�رد  من  �ملزيد  وك�شب 
�ل��ربن��ام��ج �شوف  �ن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
�جلهود  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ي�����ش��ه��م 
موؤ�ش�شة  تبذلها  �ل��ت��ي  �ملتو��شلة 
�ل�شريك  �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  ب����الن 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����دب����ي �ل����ع����ط����اء يف 
تغيري جذري  �إح���د�ث  يف  �لفلبني 
يف ث���رو�ت �ل��ب��الد ودع��م �لطاقات 
�ملن�شود.  �لتطور  لبلوغ  و�لفر�س 
دب��ي �لعطاء يرتكز  وق��ال �ن نهج 
و�لتعلم  و�لتقييم  �ل��ر���ش��د  ح��ول 
م���ن خ����الل ت�شميم  ت�����ش��ع��ى  ك��م��ا 
ودعم �لرب�مج �لتحفيزية �ملبتكرة 
و�لفر�شيات  �لنماذج  �ختبار  �إىل 
�لبديلة �لتي تعزز �لآثار �لإيجابية 
للرب�مج وت�شاهم يف تطوير �أف�شل 
على  �لقائمة  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات 
تعتمد  �ملوؤ�ش�شة  �ن  وتابع  �لأدل��ة. 
�آلية �لر�شد و�لتقييم لي�س بهدف 
بر�جمها  ت���ط���ور  ����ش���ري  م��ت��اب��ع��ة 
فح�شب بل بو�شفها جزء� رئي�شيا 

قيا�س  �إىل  �لر�مية  جهودها  م��ن 
ف��اع��ل��ي��ة ك��ل ب��رن��ام��ج م�����ش��ري� �ىل 
تفهم  يف  ت�شاعد  �لآل��ي��ة  ه���ذه  �ن 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لقوى 
�ملجتمعات  يف  ت���ن�������ش���ط  �ل�����ت�����ي 
�ملوؤ�ش�شة.  ب��ر�م��ج  م��ن  �مل�شتفيدة 
و�ك��د �ن��ه مت �إمت��ام �لن�شف �لأول 
من �ملهمة خالل هذه �لزيارة و�ن 
�لوفد �شيقوم بزيارة �ملد�ر�س على 
من  �ملقبلة  �لثالثة  �لأي���ام  م��دى 
�أحرزه  �ل��ذي  �لتقدم  تقييم  �أج��ل 
ثقته  ع����ن  و�ع��������رب  �ل����ربن����ام����ج. 
�لإجتاه  يف  ي�شري  �لربنامج  ب��اأن 
باهر.  جن���اح  لتحقيق  �ل�����ش��ح��ي��ح 
�إجتماعات  ع��دة  على  ب��ن��اء  وذل���ك 
�ملحلية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع 

و�ل�شريك �لتنفيذي.
ك�شفت  �ل����ع����ط����اء  دب������ي  وك�����ان�����ت 
�ل�شليمة  �لأ����ش�������س  ب��رن��ام��ج  ع���ن 
�لتعليم  وتوفري  �ملهار�ت  وتطوير 
2013 يف  �ل��ع��ام  ل��ل��م��ر�ه��ق��ات يف 
�قليمي ما�شباتي و�شمر �ل�شمالية 
�ملناطق  �أكرث  �للتني تعترب�ن من 
�أرمني  وو�شف  �لفلبني.  يف  فقر� 
ل����وي���������ش����رتو �أم���������ني ع�������ام د�ئ�������رة 
�لفلبني  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة 
�ل��ربن��ام��ج ق��ائ��ال  ي��دع��م برنامج 
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وفد من املركز االإح�سائي اخلليجي يطلع على جتربة املركز الوطني للإح�ساء يف جمال تقنية املعلومات
•• اأبوظبي-وام:

�ملعلومات  تقنية  يف  خمت�شا  وف���د�  ل��الإح�����ش��اء  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  ��شتقبل 
ل���دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  ل���دول جمل�س  �مل��رك��ز �لإح�����ش��ائ��ي �خلليجي  م��ن 
باأبوظبي  ل��الإح�����ش��اء  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  مبقر  ي��وم��ني  م���د�ر  على  �لعربية 
�لذي  �لإلكرتوين �خلليجي  �ملنتدى  لتنفيذ م�شروع  �لتح�شري�ت  �شمن 
�قرتحته دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة لتطوير �لعمل و�لتو��شل على 
�لزيارة  ه��ذه  وت��اأت��ي  �لأع�����ش��اء.  �ل���دول  �لإح�شائية يف  �لأج��ه��زة  م�شتوى 
دول  م�شتوى  على  �لعمل  �شركاء  دع��م  �إىل  �لر�مية  �ملركز  جهود  �شمن 
جمل�س �لتعاون �خلليجي بهدف توثيق وتعزيز عالقات �لتعاون وتبادل 
وبناء  تطوير  يخدم  مبا  �لناجحة  و�لتجارب  �لتقنية  و�ملعارف  �خل��رب�ت 
م�شرية �لعمل �لإح�شائي �خلليجي �مل�شرتك. وتعرف �لوفد �لز�ئر على 

مو�شوع حوكمة تقنية �ملعلومات يف �لعمل �لإح�شائي و�أف�شل �ملمار�شات يف 
�إد�رة تقنية �ملعلومات و�ملنهجيات وخطط �لعمل . كما قام �لفريق بتقدمي 
�خلليجي  �لإح�شائي  �لإل��ك��رتوين  �ملنتدى  م�شروع  عن  تف�شيلي  عر�س 
لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي بدء� من فكرة �مل�شروع و�أهد�فه ومرور� 
�مل�شروع  تنفيذ  بخطط  و�نتهاء  �ملختلفة  ومكوناته  �ملنتدى  عمل  باآليات 
ومتطلباته . ومت عر�س جمموعة من مبادر�ت �ملركز وخططه للتحول 
�لإلكرتوين وكذلك توفري متطلبات �لتميز يف جمال خدمات �حلكومة 
�لذكية ..بالإ�شافة �إىل تقدمي عر�س تعريفي مف�شل مل�شروع �لإح�شاء�ت 
�لذكية و�لتطبيقات �لذكية �ملرتبط بها . و�شملت �لزيارة تعريف �لوفد 
�لعمل  �ملعلومات �جلغر�فية يف  �ملركز يف جمال دور نظم  �لز�ئر بتجربة 
�لإح�شائي بالدولة .. كما مت �لتعريف باأهم �جلهود �لدولية وفقا ملا �أقرته 
ب�شاأن  للخرب�ء  �ملتحدة  �لأمم  وجلنة  �ملتحدة  لالأمم  �لإح�شائية  �للجنة 

�إد�رة �ملعلومات �جلغر�فية �ملكانية �لعاملية .. ومت ��شتعر��س �أهم م�شاريع 
و�إجناز�ت �ملركز �لوطني لالإح�شاء �ملوؤ�ش�شية يف ��شتخد�م تطبيقات نظم 
�ملعلومات �جلغر�فية يف �لتعد�د و�مل�شاريع �لإح�شائية �لذي نفذها. كذلك 
�ملعلومات  �أمن  �لوطني لالإح�شاء يف جمال  �ملركز  ��شتعر��س جتربة  مت 
وح�شوله على �شهادة �ملو��شفة �لدولية �لآيزو ة�شد 27001:2013  .. 
ومت تعريف �حل�شور على �لبنى �لتحتية �لتقنية يف �ملركز وتوظيف تقنيات 
��شتعر��س  �إىل  �إ�شافة  �لإح�شائي  �لعمل  �إبد�عية لدعم  حديثة بطريقة 
ممار�شات حية لتقنيات �لتو��شل �ملرئي ومركز �لبيانات و�أنظمة �حلفظ 
�ملطبقة  �ملعلومات  �أمن  �لكو�رث وحلول  �لتعايف من  �لحتياطي وخطط 
�أ�ش�س  �لتقنية على  ب��اأدو�ت �لعمل  يف �ملركز مبا ي�شاهم بتحقيق �لرتقاء 
وروؤيتها  �لإح�شائية  �لأجهزة  ��شرت�تيجية  من  يعزز  ومبا  عالية  مهنية 
و�أ�شرع  باأف�شل  خدماتها  تقدمي  على  وق��ادرة  حمرتفة  موؤ�ش�شات  لبناء 

�لز�ئر  �ل��وف��د  �ل��زي��ارة �ط��الع  ك��ف��اءة للجمهور. وتخللت  �ل��ط��رق  و�أك���رث 
على �آلية عمل مركز �لبيانات �لإح�شائية �لكلية لدولة �لإمار�ت �لعربية 
قبل  من  مهمة  كمبادرة  �ملركز  هذ�  �إن�شاء  عملية  على  و�لتعرف  �ملتحدة 
�ملركز �لوطني لالإح�شاء بهدف توفري حمطة �إعالم متكاملة عن �لو�قع 
�لإح�شائي يف �لدولة ملتخذي �لقر�ر . وت�شمن �ليوم �لثاين للزيارة عقد 
�لر�ئدة عامليا يف جمال تطبيق  �ل�شركات  ور�س عمل متخ�ش�شة لكربى 
�ملنتدى  م�شروع  بتنفيذ  �لبدء  يدعم  مبا  متقدمة  تقنية  وحلول  �أنظمة 
منظومة  لتعزيز  لالإح�شاء  �لوطني  �مل��رك��ز  م��ب��ادرة  �شمن  �لإل��ك��رتوين 
�ملنتدى  ����ش��ت��خ��د�م  ح��ول  و�ل��ت��ي مت��ح��ورت  �خلليجي  �لإح�����ش��ائ��ي  �لعمل 
�لإلكرتوين يف �جتماعات �للجان و�لفرق �لإح�شائية حيث قدمت عدد 4 
من �ل�شركات وبيوت �خلربة عرو�شها �لتقدميية وتطبيقاتها �ملتنوعة يف 

�شياق تنفيذ هذه �ملبادرة.

�سقر غبا�س يد�سن طائرة ذكية لدعم احلملت التفتي�سية لوزارة العمل

اكرث من 25 الف اأ�سرة داخل الدولة ت�ستفيد من م�سروع اأ�ساحي الهلل االأحمر هذا العام

دائرة النقل يف اأبوظبي تطلق موقع اللجنة العليا للت�سجيل والت�سعرية الدوائية تعتمد اأ�سنافا دوائية مبتكرة جديدة عامليا
درب االإلكرتوين خلل ا�سبوع جيتك�س

•• دبي -وام: 

د���ش��ن م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س وزير 
����ش��ت��ط��الع ذكية  �ل��ع��م��ل ط���ائ���رة 
تعمل بجهاز حتكم عن بعد لدعم 
تنفيذ  خ����الل  �ل��������وز�رة  م��ف��ت�����ش��ي 
�ل�شكنات  يف  �لتفتي�شية  حمالتهم 
�ل��ع��م��ال��ي��ة وم���و�ق���ع �ل��ع��م��ل �لتي 
جرى يف بع�شها جتريب �لطائرة 
�ث���ن���اء ف����رتة ت��ط��ب��ي��ق ق����ر�ر حظر 
�لظهرية.  وق���ت  �لع���م���ال  ت���اأدي���ة 
وق������ال م���ع���ايل وزي������ر �ل���ع���م���ل �إن 
�����ش���ت���خ���د�م �ل���ط���ائ���رة �ل���ذك���ي���ة يف 
�أع���م���ال �ل��ت��ف��ت��ي�����س ي���اأت���ي يف �إط���ار 
�ملمار�شات  لأف�شل  �لوز�رة  تطبيق 
ويوؤكد  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�لل��ت��ز�م باخلطط  �حل��ر���س على 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دول���ة 
�لمار�ت وتلبية توجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�حلكومة  �أه����د�ف  ت��ط��وي��ر  يف  �هلل 

�لذكية. 
و�أكد معاليه �أن طائرة �ل�شتطالع 
�لذكية ت�شكل �آلية مبتكرة تزيد من 
معدل كفاءة عمل مفت�شي �لوز�رة 
�لتد�بري  م��ن  و�ح����دة  ب��اإع��ت��ب��اره��ا 
�ل���وز�رة  �ل��ت��ي تطبقها  �ل���ش��اف��ي��ة 
�مليد�نية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ي���خ���دم  مب���ا 
و�لتفتي�شية �لأمر �لذي �شيكون له 

•• ابوظبي-وام 

�أ�شرة  و693  �أل��ف��ا   25 ����ش��ت��ف��ادت 
�أ�شاحي  م�شروع  من  �لدولة  د�خ��ل 
�لمار�تية  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
هجرية   1435 �حل����ايل  ل��ل��ع��امل 
2014 ميالدية. وت�شمن �مل�شروع 
�أ�شحية من  �ألف   21 توزيع حلوم 
على  �ملنت�شرة  �لهيئة  ف��روع  خ��الل 
م�شتوى �لدولة حيث عززت �لهيئة 
�شمو  وتوجيهات  مبتابعة  �مل�شروع 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
لي�شمل عدد� كبري� من  �لإمار�تية 
�ل�شر�ئح �ل�شعيفة و�لأ�شر �ملتعففة 
نفذت  وق��د  �ملحلية.  �ل�شاحة  على 
مناطق  ج��م��ي��ع  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ف�����روع 
�ل���دول���ة �مل�����ش��روع م���ن خ���الل نحر 
�لأ���ش��اح��ي وت��وزي��ع��ه��ا ع��رب مر�كز 
�ل�شكنية  �ملناطق  من  قريبة  توزيع 
�لعملية  ومت��ت  �مل�شتهدفة  للفئات 
�حتياجات  ووف���رت  وي�شر  ب�شهولة 
�مل�شتفيدين من �للحوم خالل �أيام 
ر��شد  �شعادة  و�ك��د  �مل��ب��ارك��ة.  �لعيد 
ن���ائ���ب �لمني  �مل��ن�����ش��وري  م���ب���ارك 
بالهالل  �مل��ح��ل��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �ل���ع���ام 

•• دبي -وام:

دو�ئيا  �شنفا   62 ت�شجيل   .. �لدوي���ة  لت�شجيل  �لعليا  �للجنة  �عتمدت 
ت�شمل  و   . �ملختلفة  �لفنية  �ملتطلبات  كافة  �إ�شتكمالها  بعد  وذل��ك  جديد� 
�لور�م  ك��ادوي��ة  �ملختلفة  �لعالجية  �مل��ج��الت  م��ن  ع��دد�  �ملعتمدة  �لدوي���ة 
 6 �لبت يف  تاجيل  كما مت   . �للم �حلديثة  دم وم�شكنات  و�رت��ف��اع �شغط 
�جتماع  خ��الل  ذل��ك  �لفنية.جاء  �ملتطلبات  �إ�شتكمالها  لعدم  وذل��ك  �دوي��ة 
�ل�شحة  وز�رة  وك��ي��ل   - �لأم���ريي  ح�شني  �م��ني  �ل��دك��ت��ور  برئا�شة  �للجنة 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  و�لرت�خي�س  �لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شة  �مل�شاعد 
للت�شجيل و�لت�شعرية �لدو�ئية مبقر وز�رة �ل�شحة يف دبي بح�شور ممثلني 
دبي  ومدينة  دبي  �شحة  وهيئة  �بوظبي  �شحة  وهيئة  �ل�شحة  وز�رة  عن 
�كرث من  �ن  �إىل  �لم��ريي  �لدكتور  و��شار   . �لوطنية  �لطبية و�جلامعات 
�ملثال دو�ء  �شبيل  ، ومنها على  �دوي��ة مبتكرة  �ملعتمدة هي  �لدوي��ة  ن�شف 
�وروبي حديث لعالج �شغط �لدم �ملرتفع و�دوية عالج �لور�م. و�و�شح �ن 
�للجنة ناق�شت ت�شعري 104 من �لدوية �جلديدة و�لتي مت مر�عاة منحها 
�شعر� عادل ير�عى �ملري�س وحقه يف �حل�شول على دو�ء �من وفعال ب�شعر 
لت�شجيعها  وذل��ك  �ل��دو�ء  �شركات  باإقت�شاديات  �ل�شر�ر  عدم  مع  منا�شب 
على �ل�شتمر�ر يف عملياتها د�خل �لدولة و�لتطوير �مل�شتمر مما ينعك�س 
�لأمريي  و��شاف  للدولة.  و�لقت�شادية  �ل�شحية  �ملنظومة  على  �إيجابا 
�لتكافوؤ �حليوي لالدوية  در��شات  لتقييم  �لية جديدة  ناق�شت  �للجنة  �ن 
عدم  م��ع  �لدوي���ة  ملفات  تقييم  م��دة  لخت�شار  وذل��ك  للت�شجيل  �ملقدمة 
�إىل  �ملقدمة. و��شار �لمريي  �ل�شر�ر بجودة وفعالية ومامونية �لدوي��ة 
�ن در��شات �لتكافوؤ �حليويى هي در��شات تكافوؤ �لتاحة �حليوية لالدوية 

�ملثيلة  �لدوي��ة  للتاكد من فعالية  ،وذلك  �ملبتكرة  بالدوية  �ملثيلة مقارنة 
مقارنة بالدو�ء �ملبتكر �لذي يعترب �ملرجع يف كل جمموعة دو�ئية. و�كد 
�ن �للية �جلديدة تنطبق على �لدر��شات �ملعتمدة من قبل وكالة �لدوية 
�لمريكية ووكالة �لدوية �لوروبية مو�شحا �ن �للية �جلديدة تخت�شر 
زمن مر�جعة در��شات �لتكافوؤ �حليوي بن�شبة 80 يف �ملئة، ومن �شان مثل 
هذه �لت�شهيالت ت�شريع ت�شجيل �لدوية �ملثيلة مع عدم �لخالل مبعايري 
�جلودة �خلا�شة بالدوية وهو ما يزيد من تو�فر �لدوية �ملثيلة بالدولة 
با�شعار �قل من �لدو�ء �ملبتكر مما ي�شهم �إيجابا يف �لنظام �ل�شحي بالدولة. 
و��شار �لدكتور �لمريي �إىل �ن �للجنة تلقت طلبات من بع�س �ل�شركات 
ل�شقاط بر�ء�ت �إخرت�ع لبع�س �لدوية و�تاحة ت�شجيل �دوية مثيلة ، وقد 
قررت �للجنة تاجيل �لبت يف هذه �لطلبات حلني تق�شي �لو�شع �لقانوين 
حلالت بر�ء�ت �لخرت�ع �ملعنية وذلك من مبد� �إلتز�م �لدولة بالتفاقيات 
�لدولية يف هذ� �ل�شان و�لتي وقعتها �لدولة كون �لدولة من �لدول �لر�ئدة 
�ن  موؤكد�  �لعامل،  م�شتوى  على  �لفكرية  �مللكية  �إح��رت�م حقوق  يف جمال 
�لدولة تبحث د�ئما عن �جلديد يف كل �ملجالت مبا فيها �ملجال �لدو�ئي 
�لفكرية.  �مللكية  حلقوق  �ملنظمة  �لدولية  بالتفاقيات  �لخ��الل  عدم  مع 
للح�شا�شية  دو�ء  ���ش��رف  ط��ري��ق��ة  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى  و�ف��ق��ت  �للجنة  �ن  وق���ال 
لت�شبح ت�شرف با�شت�شارة �ل�شيديل بدل من و�شفة طبيب وذلك ملو�كبة 
�ملنتجات  �ليات �حل�شول على  �ملجال وت�شهيل  �لعاملية يف هذ�  �لتحديثات 
�لطبية . و��شار �لمريي �إىل �ن �لوز�رة تتابع وتر�قب �لتحديثات �لعاملية 
متو�فقة  �نظمتها  ت��ك��ون  �ن  وت�شعى  م�شتمر،  ب�شكل  �ل��دو�ئ��ي  �مل��ج��ال  يف 
م��ع �ح��دث �ل��ت��ط��ور�ت يف ه��ذ� �مل��ج��ال �ل��دو�ئ��ي ���ش��و�ء م��ن �لناحية �لفنية 

�و�لتنظيمية .

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي �شمن �أ�شبوع جيتك�س 
دبي  م��رك��ز  يف  فعالياته  تنطلق  �ل���ذي  للتكنولوجيا 
�لتجاري �لعاملي �ليوم بهدف تعريف �جلمهور باأحدث 
على  حت��ر���س  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  و�لأدو�ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
توفريها و��شتخد�مها للتو��شل مع كافة �مل�شتخدمني. 
م�شاركتها حتت مظلة جناح  �لد�ئرة خالل  و�شتطلق 
�لإلكرتوين  �لإلكرتونية موقع درب  �أبوظبي  حكومة 
تفاعلية  �أ�شا�شية  خر�ئط  على  يحتوي  �لذي  �جلديد 
�ملتعلقة  و�لإر���ش��اد�ت  �ملعلومات  كافة  للجمهور  توفر 
بخطوط �لنقل يف جميع �أنحاء �إمارة �أبوظبي بت�شميم 
م��ري��ح و���ش��ه��ل ل��ال���ش��ت��خ��د�م. وي��ت�����ش��م��ن م��وق��ع درب 
�لإلكرتوين نظام خر�ئط تفاعلية تتميز باأد�ء �شريع 
�أب��وظ��ب��ي وز�ئ��ري��ه��ا م��ن �حل�شول  �إم���ارة  ميكن �شكان 
�أثناء �لتنقل مبا  �إليها  على �ملعلومات �لتي يحتاجون 
�ل��ق��ي��ادة وخ��ر�ئ��ط وخ��ط��وط �حلافالت  فيها وج��ه��ات 
ج��ان��ب مو�عيد  �إىل  وم��و�ق��ف��ه��ا وحم��ط��ات��ه��ا  �ل��ع��ام��ة 
رحالتها وخطوط تنقل �لعبار�ت ومو�عيدها ومو�قع 
�مل���ط���ار�ت وم��ر�ف��ق��ه��ا م��ن ب��و�ب��ات �مل���غ���ادرة و�لو�شول 
�ملعامل  �إىل  بالإ�شافة  فيها  �لعامة  �مل��و�ق��ف  وم��و�ق��ع 

�لآيل  �ل�شر�ف  مو�قع  مثل  �لإم���ارة  يف  �لأهمية  ذ�ت 
�لإلكرتوين  �ملوقع  يبني  كما  وغريها.  و�مل�شت�شفيات 
�آخر �لتطور�ت عن �أحو�ل �لطرق و�لأعمال �لإن�شائية 
و�ل�شو�رع  �ل��ط��رق  �شبكة  على  تنفيذها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي 
و�أي تعديالت حت�شل على خطوط �حلافالت �لعامة 
ومو�قف �ل�شيار�ت وخدمات �ملطار. .��شافة �ىل مز�يا 
نظام  على  �ل�شوء  �ل��د�ئ��رة  و�شت�شلط  ك��ث��رية.  �خ��رى 
تطبيقه  مت  �ل���ذي  �إم  �آر  ���ش��ي  �ل��ع��م��الء   خ��دم��ة  �إد�رة 
و�إطالق خدماته منت�شف �لعام �ملا�شي.. ويعمل هذ� 
�حليوية من  �لعمليات  �لعديد من  �إد�رة  على  �لنظام 
�لأفر�د  من  �ملتعاملني  بيانات  و�إن�شاء  تعريف  بينها 
�لبحث  �إمكانية  م��ع  �حلكومية  و�جل��ه��ات  و�ل�شركات 
و�إد�رة  �لطلبات  و�إد�رة  للجمهور  �لتنبيهات  و�إر���ش��ال 
�إد�رة �لتفاقيات مع  �ل�شكاوى و�ملقرتحات �إىل جانب 
وعملية  �لد�ئرة  �إي��ر�د�ت  و�إد�رة  وطباعتها  �ملتعاملني 
�لتو��شل مع �جلمهور. ويتيح هذ� �لنظام عدة مز�يا 
و�مل��ت��ع��ام��ل��ني معها  �ل��ن��ق��ل  د�ئ����رة  ع��ل��ى  باملنفعة  ت��ع��ود 
وكذلك على �جلهات �حلكومية �لأخ��رى مثل �عتماد 
�لقارئ �لآيل لبطاقة �لهوية �لإمار�تية كمعرف وحيد 
لالأفر�د و�عتماد �لربط مع د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

كمعرف وحيد لبيانات �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات. 

�ل��ن��وع م��ن �ل��رب�م��ج لأن��ه��ا ت�شاهم 
�لأزمات  تد�عيات  تخفيف  يف  بقوة 
�مل���ال���ي���ة و �لق���ت�������ش���ادي���ة. و�أ�����ش����اد 
�ل���ذي ي�شطلع  ب��ال��دور  �مل��ن�����ش��وري 
ر�شالة  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ت��ط��وع��ون  ب���ه 
�ل���ه���الل �لأح����م����ر �لإن�����ش��ان��ي��ة من 
�مل�شاركة يف تنفيذ مثل هذه  خالل 
�أي���ام �لعيد  �ل��رب�م��ج خا�شة خ��الل 
�أ�شرهم  ي���رتك���ون  ح��ي��ث  �مل���ب���ارك���ة 
يف  �لعيد  �أي��ام  ويق�شون  و�أطفالهم 
و�لأ�شر  �حل��اج��ات  �أ���ش��ح��اب  خدمة 
�أن  �ملتعففة ..د�عيا �ملوىل عز وجل 
ح�شناتهم.  م��ي��ز�ن  يف  ذل���ك  ي��ك��ون 
و�أعرب عن تقدير �لهيئة للتجاوب 
�ل��������ذي وج�����دت�����ه ح���م���ل���ة ت���ربع���ات 
�ملبارك من  �لأ�شحى  م�شاريع عيد 
كان  �ل��ذي��ن  و�خل���ريي���ن  �ملح�شنني 
لهم �أكرب �لأثر يف توزيع �لأ�شاحي 
�لتي لبت �حتياجات  �ل�شورة  بهذه 
�مل�شتهدفني د�خل �لدولة ..م�شري� 
هيئة  ���ش��ن��د  ه��م  �مل��ت��ربع��ني  �ن  �ىل 
�ملعاناة  تخفيف  يف  �لحمر  �لهالل 
�لكر�مة  وحت�����ش��ني �حل��ي��اة و���ش��ون 
�لإن�شانية وهم �أي�شا عون للهالل يف 
مكافحة �لفقر و�جلوع و�لأمر��س 
من  باملاليني  تفتك  �لتي  و�لأوبئة 

�ل�شعفاء يف �شتى بقاع �لعامل.

�لهالل  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ن  �لح��م��ر 
�مل�شتفيدين  ع��دد  زي���ادة  ��شتهدفت 
م��ن �لأ���ش��اح��ي د�خ���ل �ل��دول��ة هذ� 
�ل���ع���ام ح��ي��ث ����ش��ت��ف��ادت م��ن��ه��ا �شتة 
�أبوظبي  يف  �أ����ش���رة   300 و  �آلف 
��شرة  و38  �لف  وثالثة  و�مل�شفح 
و�لوثبة  و�ل�����ش��ه��ام��ة  ي��ا���س  ب��ن��ي  يف 
و�ل�شمحة  و�ل���رح���ب���ة  و�ل��ن��ه�����ش��ة 
�أ�شرة   650 �إىل  بالإ�شافة  و�خلتم 
�شمل  �ل��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�لتوزيع مناطق دملا و�ل�شلع وغياثي 
ول��ي��و� و�مل��رف��اأ . كما ����ش��ت��ف��ادت من 
�مل�شروع �لفان و271 �أ�شرة يف دبي 

�ل�شارقة  يف  ��شحية  و275  �لف 
و700  و�لفني  عجمان  يف  و800 
و700  و�ل��ف  �لفجرية  �أ�شحية يف 
��شحية يف ر�أ�س �خليمة �إ�شافة �إىل 
�أم �لقيوين و770  910 �أ�شاح يف 

يف �ملنطقة �لغربية .
و�أ����ش���رف���ت ع���دد م���ن �ل��ل��ج��ان �لتي 
و�لفروع  �أب��وظ��ب��ي  يف  ت�شكيلها  مت 
و�شمت عدد� كبري� من �ملتطوعني 
�آلية  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
�لتوزيع حيث مت �إخطار �مل�شتفيدين 
قبل وقت كاف من حلول �لعيد ومت 
عملية  لت�شهيل  كبونات  ت�شليمهم 

�ل�شارقة  يف  ����ش��رة  و850  و�ل��ف��ان 
عجمان  يف  �أ�����ش����رة  و200  و�ل�����ف 
�إ�شافة �إىل �لف و424 �أ�شرة يف �أم 
يف  �أ���ش��رة  و988  و�ل��ف��ني  �لقيوين 
�لعني و�لفني و272 �أ�شرة يف ر�أ�س 
�خل��ي��م��ة و�ل��ف��ني و700 ����ش��رة يف 
�بوظبي  �نه مت يف  �لفجرية. وذك��ر 
�رب��ع��ة �لف و300  ت��وزي��ع حل���وم 
بني  ويف  �مل�شتفيدين  على  �أ�شحية 
�إىل  �أ���ش��ح��ي��ة  و519  �ل����ف  ي���ا����س 
�أ�شحية  و650  �ل��ف  توزيع  جانب 
يف مدينة �لعني وما جاورها وثالثة 
�لف و380 ��شحية يف دبي وثالثة 

يف  �لأ�شاحي  حلوم  على  ح�شولهم 
�مل��وع��د �ل���ذي ح���دد ل��ه��م م��ن قبل. 
�ملن�شوري  م��ب��ارك  ر����ش��د  و�أو����ش���ح 
د�خل  �ملو�شمية  �لهيئة  م�شاريع  �أن 
�ل���دول���ة جت��د �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� من 
���ش��م��و رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل����ذي يوجه 
�لإن�شاين  �لهيئة  دور  بتعزيز  د�ئما 
�إىل  ..م�شري�  �ملحلية  �شاحتها  على 
�لعام  ه���ذ�  �لأ���ش��اح��ي  م�����ش��روع  �أن 
ومهنية  عالية  ب��ك��ف��اءة  تنفيذه  مت 
وب����د�أ �ل���ش��ت��ع��د�د ل��ه م��ب��ك��ر� لذلك 
و�ل�شتفادة  مر�شية  �لنتائج  جاءت 
من  تعترب  �لهيئة  �إن  وق���ال  �أك���رب. 

م�شاريعها  يف  �مل��ت��م��ي��زة  �مل��ن��ظ��م��ات 
�لأ�شاحي  ت�شمل  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��م��ي��ة 
�ل�شائم  �إف��ط��ار  رم�شان  وم�شاريع 
ك�شوة �لعيد وزكاة �لفطر ..م�شدد� 
�أث��ب��ت��ت من  �ل��رب�م��ج  �أن ه��ذه  على 
تعزز  �أنها  �لعملية  �لتجربة  خ��الل 
وتعينها  �ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  قدر�ت 
ع���ل���ى م����و�ج����ه����ة ظ�������روف �حل���ي���اة 
�لهيئة  ت��ول��ي��ه��ا  ل���ذل���ك  �ل�����ش��ع��ب��ة 
�أهمية ق�شوى وتتو�شع فيها �شنويا 
م��ن خ��الل �ل��دع��م و�مل�����ش��ان��دة �لتي 
و�ملح�شنني  �خل��ريي��ن  م��ن  جت��ده��ا 
�ل���ذي���ن ي��ت��ج��اوب��ون دوم����ا م���ع هذ� 

�لطائرة  ل�شري  م�شبقة  �حد�ثيات 
مر�قبته  �مل��ر�د  للمكان  وتوجيهها 
�ملعلومات  وج��م��ع  �مل��الح��ة  ب��ن��ظ��ام 
حوله بالكامري� �ملثبته على هيكل 
و��شحة  روؤية  تنقل  �لتي  �لطائرة 
�مل�شتهدفة  �مل����و�ق����ع  يف  ودق���ي���ق���ة 
م��ن خ���الل ���ش��ا���ش��ة ت��ن��ق��ل ب��ث حي 
�لتحكم.  جهاز  على  من  ومبا�شر 
�ل��ذك��ي��ة كثري�  �ل���ط���ائ���رة  وت���وف���ر 
�لوز�رة  مفت�شي  وج��ه��د  وق��ت  م��ن 
عدد  مر�قبة  تتيح  و�نها  �شيما  ل 
�لعمالة  كثيفة  �لعمل  مو�قع  من 
يف وق���ت و�ح����د وذل����ك م���ن خالل 
بالتحكم  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  ف��ري��ق  ق��ي��ام 
�لطائرة  بعد يف مدى حتليق  عن 
مبر�قبة  ل��ه  ت�شمح  وب��اإرت��ف��اع��ات 
دقيقة للمو�قع �مل�شتهدف ويف حال 
مالحظة �أية خمالفة يقوم �لفريق 
�لطائرة  حتليق  م�شتوى  بخف�س 
�لية  و�ثبتت  ق��رب.  عن  لر�شدها 
ع��م��ل �ل���ط���ائ���رة ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا خالل 
��شتخد�مها �لتجريبي �ثناء فرتة 
�لعمال  تاأدية  تطبيق قر�ر حظر 
وقت �لظهرية �لذي �نتهى �لعمل 
حيث  �ملا�شي  �شبتمرب   15 يف  ب��ه 
مت ت��وث��ي��ق خم��ال��ف��ات م���ن خالل 
وجمع  بالفيديو  وقائعها  ت�شجيل 
باملن�شاأة  �خل���ا����ش���ة  �مل���ع���ل���وم���ات 
من  �إلكرتونيا  �ملخالفة  وحت��ري��ر 
�لذكي.  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  ج���ه���از  خ����الل 
�مل�شرف على  �لعمل  وي�شعى فريق 

م�شروع ��شتخد�م �لطائرة �لذكية 
�لفكرة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل��ت��و���ش��ع  �إىل 
�لربط  �إج����ر�ء  لت�شمل  م�شتقبال 
�ملر�قبة  ن��ظ��ام  ب���ني  �لل���ك���رتوين 
و�لت�شجيل �لفيديوي �لذي يتم يف 
نظام  مع  خمالفة  �أي  ر�شد  حالة 
�لوز�رة مبا�شرة حتى يتم �خت�شار 
�ملفت�شني يف  و�جل��ه��د على  �ل��وق��ت 
حتميل �لأدلة �لتي تثبت خمالفة 
�ملن�شاآت وهو ما يطلق عليه بنظام 
لالحد�ث.  �ل�شتباقي  �لتطيبق 
وتقنية  �لتفتي�س  �د�رت�����ا  وت��ع��م��ل 
على  �ل��ع��م��ل  وز�رة  يف  �مل��ع��ل��وم��ات 
كيفية  ع���ل���ى  �مل��ف��ت�����ش��ني  ت����دري����ب 
عالية  بكفاءة  �لطائرة  ��شتخد�م 

و�ل�شكنات  �لعمل  م��و�ق��ع  ملر�قبة 
�ل��ع��م��ال��ي��ة ع���ن ب��ع��د ع���رب �ح���دث 
با�شتخد�م  �ل��ت�����ش��وي��ر  ت��ق��ن��ي��ات 
عالية  ت�شوير  كفاءة  ذ�ت  كامري� 
�جلودة - بر - بالإ�شافة �إىل �آلية 
ب��ع��د م���ع تدوين  �ل��ت�����ش��وي��ر ع���ن 
و�لتاريخ  �ل��ت��وق��ي��ت  م���الح���ظ���ات 
ت�شتخدم  و�لتي  �جلغر�يف  و�ملوقع 
حما�شر  يف  ت�شمينها  يتم  ك��اأدل��ة 
�شبط �ملخالفات. وكان فريق من 
بزيارة  م��وؤخ��ر�  ق���ام  �ل��ع��م��ل  وز�رة 
�أف�شل  على  للتعرف  �ل�شني  �ىل 
�خلدمات  جم����ال  يف  �مل���م���ار����ش���ات 
�حل���ك���وم���ي���ة �مل���ق���دم���ة م����ن خالل 

�لطائرة بدون طيار. 

دور فاعل يف جمال �شبط وتنظيم 
�مل�شاهمة يف  �لعمل وبالتايل  �شوق 
�ل�شرت�تيجية  �له����د�ف  حتقيق 
تعزيز  �ط���ار  يف  �شيما  ل  ل���ل���وز�رة 
�ملحافل  يف  �لدولة  ومكانة  �شمعة 
و�أ�شو�ق  بالعمالة  �ملعنية  �لدولية 
بفريق  م��ع��ال��ي��ه  و������ش����اد  �ل���ع���م���ل. 
�لعمل �لذي قام بتجهيز �لطائرة 
�ملو�در  �لذكية وهو ما يوؤكد قدرة 
�ل��ب�����ش��ري��ة �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى �لب���د�ع 
معاليه  وك��ان  و�لتميز.  و�لب��ت��ك��ار 
�لطائرة  تد�شينه  خ���الل  ��شتمع 

وذلك  عملها  �لية  ح��ول  �شرح  �ىل 
�لظاهري  مبارك  �شعادة  بح�شور 
دميا�س  بن  وحميد  �ل���وز�رة  وكيل 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شويدي 
�لوكيل  �ل���ع���وب���د  وم���اه���ر  �ل��ع��م��ل 
و�شيف  �لتفتي�س  ل�شوؤون  �مل�شاعد 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شويدي 
و�مل�شاندة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �خل���دم���ات 
وعدد من مديري �لد�ر�ت. وتعد 
وعمل  فكرة  نتاج  �لذكية  �لطائرة 
وز�رة  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة 
�لعمل وبال�شر�كة مع فريق طالب 

من كلية �لتقنية للطالب يف دبي 
�إن�شاء  ح��ي��ث ج���رى �ل��ت��ع��اون ع��ل��ى 
ومعايري  وفق مو��شفات  �لطائرة 
�ل���ع���م���ل. وحتلق  ب�������وز�رة  خ��ا���ش��ة 
�ل���ط���ائ���رة ع��ل��ى م�����ش��اح��ة ط���ري�ن 
2 كيلو مرت مربع وخالل  ت�شمل 
ف��رتة زمنية ت���رت�وح م��ا ب��ني 15 
�إىل 20 دقيقة وبارتفاع ي�شل �إىل 
نحو كيلو مرت وتعمل �لطائرة على 
نظام �ل�شحن �لكهربائي للبطارية 
ويتم �لتحكم بها من خالل جهاز 
و�شع  �مكانية  م��ع  ل�شلكي  حتكم 
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�سرطة اأبوظبي تتفق مع دو على تقدمي حزمة حلول وخدمات االت�سال
•• ابوظبي-وام:

وق��ع��ت �ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي و���ش��رك��ة �لإم������ار�ت 
لالت�شالت �ملتكاملة دو �تفاقية تعاون توفر �لأخرية مبوجبها 
جمموعة �شاملة ومتكاملة من حلول وخدمات �لت�شال ل�شرطة 
�أبوظبي لتعزيز خدماتها �لتي تقدمها للجمهور. ووقع �لتفاقية 
�أحمد  �لدكتور  �للو�ء  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مبنى  يف 
�أبوظبي  ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �لري�شي  نا�شر 
و�أح��م��د ب��ورح��ي��م��ة ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س ل��ل��ع��الق��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دو 
بح�شور �لعقيد �أنور �ملال مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات و�لت�شالت 
ومرو�ن  �أبوظبي  ب�شرطة  �ملركزية  للعمليات  �لعامة  �لإد�رة  يف 

للقطاع  �ل��ت��ج��اري��ة  للمبيعات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ث���اين 
�حلكومي يف دو . وتت�شمن �لتفاقية توفري دو خدمات �لت�شال 
خطوط  ذل��ك  يف  مبا  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �ملتحرك 
�لهاتف �ملتحرك وباقات �لبيانات وخدمة �ختيار م�شغل �لهاتف 
و�لر�شائل �لن�شية �لق�شرية و�خلدمات �ملد�رة و�ت�شال �لإنرتنت 
�لغربية.  و�ملنطقة  و�لعني  �أبوظبي  يف  �ل�شرطة  ملر�فق  �ل�شريع 
�أحدث  تو�كب  �أبوظبي  �شرطة  �إن  �لري�شي  �لدكتور  �للو�ء  وقال 
عملها  �إىل  �ملنظومة  ه��ذه  و�إدخ����ال  �لت�����ش��الت  �أنظمة  و�أف�����ش��ل 
ي�شهم  للجمهور مبا  تقدمها  �لتي  موؤ�شر�ت �خلدمات  لتح�شني 
يف �حلفاظ على مكت�شبات �لأمن و�ل�شتقر�ر ورفد عمل �ل�شرطة 
يف جمال �لت�شال �لذي يعد من �أهم م�شتلزمات عمل �ملوؤ�ش�شة 

�ل�شرطية للتو��شل بني عنا�شرها و�ملجتمع وجميع �لقطاعات. 
�أبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ت��وف��ر  �لت��ف��اق��ي��ة  وح�����ش��ب  دو  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
جمموعة �شاملة ومتكاملة من �حللول تلبي جميع �حتياجاتها 
من �لت�شال وفق �أرقى �ملعايري �ملتعارف عليها يف قطاع �لت�شال. 
وعرب فهد �حل�شاوي �لرئي�س �لتنفيذي لل�شوؤون �لتجارية يف دو 
عن �عتز�زه بتقدمي خدمات دو ل�شرطة �أبوظبي �لعني �ل�شاهرة 
تعزيز  �إىل  تتطلع  دو  �أن  ..م�شيفا  �ملجتمع  و�شالمة  �أم��ن  على 
�لتفاقية خطوة  م�شتقبال معترب�  �أبوظبي  �شرطة  �لتعاون مع 
مهمة ت�شهم يف تو�شيع رقعة قاعدة مع دو يف �أبوظبي ..وموؤكد� 
�لعمل على تقدمي �أرقى �خلدمات حمليا ودوليا وتر�شيخ مكانة 

دو كموفر مف�شل للخدمات يف �لقطاع �ملوؤ�ش�شي. 

كورني�س عجمان اجلديد غري اخلريطة ال�شياحية بالإمارة

اجلمهور: اإطللة مميزة على اخلور ويحتاج لبع�س اخلدمات لتكتمل ال�سورة

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا و منطقة عجمان التعليمية

قائد عام �سرطة الفجرية يطلق �ساركني معرفتي

�سرطة راأ�س اخليمة تكرم خبري اال�سرتاتيجية بيت اخلري توزع 6006 اأ�سحية يف العيد

•• عجمان-ا�صامة عبد املق�صود:

ك��ورن��ي�����س ع��ج��م��ان �جل��دي��د ميثل 
ل�شحب  م���ه���م  وم��ت��ن��ف�����س  ن����اف����ذة 
�لكثيف  و�ل��زح��ام  �لهائل  �ل�شغط 
قبل  م��ن  �ل��ق��دمي  �لكورني�س  على 
�لتى حتتاج جلل�شات هادئة  �لأ�شر 
و�ل����ش���ت���م���ت���اع ب����اأوق����ات ب���ني �مل���رح 
و�لتاأمل، فاملنظر يجمع بني �شفحة 
م��ي��اه خ���ور ع��ج��م��ان وب���ني �شل�شلة 
�لكورني�س،  ع��ل��ى  �مل��ط��ل��ة  �ل��ف��ن��ادق 
�مل�����ش��روع �شمن �خلطة  ه���ذ�  ج���اء 
�لإ�شرت�تيجية لالإمارة وما تتطلع 
�إليه �لقياد�ت �لر�شيدة و�لقائمني 
ع����ل����ى ت���ن���م���ي���ة وت����ط����وي����ر ق���ط���اع 
و�جتمعت  �لإم������ارة،  يف  �ل�����ش��ي��اح��ة 
�ل��ن��ج��اح لتكلل هذ�  ك��ل م��ق��اوم��ات 
ل��ي��ك��ون متنف�س  �مل�����ش��روع وت��ن��ف��ذه 
�لإمارة  خريطة  م��ن  يغري  جديد 
�ل�شياحية، نزلت �لفجر لت�شتطلع 
�أر�ء رو�د �لكورني�س �جلديد وتقف 
على �أهم متطلباتهم جتاه م�شروع 

�شخم مثل هذ� �لكورني�س.
يقول جونري �حمد لعب �لكورني�س 
��شتقطاب  يف  ه��ام��ا  دور�  �جل��دي��د 

•• عجمان-الفجر:

ت����ك����ري���������ش����ا مل��������ب��������د�أ �ل�����������ش�����ر�ك�����ة 
�لإ�شرت�تيجية بني جامعة عجمان 
كموؤ�ش�شة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
تخدم  �شاملة  روؤي���ة  ذ�ت  تعليمية 
�خلطة �لتنفيذية لإمارة عجمان، 
ومنطقة عجمان �لتعليمية كجهة 
�خلطط  بتنفيذ  معنية  حكومية 
و�لتعليمية  �لرتبوية  و�ل�شيا�شات 
لالإمارة، مت توقيع �تفاقية تفاهم 
بينهما  بالتعاون  �لرت��ق��اء  ب��ه��دف 
�إىل �آفاق �أو�شع من �لعمل �مل�شرتك 
لتنفيذ م�شاريع تخدم م�شلحتهما 
و�لتنمية  �لتعليم  م�شرية  وتدعم 

يف �إمارة عجمان.

باملنطقة  �لرتبوية  �لعمليات  ق�شم 
�ملذكرة  ب��ن��ود  وت��ق��وم   . �لتعليمية 
ع���الق���ة منظمة  ب���ن���اء  دع����م  ع��ل��ى 
�ملوؤ�ش�شتني،بحيث  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 
�جلهود  وتن�شيق  توحيد  يف  ت�شهم 
وتبادل �خلرب�ت و�ملعرفة لتحقيق 
�ملتطلبات �لتنموية للمجتمع، مبا 
يعود بالأثر �ليجابي على �لعملية 
من  ذل���ك  و�شيتحقق  �لتعليمية، 
خ���الل ت���ب���ادل �مل��ع��رف��ة و�خل����رب�ت 
و�ل��ت��ج��ارب �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ع��ل��ى كافة 
�مل�������ش���ت���وي���ات �مل�������ش���رتك���ة وت����ب����ادل 
�ملعلومات و�لدر��شات ذ�ت �لعالقة 
وجمال  �ملوؤ�ش�شتني  باخت�شا�شات 
و�شع  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ع��م��ل��ه��م��ا. 
�مل�شتقبلية  و�ل����رب�م����ج  �خل���ط���ط 

�لإ�شرت�تيجية  و�خل��ط��ط  ي��ت��الءم 
لديهما. ومن جانبه، �أ�شار �لأ�شتاذ 
�إد�رة  ع��ل��ي ح�����ش��ن حم��م��د، م��دي��ر 
منطقة عجمان �لتعليمية، �إىل  �أنه 
بناء على توجيهات حكومة عجمان 
وحر�شاَ  �لإ�شرت�تيجية،  وخطتها 
منا على توطيد عالقات �ل�شر�كة 
�لعملية  لتطوير  �لإ�شرت�تيجية 
�لتعليمية، تعقد �ملنطقة مثل هذه 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �ملذكر�ت 
�ملرموقة يف �إمارة عجمان لت�شاهم 
�لإ�شرت�تيجية  �خلطة  حتقيق  يف 
�لتعليمية �ل��و�ردة يف كل من روؤية 
�إم�����ارة عجمان  �لإم������ار�ت و روؤي����ة 
�أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر   .  2021
�إىل  د�ئ��م��ا  ت�شعى  عجمان  جامعة 

وق���د وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة ع��ن جامعة 
�شعيد  �أ����ش���ام���ة  �لأ����ش���ت���اذ  ع��ج��م��ان 
�جلامعة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ���ش��ل��م��ان، 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  �إد�رة  وع�����ن   -
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ���ش��ع��ادة �لأ����ش���ت���اذ علي 
بح�شور  وذل�������ك  حم���م���د  ح�������ش���ن 
ب�����ش��ري �شحادة،  �ل��دك��ت��ور  م���ن  ك���ل 
للمتابعة  �جلامعة  رئي�س  م�شاعد 
و�ل����ت����ط����وي����ر، و�ل����دك����ت����ور �أح���م���د 
�جلامعة  رئي�س  م�شاعد  عنكيط، 
و�لدكتور  �خل��ارج��ي��ة،  ل��ل��ع��الق��ات 
كلية  ع��م��ي��د  ق�����رف�����ال،  �إب����ر�ه����ي����م 
�لأ�شا�شية،  و�ل����ع����ل����وم  �ل���رتب���ي���ة 
�لكمايل،  �ل��و�ح��د  ع��ب��د  و�لأ���ش��ت��اذ 
و�لأ�شتاذ  م��در���ش��ي��ة،  �إد�رة  م��وج��ه 
رئي�س  �حل��و���ش��ن��ي،  ح��ام��د  عي�شى 

�لعمل  ت��ن�����ش��ي��ق  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�جلهود  وتن�شيق  بينما،  �مل�شرتك 
�لنوعي  �لتنفيذ  �شمان  �أج��ل  م��ن 
و�ل��ف��ع��ال ل��ل��رب�م��ج و�مل�����ش��اري��ع ذ�ت 
�لأ�شتاذ  ق��ال  �مل�����ش��رتك.   �لهتمام 
�ملذكرة  ه���ذه  �إن  ���ش��ل��م��ان  �أ���ش��ام��ة 
للمحافظة  ���ش��ع��ي��ن��ا  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي 
�إم��ارة عجمان وحتقيق  على ري��ادة 
روؤيتها �لتي �أر�شاها �شاحب �ل�شمو 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
حاكم  �لع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ع��ج��م��ان ، و�ن���ط���الق���ا م���ن وح���دة 
�لأهد�ف وتطابق �لغايات و�ل�شعي 
�ملثمر  �لتعاون  �إر�شاء  �إىل  �حلثيث 
�لتعليمية  و�ملنطقة  �جلامعة  بني 
مبا  بينهما  فيما  �جلهود  لتن�شيق 

•• الفجرية-الفجر:

�أل����ق����ى ����ش���ع���ادة �ل���ع���م���ي���د  حممد 
�أحمد ين غامن �لكعبي قائد عام 
حول  حما�شرة  �لفجرية  �شرطة 
��شتعر�س   ) معرفتي  �شاركني   (
من خاللها بد�ية مرحلة تطبيق 
�لإ�شرت�تيجية يف وز�رة �لد�خلية 
و�ل�����ت�����ح�����دي�����ات �ل�����ت�����ي و�ج����ه����ت 
�مل���وظ���ف���ني ب�����ش��ب��ب ع�����دم وج����ود 
�ملعرفة �لكافية لديهم و��شت�شهد 
مب���دى �أه��م��ي��ة ن��ق��ل �مل��ع��رف��ة من 

�لقيادة  حققتها  �لتي  �لجن���از�ت 
و�ملتمثلة يف ح�شولها على �ملركز 
�لأول يف جائزة �لإبد�ع و�لبتكار 
�لد�خلية)  وزي����ر  ج��ائ��زة  ���ش��م��ن 

�لدورة  �لثانية( .
بالإ�شافة �إىل ح�شول �إد�رة �ملرور 
�لرت�خي�س  و�إد�رة  و�ل���دوري���ات 
بح�شور  جن���وم  خم�س  ف��ئ��ة  ع��ل��ى 
�ل�شيخ   �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
جمل�س  – رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�إم��������ارة دبي  – ح���اك���م  �ل���������وزر�ء 

بن  حممد  �لعقيد  �للقاء  ح�شر 
نايع �لطنيجي نائب �لقائد �لعام  
�ليماحي  حممد  حميد  و�لعقيد 
�ل�شرطية  �لعمليات  ع���ام  م��دي��ر 
و�لعقيد عبد�هلل ح�شن �ل�شغريي 
م���دي���ر ع����ام �مل�������و�رد و�خل���دم���ات 
�أحمد  �لدكتور  و�لعقيد  �مل�شاندة 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل�������ش���غ���ريي  ع���ل���ي 
�جل��ن�����ش��ي��ة ب���ال���ف���ج���رية  وم�����در�ء 
وعدد  �لأق�شام  وروؤ���ش��اء  �لإد�ر�ت 
�ل�شباط  و���ش��ف  �ل�����ش��ب��اط  م���ن 

و�لأفر�د و�لعن�شر �لن�شائي .

�لتي  و�خل���رب�ت  �لتجارب  خ��الل 
عا�شرها �أثناء عمله.

�أطلقت  �لد�خلية  وز�رة  �أن  يذكر 
�مل���ع���رف���ة  ب������و�ب������ة   ( م�����ب�����ادرت�����ي 
معرفتي  و�شاركني  �لإلكرتونية 
�ملعرفة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ل��ل��ق��ادة   )
ون��ق��ل��ه��ا بينهم  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  ل���دى 
�خلرب�ت  جميع  من  و�ل�شتفادة 
لتح�شني  �ل��وز�رة  بكافة قطاعات 
موؤ�شر�ت �لأد�ء �لوظيفي وجودة 

�خلدمات.
و��شت�شهد �لعميد �لكعبي بجميع 

نتاج  ك���ان���ت  و�ل���ت���ي  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
ميتلكها  �ل��ت��ي  للمعرفة  حقيقي 

�لعاملني بالقيادة .
و�أ���ش��ار �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ب���اأن �ملحور 
�لأ����ش���ا����ش���ي ل��ل��م��ع��رف��ة ي��ن��ب��ع من 
�لب�شرية يف ميد�ن �لعمل  �مل��و�رد 
وه������ي ت�������ش���ه���م ب�������ش���ك���ل ك���ب���ري يف 
�لإ�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  حتقيق 
وتعزيز  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وروؤي����ة 
ج��ودة �حل��ي��اة لكل م��ن يعي�س يف 
دول��ة �لإم���ار�ت من خ��الل �لأمن 

و�ل�شالمة.

م�شروع  �خلري  بيت  جمعية  نفذت 
ذبح وتوزيع حلوم �لأ�شاحي د�خل 
م���ع مق�شب  ب���ال���ت���ع���اون  �ل����دول����ة، 
�لأ�شر  و��شتفادت منه معظم  دبي، 
�مل�شجلة يف �جلمعية، وبلغ �إجمايل 
�ل��ت��ي مت تنفيذها  ع��دد �لأ���ش��اح��ي 

�أ�شحية.  6006
�لعالقات  م�شوؤول  د�د،  علي  وق��ال 
تنفيذ  على  و�مل�����ش��رف  �حلكومية، 
�لفريق  ع���م���ل  ك������ان  �مل�����������ش�����روع: 
�لأ�شاحي  م�شروع  ب��اإجن��از  �ملكلف 
ج����اد�ً وم��ت��و����ش��اًل، وق���د مت �إجناز 
موعدها  يف  وتوزيعها  �لأ�شحيات 
�ملرعية،  و�لقو�نني  �ل�شروط  وفق 
دبي  م��ق�����ش��ب  �إد�رة  �أ�����ش����ادت  وق����د 
و�عتربتها  �جلمعية،  فريق  ب���اأد�ء 
�أف�����ش��ل �جل��م��ع��ي��ات �خلريية  م���ن 
و�لرتتيب  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ح���ي���ث  م����ن 
و�ملتابعة، ل �شيما بعد �أن �أخ�شعنا 
ومتطوعي  م��وظ��ف��ي  م��ن  فريقنا 

•• راأ�س اخليمة الفجر 

خمي�س  �هلل  ع���ب���د  �ل��ع��م��ي��د  ك������ّرم 
�لعمليات  ع����ام  م��دي��ر  �حل���دي���دي 
�خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �ل�شرطية 
دني�س بيجال خبري �لإ�شرت�تيجية 
بوز�رة �لد�خلية �لإمار�ت �ل�شمالية 
و�ملباحث  �ل���ت���ح���ري���ات  جم�����ال  يف 
وم�شرح �جلرمية، بعد �نتهاء فرتة 
وذلك  �لدولة،  ومغادرته  خدماته 
ت���ق���دي���ر�ً وع���رف���ان���اً مل���ا ق���دم���ه من 
وخ��رب�ت مثمرة،  وت��ع��اون  خدمات 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  بح�شور 
�شعيد �حلميدي مدير �إد�رة مر�كز 
�ل�������ش���رط���ة �ل�������ش���ام���ل���ة، وع������دد من 

�شباط �شرطة ر�أ�س �خليمة.
وي����اأت����ي �ل���ت���ك���رمي �ن���ط���الق���اً من 
�شمن  �ل�����������ش�����ر�ك�����ات  م���ن���ه���ج���ي���ة 
�لد�خلية  وز�رة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شركاء  م��ع  �لعمل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
و�لت�شغيليني،  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
و�لدعم  �لإ����ش���ن���اد  ت���وف���ري  ب���ه���دف 
جمموعة  خ�����الل  م����ن  �مل���ط���ل���وب 
لتحقيق  �مل�شممة  �لعمليات  م��ن 

من خالل فرع �جلمعية يف �لإمارة 
ر�أ�س  ف��رع  ت��وىل  كما  لتوزع هناك، 
�خليمة ذبح وتوزيع 500 �أ�شحية 
�إم���ارة ر�أ����س �خليمة و�أم  وزع��ت يف 
�لقيوين، بينما بلغ عدد �لأ�شاحي 
�لتي نفذت يف مق�شب دبي، ووزعت 
يف كل من دبي و�ل�شارقة وعجمان 
منها  و��شتفادت  �أ�شحية،   1006
�لأ�شر  من  م�شجلة  �أ�شرة   4024

�ملتعففة وحمدودة �لدخل. 

�جلمعية للتدريب يف �ملق�شب قبل 
وملماً  ي��ك��ون ج��اه��ز�ً  �ل��ع��ي��د، حتى 
و�لوقاية  �ل�����ش��ح��ة  ق���و�ع���د  ب��ك��ل 
�أث��ن��اء �ل��ذب��ح و�ل��ت��وزي��ع، �ل���ذي مّت 
من خالل �ل��رب�د�ت �ملعدة حلفظ 
�ل��ل��ح��وم، ل��ت��وزي��ع��ه��ا ط��ازج��ة على 
�أن  �مل��ح��ت��اج��ني. و�أو����ش���ح ع��ل��ي د�د 
 2006 ع�����دد  ن����ف����ذت  �جل���م���ع���ي���ة 
�أ���ش��ح��ي��ة د�خ����ل �ل���دول���ة، وق���د مت 
�لفجرية  يف  �أ�شحية   500 تنفيذ 

بالإ�شافة �إىل ذلك نفذت �جلمعية 
خارج  ذبحها  مت  �أ�شحية،   4000
�إ�شر�ف  حت��ت  �ثيوبيا،  يف  �ل��دول��ة 
و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئرة 
�خل����ريي ب���دب���ي، ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
�لأ�شاحي،  تكثري  يف  �لأ�شعار  فرق 
ممكن  ع��دد  �أك��رب  منها  ولي�شتفيد 

من �ملحتاجني. 
�لعو�شي،  ط��اه��ر  ع��اب��دي��ن  وق����ال 
مدير عام بيت �خلري �إن �جلمعية 
�لأ�شاحي،  م�شروع  على  حري�شة 
تلبية  ���ش��ن��وي��اً،  تنفيذه  ي��ت��م  �ل���ذي 
وبهدف  �مل�����وؤك�����دة،  �ل�����ش��ّن��ة  ل���ه���ذه 
�ل���ت���خ���ف���ي���ف ع�����ن ك����اه����ل �لأ�����ش����ر 
�ملحتاجة، و�إدخال �ل�شرور و�لبهجة 
�إىل قلوب �ليتامى و�ملحتاجني �أيام 
�ملتز�يد  ب��الإق��ب��ال  ومنوهاً  �لعيد، 
�شر�ء  ع���ل���ى  ق���ب���ل �جل���م���ه���ور  م����ن 
كوبونات م�شروع �لأ�شاحي، ما ز�د 

من متويل �مل�شروع.

روح �لتعاون و�لعمل معا من �أجل 
م��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة و�حل���د منها، 
مو�شحاً �أن �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
ر�أ����س �خليمة حت��ر���س د�ئ��م��اً على 
�لإ�شرت�تيجيني  �خل���رب�ء  ت��ك��رمي 
من �ل�شركاء �مل�شاهمني و�ملتعاونني 
�لثقافة  ون�����ش��ر  �لأم�����ن  ح��ف��ظ  يف 

�لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية للوز�رة.
�حلديدي  �هلل  عبد  �لعميد  وق��ال 
حري�شة  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  �أن 
ك���ل �حل���ر����س ع��ل��ى ت��ق��دي��ر جهود 
كل متعاون معها يف �شتى �ملجالت، 
وذلك يف �إطار تفعيل دور �ل�شر�كة 
وبث  �لت�شغيلية،  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

مبختلف �ملجالت لدى منت�شبيها، 
و�ل���ذي���ن ي��ك��ون ل��ه��م دور ف��اع��ل يف 
دورها  �أد�ء  يف  �ل�شرطة  م�شاعدة 
�مليد�ين يف كافة جمالت �لتحريات 
و�ملباحث وم�شرح �جلرمية، موؤكد�ً 
مدى حر�شها يف توطيد عالقتها 

مع �شركائها يف �ملجتمع.

ع��ق��د �ت��ف��اق��ي��ات وم���ذك���ر�ت تفاهم 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  م��ع  م��ت��ع��ددة 
و�خلا�شة،  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ف��اع��ل��ة 

�ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  وكذلك 
�ل���دول���ي���ة، م���ن �أجل  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملتعاونة  �جل��ه��ات  �شبكة  ت��و���ش��ي��ع 

مع �جلامعة يف عدة جمالت منها 
�لتدريب و�لبحوث ونقل �خلرب�ت 

و�ملمار�شات �لعملية.

فمن  متاما،  خريطتها  من  غريت 
�مل�������ش���روع���ات �جل�����ش��ور �لتى  ه����ذه 
�لطرق  ل��ت�����ش��ت��ك��م��ل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
�ل��رئ��ي�����ش��ة ب�����الإم�����ارة و�ل���ت���ى تعد 
�إىل  للو�شول  �حلقيقية  �ل��ن��اف��ذة 
�لقيوين  و�أم  ودب��ي  �ل�شارقة  �إم��ارة 
وغريها من �لطرق �لتى �أ�شبحت 
ومي�شرة  �شهلة  �جل�شور  ه��ذه  م��ع 
متاما من �شيولة يف �ملرور وتقليل 
�ل����زح����ام و�حل��������و�دث �أي�������ش���ا، �أم���ا 
فهذ�  �ل�شياحة  قطاع  �شعيد  على 
وجيزة  ف��رتة  يف  متكن  �لكورني�س 

وتقليل  �مل��ك��ان  ع��ائ��الت يف  وج����ود 
ن�شبة �لرو�د لهذ� �ل�شبب.

�إب���ر�ه���ي���م قائال  �إ����ش���الم  و�أ����ش���اف 
ر�شف  ع����دم  ت��ق�����ش��ري يف  وه���ن���اك 
تف�شل  �ل���ت���ى  �ل��رم��ل��ي��ة  �مل�����ش��اح��ة 
و�لكورني�س  �ل��ع��ام  �ل��ط��ري��ق  ب��ني 
بالتحديد �أماكن مو�قف �ل�شيار�ت، 
ويحتاج �لكورني�س �جلديد لبع�س 
من  و�مللحة  �ل�شرورية  �خلدمات 
زي���ادة ع��دد �ل���ش��رت�ح��ات �خلا�شة 
باجلمهور وذلك بتكثيف �لإ�شاءة.

كورني�س  زك���ري���ا  حم���م���ود  ي���ق���ول 

لال�شتمتاع  �لأ����ش���ر  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لهادئة  و�جل��ل�����ش��ة  �مل���ك���ان  ب���ه���دوء 
ع��ل��ى ���ش��ف��اف �خل����ور يف ج����و� من 
�لروعة ود�خل منظر يعترب لوحة 
فنية خا�شة يف �لليل، ولدينا روؤى 
يف تنفيذ هذه �مل�شروعات �خلدمية 
من جتهز بع�س �ملاأكولت وغريها 

لرو�د �لكورني�س.
ي���ق���ول ع��ث��م��ان ع��ب��د �ل����ق����ادر جاء 
ليكون  �جل��دي��د  عجمان  كورني�س 
جيدة  م�شروعات  ل�شل�شلة  �إ�شافة 
ب����اإم����ارة عجمان  م���وؤخ���ر�  �أق��ي��م��ت 

�لأ�شر  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�شتقطب  �أن 
خور  على  �ملدينة  قلب  يف  لوجوده 
و�ل�شتفادة  ب��اق��ت��د�ر  �شناعته  مت 

من وجوده يف هذ� �ملكان.
�أف�شل  �ل��روؤوف حممد  يقول عبد 
عجمان  ك��ورن��ي�����س  �إىل  �حل�����ش��ور 
وعدم  �ملميز  ملكانه  وذل��ك  �جلديد 
وجود زحام ف�شال عن عدم نزويل 
�ل�شتمتاع  يجعل  مم��ا  �مل��ي��اه  �إىل 
ينق�س  لكن  �أف�شل،  �ملكان  ه��ذ�  يف 
�مل�����ش��روع ع���دة خ��دم��ات م��ن��ه��ا قلة 
على  بال�شلب  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ى  �مل��ق��اع��د 

عجمان �جلديد �شورة من بحرية 
لبع�س  ي���ح���ت���اج  ل��ك��ن��ه  �ل�������ش���ارق���ة 
ل��ي�����ش��ب��ح م�������ز�ر مهم  �خل�����دم�����ات 
ل��الأ���ش��ر وي�����ش��ت��ق��ط��ب ج��م��ه��ور من 
�لإمار�ت �ملجاورة، فاخلدمات �لتى 
تهم �ملجتمع ب�شفة عامة تتلخ�س 
تنفيذها  �ل�شهل  �لأم���ور  بع�س  يف 
م��ث��ل زي����ادة ع���دد �مل��ق��اع��د وزر�ع����ة 
�ل����ت����ى متت�س  �لأ�����ش����ج����ار  ب���ع�������س 
وتغري  �ل�شيف  ف�شل  يف  �لرطوبة 
منن �ملز�ج �لعام للجو ، مما يجعل 
�لرئي�شة  �ل��ب��و�ب��ة  �لكورني�س  ه��ذ� 

للزو�ر و�ملتنف�س �لأول لالإمارة.
ي��ق��ول ف����وزي �ل�����ش��ي��د  ل��ق��د قامت 

�لأخرية  �لآون���ة  يف  عجمان  �إم���ارة 
�مل�شروعات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ب��اإن�����ش��اء 
�مل�شروع  ه����ذ�  وم��ن��ه��ا  �ل�����ش��خ��م��ة 
�ل���ذي خ���دم ���ش��ك��ان �إم����ارة عجمان 
و����ش��ت��ق��ط��ب م���ن ك���ان ي��ذه��ب �إىل 
بحرية �ل�شارقة لال�شتمتاع باأوقات 
ك��ان هذ�  فلما  �خل��ور،  هادئة غلى 
�لرو�د  ز�د من  �لكورني�س �جلديد 
�مل��ق��اب��ل ه��ن��اك بع�س  �إل��ي��ه لكن يف 
�لإد�رة  على  يجب  �لتى  �خلدمات 
تنفذها  �أن  ل��ل��م�����ش��روع��ات  �ل��ع��ام��ة 
�ملنتجات  لبيع  منافذ  �إن�شاء  منها 
وبع�س  ك���ال�������ش���اي  �ل���������ش����روري����ة 
�مل�شليات حتى ل يعاين �لز�ئر من 

فيه هذه  يتوفر  �لبحث عن مكان 
�خلدمات.

�أ�شاف  زوبري حممد قائال تتمتع 
متميز  مب���وق���ع  ع���ج���م���ان  �إم���������ارة 
�ل�شارقة  �إم�����ارة  ب��ني  ت��رب��ط  ف��ه��ى 
ووج�����ود هذ�  �ل��ق��ي��وي��ن  و�أم  ودب����ي 
�خلريطة  �شيغري  بها  �لكورني�س 
لكن  مت��ام��ا،  ب���الإم���ارة  �ل�شياحية 
لنا بع�س �ملتطلبات �لب�شيطة �لتى 
�إن�شاء  منها  تنفيذها  �ل�شهل  م��ن 
�أطفال  ل���وج���ود  وذل�����ك  ح��م��ام��ات 
كثرية ت��اأت��ي م��ع ذوي��ه��م مم��ا يعكر 
���ش��ف��و �جل��ل�����ش��ة ل��ع��دم وج����ود هذه 

�خلدمة �ل�شرورية. 
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•• جنيف-وام:

�أم��ل عبد�هلل  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت معايل 
لرئي�س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
رئي�شة  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
�لدويل  �ل��ربمل��اين  �لحت���اد  جمموعة 
�أهمية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانية  لل�شعبة 
و�لجتماع  �جتماعات �جلمعية 131 
لالحتاد  �حل���اك���م  ل��ل��م��ج��ل�����س   195
�لن�شاء  و�ج��ت��م��اع  �ل����دويل  �ل���ربمل���اين 
جنيف  يف  �شتعقد  �ل��ت��ي  �ل��ربمل��ان��ي��ات 
ب�����ش��وي�����ش��ر� خ����الل �ل���ف���رتة م���ن 12 
مب�شاركة  �جل����اري  �أك��ت��وب��ر   16 �إىل 
يف  برملانية  موؤ�ش�شة   140 م��ن  �أك��رث 
�ل�شيا�شية  و�لأو����ش���اع  �ل��ظ��روف  ظ��ل 
�لعامل  �لكثري من دول  �لتي ت�شهدها 
�لدول.  وخمتلف  و�لإ�شالمي  �لعربي 
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
بند  �إدر�ج  بطلب  تقدمت  �لإم��ار�ت��ي��ة 
طارئ ملناق�شته يف �جتماعات �جلمعية 
�لربملانيني  دور  لالحتاد حول   131
�شر�كة  وب���ن���اء  �لإره������اب  م��ك��اف��ح��ة  يف 
�ملتحدة  �لأمم  خ�����الل  م����ن  دول����ي����ة 
للق�شاء  �لأخ��رى  �لدولية  و�ملنظمات 
على �لتطرف ون�شر �لتعاون و�لت�شامح 
بني ح�شار�ت �لعامل و�شعوبه كاأ�شا�س 
ل��ل�����ش��ل��م و�لأم������ن �ل���دول���ي���ني ن��ظ��ر� ملا 
خطر  من  �لإرهابية  �ملنظمات  ت�شكله 
دول  �لكثري من  ��شتقر�ر  يهدد  متنام 

�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  خ��ا���ش��ة  �ل���ع���امل 
�لأو�������ش������ط. وق����ال����ت م��ع��ال��ي��ه��ا لدى 
و�شولها م�شاء �أم�س �لول �إىل مدينة 
جنيف �أن �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية 
�جتماعات  يف  �مل�شاركة  على  حت��ر���س 
و�أن�����ش��ط��ة وب��ر�م��ج �لحت����اد �لربملاين 
�لدويل وتاأ�شي�س �شر�كة ��شرت�تيجية 
�أع�����رق و�أول  وح��ق��ي��ق��ي��ة م��ع��ه ل��ك��ون��ه 
م��وؤ���ش�����ش��ة ب��رمل��ان��ي��ة دول���ي���ة ت�����ش��م يف 
ب��رمل��ان من  �أك��رث م��ن مائة  ع�شويتها 

�أن  و�أ����ش���اف���ت  �ل���ع���امل.  دول  خم��ت��ل��ف 
�شريك  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة 
ف��اع��ل م��ع �لحت���اد �ل��ربمل��اين �لدويل 
بتوقيع  �ل�������ش���ر�ك���ة  ه������ذه  وت�����ع�����ززت 
�ت���ف���اق���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����ش���ت���ف���ادة من 
لدى  �ملتو�فرة  و�لإمكانيات  �خل��رب�ت 
�إيجابية  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �جل��ان��ب��ني 
�لربملانية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  للموؤ�ش�شتني 
�إىل  و�أ����ش���ارت  و�ل�����ش��دي��ق��ة.  �ل�شقيقة 
برناجما  �أع��دت  �لربملانية  �ل�شعبة  �أن 

ل��ت��ف��ع��ي��ل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف هذ�  ح���اف���ال 
�ملتاحة  �ل��ف��ر���س  �حل���دث و����ش��ت��غ��الل 
ل���ت���ع���زي���ز �ل����ع����الق����ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�لربملانات 
�مل�شاركة يف �لجتماعات من  �لأخ��رى 
خالل عقد لقاء�ت ثنائية على هام�س 
�ل�شعبة  وف���د  وي�����ش��م  �لج��ت��م��اع��ات. 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لحتاد  جمموعة  �أع�����ش��اء  �لحت���ادي 
�لربملاين �لدويل �شعادة كل من ر��شد 

�أحمد  جا�شم  وعلي  �ل�شريقي  حممد 
عبيد  و�أح��م��د  �لنعيمي  عي�شى  وعلي 
�لطنيجي  �ملن�شوري وفي�شل عبد�هلل 
وي�شارك  �ل�شماحي.  �شيف  و�شلطان 
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�شعبة  وف���د 
بانتخاب   131 �جلمعية  �أع��م��ال  يف 
يف  و�مل�شاركة  ون��و�ب��ه  �جلمعية  رئي�س 
�مل�شاو�ة  �لعامة حول حتقيق  �ملناق�شة 
بني �جلن�شني و�إنهاء �لعنف �شد �ملر�أة 
و�جتماع �للجنة �لد�ئمة �لثالثة حول 
�لقانون �لدويل بني �ملفاهيم �لوطنية 
�ل�شوؤون  يف  �ل��ت��دخ��ل  وع���دم  لل�شيادة 
�لن�شان.  وح��ق��وق  ل��ل��دول  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
دورتها  يف  �جل��م��ع��ي��ة  و���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�مل�شتقبلية  �ل�شيا�شات  جائزة  �حلالية 
�شيكافئ  حيث   2014 لعام  �لعاملية 
جم��ل�����س م�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���ع���امل و�لحت�����اد 
�لربملاين �لدويل وهيئة �لأمم �ملتحدة 
�ملطبقة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  ل��ل��م��ر�أة 
يطلع  كما  �لعنف.  من  �مل���ر�أة  حلماية 
تقارير  على  �لربملانية  �ل�شعبة  وف��د 
�ل�شالم  �ل��د�ئ��م��ة وه��ي جلنة  �ل��ل��ج��ان 
�لتنمية  وجل���ن���ة  �ل���د�خ���ل���ي  و�لأم�������ن 
وجلنة  و�لتجارة  و�لتمويل  �مل�شتد�مة 
على  و�مل��و�ف��ق��ة  �ملتحدة  �لأمم  ���ش��وؤون 
�لد�ئمة  �للجنة  يف  �مل��ق��رتح  �مل��و���ش��وع 
�لثالثة �لدميقر�طية وحقوق �لن�شان 
�لجتماع  �أع��م��ال  ج���دول  ويت�شمن   .
195 للمجل�س �حلاكم لالحتاد �إقر�ر 

ج����د�ول �لأع���م���ال وحم��ا���ش��ر �ل����دورة 
و�لط���الع  �حل��اك��م  للمجل�س   194
�ل��رئ��ي�����س ح���ول ن�شاطه  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
�حلاكم  للمجل�س   194 �ل���دورة  منذ 
وتقرير  �لتنفيذية  �للجنة  ون�شاطات 
�لأمني �لعام حول �أن�شطة �لحتاد منذ 
�لدورة 194 للمجل�س �حلاكم �لو�شع 
�ملايل لالحتاد وميز�نية �لحتاد للعام 
2015 وتطبيق ��شرت�تيجية �لحتاد 
�ل��ربمل��اين �ل����دويل ل���الأع���و�م 2012 
2017 و�لتعاون مع منظومة �لأمم 
�ملتحدة وتقارير �ملوؤمتر�ت �ملتخ�ش�شة 
و������ش����ت����ع����ر������س �أن���������ش����ط����ة �ل���ل���ج���ان 
�ملتخ�ش�شة وبقية �أجهزة �لحتاد وهي 
�ج��ت��م��اع �ل��ن�����ش��اء �ل��ربمل��ان��ي��ات وجلنة 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �ل��ربمل��ان��ي��ني وجلنة 
م�شائل �ل�شرق �لأو�شط وفريق �لعمل 
�ملعني بقرب�س وجلنة تعزيز و�حرت�م 
�لقانون �لإن�شاين وفريق �مل�شاو�ة بني 
�ملعني  �ل�شت�شاري  و�لفريق  �جلن�شني 
و�جتماع  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل��ن��اع��ة  ب��ن��ق�����س 
�لربملانيني �ل�شباب. كما �شيتم �لتفاق 
�أع���م���ال �ج��ت��م��اع �جلمعية  ع��ل��ى ب��ن��ود 
�ل����دويل  �ل����ربمل����اين  ل���الحت���اد   132
�مل�شتقبلية  �لج��ت��م��اع��ات  وم��ن��اق�����ش��ة 
و�شيتم  �ل�����دويل  �ل���ربمل���اين  ل���الحت���اد 
�ل��رئ��ي�����س �جل���دي���د لالحتاد  �ن��ت��خ��اب 
�أع�شاء  و�ثنني من  �ل��دويل  �لربملاين 

�للجنة �لتنفيذية.
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•• ال�صارقة-وام:

م�شروع  �ملتعاونة  و�جلمعيات  و�لهيئات  �لدولة  �شفار�ت  مع  بالتعاون  �خلريية  �ل�شارقة  جمعية  نفذت 
�لأ�شاحي هذ� �لعام يف 44 دولة ��شتفاد منه �أكرث من 40 �ألف �أ�شرة فيما بلغ �إجمايل عدد �لأ�شاحي 
�لتي مت توزيعها خارج �لدولة 7 �لف و200 �أ�شحية . و�أكد حممد حمد�ن �لزري م�شرف �إد�رة �مل�شاريع 
باجلمعية �أن �لربنامج �شمل تقدمي جمموعة من �لأ�شاحي �إىل عدد من �شفار�ت �لدولة و�جلمعيات 
�أن  �أو�شح  و  �ملحتاجة.  �لأ�شر  لتوزيعها على م�شتحقيها من  �ل��دول  تلك  مل�شاريعها يف  �ملنفذة  �خلريية 
�جلمعية عملت على تو�شيع مظلة �مل�شتفيدين من م�شروع �لأ�شاحي هذ� �لعام وتنفيذها يف دول متفرقة 
حول �لعامل منوها �ىل �أن �جلمعية تويل م�شاريعها وبر�جمها �ملو�شمية �هتماما كبري� وحتر�س على 
مو�كبة �لحتياجات �لإن�شانية عرب �خلطط و�لآليات �لتي حتقق تطلعاتها يف �لدعم و�مل�شاندة لأ�شحاب 
قدرمن  �أك��رب  م�شاعد�تها  لت�شمل  �لعام  هذ�  جهودها  �جلمعية  كثفت  حيث  �ملتعففة  و�لأ�شر  �حلاجات 
�ل�شر�ئح �ل�شعيفة و�لأ�شر �ملتعففة و�لأر�مل و�ملطلقات و�لأيتام وتوفري �حتياجاتها من حلوم �لأ�شاحي. 

و �أ�شاف �لزري �أن �لتوزيع مت يف �أغلب قار�ت �لعامل وبالأخ�س قارتي �آ�شيا و�أفريقيا ومن �لدول �لعربية 
و�شوريا  ولبنان  فل�شطني  �لأ�شاحي  حل��وم  توزيع  م�شروع  �خلريية  �ل�شارقة  جمعية  بها  نفذت  �لتي 
لالإ�شر�ف  وف��ود�  �جلمعية  و�أر�شلت  و�لبحرين.  وعمان  و�لأردن  وم�شر  و�ليمن  و�ل�شومال  و�ل�شود�ن 
�إد�رة �جلمعية  �إذ توجه وفد برئا�شة طارق �شعيد �لنومان ع�شو جمل�س  عملية ذبح وتوزيع �لأ�شاحي 
من�شق �ل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية وع�شوية حممد حمد�ن �لزري مدير �إد�رة �مل�شاريع �ىل جمهورية �ألبانيا 
�ل�شويهي رئي�س ق�شم �جلودة و�لرقابة  �إندوني�شيا برئا�شة �شالح عيد  �إىل جمهورية  �أخر توجه  ووفد 
�مل�شتفيدة  �لأ�شر  و�أعربت  �مل�شاريع.  �مل�شاعد�ت ونور حممد من ق�شم  �شليم من ق�شم  وع�شوية حممد 
عن �شكرها و�متنانها للدور�لكبري �لذي تقوم به �لدولة وجمعية �ل�شارقة �خلريية يف �ملجال �خلريي 
و�لإن�شاين حيث �أ�شبح ��شم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعلمها مرفوعا د�ئما يف تلك �لدول ملا لها 
من مكانة على �ل�شعيد �لإن�شاين. و قدم �لزري �ل�شكر و�لتقدير �إىل وز�رة �لتنمية و�لتعاون �لدويل 
و�إىل جميع �شفار�ت �لدولة على تعاونهم �لد�ئم مع كل �لهيئات و�جلمعيات �خلريية �لعاملة بالدولة 

ب�شكل عام وجميع �ملح�شنني �لذين قامو� بامل�شاهمة يف م�شروع ذبح �لأ�شاحي خارج �لدولة. 

خريية ال�سارقة تنفذ م�سروع االأ�ساحي يف 44 دولة

اأمل القبي�سي توؤكد اأهمية اجتماعات الربملان الدويل يف ظل الظروف الدولية واالقليمية الراهنة

•• العني-الفجر:

��شتقبل �لأ�شتاذ �لدكتور غالب �لرفاعي رئي�س جامعة 
�جلامعة  بقر  مكتبة  يف  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعني 
مبدينة �لعني �مللحق �لثقايف للملحقية �لثقافية ب�شفارة 
مبارك  بن  �لدكتور حممود   ، باأبوظبي  �شلطنة عمان 
و�لإد�ريني  �لأكادمييني  ، بح�شور عدد� من  �ل�شليمي 
يف �جل��ام��ع��ة ، ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه جامعة �لعني 
 . باجلامعة  �مللتحقني  �لعمانيني  بالطلبة  لالإجتماع 
وقدم �لأ�شتاذ �لدكتور غالب �لرفاعي رئي�س �جلامعة  
�ملتبعة يف  �ملبتكرة  و�ملناهج  روؤي��ة �جلامعة  �شرحا  عن 
معتمدة  �أك��ادمي��ي��ة  وم�����ش��اق��ات  ب��ر�م��ج  وتنفيذ  �إع����د�د 
�ل�شاملة و�لتعليم  ، حيث ت�شكل �جلودة  وطنياً وعاملياً 
�لتميز  مر�كز  عن  ف�شاًل   ، فيها  �لأ�شا�شيني  �لركنني 

بالعملية  �لإرت��ق��اء  �شاأنها  م��ن  �لتي  �لعلمي  و�لبحث 
على  �إيجابيا  ينعك�س  مما  �مل�شتويات  لأعلى  �لتعليمية 
م�شتوى خمرجات �لتعليم  . و من جانبة عرب �لدكتور 
حممود �ل�شليمي عن �إعجابه بروؤية ور�شالة �جلامعة 
��شتجابة  ميثل  ر�ئد  ح�شاري  ومعلم  �أكادميي  ك�شرح 
ومبادرة  �مل��ع��رف��ي��ة  �ل��ت��ط��ور�ت  �أح����دث  مل��و�ك��ب��ة  �شباقة 
م�شتقبل  مل��ع��امل  عميق  فهم  ع��ن  م��ع��ربة  ��شت�شر�فية 
�لتعليم و�لدر��شة �لأكادميي . ولتقى �لدكتور �ل�شليمي 
مع �لطلبة �لعمانيني �لذين �إلتحقو� باجلامعة خالل 
�لف�شل �لدر��شي �حلايل ،وذلك يف قاعة يا�س  مببنى 
عمادة �شوؤون �لطلبة ، ودعا �لطلبة �إىل �للتز�م باأنظمة 
�ل��در����ش��ة و�حل�شول  وق��و�ن��ني �جلامعة و�لن��ت��ظ��ام يف 
�لهيئة  �أع�شاء  من  و�لأكادميية  �لعلمية  �لفائدة  على 

�لتدري�شية، ومتابعة �خلطط �لدر��شية .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ح�شر  �إىل  تهدف  �لتي  �ملعرفة  منهجية  من  �نطالقا 
وم�شادرها  �لد�خلية  ب���وز�رة  �مل��ع��ارف  �أن���و�ع  وحت��دي��د 
وحتديد  وحت��دي��ث��ه��ا،  وت�شنيفها  جتميعها  و�آل���ي���ات 
�إد�رة  عملية  وت��وث��ي��ق  م��ن��ه��ا،  �ل���ش��ت��ف��ادة  ���ش��الح��ي��ات 
�أد�ء  وتطوير  حت�شني  يف  �مل��ع��ارف  و��شتثمار  �مل��ع��رف��ة، 
و�ملعرفية  �لفكرية  �مللكية  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل�����وز�رة، 
بني  �ملعرفة  ت��ب��ادل  عملية  وتنظيم  �ل����وز�رة،  ملنت�شبي 
منظم  ب��اإط��ار  �ملعينة  و�ل��ف��ئ��ات  و�ملتعاملني  �لعاملني 

ومن�شق. 
�ل��ع��م��ي��د ع��ب��د �هلل خمي�س �حل���دي���دي م��دي��ر عام  ق���ام 

بتكرمي  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �ل�شرطية  �لعمليات 
�لفائز بجائزة �مل�شابقة �لثقافية �ل�شهرية، م�شاعد �أول 
بح�شور  �ملتفجر�ت،  ق�شم  من  �إبر�هيم  حممد  �شعود 
�ل���ر�ئ���د ع��ب��ي��د ي��و���ش��ف ل��ي��و�د ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة �لد�ئمة 

للم�شابقات �لتثقيفية، وعدد من �ل�شباط. 
من  ع��دد  برعاية  مقدمة  �مل�شابقة  جو�ئز  تاأتي  حيث 
�ل�����ش��رك��اء �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني �مل��ت��ع��اون��ني، �ن��ط��الق��اً من 
�لإ�شناد  ت��وف��ري  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ر�ك��ات  منهجية 
�لإ�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  لتحقيق  �مل��ط��ل��وب  و�ل��دع��م 
ل��ل��وز�رة، وذل��ك يف �إط��ار حر�س �شرطة ر�أ���س �خليمة، 
بامل�شوؤولية �لوطنية جتاه منت�شبيها، مع حر�شها على 

تقوية �لرت�بط بني �ملجتمع وموؤ�ش�شاته و�أفر�ده.

•• دبي-وام:

�أعلنت �لأمانة �لعامة جلائزة �ل�شحافة �لعربية �م�س عن 
فتح باب �لت�شجيل و�لرت�شح ل� جائزة �ل�شحافة �لعربية يف 

دورتها �لر�بعة ع�شرة.
 2014 دي�شمرب  �شهر  م��ن   31 ت��اري��خ  �لم��ان��ة  وح����ددت 
فئة   14 �شمن  �لرت�شيح  طلبات  ل�شتالم  نهائي  كموعد 
تغطي كافة جمالت �لإب��د�ع �ل�شحايف د�عية �لر�غبني يف 
�لرت�س ح للجائزة �إىل �ملبادرة بتقدمي �أعمالهم عرب �ملوقع 
�إطار  وذل��ك يف  �لإنرتنت  �شبكة  للجائزة على  �لإل��ك��رتوين 
توفريها  على  �ل��ن��ادي  يحر�س  �لتي  �لكبرية  �لت�شهيالت 

بهدف �إتاحة �لفر�شة للجميع للم�شاركة.
ل������الأف������ر�د  مي����ك����ن  �ن��������ه  �جل�������ائ�������زة  �إد�رة  و�أو�������ش������ح������ت 
للم�شاركة  �ل��ت��ق��دم  و�لإع���الم���ي���ة  �ل�شحفية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
يختارونه  م���ن  �أو  �أن��ف�����ش��ه��م  ت��ر���ش��ي��ح  ع���رب  �جل����ائ����زة  يف 
ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م ق����ب����ول �ل���رت����ش���ي���ح���ات وت����ق����دمي �لأع����م����ال 
www. ل��ل��ج��ائ��زة  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  �ل�شحافية 

  arabjournalismaward .ae<http:
 <  www.arabjournalismaward.ae
ت��وف��ري كافة  ع��ل��ى  ���ش��ن��وي��ا  �إد�رة �جل���ائ���زة  ح��ي��ث حت��ر���س 
عنا�شر �لدعم لت�شهيل عملية تر�س ح �ل�شحافيني �لعرب 

�ملتو�جدين يف مناطق متفرقة من �لعامل .
وقال بيان �جلائزة �ن عنا�شر �لإبد�ع و�ملو�شوعية و�لقدرة 
يف �لو�شول �إىل �أو�شع قطاعات �ملجتمع �لعربي تعترب من 
�ملعايري �لأ�شا�شية يف �جلائزة على �أن تكون �ملادة �ل�شحافية 
�ملقدمة لنيل �جلائزة من�شورة يف �إحدى �ل�شحف �أو �ملجالت 
�لعربية �ملطبوعة �أو �لإلكرتونية �ليومية �أو �لأ�شبوعية �أو 
�أو  �أو توزع يف بلد عربي  �أو �لف�شلية �لتي ت�شدر  �ل�شهرية 
نائب  �ل�شم�شي  ووج��ه جا�شم   .2014 �ل��ع��ام  خ��الل  �أك��رث 
لكافة  للجائزة  �لعامة  �لأمانة  با�شم  دع��وة  �جلائزة  مدير 
للجائزة  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  ل��زي��ارة  �ل��ع��رب  �ل�شحافيني 
و�ل���وق���وف ع��ل��ى �آخ����ر ت��ط��ور�ت��ه��ا و�لإط������الع ع��ل��ى قو�عد 
�مل�شاركة و�لتعرف على �شروط �لرت�س ح و�ملعايري �ملعتمدة 
من قبل جمل�س �إد�رة �جلائزة لكل فئة و�لتي ت عد �لركيزة 
�لأ�شا�شية يف عملية تقييم �لأعمال �مل�شاركة ويعترب �للتز�م 
�ل�شم�شي  و�أ�شاف  �لفوز.  �إىل  للو�شول  مهمة  �شمانة  بها 
�شرط  �لعرب  �ل�شحافيني  لكافة  مفتوح  �مل�شاركة  ب��اب  �أن 
�لأمانة  حتر�س  حيث  عليها  �ملن�شو�س  بالقو�عد  �للتز�م 
�جلغر�يف  �لنطاق  تو�شيع  على  با�شتمر�ر  للجائزة  �لعامة 
جلائزة �ل�شحافة �لعربية كما تقدم للجميع كل �لت�شهيالت 

�لتي ت�شمن �إجناح م�شاركتهم..
من  �ملتناف�شة  �لأع���م���ال  م�شتوى  �أن  يف  ثقته  ع��ن  م��ع��رب��ا 

م��ق��الت وحت��ق��ي��ق��ات و�أع���م���دة ���ش��ح��اف��ي��ة ���ش��ي��اأت��ي مرتفعا 
نوعي يف  �مل�شاركات من تطور  �أ�شوة مبا حققته  �لعام  هذ� 

م�شمونها و�أ�شلوبها على مد�ر �لدور�ت �ل�شابقة.
و�كد على �إن تز�يد ن�شب �مل�شاركة خالل �ل�شنو�ت �لأخرية 
�ل��ث��ق��ة يف ق��ي��م��ة �جلائزة  ت��ن��ام��ي  �إل م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى  م���ا ه���و 
جت�شده  مل��ا  خاللها  م��ن  �لتقدير  نيل  يف  �ل��رغ��ب��ة  و�زدي����اد 
من م�شد�قية مهنية خال�شة. و�جلدير بالذكر �أن جائزة 
�ل�شحافة �لعربية قد �شهدت منو� م�شتمر� من حيث عدد 
�ملا�شي نحو  �لعام  �لعامة  �لأمانة  ��شتلمت  �مل�شاركات حيث 
33 دول��ة عربية وغري عربية  من  �شحايف  عمل   4600

تناف�شو� من خاللها على جو�ئز خمتلف �لفئات.
و��شاف �لبيان �نه نظر� لالأعد�د �ملتز�يدة من �لرت�شيحات 
ت�شكيل  �عتماد  �لآخر مت  تلو  ت�شتقبلها �جلائزة عاما  �لتي 
 12 وت�����ش��م  ���ش��ن��و�ت  ث���الث  مل���دة  ت�شتمر  �أويل  ف���رز  جل��ن��ة 
�لتي  �لتخ�ش�شات  خمتلف  من  و�أكادمييا  �إعالميا  خبري� 
و�لتاأكد  �لفرز  عمليات  كفاءة  لزيادة  �جلائزة  فئات  تغطي 
�لرت�س  ومعايري  ل�شروط  �ملقدمة  �لأع��م��ال  مطابقة  من 
�ل�شحيحة  �لفئات  �شمن  �لأع��م��ال  �ن���در�ج  من  و�لتاأكد  ح 
ت�شهيل  ع��ل��ى  �ل��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  �شتعمل  ح��ي��ث  خ��ل��ط  �أي  دون 
�مل�شتوفاة  �لأعمال  وت�شمني  �لتحكيم  جلان  �أع�شاء  مهمة 

لل�شروط من بني �لأعمال �ملتقدمة.

جت���در �لإ����ش���ارة �إىل �أن����ه ي��ح��ق ل��ك��ل ���ش��ح��ايف ع��رب��ي يعمل 
�أو  �مل��ط��ب��وع��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل���ج���الت  �أو  �ل�����ش��ح��ف  �إح�����دى  يف 
�للكرتونية �ليومية �أو �لأ�شبوعية �أو �ل�شهرية �أو �لف�شلية 
�أعماله  وتكون  �أك��رث  �أو  بلد عربي  ت��وزع يف  �أو  ت�شدر  �لتي 
�إحدى  لنيل  باأعماله  �لتقدم   2014 ع��ام  خ��الل  من�شورة 
جائزة  �لتالية:  �لفئات  �شمن  �لعربية  �ل�شحافة  ج��و�ئ��ز 

�ل�شحافة �ل�شتق�شائية.

جائزة �ل�شحافة �لذكية.
جائزة �ل�شحافة �لريا�شية .

جائزة �ل�شحافة �لقت�شادية..
جائزة �حلو�ر �ل�شحايف.

جائزة �ل�شحافة �لعربية لل�شباب.
جائزة �ل�شحافة �ل�شيا�شية.

جائزة �ل�شحافة للر�شم �لكاريكاتريي.
جائزة �لعامود �ل�شحايف.

جائزة �ل�شحافة �لثقافية.
جائزة �أف�شل �شورة �شحافية.
جائزة �ل�شحافة �لتخ�ش�شية.

جائزة �ل�شحافة �لإن�شانية.
وجائزة �شخ�شية �لعام �لإعالمية ومتنح بقر�ر من جمل�س 

�إد�رة جائزة �ل�شحافة �لعربية.

رئي�س جامعة العني ي�ستقبل 
تكرمي الفائز باجلائزة ال�سهرية امللحق الثقايف العماين 

ل�سرطة راأ�س اخليمة 

جائزة ال�سحافة العربية تفتح باب الرت�سح لدورتها الرابعة ع�سرة 

وزارة ال�سوؤون االجتماعية ت�سارك ب� 12خدمة ذكية يف ا�سبوع جيتك�س
•• دبي-وام:

تعر�س وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية خالل م�شاركتها يف ��شبوع جيتك�س 2014 �لذى تبد� فعالياته �ليوم يف 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي حزمة من �لتطبيقات �لذكية �لتي من �شاأنها �أن تخدم �مل�شتفيدين من خدمات 
�مل�شاعد لقطاع �خلدمات  �ل��وز�رة  12 خدمة ذكية . وقالت منى عجيف �لزعابي وكيل  �ل��وز�رة وعددها 
�مل�شاندة �أن م�شاركة �لوز�رة مبعر�س جيتك�س تعترب �لأوىل حيث عملت �لوز�رة بكل جهد من �أجل تقدمي 
حزمة من �خلدمات �لذكية ملتعاملي �لوز�رة بكافة فئاتهم و�لتي تاأتي تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�إىل  بالتحول  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�حلكومة �لذكية من �أجل تب�شيط وت�شهيل �إجر�ء�ت �ملتعاملني يف �لوز�رة. و�أ�شافت �أن فئة �ملعاقني تعترب 
�أكرث �لفئات �مل�شتفيدة من �خلدمة �لذكية عرب �لهو�تف �ملحمولة ملا تتو�فر فيها من ت�شهيالت تتنا�شب 
�لجتماعي  �ل�شمان  و�مل�شتفيدين من  �ملنتجة  بالأ�شر  تعنى  �أخ��رى  �إىل خدمات  �إ�شافة  �ملعاق  مع حاجة 

و�لطفل و�لتعاونيات و�لأ�شرة وغريها من �خلدمات �لذكية.

 

�صح الكالم 

�شح �لنوم يا خرب�ءنا وم�شت�شارينا وما �أكرثكم يف وز�رة �لرتبية و�أنتم يا 
م�شئويل �لإد�ر�ت �ملعنية ، حالة من �ل�شرود يعي�شها �لبع�س جتعلنا نت�شاءل 
ماذ� قدمتم يف جد�ول �أعمالكم منذ تِوليتم مهامكم ؟ ، �شنو�ت ق�شيتموها 
ل  و�ل��ن��اجت  �ل����وز�رة  ميز�نية  م��ن  ��شتنزفتموها  ورو�ت����ب  �ل����وز�رة  تلك  يف 
م�شت  �شنو�ت  منذ  تتغري  مل  نف�شها  هي  �لرتبوي  �مليد�ن  م�شاكل   ، �شيء 
باإلز�م  و�ملد�ر�س  �لتعليمية  �ملناطق  �لتز�م  وع��دم  �ملعلمني  ن�شاب  م�شكلة   ،
قبل  لطلبتنا  �جلماعي  �لغياب  م�شكلة   ، �حل�ش�س  من  بن�شابهم  �ملعلمني 
وبعد عطالت �لأعياد ، م�شكلة �للتز�م بالكثافة �لطالبية و�ملفرت�س 30 
وحتى �ل� 35 �إل �أننا جند مد�ر�س تفتح �شعبا ب� 13 و18طالبا ومباركة 
من �إد�رة مناطقها �لتعليمية ،  وم�شاكل �أخرى عديدة �شاأر�شدها لكم تباعا 
�أن ما يو�جهه �مليد�ن كان نتاج غياب دوركم كخرب�ء وم�شت�شارين  ، توؤكد 
وبالتن�شيق مع م�شئويل �لإد�ر�ت يف �إيجاد نظام رقابي ل�شبط �آلية توزيع 
�لن�شاب ، �أو عمل ربط بني �ملد�ر�س و�لوز�رة من خالل نظام �ل� SIS �أو �أي 
نظام ذكي ي�شتطيع من خالله قياد�ت �لوز�رة وهم يف مكاتبهم وب�شغطة 
 ، 3 ح�ش�س  بن�شاب  نفاجاأ مبعلمني  �ملعلمني حتى ل  ن�شاب  ، معرفة  زر 
بامليد�ن �لرتبوي مل يكتمل ن�شابهم من  �ملعلمني  %50 من  و�أك��رث من 
�حل�ش�س ، فنجد مبد�ر�س �لتز�م بالن�شاب  وباأخرى تطبق مبد�أ  وحليلم  
، فاأين دور �خلرب�ء و�مل�شت�شارين و�مل�شئولني يف �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية �إذ� ؟ 
، هل �قت�شر دوركم على �لنتظار حتى تتلقي قياد�ت �لوز�رة ��شتغاثة من 
هنا و��شتغاثة من هناك من �مليد�ن �لرتبوي ، من �لغياب �لعادل لتوزيع 
�لن�شاب باملد�ر�س ، فيتم توجيهكم ب�شرعة �لتحرك ، �أو �أن تكت�شف قياد�ت 
�لوز�رة من خالل جولتها باملناطق �أن هناك �أمور كثرية دون رقابة ، فغياب 
دور �لإد�ر�ت �ملعنية بالوز�رة ، و�كتفاء م�شئوليها باجللو�س خلف كر��شيهم 
�لعلم  ، ترتب عليه حرمان طالب وطالبات من تلقي  �ل��دو�م  حتى نهاية 
رغم مرور �أكرث من �شهر على بد�ية  �لعام �لدر��شي مبد�ر�س ، ومبد�ر�س 
�أخ��رى جم��اورة �كتظت مبعلمني مل يكتمل ن�شابهم ، ولذ� �أق��رتح �أول �أن 
يتم خلع كافة �أبو�ب مكاتب م�شئويل �إد�ر�ت �لوز�رة ، و�إخالئها من �ملقاعد 
ولي�س  �مليد�ن  من  ملهامهم  و�أد�ئهم  خدمية  وز�رة  و�أنها  خا�شة   ، �لفاخرة 
من �ملكاتب ، كذلك �أن يد�وم �مل�شئولون وفق جدول يومي موزع على كافة 
تقرير�  ويرفعو�   ، و�ملد�ر�س  بامليد�ن  �لتعليمية  باملناطق  �ل��وز�رة  م�شئويل 
يوميا لقياد�ت �لوز�رة يغنيها عن �أن تفاجاأ ، مثال مبنطقة ت�شتثني �أكرث 
 ، �لتميز  �شرط  دون  مبد�ر�شها  بقبولهم  و�ف��د�  وطالبة  طالبا   120 من 
متجاهلة �أن �ل�شتثناء من �شالحية �لوز�رة  فقط ، ويفاجاأ �أولياء �لأمور 
عن  باعتذ�ر  باملد�ر�س  �شهر  ط��و�ل  �أبنائهم  ودو�م  للر�شوم  �شد�دهم  وبعد 
�أن  �ملبا�شر  �لبث  ي�شكون على  �أم��ور  باأولياء  �ل��وز�رة  تفاجاأ  �أن  �أو   ، قبولهم 
�إد�ر�ت  تخفيه  ما  يكت�شفو�  ، وحتى  �لعام  بد�ية  دون معلمني من  �أبناءهم 
50 طالبا  �إد�ري��ة وتدري�شية كاملة على  �ملناطق من مد�ر�س تعمل بهيئة 
، وف�شول مفتوحة ل� 5 طالب ، وم�شاكل وهموم يعي�شها �مليد�ن �لرتبوي 
�ملعنية  �لإد�ر�ت  وم�شئويل  و�مل�شت�شارين  �خل��رب�ء  دور  غياب  فيها  ت�شبب 
ب���ال���وز�رة ، مم��ن ك���ان ه��م��ه��م �ل�����ش��اغ��ل �حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل���درج���ة �خلا�شة 
مبيز�تها ، و�حلفاظ على كر�شي �لإد�رة ون�شو� �أن للميد�ن �لرتبوي  حق 
�ملثال ل �حل�شر  �شبيل  على  منها   ، ع��ام  كل  يعانيه  ملا  لإي��ج��اد حل  عليهم 
ظاهرة �لغياب �جلماعي للطالب قبل وبعد �لعطالت ، فا�شت�شهلو� ومعهم 
�إد�ر�ت مد�ر�س �لإ�شارة باأ�شابع �لتهام لويل �لأمر وحده ، �ل�شماعة �لتي 
يعلقون عليها تلك �لظاهرة ، ولالأ�شف فقد �عتادو� كل عام �أن يدخلو� يف 
�شبات عميق ، ي�شتيقظو� منه على ر�شد و�شائل �لإعالم وت�شليطها �لأ�شو�ء 
على تلك �لظاهرة ، في�شارعون باإ�شد�ر �لتعميمات و�ملكاتبات ب�شرعة ح�شد 
ور�شد حركة �لغياب باملد�ر�س ، ون�شمع من م�شئولينا وتربويينا �قرت�حات 
لها �لعجب للحد من هذه �لظاهرة ، من خ�شم درجات للطالب �أو �خل�شم 
من ر�تب ويل  �لأمر �أو قطع �لكهرباء و�ملاء عن �لبيت �لذي يغيب طالبه 
ر���ش��ده وح�شده  �ل��زوب��ع��ة يحتفظون مب��ا مت  تنتهي  ، وحتى  �مل��در���ش��ة  ع��ن 
بالإدر�ج �نتظار� لعام قادم و�شيناريو متكرر ، فكفانا ترديد ما عليه وحليله  
فيما  نتد�ولها  �شرنا  �أكرثها  وما  �أخ��رى  وعبار�ت  �لقانون  روح  ب�  و�لعمل 

بيننا نربر بها �لأخطاء و�لأفعال .
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جهاز اأبوظبي للمحا�سبة ي�سدر قواعد 
تعيني مدققي احل�سابات

•• اأبوظبي-وام:

مدققي  تعيني  ق��و�ع��د  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن�شخة  للمحا�شبة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  �أ���ش��در 
لأحكام  وفقا  �لقو�عد  من  �لثانية  �لن�شخة  �إ���ش��د�ر  مت  وق��د   . �لقو�عد  �حل�شابات 
بهدف  وذل���ك  للمحا�شبة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  ب�شاأن   2008 ل�شنة   14 رق��م  �ل��ق��ان��ون 
لأعمال  �خلا�شعة  �جلهات  �خلارجيني يف  �حل�شابات  تعيني مدققي  عملية  تنظيم 
�جلهاز و�لتي ت�شمل كافة �جلهات و�ل�شركات �لتابعة حلكومة �أبوظبي و�لتاأكد من 
قيام مدققي �حل�شابات بو�جباتهم �ملهنية وفق �أعلى معايري �جلودة و�لأد�ء ..كما 
حتر�س �لقو�عد على تطوير مهار�ت وخرب�ت مو�طني �لدولة يف جمايل �لتدقيق 
و�ملحا�شبة من خالل �إلز�م مدققي �حل�شابات للجهات �خلا�شعة باإ�شر�ك ع�شو و�حد 
على �لأقل من مو�طني �لدولة �شمن فريق �لتدقيق. وتن�س �لقو�عد على �أن تقوم 
�جلهات �خلا�شعة بتعيني مدقق �حل�شابات �شنويا من خالل طلب عرو�س خدمات 
تعيني  �إع��ادة  �لقو�عد  جتيز  كما  �لأق��ل  على  ح�شابات  مدققي  �أربعة  من  �لتدقيق 
قيام �جلهة �خلا�شعة  بعد  وذل��ك  متتالية  �أخ��رى  �شنو�ت  لثالث  مدقق �حل�شابات 
�لتدقيق و�لأخذ بعني  �ملقدمة وكفاءة فريق  �لتدقيق  بتقييم مدى جودة خدمات 
�لعتبار �ملالحظات �لو�ردة يف �لتقارير �ل�شادرة عن �جلهاز. ووفقا للقو�عد يحظر 
تعيني مدقق �حل�شابات ملدة تزيد عن �أربع �شنو�ت متتالية كما يحظر تعيني مدقق 
�أربع �شنو�ت عن  �إل بعد م�شي  �أو �ل�شريك �مل�شوؤول عن مهمة �لتدقيق  �حل�شابات 
��شتقاللية  لتعزيز  وذلك  �خلا�شعة  للجهة  منهما  �أي  قدمها  تدقيق  �آخر خدمات 
�خلا�شعة  �جلهة  من  �لقو�عد  وتتطلب  �خلا�شعة.  �جلهات  يف  �حل�شابات  مدققي 
�حل�شول على تعهد�ت مدقق �حل�شابات و�أع�شاء فريق �لتدقيق بعدم �لك�شف عن 
�أية معلومات �شوف يطلع �أو يح�شل عليها �أي منهم مبنا�شبة �د�ء عمله كما تفر�س 
على مدقق �حل�شابات �لحتفاظ وتخزين �أور�ق عمل �لتدقيق د�خل �لإمارة �شو�ء 

كانت يدوية �أو �لكرتونية. 
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•• ال�صارقة-وام:

�نتخبت �جلمعية �لعمومية لالحتاد 
�ل�����دويل ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن �ل�����ش��ي��خ��ة بدور 
�ملوؤ�ش�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن���ت 
�لنا�شرين  �ل�شابق جلمعية  و�لرئي�س 
�للجنة  يف  ع�������ش���و�  �لإم�����ار�ت�����ي�����ني 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���الحت���اد وذل�����ك خالل 
�أم�س  ي����وم  ع��ق��د  �ل�����ذي  �ج��ت��م��اع��ه��ا 
�لأملانية  فر�نكفورت  �لول يف مدينة 
فر�نكفورت  م��ع��ر���س  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�لدويل للكتاب �لذي تختتم فعالياته 
بدور  �ل�شيخة  �خ��ت��ي��ار  وج���اء  �ل��ي��وم. 
�لرفيع  �مل��ن�����ش��ب  ل���ه���ذ�  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
تفوز  �م��ر�أة عربية  �أول  تعترب  و�لتي 
لالحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  بع�شوية 
ل�شناعة  �لد�عمة  جلهودها  تقدير� 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف  �ل��ن�����ش��ر 

ومبادر�تها  �لعربي  و�لعامل  �ملتحدة 
�ملجتمع  يف  �لقر�ءة  لتعزيز  �لثقافية 
حمليا  �لطفل  كتاب  وتطوير  �ملحلي 
�هتمامها  ج���ان���ب  �إىل  و�إق���ل���ي���م���ي���ا 
�لدعم  وتقدمي  بالنا�شرين  �ملتو��شل 
�لالزم لهم لتنمية عملهم. و �عربت 
�ل�شيخة بدور �لقا�شمي عن �شعادتها 
باختيارها ع�شو� يف �للجنة �لتنفيذية 
لالحتاد �لدويل للنا�شرين ..معتربة 
�ن���ه �إجن����از ل��ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي ولدولة 
ولأبنائها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
قيادة  ي���ت���و�ج���دون يف  ب���ات���و�  �ل���ذي���ن 
�مل�شتوى  �لرفيعة  �لدولية  �ملنظمات 
يف  بفاعلية  وي�شاهمون  �لعامل  ح��ول 
�ل�شيخة  و�أ�شارت  وجناحها.  تطورها 
�لتحديات  �ىل  �ل���ق���ا����ش���م���ي  ب�������دور 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه ���ش��ن��اع��ة �ل��ن�����ش��ر ومنها 
�لرقمية  ب���ال���ث���ورة  م��رت��ب��ط  ه���و  م���ا 

�إ�شافة  �ب��ت��ك��ار�ت  م��ن  عنها  نتج  وم��ا 
و�شول  مت��ن��ع  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  �إىل 
�أنحاء  ك��ل  يف  �لن�شر  دور  �إ����ش���د�ر�ت 
�أكرب  ح�����ش��ور  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  �ل���ع���امل 
خالل  للنا�شرين  �ل����دويل  ل��الحت��اد 
�ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة ل��ل��ح��د م���ن ك���ل هذه 
�لن�شر  ب�شناعة  و�لرتقاء  �ل�شعوبات 
�إىل مزيد من �لنجاحات و�لإجناز�ت. 
من جانبه قال جمال �ل�شحي رئي�س 
�ن  �لإم���ار�ت���ي���ني  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  جمعية 
قطاع �لن�شر يف دولة �لإمار�ت ي�شهد 
�لنهج  بف�شل  مت�شارعا  تطور� ومنو� 
بدور�لقا�شمي  �ل�شيخة  تتبناه  �ل��ذي 
�ىل  �إ�شافة  �لقطاع  لهذ�  قيادتها  يف 
�شناعة  دف��ع  على  بالعمل  �ل��ت��ز�م��ه��ا 
�أو�شع  �آف����اق  �ل���دول���ة ن��ح��و  �ل��ن�����ش��ر يف 
�ل�����دور ج���اء �ختيار  ل��ه��ذ�  وت��ق��دي��ر� 
�ل�شيخة بدور يف هذ� �ملن�شب �لدويل 

�مل���ه���م ل���ي���وؤك���د ح�����ش��وره��ا �مل����وؤث����ر يف 
لت�شبح  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ن�����ش��ر  جمتمع 
بذلك �ملمثل �لدويل و�ملتحدث با�شم 
دولة �لإمار�ت يف �ملجالت كافة �لتي 
تتعلق ب�شناعة �لن�شر.  و قد �شاركت 
�جتماع  يف  �لقا�شمي  ب���دور  �ل�شيخة 
جل��ن��ة ح���ق���وق �ل��ن�����ش��ر و�ل���ت���األ���ي���ف يف 
�لحت������اد �ل������دويل ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن حيث 
ق���دم���ت خ���الل���ه ت���ق���ري���ر� ع���ام���ا عن 
�لإمار�ت  دول��ة  تبذلها  �لتي  �جلهود 
�مل��ت��ح��دة يف جم���ال حماية  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لتاأليف  وح���ق���وق  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ل��ك��ي��ة 
م�شاركتها  خ���الل  و�أك�����دت  و�ل��ن�����ش��ر. 
�ل����ذي ت�شطلع  �ل���ر�ئ���د  �ل�����دور  ع��ل��ى 
�لإم�����ار�ت يف حماية حقوق  دول���ة  ب��ه 
�ل��ت��األ��ي��ف و�ل��ن�����ش��ر وه���و م��ا �أ���ش��ه��م يف 
ب�شناعة  و�لرت���ق���اء  �لنا�شرين  دع��م 
ق���د جنحت  و  �مل��ن��ط��ق��ة.  �ل��ن�����ش��ر يف 

�لقا�شمي  �شلطان  بنت  بدور  �ل�شيخة 
�لأك���رث  �ل��ن��ا���ش��ر�ت  �إح����دى  ب�شفتها 
تاأ�شي�س  يف  و�إقليميا  حمليا  ت��اأت��ري� 
للن�شر  �إمار�تية  د�ر  ك��اأول  كلمات  د�ر 
�لأطفال  ك��ت��ب  �إن��ت��اج  يف  متخ�ش�شة 
عام  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة 
�لناجحة  �إد�رت��ه��ا  وبف�شل   .2007
متكنت  �ل���������ش����دي����دة  وت���وج���ي���ه���ات���ه���ا 
�لنمو و�لزده����ار لتتحول  �ل���د�ر م��ن 
�لتي  للن�شر  ك��ل��م��ات  جم��م��وع��ة  �إىل 
كلمات  د�ر  جانب  �إىل  ت�شم  �أ�شبحت 
�لتعليمي  للن�شر  ح����روف  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تطوير  ب���ه���دف  �إن�������ش���اوؤه���ا  مت  �ل���ت���ي 
بر�مج تعليمية مبتكرة تدعم �لتعليم 
��شتخد�م  خ��الل  من  �لعربية  باللغة 
ج��دي��دة ومم��ت��ع��ة ومو�كبة  �أ���ش��ال��ي��ب 
من  و�إن��ط��الق��ا  �مل�شتقبل.  ملتطلبات 
و�لتز�مها  �مل����ق����روءة  ل��ل��ك��ل��م��ة  ح��ب��ه��ا 

بنت  ب���دور  �ل�شيخة  ب����ادرت  بالتميز 
�شلطان �لقا�شمي �إىل تاأ�شي�س جمعية 
 2009 ع��ام  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�شرين 
جمعية  ومت���ك���ن���ت  رئ���ا����ش���ت���ه���ا.  حت����ت 
قيادتها  حتت  �لإمار�تيني  �لنا�شرين 
من �حل�شول على �لع�شوية �لكاملة 
خالل  �لدوليني  �لنا�شرين  �حت��اد  يف 

�جلمعية  تاأ�شي�س  من  �لأوىل  �ل�شنة 
ومتكنت   .2012 ع��������ام  وذل���������ك 
ك�شوت  نف�شها  �ث��ب��ات  م��ن  �جلمعية 
ل��ن��م��و وت���ط���ور ���ش��ن��اع��ة �لن�شر  ر�ئ����د 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �لإم�����ار�ت  يف 
�لأو�شط  �ل�شرق  ومنطقة  �خلليجي 
. يذكر �أن �لحتاد �لدويل للنا�شرين 

�ملنظمات  �أق�����دم  م���ن  و�ح�����د�  ي��ع��ت��رب 
تاأ�ش�س  بالعامل حيث  �لدولية  �ملهنية 
يف �لعام 1896 بباري�س ويقع مقره 
ب�شوي�شر�  جنيف  يف  حاليا  �لرئي�شي 
وي�����ش��م يف ع�����ش��وي��ت��ه �أك����رث م��ن 60 
منظمة وجمعية للنا�شرين من نحو 
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•• دبي-الفجر:

من  جمموعة  دب��ي  حماكم  ت�شتعر�س 
وذلك  للمتعاملني  �لذكية  �خل��دم��ات 
جيتك�س  �أ���ش��ب��وع  يف  م�شاركتها  خ��الل 
�جلاري  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  حتى  و�ملمتد 
يف ق��اع��ة �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د  مب��رك��ز دبي 
م��ن�����ش��ة حكومة  وذل�����ك يف  �ل���ت���ج���اري 
�شعادة طار�س عيد  و�أك��د  �لذكية.  دبي 
�إن  دب��ي،  عام حماكم  �ملن�شوري مدير 
م�شاركتها  خالل  �شت�شتعر�س  �ملحاكم 
خدماتها  �أح�����دث  جيتك�س  مب��ع��ر���س 
و�لتطبيقات �لذكية وذلك متا�شياً مع 
�أطلقها  �لتي  �لذكية  مبادرة �حلكومة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، رئي�س 
جمل�س �ل���وزر�ء، حاكم دب��ي رع��اه �هلل 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وتوجيهات   ،
�آل مكتوم، ويل عهد  ر��شد  حممد بن 
بدبي،  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي، 
�لتطبيق  دب���ي  حم��اك��م  ت�شتعر�س  �إذ 
�لذكي �لذي يحتوي على  عدة خدمات 
�حلجز  و  �لذكية  �لطلبات  منها  ذكية 
�لذكي ، و�خلدمات �لإلكرتونية منها 
و�لكاتب  ب��ع��د  ع��ن  �ل��ق�����ش��اي��ا  ت�شجيل 
�أن حماكم  �لإل��ك��رتوين. وذك��ر  �لعدل 
�لد�ئم  ع��ل��ى �لرت����ق����اء  دب����ي حت��ر���س 
خدماتها  جميع  وحت��وي��ل  بخدماتها 
�لإلكرتونية �إىل ذكية، وذلك لتحقيق 

�ملحاكم  ع���م���ل  يف  �ل�����ري�����ادة  روؤي���ت���ه���ا 
، وب����ه����دف ت���وف���ري �جل���ه���د و�ل���وق���ت 
�إذ  �مل��ت��ق��ا���ش��ني،  ع��ل��ى  �لأم����ور  وتي�شري 
ت�شهم �لتطبيقات �لذكية �جلديدة يف 
لتحقيق  و�ملوظفني  �ملتعاملني  خدمة 
كافة  ولإر�شاء  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  �أف�شل 
ف���خ���دم���ة �حلجز  �مل���ج���ت���م���ع،  ����ش���ر�ئ���ح 
�ل���ذك���ي مت��ك��ن م����اأم����ور �ل��ت��ن��ف��ي��ذ من 
خالل �جلهاز �للوحي �ل�شتدلل على 
مو�قع حمل �لتنفيذ ب�شهولة و�شرعة 
����ش��ت��خ��د�م ب��ر�م��ج �ملو�قع  م��ن خ���الل 
�مللحقة  �لإل����ك����رتون����ي����ة  و�خل�����ر�ئ�����ط 
ب��اجل��ه��از، وحت���ري���ر حم��ا���ش��ر �حلجز 
و�لتوقيع  �لذكية  �لأجهزة  خالل  من 
نف�س  �ملح�شر يف  ي�شل  �أن  على  عليها 
�للحظة �إىل �لقا�شي �ملخت�س لي�شدر 
ت��ع��زي��ز كفاءة  ي�����ش��اه��م يف  ق�����ر�ره مم���ا 
�ل�شادرة  و�ل���ق���ر�ر�ت  �لأح���ك���ام  تنفيذ 
�لق�شائية.  و�ل���ل���ج���ان  �مل���ح���اك���م  م���ن 
و�أو����ش���ح م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي �أن 
مثالية  من�شة  يعد  جيتك�س  معر�س 
لعر�س  �مل�����ش��ارك��ني  �أم���ام  �مل��ج��ال  تتيح 
�لتقنية  و�أنظمتهم  خدماتهم  �أح��دث 
باآخر  �ملتوفرة للمتعاملني، وتعريفهم 
بها،  �ملتعلقة  و�ل��ت��ط��ور�ت  �مل�شتجد�ت 
ملحاكم  فر�شة  كذلك  �ملعر�س  وميثل 
�لتطور�ت  �أح��دث  على  لالطالع  دب��ي 
�لعامل  حول  �لتكنولوجية  و�خلدمات 
�لعمل  ت��ط��وي��ر  م��ن��ه��ا يف  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 

ح��ي��ث حت��ر���س �مل��ح��اك��م ع��ل��ى تطوير 
�أ�شاليب و�أنظمة عملها ب�شكل م�شتمر.
تطبيق  ي��ع��ت��رب  �ل�������ش���ي���اق  ن��ف�����س  ويف 
نوعه  م���ن  �لأول  �ل���ذك���ي���ة  �ل��ط��ل��ب��ات 
�مل��ت��ق��ا���ش��ي تقدمي  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ح���ي���ث 
�ملطلوبة  �مل���رف���ق���ات  وحت��م��ي��ل  ط��ل��ب��ه 
�لر�شوم عرب  ودفع  �لطلب  نوع  ح�شب 
ه���ذ� �ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ذك���ي و�ل�����ذي ي�شل 
�لأجهزة  ع��رب  �مل��خ��ت�����س  �مل��وظ��ف  �إىل 
ليتاأكد  وم��ك��ان  وق���ت  �أي  ويف  �ل��ذك��ي��ة 
ومن  �ملطلوبة  �ل�شروط  ��شتيفاء  من 
ثم حتويلها �إىل �لقا�شي �ملخت�س عرب 
�ملنا�شب  �لقر�ر  لتخاذ  �لتطبيق  ه��ذ� 
ت�شريع  عملية  يف  ه���ذ�  ي�شاهم  ح��ي��ث 
�لطلبات  وت��ت��م��ي��ز  �لأح����ك����ام.  ت��ن��ف��ي��ذ 
جميع  على  توفرها  باإمكانية  �لذكية 
خطو�ت  باأربع  وتتم  �لذكية،  �لأجهزة 
ير�شل  �أن  �لعميل  ي�شتطيع  �إذ  �شهلة، 
معه  ي��رف��ق  و�أن  وق����ت،  �أي  يف  ط��ل��ب��ه 
�أن ي�شل  جميع �لأور�ق �لثبوتية، وما 
�مل��خ��ت�����س حتى  �مل���وظ���ف  �إىل  �ل��ط��ل��ب 
ي��ق��وم ب��اإ���ش��ن��اده يف ن��ف�����س �ل���وق���ت �إىل 
�لد�ئرة �لق�شائية �ملخت�شة، كما تتيح 
�خلدمة للعميل دفع �لر�شوم، و�لنظر 
على  و�لتعرف  �لق�شية،  معلومات  يف 
وي�شتطيع  و�شلت،  �أي��ن  و�إىل  م�شارها 
مبا�شرة  بالتوقيع  ي��ق��وم  �أن  �لقا�شي 
من خالل �جلهاز، ويتم و�شوله لأمني 
ب�شغطة  �ل��ق��ا���ش��ي  وي�شتطيع  �ل�����ش��ر، 

و�حدة �لتوقيع على كل �لطلبات مرة 
طلب  �لقا�شي  ي�شتطيع  كما  و�ح���دة، 
طريق  وع���ن  �إ���ش��اف��ي��ة،  م��رف��ق��ات  �أي 
�لطلبات  يف  �لنظر  ي�شتطيع  �خلدمة 
بالن�شبة  �أم����ا  �ل�����ش��اب��ق��ة.  و�ل����ق����ر�ر�ت 
�لأول  فيعد  �لذكي  لإج���ر�ء�ت �حلجز 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة �إذ 
�إج�����ر�ء�ت �حلجز  ك��اف��ة  يتيح حت��وي��ل 
�لورقية �لتقليدية �إىل �إج��ر�ء�ت ذكية 

�لذكية،  �للوحية  �لأجهزة  با�شتخد�م 
ب��ه��دف ت��وف��ري �ل���وق���ت و�جل���ه���د على 
ماأمور �لتنفيذ و�شرعة تنفيذ �لقر�ر�ت 
�لأطر�ف  �لتي تخدم جميع  و�لأحكام 
ح��ي��ث ي��ت��ي��ح �ل��ت��ط��ب��ي��ق �لط�����الع على 
ملف �لدعوى و�لتاأكد من عدم وجود 
�شده  �ملنفذ  قيام  �أو  �لتنفيذ  يعيق  ما 
وجود  �أثناء  به  �ملنفذ  �ملبلغ  �شد�د  من 
�ملوظف يف حمل �لتنفيذ، كما �شي�شمح 

باإر�شال حما�شر �حلجز للمعنيني عن 
وت�شوير  �لإل��ك��رتوين،  �لربيد  طريق 
باملح�شر،  �ل�شور  و�إرف���اق  �ملحجوز�ت 
ك��م��ا مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه �إر�����ش����ال هذه 
�لتنفيذ  قا�شي  �إىل  مبا�شرة  �ملحا�شر 
�إذ� دعت �حلاجة  بالربيد �لإلكرتوين 
�إىل ذلك؛ لإ�شد�ر قر�ر فوري وتنفيذه 
يف نف�س �لوقت دون �إرجاء �ملهمة لوقت 

�آخر.

•• ال�صارقة -الفجر:

وتوجيهات  روؤى  ت��ن��ف��ي��ذ  ظ����ل  يف 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ل��ل��دور �ل��ت��وع��وي �لوطني  وت��ع��زي��ز�ً 
�أطلق  �لثدي،  �شرطان  خماطر  من 
حملة  بال�شارقة  �جلامعة  م�شت�شفى 
ت��وع��وي��ة ط��ب��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة حول 
�ملبكر  �لك�شف  �أهمية  وبيان  �ملر�س، 
�لعاملي  �ل���ي���وم  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  ع��ن��ه 
للتوعية حول �شرطان �لثدي �لذي 

يقام يف �شهر �أكتوبر من كل عام.
�جلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  وخ�������ش�������س 
�إمارة  يف  �لرئي�س  مبقره  بال�شارقة 
م�����ش��اح��ة خ���ا����ش���ة تقدم  �ل�������ش���ارق���ة 

خ��دم��ات �ل��ت��ع��ري��ف ب��امل��ر���س وطرق 
وتقييم  �أع����ر������ش����ه  �ىل  �ل���ت���ع���رف 
خم���اط���ره وك��ي��ف��ي��ة ع���الج���ه، حيث 
فحو�شاً  �ل���������وردي  �ل����رك����ن  ي���وف���ر 
�ل�شعاعي  �ل��ث��دي  لت�شوير  جمانية 
جتاوزن  مم��ن  للن�شوة  م��ام��وج��ر�م 
���ش��ن �ل����� 40 ع���ام���اً، و�ل���ع���دي���د من 

�خلدمات �لأخرى.
�جلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
ب��ال�����ش��ارق��ة خ����الل �حل��م��ل��ة �ل����دور 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ب��ذل��ه م��رك��ز عالج 
���ش��رط��ان �ل��ث��دي �ل��ت��اب��ع ل���ه، و�لذي 
تقريباً  ع������ام  م���ن���ذ  ت���اأ����ش���ي�������ش���ه  مت 
�ملوقعة  �ل���ت���ع���اون  �ت��ف��اق��ي��ة  ���ش��م��ن 
-�أكرب  رو�شيه  جو�شتاف  معهد  م��ع 
�ملر�س  ل���ع���الج  م��ت��خ�����ش�����س  م��ع��ه��د 
�لربنامج  وه��و  �أوروب���ا-  يف  و�لأور�م 

مر�س  ل��ع��الج  �ل��وح��ي��د  �ملتخ�ش�س 
�شرطان �لثدي يف �لدولة، وقد عالج 
ع�شر�ت �حلالت �ملتقدمة له خالل 
توفري  يتيح  حيث  �ملا�شية،  �ل��ف��رتة 
يت�شمن:  وم���ت���ع���دد  ���ش��ام��ل  ع����الج 
للمر�س،  �ل�������ش���ري���ع  �ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
وتطور م�شار �لعالج، و�جلر�حة مبا 
يف ذلك ترميم وجتميل �لثدي بعد 
�لعمليات، و�إد�رة �لعالج �لكيميائي. 
عبد  ���ش��ع��ادة  ق��ال  �ملنا�شبة  ه��ذه  ويف 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��ح��ي��ان  �هلل 
بال�شارقة:   �جل���ام���ع���ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ن�شر  �إىل  �حل���م���ل���ة  ه������ذه  ت����ه����دف 
�لتوعية حول مر�س �شرطان �لثدي 
�لنبيلة  �لق�شية  و�إبر�ز دعمنا لهذه 
�لتي �خرتنا �أن تنطلق بالتز�من مع 
�ملر�س،  للتوعية حول  �لعاملي  �ليوم 

�لوطنية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت���ن���ف���ي���ذ�ً 
على  �ل��ت��ز�م��ن��ا  متثل  كما  �ملختلفة، 
ومعايري  مب���ب���ادئ  �ل��ط��وي��ل  �مل����دى 
قيمة  لتكون  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
توجيه  يف  ت�������ش���اع���دن���ا  �أ����ش���ا����ش���ي���ة 

��شرت�تيجيات حياتنا �ليومية .
�لك�شف  �أهمية  على  �ملحيان  و���ش��دد 
�مل��ب��ك��ر ع��ن ���ش��رط��ان �ل��ث��دي قائاًل: 
ي�������ش���ك���ل �إج����������ر�ء ف���ح���و����س دوري������ة 
�ل�شعاعي  �ل��ث��دي  ت�شوير  بو��شطة 
�لفحو�س  جانب  �إىل  )ماموجر�م(، 
و�لفحو�س  ل��ل�����ش��در  �ل�������ش���ري���ري���ة 
تقنيات  ث���الث  �ل�����ش��ه��ري��ة،  �ل��ذ�ت��ي��ة 
�شد  للحماية  و�شيلة  �أف�شل  توفر 
����ش���رط���ان �ل����ث����دي، ح���ي���ث �أظ���ه���رت 
�لت�شوير  ع��م��ل��ي��ات  �أن  �لأب����ح����اث 
ت�شاعد  لل�شدر  �لروتينية  �ل�شعاعي 

�حل�����الت  م����ن   40% حت���دي���د  يف 
�لفح�س  ع��رب  ك�شفها  ي�شعب  �لتي 
ي�شاعد  �ل�����ذي  �لأم������ر  �ل�������ش���ري���ري، 
بن�شبة  ب��امل��ر���س  �ل��وف��ي��ات  تقليل  يف 
مايكل  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن   .  30%
مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  �شرت�ود، 
�جل��ام��ع��ة ب��ال�����ش��ارق��ة:  ي��ع��د �لوقت 
�لفح�س  �إج������ر�ء  يف  م��ه��م��اً  ع���ام���اًل 
�مل���ب���ك���ر ل���ل���ح�������ش���ول ع���ل���ى �ل���ع���الج 
م���ن خربتنا  و�ن���ط���الق���اً  �ل�����ش��ري��ع، 
�لن�شاء  ن��و���ش��ي  �ل��ط��ب��ي،  �مل��ج��ال  يف 
عاماً   40 ���ش��ن  ت��خ��ط��ني  �ل���ل���و�ت���ي 
للت�شوير  دوري����ة  ف��ح��و���س  ب���اإج���ر�ء 
بالأ�شعة، وهو جمرد �إجر�ء للتحقق 
�لن�شوة  يف  ب��امل��ر���س  �لإ����ش���اب���ة  م���ن 
�لالتي مل تبدو عليهن �أي عالمات 

�أو �أعر��س للمر�س من قبل .

هذ� و�ظهرت �لدر��شات �حلديثة �أن 
���ش��رط��ان �ل��ث��دي �أك���رث �أن����و�ع مر�س 
�لن�شوة،  ب���ني  �ن��ت�����ش��ار�ً  �ل�����ش��رط��ان 
ح��ي��ث ت��ع��اين �م����ر�أة م��ن ب��ني ك��ل 8 

جتري  كما  �ملر�س،  من  عاملياً  ن�شاء 
نحو 1،1 مليون �مر�أة حول �لعامل 
�شنوياً،  �ملر�س  للك�شف عن  فحو�س 
وتر�وح �أعمار �لن�شوة �ملذكور�ت بني 

45 - 55 عاماً، وبينت �لدر��شات �أن 
%98 من �لن�شاء �مل�شابات باملر�س 
ي�����ش��ف��ني يف حال  �ل���ث���دي  ����ش���رط���ان 

�كت�شاف �ملر�س مبر�حل مبكرة.

•• دبي-وام: 

دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزينة  �للو�ء خمي�س مطر  �شعادة  �أكد 
�أن �لهتمام بحقوق �لإن�شان و�لوقوف بوجه كل ما مي�س كر�مته 
وينتهك �إن�شانيته يعد �أحد �لأهد�ف �لتي و�شعتها �لقيادة �لعامة 
دولة  جعل  �ل��ذي  �لر�شيدة  �لقيادة  نهج  مع  متا�شيا  دب��ي  ل�شرطة 
�ل��دول �مل�شهود لها يف هذ� �ملجال. جاء ذلك  �لإم��ار�ت يف م�شاف 
�لعامة  ل����الإد�رة  �شعادته  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �لتفقدية  �جل��ول��ة  خ��الل 
�ل�شنوي  �لتفتي�س  بر�مج  �شمن  دب��ي  �شرطة  يف  �لإن�شان  حلقوق 
لالإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة ير�فقه �لعقيد �لدكتور عارف 
حممد عبد�لرحيم مدير �لد�رة �لعامة حلقوق �لن�شان بالنيابة 
�للو�ء  �شعادة  وب���د�أ  �لإد�رة.  و�شباط  �لإد�ر�ت  م���در�ء  م��ن  وع��دد 
�إد�رة حماية �لطفل و�مل��ر�أة حيث �طلع على  �ملزينة جولته بتفقد 
�لثمانية  خ��الل  �لجتماعي  �لدعم  لق�شم  �ل���و�ردة  �حل��الت  ع��دد 
�شهور �لوىل من �لعام �جلاري و�لتي �شملت 69 حالة منها 67 

حالة خالفات �أ�شرية بينما و�شل عدد �حلالت �ملتعلقة بالأطفال 
�إىل حالتني كما متت متابعة 67 حالة يف حني �شجل ق�شم �ملر�قبة 
33 حالة. كما �طلع �ملزينة على  �لجتماعية و�لرعاية �لالحقة 
�إح�شاء�ت مركز مر�قبة جر�ئم �لجتار بالب�شر حيث �شهد خالل 
5 بالغات ذ�ت �لعالقة  �لن�شف �لول من �لعام �جلاري ت�شجيل 
بالجتار بالب�شر بينما بلغ عدد �ملتهمني يف ق�شايا �لجتار بالب�شر 
�لتدريب  ق�شم  وق��ام   5 �إىل  �ل�شحايا  ع��دد  وو�شل  متهما   13
 135 و�لتطوير خالل �لن�شف �لول من �لعام �جلاري بتدريب 
ومت  م�����ش��ارك��ا   1435 منها  ����ش��ت��ف��اد  دور�ت   4 وتنظيم  م��ت��درب��ا 
تنظيم 8 حما�شر�ت يف جمال تاأهيل وتدريب �ملعنيني مبكافحة 
جر�ئم �لجتار بالب�شر. ووجه �شعادة �للو�ء �ملزينة باإيجاد �حللول 
�ملنا�شبة لبع�س �مل�شكالت و��شتخال�س �لنتائج عرب در��شات علمية 
�لق�شايا ومتابعة  �ل�شق �جلنائي يف مثل هذه  ملتابعة  �آلية  وو�شع 
تقارير �ملحققني و�لإفاد�ت �ملتعلقة يف هذ� �ملجال. ثم �أطلع �شعادة 
�للو�ء خمي�س مطر �ملزينة على �شري �لعمل يف ق�شم مر�قبة �أو�شاع 

عدد  بلغ  حيث  �لق�شم  �إح�شائيات  على  و�ط��ل��ع  �مل��وؤق��ت��ة  �لعمالة 
�لعام �جلاري  �لوىل من  �شهور  �ل�شتة  �لعمالية خالل  �لتوقفات 
عدد  بلغ  بينما  عمالية  �شكوى   551 ونحو  عماليا  توقفا   20
و�أطلع  جولة.   877 �لعمالية  �مل�شاكن  على  �لتفتي�شية  �جل��ولت 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي على �إح�شائيات �إد�رة �لرقابة و�لتفتي�س 
��شدرت  حيث  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �لوىل  �شهور  �لثمانية  خ��الل 
بتفقد  جولته  �ملزينة  �للو�ء  �شعادة  و�ختتم   . ت�شريحا   1599
�شياغة  ق�شم  �إح�شائيات  على  و�أط��ل��ع  �لقانونية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة 
مت  �لتي  و�لتفاقيات  �لعقود  ع��دد  بلغ  حيث  و�لتفاقيات  �لعقود 
�لتدقيق عليها خالل �ل� 8 �شهور �لوىل من �لعام �جلاري 264 
للخدمات  �لعامة  �لإد�رة  من  و�ردة  �تفاقية   235 منها  �تفاقية 
و�لتجهيز�ت و29 �تفاقية خا�شة وبلغ عدد �لعقود 55 عقد�. ثم 
حيث  �لقانونية  �ل�شت�شار�ت  ق�شم  �إح�شائيات  على  �شعادته  �أطلع 
حتى  �لقانوين  م�شت�شارك  خلدمة  �ل��و�ردة  �ل�شت�شار�ت  عدد  بلغ 

�غ�شط�س من �لعام �حلايل 109 ��شت�شار�ت.

•• ابوظبي-وام:

وم�شل  ز�ئ��ر  �أل��ف   66 نحو  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  ��شتقبل 
خالل �إجازة عيد �لأ�شحى �ملبارك . و�شجل �أول �أيام �لعيد �أعلى 
ن�شبة يف عدد �مل�شلني حيث بلغ عددهم 24 �ألفا و855 م�شليا 
�لعيد  �ألفا و846 م�شليا يف �شالة   12 �ليوم منهم  على مد�ر 
..فيما جاء �لأحد ثاين �أيام �لعيد �أعلى ن�شبة يف عدد �لزو�ر حيث 
و�شل عددهم �إىل 16 �ألفا و638 ز�ئر�. ويحر�س مركز جامع 
�لذي  �جل��ام��ع  مبعامل  �ل���زو�ر  تعريف  على  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لدينية  �مل��ع��امل  قائمة  يت�شدر  وح�شاريا  دينيا  �شرحا  يعترب 
�ملنا�شبات  يف  خ�شو�شا  �أبوظبي  زو�ر  ل��دى  �ملف�شلة  و�ل�شياحية 
ف��ري��د م��ن نوعه  م��ع��م��اري  ب��ه م��ن ت�شميم  مل��ا يتميز  و�لأع���ي���اد 

يجمع بني �لأ�شالة و�ملعا�شرة. ي�شار �إىل �أن 16 مر�شد� ثقافيا 
�لعيد  �إج��ازة  خ��الل  قدمو�  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  بجامع  �إمار�تيا 
�ملعمارية  ومكوناته  �لكبري  �ل�شرح  ح��ول  للزو�ر  مو�شعا  �شرحا 
�لديني و�حل�شاري  تاأ�شي�شه ودوره  وتاريخ وبد�يات  و�لزخرفيه 
و�لثقايف �لذي يتز�يد يوما بعد يوم فيما بد�أ ق�شم خدمات �لزو�ر 
باملركز يف تنظيم جولته �لثقافية �ملعتادة ثاين �أيام �لعيد حيث 
ب���دء� من  �ل��ي��وم  م���د�ر  ث��الث ج���ولت ثقافية على  ينظم يوميا 
�لعا�شرة �شباحا وحتى �لعا�شرة م�شاء. وعرب عدد من �لزو�ر عن 
�شعادتهم بزيارة جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري �لذي يعد من �ملعامل 
�جلامع  ي��زور  من  �أن  �إىل  م�شريين  �لدولة  يف  �ملهمة  �ل�شياحية 
ي�شتطيع �أن يتعرف عن قرب على جماليات �لعمارة �لإ�شالمية 
جدر�نه  على  بو�شوح  تتجلى  و�لتي  �أبوظبي  يف  وخ�شو�شيتها 

�أن جلامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري  و�أعمدته. و�أكد عدد من �مل�شلني 
�لده�شة  م�شاعر  و�إث��ارة  و�لأرو�ح  �لقلوب  يف  �لتاأثري  على  ق��درة 
و�لإعجاب يف نفو�س زو�ره تلك �مل�شاعر �لتي تقود د�ئما �إىل حالة 
من �ل�شكينة و�ل�شفاء وتدعو �إىل �لتاأمل. يذكر �أن مركز جامع 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري �لتابع لوز�رة �شوؤون �لرئا�شة يحظى برعاية 
ومتابعة من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة وتاأ�ش�س �ملركز ليكون نو�ة 
للحركة �لثقافية و�لفكرية �لتي تتمحور حول �جلامع �نطالقا 
و�لقيم  �ملفاهيم  عن  تعرب  �لتي  و�لوطنية  �لثقافية  �لقيمة  من 
نهيان طيب  �آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ر�شخها  �لتي 
�هلل ثر�ه تلك �لقيم �ملتجذرة يف �لوجد�ن و�لوعي و�لتي ت�شكل 

�متد�د� للهوية �لوطنية �مل�شتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف.

جامع ال�سيخ زايد الكبري ي�ستقبل 66 األف م�سل وزائر خلل اإجازة عيد االأ�سحى املبارك 

انتخاب بدور القا�سمي ع�سوا يف اللجنة التنفيذية للحتاد الدويل للنا�سرين

حماكم دبي ت�ستعر�س جمموعة من اخلدمات الذكية خلل معر�س جيتك�س 2014

م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة يعزز الدور التوعوي الوطني مبخاطر �سرطان الثدي  

اللواء املزينة يتفقد االإدارة العامة حلقوق االإن�سان يف �سرطة دبي
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•• دبي -وام:

�لثامن  �ل�شنوي  �مللتقى  �م�س  �فتتح 
�ل����ذي  د�ون  م���ت���الزم���ة  ذوي  لأ�����ش����ر 
تنظمه جمعية �لإمار�ت ملتالزمة د�ون 
حتت �شعار جمتمعي مكان �آمن لذوي 
معايل  رع���اي���ة  حت���ت  د�ون  م��ت��الزم��ة 
ب��ن��ت حم��م��د خ��ل��ف��ان �لرومي  م���رمي 
وزي���رة �ل�����ش��وؤون �لج��ت��م��اع��ي��ة. ح�شر 
�لفتتاح يف فندق �شانغريال دبي �شعادة 
�للو�ء حممد �حمد �ملري مدير �لد�رة 
�لعامة لالقامة و�شوؤون �لجانب بدبي 
�ل�شيخ  عبد�هلل  �شعيد  ح�شني  و�شعادة 
�لجتماعية  �ل�������ش���وؤون  وز�رة  وك���ي���ل 
�لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  ل�����ش��وؤون 
�مني  �ل�شريف  �شعد  �حمد  و�لدكتور 
و�ملهند�س  �لريا�شي  دبي  جمل�س  عام 
�لعام  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �حل��ل��و�ين  �شريف 
ر��شد  ب��ن  �ح��م��د  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ملكتب 
�حمد  �ل�����ش��ي��د  ���ش��ون��ي��ا  و  م��ك��ت��وم  �ل 
�د�رة جمعية  �لها�شمي رئي�س جمل�س 
�لم��ار�ت ملتالزمة د�ون و منى �شعيد 
�خلليجية  �جلمعية  رئي�شة  �ملن�شوري 
جمعيات  ممثلي  من  وجمع  لالعاقة 
�ل���ع���ام و�����ش���ر ذوي �لع���اق���ة.  �ل��ن��ف��ع 
وخالل �جلل�شة �لفتتاحية مت تكرمي 
د�ون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م���ن  �مل��ت��درب��ني 
�لتاهيل  لربنامج  �لثانية  �ل���دورة  يف 
ب��ه��دف �لدمج  ب��اجل��م��ع��ي��ة  �ل��وظ��ي��ف��ي 
�شنة   12 �لعمرية  للفئات  �لوظيفي 
�بر�هيم  عمر  �بر�هيم  وهم  فوق  فما 
عمر  وحممد  �لها�شمي  �شيد  ويو�شف 
ج��ع��رور وع��ب��د�هلل ع��ادل �حل��اج .. كما 

ذوي  م��ن  �ملتميز  �خل��ري��ج  ت��ك��رمي  مت 
بر�ء  �لعامة  بالثانوية  د�ون  متالزمة 
�شعادة  ون��ق��ل   . ع��ب��ده  رزق  ���ش��ل��ي��م��ان 
�مل�شاعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شيخ  ح�شن 
حتيات  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  لقطاع 
�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وزي����رة  م��ع��ايل 
�أهد�فه  �مللتقى  يحقق  ب��اأن  ومتنياتها 
�لنبيلة وتقديرها للدور �لذي تتطلع 
د�ون  مل��ت��الزم��ة  �لإم������ار�ت  جمعية  ب��ه 
و�لجناز�ت �لتي حققتها رغم حد�ثه 
و�لتدريب  �لتاأهيل  جمال  يف  تكوينها 
�لفعاليات  وتنظيم  �ل���ش��ري  و�ل��دع��م 
 . و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لعلمية  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات 
�لكلمة  ف���ى  �ل���روم���ى  وق���ال���ت م��ع��ايل 
�ل�شيخ  ح�شن  عنها  نيابة  �لقاها  �لتى 
�لإمار�ت  جلمعية  �لثامن  �مللتقى  �ن 
يلخ�س  ب�شعار  ي��اأت��ي  د�ون  مل��ت��الزم��ة 
�لتي  �ملجتمعات  �إليه جميع  ت�شعى  ما 
�ل��دم��ج ب�شتى جم��الت��ه حقا  ت��رى يف 
�إنطالقا من  من حقوق ذوي �لإعاقة 
وهذ�  للجميع  �ملجتمع  ب���ان  �مي��ان��ه��ا 
للتعريف  ر���ش��ال��ة  �ل  ه��و  م��ا  �مل��ل��ت��ق��ى 

�لعاقة  ذوي  من  �لفئة  ه��ذه  بحقوق 
تر�فق  �لتي  و�ل�شعوبات  وبالتحديات 
�إيجاد �حللول  �أجل  �لدمج من  عملية 
�ملنا�شبة لهذه �لفئة فاعلة ومنتحة لها 
و�مل�شاهمة  �ملجتمع  بناء  �أ�شا�س يف  دور 
معاليها  و��شافت  وتطوره.  تقدمه  يف 
جمال  يف  �ل��دول��ة  ل�شيا�شة  �ملتتبع  �إن 
رع��اي��ة وت��اه��ي��ل �ل���ش��خ��ا���س م��ن ذوي 
�أن  ب��و���ش��وح  ي���رى  �أن  ميكنه  �لإع���اق���ة 
�شبل  كل  توفري  على  حري�شة  �لدولة 
�لرعاية و�لهتمام و�لعناية بهم �إميانا 
�لفئة  ه��ذه  ب��اأن  �لر�شيدة  قيادتها  من 
تتوفر  �أن  ت�شتحق  �ملجتمع  �أف���ر�د  من 
لها كل مقاومات �لعي�س �لكرمي ��شوة 
بكل  حتظى  و�ن  �ملجتمع  فئات  بباقي 
�شنوف �حلماية �ملميزة �أو عدم �مل�شاو�ة 
�مل�شاهمة  من  متكن  و�أن  �لتهمي�س  �أو 
ب�شكل فاعل يف م�شرية �لبناء و�لرخاء 
بناء  خ��الل  من  �لدولة  ت�شهدها  �لتي 
ق��درت��ه��ا و����ش��ت��ث��م��ار ط��اق��ت��ه��ا.. فمنذ 
ق��ي��ام �ل���دول���ة ك���ان جل��ه��ود �مل��غ��ف��ور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ث��ر�ه �آث��اره��ا �ل��ب��ارزة �شو�ء يف بناء 
ومتخ�ش�شة  حديثة  م��ر�ك��ز  وت��وف��ري 
�أو  �لأع����اق����ة  دوي  وت���اأه���ي���ل  ل���رع���اي���ة 
�ل�شمان  ق����ان����ون  مب��ظ��ل��ة  ���ش��م��ول��ه��ا 
تتعزز  معاليها   وق��ال��ت  �لج��ت��م��اع��ي. 
�حلكومة  �شيا�شات  يف  �لتوجهات  ه��ذه 
وبر�جمها من خالل ما تبذله قيادتنا 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  يف  مم��ث��ل��ة  �ل��ك��رمي��ة 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�شاحب  و�أخ���ي���ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل 
�لرعاية  �أ�شاليب  لتطوير  جهود  م��ن 
�أبنائهم  م��ن  �ل��ف��ئ��ة  ب��ه��ذه  و�له��ت��م��ام 
منظومة  ���ش��م��ن  ح��ق��وق��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
�ل���ق���و�ن���ني �حل��ك��وم��ي��ة وت���وج���ت هذه 
�جل��ه��ود ب��اإ���ش��د�ر �ل��ق��ان��ون �لحت���ادي 
حقوق  ب�شاأن   2006 ل�شنة   29 رقم 
�مل��ع��اق��ني وم��ن��ذ ذل���ك �ل���وق���ت �شهدت 
�مل��وج��ه��ة ل�شالح  �خل��دم��ات �حل��وم��ي��ة 
�نطالقة  �لع���اق���ة  ذوي  �ل���ش��خ��ا���س 
�ملجتمعي  �ل��دم��ج  تعزيز  نحو  مم��ي��زة 
من خالل �لدمج �ملدر�شي �ملتدرج كما 
من  و�لتدريب  �لتاأهيل  بر�مج  كثفت 
ف�شهد  �لعمل  حميط  يف  �ل��دم��ج  �أج��ل 
ذوي  �ل�شخا�س  م��ن  �أع����د�د�  �ملجتمع 
�لإعاقة يدخلون �شوق �لعمل ول ميكن 
�غفال �لأجناز�ت �لتي حققتها ريا�شة 
�ل�شخا�س ذوي �لإعاقة يف �لبطولت 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ب��ف�����ش��ل توفري 
ملز�ولة  ممكنة  ري��ا���ش��ي��ة  حتتية  بنية 
�لريا�شية و�لرتفيهية ومن  �لن�شطة 
�لممية  �لتفاقية  ع��ن  �لإع���الن  بعد 
وتعزيز  حلماية  و�ملتكاملة  �ل�شاملة 
بادرة  �لعاقة  ذوي  �ل�شخا�س  حقوق 
�لأم���������ار�ت ل��الن�����ش��م��ام �إل���ي���ه���ا وذل���ك 
مبوجب �ملر�شوم �لحتادي رقم 116 
لتعهد�تها  ت���اأك���ي���د�   2009 ل�����ش��ن��ة 
و�إل���ت���ز�م���ات���ه���ا جت�����اه ح���م���اي���ة حقوق 

�ل�شخا�س ذوي �لعاقة .
�ملخت�شني  �ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ�����ش����اف����ت 
�مللتقى  �شيناق�شون يف هذ�  و�ملمار�شني 
للدمج  �ل�شا�شية  �ملحاور  من  �لعديد 

وي���ع���د �ل���دم���ج �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي �أح�����د �ب���رز 
�ملحاور يف �طار �لدمج �ملجتمعي فكما 
�ملجتمعي  �لدمج  �أهمية  ف��اأن  تعلمون 
�لتن�شئة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �مل��در���ش��ة ه��ي  ك���ون 
�لأقوى بعد �ل�شرة يف بناء �ل�شخ�شية 
و�ثر�ء خمزون �ملعرفة وتنمية �ملهار�ت 
�لعامة  �ملجتمعية  للم�شاركة  و�لتهيئة 
�ملا�شية  �لرب��ع��ة  �ل��ع��ق��ود  �ن  وق��ال��ت   .
ميد�ن  يف  متالحقة  ت��ط��ور�ت  �شهدت 
�أ�شفرت  �لع��اق��ة  ذوي  �لط��ف��ال  تعليم 
�لنظر  لإع��������ادة  ع���امل���ي���ة  دع�������و�ت  ع����ن 
و�شرورة  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��م  يف 
و��شالحه  �ل��رتب��وي  �ل��ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر 
من  �لطلبة  ج��م��ع  لتمكني  وجت��وي��ده 
�حل���ي���اة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة رغم 
يعد  ومل  ب��ي��ن��ه��م  �ل���ف���ردي���ة  �ل����ف����روق 
�ل���دم���ج �جل���زئ���ي يف �ل��ك��ث��ري م���ن دول 
�لعملية  على  �لقائمني  ير�شي  �لعامل 
�ل�شامل  ب��ال��دم��ج  و�أو����ش���و�  �ل��رتب��وي��ة 
�أهمية  �ل���در�����ش���ات  �أو����ش���ح���ت  ب��ع��دم��ا 
و�إمد�د  حيث  �لتعليم  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ� 
تتعدى  �أخ���رى  ق��ط��اع��ات  �إىل  منافعه 
�لكلمة  و�أ����ش���رت���ه. وف����ى خ��ت��ام  �مل���ع���اق 

وجهت �ل�شكر لكل �أع�شاء فريق �لعمل 
مل��ت��الزم��ة د�ون  يف ج��م��ع��ي��ة �لم������ار�ت 
�لها�شمي على جهودهم  �شونيا  بقيادة 
�جلمعية  روؤي�����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت��ف��ان��ي��ه��م 
�ملمثلة يف حياة �أف�شل لذوي متالزمة 
مقدمي  �ىل  بال�شكر  ..وتقدمت  د�ون 
�أور�ق �لعمل �لذين حر�شو� على بيان 
جتاه  ميثلونها  �لتي  �جلهات  خدمات 
�لطفال من متالزمة د�ون ومبادر�تها 
و�لتحديات �لتي تو�جهها كما توجهت 
بال�شكر و�لتقدير لأ�شر ذوي متالزمة 
ح�شورهم  على  �لم���ور  و�أول��ي��اء  د�ون 
وم�شاركتهم هذ� �مللتقى �لهام من �جل 
�كت�شاب �ملزيد من �خلرب�ت و�ملهار�ت 
معاليها  و�أ����ش���ادت  �مل��ع��رف��ة..  وت���ب���ادل 
ب��ال��ف��ري��ق �مل��ن��ظ��م ل��ه��ذ� �مل��ل��ت��ق��ى على 
..ومتنت  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م  �لإع������د�د  ح�����ش��ن 
و�ن  �أه�����د�ف�����ه  ي��ح��ق��ق  �أن  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
�لعاملني  وت��و���ش��ي��ات  ب��ن��ت��ائ��ج  ي��خ��رج 
�لإع���اق���ة  �ل����ش���خ���ا����س م���ن ذوي  م���ع 
متالزمة  من  و�ل�شخا�س  عام  ب�شكل 
�أمور  �ولياء  �شو�ء  خا�س  ب�شكل  د�ون 
�أو  �أو مم��ار���ش��ني  م��ق��دم��ي خ��دم��ات  �أو 

�ل�شيد  ���ش��ون��ي��ا  و�ل���ق���ت   . م��ت��ط��وع��ني 
�جلمعية  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ه��ا���ش��م��ي  �ح���م���د 
�ليه  ماو�شلت  �ىل  فيها  ��شارت  كلمة 
�لإعاقة من  ل��ذوي  �ملقدمة  �خلدمات 
تطور يف �لمار�ت منذ زمن بعيد ويف 
ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س 
وم�����وؤخ�����ر� من  ح��ف��ظ��ه �هلل  �ل����دول����ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إ���ش��د�ر  خ��الل 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
دبي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  رع��اه 
�لأ�شخا�س  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  ل��ق��ان��ون 
ذوي �لإع��اق��ة يف �إم���ارة دب��ي .. و�لذي 
جاء د�عما للقانون �لحتادي حلقوق 
وتاأكيد�  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ل���اله���ت���م���ام �ل������ذي ت���ول���ي���ه �لم�������ار�ت 
�ملجتمع  يف  �ملهمة  �لفئة  ل��ه��ذه  ودب���ي 
و�لتطوير..  �لبناء  يف  �لر�ئد  ودوره��ا 
وكذلك ت�شكيل �للجنة �لعليا حلماية 
ح��ق��وق �لأ���ش��خ��ا���س ذوي �لإع���اق���ة يف 
�شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  �لأول  �جتماعها  دب���ي 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 

دبي  حتويل  غاية  لتحقيق  مكتوم  �آل 
�لإعاقة  ل���ذوي  ���ش��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة  �إىل 
وق��ال��ت نحن   .  2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
جميعا  علينا  يفر�س  موقع  يف  �ليوم 
بعد  �ل��ب��ع��ي��د  للم�شتقبل  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ك���ل ت��ل��ك �لإجن��������از�ت ف��ت��ز�ي��د �ع����د�د 
و�شع  �ىل  ن��خ��ط��ط  يجعلنا  �مل��و�ل��ي��د 
تو�جد  �ملقابل  يف  ت�شتوعبهم  ب��ر�م��ج 
ي�شتدعي  و�ل���ذي  قريبا  �مل�شنني  فئة 
�ملخت�شة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
و�لرعاية  �حلية  �حتياجاتهم  لتلبية 
�مللتقى  ون���اق�������س  ل���ه���م.  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لق�شايا  من  �لعديد  جل�شاته  خ��الل 
و�ملو��شيع �لهامة �لتي تهم �أ�شر ذوي 
ع���رب جم��م��وع��ة من  د�ون  م��ت��الزم��ة 
لذوي  و�لجتماعية  �لنف�شية  �ملحاور 
متالزمة د�ون .. �أعقبها ور�س لالأ�شر 
يف  و�شارك  �لتاأهيلية  �لرب�مج  تخ�س 
ه��ذ� �حل��دث �أك��رث من 350 �شخ�س 
متالزمة  ذوي  �أ���ش��ر  ج��م��ي��ع  مي��ث��ل��ون 
�لإعاقة  ذوي  و�أن���دي���ة  وم��ر�ك��ز  د�ون 
و�ملهتمني  �ل�شخ�شيات  وكبار  بالدولة 

بهذه �لفئة. 

•• اأبوظبي-وام:

هيئة  �شركات  �ح��دى  للتوزيع  �أبوظبي  �شركة  ت�شارك 
مياه وكهرباء �أبوظبي �شمن جناح �لهيئة يف فعاليات 
�أ�شبوع جايتك�س  34 من معر�س وموؤمتر  �ل�  �ل��دورة 
�لعاملي يف  �لتجاري  دب��ى  يقام مبركز  و�ل��ذى  للتقنية 
�أك��ت��وب��ر �جل����اري. و�شتقوم   16 �إىل   12 م��ن  �ل��ف��رتة 
ب��ع��ر���س جم��م��وع��ة م���ن م�����ش��اري��ع وبر�مج  �ل�����ش��رك��ة 
�لطموحة �لتي قامت بتطبيقها بال�شتفادة من �أحدث 
تكنولوجيا  �إليها يف خمتلف جم��الت  �لتو�شل  ما مت 
تطوير  م�شروع  يف  ذل��ك  ويتمثل  �لعامل  يف  �ملعلومات 
مركز �لت�شال �لتابع لها و�دخال ماكينات �لكرتونية 
ل�����ش��د�د ف���و�ت���ري �مل���ي���اه و�ل��ك��ه��رب��اء و�ع���ت���م���اد بطاقة 
�لهوية �شمن متطلبات فتح ح�شابات �ملياه و�لكهرباء 
تنفيذ  على  للتوزيع  �أبوظبي  �شركة  وتعمل  بطرفها. 
م�شروع لتطوير مركز �لت�شال �خلا�س مبا يت�شمن 
توفري �أنظمة و�آليات حديثة ومتطورة متكن �لعاملني 
يف �مل���رك���ز م���ن �ل��ت��و����ش��ل م���ع ع��م��الء �ل�����ش��رك��ة عرب 
�أف�شل  تقدمي  ي�شمن  مب��ا  ومتنوعة  متعددة  ق��ن��و�ت 
مع  بالتز�من  �مل�شروع  تنفيذ  ويجري  لهم.  �خلدمات 
فوكالكوم  �شركة  مع  وبالتعاون  للتوزيع  �لعني  �شركة 
بتوفر  �لأخ���رية  و�شتقوم  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ش�شة 
�لت�شال  مر�كز  يف  �مل�شتخدمة  �لتكنولوجيات  �أحدث 
مما ميكن �ملركز من حت�شني �خلدمات �لتي يقدمها 
ل��ع��م��الء �ل�����ش��رك��ة وب��ال��ت��ايل �ل��دف��ع ب��ج��ه��ود �ل�شركة 
�لهادفة لك�شب ر�شا �لعمالء وحتقيق �ملزيد من �لنمو 
�لعام  �ملدير  �ل�شويدي  �شعيد  �شعادة  وق��ال  و�لتطور. 
بالإنابة: �إن هذ� �مل�شروع يعترب من �ملحاور �لرئي�شية 
حتت  تنفيذها  يجري  �لتي  �ل�شركة  ��شرت�تيجية  يف 
باأف�شل  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  وي��ت�����ش��م��ن  �أول  �ل��ع��م��ي��ل  ���ش��ع��ار 
�لت�شال  مر�كز  جمال  يف  �مل�شتخدمة  �لتكنولوجيات 
و�شيتم ربطه مب�شرية �لتحول �لكبرية �لتي ت�شهدها 
لتقدمي  �لإلكرتونية  بالو�شائل  لال�شتعانة  �ل�شركة 
�لت�شال  م��رك��ز  م��ن حت��وي��ل  �شيمكن  �خل��دم��ات مم��ا 
�لإن����رتن����ت لت�شبحا  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��ة  وم���وق���ع 
مع  ل��ل��ت��و����ش��ل  ع��م��الئ��ن��ا  ل���دى  �ملف�شلتني  �ل��ق��ن��ات��ني 
�ل�شركة وبالتايل تقليل زمن �لنتظار يف مر�كز خدمة 
�لعمالء �لتابعة لنا وعدم �حلاجة لفتح �ملزيد منها . 
وقامت �شركة �أبوظبي للتوزيع بالتعاون مع �شركة �أن 
حديثة  �إلكرتونية  ماكينات  برتكيب  �لعاملية  �آر  �شي 
ل�����ش��د�د ف��و�ت��ري �مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء يف ع��دد م��ن �ملو�قع 
�شمن  وذل��ك  لها  �لتابعة  و�مل��ن��اط��ق  �أب��وظ��ب��ي  مبدينة 
��شرت�تيجية �ل�شركة للتو�شع يف �لو�شائل �لإلكرتونية 
�حل��دي��ث��ة ل�����ش��د�د �ل��ف��و�ت��ري �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا �ل�شركة 
لتوجيهات  وتنفيذ�  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
ن��ح��و خم��ت��ل��ق تطبيقات  ل��ل��ت��وج��ه  �أب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة 

�حلكومة �لإلكرتونية. و��شاف �ل�شويدي: لقد حقق 
جناحا  �لإلكرتونية  �ل�شد�د  ماكينات  تركيب  م�شروع 
كبري� وذل��ك م��ن و�ق��ع �لإق��ب��ال �لكبري م��ن عمالئنا 
�ليوم  يف  معاملة   300 مبتو�شط  ��شتخد�مها  على 
لنا  وم�شجعة  جيدة  ن�شبة  وه��ذه  �ل��و�ح��دة  للماكينة 
لل�شري قدما يف �لتو�شع فيها . ولفت �ىل �أن هذ� �لنجاح 
ذ�ت  �ملو�قع  على  �ملاكينات  لهذه  �جليد  للتوزيع  يعود 
�لكثافة �ل�شكانية �لعالية حيث مت تركيبها يف �لأفرع 
مدينة  فرع  وهي  لل�شركة  �لتابعة  �لثالثة  �لرئي�شية 
وفرع  وف���رع منطقة م�شفح  �أب��وظ��ب��ي  ب��ج��زي��رة  ز�ي���د 
بني يا�س وعدد من �ملر�كز �لتجارية وحمطات تعبئة 
�ل�شيار�ت بالوقود �ملنت�شرة يف خمتلف �أنحاء �لإمارة . 
ومتتاز �ملاكينات �مل�شتخدمة من قبل �ل�شركة ب�شهولة 
�أكرث  �لأم��ر  ي�شتغرق  و�ل�شرعة ل  و�لدقة  �ل�شتخد�م 
من دقيقتني لإكمال �ملعاملة عليها مقارنة مبتو�شط 
�لعمالء  خدمة  موظف  مع  �لتعامل  عند  دقائق  �شت 
ب�شكل مبا�شر ف�شال عن كونها تعمل باللغتني �لعربية 
و�لإجنليزية وبت�شاميم جذ�بة وو��شحة للعيان ومن 
�لعاملية يف هذ�  �ل�شمعة  ذ�ت  �آر  �شي  �أن  �شركة  ت�شنيع 
�ملجال. وقامت �ل�شركة باعتماد بطاقة �لهوية يف كافة 
�ملعامالت و�لإجر�ء�ت �خلا�شة بالأفر�د من عمالئها 
 1  201 رق��م  �ل����وزر�ء  ل��ق��ر�ر جمل�س  تنفيذ�  وذل���ك 
ل�����ش��ن��ة 2007 و�ل�����ذي ي��ن�����س ع���ل���ى:  �ل��ت��ع��م��ي��م على 
و�خلا�شة   �حلكومية  و�شبه  �حلكومية  �جلهات  كافة 
�لحتادية و�ملحلية لالعتد�د ببطاقة �لهوية يف �إثبات 
�شخ�شية جميع �حلا�شلني عليها . وبد�أت �ل�شركة يف 
لفتح  �لأف���ر�د  �أي طلب من عمالئها من  قبول  ع��دم 
�أن  �إب��ر�ز بطاقة �لهوية وذلك بعد  ح�شاب جديد دون 
مت �لنتهاء من و�شع كافة �لرتتيبات �لفنية و�لإد�رية 
�لتابعة  �لعمالء  خدمة  م��ر�ك��ز  موظفي  متكن  �لتي 
لأخذ  للبطاقة  �إل��ك��رتوين  م�شح  �إج���ر�ء  م��ن  لل�شركة 
كافة �لبيانات �ملتعلقة بالعميل للتاأكد من هويته مما 
يقلل كثري� من �جلهد و�لوقت على �جلانبني وي�شاعد 
ع��ل��ى ���ش��م��ان دق���ة و���ش��الم��ة �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ق��دم��ة. ومت 
تطبيق ذلك يف كافة مر�كز خدمة �لعمالء يف مدينة 
�أبوظبي و�ملنطقتني �ل�شرقية و�لغربية حيث مت مدها 
و�أخذ  �لهوية  بطاقة  مل�شح  �إلكرتونية  باأجهزة  جميعا 
�ل��ب��ي��ان��ات �خل��ا���ش��ة بها ومت رب��ط ذل��ك بالبنية  ك��اف��ة 
كافة  ����ش��ت��ع��ر����س  ي��ت��م  بحيث  لل�شركة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�حل�شابات  ك��ل  فيها  مب��ا  بالعميل  �خلا�شة  �لبيانات 
�خلا�شة به بطرف �ل�شركة مبجرد �إدخال رقم بطاقة 
�مل�شح  �لبطاقة يف جهاز  �إدخ��ال  �أو  به  �لهوية �خلا�شة 
�خلا�س بذلك دون �حلاجة لإبر�ز �أي م�شتند�ت �أخرى 
�أو غريها من �لبيانات مما قلل من �لوقت �مل�شتهلك 
يف   50 بنحو  تقدر  بن�شبة  �لأف���ر�د  معامالت  لإكمال 

�ملئة . 

•• دبي-وام:

�لوطني  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  ت�����ش��ارك 
ملعر�س   34 �ل����دورة   فعاليات  �لحت���ادي يف 
جيتك�س للتقنية 2014 �لذي ينعقد خالل 
دبي  �أكتوبر يف مركز   16-12 �لفرتة من  
بالرب�مج  �لتعريف  بهدف  �لعاملي  �لتجاري 
�ملجل�س  �مل��ط��ب��ق��ة يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�ل��ن��ظ��م 
�ملجتمع  �شر�ئح  جميع  مع  �لتو��شل  لتعزيز 
ون�شر �لثقافة �لربملانية وتقدمي �أف�شل دعم 
�لعامة  �لأم��ان��ة  �ملجل�س. وحت��ر���س  لأج��ه��زة 
�أ���ش��ب��وع جيتك�س  �مل�����ش��ارك��ة يف م��ع��ر���س  ع��ل��ى 
ف��ر���ش��ة للتعريف  ي���وف���ره م���ن  مل���ا  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
مب���ا ل��دي��ه��ا م���ن خ��ط��ط وب���ر�م���ج تطويرية 
�إجناز  �إىل  و�لهادفة  �للكرتونية  لأنظمتها 
�لكرتونيا  �ملجل�س  بعمل  يتعلق  م��ا  جميع 
�جلمهور  م����ع  �مل��ج��ل�����س  ت���و�����ش���ل  ل��ت��ع��زي��ز 
�ملختلفة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأخ����رى  و�ل��ربمل��ان��ات 
�لأع�شاء  تو��شل  عملية  وت�شهيل  �لدولة  يف 
مع �لأمانة �لعامة ومع �جلمهور يف خمتلف 
�لإمكانيات  جميع  ت�شخري  �ل��دول��ة.  �إم���ار�ت 
و�أك��د معايل حممد  �ملو�طنني  للتو��شل مع 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد 
�لتكنولوجيات  توظيف  على  �ملجل�س  حر�س 
�لتفاعلية  �لت�شالت  تدعم  �لتي  �حلديثة 
فعاليات  خم��ت��ل��ف  م���ع  �ل���ت���و�����ش���ل  وت�����ش��ه��ل 
�مل��ج��ت��م��ع وت�����ش��ج��ع �مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى �لتعبري 
ون�شاطات  �أعمال  ح��ول  نظرهم  وجهات  عن 
�ملجل�س و�إ�شر�كهم يف �لعملية �لت�شريعية من 
�ملختلفة  و�آر�ئ��ه��م  مالحظاتهم  تلقي  خ��الل 
باعتبارهم م�شدر� مهما للمعلومات �لتي من 
خاللها ميكن تكوين روؤية �شاملة تدعم عمل 
�ملجل�س. وقال معاليه �إن �ملجل�س يعمل على 
تنفيذ توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  بن ز�يد 
ب�شاأن تفعيل دور �ملجل�س �لت�شريعي و�لرقابي 
و�ل�شيا�شي من خالل توظيف جميع �لقنو�ت 
�لالزمة وباأحدث �لأ�شاليب لت�شهيل تو��شل 
و�لتعريف  و�لأع�شاء  �ملجل�س  مع  �ملو�طنني 
مبتطلباتهم و�حتياجاتهم و�تخاذ �لالزم يف 
�شاأنها. و�شدد معاليه على �أن �لأمانة �لعامة 
�لرب�مج  �أح�����دث  �ق��ت��ن��اء  �إىل  د�ئ���م���ا  ت�����ش��ع��ى 
مل��و�ك��ب��ة متطلبات  �لل��ك��رتون��ي��ة  و�لأج���ه���زة 
�ملرحلة مبا ي�شهل عمل �أجهزة �ملجل�س د�عيا 
�جلمهور �إىل �لتفاعل و�لتو��شل مع �ملجل�س 

ع��رب زي����ارة م��وق��ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �لإنرتنت 
حيث ي�شتطيع �لز�ئر للموقع �ل�شتفادة من 
�خلدمات �لتي يوفرها �ملوقع. من جانبه قال 
�شعادة �لدكتور حممد �شامل �ملزروعي �لأمني 
�لعام للمجل�س �لوطني �لحتادي �إن �لأمانة 
بهدف  موؤ�ش�شية  روؤي����ة  وف���ق  تعمل  �ل��ع��ام��ة 
�لو�شول �إىل �لربملان �للكرتوين من خالل 
�لكرتوين م�شيفا  و�قع  �إىل  تنفيذ �خلطط 
�للكرتوين  �مل��وق��ع  ت�شميم  يف  روع����ي  �أن����ه 
�جلمهور  متطلبات  م��ع  �ل��ت��و�ف��ق  للمجل�س 
على  و�حل��ر���س  �ل�شفافية  و�لل��ت��ز�م مب��ب��د�أ 
�أي���ة ر���ش��ال��ة ت��رد �إىل م��وق��ع �ملجل�س  حت��وي��ل 
ح�شول  �أهمية  و�أك���د  �ملعنية.  �لأج��ه��زة  �إىل 
�لأمانة �لعامة على �شهادتي �أيزو 27001  
لأمن �ملعلومات �ل�شادرة من منظمة �ملعايري 
�لدولية بعد �أن طبقت وتبنت منهجية نظام 
�لأربعة   ب��خ��ط��و�ت��ه  �مل��ع��ل��وم��ات  �أم����ن  �إد�رة 
و�لتح�شني  و�ملر�جعة  و�لتنفيذ  �لتخطيط 
للمخاطر  وم�����ش��ت��م��رة  ف��ع��ال��ة  �إد�رة  ب��ه��دف 
ح�شب  للمعلومات  منا�شبة  حماية  وت��وف��ري 
�أهميتها و�أيزو 9001 للجودة �لعاملية �لتي 
�لأد�ء  يف  �لتميز  نحو  ل�شعيها  تاأكيد�  ج��اءت 
�لدعم  �أ���ش��ك��ال  خمتلف  وت��ق��دمي  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
خططها  ول��ن��ج��اح  ع��ال��ي��ة  ب��ج��ودة  للمجل�س 
�لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل  لتحقيق  وروؤيتها 
�أن  �إىل  و�أ�شار  �لربملاين.  بالعمل  �ل�شلة  ذ�ت 
�لأمانة  مينح  �لعاملي  �ملعيار  على  �حل�شول 
ن��اح��ي��ة حمايتها  م���ن  ع��ال��ي��ة  ث��ق��ة  �ل���ع���ام���ة 
مل��ع��ل��وم��ات��ه��ا وم��ع��ل��وم��ات م���ن ي��ت��ع��ام��ل معها 
وت�شغيل،  وتنفيذ،  تطوير،  ع��ن  ع��ب��ارة  فهو 
وم����ر�ق����ب����ة، وم����ر�ج����ع����ة، و�مل���ح���اف���ظ���ة على 
وحت�شني نظام �أمن معلومات موثق يف �إد�رة 
لبناء  متكامل  معيار  وه��و  �ملعلومات  تقنية 
للتطوير  ق��اب��ل  ف��ع��ال  معلومات  �أم���ن  ن��ظ��ام 
�ل�شركة  قبل  من  للتقييم  ويخ�شع  �مل�شتمر 
�ملانحة با�شتمر�ر ووفق جدول زمني حمدد.

وروع�������ي يف ت�����ش��م��ي��م �مل����وق����ع �لإل����ك����رتوين 
�أف�شل  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  �ل���ت���و�ف���ق  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�لتكنولوجيا  ��شتخد�م  يف  �لعاملية  �ملعايري 
وتقدمي �خلدمات للجمهور و�للتز�م مببد�أ 
ر�شالة  �أية  حتويل  على  و�حلر�س  �ل�شفافية 
�ملعنية  �لأج��ه��زة  �إىل  �ملجل�س  �إىل موقع  ت��رد 
�خلدمات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �إل��ك��رتوين  ب�شكل 
�لأخ������رى و�ل��ع��م��ل ي��ج��ري ب��ا���ش��ت��م��ر�ر على 
ت��ط��وي��ر �مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين ل��ي��ك��ون ج�شر� 

م��ن ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل �ل���د�ئ���م ب��ني �أع�شاء 
ومت  �ملجتمع.  و�شر�ئح  فئات  وكافة  �ملجل�س 
�لعمل  ت��دع��م  �ل��ك��رتون��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  تنفيذ 
�لإلكرتوين لالأع�شاء يف �لربملان ومنظومات 
ل��دع��م��ه��م يف  ب��ح��ث��ي��ة  وم��ع��ل��وم��ات��ي��ة  مكتبية 
�لوقت  يف  �ل�شحيحة  للمعلومات  �لو�شول 
�ملنا�شب ويجري �لعمل على تطوير عمليات 
و�لتبادلية  �لتفاعلية  و�مل�����ش��ارك��ة  �لت�����ش��ال 
�لأع�شاء  ب��ني  بعد  ع��ن  و�ل��ت��ع��اون  باجتاهني 
�ملكان  حاجز  لتجاوز  وذلك  �لعامة  و�لأمانة 
للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  و�طلقت  و�لزمان. 
م���وؤخ���ر� م��وق��ع��ه��ا �لإل����ك����رتوين �جل���دي���د يف 
وخططها  وج��ه��وده��ا  �ل���د�ئ���م  �شعيها  �إط����ار 
وتطبيق  و�لتحديث  �لتطوير  �إىل  �لر�مية 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية عرب منظومة عمل 
تقنية متكاملة ت�شتهدف مو�كبة �مل�شتجد�ت 
�لإلكرتونية  �ل����رب�م����ج  �أح�������دث  وت��ط��ب��ي��ق 
و��شرت�تيجيتها  �لعامة  بالأمانة  للتعريف 
و�أج��ه��زت��ه��ا ودوره�����ا �حل���ي���وي يف دع���م عمل 
�أج�����ه�����زة �مل���ج���ل�������س �ل���وط���ن���ي �لحت���������ادي يف 
و�لرقابية  �لت�شريعية  �خت�شا�شاته  ممار�شة 
برنامج  وي��اأت��ي  �ل��ربمل��ان��ي��ة.  و�لدبلوما�شية 
�ملجل�س  �ملعاون �لربملاين �ملخ�ش�س لأع�شاء 
�شمن �جلهود �لهادفة �إىل تطوير �خلدمات 
حتديث  خ��الل  من  �ملجل�س  لأع�شا  �ملقدمة 
�للكرتوين  �مل���وق���ع  ع��ل��ى  �لأع�������ش���اء  ب���و�ب���ة 
خمتلف  لتوفري  فعاليتها  وزي���ادة  للمجل�س 
على  ت�شاعدهم  �ل��ت��ي  و�ل��وث��ائ��ق  �مل��ع��ل��وم��ات 
ويف  و�ل��رق��اب��ي  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  بعملهم  �ل��ق��ي��ام 
�ملعاون  و  �ل��ربمل��ان��ي��ة.  �لدبلوما�شية  جم��ال 
�ل��ربمل��اين ه��و ب��و�ب��ة �ل��ك��رتون��ي��ة خم�ش�شة 
لأع�������ش���اء �مل��ج��ل�����س ل��ت��م��ك��ن��ه��م م���ن �لط����الع 
جل�شات  من  �لربملانية  �لن�شاطات  كافة  على 
و�جتماعات جلان و�أ�شئلة ومو�شوعات عامة 
برملانية  ودر��شات  و�أور�ق  برملانية  وفعاليات 
ملتابعة وت�شهيل  �أ�شاليب تنظيمية  كما يوفر 
عمل �لع�شو د�خل �ملجل�س وخارجه. وخدمة 
�لوطني  �ملجل�س  يعد  حيث  �ل��ربمل��اين  �ملكنز 
�لحتادي من بني �أكرث برملانات دول �ملنطقة 
تطبيقا لأدو�ت �لتقنيات و�لرب�مج �لربملانية 
�ملتميزة وخدمة �لتجول �للكرتوين يف مبنى 
�شر�ئح  جميع  مع  �لتو��شل  لتعزيز  �ملجل�س 
وتعريف  �لربملانية  �لثقافة  ون�شر  �ملجتمع 
و�خت�شا�شاته.  �مل��ج��ل�����س  ب�����دور  �جل���م���ه���ور 
�لإلكرتونية   �مل�����ش��ب��ط��ة  ب���رن���ام���ج   وي��ع��ت��رب 

ن�س  �إىل  �ل�����ش��وت  حت��وي��ل  ل��ن��ظ��ام��ي  مكمال 
�لإلكرتوين.  �لربملان  برنامج  يف  و�جلل�شات 
�لأمانة  وت��وف��ر  �لكرتونية  وب��ر�م��ج  خ��دم��ات 
�لعامة كل ما يحتاجه �لع�شو من دعم فني 
�لبو�بة  �أو  �ملجل�س  م��وق��ع  خ��الل  م��ن  ���ش��و�ء 
�لتو��شل  يتم  �لتي من خاللها  �للكرتونية 
�ل���د�ئ���م م���ع �لأم����ان����ة �ل��ع��ام��ة ون���ظ���ام دورة 
وت�شنيف  تخزين  فيه  يتم  �ل��ذي  �ملعلومات 
�لدر��شات �لو�ردة من �ملوؤ�ش�شات �لأخرى �إىل 
جانب �ملنتجة من �لإد�ر�ت �لبحثية بالأمانة 
�لبحث  لت�شهيل عملية  �ملكتبة  بنظام  وربطه 
و��شرتجاع �ملعلومة ونظام دعم �ملن�شة �لذي 
يهدف �إىل �إمد�د �ملن�شة باملعلومات و�لبيانات 
كفاءة  لزيادة  �ملجل�س  �أع�شاء  عن  �لأ�شا�شية 
�لربملانية  �ملناق�شات  �أث��ن��اء  �ملن�شة  وفعالية 
ونظام �ملكتبة �لإلكرتونية . ويعر�س برنامج 
كتاب  �شكل  على  �مللفات  �لل��ك��رتوين  �لكتاب 
�ل�شكل  للقارىء من حيث  ج��اذب  �ل��ك��رتوين 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لت�شفح  �ل��ق��ر�ءة  و�شهولة 
و�لن�شو�س  �ل�����ش��ف��ح��ات  ت��ك��ب��ري  �إم��ك��ان��ي��ات 
و�لبحث عن معلومة �أو كلمة معينة. ويوفر 
بن�شختيه  �لل�����ك�����رتوين  �مل���وب���اي���ل  ت��ط��ب��ي��ق 
على  و�ملتوفر  �أج��ه��زة-  م��ع  �ملتو�فقة  �لأوىل 
�سôُْم - و�لثانية �ملتو�فقة مع  متجر �أبل - ِءِ
�أجهزة  �ندرويد �ملتوفر على متجر - ٌِفùَôُْم 
�لوطني  �ملجل�س  �أخبار  متابعة  للجمهور    -
�لحت����ادي �أع�����ش��ائ��ه وت�����ش��ك��ي��الت جل��ان��ه كما 
ميكن �لطالع على �آخر �ل�شور و�لفيديوهات 
تعزيز  وب��ه��دف  �ملجل�س  بن�شاطات  �ملتعلقة 
وقطاعات  �شر�ئح  كافة  مع  �ملجل�س  تو��شل 
وو�شائل  �لتو��شل  قنو�ت  مبختلف  �ملجتمع 
جانب  �إىل  �ملجل�س  �أطلق  �حلديثة  �لت�شال 
على  �شفحته  �لتويرت  موقع  على  �شفحته 
�ملجل�س  تو��شل  �لفي�س بوك. وبهدف تعزيز 
مع كافة �شر�ئح وقطاعات �ملجتمع مبختلف 
�حلديثة  �لت�شال  وو�شائل  �لتو��شل  قنو�ت 
���ش��ف��ح��ت��ه على  ج���ان���ب  �إىل  �مل��ج��ل�����س  �أط���ل���ق 
بوك  �لفي�س  ع��ل��ى  �شفحته  �ل��ت��وي��رت  م��وق��ع 
و�أ����ش���در جم��ل��ة  �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي  �لربع 
ملتابعة مناق�شات  �شنوية لت�شكل نافذة مهمة 
�ملجل�س حتت �لقبة لإثر�ء �مل�شاركة �ل�شيا�شية 
و�لثقافة و�حلياة �لربملانية يف وطننا �لعزيز. 
�ملعر�س  يف  �شي�شارك  �ملجل�س  �أن  �إىل  ي�شار 
�ل�شيخ  قاعة  �لعاملي-  �لتجاري  دب��ي  مبركز 
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•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن م�شاركتها �شمن من�شة حكومة دبي 
�لذكية يف معر�س جيتك�س 2014 حيث ت�شتعر�س �لهيئة من خالل 
جناحها يف قاعة �ل�شيخ �شعيد �لعديد من خدماتها �لذكية بالإ�شافة 
�إىل مبادر�تها �لثالث وهي ربط �لطاقة �ل�شم�شية يف �ملنازل و�ملباين 
و�لتطبيقات �لذكية من خالل عد�د�ت و�شبكات ذكية و�لبنية �لتحتية 
وحمطات �شحن �ل�شيار�ت �لكهربائية و�لتي �شت�شاهم بدورها يف �إيجاد 
م�شتقبل �أذكى و�أف�شل جلميع �شكان �إمارة دبي. و�شيقوم ممثلو �لهيئة 
بتقدمي �شروحات مف�شلة للز�ئرين حول �أحدث خدماتها و�إجناز�تها 
و�لتي  جوجل  لنظار�ت  كتطبيقها  موؤخر�  �إطالقها  مت  �لتي  �لذكية 

مت تطويرها لال�شتخد�م يف �لإجر�ء�ت �لد�خلية للهيئة وخدمة �أ�شر 
�خلا�شة باملتعاملني من فئة �ل�شم �إ�شافة �إىل تطبيقها �لذكي �لذي 
ي�شم �لعديد من �خلدمات و�خلو��س حيث يتميز �لتطبيق باحتو�ئه 
�ملتعاملني  م��ن  لكل  و�إج��ر�ئ��ي��ة  وتفاعلية  معلوماتية  خ��دم��ات  على 
و�ل�شت�شاريني و�ملوردين و�لباحثني عن وظيفة و�جلهات �حلكومية. 
يومية  �شحوبات  باإجر�ء  �ملعر�س  فعاليات  �شمن  �لهيئة  �شتقوم  كما 
لتكرمي �لفائزين �لذين قامو� باإجناز معامالت خمتارة عرب تطبيق 
�لهيئة �لذكي وت�شمل كال من طلب �لفاتورة �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 و�ملتوفرة على موقع �لهيئة �لإلكرتوين. كما �أعلنت 

�لهيئة عن �ل�شحب �لكبري و�لذي مينح �ملتعاملني فر�شة للدخول يف 
�ل�شحب �لذي �شتجريه �لهيئة يف �شهر فرب�ير 2015 حيث �شيتاأهل 
�ملتعاملون للفوز من خالل ت�شديد فو�تري �لكهرباء و�ملياه كاملة عرب 
�أ�شهر متتالية  ملدة ثالثة  ديو�.�مار�ت  �أو عرب  �لذكي  �لهيئة  تطبيق 
على �لأقل يف �لفرتة ما بني �لأول من �أغ�شط�س 2014 وحتى 31 
و�لتي  �ل��ك��ربى  باجلو�ئز  فائزين   3 هناك  و�شيكون   2015 يناير 
وت�شعى  �لذكية.  �لأج��ه��زة  من  متكاملة  باقات  ث��الث  على  �شت�شتمل 
�أكرب  �إىل  للو�شول  م�شاركتها يف معر�س جيتك�س  �لهيئة من خالل 
�شريحة من �ملتعاملني بغية ت�شجيع �جلمهور على ��شتخد�م خمتلف 
عدد�  ي�شتوعب  و�ل��ذي  �لذكي  تطبيقها  �لذكية من خالل  خدماتها 

كبري� من �ملعامالت يف �آن و�حد ومن دون �أي تاأخري.

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�سارك يف معر�س جيتك�س 2014 

افتتاح امللتقى ال�سنوي الثامن الأ�سر ذوي متلزمة داون بدبي

املجل�����س ال���وطن����ي االحت����ادي ي�س�����ارك يف مع����ر�س 
جيتك������س للتقني����ة 2014 

اأبوظب����ي للت����وزيع ت�س����ارك يف 
ج����ايتك������س 2014 
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العدد 11228 بتاريخ 2014/10/12

اإعــــــــــالن
و�ملقاولت  للطرق  �لركب  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1119834 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خليفة ر��شد خليفة �ملرموم �لظاهري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خليفة ر��شد خليفة �ملرموم �لظاهري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد علي حماد

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

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �لركب للطرق و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م
AL RAKEB ROAD AND GENERAL CONTRACTING CO

�ىل/موؤ�ش�شة �لركب للمقاولت �لعامة
AL RAKEB GENERAL CONTRACTING

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 11228 بتاريخ 2014/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بارجيل للو�شاطة �لتجارية

 رخ�شة رقم:CN 1700487 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة عبد�هلل بطي حمد �لدرعي

تعديل وكيل خدمات/حذف �شيف حممد خلفان �شعيد �ملقبايل
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 0.20*0.50 �ىل 4*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/بارجيل للو�شاطة �لتجارية

BARJEEL BUSINESS BROKERS
�ىل/�لثوب �مليزع للخياطة �لن�شائية

MEIZA DRESS LADIES TAILORING
تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع حمد�ن برج �لعتيبة ق 10 �ي 2/3 �لطابق 8 
ز�يد  بن  �بوظبي م�شفح حممد  �بوظبي  �ىل  �لعتيبة  بن خلف  �حمد  بن  بناية خلف   7 مكتب 

�ملالك �حمد حممد عبد�هلل كليب �لهاملي و�خرون �س 10 ق260 حمل 1
تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية فئة ثانية )1410907.2(
تعديل ن�شاط/حذف و�شيط جتاري )6499014(

�لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  �لعرت��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��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 )ابوظبي(

العدد 11228 بتاريخ 2014/10/12

اإعــــــــــالن
باحلافالت  �لركاب  لنقل  �ل�ش�����ادة/بنجاب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملوؤجره رخ�شة رقم:CN 1669676 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/بنجاب لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجره

PUNJAB PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

�ىل/قمر بنجاب للنقليات �لعامة

MOON PUNJAB GENERAL TRANSPORT

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 11228 بتاريخ 2014/10/12

اإعــــــــــالن
�ل�شهامة  �ل�ش�����ادة/زهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1194390:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد �حمد م�شعود �شامل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �طالل �نور عبد�لرحيم عبد�حل�شني

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 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11228 بتاريخ 2014/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهيثم للنقليات 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1095001 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح حممد نا�شر حممد ديان
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد نا�شر حممد ديان
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 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 11228 بتاريخ 2014/10/12

اإعــــــــــالن
و�دي  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لرمال رخ�شة رقم:CN 1133540 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبيد �شامل خمي�س غامن �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد عبد�هلل �لعامري
�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 11228 بتاريخ 2014/10/12

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

 CN 1755509:مليكانيك �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
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 م غ 

العدد 11228 بتاريخ 2014/10/12

الغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عرجان 
للمقاولت �لعامة �مار�ت �جلن�شية قد �بدو رغبتهم يف �لغاء 
�لعالن �ل�شابق �ل�شادر يف جريدة �لفجر يف �لعدد رقم 11048 
بتاريخ 2014/3/18 بخ�شو�س �لرخ�شة رقم 1101604 بال�شم 
�لتجاري: موؤ�ش�شة عرجان للنقليات و�ملقاولت �لعامة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا. 
�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 11228 بتاريخ 2014/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تيكنو وود لعمال 

�لنجارة رخ�شة رقم:CN 1168762 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان حمد �شامل �لر��شدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد ر��شد حممد مبارك �خليلي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

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 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:رويال جيمز للتجارة
Royal Games :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:195587       بتاريخ:2013/7/29 م
با�ش��م:رويال جيمز للتجارة

وعنو�نه:دبي ديرة �ملحي�شنه �س.ب: 71488 هاتف: 04/2386073 فاك�س: 04/2562145 
وتفعيل  و�لع���الن  �لدعاية  �لع��م��ال  وتوجية  �د�رة  بالفئة:35  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�لن�شاط �ملكتبي . 
و�شف �لعالمة:كتب �مل�شمى Royal GAMES باللون �لزرق �لفاحت ب�شورة متميزة على نحو مرت�كب 
حيث كتب �حلرف R بارز� ب�شورة متميزة على نحو ر�أ�شي بحيث ي�شمل �لكلمتني معا وقد و�شع خط باللون 
�لالتينية  باحلروف   GAMES كلمة  وكتبت   Royal كلمة  من   oyal �حل��روف  حتت  �لفاحت  �لزرق 
�مل�شمى يوجد  ي�شار  نهايتها على  S يف  بد�يتها وحرف  G يف  فنية متميزة خ�شو�شا حرف  ب�شورة  �لبارزة 

ت�شميم لر�أ�س ��شد باللون �لزرق �لفاحت �ي�شا مو�شوعا عليه ت�شميم رمزي لتاج باللون �لزرق  . 
�ل�ش��رت�طات:. 

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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
 RENZ  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 215034   بتاريخ : 2014/08/03
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

با�ش��م:  لكيي بريون هري�س بهارو�ين.
وعنو�نه:  دبي -  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
�ملالب�س و لبا�س �لقدم ، و �غطية �لر�أ�س 

�لو�ق�عة بالفئة:)25(
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة �أحرف تكتب باللغة �لتينية )RENZ(  ، وتكتب �لعالمة باخلط �لكبري و 

ب�شكل مميز وباللون �ل�شود ، كما هو مو�شح بال�شكل
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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
    RB SALONIKA FABRICS :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 168954   بتاريخ : 2012/02/07
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

  با�ش��م:   �شبري و�شعيب لالقم�شة )ذ.م.م (.
وعنو�نه:  دبي -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
�ملن�شوجات، ومنتوجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �خرى ، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد �لو�ق�عة بالفئة:)24(

 SALONIKA   ( �لالتينية  باللغة  مكتوبة   كلمات  و  �شعار  ع��ن   ع��ب��ارة  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
فى  يوجد  حيث   ، بي�شاء  خلفية  على   ، �ل�شود  باللون  و  مميز   ب�شكل  �لعالمة  وتكتب    )  FABRICS
�جلانب �لأي�شر من �إ�شم �لعالمة  ر�شم على �شكل مربع ويوجد بد�خل �ملربع ر�شم �أخر على �شكل متو�زى 
�لد�كن  �لبنى  باللون  خلفية  على  �لفاحت  �لبنى  باللون  مكتوبان    )RB( حرفى  بد�خله  يوجد   ، �أ���ش��الع 

وب�شكل مميز ، كما هو مو�شح بال�شكل.
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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
 payOne  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 215132   بتاريخ : 2014/08/04
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

  با�ش��م:    ��س تي ��س بيمنت نتويرك / �لأردن.
وعنو�نه:  �لدو�ر �ل�شابع، بنايه �شعبان، عمان، �ململكة �لأردنية �لها�شمية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
بر�مج كمبيوتر م�شجلة ، بر�مج كمبيوتر ) برجميات قابلة للتنزيل(، برجميات حا�شوبية ) م�شجلة (

�لو�ق�عة بالفئة:)9(
و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �شكل وكلمتني )PayOne( مكتوبة باللون �ل�شود و بحروف لتينية 
ل�شم  �لي�شار  �جلهة  من  وياتي  �ل،  وتكتب  مميز  وب�شكل  �لكبري  باخلط  �لكلمتني  من  ح��رف  �ول  ويكتب 

�لعالمة �شكل ثالثة خطوط عري�شة وبطريقة مائلة ومميزة  كما هو مو�شح بال�شكل.
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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
PHARMACY O2   :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

    
�ملودعة حتت رقم : 216556   بتاريخ : 2014/08/26

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م:  حممد �شادق ح�شني �ملعروف خالد.

وعنو�نه:  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

مو�د �ل�شيدلة و�لطب �لبيطري و�ملو�د �ل�شحية، �أغذية �لأطفال و�ملر�شى، �لل�شق )�للزق( �لطبية ومو�د 
�مل�شتح�شر�ت  �ملطهرة،  �مل��و�د  �لأ�شنان،  طب  يف  �مل�شتخدم  و�ل�شمع  �لأ�شنان  بح�شو  �خلا�شة  �مل��و�د  �لت�شميد، 

�مل�شتخدمة يف �إبادة �حل�شائ�س و�لأع�شاب و�حليو�نات و�حل�شر�ت �ل�شارة
�لو�ق�عة بالفئة:)5(

و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن ر�شم هند�شي بي�شاوي �ل�شكل مر�شوم باللون �لأحمر  وتاتي د�خل �ل�شكل 
د�ئرة كبرية وهي عبارة عن حرف ) O( بالجنليزية ومرفق بجانبها د�ئرة بي�شاء �شغرية ويكتب د�خلها 
رقم )  2 ( باللون �لحمر وحتت �ل�شكل تكتب كلمة باللغة �لجنليزية ) PHARMACY ( وباللون 

�لبي�س على خلفية حمر�ء . كما هو مو�شح يف �ل�شكل    
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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
MIN DERMA  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

 
�ملودعة حتت رقم : 215035   بتاريخ : 2014/08/03

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م
با�ش��م:  :  �شبيل للتجارة �لعامه.

وعنو�نه:  دبي -  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

�مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة وغريها من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملالب�س وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر ومعاجني �لأ�شنان وم�شتح�شر�ت �لتجميل و�لعطور و�لبخور
�لو�ق�عة بالفئة:)3(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل و كلمات  مكتوبة باللغة �لتينية )miu DERMA( وتكتب 
miu (باللون �لرمادي و باحرف �شغرية وخط مميز وياتي فوق �حلرف �لو�شط �شكل  �لكلمة �لويل )  
 )  DERMA  ( �لثانية  �لكلمة  ، وتكتب  �لبنف�شجي  و  د�ئ��رة �شغرية وبه ر�شم هند�شي وباللون �لبي�س 

باحرف كبرية وخط مميز وباللون �ل�شود  ، كما هو مو�شح بال�شكل.
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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 7799            بتاريخ: 9/17 / 1994
�مل�شجلة حتت رقم : 5873             بتاريخ: 16 /7 / 1996               

با�ش��م: �شركة فاين �شان�شيال �ل�شحي
وعنو�نه: �س.ب : 16927 جبل علي – دبي / �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

فوط �شحية ن�شائية �جلاهزة لال�شتعمال و�مل�شنوعة من �لورق �و ب�شكل رئي�شي من �لورق �ملا�س �و من مو�د 
�شبيهه بالورق و�لو�قعة يف �لفئة رقم )5( .    

�لو�ق�عة بالفئة   : 5
* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

تن���ازل رقم : 1 
��شم مالك �لعالمة: �س.نقل فاين .

��شم �ملتنازل له : �شركة فاين �شان�شيال �ل�شحي .
مه�نته: �ل�شناعة و�لتجارة 

جن�شيته: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
عنو�نه وحمل �إقامته: بناية فاين ، �شارع �ل�شريف ح�شني بن علي / �س.ب : 154 عمان – �ململكة �لردنية 

�لها�شمية .
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 20/ 03 / 2014  

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:     4/13/ 2014
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
happy-life  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 217229   بتاريخ : 2014/09/04
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

  با�ش��م:   يو�شف نكبخت للتجارة )ذ.م.م (.
وعنو�نه:  دبي  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.

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 فى �لطاقة �لكهربائية  ، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو 
�ألية لالأجهزة �لتى  �أقر��س ت�شجيل ، ماكينات بيع   ، �أو �ل�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية  ن�شخ �ل�شوت 
تعمل بقطع �لنقد ، �ألت ت�شجيل �لنقد ، �ألت حا�شبة ، معد�ت و�أجهزة �حلو��شب ملعاجلة �لبيانات ، �أجهزة 

�إطفاء �حلر�ئق.
�لو�ق�عة بالفئة:)9(

�لأ�شود  باللون   ، �لالتينية  باللغة  (  مكتوبة   happy-life( لعالمة عبارة عن كلمات� �لعالمة:  و�شف 
وبخط و��شح ومميز على خلفية بي�شاء ، تف�شل بينهما م�شافة ، كما هو مو�شح بال�شكل .

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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
Fragrance World  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 215628   بتاريخ : 2014/08/11
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

  با�ش��م:  يا�شني ن�شار ح�شني �شاياين.
وعنو�نه:  �ل�شارقة  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات…

�د�رة وتوجيه �لعمال ،�لإد�رة �لتجارية لرتخي�س �ل�شلع و�خلدمات �خلا�شة باآخرين  ، وكالت �ل�شتري�د 
و�لت�شدير ، عر�س �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة ، �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال �لتجارية 

�أو �ل�شناعية.
�لو�ق�عة بالفئة:)35(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات  )Fragrance World( مكتوبة باللغة �لالتينية، وبخط 
�أ�شود مائل ،  �أعلى �ل�شكل �لذي هو عبارة عن ر�شم  ثالثي �لأبعاد لزجاجة عطر مقعرة يتو�شطها مربعات 

متقاطعة  باللون �لأ�شود  ، كما هو مو�شح بال�شكل.
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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

   
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: مركز �شارم للر�شاقة و�لتجميل لل�شيد�ت

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:مربع تكون من عدة �لو�ن ر�شم يف د�خله �شورة �أمر�أة

 �ملودعة بالرقم :  198471  بتاريخ: 2013/9/24
 بيانات �لولوية:

با�شم:  مركز �شارم للر�شاقة و�لتجميل لل�شيد�ت
�لعنو�ن: �بوظبي �س. ب : 127018 هاتف : 024455004 فاك�س....

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 44 ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلالقة للن�شاء فئة 
�وىل -مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء - حمام �شرقي للن�شاء - مركز تدليلك و��شرتخاء 

ن�شائي.
و�شف �لعالمة: مربع تكون من عدة �لو�ن ر�شم يف د�خله �شورة �أمر�ءة عبارة عن �لو�ن ممزوجه 

ببع�شها متكونه يف جانب �لمين عدة دو�ئر معددة �للو�ن.
 �ل�شرت�طات:

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 المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  12  اكتوبر 2014 العدد 11228
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�خلريف  دورة  �فتتاح  يف  �ل�شاد�س  حممد  �مللك  �ملغربي  �لعاهل  دع��ا 
ع��ام على  م��ن  �ق��ل  �لناخبني وذل��ك قبل  �ر�دة  �ح���رت�م  للربملان �ىل 
�وىل �ل�شتحقاقات �لنتخابية منذ �لقرت�ع �لت�شريعي �لذي جرى 

. يف 2011 
ويفرت�س �ن جتري �نتخابات حملية وجهوية منت�شف 2015 قبل 
�لقرت�ع �لت�شريعي يف �ل�شنة �لتالية �لتي يفرت�س �ن ي�شلم بعدها 
رئي�س  من�شب  بنكري�ن  �لل��ه  عبد  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  رئي�س 

�حلكومة �ىل مر�شح �حلزب �لفائز.
وقال �مللك حممد �ل�شاد�س �ن �لنتخابات �ملقبلة ل ينبغي �أن تكون 
غاية يف حد ذ�تها و�إمنا يجب �أن تكون جمال للتناف�س �ل�شيا�شي بني 

�لرب�مج و�لنخب ولي�س حلبة للمز�يد�ت و�ل�شر�عات �ل�شيا�شوية.
�ل���دول،  ك��م��ا ه��و �حل���ال يف جميع  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن  و����ش��اف �شحيح 
وللمجل�س  للق�شاء  فيها  �لبت  يرجع  �لتي  �لتجاوز�ت  بع�س  تعرف 
�ل�شتحقاقات،  لهذه  �جليد  لالإعد�د  �جلميع  ندعو  لذ�  �لد�شتوري 

و�لتحلي بروح �لوطنية �ل�شادقة، يف �حرت�م �إر�دة �لناخبني.
مع  �ل�شدق  يقت�شي  �ل�شيا�شي  �خل��ط��اب  �ن  �ملغربي  �لعاهل  و�ك���د 
�ملو�طن و�ملو�شوعية يف �لتحليل و�لحرت�م بني جميع �لفاعلني مبا 
يجعل منهم �شركاء يف خدمة �لوطن ولي�س فرقاء �شيا�شيني، تفرق 
�ل�شيا�شي  للم�شهد  �ملتتبع  �أن  و��شاف غري  �ل�شيقة.  �مل�شالح  بينهم 
�لوطني عموما و�لربملاين خ�شو�شا يالحظ �أن �خلطاب �ل�شيا�شي، 
�شديد  لأن���ه  �مل��و�ط��ن  �إل��ي��ه  يتطلع  م��ا  �إىل م�شتوى  د�ئ��م��ا  ي��رق��ى  ل 

�لرتباط باحل�شابات �حلزبية و�ل�شيا�شوية.

خطفهم  رهينة   27 �شر�ح  �ط��الق  �م�س  �لكامريون  رئا�شة  �أعلنت 
�لعام  �لبالد هذ�  باأنهم من جماعة بوكو حر�م يف  م�شلحون ي�شتبه 
وبينهم 10 عمال �شينيني و�أ�شافت �أن �لعمال �ل�شينيني خطفو� يف 
مايو �أيار بالقرب من بلدة و�ز� �لتي تبعد 20 كيلومرت� عن �حلدود 
عنهم  �ملفرج  �ملحتجزين  بني  من  �إن  �لرئا�شة  وقالت  نيجرييا  مع 

زوجة نائب رئي�س وزر�ء �لكامريون و�لتي خطفت يف يوليو متوز.
�لر�شمية  �لذ�ع��ة  بثته  بيان  بيا يف  بول  �لكامريوين  �لرئي�س  وق��ال 
�ختطفو�  رهينة   27 �لليلة  ه��ذه  �لكامريونية  �ل�شلطات  ت�شلمت 
كولوفاتا  يف   2014 يوليو   27 ويف  و�ز�  يف   2014 مايو   16 يف 
�لع�شرة  و�ل�����ش��ي��ن��ي��ون  �لتفا�شيل  م��ن  م��زي��د�  ي��ذك��ر  �ن  دون  وق���ال 
�ملحلي يف  �لديني  و�لزعيم  �ل��وزر�ء �حمد علي  رئي�س  نائب  وزوج��ة 
كولوفاتا و�فر�د ��شرهم �لذين �ختطفو� معهم جميعهم على ماير�م 
وقتلت جماعة بوكو حر�م �ملئات هذ� �لعام معظمهم يف �شمال �شرق 
�ن�شطة  �لبالد. وت�شدرت  �رج��اء  �شتى  نيجريا كما فجرت قنابل يف 
عندما  �لعامل  م�شتوى  على  لل�شحف  �لرئي�شية  �لعناوين  �جلماعة 
200 فتاة نيجريية من تلميذ�ت �ملد�ر�س يف  �ختطفت بوكو حر�م 
�حلدود  عرب  ح��ر�م  بوكو  هجمات  وت�شاعدت  �ملا�شي  ني�شان  �بريل 
�قاليمها  يف  �ل��ق��و�ت  �لكامريون  ون�شرت  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  �لكامريون  يف 

�ل�شمالية و�ن�شمت �ىل �جلهود �لدولية ملحاربة �ملت�شددين.

�علنت كوريا �ل�شمالية �م�س �نها تخلت عمليا عن لقاء على م�شتوى 
�آلف  �لقاء  ب�شبب  �جلنوبية  يعقد مع جارتها  �ن  كان يفرت�س  عال 
�مل��ن�����ش��ور�ت �مل��ع��ادي��ة ل��ب��ي��ون��غ ي��ان��غ �����س م��ن ق��ب��ل ن��ا���ش��ط��ني كوريني 
جنوبيني. وتبادلت �لكوريتان �طالق �لنار من �ملدفعية �لثقيلة على 
حدودهما �لربية �جلمعة بعدما �لقى جنود من كوريا �جلنوبية هذه 
�لكورية  �لعالم  و�شائل  وتقول  �ل�شمال  ل�شلطات  �ملعادية  �ملن�شور�ت 
�لكوريني  �حل���دود  ح��ر���س  �ن  ع�شكرية  م�شادر  ع��ن  نقال  �جلنوبية 
�ل��ت��ي ك��ان��ت حت��م��ل هذه  �ل��ب��ال��ون��ات  �ل��ن��ار ع��ل��ى  �ل�شماليني �ط��ل��ق��و� 
�ملن�شور�ت و�شقطت قذ�ئف على �جلانب �جلنوبي من �حلدود. و�طلق 
�جلي�س �لكوري �جلنوبي �لنار رد� على ذلك. ود�ن �ملوقع �للكرتوين 
�لر�شمي لبيونغ يانغ �ورميينزوكريي حكومة �شيول ل�شماحها بالقاء 
غري  �لتحركات  ب�شبب  وق��ال  يانغ.  بيونغ  لنظام  معادية  من�شور�ت 
�مل�شوؤولة و�ل�شتفز�زية للنظام �لدمية )يف �شيول( مت �لتخلي عمليا 

عن �للقاء �لذي كان من �ملقرر عقده على م�شتوى عال .

عوا�صم

الرباط

�ضيول

ياوندي

اإيبوال يح�سد اأرواح 4000 �سخ�س يف 7 دول
•• مدريد-اأ ف ب:

توفو�  �شخ�س  �آلف  �رب��ع��ة  م��ن  �ك��رث  �ن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �علنت 
ت�شرين  من  �لثامن  حتى  �يبول  فريو�س  ي�شببها  �لتي  �لنزفية  باحلمى 
�لول-�كتوبر و�شط خماوف كبرية من تف�شي �ملر�س يف �لعامل دفعت دول 

عدة �ىل �تخاذ �جر�ء�ت ملنع ذلك.
ويف ح�شيلتها �جلديدة للوباء، �علنت منظمة �ل�شحة �لعاملية �ن 8399 
�شبعة  يف  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين  من  �لثامن  حتى  �شجلت  باملر�س  ��شابة 
وي���وؤدي  �شخ�شا   4033 �ىل  �رت��ف��ع  �ل��وف��ي��ات  ع���دد  �ن  م��و���ش��ح��ة  ب���ل���د�ن، 

�لفريو�س �ىل وفاة �شبعة من كل ع�شرة م�شابني باملر�س.
وق�شمت �ملنظمة �لدول �ل�شبع �ىل جمموعتني ت�شم �لوىل �لكرث ��شابة 
و��شبانيا  و�ل�شنغال  نيجرييا  و�لثانية  و�شري�ليون،  وليبرييا  غينيا  وهي 
�لعدد �لكرب من �ل�شابات مع  �ملتحدة. وقد �شجل يف ليبرييا  و�لوليات 

4076 ��شابة بينها 2316 وفاة.
�ن��ت�����ش��ار� منف�شال  ت�شهد  �ل��ت��ي  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  �ل��ك��ون��غ��و  ويف ج��م��ه��وري��ة 

للمر�س، �شجلت 71 ��شابة بينها 43 وفاة.
ومع تز�يد �حتمالت �نتقال �ملر�س �ىل خارج �ملنطقة، مت تعزيز �جر�ء�ت 
�لوقاية يف �لوليات �ملتحدة و�وروبا حيث �علنت �حلكومة �ل�شبانية �ن�شاء 
�ل�شحة و�خلارجية  وز�ر�ت  ت�شم  �يبول  �زم��ة  وز�ري��ة خا�شة لد�رة  جلنة 
ه��ذه �خلطوة  وج��اءت  علمية  ت�شاعدها جلنة  �ن  على  و�لد�خلية  و�ل��دف��اع 
يف  �لتاأخر  ب�شبب  ر�خ��وي  ماريانو  حكومة  تو�جهها  ح��ادة  �نتقاد�ت  و�شط 

�دخال م�شاعدة ممر�شة م�شابة باملر�س �ىل �مل�شت�شفى.
�ف��ر�د طاقمها �لطبي يف  41 من  و�علنت �لمم �ملتحدة يف ليبرييا و�شع 
�حلجر �ل�شحي بعد �كت�شاف ��شابة ثانية خالل ��شبوع بينهم. ويبلغ عديد 

بعثة �لمم �ملتحدة يف ليبرييا �شتة �لف �شخ�س.

ال�سعبة الربملانية االإمارتية ت�سارك يف اجتماع اللجنة التنفيذية للحتاد الربملاين الدويل بجنيف

وا�شنطن: القوات العراقية يف و�شع ه�س

بغداد تخ�س�س 800 مليون دوالر الإيواء النازحني

الفحم ميّول اأمراء احلرب يف ال�سومال

�سلوفاك يقاتلون يف �سوريا والعراقالعاهل املغربي يدعو اإىل اعتماد ميثاق اأخلقي للعمل ال�سيا�سي
عن هذ� �لعتز�ز بالوطن و�أن جت�شدوه كل يوم ويف كل 
حلظة يف عملكم وتعاملكم ويف خطاباتكم ويف بيوتكم ويف 
�لإ�شالحات  مو��شلة  �إىل  ودعا   . مب�شوؤولياتكم  �لقيام 
�لد�شتور  وتفعيل  و�لق�شائية  و�لتعليمية  �ل�شيا�شية 
وتطبيق �لنظام �جلهوي ..وقال �إن �لعدل �أ�شا�س �شمان 
وعماد  ممتلكاتهم  وح��م��اي��ة  �مل��و�ط��ن��ني  و���ش��الم��ة  �أم���ن 

�لأمن �لق�شائي �ملحفز للتنمية و�ل�شتثمار. 
�إن�����ه ���ش��ي��ت��م ق��ري��ب��ا ت��ن�����ش��ي��ب �ملحكمة  وق�����ال ج��الل��ت��ه 
�لربملان  ..د�ع���ي���ا  �ل��و����ش��ع��ة  ب�شالحياتها  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
�شروط  وم���ر�ع���اة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ب���روح  للتحلي 
�لذين  �لأع�شاء  �ختيار  يف  و�لنز�هة  و�لكفاءة  �خل��ربة 

•• الرباط-وام:
�عتماد ميثاق  �إىل  �ل�شاد�س  �ملغربي حممد  �لعاهل  دعا 
دون  ع��ام  ب�شكل  �ل�شيا�شي  �لعمل  لأخ��الق��ي��ات  حقيقي 
�لنظامني  �شمن  �مل��درج��ة  �مل���و�د  بع�س  على  �لقت�شار 
�ملغرب  با�شتقر�ر  ..و�أ���ش��اد  �لربملان  ملجل�شي  �لد�خليني 
وخ�����ش��و���ش��ي��ت��ه��ا يف ظ���ل �ل����ش���ط���ر�ب���ات �ل��ت��ي مت���ر بها 
بالرباط  للربملان  �فتتاحي  خ��ط��اب  يف  و�أك���د  �ملنطقة. 
�إنه  ..وق��ال  �ملغربية  بهويته  �عتز�زه  �لول  �م�س  م�شاء 
كو�حد من �ملغاربة فاإن �أغلى �إح�شا�س عندي يف حياتي 
تعربو�  �أن  يجب  �أي�شا  و�أن��ت��م  مبغربيتي  �ع��ت��ز�زي  ه��و 

•• جنيف-وام: 

�ل�شريقي  حممد  ر����ش��د  ���ش��ع��ادة  ���ش��ارك 
�للجنة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  مم��ث��ل 
�لدويل  �ل��ربمل��اين  ل��الحت��اد  �لتنفيذية 
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��ع��ب��ة  ع�����ش��و 
للمجل�س �لوطني �لحتادي يف �لجتماع 
270 ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���الحت���اد يف 
عبد�لو�حد  برئا�شة  ب�شوي�شر�  جنيف 
�لر��شي رئي�س �لربملان �لدويل. و�شرح 
�للجنة  ب����اأن  �ل�����ش��ري��ق��ي  ر�����ش���د  ���ش��ع��ادة 
�جتماعاتها  خ��الل  ناق�شت  �لتنفيذية 
عدد� من �لبنود �لإجر�ئية و�ملو�شوعية 
مت���ه���ي���د� ل���ع���ر����ش���ه���ا وم���ن���اق�������ش���ت���ه���ا يف 
�حلاكم  و�ملجل�س  �جلمعية  �جتماعات 
�لأمني  تقرير  على  �لط���الع  مت  حيث 
�لأن�����ش��ط��ة و�لرب�مج  �أه����م  �ل��ع��ام ح���ول 
�لدويل  �لربملاين  بها �لحت��اد  قام  �لتي 
�حلاكم  للمجل�س   194 �ل�����دورة  م��ن��ذ 
ب�شاأن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ق���ر�ر  ع��ر���س  ومت 
�ل���ع���الق���ة م����ا ب����ني �لحت�������اد �ل���ربمل���اين 

�إب��ر�م �تفاقية  �ل��دويل و�لأمم �ملتحدة و�ل��ذي حث على �ملزيد من �لتعاون عرب 
من  �ملزيد  على  وحتفز  �جلانبني  بني  �حل��ايل  �لتعاون  مب�شتوى  ترقى  جديدة 
�مل�شاركة يف  �ل��دويل يرغب يف  �أن �لحت��اد �لربملاين  �مل�شتقبل خا�شة  �لتعاون يف 

�لأجندة �لعاملية للتنمية ملا بعد عام 2015. 
مع  ل��الحت��اد  �لعامة  �لأم��ان��ة  عقدتها  �لتي  �لجتماعات  �إىل  �لتقرير  وت��ط��رق 
�إط���ار ج��ه��ود �لأم��ان��ة لإع����ادة ع�شوية  �أع�����ش��اء �لكونغر�س �لأم��ري��ك��ي وذل���ك يف 
بهذه  �لأمريكي  �لكوجنر�س  �أع�شاء  رحب  وقد  لالحتاد  �لأمريكي  �لكوجنر�س 
�خلطوة و�أبدو� مو�فقتهم على تبني م�شروع قر�ر حول �إعادة �لع�شوية لعر�شه 

يف �أحد �جتماعات �لكوجنر�س. 
و�أ�شار تقرير �لأمني �لعام �إىل �لطلبات �لو�ردة لالحتاد ب�شاأن �لأو�شاع يف �ل�شرق 
�لأو�شط ومن �شمنها ق�شية غزة وقيام �أع�شاء جلنة �ل�شرق �لأو�شط يف �لحتاد 
بالتو��شل مع روؤ�شاء �ملجموعات �جليو�شيا�شية ب�شاأن �ملو�شوع. و�أو�شح �ل�شريقي 
�لربملانات  ع�شوية  �أو���ش��اع  مناق�شة  �لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  خ��الل  مت  �أن���ه 
195 للمجل�س �حلاكم يف  و�ملر�قبني وو�فقت �للجنة على رفع تو�شية للدورة 
برملان مدغ�شقر وغينيا لريتفع  ب�شاأن قبول ع�شوية  �لدويل  �لربملاين  �لحتاد 

جمموع �أع�شاء �لحتاد �لربملاين �لدويل �إىل 166 ع�شو�. 

�ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي ق��د توفر 
�لدعم لرب�مج �لحتاد خا�شة موؤ�ش�شات 
تتعاون  �لتي  كاليون�شف  �ملتحدة  �لأمم 
م��ع �لحت����اد يف جم���ال ح��ق��وق �لإن�شان 
مع  �لتعاون  جم��الت  فتح  �ملمكن  وم��ن 
�ملوؤ�ش�شات �لد�عمة جلهود �لتنمية مثل 
منظمة �لتجارة �لعاملية و�شندوق �لنقد 
�أن دعم دور �لربملانيني  �ل��دويل خا�شة 
��شرت�تيجيا  ه��دف��ا  مي��ث��ل  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف 

لالحتاد لالأعو�م 2017-2012. 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة على  �ل���ل���ج���ن���ة  و�ط���ل���ع���ت 
م�������ش���ت���ج���د�ت �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �لحت������اد 
 2017-2012 �ل������دويل  �ل����ربمل����اين 
�لدميقر�طية  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
م���ن خ����الل �ل���ربمل���ان���ات و�مل�������ش���او�ة بني 
وت���ع���زي���ز حقوق  وح���م���اي���ة  �جل���ن�������ش���ني 
�لإن�����������ش�����ان وب�����ن�����اء �ل�����دع�����م �ل����ربمل����اين 
خطة  يف  و�مل�شاهمة  �لألفية  ل��الأه��د�ف 
و�أ�شار   .2015 ع���ام  ب��ع��د  مل��ا  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�أن  �إىل  ل��ه  مد�خلة  يف  �ل�شريقي  ر����ش��د 
بالكثري  �أخذت  �لعامة لالحتاد  �لمانة 
من مالحظات �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية �لتي تقدمت بها يف �جتماع �للجنة 
�ل�شعبة  قدمت  حيث  �ل�شرت�تيجية  ب�شاأن   2014 يونيو  يف  �لخري  �لتنفيذية 

�لربملانية مقرتحاتها ب�شاأن �ثني ع�شر مبد�أ يف ��شرت�تيجية �لحتاد. 
عامل جوهري من  �لقوية  �لربملانات  يتعلق مبو�شوع  �لذي  �لأول  �ملبد�أ  وحول 
ع��و�م��ل جن��اح �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة وي��ح��ق ل��ل��ربمل��ان��ات �حل�����ش��ول على �مل�����ش��اع��دة �لتي 
�أ�شا�شي  م��ب��د�أ  على  �ل�شريقي  �أك��د  �ل��ذ�ت��ي  تطويرها  لدعم  ج��ودة  باأعلى  متتاز 
يتعلق بالدميقر�طية �لربملانية . و�و�شح �أن �لربملانات �لقوية هي �لقادرة على 
ومبادئ  مفاهيم  تطبيق  به  نعني  �ل��ذي  �لربملانية  �لدميقر�طية  مبد�أ  تطبيق 
�لدميقر�طية �ل�شيا�شية يف �لعمليات �لربملانية �لت�شريعية و�لرقابية و�ل�شيا�شية 
�لتعبري  من  �لأقلية  ومتكني  �لربملانية  و�ملناق�شات  �لربملانية  �لقر�ر�ت  وكذلك 
عن ر�أيها و�أفكارها و�إتاحة �لفر�شة لأكرب عدد ممكن من �لربملانني يف �لتعبري 
�لربملانية  و�للو�ئح  �لنظم  �لربملانية وتطبيق  �ملناق�شات  عن وجهات نظرهم يف 
و�إ�شر�ر  �لآخ��ر  على ح�شاب  ودون حماباة جلانب  وعد�لة ومو�شوعية  بحيادية 
�لربملان على ممار�شة �خت�شا�شاته �لد�شتورية دون �نتقا�س �أو تاأثري من �ل�شلطة 
�لتنفيذية و�أن يكون �لربملان قادر� يف �لتعبري عن �حتياجات ومتطلبات �لر�شا 
�ل�شلطة  مع  �لعام  و�لتو�فق  �لتفاهم  ي�شودها  عملية  �إط��ار  يف  �ملجتمعي  �لعام 

كما تطرقت �للجنة خالل �جتماعها �إىل �لأو�شاع �ل�شيا�شية �جلارية وتاأثريها 
على �لنتخابات �لت�شريعية يف بع�س �لربملانات �لأع�شاء ومنها خم�س دول عربية 
هي م�شر وليبيا و�شوريا وتون�س و�ليمن وموريتانيا. و�أ�شاف �ل�شريقي �أن �للجنة 
�أهمية  �إىل  �لإ���ش��ارة  ومتت  �ملالية  لل�شوؤون  �لفرعية  �للجنة  تقرير  على  �طلعت 
بذل �ملزيد من �جلهود خلف�س �لنفقات �خلا�شة بالحتاد ليتما�شى مع قر�ر�ت 
�للجنة �لتنفيذية �ل�269 �لتي عقدت بجنيف يف يونيو 2014م ب�شاأن تقلي�س 
�ملو�زنة مبقد�ر 10 يف �ملائة للعام 2016م وما بعد �إيجاد �ملزيد من �مل�شاهمات 
�لربملانية يف جمال  �مل�شاهمة  برنامج دعم  �لرب�مج مثل  �لطوعية لدعم بع�س 
حفظ �ل�شالم ومنع �ل�شر�عات �لو�رد يف ��شرت�تيجية �لحتاد لالأعو�م 2012-

2017 خا�شة �أن مثل هذه �لرب�مج �شت�شهم يف حل لبناء قدر�ت �لربملانني يف 
جمال تعزيز �حلو�ر �لد�خلي وزيادة م�شاركة �ملو�طنني يف �لعملية �ل�شيا�شية مما 
للعنف  �للجوء  من  بدل  �ل�شلمية  بالطرق  �لد�خلية  �ل�شر�عات  حل  �إىل  ي��وؤدي 
�أو �لإره��اب. و�أو�شح �ل�شريقي �أن �لحت��اد �لربملاين �ل��دويل تعاون مع عدد من 
�ملنظمات �لدولية مثل يو �ن دي بي و�ملوؤ�ش�شة �لأوروبية لبناء �لقدر�ت و�لوكالة 
�لرنويجية للتنمية و�لتعاون ومنظمة �ل�شحة �لعاملية لالأمومة وحديثي �لولدة 
يوجد  �أن��ه  ..م�شيفا  �لطوعية  �مل�شاهمات  زي��ادة  يف  �أ�شهم  �لأط��ف��ال مما  و�شحة 

•• مقدي�صو-وكاالت:

على  �ل���دولر�ت  ماليني  �ل�شومايل  �لفحم  من  �لقانونية  غري  �ل�����ش��ادر�ت  ت��در 
وتفاقم  م�شتعلة،  �مل��ع��ارك  ن��ار  �إب��ق��اء  يف  ي�شهم  م��ا  وه��و  �ل�شوماليني،  �ل��ف��رق��اء 
�لتوتر�ت بني �أمر�ء �حلرب و��شار حمققون لالأمم �ملتحدة يف تقرير جديد �ىل �أن 
هذه �ل�شادر�ت دّرت على جماعة �ل�شباب �ملت�شددة ماليني �لدولر�ت خالل �ل�شنة 

وقالت  �ل�شالح  على  حلظر  قبلية  ميلي�شيات  �نتهاكات  كذلك  ومّولت  �لأخ���رية، 
بعقوبات  �لل��ت��ز�م  على  ت�شرف  �لتي  �لأري��رتي��ة  �ل�شومالية  �ملر�قبة  جمموعة 
�لفحم  بت�شدير  قامت  �شفينة   161 �أح�شت  �إنها  �لبلدين،  على  �ملتحدة  �لأمم 
�لو�قعني يف جنوب �ل�شومال بني حزير�ن-يونيو  من مينائي كي�شمايو وبر�وي 

. 2013 و�آيار-مايو 2014 
وكان جمل�س �لأمن �لدويل قد حظر �شادر�ت �لفحم من �ل�شومال يف �شباط-

�لقاعدة  �ملنبثقة عن  �ل�شباب  2012، يف حماولة لوقف متويل جماعة  فرب�ير 
و�لتي تقاتل من �أجل �ل�شيطرة على �ل�شومال منذ �شنو�ت.

وقال �ملر�قبون يف تقرير �شنوي �شري موؤلف من 482 �شفحة �إنه ميكن تقدير 
2013 و2014 يف �ل�شوق �لدولية باأكرث من  �إجمايل قيمة �لفحم �مل�شّدر يف 
�ملر�قبة رمبا  �أن جمموعة  �أكرث يف �شوء  �أن ي�شاوي  250 مليون دولر، وميكن 
�ل�شحنات  ثلث  �أن  �مل��ر�ق��ب��ة  جمموعة  و�أ���ش��اف��ت  �ل�شحنات.  ك��ل  على  تتعرف  مل 
�لبالغ عددها 161، كانت باإ�شم رجلي �أعمال مرتبطني بجماعة �ل�شباب وقالت 
ي�شّدر  �لفحم  كان   ،2014 �لثاين  وكانون   2013 حزير�ن  بني  �إن��ه  �ملجموعة 
ب�شكل �أ�شا�شي من مينائي كي�شمايو وبر�وي. ومنذ كانون �لثاين �شّدرت �ل�شحنات 
ر�أ�س كامبوين و�جلي�س �لكيني  �أ�شا�شي من كي�شمايو حيث تقوم ميلي�شيا  ب�شكل 
لالحتاد  تابعة  ق��وة  م��ن  ج��زء  �لكيني  و�جلي�س  �مليناء.  عمليات  على  ب��ال���ش��ر�ف 

�لأفريقي حلفظ �ل�شالم يف �ل�شومال.

 ت�سوية مب�سادرة اأملك نائب 
لرئي�س غينيا يف اأمريكا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

بني  دولر  مليون   30 قيمتها  ت�شوية  �إىل  �لتو�شل  �حت���ادي  قا�س  �أع��ل��ن 
عن  بالتنازل  تلزمه  �ل�شتو�ئية  غينيا  لرئي�س  ون��ائ��ب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
متاثيل  �شت  من  موؤلفة  جمموعة  بينها  وم��ن  �ملتحدة  بالوليات  �أمالكه 

باحلجم �لطبيعي للمغني �لر�حل مايكل جاك�شون.
ت��ي��ودورو جنوميا  �إن  �ملحكمة  وث��ائ��ق  �لأم��ري��ك��ي يف  �لإدع����اء  وق���ال ممثلو 
جلمع  من�شبه  ��شتغل  �ل�شتو�ئية  غينيا  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �أوب��ي��اجن 
�أكرث من 300 مليون دولر يف �لوليات �ملتحدة من خالل �لف�شاد وغ�شيل 

�لأمو�ل.
كاليفورنيا  ب��ولي��ة  ماليبو  يف  ق�شره  بيع  �أي�شا  �أوب��ي��اجن  على  و�شيتعني 
��شرت�هما  �إن��ه  �لأمريكية  �لعدل  وز�رة  قالت  �للذين  �ل��ف��ري�ري  و�شيارته 

باأمو�ل �شرقت من هذ� �لبلد �لفقري.
وقالت لي�شلي كالدويل م�شاعدة وزير �لعدل �لأمريكي يف موؤمتر �شحفي 
عرب �لهاتف �إن هدف وز�رة �لعدل يف هذه �لق�شية هو �أل يجد �مل�شوؤولون 
�لوليات  د�خ��ل  لأمالكهم  �آمنا  م��اأوى  �لعامل  �أنحاء  �شتى  من  �لفا�شدون 

�ملتحدة.

•• عوا�صم-وكاالت:

معلومات  لديه  ب��اأن  مرة  لأول  �ل�شلوفاكي  �ملخابر�ت  جهاز  �ع��رتف 
يقاتلون  �ل�شلوفاكية  �جلن�شية  حملة  من  حمددين  �أ�شخا�س  حول 
يف�شح  لكنه مل  و�لعر�ق،  �شوريا  �ملتطرفة يف  �ملجموعات  �إىل جانب 
توبكا  م��وق��ع   ون��ق��ل  �ل�شيا�شية وه��وي��ات��ه��م.   ع��دده��م وميولهم  ع��ن 
�لل����ك����رتوين �ل�����ش��ل��وف��اك��ي ع���ن �ل��ن��اط��ق �ل�����ش��ح��ف��ي ب��ا���ش��م �جلهاز 
مو�طنني  �أن  على  لديه  م��وؤ���ش��ر�ت  ب��وج��ود  قوله  زف���ار�  بر�ني�شالف 
ب�شكل  يقل  �أن عددهم  �لر�ديكاليني، غري  �إىل  �ن�شمو�  �شلوفاك قد 
كبري عن �ملعدل �لو�شطي �لذي �شجل لدى مو�طنني من دول �لحتاد 
يف  �لإ�شالمية  �جلالية  با�شم  �لناطق  وو���ش��ف  �لأخ����رى.  �لأوروب����ي 

�شلوفاكيا باأنها معتدلة ومل ي�شجل لديها �أية مظاهر ر�ديكالية..�إىل 
ذلك �أكد �ملوقع �أن ما ي�شمى بتنظيم د�ع�س قد �أظهر للعامل �لوجه 
�أن هذ� �لتنظيم ميثل  �إىل  �لأكرث وح�شية ودموية لالإرهاب، منبها 
�لربيطانيني  �ملو�طنني  مئات  لوجود  بالنظر  و�قعيا  عامليا  تهديد� 
و�لفرن�شيني و�لأملان و�لأمريكيني يف �شفوفه ومن جهته �أكد �خلبري 
�ل�شلوفاكي بال�شوؤون �لإ�شالمية �تيال كوفات�س �أن ��شتخد�م م�شطل��ح 
ما ي�شمى ب� �لدولة �لإ�شالمية لالإ�شارة �إىل �ملتطرفني �لنا�شطني يف 
�شوريا و�لعر�ق هو �أمر خاطئ .  ور�أى �أن ��شتخد�م هذ� �مل�شطلح هو 
��شرت�تيجية �إعالمية ت�شتهدف �حل�شول على �ل�شرعية، م�شري� �إىل 
�أن ر�ديكاليي هذ� �لتنظيم يقدمون �أنف�شهم على �أنهم قيمة عامة مع 

�أن �لو�قع هو �أنهم م�شكلة �أيديولوجية حمدودة.

وهي �شامدة لكن �لمر �شعب ومرهق . وكرر لوكالة 
فر�ن�س بر�س �عتقد �ن �لو�شع ه�س جد� هناك حاليا .

�شنتها  �لتي  �ل��غ��ار�ت  ع�شر�ت  �ن  �مل�شوؤول  ه��ذ�  و����ش��اف 
ق�����و�ت �ل��ت��ح��ال��ف �ل�����ذي ت���ق���وده �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة يف 
�ل�شابيع �لخرية يف غرب �لعر�ق �شاعدت على تطويق 
يف  �ملت�شددون  و�خفق  �آمنة  بغد�د  وبقاء  د�ع�س  مقاتلي 
�ل�شيطرة على مدينة حديثة �ل�شرت�تيجية بعدما �شنت 
قو�ت �لتحالف غار�ت مل�شاعدة �حلكومة �لعر�قية على 
�لت�شدي لهم. وقال �مل�شوؤولون �ن �لو�شع ك�شف �ىل �ي 
حد �لقو�ت �لعر�قية بعيدة عن �ن تكون قوة فعالة و�نها 
بحاجة ملحة �ىل �لتدريب. وك�شفت �لظروف �ل�شعبة 

•• بغداد -وكاالت:

�لعر�قية،  �ل��ه��ج��رة و�مل��ه��ج��ري��ن  ب�����وز�رة  ق���ال م�����ش��وؤول 
ل��ل��ن��ازح��ني يف  �أل���ف خيمة   26 ب��غ��د�د وف���رت  �إن  �م�����س 
�آلف   6 �أن  �إىل  �إقليم كرد�شتان ب�شمال �لعر�ق، م�شري�ً 
خيمة �أخرى �شيتم توفريها يف مرحلة لحقة و�أ�شاف 
���ش��الم �خل��ف��اج��ي وك��ي��ل وز�رة �ل��ه��ج��رة و�مل��ه��ج��ري��ن �إن 
�لأخرية �أر�شلت منذ �أيام 20 �ألف خيمة �إىل حمافظة 
�إىل  �إ�شافة  �لنازحني،  لإي��و�ء  كرد�شتان  باإقليم  ده��وك 
�آلف   3 �لقادمة  �لقليلة  �لأ�شابيع  �شرت�شل خالل  �أنها 
خيمة للنازحني يف حمافظة �ل�شليمانية ومثلها لأربيل 

عا�شمة �لإقليم.
و�أو�شح �أن �لوز�رة حري�شة على �إ�شكان جميع �لعائالت 
ف�شل  بد�ية  قبل  وذل��ك  �لنازحة يف خميمات  �لعر�قية 
6 �آلف  �أن  �أ�شابيع ولفت �إىل  �ل�شتاء �لذي يحل خالل 
يف  لإر���ش��ال��ه��ا  ت��وف��ريه��ا  على  �لعمل  يتم  �أخ���رى  خيمة 
�لفرتة  تلك  يحدد  �أن  دون  للنازحني،  لحقة  مرحلة 
ودون �أن يحدد �أي�شاً عدد �لعائالت �لتي �شتوؤيها �خليم 

�لتي مت �إر�شالها �أو �ملزمع �لقيام بذلك.
وبح�شب �خلفاجي، فاإن بغد�د خ�ش�شت تريليون دينار 
�لنازحني  لإي��و�ء  تقريباً  دولر(  مليون   800( عر�قي 
وتقدمي  �لبالد  ت�شهدها  �لتي  �لأمنية  �لظروف  ج��ر�ء 
�مل�شاعد�ت لهم، م�شري�ً �إىل �أن معظم �مل�شاعد�ت توفرها 
�ل��دويل ل يز�ل  �لدعم  �أن  �لعر�قية، يف حني  �حلكومة 

حتى �ليوم دون م�شتوى �لطموح ، على حد قوله.

و���ش��ه��دت �لأو����ش���اع �لأم��ن��ي��ة يف �أغ��ل��ب م��ن��اط��ق �شمايل 
وغربي �لعر�ق تدهور�ً �شريعاً منذ �لعا�شر من يونيو-
حزير�ن �ملا�شي، حيث �شيطر تنظيم د�ع�س على مناطق 
و����ش��ع��ة ف��ي��ه��ا، وت���ر�ف���ق ذل���ك م��ع م��وج��ات م��ن �لنزوح 
�جلماعي خا�شة لالأقليات �لقاطنة يف حمافظة نينوى 
وتوجه  �ل��ب��الد،  �شمايل  و�ل��دي��ن��ي  �لقومي  �لتنوع  ذ�ت 
كرد�شتان وخا�شة دهوك  �إقليم  �إىل حمافظات  �أغلبهم 

�ملجاورة لنينوى.
وت�شارك منظمات دولية مثل �ل�شليب �لحمر �لدويل 
لالأمم  �لتابعة  �لالجئني  ل�شوؤون  �ل�شامية  و�ملفو�شية 
كالهالل  عر�قية  حملية  منظمات  جانب  �ىل  �ملتحدة 
�إغاثة  �لأحمر، ف�شاًل عن وز�رة �لهجرة و�ملهجرين يف 
ن��ازح عر�قي و���ش��وري يف  �أل��ف  �أك��رث من مليون و800 
يف  �لأمنية  �لأو�شاع  تدهور  ج��ر�ء  �لعر�ق  �شمال  �إقليم 
ذلك،  �ىل   .. لهم  �لعاجلة  �مل�شاعد�ت  وت��ق��دم  �لبلدين 
�شرح م�شوؤولون يف وز�رة �لدفاع �لمريكية �ن �لقو�ت 
�حلكومية �لعر�قية بحاجة ملحة �ىل �لتدريب لتتمكن 
من مو�جهة تنظيم د�ع�س يف غرب �لبالد حيث تبدو يف 
و�شع ه�س . وقال هوؤلء �مل�شوؤولون �ن �جلي�س �لعر�قي 
�لن���ب���ار غرب  م��ت��ز�ي��د يف حم��اف��ظ��ة  ي��ت��ع��ر���س ل�شغط 
�ل��دويل من�شب على  �ن �لهتمام  �لبالد م�شريين �ىل 
�شمال �شوريا ومدينة كوباين �حلدودية مع تركيا حيث 

يحاول �ملقاتلون �لكر�د �ل�شمود �مام هجوم �لتنظيم.
و�و�شح �حد هوؤلء �مل�شوؤولني �لكبار طالبا عدم �لك�شف 
�لقو�ت  �م���د�د  يتم  ه��ن��اك.  ه�س  �لو�شع  �ن  هويته  ع��ن 

من  �ل����و�ردة  �ملعلومات  م��ع  و��شحا  تناق�شا  �لن��ب��ار  يف 
هجمات  �شد  من  �لب�شمركة  جنح  حيث  �لبالد  �شمال 
وق����ال �ح��ده��م ل مي��ك��ن �مل��ق��ارن��ة ب��ني ق����در�ت �لقو�ت 

�لكردية وقدر�ت �جلي�س �لعر�قي.
و��شاف �ن �لكر�د يتقدمون وي�شتعيدون �ل�شيطرة على 
مدن و�ر����س ومتكنو� من �لتن�شيق مع قو�ت �لتحالف 
غرب  �ن  هويته  ك�شف  عدم  طالبا  �خر  م�شوؤول  و�شرح 
�لعر�ق ي�شكل م�شدر قلق. وقال �ن �لو�شع لي�س جيد� 
. و��شار �ىل �ن �جلي�س �لعر�قي �شن عدة هجمات لكنه 
بعد  تتوقف  لكنها  عملية  ي��ب��د�أون  �ن��ه��م  وت��اب��ع  ف�شل. 

كيلومرت و�حد .
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عربي ودويل
وا�سنطن تتطلع ال�ستئناف املفاو�سات الفل�سطينية االإ�سرائيلية

طائرات التج�س�س حتدد مواقع داع�س قبل �سربها

ملاذا منطقة عازلة؟
�نه مطلب تركي قدمي يعود لبد�ية 
 ،2011 ع���ام  �ل�����ش��وري  �ل�����ش��ر�ع 
ت�شت�شيف  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  ف���اأن���ق���رة، 
وق��ت��ه��ا �أك����رث م���ن م��ل��ي��ون ون�شف 
��شرتطت  ����ش���وري،  م��ل��ي��ون لج���ئ 
�شوريا  ب��ني  ع��ازل��ة  �إق��ام��ة منطقة 
�إىل  �ل�����ش��وري،  �ل�شمال  يف  وت��رك��ي��ا 
جانب منطقة حظر جوي ميكنها 
�ل��رتك��ي��ة ويف  �لأر�����ش���ي  �أن حتمي 
غياب منطقة �حلظر �جلّوي، حّذر 
�أحمد د�ود  �ل��وزر�ء �لرتكي  رئي�س 
�ل�شورية  �ل��ق��و�ت  �أّن  م��ن  �أوغ���ل���و، 
�شربات  م���ن  ت�����ش��ت��ف��ي��د  �أن  مي��ك��ن 
�ل��ت��ح��ال��ف ب��ق�����ش��ف �مل��ن��اط��ق �لتي 
وخ�شو�شا  د�ع�������س،  ع��ن��ه��ا  تتخلى 
ح���ول م��دي��ن��ة ح��ل��ب و�ل���رق���ة، و�ن 
�شيفرون  �شخ�س  م��الي��ني  ث��الث��ة 

منطقة عازلة،
 لكبح جماح التحالف؟

�مل���ق���رتح  �إىل  �آخ�����������رون  وُي����ن����ظ����ر 
�لرتكي، على �نه و�شيلة للحد من 
ت��دّخ��ل �لئ��ت��الف وك��ب��ح جماحه: 
ومن  بطيء  بن�شق  ولكن  �لتدخل 
وموؤملة  �شاربة  ق��ّوة  ��شتخد�م  دون 
فقد ذّكر رجب طيب �أردوغان عند 
�لدولة  ع��د�ئ��ه لإره��اب��ي��ي  �إع����الن 
�لنظام  رح���ي���ل  �أّن  �لإ����ش���الم���ي���ة، 
�أولويته  ي��ز�ل  ل  �حل��ايل  �ل�شوري 
�شد  �جل����وي����ة  �ل�������ش���رب���ات  و�أّن   ،
�جلهاديني قد تعّزز موقف دم�شق، 
تدخل  �أّن  �إىل  مالحظون  وي�شري 
�أي�شا  ب��اإم��ك��ان��ه  �ل��ت��ح��ال��ف  ق����و�ت 
تعزيز موقع �ملقاتلني �لأكر�د وهو 

ما ل تقبل به �أنقرة. 
حكم  منطقة  ت��ري��د  ل  ت��رك��ي��ا  �إّن 
ذ�ت�����ي ل����الأك����ر�د �ل�������ش���وري���ني على 
ذلك  �إىل  �أ�����ش����ارت  ك��م��ا  ح����دوده����ا، 
�شحيفة لوموند �لفرن�شية، فمثل 
تكون  �أن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  �ملنطقة  ه���ذه 
مبثابة قاعدة خلفية ملقاتلي حزب 
�لتنظيم  �ل��ك��رد���ش��ت��اين،  �ل��ع��م��ال 
هذه  وم��ن   ، تركيا  لأك����ر�د  �مل�شلح 
�لز�وية ي�شبح من م�شلحة تركيا 
فاإن  ل��ن��ا،  بالن�شبة  �ل��وق��ت.  ك�شب 
ح���زب �ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���ش��ت��اين لي�س 
�لرئي�س  ، �شّرح  �أف�شل من د�ع�س 
�فتتاحية  ك��ات��ب  ل��ك��ن  �أردوغ��������ان، 
لوموند يوؤكد �أّن هذ� غري �شحيح 
�أنقرة،  �أّن  ، كل �شيء ي�شري كما لو 
�لتي �شمحت لفرتة طويلة بدخول 
�مل���ق���ات���ل���ني �لإ����ش���الم���ي���ني �لأك�����رث 
ت��ز�ل تف�شل  �شوريا ل  �إىل  تطرفا 

د�ع�س على �لأكر�د.
رج���ب طيب  �أّن  م��ر�ق��ب��ون  وي����رى 
د�خليا  �ل�شتفادة  يريد  �أردوغ����ان 
م�����ن �لأزم�������������ة، ف����ح����زب �ل���ع���م���ال 
�شعفا  �أك��رث  �شيخرج  �لكرد�شتاين 
بهزمية �لأكر�د يف معركة كوباين، 
د�ع�س  تكون  مبا�شر،  غري  وب�شكل 
�ل���رتك���ي���ة  �لج������ن������د�  خ�����دم�����ة  يف 
�لعمال  ب��اإ���ش��ع��اف��ه��ا حل���زب  وذل����ك 
لأنقرة  ي��ت��ي��ح  مب���ا  �ل��ك��رد���ش��ت��اين، 
فر�شة �أن تكون يف موقف قوي يف 

حمادثات �ل�شالم مع �أكر�دها.

�جلهاديني  دخ��ول  بتي�شري  عديدة 
�ل���غ���رب���ي���ني �ل����ذي����ن ي���رغ���ب���ون يف 
�لدولة  م��ق��ات��ل��ي  �إىل  �لن�����ش��م��ام 
�لإ����ش���الم���ي���ة، وب���اأن���ه���ا ت��دع��م منذ 
�ل�شورية  �جلماعات  طويلة  ف��رتة 
ذلك  يف  مب��ا  و�مل��ت��ط��رف��ة،  �ملت�شددة 
�شقوط  ت�شريع  �أم���ل  على  د�ع�����س، 
ب�شار  �ل�������ش���وري  �ل���رئ���ي�������س  ن���ظ���ام 

�لأ�شد. 
عازلة  منطقة  �إّن  حمللون،  ويرى 
بعزل  لأن����ق����رة  ت�����ش��م��ح  �أن  مي��ك��ن 
�ل�شوريني  �لأك���������ر�د  �ل���الج���ئ���ني 
فثالث  ح���ك���وم���ي���ة،  خم���ي���م���ات  يف 
�ل�شوري  �ل�������ش���ر�ع  م����ن  ����ش���ن���و�ت 
باجتاه  ���ش��وري  مليوين  نحو  دف��ع 
تركيا،  �أ�شدقاء  باعتبارهم  تركيا، 
�لعرب  �ل�شنة  �مل�شلمني  من  لأنهم 
م����ع هجوم  ول���ك���ن  و�ل����رتك����م����ان، 
على  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل��دول��ة  مقاتلي 
ك��رد���ش��ت��ان �ل��ع��ر�ق و ���ش��وري��ا، فان 
�ل����و�ف����دي����ن ع���ل���ى ت���رك���ي���ا ه����م من 
�لأكر�د )�أكرث من 100�لف لجئ 
�إىل �لآن( وهم هذه �ملرة، �أ�شدقاء 
ُيعّزز �لأقلية  �أكر�د تركيا، مّما قد 
�ل��ك��ردّي��ة ع��ل��ى �لأر�����ش���ي �لرتكية 
حلكومة  مبا�شر�  تهديد�  وي�شكل 

�أنقرة. 
�أخ������ري�، ي��خ�����ش��ى ك���ث���ريون م���ن �أّن 
�إقامة  �أردوغ�����ان  �لرئي�س  �ق���رت�ح 
�لإره����اب  مل��ح��ارب��ة  ع��ازل��ة  منطقة 
يعني  ك����ان  �إذ�  م���ا  حت��دي��د  دون   ،
د�ع�س فقط، قد ُيوّجه وُيوّظف يف 
حزب  �أّن  �إذ  �لأ�شلية،  وجهته  غري 
�لعمال �لكرد�شتاين ل يز�ل ُيعترب 

منظمة �إرهابية..
تركي�����ا  ت�ش��������تخدم  �أن  ومي��ك��ن   
هذه �ملنطقة �لعازلة �شد �ملقاتلني 

�لأكر�د؟ 

•• �صنعاء-وكاالت:

ل ت��ك��اد ت��ت��ال���ش��ى م��الم��ح �إح����دى ق���رى �مل��ن��اط��ق �لو�شطى 
مبحافظة �أبني جنوب �ليمن، �إل وي�شتوقفك �شبان م�شلحون 
�للجان  �مل�شماة  و�لأهلية  �لقبيلة  �لت�شكيالت  منخرطون يف 
�شيء  عن  بحثاً  �ل�شيارة  نافذة  من  �أحدهم  يطل   ، �ل�شعبية 
قد ُيخّل باأمن و��شتقر�ر مناطقهم �لتي �شيطر عليها تنظيم 
�لقاعدة خالل عامي 2011 و2012 و�شهدت حربا ت�شببت 

باأ�شر�ر ج�شيمة يف �لبنية �لتحتية للمحافظة.
منت�شف  �أب��ني  حمافظة  على  �شيطر  �لقاعدة  تنظيم  وك��ان 
2011، ومتكن من �إعالنها �إمارة �إ�شالمية و�شط ��شتمر�ر 
�أهايل  يلجاأ  �أن  قبل  ع��ام،  مل��دة  �ل��ق��و�ت �حلكومية  حربه مع 
�أبني �إىل ت�شكيل جلان �شعبية �شاهمت بدرجة كبرية  بلد�ت 
يف �إخالء مناطق �أبني من عنا�شر �لقاعدة يف منت�شف �لعام 
�ل��ت��ايل. وب��ع��د م���رور �أك���رث م��ن ع��ام��ني على ذل���ك، م��ا تز�ل 
من  ك��ب��رية  �أج����ز�ء  على  ت�شيطر  �مل�شلحة  �ل�شعبية  �ل��ل��ج��ان 
�أبني، يف ظل غياب ملحوظ لالأجهزة �لأمنية �أو �شالحيات 
متددت  ح��ني  يف  فيها،  �مل��وج��ودة  �ل�شرطة  لأق�شام  حم���دودة 
حمافظات  �إىل  للقاعدة  �ملناه�شة  �لقبلية  �لت�شكيالت  هذه 
�أخرى جماورة ت�شهد معارك كّر وفّر بني �جلي�س وم�شلحي 

�لقاعدة.

وينت�شر م�شلحو �للجان �ل�شعبية بكثافة على طرقات بلد�ت 
�أبني �لعامة و�لفرعية وعلى مد�خل وخمارج �ملناطق �ل�شكنية، 
خم�ش�شات  ويتلقون  مقاتل،  �آلف  ثالثة  �أع��د�ده��م  وتفوق 
مالية مقدمة من وز�رة �لدفاع �ليمنية �لتي وعدت ب�شمهم 

�إىل �ل�شلك �لع�شكري يف قو�ت �لأمن و�جلي�س.
�لقاعدة  مناطقها من  تاأمني  ثمن  �ل�شعبية  �للجان  ودفعت 
وم�شاندتها لقو�ت �جلي�س، حيث قتل �لع�شر�ت من �أفر�دها 
خالل  �شنها  على  �لتنظيم  د�أب  �ن��ت��ح��اري��ة  هجمات  خ��الل 

�ل�شنو�ت �لتي �أعقبت �حلرب كنوع من �لنتقام.
�ل�شعبية  للجان  �لر�شمي  �ملتحدث  �لعلهي،  من�شور  ويقول 
جاءت  �ل�شعبية  �للجان  تاأ�شي�س  فكرة  �إن  مودية،  مبديرية 
�لأمن  على  �حلفاظ  يف  مهامها  عن  �ل��دول��ة  تخلت  �أن  بعد 
وحماية موؤ�ش�شاتها �خلدمية وم�شاريعها �لتنموية �ملحدودة 
�حلامي  ه��ي  �ل�شعبية  �ل��ل��ج��ان  لت�شبح   ،2011 ع��ام  �إب���ان 
لأمن �ملو�طن و��شتقر�ره و�ملحافظة على �ملن�شاآت �حلكومية 
مدر�ء  م�شاعدة  �إىل  لحقاً  �أن�شطتها  وو�شعت  مناطقها،  يف 
�مل���ر�ف���ق �حل��ك��وم��ي��ة يف ت�����ش��ي��ري �لأع���م���ال �خل��دم��ي��ة كاملياه 

و�لكهرباء وحل �مل�شكالت �لجتماعية .
و�أ�شار �لعلهي �إىل عدم وجود �أي دور فعلي لالأجهزة �لأمنية 
لقوة  حم��دود  تو�جد  با�شتثناء  �ل�شعبية  �للجان  �إن�شاء  قبل 
بلدة  �ن�شحبت من موقعها يف  -�شابقا-  �خلا�س  �لأم��ن  من 

مودية �أثناء ظهور عنا�شر �لقاعدة .
و�أ�شاف: خالل �لآونة �لأخرية، �أ�شبحنا نعمل بالتن�شيق مع 
بالت�شاور  �مل�شكالت  نحل  ما  وغالبا  �ملديريات،  �أم��ن  م��در�ء 
�أي خمل بال�شلم �ملجتمعي، ن�شلمه  معهم، ويف حال �شبطنا 
�أكرث  �لآن  �لأمني  �لو�شع  و�أ�شبح  �ملديرية،  �أم��ن  �إد�رة  �إىل 
ُت��ف��ج��ع م��ن ح��ني لآخر  ك��ان��ت مناطقنا  �أن  ب��ع��د  ����ش��ت��ق��ر�ر�، 

بعمليات �لعنا�شر �لإرهابية �شد �أفر�د �للجان �ل�شعبية .

�إىل تركيا و�شتكون �ملنطقة �لعازلة 
�ل���ت���ي ت�����ش��ع��ى �إل��ي��ه��ا �أن����ق����رة، على 
�لأر��شي �ل�شورية، بعر�س 20 كم، 

حتت يافطة مكافحة �لإرهاب . 

من ينا�شر الفكرة؟
لقد �أكد وزير �خلارجية �لأمريكي 
ج��ون ك��ريي ون��ظ��ريه �لربيطاين 
�ل����ولي����ات  �أّن  ه���ام���ون���د،  ف��ي��ل��ي��ب 
��شتعد�د  على  وبريطانيا  �ملتحدة 

�لعازلة من �جل ��شتقبال وحماية 
�ل��ّن��ازح��ني �ل�����ش��وري��ني .  وج���اء يف 
�شدد  �ل��رئ��ي�����س  �أّن  ف��رن�����ش��ي،  ب��ي��ان 
على �شرورة تفادي مذبحة ل�شّكان 
تاأييده  ع��ن  معربا  ���ش��وري��ا،  �شمال 
م���ا يخ�س  �أردوغ�������ان يف  لق�����رت�ح 
، ح�����ش��ب تعبري  �ل��ع��ازل��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لبيان ويف �ملقابل رف�شت �لوليات 
�ملتحدة، فكرة فر�س منطقة حظر 
ي��ت��ط��ل��ب مو�فقة  ج����وي، وه����و م���ا 

�إن�شاء مثل هذه  �لنظر يف فكرة  ل 
جون  و�ع����رتف  �ل��ع��ازل��ة،  �ملنطقة 
كريي، �نه من �ملفيد در��شة �لفكرة 
هاموند  ف��ي��ل��ي��ب  �أ����ش���ار  ح���ني  يف   ،
موقف  ت�����ش��ت��ب��ع��ده��ا  ل  ل���ن���دن  �أّن 
���ش��ارع �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س لح��ق��ا �إىل 
حا �أّن هذ� �مل�شروع  معار�شته، مو�شّ
للرئي�س  و�شبق  �لبحث  قيد  لي�س 
�ل��ف��رن�����ش��ي ف��ر�ن�����ش��و� ه���ولن���د، �أن 
�ملنطقة  ه����ذه  �إق���ام���ة  م���ب���د�أ  دّع����م 

تركيا(  يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي  �ل�����ك�����ردي 
�لتي  �لب�شمرقة  بقو�ت  لاللتحاق 
�إّن  ب���ل  ����ش���وري���ا،  ت��ق��ات��ل يف ���ش��م��ال 
�لعمال  حل��زب  �لتاريخي  �لزعيم 
�لكرد�شتاين جعل من ذلك �شرطا 
ت��رك��ي��ا، وق��د ه��دد عبد  لل�شالم يف 
د�ع�س يف  �إذ� جنحت  �أوج���الن  �هلل 
�رت��ك��اب جم���زرة يف ك��وب��اين ، فاإن 
�لنتيجة هي �إنهاء عملية �ل�شالم . 
وُت��ّت��ه��م ت��رك��ي��ا م��ن ج��ه��ات ودو�ئ���ر 

جم��ل�����س �لأم�����ن �ل������دويل، و�ل����ذي 
�شُيو�جه حتما بفيتو رو�شي يحول 

دون ��شت�شد�ره. 

من يعار�س الفكرة؟
يعار�س �لأكر�د )يف تركيا و�شوريا( 
قادتهم  ل  وُيف�شّ �لرتكي،  �ملقرتح 
ب��ف��ت��ح ح���دوده���ا،  ت��رك��ي��ا  ت���ب���د�أ  �أن 
وت����رتك �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة حلزب 
�ل���ع���م���ال �ل���ك���رد����ش���ت���اين )�حل�����زب 

الهدف منها لي�س كن�س اإرهاب داع�س

املنطقة العازلة يف �سوريا ح�سان طروادة الرتكي!
بني خيارين تف�شل اأنقرة تنظيم داع�س على تهديد الأكراد

جلان اأبني ال�سعبية ت�ستبدل وجود الدولة

•• وا�صنطن-وكاالت:

قال دبلوما�شيون �أمريكيون كبار، �م�س �ل�شبت، �إن و��شنطن تاأمل يف ك�شر 
د�ئرة �حلرب و�إعادة �لإعمار، و�لدعوة ل�شتئناف �ملفاو�شات بني �جلانبني 

�لإ�شر�ئيلي و�لفل�شطيني ��شتناد� �إىل حل �لدولتني.
ج���اء ذل���ك ق��ب��ل ���ش��اع��ات م��ن و���ش��ول وزي����ر �خل��ارج��ي��ة، ج���ون ك����ريي، �إىل 
�لقاهرة، متهيد� للم�شاركة يف موؤمتر �ملانحني �لدوليني حول غزة، �ملقرر 
عقده �ليوم �لأحد ونقل موقع �إذ�عة �شوت �أمريكا على �لإنرتنت، �لإذ�عة 
�لر�شمية حلكومة �لوليات �ملتحدة، عن �لدبلوما�شيني قولهم �إن �مل�شوؤولني 
�لأمريكيني ياأملون يف ك�شر د�ئ��رة �حل��رب و�إع���ادة �لإع��م��ار، وه��ذ� يتطلب 
د�ئم يف غزة  ��شتقر�ر  �لدولتني خللق  �ملباحثات على قاعدة حل  �إىل  عودة 

وثقة لدى �مل�شتثمرين يف �أن جولت �إعادة �لعمار �شتنتهي.

ور�أى �لدبلوما�شيون �أن �لفرتة �لتي �أعقبت توقف �لقتال، �شهدت خطو�ت 
�إىل غزة حتت رقابة �أممية،  ، بينها �تفاق على �دخال مو�د �لبناء  �إيجابية 
�لغربية على �شعيد  بال�شفة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �أحرزته  �لذي  و�لتقدم 
ت�شديد رو�تب �ملوظفني و�ل�شيطرة على �ملعابر يف غزة وح�شب �شوت �أمريكا 
�لفل�شطيني،  �لرئي�س  ك��ريي،  ج��ون  �لأمريكي،  �خلارجية  وزي��ر  �شيلتقي   ،

حممود عبا�س، يف �لقاهرة، على هام�س موؤمتر �ملانحني �لدوليني.
وفاء  يف  �شكوكه  �لأم��ريك��ي��ة  �خلارجية  وز�رة  يف  م�شوؤول  �أب���دى  �لث��ن��اء  يف 
بالأمو�ل  �لقاهرة،  �مل�شرية  �لعا�شمة  ت�شت�شيفه  للمانحني  دويل  موؤمتر 
�لذي  عليها  �لأخ��ري  �لإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  بعد  غزة  �إعمار  لإع��ادة  �لالزمة 
من  لل�شحافيني  ت�شريحات  يف  �أمريكي  م�شوؤول  وق��ال  يوما.   51 ��شتمر 
�إىل  ، م�شري�  �ملانحون  ت�شاوؤلت جادة يثريها  �إن هناك  نقول  �أن  �لإن�شاف 
�أو  ع��ام  نف�شه من جديد خ��الل  �ل�شيء  �إىل هنا وفعل  �لعودة  خم��اوف من 

عامني . وبدوره حتدث دبلوما�شي غربي -طلب عدم �لك�شف عن ��شمه- عن 
�لتي  �لتحتية  �لبنية  �أن م�شروعات  �ملانحة، مو�شحا  �أ�شاب �جلهات  �إره��اق 
�أ�شهمت يف متويلها هذه �جلهات مت تدمريها يف �حلروب �لإ�شر�ئيلية �شد 
�لقطاع. وتوقع �مل�شوؤول �لأمريكي �أن ي�شفر �ملوؤمتر عن م�شاهمات كبرية، 
باأربعة مليار�ت  �ملقدر  �ملطلوب  باملبلغ  �ملانحة  �ل��دول  تفي  �أن  ��شتبعد  لكنه 
معظم  �خلليج  دول  تقدم  �أن  �ملتوقع  من  �أن��ه  �إىل  �مل�شوؤولون  و�أ���ش��ار  دولر، 
�أمو�ل �ملانحني. وكانت و��شنطن قد �أعلنت عن تقدمي 118 مليون دولر 
م�شاعد�ت �إن�شانية لغزة، وقدر رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني ر�مي �حلمد �هلل 
�إجمايل تكلفة �إعادة �إعمار غزة بنحو �أربعة مليار�ت دولر على مدى ثالث 
�أ�شر�ر�  و�أحلقت  منزل،  �ألف  ب�18  يقدر  ما  �إ�شر�ئيل  دمرت  حيث  �شنو�ت، 
م�شر  �مل��وؤمت��ر  رع��اي��ة  يف  وت�شارك  �لقطاع.  يف  �لأ�شا�شية  بالبنية  ج�شيمة 
و�لرنويج بالتعاون مع �لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي و�جلامعة �لعربية، 

وينتظر �أن يفتتح �ملوؤمتر �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي و�شي�شارك 
فيه نحو ثالثني وزير خارجية، و�أكرث من خم�شني وفد� من دول خمتلفة 
وممثلني لنحو ع�شرين منظمة �إقليمية ودولية.  وذكرت وكالة �أنباء �ل�شرق 
�لقاهرة  �إىل  �ليوم  �شيتوجهون  �هلل  �حلمد  حكومة  من  وزر�ء  �أن  �لأو�شط 
لالإ�شر�ف على  �لقطاع  �إىل  �نتهائه  بعد  يعودون  ثم  �ملوؤمتر،  للم�شاركة يف 
�إن��ه على �لرغم من ع��دم م�شاركة  �أم��ريك��ي  �آل��ي��ات �لإع��م��ار. وق��ال م�شوؤول 
�ل���ش��ت��م��ر�ر يف  و��شنطن تطلب منها  ف���اإن  �ل��ق��اه��رة،  م��وؤمت��ر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف 
قال م�شوؤول  �شياق مت�شل،  . ويف  �لإن�شانية لقطاع غزة  �مل�شاعد�ت  ت�شهيل 
�أمريكي �إن وزير خارجية بالده جون كريي يعتزم لقاء �لرئي�س �لفل�شطيني 
حممود عبا�س يف �لقاهرة �شعيا لإثناء �لقيادة �لفل�شطينية عن �لتحركات 
قر�ر  �تخاذ  �جتاه  وذلك يف  �ملتحدة،  �لأمم  تبا�شرها يف  �لتي  �لدبلوما�شية 

�أممي لإنهاء �لحتالل �لإ�شر�ئيلي وفق جدول زمني.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تقوم طائر�ت مر�قبة وجو��شي�س يعملون على �لر�س بجمع 
�لتي تتيح حتديد �لهد�ف و�لطبيعية �جلغر�فية  �ملعلومات 
��شتهد�فها  ق��ب��ل  و�ل���ع���ر�ق  ���ش��وري��ا  يف  د�ع�����س  تنظيم  مل��و�ق��ع 
يلي  فيما  �ل��دويل.  �لتحالف  ي�شنها  �لتي  �جلوية  بال�شربات 
�لوليات  ب��ه��ا  حت�شل  �ل��ت��ي  للطريقة  �لعري�شة  �خل��ط��وط 
�ملتحدة وحلفاوؤها على �ملعلومات و�ملعطيات لتوجيه �ل�شربات 
�لعيون    - �لر������س.  ع��ل��ى  منت�شرة  ق����و�ت  ل��ه��ا  ي��ك��ون  �ن  دون 
وطائر�ت  �لر���س  ح��ول  ت��دور  �لتي  �ل�شناعية  �لقمار  ت�شكل 
من  جمموعة  م��ع  كبري  �رت��ف��اع  على  حتلق  �لتي  �ل�شتطالع 

ط��ائ��ر�ت �مل��ر�ق��ب��ة م��ع �و ب��ال ط��ي��ار �ل��ع��ي��ون �ل��ت��ي ير�شد بها 
�جلي�س �لمريكي و�شركاوؤه كل حتركات د�ع�س ل�شاعات و�يام. 
�ل�شتطالع  و�شائل  وباقي  �لتن�شت  عمليات  مع  �ل�شور  هذه 
ل  ���ش��ورة  ر�شم  تتيح  �لر����س  على  جو��شي�س  �شبكة  فيها  مب��ا 
منطقة �لقتال مل�شاعدة �لطيارين وقياد�تهم. �لطائر�ت بدون 
طيار �لقل ��شتهالكا للوقود ميكن �ن حتلق ل�شاعات طويلة 
وت��ر�ب��ط ف��وق ه��دف حمتمل �ىل ح��ني و���ش��ول �ل��ع��دو وهذه 
�لطائر�ت بدون طيار تر�شل �شور� مبا�شرة تتميز بنقاء ودقة 
مذهلني. �لطر�ز �لحدث من �ملقاتالت و�لقاذفات �لمريكية 
�ملنطقة  م�شح  لها  تتيح  ر�شد  و�جهزة  بكامري�ت  �ي�شا  م��زود 
بحثا عن �له���د�ف �لم��ر �ل��ذي مل يكن 
�لطائرة  �شنو�ت فقط.  متاحا منذ ب�شع 
�ل�شبح يو-2 �لتي ��شتهرت خالل �حلرب 
�ل����ب����اردة ت��ب��ق��ى م���ن �ل���ط���ائ���ر�ت �لك���رث 
وهي  �ل��ن��ز�ع.  مناطق  ملر�قبة  ��شتخد�ما 
توفر  �لتي  �ملعد�ت  باحد�ث  م��زودة  باتت 
�ي-8  �لطائرة  �لتفا�شيل.  دقيقة  روؤي��ة 
ج�شتارز وهي بيونغ 707 مزودة بجهاز 
ر�د�ر �ن�شيابي على �شكل قارب كانوي حتت 
هيكلها حتظى بتقدير �لقيادة �لمريكية 
�لربية  �ل��ع��رب��ات  تتبع  على  ق���ادرة  لن��ه��ا 

و�ر�شال �نو�ع من �ل�شور مبا�شرة. 

املقرتح الرتكي و�سيلة للحد من تدّخل االئتلف وكبح جماحه وك�سبًا للوقت
هناك خ�شية من اأن ت�شتخدم تركيا هذه املنطقة العازلة �شد اأكرادها اأ�شا�شًا 

حتليل 
اإخباري

•• الفجر- خرية ال�صيباين:

رغم ال�شوء الأخ�شر ال�شادر عن الربملان، مازالت تركيا 
داع�س،  �شد  ع�شكرية  عملية  باأي  القيام  عن  حتجم 
التي باتت على و�شك ال�شيطرة الّتامة على مدينة عني 

العرب ال�شورية، القريبة من احلدود الرتكية. 
حكومة  انفكت  مــا  الــرتكــي،  الــربملــان  ت�شويت  ومنذ 
يف  للم�شاركة  ا�شتعدادها  تكّرر  اأنقرة  يف  الإ�شالميني 
مكافحة داع�س، غري اأنها و�شعت �شروطا لالإقدام على 
هذه اخلطوة، والن�شمام عملّيا اإىل التحالف الع�شكري 
الرتدد  هذا  اأثار  وقد  املتحدة.  الوليات  �شكلته  الذي 
الرتكي �شكوك الكثريين، ويف مقدمتهم الأكراد، الذين 
ال�شروط  هذه  بني  ومن  عنهم  بالتخلي  اأنقرة  اتهموا 

اإقامة منطقة عازلة على احلدود الرتكية. 

دبابات تركية قريبه من عني �لعرب

�ردوغان .. مناورة لك�شب �لوقت

عبد �هلل �وجالن

د�ع�س حليف غري مبا�شر لرتكيا �ردوغان
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•• القاهرة -وكاالت:

طو�بري �متدت لع�شر�ت �لأمتار �شهدتها عدة جامعات 
�ل��در����ش��ي �جلديد،  �ل��ع��ام  �أي���ام  �أول  �م�����س، م��ع  م�شرية 
�حلر��شات  ���ش��رك��ة  فر�شتها  �أم��ن��ي��ة  ت�����ش��دي��د�ت  ب�شبب 

�خلا�شة �جلديدة �لتي تقوم بتاأمني �جلامعات.
�لأزهر  بجامعة  �لأوىل  بالفرقة  �لطالب  كمال  حممد 
)�شرقي �لقاهرة(، ذهب �إىل جامعته يف �لثامنة �شباحا 
بالتوقيت �ملحلي )6:00 ت.غ(، ومل يتمكن من �لدخول 
�لبو�بات،  خ���ارج  �لن��ت��ظ��ار  م��ن  ون�شف  �شاعة  بعد  �إىل 
ب�شبب �لت�شديد�ت �لأمنية �ملكثفة �لتي و�شعتها �شركة 
�حلر��شات �خلا�شة �جلديدة باجلامعة.. كمال قال �إنه 
�لتي  �ل��ب��و�ب��ات  �أم���ام  ط��اب��ور طويل  للوقوف يف  ��شطر 
ليجد  �لبو�بة  �إىل  ي�شل  �أن  قبل  كبري�،  تكد�شا  �شهدت 
وبطاقة  �شخ�شية،  حتقيق  ع��ن  ي�����ش��األ��ون��ه  �مل�����ش��وؤول��ني 

تر�شيحه لكليته، قبل �أن يقوم بتفتي�شه.
للطالبات،  �خلا�شة  �حلقائب  تفتي�س  كما مت  و�أ�شاف: 
�ملعادن  �ل��ك��رتون��ي��ة للك�شف ع��ن  ب��و�ب��ات  يف ظ��ل وج���ود 
و�ملتفجر�ت، وكالب بولي�شية لتفتي�س �ل�شيار�ت وكانت 
�شركة فالكون لالأمن �خلا�س، �ململوكة لرجل �لأعمال 
جن��ي��ب ���ش��اوي��ر���س ، وي��دي��ره��ا رج����ال ���ش��رط��ة وجي�س 
�ملا�شي،  �لأربعاء  �جلامعات  �أب��و�ب  ت�شلمت  متقاعدين، 

•• دياربكر -اأ ف ب:

�شارت بع�س �لتظاهر�ت �ملوؤيدة لالكر�د ليال يف تركيا 
بعد خم�شة �يام من موجة �لعنف �لتي �وقعت �كرث من 
30 قتيال ومئات �مل�شابني وخ�شائر مادية ج�شيمة ويف 
نزلت  �لكردية،  �لغالبية  ذ�ت  ���ش��رق(،  )جنوب  دياربكر 
جمموعات �شغرية من �ملحتجني �ىل �ل�شو�رع لكن دون 
�ل�شارة �ىل �ي حو�دث تذكر مع قو�ت �ل�شرطة ح�شب 
مر��شل فر�ن�س بر�س ويف �ملقابل د�رت مو�جهات يف حي 
�لقب�س  �ل�شرطة  �لقت  حيث  ��شطنبول  يف  �وكميد�ين 
على عدة ��شخا�س ��شتناد� �ىل و�شائل �لعالم �لرتكية. 
موجة �لعنف �ملفاجئة هذه بد�ت م�شاء �لثنني بعد �ن 
�حتجاجا  �لتظاهر  �ىل  �لرئي�شي  �ل��ك��ردي  �حل��زب  دع��ا 
على رف�س حكومة �نقرة �ل�شالمية �ملحافظة �لتدخل 
�لتي  �لكردية  �ل�شورية  كوباين  مدينة  لنقاذ  ع�شكريا 
يحا�شرها مقاتلو �لدولة �ل�شالمية. و��شارت �حل�شيلة 
�جلمعة  ن�شرت  �لتي  �لح���د�ث  لهذه  �لوىل  �لر�شمية 

�شريف  وق��ال  للجامعات  �لدر��شي  �لعام  لبدء  متهيد� 
خالد، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة فالكون، �إن �ل�شركة 
�شت�شتعني بعدد كبري من �لأبو�ب �لفولذية، لالإغالق 
�لأبو�ب  لغلق  �خل��ارج،  من  �لإلكرتونية  �لبو�بات  على 
لأعمال  �للكرتونية  �لبو�بات  تعر�س  ح��ال  يف  متاما، 
�شغب من جانب �لطالب و�أ�شاف يف ت�شريحات �شحفية، 
�أن �أفر�د �لأمن �ملكلفني بحماية �أبو�ب �جلامعات، تلقو� 
بال�شركة،  متخ�ش�شني  خرب�ء  يد  على  تدريبية  دور�ت 
ور�ء  �لن�شياق  وع��دم  �لطلبة،  معاملة  ح�شن  �أج��ل  من 
�مل�شاد�ت �لكالمية معهم وم�شدر �إد�ري بجامعة �لأزهر 
قال �إن عدد �أفر�د �لأمن �ملتو�جدين على �لبو�بات ي�شل 

�إىل ما يقرب من �ألفي فرد �أمن.
و�أو�شح �أن �أفر�د �شركة �حلر��شة ل يحملون �أي �أ�شلحة، 
�ملعادن  عن  للك�شف  باأجهزة  ��شتعانتهم  �أن  �إىل  م�شري� 
بطاقات  خ���الل  م��ن  �ل��ط��ال��ب  �شخ�شية  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 
�ملف�شولني  �لطالب  من  �جلامعة  طالب  تبني  جديدة 
ع��ن هوية  و�ل��ك�����ش��ف  �ل���دخ���ول،  م��ن  �شيمنعون  �ل��ذي��ن 
جامعة  على  �لأم��ر  هذ�  يقت�شر  ومل  ب�شهولة.  �لغرباء 
�لكربى  �لقاهرة  جامعات  �شهدت  بينما  فقط،  �لأزه��ر 
و�لزقازيق  وطنطا  �ل��ق��اه��رة(،  ح��ل��و�ن-  �شم�س-  )ع��ني 
ودمياط )دلتا �لنيل- �شمال(، و�ل�شوي�س )�شمال �شرق(، 

و�شوهاج )جنوب( وبني �شويف و�ملنيا )و�شط(.
�أمنيا  تكثيفا  �جل��ام��ع��ات  �شهدت  كما 
م�شدد� بعربات �لأمن �ملركزي )قو�ت 
�لتدخل  ووح��د�ت  �ل�شغب(،  مكافحة 
�ل�شريع، على �أبو�ب و�أ�شو�ر �جلامعات 
�لد�خلية هاين  با�شم  �ملتحدث  وكان 
ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف، ل��ف��ت يف وق���ت �شابق 
للتعامل  �أم��ن��ي��ة  خ��ط��ة  وج����ود  �إىل   ،
�مل���ت���وق���ع���ة لطالب  �مل����ظ����اه����ر�ت  م����ع 
�لإرهابية  �لإخ��و�ن  منتمني جلماعة 
تتو�جد  �لأم���ن  ق���و�ت  �أن  مو�شحا   ،
للتعامل  �جل��ام��ع��ات؛  �أ����ش���و�ر  خ����ارج 
�أم��ن��ي��ا م��ع �ل��ط��الب �خل���ارج���ني عن 
�إد�ر�ت  بالتن�شيق مع  �لقانون، وذلك 

هذه �جلامعات .

من  �ك���رث  و�ع��ت��ق��ال  ج��ري��ح��ا  و360  ق��ت��ي��ال   31 �ىل 
�ملحافظات  �لف �شخ�س معظم هذه �حل��الت وقعت يف 
و�شائل  �ل��ك��ردي��ة.  �لغ��ل��ب��ي��ة  ذ�ت  �ل�����ش��رق��ي��ة  �جل��ن��وب��ي��ة 
�لعالم �لرتكية �علنت �ل�شبت وفاة �ثنني من �مل�شابني 
يف دياربكر ويف فان لكن مل ي�شدر �ي تاكيد ر�شمي لهذ� 
�لنباأ حتى �لن ويف �ط��ار هذه �لح��د�ث قتل �شرطيان 
بالر�شا�س يف بنغول )جنوب �شرق( ��شافة �ىل خم�شة 
��شخا�س ي�شتبه يف م�شاركتهم يف هذ� �لهجوم ومعظم 
ت�شكنه  �ل��ذي  تركيا  �شرق  جنوب  يف  �شقطو�  �ل�شحايا 
�ن�شار  م��ن  نا�شطني  ب��ني  م��و�ج��ه��ات  ك��ردي��ة يف  غالبية 
حركات  �ن�شار  من  و�خرين  �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب 
�ل�شعبي  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �حل���زب  ق��وم��ي��ة.  �و  ��شالمية 
)موؤيد لالكر�د(، �لذي كان ور�ء هذه �لتظاهر�ت، دعا 
م�شاء �جلمعة �ىل جتنب �لعنف.. لتخيف حدة �لتوتر 
�لرئي�س رجب طيب �ردوغ��ان توعد �جلمعة مبالحقة 
مثريي �ل�شغب و�عد� يف �لوقت نف�شه ببذل كل �جلهود 

ملو��شلة عملية �ل�شالم مع حزب �لعمال �لكرد�شتاين.

البيت االأبي�س يوؤكد رغبته
 يف اإغلق غوانتانامو

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لو�شائل  لي��ج��اد  �لكونغر�س  م��ع  �لعمل  ي��ن��وي  �ن��ه  �لبي�س  �لبيت  �ع��ل��ن 
لغالق �شجن غو�نتانامو، موؤكد� �نه ل يبحث يف خيار�ت لاللتفاف على 

قر�ر �لربملانيني منع نقل �ملعتقلني �ىل �لر��شي �لمريكية.
�ملرحلة  يف  موقفنا  �ن  �شولتز  �ري��ك  �لبي�س  �لبيت  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
دعم  على  للح�شول  �ل�شعي  ه��ي  �ل��ر�ه��ن��ة،  �ملرحلة  يف  و�شيا�شتنا  �لر�هنة 

�لكونغر�س لرفع �لقيود �لتي ن�شعر �نها جنمت عن ت�شليل .
وجاءت ت�شريحات �شولتز بعدما ذكرت �شحيفة وول �شرتيت جرنال نقال 
عن م�شوؤولني يف �لد�رة �لمريكية قولهم �ن �لرئي�س بار�ك �وباما يدر�س 
لغالق  �لطريق  ميهد  �ن  ميكن  �جلانب  �ح��ادي  بتحرك  �لقيام  �مكانية 

�ملعتقل.
�ل��ن��ائ��ب �جل��م��ه��وري م���ارك م��ي��دو���س على  �مل��ق��ال، كتب  وتعليقا على ه��ذ� 
ح�شابه على موقع تويرت للر�شائل �لق�شرية �ن �ي عمل يقوم به �لرئي�س 
من �جل �غالق غو�نتانامو بدون مو�فقة �لكونغر�س �شيكون غري �شرعي 
ب�شكل �شافر . و�شعى �لبيت �لبي�س �ىل �لتخفيف من �ملقال �ل�شتفز�زي 
لل�شحيفة. وقالت �لناطقة با�شم جمل�س �لمن �لقومي كيتلني هايدن يف 
بيان ل نعرف ما �لذي تتحدث عنه �ل�شحف عندما تقول �ن �لد�رة ت�شع 

خيار�ت هدفها �للتفاف على قر�ر �حلظر �لذي �تخذه �لكونغر�س .
و��شافت �ن �ملعتقلني �لذين تعلن بر�ءتهم من تهمة تهديد �لمن �لقومي 
من  �لع�����ش��اء  ت��دع��و  و�لد�رة  ممكنا  ذل��ك  ي��ك��ون  عندما  ترحيلهم  �شيتم 
و�تاحة  �ملتبقية  �لقيود  �لكونغر�س  رف��ع  ل�شمان  معا  �لعمل  �ىل  �حلزبني 

�غالق �ملعتقل يف خليج غو�نتانامو .
�لثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  ولي��ت��ه  تنتهي  �ل����ذي  �وب���ام���ا  �ل��رئ��ي�����س  و�ع����رب 
2009 ع��ن رغ��ب��ت��ه يف  �ل��ب��ي��ت �لب��ي�����س ع���ام  2017 م��ن��ذ و���ش��ول��ه �ىل 
�لكونغر�س يرف�س نقل معتقلني  �ملثري للجدل ولكن  �ل�شجن  �غالق هذ� 
�ن  بايرن من  �لنو�ب جون  رئي�س جمل�س  �لر��شي �لمريكية. وحذر  �ىل 
�ىل  �ل�شجناء  ه���وؤلء  نقل  ق��رر  ح��ال  يرتكب خطاأ كبري� يف  �وب��ام��ا  ب���ار�ك 
�ل�شجون �لمريكية. وقال بايرن يف بيان �ن �غلبية �شاحقة من �لمريكيني 
و�لنو�ب من �حلزبني يف جمل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ يعار�شون نقل �رهابيني 
�لبيت  يو��شل  ذلك  ومع  �ملتحدة  �لوليات  �ىل  غو�نتانامو  يف  م�شجونني 
�لبي�س �لعمل على م�شاريعه . و��شاف يف �لوقت �لذي يقطع فيه �ملت�شددون 
روؤو�س �مريكيني، فان �لبيت �لبي�س ي�شعى �ىل نقل هوؤلء �لرهابيني من 
غو�نتانامو �ىل �لوليات �ملتحدة ويدر�س و�شائل لاللتفاف على �لكونغر�س 

و�عادة كتابة �لقانون من طرف و�حد .

الدميوقراطيون ي�ستبعدون اأوباما يف انتخابات اجلنوب
•• باتون روج- لويزيانا -اأ ف ب:

يدرك �ملو�طنون يف لويزيانا �لعقبات �لتي تقف �مام �لرئي�س بار�ك �وباما 
�لذي يفتقر �ىل �ل�شعبية يف �لوليات �جلنوبية، يف حملة �لدميوقر�طيني 

ملو�جهة �ملد �جلمهوري.
ويتحدث ديك�شرت �شولومون �لبالغ من �لعمر 46 عاما ، عن عدم �حتمال 
�ن يزور �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة �ملنطقة للقيام بحملة مع �ل�شناتور 
�ن تكون هناك  م��اري لن��دري��و. ويقول يتعني عليها رمب��ا  لثالث ولي��ات 

مبفردها .
�لجو�ء �ملناوئة لوباما هذه يف �لعمق �جلنوبي ، جتعل بع�س �لمريكيني-

زي��ارة وليتهم قبل  �لرئي�س  �ن يفوت  �شولومون يقرتحون  �لفارقة مثل 
�نتخابات ن�شف �لولية يف 4 ت�شرين �لثاين-نوفمرب.

وقال �لدميوقر�طي هري�م كوبالند رئي�س بلدية �لبلدة �ل�شغرية فيد�ليا 
�نها )لندريو( ل حتتاج لي �شخ�س  بلباقة  �لقدمي لالندريو  و�ل�شديق 
�آخر . وكان يرد على �شوؤ�ل عما �ذ� كان يتعني على �وباما �ن ين�شم �ليها 

يف �حلملة.
و�ملدركة  لوزيانا  يف  �نتخابها  لع��ادة  �شعبة  معركة  تو�جه  �لتي  ولندريو 
يف  �لبي�س  �ل��رج��ال  من  �ملر�هقني  �ىل  �نخف�شت  �وب��ام��ا  �شعبية  �ن  جيد� 

وليتها، ت�شعى للبقاء على م�شافة بعيدة عن �لرئي�س.
لكنها تعتمد على �لناخبني �ل�شود يف معركتها �مام ع�شو �لكونغر�س بيل 
كا�شيدي �لذي يريد �حل�شول على مقعدها وهو بح�شب ��شتطالع ل�شبكة 

�شي بي ��س نيوز-يوغوف يتقدم على لندريو ب�شت نقاط مئوية.
ويو�جه �ل�شناتور عن �ركن�شاو �ملجاورة مارك بر�يور زخما جمهوريا عارما 

وتبعده عن مناف�شه توم كوتون �ربع نقاط.

جتدد اال�ستباكات احلدودية بني الهند وباك�ستان
•• جامو-رويرتز:

قال م�شوؤولون يف �جلي�س �لهندي �إن تبادل لطالق �لنار بني �لهند وباك�شتان وقع �م�س عرب حدود 
17 مدنيا. و�ملناو�شات هي �لأ�شو�أ بني  �أودى بحياة  �إقليم ك�شمري فيما �نتهت فرتة توقف يف قتال 
�لبلدين منذ ع�شر �شنو�ت. وبعد ت�شعة �أيام من �لهجمات �ملتبادلة بقذ�ئف �ملورتر و�لأ�شلحة �لآلية 
�لثقيلة �أوقف �جلي�شان �طالق �لنار فجاأة ليلة �خلمي�س لكن حكومتي �لهند وباك�شتان ��شتمرتا يف 

�طالق �لت�شريحات �شديدة �للهجة وتبادل �جلانبان �للوم باطالق �لنار دون د�ع.
وقال م�شوؤول يف �جلي�س �لهندي �إن حر�س �حلدود �لباك�شتاين ��شتهدف ع�شرة مو�قع حدودية هندية 
يف قطاع بونت�س و�أ�شاف ردت قو�تنا.. �طالق �لنار �لكثيف م�شتمر. ومل ترد �أنباء عن �شقوط قتلى. 
ومل تعلق باك�شتان على �لقتال �لأخري. وتبادلت �لهند وباك�شتان �للوم يف �ثارة �لأزمة على �حلدود 
حيث قالت باك�شتان �إن �حلكومة �لهندية �جلديدة بقيادة ناريندر� مودي ت�شتعر�س ع�شالتها فيما 

يتعلق بالنز�ع على ك�شمري.

بدء الدرا�سة يف جامعات م�سر و�سط ا�ستنفار اأمني

•• الفجر – تون�س - خا�س:
�أك�����د �لأم������ني �ل���ع���ام حل���رك���ة ن���د�ء 
حزبه  �أّن  �لبكو�س،  �لطيب  تون�س 
متم�ّشك بخيار �لتحالف م�شتقبال 
�مل�شروع  ن��ف�����س  ي�����ش��ارك��ه  م���ن  م���ع 
�ملجتمعي �ملتعلق بالدولة �لع�شرية 
�أّن  على  و���ش��ّدد  و�لتقدمية  �ملدنية 
�لت�شارك يف �حلكم  �إمكانية  م�شاألة 
بني ند�ء تون�س وحركة �لنه�شة ل 
�نك�شاف  قبل  عنها  �حلديث  ميكن 
من  �أّن��ه  معترب�  �لنتخابات،  نتائج 
طبيعة �لعمل �ل�شيا�شي �لإعالن عن 

خيار�ت وتوجهات ��شرت�تيجية.
و�أ�����ش����اف �ل��ب��ك��و���س �أّن������ه م���ن غري 
حتالف  ع�����ن  �حل�����دي�����ث  �مل����ع����ق����ول 
مرتقب يف �ل�شلطة بني ند�ء تون�س 
و�لنه�شة ل�شيما يف ظّل �لختالف 
يف �ل��روؤى وت�شاءل قائال: كيف لنا 
�أن نتحالف مع �لنه�شة و�حلال �أّن 
على  ع���ادة  ي��ق��وم  �لتحالف  مفهوم 
م�شروعا  تتقا�شم  �أط����ر�ف  �ل��ت��ق��اء 

�لوطنية حلقوق �لإن�شان.
و�أك����د �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �لحت����اد �أّن 
�شيتو�جدون  �مل���ر����ش���د  م���ر�ق���ب���ي 
ك���اف���ة م���ر�ك���ز �لق�������رت�ع خالل  يف 
�أّنه  مو�شحا  �ملرتقبة،  �لنتخابات 
�شيخ�ش�س  د�ئما  مر�شد�  �شيكون 
�لنتخابية  �ملحطات  كافة  ملر�قبة 
�مل��ق��ب��ل��ة ل��ت��ج��ن��ب ك����ل �لإخ�������اللت 
نز�هتها،  و  جناحها  يف  و�مل�شاهمة 

وفق تعبريه .
�لد�خلية  وزي���ر  ���ش��رح  جانبه،  م��ن 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل��ط��ف��ي ب���ن ج����دو �أم�س 
�لأمنية  �ل����وح����د�ت  �أّن  �ل�����ش��ب��ت، 
متكنت خالل عطلة عيد �لأ�شحى 
من جتاوز تهديد�ت �إرهابية جدية، 
�لد�خلية  وز�رة  ق��ي��ام  ع��ن  ك��ا���ش��ف��ا 
باإعد�د خطة متكاملة بالتعاون مع 
�جلي�س لتامني �لعملية �لنتخابية 
و�إع��د�د م�شالك بديلة مل�شار عملية 
�لقرت�ع و�لتجميع و�لفرز يف حال 
تهديد  �أي  �أو  ب�شيط  م��ان��ع  وج���ود 

�إرهابي.

و�حد  �شّف  يف  م�شرتكة  وت�شور�ت 
�شّد �أطر�ف �أخرى تتعار�س معها؟ 
فهل ميكن �أن يتحالف ند�ء تون�س 

�شّد �لقوى �لدميقر�طية؟. 
وح������ول م���وق���ف ن������د�ء ت���ون�������س من 
�لنه�شة  ح��رك��ة  زع��ي��م  ت�شريحات 
ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي ب��خ�����ش��و���س عدم 
�لتق�شيم  �أت����������ون  يف  �ل���������ش����ق����وط 
�لبكو�س  �لطيب  �أج���اب  �ملجتمعي، 
يتبناه  �ل���ذي  �خل��ط��اب  �إّن  ب��ال��ق��ول 
م�شّدد�  �نق�شاميا،  يعترب  ل  حزبه 
على �أّن ت�شخي�س وحتليل �ملو�شوع 
م����ن ه�����ذه �ل�����ز�وي�����ة �ل�����ش��ي��ق��ة قد 
�لأحز�ب  تكوين  عملية  من  يجعل 
للتون�شيني  تق�شيما  ذ�ت��ه��ا  ح��ّد  يف 
رئي�س  �لغنو�شي  ر����ش��د  �أّن  وي��ذك��ر 
ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة �لإ���ش��الم��ي��ة كان 
ق��د ���ش��ّرح �جل��م��ع��ة ل���روي���رتز، باأّن 
�ئتالف  م�����ش��ت��ع��د حل��ك��وم��ة  ح���زب���ه 
�لعلمانيني  خ���������ش����وم����ه  ت�������ش���م 
علي،  بن  م�شوؤولو  يقودها  و�أحز�با 
ب����ذور  �أول  غ���ر����س  ب���ه���دف  وذل������ك 
�ل��ب��الد، م�شري�  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف 
لديها  لي�س  �لنه�شة  �أن حركة  �إىل 

�لهيئة  رف�شت  �أن  بعد  �لرئا�شية 
ملفات  لالنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا 

تر�شحهم.
باملحكمة  ب��الإع��الم  �ملكلف  و�أو���ش��ح 
�لبتد�ئية �لقا�شي فا�شل �ملكّور، �أّن 
برف�س  ق�شت  �لبتد�ئية  �ملحكمة 
ورف�س  �شكال  �لطعن  6 ق�شايا يف 
15 ق�شية طعن �أ�شال وعدم قبول 
ق�شية و�حدة وقبول مطلب رجوع 

يف �لطعن �شحب ق�شية �لطعن.
وبنّي �أّن هذه �لأحكام قابلة للطعن 
�لعامة  �جل���ل�������ش���ة  �أم��������ام  جم�������دد� 
�لق�شائية للمحكمة �لإد�رية ح�شب 
�لأ�شا�شي  �ل��ق��ان��ون  عليه  ين�س  م��ا 
و�ل�شتفتاء..  بالنتخابات  �ملتعلق 
�لتون�شي  �لعام  و�أعلن �لحت��اد  هذ� 
�شروعه  �ل�����ش��ب��ت،  �أم�������س  ل��ل�����ش��غ��ل، 
�لنقابيني  م����ن  ع�����دد  ت���ك���وي���ن  يف 
�لعملية  م��ر�ق��ب��ة  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
لرتكيز  خ���ط���وة  يف  �لن���ت���خ���اب���ي���ة، 
�لنتخابات  مل��ر�ق��ب��ة  د�ئ���م  م��ر���ش��د 
�ملعهد  بال�شر�كة مع  �شلب �لحتاد 
�لإن�����ش��ان و�لهيئة  �ل��ع��رب��ي حل��ق��وق 
�ل���ع���ل���ي���ا ل���ل���م���ح���ام���ني و�ل����ر�ب����ط����ة 

�لإ�شالميني و�لعلمانيني هو �لذي 
و�شعية  �أن  م���وؤك���د�  ت��ون�����س،  �أن���ق���ذ 
ت��ون�����س ب��ع��د �لن��ت��خ��اب��ات ل��ن تكون 
بل  م�شتقرة  دميقر�طية  و���ش��ع  يف 

�أي فيتو على �أي حزب قانوين و لن 
تو�جه �لإق�شاء �لذي عرفته �شابقا 

بالإق�شاء ح�شب تعبريه.
بني  �لوفاق  �أن   ، �لغنو�شي  و�أ�شاف 

�ن��ت��ه��ت �لدو�ئر  �أخ����رى،  م��ن ج��ه��ة 
�لإد�ري�����ة  للمحكمة  �ل���ش��ت��ئ��ن��اف��ي��ة 
23 طعنا  �ل��ب��ت يف  ت��ون�����س م��ن  يف 
لالنتخابات  �ملرت�شحون  ب��ه  تقدم 

�شتكون دميقر�طية �نتقالية حتتاج 
تعالج  وط��ن��ي��ة  وح���دة  ح��ك��وم��ة  �إىل 
�لو�شع  �ل��ت��ح��دي��ات يف ظ��ل  ع��دي��د 

�لإقليمي �مل�شطرب.

ردًا على مقرتح رئي�س حركة النه�شة

نداء تون�س: االأقربون اأوىل.. بالتحالف!
الداخلية: خطة متكاملة مع وزارة الدفاع لتاأمني العملية النتخابية 

بني �ل�شب�شي و�لغنو�شي مو�جهه 

�لبكو�س خلف �ل�شب�شي يف �جتماع �نتخابي

را�سد الغنو�سي: 
م�ستعدون للعمل

 مع وزراء ابن علي

املحكمة االإدارية 
ترف�س كل طعون 
املرت�سحني للرئا�سية

تظاهرات ليلية موؤيدة للأكراد يف تركيا 

رقم قيا�شي يف �نتخابات 2014
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
YSN  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 217259   بتاريخ : 2014/09/07
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

  با�ش��م:  يا�شني ن�شار ح�شني �شاياين.
وعنو�نه:  �ل�شارقة  -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات…

�مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة وغريها من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملالب�س وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر ومعاجني �لأ�شنان وم�شتح�شر�ت �لتجميل و�لعطور و�لبخور.
�لو�ق�عة بالفئة:)3(

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن حروف )YSN( مكتوبة باللغة �لالتينية ،و بطريقة مميزة و �لحرف 
م�شبكة مع بع�س وباخلط �لأ�شود ، على خلفية بي�شاء ، كما هو مو�شح بال�شكل.

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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

العدد  11228 بتاريخ 2014/10/12     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                    �ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/د�ر �لعتماد للمقاولت- ���س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 
�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/10/12 �ل�شاعة 8:30  

�شباحاً 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لق لويف حالة تخلفكم 
فان �حلكم �شيكون مبثابةخ�شوري. بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول 

�ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

رقم �لق�شية
3639/2014/13
3641/2014/13

م
1
2

��شم �ملدعي
 �شفيق بك�س خد� �حمد
�جمد رحمان نور �حمد

مبلغ �ملطالبة
20521 درهم �شامل تذكرة �لعودة
20521 درهم �شامل تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
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اقت�سادية دبي واأكادميية م�سرف ال�سارقة االإ�سلمي تنظمان الدورة الثالثة ملوؤمتر الروؤية نحو احلقيقة يف نوفمرب املقبل
�ملتعددة  �لو�شائط  ��شتخد�م  خ��الل  من  باأ�شرها  �ملنطقة  يف  نوعه  من  �لأول 
و�ملناق�شات �حلية حيث �شيتم عر�س مقتطفات فيديو من �لعرو�س �لتقدميية 
على �حلا�شرين قبيل �نعقاد �ملوؤمتر مبا مينحهم روؤية و��شحة حول مو��شيعه 
قبل ح�شوره .. كما ي�شمل �ملوؤمتر عرو�شا تقدميية من قبل جمموعة خمتارة 
من �ملو�طنني من طلبة �جلامعات �لإمار�تية. وقال علي �إبر�هيم نائب �ملدير 
�لعام ل�شوؤون �لتخطيط و�لتنمية بد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف دبي �ن تنظيم 
�ملوؤمتر ياأتي تو�فقا مع توجه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة نحو توفري �لبد�ئل 
و�حللول �لذكية للمجتمع حيث �شيكون مبثابة نقلة نوعية يف جمال �ملوؤمتر�ت 
�لو�شائطية على م�شتوى �ملنطقة.. و�شيتوىل �مل�شاركون خماطبة �حل�شور من 
خالل فيديو قبيل �نعقاد �ملوؤمتر ومن ثم ��شتخد�م �لتو��شل �ملبا�شر - وجها 
لوجه - خالل ح�شور �ملوؤمتر لالإجابة عن �ل�شتف�شار�ت �لتي يطرحها �حل�شور 

•• ال�صارقة-وام:

دبي  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  يف  �لأع��م��ال  لقطاع  �لتميز  �إد�رة  تنظم 
ملوؤمتر  �لثالثة  �ل���دورة  �لإ���ش��الم��ي  �ل�شارقة  م�شرف  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون 
�لروؤية نحو �حلقيقة حتت �شعار �أفكار ذكية للم�شتقبل وذلك يوم 12 نوفمرب 
�ملقبل مبركز دبي �لتجاري �لعاملي بهدف �إبر�ز �لتجارب �لناجحة يف قطاعات 
�لذي  �لعام  هذ�  موؤمتر  تنظيم  وياأتي  بها.  و�لإقتد�ء  وتعميمها  كافة  �لدولة 
يقام برعاية كل من - �لقب�شة وجي بي �إم و�إيندييجو و�لعربية للطري�ن - يف 
�إطار �لتعاون �مل�شتمر بني د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بدبي و�أكادميية م�شرف 
�مل�شاريع  من  ع��دد  ��شتعر��س  �ملوؤمتر  خ��الل  �شيتم  حيث  �لإ�شالمي  �ل�شارقة 
�ملتميزة من قبل �شخ�شيات وقادة مرموقني يف موؤ�ش�شات عدة و�شيكون �ملوؤمتر 

مما ي�شهم يف ت�شهيل �لتعلم �لو�شائطي. من جانبه قال حممد عبد�هلل �لرئي�س 
�لتنفيذي مل�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي �إن ��شتمر�ر عقد هذ� �ملوؤمتر هو تاأكيد 
حر�شنا على خلق من�شة فريدة لإطالق �ملو�هب و�لطاقات �ملبدعة لدميومة 
منو وتطور دولتنا.. م�شري� �ىل �ن �إد�رة �مل�شرف قررت يف هذ� �ملوؤمتر �إجر�ء 
م�شابقة لطلبة �جلامعات حول جتاربهم �مل�شتقبلية �لناجحة ..و�شنقوم بتقييم 
نف�شه..  �ملوؤمتر  يف  جتاربهم  عن  للحديث  فائزين  ثالثة  و�ختيار  �مل�شاركات 
ونعتقد �أن �إ�شر�ك �ل�شباب �ملتميز ي�شكل �إ�شافة نوعية لهذه �لفعالية و�شيلهم 
�لكثريين لل�شري على هذه �خلطى. وي�شمل �ملوؤمتر جل�شتني تت�شمن �لأوىل 
كل  �لأوىل  يف  يتحدث  متخ�ش�شتني  ح��و�ري��ت��ني  ن��دوت��ني  و�لثانية  كلمات   7
من �لدكتور �شعيد حممد �ل��ربو�ين مدير عام �مل��و�رد �لب�شرية يف دوكاب عن 
�أحمد تهلك رئي�س  �لدكتور  يليه  بيئات ثقافية متعددة  و�لتاألق �شمن  �لعمل 

جمل�س �إد�رة �شركة ليفنبريت للحديث عن حتويل مو�طني دولة �لإمار�ت �إىل 
مهنيني فائقي �لتميز ويتحدث �شريدهار �شامباث �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�لبلو�شي  جا�شم  ويقدم  �لإ�شرت�تيجي.  و�لتخطيط  �لإد�رة  عن  موتيفاليويت 
�لإ�شالمي  �ل�شارقة  لالأفر�د يف م�شرف  �مل�شرفية  �خلدمات  رئي�س جمموعة 
عر�شا تقدمييا حتت عنو�ن - �لنموذج �ملثايل للقيادة - يليه عر�س يقدمه ر. 
�شانكر �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �إيرنجايز يتناول خالله كيفية �لتحول نحو 
�لقت�شاد �ملعريف ويف �لعر�س �لتقدميي �ل�شاد�س يتحدث بينود �شانكر �ملدير 
�لعام �لتنفيذي ملعهد جيني�شي�س عن ثقافة �ل�شركات و�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي ويختتم 
�لعمليات يف جمموعة �شركات جاكيز فعاليات �جلل�شة  �أ�شي�س باجنابي مدير 
�لأوىل باحلديث عن تاأهيل قادة �مل�شتقبل من خالل ربط �لتعليم مبتطلبات 

�لعمل. 

 �ستاندرد اآند بورز : اآفاق م�سرقة للتمويل االإ�سلمي يف دول اخلليج 

% خالل الأ�شابيع الــ 52 املا�شية % حتى تاريخه واأكرث من 108  قيمة اأ�شهم اإعمار ت�شجل زيادة بحوايل 62 

 اإعمار العقارية توافق على توزيع 9 مليارات درهم اإماراتي اأرباحًا 
نقدية على امل�ساهمني لتتجاوز توزيعاتها للعام احلايل 17,12 مليار درهم 

 �سرتاتا تنجح يف ت�سليم كافة �سحنات منتجاتها اإىل �سركات 
ت�سنيع الطائرات العاملية وفق اجلداول الزمنية املحددة

�إجناز �لعديد من مر�حل �لتو�شعة قبل �لتاريخ �ملحدد 
لها.. و�شي�شيف م�شروع �لتو�شعة 9 �آلف مرت مربع من 
�مل�شاحة �ملخ�ش�شة لالإنتاج �إىل �مل�شاحة �حلالية مل�شنع 
لالإنتاج  �ملخ�ش�شة  �لإجمالية  �مل�شاحة  لتزيد  �شرت�تا 
يف  �لعمل  ينتهي  �أن  ويتوقع  مربع  مرت  �أل��ف   30 عن 
 .2015 �لعام  من  �لثاين  �لربع  يف  �لتو�شعة  م�شروع 
�لتوطني  �إد�رة  و��شلت  �لتي  �لكبرية  �لنجاحات  وم��ع 
و�لتدريب و�لتعليم يف �شرت�تا حتقيقها خالل �ل�شنو�ت 
�لوطني  �مل�شتوى  على  �شمعتها  �لإد�رة  كر�شت  �ملا�شية 
مما �شجع �شركتان من �ل�شركات �ملحلية على �ل�شتعانة 
و�إ�شالح  �شيانة  ع��ل��ى  �ل��ت��دري��ب  جم���ال  يف  ب��خ��رب�ت��ه��ا 
هياكل �لطائر�ت و�أجز�ء من �ملو�د �ملركبة.. حيث تلقت 
�شركة �أبوظبي �ل�شتثمارية لالأنظمة �لذ�تية �أ�شبوعان 
و�إ�شالح  �شيانة  على  �شرت�تا  يف  �لعملي  �لتدريب  من 
ج�شم وذيل طائرة �شيبيل �ملروحية بدون طيار وت�شمن 
�لطائرة  �لت�شققات يف ذيل  �إ�شالح  �لتدريب على  ذلك 
با�شتخد�م �ألياف �لكربون و�ل�شمغ ومل يقت�شر تدريب 
جتاوزه  ب��ل  فح�شب  �لإ���ش��الح  على  �ل�شركة  موظفي 
ليت�شمن �إعد�د وثائق تعليمات �لإ�شالح ل�شتخد�مها 

م�شتقبال. 

•• اأبوظبي-وام:

بالكامل  �مل��م��ل��وك��ة  للت�شنيع  ���ش��رت�ت��ا  ���ش��رك��ة  و����ش��ل��ت 
�أجز�ء  ت�شنيع  و�ملتخ�ش�شة يف  للتنمية  �ملبادلة  ل�شركة 
هياكل �لطائر�ت من �ملو�د �ملركبة حتقيق �لعديد من 
�لجناز�ت يف جمايل �لإنتاج وتطوير �لكو�در �لوطنية.. 
ومتكنت من ت�شليم كافة �شحنات منتجاتها �إىل �شركات 
ت�شنيع �لطائر�ت �لعاملية وفق �جلد�ول �لزمنية �ملحددة 
وبنجاح  �لنتهاء  �شرت�تا  �لإنتاج يف  �إد�رة  و��شتطاعت   .
�أج���ز�ء  ل��ل��ج��زء �لأك����رب و�لأخ�����ري م��ن  �أول فح�س  م��ن 
  340/330 �ي��ه  �إي��رب��ا���س  ل��ط��ائ��ر�ت  �ل��رف��ع  تخفيف 
�إد�رة  . ونظمت   2014 �لعام  �لثاين من  �لربع  خالل 
�شركة  مع  بالتعاون  كايزن  منهجية  على  دورة  �لإنتاج 
يف  �لهدر  تقلي�س  مل�شروع  ��شتكمال  وذل��ك  �شينجي�شتو 
على  �لتح�شينات  من  �لعديد  �إج��ر�ء  ومت  �مل�شتهلكات.. 
طريقة �لعمل مع حتديد �لكثري من �لإج��ر�ء�ت �لتي 
�شيجريها فريق جتميع �جلنيحات و�لفرق �مل�شاندة له 
يف �لأ�شهر �لقادمة مثل تخفي�س عدد مناوبات �لعمل 
على قو�لب �لتجميع بو�قع 4 مناوبات . وت�شرف �إد�رة 
ومت  �مل�شنع  تو�شعة  م�شروع  على  �لت�شغيلية  �لعمليات 

•• دبي-الفجر: 

بورز  �آن��د  �شتاندرد  توقعات  �أظ��ه��رت 
�أن  �لئ��ت��م��اين  �لت�شنيف  خل��دم��ات 
ق��ط��اع �ل��ت��م��وي��ل �لإ���ش��الم��ي يف دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي �شيحافظ 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �ل�شريع  من��وه  على 
�لنتائج  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل��ة 
�ل���ق���ط���اع���ات يف عام  �مل��ت��ب��اي��ن��ة ع���رب 
وك�شف �لتقرير �أن تو�شع    .2014
بالتوقعات  مدفوعاً  �شيكون  �لقطاع 
جمل�س  ل���دول  �ل��ق��وي��ة  �لقت�شادية 
و�حتياجات  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل���ت���ع���اون 
وزي���ادة  �مل�����ش��ت��م��رة،  �لتحتية  �لبنية 
و�لكيانات  �حل���ك���وم���ات  �إ������ش�����د�ر�ت 
ت�شكل  و������ش�����وف  ب����ه����ا.  �مل����رت����ب����ط����ة 
�ل��ت��وج��ه��ات �حل��ال��ي��ة و�مل��ت��وق��ع��ة يف 
�لدور  وخا�شة  �لإ�شالمي،  �لتمويل 
�مل���ت���ز�ي���د ل��ل��ق��و�ن��ني �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 
�لرئي�شية  �ملو��شيع  �ل�����ش��وق،  تطور 
�آند  �شتاندرد  تعتزم  �ل��ذي  للموؤمتر 
 14 بتاريخ  دبي  ��شت�شافته يف  بورز 

�أكتوبر 2014.
�أن���در����ش���ون، �ملدير  ���ش��ت��ي��و�رت  وق����ال 
ملنطقة  �لإق���ل���ي���م���ي  و�مل����دي����ر  �ل���ع���ام 
�شتاندرد  وكالة  يف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�آند بورز : نحن متفائلون بتوقعاتنا 
دول  يف  �لإ���ش��الم��ي  �لتمويل  لقطاع 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، لكننا  جم��ل�����س 
بني  خمتلفة  �أد�ء  م�����ش��ت��وي��ات  ن���رى 
�ل���ع���ام، وجمموعة  ه���ذ�  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لتي  �لهيكلية  �لق�شايا  من  و��شعة 
وعلى  �لتحديات.  فر�س  يف  ت�شتمر 
�أن  �إل  �ل��ن��م��و،  �ل���رغ���م م���ن حت��ق��ي��ق 
ه����ذ� �ل���ق���ط���اع �مل����دف����وع ب��ال��ط��ل��ب ل 

�خل��دم��ات �مل��ال��ي��ة �لإ���ش��الم��ي��ة حول 
�لقطاع  مينح  ق��د  �مل���ال  ر�أ����س  كفاية 
نقاط  لبع�س  حلول  لإيجاد  فر�شة 
منها  يعاين  �لتي  �لهيكلية  �ل�شعف 
منذ وقت طويل. وميكن لحتياطات 
مبوجب  �ملقدمة  �مل��ال  ر�أ����س  حماية 
قطاع  جتعل  �أن  �جلديدة  �ملتطلبات 
جمل�س  دول  يف  �لإ�شالمي  �لتمويل 
مرونة  �أك�����رث  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
ملو�جهة �لتقلبات �لدورية من خالل 
ومن  لديه.  �لر�شملة  ق��در�ت  تعزيز 
�خلدمات  جمل�س  ي�شدر  �أن  �ملتوقع 
�لتوجيهي  دليله  �لإ�شالمية  �ملالية 
وح�شاب  �ل�����ش��ي��ول��ة  ت��غ��ط��ي��ة  ح�����ول 
ن�����ش��ب ����ش���ايف �ل��ت��م��وي��ل �مل�����ش��ت��ق��ر يف 
تعتقد  �لإ���ش��الم��ي��ة، حيث  �مل�����ش��ارف 
�شتاندرد �آند بورز �أن هذه �ملتطلبات 
�ل�شائلة  �لأ���ش��ول  ونق�س  �جل��دي��دة 
يحفز  قد  �لقطاع  يف  �جل��ودة  عالية 
ت���ط���وي���ر جم���م���وع���ة ج�����دي�����دة من 
�أن  �إىل  وي�شار  �ل�شيولة.  �إد�رة  �أدو�ت 
حمللي �شتاندرد �آند بورز �شيقدمون 
للقطاع  توقعاتهم  ح��ول  تقريرهم 
خ���الل م��وؤمت��ر ���ش��ت��ان��درد �آن����د بورز 
�ل����ذي يقوده  ل��ل��ت��م��وي��ل �لإ���ش��الم��ي 
�مل��دي��ر �لعام  �أن���در����ش���ون،  ���ش��ت��ي��و�رت 
�ل�شرق  ملنطقة  �لإق��ل��ي��م��ي  و�مل���دي���ر 
دماك،  و�ل��دك��ت��ور حممد  �لأو����ش���ط، 

رئي�س �لتمويل �لإ�شالمي �لعاملي.

وف��ر���س �ل��ت��م��وي��ل �ل���و�ف���رة. ونحن 
�لإ�شالمية  �مل�������ش���ارف  �أن  ن��ع��ت��ق��د 
�أقر�نها،  م��ن  �أ���ش��رع  ب��وت��رية  �شتنمو 
تنطوي  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �شيما  ول 
�لئتمان  من��و  �حتمالت  �أع��ل��ى  على 

�ملحلي . 
�مل�شريف  �ل���ق���ط���اع  ن��ق��ي�����س  وع���ل���ى 
قطاع  �أد�ء  �ن��خ��ف�����س  �لإ����ش���الم���ي، 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  يف  �ل��ت��ك��اف��ل 
من  �أق�����ر�ن�����ه  �أد�ء  ع����ن  �خل��ل��ي��ج��ي 
�أ�شهمت  وق��د  �لتقليدية.  �مل�����ش��ارف 
�لتاأمني  ملفهوم  �مل�شتمرة  �مل��ق��اوم��ة 
خطوط  لهيمنة  �ل�شوق  تعّر�س  يف 
�لعمل �لإلز�مية و�إ�شعافه باملناف�شة 
�شتاندرد  وتتوقع  لالأ�شعار.  �حل��ادة 
�لتكافل يف  ينتج قطاع  �أن  ب��ورز  �آن��د 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �أكرث 
من 10% فقط من �إجمايل �أق�شاط 
�لتكافل يف �ل�شوق. ويهيمن �لتاأمني 
�ل���ط���ب���ي وت����اأم����ني �ل�������ش���ي���ار�ت على 
�أن توفري منتجات  �لقطاع، يف حني 
�لدخار للحياة، و�لتي ت�شكل دعامة 
يفتقر  ي��ز�ل  ل  �لنا�شجة،  �لأ���ش��و�ق 

�إىل �لتطوير يف �ملنطقة. 
و�شيكون دور �لقو�نني �لتنظيمية يف 
�ل�شوق حمور نقا�س رئي�شي  تطوير 
�آن���د ب���ورز .  خ��الل م��وؤمت��ر �شتاندرد 
�لئتماين  �لت�شنيف  وكالة  وتعتقد 
�أن �ملعيار �ملنقح �ل�شادر عن جمل�س 

�مل��ن��ط��ق��ة. وعلى  ���ش��م��ن  �ل�����ش��وق  يف 
�آن����د بورز  ���ش��ت��ان��درد  �أن  �ل��رغ��م م��ن 
�لإ�شالمية  �مل�������ش���ارف  من���و  ت��ت��وق��ع 
�مل�شارف  م���ن  ت���دري���ج���ي���اً  ل��ت��ق��رتب 
�لعقد  م��������د�ر  ع����ل����ى  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
�ل�شوقية  �حل�شة  �شت�شتمر  �ملقبل، 
�لرتفاع  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة  للم�شارف 
�ملقبلة.  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل 
�لأ�شول  زي���ادة  �ل��وك��ال��ة  تتوقع  كما 
�خلليجية  ل��ل��م�����ش��ارف  �لإج��م��ال��ي��ة 
 2 �إىل  و�لإ����ش���الم���ي���ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
 2015 ع��ام  بنهاية  دولر  تريليون 
عام  ن��ه��اي��ة  يف  قيمتها  م���ع  م��ق��ارن��ة 
تريليون   1.7 بلغت  و�لتي   2013
تنمو  �أن  �أي�شاً  �مل��رج��ح  وم��ن  دولر. 
�مل�������ش���ريف يف دول  ح�����ش��ة �لئ���ت���م���ان 
�لعامني  خ��الل   %10 بنحو  �خلليج 

2014 و 2015.  
و�أ������ش�����اف �أن�����در������ش�����ون: ي����ع����ود منو 
�إىل  �لإ�شالمية  �مل�شرفية  �خلدمات 
و��شتعادة  �لقوي،  �لقت�شادي  �لنمو 
�ل�شركات،  يف  �لأ����ش���ول  ج���ودة  دورة 

يز�ل يعاين من حمدودية �لعر�س. 
�لنمو، من  ت�شريع وترية  �أجل  ومن 
مر�كز  وتعزيز  تو�شيع  للغاية  �ملهم 
دول  �لقائمة يف  �لإ�شالمي  �لتمويل 
و�عتماد  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 
بيئة تنظيمية �أكرث �شفافية. و�شوف 
تناق�س �شتاندرد �آند بورز يف موؤمترها 
�لإ�شالمي  للتمويل  �لثالث  �ل�شنوي 
على  �لرتكيز  م��ع  �لقطاع  م�شتقبل 
ت�شهيل  يف  �لتنظيمية  �لقو�نني  دور 

تطوره . 
قطاع  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي����ك����ون  و������ش�����وف 
�ل���������ش����ك����وك م������ن ب������ني �مل����و������ش����ي����ع 
�ملوؤمتر.  �شيناق�شها  �لتي  �لرئي�شية 
�شحية  �أحجاماً  �لقطاع  �شجل  وق��د 
قيمة  بلغت  ح��ي��ث   ،2014 ع���ام  يف 
�إ�شد�ر�ت دول �خلليج حتى تاريخ 5 
�أمريكي  دولر  مليار   20.3 �أكتوبر 
مقارنة   %27.3 بلغ  زي���ادة  مبعدل 
�ملا�شي.  �ل���ع���ام  م���ن  �ل���ف���رتة  ب��ن��ف�����س 
�لنخفا�س  ع����ن  �ل��ت��ع��وي�����س  ومت 
�إ������ش�����د�ر�ت �شكوك  ���ش��ه��دت��ه  �ل�����ذي 
مبقد�ر  �لتحتية  و�لبنية  �ل�شركات 
�لفرتة  بنف�س  مقارنة  تقريباً  �لثلث 
زيادة  خ���الل  م��ن   2013 ع���ام  م��ن 
و�ملوؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ات  �إ�����ش����د�ر�ت 
بورز  �آن��د  �شتاندرد  وتتوقع  �مل��ال��ي��ة. 
 2014 عام  �ل�شكوك يف  �إ�شد�ر  �أن 
�لعام  5% عن  �شي�شهد من��و�ً مبعدل 
�ملا�شي، ويدعم هذه �لتوقعات �إعادة 
�ل�شكوك  م��ن  �لح��ت��ي��اج��ات  مت��وي��ل 
لدول  �جليدة  �لقت�شادية  و�لآف���اق 

جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
�مل�شارف  و��شلت  وب�شورة متز�منة، 
زيادة ح�شتها  �لإ�شالمية �خلليجية 

دولر  م��ل��ي��ار   17،68( �إم���ار�ت���ي 
 ،2013 ع��ام  نهاية  مع  �أمريكي( 
مليون   226 جم����م����وع����ه  وم�������ا 
م��رت م��رب��ع م��ن �لأر����ش��ي يف �أبرز 
عن  ف�شاًل  �لعاملية،  �لنمو  �أ���ش��و�ق 
�أكرث  ت�شم  ومنتجعاً  ف��ن��دق��اً   12
�أطلقت  وق��د  غ��رف��ة.   1900 م��ن 
�ل�������ش���رك���ة ه�����ذ� �ل����ع����ام ع�������دد�ً من 
و�لتي  �جلديدة،  �لكربى  �مل�شاريع 
����ش��ت��ق��ط��ب��ت �ه��ت��م��ام��اً ك���ب���ري�ً من 

�مل�شتثمرين. 

•• دبي-الفجر: 

�إعمار  �شركة  �إد�رة  جمل�س  و�ف���ق 
نقدية  �أرب��اح  توزيع  على  �لعقارية 
�إمار�تي  دره��م  مليار�ت   9 بقيمة 
)2،45 مليار دولر �أمريكي( على 
�ل�شركة، ليتجاوز بذلك  م�شاهمي 
�إجمايل قيمة �لأرب��اح �ملوزعة هذ� 
�لعام 17،12 مليار درهم )4،66 
مليار دولر(، وهي و�حدة من �أكرب 
توزيعات �لأرباح �ملعلنة لأي �شركة 
�لقيمة  وت�شكل  مدرجة.  �إمار�تية 
حو�يل  �لأ�شهم  لأرب��اح  �لإجمالية 
�لقيمة  �إج����م����ايل  م����ن   250%
�لإ�شمية لأ�شهم �إعمار ، مما ي�شلط 
�لتي  �ملجزية  �لقيمة  على  �ل�شوء 

توفرها �ل�شركة للم�شاهمني.
جاء �لإع��الن عن هذه �خلطوة يف 
جانب  من  �لالفت  �لطلب  �أعقاب 
�مل�شتثمرين �لإقليميني و�لدوليني 
�أ�شهم  لإج��ر�ء طرح عام �أويل على 
�لت�شوق’  ملر�كز  ’�إعمار  جمموعة 
، و�ل������ذي ج��م��ع �أك�����رث م���ن 172 
مليار درهم )46،8 مليار دولر(. 
�إع���م���ار �ل��ع��ق��اري��ة بعقد  و���ش��ت��ق��وم 
�لعمومية  للجمعية  عادي  �جتماع 
�مل�شاهمني  مو�فقة  على  للح�شول 

لتوزيع ح�ش�س �لأرباح �خلا�شة.
و�رتفعت قيمة �أ�شهم �إعمار ، �لتي 
�لأك��رث و�لأن�شط  �لأ�شهم  تعد من 
ت���د�وًل يف �شوق دب��ي �مل��ايل ، بنحو 
 52 �ل��  �لأ�شابيع  خ��الل   108%
�شنوية  زي���ادة  حتقيق  م��ع  �ملا�شية 
�لعام  بد�ية  منذ  �لأ�شهم  قيمة  يف 
و�عتبار�ً   .62% تتخطى  بن�شبة 
من 11 �أكتوبر 2014، �أ�شبحت 
�إعمار تتمتع بقيمة �شوقية تتخطى 

�مل��ت��ز�ي��د و�مل��رت��ك��ز على  دب���ي  بنمو 
�أر����ش���ى مالحمها  خ��ارط��ة ط��ري��ق 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، ملو��شلة حفز 
�لرئي�شية  �لقت�شادية  �لقطاعات 
خاللها.  م��ن  ري��ادت��ن��ا  �أثبتنا  �لتي 
لتحقيق  �جل��ه��ود  ب��ذل  و�شنو��شل 
مزيد من �لإجناز�ت و�بتكار قيمة 

جمزية جلميع �شركائنا . 
وك���ان���ت �إع���م���ار ق���د �أع��ل��ن��ت خالل 
�أب���ري���ل �ل��ف��ائ��ت ع���ن توزيع  ���ش��ه��ر 
�أرباح مل�شاهميها بقيمة 8 مليار�ت 
درهم �إمار�تي )2،18 مليار دولر 
�أمريكي(، مبا يف ذلك توزيع �أرباح 
يعادل  ما  �أو   15% بن�شبة  نقدية 
�إم�����ار�ت�����ي  دره�������م  م���ل���ي���ون   975
�أمريكي(  دولر  مليون   265،5(
بالإ�شافة �إىل %10 �أ�شهم منحة 
�شهم  م��ل��ي��ون   650 ي��ك��اف��ئ  م��ا  �أو 
بقيمة 7،12 مليار درهم �إمار�تي 
�أي  �أمريكي(  دولر  مليار   1،94(
�إمار�تي  دره����م   10،95 مب��ع��دل 
تاريخ  �لو�حد، وذلك حتى  لل�شهم 

23 �أبريل 2014. 
 ،2014 ي���ون���ي���و   30 وب����ت����اري����خ 
�جلهة   ، �لعقارية  �إع��م��ار  �أ�شبحت 
للمر�كز  �ل��ر�ئ��د  و�مل�����ش��ّغ��ل  �مل��ال��ك��ة 

حو�يل  متتلك  دب���ي،  يف  �لتجارية 
كم�شاحة  مربعة  قدم  مليون   5،9
�إجمالية قابلة للتاأجري، مع معدل 
�ل�شتة  �لأ���ش��ه��ر  يف   95% �إ���ش��غ��ال 
�ملنتهية يف 30 يونيو 2014 عرب 
ويعترب  �لأرب���ع���ة.  عملها  وح����د�ت 
�إعمار -  �أب��رز م�شاريع  دبي مول - 
�لأكرث  �لع�شرية  �لت�شوق  وج��ه��ة 
ع��ل��ى م�شتوى  ل���ل���زو�ر  ����ش��ت��ق��ط��اب��اً 
�لعامل.  ي�شار �إىل �أن �إعمار متتلك 
�أ�شوًل بقيمة 64،93 مليار درهم 

 22،32( دره���م  م��ل��ي��ار   81،98
مليار دولر(. وبهذه �ملنا�شبة، قال 
حممد �لعبار، رئي�س جمل�س �إد�رة 
’�إعمار‘  حققت   : �لعقارية  �إع��م��ار 
�لعام من حيث  ه��ذ�  مهماً  �جن���از�ً 
حيث  مل�شاهميها؛  �لقيمة  ت��ع��زي��ز 
قامت بتوزيع ح�ش�س �أرباح بقيمة 
 4،66( دره�����م  م��ل��ي��ار   17،12
مليار�ت   10 منها  دولر(،  مليار 

و�شنو��شل  ب���ق���در�ت���ن���ا.  �ل���ك���ب���ري 
درجات  �أعلى  �إ�شافة  على  تركيزنا 
�لقيمة �ملجزية على �ملدى �لطويل 
م���ن خ���الل دع���م ق��ط��اع��ات عملنا 
بالعقار�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وجتارة  �لت�شوق  ومر�كز  �لفاخرة، 
�لتجزئة، وقطاع �ل�شيافة. ويوؤكد 
بن�شبة  �إع��م��ار  �شهم  قيمة  �رت��ف��اع 
%62 منذ بد�ية �لعام على جناح 

درهم )2،72 مليار دولر( �أرباحاً 
نقدية مت �لإعالن عنها هذ� �لعام. 
�لعام،  ه����ذ�  م���ن  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
�أرباح  ت��وزي��ع  ع��ن  �ل�شركة  �أع��ل��ن��ت 
�أ�شهم  �إدر�ج  م��ن  �إ���ش��اف��ي��ة  ن��ق��دي��ة 
�ليوم  ن��ح��ن  وه���ا  مولز‘،  ’�إعمار 
�أود  �لعبار:  و�أ�شاف   . نفي بوعدنا 
�أن �أتوجه بال�شكر جلميع �ل�شركاء 
و�إميانهم  �ل��غ��ال��ي��ة  ث��ق��ت��ه��م  ع��ل��ى 

�إ�شافة  يف  �ل�����ش��رك��ة  ��شرت�تيجية 
مزيد من �لقيمة مل�شاهمينا . 

�لنجاح  ي��ع��ت��رب  �ل���ع���ب���ار:  و�أردف 
�أ�شهم  �ل���ذي حققه ط��رح  �ل��الف��ت 
جمموعة ’�إعمار مولز‘ لالكتتاب 
�لعام و�ل�شتجابة منقطعة �لنظري 
على  دل��ي��اًل  �مل�شتثمرين  قبل  م��ن 
بالقوة  �لعامليني  �مل�شتثمرين  ثقة 
�ملدعومة  وروؤيتها  ل�شركتنا  �ملالية 
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  با�ش��م:    ��س تي ��س بيمنت نتويرك / �لأردن.
وعنو�نه:  �لدو�ر �ل�شابع، بنايه �شعبان، عمان، �ململكة �لأردنية �لها�شمية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
بر�مج كمبيوتر م�شجلة ، بر�مج كمبيوتر ) برجميات قابلة للتنزيل(، برجميات حا�شوبية ) م�شجلة (

�لو�ق�عة بالفئة:)9(
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل و�حرف و كلمتني ) sts PayOne( مكتوبة  باللون �ل�شود و 
 ) PayOne( بخط �شغري وعري�س ومميز و كلمتني باقي ��شم �لعالمة ) sts( بحروف لتينية ، وتكتب
يكتب �ول �حرف �لكلمتني باخلط �لكبري وب�شكل مميز ، وياتي من �جلهة �لي�شار ل�شم �لعالمة �شكل ثالثة 

خطوط عري�شة وبطريقة مائلة ومميزة  كما هو مو�شح بال�شكل.
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
الأحد  12  اأكتوبر 2014 العدد 11228

اعالن تغيري ا�سم
هندي  �جلن�شية  ث��ودوك��ا  كا�شينام  عبد�لرحمن  �ن��ا، 
�رغب تغري ��شمي من عبد�لرحمن كا�شينام ثودوكا 
بوثياكاث-  بالكافالبيل  عبد�لرحمن  حممد  �ىل 
��شبوع من  �لتقدم يف خالل  كل من لديه �عرت��س 

تاريخ �لن�شر .
العالن على م�شئولية املعلن

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
ف�����������اروق ح�������ش���ني �����ش���ح���اق 
م����������ي����������اه- ب�����ن�����ج�����الدي�����������س 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 
�شادر   )AA0373287(
م��ن يجده  بنجالدي�س   م��ن 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   050/6172224

العدد  11228 بتاريخ 2014/10/12     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3803  عمايل جزئي                
�ىل �ملدعى عليه /1- ��شتياق �حمد حفيظ للمقاولت �س ذ م م  جمهول 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /حم��م��د ت��ن��وي��ر �ح��م��د ن��ظ��ري �ح��م��د قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  ( وتذكرة عودة مببلغ )1500  )17883 درهم 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/182628( �ل�شكوى  رق��م 
مكلف  فانت  ق��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة   2014/10/13
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
رئي�س ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11228 بتاريخ 2014/10/12     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/233  جتاري جزئي                
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة �نتك�س للمقاولت �لكهروميكانيكية ذ م م    جمهول 
�لكرتونية  و�ل�شناديق  �حلاويات  لنتاج  /يونيباك  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�س ذم م وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )2.835  للمتنازع مببلغ  ت��وؤدي  ب��ان  �ملتنازع �شده  �ل��ز�م 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/21 �ل�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 قذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل. 
رئي�س ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11228 بتاريخ 2014/10/12     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2010/28 تنفيذ عقاري

مو�شوع �لق�شية: تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2008/10 عقاري كلي 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )33000 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.+ ت�شليم 
�لتنفيذ:  طالب  �لع��الن:  طالب  �لتنفيذ  �لطالبة  �لدعوى  مو�شوع  �لر���س 
�ملنفذ �شده /1- عبد�لرز�ق حممد  �ملطلوب �عالنه  ر��شد عا�شد  هدى عبيد 
دبي  حمكمة  ق��ررت  �لع���الن:  مو�شوع  �لق��ام��ة-  حم��ل  جمهول  عبد�لكرمي 
و�ملوؤرخ  �لتنفيذ  قا�شي  �شعادة  بقر�ر  �خطاركم   2014/9/30 بتاريخ  �لبتد�ئية 
يف 2014/7/17 �ملت�شمن فيه ) �لنتقال �ىل قطعة �لر�س حمل �لنز�ع �حلكم 

�ملذيل بال�شيغة �لتنفيذية( وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا..
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اأخبار ال�ساعة : اأداء ا�ستثنائي للقت�ساد االإماراتي

حديثة متكاملة من مطار�ت ومو�نئ 
و�ت�������ش���الت وم���و�����ش���الت وخ���دم���ات 
عاملية،  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ذ�ت  ل��وج��ي�����ش��ت��ي��ة 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل وج���ود �أك���رث م��ن 30 
�لكامل  �ل��ت��م��ل��ك  ت��ت��ي��ح  ح���رة  منطقة 
للم�شاريع �ل�شتثمارية وحرية حتويل 
�إبر�م  بجانب   %100 بن�شبة  �لأرب���اح 
�لعديد من �تفاقيات حماية وت�شجيع 
منع  �تفاقيات  وك��ذل��ك  �ل�شتثمار�ت 
�لزدو�ج �ل�شريبي، �لأمر �لذي مكنها 
من ت�شدرت �لإمار�ت جمموعة �لدول 
�لعربية يف جمال �ل�شتثمار�ت �لو�درة 
 10.5( دره���م  مليار   38.5 بقيمة 
مليار�ت دولر( وبح�شة بلغت 21.6 
�ملتدفقة  �ل�شتثمار�ت  جممل  %من 
�إىل �ملنطقة مبوجب  �لتقرير �ل�شنوي 
�ل����دول  مل���ن���اخ �ل���ش��ت��ث��م��ار يف   29 �ل����� 
�إجمايل  بلغ   .2014 ل��ع��ام  �لعربية 
�ملبا�شرة  �لأج���ن���ب���ي���ة  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�لرت�كمية يف �لإم��ار�ت خالل �لفرتة 
حو�يل   2013 وح��ت��ى   2006 م��ن 
 60 يعادل  دره��م مبا  مليار   222،8
مليار دولر. ي�شاف �إىل ذلك جناحها 
200 جن�شية  �أكرث من  ��شتقطاب  يف 
لالإقامة فيها وممار�شة �أعمالها وفقاً 
�لتي  �لقت�شادية  �لت�شريعات  لأحدث 
حتمي �ل�شتثمار�ت وت�شاهم يف منوها 

و�زدهارها.

عدة �أور�ق عمل متخ�ش�شة يف خمتلف 
�مللتقى.  �شي�شملها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات 
�إن ه��ذ� �حلدث  �مل��ن�����ش��وري:  و�أ���ش��اف 
يف  �ل���وز�رة  ��شرت�تيجية  مع  يتما�شى 
خمتلف  مع  بني  �لتعاون  �آف��اق  تعزيز 
�مل�شتويني  على  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جل��ه��ات 
�لقطاع  وك��ذل��ك  و�مل��ح��ل��ي  �لحت�����ادي 
�لتي  �لتنمية  لتعزيز م�شرية  �خلا�س 
�لدولة  �إم��������ار�ت  خم��ت��ل��ف  ت�����ش��ه��ده��ا 
�لوطني  �قت�شادنا  تناف�شية  وتقوية 
�ل�شديدة  �ل����روؤي����ة  م���ن  ن���اب���ع  وذل�����ك 
�شاحب  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
ن���ه���ي���ان رئ���ي�������س �ل����دول����ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
عنها  �أع��ل��ن  �لتي  �لوطنية  و�لأج��ن��دة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
عليه  ن�شري  منهاجاً  �شكال  حيث  �هلل 
�إمار�ت  خمتلف  يف  �شركائنا  كافة  مع 
�لدولة، ولقد حر�شت وز�رة �لقت�شاد 
توؤكد  �أن  فعالياتها  ويف خمتلف  د�ئماً 
و�أن  �لحت����ادي،  �ل��وط��ن��ي  بعدها  على 
�لتنموية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��������وز�رة  ن���ظ���رة 
بال�شمولية  تت�شم  �لوطني  لالقت�شاد 
�ل���ت���ي حت��ت��م ع��ل��ي��ن��ا ب����ذل �مل���زي���د من 
�ملاأمول  �ل��ن��ج��اح  حتقيق  بغية  �جل��ه��د 
و�ل��و���ش��ول ب��دول��ة �لإم����ار�ت لتحقيق 

تغطية  ل�شمان  بالغة  بعناية  �مللتقى 
�حليوية  �لقت�شادية  �لقطاعات  �أه��م 
لدولة �لإمار�ت، من تعريف باخلطط 
و�ملقرر  �جل���اري���ة  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�إعد�دها على م�شتوى �لإمار�ت، مرور�ً 
�لقت�شادية  �خل��ط��ط  ب���ني  ب��ال��رب��ط 
�مل�شروعات �ل�شغرية  وتطوير وتنمية 
و�ملتو�شطة بالدولة، �إىل جانب جهود 
توحيد �ل�شيا�شات و�خلطط �لناجحة 
�ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  تطوير  جم��ال  يف 
�مارة  باقت�شاد  �لتعريف  �إىل  و�شوًل 
�لفجرية و��شتعر��س �مل�شرية �لتنموية 
�لقت�شادي  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  ل����الإم����ارة 

�لناحج لها .

القت�شاد الوطني
تطور�ت  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ش��اد  ���ش��ه��د 
�شريعة ومتالحقة يف �ل�شنو�ت �لقليلة 
�ملا�شية متاأثر�ً بال�شيا�شات �لقت�شادية 
�حلكومة  �نتهجتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��اج��ح��ة 
�لتنويع  ق����اع����دة  ع���ل���ى  �لحت������ادي������ة 
�لقت�شادية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي 
خمتلف  لتطوير  و�لهادفة  �مل�شتد�مة 
قطاع  على  �ل��رتك��ي��ز  دون  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لقطاعات  م�شاهمة  وو�شلت  معني، 
باملائة   61 ن�شبته  مبا  �لنفطية  غري 
توقعات  م����ع  �ل���وط���ن���ي  �ل����دخ����ل  م����ن 
�ل�شنو�ت  يف  �ل��ن�����ش��ب��ة  ه����ذه  ب���ارت���ف���اع 

��شرت�تيجية  �شمن  �ملقبلة  �خلم�س 
حمكمة خلف�س �لعتماد على �لنفط 
من  ف���ق���ط  ب���امل���ائ���ة   20 �إىل  ل��ي�����ش��ل 
�لقريب.  �مل�شتقبل  يف  �لوطني  �لناجت 
ب��اأن دول��ة �لإم���ار�ت حققت منو�ً  علماً 
ملحوظاً يف �لناجت �لوطني �لإجمايل 
�لنقد  ب��ي��ان��ات ���ش��ن��دوق  �أ���ش��ارت  حيث 
�لناجت �ملحلي  �رتفاع منو  �إىل  �لدويل 
تريليون   1.54 �إىل  �لعام �حل��ايل  يف 
درهم )422 مليار دولر( بن�شبة منو 
درهم  تريليون   1.47 4،8%، مقابل 
�لعام  ب��ن��ه��اي��ة  دولر(  م��ل��ي��ار   402(
حاجز  بتجاوزه  توقعات  م��ع   �ملا�شي، 
ما   2019 �لعام  يف  دره��م  تريليوين 
مليار   500 ت��ق��ارب  زي���ادة  �إىل  ي�شري 
دره����م خ���الل 5 ���ش��ن��و�ت. ف��ي��م��ا تبلغ 
�لدولة  �لأج��ن��ب��ي يف  �لح��ت��ي��اط  قيمة 
قر�بة 293 مليار درهم بنهاية �لعام 
�إىل  لت�شل  وترتفع   ،2014 �جل��اري 
 187.8( دره����م  م��ل��ي��ار   690 ن��ح��و 

مليار دولر( بنهاية �لعام 2019.
على  با�شتمر�ر  �لعمل  جانب  �إىل  هذ� 
�ملالئمة  �لت�شريعية  �لأط����ر  ت��ط��وي��ر 
من  �لتي  �لع�شرية  �لتحتية  و�لبنية 
كوجهة  �ل��دول��ة  مكانة  تعزيز  �شاأنها 
����ش��ت��ث��م��اري��ة �إق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة ب����ارزة، 
بيئة  �لإم������ار�ت  دول���ة  و�ل��ي��وم متتلك 
وُم��دع��م��ة ببنية  ����ش��ت��ث��م��اري��ة و�ع�����دة 

�ق��ت�����ش��اد وط���ن���ي ق����وي وم��ب��ن��ي على 
�ملعرفة بحلول �لعام 2021 .

�ل�شرت�تيجية  ب���اأن  �مل��ن�����ش��وري  و�أك���د 
�لطموحة �لتي تنفذها دولة �لمار�ت 
بالتحول نحو �قت�شاد �ملعرفة، و�رتفاع 
م�شاهمته يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، 
مت�شي قدما وفقاً لتوجيهات �لقيادة 
روؤية  م��ع  م��ع  يتو�فق  ومب��ا  �لر�شيدة 
�ملعرفة  باعتبار  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
�لتنمية،  حم������اور  م����ن  م���ه���م  حم�����ور 
وتنويع م�شادر �لدخل وذلك يف �إطار 
�ل�����ش��ع��ي �حل��ث��ي��ث ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
�إىل  ب��الن��ت��ق��ال   ،2021 �لإم��������ار�ت 
�لبد�ع  على  �لقائم  �ملعرفة  �قت�شاد 
وطنية  ك����ف����اء�ت  ب���ق���ي���ادة  و�لب���ت���ك���ار 
وز�رة  �أن  و�شدد معاليه على  متمكنة. 
تر�شيخ  على  جاهدة  تعمل  �لقت�شاد 
وتعزيز  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ش��اد  �أ���ش�����س 
�لتناف�شية.  �ل��دول��ة  وق���در�ت  �لتنمية 
�ل�����وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن  م��و���ش��ح��ا 
  2016 �إىل   2014 م��ن  ل��ل�����ش��ن��و�ت 
�حلكومة  ��شرت�تيجية  م��ن  �ملنبثقة 
7 حم��اور حيوية  �لحت��ادي��ة تت�شمن 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  لتحقيق  مهمة 
�لوز�رة  ��شرت�تيجية  �أه��د�ف  وت�شمل 
و�لت�شريعات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ت���ط���وي���ر 
�ملعايري  �أف�������ش���ل  وف����ق  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
معريف،  تناف�شي  لق��ت�����ش��اد  �ل��دول��ي��ة 

�ل��دول��ة مبا ميكن دولة  �أم���ار�ت  كافة 
�لإمار�ت من تعزيز تناف�شيتها وحتقيق 
�إىل  �لر�مية  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فها 
حتقيق �لتنمية �لقت�شادية �مل�شتد�مة 
وق����ال معاليه  �مل���ج���الت.  يف خم��ت��ل��ف 
للدورة  �لفجرية  �إم��ارة  ��شت�شافة  �إن 
�لأوىل لهذ� �مللتقى �ل�شنوي �لهام �منا 
يعك�س حر�س حكومة �مارة �لفجرية 
على كل ما من �شاأنه �أن يوحد �جلهود 
و�لتكامل يف تنفيذ �مل�شاريع �لتنموية 
�لقت�شادية  �لتنمية  ت�شتهدف  �لتي 
يف �لدولة منوها بدور د�ئرة �ل�شناعة 
و�لقت�شاد يف �لفجرية يف تنظيم هذ� 
�مل��ل��ت��ق��ى . وذك�����ر م���ع���ايل ع��ل��ي ماجد 
�ل����دورة �لأوىل  �أه��م��ي��ة  �إن  �مل��ن�����ش��وري 
لهذ� �مللتقى تكمن يف كونها تركز على 
ثالثة قطاعات ��شرت�تيجية يف جمال 
�ل�شناعة  وه��ي  �لقت�شادية  �لتنمية 
و�ملتو�شطة  �ل�������ش���غ���رية  و�مل�������ش���اري���ع 
و�لتخطيط �لقت�شادي كمحور رئي�س 
وهام تتنوع مو�شوعاته ح�شب �أهد�ف 
دورة �مللتقى. و�أعرب معاليه عن �أمله 
�مل��ل��ت��ق��ى يف حتقيق  ه���ذ�  ي��ن��ج��ح  �أن  يف 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه 
حت��ق��ي��ق �ل��ت��و����ش��ل ب���ني ك���اف���ة دو�ئ����ر 
�لتنمية �لقت�شادية بالإمار�ت وطرح 
�ل�شرت�تيجية  و�خل���ط���ط  �لأف����ك����ار 
�لق�شايا  حول  �لنظر  وجهات  وتبادل 

�لوطنية،  �ل�شناعات  وتنويع  وتطوير 
�مل�شاريع  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر  وت��ن��ظ��ي��م 
�لأعمال  وري��ادة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�لدولة  ج���اذب���ي���ة  وزي�������ادة  �ل��وط��ن��ي��ة، 
متكني  ج���ان���ب  �إىل  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار�ت. 
�ل�شليمة وحماية  �لتجارية  �ملمار�شات 
�لفكرية،  �مل��ل��ك��ي��ة  وح��ق��وق  �مل�شتهلك 
�لأ�شو�ق  يف  �ل��دول��ة  تناف�شية  وتعزيز 
�ل����ت����ج����اري����ة �خل�����ارج�����ي�����ة وت���ط���وي���ر 
�ل��������دول مب����ا يخدم  م����ع  ع���الق���ات���ه���ا 
�شمان  و�أخ���ري�ً  �لتجارية،  م�شاحلها 
تقدمي �خلدمات �لإد�رية وفق معايري 

�جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية.
بطلب  �لقت�شاد  وزي��ر  معايل  و�أ���ش��اد 
�لن�شخة  ل�شت�شافة  �لفجرية  �إم���ارة 
�لكرمية  �مللتقى و�لرعاية  �لأوىل من 
م����ن ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد 
�ل�����ش��رق��ي ع�����ش��و �ملجل�س  ب���ن حم��م��د 
باأن  ومنوهاً  �لفجرية،  حاكم  �لأع��ل��ى 
على  ت��اأك��ي��د�ً  متثل  �ل�شت�شافة  ه��ذه 
�لفجرية  حلكومة  �ل�شمولية  �لنظرة 
للم�شاهمة  �ل����ر�ق����ي����ة  وت���وج���ه���ات���ه���ا 
�ل��ف��اع��ل��ة يف �لق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي ومبا 

يخدم �مل�شالح �لعليا للدولة.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د م��ع��ايل ع��ل��ي ماجد 
�لتنمية  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  �مل���ن�������ش���وري 
�لقت�شادية – �أبوظبي حر�س حكومة 
�إمارة �أبوظبي على تعزيز �لتكامل بني 

�لقت�شادي  بالتخطيط  تتعلق  �لتي 
وطرح  �لعمل  معوقات  على  و�لتعرف 
�ملعرفة  وت��ب��ادل  لها  �ملنا�شبة  �حل��ل��ول 

و�خلربة يف �ملجالت �ملختلفة.
����ش���ع���ادة حم���م���د عبيد  ق�����ال  ب��������دوره 
�ل�شناعة  د�ئ������رة  م���دي���ر  م���اج���د  ب���ن 
و�لقت�شاد يف �لفجرية: لقد ت�شرفت 
��شت�شافة  ب��ط��ل��ب  �ل���ف���ج���رية  �إم�������ارة 
�لإم����ار�ت  متلقى  م��ن  �لأوىل  �ل����دورة 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط �لق����ت���������ش����ادي و�ل������ذي 
�لكرمية  �ل��ك��رمي��ة  ب��ال��رع��اي��ة  ح��ظ��ي 
بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
لالحتاد حاكم �لإمارة، وح�شور معايل 
�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�س 
�ل�شعادة  و�أ���ش��ح��اب  �لق��ت�����ش��اد  وزي���ر 
�ل��دو�ئ��ر �لقت�شادية  روؤ���ش��اء وم���در�ء 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة. وم���ن خالل 
�لقت�شاد  وز�رة  م��ع  �ل��ب��ن��اء  �ل��ت��ع��اون 
باأبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  ود�ئرة 
�حلدث  ه��ذ�  ي��و�ك��ب  �أن  ن�شعى  ف��اإن��ن��ا 
منرب�ً  ي��ك��ون  و�أن  �لتوقعات  م�شتوى 
خالله  م��ن  يتناق�س  ر�ئ����د�ً  �إم��ار�ت��ي��اً 
�لوطنية  و�لكفاء�ت  �خل��رب�ء  ع�شر�ت 
�ل���ق�������ش���اي���ا و�مل���و�����ش���ي���ع  يف خم���ت���ل���ف 
�لقت�شاد  تنمية  م�����ش��رية  يف  �مل���وؤث���رة 
�لوطني . و�أ�شاف بن ماجد: لقد مت 
�ختيار �ملو��شيع �ملطروحة يف جل�شات 

حتت رعاية حاكم الفجرية

تنظيم ملتقى االإمارات للتخطيط 
االقت�سادي يف 28 اأكتوبر اجلاري

ي�شدرها  �لتي   - �لن�شرة  و�أو�شحت  �ملا�شي.  �إبريل  �شهر  يف  �ل�شندوق  عن 
�ملوؤ�شر�ت  ه��ذه  �أن   - �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز 
ت�شري �إىل �أنه بينما مير منحنى �أد�ء �قت�شاد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أد�ء �لقت�شاد �لعاملي مير مبرحلة هبوط  �لآن مب�شار �شاعد فاإن منحنى 
و�أن هناك فجوة �آخذة يف �لت�شاع ل�شالح �لقت�شاد �لوطني �لإمار�تي وهذ� 
�لعامل  به  ما مير  �لت�شاوؤل خ�شو�شا يف ظل  �إىل  يدعو  �لإم��ار�ت��ي  �لتفوق 
�لآن من ��شطر�بات على كل �مل�شتويات وميكن يف هذ� �ل�شدد �إبر�ز �لأ�شباب 
�لتالية ..�أول قوة و�شالبة �لأ�ش�س �لقت�شادية �لإمار�تية خ�شو�شا يف ظل 
لنموها  �لأ�شا�شي  �ملحرك  �لقيام بدور  �لنفطية من  �لقطاعات غري  متكن 
�لقت�شادي وذلك عرب حتقيق هذه �لقطاعات معدلت منو ت�شل �إىل نحو 
6 يف �ملائة وهي �أعلى بكثري من معدل منو �لقت�شاد �لكلي وهذه �شمة عامة 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  �لإمار�تي طو�ل  �لقت�شادي  �مل�شهد  ظلت م�شيطرة على 

•• اأبوظبي-وام:

رغم  �لإمار�تي  لالقت�شاد  �ل�شتثنائي  ب��الد�ء  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أ�شادت 
�لأد�ء �له�س وغري �مل�شتقر لالقت�شاد �لعاملي . ونوهت �إىل حجم �لفارق بني 
�له�س وغري  �لإمار�تي من جهة و�لأد�ء  �مل�شتقر لالقت�شاد �لوطني  �لأد�ء 
�مل�شتقر لالقت�شاد �لعاملي من جهة �أخرى حيث قدر �شندوق �لنقد �لدويل 
يف تقرير حديث له معدل منو �لقت�شاد �لإمار�تي يف �لعام �جلاري بنحو 
4.3 يف �ملائة وتوقع �رتفاع هذ� �لنمو يف �لعام �ملقبل �إىل نحو 4.5 يف �ملائة. 
يف  �أن��ه  �لن�شرة  �أ�شافت  �لإم��ار�ت��ي  لالقت�شاد  ��شتثنائي  �أد�ء  عنو�ن  وحت��ت 
�ملقابل �أظهرت تقدير�ت �ل�شندوق �أن معدل منو �لقت�شاد �لعاملي ككل لن 
يتعدى 3.3 يف �ملائة يف �لعام �جلاري ورجحت تر�جع هذ� �لنمو خالل �لعام 
�ملقبل �إىل نحو 3 يف �ملائة مقارنة بنحو 3.4 يف �ملائة يف �لتقدير�ت �ل�شادرة 

عمدت �لدولة �إىل �لعتماد ب�شكل كبري على �لتو�شع يف �لإنفاق �حلكومي 
�لذي يتعاظم دوره عادة يف �أوقات �لأزمات �لقت�شادية كما ��شتمرت �لدولة 
يف تطوير بيئتها �ل�شتثمارية فاأ�شبحت وجهة مف�شلة لال�شتثمار �لأجنبي 
�لذي تدفق على خمتلف قطاعاتها �لقت�شادية. و�أكدت �أنه يف �ملجمل فاإن 
هذه �لعو�مل �جتمعت معا فا�شتطاعت �إك�شاب �لقت�شاد �لإمار�تي ح�شانة 
�لنمو  ق��درة على  �أك��رث  �لد�خلية و�خلارجية وجعلته  �لأزم��ات  يف مو�جهة 
و�حلركة �لذ�تية مقارنة مبعظم �لقت�شاد�ت �لأخرى يف �لعامل. ثالثا عدم 
معاناة �لقت�شاد �لإمار�تي �شغوطا د�خلية خ�شو�شا يف معدلت �لت�شخم 
�أن  دون  من  �لنمو  على  �قت�شادها  حتفيز  �لإمار�تية  للحكومة  يتيح  فيما 
ي�شاورها �لقلق فمعدلت �لت�شخم �لإمار�تية ما تز�ل يف حدود �آمنة فربغم 
�رتفاعها ن�شبيا خالل �ل�شنو�ت �لأخرية فاإنها مل تتخط حتى �لآن 2.2 يف 

�ملائة وفقا لتقدير�ت �شندوق �لنقد �لدويل .

�ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  �لنفطية  غ��ري  �ل��ق��ط��اع��ات  ن�شيب  زي���ادة  على  ف�شاعدت 
�لإجمايل �لإمار�تي �إىل نحو 70 يف �ملائة وقد عقب معهد �لتمويل �لدويل 
�لقليلة بني  �ل��دول  �لإم���ار�ت من  �إن  ذل��ك قائال  يف تقرير حديث له على 
م�شدري �لنفط حول �لعامل �لآن �لذين ميلكون �لقدرة على جتاوز تذبذب 
دول  بني  ذل��ك  حتقيق  على  ق��درة  �لأك��رث  بالدولة  وو�شفها  �لنفط  �أ�شعار 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. ثانيا �ل�شيا�شات �لقت�شادية و�ملالية 
�ل�شنو�ت  خالل  �شاعدتها  �لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لناجحة 
فقد  �خلارجية  و�ل�شغوط  �لأزم��ات  �شد  �قت�شادها  حت�شني  على  �ملا�شية 
قامت �لدولة با�شتثمار �لفو�ئ�س �ملالية �لنفطية ب�شكل �شليم ..وبجانب �أن 
�هتمامها بالقطاعات غري �لنفطية وتو�شعها يف �ل�شتثمار يف �لبنى �لتحتية 
و�لتجارة  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات  و�لنقل  و�ل�شياحة  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة 
و�خلدمات �ملالية و�مل�شرفية كانا ميثالن �مللمح �لأ�شا�شي يف هذ� �ل�شدد فقد 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س تطلق خدمة جديدة للم�ستهلكني على تويرت يف االإمارات حلماية اخرتاق ح�شابات العمالء

حبيب بنك يطلق خدمة جديدة ل�سالح 
ال�سركات واالأفراد اكتوبر 2014 

�لتد�بري  هذه  وت�شمل  جتاريا،  �ملتوفرة  �لأم��ان  �أ�شكال 
تنفيذ �جلدر�ن �لقوية و�لت�شفري �لآمن حلماية بيانات 
�ل�شخ�شية  �ملالية  �ملعلومات  وحماية  �لدخول  ت�شجيل 
ل��ع��م��الئ��ه��ا يف حم��اول��ة مل��ق��اوم��ة �ل��ت��ط��ور�مل�����ش��ت��م��ر من 
�جلديدة  �خلدمة  وتهدف  �لنرتنت  على  �لتهديد�ت 
لتوفري وتطبيق درجات �آمان وحماية �إ�شافية لعمالء 
�ل��ب��ن��ك ع��ن��د دخ��ول��ه��م ع��ل��ى ح�����ش��اب��ات��ه��م ع���رب خدمة 
�ملدير�لعام  �ف����اق  جم��ي��د  �لأن��رتن��ت��ال��ب��ن��ك��ي،ب��ح�����ش��ب، 

�لإقليمي للبنك.
 و�أ�شاف �ن �لهجمات �للكرتونية من �برز  �لتحديات 
�لتي تو�جه �لعقد �لثاين من �لقرن �لو�حد وع�شرين 
لذ� كان  لبد  من و�شع �شو�بط  متكننا من م�شادقة  
هوية �ل�شخ�س بدقة  عند �لو�شول �ىل نظام  �خلدمات 
�مل�شرفية عرب �لنرتنت وحماية �ملعلومات  �ل�شخ�شية 
ومبادرة  جديدة  من�شة  وف��ق  �ملحتملني  �ملت�شللني  من 
هي �لأحدث يف �شل�شلىة�ملبادر�ت �لتكنولوجية  �لفائقة  

.
م�شمونة  ��شرت�تيجيات  و���ش��ع   �أه��م��ي��ة   على  و���ش��دد  
من  �لنظم  حماية  ب��ه��دف  �ملعلومات  لأم���ن  وم��وث��وق��ة 
عرب  و�خل��روق��ات  �ملعلومات  لت�شرب  �ملحتملة  �ملخاطر 
�ل��ت��د�ب��ري ه��ام��ة يف ظل  �لإن���رتن���ت. وتعترب مثل ه��ذه 
تنامي  �إىل  ت�����ش��ري  �ل���ت���ي  �ل���ت���ق���اري���ر 
�ل��ه��ج��م��ات �ل��رق��م��ي��ة ���ش��د �لأف������ر�د 
جمل�س  دول  منطقة  يف  و�ملوؤ�ش�شات 
�أدت هذه  ح��ي��ث  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون 
ن��ظ��ام مينع  �خل���روق���ات �ىل  و���ش��ع 
�خلروقات �لبيانية و�لوثائق �ل�شرية 
وقال  دره���م.   مليون   19.8 بقيمة 
�لتجزئة  ق�شم  �أح��م��دف��اروق،رئ��ي�����س 
�إىل  �لبنك نحن نهدف  �مل�شرفية يف 
تزويد�لعمالء باأنظمة �أكرث �أمنا،ويف 
�لتفاعل  من  نف�شه،متكينهم  �لوقت 
م���ع �ل��ب��ن��ك ����ش���و�ء ل��ل��ح�����ش��ول على 
�إ�شد�ر  �أو   ح�شاباتهم  عن  معلومات 
نحن  ،و�أ���ش��اف  للمعامالت  تعليمات 
لتزويدعمالئنا  ��شتمر�ر  ب  ن�شعى 
�د�رة   �ل��ت��ي  متكنهم   م��ن  باحللول  
���ش��وؤون��ه��م  �مل��ال��ي��ة   ب��ط��ري��ق��ة فعالة  

و�آمنه  يف �أي مكان يف �لعامل  .

•• ابوظبي-الفجر:

�أطلق حبيب بنك �ملحدود خدمة جديدة على �لإنرتنت 
ل�شالح �ل�شركات و�لأفر�د يف حماولة حلماية �خرت�ق 
من  �ل�شخ�شية  �ملعلومات  وحماية  �لعمالء،  ح�شابات 
�جلرمية  م��وؤمت��ر  خ���الل  وذل���ك  �ملحتملني  �ملت�شللني 
�لإلكرتونية و�أمن �ملعلومات �لذي عقد يف �لعا�شمة �أبو 

ظبي موؤخر� .
بزيادة  تكنولوجيا  خ���رب�ء  ت��وق��ع��ات  ع��ق��ب  ذل���ك  ج���اء   
�لإل��ك��رتون��ي��ة يف دول���ة �لإم����ار�ت  ب��اجل��ر�ئ��م  ملحوظة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة خ���الل �لأ���ش��ه��ر �لخ����رية م��ن �لعام 
�جلاري خ�شو�شا للبنى �لتحتية �حليوية مثل �لبنوك 
�لوقت  �لأكرث عر�شة للخطر. حمذرين يف  باعتبارها 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  منطقة  �أن  من  نف�شه  
�لإنرتنت  ملجرمي  �لرئي�شية  �لأه����د�ف  ب��ني  م��ن  تعد 
�لبيانات  خ��روق��ات  تكلفة  متو�شط  ي�شل  حيث  �ل��ي��وم، 
�أجريت  در��شة  �أظهرت  فيما   دولر  ماليني   5.4 �إىل 
كانو�  �شخ�س  م��ل��ي��ون   1.5 �أن  �لم�����ار�ت   يف  م���وؤخ���ر�ً 
�شحية جلر�ئم �لإنرتنت، �لأمر �لذي �أدى �إىل خ�شائر 

مالية مبا�شرة قدرت بنحو 422 مليون دولر. 
و يف هذ� �ل�شاأن �عتمدت �د�رة بنك حبيب �ملحدود، �أقوى 

•• دبي –الفجر:

ك�شفت هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
�أول خدمة  ع��ن  �أم�����س  و�مل��ق��اي��ي�����س 
على  �لآل��ي��ة  لال�شتجابة  مبا�شرة 
من  خ����دم����ة  �أول  وه������ي  ت����وي����رت، 
حكومية  موؤ�ش�شة  توفرها  نوعها 
وقد  باجلودة.  للتحكم  �ملنطقة  يف 
�أ�شبوع  خ��الل  �خلدمة  تد�شني  مت 
وتاأتي  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ج��ي��ت��ك�����س 
لتوجيهات  ��شتجابة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
ح���اك���م دب�����ي، ك���ج���زء م���ن م���ب���ادرة 

�حلكومة �لذكية.
وبهذه �خلدمة �جلديدة، ي�شتطيع 
�مل�شتهلكون �لآن �لتاأكد من �شهاد�ت 
وم���ن م�شتوى  �مل��ن��زل��ي��ة  �لأج���ه���زة 
ت�شنيفها بو��شطة ح�شاباتهم على 
�لتقدم  �أي�شاً  ميكنهم  كما  تويرت. 
ب�����ش��ك��وى ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��خ��ال��ف��ات عن 
ط��ري��ق ت��وي��رت ل��ك��ي ت��ت��وىل هيئة 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
�شريع.  ب�شكل  حمتو�ها  يف  �لنظر 
و���ش��ت��ق��وم خ��دم��ة ه��ي��ئ��ة �لإم�����ار�ت 
للمو��شفات و�ملقايي�س على تويرت 
تلقائياً  ج��دي��دة  تويته  �أي  بجلب 
بيانات  قاعدة  يف  �لبحث  ثم  وم��ن 
�ل�شهاد�ت.  ع��ن  �حلالية  �ملنتجات 
تلقائياً  �لنظام  �شيقوم  ذل��ك  وبعد 
طريق  ع��ن  �مل�شتخدم  ع��ل��ى  ب��ال��رد 
�لنتائج  ع����ل����ى  حت����ت����وي  ت����وي����ت����ه 
�لبيانات.  قاعدة  من  �مل�شتخل�شة 
ويف ح���ال وج����ود خم��ال��ف��ة، ميكن 
للمنتج  ���ش��ورة  م��ع  �شكوى  �إر���ش��ال 
وموقع �ملتجر و�لعالمة �لتجارية 

ورقم �ملوديل.
 و����ش���ت�������ش���م���ن ه���ي���ئ���ة �لإم�����������ار�ت 
�تخاذ  و�مل��ق��اي��ي�����س  ل��ل��م��و����ش��ف��ات 
ملعاجلة  �ل�������الزم�������ة  �خل�������ط�������و�ت 

�ملخالفة �ملذكورة.
تتوىل هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
�لهيئة  وه��ي   – حالياً  و�ملقايي�س 
�ملطابقة  عن  �مل�شوؤولة  �حلكومية 
و�ملعايري – مر�قبة جودة �ملنتجات 
�لهيئة  وتعد  �ل�����ش��وق.  يف  �مل��ت��وف��رة 
�لتي  رئ��ي�����ش��ي��اً يف �جل���ه���ود  لع���ب���اً 

�خلدمات  وج��ودة  و�شفافية  كفاءة 
�ملقدمة. 

خدمات  �مل�شتهلكون  ويتبنى  ه��ذ� 
على  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
���ش��ري��ع ك��م��ا ي��ق��ب��ل��ون عليها  ن��ح��و 
كو�شيلتهم �ملختارة للتو��شل حيث 
م�شتخدم   401،000 ي���وج���د 
ن�شط على تويرت يف دولة �لإمار�ت 
�لت�شالت.  تنظيم  هيئة  بح�شب 
مو�قع  �����ش���ت���خ���د�م  ف������اإن  وع���ل���ي���ه 
وتويرت  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
كاأدو�ت خلدمة �لعمالء هي و�شيلة 
م��ب��ت��ك��رة وف����وري����ة ل���ت���ق���دمي دعم 
للم�شتهلكني  فعالية  و�أكرث  �أف�شل 

يف �ملنطقة.
���ش��ي��م��ّك��ن �ل��ن��ظ��ام ه��ي��ئ��ة �لإم�����ار�ت 
للمو��شفات و�ملقايي�س من مر�قبة 
�أف�شل  ب�شكل  �ل�شتهالكي  �ل�شوق 
و�ل��ت��اأك��د م��ن �ل���ش��ت��خ��د�م �لآم���ن 
و�ملنتجات  �لكهربائية  للمنتجات 
�ل���ت���ي ت��ع��م��ل ب����ال����غ����از، ب��������دء�ً من 
�لكهربائية  و�ل��و���ش��الت  �مل��ق��اب�����س 
�أفر�ن  وحتى  �لكهربائية  و�ملكاوي 
و�لن�شافات  و�لغ�شالت  �ملايكرويف 
و�لثالجات  �لكهربائية  و�لأف���ر�ن 
و�لرب�د�ت  و�لفريزر�ت  و�لدفايات 
و�أج������ه������زة �ل���ت���ك���ي���ي���ف �مل����ب����اع����ة يف 
على  توؤثر  �ملنتجات  فهذه  �لبالد. 
�شحتهم  وع��ل��ى  �مل�شتهلكني  ح��ي��اة 
هذه  �شت�شاعد  ح��ي��ث  و���ش��الم��ت��ه��م 
هيئة  �لإل�����ك�����رتون�����ي�����ة  �خل�����دم�����ة 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
�ملنتجات  ���ش��ح��ة  م���ر�ق���ب���ة  ع���ل���ى 
�ل�شوق  يف  للم�شتهلكني  �مل��ت��اح��ة 

و�لتاأكد من �شالمتها.
�أ�شاف عبد�هلل �ملعيني: ُت�شدر هيئة 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
عرب  �إلكرتونياً  �ملطابقة  �شهاد�ت 
خ��دم��ة �حل��ك��وم��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة يف 
ي�شتطيع  ب��ح��ي��ث  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�ملو�فقات  ع��ل��ى  يح�شل  �أن  �ملُ�����وّرد 
�أي�شاً  �ع��ت��م��دن��ا  وق���د  �إل��ك��رتون��ي��اً. 
ل�شت�شافة  ت��ك��ام��اًل  �أك���رث  من�شة 
�ملتاحة  و�لعمليات  �خلدمات  كافة 
كما �أننا �لآن ومن خالل �لو�شائط 
�أي�������ش���اً خدمة  ن���ق���دم  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

عمالء �أكرث كفاءة للم�شتهلكني. 

على خلق من�شة حو�ر م�شتمرة مع 
�ملو�طنني و�ملقيمني عرب هو�تفهم 
هذه  و�نت�شار  رو�ج  بف�شل  �لذكية 
�ملو�قع، مبا فيها تويرت يف منطقة 
مع  للتو��شل  ن�شعى  �إننا  �خلليج. 
و�لإيفاء  مبا�شر  ب�شكل  �مل�شتهلكني 
ن�شجع  ون���ح���ن  ب���اح���ت���ي���اج���ات���ه���م. 
يف  �لفعالة  �مل�شاركة  على  �جلميع 
�ملحادثات �لتي جتري على ح�شابنا 
على تويرت حول �لتحكم باجلودة. 
ت�شجيع  ع���ل���ى  ���ش��ي�����ش��اع��دن��ا  ه�����ذ� 
�مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ع��ل��ى �حل���ر����س على 
�شن�شمن  كما  �مل��ن��زل  يف  �ل�شالمة 
�مل���ت���وف���رة يف  �مل��ن��ت��ج��ات  �أن  ب���ذل���ك 
�ل�شوق تتطابق مع �ملعايري �ل�شادرة 
للمو��شفات  �لإم�����ار�ت  هيئة  ع��ن 
�لتقيي�س  و�ملقايي�س وعن موؤ�ش�شة 

لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
ديفلومبنت  لينك  قامت  وقد  هذ� 
�لتقنية  للحلول  �ل��ر�ئ��د  �مل��وف��ر   ،
�أن���ح���اء منطقة  ك���ل  يف  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 

�ل�شرق �لأو�شط و�ملتفرعة عن �أوتي 
 ،)OTVentures( فينت�شرز 
هيئة  م���ب���ادرة  وت�شغيل  بت�شميم 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
و�لتي تتيح للم�شتهلكني �حل�شول 
��شتف�شار�تهم  على  ف��وري  رد  على 
عرب تويرت. وتتيح �ملرحلة �لأوىل 
�إمكانية  من �خلدمة للم�شتهلكني 
�لتاأكد من �شحة تفا�شيل �جلودة 
�شهاد�ت  �شحة  من  �أو  ومر�جعتها 
�شر�ئها.  ق��ب��ل  �مل��ن��زل��ي��ة  �لأج���ه���زة 
�شكوى  �أو  ����ش��ت��ف�����ش��ار�ً  وب��اإر���ش��ال��ه 
�ل�شوق  ي��ب��اع يف  ع��ن م��ن��ت��ج م��ع��نّي 
هيئة  ح�������ش���اب  �إىل  �لإم�������ار�ت�������ي 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
�مل�شتهلك  �شيح�شل  ت��وي��رت،  على 
على رد �آيل فوري يت�شمن �شهاد�ت 

�ملنتج.
�شرح �أمني عزب، مدير عام لينك 
ديفلومبنت : تلعب هيئة �لإمار�ت 
للمو��شفات و�ملقايي�س دور�ً ريادياً 
دعم  �أج��ل  تويرت من  ��شتخد�م  يف 
�أف�شل.  ن��ح��و  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني 
�ل��ه��ي��ئ��ة يف طليعة  ك��ان��ت  ول��ط��امل��ا 
توفري  يف  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل���ه���ي���ئ���ات 
ت�شتخدم  ل��ك��ي  �ل���ذك���ي���ة  �حل���ل���ول 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ة عمالء  ك�������اأدو�ت 
ك����ف����اءة. ومتكن  و�أك�������رث  �أف�������ش���ل 
�مل��ب��ادرة �جل��دي��دة ع���دد�ً �أك���رب من 
�لنا�س من �لتو��شل و�لتفاعل مع 
��شتف�شار�تهم  �إر�شال  ومن  �لهيئة 
�ملبادرة  و�شت�شاعد  �لإنرتنت.  عرب 
حت�شني  ويف  �ل����وق����ت  ت����وف����ري  يف 

ت��ب��ذل��ه��ا دول������ة �لإم����������ار�ت خالل 
�أجل  �ملا�شية من  �لقليلة  �ل�شنو�ت 
�إىل  �أدت  و�ل���ت���ي  �جل�����ودة  م��ر�ق��ب��ة 
ع�شرين  �أه����م  ب��ني  م��ن  ت�شنيفها 
�لعامل  يف  تناف�شية  �لأك����رث  دول���ة 
ح��ي��ث حت��ت��ل �ل���ب���الد �مل��رت��ب��ة 19 
وفقاً ملوؤ�شر �لتناف�شية �لعاملية لعام 
للمنتدى  �لتابع   2014-2013
�لق��ت�����ش��ادي �ل��ع��امل��ي. وت����ود دولة 
�شعيها  تو��شل  �أن  �ليوم  �لإم���ار�ت 
ن���ح���و �جل�������ودة ل���ك���ي حت���ق���ق روؤي�����ة 
م�شتقبل  ل�شمان  �لر�مية  �لبالد 
فيها.  وللمقيمني  ل�شعبها  �أف�شل 
وت��ق��ود �ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة، مثل 
للمو��شفات  �لإم������������ار�ت  ه���ي���ئ���ة 

و�جلودة، هذه �جلهود.
يف ����ش���ي���اق ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى �إط�����الق 
�خل��دم��ة �جل���دي���دة، ق���ال عبد�هلل 
�لإمار�ت  هيئة  عام  مدير  �ملعيني، 
ل��ل��م��و����ش��ف��ات و�مل��ق��اي��ي�����س: نحن 
عن  ب��ال��ب��ح��ث  �مل�شتهلكني  ن��ن�����ش��ح 
�ل�شادرة عن هيئة  �ملو�فقة  �شهادة 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
�لأجهزة  ت��رك��ي��ب  �أو  ����ش���ر�ء  ق��ب��ل 
تعمل  �لتي  و�لأج��ه��زة  �لكهربائية 
�لإمار�ت  هيئة  وم�شوؤولية  بالغاز. 
يف  تن�شب  و�ملقايي�س  للمو��شفات 
يف  �ل�شالمة  معايري  �أعلى  �شمان 
�مل�شتهلكني  لكل  �ملنزلية  �لأج��ه��زة 
�أن�شاأنا  وق���د  �لإم�������ار�ت.  دول����ة  يف 
كجزء  ه��ذه  �ملبتكرة  تويرت  خدمة 
من هذه �جلهود. فباإمكان مو�قع 
م�شاعدتنا  �لجتماعي  �لتو��شل 

•• الفجرية – الفجر: 

�لإمار�ت  فعاليات ملتقى  تنطلق  �لفجرية  �إم��ارة  �لأعلى لالحتاد حاكم  �ملجل�س  �ل�شرقي ع�شو  �ل�شيخ حمد بن حممد  �ل�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
للتخطيط �لقت�شادي 2014 يف دورته �لأوىل يوم �لثالثاء �ملو�فق للثامن و�لع�شرين من �أكتوبر �جلاري يف فندق نوفيتيل �لفجرية و�لذي تنظمه 
د�ئرة �ل�شناعة و�لقت�شاد بالفجرية مببادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية باأبوظبي وبدعم من وز�رة �لقت�شاد وم�شاركة �لدو�ئر �لقت�شادية �ملحلية 
يف كافة �إمار�ت �لدولة �إىل جانب عدد من كربى �شركات �لقطاعني �شبه �حلكومي و�خلا�س. وبهذ� �خل�شو�س قال معايل �ملهند�س �شلطان �شعيد 
�ملن�شوري وزير �لقت�شاد: لقد تبنت وز�رة �لقت�شاد فكرة �مللتقى ورحبت بدعمها ملا لها من �أبعاد وطنية �شاملة ذ�ت تاأثري �إيجابي على �لقت�شاد 
�لوطني. �إن هذ� �حلدث �شي�شكل من�شة حو�رية متقدمة لكافة �جلهات �ملعنية بعملية تطوير �لقت�شاد �لوطني يف �لإطارين �ملحلي و�لحتادي، وكوننا 
�جلهة �لحتادية �ملوكلة بتعزيز �لنمو �لقت�شادي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة فقد �رتاأينا �شرورة �مل�شاركة �لفاعلة يف هذ� �حلدث من خالل 

املوؤ�س�سة العربية للعلوم والتكنولوجيا تختتم م�ساركتها يف 
احتفالية يوم رائد االأعمال التكنولوجي العربي بالقاهرة

•• ال�صارقة-وام:

�ختتمت �ملوؤ�ش�شة �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا ومقرها �ل�شارقة م�شاركتها يف فعاليات �حتفالية يوم ر�ئد �لأعمال 
بالتعاون  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية  �ملوؤ�ش�شة  نظمتها  و�لتي  �لقاهرة  يف  �لذكية  بالقرية  �لعربي  �لتكنولوجي 
�إبر�هيم حملب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �مل�شري. ح�شر �لحتفالية عاطف حلمي وزير  مع �ت�شال  موؤخر� برعاية 
�لت�شالت �مل�شري و�لدكتور �شريف ح�شاد وزير �لبحث �لعلمي �مل�شري �لدكتور فاروق �لباز مدير مركز �ل�شت�شعار 
عن بعد بجامعة بو�شطن �لأمريكية ع�شو �ملجل�س �لإ�شت�شاري و�أحد موؤ�ش�شي �ملوؤ�ش�شة �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا 

وع�شو �ملجل�س �ل�شت�شاري لعلماء وخرب�ء م�شر �ىل جانب عدد من كبار �مل�شوؤولني .
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م�شرتك بزيادة قدرها %58 يف عدد 
�مل�شرتكني.

ك���م���ا ����ش���ه���دت �ل����ف����رتة ذ�ت����ه����ا حت�شن 
ملحوظ يف خدمات �ملبيعات ب�شكل عام 
�لتي  �ملتنوعة  �لت�شويق  نتيجة خطط 
خدمات  ن�شطت  ف��ي��م��ا  �ط��الق��ه��ا،  مت 
�ل�شحابية  و�حلو�شبة  �لعمال  قطاع 
وخ����دم����ات �لت�������ش���ال ب����ني �لج���ه���زة 
و�لتي قطعت فيها �ملوؤ�ش�شة   M2M
�إىل  للقطاع،  �ل��ري��ادة  �آخ��ر من  �شوطاً 
خدمات  يف  �ملناف�شة  يف  �لتفوق  جانب 
�إي��ج��اب��اً على  �لف���ر�د وه��و م��ا �نعك�شا 
�لف�شلية  �رت��ف��اع �لي����ر�د�ت و�لرب����اح 

للموؤ�ش�شة على �ل�شعيد �ملحلي.
�لت�شالت  �شوق  �ن  ي��رون  كثريون   -
من  مرحلة  �ىل  و�شلت  �لم����ار�ت  يف 
�لت�شبع و�ن معدلت �لنمو حمدودة.. 

كيف تردون على ذلك؟ 
هناك معدل منو يف �عد�د �مل�شرتكني 
�ل�شتهالك  يف  من���و  م���ع���دل  وه���ن���اك 
ن���ك���ون يف م��رح��ل��ة و����ش���ل فيها  وق����د 
قريبة من  لنقطة  �ل���ش��رت�ك��ات  ع��دد 
�ل���ش��ب��اع ول��ك��ن��ن��ا ن�����ش��ه��د من���و� كبري� 
�لبيانات  وخ���ا����ش���ة  �ل����ش���ت���ه���الك  يف 
نتيجة  وذل����ك  �مل��ت��ح��رك  و�لن����رتن����ت 
ل��ت��غ��ي��ري �����ش���ال���ي���ب �حل����ي����اة وت���ط���ور 
�ملتز�يد  �ل��ف��رد و�مل��وؤ���ش�����ش��ة و�لع��ت��م��اد 
�لنطاق  ذ�ت  �لن��رتن��ت  خ��دم��ات  على 
�ل��ع��ري�����س �ل��ث��اب��ت منها و�مل��ت��ح��رك و 
نوع  يف  هائال  تغري�  �لن  ن�شهد  نحن 
�لنرتنت  �شبكة  ع��رب  �ل��ب��ي��ان��ات  وك���م 
ملبادر�ت  ن��ت��ي��ج��ة  و�مل��ت��ح��رك��ة  �ل��ث��اب��ت��ة 
باحلكومة  �خلا�شة  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لذكية و�ملدن �لذكية حيث كان لذلك 
�ن��ع��ك��ا���س ك��ب��ري ع��ل��ى ط��ري��ق��ة �ج����ر�ء 
و�لهيئات  �لف���ر�د  وتفاعل  �ملعامالت 

على حد �شو�ء.
- �شهد �لعام 2014 طفرة ت�شويقية 
�لعمال  وق��ط��اع  �لف����ر�د  ل�شريحتي 
��شرت�تيجية  �أه����د�ف  ه��ن��اك  ف��ه��ل   ..
لذلك؟ �أم �أنها �أحد تد�عيات �ملناف�شة 

�ل�شوقية؟
على  �ملا�شيني  �لعامني  خ��الل  عكفنا 
�لت�شويقية  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  ت��ع��دي��ل 
و�لعرو�س  �ل��ب��اق��ات  ج��م��ل��ة  ل��ت�����ش��ب��ح 
ومتطلبات  لحتياجات  مالءمة  �أكرث 
�لعمالء على �شعيدي �لفر�د وقطاع 
�لع����م����ال وذل�����ك م���ن خ����الل تقدمي 
���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن �ل����ب����اق����ات و�ل���ع���رو����س 
جميع  م��ع  تتنا�شب  �ل��ت��ي  �لتناف�شية 
�ل���ف���ئ���ات و�ل�������ش���ر�ئ���ح وحت��ق��ي��ق قيمة 
من  ��شرت  كما  لهم  م�شافة  حقيقية 
�ل�شريع  �لتحول  يف  ذلك  و�أثمر  قبل، 
�ت�شالت  خ���دم���ات  م�����ش��ت��وى  ل���رف���ع 

ن�شعى دوم��ا ليكون حمط  لتو�كب ما 
�ملناف�شة.  عن  �لنظر  بغ�س  �هتمامنا 
للقيمة  ج����دي����د�ً  م��ف��ه��وم��اً  ف��ق��دم��ن��ا 
و�شع  م��ا  ل��ل��خ��دم��ات يحقق  �مل�����ش��اف��ة 
ل��ن��ا م���ن �أه�������د�ف وي�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل �أو 
باآخر يف تقدمي قيم �شعرية خمف�شة 
ل��ع��م��الء �ل��ق��ط��اع��ني م��ن ج��ه��ة �أخرى 
�ت�شالت  جت���رب���ة  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
�بتكارية  يف  و�مل����م����ت����دة  �ل���ع���ري�������ش���ة 
�لطرح  و�أ�شبقية  �لعرو�س و�خلدمات 
�لتي �عتمدتها �ملوؤ�ش�شة كا�شرت�تيجية 

عمل. 
�لت�شويقي  �لنمط  ه��ذ�  رب��ط  ع��ن  �أم��ا 
و�شحي  طبيعي  �أم��ر  فهذ�  باملناف�شة 
وت�����ش��ه��ده ك��اف��ة �ل����ش���و�ق �ل��ت��ي يعمل 
ف��ي��ه �أك����رث م���ن م�����ش��غ��ل، ف��ق��د قدمنا 
خ���الل �ل��ع��ام �حل���ايل ك��م��اً ك��ب��ري�ً من 
�ل���ت���ي حفظت  و�ل���ب���اق���ات  �ل���ع���رو����س 
�ل���ر�ئ���د لقطاع  م��وق��ع��ه��ا  لت�������ش���الت 
جميع  ع����ل����ى  �مل����ح����ل����ي  �لت�����������ش�����الت 
رفعت  و�شركات،  �ف��ر�د  من  �مل�شتويات 
ب���ه ح��ظ��وظ��ن��ا �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة م���ن حيث 
على م�شرتكني  �ل���ش��ت��ح��و�ذ  م��ع��دلت 
جدد، �أو �حل�شول على معدلت عالية 
�حلاليني.  عمالئها  ور���ش��ا  ولء  م��ن 
�ملوؤ�ش�شة  ون�شعى على �لدو�م �ن نبقى 
�ث�����ر� حقيقيا  ت����رتك  �ل���ت���ي  �ل����ر�ئ����دة 
و�مل��ج��ت��م��ع وت�شهم يف  �ل��ف��رد  يف ح��ي��اة 
ما  له  ونقدم  �مل�شتخدم  جتربة  �ث��ر�ء 
باأعلى  ومتطلباته  �حتياجاته  يلبى 
و�لقيمة  و�جل���ودة  �لكفاءة  م�شتويات 

و�ل�شعر �ملناف�س. 
لتطوير  �ملوؤ�ش�شة  خطة  ع��ن  وم���اذ�   -

خدمة �لعمالء يف �لفرتة �لقادمة؟ 
خ�����ط�����و�ت هامة  ب����ع����دة  ق���م���ن���ا  ل���ق���د 
�لعمالء  خ��دم��ة  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء 
ل���دى �ت�����ش��الت وك���ان �أه��م��ه��ا تطوير 
�ول مركز �عمال ذكي خلدمة �لعمالء 
مت تد�شني �ول منوذج له باإمارة �لعني 
مر�كز  جت��رب��ة  تعميم  يف  ب��د�أن��ا  وق���د 
�لأع���م���ال �ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة �لفروع 
و�مل����ر�ك����ز �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا و�مل��ن��ت�����ش��رة يف 
�ل��دول��ة، ون�شتهدف م��ن ور�ء  �إم���ار�ت 
�لفروع  ج��ع��ل  �إىل  �ل��ت��ج��رب��ة  ت��ع��م��ي��م 
للتفاعل  ق����ن����اة  �جل�����دي�����دة  �ل���ذك���ي���ة 
موظفي  قبل  من  و�لفوري  �لإيجابي 
�ت���������ش����الت م�����ع ج���م���ه���ور �ل���ع���م���الء، 
�إىل  �لعمالء  ر�شا  مب�شتوي  للو�شول 
�مل��ت��ع��ارف عليها.  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��ت��وي��ات 
 20 �أك��رث م��ن  ونحن نعكف لإط���الق 
بالأنظمة  ت��ع��م��ل  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات  ف���رع���اً 
�ل��ذك��ي��ة، ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام �جل����اري، 
و���ش��وف ت��رف��ع جت��رب��ة �مل��ر�ك��ز �لذكية 
�مل�شرتكني  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  م����ع����دلت 

�لأعمال، وهي �لعرو�س �لتي �أ�شهمت 
يف تخفي�س �أ�شعار �خلدمات مبعدلت 
تر�شي عمالئها مع �لحتفاظ بثو�بت 
�لعالية  �جل����ودة  ت��ق��دمي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف 

للخدمات.
�لتي  �ملوؤ�ش�شة  خطة  ع��ن  حت��دث  كما 
�مل�شتويات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ت�����ش��ت��ه��دف 
ع��ل��ي��ه��ا يف تقدمي  �مل���ت���ع���ارف  �ل��ع��امل��ي��ة 
تنفيذ  خالل  من  �لت�شالت  خدمات 
عدة مبادر�ت من �أهمها تعميم جتربة 
م���ر�ك���ز �لع���م���ال �ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى كافة 
�لتابعة لها و�ملنت�شرة  �لفروع و�ملر�كز 
يف كافة �ن��ح��اء �ل��دول��ة، وذل��ك بهدف 
رف����ع ك���ف���اءة وم���ع���دلت �ل��ت��ع��ام��ل مع 
خ����الل   200% ب���ن���ح���و  �ل����ع����م����الء 
يف  للرت�جع  بالإ�شافة  �لو�حد  �ليوم 
 70% بن�شبة  �لعميل  �ن��ت��ظ��ار  وق���ت 
�ملر�كز  يف  ب���ه  �مل�����ش��م��وح  �ل���وق���ت  ع���ن 

�لتقليدية. 
رفع  �ت�������ش���الت يف  و�أ�����ش����ار �ىل جن����اح 
خالل  �ملو�طنة  �لكو�در  توطني  ن�شبة 
 44.8% �إىل  لت�شل  �حل���ايل،  �ل��ع��ام 
من �إجمايل موظفي �ملوؤ�ش�شة، مقارنة 
�ملا�شي،  �لعام  بنهاية   43% مبعدل 
�أكرث  �ت�شالت  موظفي  عدد  لي�شجل 
ن�شبة  بلغت  كما  موظف   2700 من 
 90 نحو  �لعليا  �لد�رة  يف  �ل��ت��وط��ني 

.%
- بد�ية ماذ� عن م�شاركتكم يف جيتك�س 
هذ� �لعام وما مدى �أهمية �مل�شاركة يف 

هذ� �حلدث �ملميز؟
تويل �ت�شالت معر�س جيتك�س �أهمية 
م�شاركة  لتكون  �نطالقه  منذ  خا�شة 
تعك�س  م�������ر�آة  ب���امل���ع���ر����س  �ت�������ش���الت 
و�لتوجهات  �مل���ب���ادر�ت  �أه���م  وت��رتج��م 
�مل�شتويني  على  �لت�����ش��الت  ق��ط��اع  يف 

�ملحلي و�لعاملي.
نبتكر حلوًل  �لدورة �حلالية،  وخالل 
متكاملة وخدمات ذكية ن�شتهدف بها 
�ل��ق��ط��اع وعمالئه  ب���خ���رب�ء  �لإب���ح���ار 
نحو  جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
�لتي   ، �حل��ي��اة  ب��� م�شتقبل  ي��ع��رف  م��ا 
ت�����ش��م��ل �أح������دث �حل���ل���ول �مل��ب��ت��ك��رة يف 
�ل�شحة،  �ل��ن��ق��ل،  �ل��ب��ن��وك،  جم����الت 
�خلام�س،  �جل��ي��ل  خ��دم��ات  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
�لذكية  و�مل���ك���ات���ب  �ل���ذك���ي���ة،  �مل����ن����ازل 
لقطاع �لأعمال و�ل�شركات، ف�شاًل عن 
خدمات مبيعات �لتجزئة �لذكية �لتي 
با�شتعر��س  حم��وري��اً  حت��وًل  �شت�شهد 
 DRONES �ل��  �لطائر�ت  من��وذج 
�لبيع  ع���م���ل���ي���ات  يف  ل����ش���ت���خ���د�م���ه���ا 
�أنها  وتو�شيل �ملنتجات للعمالء ، كما 
�شتلعب دور�ً كبري� يف عمليات �لتطوير 
و�ل��ت��ح��دي��ث �ل�����ش��ب��ك��ي و�ل��ت��ح��ول �إىل 

يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م�شاهمة  يخ�س  وف��ي��م��ا 
�أو�شح  �ل���ذك���ي���ة،  �حل���ك���وم���ة  م����ب����ادرة 
�لعبدويل، �أن مبادرة �حلكومة �لذكية 
���ش��ت��ف��ت��ح �آف����اق����اً ج���دي���دة ل��ن��م��و قطاع 
�إىل �أن  �لت�����ش��الت يف �ل��دول��ة، لف��ت��اً 
مليون   500 ر���ش��دت  ق��د  �ت�����ش��الت 
درهم كا�شتثمار�ت لدعم هذه �ملبادرة. 
�لت�شالت يف  �أن قطاع  �ىل  �أ�شار  كما 
�لدولة ي�شهد حالياً تطور�ت متالحقة 
�لإجن���از�ت  م��ن  �لعديد  �شجل  بعدما 
�لبنية  تطوير  �شعيد  على  �لعمالقة 
�لتكنولوجية ورفع �جلاهزية �ل�شبكية 
�لعو�مل  وه��ي  �ملوؤهلة،  �ل��ك��و�در  وبناء 
روؤية  وفق  �ملبادرة  جناح  ت�شمن  �لتي 

�لقيادة �لر�شيدة.
ونوه �لعبدوىل �إىل �ن �نفاق �ت�شالت 
2.5 م���ل���ي���ار دره����م  �ل������  �ق������رتب م����ن 
خ����الل �ل���ع���ام �جل������اري ع��ل��ى حتديث 
وتطوير �ل�شبكات د�خل �لدولة ، فيما 
للموؤ�ش�شة  �لإج��م��ايل  �لإن��ف��اق  �شجل 
�جليل  �شبكات  تطوير  عمليات  على 
�ل����ر�ب����ع و�لل����ي����اف �ل�����ش��وئ��ي��ة �أك���رث 
�ل�شنو�ت  خ��الل  دره��م  21مليار  م��ن 
�خلم�س �ملا�شية، م�شري�َ �ىل �ن �شبكة 
�أ���ش��ب��ح لديها نحو  �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف 
لالإنرتنت،  م�����ش��ت��خ��دم  م��ل��ي��ون   2.9
�ملوؤ�ش�شة مرحلة جودة  بعدما �جتازت 
 ،4G �لر�بع  �خلدمات ل�شبكة �جليل 
من   88% ت��غ��ط��ي��ة  م����ن  و�ق����رتب����ت 
بالدولة  �مل��اأه��ول��ة  �مل�����ش��اح��ة  �إج���م���ايل 
بنهاية �لعام �جلاري، معرباً عن فخره 
باأن �شبكة �ت�شالت �شاهمت يف �عتالء 
دول�����ة �لم�������ار�ت م��ن�����ش��ة �ل��ت��ت��وي��ج يف 
معدل �نت�شار وتو�شيل �شبكة �للياف 
للعام  �لعاملي  �مل�شتوي  على  �ل�شوئية 
�لتقييم  ح�شب  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين 
�ملجل�س  ق���ب���ل  م����ن  �مل���ع���ل���ن  �ل�������ش���ن���وي 
 FTTH( لعاملي لالألياف �ل�شوئية�

.)Council
لت�شالت،  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أ�شار 
�آلية عملها  �ملوؤ�ش�شة تعتمد يف  �أن  �إىل 
�ملعيار  ر���ش��ائ��ه  باعتبار  �لعميل  على 
تبذل  ل��ذ�  و�ل��ن��م��و،  للتقدم  �لرئي�شي 
�مكانات  م��ن  م��ا لديها  ك��ل  �ت�����ش��الت 
�حلقيقية  �لقيمة  لتقدمي  وخ���رب�ت 
يف  عليه  بالنفع  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اف��ة 
�إثر�ء  من  وميكنها  �مل�شتقبلية  حياته 

جتربته �ل�شخ�شية.
�شوطاً  قطعت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ن  و�أ����ش���اف 
كبري�ً خالل �لعام 2014 يف م�شمار 
�لت�شويق على م�شتوى �لفر�د وقطاع 
�لع���م���ال و�أط���ل���ق���ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة خالل 
ترويجية  ع����رو�����س  �جل�������اري  �ل����ع����ام 
فريدة تنا�شب �لفر�د وكافة قطاعات 

هذه  تاأتي  �إذ  �خلام�س  �جليل  �شبكات 
�لذكية  �خلدمات  �شلة  �شمن  �مل��ب��ادرة 
جناحها  يف  �ت�شالت  �شتعر�شها  �لتي 

خالل �لدورة �حلالية .
وي�����اأت�����ي ه�����ذ� �ل���ت���وج���ه مت���ا����ش���ي���اً مع 
�ل�شرت�تيجية �لتي تنتهجها �ت�شالت 
خدمات  م��زود  �إىل  للتحول  و�لهادفة 
متكاملة حللول تكنولوجيا �ملعلومات 
�خلدمات  ت��وف��ر  ب��ح��ي��ث  و�لت�������ش���ال، 
للعمالء  �لذكية  و�حللول  �مل�شتقبلية 
وت��دع��م �لبتكار يف دول��ة �لإم����ار�ت .. 
فنحن نعي متاماً �همية دور �ت�شالت 
متكاملة  تو��شل  لبيئة  �لتاأ�شي�س  يف 
و�ملجتمع،  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  تخدم 
و�ل�����دور �مل���ن���وط ب��ه��ا يف ق���ي���ادة قطاع 
�ملعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �لت�����ش��الت 
�لقطاع �حلكومي  �مل�شتقبل ومد  نحو 
و�خل������ا�������س ب�����اخل�����دم�����ات و�حل�����ل�����ول 
مل�شتقبٍل  ت��ه��ي��ئ  �ل���ت���ي  و�لب����ت����ك����ار�ت 

�أف�شل.
�ت�������ش���الت ه����ذ� �لعام  وي���وف���ر ج���ن���اح 
�أح�����دث خدمات  ����ش��ت��ك�����ش��اف  ف��ر���ش��ة 
�مل�شتقبل  وتكنولوجيات  �لت�����ش��الت 
تتج�شد  وب�شورة  �ل��ع��امل،  �لح��دث يف 
فيها م�شاعي �ملوؤ�ش�شة يف تطويع تلك 
�أكرث  لت�شبح  وت��ط��وي��ره��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
قطاعي  يف  عمالئها  حلاجة  مالءمة 
�لأعمال و�لأفر�د، �إىل جانب تقدميها 
و�شهولة  باملرونة  تتميز  ب�شورة  لهم 
�مل�شرتك هو  د�ئما  ليظل  �ل�شتخد�م، 
�ت�شالت  تبنى  �ل��ذي  �لهتمام  حمور 

علية ��شرت�تيجيتها.
- ل��ل��ع��ام �ل��ث��اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل و�شع 
�لب�شرية  ل��الأل��ي��اف  �ل��ع��امل��ي  �ملجل�س 
دولة �لمار�ت على من�شة �لتتويج من 
حيث تو�شيل �شبكة �للياف �لب�شرية 
للمنازل يف �لدولة بن�شبة �نت�شار بلغت 
مر�شحة  �ل��ن�����ش��ب��ة  ه���ذه  ف��ه��ل   80%
وهل  �لقادمة؟  �لفرتة  خالل  للزيادة 

مازلتم تت�شدرون �مل�شهد �لعاملي؟ 
دول�����ة  ت���������ش����درت  ف���ق���د  �أوردت  ك���م���ا 
�لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة دول �لعامل 
ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا لأع���ل���ى ن�����ش��ب��ة ن��ف��اذ على 
�شبكة  ت��و���ش��ي��ل  �ل��ع��امل��ي يف  �مل�����ش��ت��وى 
�لأل���ي���اف �ل�����ش��وئ��ي��ة ل��ل��م��ن��ازل خالل 
�ملجل�س  وك��ان   2013-2012 �لعام 
كرم  ق��د  �ل�شوئية  ل��الأل��ي��اف  �ل��ع��امل��ي 
�ملا�شيني  �ل��ع��ام��ني  خ���الل  �ت�����ش��الت 
تو�شيل  م��ع��دلت  م�شهد  ل��ت�����ش��دره��ا 
للمنازل  �ل��ب�����ش��ري��ة  �لل���ي���اف  ���ش��ب��ك��ة 
بذلك  لتتخطى   %  80 �ل����  بن�شبة 
�أمريكا  دول  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ن�����ش��ب 
�لإمار�ت  �حتلت  حيث  و�آ�شيا  و�أوروب���ا 
ن�شبياً  كبري  وبفارق  �ل�شد�رة  مرتبة 

ورو�شيا  و�ليابان  �جلنوبية  كوريا  عن 
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وف��رن�����ش��ا، لتحتل 

موقع �ل�شد�رة بني بلد�ن �لعامل.
�ملرتبة  ه��ذه  على  نحافظ  �أن  ونتوقع 
�ملجل�س  �شيعقد  حيث   2014 للعام 
�أي�����ام قليلة  �ل�����ش��ن��وي��ة خ����الل  دورت�����ه 
تعتمد  �لتي  �ل�شنوية  �لنتائج  لإع��الن 
للمنازل  �ل�����ش��ب��ك��ة  ت���و����ش���ي���ل  ن�������ش���ب 
و�ملوؤ�ش�شات وحجم �لتغطية �لجمالية 
مددت  �لتي  �ل��ع��امل  دول  يف  لل�شبكات 
�ل�شوئية وياأتي هذ� �لإجناز  �للياف 
�لكبري  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ن��ت��ي��ج��ة  �ل��ع��امل��ي 
م�شاريع  �ت�����ش��الت يف  وج��ه��ت��ه  �ل����ذي 
جاوز  حيث  �ل�شوئية،  �لألياف  �شبكة 
�شبكة  تطوير  يف  �ل�شتثمار�ت  حجم 
�ل�  �ل�شوئية  و�لل��ي��اف  �ل��ر�ب��ع  �جليل 

21 مليار درهم حتى �لآن.
�ت�������ش���الت �ل���ي���وم على  �أي�����ن ت��ق��ف   -
وماذ�  �ل��ر�ب��ع،  �جل��ي��ل  �شبكات  �شعيد 
�مل�شتقبلية  وخطو�تكم  جهودكم  ع��ن 
�ىل  بها  ل��الإرت��ق��اء  �ل�شبكة  تطوير  يف 

�جليل �خلام�س؟
تعمل �ملوؤ�ش�شة على مو�كبة كل ما هو 
جديد بقطاع �لت�شالت على �مل�شتوى 
�ف�شل  ت��ق��دمي  م�شتهدفني  �ل��ع��امل��ي، 
حت�شني  خ��الل  م��ن  لعمالئنا  خ��دم��ة 
�مل��ك��امل��ات و �خلدمات  ن��وع��ي��ة و ج���ودة 
�ملتنقلة، فاطلقنا خدمات �جليل �لر�بع 
كاأول م�شغل يف �ملنطقة   4G-LTE
مت�شارعة  وب��خ��ط��ًى   ،2011 ع���ام  يف 
ن��ح��و �ل��ت��ف��وق �ل�����ش��ب��ك��ي، �ق��رتب��ن��ا من 
�مل�شاحة  م��ن   %  88 ن�شبة  تغطية 
ب��ع��دد حمطات  ب��ال�����ش��ك��ان و  �مل��اأه��ول��ة 
ي��ق��رتب م��ن �ل��� 3000 حم��ط��ة، ويف 
ب���اإج���ر�ء جتارب  ق��م��ن��ا   2013 م��اي��و 
�جليل  �شبكة  عرب  �ل�شوتي  �لت�شال 
كاأول  ب��ن��ج��اح   )VoLTE( �ل���ر�ب���ع 
�لأو�شط،  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  م�شغل 
�جلاهزية  �لن  مت��ت��ل��ك  ف��ات�����ش��الت 
مع  �ل�شوت  خدمات  لتقدمي  �لكاملة 
�لر�بع،  �جل��ي��ل  �شبكة  ع��ل��ى  �ل��ب��ي��ان��ات 
فنحن يف تباحث م�شتمر مع �ل�شركات 
�مل�شنعة للهو�تف �لذكية بهدف طرح 
�جلديدة  �لرتقية  مع  تتو�فق  �أجهزة 
لل�شبكة. و�ما بخ�شو�س �شبكة �جليل 
ن��ت��ع��اون م��ع كربي  �خل��ام�����س، فنحن 
لل�شبكات،  �مل��ن��ف��ذة  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات 
لإج������ر�ء �خ���ت���ب���ار�ت جت��ري��ب��ي��ة خالل 
�لأويل  هي  تعترب  �لقادمة،  �ل�شنو�ت 
�شبكة  لتطوير  �ملنطقة  يف  نوعها  من 
�جل��ي��ل �خل��ام�����س يف دول���ة �لإم�����ار�ت. 
وت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة يف �إط���ار �لتز�م 
�ل�شبقية  �ملوؤ�ش�شة نحو �حلفاظ على 
�ملبتكرة  �لتقنيات  �أح����دث  ت��ق��دمي  يف 

�جليل  �شبكة  �شتتيح  حيث  لعمالئها، 
�شرعات  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول  �خل���ام�������س 
ف��ائ��ق��ة، ف�����ش��اًل ع��ن ت��وف��ريه��ا جتربة 
�ت�������ش���الت ع��ال��ي��ة �ل���ك���ف���اءة و�جل�����ودة 
لقطاع  وري����ادت����ن����ا  ت��ف��وق��ن��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

�لت�شالت يف �لمار�ت.
�مل��ح��ددة من  �ملهلة  �نتهاء  ق��رب  - م��ع 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�مل��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة، رئي�س 
للتحول  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء،  جمل�س 
تقيمكم  هو  ما  �لذكية،  �حلكومة  �ىل 
للدور �لذي قمتم به حتى �لن لتنفيذ 
�ل�شتثمار�ت  حجم  هو  وم��ا  �مل��ب��ادرة؟ 
يف  للم�شاهمة  �ت�شالت  �شختها  �لتي 

تنفيذ مبادرة رئي�س جمل�س �لوزر�ء؟
�لدولة  يف  �لت�����ش��الت  ق��ط��اع  ي�شهد 
�شجل  ب���ع���دم���ا  م��ت��الح��ق��ة  ت����ط����ور�ت 
�لعديد من �لإجناز�ت �لعمالقة على 
�لتكنولوجية  �لبنية  تطوير  �شعيد 
ورفع �جلاهزية �ل�شبكية وبناء �لكو�در 
�ملوؤهلة ل�شمان جناح مبادرة �حلكومة 
�ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �لذكية 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
رع���اه �هلل وق���د ق��ام��ت �ت�����ش��الت منذ 
�لإع��الن عن مبادرة �حلكومة  حلظة 
�لذكية بت�شخري جل طاقتها �لب�شرية 
و �لتقنية لتفعيل مبادرة �لتحول من 
�حلكومة  �ىل  �للكرتونية  �حلكومة 
�لذكية حيث قامت �ت�شالت بتطوير 
عدد من من�شات �لعمل �لتي �شاعدت 
حديثة  و  خمتلفة  حلول  �إي��ج��اد  على 
�لدفع  بو�بات  مثل  �لذكية  للحكومة 
عرب �لهاتف �ملتحرك و بو�بات �لدفع 
�لإل���ك���رتوين �ىل ج��ان��ب �ل��ع��دي��د من 
�خل��دم��ات �لأخ����رى، �م��ا فيما يخ�س 
لتنفيذ  �لتي مت ر�شدها  �ل�شتثمار�ت 
 500 مبلغ  بر�شد  قمنا  فقد  �ملبادرة 
بالقطاع  ك��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت  م��ل��ي��ون دره���م 
�لتي  �لذكية  �حلكومة  م��ب��ادرة  لدعم 
ف��ت��ح��ت �ف����اق����اَ ج���دي���دة ل��ن��م��و قطاع 

�لت�شالت يف �لدولة.
�لمار�ت  �ت�شالت  �أد�ء  تقيم  كيف   -
�ملايل وفق ما حملته �لنتائج �لف�شلية 

للن�شف �لول من �لعام �حلايل؟
نتائج  �لم��������ار�ت  �ت�������ش���الت  ح��ق��ق��ت 
�لعدد  زي���ادة  ق��وي��ة، حيث متكنت م��ن 
�لجمايل للم�شرتكني بنهاية �لن�شف 
مليون   11 �ل�  ليتخطى حاجز  �لول 
�لهاتف  ع��م��الء  ع��دد  وق��ف��ز  م�شرتك، 
مليون   9.3 �ىل  ل��ي�����ش��ل  �مل���ت���ح���رك 
م�شرتك بزيادة قدرها %17 و�رتفع 
وخدمات  �لثابت  �لهاتف  عمالء  عدد 
مليون   1.7 �ىل  ل��ي�����ش��ل  لي����ف  �إي 

%200، يف �ليوم �لو�حد بعد  بنحو 
�لتطبيق �لكامل ملفهوم �ملر�كز �لذكية 
�حلقائق  وت�شري  �ل��ع��م��الء.  خدمة  يف 
�ل��و�ردة من �ملر�كز �لذكية �لتي بد�أت 
�أعمالها بالفعل �إىل �لرت�جع �مللحوظ 
يف وقت �نتظار �لعميل بن�شبة و�شلت 
�مل�شموح به يف  �لوقت  %70 عن  �إىل 

�ملر�كز �لتقليدية. 
- وماذ� عن جهود �ت�شالت يف جمال 

توطني �لكو�در �ملو�طنة؟
م�شروع  ح��ي��ال  ع���دة  �أ���ش��و�ط��اً  قطعنا 
�ل��ت��وط��ني، حيث ك��ان��ت �ت�����ش��الت من 
�أولت  �لتي  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  �أو�ئ��ل 
�له��ت��م��ام م��ن حيث  �مل��و�ط��ن  �ل�شباب 
�ل���ت���وظ���ي���ف و�ل���ت���اأه���ي���ل و�ل���ت���دري���ب. 
خطى  ع��ل��ى  ت�����ش��ري  �ت�����ش��الت  �أن  �إىل 
جت�شيد  يف  �لر�شيدة،  �حلكومة  ونهج 
�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  تعليمات 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
د�ئماً  �أك��دت  �لتي  �هلل  �ل��دول��ة حفظه 
�شاأنه  ما من  كل  توفري  ���ش��رورة  على 
خمتلف  يف  �مل��و�ط��ن  �لعن�شر  مت��ك��ني 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة، و�ت��خ��ذت �لكثري 
�مل�������ش���ي قدما  ن���ح���و  م����ن �خل����ط����و�ت 
ب��اجت��اه ه��ذ� �ل��ه��دف، وم��ا زل��ن��ا نحتل 
مرتبة �ل�شد�رة بني موؤ�ش�شات �لدولة 
وتاأهيل  وت���دري���ب  ت�شغيل  ح��ي��ث  م��ن 

�ملو�طنني. 
�لتوطني  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �أن  غ�����ري 
�لن�شب  مو�شوع  تتعدى  لنا  بالن�شبة 
كو�در  لتكوين  تهدف  حيث  و�لأرق����ام 
م�شتويات  ك��اف��ة  يف  م��ت��م��ي��زة  وط��ن��ي��ة 
�إىل  و�شوًل  �لعليا  �لقيادة  من  �لعمل 
�لأر�س  على  �ل��ع��ام��ل  �لفني  �ل��ط��اق��م 
�لإد�ري����ة  �مل�شتويات  مبختلف  م����رور�ً 
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون �ل��ع��ن�����ش��ر �لإم�����ار�ت�����ي 
ف���اع���اًل وم�����وؤث�����ر�ً ب�����ش��ك��ٍل ح��ق��ي��ق��ي يف 
�ل�شعد.  خمتلف  على  �ملوؤ�ش�شة  عمل 
كافة  ق��دم��ن��ا  �ل��ه��دف  ه���ذ�  ولتحقيق 
خالل  من  عامليها  لتطوير  �لفر�س 

�لتدريب و�لدر��شة. 
وق����د ح��ق��ق��ن��ا ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة لفتة 
تعد  �إذ  �ل��ت��وط��ني،  �شيا�شة  جم���ال  يف 
�ت�شالت من �أكرب �ملوؤ�ش�شات �لوطنية 
�لدولة،  مل��و�ط��ن��ي  ل��ل��وظ��ائ��ف  ت��وف��ري�ً 
كبري  وتاأهيل عدد  توظيف  يتم  حيث 
من �ملو�طنني �شنويا، حتى بلغت ن�شبة 
�لتوطني 44.8 % من �إجمايل عدد 
�ملوظفني، كما بلغت ن�شبة �لتوطني يف 
�لد�رة �لعليا نحو %90 ، ف�شاًل عن 
ذلك �ننا ن�شارك يف مبادرة �أب�شر �لتي 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه 
�لكو�در  م�شاهمة  ومتكني  لدعم  �هلل 
�إىل جانب  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  �ل��وط��ن��ي��ة يف 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل 1000 م��و�ط��ن يف 
بر�جمها  وعرب  �لتخ�ش�شات  خمتلف 

�لتدريبية �ملختلفة.
ك��م��ا �أع��ل��ن��ا ع��ن �إط����الق م��رك��ز ك���و�در 
لتدريب  ذر�ع���������اً  ل���ي���ك���ون  ل���ل���ت���وط���ني 
وتاأهيل �ملو�طنني من خالل �أكادميية 
، حيث �شتن�شم حتت مظلة  �ت�شالت 
�لتدريبية  �ل����رب�م����ج  ج��م��ي��ع  ك������و�در 
خ�شي�شاً  �مل�شممة  �لتطوير  وح��ل��ول 
�لقطاعات.  كافة  �لدولة من  ملو�طني 
�لأهد�ف  حققت  قد  �ت�شالت  وكانت 
�مل��ن��وط��ة بها يف م��ع��دلت �ل��ت��وط��ني يف 
بن�شبة   2013 و   2012 �لأع������و�م 
ذ�ت  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ومت�������ش���ي   100%
نعد  وع��ل��ي��ه   ،2014 ل��ل��ع��ام  �ل��ن�����ش��ب��ة 
�أك����رب م��وؤ���ش�����ش��ات �لدولة  و�ح����دة م��ن 
�ملو�طنني يف  و�ع���د�د  ن�شب  م��ن حيث 

�لقطاع �لتجاري.
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منتدى ال�سارقة للتطوير �سارك �سمن وفد الدولة االقت�سادي الذي اختتم زيارة اىل الواليات املتحدة االمريكية
••ال�صارقة-وام:

للتطوير  �ل�����ش��ارق��ة  م��ن��ت��دى  ���ش��ارك 
�لقت�شادي  �ل����دول����ة  وف�����د  ���ش��م��ن 
و�لتجاري و�ل�شتثماري �لذي �ختتم 
زيارة �ىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�ل��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا م���ع ع����دد م���ن ق���ادة 
ق��ط��اع��ات �لأع���م���ال و�لب��ت��ك��ار يف كل 
فر�ن�شي�شكو  و����ش���ان  و����ش��ن��ط��ن  م���ن 
فر�س  ملناق�شة  وكاليفورنيا  و�شياتل 
�لتعاون يف جمال �لأعمال و�لبتكار. 
و�شم وفد منتدى �ل�شارقة للتطوير 

��شتثمارية  ل�شر�كات  �لتاأ�شي�س  �ىل 
ج����دي����دة ب����ني جم��ت��م��ع �لع����م����ال يف 
�ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ني. و���ش��ارك وفد 
نظمت  �لتي  �لجتماعات  يف  �ملنتدى 
�لأعمال  ق��ادة قطاعات  ع��دد من  مع 
و�لبتكار يف �لوليات �ملتحدة ملناق�شة 
�لأعمال  جم���ال  يف  �ل��ت��ع��اون  ف��ر���س 
و�شان  و��شنطن  من  كل  يف  و�لبتكار 
وكاليفورنيا.  و�شياتل  فر�ن�شي�شكو 
��شرت�تيجيته  وف��ق  �مل��ن��ت��دى  ويعمل 
�ملو�طنة  �لعمال  ري��اد�ت  ��شتفادة  يف 
توفرها  �لتي  �لهائلة  �لمكانات  من 

للتطوير  �ل�����ش��ارق��ة  م��ن��ت��دى  ب���روؤي���ة 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  من��و  تعزيز  نحو 
و�ملتو�شطة و�لبتكار �شمن �لتوجهات 
�ملعرفة.  �ق��ت�����ش��اد  لتنمية  �حل��ال��ي��ة 
�لتي  و�للقاء�ت  �ل��زي��ار�ت  �شاأن  وم��ن 
مت ع��ق��ده��ا ���ش��م��ن وف���د �ل���دول���ة مع 
�لكربى  �لق���ت�������ش���ادي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
ما  وتعزيز  تر�شيخ  �لأع��م��ال  ورج���ال 
ي�شعى �إليه منتدى �ل�شارقة للتطوير 
�لتي  �أدو�ره  م��ن��ظ��وم��ة  خ���الل  وم���ن 
 2005 ع��ام  يف  �إن�شائه  منذ  يبذلها 
ك��م��وؤ���ش�����ش��ة م��دن��ي��ة جم��ت��م��ع��ي��ة من 

�ملتاحة  �ل���دع���م  و���ش��ن��ادي��ق  �ل���دول���ة 
�أفكار  و�ب��ت��ك��ار  م�شاريعهم  لإط����الق 
تعمل على حتقيق �لريادة �ملعرفية يف 
تخطو  �لتي  �ملعرفة  �قت�شاد  م�شرية 
�إل��ي��ه �ل��دول��ة خ��ط��و�ت و��شعة يف ظل 
�زدهار �لقط �عات �لأ�شا�شية �ملحركة 
و�خلدمات  �لتجارة  وهي  لالقت�شاد 
�ملالية و�للوج�شتية و�ل�شياحة ودورها 
يف ق��ي��ادة م�����ش��رية �ل��ن��م��و م��ن خالل 
�لط���الع على جت���ارب ب��ي��وت �خلربة 
مثل  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 
زي����ار�ت ���ش��رك��ات ج��ووج��ل و بوينج و 

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شارقة  ملنتدى  �ل��ف��خ��ري  �لرئي�س 
�ل�شيا�شات  ك��اف��ة  تبني  يف  للتطوير 
�ل�شباب  ق���در�ت  تاأهيل  �إىل  �لر�مية 
يف جمال �لقطاعات �لقت�شادية وفق 
نحو  عليها  يتكئ  �لتي  ��شرت�تيجيته 
�ق��ت�����ش��ادي م��ع��ريف متطور  جم��ت��م��ع 
و�إب������ر�م �ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ت��ي ت�����ش��اع��د يف 
�ل�شباب  و��شتفادة  �لروؤى  تلك  تنمية 

منها .

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لبلو�شي  جا�شم 
ع�شوة  ك�����رمي  ب����ن  ورمي  �مل���ن���ت���دى 
وت���اأت���ي  �مل����ن����ت����دى؟.  �إد�رة  جم��ل�����س 
للتطوير  �ل�شارقة  منتدى  م�شاركة 
يف �إطار تالقي جهود �ملنتدى وجهود 
ملرحلة  �لتاأ�شي�س  يف  �لقت�شاد  وز�رة 
�لقت�شادي  �ل���ت���ع���اون  م���ن  ج���دي���دة 
و�لتجاري و�ل�شتثماري بني �لبلدين 
�لبتكار  مب��ج��ال  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��م��ي��ق 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل��ت��ق��ن��ي��ة مب��ا يخدم 
وي�����ش��رع خ��ط��و�ت دول����ة �لم�����ار�ت يف 
��شافة  �ملعرفة  �قت�شاد  �لتحول نحو 

�مازون و جامعه �شتاندفورد وغريها 
وعمل  �لبتكار.  دعم  يف  �جلهات  من 
�شمن  م�شاركته  خ��الل  م��ن  �ملنتدى 
من  �لق�شوى  �ل�شتفادة  �إىل  �ل��وف��د 
�لتجربة �لمريكية �لر�ئدة يف جمال 
�لعديد  ه��ن��اك  و�أن  ل�شيما  �لب��ت��ك��ار 
�مل�شرتكة  و�مل����ب����ادر�ت  �مل��ق��وم��ات  م��ن 
ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن مي���ك���ن �ل����ش���ت���ف���ادة 
وبحث  وت��ط��وي��ره��ا  وت��ع��زي��زه��ا  منها 
�لعديدد من �ملو�شوعات و�شبل تعزيز 
�ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا يف 
يتعلق  فيما  �ملجالت خا�شة  خمتلف 

•• اأبوظبي -رم�صان عطا:

قال املهند�س �شالح عبد اهلل العبدويل الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة المارات لالت�شالت ات�شالت 
، اإن املوؤ�ش�شة تعترب معر�س وموؤمتر جيتك�س اأحد 
الت�شالت  قطاع  يف  الهامة  العاملية  املن�شات 
املوؤ�ش�شة  حر�س  موؤكدًا  املعلومات،  وتكنولوجيا 
م�شاركة  وتاأتي  فيه،  با�شتمرار  امل�شاركة  على 
ات�شالت هذا العام حاملة معامل خا�شة مع قرب 
احلكومة  مبادرة  لتنفيذ  املحددة  املــددة  انتهاء 
الذكية التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. 

العدد  11228 بتاريخ 2014/10/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1579 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ملجموعة �خلا�شة حلر��شة �لأبنية  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بهجت �ل�شحات بهجت �بر�هيم قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )41634( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ 2449 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 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  11228 بتاريخ 2014/10/12     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/3141   عمايل جزئي         

ب��ان �ملحكمة  �ىل �ملحكوم عليه /1 -دب��ي و�ي��ر جمهول حمل �لق��ام��ة  نعلنكم 
�عاله  �مل���ذك���ورة  �ل��دع��وى  يف   2014/8/31 ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  حكمت 
ت��وؤدي للمدعي مبلغا  بان  �ملدعى عليها  بالز�م  ل�شالح/ �شابر علي جو�ن خان 
وقدره 5.046 درهما ) خم�س �آلف و�شتة و�ربعون درهما( وتذكرة عودة ملوطنه 
عينا �و قيمتها نقد� مامل يلتحق بخدمة رب عمل �آخر، و�لز�مها باملنا�شب من 
منها. حكما مبثابة �حل�شوري  ن�شيبه  �ملدعى من  و�عفت  و�مل�شاريف  �لر�شوم 
ق��اب��ال لال�شتئناف خ��الل ث��الث��ني ي��وم��ا �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم �ل��ت��ايل 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
العدد  11228 بتاريخ 2014/10/12     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 112 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
�ىل �ملتنازع �شدهما/1- �ف بي �ف بايبنج ميدل �ي�شت ) م م ح(2- �شركة لما ) 
LAME- IML( جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع/ �شركة ف�شاء �لغرب 
للتجارة ) �س ذم م( �شابقا وحاليا/�شركة وي�شت �شباي�س �نرتنا�شيونال للتجارة 
) �س ذم م( وميثله: هاين رجب مو�شى عبد�هلل �جل�شمي   قد �قام عليك �لدعوى 
بالر�شوم و�مل�شاريف  �ملدعي عليهم   �ل��ز�م  �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/10/26   يوم �لحد  لها جل�شة  �ملحاماة. وح��ددت  و�تعاب 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �مل�شلح   مبكتب  ���س   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11228 بتاريخ 2014/10/12     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3413  عمايل جزئي                
�ىل �ملدعى عليه /1- هنا�س وباتريك للخدمات �لفنية �س ذم م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد �شهباز ن��ور �ح��م��د    قد �ق��ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12225درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( رقم �ل�شكوى )2014/181630(. وحددت 
بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة   2014/10/12 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ق��ذ�   ch1.A.5
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عانق �لقاربان حام 99 ملالكه �شاحب 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  �ل�شرقي ع�شو  حمد 
�لنوخذة  وب��ق��ي��ادة  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م 
ع���ب���د�هلل �مل��ن�����ش��وري و���ش��ن��ا���س 20 
�لريا�شية  �ل�����ش��وؤون  ل�����وز�رة  �ل��ت��اب��ع 
وبقيادة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  ع��م��ان  ب�شلطنة 
�لنامو�س  �مل��ع��م��ري  م��اج��د  �ل��ن��وخ��ذة 
من  �لأوىل  �جل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
�لتجديف  ل�����ق�����و�رب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
�لتي نظمها نادي  30 قدما  �ملحلية 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����دويل  دب���ي 
�أم�س. و�شهد �مليناء �ل�شياحي يف دبي 
ريا�شية  ت��ظ��اه��رة  �لول  �أم�����س  ي���وم 
ت��ر�ث��ي��ة ب��ح��ري��ة ك��ب��رية م��ع �نطالق 
لقو�رب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  ج����ولت  �أوىل 
�شمن  قدما   30 �ملحلية  �لتجديف 
روزنامة �ل�شباقات �لتي ينظمها نادي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����دويل  دب���ي 
 2015-2014 �لريا�شي  للمو�شم 
يقارب  ما  مب�شاركة  �ل�شباق  حظي  و 
وبحارة  ن����و�خ����ذة  م���ن  ف�����رد�   400
ق���ارب���ا وزع�����ت على   35 ع��ل��ى م���ن 
يف  �ملا�شي  ملحمة  ج�شدو�  �شوطني 
�ل�شياحية يف �خلليج  �لوجهات  �رقى 
�لعربي من عمق جزيرة نخلة جمري� 
تزيد  مل�شافة  �ل�شياحي  �مليناء  باجتاه 
�ل�شوط  �لفوز يف  �مليليني. وك��ان  عن 
�لأ�شفر  �ل���ل���ون  ح��م��ل  �ل����ذي  �لأول 
للقارب  حممال   17 م�شاركة  و�شهد 

حام 99 ملالكه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شرقي  حمد  ب��ن  حممد  ب��ن  حمد 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية 
�ملن�شوري  عبد�هلل  �لنوخذة  وبقيادة 
حيث تفوق بفارق �شئيل عن مناف�شه 
�شاحب �مل��رك��ز �ل��ث��اين �ل��ق��ارب و�دي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  مل��ال��ك��ه   11 �ل�����ش��ي��ج��ي 
�ل�شرقي  حممد بن حمد بن حممد 
ويل عهد �لفجرية بينما �أحرز �ملركز 
�لثالث �لقارب حام 9 بقيادة �لنوخذة 
�ل�شوط  هذ�  و�شهد  �لزحمي.   �شامل 
�نطالقته  م���ن���ذ  م����ث����رية  حت�������ولت 
و�لذي  �ل�شباق  وم�شار  ك��ور���س  على 

م��ي��ل��ني بحريني  م�����ش��اف��ت��ه  جت�����اوزت 
ح���ي���ث ظ���ه���ر �ل���������ش����ر�ع �مل���ث���ري على 
�لتفوق  وك��ان  �لبد�ية  منذ  �ل�شد�رة 
 51 دبي  �لقارب  مل�شلحة  �لبد�ية  يف 
ل��ك��ن م���ع ����ش��ت��د�د �مل��ن��اف�����ش��ة ظهرت 
وو�دي   99 ح��ام  �ل��ق��ارب��ني  �أد�ء  ق��وة 
لالأول  �لغلبة  لتكون   11 �ل�شيجي 
�للجنة  ��شتفادت  �شئيل حيث  بفارق 
حل�شم  �لفيديو  تقنيات  من  �ملنظمة 
�أمر �لفائز بهذ� �ل�شوط. ويف �ملر�كز 
م��ن �ل��ر�ب��ع وح��ت��ى �لعا�شر ج��اء كال 
من حام 77 �لر�بع وو�دي �ل�شيجي 
�ل�شاد�س   19 وع��ن��اد  10�خلام�س 

ودب���ي 51 �ل�����ش��اب��ع و�ل��ق��ا���ش��م��ي 23 
وحام  �لتا�شع   66 و�ل��ذه��ب  �لثامن 
�ل�شوط  ه��ذ�  �شهد  وق��د  �لعا�شر   88
حلول  هي  بالهتمام  جدير  ظاهرة 
4 ق��و�رب حتمل ��شم ح��ام يف �ملر�كز 
�لأول   99 �لأوىل وهي حام  �لع�شرة 
وح��ام 9 �لثالث وح��ام 77 �ل��ر�ب��ع و 
يف  �لتفوق  وك��ان   . �لعا�شر   88 ح��ام 
�ل�شوط �لثاين �لذي حمل لون �لعلم 
قاربا   18 م�شاركة  و�شهد  �ل�شماوي 
�شنا�س  �ل���ق���ارب  ط��اق��م  ن�شيب  م��ن 
20 �لتابع لوز�رة �ل�شوؤون �لريا�شية 
وبقيادة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  ع��م��ان  ب�شلطنة 

ذهب  بينما  �ملعمري  ماجد  �لنوخذة 
�ملركز �لثاين �إىل طاقم �لقارب عناد 
6 بقيادة �لنوخذة ر��شد بدر �لزعابي 
ونال �ملركز �لثالث �لقارب �ل�شام�شي 
خلفان  �ل�����ن�����وخ�����ذة  ب����ق����ي����ادة   25
�لعماين  �لقارب  وبرهن  �حلو�شني. 
للمو�شم  ����ش��ت��ع��د�د�ه  ح�شن  �شنا�س 
على  �ل��ب��ح��ارة  �شيطر  �جل��دي��د حيث 
�لثاين بعد  �ل�شوط  �مل��ب��ادرة يف  زم��ام 
ليتقدم  ثانية  �لنطالقة مرة  �إع��ادة 
ب��ث��ب��ات و����ش���ط م����ط����اردة م���ن طاقم 
�لقارب عناد 6 و�لذي �كتفى باملركز 
�ل�شام�شي  �لقارب  حل  بينما  �لثاين 
�لر�بع  �ملركز  تاركا  �لثالث  �ملركز  يف 
 2 ���ش��ه��م  و�دي  �ل���ق���ارب  ط���اق���م  �إىل 
�لقارب  �خلام�س  �ملركز  �حتل  بينما 
و�دي و�شام 30 وح�شل �لقارب ر�أ�س 
�خليمة 27 على �ملركز �ل�شاد�س ونال 
�لقارب هنيام 43 �ملركز �ل�شابع فيما 
�لثامن   65 �ل��ذه��ب  �ل���ق���ارب  �ح��ت��ل 
ومن �ملفارقات يف هذ� �ل�شوط حلول 
�ملا�شي  �ملو�شم  وبطل  �لأول  �مل�شنف 
مز�حم  �ل���ق���ارب   2014-2013
�لعام  للرتتيب  �لتا�شع  �مل��رك��ز  يف   1
�لقارب  �لعا�شر  �مل��رك��ز  �ح��ت��ل  بينما 

ر�أ�س �خليمة 28. 
�جلولة  �شوطي  نهاية  عقب  وج��رت 
لقو�رب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  �لأوىل 
30 قدما مر��شم  �ملحلية  �لتجديف 
�ل��ت��ت��وي��ج مب��ق��ر ن����ادي دب����ي �ل����دويل 

بح�شور  �ل���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
توج  ح��ي��ث  �لإد�رة  جم��ل�����س  �أع�����ش��اء 
رئي�س  �لزفني  �شيف  ع��ارف  �لأبطال 
ك��ال من  ب��رف��ق��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �للجنة 
خ��ال��د ب��ن د���ش��م��ال وع��ل��ي ب��ن هندي 
�لفالحي  ح����ارب  ع���ب���د�هلل  وحم��م��د 
م�شرف  ب��ال��وك��ال��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لزفني  �شيف  �أ�شاد عارف  و  �ل�شباق. 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف نادي 
�لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����دويل  دب���ي 
مب�����ش��ت��وى �مل�������ش���ارك���ة و�لإق�����ب�����ال يف 
�ل��ت��ج��دي��ف �ملحلية  ق����و�رب  ���ش��ب��اق��ات 
�شريحة  جت��م��ع  و�ل���ت���ي  ق���دم���ا   30

كبرية من �ل�شباب. وقال لقد �شاعد 
و�ملالك  �لنو�خذة  قبل  من  �لل��ت��ز�م 
لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  و�ل��ب��ح��ارة 
�لكبري كما  �إجن���اح �حل��دث  كثري� يف 
ك���ان ل��ل��ج��ه��ات �مل��ت��ع��اون��ة م��ع �لنادي 
دور موؤثر ومهم يف �إجناح �لتظاهرة 
و�لتي  �لكبرية  �لبحرية  �لريا�شية 
ج��م��ع��ت �مل���ا����ش���ي ب���احل���ا����ش���ر. وق���ال 
�لفالحي  ح������ارب  ع����ب����د�هلل  حم���م���د 
�لدويل  دبي  بنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة م�����ش��رف عام 
من  �لأوىل  �جل����ول����ة  �أن  �ل�������ش���ب���اق 
م���ن���اف�������ش���ات ب���ط���ول���ة دب�����ي ل����ق����و�رب 

�شجلت  قدما   30 �ملحلية  �لتجديف 
و�يجابية  وم�شرفة  م�شجعة  ب��د�ي��ة 
قبل  م��ن  و�له��ت��م��ام  �لتعاون  بف�شل 
�للجان  ق��ب��ل  �أن��ف�����ش��ه��م  �مل�������ش���ارك���ني 
�ملنظمة. و �أ�شاف �أن �للجنة �ملنظمة 
بالنو�خذة  �لل��ت��ق��اء  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 
وجهات  �إىل  و�ل����ش���ت���م���اع  و�مل�������الك 
بال�شباق  يتعلق  فيما  �لكاملة  �لنظر 
�لنظر  و���ش��ي��ت��م  �ل��ب��ط��ول��ة  وج�����ولت 
�إجناح  �جل  من  �لعتبار  بعني  �إليها 
ت�شمل  و�ل��ت��ي  �ملو�شم  فعاليات  باقي 
�إ�شافة  و�لثالثة  �لثانية  �جلولتني 
�إىل �غلى �لبطولت كاأ�س �آل مكتوم.

فوز القاربان حام 99 و�سنا�س 20 باأوىل جوالت بطولة دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدمًا

للمكتب  �ل�81  �لج��ت��م��اع  �أع���م���ال  دب���ي  يف  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
روؤ�شاء  و�ل�شعادة  و�ملعايل  �ل�شمو  �أ�شحاب  �لتنفيذي ملجل�س 
�ل��ل��ج��ان �لأومل���ب���ي���ة و�لج��ت��م��اع��ات �مل�����ش��اح��ب��ة ل���ه مبجل�س 
ويبحث  �ي��ام.  ثالثة  ومل��دة  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون 
با�شرت�تيجيات  �ملتعلقة  �لق�شايا  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لج��ت��م��اع 
�ملرحلة  خ��الل  �خلليجية  �لريا�شية  �ل�شاحة  على  �لعمل 
ت�شتهدف  �لتي  �لقر�ر�ت  وي�شتعر��س جمموعة من  �ملقبلة 
على  �مل��رج��وة  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود  مثمرة  نتائج  �إىل  �ل��و���ش��ول 
وتتناول  �مل��ج��ل�����س.  م�����ش��ت��وى دول  ع��ل��ى  �لأومل��ب��ي��ة  �حل��رك��ة 
جل�شات �لجتماع عدة مو�شوعات جوهرية �أبرزها م�شروع 
ميثاق عدم �لتجني�س يف �لفئات �لعمرية �ملختلفة لبطولت 
�خلليجي  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  ��شتفادة  ل�شمان  �لتعاون  جمل�س 

قاعدة  وب��ن��اء  و�ل�شتحقاقات  �مل�شاركات  كافة  م��ن  �ل��و�ح��د 
�لذي  �ل��الئ��ق  بال�شكل  و�إع���د�ده���م  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  ق��وي��ة م��ن 
و�إع��الء م�شلحة  �لفريق  ب��روح  �لعمل  يتطلب من �جلميع 
�عتبار  ك��ل  ف��وق  �خلليجي  و�ل��ري��ا���ش��ي  �لوطنية  �لريا�شة 
ل��رت���ش��ي��خ �مل��ف��اه��ي��م �لأومل��ب��ي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��زز مبادئ 
ب�شكل  �لتمثيل  يف  و�ل��رغ��ب��ة  و�ل��ت��ح��دي  �ل�شريفة  �ملناف�شة 
م�شرف وغر�س نزعة �ل�شعور برقي �مل�شوؤولية �لتي يحملها 
ك��اف��ة �ل��الع��ب��ني ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م ل��رف��ع ع��ل��م �أوط��ان��ه��م على 
�لإعالم  جلنة  دور  �لجتماع  يبحث  كما  �لتتويج.  من�شات 
�لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  �لعامة مبجل�س  و�لعالقات 
ومتابعة  �لريا�شي  �لقطاع  خلدمة  دوره��ا  تفعيل  و�إمكانية 
�لأ�شا�شية  �ملحطة  لت�شبح  ح��ريف  ب�شكل  �لأح���د�ث  وتغطية 

على  تطر�أ  �لتي  و�لتغري�ت  �مل�شتجد�ت  كافة  على  للتعرف 
�ل�شاأن �لأوملبي �خلليجي ب�شكل م�شتمر وت�شهم يف ن�شر كافة 
�إبر�ز  خ��الل  من  ممكن  نطاق  �أو�شع  على  �لأوملبية  �لأ�ش�س 

�أهد�ف و�ل�شرت�تيجيات �ملو�شوعة من قبل �للجان.
�إىل جانب مناق�شة �ملبادرة �لتي تقدم بها �شمو �ل�شيخ نا�شر 
بن حمد �آل خليفة رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شباب و�لريا�شة 
�لثمانني  �لجتماع  يف  �لبحرينية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س 
�إن�شاء  وه��ي  �ملا�شي  �أب��ري��ل  يف  �لكويت  ب��دول��ة  �نعقد  �ل��ذي 
�حلالت  يف  �لنظر  على  تعمل  خليجية  ريا�شية  حمكمة 
وف�س  و�ملوؤ�ش�شات  للهيئات  �أو  للريا�شيني  �شو�ء  �ملختلفة 
�لتنفيذي  �ملكتب  �جتماع  �أعمال  وي�شمن جدول  �ملنازعات. 
بالفرتة  �خلا�شة  و�لتجهيز�ت  �ل�شتعد�دت  على  �ل��وق��وف 

�لأوىل  �لأل���ع���اب  دورة  م��ث��ل  وب���ط���ولت  دور�ت  م��ن  �مل��ق��ب��ل��ة 
�لريا�شية  �لأل��ع��اب  ودورة   2016 ب���الإم���ار�ت  للنا�شئني 
 2015 �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �إقامتها  �ملقرر  �لثانية 
دولة  ت�شت�شيفها  �لتي  �لثانية  �ل�شاطئية  �لأل��ع��اب  ودورة 
قطر و�لدورة �لر�بعة لريا�شة �ملر�أة بدول جمل�س �لتعاون 
�لتي �شتحت�شنها �شلطنة عمان و�ملوؤمتر �لريا�شي �ل�شاد�س 
�لبدنية  و�ل��رتب��ي��ة  لل�شحة  �ل���دويل  للمجل�س  و�خلم�شني 
�لبحرين  مملكة  ت�شت�شيفه  �ل���ذي  و�ل��رتوي��ح  و�ل��ري��ا���ش��ة 
�لثالث  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  وم��وؤمت��ر  �مل��ق��ب��ل  دي�شمرب  خ���الل 
للريا�شة و�لبيئة. ويناق�س �لجتماع بع�س �ملقرتحات �لتي 
وم�شروع  �لريا�شة  تطوير  ��شرت�تيجية  م�شروع  يف  تتمثل 
�للجنة  وم�شروع  �ل�شتوية  للريا�شات  �لتنظيمية  �للجنة 

�لتنظيمية للدر�جات �لبحرية وم�شروع �للجنة �لتنظيمية 
لل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية �إىل جانب �إ�شد�ر لو�ئح �لعمل 
مقار  نقل  ق��ر�ر  و��شتعر��س  �لريا�شي  �ملجال  يف  �مل�شرتك 
�لعربية  �لتعاون لدول �خلليج  �لتنظيمية مبجل�س  �للجان 
�لثانية  �ل�شبابية  �لعمل  ور���ش��ة  تو�شيات  على  و�لإط����الع 
�ل�شحة و�لريا�شة و�شناعة �لقر�ر وبحث مو�شوع �ن�شمام 
�جلمهورية �ليمنية �إىل �ملنظومة �لريا�شية ملجل�س �لتعاون 
وبحث �شبل �لتعاون بني �ملجل�س و�ململكة �لأردنية �لها�شمية 
و�مل��م��ل��ك��ة �مل��غ��رب��ي��ة. و���ش��ي��ب��ح��ث �لأع�����ش��اء ك��ذل��ك �ن�شمام 
وحتديد  �لتنظيمية  �ل��ل��ج��ان  يف  �لأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  ممثلي 
رقم  �لتنفيذي  للمكتب  �ل��ق��ادم  لالإجتماع  �مل��ق��رتح  �مل��وع��د 
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االأخطاء تزيد ال�سغوط على كا�سيا�س 
بعد فرتة طويلة كان ينظر فيها �إىل �إيكر كا�شيا�س باعتباره �حلار�س �لذي ل يرتكب �أخطاء تلطخت �شمعة قائد منتخب 
��شبانيا بعدما ت�شبب يف خ�شارة بالده 2-1 �أمام �شلوفاكيا يف �لت�شفيات �ملوؤهلة لبطولة �أوروبا لكرة �لقدم 2016 يوم 
�خلمي�س �ملا�شي وكانت ��شبانيا حاملة �للقب تتطلع �إىل مو��شلة بناء ت�شكيلة جديدة بعد �لإخفاق و�خلروج �ملبكر من 
كاأ�س �لعامل 2014 حيث �رتكب فيها كا�شيا�س �أي�شا �شل�شلة من �لأخطاء �لفادحة. لكن عند �للعب يف �شيافة �شلوفاكيا 
مل تقدم ��شبانيا �لعر�س �ملنتظر ومتكن �أ�شحاب �لأر�س من خطف هدف �لفوز من هجمة مرتدة قبل نحو ثالث دقائق 

من نهاية �لوقت �لأ�شلي للمبار�ة.
و�أخطاأ كا�شيا�س �لذي قاد ��شبانيا للفوز ببطولة �أوروبا يف 2008 و2012 وكذلك بلقب كاأ�س �لعامل 2010 يف تقدير 

ركلة حرة نفذها يور�ي كوكا لتدخل مرماه يف �لدقيقة 17.
ورغم ��شتحو�ذ ��شبانيا على �لكرة لفرت�ت طويلة فاإنها �أخفقت يف هز �شباك �شلوفاكيا حتى متكن �لبديل باكو �ألكا�شري 

مريو�شالف  ي�شجل  �أن  قبل   82 �لدقيقة  يف  �لتعادل  �إدر�ك  من 
�شتوك هدف �لفوز لأ�شحاب �لأر�س. وهذه �أول خ�شارة ل�شبانيا 
منذ  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف  �أو  �أوروب�����ا  ب��ط��ول��ة  ت�شفيات  يف 
تعرثها �أمام �ل�شويد يف �أكتوبر ت�شرين �لأول 2006.. و�شيكون 
م��ن �ل�����ش��ع��ب حت��م��ي��ل ك��ا���ش��ي��ا���س مب��ف��رده م�����ش��وؤول��ي��ة �لهزمية 

خا�شة يف �لوقت �لذي جنح فيه �أكرث لعبي ��شبانيا خو�شا 
ر�ئع  ب�شكل  و�ح���دة  بيد  �لت�شدي  يف  �لدولية  للمباريات 

يبدو  �ل��و�ق��ع  يف  ل��ك��ن  �شلوفاكيا  م��ن  خ��ط��رية  لفر�شة 
لالعبني  يحدث  مل��ا  م�شابها  كا�شيا�س  م�شتوى  ت��ر�ج��ع 

�لألقاب  �ل�شيطرة على كل  �عتادت  ت�شكيلة  �آخرين يف 
على مد�ر �شت �شنو�ت. وظهرت ��شبانيا بال فاعلية 

مع  �ملتاألق  كو�شتا  دييجو  و�أخفق  �لهجوم  يف 
�لإجنليزي  �ل��دوري  وه��د�ف  ت�شيل�شي 

يف �لت�شجيل للمبار�ة �ل�شاد�شة.
وثارت ت�شاوؤلت �أي�شا حول �شبب 
�إىل  ��شبانيا  �ندفاع معظم لعبي 

�لتعادل  ه��دف  �إدر�ك  بعد  �لهجوم 
بينما كان من �ملمكن للفريق �أن يخرج 

�لتعادل وقرر في�شنتي  على �لأقل بنقطة 
ديل بو�شكي �لبقاء يف من�شبه كمدرب ل�شبانيا 

بعد �خل���روج �ملبكر م��ن ك��اأ���س �ل��ع��امل ودف��ع بعدة 
وجوه جديدة لكن يبقى �لفريق مطالبا باملزيد 
�إذ� �أر�د �لعودة �إىل �لطريق �ل�شحيح ود�فع ديل 
بو�شكي مدرب ريال مدريد �ل�شابق عن كا�شيا�س 
�ل�شاب  باحلار�س  بالدفع  �ملطالبات  ز�دت  لكن 
يونايتد  مان�ش�شرت  مع  �ملتاألق  خيا  دي  ديفيد 
هذ� �ملو�شم. وقال ديل بو�شكي عقب �خل�شارة 
يف موؤمتر �شحفي لقد �أنقذنا )كا�شيا�س( من 
�أ�شاهد �لهدف  هدف حمقق ل�شلوفاكيا. مل 

)�لأول ل�شلوفاكيا( ب�شكل و��شح لكن بكل 
تاأكيد حدث �شيء غريب خدع �حلار�س.  

وت�شدرت �شلوفاكيا �ملجموعة �لثالثة 
ن��ق��اط من  ���ش��ت  �ل��ف��وز بر�شيد  ب��ع��د 
��شبانيا  ت��ت��ق��ا���ش��م  ب��ي��ن��م��ا  م��ب��ار�ت��ني 
�لثاين  �مل��رك��ز  ومقدونيا  و�أوك��ر�ن��ي��ا 
ل��ك��ل ف��ري��ق و�شتلعب  ن��ق��اط  ب��ث��الث 
لوك�شمبورج  ���ش��ي��اف��ة  يف  ����ش��ب��ان��ي��ا 
للخروج  حاجة  يف  و�شتكون  �ليوم 
لطريق  لتعود  �ل��ث��الث  بالنقاط 
�لتاأهل لبطولة �أوروبا 2016.. 

خ�شنا  ب���و����ش���ك���ي  دي������ل  وق�������ال 
�جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة ف��ق��ط ومل 

�أي �شيء. تت�شدر  يح�شم 
�ملجموعة  ���ش��ل��وف��اك��ي��ا 
لكن يتبقى �لكثري من 

�ملباريات. 

�أف�شل لعب يف  �شابقاً  �لتي توجته  �شوكر  رونالدو، ح��و�ر�ً مع جمل�س وولد  �لربتغايل كري�شتيانو  �لنجم  �أج��رى 
�لعامل حتدث خالله عن �لفوز بكاأ�س �أبطال �أوروبا للمرة �لعا�شرة رفقة ريال مدريد وعن عالقته مبي�شي و�أحالمه 

يف �ملو�شم �حلايل.
وقال �لنجم �لربتغايل عن عالقته مبي�شي : لي�س لدينا عالقة خارج �مللعب، نحن زمالء �إنه جزء من حياتي تعودت 

على �ملقارنة بيننا وهو �شيء عادي منذ كنت يف مان�ش�شرت يونايتد لكنه تناف�س �شريف بيننا .
و�عرتف رونالدو �أنه لعب نهائي دوري �لأبطال ونهائيات كا�س �لعامل م�شاباً وقال : يف �حلياة يجب �لقيام باملغامرة 
و�لت�شحيات، كان يجب �أن �آخد ق�شطاً من �لر�حة لأكون جاهز�ً للمونديال، لكني مل �أرد �أن �أفوت �لفر�شة ولعبت 
نهائي دوري �لأبطال و�شجلت هدفا وفزنا بالبطولة �لعا�شرة كانت حلماً جمياًل، لكني �أديت �لثمن فلم �أكن جيد�ً 

مع منتخب بالدي يف نهائيات كاأ�س �لعامل بالرب�زيل .
ورف�س �لنجم �لربتغايل �عتبار �ملو�شم �ملا�شي �لأف�شل يف م�شريته وقال : كنت د�ئماً على نف�س �مل�شتوى منذ 6 �أو 
7 مو��شم، لكنه �ملو�شم �جليد على م�شتوى �لألقاب �لفردية و�جلماعية فزت بدوري �لأبطال وكاأ�س �مللك و�ل�شوبر 

�لأوروبي و�أف�شل لعب يف �لعامل و�أوروبا وهد�ف دوري �لأبطال و�أوروبا .
�ملنتخب  �أو  �لفريق  يف  �شو�ء  كبري  ولعمل  ولزمالئي  للفريق  جماعي  عمل  ثمرة  هي  �لفردية  �جلو�ئز   : و�أ�شاف 
و�عرتف رونالدو �أن �لفوز بالبطولة �لعا�شرة �شكلت �شغطاً كبري�ً على �لفريق �مللكي وقال : و�شل �ل�شغط ملرحلة 
كبرية، وكان يجب �لفوز بالبطولة �لعا�شرة لكون �لريال فريق عاملي وكبري وحققنا ذلك، �ملو�شم �حلايل نحن �أكرث 

هدوء�ً ول نعاين من �ل�شغوط لكننا نرغب يف �لفوز بالألقاب .
و�أكد �أف�شل لعب يف �لعامل ل�شنة 2013 �أنه �شعيد يف ريال مدريد ومرتاح يف �لفريق �مللكي و�شعيد �أي�شاً يف حياته 
وقال : �أحمد �هلل �شحتي جيدة وعائلتي �أي�شاً، �أملك كل �شيء وحياتي �ملهنية ر�ئعة، ولي�س هناك ما يعكر �شفو 
حياتي لذلك �حلمد هلل، و�أمتنى �أن �أو��شل على نف�س �لطريق وحتقيق �ملزيد من �لألقاب �جلماعية و�لفردية وقدم 
رونالدو حتية ملدربه �لإيطايل كارلو �أن�شيلوتي وقال : مدرب متكامل يعمل ب�شكل ر�ئع ومميز ونحن �شعد�ء باللعب 

حتت قيادته .

رونالدو: مي�سي جزء من حياتي �سرطة الفجرية تطلق اليوم فعاليات 
االأ�سبوع الريا�سي االأول ملوظفيها

�لأمنية  �ملنطقة  �لريا�شي على م�شتوى  �لأ�شبوع  �لتنظيمية  �للجنة  �أنهت 
بالفجرية وت�شمل �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية و�لإد�رة �لعامة لالإقامة 
و�شوؤون �لأجانب و�إد�رة �لدفاع �ملدين ��شتعد�د�تها بدعم و�إ�شر�ف من قبل 
�ل�شهر  من   16 ولغاية   12 من  �لفرتة  خ��الل  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد 
�حتاد  �للجنة ع�شو  رئي�س  �لزيودي  �حمد حمد�ن  �لعقيد  و�أ�شار  �جل��اري 
منت�شبي  جميع  م�شاركة  �أهمية  �إىل  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لريا�شي  �ل�شرطة 
�أعدتها  و�ل��ت��ي  للعمل  �ملخطط  �لزمني  �ل��ربن��ام��ج  وف��ق  �لأم��ن��ي��ة  �ملنطقة 
�لعقيد  وذك���ر   ، وم�شاء  �شباحا  ف��رتت��ني  على  و�ح���د  �أ���ش��ب��وع  ومل���دة  �للجنة 
�لزيودي �أن �لربنامج يت�شمن)19( لعبة ت�شمل )كرة �لقدم و�شد �حلبل 
و�لن�شاء  للرجال  و�مل�شي(  و�لرماية  و�ل�شباحة  �لطاولة  وتن�س  و�لبليارد 
ح�شب �لفئات �لعمرية وغريها من �لألعاب �لريا�شية و�مل�شابقات �لثقافية 
وعلى  �ملغلقة  �لريا�شية  بال�شالت  �شتقام  و�لتي  �ملحددة  �ل�شروط  ح�شب 
�شاطئ كورني�س �لفجرية و�أ�شاف �أن �إقامة �لأ�شبوع �لريا�شي على م�شتوى 
خلفان  حممد  �للو�ء  �شعادة  توجيهات  على  بناء  كانت  �ل�شرطية  �لقياد�ت 
�لرميثي نائب قائد عام �شرطة �بوظبي رئي�س جمل�س �إد�رة �حتاد �ل�شرطة 
�لريا�شي وذلك بهدف خلق �أجو�ء ريا�شية تناف�شية بني منت�شبي �لوز�رة 
�لعميد  �شعادة  و�شرح   ، �لأ�شبوع  هذ�  يف  �مل�شاركة  على  �لقادة  جميع  وحث 
حممد �أحمد بن غامن �لكعبي قائد عام �شرطة �لفجرية باأن �إطالق هذه 
�لفريق  �شيدي  بقيادة  �لد�خلية  وز�رة  ياأتي من منطلق حر�س  �لفعاليات 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
�لألعاب  جميع  مبمار�شة  �ل����وز�رة  منت�شبي  كافة  ت�شجيع  على  �لد�خلية 
�لبدنية  �للياقة  م�شتوى  ورف��ع  �شحتهم  على  �حلفاظ  بهدف  �لريا�شية 

ون�شر �لوعي �لريا�شي بينهم.

بطولت  له يف  نهائي  �أول  �إىل  �مل�شنف  �شيمون غري  �لفرن�شي جيل  �شعد 
تن�س �لأ�شاتذة خالل �شت �شنو�ت عقب تغلبه على �ل�شباين فلي�شيانو لوبيز 
يف بطولة �شنغهاي وو�جه �مل�شنف 29 على �لعامل �لقليل من �ل�شغط على 
�إر�شاله و�شيطر على �ملبار�ة منذ �خلط �خللفي عن طريق بع�س �ل�شربات 
�لأر�شية �لقوية لي�شق طريقه على ح�شاب لوبيز متغلبا عليه بنتيجة 2-6 
و7-6. و�شيو�جه �شيمون �لذي كان �خر نهائي له يف بطولت �لأ�شاتذة يف 
�لنهائي �م�س  �لثانية بالدور قبل  �ملبار�ة  2008 مبدريد �لفائز من  عام 
�لعامل وروج��ر فيدرر  �لول على  �مل�شنف  �ل�شبت بني نوفاك ديوكوفيت�س 

�لذي نال 17 لقبا على �شعيد �لفردي يف �لبطولت �لأربع �لكربى.
و�أطاح �لفرن�شي �شيمون مبناف�شه �ل�شوي�شري �شتاني�شال�س فافرينكا بطل 
��شرت�ليا �ملفتوحة و�لت�شيكي توما�س برديت�س �مل�شنف �ل�شاد�س يف �لبطولة 
يف طريقه للدور قبل �لنهائي يف �شنغهاي ليو�جه مناف�شا خم�شرما �خر 
ب�شبب  �مللعب  للعدو عرب جنبات  �ن يدفع مناف�شه  ��شتطاع  �شيمون  �ن  �ل 
�مل�شنف  ناد�ل  برفائيل  �أطاح  �لذي  لوبيز  و�شدد  �لقوية  �لأر�شية  �شرباته 
�لثاين على �لعامل من �لدور �لثاين �شربة خلفية يف �ل�شباك ليمنح �شيمون 
�لالعب  يلوم  �ل  �لثالث. ويجب  �ل�شوط  �ملبار�ة يف  لالإر�شال يف  ك�شر  �أول 
�ل�شباين فارع �لطول �شوى نف�شه ب�شبب خطاأ مزدوج منح مناف�شه ثاين 

فر�شة لك�شر �لإر�شال ليتقدم 1-4.
مار�شه  �ل��ذي  �ل�شغط  بفعل  �لعامل  على   21 �مل�شنف  على  �لن��ه��اك  وب��د� 
عليه مناف�شه �لفرن�شي �شاحب �ل�شربات �حلا�شمة �لقوية �ل �نه متا�شك 
ليقل�س �لفارق �ىل 5-2 �ل �ن �شيمون ح�شم �ملجموعة �لأوىل عقب 25 
�ل�شباين  �لالعب  متناول  عن  بعيد�  ذهبت  �شاحق  �إر�شال  ي�شربة  دقيقة 
�لثانية  �ملجموعة  لعبه يف  �أ�شلوب  لتنويع  �ل�شباين  �لالعب  �لأع�شر وجلاأ 

بالهجوم على �ل�شبكة لإرباك مناف�شه.

�سيمون ينهي م�سرية لوبيز يف �سنغهاي 
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فريق  بطل  بيرتوفيت�س  بر�نكو  �ل�شربي  حقق 
جديد�  عامليا  قيا�شيا  رق��م��ا  �حل��ر  للغو�س  ف���ز�ع 
للبقاء حتت �ملاء بدون معد�ت تنف�س ونال �شهادة 
مو�شوعة جيني�س لالأرقام �لقيا�شية �لعاملية برقم 
عاملي جديد هو 11 دقيقة و54 ثانية ، حمطما 
�ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���ش��ي �ل��ع��امل��ي �ل�����ش��اب��ق �مل�����ش��ج��ل عام 
2009 با�شم �لفرن�شي �شتيفان ميف�شود و�لبالغ 

11 دقيقة و35 ثانية.
�ل��ث��اين ملعر�س  �ل��ي��وم  ج��اء ذل��ك خ��الل فعاليات 
�جلمعة  م�شاء  �ك�شبو  �شبورت  �ك�شرتمي  �شبريو 
���ش��ك��اي د�ي����ف دب���ي ، وهو  ن����ادي  �ك��ت��وب��ر يف   10

�ملتخ�ش�شة  �شبريو  جملة  تنظمه  �ل��ذي  �ملعر�س 
دبي  جمل�س  من  بدعم  يقام  و  �لغو�س  بريا�شة 

�لريا�شي.
�لعاملي  �لقيا�شي  �لرقم  ت�شجيل  حماولة  وح�شر 
�جلديد د. �أحمد �ل�شريف �أمني عام جمل�س دبي 
�لريا�شي، زرير �شيف �لدين منظم �ملعر�س ومالك 
حممد  للغو�س  �شبريو  جملة  حت��ري��ر  رئي�س  و 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س   - �خلياط  �هلل  عبد 
ت�شجيل  ور�ع���ي حم��اول��ة   KEMOS ���ش��رك��ات 
جيني�س،  م��و���ش��وع��ة  يف  �ل��ع��امل��ي  �لقيا�شي  �ل��رق��م 
حممد يو�شف �ملدير �لتنفيذي لنادي �شكاي د�يف 

�أحد  و  �لغرير  جمموعة  رئي�س  �لغرير  حممد   ،
�ملمار�شني و�ملهتمني بريا�شة �لغو�س، و�لع�شر�ت 
ريا�شة  وع�شاق  �لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  ممثلي  من 
ت�شجيل  م�شاهدة  يف  �لر�غب  و�جلمهور  �لغو�س 

�لرقم �لقيا�شي �لعاملي �جلديد .
و كان بر�نكو بيرتوفيت�س قد �شجل رقمه �جلديد 
�لتي  �لتجارب  يف  ثانية  و54  دقيقة   11 �لبالغ 
�شبقت �مل��ح��اول��ة �أم����ام ج��م��ه��ور �مل��ع��ر���س وق���د مت 
ت�شجيل وتوثيق هذه �لتجارب بالأفالم �لر�شمية 
12 دقيقة مل  ، و كان ر�غبا يف ت�شجيل  �ملعتمدة 
، لكنه ب�شبب  �أمام �جلماهري يف �ملعر�س  ي�شتطع 

درج��ة ح��ر�رة �مل��اء مل ي�شتطع �شوى ت�شجيل 11 
معادل  �لوىل  �مل��ح��اول��ة  يف  ث��ان��ي��ة  و35  دق��ي��ق��ة 
�شجل  ثم   ، �أ�شال  �ملوجود  �لقيا�شي  �لرقم  بذلك 
يف �ملحاولة �لثانية 10 دقائق و50 ثانية ، ليتم 
يف ن��ه��اي��ة �ل��ي��وم �ع��ت��م��اد �ل��رق��م �ل���ذي �شجله يف 
مو�شوعة  �شهادة  ومنحة  ر�شمي  كرقم  �لتجارب 

جيني�س بذلك. 
 120 �شيكا مب��ب��ل��غ  ب��ي��رتوف��ي��ت�����س  ب��ر�ن��ك��و  ون����ال 
KEMOS �شركات  م��ن جمموعة  دره��م  �ل��ف 
�لر�عية ملحاولته، وهو ميثل 10 �آلف درهم لكل 
، وقال �لبطل �جلديد  �ملاء  دقيقة يق�شيها حتت 

�أنه �شي�شتفيد من هذ� �ملال لعالج و�لدته �مل�شابة 
مبر�س �ل�شرطان. 

�إىل جميع من منحه  وتقدم بر�نكو بيرتوفيت�س 
�لفر�شة ليكون يف دبي لتحطيم �لرقم �لقيا�شي 
�أن �ح��ط��م �لرقم  ك����ان م��ه��م��ا  ل��ق��د  �ل��ع��امل��ي ه��ن��ا 
�لقيا�شي �لعاملي يف دبي لأن هنا �ملوطن �حلقيقي 
لريا�شة �لغو�س �حلر ولي�س يف �أوروبا ، فقد كان 
�شباقون  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  رج��ال 
لذلك هذ�   ، و�لعي�س منه  �لغو�س �حلر  ملمار�شة 
�لغو�س  ولريا�شة  يل  مهمة  قيمة  ميثل  �مل��ك��ان 

�حلر عموما.

���ش��ع��ادت��ه بنجاح  �ل�����ش��ري��ف ع���ن  �أح���م���د  وع���رب د. 
�ملعر�س �ملخ�ش�س  �ملحاولة وكذلك جناح تنظيم 
لتلبية �حتياجات فئة مهمة ومتز�يدة من ع�شاق 
مم��ار���ش��ي ري��ا���ش��ات �ل��ت��ح��دي و�مل��غ��ام��رة، ومتنى 
�ملزيد  وللبطل  �مل��ع��ر���س  تنظيم  على  للقائمني 
من �لنجاح يف �مل�شتقبل وتقدم زرير �شيف �لدين 
بالتهنئة لرب�نكو و�أكد �أنه كان على ثقة من جناح 
تنظيمها �شمن  ح��ر���س على  ول��ذل��ك   ، �مل��ح��اول��ة 
�ملعر�س لدعم جهود �ملحافظة على هذه �لريا�شة 
دولة  �أبناء  بدور  �لعامل  وتعريف  �ملهمة  �لرت�ثية 

�لإمار�ت يف �ملحافظة عليها.

لبطولة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  �لول  �م�����س  م�����ش��اء  �ختتمت 
�ل�شارقة �لثانية لقفز �حلو�جز مب�شاركة و��شعة لأندية �لدولة. 
و�أ�شفرت نتائج �ل�شوط �لر�بع عن ت�شدر �لفار�س نبيل عودة من 
نادي �أبوظبي للفرو�شية على �شهوة جو�ده فارينت بزمن قدره 
�لفر�شان  �ل�شوط جولتني يتاأهل  30.79 ثانية. وي�شمل هذ� 
�جلولة  �إىل  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �لنظيفة  �جل����ولت  �أ���ش��ح��اب 
بالزمن  �مل�شار  قطع  على  �لفر�شان  فيها  يتناف�س  �لتي  �لثانية 
�لأ�شرع مع تتويج خا�س للخيول �شغرية �ل�شن وبحو�جز ي�شل 
�إرتفاعها حتى 130 �شم. وكان و�شيف �ل�شوط �لر�بع �لفار�س 
�ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق  حمد �شلطان �ليحيائي من نادي 
كان  فيما  ثانية   30.82 ق��دره  بزمن  ليبا  على �شهوة ج��و�ده 
�ملركز �لثالث من ن�شيب �لفار�شة �شرين حممد حور من مركز 

�لإمار�ت للفرو�شية على �شهوة جو�دها و�دي�شت فان بزمن قدره 
31.24 ثانية �أما �ملركز �لر�بع فذهب للفار�س عبد �لرحمن 
�أمني من نادي عجمان للفرو�شية على �شهوة جو�ده كور�شي دي 
كومبورد بزمن قدره 34.57 ثانية فيما كان �ملركز �خلام�س 
قدره  ب��زم��ن  �لأ���ش��اي��ل  ��شطبالت  م��ن  يو�شف  ���ش��ارة  للفار�شة 
�أما يف ق�شم �خليول �شغرية �ل�شن فكانت �ل�شد�رة   .  35.40
للفار�س �شلطان حممد �ملرزوقي من مركز �لإمار�ت للفرو�شية 
38.01 ثانية وذهب  �إمار�تية بزمن قدره  على �شهوة جو�ده 
�ل�شيخ ماجد بن عبد �هلل �لقا�شمي من  �ملركز �لثاين للفار�س 
نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق على �شهوة جو�ده دي مي�شو 
�شادي  �لفار�س  �لثالث  �ملركز  ونال  ثانية   40.42 بزمن قدره 
غريب من نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق على �شهوة جو�ده 

من  �ملرزوقي  �لعزيز  عبد  �لفار�س  ر�بعا  حل  فيما  هريز  لوين 
نادي تر�ث �لإمار�ت وعلى �شهوة جو�ده �لباريز. 

ويف �ل�شوط �خلام�س من �لبطولة حلق نادي �ل�شارقة للفرو�شية 
باملركز  بد�ية  �ل�شوط  هذ�  �لأوىل يف  �لأربعة  باملر�كز  و�ل�شباق 
�لأول مع �لفار�س �شادي غريب على �شهوة جو�ده بار�دو بزمن 
�لفر�شان  يتاأهل  ..و�ل�شوط من جولتني  ثانية   36.86 قدره 
�أ�شحاب �جلولت �لنظيفة يف �جلولة �لأوىل �إىل �جلولة �لثانية 
�لأ�شرع  بالزمن  �مل�شار  قطع  على  �لفر�شان  فيها  يتناف�س  �لتي 
وبحو�جز ي�شل �إرتفاعها حتى 130 �شم وجاء يف �ملركز �لثاين 
�لفار�س �ل�شيخ علي جمال �لنعيمي على �شهوة جو�ده �شلتيك 
بزمن قدره 37.53 ثانية �أما �ملركز �لثالث فكان من ن�شيب 
توب  تيب  ج��و�ده  �ملهريي على �شهوة  �لفار�س عبد �هلل حميد 

بزمن قدره 38.72 ثانية وعاد �لفار�س عبد �هلل حميد �ملهريي 
لينتزع �ملركز �لر�بع ولكن على �شهوة جو�ده كليفر بزمن قدره 
�لفار�س  ن�شيب  من  �خلام�س  �ملركز  كان  فيما  ثانية   41.95
�لإم����ار�ت على �شهوة  ت���ر�ث  ن���ادي  م��ن  �لرميثي  ���ش��ايف  حممد 
�نتزع  �ل�����ش��اد���س  �ل�����ش��وط  ويف  فونتاين�س.  دي�����س  روي���ال  ج���و�ده 
�لفار�س حممد فادي زبيبي من نادي مندرة للفرو�شية �ملركز 
�لأول على �شهوة جو�ده باتر فالي بزمن قدره 36.06 ثانية 
�جلولت  �أ�شحاب  �لفر�شان  يتاأهل  جولتني  من  �ل�شوط  وه��ذ� 
يتناف�س  �لتي  �لثانية  �جلولة  �إىل  �لأوىل  �جلولة  يف  �لنظيفة 
فيها �لفر�شان على قطع �مل�شار بالزمن �لأ�شرع وبحو�جز ي�شَل 
�إرتفاعها حتى 140�شم وهو �ل�شوط �خلتامي لليوم �لثاين من 

�لبطولة. 

و�شيفا  �لأ�شايل  ��شطبالت  من  ديفد  فردريك  �لفار�س  وح��ل 
37.34 ثانية فيما كان  على �شهوة ج��و�ده ل��وردي بزن قدره 
�ملركز �لثالث من ن�شيب �لفار�شة تينا لوند من نادي �ل�شارقة 
للفرو�شية و�ل�شباق على �شهوة جو�دها كلري ووتر بزمن وقدره 
38.61 ثانية وعاد �لفار�س فردريك ديفيد لينال �ملركز �لر�بع 
ولكن على �شهوة جو�ده �شاكو دي ل بزمن قدره 42.62 ثانية 
�لهاجري  غ��امن  حممد  �لفار�س  �خلام�س  �مل��رك��ز  يف  ك��ان  فيما 
���ش��ه��وة جو�ده  ع��ل��ى  و�ل�����ش��ب��اق  للفرو�شية  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  م��ن 
�شيكيتا بزمن قدره 42.62 ثانية. توج �أ�شحاب �ملركز �لأوىل 
في�شل �لعلي �لأمني �لعام �مل�شاعد لحتاد �لإمار�ت للفرو�شية 
�لنادي و�شلطان  �إد�رة  �لهاجري ع�شو جمل�س  و�لدكتور غامن 

خليفة �ليحيائي مدير عام نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق.

تنظم جائزة �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة �لريا�شية 
وترويجية  تعريفية  ل��ق��اء�ت  ع��دة  �لبحرين  مملكة  ف��ى 
ل��ل��ج��ائ��زة م��ع م�����ش��وؤويل �ل��ري��ا���ش��ة و�مل��ع��ن��ي��ني باحلركة 
�لريا�شية �لن�شائية يف �لبحرين لنارتهم حول �جلائزة 
و�لرت�شح لها. و�شيقوم وفد �جلائزة �لذي ي�شم كال من 
خولة مطر �ملهريي من�شق عام �جلائزة وندى �ل�شيباين 
�ليوم �ىل  بزيارة  �لرتويج  �لرفاعي ع�شوتا جلنة  ورمي 
و�لزيار�ت  �لن�شطة  م��ن  بعدد  خاللها  يقوم  �لبحرين 
و�لريا�شة  �ل�شباب  و�ج��ه��زة  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  ل��ع��دد 
يف  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  على  لطالعهم  �لبحرين  وجامعة 
�أعمال �للجنة �لعليا للجائزة و�شروط �لرت�شح للجائزة 

وتعريفهم  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأف����ر�د  م�شتوى  على  وفئاتها 
كذلك باملوقع �لإلكرتوين �خلا�س بها ومر�حل �لتقييم 
فاطمة  �ل�شيخة  جائزة  وتاأتي  �لفائزين.  عن  و�لإع��الن 
ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل��م��ر�أة �ل��ري��ا���ش��ي��ة ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة �لريا�شية �لذي تقوم 
عليه وتنفذه موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية وتتكون �جلائزة 
�لريا�شية  فئة  هي:  فئات   5 من  �لفردي  �مل�شتوى  على 
�ملتميزة فئة �لريا�شية �ملتميزة ذ�ت �لإعاقة فئة �ملدربة 
�ملتميزة فئة �لإد�ري��ة �لريا�شية  �ملتميزة فئة �لإعالمية 

�ملتميزة. 
�أما جو�ئز فئة �ملوؤ�ش�شات ف�شيتم توزيعها على �لفائزين يف 

�ملجالت �ل�4 �لتالية: فئة تطوير �لنا�شئات فئة �لرعاية 
و�لت�شويق فئة تطوير �ملنتخبات و�مل�شاركات �لفاعلة فئة 
�لعمل �لإعالمي �ملميز يف �لريا�شة �لن�شائية. ف�شال عن 
�لريا�شية  �ل�شخ�شية  م��ن  لكل  خم�ش�شتني  جائزتني 
�ل��ع��رب��ي��ة. ويت�شمن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�ل��ربن��ام��ج �ل��زم��ن��ي ل��ل��ج��ائ��زة ����ش��ت��م��ر�ر ق��ب��ول طلبات 
�لرت�شح حتى 31 دي�شمرب �ملقبل وعملية فرز �لطلبات 
31 مار�س  4 يناير وحتى  �لفرتة من  وتقييمها خالل 
ثم  �شخ�شية  ومقابالت  زي��ار�ت  تت�شمن  و�لتي  �ملقبلني 
تاأتي مرحلة جلنة �لتحكيم �لتي جتتمع يومي �خلام�س 
و�ل�شاد�س من �أبريل 2015 ويليها �جتماع �للجنة �لعليا 

�أبريل ثم �عتماد ر�عية �جلائزة   12 �ملو�فق  يوم �لأح��د 
�أبريل   19 تاريخ  ويف  �ل�شهر  ذ�ت  من  �ل�14  يف  �لنتائج 
يتم �إخطار �لفائز�ت بنتائج �لتقييم على �أن يقام �حلفل 
�خلتامي يف تاريخ 4 مايو 2015 لياأتي مو�كبا ملوؤمتر 
�لثالثة. وقد  �مل��ر�أة يف ن�شخته  �ل��دويل لريا�شة  �أبوظبي 
و�شعت �للجنة �لعليا للجائزة 9 �شروط للرت�شح �أهمها: 
�أن تكون �ملرت�شحة �شاحبة ن�شاط موثق ومت�شل خالل 
للجائزة  برت�شحها  من  �أق�شى  كحد  �ل�شابقني  �لعامني 
�إحدى  �أو  �جلائزة  �إد�رة  يف  ع�شو�  �ملرت�شحة  تكون  و�أل 
و�حدة  فئة  على  �لرت�شح  يقت�شر  و�أن  �لفرعية  جلانها 
فقط من بني كل �لفئات و�أل يكون قد �شبق للمرت�شحة 

باأهد�ف  �ل��رت���ش��ح  ي��رت��ب��ط  و�أن  ذ�ت��ه��ا  �ل��ف��ئ��ة  يف  �ل��ف��وز 
ومعايري �جلائزة و�أن تكون �ملرت�شحة ذ�ت �شجل ريا�شي 
�أو خمالفة خملة  �أية عقوبة  م�شرف ومل ت�شدر بحقها 
بالأخالق �لريا�شية بالإ�شافة �إىل �شرورة ملئ ��شتمارة 
�ملطلوبة  و�لبيانات  �ملعلومات  كافة  و��شتيفاء  �لرت�شح 
و�أن  �ملحدد  �ملوعد  �لرت�شح يف  ت�شليم طلب  يتم  �أن  على 
من  �ملعتمدة  �لثبوتية  و�ل��وث��ائ��ق  �مل�شتند�ت  �إرف���اق  يتم 
�لعليا  �للجنة  �أن  يذكر  �لر�شمية.  �لخت�شا�س  جهات 
كافة  على  و�لإ����ش���ر�ف  �شيا�شتها  بر�شم  ت��ق��وم  للجائزة 
بالتن�شيق مع �جلهات  تطويرها  و�عتماد خطة  �أعمالها 

�ملعنية د�خل �ملوؤ�ش�شة وخارجها . 
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دب���ي ت�سه���د ت�سجي����ل رق����م قيا�س����ي عامل����ي جدي�����د بحب�����س النف�����س ت��ح����ت امل�����اء

اليوم الثاين لبطولة ال�سارقة الثانية لقفز احلواجز ي�ستقطب ع�ساق الفرو�سية

�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
�خ��ت��ت��م��ت م�شاء   ، ت���ر�ث �لإم������ار�ت 
�شباق  ومناف�شات  فعاليات  �ل�شبت 
فئة  �ل�شر�عية  للمحامل  �ل�شبعية 
�لنادي  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي   ، ق��دم��ا   43
مل�����ش��اف��ة 18 م��ي��ال ب��ح��ري��ا م��ا بني 
منطقة عايل بوهيل، وحتى من�شة 
باأبوظبي  �لأم���و�ج  بكا�شر  �لتتويج 
من  حم���م���ال،   103 مب�����ش��ارك��ة   ،
جميع �إمار�ت �لدولة ودول جمل�س 
بالإ�شافة   ، �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �ل���ت���ع���اون 
تر�ثيا  حم��م��ال   16 م�����ش��ارك��ة  �ىل 
ر�ئعة  ت��ر�ث��ي��ة  ع��رو���ش��ا  ق���دم���ت   ،
م�شاحبة لل�شباق �لرئي�س ، تابعها 
�جلمهور قبالة كورني�س �أبوظبي ، 
�مل�شاركني  عدد  �إجمايل  و�شل  وقد 
من �لبحارة و�لنو�خذة ، مبا فيهم 
ب��ح��ارة �مل��ح��ام��ل �ل��رت�ث��ي��ة �إىل ما 
يزيد عن 1300 م�شاركا . ح�شر 
و�لتتويج  �خلتام  وحفل  �لفعاليات 
�لرميثي  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  ����ش���ع���ادة 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الأن�����ش��ط��ة يف 
�لنادي ، و�ملهتمني بريا�شة �ل�شر�ع 

يف �لدولة وجمهور كبري . 
تر�ثية  ك��رن��ف��ال��ي��ة  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  ويف 
بكا�شر  �ل��ت��ت��وي��ج  من�شة  يف  ر�ئ��ع��ة 
ظبي  �أب��و  كورني�س  قبالة  �لأم���و�ج 
�ل�شلك  �أع�شاء  ، ح�شرها عدد من 
�مل��ع��ت��م��دي��ن لدى  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
�ل�شعبية،  �لفنون  وف���رق   ، �ل��دول��ة 
�لرميثي  �هلل  عبد  علي  �شعادة  ق��ام 

وعدد  لالأن�شطة  �لتنفيذي  �ملدير 
�ل�شلك  ومم����ث����ي  �ل�������ش���ف���ر�ء  م����ن 
�لدبلوما�شي �ملعتمدين لدى �لدولة 
�ل�شباق  ب��ه��ذ�  �ل��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ت��وي��ج 
ملالكه �شمو  �لو�شف  �ملحمل  و�أولها 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�لنوخذة حمد  ، وبقيادة  �آل مكتوم 
حممد م�شبح حمد �لغ�شي�س �ملري 
�أن  بعد  لل�شباق  بطال  ت��وج  و�ل���ذي 
 ، قيا�شية  ب�����ش��رع��ة  �مل�����ش��اف��ة  �ج��ت��از 
فنال جائزة �ل�شباق �لكربى ، وجاء 
يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين �مل��ح��م��ل )ب����ر�ق( 
م�شبح  ر����ش��د  حممد  �أح��م��د  ملالكه 
�ل��ن��وخ��ذة ر��شد  ب��ق��ي��ادة  �ل��رم��ي��ث��ي 
يف  �لرميثي  م�شبح  ر����ش��د  حممد 
�ملحمل  �لثالث  �مل��رك��ز  ح�شد  ح��ني 
 ، �أحمد جابر  ملالكه حممد  �إع��الن 
ميزر  علي  خليفة  �لنوخذة  بقيادة 
ع��ل��ي �ل��رم��ي��ث��ي �ل����ذي ق���اد معركة 
وقد   ، عريق  كنوخذة  �أي�شا  �لفوز 
ح��ظ��ي �ل�����ش��ب��اق �ل����ذي �إت�����ش��م بقوة 
�ملناف�شة مب�شاركة نوعية لعدد كبري 
من �ملحامل و�لنو�خذة من عمالقة 
جمل�س  ودول  �ل���دول���ة  يف  �ل�����ش��ر�ع 
�لتعاون ، �لأمر �لذي كان له تاأثري 
و��شح على جمريات �ل�شباق �لذي 
يتوج به �لنادي �شباقاته لهذه �لفئة 
�جلديد.  �ل��ب��ح��ري  �مل��و���ش��م  �شمن 
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هدفنا   : املــنــظــمــة  الــلــجــنــة 
الرتقاء بريا�شة ال�شراع 

حفل  عقب  لها  خ��ا���س  ت�شريح  يف 

�شورة  و�لتقاط  �لفائزين  تكرمي 
ب�شرف  وتهنئتهم  معهم  ت��ذك��اري��ة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أكدت  �لفوز 
لل�شباقات يف �لنادي ، حر�س �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�لم����ار�ت على  ت���ر�ث  ن���ادي  رئي�س 
�لتقليدية  �ل�شر�ع  ريا�شة  تو��شل 
�أن  وب���خ���ا����ش���ة   ، ب���ه���ا  و�لرت������ق������اء 
�لريا�شات  �لهدف من نوعية هذه 
ه���و ت��ع��ري��ف �جل���ي���ل �جل���دي���د من 
�آبائهم  مبا�شي  و�لأح���ف���اد  �لأب��ن��اء 
و�ل��وق��وف على جمال  و�أج���د�ده���م 

�حل��ي��اة �ل��ب��ح��ري��ة وف��ن��ون �ل��ب��ح��ر . 
و�أعربت عن �شعادتها بنجاح �ل�شباق 
وم�����ش��ارك��ة ه���ذ� �ل��ع��دد �ل��ك��ب��ري من 
�ملو�طنني  من  و�لنو�خذة  �لبحارة 
ودول جمل�س �لتعاون، م�شرية �ىل 
�أهمية �ملهرجان �لرت�ثي �مل�شاحب 
يف �لقرية �لرت�ثية مبا ي�شهم بن�شر 
ب�����ش��ورة ح�شارية  �ل��وط��ن��ي  ت��ر�ث��ن��ا 
.كما �أ�شادت �للجنة بح�شن �لتنظيم 
�ل�شباق  ك�����ون   ، �مل��ن��اف�����ش��ة  وق������وة 
وحتقيق  م���ث���ايل  ط��ق�����س  يف  �أق���ي���م 
 . �لعامة  �ل�شالمة  �إج����ر�ء�ت  كافة 
لكافة  �لعميق  �شكرها  عن  وع��ربت 

�جلهات و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د �لذين 
�لتظاهرة  ه��ذه  �إجن���اح  يف  �أ�شهمو� 
حمبة  عمق  ت�شجل  �لتي  �لبحرية 
وبحرهم  لرت�ثهم  �لإم���ار�ت  �شعب 
�ل����ذي ك���ان ي��وم��ا م�����ش��در حياتهم 
بد�ية  �أن  م���وؤك���دة   . وط��م��وح��ات��ه��م 
�ملو�شم �جلديد بهذ� �ل�شباق �لر�ئع 
لربنامج  وقوية  مثالية  بد�ية  هي 
باملزيد  �حل���اف���ل  �جل���دي���د  �مل��و���ش��م 
و�لتجديف  �ل�����ش��ر�ع  ���ش��ب��اق��ات  م��ن 

مبختلف فئاتها .

كان  التناف�س  الو�شف:  بطل 

مريرًا 
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب ن��وخ��ذة حممل 
م�شبح  ح���م���د  حم���م���د  �ل����و�����ش����ف 
بالفوز  �شعادته  �ملري عن  �لغ�شي�س 
و�شفه  �ل�����ذي  �ل�����ش��ب��اق  ب��ن��ام��و���س 
�إ�شر�ر  نتيجة   ، و�ل�شعب  باملرير 
�ملناف�شني  �لنو�خذة  عدد كبري من 
ع��ل��ى �ج��ت��ي��از خ���ط �ل��ن��ه��اي��ة �أول ، 
وقال : متكنا بف�شل �هلل ، ومن ثم 
ل�شرعة �لرياح ، و�جلهد �جلماعي 
و����ش��ت��خ��د�م ف��ن �خل��اي��ور بطريقة 
�لنت�شار  ه��ذ�  حتقيق  من  مثالية 
�ل����ذي ن��ع��ت��ز ب��ه ، ك��ون��ه ق��ادم��ا من 

فيها  يجتمع  �لتي  �لنادي  �شباقات 
ع����ادة ت��ن��وع �خل�����رب�ت و�مل����ه����ار�ت ، 
�لأم����ر �ل���ذي يتطلب ع��ل��ى �ل���دو�م 
تدريبات مكثفة وحذر�ً يف �لتعامل . 
و�أعرب جمموعة من بحارة �ملحمل 
وقدمو�   ، ب��ال��ف��وز  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن 
رئي�س  ل�����ش��م��و  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ش��ك��ر 
�لنادي و�إد�رة نادي تر�ث �لمار�ت 
على �لدعم �لالحمدود �لذي قّدم 
لهم ولكافة �لبحارة يف هذ� �ل�شباق 

�ملمتع و�ملثري يف مناف�شاته . 
�ملحامل  ن����و�خ����ذة  �خ���ت���ي���ار  وك������ان 
�لو�شط  يف  ل����الإب����ح����ار  �مل�������ش���ارك���ة 
�لأف�����ش��ل مل���الءم���ة �ل�����ش��اي��ب��ة لهذ� 
�ل�����ذي �ق���ي���م حت���ت �شعار  �ل�����ش��ب��اق 
�لث�����ارة و�ل��ت��ح��دي وك����ان م��ن بني 
�ملحامل �لتي �نتهجت هذ� �لأ�شلوب 
نوخذته  ح����ر�����س  ح���ي���ث  �مل���ح���م���ل 
م��ن��ذ ب��د�ي��ة �لن��ط��الق��ة ع��ل��ى عدم 
�ملحامل  و�لبقاء مع  �ل�شرعة  زيادة 
خطته  �ت���ب���ع  ح���ت���ى   ، �مل��ت��ن��اف�����ش��ة 
بكفاءة  �مل�شافة  ليجتاز   ، �خلا�شة 
عالية ، حمققا فوز� مميز�ً ، وهكذ� 
�ملحامل  من  للعديد  بالن�شبة  ك��ان 
�لتي �أجرت �لعديد من �لتعديالت 
�جتاهاتها  وتغيري  م�شار�تها  على 
ب��اجت��اه ح��رك��ة �ل���ري���اح مم��ا �شاعد 
على  �ملحافظة  على  �ملحامل  ه��ذه 
�لنهاية.  مر�كزها حتى عبور خط 
�لفائزين  م���ن  ع����دد  �أه������دى  وق����د 
�لنادي  رئ��ي�����س  ���ش��م��و  �ىل  ف���وزه���م 
تقدير� ل�شخ�شه �لكرمي وجلهوده 
يف �ملحافظة على دعم وتطوير هذه 

وبخا�شة  بحارتها  ودع��م  �لريا�شة 
�أ�شبحت  يف جمال توطينها بحيث 
�مل�شاركة يف �شر�عية �لنادي وطنية 
بالكامل مبا يف ذلك تو��شلها عرب 
�لأجيال حيث بلغت ن�شبة م�شاركة 
�ل�شباق  ه���ذ�  �ل�����ش��ب��اب يف  �ل��ب��ح��ارة 

�لكبري �أكرث من �لن�شف .
�أبوظبي  ك��ورن��ي�����س  وك���ان جل��م��ه��ور 
ن�������ش���ي���ب م������ن م���ت���ع���ة �مل�������ش���اه���دة 
�جل����م����ال����ي����ة ل����ع����رو�����س �مل���ح���ام���ل 
ب�����ش��ور �شاحب  �مل��زي��ن��ة  �ل��رت�ث��ي��ة 
�ل�����دول�����ة حفظه  رئ���ي�������س  �ل�������ش���م���و 
، ح��ي��ث �شهد  �ل��دول��ة  �هلل و�أع����الم 
�لكورني�س  على  من  كبري  جمهور 
على  �ملطلة  �لبنايات  �شرفات  ومن 
م���ي���اه ك��ا���ش��ر �لأم�������و�ج ج��ان��ب��ا من 
�لبحر  ف���ر����ش���ان  و����ش���ول  حل���ظ���ات 
عرو�س  وك��ذل��ك  �لنهاية  خ��ط  �ىل 
�مل��ح��ام��ل �ل��رت�ث��ي��ة ، يف ح��ني متتع 
جمهور �لقرية �لرت�ثية باملهرجان 
�ل��رت�ث��ي �مل�����ش��اح��ب �ل���ذي ت�شمن 
�لرت�ثية  �ل���ف���ق���ر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون  ف����رق  ول���وح���ات 
م��ن �أه��ازي��ج بحرية وغ��ريه��ا ، كما 
و�ل�شياح  للجمهور  منا�شبة  كانت 
�لقرية  م��ر�ف��ق  خمتلف  مل�����ش��اه��دة 
ومنتجات �ل�شوق �ل�شعبية ودكاكني 
�شمن  ول��ذل��ك   ، �لتقليدية  �مل��ه��ن 
م�شروع �لنادي با�شتثمار �ل�شباقات 
تر�ثنا  لن�شر  �لكبرية  و�لن�شاطات 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ل��ك��اف��ة  �ل��وط��ن��ي 
و�ل�شياح بهدف  و�ل�شيوف  و�لزو�ر 

تعزيز �ل�شياحة �لرت�ثية. 

برعاية �شلطان بن زايد 

خت����ام رائ���ع ل�سب����اق ال�سبعي����ة للمح���ام���ل ال�س���راعي����ة لن����ادي ت���راث االإم����ارات
الو�شف بطاًل وبراق و�شيفًا واإعالن ثالثًا 
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رئي�س  �لقبي�شي  خليفة  حممد  تقدم 
بال�شكر  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج  �لإم�������ار�ت  �حت����اد 
و�لعرفان �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي 
ل���رع���اي���ت���ه �ل���ك���رمي���ة ل���ب���ط���ول���ة دب���ي 
�لدولية �خلام�شة للبولينج �لتي يقوم 
بتنظيمها  للبولينج  �لإم����ار�ت  �حت��اد 
حتت رعاية �شموه وبدعم من جمل�س 
دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ، وب��رع��اي��ة ب��ن��ك دبي 
�مل�شعود،  �شركات  وجمموعة  �لتجاري 
بعد  ي���وم  ح��ت��ى  فعالياتها  وت��ت��و����ش��ل 
غد �لثالثاء �جلاري مب�شاركة و��شعة 
لالعبني و�لالعبات من خمتلف دول 
مالية  جو�ئز  على  يتناف�شون  �لعامل 

تزيد عن 339 �ألف درهم �إمار�تي.
�لبطولة  هذه  تنظيم  �لقبي�شي  وق��ال 
�مل��ه��م��ة يحقق �ل��ع��دي��د م��ن �لأه����د�ف 
ن�شر  م���ق���دم���ت���ه���ا  يف  ي����ق����ف  و�ل�����ت�����ي 
�لدولة  يف  �لبولينج  ريا�شة  وتطوير 
و�ل�شيد�ت  �ل�شباب  م��ن  �ل��ف��ئ��ات  لكل 
�أي�شا  �جلن�شيات  ولكل   ، و�ملتقدمني 
ت�شاهم  كما   ، مفتوحة  بطولة  كونها 
�لبطولة يف �لرتقاء مب�شتوى لعبينا 
�ل��دول��ي��ني م���ن خ���الل ت��وف��ري �أج����و�ء 
تناف�شية لهم مع لعبني من خمتلف 
�لالعبون  يحتاج  حيث   ، �ل��ع��امل  دول 
بطولت  يف  م�شتمر  ب�شكل  للم�شاركة 
�أقوياء  مناف�شني  ومع  �مل�شتوى  عالية 
ت��ط��وي��ر م�شتو�هم  �أج���ل  ، وذل���ك م��ن 
على  باملناف�شة  �إم��ك��ان��ي��ات��ه��م  ع��زي��ز  و 

�لقاب �لبطولت �لكربى ، وهو هدف 
�شيما ونحن مقبلون على  لنا  رئي�شي 
للرجال  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ة 
�لعام �حلايل ، ولل�شيد�ت عام 2015 
�لقبي�شي   . �أب���وظ���ب���ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�أول  ك��ون��ه  �للعبة  ت��اري��خ  دخ���ل  �ل���ذي 
لع���ب �إم����ار�ت����ي وع���رب���ي ي��ح��رز لقب 
حقق  ح��ني  �لبولينج  يف  �ل��ع��امل  بطل 
عن  ع�����رب   ،  1988 ع������ام  �لجن���������از 
لعبو  قدمه  �ل��ذي  بامل�شتوى  �شعادته 
�لبطولة  ه���ذه  يف  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
�ملناف�شات  م�شتوى  �رت��ف��اع  م��وؤك��د�   ،
�أح��د لعبينا  �أن يتمكن  و�آم��ال   ، فيها 
من �لفوز بلقب �لبطولة لريفع عدد 
�لقابنا �لوطنية فيها ، وقال  لقد قدم 
�لآن يف  لعبونا م�شتويات قوية حتى 
هذه �لبطولة �لقوية كونها م�شنفة و 

معتمدة من قبل �لحتادين �لآ�شيوي 
و �لدويل للبولينج ، وهو �لأمر �لذي 
يحر�شون  �ل��الع��ب��ني  �أف�����ش��ل  ج��ع��ل 
وم����ع �شد�رة   ، ف��ي��ه��ا  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
بعد  للمناف�شات  ع��ق��اب  ن��اي��ف  لعبنا 
�أكرث من لعب  �ليوم �لعا�شر ووج��ود 
�إمار�تي بني �لالعبني �لع�شرة �لأو�ئل 
�لن�شخة  ل��ق��ب  ي��ك��ون  �أن  ن��اأم��ل  ف��اإن��ن��ا 
�خل��ام�����ش��ة م���ن �ل��ب��ط��ول��ة �إم���ار�ت���ي���ا ، 
كان  �ملا�شية  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت  فخالل 
ن�����ش��ي��ب لعبينا  �ل��ب��ط��ول��ة م���ن  ل��ق��ب 
مرتني بو��شطة لعبنا �شاكر علي عام 
2011 وحممود �لعطار عام 2013 
لالعبني  م���رت���ني  �ل���ل���ق���ب  وذه������ب   ،
�للقب  من  قريبون  ونحن   ، �أجنبيني 

�لثالث �لذي يوؤكد مكانة لعبينا . 
و�أ�شاد رئي�س �حتاد �لإمار�ت للبولينج 

 ، للبطولة  �لوطنية  �ل�شركات  بدعم 
برعاية  �أن نحظى  �شعد�ء  نحن  وق��ال 
ع�����دد م����ن �ل�������ش���رك���ات �ل���وط���ن���ي���ة ويف 
وهما  �لرئي�شيني  �لر�عيني  مقدمتها 
بنك دبي �لتجاري وجمموعة �مل�شعود 
�لتجارية ، ول�شك �أن رعاية موؤ�ش�شتني 
للبطولة  م���رم���وق���ت���ني  وط���ن���ي���ت���ني 
�لأن�شطة  دع��م  على  حر�شهما  ي��وؤك��د 
ن�شر  تدعم  �لتي  �لوطنية  �لريا�شية 
وتدعم   ، �ل��دول��ة  يف  �لريا�شة  وتطور 
وتعمل  خ��ا���س  ب�شكل  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
 ، �أهد�فها  وحتقيق  ��شتمر�ريتها  على 
فلهم منا كل �ل�شكر و�لتقدير ، وناأمل 
�لطيبة  �ل��ع��الق��ة  ه���ذه  ت��ت��و����ش��ل  �أن 
تقدمي  �أج���ل  م��ن  �لفاعلة  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
وجمتمعنا  ول�شعبنا  لوطننا  خ��دم��ة 
منوذجا  تعد  �ل��رع��اي��ة  ه��ذه  �أن  كما   .
�ملوؤ�ش�شات  ب���ني  �ل��ن��اج��ح��ة  ل��ل�����ش��ر�ك��ة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���وط���ن���ي���ة 

و�لحتاد�ت �لريا�شية �لوطنية .
على  م���وزع  وق��ت��ه  �أن  �لقبي�شي  �أك���د  و 
�ل��ع��م��ل �ل��وظ��ي��ف��ي وع��ل��ى �ل��ع��م��ل مع 
�لبولينج  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
م����ن �أج������ل ت���وف���ري �لع��������د�د �لأم���ث���ل 
لريا�شيينا وتنفيذ بر�مج �لحتاد على 
�ملحلية  و�ل���دور�ت  �مل�شابقات  م�شتوى 
�ل�شتعد�د  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  و�أي�������ش���ا   ،
للرجال  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ل�شت�شافة 
�لعامل  �ل��ع��ام �جل���اري وبطولة  خ��الل 
لل�شيد�ت خالل �لعام 2015 ، كما �أن 
�لبولينج  لعب  ممار�شة  على  يحر�س 

و�لبطولت  �مل��ن��اف�����ش��ات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
بني �حلني و�لآخ��ر وح�شب ما ي�شمح 

به وقته و�لتز�ماته �لوظيفية.

الفئة  يــتــ�ــشــدر  عــقــاب  ــايــف  ن
مناف�شات  ــام  ــت وخ املــفــتــوحــة 

ال�شباب وال�شيدات اليوم
ي�������ش���دل �ل�������ش���ت���ار م�������ش���اء �ل����ي����وم على 
م��ن��اف�����ش��ات ف��ئ��ت��ي �ل�����ش��ب��اب حت���ت 21 
ع��ام��ا و�ل�����ش��ي��د�ت يف �ل��ب��ط��ول��ة ، ومن 
�لأول  �ل��دور  ت�شفيات  تكون  �أن  �ملقرر 
�شاعة  يف  �ختتمتا  قد  �لفئتني  لهاتني 
متاأخرة من ليلة �أم�س، على �أن يتاأهل 

فئة  يف  �لأوىل  �لع�شر  �ملر�كز  �أ�شحاب 
و  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  �إىل  �ل�شباب 
�ل�شيد�ت  تتاأهل  فيما  �ليوم،  �لنهائي 
�لثمانية  �مل����ر�ك����ز  ع��ل��ى  �حل���ا����ش���الت 

�لأوىل مبا�شرة �إىل �لدور �لنهائي.
وت���ب���دو �حل���ظ���وظ �لإم���ار�ت���ي���ة و�ف���رة 
للمناف�شة على �ملر�كز �لأوىل خ�شو�شا 
عبيد  يت�شدرها  �لتي  �ل�شباب  فئة  يف 
�ل�شعدي بر�شيد 1873 نقطة، و�شط 
نتائج لفتة لزمالئه خمي�س �ل�شام�شي 
�ل��ث��ال��ث بر�شيد  ب��امل��رك��ز  �ل����ذي ج����اء 
�لذي  �ملهريي  ومطر  نقطة،   1806
 1749 بر�شيد  �لثامن  باملركز  يحل 

باملركز  �مل���ط���رو����ش���ي  وم���اج���د  ن��ق��ط��ة 
�لعا�شر بر�شيد 1706 نقطة. وكانت 
مناف�شات  خ����الل  م�����ش��ل��ط��ة  �لأن����ظ����ار 
�ليوم �لعا�شر �لتي �أقيمت م�شاء �م�س 
�لز�خرة  �ملفتوحة  �لفئة  على  �لأول، 
نايف  متكن  حيث  �لالعبني،  باأف�شل 
ع���ق���اب جن���م م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل���وط���ن���ي من 
�أن  بعد  �ملفتوحة  �لفئة  �شد�رة  �نتز�ع 
�لعا�شر  �ليوم  يف  ر�شيد  �أف�شل  �شجل 
لريفع  ن��ق��ط��ة   738 وه���و  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
منتزعا   ، نقطة   2162 �إىل  ر�شيده 
كيم  �ملوهوب  �ل�شويدي  من  �ل�شد�رة 
عاما   23 �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  بوليبي 

�لذي  �لثالثة،  �لن�شخة  لقب  وح��ام��ل 
يوقف ر�شيده عند 2129 نقطة.

�ملتاأهلني  حتديد  يتم  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�لنتائج  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �لنهائية  ل�����الأدو�ر 
�ملر�كز  �أ���ش��ح��اب  يتاأهل  حيث  �ملقبلة، 
�لأوىل مبا�شرة، فيما يتوجب  �لأربعة 
�مل���ر�ك���ز م���ن �خلام�س  �أ���ش��ح��اب  ع��ل��ى 
وحتى 24، �نتظار 4 لعبني �شتفرزهم 
�لتي  �حلا�شمة  �لدي�شباردو  مو�جهات 
ت��ق��ام ي���وم غ���د. و�أو����ش���ح ر����ش��د لوتاه 
تعدد  �أن   ، �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
فئات �لبطولة جاء بهدف تلبية كافة 
ومنح  و�لالعبات  �لالعبني  طموحات 
لقد  وقال:  للتطور،  �لفر�شة  �جلميع 
و�ل�شيد�ت  �ل�شباب  منح  على  حر�شنا 
للعمل  فئتني  يف  للمناف�شة  �لفر�شة 
�ملجال  على �شقل مو�هبهم، ومنحهم 
�إىل  للو�شول  متهيد�  للتطور  �ل��الزم 
باأملع  تزخر  د�ئما  �لتي  �ملفتوحة  �لفئة 
�ملنطقة  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  �لأ����ش���م���اء 
و�ل���ق���ارت���ني �لآ���ش��ي��وي��ة و�لأوروب����ي����ة . 
�لأدو�ر  لبلوغ  �ملناف�شات  جاءت  وتابع: 
و�لت�شويق،  باحلما�س  مليئة  �لنهائية 
حتديد  على  فقط  �شاعات  تبقي  وم��ع 
�ل�شالة  ت�شهد  �أن  ن��ت��وق��ع  �مل��ت��اأه��ل��ني 
ح��رك��ة غ���ري ع���ادي���ة ل��الع��ب��ني �لذين 
�شاعة  ي��و����ش��ل��ون حم���اولت���ه���م ح��ت��ى 
�أتاح  �ل��ذي  متاأخرة يوميا، وهو �لم��ر 
�لفر�شة جلماهري �لتي متتلئ بالعادة 
�أ�شبوع  ن��ه��اي��ة  عطلة  لق�شاء  ب��امل��رك��ز 

حافلة باملتعة .

فعاليات  �ليوم  بفرن�شا  تارب�س  م�شمار  ي�شت�شيف 
�جلولة �لثالثة من مونديال �شمو �ل�شيخة فاطمة 
 11 فيه  وي�شارك  �ملتدربني  للفر�شان  بنت مبارك 
�أنحاء  جميع  من  و�لفار�شات  �لفر�شان  نخبة  من 
و�لبالغ  نوعه  من  �لفريد  �ل�شباق  ويقام  �ل��ع��امل. 
�إج���م���ايل ج��و�ئ��زه��ا �مل��ال��ي��ة 20 �أل����ف ي����ورو حتت 
مظلة �لن�شخة �ل�شاد�شة من مهرجان �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية 
�لأ�شيلة باإ�شر�ف �لإحتاد �لدويل ل�شباقات �خليول 
�أن يح�شر �حلدث  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  �أف��ه��ار  �ل��ع��رب��ي��ة 
جمهور غفري من حمبي وع�شاق �شباقات �خليول 
�لقيا�شية  �مل�شاركة  ه��ذه  ظل  يف  �لأ�شيلة  �لعربية 
من �لفر�شان و�لفار�شات. ويت�شمن �ملهرجان �لذي 
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  يقام 
�شوؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ك��اأ���س  �شباق  �لرئا�شة 
نهيان ومونديال �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لل�شيد�ت �فهار وكاأ�س �لوثبة �شتود و�ملوؤمتر �لعاملي 
2014 وج���ائ���زة د�ريل  ل��ن��دن  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
فاطمة  �ل�شيخة  وبطولة  بهوليوود  �لإم����ار�ت  �أم 
�إي��ط��ال��ي��ا ج����ارد� ومهرجان  ل��ل�����ش��ي��د�ت يف  ل��ل��ق��درة 
ل��ي��ز�ري�����س ل��ل��ق��درة ب��ال��ربت��غ��ال و���ش��ب��اق �ل��ق��درة يف 
وبطولة  كومبني  وفرن�شا  بر�ت�شالفيا  �شلوفاكيا 

�لفر�شان �ملتدربني �أفهار . 
و�أ�شفرت نتائج قرعة �جلولة �لثالثة من مونديال 
للفر�شان  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و 
�ملتدربني �أفهار مل�شافة �لف و 500 مرت و�ملخ�ش�س 
�أربع �شنو�ت فما  للخيول �لعربية �لأ�شيلة يف �شن 
فوق ح�شب �ل�شروط عن قيادة �لفار�س �لإمار�تي 
لل�شقب  رودي��ن��ا  �ج�����س  ل��ل��ج��و�د  �ل�شبو�شي  �أح��م��د 
ب��رين��ارد و�شبق  ف��ر�ن�����ش��و�  وب��اإ���ش��ر�ف ج��ان  ري�شنج 
للجو�د �أن فاز مرة وجاء يف �ملركز �لثالث و�لر�بع 
�ملولود يف  �ل�شبو�شي  �أحمد  �لفار�س  �أن  مرة. يذكر 
يف  قيادة  رخ�شة  �أول  على  ح�شل  قد   1990 ع��ام 
ع���ام 2012 وي��ب��ل��غ وزن���ه 52 ك��ج��م وخ���الل 30 
و�شبق  و�ح��دة  �لفوز مرة  �ل�شبو�شي  م�شاركة حقق 
�أمريكا و�جلولة  �لأوىل يف  �مل�شاركة يف �جلولة  له 
�أم����ل �لإم�������ار�ت �ليوم.  ن��ي��وب��ري وه���و  �ل��ث��ان��ي��ة يف 
جيني  �لإجنليزية  �لفار�شة  �للقب  على  وتناف�س 
بوويل �لتي حققت �لفوز 23 مرة وحلت يف �مليز�ن 
130 م�شاركة وتقود �جلو�د  43 مرة من خالل 
فيليب  وباإ�شر�ف  مارتن  �شانت  لباتريك  �شرييانة 
�شوجرب وحقق �جلو�د 3 �إنت�شار�ت وهو من �أقوي 
�ملر�شحني للفوز. وت�شعى �لفار�شة �لجنليزية كلري 
مور�ي بقيادة �جلو�د بركان �خلالدية لإ�شطبالت 
ف��ر�ن�����ش��و� برينارد�إىل  وب��اإ���ش��ر�ف ج���ان  �خل��ال��دي��ة 
43 م�شاركة  م���ن خ���الل  �ل���ر�ب���ع  ف���وزه���ا  حت��ق��ي��ق 
علما �أن جو�دها مل يحقق �لفوز �شوي مرة و�حدة 
ف��ق��ط وه��ن��اك �أي�����ش��ا �ل��ف��ار���ش��ة �لجن��ل��ي��زي��ة �شيلي 
 465 �إجمايل  ف��وز� من   43 �لتي حققت  بريكت 
لل�شقب  كارتييه  فورجهيل  �جلو�د  وتقود  م�شاركة 
ري�شنجو باإ�شر�ف دي و�تريجانت. وي�شعى �لفار�س 
�نت�شار�   83 حقق  �ل��ذي  كيزمات  فيد�ت  �لرتكي 
لنهائي  �لرت�شح  �إىل  م�شاركة   986 �إج��م��ايل  من 
�مل��ون��دي��ال يف �أب��وظ��ب��ي ح��ني ي��ق��ود �ل��ف��ر���س ثانية 
وباإ�شر�ف  �آلنهيان  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو 

ت��ي ف��ور���ش��ي .. ي��ذك��ر �أن ث��ان��ي��ة ت��ن��ح��در م��ن ن�شل 
بيبي دو كارير و�لفر�س �لأ�شطورة مزنه و�شبق لها 
حتقيق �لفوز مرة و�ملركز �لثاين و�لثالث مرة وهي 
�أخت �جلو�د رباحدوكارير بطل كاأ�س رئي�س �لدولة 
وكحيلة كال�شيك للفئة �لأويل. ومتثل �إ�شطبالت 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �أي�شا �ملهرة 
�لنا�شئة بيبي �شينا �لفائزة مرة وحلت ثانية ور�بعة 
من قبل وتقودها �لفار�شة �ل�شويدية فاين �ول�شون 
�لتي حققت 39 فوز� من �إجمايل 401 م�شاركة 
بيري  ج��ان  �لفرن�شي  �مل���درب  �مل��ه��رة  وي�����ش��رف على 
�ل�شباين جيمي جيلربت  �لفار�س  توتني. وي�شعى 
 121 �أ���ش��ل  م��ن  �شباقات   10 ب���  �ل��ف��ائ��ز  بو�ت�شتا 
م�شاركة �إىل معادلة �إجناز �شقيقته لو�شيا �لفائزة 
وي��ق��ود �جلو�د  بلجيكا  �لإم����ار�ت يف  �أم  مب��ون��دي��ال 
وباإ�شر�ف  دوم��ان  رويالز  لليو�س  ماجانيز  �ينهو� 
جان فر�ن�شو� برينارد و�شبق للجو�د حتقيق �لفوز 

و�ملركز �لثالث مرة.
وهناك �لفار�شة �لأملانية جيدي بر��شر �لتي حققت 
6 م�شاركات وتقود  �لفوز مرة و�حدة من �إجمايل 
رينال  ب��ي��ري  جل���ان  فيالتييه  دي  ف��ول��ك��ني  �جل����و�د 
وباإ�شر�ف جيل دوب��ورد �ل��ذي مل يحقق �لفوز من 
قبل ولكنه حل يف �مليز�ن ثالث مر�ت فيما ت�شعي 
زيادة  �إىل  و�ل�����س  �ي���ون  �ل��ف��ار���ش��ة  �ي��رل��ن��د�  ممثلة 
 39 �لفوز  �نت�شار�تها حيث �شبق لها حتقيق  غلة 
م���رة م��ن �إج��م��ايل 306 م�����ش��ارك��ة وت��ق��ود �جلو�د 
باإ�شر�ف  �خل��ال��دي��ة  لإ�شطبالت  �خل��ال��دي��ة  ح��ي��در 
ج��ان فر�ن�شو� ب��رين��ارد �ل��ذي �شبق ل��ه �حل��ل��ول يف 
دوجن�شو  �لكوري  �لفار�س  ويتحفز  �لثاين.  �ملركز 
م�شاركة  �إجمايل81  م��ن  م����ر�ت   6 �ل��ف��ائ��ز  ك��ي��م 
�إىل م��و����ش��ل��ة �إن��ت�����ش��ار�ت �ل��ف��ر���ش��ان �ل��ك��وري��ني يف 
�مل��ه��رج��ان م���ن خ���الل ق���ي���ادة �جل�����و�د ف��ي��دي��ت��ي دو 
�ملالك  نف�س  ديلثيلوباإ�شر�ف  لبرينارد  لجرمودي 
وتختتم  م��رت��ني  �مل��ي��ز�ن  يف  ح��ل  �أن  للجو�د  و�شبق 
�لقائمة بالفار�شة �ملجرية باربر� �زينتي�س �لفائزة 
ب� 3 �شباقات من �أ�شل 40 م�شاركة وتقود �جلو�د 
�ج�س مهند لل�شقب ري�شنج وباإ�شر�ف جان فر�ن�شو� 
�إ�شافة  مرتينوهو  �مل��ي��ز�ن  يف  ح��ل  �ل���ذي  ب��رين��ارد 
جديدة للمهرجان. وثمنت نورة �ل�شويدي رئي�شة 
�لن�شائي  �لإم��ار�ت��ي��ة م��دي��رة �لإحت����اد  �مل����ر�أة  جلنة 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  دور  �لعام 
�لأ���ش��ي��ل��ة يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ع��امل��ي للخيول  ن��ه��ي��ان  �آل 
مما  و�ل��ف��ر���ش��ان  و�مل���الك  ب�شغار�ملربني  �له��ت��م��ام 
�ل��ع��رب��ي يف خمتلف  ���ش��ان �جل���و�د  �إع���الء  �شاهم يف 
�ل�شيخة  �شمو  ب��دع��م  �أ���ش��ادت  �ل��ع��امل.. كما  �أن��ح��اء 
�لعام  �لن�شائي  فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحت��اد 
رئي�شة  �ل�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لعلى  �لرئي�شة 
و�هتمامها  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لع��ل��ى  �ملجل�س 
و��شهاماتها يف تطور �ملهرجان علي �لنطاق �لعاملي. 
و�أ�شافت �ن �نطالق �جلولة �لثالثة من مونديال 
�أفهار  �ملتمرنني  للفر�شان  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�شمو  مهرجان  من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  مظلة  حتت 
للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور 
�لعربية �لأ�شيلة يعترب �إ�شافة جديدة للمهرجان 
�لعاملي ويعك�س مدى �لهتمام �لذي يوليه �ملهرجان 
مل�شتقبل  �لنو�ة  �لذين ميثلون  �ملتمرنني  للفر�شان 
�شباقات �خليل.. كما �ن تو�جد فر�شان من خمتلف 

�ل��ت��ي يكت�شبها  �ل��ف��ائ��دة  ي��وؤك��د م���دى  �ل��ع��امل  دول 
�لفر�شان من ناحية �لحتكاك و�خلربة �إىل جانب 

تطور �لعالقات و�كت�شاب �شد�قات جديدة. 
عليه  ي�شتمل  ومب��ا  �ملهرجان  �ن  �ل�شويدي  وقالت 
من �شباقات للخيول �لعربية و�شباقات للقدرة �إىل 
جانب �شباقات �ل�شيد�ت �إ�شافة �إىل �شباق �لفر�شان 
و�إهتمامه  �شموليته  م��دى  متاما  يوؤكد  �ملتمرنني 
بكل �لفئات يف �شباقات �خليل مما ي�شهم يف �إعالء 
����ش���اأن وت���ط���ور �جل�����و�د �ل���ع���رب���ي.. ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�كت�شبها يف خمتلف  �لتي  �لكبرية  �لعاملية  �ل�شمعة 
�لإمار�ت  لتطور  عك�شه  �إىل جانب  �ملعمورة  �أرج��اء 
�لنو�حي  وخم��ت��ل��ف  �خل���ي���ل  ���ش��ب��اق��ات  جم����ال  يف 
جانبه  م��ن  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة.  و�لثقافية  �لجتماعية 
�أبوظبي  �لعام ملجل�س  �لأم��ني  �لعو�ين  ثمن عارف 
مونديال  من  �لثالثة  �جلولة  �نطالقة  �لريا�شي 
و�لتي  �أفهار  للمتدربني  للفر�شان  �ل�شيخة فاطمة 
تاأتي خطوة جديدة على طريق جناحات �ملهرجان 
و�مل�شاركات  �ملنا�شبات  ك��ل  خ��الل  م��ن  �أث��ب��ت  �ل���ذي 
��شتثنائي يف عامل  �ل�شابقة عامليته وتقدمي كل ما 
�شباقات �خليول �لعربية وذلك من خالل �لتنظيم 
�جليد و�لحرت�فية �لعالية �لتي تد�ر بها منظومة 
�لعمل. و�أ�شار �أن مثل هذه �ملبادر�ت تهدف �إىل دعم 
جزء�  بو�شفها  عامليا  و�شباقاتها  �لعربية  �خليول 
�لعريق  �لإم��ار�ت��ي  و�حل�شاري  �لثقايف  �لإرث  من 
كافة  به يف  و�لتعريف  للعامل  �لذي يجب تقدميه 
�أثبتت  �لإ�شرت�تيجية  هذه  �أن  �إىل  لفتا  �لأو�شاط 
جناحها يف حتقيق نتائج �إيجابية ملا ميثله من دعم 
و�ملالك  �ملربني  ول�شغار  �لعربي  للجو�د  وت��روي��ج 
على  �لأ���ش��و�ء  بت�شليط  �لفرو�شية  ريا�شة  ون�شر 
�لنبيل.  �جل��و�د  ه��ذ�  ميثلها  �لتي  �لكبرية  �ملعاين 
وكانت �جلولة �لأوىل من مونديال �شمو �ل�شيخة 
ف��اط��م��ة ل��ل��ف��ر���ش��ان �مل��ت��درب��ني �ف��ه��ار �ل��ت��ي �أقيمت 
بالوليات  كاليفورنيا  بولية  �شكر�منتو  مب�شمار 
�لن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �لأم���ريك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  م��ن  �ل�شاد�شة 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د 
باإ�شر�ف �لحتاد �لدويل ل�شباقات �خليول �لعربية 
�أفهار قد �شهدت تتويج �لفار�س �ليطايل جيانلوكا 
�شانا بطال لها مل�شافة 1200مرت و�لبالغ �إجمايل 

جو�ئزها �ملالية 27 �ألف يورو. 
وتوج �لفار�س �لفرن�شي جياين �شيافا بطال ل�شباق 
�جلولة �لثانية على كاأ�س �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
 2000 مل�شافة  �إفهار  �ملتدربني  للفر�شان  مبارك 
�لف  �ملالية ع�شرة  �إجمايل جو�ئزها  و�لبالغ  مرت 
مب�شمار  �أق��ي��م  و�ل���ذي  �إ�شرتليني  جنيه   500 و 
نيوبري �لعريق يف �إجنلرت�. ويتاألف مونديال �شمو 
�ملتدربني  للفر�شان  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�أفهار من 5 جولت و�أقيمت �جلولة �لأوىل يف 19 
�أقيمت  فيما  كاليفورنيا  بولية  �شكر�منتو  يوليو 
مب�شمار  �ملا�شي  �أغ�شط�س   3 يف  �لثانية  �جل��ول��ة 
�لثالثة  و جترى �جلولة  �ملتحدة  باململكة  نيوبري 
غد� يف تارب�س بفرن�شا فيما تنظم �جلولة �لر�بعة 
�ك��ت��وب��ر �جل����اري وي�شهد   19 ب��ت��اري��خ  يف ه��ول��ن��د� 
�لبطولة  نهائي  للفرو�شية  �بوظبي  نادي  م�شمار 
يف �فتتاح �ملو�شم �لإمار�تي ل�شباقات �خليول يف 9 

نوفمرب �ملقبل.

ميد�لية  �جل���ودو  لأ���ش��ب��ال  �لوطني  منتخبنا  �أ���ش��اف 
مع  لر�شيده  جديدة  برونزية  ميد�ليات  و4  ف�شية 
�شمن  �لأول  �أم�س  م�شاء  �لفئة  تلك  مناف�شات  ختام 
فعاليات �لبطولة �خلليجية للجودو لفئات حتت 13 
�أم�س  م�شاء  �ختتمت  �لتي  و�ل��رج��ال  �شنة  و17  �شنة 
ب�شالة �ل�شيخ عبد�هلل �جلابر مبقر �لحتاد �لكويتي 
ل��ل��ج��ودو ب���دول���ة �ل��ك��وي��ت �ل�����ش��ق��ي��ق��ة و�ل���ت���ي �شهدت 
و�لبحرين  و�ل�شعودية  �لإم���ار�ت  منتخبات  م�شاركة 
منتخب  غ��ي��اب  يف  �ل��ك��وي��ت  منتخب  ب��ج��ان��ب  وق��ط��ر 
�لعمومي  بطولة  يف  م�شاركته  جاءت  �لذي  �لبحرين 
للرجال ، وكان منتخبنا قد �فتتح م�شو�ره يف �لبطولة 
�ل�شنية بالفوز مبيد�ليتني ذهبيتني لكل من �لالعب 
34 كلغ و�حمد جا�شم  ر��شد �حلو�شني يف وزن حتت 

�لثمريي يف وزن حتت 30 كلغم .
�مليد�ليات  ل���ل���ج���ودو  �لأم������ل  م��ن��ت��خ��ب  ح�����ش��د  وق����د 
�لفئة  تلك  مناف�شات  خ��ت��ام  م��ع  �لأرب��ع��ة  �ل��ربون��زي��ة 
برونزية  ع��ل��ي  �ل��ث��م��ريي  عي�شى  �ل��الع��ب  ب��ح�����ش��ول 
�ل��ن��ي��ادي علي  ،و�ل���الع���ب ح��م��د   kg  42 وزن حت��ت 

�لعريفي  مهند  ،و�ل��الع��ب   kg  55 وزن  ب��رون��زي��ة 
بجانب   ،38kg حتت  وزن  مناف�شات  برونزية  علي 
برونزية �ملركز �لثالث علي م�شتوى �لفرق لفئة حتت 
13 عاما �لتي فاز بلقبها �لذهبي �ملنتخب �ل�شعودي 
�ملركز �لول بح�شوله على ثماين  �ل��ذي ح�شل علي 
ميد�ليات منها ثالث ذهبيات وخم�س ف�شيات ،فيما 
ميد�لية   11 ب�ر�شيد  ثانيا  �لكويتي  �ملنتخب  ج��اء 
منها ثالث ذهبيات ومثلها ف�شيات وخم�س برونزيات 
وحل منتخبنا �لمار�تي ثالثا بخم�س ميد�ليات هي 
ذهبيتان وثالث برونزيات ..وج��اءت ف�شية منتخبنا 
بح�شول  �أم�س  �شباح  �ل�شباب  م�شتوى  علي  �لأخ��رية 
�لف�شي  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  علي  �لقبي�شي  خليفة  لعبنا 
بعدما خ�شر �لنهائي بفارق نقطة و�حدة �مام لعب 
�ل�شعودية . و�شرح �شعادة حممد بن ثعلوب  منتخب 
�ل��درع��ي رئ��ي�����س �حت���اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل����ودو و�لكيك 
ب��وك�����ش��ي��ن��غ ع��ق��ب حم��ادث��ت��ه ل��رئ��ي�����س و�أع�������ش���اء بعثة 
مبا  ،م�شيد�  �ل��ك��وي��ت  يف  ل��ل��ج��ودو  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
بد�أت جتنى  ��شرت�تيجية �لحتاد  باأن  حتقق وموؤكد� 

�لر�ئعة  �مل�شتويات  �شوء  علي  �ل�شليم  غر�شها  ثمار 
�ملنتخبني  خ��رب�ت  �م��ام  �لم��ل  منتخب  قدمها  �لتي 
بان  ثقته  عن  ،معربا  و�لكويتي  �ل�شعودي  �ل�شقيقني 
�مل��ي��د�ل��ي��ات يف  �مل��زي��د م��ن  ق���ادر علي حتقيق  �ملنتخب 
للجودو   18 �ل���  �خلليجية  �لبطولة  مناف�شات  ختام 
يف  �أم�����س  م�شاء  م��ن  متاأخرة  �شاعة  يف  �ختتمت  �لتي 
للجودو  �خلليجية  للمنتخبات  �مللحوظ  �لتطور  ظل 
،م�شري� بان �لنتائج �لتي حتققت علي م�شتوى �ملر�حل 
حتققت  �لتي  �لنجاحات  بعد  للتفاوؤل  تدعو  �ل�شنية 
هائلة  طفرة  م��وؤخ��ر�  �شهدت  �لتي  �للعبة  م�شو�ر  يف 
�ملقام  للجودو  )�آي��ب��ي��ك(  دوري  مناف�شات  خ��الل  م��ن 
�شركة  برعاية  �ل��دول��ة  وم��ر�ك��ز  �أن��دي��ة  م�شتوى  علي 
،بجانب  )�آيبيك(  �لبرتولية  �لدولية  �ل�شتثمار�ت 
فرتة �لعد�د �جليد �لتي توفرت للمنتخبات �ل�شنية 
للجودو يف �ملغرب و�ليابان و�لتي متثل حافز� مل�شو�ر 
�لحتاد قبل ��شت�شافة بطولة �جلر�ند �شالم �لدولية 
مب�شاركة  ظبي  �أب���و  يف  �حل���ايل  �ل�شهر  �آخ���ر  للجودو 

�أكرث من 60 دولة و�لتي ��شتعد لها �لحتاد .

دوري  جلنة  ممثل  م��ع  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  بحثت 
�مل��ح��رتف��ني �آل��ي��ات ت��ع��زي��ز �أم���ن �مل��الع��ب خالل 
�ملباريات و�لتفاق على �ملبادئ �لعامة وذلك قبل 
�لريا�شية.  و�ملن�شاآت  �لفعاليات  قانون  تفعيل 
�لفار�شي مدير عام  وكان �لعميد فار�س خليفة 
�أمن  رئي�س جلنة  �خل��ا���ش��ة  و�مل��ه��ام  �حل��ر����ش��ات 
دوري  جلنة  ممثل  م��ع  �جتماعا  عقد  �مل��الع��ب 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  ح��ر����ش��ات  �مل��ح��رتف��ني مب��ق��ر 
ب���ني �جلانبني  �لأم����ن����ي  و�ل���ت���ع���اون  ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لأمنية  ل��ل��م��ع��اي��ري  م�����ش��ت��وى  �أع���ل���ى  وحت��ق��ي��ق 
�لفيفا.  ملتطلبات  وف��ق��ا  �ل��ق��دم  ب��ك��رة  �خل��ا���ش��ة 
وق����ال �ل��ع��م��ي��د ف���ار����س �إن �لج��ت��م��اع رك���ز على 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل��ت��و����ش��ل و�ل���ت���ع���اون �لأم���ن���ي بني 
و�لطمئنان  �ملحرتفني  دوري  وجلنة  �ل�شرطة 
على �شري �لعمل كما ناق�س عدد� من �ملو�شوعات 
فتح  منها  �ملالعب  باأمن  و�لإجر�ء�تذ�تال�شلة 
�أن  على  �ملبار�ة  بدء  من  �شاعتني  قبل  �لبو�بات 

�لأم��ن �خلا�شة متو�جدة يف هذ�  تكون �شركات 
�إ�شر�ف  حتت  �لتفتي�س  مبهام  تقوم  و�أن  �لوقت 
�ل�شرطة. و�أكد �أن كل ما يحدث يف �ملدرجات من 
�مللعب  �أم��ن  و�شابط  �ملبار�ة  مر�قب  �خت�شا�س 
�ملمنوعات  دخ��ول  �إج���ر�ء�ت منع  �أن  �إىل  ..لفتا 
حتت  تقع  �ل�شرطة  و���ش��ول  قبل  �مل��درج��ات  �إىل 
م�شوؤولية مر�قب �ملبار�ة و�إد�رة �لنادي و�شركات 

�لأمن �خلا�شة. 
�إىل  �ل��ق��دم  ك���رة  �أن��دي��ة  �إد�ر�ت  �ل��ف��ار���ش��ي  ودع���ا 
وعدد  �ل�شركات  هذه  كفاءة  من  �لتاأكد  �شرورة 
من  وطلب  �ملباريات  لتاأمني  �لالزمة  �لعنا�شر 
�لإجر�ء�ت  �ملحرتفني متابعة هذه  دوري  جلنة 
و�لأهلي  و�ل��وح��دة  �لعني  �أن��دي��ة  جتربة  مثمنا 
و�ل��و���ش��ل يف �ع��ت��م��اده��م ع��ل��ى �ل��ت��اأم��ني �لذ�تي 
�أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  �مل��ائ��ة  80 يف  ب��ل��غ��ت  ب��درج��ة 
�لأندية حو�يل  بلغت يف بع�س  ن�شبة �جلاهزية 
�لالعبني  بتاأمني  يتعلق  وفيما  �مل��ائ��ة.  يف   50

يف �أر�س �مللعب وما يتبعه من غرف يقع �شمن 
�إ���ش��ر�ف جلنة دوري  �ل��ن��ادي وحت��ت  م�شوؤوليات 
�إبعاد  �ل�����ش��رورة  ��شتدعت  ح��ال  ويف  �ملحرتفني 
�إد�رة  فعلى  ما  ل�شبب  �ملدرجات  �شخ�س من  �أي 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل���ن���ادي م��ت��اب��ع��ة عملية �لإب���ع���اد 
�لتجاوز  ح��دوث  وعند  �خلا�شة  �لأم��ن  �شركات 
من �ل�شخ�س �ملعني ميكن لإد�رة �لنادي �للجوء 
�إىل �ل�شرطة. ح�شر �لجتماع بجانب مدير عام 
كل  ب�شرطة�أبوظبي  �خلا�شة  و�ملهام  �حلر��شات 
�شرطة  من  �لكتبي  �شلطان  حممد  �ل��ر�ئ��د  من 
�أم �لقيوين و�لر�ئد �شليمان �لزعابي من �شرطة 
�ل�شارقة و�لنقيب عبد�هلل طار�س �لعميمي من 
�ل�شام�شي  ح�شني  حممد  و�لنقيب  دبي  �شرطة 
من �شرطة عجمان و�ملالزم حممد علي �ل�شميلي 
و�مل��الزم �شالح عبيد  ر�أ���س �خليمة  �شرطة  من 
�أول  وتنفيذي  �ل��ف��ج��رية  �شرطة  م��ن  �ل��زع��اب��ي 

حممد با�شل من جلنة دوري �ملحرتفني.
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حممد القبي�سي رئي�س احتاد االإمارات للبولينج ي�سيد بنتائج ريا�سيينا يف بطولة دبي املفتوحة 

فرن�سا حتت�سن اليوم اجلولة 3 من مونديال ال�سيخة 
فاطمة للفر�سان املتدربني اأفهار

نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  رع��اي��ة  رع��اي��ة حت��ت  حت��ت 
�فتتحت  �لريا�شي  يا�س  بني  نادي  �لد�خلية رئي�س  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س 
- يف  - رجال  �لطائرة  للكرة  �لعربية  يا�س �خلام�شة لالأندية  بني  نادي  بطولة 
�شالة �لريا�شة باملعهد �لبرتويل باأبوظبي بدعم من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
وبالتعاون مع �حتاد �لم��ار�ت للكرة �لطائرة و�ملعهد �لبرتويل وبتنظيم �شركة 
�فتتاح  �علن  �أن  بعد  �لفعاليات  و�نطلقت  �لريا�شية.  لالألعاب  يا�س  بني  ن��ادي 
�شكر  �ل��ذي  �لطائرة  للكرة  �لم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �مل��ال  يو�شف  �شعادة  �لبطولة 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي على دعمه وت�شجيعه كافة �لألعاب �لريا�شية ل�شيما 
و�ل�شلة  و�ل��ي��د  �ل��ط��ائ��رة  ك��رة  ك��ب��ري� مثل  ج��م��ه��ور�  لها  �أ���ش��ب��ح  �ل��ت��ي  �جلماعية 
و�لألعاب �لأخرى. و�ألقى �شامل جريب �حلارثي ع�شو جمل�س �إد�رة �شركة نادي 
�ل�شكر  فيها  ق��دم  �لفتتاح  كلمة  �لبطولة  مدير  �لريا�شية  لالألعاب  يا�س  بني 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  و�لتقدير �ىل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 

�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية رئي�س نادي بني يا�س �لريا�شي لرعايته و�هتمامه بكل 
�لألعاب يف �لنادي وكذلك �شكر جمل�س �أبوظبي �لريا�شي على دعمه وم�شاندته 
باكورة  �لبطولة  هذه  وتعترب  �لعام  م��د�ر  على  �ل�شركة  تنظمها  �لتي  �لبطولت 
�لريا�شية  لالألعاب  �لريا�شي  يا�س  بني  ن��ادي  �شركة  �شتنظمها  �لتي  �لبطولت 
ورحب بالأ�شقاء �لعرب �مل�شاركني يف �لبطولة    . خالل �ملو�شم 2015-2014 
ومتنى لهم �لتوفيق يف كل �ملناف�شات وحثهم على �لتناف�س بروح �لريا�شة و�ملودة 
�إد�رة  و�لخوة بني �جلميع. ح�شر حفل �لفتتاح �شهيل �لعامري رئي�س جمل�س 
�شركة نادي بني يا�س �لريا�شي لالألعاب �لريا�شية و�شامل جريب �حلارثي ع�شو 
�لد�رة  جمل�س  ع�شو  �ملحرمي  وبخيت  �لبطولة  مدير  �ل�شركة  �د�رة  جمل�س 
و�شامل نايف �لكثريي نائب رئي�س �حتاد �لمار�ت للكرة �لطائرة رئي�س �للجنة 
�لعالقات  جلنة  رئي�س  �ل��ك��ث��ريي  ع��ب��د�هلل  وحم��م��د  بالبطولة  و�حل��ك��ام  �لفنية 
�لعامة و�لعالم وعبد �لعزيز �شاملني �لهاجري ممثال عن �لهيئة �لعامة لل�شباب 

�مل�شوؤولني  كبار  من  وعدد  �لأندية  وممثلي  �مل�شاركة  �لوفود  وروؤ�شاء  و�لريا�شة 
بني  ن��ادي  �ىل  بال�شافة  �لبطولة  يف  ي�شارك  �ل��دول��ة.  يف  بالريا�شة  و�ملهتمني 
يا�س �لريا�شي كل من نادي �لعني �لريا�شي ونادي �لو�شل �لريا�شي من دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ونادي �لب�ش�شيتني من مملكة �لبحرين �ل�شقيقة ونادي 
�شحار من �شلطنة عمان �ل�شقيقة. و�نطلقت �لبطولة بلقاء جمع فريقي �لو�شل 
ونادي �لب�شيتني ومتيزت �ملبار�ة بالقوة و�لثارة يف �أوىل �للقاء�ت حيث ��شتطاع 
�ل�شوط  يف  ل�شاحله  �مل��ب��ار�ة  نتيجة  حتويل  �لبحريني  �لبي�شت�شن  ن��ادي  فريق 
ويف   25-27 �شوطني  �ول  يف  �لو�شل  ل�شالح  �مل��ب��ار�ة  نتائج  وج���اءت  �خلام�س 
يف  �لب�شيتني  وتغلب  �ملتبقية  �ل�شو�ط  يف  �لنتيجة  �نقلبت  ثم   26-28 �لثاين 
�لفا�شل  �ل�شوط  يف  �ما   20-25 �لر�بع  ويف   14-25 بنتيجة  �لثالث  �ل�شوط 
�لنتيجة  �أن حققو�  �لتفوق �ىل  �ل�شتمر�ر يف  �لب�شيتني  ��شتطاع جنوم  و�لخ��ري 
�لنهائية 15-5 �شاحلهم. ويف �ملبار�ة �لثانية �لتي جمعت فريق نادي بني يا�س 

�لريا�شي �ملر�شح بقوة للفوز بالبطولة وفريق �شحار �لعماين �لذي ي�شم نخبة 
-25 �لول  �ل�شوط  يا�س يف  بني  تغلب  و�ملوهوبني فقد  �لقوياء  �لالعبني  من 
21 ثم يف �ل�شوط �لثاين ��شتطاع �شحار �لعماين تعديل �لنتيجة �ىل 26-28 
25-23 بنتيجة متقاربة  �لثالث تغلب نادي بني يا�س  ل�شاحله ثم يف �ل�شوط 
 23-25 يا�س  بني  �ملا�شي  �لعام  �لر�بعة  �لن�شخة  و�شيف  ح�شمها  �أن  �ىل  جد� 
�لطائرة  �لم���ار�ت لكرة  �مل��ال رئي�س �حت��اد  و�أع���رب يو�شف  �ل��ر�ب��ع.   �ل�شوط  يف 
�جلماعية  �للعاب  لكافة  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  لدعم  �لبالغة  �شعادته  عن 
ب�شكل عام ولبطولت كرة �لطائرة ب�شكل خا�س حيث �أن م�شاعي جمل�س �أبوظي 
�نتهت  �لتي  �لطائرة  للكرة  �لوحدة  نادي  �لناجحة يف كل من بطولة  �لريا�شي 
بالم�س �لقريب و�لبطولة �حلالية تعرب عن �خلطو�ت �لثابتة و�لناجحة ملجل�س 
�أبوظبي �لريا�شي وقدم �ل�شكر و�لتقدير �ىل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
يا�س  بني  ن��ادي  رئي�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمدل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 

افتتاح بطولة بني يا�س اخلام�سة للأندية العربية لكرة الطائرة رجال

ذهبيتان وف�سية واأربعة برونزيات ح�سيلة اإجناز منتخبنا الوطني الأ�سبال اجلودو 

�سرطة اأبوظبي تبحث تعزيز اأمن امللعب مع جلنة دوري املحرتفني
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االأر�سيف الوطني يزور امل�سنني يف دارهم بال�سارقة
جاءت  وق��د  بال�شارقة،  �مل�شنني  رعاية  د�ر  �لوطني  �لأر�شيف  من  وف��د  ز�ر 
�أهمية  �لأر�شيف  �لتي يوليها  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �شياق بر�مج  �لزيارة يف 
�ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  جميع  م��ع  �لتو��شل  تعزيز  �إىل  تتطلع  و�ل��ت��ي  خا�شة، 
�شرح  �إىل  �لوفد  ��شتمع  �ل��زي��ارة  و�أث��ن��اء  و�لإن�����ش��اين.  �لجتماعي  باجلانب 
للم�شنني،  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �ل��د�ر  يف  �لعمل  طبيعة  ح��ول  مف�شل 
�لرب�مج  على  و�طلعو�  �لرعاية،  وخدمة  �لإي���و�ء،  خدمات  مقدمتها  ويف 

و�لأن�شطة �لتي تنظمها �لد�ر يف جمال �ل�شحة �لنف�شية.

�لتابعة   ، ريزورت�س  �آن��د  بارك�س  دبي  �شركة  �أعلنت 
ل�شركة مر��س �لقاب�شة، عن تفا�شيل م�شروع ريفر 
بارك ، وهي منطقة عامة تربط �ملتنزهات �لرئي�شية 
�إن�شاوؤها �شمن �ملرحلة �لأوىل  �لثالثة �لتي �شيتم 
من �لوجهة �لرتفيهية �لعاملية.  وميتد ريفر بارك 
على م�شاحة 120 �ألف مرت مربع  منها 20 �ألف 
مرت مربع من �مل�شاحة �ملبنية، و�شيوفر للمقيمني 
ي��ج��م��ع ب���ني متاجر  و�ل��������زو�ر م��ف��ه��وم��اً م��ب��ت��ك��ر�ً 
�ل�شريعة،  �ل��وج��ب��ات  وم��ن��اف��ذ  و�مل��ط��اع��م  �لتجزئة 
�ملغلقة  �لرتفيهية  �ملر�فق  وجمموعة متنوعة من 
و�ملفتوحة. و�شوف يتخلل �مل�شروع قناة مائية متتد 
مل�شافة كيلومرت و�حد وي�شطف على جانبيها عدد 
وفقا  �مل�شممة  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل��ح��الت  �مل��ق��اه��ي  م��ن 
كما  �لرتفيهي،  �لطابع  ذ�ت  متنوعة  ملو�شوعات 
للزو�ر  �شتوفر  �لتي  �ملائي  �لنقل  خدمات  �شتتوفر 
جتربة ممتعة �أثناء جتولهم يف �مل�شروع. ويت�شمن 

ريفر بارك �لعديد من �ملعامل �لتي ترثي جتربة �ل��زو�ر، ومنها �ملمر �ملحيط 
بالقناة �ملائية و�شرفات �حلد�ئق، كما �أن م�شاحته �ملفتوحة متثل وجهة مثالية 
هذ�  �لطلق،  �لهو�ء  �لرتفيهية يف  و�لأن�شطة  �ملجتمعية  �لفعاليات  ل�شت�شافة 
�ل�شاحة  ح��ول  تنت�شر  �لتي  �خلدمية  و�ل�����ش��و�رع  �ل��رت�م  طريق  �إىل  بالإ�شافة 

�مل��ك��ان.  وق��ال ر�ئ��د �لنعيمي،  �أرج���اء  ب��ني  و�ل��ت��ي توفر خ��ي��ار�ت �شهلة للتنقل 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة دبي بارك�س �آند ريزورت�س : يف �لوقت �لذي تتطلع 
�خليار�ت  ب��اأن  نعتقد   ،2020 �ل��ع��ام  بحلول  ز�ئريها  م�شاعفة  �إىل  دب��ي  فيه 
�ملبتكرة للرتفيه و�لتجزئة و�ملطاعم �لتي نوفرها �شت�شاهم يف ��شتقطاب �ملزيد 

من �ل�شياح لزيارة وجهتنا �ل�شخمة و�لفريدة من نوعها . 

املو�سم الرابع من »فا�سن فورورد« يجتذب اأقطاب وم�ساهري �سناعة االأزياء ال�سرق اأو�سطية
�أك��رث من  �أي��ام  م��د�ر ثالثة  و��شتقبل على  �ملنطقة،  �أنحاء  كافة  �لأزي��اء من  �أقطاب وم�شاهري �شناعة  ف��ورورد«  »فا�شن  �لر�بع من  �ملو�شم  �جتذب 

19،000 ز�ئر. وكفعالية ر�شمية �شمن فعاليات »عيد �لأ�شحى يف دبي«، �جتذب هذ� �ملو�شم متابعني ومهتمني ب�شناعة �لأزياء من بلد�ن جمل�س 
�أن »فا�شن ف��ورورد« ينعقد مرتني �شنوياً بدبي، وهو �حلدث �لأبرز يف حتديد م�شار �شناعة �ملو�شة و�لأزياء  �لتعاون وعموم بلد�ن �ملنطقة. ُيذكر 

مبنطقة �ل�شرق �لأو�شط.
وعر�س �ثنان وع�شرون من �أبرز و�أ�شهر �مل�شممني باملنطقة �أحدث ت�شاميم مو�شم ربيع/�شيف 2015 لالأزياء �لر�قية و�لأزياء �جلاهزة يف قاعات 
�كتظت باحل�شور. وجمدد�ً ��شت�شافت »حو�ر�ت حي دبي للت�شميم«، �ملقامة بالتعاون مع »حي دبي للت�شميم d3«، برناجماً متنوعاً من �جلل�شات 
قت لعدد من �لق�شايا �لر�هنة وثيقة �ل�شلة ب�شناعة �لأزياء �ل�شرق �أو�شطية خا�شة، و�لعاملية عامة. و�متالأت  �حلو�رية و�لنقا�شية �لرثية �لتي تطرَّ
�لقاعة باحل�شور خالل كافة عرو�س �لأزياء �لتي بلغ عددها 19 عر�شاً، وباملثل �متالأت �لقاعة خالل �جلل�شات �حلو�رية �لثمانية �لتي �نعقدت يف 

�إطار »حو�ر�ت حي دبي للت�شميم«، و��شُطر كثريون ملتابعة عرو�س �لأزياء �حلية عرب �ل�شا�شات �ل�شخمة �ملثبَّتة يف »فا�شن كافيه«.
�أ�شهمت  �أو�شطية عاملياً، مثلما  �ل�شرق  �لأزي��اء  �لتعريف ب�شناعة  ف��ورورد« و��شلت زخم  »فا�شن  �لر�بعة من  �لن�شخة  �أن  �لأزي��اء على  و�تفق خرب�ء 
بتوطيد مكانة دبي كمن�شة �إقليمية ل�شناعة �لأزياء �ل�شرق �أو�شطية. ويف هذ� �ل�شدد، قال بوجن جويريرو، �ملوؤ�ّش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ملهرجان 
باأحدث ت�شاميمه  �إقليمية للتعريف  �أف�شل من�شة  ف��ورورد  �لأو�شط يف فا�شن  �ل�شرق  �أزي��اء مبنطقة  م  �أن يجد كل م�شمِّ ف��ورورد«: هدفنا  »فا�شن 
و�إبد�عاته �أمام �لعامل. ل يختلف �ثنان على �أن دبي هي �أف�شل بو�بة �إقليمية للو�شول �إىل �لأ�شو�ق �لعاملية، فالعامل يتناقل �أخبارها و�إجناز�تها �لفذة 
و�لفريدة على مد�ر �لعام. ونحن نريد من �شناعة �لأزياء �ل�شرق �أو�شطية �أن ت�شتفيد من مكانة و�شمعة دبي، فعرو�س �لأزياء �ملقامة هنا مل�شممني 

م�ست�سفى الكورني�س يحتفل بالذكرى الثلثني لتاأ�سي�سه مب�ساركة 
اأول مواليد راأوا النور يف امل�ست�سفى والعاملني القدامى فيه

�حتفل م�شت�شفى �لكورني�س �أكرب و�أقدم م�شت�شفى ن�شاء وولدة يف �لإمار�ت 
�لذي �شادف يوم  �ملبنى �حلايل  تاأ�شي�س  �لثالثني منذ  �ل�شنوية  بالذكرى 
�لعام  �لفال�شي �لأمني  2014.. وح�شر �حلفل �شعادة رمي  30 �شبتمرب 
للمجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة و�شعادة مها بركات �ملدير �لعام لهيئة 
�ل�شحة يف �أبوظبي، و�لدكتور مطر ر��شد �لدرمكي �ملدير �لتنفيذي ل�شركة 
م�شت�شفى  م��ن  �مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  �شحة  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي 

فندق جلوريا ي�شتقبل نزلءه بخروف العيد
فريدي فريد ي�سارك االأطفال فرحة العيد 

 �بتكر فندق جلوريا يف دبي طريقه جديدة ل�شتقبال زو�ره و�لرتحيب بهم 
لكل  خ��روف  �شكل  على  دمية  تقدمي  ق��رر  �إذ   ، �لتو�يل  على  �لثانية  لل�شنة 

��شرة، �بتهاجا بحلول عيد �لأ�شحى �ملبارك.
كبري�ً  ع���دد�ً  ي�شتقبل  �لفندق  �أن  فريد  ف��ري��دي  �لفندق  ع��ام  مدير  وق��ال 
من �لنزلء يف كل يوم من �يام �جازة �لعيد، بينهم ز�ئ��رون من �ل�شعودية 

و�لكويت و�لبحرين وخمتلف �لدول �لعربية و�لإ�شالمية.
من  �لكبري  �لعدد  بهذ�  ترحيب  �ن�شب  �أن  ر�أت  جلوريا  �إد�رة  �أن  �إىل  و��شار 
��شاع حالة  �لفندق، ما  ��شرة ت�شل  �لنزلء، توزيع دمية �خلروف على كل 
من �لفرحة خ�شو�شا بني �لأطفال، �لذين عربو� عن �شعادتهم بح�شولهم 

على خروف هدية يف �لعيد.
�أن كثري من �لنزلء �بدو� ده�شتهم حل�شولهم على هذه  و��شار فريد �إىل 
ببع�س  ��شتقبالهم  يتم  �ن  �عتادو�  �نهم  مو�شحا  �لتقليدية،  غري  �لهدية 
يتم  �لتي  �لوىل  �ملرة  لكنها  للفنادق،  فور و�شولهم  �مل�شروبات  �و  �لزهور، 

��شتقبالهم فيها بخروف هدية.
�إذ  وي�شار �ىل �ن فندق جلوريا يعد �أكرب فندق يف �لإم��ار�ت ودول �خلليج، 
ي�شم 2029 جناحاً فندقياً، موزعني على برجي جلوريا و يا�شات جلوريا 

�ملطالن على �شارع �ل�شيخ ز�يد يف دبي.

فندق تلل ليوا يعني 
مديرًا عامًا جديدًا

فندق تالل ليو�، �ملالذ �ل�شحر�وي 
�ملنعزل �لذي ميتاز مبوقعه �لفريد 
�خلايل  �ل��رب��ع  ���ش��ح��ر�ء  كتف  على 
�أب���وظ���ب���ي، ي��ع��ل��ن عن  �مل���ذه���ل���ة يف 
عاماً  مدير�ً  �شربا�شي  خالد  تعني 

للفندق.
ح�����ش��د �ل�����ش��ي��د ���ش��رب��ا���ش��ي ث����روة 
خ���ربت���ه و�ل���ت���ي مت��ت��د ع��ل��ى مدى 
�جل�����اد  �ل����ع����م����ل  م�����ن  ع�����ام�����ا   20
و�لناجح يف قطاع �ل�شيافة، و�شغل 
�أبرزها  ك��ان  �ملنا�شب  م��ن  �لعديد 
ق�شم   – �ملجموعة  عمليات  م��دي��ر 
�ل��ت��ج��ارة �لإل��ك��رتون��ي��ة و�لإي����ر�د�ت 
ل����دى ف���ن���ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات د�ن�����ات. 
تاأ�شي�س  �لرئي�شية  �إجن��از�ت��ه  وم��ن 
فنادق  ل�شل�شلة  �لتجارية  �لعالمة 
�إير�د�ت  معدل  وحتقيق  �ملجموعة 
�ملجموعة  ف��ن��ادق  جلميع  مرتفعة 
ك��ب��ري على  ب�شكل  �ع��ت��م��دت  و�ل��ت��ي 
�إد�رة  يف  �ل��ط��وي��ل��ة  خ��ربت��ه  م����دى 

عمليات �لت�شغيل و�لإير�د�ت. 

جمموعة بريد االإمارات ت�ستقبل عيد 
االأ�سحى مع اأطفال ال�سرطان مب�ست�سفى دبي

�ل�شرطان  �أط��ف��ال  – ق�شم  دب��ي  م�شت�شفى  �لإم���ار�ت  بريد  ز�رت جمموعة 
بح�شور �ل�شيد حممد كمال �ملدير �لتنفيذي لإد�رة تطوير �لعمال ووفُد 
مبادرة  مل�شرية  ��شتكماًل  ذل��ك  و�أت���ى   ، �ملجموعة  موظفي  متطوعي  م��ن 
عيد  ب��ق��رب  �ل�شرطان  م��ع مر�شى  �لح��ت��ف��ال  ب��ه��دف   ، و�لن�����ش��ان  �ملجتمع 
�ل�شحى �ملبارك ، بالإ�شافة �ىل تعزيز �أهمية �لت�شال و�مل�شاركة للمر�شى 

باملنا�شبات �لدينية و�ملجتمعية �لتي تقوم بها �لدولة.

بنك اأبوظبي الوطني وما�سرتكارد 
يكافئان م�ستخدم بطاقة ما�سرتكارد

بنك  �لعمالء، منح  ملكافاأة  �ملتو��شل  �لتز�مه  �شمن 
�أوزم�شكي،  بيوتر  ك���ارول  �ل�شيد  �لوطني  �أبوظبي 
خارج  ما�شرتكارد  بطاقات  ��شتخد�م  بحملة  �لفائز 
دولة �لمار�، �شيارة مر�شيد�س بنز GL �جلديدة. 

ل�شتخد�م  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي  بنك  حملة  �أن  يذكر 
ب��ط��اق��ات م��ا���ش��رتك��ارد خ���ارج �لم�����ار�ت ه��ي مبادرة 
كارد  وما�شرت  �لوطني  �أبوظبي  بنك  بني  م�شرتكة 
وتهدف لت�شجيع �لعمالء على ��شتخد�م بطاقاتهم 

خارج �لدولة و�ل�شتفادة من �ملز�يا �حل�شرية �ملقدمة من �لبنك وما�شرت كارد.

دبي بارك�س اآند ريزورت�س تقدم جتربة ترفيهية �ساملة عرب ريفر بارك

وفد »جمموعة بريد االإمارات« يزور بيت البنات بدبي

�سيدة االأعمال االإمارتية مرمي حارب 
تطلق اأول تقنية اأملانية للياقة البدنية بدبي 

قامت �شيدة �لأعمال �لإمار�تية مرمي حممد �شعيد حارب، �لرئي�س �لتنفيذي يف مركز �للياقة �لبدنية �شبيد فيت باإطالق 
�لتقنية �لأملانية �ملتطورة لللياقة �لبدنية وللمرة �لأوىل يف �ل�شرق �لأو�شط من خالل �شبيد فيت دبي. وت�شري �لإمار�ت 
�إىل منو حجم �ل�شتثمار�ت يف قطاع �ملعد�ت و�لتجهيز�ت �لبدنية و�ملنتجعات و�لأندية �ل�شحية يف �لدولة خالل �ل�شنو�ت 
�ل�شحية  و�لأندية  و�ملنتجعات  �لبدنية  �للياقة  �لتجزئة ل�شناعة معد�ت  �شوق  �ل�شناعية ي�شل  للتقارير  �ملا�شية. ووفقاً 
�لدر��شات  �أح��دث  لتطبق  �أملانيا  من  ع��ادت  �لتي  م��رمي  وقالت   .2017 �لعام  بحلول  دولر  مليون   440.1 �إىل  �ملحلي 
�لعلمية �حلديثة للياقة �لبدنية من خالل مركز �شبيد فيت بدبي: تعد �ملنتجعات و�لأندية �ل�شحية �لعلمية �لفاخرة من 
�لقطاعات �لتي حتظى باهتمام كبري يف �ملنطقة، لذلك �أتوقع منو �لقطاع خالل �لفرتة �لقادمة خا�شة مع زيادة �لوعي 

لدى �لأفر�د لتطبيق �لو�شائل �لعلمية للح�شول على �للياقة �لبدنية . 

�ل��ث��ال��ث، وب��ن��اًء على روؤي���ة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
للمر�أة  ننظر  �إن��ن��ا  ق��ال   �هلل حيث 
كمكون رئي�س من مكونات �ملجتمع 
���ش��ري��ك��ة للرجل  �لإم����ار�ت����ي وه���ي 
�لعمل، وم��ا و�شلت  م��و�ق��ع  ك��ل  يف 
�إل��ي��ه �مل����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة يف �لآون���ة 

حفل  خالل  و�ملتحدثني  �ل�شيوف 
�ل��ع�����ش��اء و�إع�������الن �لأ����ش���م���اء �لتي 
�مل�شاهري،  قاعة  �إىل  �إدر�جها  �شيتم 
�لريا�شيني  باأف�شل  حتتفي  �لتي 
و�لتفاين  و�مل��ه��ار�ت  �لأ���ش��رت�ل��ي��ني 
و�ل�������ش���غ���ف ب����رم����وز �ل���ري���ا����ش���ة يف 
�لتمديد  ه���ذ�  وي���اأت���ي  �أ���ش��رت�ل��ي��ا. 
لل�شركة  ف���ري���دة  ف��ر���ش��ة  مب��ث��اب��ة 

ل���الإ����ش���ادة ب��ع��م��الق��ة �ل��ري��ا���ش��ة يف 
�ملا�شي وحتفيز �ملو�هب �لريا�شية 

�ل�شابة على �أن يكون �أبطال �لغد.
�ل�شر�كة  �أن  هوجن  جيم�س  و�أك���د 
مع قاعة م�شاهري �لريا�شة تن�شجم 
ب�������ش���ورة ر�ئ���ع���ة م���ع ق��ي��م �لحت����اد 
�لتفوق  �إىل  ت�شبو  �لتي  للطري�ن 
و�ل��ط��م��وح ب���اأن ت��ك��ون �لأف�����ش��ل يف 

�لفوز  �أن  فئتها وتابع قائاًل: وكما 
ف��اإن �لحتاد  ريا�شي،  هو غاية كل 
�أف�شل  تكون  لأن  ت�شعى  للطري�ن 
�شركة طري�ن على م�شتوى �لعامل. 
�ل�شركة  ��شرت�تيجية  تعك�س  فهي 
ومت��ث��ل م�����ش��در �إل��ه��ام ك��ي نو��شل 
�لتميز، كما �أنها متثل جوهر ثقافة 

�لإبد�ع �لتي تتبناها �ل�شركة. 

ت��ط��ور� مفاجئا  ي��ك��ن  �لأخ����رية مل 
ر�شم  طويلة  مل�شرية  تتويج  هو  بل 
�لو�لد  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  خطوطها 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
بن �شلطان �آل نهيان �لذي حر�س 
من  ومتكينها  �مل���ر�أة  ت�شجيع  على 
جنب  �إىل  جنبا  حقوقها  ممار�شة 

مع �لرجل.

جمموعة  ق����ي����اد�ت  م���ن  وف����د  ز�ر 
�مل���ر�أة بيت  �لإم���ار�ت متحف  بريد 
يف  كان  حيث  موؤخر�ً  بدبي  �لبنات 
��شتقبالهم �لدكتورة رفيعة غبا�س 
وموؤ�ش�شة  �لنف�شي  �لطب  �أ���ش��ت��اذة 
ع�شكري  وح������ور�ء  �مل������ر�أة  م��ت��ح��ف 

من�شق �ملتحف.
و�شم وفد �ملجموعة كل من �ل�شادة 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ك����رم  �إب���ر�ه���ي���م 
�ل��ت��ج��اري و���ش��ل��ط��ان �مل��دف��ع �ملدير 
�لعمليات  ل���������ش����وؤون  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ل��ربي��دي��ة وخ��ال��د ���ش��ه��دور �ملدير 
�ملعلومات  تقنية  لقطاع  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ك��م��ال  وحم��م��د 
وجا�شم  �لأع��م��ال  تطوير  �إد�رة   –
�لعو�شي مدير �ول �د�رة �ل�شالمة 
بالإ�شافة  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س  و�ل�����ش��ح��ة 
�د�رة  مديرة  �لبلو�شي  �شم�شة  �ىل 
و�لرت�خي�س  �مل��ن��ت��ج��ات  ت��ط��وي��ر 
�للجنة  رئي�شة  �ل��ع��ام��ري  و�شيخة 
�شابط  ر�����ش���د  وم���ن���ى  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 

�أع��ل��ن��ت �لحت���اد ل��ل��ط��ري�ن، �لناقل 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني 
�ملتحدة، عن متديد رعايتها لقاعة 
�أ�شرت�ليا  يف  �ل��ري��ا���ش��ة  م�����ش��اه��ري 
�لإعالن  وج���اء   2019 ع��ام  حتى 
عن متديد �لتفاقية خالل �حلفل 
�ل�����ذي �أق���ي���م ل��ك�����ش��ف �ل���ن���ق���اب عن 
�إدر�ج���ه���ا يف  �ل��ت��ي �شيتم  �لأ���ش��م��اء 
2014، وهو �حلدث  لعام  �لقاعة 
�أ�شرت�ليا،  يف  �لأب������رز  �ل��ري��ا���ش��ي 
�آت  ب�����ولدي�����وم  و�أق����ي����م �حل���ف���ل يف 

كر�ون يف ملبورن.
جيم�س  �أف�������اد  �مل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
هوجن، رئي�س �ملجموعة و�لرئي�س 
 ، ل��ل��ط��ري�ن  �لحت����اد  يف  �لتنفيذي 
للطري�ن  �لحت����اد  تفخر  ب��ق��ول��ه: 
لقاعة  �لرئي�شي  �لر�عي  تكون  باأن 
م�شاهري �لريا�شة يف �أ�شرت�ليا ملدة 
�أربعة �أعو�م �أخرى لت�شتمر رعايتها 

حتى �شهر يوليو-مّتوز 2019.
 كما ي�شرنا على وجه �خل�شو�س �أن 
نكون �ل�شريك �لذي يتوىل تقدمي 

�لت�شال  وفريق  موؤ�ش�شي  �ت�شال 
�ملوؤ�ش�شي.

 قال �بر�هيم بن كرم: جاءت هذه 
بريد  جمموعة  من  دعماً  �ل��زي��ارة 
�لإمار�ت حلقوق �ملر�أة ، وبناًء على 
�خلطة �ل�شرت�تيجية و�لت�شغيلية 
حول   تتمحور  و�ل��ت��ي  للمجموعة 
ح����ق����وق �لن���������ش����ان خ������الل �ل���رب���ع 

االحتاد للطريان جتدد رعايتها لقاعة م�ساهري الريا�سة يف اأ�سرتاليا



     

النمور تفرت�س طفًل يف 
الثالثة

قال متحدث با�شم م�شت�شفى �إن طفال عمره ثالث �شنو�ت يرقد يف حالة 
د�خ��ل منطقتهما يف حديقة  �شقوطه  �إث��ر  نه�شه من��ر�ن  �ن  بعد  حرجة 

حيو�ن يف ولية �ركن�شو �لأمريكية .
وقال و�لد �لطفل وجده �للذ�ن كانا برفقته عند وقوع �حلادث ل�شرطة 
ليتل روك �إن �أحد �لنمرين نه�س �لطفل من رقبته بينما نه�شه �لخر 
�لنمور يف  �أر���س  د�خ��ل  4.5 مرت  �رت��ف��اع  �ن �شقط من  بعد  من قدمه 

حديقة حيو�ن ليتل روك.
وجاء يف تقرير �ل�شرطة نقال عن طبيب مب�شت�شفى �ركن�شو لالأطفال يف 
ليتل روك قوله �إن �لطفل ��شيب بجروح غائرة يف فروة �لر�أ�س وك�شر يف 

�جلمجمة وجروح متعددة.
وقال تقرير �ل�شرطة �إن �جلروح ل تهدد حياة �لطفل على ما يبدو.

د�خل منطقة  �لطفل  �شقط  كيف  �إنها حتاول معرفة  �ل�شلطات  وقالت 
�ل��ن��م��ور �مل��ف��ت��وح��ة ب��احل��دي��ق��ة و�ل��ت��ي ت��ع��د �إح����دى �أك���رث �مل��ق��ا���ش��د جذبا 

بالولية.
�أمام  �أغلقت  �لنمور  �إن منطقة  �حليو�ن  با�شم حديقة  وقالت متحدثة 

�جلمهور حلني مر�جعة مالب�شات �لو�قعة.

فيلم يك�سف حلاق �سديقة 
�سنودن به

�ملتعاقد  �إدو�رد �شنودن  �ن لينزي ميلز �شديقة  ك�شف فيلم وثائقي جديد 
�ل�شابق مع وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية �لذي ك�شف �لنقاب عن بر�مج 

جت�ش�س �شخمة تقوم بها �حلكومة �لأمريكية قد حلقت به يف رو�شيا.
وك�شف �لفيلم �لوثائقي �شيتزين فور  r tizenfou  C    ب�شكل مفاجيء 
�أن ميلز �لتي كانت تعي�س مع �شنودن عندما غادر هاو�ي �إىل هوجن كوجن يف 

مايو �آيار 2013 �ن�شمت �إليه يف مو�شكو يف يوليو متوز 2014.
يعي�س  �شقة مبو�شكو حيث  �لثنني وهما يطبخان معا يف  �لفيلم  وعر�س 
�شنو�ت بعد  �إقامة ملدة ثالث  �إذن  �شنودن منذ منحه حق جلوء موؤقت ثم 

ذلك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سلوكيات جيرن 
تت�سبب بطلقها 

لو�لدة  �ل�شيئة  �ل�شلوكيات  تقف 
كارد�شيان،  كيم  �لعاملية  �لنجمة 
�أنها  ح��ي��ث  مل��رت��ني،  ط��الق��ه��ا  ور�ء 
ك��ث��رية �مل�����ش��اك��ل و�ل���ع���ر�ك، ح�شب 

مقربني منها. 
بالفن  �ملهتم  ر�د�ر  م��وق��ع  وك�شف 
�لأ�شباب  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  و�مل�����ش��اه��ري، 
كري�س  ط�����الق  ور�ء  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
جيرن من زوجها برو�س جري بعد 
�إن هذه  قائال  ع��ام��اً،   23 د�م  زو�ج 
لكري�س،  �لأوىل  لي�شت  �ل��زي��ج��ة 
حيث تطلقت من قبل من زوجها 
�مل��ح��ام��ي روب�����رت ك��ارد���ش��ي��ان عام 
�آ�شلي  ج��ان  ك�شفت  و�لآن   ،1991
 ،1999 �لتي ت��زوج��ت روب���رت ع��ام 

�ل�شلوكيات �ل�شادمة جليرن .
كان  ب���رو����س  �أن  �آ���ش��ل��ي  و�ع���ت���ربت 
�لهروب  لأن���ه جن��ح يف  حم��ظ��وظ��اً 
�ل��ذي فيه كري�س  �لبيت  ذل��ك  من 

و�أبناء كارد��شيان . 
�شيء  �أي  �لأبناء  لدى  وقالت: هل 
ليفعلوه حيال ذلك؟ بالطبع نعم. 
كل ما �أعرفه �أن زوجها كان حزينا 
طو�ل �لوقت وغا�شباً. وهذ� لي�س 
ب�شببي و�إمنا ب�شبب �أولده وزوجته 
به  يرتب�شون  كانو�  هم  �ل�شابقة. 

من �أجل �ملال..�ملال..ثم �ملال .
�إن  �أن زوجها قال لها  �إىل  و�أ�شارت 
جيرن(  )ك��ري�����س  �ل�شابقة  زوج��ت��ه 
و�لعر�ك،  �مل�شاكل  وك��ث��رية  نكدية 
ول حت��رتم��ه، �لأم���ر �ل��ذي �أجربه 

على تطليقها يف نهاية �ملطاف .

عا�سق يغر�س �سكينًا يف قلبه
عاقب �شاب �أوكر�ين نف�شه �أ�شد �لعقاب، حيث قرر �إنهاء 
ب�شبب خالفات  �ملحطم  قلبه  معاناة  ووق��ف  بيده  حياته 
مع حبيبته. وقرر �لرجل �لنتحار بغرز �شكني يف �لقلب 
�أزمته �لعاطفية، حيث غرز ن�شل �ل�شكني  للتخل�س من 
للم�شت�شفى،  �ل�����ش��اب  ن��ق��ل  ومت  ق��ل��ب��ه.  وث��ق��ب  ���ش��دره  يف 
وهناك �أجرى له جر�ح �شربي يدعى �إدين موتيفليت�س، 
ديلي  �شحيفة  بح�شب  ح��ي��ات��ه،  و�أن��ق��ذ  ع��اج��ل��ة،  ج��ر�ح��ة 
�شتار �لربيطانية.  �إل �أن �جلر�ح �ل�شربي �أثار حالة من 
�ل�شتياء و�لنتقاد�ت من قبل �لأطباء ب�شبب ن�شره �شور� 
على  �ملنتحر  �ل�شاب  حياة  لإن��ق��اذ  �أج��ر�ه��ا  �لتي  للعملية 
في�شبوك. وقال �جلر�ح �ل�شربي �إنه ن�شر �ل�شور لإظهار 
يف  ف��ق��ر�ً  �ملن�شاآت  �أ���ش��د  م��ن  و�ح���دة  �مل�شت�شفى  �أن  حقيقة 

�لبالد، ورغم ذلك متتلك فريق جر�حني ر�ئع.

تفر مع �ساب ليتزوجا بعملية تزوير
ف���رت ف��ت��اة ���ش��ع��ودي��ة م���وؤخ���ر�ً م��ن م��ن��زل �أه��ل��ه��ا مبنطقة 
جاز�ن جنوب غرب �ململكة لتتزوج من �شاب ميني بعملية 
بني  من  وه��و  �ليمني،  �ل�شاب  �شديق  فيها  �أدع��ى  تزوير 
جلدته، �أنه �شقيق �لفتاة وويل �أمرها. ومتكنت �ل�شلطات 
�ل�شعودية مبنطقة جاز�ن �حلدودية مع �ليمن، �خلمي�س 
�ملا�شي، من �لقب�س على �ل�شابني �ليمنيني و�لفتاة. وذكر 
جاز�ن  مبنطقة  �شامطة،  حمافظة  �شرطة  �أن  م�شدر 
يوؤكد خالله  �شخ�س  من  تلقت بالغاً  كانت قد  �لنائية، 
�أي����ام يف  �ب��ن��ت��ه وخ��روج��ه��ا م��ن منزلهم م��ن��ذ  ع��ل��ى تغيب 
ظروف غام�شة، و�أن معلومات و�شلت �إليه باأنها موجودة 
�أنه  �لعار�شة بجاز�ن.  و�أو�شح  �إحدى قرى حمافظة  يف 
بالبحث و�لتحري مت �لتعرف على �ملوقع �لذي به �لفتاة، 
وكان برفقتها �شخ�س �آخر، م�شري� �إىل �أنه متت مد�همة 
حيث  عليهما،  �لقب�س  و�ألقي  بد�خله،  كانا  �ل��ذي  �ملنزل 
�أن  و�أ���ش��اف  قليلة.   �أي��ام  قبل  تزوجا  �أنهما  وقتها  ك�شفا 
ثالث  �لقب�س على �شخ�س  �إىل  �شارعت  �لأمنية  �جلهات 
�شقيق  �أن���ه  �ّدع����ى  ح��ي��ث  بالق�شية؛  م��ب��ا���ش��رة  ع��الق��ة  ل��ه 
�لفتاة �ملتغيبة و�أنه يعد ويل �أمرها، وزّوجها من �شديقه 
�أ�شلوب �لتحايل و�لتزوير هو وجميع  �ليمني م�شتخدماً 
�لأطر�ف �ملقبو�س عليهم.  ونوه �إىل �أنه مت ت�شليم جميع 
�ملتهمني مبن فيهم �لفتاة �إىل �شرطة حمافظة �شامطة 

ل�شتكمال �لتحقيق معهم ومتابعة جمريات �لق�شية.

يطلق النار على مديره بالعمل
�أطلق موظف �شعودي �لنار، على مديره يف �لعمل باإحدى 
�حلدود  منطقة  يف  ع��رع��ر  مبدينة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 

�ل�شمالية �أق�شى �شمال �ململكة.
وتو��شل �شرطة �ملنطقة بحثها عن �ملتهم �لذي يعمل يف 

�لإد�رة نف�شها �لتي يديرها �ملجني عليه.
وق�����ال �ل���ن���اط���ق �لإع����الم����ي ل�����ش��رط��ة م��ن��ط��ق��ة �حل����دود 
�أحد  �إن  �لعنزي  مهدي  حممد  دكتور  �لعقيد  �ل�شمالية 
نار  لإط��الق  تعر�س  بعرعر  �حلكومية  �لإد�ر�ت  مديري 
�أخذ  مبيناً  ب��ال��ف��ر�ر،  لذ  �ل���ذي  �ملوظفني  �أح���د  قبل  م��ن 
�لإج��ر�ء�ت �ل�شتدللية و�إ�شد�ر مذكرة �شبط و�إح�شار 

بحق �ملتهم.
ومل يو�شح �مل�شوؤول �لأ�شباب �لتي من �ملمكن �أن تكون قد 

دفعت �ملوظف �إىل �إطالق �لنار على مديره.

ابن اخلام�سة ي�سرتي �سيارة لوالدته
دخل �لطفل �لأمريكي، كوري نييف�س، عامل �لتجارة مبكر�ً يف �شن �خلام�شة حني فكر يف بيع �لب�شكويت �أمام منزل 

عائلته يف ولية نيوجري�شي، و�نتع�شت �أعماله حتى �أ�شبح يبيع �لآلف من قطع �حللوى كل �أ�شبوع.
�لعمومية  �مل�شروع، ولأن��ه تعب من ركوب �حلافلة  �لأ�شا�شية يف  �شريكته  لو�لدته لأنها  �شيارة  �شر�ء  نييف�س  وقرر 

ل�شاعات. 
وبد�أت �ملغامرة حني �قرتح �لطفل على و�لدته �شنة 2012 �إح�شار حلوى كوكيز له ليقوم ببيعه �أمام �ملنزل، و�شايرت 
�لأم طفلها لإر�شائه ومل تفكر �أبًد �أن �ل�شركة �ل�شغرية �شتحقق جناحاً باهر�ً، لدرجة �أن �لعائلة �قتنت حماًل خا�شاً 

وخ�ش�شت موقعاً �لكرتونياً لبيع �ل�شلعة.
و��شتهر �لطفل �ل�شغري يف �لوليات �ملتحدة بف�شل ق�شته �ملثرية، و�أي�شاً ب�شبب هيئته �ملميزة، لدرجة �أن �ملذيعة 

�ل�شهرية �لني ذو جينيغي�س ��شت�شافته، �أم�س �جلمعة، يف برناجمها �لذي يحظى مبتابعة عالية.
�مل��ال لدفع  ب��اأن يكون رئي�س �شركة عندما يكرب، ويجمع ما يكفي من  �للقاء عن حلمه  �لطموح يف  �لطفل  وعرب 

م�شروفات در��شته يف جامعة برين�شتون.
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ي�سهد عائلة زوجته على اإهمالها ليطلقها
�إهمالها قبل  ��شتدعى رجل �شعودي عائلة زوجته لي�شهدهم على 
�لزوج  �أن  �ل��ي��وم  ع��ني  م��وق��ع  ون��ق��ل  بتطليقها.   �ل��ق��ر�ر  يتخذ  �أن 
حجم  على  للوقوف  منزله  �إىل  و�أ�شقاءها  �لزوجة  و�ل��د  ��شتدعى 
�إن هو  �إياهم بعدم توجيه �للوم له  �إهمالها وعدم �ملبالة مطالبا 
قرر �لطالق.  وقالت �شقيقة �لزوج: زوجة �شقيقي كانت مدللة يف 
بيت �أهلها. وعند �رتباطها باأخي منذ 8 �أ�شهر، مل�س حجم �لإهمال. 
�شقيقة  و�أ�شافت    . ين�شحها ولكن دون ج��دوى  �أن  ح��اول جاهد� 
�لغبار يف  �أخيها تنبعث منه رو�ئح كريهة ويوجد  �أن منزل  �لزوج 
�إ�شافة �إىل �شوء حالة �ملطبخ وغ�شالة �ملالب�س.  عندما  كل مكان 
خادمة  ل�شت  �أن��ا  تقول:  بو�جبها،  بالقيام  زوجته  �ل��زوج  يطالب 
عندك. يف منزل و�لدي، مل �أكن �أعمل �شيئا .  ويرف�س �لزوج جلب 
خادمة ب�شبب �لتز�ماته �ملادية. لذلك، قد ي�شطر �إىل �للجوء �إىل 

خيار �أبغ�س �لطالق �إن مل ترتدع �لزوجة. 

مت�سول مينح امراأة 160 األف دوالر
�أكرث  منذ  �م��ر�أة  من  له  قدمت  م�شاعدة  �شيني  مت�شول  ين�س  مل 
عاد  جت��اه��ه،  �ل�شجاع  وموقفها  بجميلها  وع��رف��ان��اً  ع��ام��اً،   20 م��ن 
�ألف دولر   160 �ل�شنو�ت مبنحها نحو  لريده لها بعد مرور هذه 
�أمريكي، بعدما �أ�شبح مليونري�ً. وكان هيي رونغفنغ مت�شوًل منذ 
عام 1993عندما كان عمره 17 عاماً �آنذ�ك، يجول �شو�رع مدينة 
�أو م�شاعد�ت  عن عمل  بحثاً  �ل�شينية،  ت�شغيانغ  تايت�شو مبقاطعة 
�إن�شانية تعينه على �إعالة �أ�شرته �لفقرية، بح�شب ما ورد يف موقع 
�أوديتي �شنرت�ل . وقال رونغفنغ ذهبت �أنا و�ثنان من �أ�شدقائي �إىل 
تايت�شو للبحث عن عمل، ولكننا مل ننجح، و�نتهى بنا �لأمر جنوب 
ظهرت  حتى  �مل��ارة،  ون�شتجدي  جوعاً،  نت�شور  مفل�شني،  �ل�شو�رع، 
هذه �ل�شابة ، �لتي قلبت حياته ر�أ�شاً على عقب. وقررت د�ي زينغفن 
�لتي تدير متجر �شغري�ً للمعكرونة مع زوجها، تقدمي يد �لعون 
�لغرفة  ذي  �ملتو��شع  بيتها  �إىل  فدعتهم  و�أ�شدقائه،  رونغفنغ  ل� 
مبعارفها  و�ت�شلت  �لطعام،  لهم  وق��دم��ت  فيها  و�آوت��ه��م  �ل��و�ح��دة 
لإيجاد عمل لهم. مل ين�س رونغفنغ �أبد�ً تلك �ملر�أة، وعندما �أ�شبح 
ثرياً، قرر �أن يبحث عنها ويرد لها �جلميل، وذهب لروؤيتها، وقدم 
لها هذ� �ملبلغ تعبري�ً عن �متنانه، م�شري�ً �إىل �أنه لول م�شاعدتها يف 

ذلك �ليوم، قبل 21 عاماً، ملا كان كما �أ�شبح �ليوم عليه. 

حفا�سات للبقر حلماية البيئة
 18 باألبا�س  �أملانيا  �إقليم بايرن جنوب �شرق  �ملز�رعني يف  �أحد  قام 

بقرة ميلكها حفا�شات وذلك ��شتجابة لقانون �لبيئة �لأوروبي.
وقالت �شحيفة ذي تلغر�ف �أن �ملز�رع �تخذ هذه �خلطوة �إلتز�ما 
باأحكام قانون �لبيئة �لأوروبية �لذي يق�شي باأن تخلو منحدر�ت 
ت��زي��د ح��دت��ه��ا ع��ن 15 درج���ة م��ن �لأ���ش��م��دة و�ل��ت��ي تخلفها تلك 

�لأبقار.
و قالت �ل�شحيفة �إىل �أن �حلفا�شات �شنعت منزليا �ذ يوؤكد �ملز�رع 
�لذي ورث مهنة �لرعي عن �أج��د�ده و�لذين مار�شوها على مدى 

400 عاما، عدم وجود حفا�شات جتارية للبقر يف �لأ�شو�ق.
�لو�قعة  �مل��ر�ع��ي  �لأوروب����ي بخ�شو�س  ق��و�ن��ني �لحت���اد  �أن  ي��ذك��ر 
�ملياه  يف  �لنرت�ت  وق��وع  دون  �حليلولة  على  تن�س  منحدر�ت  على 
�جلوفية وتلويث منابع �ملياه، وجاء يف �لقانون �أن خمالفيه ميكن 

�أن يحرمو� من مكافاآت زر�عية.
وقالت �ل�شحيفة �إن �لقانون �أثار �حتجاجا لدى �حتاد �ملز�رعني يف 

املمثل الهندي اأميتاب بات�شان يحتفل بعيد ميالده الثاين وال�شبعني مع و�شائل الإعالم بجاناك يف مومباي. )اأ ف ب(بايرن، �إذ �أن ن�شف مر�عي �لألب �شتخلو من �لأ�شمدة �لع�شوية.

غوميز تكتب على 
ظهرها بالعربية

وموؤلفة  و�مل��غ��ن��ي��ة  �مل��م��ث��ل��ة  ب����دت 
�شيلينا  �ل�شابة  �لأمريكية  �لأغاين 
�لنف�شال  ب��ع��د  م��ت��األ��ق��ة  غ��وم��ي��ز، 
�مل�شاكل،  كثري  �ل�����ش��اب  �ملغني  ع��ن 

جا�شتني بيرب.
وق�����ررت ���ش��ي��ل��ي��ن��ا �لن��ف�����ش��ال عنه 
�أك��رث من مرة  بعدما مت ت�شويره 
�ل�شاعدة،  �لأزي�������اء  ع��ار���ش��ة  م���ع 
ك���ي���ن���د�ل ج���ي���رن، ���ش��ق��ي��ق��ة جنمة 
كارد��شيان،  كيم  �لو�قع  تليفزيون 
�ل�شائعات  م��وؤخ��ر�ً  �نت�شرت  و�لتي 
�أن هذه  حول مو�عدته لها. يذكر 
تنف�شل  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  لي�شت 
بيرب،  جا�شتني  ع��ن  غ��وم��ي��ز  فيها 
�لدر�س  تعلمت  �أن��ه��ا  ي��ب��دو  ول��ك��ن 
هذه �ملرة، حيث وجدت �أن �لأف�شل 
هو �أن حتب نف�شها، وهو ما كتبته 
�أبرزته  جديد  بو�شم  ظهرها  على 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
ويبدو �أن �شبب هذه �لو�شم هو �أنها 
ي�شتحق حبها، حيث  �أحبت من ل 
�شدمت يف �شديقها جا�شتني بيرب 
�أك���رث م��ن م���رة ���ش��و�ء م��ن خيانته 
من  �لعديد  يف  لها  ت�شببه  �أو  لها 

�مل�شاكل. 

جوينيث بالرتو معجبة باأوباما
بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س  بجمال  �لكبري  �إعجابها  عن  بالرتو  جوينيث  �لأمريكية  �لنجمة  �أعربت 

�أوباما. 
ونقلت �شحيفة مريور �أن �ملمثلة و�ملغنية �ل�شهرية قدمت نف�شها للرئي�س، خالل حفل جلمع �لتربعات 

نظمته يف منزلها وح�شره �أوباما، قائلة: �أنا �إحدى �أكرب �ملعجبات بك �إن مل �أكن �أكربهن . 
وحتى �أثناء �إلقائها خطابها �أمام �حل�شور، تطرقت �لنجمة �إىل مظهر �لرئي�س. 

وقالت بالرتو يف خطابها �أنت و�شيم لدرجة �أنني ل �أ�شتطيع �أن �أحتدث ب�شكل �شحيح . 
ويف خطابها �أمام �حل�شور، حتدث �لرئي�س عن �أطفال �ملمثلة. 

وقال �أريد �أن �أطمئن كل �أحد �أن �إمكانية ظهور وباء هنا يف �لوليات �ملتحدة قليلة ب�شكل كبري 
�آب��ل و  �أطفال ل يكربون كثري�  �فريقيا حيث ميوت  �إن�شانية حتدث يف غرب  �أزم��ة  لكن هناك 

مو�شى مبفردهم يف �ل�شو�رع . 
يذكر �أن �آبل و مو�شى هما �بنا �ملمثل من زوجها �ل�شابق كري�س مارتن. 

قالت جملة بيلبورد �ملعنية ب�شناعة �ملو�شيقى �إن 
�مر�أة  تايلور �شويفت فازت بجائزة  �لبوب  مغنية 
�لعام �لتي متنحها �ملجلة لت�شبح �أول مغنية تفوز 

باجلائزة مرتني.
�نطلقت  -�ل��ت��ي  ع��ام��ا(   24( �شويفت  و�شت�شدر 
�إىل عامل �ل�شهرة يف عام 2006 كمغنية مر�هقة 
ومتكنت من �شق طريقها بنجاح يف عامل مو�شيقى 
�أكتوبر ت�شرين   27 �ألبومها �خلام�س يف  �لبوب- 

�لأول �جلاري بعنو�ن 1989 وهو عام مولدها.
2011. ومن  ع���ام  ب��اجل��ائ��زة  ���ش��وي��ف��ت  وف�����ازت 
جنمات �لغناء �لالئي فزن بهذه �جلائزة بيون�شيه 
وكاتي بريي وبينك �لتي فازت باجلائزة يف �لعام 

�ملا�شي.
جر�مي  بجائزة  تايلور  ف��ازت  �ملا�شي  �ل�شهر  ويف 
�أغنيتها  و�ح��ت��ل��ت  �ل�����ش��اب��ع��ة  ل��ل��م��رة  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
�جلديدة �لتي حتمل عنو�ن �شيك �إت �أوف �ملرتبة 

�لأوىل يف قائمة بيلبورد هوت 100 وهي �أف�شل 
�أغاين �لبوب �لتي غنتها �إىل �لآن.

�ملر�هقني  ب���ني  ق���وي���ة  م���ك���ان  ���ش��وي��ف��ت  و�ح��ت��ل��ت 
و�ل�شبان باأغانيها �لتي متزج بني �لأغاين �حلاملة 

و�لأغاين �ل�شاخبة �ملفعمة باحليوية.
وباع كل �ألبوم من �لألبومات �لأربعة �لتي �أ�شدرتها 
�أكرث من �أربعة ماليني ن�شخة يف �لوليات �ملتحدة 
�إىل �لآن وت�شدرت هذه �لألبومات كال من قائمة 
يف  �لريف  مو�شيقى  �ألبومات  وقائمة  �لألبومات 

�لوليات �ملتحدة.
�أف�شل  حتقق  �شويفت  �إن  بيلبورد  جملة  وتقول 
�ل��رق��م��ي��ة يف كل  �مل��و���ش��ي��ق��ى  م��ب��ي��ع��ات يف ع����امل 

�لأوقات.
و�شتت�شلم �جلائزة يف �حلفل �ل�شنوي �لذي يحمل 
عنو�ن �ملر�أة يف عامل �ملو�شيقى �لذي تقيمه �ملجلة 

يف دي�شمرب كانون �لأول يف نيويورك.

تايلور �سويفت تفوز للمرة الثانية 
بجائزة امراأة العام 

اختفاء املمثلة 
االأمريكية اأفوم 

لعبت  �لتي  �أف��وم  مي�شتي  �ملمثلة  �إن  �ل�شرطة  قالت 
 August: Osage فيلم    يف  �مل��ن��زل  م��دب��رة  دور 
�شتة  منذ  و��شنطن  ولي���ة  يف  �ختفت     County
�أيام. وقال �شتيف �شتوكر قائد �شرطة �آوبرن �إن �آخر 
مرة �شوهدت فيها �ملمثلة �ملفقودة كانت وهي تغادر 
مبفردها �شقة يوم �لأحد يف حميط �آوبرن على بعد 
نحو 32 كيلومرت� جنوبي �شياتل و�أبلغ و�لدها عن 
تغيبها يف �ل�شاد�س من �أكتوبر ت�شرين �لأول. وقال 
�شتوكر �إن �ل�شرطة تلقت �ت�شال بحالة �نتحار من 
�ل�شقة لكن �أفوم )32 عاما( كانت قد غادرت بالفعل 
�إنه ل  �ل�شرطة. وقال �شتوكر  وقت و�شول عنا�شر 
توجد �شبهات �أو دلئل ب�شاأن �ختفائها ويعتقد �نها 
�ل�شرطة تلقت  �ن  و�أ���ش��اف  �ر�دت��ه��ا.  غ��ادرت بكامل 
�نتحار  ح���و�دث  ب�����ش��اأن  �ت�����ش��الت  �رب��ع��ة  �ل�شابق  يف 
من �ل�شقة ذ�تها و�ن و�لد� �أفوم قال لل�شرطة �إنها 
تتناول عالجا من م�شاكل بال�شحة �لعقلية. وقالت 
�شبرييت  جلائزة  ر�شحت  -�لتي  �أف��وم  �إن  �ل�شرطة 


