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اإطالق الت�شجيل الإلكرتوين للم�شاركة 
يف بطولة ند ال�شبا ال�شحراوية للرماية

عربي ودويل

ادارة الإعالم الأمني تطور طائراتها 
الال�شلكية بتقنية فول ات�ص دي 

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

داع�ص يوا�شل �شخ النفط 
ال�شوري رغم �رضبات التحالف

•• دبي -وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم نائب حاكم  ر��شد  مكتوم بن حممد بن 

دبي و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود �ملعال ويل عهد �أم 
�لقيوين ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
ومعايل  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر 
�ل��ف��ت��ان م��دي��ر مكتب  ر����ش��د  ب��ن  �ل��ف��ري��ق م�شبح 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي. 
)�لتفا�شيل �س2(

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

تطعيم 13 مليون طفل باك�شتاين �شد �شلل 
االأطفال �شمن حملة االمارات للتطعيم

 •• إسالم آباد-وام: 

ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لكرمية  للتوجيهات  تنفيذ� 
وتعزيز  �ل�شحي  �لقطاع  بدعم  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
مبادرة  و�شمن  �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية  �لوقائية  ب��ر�جم��ه 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال 
عن  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  ..�أع��ل��ن��ت  �ل��ع��امل  يف 
تكللت  و�ل��ت��ي  للتطعيم  �لإم�����ار�ت  حملة  لتنفيذ  �لنهائية  �ل��ن��ت��ائ��ج 
باك�شتاين  و701 طفل  �ألفا  و283  مليونا   13 تطعيم  بالنجاح يف 

�شد مر�س �شلل �لأطفال.
مل�شاعدة  �لإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��روع  م��دي��ر  �لغفلي  خليفة  ع��ب��د�هلل  وك�شف 
باك�شتان عن �لنتائج �لتف�شيلية حلملة �لإمار�ت للتطعيم �شد مر�س 
خالل  متكنت  و�لتي  �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية  �لأطفال  �شلل 
�للقاحات  �ي�شال  م��ن  �ملا�شية  و�شبتمرب  و�أغ�شط�س  ويوليو  يونيو 
10 ماليني  701 طفل منهم  و  �ألفا   283 و  13 مليونا  وتطعيم 
خيرب  باإقليم  منطقة  يف  تطعيمهم  مت  طفال   995 و  �ألفا   235 و 
بختونخو� و 3 ماليني و 477 �ألفا و 706 �أطفال مت تطعيمهم يف 
�إقليم �ملناطق �لقبلية فتح وهي �لأقاليم �لتي تعاين من وجود �أكرب 
عدد من حالت �لأطفال �مل�شابني مبر�س �شلل �لأطفال على م�شتوى 
�لعامل كما �شجلت خالل �لأ�شهر �ملا�شية من عام 2014 حو�يل 95 
باملائة من ن�شبة عدد �لإ�شابات ب�شلل �لأطفال �لتي حدثت بجمهورية 

باك�شتان �لإ�شالمية و�لتي بلغت 206 حالت �إ�شابة باملر�س.

حممد بن را�شد يح�شر حفل ا�شتقبال اأقامه 
حممد خلفان املهريي مبنا�شبة زفاف جنله

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات 

مم��ث��ل �حل���اك���م يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة رئ��ي�����س هيئة 
ملوؤ�ش�شة  ماليا  دعما  �لهيئة  ..قدمت  �لأحمر  �لهالل 
ماليني  ثالثة  بقيمة  �لأردن  يف  لل�شرطان  �حل�شني 
و675 �لف درهم يخ�ش�س لعالج مر�شى �ل�شرطان 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �ن دولة  عهد 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة فخورة باأبنائها �ملخل�شني �ملدركني 
و�مللبني  عاتقهم  على  �مللقاة  �لوطنية  �مل�شوؤوليات  حلجم 
لند�ء �لو�جب بحب �شادق ووفاء معهود. جاء ذلك خالل 
�ت�شال هاتفي �أجر�ه �شمو ويل عهد �بوظبي مع �شمو �ل�شيخ 
حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
�لذي �نهى �إجر�ء�ت �لت�شجيل يف �خلدمة �لوطنية وي�شتعد 
للدخول مع �فو�ج �ملو�طنني مليادين �لرفعة و�لكر�مة.  وحيا 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان هذه �ل�شتجابة �لتي 
باخلدمة  �للتحاق  ر����س �خليمة يف  �شمو ويل عهد  �بد�ها 

)�لتفا�شيل �س3( �لوطنية..    

حمدان بن زايد يوجه الهالل االأحمر تقدمي دعم مايل ملوؤ�ش�شة 
احل�شني لل�شرطان لعالج املر�شى الفل�شطينيني وال�شوريني

ويل عهد ابوظبي يهاتف حممد بن �سعود وي�سيد بخطوته امل�سوؤولة يف االلتحاق باخلدمة الوطنية

حممد بن زايد: يف �شبيل الوطن تت�شاغر املنا�شب 
وتتوارى االألقاب وتتعاظم املهام وامل�شوؤوليات 

مواقــيت ال�صالة
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م�شرع ع�شرات احلوثيني ومواجهات عنيفة مع قبائل رداع باليمن

طريان النظام يقتل الع�شرات يف ريف دم�شق

•• �صنعاء-وكاالت:

ق��ت��ل و�أ����ش���ر �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن �مل�شلحني �حل��وث��ي��ني يف 
ت�شاعد حدة �ل�شتباكات مع رجال قبائل وم�شلحني 
يف منطقة رد�ع مبحافظة �لبي�شاء و�شط �ليمن، يف 
�حلوثيني  �شعار�ت  يرفعون  م�شلحون  �شيطر  حني 
�ل�شاحلية  �حلديدة  مدينة  يف  �لكورني�س  قلعة  على 
غربي �لبالد. وقتل �أكرث من ثمانني م�شلحا حوثيا 
مقاتلو  ن�شبها  ك��م��ائ��ن  يف  �لأول  �أم�����س  م�����ش��اء  م��ن��ذ 

�أن�شار �ل�شريعة و�لقبائل يف رد�ع.
ق�شف  عقب  �حلوثيني  �مل�شلحني  من  �لعديد  و�أ�شر 
�لقبائل  م���و�ق���ع  ط��ي��ار  دون  م���ن  �أم��رك��ي��ة  ط���ائ���رة 
حني  يف  رد�ع،  يف  ��ْشبيل  جبل  يف  �ل�شريعة  و�أن�����ش��ار 
ق�شف �جلي�س �ليمني باملدفعية ور�جمات �ل�شو�ريخ 

منطقة َعْن�س �ملجاورة للجبل.
�إن �حلوثيني تقدمو�  وقالت م�شادر حملية وقبلية 

•• دم�صق-وكاالت:

�أكد نا�شطون ميد�نيون يف �ملعار�شة �ل�شورية، �شقوط 
�ل�شبت  �م�س  �ملدنيني،  �ل�شحايا يف �شفوف  ع�شر�ت 
جر�ء غار�ت جوية �شنها طر�ن �لنظام على مناطق 

يف �لغوطة �ل�شرقية بريف دم�شق.
�نفجار�ً  �إن  ت�شريحات �شحفية  �لنا�شطون يف  وقال 
عنيفاً هز �لغوطة �ل�شرقية ودم�شق نتيجة ��شتهد�ف 
�ل��ط��ر�ن �حل��رب��ي ل��ق��ري��ة )ب����ال( ب��اأرب��ع��ة �شو�ريخ 
�ل�شهد�ء  ع�شر�ت  �شقوط  �إىل  �أدى  ما  و�ح��دة،  دفعة 
�أي  �أن حت���دد  �مل��دن��ي��ني، دون  و�جل��رح��ى يف ���ش��ف��وف 

تفا�شيل حتى �لآن.

�أن  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي معتقدين  ����ْش��ب��ي��ل  ج��ب��ل  ب��اجت��اه 
و�أن�شار  �لقبائل  رج���ال  مقاتلي  �أج���رب  ق��د  �لق�شف 
ن�شبو�  �لأخ��ري��ن  لكن  �لن�����ش��ح��اب،  على  �ل�شريعة 
و�أ�شر ع�شر�ت  �إىل مقتل  �أدى  للحوثيني كمائن مما 

منهم، بح�شب تاأكيد�ت م�شادر حملية وقبلية.
ويف مدينة �حلديدة غربي �لبالد، �شيطر م�شلحون 
�لكورني�س،  قلعة  على  �حلوثيني  ���ش��ع��ار�ت  يرفعون 
�حلر�ك  من  م�شلحني  مع  �ل�شتباكات  من  يوم  بعد 
�ل��ِت��ه��ام��ي �أ����ش���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل م�����ش��ل��ح م���ن جماعة 
�حلوثي. و�قتحم م�شلحو �حلوثيني �لقلعة، ورفعو� 

�شعار جماعة �حلوثي عليها. 
�إىل  �لقبائل  م��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت  �ن�شم  �آخ���ر،  ت��ط��ور  ويف 
�ت�شاع  موؤكد�  �حلوثيني،  يو�جهون  �لذين  �ملقاتلني 
ل��ل��م�����ش��ل��ح��ني �حل��وث��ي��ني �لذين  �ل��ر�ف�����ش��ني  د�ئ�����رة 
يو�شعون من نطاق �شيطرتهم يف �ملحافظات �ل�شمالية 

بالبالد.

وقت  ��شتهدف يف  للنظام،  �مل��روح��ي  �ل��ط��ر�ن  وك��ان 
�شابق �جلبل �ل�شرقي ملدينة �لزبد�ين يف ريف دم�شق 
باأربعة بر�ميل متفجرة، كما �أ�شفر ق�شف مدفعي عن 

مقتل �شخ�س يف �ملنطقة ذ�تها.
ويف �شياق مت�شل، �ندلعت ��شتباكات بني قو�ت �لنظام 
�أ�شفرت  وعربني،  زملكا  بلدتي  يف  �ملعار�شة  وكتائب 
جرح  بينما  �لنظام،  ق��و�ت  م��ن  عن�شرين  مقتل  ع��ن 

عدد من عنا�شر �لطرف �لآخر.
�ل���ن���ظ���ام ق�شفها  �آخ������ر، ج�����ددت ق�����و�ت  م���ن ج���ان���ب 
على حي  �ل��ه��اون  وق��ذ�ئ��ف  �ملتفجرة  ب��ال���ش��ط��و�ن��ات 
�لوعر يف مدينة حم�س، ما �أ�شفر عن جرح عدد من 

�ملدنيني.

تون�شيون يحت�شدون يف �شارع �حلبيب بورقيبة ر�فعني �لعالم ��شتعد�د� لالنتخابات

�ل�شي�شي يدعو لتوحد �ل�شعب و�جلي�س و�أجهزة �لدولة يف مو�جهة �لرهابيني  )رويرز(

•• القاهرة-وكاالت:

�تهم �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح 
�ل�����ش��ي�����ش��ي �أط����ر�ف����ا خ���ارج���ي���ة مل 
هجمات  ور�ء  ب��ال��وق��وف  ي�شمها 
���ش��ي��ن��اء �ل���ت���ي خ��ل��ف��ت ق��ت��ل��ى من 
�أن  �مل�������ش���ري���ني. و�أك��������د  �جل����ن����ود 
�مل�شري وقيادته و�جلي�س  �ل�شعب 
ي���د و�ح�����دة يف م��و�ج��ه��ة �لإره�����اب 
و�لإرهابيني، و�أن �أحد� ل ي�شتطيع 
�أن يفت يف ع�شد �مل�شريني و�لنيل 
م��ن وح��دت��ه��م. ج��اء ذل��ك يف كلمة 
ل��ل�����ش��ي�����ش��ي �أم�������ام جم���م���وع���ة من 
�لقياد�ت يف �جلي�س �مل�شري، عقب 
هجومني �إرهابيني يف �شيناء �أم�س 

�لأول �أديا ل�شت�شهاد 31 جنديا.
و�جهت  ب���الده  �أن  �ل�شي�شي  و�أك���د 
�شهور،  م��دى  �إره��اب��ا على  وتو�جه 
من  م��ك��ن��ت  �ل����دول����ة  ج���ه���ود  و�أن 

ت�شفية مئات من �لإرهابيني.
و�أق��ر ب��اأن معركة �لأم��ن يف م�شر 
���ش��ت��ط��ول وم�����ش��ت��م��رة، وت���وق���ع �أن 
ي��ت��م �إز�ءه��������ا ت���ق���دمي �مل���زي���د من 

�لت�شحيات و�لدماء.
ولفت �إىل �أن �شيناء كانت �شت�شبح 
ك��ت��ل��ة م���ن �ل���ت���ط���رف ل����ول جهود 
بذلتها  �ل��ت��ي  �لإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 

�لدولة و�جلي�س.

�ل���دول���ة وك�شر  �إ���ش��ق��اط  ور�ئ��ه��م��ا 
�شوكة و�إر�دة �مل�شريني، معربا عن 
�شيو�جهون  �مل�شريني  باأن  قناعته 
كل هذه �لتحديات متحدين قيادة 

و�شعبا ودولة و�أجهزة.
�تخاذ  �شيتم  ذل��ك  �إز�ء  �إن���ه  وق���ال 
�إج�����ر�ء�ت ج��دي��دة م��ع ق��ط��اع غزة 
من  �لإره������اب  م�شكلة  م���ن  ل��ل��ح��د 

جذورها و�لق�شاء عليها.
�م�س  �مل�شلحة،  �لقو�ت  �شنت  وق��د 
�شل�شلة من �لهجمات على �أهد�ف 
تابعة جلماعة �أن�شار بيت �ملقد�س 
عدة  بق�شف  وق��ام��ت  �لإره���اب���ي���ة، 
ج��ن��وب مدينتي  ق���رى  م���و�ق���ع يف 

رفح و�ل�شيخ زويد.
طائر�ت  �أن  ع���ي���ان  ���ش��ه��ود  و�أك������د 
ع���دة �شو�ريخ  �أط��ل��ق��ت  �لأب��ات�����ش��ي 

على مو�قع لالإرهابيني.
و�أعلنت م�شر �إثر هذ� �ل�شتهد�ف  
ب�شمال  �لطو�رئ يف منطقة  حالة 
���ش��ي��ن��اء مل���دة ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر عالوة 
�ملنطقة  �ل��ت��ج��و�ل يف  ح��ظ��ر  ع��ل��ى 
�مل��ح��ددة ط���و�ل م��دة �إع���الن حالة 
م�شاء  �خل��ام�����ش��ة  م���ن  �ل����ط����و�رئ 
وحتى �ل�شابعة �شباحا. وقد �علن 
�حلد�د �لعام ل� 3 �أيام. كما عمدت 
م�شر �إىل �إغالق معرب رفح لأجل 

غر م�شمى.

اإعالن الطوارئ يف �سمال �سيناء واالأبات�سي تق�سف معاقل االإرهابيني 

ال�شي�شي يتهم جهات خارجية بالوقوف وراء الهجوم االإرهابي

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ي��ت��وج��ه �ل��ت��ون�����ش��ي��ون �ل���ي���وم �إىل 
لنتخاب  �لق����������ر�ع  ����ش���ن���ادي���ق 
�شي�شدل  �ل��ذي  �جل��دي��د  برملانهم 
�ل�شتار على مرحلة �نتقالية كانت 
�شعبة بكل �ملقايي�س، حيث �شهدت 
�أزمات �شيا�شية و�قت�شادية و�أمنية 
باركان  تع�شف  ك��ادت  و�جتماعية 
�ل��دول��ة، وت��دخ��ل �ل��ب��الد يف �أتون 

فو�شى ل يعرف �حد مد�ها.
�ملخيم  �لإره��اب��ي  �لتهديد  و�أم���ام 
على �لبالد، و�ل��ذي قد يزيد من 
و�لمتناع  �مل�����ش��ارك��ة  ع���دم  ن�شبة 
�لند�ء�ت  تعددت  �لت�شويت،  عن 
�لتون�شيني  لتحفيز  و�ل���دع���و�ت 
�شناديق  ع���ل���ى  �لإق������ب������ال  ع���ل���ى 
بو�جبهم  و�ل����ق����ي����ام  �لق����������ر�ع 
�لنتخابي �لذي �شيحدد م�شتقبل 

�لبالد وم�شتقبلهم.

اجلي�س اللبناين ي�شرب اأوكار اإرهابيني يف طرابل�س
•• طرابل�ص-وكاالت:

ق�شف �جلي�س �للبناين �م�س �ل�شبت مو�قع مل�شلحني مبدينة طر�بل�س 
�لأول  �أم�س  ��شتبك معهم  �شعيا لطرد م�شلحني كان قد  �لبالد  �شمايل 

وقتل منهم و�حد�، يف حني �أ�شيب عدد من جنوده.
وقالت وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية �إن �جلي�س �أطلق قذ�ئف مدفعية نحو 
�أزقة بالأ�شو�ق �لد�خلية يف  �ملو�قع �ملفر�شة للم�شلحني �ملتح�شنني يف 
�آليات  ��شتخدم  -�ل��ذي  �جلي�س  �أن  و�أ�شافت  �لتاريخي.  طر�بل�س  قلب 
ع��ائ��الت علقت  �إج���الء  ي��ح��اول  �مل�شلحني-  م��و�ق��ع  للتقدم نحو  م��درع��ة 

و�شط �لقتال.

�أك�������د وزي����ر  �ل�������ش���ي���اق،  ويف ه�����ذ� 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ت��ون�����ش��ي ل��ط��ف��ي بن 
جدو، �أّن خمتلف �لوحد�ت �لأمنية 
�ل�شتعد�د  �أهبة  على  و�لع�شكرية 
لتاأمني �لعملية �لنتخابية، د�عيا 
كل �لتون�شيني �إىل �لإقبال بكثافة 

يوم �لقر�ع.
وقال لطفي بن جدو �أنه مت حجز 
�إرهابية  ل��ع��م��ل��ي��ات  خم���ط���ط���ات 
و�لأ�شلحة  �ملتفجر�ت  جانب  �إىل 

و�لذخرة لدى �لإرهابيني.
)�لتفا�شيل �س12(

و�جلي�س  �لقيادة  ثبات  على  و�أك��د 
�مل�����ش��ري��ني، و�أن �ل��ت��ح��رك ي��ت��م يف 
�لدولة  �إىل  �لهيبة  �إع����ادة  �جت���اه 
�لتي  مكانتها  وت��ب��وئ��ه��ا  �مل�����ش��ري��ة 

تليق بها.
�مل�شري  لل�شعب  �ل�شي�شي  وتوجه 
�أبعاد  �إن����ه ي��ج��ب م��ع��رف��ة  ب��ال��ق��ول 
�ل��ت��ي حت��اك �شد م�شر،  �مل���وؤ�م���رة 

�لتي تخو�س حرب وجود، م�شر� 
�إىل ما يحاك �شد  �أن��ه متنبه  �إىل 
م�������ش���ر، و�أن�������ه ح�����ذر مم����ا يجري 
�أنه  �إىل  م�����ش��ر�  ���ش��اب��ق،  وق����ت  يف 
�لعمليات  ه��ذه  مثل  ح��دوث  توقع 
يوليو  من  �لثالث  قبل  �لإره��اب��ي��ة 
�إىل تاريخ عزل  �إ�شارة  2013، يف 

حممد مر�شي.

جهات  �ل�شي�شي  �تهم  حديثه  ويف 
خ��ارج��ي��ة ب��ال�����ش��ل��وع يف �لأح����د�ث 
�أنها  معترب�  م�شر،  ت�شهدها  �لتي 

ل تريد مل�شر �أن تنجح.
�لهجومني  �أن  �ل�شي�شي  و�ع��ت��رب 
�للذين وقعا يف �شيناء �أم�س �لأول 
�إر�دة  ل��ك�����ش��ر  ب��دع��م خ���ارج���ي  مت���ا 
من  �لهدف  و�أن  �مل�شري.  �جلي�س 

م�سرع وجرح جنود عراقيني مبعارك وتفجري

البي�شمركة ت�شتعيد بلدة زمار يف نينوى من داع�س

رّدا على االإرهاب وتوقّيا من العزوف:

دعوة التون�شيني للت�شويت بكثافة انت�شارا للدميقراطية ولالأمن
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•• بغداد-وكاالت:

�أكد م�شدر �أمني يف �إقليم كرد�شتان �لعر�ق باأن قو�ت 
رئي�س  م��ن  مبا�شر  وب��اإ���ش��ر�ف  �ل��ك��ردي��ة  �لبي�شمركة 
��شتعادة  من  �م�س  متكنت  ب���ارز�ين  م�شعود  �لإقليم 
م�شلحي  وط��رد  نينوى  حمافظة  �شمايل  زم��ار  بلدة 
مقاتلي  م��ن  ق���وة  �أن  م�شيفا  م��ن��ه��ا  د�ع�����س  تنظيم 
�لبي�شمركة �شتتوجه �ليوم �لأحد �إىل بلدة كوباين يف 

�لأر��شي �ل�شورية.
ونقلت وكالة رويرز عن م�شدر ��شتخبار�تي كردي 
يف زم����ار ق��ول��ه �إن ق����و�ت �ل��ب��ي�����ش��م��رك��ة ت��ق��دم��ت �ىل 
بعد  �لباكر  �ل�شبت  �شباح  �لبلدة من خم�شة حم��اور 
�ن نفذ طر�ن �لتحالف غار�ت على مو�قع م�شلحي 
تنظيم د�ع�س فيها. و��شاف �ن م�شلحي �لبي�شمركة 
و�جهو� مقاومة �شارية قبل �ن يتمكنو� من ��شتعادة 

�ل�شيطرة على زمار.
من جانب �آخر، ُقتل �شبعة جنود و�أ�شيب 22 �آخرون، 
نا�شف  بحز�م  �نتحاري  بتفجر  �ل�شبت،  �لأق��ل،  على 
�لعا�شمة  �شمال  �ل��ع��ر�ق��ي  للجي�س  م��ق��ر�  ��شتهدف 

بغد�د.
حز�ما  يرتدي  �نتحاريا  �إن   ، ع�شكري  م�شدر  وق��ال 

جتمعا  م�شتهدفا  �م�����س  ع�شر  نف�شه،  ف��ج��ر  نا�شفا 
لعدد من �جلنود يف مع�شكر �لتاجي �شمايل �لعا�شمة 
 22 و�إ�شابة  �شبعة جنود  �أ�شفر عن مقتل  بغد�د، ما 

�آخرين بينهم عدد من �ل�شباط.
ويف ذ�ت �ل�شياق قال م�شوؤولون ع�شكريون عر�قيون �إن 
ثمانية جنود قتلو� يف معارك د�رت يف منطقة جرف 

�ل�شخر جنوب بغد�د مع م�شلحي تنظيم د�ع�س.
وتعترب جرف �ل�شخر ذ�ت �همية ��شر�تيجية �إذ �نها 
�لذين  �لز�ئرون  �لذي ي�شتخدمه  �لطريق  تقع على 

يتوجهون �ىل مدينة كربالء.
وقال نقيب باجلي�س �لعر�قي لوكالة فر�ن�س بر�س �إن 
�لقو�ت �لعر�قية �شنت هجوما على مو�قع �مل�شلحني 
يف جرف �ل�شخر م�شيف �ن �لقتال ��شفر �ي�شا عن 
مقتل �لع�شر�ت من �مل�شلحني. ومل يت�شن �لتاأكد من 

هذه �ملعلومات من م�شادر م�شتقلة.
�لعر�قية قد  دي��اىل  �أمني يف حمافظة  وك��ان م�شدر 
�فاد يف وقت �شابق باأن قو�ت �لأمن �لعر�قية ومقاتلي 
على  هجوما  �ل�شبت  �شباح  ب����د�أو�  �ل�شعبي  �حل�شد 
�لقرى �لو�قعة يف �أطر�ف ناحيتي جلولء و�ل�شعدية 
بتنظيم  يعرف  ما  عنا�شر  لطرد  دي��اىل  �شرق  �شمال 

د�ع�س منها.

جنديان لبنانيان ي�شتبكان مع م�شلحني متطرفني يف طر�بل�س  )رويرز(

حممد بن ر��شد خالل ح�شوره حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه حممد خلفان �ملهري مبنا�شبة زفاف جنله )و�م(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يح�شر حفل ا�شتقبال اأقامه 
حممد خلفان املهريي مبنا�شبة زفاف جنله

•• دبي -وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن 
�شعود �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع ومعايل �لفريق م�شبح 

�لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  �لفتان  ر��شد  بن 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه 
�للو�ء حممد خلفان خمي�س �ملهري ملنا�شبة زفاف جنله �أحمد �إىل 

كرمية �ل�شيد حممد جمعة على بن غليطة.
 وح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي - ع�شر 
�م�����س ع���دد م��ن �ل�����ش��ي��وخ و�ل�����وزر�ء وك��ب��ار ���ش��ب��اط �ل��ق��و�ت �مل�شلحة 

و�ل�شرطة وجمع من �مل�شوؤولني و�أقارب �لعرو�شني. 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

تطعيم 13 مليون طفل باك�شتاين �شد �شلل االأطفال �شمن حملة االمارات للتطعيم
•• اإ�صالم اآباد-وام: 

�لكرمية  ل���ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذ� 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل بدعم �لقطاع �ل�شحي وتعزيز 
بجمهورية  �ل���وق���ائ���ي���ة  ب����ر�جم����ه 
و�شمن  �لإ����ش���الم���ي���ة  ب���اك�������ش���ت���ان 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  م��ب��ادرة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة ل�شتئ�شال مر�س 
..�أعلنت  �ل��ع��امل  يف  �لأط��ف��ال  �شلل 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة 
�لنهائية  �ل��ن��ت��ائ��ج  ع���ن  ب��اك�����ش��ت��ان 
للتطعيم  �لإم����ار�ت  حملة  لتنفيذ 
تطعيم  يف  بالنجاح  تكللت  و�ل��ت��ي 
و701  �ألفا  و283  مليونا   13
�شلل  مر�س  �شد  باك�شتاين  طفل 

�لأطفال.
�لغفلي  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ب���د�هلل  وك�����ش��ف 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  مدير 
�لتف�شيلية  �لنتائج  ع��ن  باك�شتان 
�شد  للتطعيم  �لإم�������ار�ت  حل��م��ل��ة 
بجمهورية  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س 
باك�شتان �لإ�شالمية و�لتي متكنت 
و�أغ�شط�س  وي��ول��ي��و  ي��ون��ي��و  خ���الل 
�ي�شال  م���ن  �مل��ا���ش��ي��ة  و���ش��ب��ت��م��رب 
و  مليونا   13 وتطعيم  �للقاحات 
منهم  طفل   701 و  �أل��ف��ا   283
و  �أل����ف����ا   235 و  م���الي���ني   10
يف  ت��ط��ع��ي��م��ه��م  مت  ط��ف��ال   995
بختونخو�  خيرب  باإقليم  منطقة 
و 3 ماليني و 477 �ألفا و 706 
�إقليم  يف  ت��ط��ع��ي��م��ه��م  مت  �أط����ف����ال 
�ملناطق �لقبلية فتح وهي �لأقاليم 
�لتي تعاين من وجود �أكرب عدد من 
مبر�س  �مل�شابني  �لأطفال  ح��الت 
�شلل �لأطفال على م�شتوى �لعامل 
كما �شجلت خالل �لأ�شهر �ملا�شية 
من عام 2014 حو�يل 95 باملائة 
ب�شلل  �لإ���ش��اب��ات  ع���دد  ن�شبة  م��ن 
بجمهورية  حدثت  �لتي  �لأط��ف��ال 
بلغت  و�ل��ت��ي  �لإ�شالمية  باك�شتان 

باملر�س. �إ�شابة  حالت   206
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  م��دي��ر  و�أ����ش���ار 
حملة  �أن  �إىل  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�لإمار�ت للتطعيم و��شلت ولل�شهر 
جناحها  �ل�����ت�����و�يل  ع���ل���ى  �ل�����ر�ب�����ع 
تنفيذ  يف  و�ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي  �ل��ك��ب��ر 
حمالت �لتطعيم لالأطفال �لذين 
�أعمارهم عن �خلم�س �شنو�ت  تقل 
خيرب  ب���اإق���ل���ي���م  م��ن��ط��ق��ة   25 يف 
�لقبلية  �ملناطق  بختونخو� و�إقليم 

دولر �أمركي م�شاهمة من �شموه 
يف دعم �جلهود �لعاملية ل�شتئ�شال 
عام  بحلول  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س 
2018 مع �لركيز ب�شكل خا�س 
حيث  و�أفغان�شتان  باك�شتان  على 
�أك����د ���ش��م��و ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي �أن 
ميكن  �أمر��س  من  �لأطفال  �إنقاذ 
�إن�شاين  ع��م��ل  ه���و  م��ن��ه��ا  �ل��وق��اي��ة 
عظيم ل يتحقق �إل بتكاتف وتعاون 
�أنه  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ر�  �جل��م��ي��ع 
�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  بقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل فاإن دولة 
ت�شعى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
حلل  عاملية  �شر�كات  لإقامة  د�ئما 

هذه �لق�شايا �لدولية �ملهمة.
وقال �شموه �ن �لفر�شة �لتاريخية 
كليا  للق�شاء  �لعامل  �أم��ام  ت��ز�ل  ل 
خالل  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س  على 
�ل�����ش��ن��و�ت �ل�����ش��ت �مل��ق��ب��ل��ة يف ظل 
�ل���ك���ب���ر يف ح����الت  �لن���خ���ف���ا����س 
�لإ�شابة بهذ� �ملر�س �ملوهن عامليا 
�أن �ملجتمع �لدويل قادر  ..م�شيفا 
يف ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة �حل��ا���ش��م��ة على 
للق�شاء  �ل��ت��ح��دي  ه���ذ�  م��و�ج��ه��ة 
على مر�س �شلل �لأطفال وحتقيق 

منفعة د�ئمة لالأجيال �ملقبلة.
وت�����ع�����د ه��������ذه �مل���������ش����اه����م����ة ث����اين 
يقدمها  �لتي  �ل��ك��ربى  �مل�شاهمات 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�للقاحات  لإي�شال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�مل��ن��ق��ذة ل��ل��ح��ي��اة �إىل �لأط���ف���ال يف 

جميع �أنحاء �لعامل.
�أع���ل���ن ك���ل من   2011 ف��ف��ي ع���ام 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق 
موؤ�ش�شة  و  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�شر�كة  ع��ن  جيت�س  وم��ل��ي��ن��د�  ب��ي��ل 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة مت خ��الل��ه��ا تقدمي 
مليون   100 ق��دره  �إجمايل  مبلغ 
بني  م���ن���ا����ش���ف���ة  �أم�����رك�����ي  دولر 
�لطرفني ل�شر�ء و�إي�شال �للقاحات 
�أفغان�شتان  يف  لالأطفال  �حليوية 

وباك�شتان.
�لتي  �مل����ن����اط����ق  ����ش���ك���ان  و�أع����������رب 
للتطعيم  �لإم���ار�ت  حملة  �شملتها 
وت��ق��دي��ره��م لدولة  ���ش��ك��ره��م  ع���ن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقيادتها 
�ل����ر�����ش����ي����دة ع���ل���ى ه������ذه �مل�����ب�����ادرة 
ع��ل��ى �شلل  ل��ل��ق�����ش��اء  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
..و�أ����ش���ارو�  باك�شتان  يف  �لأط���ف���ال 
�إىل �أهمية �مل�شاريع �لتنموية �لتي 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  ن��ف��ذت��ه��ا 
تاأثرت  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  �مل��ت��ح��دة يف 
ب��ك��ارث��ة �ل��ف��ي�����ش��ان��ات وخ��ا���ش��ة يف 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة ل�شتئ�شال مر�س 
���ش��ل��ل �لأط���ف���ال يف �أ���ش��ع��ب و�أك���رب 
�لعامل  ل���ه يف  �حل��ا���ش��ن��ة  �مل��ن��اط��ق 
�لنجاح  موؤ�شر�ت  �ن  �ىل  ..م�شر� 
�ليوم  منذ  ب��د�أت  �لتي  �ل�شتثنائي 
مدى  على  ت��دل  لإط��الق��ه��ا  �لأول 
�ل�شعب  �أب�����ن�����اء  وحم����ب����ة  ت���ق���دي���ر 
�لباك�شتاين وثقتهم �لكبرة يف ما 
للقيادة  �لبي�شاء  �لأي���ادي  تقدمه 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ر���ش��ي��دة ل��ه��م حيث 
للتطعيم  �لإم����ار�ت  حملة  متيزت 
كثيف  و�ق��ب��ال  عالية  جن��اح  بن�شبة 
�مل�شتهدفة  �ملناطق  �أهايل  من قبل 
�إىل  و�مل��ب��ادرة  للحملة  لال�شتجابة 
خاللها  م����ن  �أط���ف���ال���ه���م  ت��ط��ع��ي��م 
موؤكدين ثقتهم باأن دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وقيادتها �لر�شيدة 
�خل��ر ول  �إل عطاء  لهم  تقدم  ل 
فيه  �إل مبا  �إن�شاين  بجهد  ت�شاهم 

منفعتهم ومنفعة �أبنائهم.
�مل���ي���د�ين  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �أن  و�أو������ش�����ح 
بتن�شيق  مت  �ل��ت��ط��ع��ي��م  حل���م���الت 
�إد�رة  ب�����ني  م���������ش����رك  وت������ع������اون 
�جلي�س  وقيادة  �لإمار�تي  �مل�شروع 
�أطباء  ومب�����ش��ارك��ة  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
�ل�شحة  م��ن��ظ��م��ة  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 
�لعاملية ووز�رة �ل�شحة �لباك�شتانية 
حكومات  يف  �ل�����ش��ح��ة  ووز�ر�ت 
�لأق���ال���ي���م ح��ي��ث ح��ر���ش��ت جميع 
�جلهات �مل�شاركة على تعزيز جناح 
�حلملة ودعم جهود فرق �لتطعيم 
وتنظيم  وت��خ��ط��ي��ط  و�ل����ت����اأم����ني 
عمليات �إعطاء �للقاحات لالأطفال 
�مل�شتهدفني ..م�شر� �إىل �أن تنفيذ 
وفق  للتطعيم مت  �لإم���ار�ت  حملة 
بالتز�من  ل��ه��ا  �مل����ح����ددة  �خل���ط���ة 
و��شعة  �عالمية  حملة  تنفيذ  م��ع 
بخطورة  �ل�شكان  وتنبيه  لتوعوية 
وت�شجيعهم  �لأط���ف���ال  ���ش��ل��ل  وب����اء 
بتطعيم  �مل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م 
�شلل  م����ن  ووق���اي���ت���ه���م  �أب���ن���ائ���ه���م 
�ل�شحة  ����ش���ع���ار  حت����ت  �لأط�����ف�����ال 

للجميع .. م�شتقبل �أف�شل .
وقد نفذت �حلملة مب�شاركة مئات 
�لثابتة  �لتطعيم  فرق  من  �لآلف 
و�ملتابعة  �لتدقيق  وف��رق  و�ملتنقلة 
��شتخد�م  خاللها  ومت  و�لإ���ش��ر�ف 
خ����ي����اري����ن لإي���������ش����ال �ل���ل���ق���اح���ات 
وتطعيم �لأطفال �لأول من خالل 
�ملر�كز  يف  �لثابتة  �لتطعيم  ف��رق 
فرق  خ��الل  من  و�لثاين  �ل�شحية 
خ�ش�شت  �ل��ت��ي  �ملتنقلة  �لتطعيم 
ل  �لتي  و�ل��ق��رى  �ملناطق  لتغطية 

�ألف   200 ب��ن��ح��و  �لإ����ش���اب���ة  ع���ن 
حالة جديدة تعم �أرجاء �لعامل يف 

غ�شون ع�شر �شنو�ت.
ويف معظم �لبلد�ن �أتاحت �جلهود 
�لأطفال  �شلل  ل�شتئ�شال  �لعاملية 
�ملجال لزيادة �لقدرة على �لت�شدي 
لأمر��س معدية �أخرى من خالل 
بناء نظم فعالة يف جمايل �لر�شد 

و�لتمنيع.
وتفيد تقارير �حلكومة و�ملنظمات 
�لدولية باأن غياب �لوعي �ل�شحي 
و�ملعتقد�ت  �مل��ر���س  �أخ���ط���ار  ح���ول 
�لق�شاء  ح��م��الت  تعيق  �خل��اط��ئ��ة 

عليه ب�شورة نهائية.
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�أك����دت 
�لأط��ف��ال حيث  �شلل  وب��اء  خطورة 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  �أن  �أو���ش��ح��ت 
�لإ�شالمية �شجلت يف عام 2011 
�أعلى عدد من حالت �شلل �لأطفال 
يف ع�شر �شنو�ت ما جمموعه 198 
ما   2012 ع��ام  يف  و�شجلت  حالة 
جم��م��وع��ه 58 ح��ال��ة و���ش��ج��ل��ت يف 
 93 جم��م��وع��ه  م���ا   2013 ع����ام 
ع�شرة  �أول  يف  �شجلت  ك��م��ا  ح��ال��ة 
206 حالت  �أ�شهر من هذ� �لعام 
ح��ي��ث ت��ع��د ب��اك�����ش��ت��ان و�ح�����دة من 
ثالث دول فقط يف �لعامل ل يز�ل 

�شلل �لأطفال متوطنا فيها.
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�أ���ش��ارت 
�شلل �لطفال  ع��دد ح��الت  �أن  �إىل 
�مل�شجلة يف باك�شتان خالل �ل�شهور 
عامليا  �لأع��ل��ى  هو  �ملا�شية  �لع�شرة 
�إىل  �ملنظمة  ت��ق��اري��ر  ت�شر  ..ك��م��ا 
�لأطفال  ب�شلل  �ن حالت �ل�شابة 
�لأو�شط  �ل�شرق  دول  يف  �ملكت�شفة 
يعود م�شدر �أغلبها �إىل �لفرو�س 

�ملوجود بباك�شتان. 
جمعية  �عتمدت   1988 ع��ام  ويف 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل����� 41 ق����ر�ر� 
ب��ا���ش��ت��ئ�����ش��ال ���ش��ل��ل �لأط�����ف�����ال يف 
ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل ح��ي��ث �أدى 
�لعاملية  �مل��ب��ادرة  �إط���الق  �إىل  ذل��ك 
برعاية  �لأطفال  �شلل  ل�شتئ�شال 
�لوطنية  �حل����ك����وم����ات  م�����ن  ك�����ل 
ومنظمة �ل�شحة �لعاملية ومنظمة 
�ل�������روت�������اري �ل����دول����ي����ة وم����ر�ك����ز 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
منها  و�لوقاية  �لأمر��س  ملكافحة 
و�ل��ي��ون��ي�����ش��ي��ف ..وج��������اء �إط�����الق 
�ملبادرة عقب �لإ�شهاد �لر�شمي على 
��شتئ�شال �جلدري يف عام 1980 
�لثمانينات  خالل  �ملحرز  و�لتقدم 
�شلل  �لتخل�س من فرو�س  �شوب 

�لأطفال يف �لأمريكيتني.

�أعد�د  تتجاوز  �أن  و��شتطاعت  فتح 
�لأطفال �مل�شتهدفني بن�شبة عالية 
�شبتمرب  �شهر  حيث جنحت حملة 
�مل��ا���ش��ي يف ت��ط��ع��ي��م 5 م��الي��ني و 
منهم  �أطفال   405 و  �ألفا   216
 27 و  �أل��ف��ا   822 و  م��الي��ني   3
طفال يف 11 منطقة باإقليم خيرب 
بختونخو� و مليونا و 394 �ألفا و 
 12 378 طفال مت تطعيمهم يف 
�لقبلية  �مل��ن��اط��ق  ب��اإق��ل��ي��م  منطقة 

فتح.
و�أو�شح �نه وبف�شل �هلل وتوجيهات 
قيادتنا �لر�شيدة مت تنفيذ حمالت 
ب�شورة  ل��ه��ا  �مل��خ��ط��ط  �ل��ت��ط��ع��ي��م 
للربنامج  وم���ط���اب���ق���ة  م���ث���ال���ي���ة 
�ل��زم��ن��ي و�ل���ت���وزي���ع �جل���غ���ر�يف يف 
و�لقرى  و�مل������دن  �مل���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة ح���ي���ث جن���ح���ت هذه 
�حل��م��الت على م��دى �أرب��ع��ة ��شهر 
من تطعيم عدد 3 ماليني و 48 
�شهر  خ���الل  ط��ف��ال   669 و  �أل��ف��ا 
�ألفا  و38  مليون   2 وع��دد  يونيو 
يوليو  �شهر  831 طفال خ��الل  و 
�أل���ف���ا و   979 2 م��ل��ي��ون و  وع����دد 
796 طفال خالل �شهر �أغ�شط�س 
وع���دد 5 م��الي��ني و 216 �أل��ف��ا و 
405 �أطفال خالل تنفيذ حمالت 

�شهر �شبتمرب �ملا�شي.
�لكبر  �ل��ن��ج��اح  �أن  �ل��غ��ف��ل��ي  و�أك����د 
حل��م��ل��ة �لإم�����������ار�ت ل��ل��ت��ط��ع��ي��م يف 
�أكرث  وتطعيم  �ل��ل��ق��اح��ات  �ي�����ش��ال 
باك�شتاين  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   13 م��ن 
يربهن  �لأطفال  �شلل  مر�س  �شد 
ل��ل��ع��امل ب�����اأن �جل���ه���ود و�مل����ب����ادر�ت 
�لإن�شانية لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بتوجيهات �لقيادة �حلكيمة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه �هلل ف��ع��ال��ة وم��ت��م��ي��زة يف 
�لنبيلة  �لإن�شانية  �أهد�فها  حتقيق 
�لإن�شان  ���ش��ح��ة  ت��ن��م��ي��ة  وت���ع���زي���ز 
و�لأوبئة  �لأم��ر����س  من  وحمايته 
�لقيادي  �ل�����دور  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  ك��م��ا 
�أبناء  م�شاعدة  �لإم���ار�ت يف  لدولة 
�لفقرة و�ملحتاجة ودعم  �ل�شعوب 
�جل���ه���ود �ل���دول���ي���ة وب���ر�م���ج هيئة 
�ملجتمعات  لوقاية  �ملتحدة  �لأمم 
من �لأم��ر����س و�لأوب��ئ��ة و�لأزمات 
�لكرمية  و�لكو�رث وتاأمني �حلياة 

لالإن�شان.
و�أك�����د م��دي��ر �مل�����ش��روع �لإم���ار�ت���ي 
�أهمية  ع��ل��ى  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  م��ب��ادرة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 

�أن  �إىل  م��وؤك��دي��ن  �ل�شحة  جم���ال 
�ل��ت��ط��ع��ي��م با�شم  �رت���ب���اط م���ب���ادرة 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قد 
ع��زز من جن��اح �حلملة وكثف من 
لأخذ  عليها  �ل�شكان  �إق��ب��ال  ن�شبة 

جرعات �لتطعيم لأبنائهم.
و�أك����������د �لأط�������ب�������اء و�مل���������ش����وؤول����ون 
حملة  �ن  �حل��م��ل��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ون 
�لإم����������ار�ت ل��ل��ت��ط��ع��ي��م م����وؤث����رة يف 
دعمها  ب�����ش��ب��ب  �مل���ح���ل���ي  �مل��ج��ت��م��ع 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  قبل  م��ن 
�مل����ت����ح����دة و�رت����ب����اط����ه����ا ب���ه���ا مما 
و�لتجاوب  ع��ل��ي��ه��ا  �لإق���ب���ال  ج��ع��ل 
م��ع��ه��ا ك��ب��ر� ج���د� مل ت�����ش��ه��ده �أي 
ح���م���الت ���ش��اب��ق��ة ..و�أ�������ش������ارو� �إىل 
باإطالق  �لإم����ار�ت  م��ب��ادرة  �أهمية 
ه���ذه �حل��م��ل��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة حلماية 
�لأطفال �لباك�شتانيني من �لأوبئة 
و�لأم����ر������س �خل��ط��رة �ل��ت��ي تهدد 
وعافيتهم  و���ش��الم��ت��ه��م  �شحتهم 
و�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب �إ���ش��اف��ة ج���دي���دة يف 
�لد�ئمة  �لإن�شانية  �ملبادر�ت  �شجل 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  و�مل���ت���و�����ش���ل���ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
وحمايتهم  �لعامل  �أطفال  مل�شاعدة 
�مل�شتقبل  وت��اأم��ني  �لأم���ر�����س  م��ن 

�مل�شرق لهم .
وي�شيب هذ� �ملر�س �لأطفال دون 
ب��ال��درج��ة �لأوىل  ���ش��ن �خل��ام�����ش��ة 
..وت�����وؤدي ح��ال��ة و�ح���دة م��ن �أ�شل 
�إىل  باملر�س  ع��دوى  حالة   200

�شلل ع�شال.
�شلل  ح��������الت  ع������دد  و�ن���خ���ف�������س 
بن�شبة   1988 عام  منذ  �لأطفال 
ت�شر  �إذ  �مل����ئ����ة  يف   99 ت����ف����وق 
ذلك  �ن��خ��ف��ا���س  �إىل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت 
�أل���ف حالة   350 �ل��ع��دد م��ن نحو 
 223 �إىل  �ل��ع��ام  ذل���ك  يف  �شجلت 
ح��ال��ة �أب��ل��غ ع��ن��ه��ا يف ع���ام 2012 
ما  نتيجة  �لنخفا�س  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  ج���ه���ود  م���ن  ي���ب���ذل 
�لعاملي من �أجل ��شتئ�شال �ملر�س.

�شلل  ي���ع���د  مل   2013 ع�����ام  ويف 
بلد�ن  ثالثة  �إل  يتوطن  �لأطفال 
ونيجريا  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  �ل��ع��امل  يف 
وباك�شتان بعدما كان يتوطن �أكرث 

من 125 بلد� يف عام 1988.
ي��وج��د طفل و�ح���د م�شاب  وط��امل��ا 
ب�����ع�����دوى ف�����رو������س �ل�������ش���ل���ل ف�����اإن 
�ل����ب����ل����د�ن  �لأط�������ف�������ال يف ج���م���ي���ع 
معر�شون خلطر �لإ�شابة باملر�س 
��شتئ�شال  يف  �لف�شل  ي�شفر  وق���د 
���ش��ل��ل �لأط���ف���ال م���ن ه���ذه �ملعاقل 
به  م��وب��وءة  ت��ز�ل  ل  �لتي  �لعتيدة 

�إىل  �ل��و���ش��ول  ���ش��ك��ان��ه��ا  ي�شتطيع 
مر�كز �لتطعيم �لرئي�شية .

�ملدير  �����ش����رح  �مل���ن���ا����ش���ب���ة  وب����ه����ذه 
�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لإقليمي 
عالء  �ل��دك��ت��ور  �ملتو�شط  ���ش��رق  يف 
ع���ل���و�ن ب����اأن دع���م دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لتطعيم  حلملة  �ملتحدة  �لعربية 
باك�شتان  يف  �لأط���ف���ال  ���ش��ل��ل  ���ش��د 
من  �شخ�شي  وحر�س  وبتوجيهات 
مبادرة  وخا�شة  �لر�شيدة  قيادتها 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ومنوذجي  ب��ارز  مثال  هو  �مل�شلحة 
�لذي  و�لعون  و�مل���وؤ�زرة  للت�شامن 
�أع�شاء  ك��ل  ب��ني  ي�����ش��ود  �أن  ينبغي 
جم��ت��م��ع��ن��ا �ل�������دويل ول����ش���ي���م���ا يف 
و�أمر��س ل  �أوبئة  مكافحة  جمال 
تفرق  ول  ح��دود� جغر�فية  تعرف 
ب����ني ���ش��ع��ب و�آخ�������ر ..م���ع���رب���ا عن 
�لإمار�تية  �ملبادرة  لهذه  �لمتنان 
من  �مل��زي��د  �إىل  و�لتطلع  �لكرمية 
مناطق  ل��ت��غ��ط��ي  ف��ي��ه��ا  �ل���ت���و����ش���ع 
�إمكانية  و�إىل  م��ت�����ش��ررة  �أخ�����رى 
�ن�شمام �ملزيد من �لدول �لأخرى 
�لقادرة �إىل هذه �جلهود �لإن�شانية 
�لنبيلة و�مل�شرفة من �أجل حت�شني 
م�شتقبل �لأطفال وحماية �شحتهم 

�لغالية.
وت�شتمد حملة �لإم��ار�ت للتطعيم 
�أه���م���ي���ت���ه���ا م����ن خ�����الل دوره�������ا يف 
�أقرتها  �لتي  �لعاملية  �مل��ب��ادرة  دع��م 
�لعاملية  لل�شحة  �لعامة  �جلمعية 
بنهاية  �لأط��ف��ال  �شلل  ل�شتئ�شال 
عام 2018 ودعم خطة �لطو�رئ 
�حلكومة  �أطلقتها  �لتي  �لوطنية 
�لباك�شتانية للق�شاء على فرو�س 

مر�س �شلل �لأطفال.
للتطعيم  �لإم��ار�ت  وحتظى حملة 
يف  خا�شة  و�أهمية  ��شتثنائي  ب��دور 
وباء  ع��ل��ى  نهائيا  �ل��ق�����ش��اء  ج��ه��ود 
�شلل �لأطفال حيث ترقب منظمة 
�ملنظمات  وجميع  �لعاملية  �ل�شحة 
�لأخ���������رى جن�����اح حملة  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لإم�����ار�ت ك��م��وؤ���ش��ر �ي��ج��اب��ي للحد 
�لأطفال  �شلل  �نت�شار فرو�س  من 
جمهورية  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ل��ي�����س 
ب��اك�����ش��ت��ان �لإ���ش��الم��ي��ة ول��ك��ن على 

م�شتوى جميع دول �لعامل.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  وك����ان 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ق���د ق����دم مبلغ 
مليون   120 درهم  مليون   440

للقاحات  �لعاملية  �لقمة  و�شهدت 
2013 �لإع���الن عن  �أب��وظ��ب��ي  يف 
 2013 �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
�شلل  ع���ل���ى  ل��ل��ق�����ش��اء   2018  -
�لأطفال و��شتئ�شاله و�لتي �شتكلف 
و��شتئ�شاله  �ملر�س  على  للق�شاء 
5.5 مليار دولر  �لدويل  �ملجتمع 
حيث قدرت در��شة علمية �أن جهود 
�شلل  على  للق�شاء  �لعاملية  �ملبادرة 
�ىل   40 توفر  �أن  �لأط��ف��ال ميكن 

دولر. مليار   50
وح���امل���ا ي��ت��م �ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �شلل 
�لحتفال  للعامل  ميكن  �لأط��ف��ال 
عاملية  منفعة  �إي�����ش��ال  يف  بالنجاح 
جميع  منها  ي�شتفيد  ك��ربى  عامة 
�ل��ن��ا���س ع��ل��ى ق���دم �مل�����ش��او�ة بغ�س 
�ل��ن��ظ��ر ع��ن �مل��ك��ان �ل���ذي يعي�شون 
ف���ي���ه وق�����د �ك��ت�����ش��ف��ت �ل���در�����ش���ات 
�شلل  على  �لق�شاء  �أن  �لقت�شادية 
 40 �لأق���ل  على  �شيوفر  �لأط��ف��ال 
50 مليار دولر �أمريكي على  �ىل 
�ملقبلة  �لع�شرين  �ل�شنو�ت  م��دى 
�ملنخف�شة  �ل��ب��ل��د�ن  يف  معظمها 
�ل��دخ��ل و�لأه����م م��ن ذل��ك �أن هذ� 
�لنجاح يعني عدم معاناة �أي طفل 
�لرهيبة  �لآث�����ار  �أخ����رى م��ن  م���رة 
م����دى �حلياة  ب��ال�����ش��ل��ل  لإ���ش��اب��ت��ه 

نتيجة لفرو�س �شلل �لأطفال.
و�أك��د �لأم��ني �لعام لالأمم �ملتحدة 
بان كي مون خالل كلمته يف �لقمة 
عام  �أبوظبي  يف  للقاحات  �لعاملية 
�حلياة  يف  هبة  �أف�شل  �ن   2013
وحماية  ج��ي��دة  ب�����ش��ح��ة  ب��د�ي��ت��ه��ا 
�لأط�����ف�����ال م����ن �لأم�����ر�������س و�أن�����ه 
�ملئة  يف   80 ب�����اأن  �لح���ت���ف���ال  م���ع 
حم�شنون  �ل����ع����امل  �أط����ف����ال  م����ن 
�لأطفال  من  �ملاليني  على  ناأ�شف 
يف  يعي�شون  لنهم  فقط  �ملن�شيني 
نز�عات  ت�شهد  معزولة  جمتمعات 
�خلدمات  ت���و�ف���ر  ع���دم  ت��ع��اين  �أو 
ب����ان ك���ي م����ون �إىل  �أ�����ش����ار  .. ك��م��ا 
�شرورة �حلد من حرمان ماليني 
حياة  يف  ح���ق���ه���م  م����ن  �لأط������ف������ال 
�شحية لأنهم يفتقدون �لتح�شني 
�إىل هوؤلء  �ل��و���ش��ول  ي��ج��ب  ح��ي��ث 
�لأطفال للحفاظ على م�شتقبلهم 

وم�شتقبل جمتمعاتنا .  

ادارة االإعالم االأمني تطور طائراتها الال�شلكية بتقنية فول ات�س دي 
•• ابوظبي-وام:

يف  �لأم����ن����ي  �لإع�������الم  �إد�رة  ط�����ورت 
�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة مل��ك��ت��ب ���ش��م��و نائب 
رئ����ي���������س جم���ل�������س �ل�������������وزر�ء وزي�����ر 
�لفنية  �مل����و������ش����ف����ات  �ل����د�خ����ل����ي����ة 
لطائر�تها �لت�شويرية عن بعد �لال 
�لعام  �شلكية �لتي دخلت �خلدمة يف 
تقنية  ذ�ت  �أ�شبحت  بحيث   2010
عالية يف �لت�شوير �لإعالمي �ملرئي 

بنظام فول �ت�س دي ئ�شجج بوؤ .
وي��ه��دف �مل�����ش��روع �ل��ذي مت تطويره 
ب���اإي���اد وط��ن��ي��ة وف��ق��ا ل��ل��ر�ئ��د جمال 
�ل�شوؤون  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �حل��و���ش��ن��ي 
�لفنية  �ل�������ش���وؤون  �إد�رة  يف  �ل��ف��ن��ي��ة 
�لدور  �إب����ر�ز  �إىل  �لأم��ن��ي  و�لإع����الم 
�ل�شر�تيجي للقيادة �لعامة ل�شرطة 
لوج�شتية  خدمات  وتقدمي  �أبوظبي 
�أخرى من بينها تقليل �ملخاطر على 

على  قدرة  ولها  �ل�شابقة  �لعتيادية 
ونهار�  ليال  �لأح����د�ث  �أدق  ت�شوير 
�ل�شور  وتقريب  �لتقاط  عن  ف�شال 

من م�شافات بعيدة.
وذك��ر �أن �ل��ط��ائ��ر�ت �مل��ط��ورة حديثا 
�ل��ق��ادة يف قلب �حل��دث يف بث  ت�شع 
ح��ي ومبا�شر ع��رب ن��ظ��ام ي��ت��و�ف��ر يف 
لإد�رة  �لتابعة  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���دوري���ات 
�إر�شال  �لإعالم �لأمني بحيث ميكن 
�ملركزية  �لعمليات  غرفة  �إىل  �لبث 
�لأح��د�ث وتطور�تها و�تخاذ  ملو�كبة 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة ب�شاأنها.
�لال�شلكية  �ل����ط����ائ����ر�ت  وت����دع����م 
�إعالميا �لدوريات �مليد�نية �لتي مت 
�لأحد�ث  لتغطية  موؤخر�  �إطالقها 
�أبوظبي  ج��زي��رة  وط����رق  ����ش���و�رع  يف 
يتز�من  بحيث  �ل�����ش��اع��ة  م���د�ر  ع��ل��ى 
تو�جد �لطائر�ت و�لدوريات يف وقت 

و�حد للتغطية �ملطلوبة.

مبا ميكن من �حل�شول على ت�شوير 
دقيق ومف�شل و�شامل لالأحد�ث.

للطائرة  �لعامة  �مل��و����ش��ف��ات  و���ش��رح 
باأنها طائرة ل�شلكية من دون طيار 
�شغرة �حلجم �شهلة �لتحكم ثابتة 
�مل�شغل  وبا�شتطاعة  �ل��ط��ر�ن  �أث��ن��اء 
جهاز  بو��شطة  ب�شهولة  ي�شرها  �أن 
من  ت�شتطيع  بحيث  بعد  عن  حتكم 
�لأح����د�ث  ت�شوير  �ل��ك��ام��ر�  خ���الل 
م����ن جميع  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�مل����ج����ري����ات 
�لزو�يا بتقنية تلفازية عالية �مل�شتوى 
وتقريبها  �ل�شور  ��شتقبال  ..وي��ت��م 
لهذه  خم�ش�شة  عر�س  �شا�شة  عرب 

�ملهام �لإعالمية.
�لال�شلكية  �لطائرة  ق��در�ت  وب�شاأن 
باأنه  �حل���و����ش���ن���ي  �ل�����ر�ئ�����د  �أو������ش�����ح 
لالإقالع  و�إع�����د�ده�����ا  جت��ه��ي��زه��ا  مت 
بعد  �مل�شغل  ي��ق��وم  حيث  و�ل��ط��ر�ن 
�لعمليات  غ��رف��ة  م��ن  ب��الغ��ا  تلقيه 

و�لإع��الم��ي��ني يف  �ل�����ش��رط��ة  عنا�شر 
م��وق��ع �لأح����د�ث وت��ط��وي��ر �لأنظمة 
مع  �لتعامل  �ل�شرطية يف  و�لو�شائل 
ملكا�شب  ت��ع��زي��ز�  �ل��ط��ارئ��ة  �حل����الت 
�لو�شائل  ب�����ش��ت��ى  و�لأم��������ان  �لأم������ن 
�مل��ب��ت��ك��رة بغية  �حل��دي��ث��ة و�ل���ط���رق 
�ل�شرطي  �لعمل  مبنظومة  �لرتقاء 
وم���ف���اه���ي���م���ه �جل�����دي�����دة ع���ل���ى نحو 

يتطابق مع روؤية حكومة �لإمار�ت.
ق�شم  �ن  �حل��و���ش��ن��ي  �ل���ر�ئ���د  وق�����ال 
مو��شفات  �أدخ����ل  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
�شلكية  �ل����ال  ل��ط��ائ��ر�ت��ه��ا  ج���دي���دة 
وعددها �شبع طائر�ت من دون طيار 
بحيث ت�شمل ت�شوير جميع �لأماكن 
�لتي ي�شعب على �مل�شورين �لو�شول 
�مل��رور و�حلر�ئق  ح��و�دث  �إليها مثل 
تقنية  وف����ق  �ل���ك���ربى  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ف��ي��دي��و ع���ايل �جل�����ودة �ت�����س دي بوؤ 
�جلودة  من  �مل��ر�ت  من  بعدد  �أف�شل 

�إىل  ت�����ش��ه��م  �ل���ط���ائ���ر�ت  �أن  و�أو����ش���ح 
ج��ان��ب دوري����ات �لإع����الم �لأم��ن��ي يف 
لوز�رة  �لإعالمية  �ملنظومة  تطوير 
�لأمنية  �لأح��د�ث  وتوثيق  �لد�خلية 
حقل  يف  للعاملني  �ل��دع��م  وت��ق��دمي 
�لتغطيات �لإعالمية  �لإعالم ودعم 
م�شورة  مب��ادة  �ل�شرطية  ل��الأح��د�ث 
�أك������رث ���ش��م��ول��ي��ة و����ش���رع���ة وج�����ودة 
وت����زوي����د و����ش���ائ���ل �لإع��������الم ب���امل���و�د 
�لفوتوغر�فية  و�ل�����ش��ور  �لفيلمية 
�إليها  �لتي ميكن تخزينها و�لرجوع 

عند �حلاجة.
وح���ول ط��اق��م �ل��ط��ائ��رة �ل��ال �شلكية 
�أف�����اد م��دي��ر �مل�����ش��روع ق��ائ��ال �ن���ه مت 
م���ن عنا�شر  م���ك���ون  ت���وف���ر ط���اق���م 
وط���ن���ي���ة م����درب����ة م�����ش��غ��ل وم���ر�ق���ب 
و�لتعامل  �لو�حدة  �لطائرة  لت�شير 
�لإعالمي مع �حلو�دث و�ملو�قع �لتي 
�ملدنيني  ت��و�ج��د  على  خ��ط��ر�  ت�شكل 

�ملركزية بت�شير �لطائرة وتوجيهها 
ن��ح��و �حل���دث ب��ع��دم��ا ي��ق��وم �ملر�قب 
�ملو�فقات  و�أخ���ذ  �ملبا�شر  بالتو��شل 
جهات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل�����الزم�����ة 
ونقل  للتحليق  وذل��ك  �لخت�شا�س 
�لأح��د�ث و�ملتغر�ت على �لأر���س �أو 

يف �ملناطق �ملرتفعة �أول باأول.
�لفنية  �ل�����ش��وؤون  ق�شم  رئي�س  و�أك���د 
�ل�����دور �مل���ح���وري ل��ط��ائ��رة �لإع�����الم 
ت�شليط  م����ن  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  �لأم����ن����ي 
�ملجتمعية  �جل���و�ن���ب  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
ل���ل�������ش���رط���ة مب���ن���ه���ج ت���ك���ن���ول���وج���ي 

متكامل �لتز�ما من وز�رة �لد�خلية 
�خلطاب  �شفافية  م��ع��اي��ر  ب��ت��ع��زي��ز 
�لنفتاح  ملبادئ  وجت�شيد�  �لإعالمي 
و�جلمهور يف  �لإع���الم  و�شائل  وح��ق 
�لط�����الع ع��ل��ى �حل��ق��ائ��ق ع��ل��ى نحو 

يوؤمن �شالمة �جلميع.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

رئي�شة وزراء بنجالدي�س ت�شل اىل البالد 

جمل�س الوزراء يطلق تطبيق ت�شريعات االإمارات الذكي 

•• اأبوظبي-وام: 

ح�شينة  �شيخة  دول��ة  �م�س  ظهر  قبل  �ل��ب��الد  �ىل  و�شلت 
و�جد رئي�شة وزر�ء بنجالدي�س يف زيارة عمل للدولة تلتقي 
خاللها بعدد من كبار �مل�شوؤولني. كان يف ��شتقبال رئي�شة 

وزر�ء بنجالدي�س و�لوفد �ملر�فق لها ..معايل مرمي بنت 
حممد خلفان �لرومي وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية و�شعادة 
جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفر  �ل�شحي  حجر  ب��ن  �شعيد 
���ش��ف��ر جمهورية  ب��ن��ج��الدي�����س و���ش��ع��ادة حم��م��د ع���م���ر�ن 

بنجالدي�س �ل�شعبية لدى �لدولة وعدد من �مل�شوؤولني. 

•• دبي-وام: 

�أطلق جمل�س �لوزر�ء تطبيقا ذكيا للت�شريعات �لحتادية 
 21 يف  مو�شوعيا  تبويبها  مت  ت�شريعا   270 يت�شمن 
وذلك  �لدولة  د�شتور  قمتها  يف  وياأتي  رئي�شيا  ت�شريعا 
متا�شيا مع �لتوجه �حلكومي يف �لتحول نحو �خلدمات 

�لذكية �لتي تهم جمهور �ملتعاملني مبختلف فئاتهم.
�لتقنيات  م��ن  لال�شتفادة  �جل��دي��د  �لتطبيق  ي��اأت��ي  كما 
ي�شمن  مب��ا  �لأم��ث��ل  �ل��وج��ه  على  وتوظيفها  �حل��دي��ث��ة 
وتزويدهم  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �خل����دم����ات  �أف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
باملعلومات بدقة و�شرعة و�شفافية تتنا�شب مع متطلبات 

�لع�شر يف �ملجالت �ملختلفة.
ويعد �لتطبيق من�شة تعريفية للمتعاملني على م�شتوى 
�جلهات �حلكومية و�خلا�شة بالإ�شافة �إىل �لأفر�د من 
�ملعنيني  وجميع  و�لباحثني  و�لإع��الم��ي��ني  �لقانونيني 
قاعدة  �لتطبيق  ي�شم  حيث  �لحت��ادي��ة  بالت�شريعات 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لت�شريعات  لأه��م  �إلكرونية  بيانات 
و�شهل  ب�شكل جديد  وذلك   1971 �شنة  تاأ�شي�شها  منذ 
متجدد  ملحتوى  �متالكه  �إىل  بالإ�شافة  �إليه  �لو�شول 
�إىل  �لو�شول  يف  ي�شهم  وع�شري  ج��ذ�ب  ب�شكل  م�شنف 
�شهولة  بكل  للمت�شفح  �ملطلوبة  �لقانونية  �ملعلومات 

وي�شر.
ويتميز �لتطبيق بخا�شية حتديث �لت�شريعات وتغذيتها 

�لربنامج  ت�شغيل  متطلبات  �أن  كما  م�شتمرة  ب�شورة 
ت��ت��و�ف��ق م��ع �أج��ه��زة �لآي��ف��ون و�لأن���دروي���د حيث ميكن 
حتميله من خالل متاجر �لتطبيقات �لإلكرونية حتت 

��شم ت�شريعات �لإمار�ت .
ت�شريعا   270 �إىل  �إلكرونيا  �لت�شريعات  تق�شيم  ومت 
م��ب��وب��ة ع��ل��ى 21 م��و���ش��وع��ا ت�����ش��ري��ع��ي��ا م���ن �أب���رزه���ا 
وت�شريعات  �ملدنية  و�لت�شريعات  �جلز�ئية  �لت�شريعات 
و�ل�شتثمار  �ل��ت��ج��ارة  وت�شريعات  �ل�شخ�شية  �لأح����و�ل 

وغرها.
ويحتوي �لتطبيق على �لقو�نني �خلا�شة بكل مو�شوع 
من �لت�شريعات وما طر�أ عليها من تعديالت بالإ�شافة 
�لتي  �للو�ئح  مع  تعديل  لآخ��ر  وفقا  �لقانون  ن�س  �إىل 
���ش��درت تنفيذ� لأح��ك��ام��ه ���ش��و�ء �ل�����ش��ادرة م��ن جمل�س 

�لوزر�ء �أو �جلهة �لحتادية.
كما يتميز �لربنامج ب�شرعة �لنتقال بني مو�د �لت�شريع 
مع �إمكانية طباعة �أو ن�شخ �أو �إر�شال مو�د �لت�شريع من 

خالل ر�شالة هاتفية ن�شية �أو �لربيد �لإلكروين.
�لت�شريعات يف  �إدر�ج  ميزة  �لربنامج كذلك  مز�يا  ومن 
من  �مل�شتخدم  متكني  �شاأنها  من  و�لتي  �ملف�شلة  قائمة 
�شرعة �لو�شول �إىل �لت�شريع �لأكرث �طالعا وح�شوله 
�لت�شريع  على  تعديل  �أي  ط���ر�أ  ح��ال  يف  تنبيهات  على 
�لذي  �لت�شريع  ع��ن  �لبحث  وم��ي��زة  �ملف�شلة  يف  �مل���درج 

ينظم م�شاألة ما من خالل حمرك �لبحث.

•• دبي-وام:

دبي وفد�  �شرطة  و�لطو�رئ يف  و�ملن�شاآت  �لهيئات  �لعامة لأمن  �لإد�رة  ز�ر 
�شليمان  دك��ت��ور  �لعقيد  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ف��ج��رة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن 
�ملر�شدي مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية �لتقاهم خاللها �لعقيد حممد جعفر 
�آل رحمة مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لإد�رية. وز�ر �لوفد نادي �ملبدعني يف �لإد�رة 
�لنادي  �لنادي نبذة تعريفية عن  �ملزروعي ع�شو  �لنقيب خالد  حيث قدم 
�لبلو�شي  عي�شى  �مل��الزم ح�شن  قدم  ..كما  �إليه  و�شل  ما  �إىل  تاأ�شي�شه  منذ 
ع�شو نادي �ملبدعني �شرحا و�فيا ومف�شال عن �أهم ت�شميماته و�بتكار�ته 
�لإلكرونية  و�لع�شا  �ل�شم�شية  بالطاقة  يعمل  �ل��ذي  �لنور�س  زورق  مثل 
مل�شاعدة �ملكفوفني وذوي �لحتياجات �خلا�شة وجهاز كا�شف �لهياكل �ملزود 
بكامر� للك�شف حتت هياكل �ل�شيار�ت وجهاز �لإنذ�ر �ملبكر للحر�ئق من 
يف  ت�شيء  �لأم��ن  لرجال  �شرة  ..وه��ي  �مل�شيئة  و�ل�شرة  تو�شيالت  دون 

�لليل لتجنبهم خطر �حلو�دث.

�أع�شاء  �لتي �شممها وطورها  �لأخ��رى  كما مت عر�س بع�س �لخ��ر�ع��ات 
ن���ادي �مل��ب��دع��ني ك��ال��ر���س �ل��ك��ه��رب��ائ��ي و�ل��ط��ائ��رة �ل��ذك��ي��ة وج��ه��از ح�شا�س 

�لأمطار ..كما مت ��شطحابهم �إىل ور�شة �لت�شنيع يف �لنادي.
وتبادل  �لتو��شل  ج�شور  مد  �إىل  تهدف  �لزيارة  �إن  �ملر�شدي  �لعقيد  وقال 
�خلرب�ت و�ملعرفة بني �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لفجرة ..موؤكد� �أن �شرطة دبي تعد من �أو�ئل �ملوؤ�ش�شات �لأمنية �لتي يجب 

زيارتها و�لتعلم منها ..فقد �أ�شحت ت�شابق �لإبد�ع يف جميع �ملجالت.
و�أ�شاف �إنه عندما فكر يف �إن�شاء نادي للمبدعني يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
للمن�شاآت  �لعامة  �لإد�رة  يف  �ملبدعني  ن��ادي  من  �أف�شل  يجد  مل  �لفجرة 
و�لطو�رئ وذلك بعد �أن بحث يف �لعديد من �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �لد�خلية 
و�خلارجية ومل يجد �أف�شل منه. من جانبه قال �لعقيد �آل رحمة �إن �لإد�رة 
ترحب بز�ئريها يف �أي وقت ويف �أي ظرف و�إنها على ��شتعد�د تام لتقدمي كل 
خرب�تها ومعارفها دون �أي حتفظ ..موؤكد� �إن �لهدف و�حد و�لنهج و�حد 

و�جلميع يعمل حتت مظلة دولة �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام: 

�ملقبل  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  و�لع����الم  للثقافة  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  م��رك��ز  ينظم 
�ملو�طنني  و�أ�شباب عزوف  �ملتحدة  �لأمم  دور منظمات  بعنو�ن  حما�شرة 
�لكعبي  �شعادة جن��الء  م��ن  ك��ل  بها يقدمها  �لل��ت��ح��اق  ع��ن  �لم��ار�ت��ي��ني 
�لتنمية و�لتعاون �لدويل  ب��وز�رة  �مل�شاعد للتعاون �لدويل  �ل��وز�رة  وكيل 
و�لإعالمية عائ�شة �لكعبي مدير وحدة �لرب�مج يف برنامج �لمم �ملتحدة 

�لإمنائي ومن�شق �حتفالت �لأمم �ملتحدة.
تاأتي �ملحا�شرة يف �إطار توجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س �ملركز وحر�شه على �همية �لقاء 
�ل�شوء على ق�شايا �ملجتمع وكل ما يرثي �ل�شاحة �لثقافية و�ملعرفية يف 

�ملجتمع �ملحلي ويف �شاحته �لعربية و�لعاملية
وتتناول كل من جنالء وعائ�شة �لكعبي يف �ملحا�شرة ن�شاأة �لمم �ملتحدة 
وم�شاريع  ودوره���ا  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملقيمة  �ملنظمات  و�أه���م  وهيكلتها 
�لتعاون �لدويل بني �لمم �ملتحدة و�لمار�ت ون�شاأة وز�رة �لتعاون �لدويل 
�ح�شائيات  عن  تتحدثان  كما   .. لإن�شائها  و�حل��اج��ة  �لم���ار�ت  دول��ة  يف 
�ن�شمام �ملو�طنني �ىل منظمة �لمم �ملتحدة كعاملني حمليني ومبتعثني 
و�أهمية  �ملنظمة  هذه  �ىل  �لن�شمام  �ملو�طنني عن  و��شباب عزوف  فيها 

متثيل �لدولة فيها.

يذكر �ن �شعادة جنالء �لكعبي حا�شلة على ماج�شتر يف نظم �ملعلومات 
وبكالوريو�س  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  مي�شن  ج��ورج  جامعة  من 
�لوز�رة  وكيل  من�شب  وت�شغل  �لإم���ار�ت  جامعة  من  �لكمبيوتر  علوم  يف 
تاأ�شي�س  �ل��دويل منذ  و�لتعاون  �لتنمية  ب��وز�رة  �ل��دويل  للتعاون  �مل�شاعد 
ع��دي��دة يف قطاع  و�إجن����از�ت  ..ول��دي��ه��ا م�شاهمات   2013 ع��ام  �ل����وز�رة 
�مل�����ش��اع��د�ت �خل��ارج��ي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة ومثلت �ل��دول��ة يف ع��دد م��ن �ملحافل 
�ملنظمات  بني  �لتو��شل  تعزيز  يف  مهما  دور�  ولعبت  �لدولية  و�مللتقيات 
�مل�شاعد�ت  بق�شايا  يتعلق  فيما  �ملانحة  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�جل��ه��ات  �ل��دول��ي��ة 

�لإن�شانية.
وت�شكيلية  وم��رج��م��ة  قا�شة  �إع��الم��ي��ة  فهي  �لكعبي  خلف  عائ�شة  �م��ا 
�إمار�تية حا�شلة على ماج�شتر يف علم �لأحياء �ملجهرية وتعمل حاليا 
م��دي��رة ل��وح��دة �ل��رب�م��ج يف ب��رن��ام��ج �لمم �مل��ت��ح��دة �لإمن���ائ���ي ومن�شق 
�حتفالت �لأمم �ملتحدة وتنقلت يف م�شرتها �ملهنية بني �لعمل كاأ�شتاذة 
للجنة  م�شاعد�  عاما  و�أم��ي��ن��ا  �لإم����ار�ت  جامعة  �لعلوم  بكلية  م�شاعدة 

�لوطنية �لإمار�تية لليوني�شكو.
لالأخبار  مذيعة  �لإع��الم��ي  �لتقدمي  جت��رب��ة  �لكعبي  عائ�شة  وخا�شت 
بقناتي �أبوظبي ودبي وترجمت جمموعة من �لق�ش�س و�لأ�شعار �لعاملية 
باأ�شلوب �شاعري مو�شيقي ولها عدة كتب وترجمات وجمموعات ق�ش�شية 

وهي �شاحبة د�ر �قر�أين للن�شر و�لتوزيع.

•• دبي -وام:

ت���ر�أ����س �ل���ل���و�ء �ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل���ق���دو����س ع��ب��د �ل����رز�ق 
�لعبيديل م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �جلودة و�لتميز 
�ل�شمعة  لإد�رة  دب��ي  �شرطة  ملجل�س  �ل���دوري  �لجتماع 
�لإد�ر�ت  مديري  من  عدد  بح�شور  �ملتعاملني  وخدمة 

�لعامة ومر�كز �ل�شرطة.
�لد�رة  تقرير  و�حل�شور  �لعبيديل  �ل��ل��و�ء  و��شتعر�س 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��ودة �ل�����ش��ام��ل��ة ع��ن ن��ت��ائ��ج م�����ش��وح��ات ر�شا 
�إىل  بالإ�شافة   2014 لعام  �لأول  للن�شف  �ملتعاملني 
�مل�شاركة يف ج��ائ��زة ح��م��د�ن بن  تاأهيل م��ر�ك��ز �خل��دم��ة 
�لعامة  �لد�رة  عر�شت  بينما  �لذكية  للحكومة  حممد 
�لتقني  �لنظام  مقرح  �جلنائية  و�ملباحث  للتحريات 
�لتو��شل �لجتماعي فيما  �ل�شمعة على مو�قع  ملر�قبة 
��شتعر�شت �لد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع م�شروع جلنة 
ت�شمية  وم�شروع  �لقوة  م�شتوى  على  �ملوحدة  �لت�شويق 

�ملتحدث �لر�شمي لو�شائل �لإعالم.
وقدم بطي �لفال�شي مدير �إد�رة �لإعالم �لأمني عر�شا 
ع���ن م�����ش��روع جل��ن��ة �ل��ت�����ش��وي��ق �مل���وح���دة ع��ل��ى م�شتوى 
و�لتي  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �لعامة  �لإد�ر�ت 

للت�شويق  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  و���ش��ع  �إىل  ت��ه��دف 
وتنفيذها ور�شم �ل�شيا�شات و�خلطط �لتنفيذية لت�شويق 
باخلطة  �ملرتبطة  �مل�شاريع  على  و�لإ���ش��ر�ف  �خل��دم��ات 
لتنفيذ  �ملعتمدة  �مل��و�رد  و�إد�رة  للت�شويق  �لإ�شر�تيجية 
�خلطة �لإ�شر�تيجية للت�شويق ومو�ءمة خطة �للجنة 
�لعام لالت�شال �حلكومي  �لدليل  وبر�مج عملها ببنود 
يف  �ملوؤ�ش�شاتية  �لهوية  دليل  حمتوى  تطبيق  ومتابعة 

كافة �لأن�شطة و�لفعاليات.
�لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  م�����ش��روع  �ل��ف��ال���ش��ي  ��شتعر�س  ك��م��ا 
لو�شائل �لإعالم حيث يقوم مبهام �لإ�شر�ف على جميع 
بالقيادة  �ملبا�شر  و�لت�شال  �ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  عمليات 
�لإعالم  و�شائل  كافة  مع  و�لتو��شل  للموؤ�ش�شة  �لعليا 
�لفر�س  و�إد�رة  للموؤ�ش�شة  �لإعالمية  �لعالقات  و�إد�رة 
وخارجيا  د�خليا  �ملوؤ�ش�شية  بال�شمعة  �ملتعلقة  و�ملخاطر 
باملوؤ�ش�شة  �لتنظيمية  �ل��وح��د�ت  مب��دي��ري  و�لت�����ش��ال 
و�لقيام بدور �مل�شت�شار �لرئي�شي ملتخذ �لقر�ر يف كل ما 
�ل�شيا�شات  باأن�شطة �لت�شال و�مل�شاهمة يف و�شع  يتعلق 
�لأولوية  مر�حلها  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  مل�شاريع  و�لتخطيط 
على  و�لإ�شر�ف  �لإعالمية  �حلمالت  و�إد�رة  وتخطيط 

كتابة �لكلمات للقيادة �ملوؤ�ش�شية يف �ملنا�شبات �لر�شمية.

�شرطة اأبوظبي تعر�س جتربة اإدارة اأحداث اأوملبياد لندن 2012 بامللتقى التا�شع للمعرفة

وفد من �شرطة الفجرية يطلع على نادي املبدعني باأمن الهيئات يف دبي

مركز �شلطان بن زايد للثقافة ينظم حما�شرة عن دور منظمات االأمم 
املتحدة واأ�شباب عزوف املواطنني االماراتيني عن االلتحاق بها 

جمل�س �شرطة دبي الإدارة ال�شمعة ي�شتعر�س 
تقريرا عن نتائج م�شوحات ر�شا املتعاملني 

جامع ال�شيخ زايد الكبري ي�شتقبل مليونا و200 األف م�شل وزائر خالل ثالثة اأ�شهر

•• اأبوظبي-وام:
�أب���وظ���ب���ي جتربة  ���ش��رط��ة  ع��ر���ش��ت 
2012 يف  ل��ن��دن  �أومل���ب���ي���اد  �أح�����د�ث 
�مل��ل��ت��ق��ى �ل��ت��ا���ش��ع ل���ت���ب���ادل �مل���ع���ارف 
و�لأف������ك������ار م��ل��ت��ق��ى �مل���ع���رف���ة �ل����ذي 
نا�شر  �لدكتور  �للو�ء  �أعماله  �فتتح 
�لعام  �لأم����ني  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
بقاعة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي������ر  �ل���������وزر�ء 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �جلنائية  �لأدل���ة 
ع��ل��ى مدى  ورك���ز  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
يف  �لتجربة  من  �ل�شتفادة  �إمكانية 
و�أكد   .2020 �ك�شبو  �إد�رة فعاليات 
�أن �مللتقى �لذي نظمه  �لأمني �لعام 
�ل�شر�تيجية  ب��اإد�رة  �ملعرفة  مركز 
�للجنة  بالتعاون مع  �لأد�ء  وتطوير 
�لعليا للمعرفة يج�شد روؤية �لقيادة 
�أب��وظ��ب��ي ب�شمان  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�أب��وظ��ب��ي كمجتمع  �إم����ارة  ����ش��ت��م��ر�ر 
ب���الأم���ن و�ل�����ش��الم��ة وتقدمي  ي��ن��ع��م 
خ����دم����ات ���ش��رط��ي��ة ع���ال���ي���ة �جل�����ودة 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف �لإم�����ارة 
�ملعرفة  �ن ملتقيات  وق��ال  وزو�ره���ا. 
جميع  يف  �ملعرفة  ثقافة  ن�شر  ت��ع��زز 
�أ���ش��ب��ح��ت و�قعا  �ل��ق��ط��اع��ات و�ل��ت��ي 

ع��م��ل��ي��ا وع��ل��م��ي��ا م���ن خ���الل تطبيق 
فر�شة  وت���ع���د  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل 
�لتجارب  على  و�لط����الع  للتباحث 
�ملعارف  ل��ت��ب��ادل  وف��ر���ش��ة  �مل��ت��م��ي��زة 
كوينتون  �إي��ان  وعر�س  وتطويرها. 
�لقومي  �لأمن  ملن�شق  �لأول  �مل�شاعد 
ل��الأل��ع��اب �لأومل���ب���ي���ة ل��ن��دن 2012 
�لتجربة من خاللورقة عمل حتدثت 
ع��ن �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي مت ب��ه��ا تاأمني 
�لأوملبية  و�للعاب  �لأوملبية  �لألعاب 

..م�شر��إىل   2012 لندن  �لرديفة 
عدد من �لتحديات �لتي مت تفاديها 
من بينها �ملعاينة �مليد�نية و�لتوقعات 
ت��ك��ام��ل �جلهود  �ل��دول��ي��ة و����ش���رورة 
و�خلا�شة  �ل���ع���ام���ة  �جل����ه����ات  ب����ني 
ومنهجية  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ق��وى  وت��وف��ر 
�خلطة  �إىل  �ن���ت���ق���ل  ..ث������م  �ل���ع���م���ل 
�ل�شر�تيجية و�لتي تهدف لتنظيم 
و�آمنة  �شليمة  ب�����ش��ورة  �أل��ع��اب  دورة 
م��ع �حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ث��ق��اف��ة و�ل���روح 

�إىلم�شوؤوليات  وت��ط��رق  �لأومل��ب��ي��ة. 
�لأوملبية  �لأل�����ع�����اب  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة 
�لأوملبية  لالألعاب  �ملنظمة  و�للجنة 
�ملعنية  �جلهات  وم�شوؤوليات  بلندن 
و�ختتم  عملها..  ومنهجية  ب��الأم��ن 
عر�شه باأهم �لو�شائل و�لطرق �لتي 
مت تطبيقها لنجاح �لألعاب �لأوملبية 
من  ع��دد  �مللتقى  ح�شر  وت��اأم��ي��ن��ه��ا. 
�لقيادة  �ل�����ش��ب��اط��وم��ن��ت�����ش��ب��ي  ك���ب���ار 

�لعامة ل�شرطة �أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

�لكبر  �ل�شيخ ز�يد  ��شتقبل جامع 
�أب��وظ��ب��ي ن��ح��و م��ل��ي��ون و200  يف 
�أل����ف م�����ش��ل وز�ئ�����ر خ����الل �لربع 
�ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ع��ام �جل����اري بو�قع 
�ألف  و344  م�����ش��ل  �أل����ف   873
زو�ر  م��ن  �لعديد  ويحر�س  ز�ئ���ر. 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
ب�شكل عام و�إمارة �أبوظبي �أبوظبي 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���س ع��ل��ى زي�����ارة جامع 
�ل�شيخ ز�يد �لكبر بو�شفه منوذجا 
فريد� للعمارة �لإ�شالمية وفنونها 
وزخرفتها ومعلما �شياحيا وثقافيا 
يعرب عن خال�شة فنون �لعمارة يف 

�لعامل.
و�أع�����د م��رك��ز ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�يد 

�لثقايف وذل��ك من خالل  �لإر���ش��اد 
ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل ع���دد م���ن طلبة 
�مل���د�ر����س و�جل���ام���ع���ات م���ن خالل 
يف  ع��ق��ده��ا  ي��ت��م  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت 
�لد�ر  �ب��ن  برناجمي  �شمن  �ملركز 
تاأ�شي�شه  منذ  �ملركز  �أطلقه  �ل��ذي 
�ملر�شد  وبرنامج   2008 �لعام  يف 
ي�شتهدف  �ل���ذي  �ل�شغر  �ل��ث��ق��ايف 
فئة طالب �ملد�ر�س �لذين تر�وح 

�أعمارهم بني 12 و14 عاما.
و����ش���م���ن �����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة �مل���رك���ز 
ومتمي�زة  ر�ئ���دة  خ��دم��ات  لتقدمي 
من خالل و�شع �شيا�شات ومعاير 
متطورة و��شتخد�م تقنيات حديثة 
لالإر�شاد �ل�شياحي مت تطبيق �إد�رة 
ل�شمان  �جل���ام���ع  يف  �مل��ج��م��وع��ات 
و�شول �شوت �ملر�شد جلميع �لزو�ر 

�لثقايف و�لديني لدى جميع �أفر�د 
�ل�شيخ  �أطلق مركز جامع  �ملجتمع 
حما�شر�ت  �شل�شلة  �ل��ك��ب��ر  ز�ي���د 
كل  �إ�شبوعي  ب�شكل  تنظيمها  يتم 
�إث���ن���ني وب���ع���د ����ش���الة �ملغرب  ي����وم 
يف  �لتبيان  رو�ئ��ع  بعنو�ن  مبا�شرة 
يلقيها  و�لتي  �لقر�آن  �آي��ات  تف�شر 
يو�شف  و����ش���ي���م  �ل�����ش��ي��خ  ف�����ش��ي��ل��ة 
�آيات  تف�شر  �إىل  ف��ي��ه��ا  وي��ت��ط��رق 
�لإعجاز  وتو�شيح  �لكرمي  �لقر�آن 
�ل��ت��ي يحويها  و�ل��ب��الغ��ة  �ل��ل��غ��وي 

كتاب �هلل.
�ل�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  م��ن  وحر�شا 
ز�ي����د �ل��ك��ب��ر ع��ل��ى �أن ت�����ش��ل هذه 
�شريحة  �أك�����رب  �إىل  �مل���ح���ا����ش���ر�ت 
�ملركز  تعاون  ممكنة من �جلمهور 
م����ع ����ش���رك���ة �أب����وظ����ب����ي ل����الإع����الم 

�ل����ك����ب����ر خ����ط����ة �����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�لر�حة  ���ش��ب��ل  ل��ت��وف��ر  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ق�شارى  يبذل  حيث  ل��ل��زو�ر  كافة 
و�ل�شياح  �مل�شلني  جهده ل�شتقبال 
�لكبر  �مل���ع���م���اري  �ل�����ش��رح  وزو�ر 
جولت  تنظيم  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
ب�����ش��ك��ل يومي  ث��ق��اف��ي��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
للزو�ر بو��شطة مر�شدين ثقافيني 
موؤهلني  �ل����دول����ة  م���و�ط���ن���ي  م���ن 
�ملعلومات  ي��ق��دم��ون  ك��ف��اءة  وذوي 
�لكبر  �ل�����ش��رح  ع���ن  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
وم���ك���ون���ات���ه �مل���ع���م���اري���ة وب����د�ي����ات 
ب�����ش��ورة تعك�س  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  وت���اري���خ 
و�لإ�شالمية  �حل�����ش��اري��ة  �لقيمة 

جلامع �ل�شيخ ز�يد �لكبر.
وي����ح����ر�����س �مل�����رك�����ز ع���ل���ى �إع�������د�د 
جمال  يف  للعمل  �لوطنية  �لكو�در 

و�ليابانية و�للغات �لأخرى.
�لذين  �ل���ز�ئ���ري���ن  ف���ئ���ات  وت��ت��ن��وع 
يقبل  ح��ي��ث  �جل���ام���ع  ي�شتقبلهم 
�ل�����ش��ل��و�ت يف  �أد�ء  ع��ل��ى  �مل�����ش��ل��ون 
و�شحن  و�أروق��ة  �لرئي�شية  �لقاعة 
�جلامع خا�شة يوم �جلمعة �إ�شافة 
ذ�ت  �لدينية  �ملنا�شبات  جميع  �إىل 
�شالتي  مثل  �لكبرة  �لتجمعات 
يف  و�لتهجد  و�ل��ر�وي��ح  �لعيدين 
جانب  �إىل  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 
�لتي  �ليومية  �ل�شياحية  �لأف����و�ج 
ت���اأت���ي ل���زي���ارة �جل���ام���ع م���ن خارج 
وطالبات  ط���الب  م���ن  �أو  �ل���دول���ة 
وموظفي  و�جل���ام���ع���ات  �مل����د�ر�����س 
�حلكومية  �مل����وؤ�����ش���������ش����ات  ب���ع�������س 

و�خلا�شة من د�خل �لدولة.
�لوعي  تنمية  يف  دوره  �إط����ار  ويف 

�أجهزة  ��شتخد�م  وذلك عن طريق 
�شوتية خم�ش�شة للمجموعات.

وم�����و�ك�����ب�����ة ل�����ش����ت����غ����الل �أح�������دث 
�لإلكرونية  و�لأجهزة  �لبتكار�ت 
��شتحدث مركز جامع �ل�شيخ ز�يد 
�لإلكروين  �ملر�شد  جهاز  �لكبر 
�لذي بد�أ تطبيقه لأول مرة خالل 
تعريف  �إىل  ويهدف  �ملا�شي  �لعام 
�ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  �ل������زو�ر 
�لإ�شالمية وثقافة  �لعمارة  بفنون 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 
حممولة  �شلكية  ل  �أج��ه��زة  خ��الل 
باللم�س  ت��ع��م��ل  ب�����ش��ا���ش��ات  م�����زودة 
خاللها  م����ن  �ل�����ز�ئ�����ر  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
مكونات  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف 
�جلامع عرب 11 لغة منها �لعربية 
و�لأملانية  و�لفرن�شية  و�لإجنليزية 

قناتي  على  �ملحا�شر�ت  ه��ذه  لبث 
�أبوظبي �لأوىل و�أبوظبي �لإمار�ت 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  جمعة  ك��ل  �شباح 
يوم  وتعاد  �شباحا  ع�شرة  �حلادية 
و�لن�شف  ع�شرة  �لثانية  يف  �ل�شبت 
جانب  �إىل  �ل��ل��ي��ل  م��ن��ت�����ش��ف  ب��ع��د 
�أخرى  حما�شر�ت  �شل�شلة  تنظيم 
�ل���ذك���ر �حلكيم  ب��رن��اجم��ه  ���ش��م��ن 
�أ�شحاب  م��ن  ع���دد  يلقيها  و�ل��ت��ي 
مد�ر  على  دوري  ب�شكل  �لف�شيلة 
�ل���ع���ام. وع���رب �ل�����زو�ر ���ش��و�ء كانو� 
�أو  خ����رب�ء  �أو  ر���ش��م��ي��ة  �شخ�شيات 
�إعجابهم  عن  ز�ئ��ري��ن  �أو  مثقفني 
�لذي  �لكبر  ز�ي��د  �ل�شيخ  بجامع 
وتعزيز�  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  رم�����ز�  ي��ع��ت��رب 
�أبناء  بني  �مل�شرك  �لتعاي�س  لقيم 

�حل�شار�ت �ملختلفة.

ويل عهد ابوظبي يهاتف حممد بن �سعود وي�سيد بخطوته امل�سوؤولة يف االلتحاق باخلدمة الوطنية

حممد بن زايد: يف �شبيل الوطن تت�شاغر املنا�شب وتتوارى االألقاب وتتعاظم املهام وامل�شوؤوليات 
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �أول  �لفريق  �أك��د 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
فخورة باأبنائها �ملخل�شني �ملدركني حلجم �مل�شوؤوليات �لوطنية �مللقاة على 
عاتقهم و�مللبني لند�ء �لو�جب بحب �شادق ووفاء معهود. جاء ذلك خالل 
�ت�شال هاتفي �أجر�ه �شمو ويل عهد �بوظبي مع �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 
�إج��ر�ء�ت �لت�شجيل  �ل��ذي �نهى  بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ���س �خليمة 
�لرفعة  مليادين  �ملو�طنني  �ف��و�ج  �لوطنية وي�شتعد للدخول مع  يف �خلدمة 
و�لكر�مة.  وحيا �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان هذه �ل�شتجابة �لتي 

جنبا  �لوطنية  باخلدمة  �للتحاق  يف  �خليمة  ر����س  عهد  ويل  �شمو  �بد�ها 
تعك�س مقد�ر  �لو�جب يف �شورة  تاأدية  �لوطن يف  �أبناء  باقي  �ىل جنب مع 
ما يحمله �أبناء �لمار�ت قيادة و�شعبا من حب و�إخال�س ووفاء خلدمة هذ� 
�ن  �شموه  ورفعته م�شر�  �شانه  لإع��الء  كافة �جلهود  وب��ذل  �لغايل  �لوطن 
و�لود  و�ملحبة  �لوفاء  من  مزيج  �لوطن  و�بناء  �حلكيمة  �لقيادة  يجمع  ما 

و�لعطاء و�لتفاين و�لنتماء �لر��شخ بعمق تاريخنا و��شالة تر�ثنا.
 وقال �شموه: �ن �ن�شمامكم مع باقي �شباب �لوطن هو مثال ر�ئع يقتدى به 
ويعك�س ما يكنه �شباب �لمار�ت بكافة فئاته وم�شتوياته ومن خمتلف مو�قع 

�مل�شوؤولية من وفاء �شادق لرد ولو جزء ب�شيط من جميل هذ� �لوطن.
برئا�شة  �حلكيمة  �لقيادة  �ن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( 
تنظر بعني �لعتز�ز �ىل ما ي�شطره �بناء �لمار�ت من مو�قف وطنية م�شرفة 
و�لع�شكرية  �ملدنية  وجم��الت  ميادين  خمتلف  يف  عاليتني  وك��ف��اءه  ومتيز 
يت�شاركون يف هدف و�حد ويعملون لغاية و�حدة وهي �ن يبقى ��شم �لمار�ت 
عاليا خفاقا �شاخما كما عهدناه بت�شحيات �لرعيل �لول من �ملوؤ�ش�شني من 
�لباء و�لجد�د وبجهود �بنائه �ليوم �لذين يثبتون يف كل حلظة �ن دماءهم 

و�رو�حهم رخي�شة يف خدمة �لمار�ت.
وقال �شمو ويل عهد �بوظبي: يف �شبيل �لوطن تت�شاغر �ملنا�شب وتتو�رى 
�لألقاب وتتعاظم �ملهام و�مل�شوؤوليات ويزد�د �لبذل و�لعطاء لأجل وطن �أر�د 

له موؤ�ش�شوه �ن يكون دوما ح�شينا منيعا ب�شو�عد �بنائه �لوفياء.

وختم �شموه حديث مع �شمو ويل عهد ر��س �خليمة عرب �لهاتف: �أوجه لكم 
وم�شوؤولية  وطني  ح�س  من  �بديتموه  ملا  و�لتقدير  �لتحية  �لوطن  ولأبناء 
وما  �لتحديات  حجم  جميعا  مدركني  و�ل�شرف  �لعز  و�ج��ب  لتاأدية  عالية 

تتطلبه من جاهزية و��شتعد�د ملو�جهتها. 
�شعادته  ع��ن  �لقا�شمي  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
وقال:  �لوطنية،  �خلدمة  يف  �ل��و�ج��ب  ت��اأدي��ة  يف  �لوطن  �بناء  مع  بتو�جده 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  وتوجيهات �شاحب  �لوطن  ن��د�ء  نلبي  نحن 
كل يف موقعه جنود� خمل�شني  لنكون  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل 
ويف كل �لوقات فد�ء لوطننا �لغايل و�حلفاظ على مكت�شباته وعزته و�أمنه 

ومو��شلة نه�شته �ل�شاملة. 
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اأخبـار الإمـارات
اعرتف اأمام ال�سرطة بجرميتة

النيابة العامة براأ�س اخليمة حتقق مع قاتل اال�شيوي خنقا
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�جلن�شية  م��ن  و�ف���د�  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  �ىل  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  �أح��ال��ت 
ملبا�شرة  �خ��ر  ��شيوي  �شخ�س  قتل  ج��رمي��ة  بارتكابه  �ع���رف  �ل�شيوية 

�جر�ء�ت �لتحقيق معه متهيد� لتقدمية �ىل �ملحاكمة .
للعمليات  �لعامة  ب����الإد�رة  �جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  �لتحريات  �إد�رة  وك��ان��ت 
�ل�����ش��رط��ي��ة ب�����ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة مت��ك��ن��ت م���ن ف���ك ل��غ��ز م��ق��ت��ل �أحد 

ملقاة  �أي��ام  قبل عدة  �لآ�شيوية؛ وعرثت جثته  �لأ�شخا�س من �جلن�شية 
يف �إحدى مناطق ر�أ�س �خليمة.  ويف �لتفا�شيل �لتي ك�شفت عنها �لعقيد 
�إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية ب�شرطة  عبد�هلل علي منخ�س، مدير 
بعثور  يفيد  �ملا�شي  �لأح��د  بالغاً  �لعمليات  غرفة  بتلقي  �خليمة،  ر�أ���س 
�إح��دى مناطق  �لإن�شاء يف  �لأ�شخا�س على جثة ملقاة مبنزل قيد  �أح��د 
�لإم��ارة، وحتركت �جلهات �ملعنية �إىل موقع �حلادث، وتبني من �ملعاينة 
يبلغ من   ، �جلن�شية  �آ�شيوي  �لأ�شخا�س  لأح��د  تعود  �جلثة  ب��اأن  �ملبدئية 

وجمع  حت��ٍر،  و  بحث  فريق  ت�شكيل  مت  �لفور  وعلى  عاماً.   )39( �لعمر 
يبلغ  �آ�شيوي �جلن�شية  �أنه  �لفريق هوية �جلاين وتبني  معلومات وحدد 
من �لعمر )30( عاماً، وجرت مر�قبته حلني �شبطه ومبو�جهته بالأدلة 
�ملتوفرة، �عرف مبعرفته بالقتيل من فرة طويلة، وقد ن�شبت بينهما 
�جلاين  �ع���رف  معه  وبالتحقيق  �ل��زم��ن،  م���رور  م��ع  تر�كمت  خ��الف��ات 
بارتكاب �جلرمية حيث قرر �لتخل�س من �ملجني عليه وقتله، با�شتدر�جه 
�إىل �أحد �ملنازل حتت �لإن�شاء وقام بخنقه بو��شطة قطعة قما�س �إىل �أن 

�أنفا�شه �لأخ��رة، وتركه هناك جثة هامدة و�ألقى فوقه لوحاً من  لفظ 
�خل�شب ليخفي جثته عن �لأنظار وعاد �إىل منزله . وحّث �أفر�د �ملجتمع 
�إىل �شرورة �لتحّلي بروح �مل�شوؤولية و�لتع�ّق�ل يف حّل �خلالفات �لتي قد 
تن�شاأ بني �لأفر�د، و�تباع �لطرق �ل�شلمية �لقائمة على �لنقا�س و�حلو�ر 
�لهادئ يف حل خالفاتهم، منعاً لوقوع مثل هذه �جلر�ئم �لب�شعة، �لتي 
تنعك�س �شلباً على �أمن �ملجتمع، وتدمر حياة من �قرفها نتيجة حلظات 

من �لغ�شب وغياب �لعقل.

الداخلية توقع مذكرة تفاهم مع �شي�شكو العاملية لتطوير اخلدمات االإلكرتونية بالوزارة
•• اأبوظبي-وام:

مذكرة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  وق���ع���ت 
�شي�شكو  �شركة  مع  و�شر�كة  تفاهم 
جمال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 

�ل�شبكات.
ق�شم  ي�شبح  �مل���ذك���رة  ومب��وج��ب��ه��ا 
�لعامة  �لإد�رة  يف  �لفني  �لتدريب 
للخدمات �لإلكرونية و�لت�شالت 
دور�ت  بعقد  يقوم  معتمد�  مركز� 
�ل�شبكات  جم����ال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ومنح �شهاد�ت معتمدة من �شي�شكو 
�ل��ع��امل��ي��ة. وق���ع �مل��ذك��رة م��ن جانب 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  �ل����ل����و�ء  �ل�������وز�رة 
نا�شر �لري�شي مدير عام �خلدمات 
بالإنابة  و�لت�شالت  �لإلكرونية 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ورب��ي��ع دبو�شي  ب�����وز�رة 
مدير عام �شركة �شي�شكو �لإمار�ت 
وذلك على هام�س معر�س جيتك�س 

�لذي �ختتم فعالياته موؤخر�.
�لري�شي  �ل���دك���ت���ور  �ل���ل���و�ء  وذك�����ر 
�إ����ش���اف���ة مهمة  ت�����ش��ك��ل  �أن���امل���ذك���رة 

�لد�خلية  وز�رة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
وتزويد  �ملتعاملني  ر���ش��ا  و���ش��م��ان 
متكامل  ب��ن��ظ��ام  �ل���ت���دري���ب  �إد�رة 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى م���ن���ه���اج �ل�������دور�ت 
و�لمتحانات و�لتطبيقات �لعملية 
من خالل موقع �لإنرنت ل�شركة 
متدرب  لكل  ي��ك��ون  حيث  �شي�شكو 
لغايات  ي�����ش��ت��خ��دم  خ��ا���س  ح�����ش��اب 
�مل��ت��اب��ع��ة و�لخ��ت��ب��ار�ت ع��ل��ى �شبكة 
للفئات  بالن�شبة  �أم���ا  �لإن���رن���ت.. 
�مل�شتهدفة فت�شمل موظفي �لدعم 
�لتحتية  و�لبنية  و�ل�شبكات  �لفني 
علم  يف  متخ�ش�س  م��وظ��ف  و�أي 
�حلا�شوب �و تكنولوجيا �ملعلومات. 
ح�شر توقيع مذكرة �لتفاهم �ملقدم 
�إد�رة  مدير  �لوهابي  حممد  يا�شر 
�لإلكرونيةوعدد  �لتحتية  �لبنية 
بالذكر  ج���دي���ر  �ل�������ش���ب���اط.  م����ن 
من  �ل��ع��امل��ي��ة  �شي�شكو  ���ش��رك��ة  ت��ع��د 
�ل�شركات �لعاملية �لر�ئدة يف جمال 
�ملعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ح���ل���ول  ت���ق���دمي 

�ل�شبكية و�لأمنية .

�لتدريبية يف جمال �ل�شبكات عرب 
 Cisco Network برنامج 
�لأكادميية  وه��ي   Academy
تقدم  �ل����ت����ي  �ل����ع����امل  يف  �لأوىل 
بال�شبكات  متخ�ش�شة  ���ش��ه��اد�ت 

حتمل �شبغة عاملية.

باخلدمات  ب����الرت����ق����اء  ���ش��ت�����ش��ه��م 
�لإد�ر�ت  ج��م��ي��ع  يف  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�لإقليمية  و�لأق�����������ش�����ام  �ل���ع���ام���ة 
ل�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة.. م��و���ش��ح��ا �أن 
من  �شت�شتفيد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
وبر�جمها  �شي�شكو  �شركة  خ��رب�ت 

�ملهند�س  �ملقدم  �أو�شح  جانبه  من 
�أحمد حميد �ل�شويدي رئي�س ق�شم 
�لعامه  �لإد�رة  يف  �لفني  �لتدريب 
للخدمات �لإلكرونية و�لت�شالت 
�أنه مبوجب مذكرة �لتفاهم �شيتم 
�لإلكرونية  باخلدمات  �لرت��ق��اء 

موؤ�ش�شة زايد لالعمال اخلريية ت�شارك باملعر�س 
الوطني للتوعية املجتمعية واخلدمات االن�شانية

•• اأبوظبي-وام:

نهيان لالعمال  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �شاركت 
�لر�بعة  �ل�������دورة  �أع����م����ال  يف  و�لن�����ش��ان��ي��ة  �خل���ري���ة 
و�خلدمات  �ملجتمعية  للتوعية  �ل��وط��ن��ي  للمعر�س 
تعزيز  م���ب���ادرة  ب��رع��اي��ة   2014 ت��وع��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�أبوظبي  مبركز  وذل��ك  و�ملجتمعي  �لوطني  �لتالحم 
 22 �ىل   20 م��ن  �ل��ف��ره  خ��الل  للمعار�س  �لوطني 

�كتوبر �حلايل.
وقال �شعادة �حمد �شبيب �لظاهري �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة 
ز�يد �ن م�شاركة �ملوؤ�ش�شة يف هذ� �ملعر�س تاأتي �شمن 
م�شاركاتها يف �ملعار�س �لتي تقام يف �لدولة ودورها يف 
�لتعريف ون�شر ثقافة �لعمل �خلري بال�شكل �لعلمي 

�لذي يو�كب �لتطور�ت و�ملتغر�ت �حلالية.
و�أو�شح �نه بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
و�خيه  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �م��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �ل 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر ب��ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س 
مفهوم  تكري�س  �ىل  �ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  �لم��ن��اء  جمل�س 

�ل��ع��ط��اء و�خل���دم���ات �لإن�����ش��ان��ي��ة ل���دى �أف����ر�د �ملجتمع 
وحتقيق  �لإن�شانية  �خل��دم��ات  مبوؤ�ش�شات  و�لتعريف 
�ملعر�س  يف  �ملوؤ�ش�شة  جناح  زو�ر  ب��ني  مبا�شر  تو��شل 
وكافة �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة لتفعيل دور �لفرد يف �ملجتمع 
. و�شم جناح �ملوؤ�ش�شة مطويات تعريفية عن بر�جمها 
�لعامل  ب��ل��د�ن  خمتلف  يف  بها  تقوم  �لتي  وم�شاريعها 
�لفقهية و�ل�شولية  و�ي�شا عن معلمة ز�يد للقو�عد 
وكيفية تنزيلها و�لطالع عليها عرب �ملوقع �للكروين 
ملو�شوعة ز�يد و�لذي قامت �ملوؤ�ش�شة موؤخر� باطالقه 

تز�منا مع �طالق �ملعلمة.
خالل  من  توعويا  حدثا  يخلق  �ن  �ملعر�س  و��شتطاع 
بالتوعية  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات و�لإد�ر�ت  �لهيئات  جميع 
لتقوم  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�خل���دم���ات  و�ل��ت��ط��وع  �ملجتمعية 
بالتعريف بخدماتها ب�شكل مبا�شر لزو�ر �ملعر�س من 
طلبة �ملد�ر�س و�جلامعات و�لأ�شر �لإمار�تية و�ملقيمة 
يف  �ملجتمع  �شر�ئح  بني  �لوعي  درج��ات  �أعلى  لتحقيق 
خمتلف �ملجالت �لتي تخ�س �لإن�شان �شو�ء يف حياته 

�ليومية �أو مل�شتقبل �لأجيال �لقادمة. 

ال�شاحل االإماراتي .. عنوان احل�شارة واإجنازات تنمو وتتغري وتاريخ ينه�س من جديد
•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شاحل  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �لرئي�شية يف  �مل���دن  ت��ق��ع 
وبالقرب من �خلر�ن و�أ�شهرها خور دبي و�ل�شارقة وعجمان و�أم �لقيوين 
ور�أ�س �خليمة تلك �خلر�ن هي مبثابة �لأنهار �لتي ت�شطر كل مدينة �إىل 

ن�شفني وبع�س �ملدن ولدت من رحم �جلزر مثل مدينة �أبو ظبي.
وجود �ل�شاحل و�ملمر�ت �ملائية �حلية و�جلزر �شهل �لت�شال بالعامل �لآخر 
كما �شاهمت يف �نتقال موؤثر�ت كثرة من ح�شارة وتر�ث �ل�شعوب �لأخرى 

عرب تلك �ملجاري �ملائية.
دولة  يف  ب�شرية  م�شتوطنات  �أول  ظ��ه��رت  و�ل��ب��ح��وث  �ل��در����ش��ات  وح�����ش��ب 
�لإمار�ت �أو�خر �لع�شر �حلجري �أي قبل نحو �شتة �آلف عام ووجدت �آثار 
�لقريبة و�لبعيدة مثل دملا وم��روح وعلى طول  �مل�شتوطنات يف �جلزر  هذه 
�لبحرية منذ  بالبحر و�لتجارة  �لأر���س  �إن�شان هذه  �رتباط  �ل�شاحل وبد�أ 
ح�شارة  عهد  يف  �شنة  �آلف  �شتة  قبل  �أي  �مليالد  قبل  ع��ام  �آلف   4 ح��و�يل 

�لعبيد بو�دي �لر�فدين.
وخالل �لع�شر �لربونزي 3200-1300 ق.م لعبت �لإمار�ت دور� مهما 
و�دي  �إم��رب�ط��وري��ة  �إىل  و�للوؤلوؤ  �لنحا�س  بت�شدير  �لإقليمية  �لتجارة  يف 
من  �لأخ���رى  و�لب�شائع  �لفخارية  و�لأو�ين  �ل��ع��اج  و����ش��ت��ر�د  �ل��ر�ف��دي��ن 

�أفغان�شتان و�إير�ن وو�دي �ند�س.
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �حل��ي��اة  يف  رئي�شيا  دور�  �لبحر  �شاحل  ول��ع��ب 
و�أظهرت حفريات �لدور باأم �لقيوين �ن لالإمار�ت رو�بط مع �لإمرب�طورية 
�لرومانية خالل �لعهد �مل�شيحي يف �لوقت �لذي كان مليناء دبا على �ل�شاحل 

�ل�شرقي رو�بط جتارية مع �ل�شني.
وبحلول �لقرن �ل�شابع �مليالدي �عتنق بع�س �لنا�س �لديانة �مل�شيحية كما 
تظهر بقايا دير عرث عليها يف جزيرة �شر بني يا�س لكن �شرعان ما �نت�شر 
�لإ�شالم ودخل �لنا�س يف �لدين �جلديد ومن ثم لعبو� دور� رئي�شيا يف ن�شر 
�لعقيدة �لإ�شالمية يف �ملناطق �ملجاورة ومناطق �ل�شرق �لأخرى �نطالقا 

من ميناء جلفار يف ر�أ�س �خليمة.
ث���م خ�����ش��ع �ل�����ش��اح��ل �لإم����ار�ت����ي م��ث��ل��ه م��ث��ل ب��اق��ي �مل��ن��ط��ق��ة �إىل �شيطرة 
�لربتغاليني يف �لقرن �ل�شاد�س ع�شر �إل �ن �جلبال ومناطق �لد�خل جنحت 
يف �حلفاظ على �شيادتها وحريتها حيث ميكن �إرجاع فرة قيام �لدولة �إىل 
هذه �لفرة وبحلول نهاية �لقرن �ل�شاد�س ع�شر ب�شط حتالف قبائل بني 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  منها  يتحدر  �لتي  نهيان  �آل  �أ�شرة  بقيادة  يا�س 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه موؤ�ش�س وباين دولة �لإمار�ت �شيطرته على 
�جلزء �لغربي من �لبالد حيث قامت �إمارة �بوظبي ثم �نتقلت عا�شمتهم 

�إىل جزيرة �أبو ظبي على �ل�شاحل.
�ل�شارقة  حكاما  منها  ينحدر  �لتي  �لأ���ش��رة  وه��ي  �لقو��شم  �أ���ش��الف  ورك��ز 
ور�أ�س �خليمة �أنف�شهم بعد فرة ق�شرة على �ل�شاحل �ل�شمايل من �لبالد 
�أو�ئل �لقرن �لتا�شع ع�شر �شطوة  وحتدت �لقوة �لبحرية للقو��شم بحلول 
�أدى وبعد نز�ع متقطع لأكرث من  �شركة �لهند �ل�شرقية �لربيطانية مما 

عقد �إىل �لوجود �لربيطاين يف �ملنطقة.
و��شتعاد حكام �لإمار�ت �شيادتهم على �ل�شوؤون �لد�خلية مبوجب �تفاقيات 
وقعت مع �لربيطانيني يف �لعام 1820 و��شتفادو� من �حلماية �لبحرية 
�لربيطانية �لتي �أدت �إىل �زدهار مهنة ��شتخر�ج �للوؤلوؤ على طول �ل�شاحل 
�ملحلي  �لقت�شاد  رئي�شا يف  �للوؤلوؤ عن�شر�  �لغو�س بحثا عن  وظلت حرفة 
�لع�شرين عندما تلقت �شربة مزدوجة جر�ء  �لقرن  �لثالثينات من  حتى 

يف  �ل����زور�  منطقة  �أن  كما  �لبحر  م��ي��اه  حت��ت  و�ن��ط��م��ر  ف��غ��رق  �ل�شبعينات 
و�أب��و ظبي وجزيرة  دب��ي  وكذلك غنا�شة بني  �لأم��ر  بهذ�  متاأثرة  عجمان 

�شر بو نعر �لتي غرق جزء منها يف مكان تيار �ملاء.
�ملناطق �شرورة  تلك  �ل��ردم و�حلفر يف مثل  �ملنطلق يعترب منع  ومن هذ� 
ملحة لن هذه �لأعمال تدمر �لآثار حيث تقوم �لبلديات و�ل�شركات باحلفر 
وثرو�ت  �آث��ار  �ل�شو�حل وما حتتويه من  تدمر  و�لدفن بطريقة ع�شو�ئية 
ولبد �ن تتكامل �لأمور ويتم �ل�شتئنا�س بر�أي �ملتخ�ش�شني و�خلرب�ء يف 

مثل تلك �لأعمال.
كما �ن �ملعلومات و�لدلئل حول جزيرة دملا ترجح �نه قد يكون حولها �آثار 
غارقة وكذلك جزيرة �شر بني يا�س حيث يوجد بها موقع �أثري وكني�شة 
..كما �ن �كت�شاف منازل عمرها 7 �آلف عام يف جزيرة مروح يعترب مدخال 
هاما لفر�شية �ن هناك مدنا �إمار�تية قدمية و�آث��ار� رمبا تكون غارقة يف 

مياه �خلليج.
و�شهدت �ل�شو�حل و�خلر�ن قيام جل ح�شارة �لإمار�ت وهي مناطق قدمية 
قدم �حلياة يف �ملنطقة �إل �أنها دفنت ودمرت �أمام تدخل �لإن�شان و�إ�شر�ره 
�أو بالقرب منها ليبقى �لت�شاوؤل  على بناء �ملدن �ل�شاحلية �حلديثة فوقها 
�مل�شروع: هل تطرح �أمو�ج �ل�شاحل �لإمار�تي لغز� جديد� يف تاريخ �لإمار�ت 

�لقدمي و�حلديث.
�شر�ي  ب��ن  �لدكتور حمد حممد  يقول  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شاحل  ت��اري��خ  وح��ول 
�لأ�شتاذ �مل�شارك يف ق�شم �لتاريخ و�لآثار بجامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: 
بال �شك �أنه يف منطقة �لإمار�ت وعموم منطقة �خلليج �لعربي كانت توجد 
�أو  مدن �شاحلية ود�خلية �زده��رت يف فرة من فر�ت �لتاريخ ثم �ختفت 

�أفل جنمها �أو مل يبق �إل بع�س �آثارها.
�حلقب  ح�شب  ذكرها  جاء  �لتي  �ل�شاحلية  �لإمار�تية  �ملدن  �أهم  وي�شيف: 
و�لروماين  �ل��ي��ون��اين  �لع�شرين  �أو  �ل��ق��دمي  �ل��ت��اري��خ  يف  ���ش��و�ء  �لتاريخية 
�لربتغاليني  �أي��ام  ثم  �لإ�شالمية  �لع�شور  ثم  �لإ�شالم  قبل  ما  ع�شور  ويف 

و�لإجنليز هي بالرتيب جلفار ودبا وخورفكان ور�أ�س �خليمة و�ل�شر.
�لقدمية  �خلر�ئط  على  �ل�شاحلية  �ملدن  بع�س  بق�شة ظهور  يتعلق  وفيما 
�لتي ظهر  زور  �لكالم ينطبق على مدينة  �لآن.. ي�شيف: هذ�  و�ختفائها 
�ل�شاحل  من  �ل�شمايل  �جل��زء  يف  �لربتغالية  �خلر�ئط  بع�س  على  �أ�شمها 

�لإمار�تي.. وم�شى يقول: �أرى �ن �ل�شم حتريف ل�شم �ل�شر .
وغنا�شة  �لو�شل  مثل  �لآن  لها  وج��ود  ل  كثرة  م��دن  بذكر  يتعلق  وفيما 
و�لف�شت.. يجيب: هذه �لظاهرة توجد يف �لعامل �أجمع وهي ظاهرة طبيعية 
عليها  تقع  كانت  �لتي  �لتجارة  ط��رق  �نتقال  منها  كثرة  لأ�شباب  حت��دث 
عليها مثل هذه  تعتمد  كانت  �لتي  �لإنتاج  �أماكن  تغر  �أو  �مل��دن  تلك  مثل 
�ملو��شع مما �أدى �إىل �نتقال �ل�شكان منها كما قد يكون �جلفاف و�لأحد�ث 
�إىل  بالإ�شافة  وجيها  �شببا  و�لت�شحر  �لفي�شانات  من  �لأخ��رى  �لطبيعية 

�ل�شبب �لأكرث و�قعية وهو غلبة مياه �لبحر على �ل�شو�حل.
ويتابع بن �شر�ي: فمثال مدينة جلفار ذكرت يف �ملر�جع ودونت يف �لتاريخ 
�أن  و�أ�شبحت ل تذكر و�لأ�شباب معروفة وهي  �لوجود فجاأة  و�ختفت من 
�ملدينة تعر�شت على مر تاريخها �لطويل لأح��د�ث ع�شكرية و�إد�رية  هذه 
�لبلدة من  �أ�شاب  ما  �إىل  �إ�شافة  لالأفول  كثرة جعلتها عر�شة  و�شيا�شية 
�ل�شكان  �أن  كما  �لربتغايل  �لح��ت��الل  من  �لتحرير  عمليات  �أث��ن��اء  تدمر 

غرو� مكان ��شتيطانهم من جلفار �إىل ر�أ�س �خليمة �حلالية.
و�لنهيار مر�حل  �ل�شقوط  ثم  �لزده��ار  ثم  �ل��ربوز  ثم  �لظهور  وي�شيف: 
ي��زول ويختفي ومنها ما يظل  �مل��دن فمنها ما  طبيعية متر بها كثر من 

�لركود �لقت�شادي �لعاملي وظهور �للوؤلوؤ �ل�شطناعي وتال�شت بعد �حلرب 
بكميات  �كت�شف  �ل��ذي  �لنفط  ظهر  حيث  ق�شرة  بفرة  �لثانية  �لعاملية 
و�شع  �شنو�ت حيث  ب��اأرب��ع  ذل��ك  بعد  ت�شديره  وب���د�أ   1958 ع��ام  جت��اري��ة 
�أ�شا�س منو �قت�شادي غر وجه �حلياة يف �لإم��ار�ت منذ ذلك �لوقت وبد�أ 
حكام �لإمار�ت بقيادة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه م�شاور�تهم �لتي �أدت �إىل �إن�شاء �لدولة �لحتادية مبا�شرة عقب �إعالن 
بريطانيا عزمها �لن�شحاب من �ملنطقة يف عام 1968 ..ومن ثم ظهرت 
�لع�شوية يف  و�أ�شبحت كاملة  �لوجود  �إىل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 

�ملجتمع �لدويل يف �لثاين من دي�شمرب عام 1971.
علماء  من  و�مل�شت�شرقون  �لباحثون  �جمع  �ل�شابقة  �ملقدمة  منطلق  وم��ن 
تاريخ و�آثار ورجال دين و�شيا�شة على �أن تاريخ دولة �لإمار�ت �رتبط �رتباطا 
لوجدناه  �ل�شاحل  تاريخ  �أهمية  تتبعنا  لو  فتاريخيا  ب�شاحل �خلليج  وثيقا 
�لإم��ار�ت قدميا وحديثا بل وتعدى ذلك ليرك �شاحل  تاريخ  ي�شكل جل 
�لإمار�ت ب�شمة قوية يف تاريخ �ملنطقة �لقدمي و�حلديث لأنه كان وما ز�ل 
ميثل عامل جذب و��شتقر�ر فقامت بجو�ره ح�شار�ت عريقة و�أ�شبح حمطة 
لل�شفن �لتجارية �لتي ت�شل ما بني ر�أ�س �خلليج وبقية �لأجز�ء �جلنوبية يف 

طريقها �إىل عمان و�لهند و�شرقي �أفريقيا.
�أقو�م  ويوؤكد �خل��رب�ء و�مل��وؤرخ��ون على �ن �شاحل �لإم��ار�ت �شهد ��شتيطان 
و�دي  ح�شارتي  مثل  �لقدمية  �حل�شار�ت  وعا�شرت  عليه  عا�شت  عديدة 
�لر�فدين وم�شر �لقدمية ويرجع �لف�شل يف �لتعرف �إىل تاريخ �لإمار�ت 
�لقدمي �إىل �ملنقبني �لذين توغلو� يف �ملا�شي �لعريق ومتكنو� من ك�شف ما 
�لثاين من  �لن�شف  تاأ�ش�شت يف  �لتي  للدولة  �لوجه �حلديث  �أبعد من  هو 

�لقرن �ملا�شي.
�لإمار�تي  �ل�شاحل  ب��ج��و�ر  �حل�شارية  �مل�شتوطنات  �أك��رث  �ملنقبون  ووج��د 
�لذي  يا�س  بني  غ��رب جزيرة �شر  يقع يف  �لرهبان  فدير  �جل��زر  ود�خ��ل 
�ل��دور على �شاحل �م  �إىل ما قبل �لع�شر �لإ�شالمي ومدينة  يعود تاريخه 
�ألفي عام وتل �لبرق يقع  �لقيوين كانت مدينة جتارية كبرة ترجع �إىل 
��شتمرت  �لقيوين وهي م�شتوطنة ح�شينة  �ل�شارقة و�أم  �ل�شاحل بني  على 
لأكرث من �ألفي عام من حو�يل 2500 ق . م �إىل بد�ية �لع�شر �مل�شيحي 
ومنطقة �شمل يف ر�أ�س �خليمة ت�شم مد�فن من �لقرنني �لثالث و�لثاين 
قبل �مليالد وم�شتوطنة كو�س بر�أ�س �خليمة تعود �إىل عهد ما قبل وبد�ية 

�لإ�شالم وكذلك مدينة جلفار �لقدمية �لو�قعة �شمال ر�أ�س �خليمة.
وبنيت على �ل�شاحل �أهم �لقالع و�حل�شون مبا فيها ق�شر �حل�شن يف �أبو 
ظبي وقلعة �لفهيدي يف دبي وح�شن �ل�شارقة وتلك �ملوجودة يف عجمان و�أم 
�لقيوين ور�أ�س �خليمة و�لفجرة ويف �أماكن �أخرى من �لدولة وهي كانت 
�لقو�عد  تلك  من  و�ح��دة  تعترب  �ل�شاحل  وحياة  �ملحليني.  للحكام  مقر�ت 
�لعري�شة �لتي عجز �ن ميحوها �لزمن وقام عليها بناء �أمة غارقة يف �لقدم 
�ل�شاحل  مناطق  �ن  ..كما  �ملعمورة  �أق�شى  يف  �شيتها  ذ�ع  م�شيدة  و�أجم��اد 
�لقريبة من �لبحر و�خلر�ن تعترب من �أهم مناطق �ل�شتيطان �لب�شري يف 
�لدولة ومتتلك كنوز� ح�شارية وتاريخية �أكدتها تقارير �ملنقبني عن �لآثار 
�ل�شعبية  �لثقافة  �أ�شكال من  �ملناطق عرب �شنو�ت طويلة  �أف��رزت هذه  وقد 

و�ملوروثات �لعريقة.
�لقرى  �أو  �مل��دن  من  كثر  تكون  �ن  فر�شية  �ملخت�شني  من  كثر  ويرجح 
يذكرها  ول  معاملها  و�شاعت  غرقت  قد  �لإم���ار�ت  يف  �لقدمية  �ل�شاحلية 
وغرقت  موجودة  كانت  حيث  بال�شارقة  �لف�شت  منطقة  مثل  �لآن  �لتاريخ 
قبل  �لبحر  بنحر  200 مر  بعمق  �شاحلها  تاأثر جزء من  �ن جلفار  كما 

هذ�  ولكن   . عاما  يكون  و�أحيانا  متدرجا  �أحيانا  �ل���زو�ل  ياأتي  وق��د  قائما 
ورئة  �ل��وج��ود  و�شر  �حل�شارة  عنو�ن  هو  ه��ذ�  يومنا  حتى  م��از�ل  �ل�شاحل 
�لتطور �إذ يحت�شن هذ� �ل�شريط �ل�شاحلي �شبع مدن من بني �لأ�شرع منو� 
�ملباين  �ل�شاحل  بامتد�د  فتمتد  �لعاملية  �مل��دن  خارطة  على  تاألقا  و�لأك��رث 
�لهند�شية و�لعمر�نية �لفارهة من �أبر�ج وناطحات �شحاب وفنادق م�شيدة 

حتت �ملياه ..هذ� وي�شل طول �لربج �أحيانا �إىل �أكرث من 600 مر.
وحازت �لإن�شاء�ت �ل�شخمة على �ل�شاحل مثل ق�شر �لإمار�ت وحلبة يا�س 
وجزيرة �ل�شعديات وبرج خليفة و�أبر�ج �لإمار�ت وفندق برج �لعرب �شمعة 
و�شهرة عاملية و��شعة وجذبت كثر� من مهند�شي �ملعمار من جميع �أنحاء 

�لعامل �إىل �ملنطقة بهدف ت�شييد من�شاآت مميزة ملفتة لالأنظار.
و�لعا�شمة  ظ��ب��ي  �أب���و  م��دي��ن��ة  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ت��ق��ع  �ل�����ش��اح��ل  وع��ل��ى 
�ل�شارقة  مدينة  �لثقافية  �لعا�شمة  وب��ج��و�ره��ا  دب��ي  مدينة  �لقت�شادية 
مت�شي  �لتي  وبامل�شاريع  �ملتفردة  باحلد�ثة  �ل�شرق  م��دن  ك��ل  ع��ن  تتمايز 
لفكرة  عامليا  مثال  �ليوم  تعترب  �بوظبي  ..ومدينة  للعامل  مبهرة  ب�شرعة 
ف��ك��رة توظيف  �لنظر يف  �إع����ادة  م��ن خ��الل  �ل�شاحلية  �مل���دن  وت��ط��ور  ب��ن��اء 
لتنمية  و�لرغبة  �ل�شرورة  �شوء  يف  �ملكان  وتطور  ت�شكيل  و�إع��ادة  �ل�شاحل 

�ملكان وحتقيق �حلد�ثة.
هذ� �ل�شاحل �لعريق �أعطى مدينة �أبو ظبي �حلديثة بعد� �إن�شانيا و�شيا�شيا 
�لجتماعية  و�مل��م��ار���ش��ة  �ل��ع��م��ر�ين  �ل��ت��اأ���ش��ي��ل  و���ش��اه��م يف ح�شن  وث��ق��اف��ي��ا 
هذ�  لتاأريخ  مرجعيات  عن  للبحث  جمال  وفتح  و�لتجارية  و�لقت�شادية 
�ملكان و�لغو�س يف مياه هذ� �ل�شاحل لأنه مكان �حت�شن ح�شارتها �لقدمية 

و�شاهد على �آثارها وعر�قتها وحد�ثتها.
�لنفط  �كت�شاف  وبعيد  �ملا�شي  �ل��ق��رن  �شتينيات  منذ  ظبي  �أب���و  وحت��ول��ت 
�ل�شخمة و�ملباين  �لغناء و�لفنادق  �إىل مدينة ع�شرية حتف بها �حلد�ئق 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  وطموحات  ل��روؤي��ة  حتقيقا  �ل�شاهقة 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ..و�لآن ت�شارعت خطى �لتطور فيها حتى 
ت�شتقطب  م��زده��رة  �أع��م��ال  و�ح��ة  �ل�شنو�ت  م��ن  عقد  غ�شون  يف  �أ�شبحت 

�هتمام �لعامل وتلهم �لعامل باإن�شاء مدن م�شابهة.
بتوجيهات  حقيقية  نه�شة  مرحلة  �حلا�شر  �ل��وق��ت  يف  ظبي  �أب��و  وتعي�س 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أول �شمو  �لفريق  �هلل ومتابعة 
�لنمو  م�شرة  لتو��شل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
و�لثقافية  �لقت�شادية  �خلريطة  �شمن  �لإم��ارة  دور  وم�شاعفة  و�لتنمية 
و�ل�شياحية �لعاملية .. �إذ تعتزم حكومة �أبو ظبي جعل �لعا�شمة من �أف�شل 
مدن �لعامل عمر�نيا و�شياحيا وفقا خلطة �أبو ظبي للتنمية �مل�شتد�مة �لتي 

تنتهي بحلول عام 2030.
على �ل�شاحل ويف هدوء تعيد �أبوظبي �لتاريخ من جديد ودبي ت�شنع �لفرق 
�إذ يلوح يف �أفق �ل�شاحل �لبعيد برج خليفة �أطول ناطحة �شحاب يف �لعامل 
عاليا يف �شماء دولة �لإمار�ت لي�شيف �إىل �أجمادها �لكبرة جمد� جديد� 
باعتباره �أول مدينة عمودية متكاملة يف �لعامل ويتجلى فيه تناغم �لإبد�ع 

�لهند�شي و�لعناية بالتفا�شيل و�لقيمة �جلمالية �ل�شتثنائية.
ومن هذ� �ل�شاحل نه�س و�رتفع برج خليفة �لأعلى يف �لعامل و�أ�شحت دبي 
�أجمع و�أ�شبح �شاحل  �لعامل  �لعربية وحديثا ل يتوقف يف  مفخرة للمدن 
�ل��ع��امل وم���ارد� معماريا  و�أع��ل��ى ناطحة �شحاب يف  �أرق���ى  �لإم����ار�ت ميتلك 
ي�شرب باأ�شا�شاته يف جذور �حل�شارة وي�شمخ فوق �أغلى كيلومر مربع على 

�شطح �لأر�س يف �لعامل.
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�صح الكالم 

نعم ل ي�شح �إل �ل�شحيح ، فما تعتزم �لوز�رة تطبيقه �ليوم فيما يخت�س 
بامتحانات �ل�شفوف من 6 11- ، وحتديث �آليات تطبيق �لختبار�ت 
�لف�شلية ، و�عتز�مها تكليف فرق عمل من �لتوجيه بالوز�رة باإعد�دها 
لتكون موحدة على م�شتوى كافة �ملناطق �لتعليمية بالدولة هو عني 
�ل�شو�ب ، بعدما ثبت عدم جدوى ما كان مطبقا من قبل من جتارب 
منطقة  كل  كانت  م�شت  قريبة  �شنو�ت  م��دى  فعلى   ، �مليد�ن  �شهدها 
�لإد�رة  و�أ�شاد م�شئولو  تقوم بتحديد معاير خا�شة بها لمتحاناتها 
ع��ادت يف يونيو2012  �ل���وز�رة  �أن  �إل   ، �ملعنية حينها مبا هو مطبق 
لتقرر توحيد معاير بناء �لورقة �لمتحانية لذ�ت �ل�شفوف ، وتركت 
�أن �لنتيجة كانت و�حدة وهي غياب  �إل   ، للمناطق و�شع �لمتحانات 
�لعد�لة يف �لتقييم ، �إذ �شهدت �لوز�رة م�شاكل ل ح�شر لها من معلمني 
يتقاع�شون عن ��شتكمال �ملنهج في�شت�شهلون �إ�شقاط تلك �لدرو�س من 
ح�شابات �متحاناتهم مقابل مناطق �أخرى ملتزمة فغابت �لعد�لة يف 
�لتقييم ، �إىل �أن �رتاأت �لوز�رة �أن تكون �ملو��شفات و�لتطبيق بديو�نها 

فنعم ما �تخذته من توجه .
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س بل  �أن تنتهج ن��ه��ج  �ل������وز�رة  ك��ذل��ك ع��ن��دم��ا ت��ع��ت��زم 
ل�شمان  �لكفاء�ت  �ختيار  ومر�عاته  لكو�دره  توظيفه  يف   ، ومناف�شته 
جودة �ملخرجات ، فتقوم باإخ�شاع كافة �لعاملني يف �لوز�رة لختبار�ت 
و�ملناطق  ب��ال��وز�رة  �لعاملني  جميع  لت�شمل   ، �ملوظفني  كفاءة  قيا�س 
باملعلمني  مكتفية  غ��ر   ، �لب�شري  �لعن�شر  تقييم  بهدف  �لتعليمية 
�ل��وز�رة حاليا  تنتهجه  ملا  �ل�شو�ب  يعني عني  ، فهذ�  �مليد�ن فقط  يف 
�أن هناك فجوة ما بني �لتعليم  ، خا�شة بعدما طالعتنا تقارير توؤكد 
�ل��ط��ال��ب من  �ل��ث��ان��وي مل ميكن  �ل��ث��ان��وي و�جل��ام��ع��ي- ك��ون �لتعليم 
�ملنتج  �أن  يعني  مما   ،  - تاأهيلية  �شنة  دون  للجامعة  �ملبا�شر  �لدخول 
جودة  ل�شمان  �لتقييم  لزم  ول��ذ�  �لأد�ء  متو�شط  بامليد�ن  و�ملخرجات 
و�ملناطق  ب��ال��وز�رة  �لعاملني  م��ن  للعديد  �أوج��ه��ه��ا  ون�شيحة   ، �ملنتج 
�أن  توؤهلني  �لطويلة  خربتي  ثقافة  عن  نتخلى  �أن  فاآمل   ، �لتعليمية 
�أتوىل من�شبا قياديا ، فاخلربة ل تعني �شيئا دون نتاج ملمو�س طو�ل 
�شنو�ت �لعمل ، ولالأ�شف �ل�شديد وجدنا روؤ�شاء �أق�شام ومدر�ء لإد�ر�ت 
، مكتفني  ما  تويل من�شبا  بحقهم يف  يتم�شكون   ، مركزية ومدر�شية 
م��اذ� قدمو� خالل  ، ولكن  �مليد�ن وه��ذ� حقهم  �شنو�ت يف  باأنهم منذ 
تلك �ل�شنو�ت ل �شيء، وعندما خ�شعو� لختبار�ت ومقابالت �أجرتها 
�لوز�رة موؤخر� وخالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�شية ، ثبت عدم قدرتهم على 
تويل �أية م�شئولية ، فما فائدة �ل�شنو�ت �لطويلة �إذن �لتي ق�شيتموها 
تلك  توليهم  وكيفية  ملن�شبهم  و�شولهم  كيفية  عن  ناهيك   ، بامليد�ن 
فال  خيه  يعرف  وكلن  چريه  عيال  كلن  �ملثل  يقول  وكما   ، �مل�شوؤولية 
�شنو�ت  ق�شى  م��ن  ه��ن��اك  �أن  �لع��ت��ب��ار  يف  ن�شع  �أن  م��ن  ولب���د  نكابر 
و�شنو�ت قاربت على �أكرث من 20 عاما وعطاوؤه حملك �شر ، و�آخرين 
مل يق�شو� يف عملهم �أكرث من �شبع �شنو�ت وعطاوؤهم مميز ، فالعربة 
لي�شت بال�شنو�ت يا �شادة – فقد تكون خدمة ل خربة - وهذ� ما نود �أن 

ي�شل �إىل م�شامعكم �أن �لتناف�شية حتتاج لعقول ثرية �بتكاريه.
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الهوية االإماراتية: اأول بطاقة حكومية يف العامل معتمدة من مايكرو�شوفت
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة �لإم��ار�ت للهوية ح�شول بطاقة �لهوية �لإمار�تية �لذكية 
على �عتماد �شركة مايكرو�شوفت �لعاملية لتكون بذلك �أول بطاقة هوية 
وتتكامل  �ل�شركة  تعتمدها  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  حكومية  �شخ�شية 

تطبيقاتها �ملتقدمة مع �أنظمة �لت�شغيل ويندوز .
و�أكدت �لهيئة �أنه مبوجب �عتماد مايكرو�شوفت لبطاقة �لهوية �شتقوم 
�لهوية  بطاقة  على  بالتعرف  تلقائي  ب�شكل  وي��ن��دوز  �لت�شغيل  �أنظمة 
وبالتايل  باحلا�شوب  �ملت�شل  �لبطاقة  ق��ارئ  جهاز  يف  �إدخالها  مبجرد 
حتميل �لرب�مج �لالزمة للتفاعل مع بطاقة �لهوية من خالل تطبيق 

ت�شغيلي م�شغر.
هيئة  يف  �ملركزية  للعمليات  �لتنفيذية  �ملديرة  �لري�شي  عائ�شة  وقالت 

�لإمار�ت للهوية �إن �لتطبيق يتو�فق ب�شكل متكامل مع نظامي �لت�شغيل 
ويندوز 7 و ويندوز 8 وميكن تثبيته عرب �أي من �أجهزة �حلا�شب �لآيل 
و�لأجهزة �للوحية مبجرد ربطها ببطاقة �لهوية �لإمار�تية عرب جهاز 
على  مكان  �أي  من  �لتطبيق  لتحميل  �حلاجة  دون  �لإلكروين  �لقارئ 

�شبكة �لإنرنت.
و�أكدت �لري�شي �أن هذ� �لعتماد �لعاملي من �شركة مايكرو�شوفت لبطاقة 
�أن يعزز ثقة مطوري �لتطبيقات �لرقمية  �لهوية �لإمار�تية من �شاأنه 
�لهوية  بطاقة  ��شتخد�م  تدعم  �لتي  �لتطبيقات  م��ن  �مل��زي��د  لت�شميم 
حزمة  عرب  �لر�شمية  و�لوثائق  �مل�شتند�ت  بتحرير  يتعلق  فيما  خا�شة 
�أوف�س �ملكتبية و�إجر�ء عمليات �لدفع �لإلكروين و�حل�شول على خدمة 

�لت�شديق �لرقمي وغرها.
و�أ�شارت �لري�شي �إىل �أن هذ� �لإجناز �جلديد يحقق للموؤ�ش�شات �حلكومية 

�لإلكرونية مزيد�  �لهوية يف تعامالتها  �لتي تعتمد بطاقة  و�خلا�شة 
م��ن �مل��وث��وق��ي��ة و�لأم�����ان ع��ن��د �إج����ر�ء �ل��ت��ع��ام��الت �لإل��ك��رون��ي��ة بف�شل 
بيانات  قو�عد  �لبطاقة عرب  �شاحب  �لتلقائي من هوية  �لتحقق  ميزة 
�لهيئة. و�أو�شحت �لرئي�شي �أن تكامل بطاقة �لهوية �لإمار�تية �لذكية 
�ملعلومات  وح��م��اي��ة  �أم���ن  �شيعزز  �حل��دي��ث��ة  وي��ن��دوز  ت�شغيل  �أن��ظ��م��ة  م��ع 
�ل�شخ�شية لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات كما �شيتيح �لدخول �لآمن ملو�قع �جلهات 
�حل��ك��وم��ي��ة �لإل��ك��رون��ي��ة ب��و����ش��ط��ة �ل���ش��م و�ل��رم��ز �ل�����ش��ري �خلا�شني 
�لتي  �لعادية  �حل�شابات  �خ��ر�ق  فيه  �أ�شبح  �ل��ذي  �لوقت  يف  بالبطاقة 
تعتمد على ح�شابات وكلمات مرور يحددها م�شتخدمو مو�قع �لإنرنت 
�أمر� �شائعا. من جهته قال �شريل فوي�شن �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات 
�لإمار�ت  دولة  �إن  مايكرو�شوفت:  �شركة  لدى  �خلليج  يف  �لتكنولوجية 
�إىل  �لتحول  عملية  تقود  �لتي  �ل��دول  طليعة  يف  تاأتي  �ملتحدة  �لعربية 

�حلكومة �لذكية وهو ما يعزز �لتعاون طويل �لأمد مع �شركتنا لتقدمي 
�أف�شل �حللول �ملتطورة للم�شاهمة يف �لرتقاء باأعمال �لهيئة مبا يدعم 

ر�شالتها وروؤيتها وم�شاريعها �ل�شر�تيجية �لطموحة .
�لدعم  �أ�شكال  جميع  تقدمي  �لعاملية  مايكرو�شوفت  ع��زم  فوي�شن  و�أك��د 
م���ن �أج����ل ت��ط��وي��ر وت��ك��ام��ل �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ه��ي��ئ��ة �لإم�����ار�ت 
�ل�شر�تيجية بني  �ل�شر�كة  بهذه  �لفخر  ملتعامليها معربا عن  للهوية 

�جلانبني.
جتدر �ل�شارة �إىل �أن هيئة �لإمار�ت للهوية تعتزم توفر خدمة �لتوقيع 
�لرقمي يف �أكرث من 45 جهة حكومية وخا�شة يف �لدولة تتنوع ما بني 
موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة وم�شارف و�شركات �ت�شالت وغرها وذلك 
بعد جناحها بتوفر هذه �خلدمة ملا يزيد على ع�شرة مزودي خدمة يف 

�لدولة قامو� بتفعيلها �شمن خدماتهم �ملقدمة للمتعاملني.

حمدان بن زايد يوجه الهالل االأحمر بتقدمي دعم مايل ملوؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان لعالج املر�شى الفل�شطينيني وال�شوريني

اأغلبهم من اأ�سحاب ال�سوابق املبعدين من الدولة

�شرطة ال�شارقة تلقي القب�س على ت�شكيل ع�شابي تخ�ش�س ب�شرقة االأ�شالك الكهربائية والنحا�شية من امل�شتودعات

�شرطة ال�شارقة ت�شتقبل وفدًا ق�شائيًا من اململكة العربية ال�شعودية

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
ملوؤ�ش�شة  �لهيئة دعما ماليا  ..قدمت  �لأحمر  �لهالل  �لغربية رئي�س هيئة 
درهم  �ل��ف  و675  ماليني  ثالثة  بقيمة  �لأردن  يف  لل�شرطان  �حل�شني 

يخ�ش�س لعالج مر�شى �ل�شرطان من �لفل�شطينيني و�ل�شوريني.
�ل�شدد مبقر  �لتي مت توقيعها بني �جلانبني يف هذ�  ومبوجب �لتفاقية 
�لهالل �لأحمر يف �بوظبي �أم�س �لول يخ�ش�س ن�شف �ملبلغ لعالج �ملر�شى 
مركز  د�خ���ل  �ل��ع��الج  تكلفة  ت��وف��ر  ي�شتطيعون  ل  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينيني 
�لآخر  و�لن�شف  عمان  �لعا�شمة  يف  للموؤ�ش�شة  �لتابع  لل�شرطان  �حل�شني 

ملر�شى �ل�شرطان من �لالجئني �ل�شوريني �ملوجودين حاليا يف �لأردن.
عتيق  حممد  �لدكتور  �شعادة  �لأح��م��ر  �لهالل  جانب  من  �لتفاقية  وق��ع 
�لفالحي �لأمني �لعام فيما وقعها من جانب �ملوؤ�ش�شة �شمو �لأمرة دينا 
�لدكتور  �شعادة  بح�شور  لل�شرطان  �حل�شني  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  مرعد 
وعدد  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملزروعي  م�شلم  حمد�ن 

من �مل�شوؤولني يف �لهيئة.
وحددت بنود �لتفاقية �أطر و�آليات �لتن�شيق بني �جلانبني لتحقيق �أهد�ف 
�لتفاقية يف تخفيف �ملعاناة �ل�شحية للمر�شى �لفل�شطينيني و �ل�شوريني. 
وجاءت �لتفاقية تتويجا للتعاون �ل�شابق بني �لطرفني و تعزيز� ملجالت 
�لآن عن  �أ�شفرت حتى  و�لتي  �ل�شحي  �ملجال  بينهما يف  �لقائمة  �ل�شر�كة 

توفر �لرعاية �ل�شحية لع�شر�ت �ملر�شى من �لأطفال �لفل�شطينيني.
�ملزيد  تبني  �لتفاقية عزمهما على  توقيع  و�أك��د �جلانبان خالل مر��شم 
�ل�شحية  �لرعاية  توفر  يف  جهودهما  تعزز  �لتي  �مل�شركة  �مل��ب��ادر�ت  من 
و��شعا  �نت�شار�  ت�شهد  �لتي  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل�شرطان  ملر�شى  �لالزمة 
للمر�س ..ومت �لتفاق على تعزيز �لأ�ش�س و �لآليات �لتي متكن �لطرفني 
لتعزيز  �ل��دع��م  ح�شد  على  وتعمل  �ملر�شى  جت��اه  تطلعاتهما  حتقيق  م��ن 
قدر�ت �ملركز ومتكينه من �لقيام بدوره يف ظل تز�يد �لإقبال على خدمات 

�ملركز �لطبية.

وقال �شعادة �لدكتور حمد�ن م�شلم �ملزروعي �ن هذ� �لتعاون �لبناء ياأتي 
جت�شيد� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان بتبني �ملبادر�ت 
ون�شج  �ل�شحي  �ملجال  يف  خا�شة  �لإن�شانية  �ملعاناة  تخفف  �لتي  �لنوعية 
�لتي  و�لدولية  �لإقليمية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  مع  وبناءة  هادفة  �شر�كات 
�إن�شاين و غر ربحي  �إط��ار  �ملعوزين يف  للمر�شى  �لطبية  تقدم خدماتها 
..م�شر� �إىل �ن �تفاقية �لتعاون مع موؤ�ش�شة �حل�شني لل�شرطان تلبي جانبا 
�لالجئني  ورعاية  �لفل�شطينيني  حياة  لتح�شني  �لهيئة  جهود  من  حيويا 
�لهيئة على  ..و�أك��د حر�س  �لأح��د�ث يف بالدهم  �ملتاأثرين من  �ل�شوريني 
دعم قدر�ت �ملوؤ�ش�شة لتوفر �ملزيد من �لرعاية �ل�شحية للم�شتفيدين من 

خدماتها.
من جانبه �أكد �شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �شعي �لهالل �لحمر 
�لد�ئم و�هتمامها باملبادر�ت �لتي تعنى بتح�شني م�شتوى �لرعاية �ل�شحية 
�خلدمات  على  �حل�شول  يف  حظا  �لأق��ل  و�ل�شر�ئح  �شعفا  �لأ���ش��د  للفئات 
لتعزيز  �لأحمر  �لهالل  هيئة  ��شتعد�د  على  ..م�شدد�  �ل�شرورية  �لطبية 
�ل�شر�كة مع موؤ�ش�شة �حل�شني لل�شرطان باعتبارها من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة 
يف هذ� �ملجال و�لتي تقدم خدمات متكاملة و�شاملة للمر�شى يف و�حدة من 

�أهم �لتخ�ش�شات �لطبية.
وقال �إن �لهيئة ترحب مبثل هذه �ملبادر�ت �حليوية �لتي تهتم بالأو�شاع 
�ل�شحية لل�شر�ئح و�لفئات �ل�شعيفة وتعمل على حت�شني ظروفها وتخفف 
من �شدة �ل�شت�شعاف بينها ..و�أثنى على �جلهود �لتي ت�شطلع بها موؤ�ش�شة 
�حل�شني لل�شرطان يف مكافحة هذ� �ملر�س �لع�شال وتوفر فر�س �لعالج 

للم�شابني.
و�أع��رب عن تقديره للدور �لذي تقوم به �شمو �لأم��رة دينا مرعد �ملدير 
�لعام ملوؤ�ش�شة �حل�شني لل�شرطان لرقية �خلدمات باملوؤ�ش�شة وتو�شيع مظلة 
�مل�شتفيدين من خدماتها و��شتقطاب �لدعم و�لتاأييد لرب�جمها ..م�شدد� 
�أن تو�فق �ل��روؤى و�لأه��د�ف بني �لهالل و �ملوؤ�ش�شة توؤهلهما لإقامة  على 

�شر�كات �إ�شر�تيجية تخدم قطاعات و��شعة من مر�شى �ل�شرطان.
�إىل ذلك �أكدت �شمو �لأمرة دينا مرعد �أن هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 

تعترب من �أهم �ملانحني ملوؤ�ش�شة �حل�شني لل�شرطان و �لد�عمني لرب�جمها 
و�ملعززين خلدماتها �لطبية ..م�شيدة بالدور �لإن�شاين �لذي ت�شطلع به 
�لكو�رث  و  �لنز�عات  تعاين من  �لتي  و�ملناطق  �ل�شاحات  �لهيئة يف جميع 
�لرعاية  ت��وف��ر  جم��ال  يف  �لهيئة  ب��ر�م��ج  وحيوية  �أهمية  على  ..و�أك����دت 

�ل�شحية للفئات و �ل�شر�ئح �لتي تعاين من وطاأة �لظروف.
�لأو�شاع  حت�شني  على  حر�شها  جت�شد  �لطبية  �لهيئة  جهود  �إن  وق��ال��ت 
�ل�شحية لل�شعفاء و�شون كر�متهم �لإن�شانية ..موؤكدة على رغبة �ملوؤ�ش�شة 
يف تعزيز �ل�شالت و��شتمر�ر �لتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر باعتبارها 
�لعطاء  �شاحات  لها يف  �مل�شهود  و  �لر�ئدة  �لإن�شانية  �ملنظمات  و�ح��دة من 

�لإن�شاين �لرحبة.
و�أو�شحت �ن مر�س �ل�شرطان يعترب من �أمر��س �لع�شر �لفتاكة و �لأكرث 
بني  وت�شافرها  �جل��ه��ود  توحيد  يتطلب  مم��ا  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  يف  �نت�شار� 
�ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية و �ل�شحية ملكافحته و �حلد من �أخطاره وتقليل ن�شبة 
�لإ�شابة به. و��شتعر�شت جهود موؤ�ش�شة �حل�شني لل�شرطان �لتي �أ�ش�شت يف 
�ملوؤ�ش�شة  1997 مركز �حل�شني لل�شرطان �لذي يعمل حتت مظلة  �لعام 
لتوفر �أف�شل �لعالج ملر�شى �ل�شرطان يف �لأردن و�ملنطقة �لعربية ون�شر 
�ملبكر  للك�شف  �لهادفة  �لتعليمية  �لرب�مج  خالل  من  و�لتثقيف  �لتوعية 
بال�شرطان  �لإ�شابة  عن  �لناجتة  �لوفيات  لتقليل  �ملر�س  من  و�لوقاية 
وت��خ��ف��ي��ف �مل��ع��ان��اة ع��ن �مل�����ش��اب��ني م��ن خ���الل �لل���ت���ز�م ب��اأع��ل��ى م�شتويات 

�جلودة.
�ل�شروح  �أب��رز  قليلة من  �شنو�ت  �أ�شبح يف غ�شون  �ملركز  �أن  و�شددت على 
يف  �ل�شاملة  �خلدمات  يقدم  �ل��ذي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لإقليمية  �لطبية 
معاجلة �ل�شرطان للمر�شى �لبالغني و�لأطفال ..م�شرة �إىل �أنه ي�شتقبل 

�شنويا حو�يل ثالثة �آلف حالة مر�شية يوفر لها �لعالج �لالزم.
وقالت �إن �ملركز متكن من ن�شج �شر�كات قوية مع �أكرب �ملوؤ�ش�شات �لعاملية 
�ملخت�شة يف هذ� �ل�شاأن كاملركز �لأمريكي لل�شرطان وعدد من �مل�شت�شفيات 
لل�شرطان  �حل�شني  مركز  ��شتقطب  ..كما  �ملجال  هذ�  يف  �لر�ئدة  �لعاملية 

�لكثر من �لكفاء�ت �لطبية خلدمة بر�جمه. 

•• ال�صارقة-الفجر:

متكنت �أجهزة �لتحريات و�ملباحث 
�جل��ن��ائ��ي��ة ب�����ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة من 
ع�شابي  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ل���ى  �ل��ق��ب�����س 
ي�������ش���م ����ش���ب���ع���ة �أ�����ش����خ����ا�����س من 
قيامهم  بعد  �ل�شيوية  �جلن�شية 
نحا�شية  و�أنابيب  �أ���ش��الك  ب�شرقة 
�مل�شتودعات  �أح���د  م��ن  وكهربائية 
�لتابعة   15 �ل�شناعية  باملنطقة 

لإمارة �ل�شارقة . 
وت����ع����ود ت��ف��ا���ش��ي��ل �ل����و�ق����ع����ة �يل 
�ملناطق  ���ش��رط��ة  مل��رك��ز  ب���الغ  ورود 
بتعر�س  يفيد  �ل�شامل  �ل�شناعية 
�ملخ�ش�شة  �مل�������ش���ت���ودع���ات  �أح�������د 
�لكهربائية  �لأ�����ش����الك  ل��ت��خ��زي��ن 
�ل�شناعية  باملنطقة  و�لنحا�شية 
و�ل�شرقة  للك�شر  بال�شارقة   15
م���ن ق��ب��ل جم��ه��ول��ني وع��ل��ى �شوء 
�أمني  فريق  ت�شكيل  مت  �لبالغات 

•• ال�صارقة-الفجر:

يف  ممثلة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ��شتقبلت 
�لق�شائي يف  �ل�شلك  �أع�شاء  �ملخترب �جلنائي وفًد� من 
ميد�نية  زي��ارة  يف  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  م��ن  ير�فقهما  �جل��ن��ائ��ي  �مل��خ��ت��رب  مل��ق��ر 
بن  �شلطان  �لأ�شتاذ  �أول  نيابة  وكيل  كاًل من  بال�شارقة 
�لكتبي  على  �شعيد  �لأ���ش��ت��اذ  �أول  نيابة  ووك��ي��ل  غ��ازي��ني 
باملخترب  �مل��ن��وط��ة  �مل��ه��ام  ل��الإط��الع على طبيعة  وذل���ك 
مو�قع  يف  �لآث���ار  م��ع  �لتعامل  بكيفية  م���رور�ً  �جلنائي 
�جلرمية وطريقة تناولها ومعاجلتها و�نتهاًء بالتقارير 
يف  �لق�شاء  عليها  يعتمد  نتائج  من  حتويه  وم��ا  �لفنية 

�لبت يف خمتلف �لق�شايا و�كت�شافها .  

��شتقبال �لوفد كاًل من �لعقيد حممد حبيب  وكان يف 
�أحمد  و�لعقيد  �مل��ادي��ة  �لآث���ار  ف��رع فح�س  ح�شن مدير 
كما  �لبيولوجية  �لتحاليل  فرع  �ل�شركال مدير  حاجي 
�لفروع و�لوحد�ت  �لوفد يف جولة د�خل  مت ��شطحاب 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ط���ل���ع ع��ل��ى من����اذج م���ن ب���روت���وك���ولت �لعمل 
�لتقنيات  �لفنية من خالل  �ملعامل  �مل�شتخدم يف  �لفني 
�جلنائي  �لأحياء  يف  �مل�شتخدمة  �حلديثة  و�لتجهيز�ت 
و�آلية  وط��رق  و�ملخدر�ت  و�ل�شموم  و�لتزوير  و�لتزييف 

�لعمل بها .
�ل�����ش��ر�ك��ة بني  �ل��زي��ارة لتج�شد م��ب��د�أ  ت��اأت��ي ه��ذه  حيث 
�شرطة �ل�شارقة و�لنيابة �لعامة و�أهمية تن�شيق �جلهود 
بينهما وذلك للر�بط بني �لأدو�ر يف وظيفة كل منهما 

يف خدمة �ملجتمع و�شرعة �لف�شل يف �لق�شايا .

غ��ر م�شروعة  ب��ط��رق  �ل��دول��ة  يف 
ل���ه���م ����ش���ل���ة بتلك  ب�������اأن  ،ي���ع���ت���ق���د 
�جلرمية �ذ تعزز �ل�شتباه باجلناة 
مع  مو��شفاتهم  تطابقت  �ن  بعد 
�لدلئل �ملتو�فرة وعليه مت ��شتيفاء 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بعد 
و�إلقاء  �إق��ام��ت��ه��م  �أم���اك���ن  حت��دي��د 
ومبو�جهتهم  ع��ل��ي��ه��م.  �ل��ق��ب�����س 
بها  �ق���رو�  �ليهم  �ملن�شوبة  بالتهم 
بالت�شرف  قيامهم  ع��ن  كا�شفني 
�لر�غبني  وبيعها على  بامل�شروقات 
ر�شمية،  ف��و�ت��ر  ب��دون  �شر�ئها  يف 
�يل  و�حالتهم  توقيفهم  مت  وعليه 

�لنيابة �لعامة يف �مارة �ل�شارقة. 
و�أ����ش���ارت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
�لأ�شالك  �شرقة  �أن  �إىل  �ل�شارقة 
�ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة و�ل���ن���ح���ا����ش���ي���ة قد 
باهتمام  وتو�جه  ظاهرة  �أ�شبحت 
�مل�شوؤولني  قبل  ومتابعة من  كبر 
�لد�خلية وقياد�ت �لأجهزة  بوز�رة 

�لأمنية ملا متثله من خطورة كبرة 
و�لأن�شطة  �ل��دول��ة  م��ق��در�ت  على 
�لعاملة  و�ل�شتثمارية  �لتجارية 
قيمة  ت�شل  ح��ي��ث  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف 
�مل�شروقات يف كثر من �لأحيان �إىل 
ماليني �لدر�هم، �إ�شافة ملطالبتها 
و�مل�شتودعات  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ح��اب 
و�لإحتياطات  �ل��ت��د�ب��ر  ب��اإت��خ��اذ 
�لتي حتول دون تعر�س ممتلكاتهم 
ل��ل�����ش��رق��ة وخ���ا����ش���ة �ل���ت���ي ت��ق��ع يف 
�ملناطق �لبعيدة مع �شرورة تاأمني 
�شخ�س،  م����ن  ب����اأك����رث  ح��ر����ش��ت��ه��ا 
و�إحكام �إغالقها وتزويدها بو�شائل 
حر��شتها  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  مت��ك��ن 
م���ن �لت�������ش���ال ب��ال�����ش��رط��ة وطلب 
�ل��ن��ج��دة يف ح���الت �ل�����ش��رورة من 
خالل �لت�شال على رقم 999 �أو 
065632222عرب  رق��م  هاتف 
najeed@ لربيد �للكروين�

shjpolice.gov.ae

من قبل ق�شم �لتحريات و�ملباحث 
�شرطة  مل���رك���ز  �ل���ت���اب���ع  �جل��ن��ائ��ي��ة 
فرع   ( �ل�شامل  �ل�شناعية  �ملناطق 
تلك  مالب�شات  لك�شف   ) �ل�شرقات 

ع��ل��ى �جلناة  و�ل��ق��ب�����س  �ل�����ش��رق��ة 
لتقدميهم �يل �لعد�لة.

 وب��ع��د �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ح��ري وجمع 
�لأمني  �لفريق  متكن  �ملعلومات، 

باأ�شخا�س  �ل���ش��ت��ب��اه  م���ن  �مل��ك��ل��ف 
�لباك�شتانية  �جلن�شيتني  يحملون 
�أ�شحاب  من  �غلبهم   ( و�لبنغالية 
و�إقامتهم  ب��دخ��ول��ه��م   ) �ل�����ش��و�ب��ق 

اللواء املزينة يتفقد االإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي
•• دبي-وام:

�أهمية  دب��ي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزينة  مطر  خمي�س  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �أك��د 
�لعامة  �لقيادة  عليها  د�ئما  حتر�س  �لتي  و�ملجتمعية  �لإن�شانية  �ملبادر�ت 
�أفر�د  مع  تعاملها  يف  و�لرقي  و�ل��ري��ادة  �لتميز  �إىل  للو�شول  دبي  ل�شرطة 
يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  تقدمها  �ل��ت��ي  للخدمات  وتطويرها  �جلمهور 

�لدولة.
و�ل�شعادة  و�لآم��ان  بالأمن  �لنا�س  �شعور  تعزيز  �همية  على  �شعادته  و�شدد 
�لإمار�ت  بها دولة  تتميز  �لتي  �مل�شاو�ة يف تقدمي �خلدمات  وحتقيق مبد�أ 
�أفر�د  وجعل  �لأم��ن��ي  �ل��ق��ر�ر  �شنع  يف  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  م��ب��د�أ  وحتقيق 
و�لطماأنينة  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  يتجز�أ يف عملية حتقيق  ل  ج��زء�  �ملجتمع 

ملختلف �شر�ئح وقطاعات �ملجتمع يف هذ� �لوطن �ملعطاء.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها �للو�ء خمي�س �ملزينة لالإد�رة �لعامة 
�لعامة ومر�كز  ل��الإد�ر�ت  �ل�شنوي  �لتفتي�س  خلدمة �ملجتمع �شمن بر�مج 
�لقائد  م�شاعد  رفيع  حممد  عبد�لرحمن  �للو�ء  خاللها  ر�فقه  �ل�شرطة 
�لعام ل�شوؤون خدمة �ملجتمع و�لتجهيز�ت و�للو�ء حممد �شعيد �ملري مدير 
�لإد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع ونائبه �لعقيد خالد علي �شهيل وعدد من 

�ملدر�ء و�شباط �لإد�رة.
بد�أ �للو�ء �ملزينة جولته بتفتي�س �لطابور �لعام ملرتب �لإد�رة ..وتوجه بعد 
ذلك �إىل �إد�رة نادي �شباط �شرطة دبي �لريا�شي �لجتماعي �لثقايف وتفقد 
و�لثقايف  و�لجتماعي  �لريا�شي  �ل��وج��ه  ب��اإب��ر�ز  ووج��ه  �ملختلفة  �أق�شامه 
�مل�شرق ل�شرطة دبي و�لعمل على ن�شر �لثقافة و�ملعرفة و�لبد�ع يف خمتلف 
قطاعات �ملجتمع ..م�شر� �إىل �أن �شرطة دبي مل تعد فقط جهة �أمنية و�إمنا 
�ملجتمع  يف  �لثقافة  تر�شيخ  يف  �ملمكنة  بالطرق  ت�شاهم  �جتماعية  �شريكة 

و�لإملام باجلو�نب �ملعرفية �ملختلفة.
ولفت �إىل �شرورة تطوير دور نادي �شباط �شرطة دبي �لريا�شي �لجتماعي 
و�مللتقيات  �مل��ع��ار���س  �إق��ام��ة  ع��رب  �ل�شحيحة  �ملفاهيم  تر�شيخ  يف  �ل��ث��ق��ايف 
وتنظيم  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ن���وع  و�إي���ج���اد  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل�شبابية 
�لطلبة  �لعمرية �حلرجة من  �لفئات  ت�شتهدف  �لتي  �ملجتمعية  �لفعاليات 

و�ل�شباب وذلك بهدف �إر�شاء قو�عد لعالقة قوية ومتينة مع هذه �لفئات.
و�أطلع �شعادته على �لإح�شائيات �خلا�شة باإد�رة �لنادي خالل �لت�شعة �شهور 
و�ل�شركاء  �لعامة  ل���الإد�ر�ت  دعما  قدمت  حيث  �جل��اري  �لعام  من  �لأوىل 
فعالية  و27  دورة   20 تنظيم  خ���الل  م��ن  �مل��ت��ع��اون��ة  �جل��ه��ات  م��ن  وع���دد 
ت�شمنت �مللتقيات و�لندو�ت و�حللقات �لنقا�شية وور�س �لعمل و��شت�شافت 
51 �جتماعا و4 موؤمتر�ت و3 معار�س. عقب ذلك �طلع �للو�ء �ملزينة على 
فعاليات �إد�رة �لتوعية �لأمنية خالل �ل� 9 �شهور �لوىل من �لعام �جلاري 
حما�شرة  و561  للتوعوية  برناجما  و62  توعية  حمالت   5 نظت  حيث 
توعية و�إح�شائيات ق�شم �لتوعية �لدينية و�ملكتبات..وقامت بتنظيم 647 
خدمة  �إد�رة  �جن���از�ت  �ىل  بال�شافة  �جلمعة  خطبة  و228  دينيا  در���ش��ا 

�لتدريب �لدويل خالل �لفرة نف�شها من �لعام �جلاري .
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االأ�شغال العامة ت�شارك يف مبادرة القوافل الثقافية بالعني 
•• دبي -وام:

�شاركت وز�رة �لأ�شغال �لعامة يف مبادرة �لقو�فل �لثقافية 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة  وز�رة  نظمتها  �ل��ت��ي 

وحطت رحالها يف منطقة �ليحر مبدينة �لعني.
ومت تنظيم مبادرة �لقو�فل �لثقافية حتت �شعار جمتمعنا 
وخا�شة  وحملية  �حت��ادي��ة  جهة   125 مب�شاركة  �أم��ان��ة 
 130 على  يزيد  ما  ومتنوع يجمع  �شامل  برنامج  �شمن 
�مل�شوؤولني يف  فعالية وخدمة متنوعة وبح�شور عدد من 
�جلهات  وممثلي  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة 

�حلكومية و�خلا�شة �مل�شاركة.

�ملعر�س  يف  �لعامة  �لأ���ش��غ��ال  وز�رة  م�شاركة  و�إ�شتهدفت 
�مل�شاحب للفعاليات �لتعريف بدورها يف ت�شييد بنية حتتية 
�لدولة  ملو�طني  �ملعي�شي  �مل�شتوى  �شاأنها رفع  متميزة من 
و�لتو��شل مع  و�لتفاعلية  �ملرئية  �لو�شائل  عرب عدد من 
و�مل�شاريع  باخلدمات  وتعريفهم  �لبعيدة  �ملناطق  �أه��ايل 
�لر�شيدة  �لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�  �ل��وز�رة  تنفذها  �لتي 
�إىل تعزيز �لتالحم �ملجتمعي و�ملحافظة  للدولة �لر�مية 
م��د ج�شور  و  وت��ع��زي��ز مقوماتها  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ع��ل��ى 
و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جلهات  ومئات  �ل���وز�رة  بني  �لتعاون 
�مل�شرك  �لعمل  و���ش��رورة  �مل��ج��الت  جميع  يف  و�خل��ا���ش��ة 
مبا  �ملجتمعية  �لتنمية  جمال  يف  جديدة  مبادر�ت  لتبني 

ب�شكل  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لثقافة  �ملجتمع  على  �إيجابا  ينعك�س 
عام.

�ملعر�س جمموعة  �لعامة خالل  �لأ�شغال  وز�رة  وعر�شت 
�مل�شاكن �حلكومية �لتي نفذتها للمو�طنني  من ت�شاميم 
.. فيما مت توزيع من�شور�ت تثقيفية على �جلمهور حول 
ذلك و�ل�شتماع �ىل �ملالحظات و�لقر�حات من قبل زو�ر 

�ملعر�س.
�مل��ج��ت��م��ع على  �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة  و�أث���ن���ت وز�رة 
�لدور  موؤكدة  �ملعر�س  يف  �لعامة  �لأ�شغال  وز�رة  م�شاركة 
�لرئي�شي �لذي تلعبه يف ت�شييد بنية حتتية عالية �جلودة 

يف �إمار�ت �لدولة كافة. 

حتت رعاية حمدان بن حممد 

تكرمي 58 من حملة الدكتوراة واال�شتاذية بجائزة را�شد للتفوق العلمي 2 نوفمرب

م�سيدًا بدعم حمدان بن حممد 

جمان ي�شارك باخرتاعات احلفاظ على البيئة وا�شتثمار الطاقة ال�شم�شية يف املعر�س الدويل لالخرتاعات باأملانيا
•• دبي-الفجر:

غ�����������ادر �مل�������خ�������رع �لإم���������ار�ت���������ي 
�أح���م���د ع���ب���د�هلل جم���ان �مل��ل��ق��ب ب� 
�أدي�������ش���ون �لإم��������ار�ت �ل���ب���الد �ىل 
�لن�شخة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �مل���ان���ي���ا 
�ملعر�س  م��ن  و�ل�شتني  �ل�شاد�شة 
�ل����دويل ل��الأف��ك��ار و�لخ���ر�ع���ات 
�أملانيا  جمهورية  يف   ، و�لبتكار�ت 
تنظيمه خالل  �مل��ق��رر  �لحت��ادي��ة 
�ل�شهر �جلاري من �لثالثني من 
�كتوبر �جلاري وحتى �لثاين من 
نوفمرب �لقادم يف مدينة نونبرج 
ب��دع��م ورع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شمو 
�ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �ل  ر����ش��د 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�طار  يف  �ل��دول��ي��ة  مل�شاركاته  دب��ي 
ل�شباب  �ل���د�ئ���م  ���ش��م��وه  ت�����ش��ج��ي��ع 
وف��ت��ي��ات �ل���وط���ن �مل��ب��دع��ني نحو 

�لخر�ع و�لبتكار.
و�أ������ش�����اد �مل����خ����رع �أح����م����د جمان 
�شمّو  م���ن  �ل���الحم���دود  ب��ال��دع��م 
�ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د له 
�هلل  م��ن  بف�شل  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ر�ً 
ي��ول��ي��ه �شمّوه  �ل����ذي  �ل���دع���م  ث���م 
و�لقيادة �لر�شيدة، ��شتلهم �أفكار�ً 
�ل�شنة  خ���الل  ج���دي���دة، وح��ر���س 
�مل��ا���ش��ي��ة، ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن لندن 
�لمريكية  �مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات 

حمماًل بامليد�ليات .
وك�شف جمان �أنه �شي�شارك يف �ينا 
�لعاملي ب�بع�س �خر�عات جديدة 
م�شجلة با�شمه، مو�شحاً �أن بع�س 
�إىل  ي�شعى  �جل��دي��دة  �لب��ت��ك��ار�ت 
�لإ����ش���ه���ام يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى بيئة 
�لطاقة  ��شتثمار  وكذلك  �شليمة، 

�ل�شم�شية.
وتاأتي �لدعوة للمخرع �لمار�تي 
�أن حقق جو�ئز  �حمد جمان بعد 

�أق�����وى م�����ش��روع��ات �لخ���ر�ع���ات 
حول �لعامل خالل �لعام �جلاري، 
م�شر�ً �إىل �أنه ي�شارك يف معر�س 
م�شاركاً،   700 م���ن  �أك����رث  �ي��ن��ا 
�ملعر�س  رّو�د  ع����دد  ي�����ش��ل  ف��ي��م��ا 
ز�ئ����ر،  �أل�����ف   15 م���ن  �أك�����رث  �إىل 
على  يعمل  �ملعر�س  �أن  �إىل  لفتاً 
برجال  مبا�شرة  �ملخرعني  ربط 
�مل�شتثمرين  و�مل�شنعني  �لأع��م��ال 

لالخر�عات.
ه����ذ� وي��ع��ت��رب م��ع��ر���س �ي���ن���ا من 
�لتي  �ل����دول����ي����ة  �مل����ع����ار�����س  �أه������م 
ت�شاعد على �لت�شال �ملبا�شر بني 
�مل�شتثمرين و�ملبتكرين لأكرث من 
�لعام  يف  �شارك  وق��د  ع��ام��اً،   66
700 �خر�ع  �أك���رث م��ن  �مل��ا���ش��ي 
و�ب��ت��ك��ار م��ن 33 دول����ة وق���د ز�ر 
جمال  يف  متخ�ش�شون  �مل��ع��ر���س 
�لبتكار و�لخ��ر�ع من �أكرث من 
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�لربيطاين  �مل��ع��ر���س  يف  متميزة 
فيه  �ل���ذي ح�شد  ل��الخ��ر�ع��ات، 
ويف  متقدمة  ج��و�ئ��ز  �شت  جم��ان 
معر�س ب�س بربيطانيا ومعر�س 
�إنبك�س 2014 بالوليات �ملتحدة 

�لمريكية .
�ملعر�س  ت��ن��ظ��ي��م  يف  وت���������ش����ارك 
كال  �ينا  موؤ�ش�شة  �ىل  بالإ�شافة 
�لرومانية  �لعاملية  �ملنظمة  م��ن 
منظمة  و�لتقني،  �لعلمي  للتميز 
ملخرعي  �لبو�شنية  �لخ��ر�ع��ات 
�مل�شتقبل، �لكلية �لتقنية لالإبد�ع 
�أمل�����ان�����ي�����ا، �حت�����اد  و�لب�����ت�����ك�����ار يف 
�ملخرعني �لتايو�نيني، ، �لحتاد 
�ل��ع��امل��ي لحت������اد�ت �مل��خ��رع��ني ، 
لالبتكار  �ل��ن��م�����ش��اوي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 

و�لخر�ع.
�لذي  �ملعر�س  �إن   : جم��ان  وق���ال 
 2 �إىل   30 �ل��ف��رة م��ن  ي��ق��ام يف 
مب�شاركة  �إق��ام��ت��ه  وت��ت��م  نوفمرب 

مكاتب  وج����ود  �إن  جم����ان:  وق����ال 
و�أي�شا  �لدولية  �لخر�ع  بر�ء�ت 
�ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات �ملتخ�ش�شة 
م�شاعد  لعن�شر  و�لعاملية  �ملحلية 
�ملخرعني  ب���ني  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
�مللمو�شة  �مل�������ش���اع���د�ت  وت���ق���دمي 
جمال  يف  �ل���ف���ع���ال���ة  و�ل���ن�������ش���ائ���ح 

�لخر�عات و�لبتكار�ت.
وتابع : ول�شمان ��شتمر�ر �لبحث 
�لعلمي و�لتقني يف �مل�شتقبل علينا 
�لباحثني  �ل�شباب  �أن نقف بجو�ر 
و�لعلوم  �لتكنولوجيا  جم���ال  يف 
ون�����ش��ج��ع��ه��م وك���ذل���ك ن��ع��م��ل على 
من  وه���ذ�  �لخ����ر�ع  ثقافة  ن�شر 

�أهم �أهد�ف �ملعر�س .
�ل���ن�������ش���خ���ة �لأخ�������رة  ������ش�����ارك يف 
من  �خ�������ر�ع   800 ل��ل��م��ع��ر���س 
�مل���ع���ر����س  وق���������دم  دول����������ة.   37
�لعاملية  �جل���و�ئ���ز  م��ن  جم��م��وع��ة 
جائزة  وه������ي:  �لخ�����ر�ع�����ات  يف 

�ملنظمة �لعاملية �لرومانية للتميز 
�لعلمي و�لتقني، وجائزة منظمة 
ملخرعي  �لبو�شنية  �لخ��ر�ع��ات 
�لكلية  وج������ائ������زة  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل، 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة ل����الإب����د�ع و�لب���ت���ك���ار يف 
�ملخرعني  �حت��اد  وجائزة  �أملانيا، 
�لتايو�نيني، جائزة �لكلية �لتقنية 
�أملانيا،  يف  و�لب���ت���ك���ار  ل����الإب����د�ع 

و�أو�شكار �لحتاد �لعاملي لحتاد�ت 
�لبتكار�ت  جم��ال  يف  �ملخرعني 
�ل�شديقة للبيئة، وجائزة �ملنظمة 

�لنم�شاوية لالبتكار و�لخر�ع .

•• دبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم وىل عهد دبى 
يوم  �لعلمى  للتفوق  ر��شد  توزيع جائزة  و�لعلوم حفل  �لثقافة  ندوة  تقيم 
2 نوفمرب �ملقبل �لذي يتم خالله تكرمي 58 متفوقا منهم 4 مو�طنني 
ومو�طنتان من �حلا�شلني على �ل�شتاذية و37 مو�طنا و15 مو�طنة من 

�حلا�شلني على درجة �لدكتور�ة.
و مت خالل موؤمتر �شحفى ح�شره �شعادة �شلطان �شقر �ل�شويدى رئي�س 
جمل�س �د�رة ندوة �لثقافة و�لعلوم و�شعادة بالل �لبدور نائب رئي�س جمل�س 
�لتفا�شيل  تناول  و�جلو�ئز  �مل�شابقات  جلنة  رئي�س  �ل�شعاىل  وعلى  �لد�رة 

�خلا�شة باحلفل وتطور جائزة ر��شد للتفوق �لعلمى منذ بد�يتها.
�أن�شاأت  و�ل��ع��ل��وم  �لثقافة  ن���دوة  �إن  �ل�شويدى  �شقر  �شلطان  �شعادة  وق���ال 

و�ملو��شلة لنيل �أعلى �لدرجات �لعلمية.
و�أ�شار �إىل �أنه فى عام 2003 مت تكرمي 342 طالبا و�أكادمييا من مر�حل 
وف��ى عام  ف��ى فندق ج��ر�ن��د حياة  �أق��ي��م  ف��ى حفل خا�س  تعليمية خمتلفة 
2004 مت تكرمي 299 متفوقا من حملة درجتى �لدكتور�ة و�ملاج�شتر 

فى حفل �أقيم مبدينة �جلمر� فى يناير 2005.
و�أعرب �ل�شويدى عن �أمل �لندوة يف �أن تتز�يد هذه �لعد�د من �ملكرمني 

و�ملكرمات �لذين ميثلون خط �ملو�جهة مل�شتجد�ت �مل�شتقبل.
و��شتعر�س �شعادة بالل �لبدور تطور �جلائزة منوها باإختيار �لع�شرة �لأو�ئل 
�لعامة بهدف ت�شجيعهم  �لثانوية  �أبناء �لم��ار�ت من �حلا�شلني على  من 
على �لتفوق �لدر��شى و�لو�شول �إىل �أن يكون �لطالب �ملو�طنون من �شمن 
�شنو�ت على �جلائزة جاء  م��رور  وبعد  �لعام  �لرتيب  �لو�ئ��ل فى  �لع�شرة 

�أربعة طالب مو�طنني فى �ملركز �لعا�شر وح�شلو� على 96 باملائة.

بن  مكتوم  �ل�شيخ  له  �ملغفور  برعاية  �لعلمي  للتفوق  ر��شد  �ل�شيخ  جائزة 
1988 وحر�شت منذ بد�يتها على تكرمي �ملتفوقني  ر��شد �آل مكتوم عام 
و�ملتفوقات فى خمتلف �ملر�حل و�ل�شهاد�ت �لدر��شية حتفيز� لهم و�ميانها 

منها باأهمية دعمهم وت�شجيعهم.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أن�شاحب  و�أ���ش��اف 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبى يتوىل رعاية ومتويل �جلائزة وقد 

نال هذه �جلائزة حو�ىل 6 �آلف و125 مكرما منذ بد�يتها.
و�ملتفوقات  �ملتفوقني  ت��ك��رمي  على  بد�يتها  منذ  ع��ه��دت  �ل��ن��دوة  �إن  وق���ال 
و�لطلبة  و�ل��دك��ت��ور�ة  �ملاج�شتر  و���ش��ه��ادت��ى  �ل���ش��ت��اذي��ة  درج���ة  حملة  م��ن 
�ملتفوقني فى جامعات �لم��ار�ت من �ملرحلة �جلامعية �لأوىل ��شافة �ىل 
�لطلبة �ملتفوقني من �ملد�ر�س �لثانوية ومنذ عام 2008 �قت�شر �لتكرمي 
�ملثابرة  �أهمية  على  منها  تاأكيد�  و�لدكتور�ة  �ل�شتاذية  درجتى  على حملة 

وقال �إنه جرى �أي�شا فى بد�ية �جلائزة تكرمي حملة �ل�شهاد�ت �جلامعية 
�لأو�ئل �حلا�شلني على درجة �لمتياز مما ي�شجعهم على �لتفوق .. ونوه 
�إىل �أنه فى �أول �شنة متتكرمي 88 من �أو�ئل �لثانوية �لعامة و�لفنية و�أو�ئل 
�لكليات وحملة �ملاج�شتر فقط .. وفى هذه �لدورة يتم تكرمي 58 مو�طنا 
يعك�س  ما  و�ل�شتاذية فقط وهو  �لدكتور�ة  ومو�طنة من �حلا�شلني على 
�لتح�شيل  مو��شلة  على  �ملو�طنني  ت�شجيع  فى  كبرةبتاأثر�جلائزة  نقلة 
�لعلمى و�لبحث �لعلمىحيث يتم حاليا تكرمي �حلا�شلني على �لدكتور�ة 

و�ل�شتاذية حتفيز� ملو��شلة �لبحث �لعلمى.
�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �ملجتمع  م��ع  بالتو��شل  �ملكرمني  �ىل  ر�شالة  ووج���ه 
و�لعمل �لتطوعى و�لتفاعل و�لتو��شل مع �ملجتمع و�مل�شاركة فى �لفعاليات 
�لثقافية �لتى حتظى بها �لمار�ت حيث تعترب �لمار�ت من �أكرث �لدول فى 

�لفعاليات �لثقافية �ملختلفة.

اأمل القبي�شي تزور الطالبة فاطمة الربيكي مب�شت�شفى توام وتطمئن على �شحتها 

مبنا�سبة اليوم العاملي لالإح�ساء
اإدارة االإح�شاء والبحوث باالأمانة العامة ملجل�س تنفيذي عجمان توا�شل احتفاالتها 
بتنفيذ فعاليات خمتلفة مع املدار�س ريا�س االأطفال التابعة ملنطقة عجمان التعليمية

•• عجمان-الفجر: 

و�لبحوث  �لإح�شاء  �إد�رة  و��شلت 
تنفيذي  ملجل�س  �لعامة  ب��الأم��ان��ة 
ع�����ج�����م�����ان ت����ن����ف����ي����ذ ب����رن����اجم����ه����ا 
�لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  �لحتفايل 
لالإح�شاء �لذي تنظمه على مد�ر 
و�لتثقيف  للتوعية  �أك��ت��وب��ر  �شهر 
يف  �لإح�������ش���اء  ب��اأه��م��ي��ة  للمجتمع 
�خلدمات  وتطوير  �لوطن  خدمة 
�مل��ق��دم��ة لأف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع وذلك 
م���ع خم��ت��ل��ف �جلهات  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

بالإمارة وخارجها.

مديرة  ج��ودي  يا�شمني  �لدكتورة 
�إد�رة �لإح�شاء و�لبحوث بالأمانة 
عجمان  تنفيذي  ملجل�س  �ل��ع��ام��ة 
�مل��ت��ع��اون��ني م��ع��ه��ا يف ن�شر  ب��ك��اف��ة 
�لح�شائي  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف  �ل��ت��وع��ي��ة 
وت��ع��ري��ف �مل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة ودور 
و�لحتفال  �حل��ي��اة  يف  �لإح�����ش��اء 
ب��ه��ذ� �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل���ذي يحتفل 
ب��ه ل��ل��ع��ام �خل��ام�����س ع��ل��ى �لتو�يل 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  �ع��ل��ن��ت��ه  �ل�����ذي 
بالدور  �ع���ر�ف���اً  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
�لر�شمية  تلعبه �لح�شاء�ت  �لذي 
�لبيانات  ون�شر  وحتليل  جمع  يف 

�لفعاليات  من  �لعديد  لالإح�شاء 
�ملوزعة  �ل��ع��م��ل  ف���رق  م��ن  بتنفيذ 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملحلية  �لدو�ئر  بكافة 
�لفعاليات  من  �لعديد  �ملجتمعية 
�أب������رزه������ا عقد  و�لأن���������ش����ط����ة م����ن 
فندق  يف  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ت��ني  دورت��������ني 
�لدورة  كانت  عجمان  كمبني�شكي 
ت�شميم  ك��ي��ف��ي��ة  ب��ع��ن��و�ن  �لأوىل 
�ل���ش��ت��ب��ي��ان��ات و����ش��ت��ط��الع �ل���ر�ي 
و�لدورة �لثانية بعنو�ن طرق جمع 
�لبيانات �لإح�شائية و �لتحق بكل 
من  م��وظ��ف��ا  من37  �ك����رث  دورة 
�لدو�ئر �حلكومية باإمارة عجمان 

وت�شمن �لربنامج دور�ت تدريبية 
وتوعوية  تثقيفيه  وحم��ا���ش��ر�ت 
وتطبيقات  �إح�شائية  عمل  وور�س 
م�شوح  تعبئة  ط���رق  ع��ل��ى  عملية 
�لإح�شاء�ت �لدورية وذلك بهدف 
قطاعات  كافة  مع  �لتعاون  تعزيز 
�ملجتمع للم�شاهمة يف ن�شر �لوعي 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  لكافة  �لح�����ش��ائ��ي 
و�مل�شوح  و�أهميتها  �لإح�شاء  حول 
�خل���ط���ط  ت����ط����وي����ر  ودوره������������ا يف 

�لتنموية يف �لمارة .
و�أق���������ام���������ت �ل����ل����ج����ن����ة �مل���ن���ظ���م���ة 
�لعاملي  ب����ال����ي����وم  ل����الح����ت����ف����الت 

تثقيفية  حم����ا�����ش����ر�ت  ون���ظ���م���ت 
�أخ��������رى و�خ�����ره�����ا ق�����ام ع�����دد من 
�إد�رة �لإح�شاء و�لبحوث  موظفي 
برئا�شة وفاء ر��شد �لعليلي ونهلة 
رو�شة  ل����زي����ارة  �ل���زع���اب���ي  ع��ب��ي��د 
ل��ت��ق��دمي فعالية  �مل���ط���ورة  �حل��ي��اة 
�لإح�شاء و�لعد لتعريف �لأطفال 
يف  ودور  �أهمية  على  مبكرة  ب�شن 
�حل��ي��اة ع��ن ط��ري��ق ت��ل��وي��ن بع�س 
�لح�شائية  و�ل����ش���ك���ال  �ل��ر���ش��وم 
لتحبيب �لأطفال مبادة �لإح�شاء 
بتخ�ش�س  بامل�شتقبل  و�لن��خ��ر�ط 
�أ������ش�����ادت  ذل������ك  �إىل  �لح�����������ش�����اء. 

•• اأبوظبي-وام:

ز�رت معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل 
جمل�س  ع������ام  م����دي����ر  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
فاطمة  �لطفلة  للتعليم  �أبوظبي 
وذلك  ت���و�م  مب�شت�شفى  �ل��ربي��ك��ي 
ل��الإط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ���ش��ح��ت��ه��ا بعد 
�أثناء  م�����روري  حل�����ادث  ت��ع��ر���ش��ه��ا 
حيث  مدر�شية  حافلة  من  نزولها 
جتاوزت  خ��ا���ش��ة  ���ش��ي��ارة  �شدمتها 
على  متوقفة  كانت  �لتي  �حلافلة 

�لطرف �لأمين من �لطريق.
ح�شر �لزيارة �شعادة حممد �شامل 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري 
�لعمليات �ملدر�شية و�شامل �لكثري 
مدير مكتب �لعني �لإقليمي وكان 
�لطفلة  ج��د  معاليها  ��شتقبال  يف 
�لربيكي  ����ش���ال���ح  ح�����ش��ن  �ل�����ش��ي��د 
وو�ل���ده���ا حم��م��د ح�����ش��ن �لربيكي 

ت�شتهدف �لطلبة وتعمل على زيادة 
�إدر�كهم ملتطلبات �لأمن و�ل�شالمة 
�حلافالت  ���ش��ع��وده��م  م���ن  ب���د�ي���ة 
د�خلها  جلو�شهم  و�أث��ن��اء  �ملدر�شية 
�آمن  ب�شكل  منها  بنزولهم  و�إنتهاء 
ف�شال عن خماطبة �لطلبة �لذين 
�خلا�شة  ذويهم  �شيار�ت  ي�شتقلون 
و�أه����م����ي����ة �ت���ب���اع���ه���م �لإر�������ش������اد�ت 
�إىل  �أثناء عملية �لدخول  �لالزمة 

�ملدر�شة �أو�لإن�شر�ف منها.
و�أكدت معاليها �أن �حلملة �شتعمل 
جديدة  مفاهيم  تعزيز  على  �أي�شا 
�مل���در����ش���ي مثل  يف م�����ش��األ��ة �ل��ن��ق��ل 
�لطلبة  ب����ني  �ل�������ش���د�ق���ة  ت���ع���زي���ز 
�جلماعي  �ل���ع���م���ل  روح  وت��ن��م��ي��ة 
ل��دي��ه��م م���ن خ����الل ت��ع��اون��ه��م مع 
�مل�����ش��رف��ات يف �لإب������الغ ع���ن بع�س 
�لإ�����ش����ك����ال����ي����ات د�خ��������ل �حل���اف���ل���ة 
وت�شجيعهم على م�شاعدة بع�شهم 

و�ل�شالمة  �لأم��ن  م�شتويات  �أعلى 
يف �لنقل �ملدر�شي.

ي��ح��ف��ظ �هلل  �أن  ومت��ن��ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
�أبناءنا وبناتنا �لطلبة و�أن ي�شاهم 
�لطلبة  و�شالمة  �أم��ن  يف  �جلميع 
�ملركبات �خلا�شة  �شائقي  د�عية   ..
�أثناء  �حل���ذر  ت��وخ��ي  ����ش���رورة  �إىل 
ت��وق��ف �حل���اف���الت �مل��در���ش��ي��ة على 
�أملها  و�أعربت عن  �لطريق  جانب 
يف �أن تعود فاطمة ملدر�شتها قريبا 

بعد متاثلها لل�شفاء.
جمل�س  �أن  �إىل  �لقبي�شي  و�أ���ش��ارت 
�أب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ت���ع���ل���ي���م ب���ان���ت���ظ���ار 
ملعرفة  �جل������اري������ة  �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
�لأ�شباب �ملوؤدية للحادث .. موؤكدة 
�أن���ه ل��ن ي��ت��و�ن��ى حلظة ع��ن �تخاذ 
�إهمال  �أي  ���ش��د  ح��ا���ش��م��ة  ق�����ر�ر�ت 
�لطلبة  �شالمة  �أن  �إىل  ونوهت   ..
م�شوؤولية  وه��ي  ت��ت��ج��ز�أ  ل  ق�شية 

�أهمية دور �لأ�شرة يف عملية ت�شليم 
و��شتقبالهم  للم�شرفات  �أبنائهم 
وتوثيق  �ملدر�شة  من  �لعودة  �أثناء 
و�إد�ر�ت  �لأ�����ش����ر  ب���ني  �ل���ت���و�����ش���ل 
�أكرث  نقل  عملية  ل�شمان  �ملد�ر�س 

�أمنا على �لطلبة.
حملة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ون���وه���ت 
ب��اأم��ن و���ش��الم��ة �لطلبة  �ل��ت��وع��ي��ة 
���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م خمتلف 
�لب�شرية  �لإع���الم���ي���ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
�لعلمية  و�مل�����ش��اب��ق��ات  و�ل�����ش��م��ع��ي��ة 
و�شائل  و����ش��ت��ث��م��ار  و�ل��رف��ي��ه��ي��ة 
وم�شاركة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
لالأطفال  حم��ب��ب��ة  ومن�����اذج  رم����وز 
وو�شائل  �أدو�ت  ت���ن���وي���ع  ب���ه���دف 
�ل���ت���وع���ي���ة و������ش�����ول لأك��������رب ق���در 
�مل�����ش��ت��ه��دف وبغية  م���ن �جل��م��ه��ور 
�أث��ر ملمو�س على �ملجتمع  �إح��د�ث 

�ملدر�شي.

وعدد من �أفر�د �لعائلة.
�أمل  �ل���دك���ت���ورة  و�أع����رب����ت م���ع���ايل 
�لقبي�شي لذوي �لطفلة فاطمة عن 
�إثر  �لعاجل  بال�شفاء  لها  متنياتها 
له  تعر�شت  �لذي  �ملوؤ�شف  �حلادث 
ر�فعة �أكف �لدعاء باأن تعود قريبا 
لذويها متمعة بال�شحة و�لعافية. 
و�شالمة  �أم��ن  �إن  معاليها  وق��ال��ت 
فوق  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة  �أب��ن��ائ��ن��ا 
�لأولويات  �أه��م  و�شمن  �عتبار  كل 
بالن�شبة لنا وهي ق�شية جمتمعية 
ت�����ش��اف��ر �جل���ه���ود من  �إىل  حت��ت��اج 
ج��م��ي��ع �جل���ه���ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات ذ�ت 
�شو�ء  �مل���در����ش���ي  ب��ال��ن��ق��ل  �ل�����ش��ل��ة 
تلك  �أو  �مل��در���ش��ي  للنقل  �مل�����ش��غ��ل��ة 
بالإ�شافة  بالرخي�س  تقوم  �لتي 
�مل��وؤث��ر و�ل��ف��اع��ل �لذي  �ل���دور  �إىل 
من �ملمكن �أن توؤديه �لأ�شر و�أولياء 
لتحقيق  �مل��د�ر���س  و�إد�ر�ت  �لأم���ور 

ملخاطر  �إد�رك���ه���م  وزي����ادة  �لبع�س 
�جللو�س غر �لآمن و�أهمية �تباع 
د�خل  و�ل�شالمة  �لأم���ن  �إر���ش��اد�ت 

�حلافلة �ملدر�شية.
�حلملة  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  �أك�����دت  ك��م��ا 
�أمن  م�شرفات  على  �أي�شا  �شركز 
على  و�لعمل  �حل��اف��الت  و�شالمة 
ت��ع��زي��ز م���ه���ار�ت وق������در�ت �لأم����ن 
بالإ�شافة  ل���دي���ه���ن  و�ل�������ش���الم���ة 
�جلهات  ق��ب��ل  م���ن  ت��دري��ب��ه��ن  �إىل 
�لنقل  �ملعنية بتوظفيهن وم�شغلي 
�ل�شحيحة  �مل��ب��ادئ  على  �مل��در���ش��ي 
وقوع  ح��ال  يف  �تباعها  يجب  �لتي 
ب�شكل  لال�شتعد�د  وذل���ك  ح���و�دث 
�حلالت  خمتلف  مع  للتعامل  ت��ام 
�لطلبة  و���ش��الم��ة  �أم�����ن  ل�����ش��م��ان 
لهم  �آم��ن��ة  تعليمية  بيئة  وت��وف��ر 
توعوية  م�����ش��ام��ني  ع����ن  ف�����ش��ال 
وتو�شيح  �لأم���ور  لأول��ي��اء  موجهة 

م�شركة لالأطر�ف �ملعنية بالنقل 
�حلكومية  �مل���د�ر����س  يف  �مل��در���ش��ي 

و�خلا�شة على حد �شو�ء.
�ملجل�س  �أن  �إىل  معاليها  ون��وه��ت 
توعوية  ح��م��ل��ة  �إط��������الق  ي���ع���ت���زم 
�لنقل  و�أم�������ن  ل�����ش��الم��ة  م��ك��ث��ف��ة 
�ل�شركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��در���ش��ي 
�ل�شر�تيجيني تت�شمن جمموعة 
من �ملبادر�ت �لإعالمية و�لأن�شطة 
جميع  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 
�ل���ع���ن���ا����ش���ر �مل�������ش���وؤول���ة ع����ن �أم����ن 
�ملجتمع  د�خ����ل  �ل��ط��ل��ب��ة  و���ش��الم��ة 
�لتنقل م��ن و�إىل  و�أث��ن��اء  �مل��در���ش��ي 
�أن زيادة �لوعي  .. موؤكدة  �ملدر�شة 
و�أخذ  و�ل�شالمة  �لأم���ن  مبعاير 
هو  �لالزمة  �لحر�زية  �لتد�بر 
�ل�شبيل نحو تقلي�س فر�س تكر�ر 

مثل هذه �حلو�دث ب�شكل كبر.
جوهرها  يف  �حلملة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

�لطفلة  و�ل�����د  ت���ق���دم  ج��ه��ت��ه  م���ن 
بال�شكر  �ل��ربي��ك��ي  ح�����ش��ن  حم��م��د 
ل��ل��م�����ش��وؤول��ني يف جمل�س  �جل��زي��ل 
�أبوظبي للتعليم حلر�شهم �لكبر 
�أ�شرة  ن��ح��ن  معنا  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
�للحظات  م��ن��ذ  ف��اط��م��ة  �ل��ط��ال��ب��ة 
وتو�جدهم  �حلادث  لوقوع  �لأوىل 
�لأمر  ت��و�م  م�شت�شفى  يف  بجانبنا 
�ل�����ذي خ��ف��ف ع��ن��ا وط������اأة �حل����ادث 
و�شاعدنا يف تخطي حلظات �شعبة 

مررنا بها.
�لطبي يف  �ل��ط��اق��م  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
فاطمة  �ب��ن��ت��ه  �أن  �أك���د  �مل�شت�شفى 
و��شتعادت  �خل��ط��ر  مرحلة  ت��ع��دت 
وعيها و��شتجابتها للعالج وحالتها 
م�����ش��ت��ق��رة و���ش��ي��ت��م ن��ق��ل��ه��ا خالل 
�إىل  �ملتو�شطة  �لعناية  من  �شاعات 
بالأطفال  �خل��ا���س  �ملر�شى  عنرب 

ل�شتكمال عالجها.

�إذكاء  يف  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفال 
�لتي  �لعديدة  بالإ�شهامات  �لوعي 
�لر�شمية  �لإح�������ش���اء�ت  ق��ّدم��ت��ه��ا 
�لأ�شا�شية  �ل���ق���ي���م  ع���ل���ى  �مل��ب��ن��ي��ة 
�مل���ت���م���ث���ل���ة ب����اخل����دم����ة و�ل����ن����ز�ه����ة 

�لقت�شادية و�لجتماعية و�لبيئية 
منها  لي�شتفيد  و�ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة 
���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر و�ل��ب��اح��ث��ون لأجل 
وتخطيط  للحا�شر،  �أع��م��ق  فهم 
�أهمية  ُت��ك��م��ن  للم�شتقبل.  �أم��ث��ل 

و�لح������������ر�ف �مل����ه����ن����ي، �إ�����ش����اف����ًة 
�لإح�شاء�ت  �أهمية  على  للتاأكيد 
يف �لتخطيط و�لتنمية، باعتبارها 
وغ���ر منحازة  م��وث��وق��ة  م�����ش��ادر 

للمعرفة و�لتحليل �لح�شائي. 

اجلروان ي�شتقبل ممثلي جمل�س النواب 
الليبي اجلدد يف الربملان العربي

�لقاهرة-و�م:
��شتقبل معايل �أحمد بن حممد �جلرو�ن رئي�س �لربملان �لعربي ممثلي دولة ليبيا �جلدد يف �لربملان ح�شن �لطاهر 

�لورفلي و�لدكتور عبد�ل�شالم ن�شيه و�أبو �شالح �شلبي و�لدكتورة �أحالم �لاليف �أع�شاء جمل�س �لنو�ب �لليبي.
ويف بد�ية �للقاء رحب معاليه بالنو�ب �جلدد يف �لربملان �لعربي متمنيا عودة �ل�شتقر�ر و�لأمن لليبيا و�شدد يف 
�أع�شاء �لربملان  �أن �لربملان �لعربي يقف بكل �مكانياته لدعم ��شتقر�ر ليبيا. من جانبهم عرب  �لوقت نف�شه على 
�جلدد عن �شكرهم ل�شتقبال رئي�س �لربملان لهم معربني عن متنياتهم بامل�شاهمة �لطيبة يف م�شرة �لربملان �لعربي 

ومبا ي�شهم يف خدمة �لأمة �لعربية جمعاء.
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اأخبـار الإمـارات
نهيان يح�شر اأفراح املهريي 

وال�شبو�شي يف العني
•• العني -وام:

و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ح�شر 
�ملهري  بيات  خمي�س  عبيد  �أقامه  �لذي  �ل�شتقبال  حفل  �ملجتمع  وتنمية 
مبنا�شبة زفاف جنله خالد �إىل كرمية �شيف �ملرو�شد �ل�شبو�شي وذلك بقاعة 
�لحتفالت باأر�س �ملعار�س يف �لعني. كما ح�شر �حلفل �ل�شيخ �شخبوط بن 
نهيان بن مبارك �آل نهيان و�ل�شيخ ز�يد بن حمد بن حمد�ن �آل نهيان وعدد 
�ملدعوين  من  وح�شد  و�مل�شئولني  �ل�شخ�شيات  وكبار  �لقبائل  وجهاء  من 
و�لأهل و�أ�شدقاء �لعري�س. وتخلل �حلفل عرو�س فنية متنوعة من وحي 

�لر�ث �لإمار�تي �لأ�شيل �بتهاجا باملنا�شبة.

فعاليات »احدث فرقا« ت�شهد اإقباال كبريا من االأطفال لدعم موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية
•• اأبوظبي-وام: 

�شهدت فعاليات �حدث فرقا �لتي نظمها فندق �ل�شاطئ روتانا �أبوظبي �قبال كبر� من �لأطفال وخ�ش�س 
للحياة  �لم���ار�ت  جمعية  جانب  �إىل  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية  لل�شنة  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  لدعم  ريعها 
�لفطرية. وت�شمنت �لفعاليات - �لتي �أقيمت يف حديقة �لفندق وح�شرها مئات �لأطفال برفقة �أ�شرهم 
- عرو�شا م�شلية مبر�فقة �شخ�شيات كرتونية حمببة لالطفال . وحر�س �ملنظمون على تنويع �مل�شابقات 
ما بني �ألعاب فردية وجماعية متنوعة مثل قرع �لطبول و�لقفز و�شباق �لقو�رب �ملائية �ل�شغرة حيث 
�أمنية  ملوؤ�ش�شة حتقيق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزبيدي  وقال هاين  �شعادتهم.  �لطفال وعربو� عن  ��شتمتع 
بهذه �ملنا�شبة : لقد �شعدنا بهذه �ملبادرة موؤكد� حر�س �ملوؤ�ش�شة على �لتو��شل �مل�شتمر لإقامة فعاليات 
جمتمعية ي�شارك فيها خمتلف فئات �ملجتمع ودعم �جلهود �لن�شانية �مل�شتمرة على مد�ر �لعام وتعزيز 
روتانا  �ل�شاطيء  لفندق  �ل�شكر  �لزبيدي  وقدم   . و�لتربع  �لتطوع  مفاهيم  لر�شيخ  �ليجابية  �ل�شر�كة 

�أبوظبي و�ملنظمني على جهودهم �ملخل�شة وحر�شهم على ��شتمر�رية هذه �لفعاليات �شنويا .

النائب العام الإمارة اأبوظبي باالإنابة ي�شتقبل الدفعة الثامنة من املتدربني الق�شائيني  ناق�س التعاي�س مع مر�س الذهان 

طبية راأ�س اخليمة حتتفل باليو م العاملي لل�شحة النف�شية 
•• اأبوظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ����ش���ع���ادة �مل�����ش��ت�����ش��ار علي 
�لعام  �ل���ن���ائ���ب  �ل��ب��ل��و���ش��ي  حم��م��د 
بالإنابة يف مكتبه  �أبوظبي  لإم��ارة 
باملقر �لرئي�شي لد�ئرة �لق�شاء يف 
�لثامنة  �لدفعة  �أع�����ش��اء  �أب��وظ��ب��ي 
للنيابة  �لق�شائيني  �ملتدربني  من 
�ل���ع���ام���ة ب���اأك���ادمي���ي���ة �ل���در�����ش���ات 
�ملتخ�ش�س  و�ل��ت��دري��ب  �لق�شائية 

يف �أبوظبي.
لقائه  خ�������الل  �����ش����ع����ادت����ه  و�أك����������د 
حر�شه  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ني  �مل���ت���درب���ني 
�لدعم  وت��ق��دمي  ت�شجيعهم  ع��ل��ى 
�أف�شل  للح�شول على  لهم  �ل��الزم 
و�لتدريبات  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 
تخريجهم  �إىل  و���ش��ول  �لعملية 
كاأع�شاء مميزين يف �لنيابة �لعامة 

باأبوظبي ميكنهم �مل�شاهمة بفاعلية 
وحتقيق  �لقانون  �شيادة  �إر���ش��اء  يف 
و�لقت�شادي  �لأم��ن��ي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
و�لجتماعي لالإمارة.. م�شر� �إىل 
�لتح�شيل  ب��ذل �جل��ه��د يف  �أه��م��ي��ة 

�ل���ع���ل���م���ي و�ل����ت����ع����ل����م �مل���ت���و�����ش���ل 
للوقوف تباعا على �أحدث �لآليات 
و�ملمار�شات �لعاملية. جدير بالذكر 
�أن برنامج زيارة �ملتدربني ت�شمن 
�لنيابة  �أروق����ة  يف  ميد�نية  ج��ول��ة 

ت���ع���رف���و� خ���الل���ه���ا على  �ل���ع���ام���ة 
�أق�شامها  ملختلف  �لوظيفية  �ملهام 
�شر  دورة  ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��ا  و�ط��ل��ع��و� 
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  ل����دى  �ل����دع����اوى 

�بتد�ء من حدوث �لو�قعة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

موؤمتر  �ل�شحية  و�لعلوم  للطب  �خليمة  ر�أ���س  جامعة  �أم�س  �أول  �شهدت 
مب�شت�شفى  �لنف�شية  �لأم���ر�����س  ق�شم  نظمه  �ل���ذي  �لنف�شية  �لأم���ر�����س 
عبيد�هلل لعالج كبار �ل�شن مبنطقة ر�أ�س �خليمة حتت عنو�ن �لتعاي�س مع 

مر�شى �لذهان .
و�فتتح �لدكتورعبد�هلل �لنعيمي مدير منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية �ملوؤمتر 
مثمنا جهود �لقائمني عليه  م�شر� �ىل �ن �ملوؤمتر وهو جهد م�شرك بني 
�ل�شحية  و�لعلوم  للطب  ر�أ�س �خليمة  و جامعة  �لنف�شية  �لأمر��س  ق�شم 
�لتعاي�س مع  �شعار  �لنف�شية حتت  �لعاملي لل�شحة  �ليوم  وينعقد مبنا�شبة 

مر�شى �لذهان �لذي ي�شيب كبار �ل�شن .
�نتاجية  ع��ل��ى  تنعك�س  �لنف�شية  �حل��ال��ة  �أن  ل���ش��ك  مم��ا  �لنعيمي  وق���ال   
ملنظمة  �لح�شائية  للتوقعات  وطبقا  ككل.  �ملجتمع  وك��ف��اءة  �لأ�شخا�س 
�ل�شحة �لعاملية بان مر�س �لكتئاب وحده �شيكون �ل�شبب �لول للعجز فى 
عام 2020 مما ينعك�س �شلبا على نوعية �حلياة و�شيكون �ل�شبب �لثاين 
للوفاة بعد حو�دث �لطرق ولذ� �أولت حكومات �لعامل �ملتح�شر ميز�نيات 

من  �ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول��ة  كانت  ومل��ا  �لنف�شي.  للطب  �شخمة 
�لنف�شي،  بالطب  �ول��ت عناية كبرة  �لتميز فقد  ت�شعى نحو  �لتي  �ل��دول 
و�أن�شاأت �مل�شت�شفيات �لنف�شية وفتحت �أق�شام للطب �لنف�شي يف �مل�شت�شفيات 
�لنف�شيني  و�لخ�شائيني  �لأط��ب��اء  من  �ملختلفة  �ل��ك��و�در  وتق�شيم  �لعامة 

و�ملمر�شني. 
عام  منذ  �لنف�شية  لالمر��س  ق�شم  �ن�شاء  مت  �خليمة  ر����س  منطقة  وف��ى 
1984 ويحتوي �لن عل 32 �شرير وي�شتقبل �ملر�شى من �مارة �ل�شارقة 
و�م �لقوين وعجمان و�لفجرة حيث لتوجد فى هذه �لمار�ت وت�شتقبل 
�لطباء  ع��دد  زي���ادة  ب�شدد  ونحن  يوميا  60 مر�جعا  م��ن  �ك��رث  �ل��ع��ي��ادة 

�لنف�شيني ونعمل على توفر كافة �لمكانيات لهم
 كما �أولت �ملنطقة �إهتماماً عالياً مبو�شوع توعية �لطباء فى مر�كز �لرعاية 
�لولية وتوجيهم يف ت�شخي�س وعالج �لمر��س �لنف�شية �ملختلفة. وكذلك 
توعية �لطباء من �لتخ�ش�شات �ملختلفة مما ميكنهم من �لكت�شاف �ملبكر 
للنفقات  توفر  ي�شهم  مما  �ملخت�شني  �إىل  وحتويلها  �لنف�شية  لالأمر��س 
�ملنطقة  �أه��د�ف  �شمن  �ليوم  فعاليتنا  وتندرج  �ملر�شى.  معاناة  وتخفيف 

لتحقيق هذه �لغاية.

منظمة جي بي ايه العاملية ملدققي احل�شابات تدر�س تاأ�شي�س فرع لها يف دبي

�شرطة عجمان تختتم برناجما تدريبيا حول اإجراءات التفتي�س بوا�شطة الكالب البولي�شية

دبي ت�شت�شيف املنتدى العاملي الإنرتنت االأ�شياء 2015 

•• عجمان -وام:

�لأمني  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
�إ�شر�ف  ك��ي 9 9 �لإحت��ادي��ة حت��ت 
�شرطة  يف  �لأم��ن��ي  �لتفتي�س  �إد�رة 
�أبوظبي �لدورة �لتاأ�شي�شية للك�شف 
ع��ن �مل��ت��ف��ج��ر�ت ب��و����ش��ط��ة �لكالب 
�ل��ب��ول��ي�����ش��ي��ة و�ل��ت��ي ت��ن��درج �شمن 
�ملتفجر�ت  لفريق  تاأهيلي  برنامج 
�لإحتادي و�لذي ي�شم 12 عن�شر� 
من جميع �إد�ر�ت و�أق�شام �لتفتي�س 

�لأمني على م�شتوى �لدولة.
وت��ط��رق��ت �ل�����دورة - �ل��ت��ي نظمت 
9 يف  �لتفتي�س �لأمني كي  يف فرع 
�آلية  �إىل  �شرطة عجمان موؤخر� - 
و�لك�شف  �ملتفجر�ت  م��ع  �لتعامل 
عنها باإ�شتخد�م �لكالب �لبولي�شية 

•• دبي -وام:

�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  �أعلن �شمو 
�ل��ع��ام على م�����ش��روع حت��وي��ل دبي  �مل�����ش��رف  ويل عهد دب��ي 
�لأ�شياء  لإنرنت  �لعاملي  �ملنتدى  ��شت�شافة  ذكية  ملدينة 
من  �أكتوبر  دب��ي  يف  �لعاملية  �لثالثة  دورت���ه  يف   2015

�لعام �ملقبل.
وي�����ش��ارك يف ه���ذ� �مل��ن��ت��دى �لأك����رب ع��امل��ي��ا م��ن ن��وع��ه �أكرث 
500 من م�شئويل حكومات وق��ادة �ل�شركات  �أل��ف و  من 
و�لعلماء  و�ل��ب��اح��ث��ني  �لأك��ادمي��ي��ني  م��ن  ونخبة  �ل��ك��ربى 
هذ�  يف  �ل��ن��م��و  زخ���م  ت�شريع  ملناق�شة  �لتنفيذيني  وك��ب��ار 
قيمته  تقدر  و�ل��ذي  �جلديد  �لقت�شادي  �لعاملي  �لقطاع 
خالل �ل�شنو�ت �لت�شع �ملقبلة ب� 19تريليون دولر �إ�شافة 
�أكرث  رب��ط  نتيجة  �لب�شر  حياة  تغير  يف  م�شاهمته  �إىل 
و�لعمليات  و�لبيانات  بالب�شر  ذك��ي  جهاز  مليار   50 من 
حقبة  �لعامل  ليدخل  و�ح��دة  منظومة  �شمن  �حلكومية 
�ن��رن��ت ك��ل ���ش��يء وي��ب��د�أ ق��ط��اع �ق��ت�����ش��ادي ع��امل��ي جديد 
عنو�نه �لرئي�شي تغير �لطريقة �لتي توؤدى بها �لأعمال 
�أ���ش��ل��وب �حل��ي��اة ملئات  يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��ط��اع��ات وتغير 

�ملاليني من �لب�شر.
�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  وقال �شمو 
مع  بالتعاون  دبي  �ل�شخم يف  �حل��دث  �نعقاد  على  تعليقا 

ل�شاحب  �لطموحة  �ل��روؤي��ة  �إن  �لعاملية  �شي�شكو  �شركة 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  بتحويل  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�قت�شادي  قطاع  قلب  يف  و�شعنا  عامليا  �لأذك���ى  للمدينة 
حيث  �لأ�شياء  �إنرنت  هو  ومت�شارع  وجديد  �شخم  عاملي 
و�لبيانات  و�لأجهزة  �لب�شر  مع  ومر�فقها  �ملدينة  ترتبط 
�حلياة  وت�شهيل  �لتكلفة  لتقليل  و�ح��دة  منظومة  �شمن 
وتطوير �خلدمات مما يخلق قطاع �قت�شادي عاملي جديد 
�شتتجاوز قيمته 19 تريليون دولر خالل �لت�شع �شنو�ت 

�لقادمة فقط .
و�أ�شاف �شموه �شنعمل خالل �لفرة �لقادمة على حتويل 
�لعاملي  �لقت�شادي  للقطاع  وبحثي  عاملي  مركز  �إىل  دبي 
�جلديد ومنوذج دويل ملنظومة �إنرنت �لأ�شياء .. ونحن 
عامليا  �لأذك���ى  ه��ي  ل��دب��ي  حتتية  بنية  بتطوير  ملتزمون 
�ل�شنو�ت �لقادمة و��شتثمار�تنا كمدينة يف �لقطاع  خالل 
�جل��دي��د ه��ي ب��ني �لأع��ل��ى عامليا وروؤي����ة حممد ب��ن ر��شد 
مو�شع  يف  �ليوم  جعلتنا  �لثاقبة  وب�شرته  �ل�شت�شر�فية 
متقدم عامليا على غرنا من �ملدن يف �لقطاع �لقت�شادي 

�جلديد .
لإنرنت  �لعاملي  �ملنتدى  من  �لثالثة  �لن�شخة  و�شتنعقد 
�حلكوميني  �لقياديني  من  ح�شد  بح�شور  بدبي  �ل�شياء 
�لذين ميثلون قطاعات  �لعامليني  و�ملبتكرين  �لتنفيذيني 

و�لنفط  و�ل��ن��ق��ل  �ل�شناعة  طليعتها  يف  خمتلفة  �أع��م��ال 
و�لغاز و�خلدمات و�لرعاية �ل�شحية و�لريا�شة و�لرفيه 

و�لتعليم و�لتجزئة �إىل جانب �لهيئات �حلكومية.
�لأ���ش��ي��اء يف  �مل��وؤث��ر لن��رن��ت  �ل���دور  �مل�شاركون  و�شيناق�س 
�إح����د�ث ت��غ��ي��ر�ت ف��ارق��ة على �م��ت��د�د ق��ط��اع��ات �لأعمال 
وروؤى من  �آر�ء  �إىل  و�شي�شتمعون  �لعامل  لفة حول  �ملخت 
�لتوقعات  على  و�شيطلعون  �لتغير�ت  تلك  ور�ء  يقفون 
�مل  �لع  �قت�شاد  يف  �لأ�شياء  �إنرنت  تاأثر  ب�شاأن  �ملتعلقة 
ودورها �لكبر يف �لتغلب على �لعديد من �لتحديات �لتي 

تو�جهها بلد�ن �لعامل �ليوم.
�أك��رث من خم�شني  ف��اإن  �شي�شكو  خ��رب�ء  لتقدير�ت  ووفقا 
بحلول  بالإنرنت  �شتت�شل  �ملتو�فقة  �لأجهزة  من  مليار 
�لعام 2020لت�شتفيد حقبة �إنر نت �لأ�شياء من �لفر�س 
�لأع  قطاعات  �متد�د  على  فارقة  نقلة  حتقيق  يف  �لهائلة 
مال �ملختلفة عرب �إيجاد مفاهيم جديدة لعمليات �لأعمال 

و�لرتقاء بالفاعلية �لت�شغيلية و�إثر�ء خدمة �ملتعاملني.
ويف طليعة �لقطاعات �لتي �شت�شتفيد من �إنرنت �لأ�شياء 
و�لرعاية  و�خل��دم��ات  و�ل��غ��از  و�لنفط  و�لنقل  �ل�شناعة 
�إىل  و�لتجزئة  و�لتعليم  و�لرفيه  و�لريا�شة  �ل�شحية 

جانب �لهيئات �حلكومية.
من جانبه قال �شعادة �أحمد بن بيات ع�شو �للجنة �لعليا 
�ملوؤمتر يف  �إذ نرحب بهذ�  لتحويل دبي ملدينة ذكية نحن 

�ملدن  �إليه يف  تو�شلنا  �ل��ذي  �لنموذج  لطرح  �شن�شعى  دبي 
و�شمويل  ومتكامل  نوعه  م��ن  فريد  من��وذج  وه��و  �لذكية 
�لعام  �لقطاع  م��ع  �خل��ا���س  �لقطاع  فيه  يعمل  طرحه  يف 
دبي  ل�شاكني  و�أ�شعد  و�أذك��ى  �أ�شهل  حياة  لتوفر  ويهدف 

وزو�رها و�شياحها .
�ملنتدى  ه��ذ�  �نعقاد  ياأتي  بيات  بن  �أحمد  �شعادة  و�أ���ش��اف 
نحو  للتحول  كبر  زخ��م  و���ش��ط  دب��ي  يف  �ل�شخم  �لعاملي 
�حلكومة �لذكية و�ملدينة �لذكية و�حلياة �لذكية ما جعل 
�نعقاد �ملوؤمتر يف دبي نتيجة طبيعية ب�شبب روؤية �شاحب 
و�شعتنا  �لتي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�جلديد  �لعاملي  �لقت�شادي  �لقطاع  ه��ذ�  �هتمام  قلب  يف 
وجهود�  عاملية  وح��ك��وم��ات  ك��ربى  ���ش��رك��ات  ي�شم  و�ل���ذي 
�لتي  �ل��ط��ري��ق��ة  لتغير  جميعها  ت�شعى  �شخمة  بحثية 
تعمل بها �لعديد من �لقطاعات �لقت�شادية و�ل�شناعية 
يعي�س  �لتي  �لطريقة  لتغير  ت�شعى  و�أي�شا  و�خلدمية 
كل  �أنرنت  حقبة  يف  �لقريب  �مل�شتقبل  خالل  �لب�شر  بها 
�لأ�شياء  لإن��رن��ت  �لعاملي  �ملنتدى  على  وت�شرف    . �شيء 
جلنة توجيهية ت�شم بع�شويتها قادة فكر و�أعمال ميثلون 

�ل�شركات و�جلامعات و�ملدن و �حلكومات.
�أعمال  ج���دول  لع���د�د  جميعا  ه���وؤلء  ج��ه��ود  و�شتت�شافر 
�ملنتدى �لعاملي لإنرنت �لأ�شياء مبا بتو�فق مع �لتحديات 
�لق�شايا  يف  �شتوؤثر  �لتي  و�مل�شتقبلية  �لر�هنة  و�لفر�س 

�لعاملية و�ل�شيا�شية و�لبيئية.
�لنهائية لالأهد�ف  �ل�شيغة  �لتوجيهية  �للجنة  و�شت�شع   
 2015 �لأ���ش��ي��اء  لإن��رن��ت  �لعاملي  �ملنتدى  م��ن  �ملن�شودة 
�إىل �لرت��ق��اء بحياة  �ل��ذي يرمي  ومعاير جن��اح �حل��دث 
�ملو�طنني على �شعد عدة مثل �ل�شحة و�لتعليم و�لبتكار 

و�لنقل وفر�س �لعمل و�لأمن.
�لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �إيلفرينك  ومي  ق��ال  جانبه  من 
�شي�شكو  ل��دى  �لعوملة  قطاع  ورئي�س  �لأع��م��ال  لقطاعات 
�لتي  �ل�شاملة  بال�شر�تيجية  جم��دد�  ن�شيد  �أن  بد  ل   :
�لذكية  مل��دن   � جم��ال  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �حلكومة  �عتمدتها 
ن��ق��ل��ة ملمو�شة يف  ب��ال��ف��ع��ل يف حت��ق��ي��ق  و�ل���دول���ة م��ا���ش��ي��ة 
�خلدمات �حلكومية �ملقدمة ملو�طنيها بال�شتعانة باأحدث 
�لطموحة  �ل��روؤي��ة  �أج��ل حتقيق  م��ن  �لتقنية  �لب��ت��ك��ار�ت 
�شررنا  �ل��ذك��ي��ة..و  �مل��دن  �شعيد  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  للقيادة 
لإنرنت  �ل��ع��امل��ي  للمنتدى  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��ق��ر�ر 
 2015 لن�شخة  م�شيفة  كمدينة  دب��ي  باختيار  �لأ�شياء 
م��ن �مل��ن��ت��دى.. وم��ع دخ��ول حقبة �إن��رن��ت ك��ل �شيء �لتي 
�أع��د�د مهولة من �لأف��ر�د و�لعمليات  �شربط �شبكيا بني 
�شي�شكو  توؤكد  و�لأ�شياء مبا ميهد لعهد جديد  و�لبيانات 
�لتز�مها �لثابت بتزويد �جلهات ذ�ت �لروؤية �ل�شت�شر�فية 
مثل �حلكومة �لإمار�تية باأحدث �حللول �لد�عمة لها يف 

حتقيق �أهد�فها �لطموحة.

�ملزيد  ببذل  ..موجها  �خلريجني 
�ج������ل حتقيق  م����ن  م����ن �جل����ه����ود 
�لربنامج  �لق�شوى من  �ل�شتفادة 

�لتدريبي.
و�أك��������د �ل�������ش���ام�������ش���ي �أه���م���ي���ة ه���ذ� 
ملنت�شبي  �ل���ت���دري���ب���ي  �ل����ربن����ام����ج 
خم��ت��ل��ف �ل���ق���ي���اد�ت �ل�����ش��رط��ي��ة يف 
�لدولة و�لذي ياأتي يف �شميم مهام 
جمموعة  وحتمل  �ليومي  عملهم 
من �ملحاور �لأ�شا�شية �لتي لبد من 
�لأم��ن و�لتفتي�س  توفرها يف رجل 
..م�شر� �ىل �ن توجهات �لقيادة يف 
�شرطة عجمان تاأتي د�ئما ل�شالح 
�لتاأهيل و�لتدريب �مل�شتمر للكو�در 
حيث يتم �إحلاقهم وب�شكل منتظم 
وعلى مد�ر �لعام برب�مج تدريبية 
م�شممة وفقا لحتياجات �لإد�ر�ت 

•• دبى- وام:

تدر�س منظمة جى بى �يه �لعاملية 
مل���دق���ق���ى �حل���������ش����اب����ات �ق����ر�ح����ا 
يقدم  دب��ى  ف��ى  لها  ف��رع  بتاأ�شي�س 
خدماته لالأع�شاء فى دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجى و�لدول �لعربية 

مبنطقة �ل�شرق �لأو�شط.
كانت �ملنظمة قد �ختتمت موؤخر� 
يومني  ��شتمرت  �لتى  �جتماعاتها 
فى فندق جيه دبليو ماريوت بدبي 
 32 90 ع�شو� ميثلون  مب�شاركة 
و�أفريقيا  و�آ�شيا  �أوروب���ا  من  دول��ة 

و�أمريكا �جلنوبية.
رئي�س  ب���وت���دف���ني  ج����اك  و�أع�������رب 

�شعرو�  �ملنظمة  �أع�����ش��اء  �إن  وق���ال 
ب��اه��ت��م��ام ق���ي���ادة دول�����ة �لم������ار�ت 
وحكومة دبي على وجه �خل�شو�س 
ومن خالل ما تقوم به من م�شاريع 
وثقافية  �ق���ت�������ش���ادي���ة  وب�����ر�م�����ج 
و�إن�����ش��ان��ي��ة مم���ا ي���ك���ون ل���ه �لأث����ر 
�لتو��شل  ج�����ش��ور  ب��ن��اء  يف  �ل��ب��ال��غ 
وخمتلف  �لم����������ار�ت  دول������ة  ب����ني 
ق���درة مدينة  �ل��ع��امل وي��وؤك��د  دول 
م��ن مقومات  ب��ه  تتميز  وم���ا  دب���ي 
تكون  لأن  توؤهلها  عاملية  ومعاير 
من  لال�شتثمار  �ملف�شلة  �لوجهة 
�لعامليني  �مل�شتثمرين  ك��ب��ار  ق��ب��ل 

و�ل�شركات �لعاملية �لعمالقة.
وقررت �ملنظمة خالل �لجتماعات 

�لعامل.
ون��اق�����س �مل��ج��ت��م��ع��ون �ل��ع��دي��د من 
�ل���ق�������ش���اي���ا �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ط���ور�ت 
�لتدقيق  �أع���م���ال  تنظيم  ق��و�ن��ني 
�لأع�����ش��اء ملو�كبة  وت��اأه��ي��ل  ع��امل��ي��ا 
�لدولية  و�ملعاير  �لقو�نني  ه��ذه 
يتعلق  وم��ا  بها  و�لإل��ت��ز�م  و�لعمل 
يف  �ملطبقة  �ل�شر�ئب  بنظام  منها 
�أوروبا �إ�شافة �إىل �لأمور �لد�خلية 
وتعزيز  �ملنظمة  �أع��م��ال  لتطوير 

�لتعامل �مل�شرك بني �لأع�شاء.
�لنائب  �ل����زرع����وين  ع�����ادل  وق�����دم 
�لأول للرئي�س �لتنفيذي للمبيعات 
يف �ملنطقة �حلرة جبل علي جافز� 
عر�شا عن �لإمتياز�ت �ملقدمة من 

خالل  �ي���ه  ب��ي  ج��ي  �إد�رة  جمل�س 
وتقديره  �شكره  عن  �لجتماعات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لعميق 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي ع��ل��ى دعمه 
ل��ت��ط��وي��ر �لأع����م����ال و�ل���ت���ج���ارة يف 
دبي وعلى ما مل�شه �لأع�شاء خالل 
تو�جدهم يف دبي من تطور جتاري 
م�شبوق  غ���ر  وع���م���ر�ين  وت��ق��ن��ي 
�إعجابهم  �لأع�����ش��اء  �أب����دى  ح��ي��ث 
�ل�شديد وتقديرهم ملا و�شلت �إليه 
على  مرموقة  مر�تب  من  �لدولة 
من  ت�شهده  وم��ا  �ل��ع��امل  م�شتوى 

تطور.

�ل��ت��ي ح�����ش��ره��ا ر���ش��ا دروي�������س �آل 
�حل�شابي  و�خل��ب��ر  �ملحكم  رحمه 
ع�����ش��و �مل��ن��ظ��م��ة مم��ث��ال ع���ن دولة 
�ملقبل  �جتماعها  عقد  �لإم���ار�ت.. 
ك����وجن و�مل���و�ف���ق���ة على  يف ه����وجن 
�لو�حة  قبول ع�شوية مكتب علي 
�حل�شابات  وم���ر�ج���ع���ة  ل��ت��دق��ي��ق 
مم��ث��ال ع��ن دول���ة �ل��ك��وي��ت ع�شو� 
جديد� يف �ملنظمة حيث مت توقيع 
�ت��ف��اق��ي��ة �لن�����ش��م��ام ل��ي�����ش��ل عدد 
�أع�شائها �إىل 151 مكتب تدقيق 
دول����ة   52 حم���ا����ش���ب���ات مي���ث���ل���ون 
�آلف  �أرب��ع��ة  �أك��رث م��ن  ويعمل بها 
م��دق��ق ح�����ش��اب��ات ي��خ��دم��ون نحو 
�أك����رث م���ن 35 �أل����ف ع��م��ي��ل حول 

و�أ�شاد �ملالزم �شيف عبيد �ل�شام�شي 
يف  �لأم���ن���ي  �لتفتي�س  ف���رع  م��دي��ر 

ح���ي���ث ح���ا����ش���ر ف���ي���ه���ا �خل����ب����ر�ن 
�مليد�نيان جون كود ونيل بارني�س.

�ملتميز  بامل�شتوى  عجمان  �شرطة 
وم�شتوى  �ل������������دورة  مل����خ����رج����ات 

�ل��ت��ي تقدمها  ج��اف��ز� و�خل���دم���ات 
يف  ترغب  �لتي  �لعاملية  لل�شركات 
فروع  �أو  لها  متثيلية  مكاتب  فتح 

ل�شركاتها يف جافز� .
��س  �ك�����س  مكتب  ق��دم  جانبه  م��ن 
ع�شو  �حل�شابات  وتدقيق  ملر�جعة 

�مل��ن��ظ��م��ه ع��ن �ل���دول���ة ع��ر���ش��ا عن 
�أ�ش�س و�شروط تاأ�شي�س �لأعمال يف 

دبي و�لقو�نني �ملنظمة لها.

بالربنامج  و�أ�شاد  قياد�تها.  وروؤي��ة 
�ل���ذي غ��ط��ي �جلو�نب  �ل��ت��دري��ب��ي 
�لعملية  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �ل��ن��ظ��ري��ة 
بو��شطة  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  �إج�������ر�ء�ت  يف 

و��شتعر��س  �لبولي�شية  �ل��ك��الب 
بالتفتي�س  �ملعنية  �لق�شايا  �أه���م 
�جل��ن��ائ��ي و�لأم����ن����ي. و�أو�����ش����ح �أن 
نظري  ج��ان��ب��ني  ي�شمل  �ل��ربن��ام��ج 

�لتفتي�س  يف  للتطبيقات  وع��م��ل��ي 
م���ي���د�ن���ي���ا ول���ت���اأم���ي���ن���ات �لأم����اك����ن 
و�لأ���ش��خ��ا���س وح��زم��ة م��ن �ملحاور 

�لتخ�ش�شية �لأخرى.
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العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/981 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  �لها�شمي   علي  ر���ش��ا  علي  ���ش��ده/1-حم��م��د  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 3 �ي جي كون�شلت  م م ح وميثله: �شوق 
حم�شن بدر �لكثري  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )313509( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و 
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  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/328 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1-د�كان كي�شور ر�تيالل 2- ديباك ر�تيالل د�كان 3- م�شنع 
بنك  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  م   م  ذ  للذهب  �شامر�ء 
�لفجرة �لوطني �س م ع وميثله: ع�شام عبد�لمر حمادي �لفا�شلي �لتميمي     
دبي/  �جلهه-   ( �لعقار  عن  عبارة  وه��و  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�مل�شاحة:   -114 �لر���س  رقم  �خلام�شه-  �ل�شناعية  �لق�شي�س  �ملنطقة:  دي��رة- 
17864.00 قدم مربع( يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )40120707.77( درهم 
وعليه يرجى �شد�د �ملبلغ.  يف خزينة �ملحكمة وذلك خالل 30 يوما من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم ببيع 

�لر�س رقم 114- �مل�شاحة 17864/00 قدم مربع.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2982 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1-ف��ال���س ل��ل��ع��ق��ار�ت    جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/ نتاليا نوين   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )40829( درهم �ىل طالب  �عاله و�لز�مك بدفع 
ر�شوم  دره���م(   2421( مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحكمة.وعليه  خلزينة 
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  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1204 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1-عطاطره للمقاولت �س ذ م م جمهول حمل �لقامة 
�أقام  قد  علي    تقودو�س  �حمد  �شوجن  حممد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )13338( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ )801 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  11240 بتاريخ 2014/10/26     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/518   جتاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليهم: 1- �مييج مارت �س ذ م م 2- ر�شا برويز جعفري كندو�ن 3- �حلجر �ملا�شى 
للتجارة �لعامة �س ذم م 4- �شيد م�شطفى �شيد علي �شاه نعمت �لهى جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعى: بنك �شادر�ت �ير�ن نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/22 
�ن  بالت�شامن  عليهم  �ملدعى  بالز�م  �ي��ر�ن-  �شادر�ت  بنك  ل�شالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
يوؤدو� للبنك �ملدعى مبلغ 300.085.83 )ثالثمائة �لف وخم�شة وثمانون درهم وثالثة وثمانون 
يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �ملبلغ  ذل��ك  على  و�لفائدة  فل�س( 
2013/11/26 وحتى متام �ل�شد�د على �ن يكون  ت�شامن �ملدعى عليهما �لثالثة و�لر�بع يف حدود 
مبلغ 77.000 )�شبعة و�شبعون �لف درهم( و�لزمتهم بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/490 عقاري كلي                           
�ملدعي / �ن  �لقامة مبا  �شيفان مانوهار�ن جمهول حمل  �ملدعى عليه/1-  �ىل 

م�شرف �لمار�ت �ل�شالمى �س م ع   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بف�شخ �تفاقية �لجارة بني �ملدعي و�ملدعى عليه و�ملطالبة وقدره )1.066.983.26 
درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة �لتاخرية 9% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/20 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/715 عقاري كلي                             
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- وليد خ��ان ف��روز خ���ان   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /

م�شرف �لم��ار�ت �ل�شالمي �س م ع  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ف�شخ 
�تفاقية �لجارة بني �ملدعي �لثاين �ملدعى عليه و�لز�م �ملدعى عليه بت�شليم �لعقار للمدعي 
�لول وخماطبة د�ئرة �لر��شي ملحو �لقيد و�لز�م �ملدعى عليه مببلغ 579093.06 درهم 
و�لغر�مة �لتاخرية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/20 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/775 عقاري كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- هناء جاين لينا�س    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: �حمد  ح�شن رم�شان �آل 
علي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )1.433.167.06 درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف وبدل �تعاب �ملحاماة. 
. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/20 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/719 عقاري كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- د�ليا حممد ح�شني مامون  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �س م ع وميثله: �حمد ح�شن رم�شان �آل علي    قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها ف�شخ �تفاقية �لجارة بني �ملدعي �لثاين و�ملدعى عليها و�لز�م �ملدعى 
عليها بت�شليم �لعقار للمدعي �لول وخماطبة د�ئرة �لر��شي ملحو �لقيد و�لز�م �ملدعى 
عليها مببلغ )755.753.77 درهم( و�لغر�مة �لتاخرية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام 
�و من  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة   2014/11/20
ميثلك قانونيا وعليك 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. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3934 عمايل جزئي                             
�لفنية �س ذم م  جمهول  �لعامري للخدمات  �ملدعى عليه/1- كر�مة  �ىل 
عليك  �ق��ام  قد  مانقار�يني   منز�نو  /لوجي  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  حمل 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )51786 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم   ) دره��م   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2014/182676(.    وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/11/10 
�و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل..ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4046 عمايل جزئي                             
م  جمهول  م  ذ  ���س  للتخفي�شات  ه��اب��ي دى  م��رك��ز  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ج��ري��ك��ا ���ش��ان��و م��ري��د�  ق��د �ق���ام عليك 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9875 درهم(  �لدعوى ومو�شوعها 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم   ) دره��م   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
 2014/11/19 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/184029(
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1267 احوال نف�س م�سلمني                               
�ىل �ملدعى عليه/1- فين�شينت فيال جر��شيا ليجا�شبي عبد�هلل بعد �ل�شالم   
����ش��ر�د� ج��ارو عائ�شة بعد  �مل��دع��ي /ليني  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ل�شالم    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالطالق و�لر�شوم 
و�مل�شاريف.     وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/6 �ل�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.C.12 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4446 عمايل جزئي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- حمل م�شعود مبارك للخياطة و�لتطريز   جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ي��ن��ور �ح��م��د �شليم ع��ل��ي ق��د �ق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23102 درهم 
�ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  )1000دره���م(  ع��ودة مببلغ  وتذكرة   )
 2014/11/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/183623(
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/535  ا�ستئناف عقاري    

م  م جمهول  ذ  ��شتيت بروكرز  ري��ل  ت��ر�ك  �ن�شايد  �مل�شتاأنف �شده/  �ىل   
��شتاأنف  قد  ح   م  م  هولدينجز   /�شنايل  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
بتاريخ  كلي    عقاري   2011/238 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
2012/8/2. وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/11 �ل�شاعة 
�و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1472 جتاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليهم/1- �ني�س فرناندو �شادق 2- كورنيليو�س جون ليلي�س 3- بر�ديل جونز  
4- ديفيد �شتو�رت بر�شون 5- جون �نثوين فورد جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
�شركة �شكاي �شينديكت 441- ذ�ت �ل�شركة �ملحدودة.  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�مريكي(  دولر   1.200.000( وق���دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهم  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
�لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �م��ار�ت��ي(  دره��م   4.416.000( مبلغ  ومايعادل 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   لل�شد�د  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع 
2014/10/27 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     

        اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/1349  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �رتاج �يفينت�شت �س ذم م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: ��س �ل 
��س برودك�شن �يكويبمنت �س ذ م م قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله  وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: وقبل �لف�شل يف  بتاريخ 2014/9/16 �حلكم 
مو�شوع �لدعوى بندب �خلبر �لهند�شي �ملخت�س يف �لجهزة �خلا�شة باحلفالت و�ملوؤمتر�ت �شاحب 
�لدور ما مل  يتفق �لطرفان على ت�شميته خالل ��شبوع من تاريخه تكون مهمته بعد مطالعة �شائر 
�ىل  و�لنتقال  دونها  �ليه �خل�شوم من  يقدمه  �ن  وما ع�شى  و��شولها  وم�شتند�تها  �لدعوى  �ور�ق 
مقر �لطرفني لالطالع على �شجالتههما وكافة �لدفاتر و�مل�شتند�ت �لخرى وبيان مدعى تنفيذ 
كل طرف للتز�ماته �لتعاقدية وكلفت �ملدعية بايد�ع مبلغ ع�شرة �لف درهم خزينة �ملحكمة كامانة 
خربة.  وحددت لها �ملحكمة جل�شةيوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/11 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة   

  ch2.E.22
  ق�سم الق�سايا  التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11240 بتاريخ   2014/10/26     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   470  /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/نادر بهيان باروت �لعامري �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: موؤ�ش�شة نو�شهرة 
�لدعوى: مطالبة 237500  �لمار�ت  مو�شوع  �لعامة �جلن�شية:  و�لنقليات  للمقاولت 
�جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  نو�شهرة  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
�لعامري-  قا�شم  �حمد  عبد�هلل  �شاحبها/�شلطان  بالن�شر)ميثلها  عنو�نه:  �لمار�ت 
�عالن باأ�شل �ل�شحيفة بطريق بالن�شر  (  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/10/26 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- 
�لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�يام على  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 
�لقل.علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات 

�شدر بتاريخ  2014/10/19  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11240 بتاريخ 2014/10/26     

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/1130
�ىل �ملحكوم عليه / �شامل ��شماعيل جمعه 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد ��شدرت بحقك 
حكما بتاريخ 2012/12/5 يف �لق�شية �حلقوقية رقم 2012/397 يق�شى بالز�مك 
بدفع مبلغ وقدره )8340( درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم 
له/ �شوبر كار لتاجر �ل�شيار�ت وميثلها/ يو�شف �حمد �شلطان جمعه �لعجماين   
�نت  لذ�   2013/1130 رقم  حتت  �لتنفيذ  و�شجل  �حلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد 
ويف  �لخطار  ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( به خالل  �ملحكوم  �ملبلغ  ل�شد�د  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة 

لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ايلكاردو ميدل اي�ست لتجارة البوابات واحلواجز االآلية �س 
ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  دبي  بي  رقم 615  �بن بطوطة مكتب  بو�بة  �لعنو�ن:  م   ذم 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 706441  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1133374 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
ت�شديق  بتاريخ  دب��ي  �لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  �ل��ق��ر�ر  2014/9/1  تاريخ 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��س  �لقر�ر  2014/10/02 وعلى من لديه 
�ملعني برميري للتدقيق واحل�سابات  �لعنو�ن: حمل رقم 65 ملك �شلطان خليفه 
�حلبتور - هور �لعنز   هاتف: 2526125 04 فاك�س/2526127 04 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ برميري للتدقيق واحل�سابات
  �لعنو�ن: حمل رقم 65 ملك �شلطان خليفه �حلبتور - هور �لعنز   هاتف: 2526125 
04 فاك�س/2526127 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  ايلكاردو ميدل اي�ست لتجارة البوابات 
�لقر�ر  تاريخ  واحلواجز االآلية )�ــس.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
2014/9/1  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي تاريخ ت�شديق �لقر�ر 2014/10/2 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2149   

                               �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود
  �ملنذر �ليه: جون روبرت هاوي�س )جمهول حمل �لقامة(

  يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب خطاب �لت�شهيالت �ملوؤرخ يف 9 �بريل 2007 و 22 يوليو 2008 و�مل�شتند�ت �لخرى 
ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع �لبنك )�ملنذر ( بدفع مبلغ وقدره  757.984/99 درهم ) �شبعمائة و�شبعة وخم�شون 
 ( �لعديل  �لن��ذ�ر  تاريخ  فل�س فقط ل غر( حتى  وت�شعون  وت�شعة  دره��م  وثمانون  و�ربعة  وت�شعمائة  �لف 
�لدين( مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليه ) ب�شفته �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهنا عقاريا تاأمينيا للمنذر 
)�ل�شقة( رقم �لر�س 169 �ل�شقة �ل�شكنية 3106 �لطابق 31 بناية رقم 4 �مو�ج 4 مر�شى دبي 1.381/60 قدم 
مربع �مارة دبي �لمار�ت �لعربية وذلك مقابل مبلغ وقدره 1.570.000 درهم �مار�تي ) مليون وخم�شمائة 
و�شبعون �لف درهم �مار�تي( وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح �ملنذر وفقا لال�شول لدى د�ئرة �لر��شي 

و�لمالك يف دبي بتاريخ 10 �غ�شط�س 2008. 
مل يلزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي.
ولكن مل يتمكن ممثل كاتب �لعدل من توجيه ��شعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنفذر �ليه.

 ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شر يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 
�ملنذر على  �لتو��شل مع  �ليه  للمنذر  �لعقار. ميكن  لبيع  �مر  للح�شول على  �ملحكمة  �ىل  وبالتقدم بطلب 

�لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على �لرقم 3904722- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر      
                         �ىل �ملنفذ �شدها: جلوبال فا�شتيرنز ليمتد  �س ذ.م.م   مبا �ن طالبي 
�لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �لعمالية �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك للز�مك ب�شد�د 
�ملبالغ �ملو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �شتتخذ 

�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ�ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
138982 درهم

248061 درهم

8420 درهم

15019 درهم

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
جري�س كولن�شري

هرك مينزي�س ويليام

 2014/2883
تنفيذ عمايل
 2014/2913
تنفيذ عمايل

م
1

2
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/901 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
�جلن�شية:  �ملركزي  �لتكييف  ملقاولت  �لعربيه  �ل�شفر  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت �ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة �ل�شتو�ء للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شتو�ء  موؤ�ش�شة   / �عالنه  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
�لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ر-ع  م  جز-  جت   2013/737 رقم  �لدعوى  يف 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/11/16 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد 11240 بتاريخ 2014/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنب�س لل�شيانة 
�لعامة رخ�شة رقم:CN 1097063 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل بخيت علي مبارك �لكثري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل بخيت علي مبارك �لكثري

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

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

جمل�س االأعمال االإماراتي الربيطاين يعقد اجتماعه ال�شابع يف دبي

بنك اأبوظبي التجاري يقود مبادرات ن�شر التوعية بخطورة �شرطان الثدي يف الدولة

•• ابوظبي-وام:

دبي  مبدينة  �ل�شابع  �جتماعه  �لربيطاين  �لإم��ار�ت��ي  �لأع��م��ال  جمل�س  عقد 
�أحمد �ل�شويدي رئي�س هيئة �لطاقة رئي�س �ملجل�س من  برئا�شة معايل نا�شر 
�إي  �إم  �أيه  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بريكو  �شمر  و�ل�شيد  �لإمار�تي  �جلانب 
مكتوم  بن  حممد  �ل�شيخ  وبح�شور  باملجل�س  �لربيطاين  �جلانب  رئي�س  �شي 
لدى  �لدولة  �شفارة  �لقت�شادي يف  �لق�شم  ورئي�س  �لأول  �ل�شكرتر  �آل مكتوم 
�ململكة �ملتحدة و�شعادة فيليب بار�م �شفر �ململكة �ملتحدة لدى �لدولة و�شعادة 
عبد�لرحمن �لغرير �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س و�شعادة �أحمد حممد �ملدفع 
دعم  جلنة  رئي�س  �ملا�س  عبد�هلل  حمد  و�شعادة  �ملجل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب 
�ملجل�س بالإ�شافة �إىل �أع�شاء �ملجل�س من �جلانبني وروؤ�شاء فرق �لعمل �ملنبثقة 

عن �ملجل�س.
�إن جمل�شنا  فيها  قال  بد�ية �لجتماع  كلمة يف  �ل�شويدي  نا�شر  و�ألقى معايل 
�ملو�شوعات  من  �لعديد  �أم��ام  بطموح  يقف  �ليوم  �ل�شابع  �جتماعه  يعقد  وهو 
�مل�شركة و�لتي ت�شكل ركيزة ��شا�شية لتعزيز �لعالقات �لقت�شادية و�لتنموية 

بني �لبلدين �ل�شديقني يف �لعديد من �لقطاعات و�ملجالت �ل�شر�تيجية .
ونوه �ل�شويدي يف كلمته بنتائج �لزيارة �لأخرة �لتي قام بها �لفريق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �ىل �ململكة �ملتحدة و�لتي �أثمرت عن نتائج كبرة من �شاأنها �أن ت�شاهم 

يف تعزيز وتطوير �لعالقات بني �لبلدين �ل�شديقني.
�لأعمال  �أع��م��ال جمل�س  �مل��الئ��م لإجن���اح  �مل��ن��اخ  وف���رت  �شموه  زي���ارة  �إن  وق���ال 
�لمار�تي �لربيطاين و�جتماعه �ل�شابع �ليوم باعتبار مو�شوعاته كانت حمط 

�هتمام ودعم من قبل قيادتي حكومتي �لبلدين .
�شر�كة  �إيجاد  على  عازمة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  معاليه  و�أو�شح 
يف  �ل��ر�ئ��دة  جتاربها  م��ن  �ل�شتفادة  خ��الل  م��ن  �ملتحدة  �ململكة  م��ع  م�شتد�مة 
تعزيز دور �ل�شركات �ل�شغرة و�ملتو�شطة �لمر �لذي توليه فرق �لعمل �ملنبثقة 
عن �ملجل�س يف �لعديد من �ملجالت ومنها �لطاقة و�لتعليم و�ل�شحة و�لدفاع 
تلعبه من دور حم��وري يف  �ن  �هتماما كبر� �ميانا منها مبا ميكن  و�لف�شاء 

تطوير عالقات �ل�شر�كة بني �لبلدين �ل�شديقني.
و�أكد �ل�شويدي �أن ذلك ياأتي يف �إطار �أهد�ف �ملجل�س �لر�مية �إىل �للتز�م برفع 
حجم �لتبادل �لتجاري �لثنائي بني �لبلدين من �ل�شلع و�خلدمات �إىل م�شتوى 
71 مليار درهم �إمار�تي 12 مليار جنية �إ�شرليني بحلول عام 2015 علما 
باأن حجم �لتبادل �لتجاري �لثنائي قد و�شل �إىل 65 مليار درهم �إمار�تي 11 

مليار جنيه ��شرليني .
�لعالقات  تعزيز  على  �لإم����ار�ت  دول��ة  حر�س  �ملجل�س  رئي�س  معايل  �أك��د  كما 
�لدور  �أن  �إىل  ..م�شر�  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ملتحدة  �ململكة  مع  �لقت�شادية 
على  �لبلدين  وحكومتي  قيادتي  حر�س  م��دى  يعك�س  �ملجل�س  به  يقوم  �ل��ذي 
�ل�شر�كات �ل�شر�تيجية يف �لعديد  تطوير وتنمية هذه �لعالقات مبا يحقق 
�أر�شية مثالية  توؤ�ش�س  �أن  �شاأنها  �لتي من  �لرئي�شة  �ل�شتثمارية  �ملجالت  من 
ينطلق منها �لبلد�ن نحو عالقات م�شتد�مة تعود بالنفع على �شعبي �لبلدين 

�ل�شديقني.

و�ملو��شالت  �لطرق  وم�شاريع  �لتحتية  �لبنية  جمال  يف  �لكبرة  �لربيطانية 
�لقطاع  يف  بالتعاون  يتعلق  وفيما  و�جل�����ش��ور.  �حلديثة  و�مل��ب��اين  و�ل��ق��ط��ار�ت 
�مل�شارف  تقدمها  �لتي  �لبنكية  �لتمويالت  �ل�شتفادة من  مناق�شة  �ملايل متت 
�مل�شاريع  بع�س  لتمويل  �ل�����ش��ادر�ت  تنمية  بنك  م��ن  و�ل�شتفادة  �لربيطانية 
�لوطنية �ملحلية يف دولة �لإمار�ت .. كما متت مناق�شة �لتعاون يف جمال �لدفاع 
�لطائر�ت  مكونات  ت�شنيع  يف  �لربيطانية  �ل�شركات  مع  و�لتعاون  و�لطر�ن 

وحمركاتها.
كما بحث �ملجل�س �لتعاون يف جمال �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة و�حلا�شنات 
�إىل  للدخول  �لربيطانية  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �ل�شركات  ج��ذب  على  و�لعمل 
�أ�شو�ق �لإمار�ت مما �شي�شاهم بنقل �ملعرفة ورفع �ملمار�شات �لعملية و�لتجارية 

�إىل �مل�شتويات �لعاملية و�لتناف�شية.
وي�شعى �ملجل�س من خالل فرق �لعمل �إىل ��شتقطاب �مل�شتثمرين �لإمار�تيني 

�لذين لديهم ��شتثمار�ت يف بريطانيا للتعاون �ملبا�شر معهم.
كبار  م��ن  ع���دد�  �ل��ربي��ط��اين يف ع�شويته  �لإم���ار�ت���ي  �لأع��م��ال  وي�شم جمل�س 
�حليوية  و�ملوؤ�ش�شات  �لعاملية  �ل�شركات  كربى  وممثلي  �حلكوميني  �مل�شوؤولني 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ..كما ي�شم �جلانب �لربيطاين �أع�شاء من 

�حلكومة و�ل�شركات �لربيطانية �لعاملية.

و�لغرف  �لغرف  �حتاد  بالتعاون مع  وذلك  �لفرق  �إىل ع�شوية  �لن�شمام  على 
�لتجارية يف كافة �إمار�ت �لدولة. وحتدث يف �لجتماع �ل�شيخ حممد بن مكتوم 
�آل مكتوم حول منتدى �لرو�د لطلبة دولة �لإم��ار�ت يف بريطانيا وهي �إحدى 
مبادر�ت وز�رة �خلارجية �لتي ت�شرف عليها �شفارة �لدولة يف لندن حيث قدم 

عر�شا حول هذ� �ملنتدى �لهام.
�حلالية  �مل�شاريع  و�آخ��ر  �آل مكتوم  تقدميي حول مطار  تقدمي عر�س  كما مت 
و�مل�شتقبلية للمطار ..وكذلك مت تقدمي عر�س تقدميي حول �مل�شاريع �ل�شغرة 
�لقطاعات  �أهمية  على  �لتاأكيد  �لجتماع  خالل  ومت  و�حلا�شنات.  و�ملتو�شطة 
�لتحتية  و�لبنية  و�لتعليم  �لطاقة و�ل�شحة  �مل�شركة وهي قطاع  �لقت�شادية 
و�مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة و�حلا�شنات و�ملال و�لأعمال و�لدفاع و�لف�شاء 
..حيث جرى �لركيز على تفعيل دور فرق �لعمل �ملنبثقة عن �ملجل�س يف هذه 
�لقطاعات بحيث يتم تفعيل دورها ب�شكل كبر مما ي�شاهم يف تبادل �خلرب�ت 

ونقل �ملعرفة و�ل�شتفادة من �لبحوث يف جمال �لطاقة �لبديلة.
وفيما يتعلق بقطاع �لتعليم بحث �ملجل�س �أهمية �ل�شتفادة من �ملناهج �لتعليمية 

�لربيطانية و�خلدمات �لتعليمية ومفهوم �ملد�ر�س �حلديثة.
و�ل��ت��ي من  �حليوية  �مل��ج��الت  م��ن  ع��دد  �لتعاون يف  توطيد  �ملجل�س  بحث  كما 
�أهمها خدمات �لرعاية �ل�شحية و �لعالج �لتخ�ش�شي و�ل�شتفادة من �خلرب�ت 

وقال �إن �ملجل�س �لقت�شادي �لإمار�تي �لربيطاين يعمل على تذليل �لتحديات 
و�ملعوقات �لتي تو�جه �ل�شتثمار�ت �لإمار�تية و�لربيطانية عرب تعزيز قنو�ت 
�لتو��شل بني حكومتي �لبلدين بهدف تفعيل دور �لقطاع �خلا�س و�مل�شتثمرين 

يف �لبلدين مبا ميكنهم من تعزيز �أعمالهم وم�شاريعهم �مل�شركة.
كما حتدث خالل �لجتماع �ل�شيد �شمر بريكو عن مو��شلة �لتقدم يف حتقيق 
�أهمية فرق  �أعمق يف جميع �لقطاعات وكذلك  �أه��د�ف �ملجل�س وخلق عالقات 
�لعمل �مل�شركة �لتي مت ت�شكيلها يف �لعديد من �ملجالت و�لقطاعات �ملختلفة 
رفع  ع��رب  �لبلدين  ب��ني  و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون  تعزيز  يف  ودوره���ا 
�ل�شر�كة  م��ع��دلت  م��ن  يرفع  �أن  �شاأنه  م��ن  مل��ا  �ل��الزم��ة  و�لتو�شيات  �لتقارير 

و�لتعاون �مل�شرك يف كافة �ملجالت.
وجرى خالل �لجتماع مناق�شة �لعديد من �ملو�شوعات �ملطروحة على جدول 
قطاعات  يف  �جلانبني  م��ن  �لعمل  ف��رق  ت��و�ج��ه  �لتي  �ملعوقات  �أب��رزه��ا  �أعماله 
�لطاقة و�لتعليم و�ل�شحة و�لبنية �لتحتية و�ملال و�لأعمال و�مل�شاريع �ل�شغرة 

و�ملتو�شطة و�لدفاع و�لف�شاء.
تهم  �لتي  �لهامة  �ملو�شوعات  من  ع��دد  مناق�شة  �لجتماع  ه��ذ�  خ��الل  مت  كما 
�جلانبني ..وحث معايل نا�شر �أحمد �ل�شويدي كافة روؤ�شاء �لفرق على تفعيل 
�لدولة  �إم���ار�ت  كافة  م��ن  منا�شبا  ي��رون��ه  م��ن  بر�شيح  و�لقيام  �لأع�����ش��اء  دور 

حفز الطالبات على طلب العلم وخدمة الوطن

حممد حمدان بن جر�س يقدم حما�شرة تفاعلية للطلبة عن حمطات النجاح
�لطالبات  لتعريف  �ملحا�شرة  من  �لأول  �جل��زء  وخ�ش�س 
ب��ن��ب��ذة ع���ن �أه��م��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م �ل���وق���ت و�ل��رغ��ب��ة و�لطموح 
و�لتفاوؤل لتخطي �لعقبات و�لتحلي بالإيجابية للو�شول 
�إىل �لنجاح، و�لتفكر بو�شع �لأهد�ف خالل رحلة �لنجاح 

وح�شب �لأولويات .
منوها �إىل عدم �لياأ�س فاحلياة ل تخلو من �لعقبات ولكل 
فهي غذ�ء  �ل��ق��ر�ءة يف حياتنا  �أهمية  مع  ن�شيب  جمتهد 
�لعطاء  منا  يحتاج  �لوطن  �أن  �إىل  و����ش��ار  و�ل���روح  للعقل 
�إل بالإخال�س له يف  و�ل��ولء و�لنتماء، وه��ذ� ل يتحقق 
حكامنا  عليها  تغلب  �لتي  و�لتحديات  و�أعمالنا  �أقو�لنا 

�لتميز  قمة  �إىل  �ليوم  و�لو�شول  �لحت��اد  قيام  �أج��ل  من 
�شعبكما  �أ���ش��ع��د  ول��ن��ك��ون  لنا  فخر  لهي  �ل��ع��امل  وب�����ش��ه��ادة 
خالل  �ل��ع��ق��ل  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �لتحليل  بالتفكر  �أو���ش��اه��ن 
�شيء  كل  ور�ء  �لنقياد  وعدم  �لإعالمية  �لقنو�ت  متابعة 

�إل من خالل �لقنو�ت �لر�شمية فهناك ما يف�شد �لعقل.
حماولة  من  �أ�شعب  �لنجاح  قمة  على  �حلفاظ  �إن  وق��ال 
علينا  يحتم  مكانة  من  �إليه  و�شلنا  ما  ف��اإن  ل��ذ�  بلوغها، 
��شتمر�ر �لعمل على تطوير قدر�تنا ورفع كفاء�تنا وتنويع 
بلغنا  �لتي  �لنجاحات  على  للحفاظ  فقط  لي�س  مو�ردنا، 

فيها مدى متقدماً.

•• ال�صارقة –الفجر: 

حما�شرة تفاعلية تناولت حمطات �لنجاح قدمها حممد 
بال�شارقة  �ملدينة �جلامعية  حمد�ن بن جر�س مدير عام 
�أمور �لطلبة و�لطالبات يف مدينة  �أولياء  وع�شو جمل�س 
�ل�شارقة �شباح �أم�س لعدد 60 طالبة يف مدر�شة �لقر�ئن 

�لثانوية بال�شارقة .
وتناول �بن جر�س و�شط تفاعل �لطلبة عدد� من �ملحاور 
لغر�س وتعزيز �لقيم �ليجابية يف نفو�س �لطالبات وب�شكل 

حتفيزي .

•• اأبوظبي-الفجر: 

�م�س  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  �أعلن 
�لفعاليات  م��ن  �شل�شلة  �إق��ام��ة  ع��ن 
بخطورة  �ل�����وع�����ي  ن�������ش���ر  ل����دع����م 
م���ر����س ���ش��رط��ان �ل���ث���دي يف دول���ة 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة من 
خالل جمموعة من �ملبادر�ت �لتي 
مثل  �أكتوبر  �شهر  ط��و�ل  ��شتمرت 
حملة جلمع �لتربعات وتنظيم يوم 
مدينة  يف  �ل����وردي  �ل��رك�����س  �شباق 
�لبولو  و���ش��ب��اق  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ز�ي����د 
ل�شباق  غ��ن��ت��وت  ن����ادي  يف  �ل������وردي 
�لوردي  و�جل��ول��ف  و�لبولو  �خليل 
�ل�شعديات،  �شاطئ  نادي جولف  يف 
ملوظفي  توعية  يوم  �إىل  بالإ�شافة 
�ل��ب��ن��ك ح���ول خطورة  وم��وظ��ف��ات 
وموؤ�شر�ته  �لثدي  �شرطان  مر�س 
�لأن�شطة  م����ن  وغ����ره����ا  �مل���ب���ك���رة 
�لرفيهية �ملثمرة �لتي تهدف �إىل 
�ملجتمع  جهود  تكاتف  على  �حل��ث 
ومكافحة  مل���و�ج���ه���ة  ك��ك��ل  �مل��ح��ل��ي 

وقد  �لآن.  حتى  م�شاركة  و�لأك���رث 
�مل�شاركني  ت��ربع��ات  تخ�شي�س  مت 
موؤ�ش�شة  ل�����ش��ال��ح  �ل�����دورة  ه���ذه  يف 
بالكثر  ت�����ش��ط��ل��ع  �ل��ت��ي  �جل��ل��ي��ل��ة 
�لإن�شانية  و�لأن�شطة  �لأعمال  من 
و�خلرية لدعم جهودهم �حلثيثة 
�لثدي.   �شرطان  �أب��ح��اث  جم��ال  يف 
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  و�شيو��شل 
ل�شالح  �ل��ت��ربع��ات  جمع  فعاليات 
م��وؤ���ش�����ش��ة �جل��ل��ي��ل��ة ط����و�ل �لفرة 
حيث  �أك��ت��وب��ر،  �شهر  م��ن  �ملتبقية 
�لوردي  �لبولو  ي��وم  بتنظيم  يقوم 
وي����وم �جل���ول���ف �ل�������وردي.  وبهذه 
كبر  �شكوت،  مارتن  قال  �ملنا�شبة، 
م�شوؤويل �لت�شويق يف بنك �أبوظبي 
�لتجاري: يف �لو�قع، �إن �لتز�م بنك 
�لتوعية  بق�شية  �لتجاري  �أبوظبي 
���ش��رط��ان �لثدي  ب��خ��ط��ورة م��ر���س 
و�لعالج  م��ك��اف��ح��ت��ه  ���ش��ب��ل  ودع�����م 
منه، �أعمق بكثر من جمرد جمع 
�لتربعات و�لأمو�ل وذلك �نطالقاً 
باأنه ميكن لنا  �لر��شخ  �إمياننا  من 

�لق�شية  ه��ذه  يف  �مل�شاهمة  جميعا 
جمهود�تنا  م����ن  ك���ج���زء  �ل���ه���ام���ة 
ل��ل��ن��ه��و���س مب�������ش���وؤول���ي���ات���ن���ا جتاه 
�ملجتمع.  و�أ�شاف: ��شتمرت �شجرة 
�لتجاري،  �أبوظبي  �لأم��ل من بنك 
يف  م�����رة  لأول  ط���رح���ه���ا  مت  �ل���ت���ي 
ب��ه��دف دعم   2012 ع���ام  �أك��ت��وب��ر 
م�شتوى  ل��رف��ع  �ل��ر�م��ي��ة  �جل���ه���ود 

ب��خ��ط��ورة م��ر���س �شرطان  �ل��وع��ي 
�لتربعات  جمع  خ��الل  من  �لثدي 
و�لأمو�ل، يف �إثبات وجودها بقوة يف 

جميع هذه �لأحد�ث و�لفعاليات.
ميكن  �أن�����ه  �إىل  �لإ������ش�����ارة  وجت�����در 
�مل�شاركة  ف��ر���ش��ة  ف��ات��ت��ه��م  ل��ل��ذي��ن 
�لفعاليات  م���ن  �ل�����ش��ل�����ش��ة  ه���ذه  يف 
�لتوعية  ن�شر  ج��ه��ود  يف  �مل�شاهمة 

ه����ذ� �مل���ر����س �خل���ط���ر. وق����د ب���د�أ 
�أن�شطته يف  �لتجاري  �أبوظبي  بنك 
على  عاملياً  �مل��ع��روف  �أك��ت��وب��ر،  �شهر 
�أنه �شهر حمالت �لتوعية بخطورة 
بفعالية  �ل���ث���دي،  ���ش��رط��ان  م��ر���س 

ي��وم �لرك�س �ل��وردي �ل��ذي يقيمه 
يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مبدينة  �شنوياً 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �أب��وظ��ب��ي ب��ح�����ش��ور 
نهيان  �آل  ح��م��د�ن  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
�ل����ذي ق���ام ب��ت��وزي��ع �جل���و�ئ���ز على 

 700 �لفائزين من بني �أكرث من 
�لأول  �م��ت��د  ���ش��ب��اق��ني  م�����ش��ارك يف 
كيلومر�ت   5 مل�������ش���اف���ة  م��ن��ه��م��ا 
كيلومر�ت،   10 مل�شافة  و�ل��ث��اين 
مم������ا ج���ع���ل���ه���ا �ل�������������دورة �لأجن�������ح 

ب����خ����ط����ورة ه�������ذ� �مل�����ر������س ودع�����م 
�لأبحاث �لعلمية و�لطبية �لر�مية 
�نت�شاره  من  و�حل��د  مكافحته  �إىل 
م����ن خ�����الل �ل����ت����ربع ع����رب �أج���ه���زة 
لبنك  �ل���ت���اب���ع���ة  �لآيل  �ل�������ش���ر�ف 
�أبوظبي �لتجاري بدرهم و�حد عن 
كل معاملة يقومون بها با�شتخد�م 

تلك �لأجهزة طو�ل �شهر �أكتوبر.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  اأكتوبر 2014 العدد 11240

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  اأكتوبر 2014 العدد 11240

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  اأكتوبر 2014 العدد 11240

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  اأكتوبر 2014 العدد 11240

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  اأكتوبر 2014 العدد 11240

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  اأكتوبر 2014 العدد 11240

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  اأكتوبر 2014 العدد 11240



األحد -   26   أكتوبر   2014 م   -  العـدد    11240
Sunday  26  October   2014  -  Issue No   11240

1010

عربي ودويل
اجلروان يرتاأ�س االجتماع االأول لهيئة مكتب الربملان العربي يف القاهرة

ا�شتقالة رئي�شة حزب العمال الربيطاين يف ا�شكتلندا 

رو�سيا ترف�س اإر�سال مدربني ع�سكريني لبغداد

مقتل 8 جنود عراقيني يف معارك مع داع�س

•• عمان-وكاالت:

ق���ال ���ش��ك��ان وم�����ش��وؤول��ون وجت����ار يف 
د�ع�����س ل  تنظيم  �إن  �ل��ن��ف��ط  ق��ط��اع 
�شوريا  يف  �ل��ن��ف��ط  ي�����ش��ت��خ��رج  ي����ز�ل 
�أ�شاليبه  ط���وع  و�إن�����ه  ب��ب��ي��ع��ه  وي���ق���وم 
يف جت����ارة �ل��ن��ف��ط ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�ل�شربات �جلوية �لتي تنفذها قو�ت 
�شهر  منذ  �ملتحدة  �لوليات  تقودها 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه���ذ� �مل�شدر  ب��ه��دف 

�لكبر للدخل للتنظيم.
�لتي  �ل�شربات  �أن  �لرغم من  وعلى 
وعربية  �أم��ري��ك��ي��ة  ق�����و�ت  ت��ن��ف��ذه��ا 
��شتهدفت بع�س �مل�شايف �ملوؤقتة �لتي 
�ملناطق  يف  حمليون  �شكان  يديرها 
�لتي ت�شيطر عليها د�ع�س  �ل�شرقية 
عليها  ي�شيطر  �ل��ت��ي  �لآب�����ار  ت��ف��ادت 

�لتنظيم.
ويقو�س هذ� فعالية �حلملة ويعني 
قادرين  ي���ز�ل���ون  ل  �مل��ت�����ش��ددي��ن  �أن 
ع��ل��ى �ل���رب���ح م���ن م��ب��ي��ع��ات �لنفط 
دولر  مليوين  �إىل  ي�شل  �خل��ام مب��ا 
ي��وم��ي��ا ح�����ش��ب��م��ا ي��ف��ي��د ع���ام���ل���ون يف 
وم�شوؤولون  �شوريا  �لنفط يف  جمال 
�شابقون يف قطاع �لنفط وخرب�ء يف 

جمال �لطاقة.
وق��ال عبد �هلل �جل��دع��ان وه��و �شيخ 
بلدة  وه�����ي  �ل�����ش��ح��ي��ل  يف  ع�������ش���رة 
حمافظة  يف  للنفط  منتجة  �شورية 
�لنفط  يبيع  �لتنظيم  �إن  �ل��زور  دي��ر 
وي���زي���د ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ن��ق��ي��ب يف �آب����ار 
�لع�شائر  من  حلفاء  بف�شل  جديدة 
وي�شتغل عدم قدرة �لعدو على �شرب 

حقول �لنفط. 
�لتي  �ل���ق���و�ت  �إن  حم��ل��ل��ون  وي���ق���ول 
�مل���ت���ح���دة تريد  �ل����ولي����ات  ت���ق���وده���ا 
تفادي �شرب �ملن�شاآت �لنفطية ب�شدة 
لأن هذ� من �شاأنه �أن ي�شر �ملدنيني 
�إىل  ي��وؤدي  �ملت�شددين وقد  �أكرث من 
ت��ط��رف �ل�����ش��ك��ان �مل��ح��ل��ي��ني وه���ددت 
ب��ف��ر���س عقوبات  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
على �أي �شخ�س ي�شري �لنفط من 
لتعطيل  م�شعى  يف  د�ع�س  مت�شددي 
قيمته  متويل  م�شدر  �ن��ه  تقول  م��ا 

مليون دولر يوميا.

جتار حمليون عمالء لداع�س
وي���������ش����ري م���ع���ظ���م �ل���ن���ف���ط جت���ار 
حمليون ويلبي �لحتياجات �ملحلية 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  �ل����ت����ي  ل��ل��م��ن��اط��ق 
���ش��وري��ا لكن  ���ش��م��ال  م��ت�����ش��ددون يف 
بع�س �لنفط �ملنخف�س �جلودة بعد 
تهريبه  ي��ت��م  ب��د�ئ��ي  ب�شكل  ت��ك��ري��ره 
ل��رك��ي��ا ح��ي��ث ي��ب��ل��غ �ل�����ش��ع��ر حو�يل 
ذلك  و�أدى  للربميل.  دولر�   350
م��رب��ح��ة عرب  �ن��ت��ع��ا���س جت�����ارة  �إىل 

�حلدود. 

�أن���درو تابلر وه��و باحث كبر  وق��ال 
يف م��ع��ه��د و����ش��ن��ط��ن �مل��ت��خ�����ش�����س يف 
�ل�شورية خيار�تنا حمدودة  �ل�شوؤون 
ل��ك��ن ه���ذ� لن  �إذ� ���ش��رب��ت �لآب����ار  �إل 
�شي�شيب  بل  فح�شب  د�ع�س  ي�شيب 
�أمر�  لي�س  وه���ذ�  باأكملهم  �ل�شكان 

تقوم به �لوليات �ملتحدة ب�شهولة. 
�أم��ري��ك��ي قبل بد�ية  وق���ال م�����ش��وؤول 
ح��م��ل��ة �ل��ق�����ش��ف ب��ف��رة ق�����ش��رة �إن 
�أجز�ء  على  �حلفاظ  تريد  و��شنطن 
�لنفطية  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  �ل��ب��ن��ي��ة  م���ن 
بعد  ت�شتخدم  �أن  �أمل  على  �ل�شورية 
�حلرب �إذ� هزم تنظيم د�ع�س وقو�ت 

�لرئي�س ب�شار �لأ�شد.
وت�����ش��ب��ب��ت غ�����ارة ق���ادت���ه���ا �ل���ولي���ات 
�ملتحدة يف تدمر �أجز�ء من م�شفاة 
متنقلة ب�شرق �شوريا لكنها مل ت�شب 

برجا يف �ملن�شاأة باأي �شرر.
�لدفاع  وز�رة  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
كربي  ج��ون  �لأدم���ر�ل  �لأمريكية 
خ�����الل م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي ي�����وم 25 
�شبتمرب �أيلول �لأمر ل يتعلق مبحو 
�مل�����ش��ايف م���ن ع��ل��ى �خل��ري��ط��ة. لكن 
على  د�ع�����س  ق���درة  بتقلي�س  يتعلق 

��شتخد�م هذه �مل�شايف. 
وت���اب���ع ق���ول���ه ن���ري���د �حل���ف���اظ على 
م��رون��ة ه���ذه �مل�����ش��ايف ح��ت��ى تو��شل 
فيما  م�شتقر  �قت�شاد  يف  �مل�شاهمة 
عندما  م�شتقر�  بلد�  يكون  �أن  ناأمل 

ل ي�شبح نظام �لأ�شد م�شيطر�. 
�لتنظيم ي�شخ  كان  �ل�شيف  وخ��الل 
�أل��ف برميل   80 �ألفا و   40 ما بني 
�لآبار  م��ن  �خل��ام  �لنفط  م��ن  يوميا 
حمافظتي  يف  عليها  ي�شيطر  �ل��ت��ي 
ت�شر  ح�شبما  و�حل�شكة  �ل���زور  دي��ر 

�لأ�شبوعني  يف  �ل���ت���ج���ار  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ما  حتميل  باإمكانهم  �أن  �لأخ��ري��ن 
�لنفط  لتخزين  ودع��ت��ه��م  ي��ري��دون 
�إن����ه موؤ�شر  �أم����ر ي��ق��ول جت����ار  وه����و 
�أن  يعتقد  ي��ز�ل  ل  �لتنظيم  �أن  على 

بالإمكان �شرب �لآبار.
�لهجمات  خطر  �إن  �آخ���رون  وي��ق��ول 
ل�شتخد�م  �مل��ت�����ش��دد  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  دف���ع 
�أكرث فعالية  �لنفطية ب�شكل  �لرثوة 
ل��ت��و���ش��ي��ع ق���اع���دة �ل���ت���اأي���ي���د ل���ه بني 

�لع�شائر.
مناطق  يف  يعي�شون  ل�شكان  ووف��ق��ا 
ي�شتغل  د�ع���������س  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ش��ي��ط��ر 
عالقاته  لتعزيز  �شيطرته  �لتنظيم 
لتحقيق  ول��ي�����س  �ملحلية  بالع�شائر 
�ل���رب���ح ف��ح�����ش��ب ك��م��ا ك���ان �لأم�����ر يف 

�ل�شابق.
لبع�س  �لآن  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  وي�������ش���م���ح 
دير  حمافظة  يف  �ل��ب��دوي��ة  �لع�شائر 
�لزور با�شتغالل �لآبار �لتي ي�شيطر 
عليها مثل بئر �مللح و�خلر�طة وو�دي 
وفهدة وغرها من  و�شفيح  جريب 
ل  �لتي  و�ل�شغرة  �ملتو�شطة  �لآب��ار 

ت�شتخدم يف منطقة جبل ب�شرى.
على  ك���ربى  ع�شائر  ت�شع  و�ن��ت��ف��ع��ت 
�أقارب  لأفر�دها  بينها ع�شائر  �لأق��ل 
عرب �حلدود يف �لعر�ق مثل ع�شرة 

�جلبور �لقوية. 
�لذي  �ل�شيخ  �هلل  عبد  �لتاجر  وق��ال 
�ملوؤلف  �أ�شطوله  من  �لأرب��اح  ��شتغل 
م���ن ���ش��ب��ع ���ش��اح��ن��ات ل��ب��ن��اء م�شاف 
�ل�شمالية  م��ن��ب��ج  ب��ل��دة  يف  م��ت��ن��ق��ل��ة 
بالق�شف �أو بدونه.. ف�شنذهب هناك 
حتى لو جاءنا �ملوت لأن هذ� يجلب 

لنا ربحا كثر�. 

و�لتجار  �ل��ن��ف��ط  خ����رب�ء  ت��ق��دي��ر�ت 
بها  �ت�������ش���ل���ت  وم�����������ش�����ادر حم���ل���ي���ة 

رويرز.
وق��ال��ت وك��ال��ة �ل��ط��اق��ة �ل��دول��ي��ة يف 
تقرير �شدر هذ� �ل�شهر �إن �لإنتاج يف 
�ملناطق �لتي ي�شيطر عليها �لتنظيم 
�آلف  ع�����ش��رة  م���ن  �أق����ل  �إىل  ت���ر�ج���ع 

برميل نتيجة �لغار�ت �جلوية.
ملنتجات  �مل���ح���ل���ي���ة  �لأ�����ش����ع����ار  ل���ك���ن 
�أن �ل�شربات مل  �إىل  �لبرول ت�شر 
�إم���د�د�ت  على  ت��اأث��ر كبر  لها  يكن 
�لنفط غر �مل�شروعة. وتبيع د�ع�س 
برميل �لنفط بنحو 20دولر� بينما 
كان يباع مببلغ 35 دولر� يف بد�ية 

.2014
وجود  ب�شبب  ه���ذ�  �إن  جت���ار  وي��ق��ول 
خم���زون���ات ك��اف��ي��ة م��ن �ل��ن��ف��ط قبل 
�نتاجه  ز�د  �لتنظيم  ولأن  �ل�شربات 

يف �لأ�شابيع �لأخرة.

قوافل خا�سة على الطريق
�إر�شال  �أعمال حمليون  و��شل رجال 
ثالثني  �إىل  ي�شل  م��ا  ت�شم  ق��و�ف��ل 
�شاحنة حتمل �لنفط من �لآبار �لتي 
مناطق  ع��رب  د�ع�����س  عليها  ت�شيطر 
ب�شوريا  �مل��ت�����ش��ددون  عليها  ي�شيطر 
ت�شتهدفهم  �أن  دون  �لنهار  و�شح  يف 
�لتنظيم  و�شمح  �جلوية.  �ل�شربات 
عرب  �أ�شرع  بوترة  بالعبور  للقو�فل 

نقاط تفتي�شه.
وقال �شائقا �شاحنات نفط ومتعامل 
�لزبائن  �شجع  �لتنظيم  �إن  حم��ل��ي 
�لتحميل وعر�س عليهم  زي��ادة  على 

تخفي�شات وتاأجيل �لدفع.
�لتابعة  �ل��ن��ف��ط  �إد�رة  �أب��ل��غ��ت  ك��م��ا 

املدنيون يعانون
حمليون  �أع��م��ال  رج���ال  حقق  بينما 
�أرب����اح����ا ط��ائ��ل��ة م���ن جت����ارة �لنفط 
�لكثر من  ف��اإن  ب�شكل غر م�شروع 
�ملدنيني �لآخرين �أ�شبحو� يعتمدون 
ع��ل��ى �ل�����ش��وق غ���ر �ل��ر���ش��م��ي��ة �لتي 
�شوريا  يف  �ل�شر�ع  بد�ية  منذ  ن�شاأت 

قبل �أكرث من ثالثة �أعو�م.
للدخل  مهما  م�شدر  ذل��ك  و�أ���ش��ب��ح 
�ملناطق  �لأ���ش��ر يف  مل��ئ��ات �للف م��ن 
�لريفية يف �شمال و�شرق �شوريا حيث 

ت�شرد �لنا�س �أو فقدو� وظائفهم.
على  مطلع  غربي  دبلوما�شي  وق��ال 
�لأم���ري���ك���ي���ة �شد  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
هذه  �أن  يعلمون  �لأمريكيون  د�ع�س 
للكثر  �نتفاع  فر�شة  وف��رت  �لآب���ار 
لهم  لي�شت  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��وري��ني  م��ن 

�شالت باملت�شددين. 
و�أ����ش���اب���ت �ل�����ش��رب��ات �جل���وي���ة �لتي 
�مل��ت��ح��دة ع�شر�ت  �ل���ولي���ات  ت��ق��وده��ا 
معظمها  بني  �ل��ت��ي  �مل��وؤق��ت��ة  �مل�شايف 
عليها  ي�شيطر  �لتي  �لأر����ش��ي  ح��ول 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م ع��رب �حل����دود م��ع تركيا. 
للتهريب  �مل�شايف  ه��ذه  و��شتخدمت 
رغم �أن جتار� يقولون �إن تركيا �شنت 

حملة �شد �ملهربني هذ� �لعام.
وتبنى هذه �مل�شايف من قبل �أ�شحاب 
 150 بني  ما  بتكلفة  �أعمال خا�شة 
ما  وت�شفي  دولر  �أل��ف  و250  �ألفا 
بني 150 و 300 برميل يوميا من 

�خلام �لذي يوفره �لتنظيم.
�مل�شايف  �إن ق�شف هذه  ويقول جتار 
�لأك������رب رمب����ا ق��ل�����س �ل����ق����درة على 
 20 ب��و�ق��ع م��ا ب��ني  �ل��ن��ف��ط  ت�شفية 
تاأثر كبر  �ملئة لكن دون  30 يف  و 
�لآن  حتى  �ملحلي  �لوقود  �شوق  على 
عرب  �لأ�شغر  �مل�شايف  مئات  وتنت�شر 
�لتي  �لأر�����ش���ي  م��ن  و����ش��ع��ة  مناطق 
ي�شيطر عليها �ملت�شددون مما يجعل 
ويقول  �شعبا.  �أم����ر�  عليها  �ل��ع��ث��ور 
خرب�ء وجتار �إن هذه �مل�شايف تو��شل 

ت�شفية معظم �لنفط �مل�شتخرج.
وت�����ش��م��ل ه��������������ذه �مل�����ش�����������������������ايف و�ح����دة 
�ل���ت���اج���ر م��ا������������������زن خمتار  ي���دي���ره���ا 
�إنها دم��رت بفعل �شاروخ  �ل��ذي قال 
هذ�  توم����اهوك  ط��ر�ز  من  �أمريكي 
�لأمر  مبا�شرة  �إ���ش��اب��ة  يف  �لأ���ش��ب��وع 
�ل����ذي ح���ول م���دخ���ر�ت �أ���ش��رت��ه �إىل 
و�لنفط  �ملهرئ  �حلديد  من  كومة 

�ملحرق.
�لتي  �ل�����ش��غ��رة  �مل�����ش��ف��اة  وك��ل��ف��ت��ه 
�ل�شتخال�س  �أ���ش��ال��ي��ب  ت�����ش��ت��خ��دم 
دولر  �أل�����ف   20 ن��ح��و  و�ل��ت�����ش��خ��ني 
لبنائها يف �أر�س خر�ب على بعد عدة 
ت�شب  ومل  منزله.  من  كيلومر�ت 
�لآب�����ار �ل��ت��ي ت��دي��ره��ا د�ع�����س و�لتي 

متده بالنفط باأي �شرر.

الغارات تفادت اآبارًا رئي�سية بقب�سة التنظيم االإرهابي

داع�س يوا�شل �شخ النفط ال�شوري رغم �شربات التحالف

•• القاهرة-وام:

مكتب  لهيئة  �لأول  �لج��ت��م��اع  �أع��م��ال  �م�����س  �ل��ق��اه��رة  �شهدت 
�لربملان �لعربي لدور �لنعقاد �لعادي �ل�شنوي �لثالث برئا�شة 
�أع�شاء  �أحمد حممد �جل��رو�ن رئي�س �لربملان و�ل��دول  معايل 

�ملكتب.
�ملو�شوعات  م��ن  �لعديد  ناق�س  �لج��ت��م��اع  �إن  �جل���رو�ن  وق���ال 
�لهامة منها �لتطور�ت �جلارية على �ل�شاحة �ل�شيا�شية �لعربية 
ف�شال عن �لعد�د و�لتح�شر جلدول �أعمال �جلل�شة �لعامة 
�لثنني  غ��د�  �مل��ق��ررة  �لعربي  للربملان  �لثالث  �لن��ع��ق��اد  ل��دور 

مبقر �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية.

�لوطن  يف  �مللحة  �لق�شايا  من  �لكثر  �شتناق�س  �أنها  و�أو���ش��ح 
�لعربي و�أي�شا �لثابتة على جدول �أعمال �لربملان �لعربي منها 
و�جلولن  �لثالث  �لم��ار�ت��ي��ة  و�جل��زر  �لفل�شطينية  �لق�شية 
�لعربي  للربملان  �لد�خلي  �لنظام  ومر�جعة  �ملحتل  �ل�شوري 
للعام  �لعربي وميز�نيته  �لربملان  �أد�ء  �آليات تطوير  ومناق�شة 

�لقادم و�لتي مت �حالتها للجنة �ل�شوؤون �لقت�شادية.
و�أ�شاف �جلرو�ن يف ت�شريحات لل�شحفيني عقب �لجتماع �أن 
�لأمن  لندوة  و�لتح�شر  �لع��د�د  �أي�شا  بحث  �لربملان  مكتب 
�لقومي �لعربي �لتي تبد�أ فاعلياتها �لثالثاء �ملقبل بالقاهرة 
وت�شتمر ملدة يومني. و�أ�شار �ىل �أن �لربملان �لعربي كان قد �أقر 
�أهميتها  على  م�شدد�  �لندوة  هذه  تنظيم  �ل�شابقة  يف جل�شاته 

كونها تعترب حمطة من �ملحطات �لهامة من �أجل �لو�شول �ىل 
�لتي تهب على  �لرياح  �أمن قومي عربي وذلك يف ظل  وثيقة 
�لربملان  فاعلية من  �أك��رث  دور�  تتطلب  و�لتي  �لعربي  �لوطن 

باإعتباره ميثل �شوت �ل�شعب �لعربي .
ونوه �إىل �أن هذه �لندوة �شتكون مب�شاركة �خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني 
مبجال �لأمن �لقومي �لعربي وعلى �شعيد تطور�ت �لأو�شاع 
�م�����س �لول ب�شمال  �ل���ذي وق��ع  يف م�شر و�حل���ادث �لره��اب��ي 
�ل�شديد  و��شتنكاره  �لربملان  �إد�ن��ة  عن  �جل��رو�ن  �أع��رب  �شيناء 
�لكثر من  �أودى بحياة  �لذي  لهذ� �حل��ادث �لرهابي �جلبان 
�أبناء �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة �مل�شرية .. موؤكد� �أن من يقوم 
مبثل هذه �لأعمال �لتي تروع �لآمنني هو جبان وخائن لالأمة 

�لعربية كما �أنها متثل �فال�شا ونك�شة لهوؤلء �لرهابيني.
و�أكد موقف �لربملان �لثابت يف دعمه للقيادة �مل�شرية وتوجهات 
�ل�شعب �مل�شري يف �ملحافظة على �لأمن و�ل�شتقر�ر يف م�شر 
بالجناز�ت  و�أ���ش��اد  ع��ام��ة.  ب�شفة  �لعربية  و�ملنطقة  خا�شة 
�ملتميزة �لتي قامت بها �لقيادة �مل�شرية و�ل�شعب �مل�شري خالل 
�لفرة �ملا�شية ومنها تثبيت وقف �طالق �لنار يف قطاع غزة 
�ملجتمع  يف  �مل�شرية  للدبلوما�شية  �ملتميز  �حل�شور  �ىل  لفتا 
�لرئي�س  م�شاركة  يف  جتلت  و�لتي  �لدولية  و�ملحافل  �ل��دويل 
�مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي يف �عمال �جلميعة �لعامة لالمم 
�ملتحدة �لتي عقدت �شبتمرب �ملا�شي و�لدور �لذي تقوم به وز�رة 

�خلارجية �مل�شرية �لذي �أبرز �لوجه �جلديد مل�شر.

•• لندن-رويرتز:

قدمت جوهان لمونت رئي�شة حزب �لعمال �لربيطاين 
�ملعار�س يف ��شكتلند� ��شتقالتها لتحدث بلبلة يف �أحد 
�أيار  معاقل �حلزب قبل �لنتخابات �لوطنية يف مايو 

من �لعام �ملقبل.
��شتقالتها  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  لم��ون��ت  و�أع��ل��ن��ت 
�ل���ف���وري���ة م���ن �مل��ن�����ش��ب ب��ع��د �أك����رث م���ن ���ش��ه��ر بقليل 
و�لأح����ز�ب  �ل��ع��م��ال  ح���زب  ف��ي��ه  �نت�شر  ��شتفتاء  ع��ل��ى 
�لقومية �لأخرى يف بريطانيا على م�شعى ل�شتقالل 

��شكتلند�.
ت�شايقت  لم��ون��ت  �أن  ري��ك��ورد  ديلي  �شحيفة  وذك���رت 
ب�شبب �نتقاد�ت د�خلية وجهت لها. وهاجمت لمونت 
�عطاء  لرف�شه  ميليباند  �إد  برئا�شة  لندن  يف  �حل��زب 

جناحه يف ��شكتلند� �ملزيد من �حلكم �لذ�تي.
وقالت �إن بع�س م�شوؤويل حزب �لعمال يف و�شتميني�شر 
ل يفهمون �ل�شيا�شة �لتي يو�جهونها وو�شفتهم باأنهم 
دينا�شور�ت وتابعت �أقدم ��شتقالتي حتى ميكن �جر�ء 
�لنقا�س �لذي يحتاج �إليه بلدنا وتولت لمونت زعامة 
قر�ر  وياأتي   .2011 منذ  ��شكتلند�  يف  �لعمال  حزب 
من�شب  من  �شاملوند  �أليك�س  ��شتقالة  بعد  ��شتقالتها 
رئ��ي�����س �حل����زب �ل��ق��وم��ي �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي �ل����ذي ير�أ�س 
��شكتلند� بعد �ل�شتفتاء على �ل�شتقالل يوم  حكومة 

18 �شبتمرب �أيلول.
ويهيمن حزب �لعمال عادة على �ل�شيا�شة �ل�شكتلندية 
وفاز بعدد 41 مقعد� من بني 59 مقعد� ل�شكتلند� 
2010 عندما  يف �لربملان �لربيطاين وك��ان ذلك يف 

�أجريت �آخر �نتخابات وطنية.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• مو�صى نعيم: 
�جلملة  ه����ذه   ، �ل�����ش��ي��ا���ش��ة يف جم��م��ل��ه��ا حم��ل��ّي��ة 
�ل��ب��ارز يف  �لع�شو  �أون���ي���ل،  ب��ه��ا لتيب  ن��دي��ن  �ل��ت��ي 
�شيئا  تلّخ�س   ،1994 عام  �لأمريكي  �لكونغر�س 
و�حد�: هو �نه يف كثر من �لأحيان، تكون �أولوية 
لهذ�  ووفقا  �لآن��ي��ة.  م�شاكلهم  ح��ّل  هي  �لناخبني 
�مللفات  �ل��ت��ي تنهمك يف  ف��ان �حل��ك��وم��ات  �مل��ن��ط��ق، 
�شعب  و�شع  يف  هي  �لكربى  �لدولية  �أو  �لوطنية 
�ملخاوف  مع  يتعاملون  �لذين  مبناف�شيها  مقارنة 

و�لهو�ج�س �مللمو�شة لناخبيهم.
غ��ر �ن���ه م��ن��ذ ف����رة، ت��ع��ومل��ت �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �ملحلية، 
مت  �أن��ه  من  ي�شتهزئون  �ليوم  �ملو�طنني  لأن  لي�س 
��ع ���ش��و�رع ح��ّي��ه��م، ومت  �إ���ش��الح �حل��ف��ر �ل��ت��ي ت��ر���شّ
و�لق�شاء  �ملد�ر�س،  بناء�ت  �لقمامة، وجتديد  رفع 
و�لتطلعات  �لنتظار�ت  لّن  ولكن  �جلرمية،  على 
�أمل  وخيبات  بهو�ج�س  ترتبط  �أ�شبحت  �ملحلّية، 
فالف�شاد  �ليومية،  �لهتمامات  تتجاوز  وغ�شب، 
�حلكام  وف�شل  �مل�شاو�ة،  و�نعد�م  �لتو�زن،  و�نخر�م 
متز�يد  قلق  م�شدر  بدورها  �أ�شبحت  �لتو�فق،  يف 

يف جميع �أنحاء �لعامل. 
تت�شابه  م����دى  �أي  �إىل  ن��ر���ش��د  �أن  �مل��ف��ي��د  وم����ن 
�لهند  مثل  خمتلفة  بلد�ن  يف  �لوطنية  �ملناق�شات 
�أفريقيا  وجنوب  وفرن�شا  و�ندوني�شيا  وبريطانيا 

و�لرب�زيل و�ملجر.
�ملقرحات  بع�س  �أ�شبحت  �ل���دول،  ه��ذه  كل  ففي 
�لهام�شية،  �ل�شيا�شية  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  و�لأف���ك���ار 
حتركت  وق��د  وم��رك��زي��ة.  �أ�شا�شية  �ل��ي��وم  �أ�شبحت 
نف�شها  عن  للدفاع  �لتقليدية  �ل�شيا�شية  �ملاكينات 
و  جديدة  منظمات  و�شد  غا�شبني،  ناخبني  �شد 
�لنماذج يف هذ�  و�أح��دث  �أخ��رى تتحد�ها،  حركات 

�ل�شياق، ياأتي من هونغ كونغ. 

معاداة ال�سيا�سة 
�ملتظاهرين  �شعار  ه��و  ه��ذ�   .. جميعا!  ل��رح��ل��و� 
�ملعرّب عن رغبة عنيفة جتتاح ب�شكل دوري �شو�رع 
بوين�س �آير�س، روما، لغو�س وو��شنطن، وقليلون 
 ، وم�شد�قيتهم  �ل�شيا�شيني  بنظافة  يوؤمنون  من 
ويف جتّردهم وتطوعهم خلدمة �لآخرين و�ل�شالح 
�لعام، خا�شة �أّنه بات �شحيحا �لقول باأّن �لأحز�ب 

مل تعد �ملالذ �لطبيعي لأ�شحاب �ملثل. 
�ل��ب��ل��د�ن، على غر�ر  ي���ز�ل يف بع�س  �ن��ه ل  ورغ���م 
�مل��ت��ح��دة و�ل���رب�زي���ل وك��وري��ا �جلنوبية  �ل���ولي���ات 
�لتقليدي  �ل�شيا�شي  �لنظام  و�ل��ي��اب��ان،  و�ملك�شيك 
ي���دل على  ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه وق���در�ت���ه، مم��ا  ي�شتغل 
�أو  �إي��ط��ال��ي��ا  �أّن من���اذج  �إّل  ك��ب��رة،  ق���وة  ����ش��ت��م��ر�ر 
تاريخية قوية من  �أح��ز�ب  �ندثرت  �أي��ن  فنزويال، 
�خلارطة �ل�شيا�شية، تبقى ثرّية بالّدرو�س و�لعرب.

�لأحز�ب  تو�جه  �لنقي�شني،  بهذين  �مل��رور  ودون 
نوع  م��ن  مناف�شني  �ل��ب��ل��د�ن،  عديد  يف  �ل�شيا�شية 
�ملتحدة،  �لوليات  يف  �ل�شاي  حزب  �شعود  جديد: 
و�حل��زب �جلديد �لرجل �لعادي يف �لهند، وحزب 
يف  �لوطنية  �جلبهة  �أو  بريطانيا  يف  �ل�شتقالل 
فرن�شا، مما يعك�س �لجتاهات �لقادمة �إن مل نقل 

�حلالّية.

�ل�شعبوّية 
�ل���ع���الج �مل�������ش���اد �مل�����ش��ت��خ��دم م���ن ق��ب��ل �لأح������ز�ب 

�ل�شيا�شة،  م��ع��اد�ة  ن��زع��ة  م��ن  للتوقي  و�ل��ق��ي��اد�ت 
ف�شائل  متجيد  خ��الل  م��ن  �لناخبني  حتفيز  ه��و 
�لتي  و�ملتوح�شة  �لفا�شدة  �لنخب  و�إد�ن��ة  �ل�شعب، 

ت�شببت يف م�شائب �أّمة يف حمنة. 
هذه �لإ�شر�تيجية لي�شت جديدة، وهي ناجعة : 
برون، �شافيز، وبوتني جنو� فو�ئد �شيا�شية كبرة 
ما  لل�شعب  نقول  معروف:  �ملبد�أ  �عتمادها..  من 
ب��اأ���ش��ي��اء غر  وع��دن��اه  ل��و  ي�شمعه، حتى  �أن  ي��ح��ّب 
قابلة للتحقيق، �أو غر م�شوؤولة. فهل �إّن �لعو�قب 
 ، للقائد  موؤقتة  �شخمة  �شعبية  معروفة:  �أي�شا 
بالإ�شافة  لالقت�شاد،  �إ�شالحه  ميكن  ل  و�شرر� 
�إن مل  ب��دوره��ا،  فا�شدة  ج��دي��دة،  نخبة  �إىل ظهور 

تكن �أكرث ف�شاد� من �شابقتها.

القومية 
�لقومية،  مثل  و�ل��غ��ر�ئ��ز،  �مل�شاعر  لإث���ارة  �أّن  كما 
عائد�ت كبرة، فبوتني يدين ب�شعبيته 87 باملائة 
من �ل�شعب �لرو�شي، خلطابه �ملتو��شل عن �شرورة 
غزو  �شاحبه  �ل�شابقة،  لعظمتها  رو�شيا  ��شتعادة 
�شبه جزيرة �لقرم و�لتهديد ب�شم �شرق �أوكر�نيا. 
�تهام �لعدو �خلارجي باأدو�ء �لبالد، هو �أي�شا جزء 
من �لتكتيك، دون �أن نن�شى، �نه بالن�شبة للقوميني 
�ملتحّم�شني، ل تقت�شر قائمة �لأعد�ء �خلارجيني 
ع��ل��ى �ل����دول �لأج��ن��ب��ي��ة وق��و�ت��ه��ا �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، بل 
و�لعمال  �ل�شرعيني  غ��ر  �مل��ه��اج��ري��ن  ت�شمل  ه��ي 
�لآ�شيويني �لذين ُتدّمر �أجورهم �ملتدنية �لوظائف 
�لغزو  �أو  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �أو  �أوروب���ا  �جل��ي��دة يف 
�لثقايف �لذي ُيقّو�س قيم �لأمة ويزرع يف �ل�شعب 
و�لعلمانية  و�لفجور  �ل�شتهالكية،  �لنزعة  �شّم 
�لعامل  �جتاح  تعبر�ته  مبختلف  �خلطاب  ه��ذ�   .

باأ�شره من �أوغند� �إىل تركيا. 

ملاذا؟ 
يف �لبلد�ن �لغنية، ُيوؤّدي �رتفاع معدلت �لبطالة، 
�لجتماعي  �مل�شعد  وتعّطب  �لأج���ور،  و�نخفا�س 
�ملو�طنني،  من  كبرة  لأغلبية  بالن�شبة  وتعّطله 
ُيوؤدي �إىل �إحباط هائل، �أّما يف �لدول �لنامية، فاإّن 
عدم قدرة �لدولة على تلبية �لطلب �ملتز�يد على 
�خلدمات �لعامة، ُيلهب نفو�س �لطبقات �ملتو�شطة 

�جلديدة، وُينظر �إىل �لعوملة على �أنها تهديد. 
و�لت�شال  �مل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  وب��ف�����ش��ل 
وخمتلف  �لف�شاد،  �إخ��ف��اء  ي�شعب  ب��ات  �حل��دي��ث��ة، 
�ملظامل  �أّن  ون��ف��اق��ه��م، كما  �لأق���وي���اء  �أن����و�ع حت��ّي��ل 
و�ت�شاع �لفجوة �لجتماعية �أ�شبحت حتت �لأ�شو�ء 
ومك�شوفة �أكرث من �أي وقت م�شى، ومل تعد �للعبة 
على  و�إمّن���ا  �لأف��ك��ار،  �شر�ع  ح��ول  تقوم  �ل�شيا�شية 
�ل�شائد  فال�شتقطاب  �ملناف�شني،  ل�شمعة  �لإ���ش��اءة 
يو�جهها  �لتي  و�ل�شعوبة  و�لتوتر،  �حل���و�ر�ت،  يف 
ّناع �لقر�ر يف �لتو�شل �إىل �تفاقات، ُتغّذي،على  �شُ

نطاق و��شع، هذ� �لزدر�ء لل�ّشيا�شة.
ب�شكل �أّن �حلكومات �مل�شلولة و�لأحز�ب �ل�شيا�شية 
ذ�ت  �إج����اب����ات  دون  ت��ظ��ل  م�����ش��ت��ن��ق��ع،  �ل���غ���ارق���ة يف 
حالة  يف  ملجتمع  �جل��دي��دة  للمطالب  م�شد�قية 
درجة  �إىل  قيا�شية  ب�شرعة  يتغّر  جمتمع  غليان، 
�ملا�شي  من  �أفكارهم  ي�شتمدون  �لذين  �أولئك  �أّن 

ُي�شرعون باجتاه نهايتهم.

ترجمة خرية ال�صيباين

ماذا يحدث لل�شيا�شة..؟

�شغل  بولي�شي  فورين  ملجلة  �شابق  حترير  رئي�س  فنزويلي  ومفكر  وباحث  كاتب   : نعيم  مو�شى 
كتاب  �أعماله  ومن  �ل��دويل  للبنك  �لتنفيذي  �ملدير  ومن�شب  فنزويال  يف  �لتجارة  وزي��ر  من�شب 

نهاية �لقوة .

�لتحالف  م���ع  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ب��ادل 
�لمركيون  �شكله  �ل���ذي  �مل��زع��وم 
مل���ح���ارب���ة ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س . وق���ال 
�لعمل  �ردمت  �ن  ك��ري  �ج���اب  �ن��ه 
يكون  �ن  مي��ك��ن  ل  ف���ذل���ك  م��ع��ن��ا 
�ن يتم يف �طار  �نتقائيا، بل يجب 
�تفاقات د�ئمة . و�م�س �لأول حمل 
�لرئي�س �لرو�شي فالدمير بوتني 
�ملتحدة جزئيا م�شوؤولية  �لوليات 
جن����اح ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س م���ن خالل 
تدخلها يف �لعر�ق �لذي دفع جنود� 
�شابقني يف �جلي�س يف عهد �شد�م 
ح�شني �ىل �شفوف �لتنظيم حيث 
ين�شطون �لن بطريقة فعالة جد� 

ع�شكريا .

وت��ق��دمي �ل��ن�����ش��ح وج����دد لف���روف 
مو�شكو  رف�س  على  �لتاأكيد  �ي�شا 
�ل��ت��ي جتمعها  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ا���ش��م 
تنظيم  ب�شاأن  �ل�شتخبار�ت  �جهزة 
�ن��ه م��ن غر  د�ع�����س، م�شدد� على 
يتناول  ل  ت���ع���اون  �ج�����ر�ء  �ل������و�رد 

�شوى نقطة و�حدة.
�لرو�شي  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  وق����ال 
يتعلق  م���ا  �ت���ف���اق يف  �ي  ي��وج��د  ل 

وك����ان ك���ري ���ش��رح ب��ع��د ل��ق��اء مع 
لفروف يف باري�س يف 14 ت�شرين 
�لول-�ك���ت���وب���ر، �ن��ه��م��ا �ت��ف��ق��ا على 
�مكانية قيام رو�شيا مبزيد  در��شة 
م��ن �لعمل م��ن �ج��ل دع��م �لقو�ت 
�لعر�قية يف حماربة تنظيم د�ع�س 
م�شتعدة  رو�شيا  �ن  حينها  وق��ال   .
�ل�شلحة  جم����ال  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
�لتدريب  يف  �لق���ت�������ش���اء  وع����ن����د 

منطقة  يف  ت����دور  �مل���ع���ارك  �ن  �ىل 
�لفار�شية غرب جرف �ل�شخر.

عدم  ف�شل  �ل���ذي  �لنقيب  ����ش��اف 
ك�����ش��ف ����ش��م��ه خ�����ش��رن��ا خ���الل هذه 
جنودنا  م�����ن  ث���م���ان���ي���ة  �مل�����ع�����ارك 
و�شقط عدد من �جلرحى ، م�شر� 
وتدمر  �مل�����ش��ل��ح��ني  ع�����ش��ر�ت  �ىل 
خمازن  على  و�ل�شيطرة  عرباتهم 
����ش��ل��ح��ة ت��اب��ع��ة ل��ه��م. و�أك����د مقدم 
يف �جل��ي�����س ح�����ش��ي��ل��ة �ل��ق��ت��ل��ى ول 
من  م�شتقل  ب�شكل  �لتحقق  ميكن 
�مل�شلحني  �شفوف  يف  �لقتلى  ع��دد 
وت��ع��د ج���رف �ل�����ش��خ��ر �ل��ت��ي ت�شم 
��شماك  وب�شاتني وبحر�ت  حقول 
ت�شهد  �لتي  �ل�شاخنة  �ملناطق  من 
�لقو�ت  ب���ني  م��ت��و����ش��ل��ة  م���ع���ارك 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لذي 
ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى م��ن��اط��ق و����ش��ع��ة يف 

�لعر�ق و�شوريا.
وزي���ر �خلارجية  ���ش��رح  م��ن جهته 
�لرو�شي �شرغي لفروف �م�س �ن 
رو�شيا مل تو�فق على فكرة �ر�شال 
لتدريب  �ل�����ع�����ر�ق  �ىل  م����درب����ني 
وزير  �ق��رح  كما  �لعر�قية  �لقو�ت 

�خلارجية �لمركي جون كري.
وق�������ال لف��������روف يف م���ق���اب���ل���ة مع 
ل  رو�شيا-1  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  حم��ط��ة 
نر�شل  �ن  ع��ل��ى  �ت���ف���اق  �ي  ي��وج��د 
�لعر�قي  مدربني لتدريب �جلي�س 

•• مو�صكو-بغداد-اأ ف ب:

�لقو�ت  م��ن  عنا�شر  ثمانية  قتل 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة يف م��ع��ارك م��ع عنا�شر 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س يف م��ن��ط��ق��ة جرف 
بح�شب  ب����غ����د�د،  ج���ن���وب  �ل�����ش��خ��ر 
�م�س  ع�شكرية  م�����ش��ادر  �ف���ادت  م��ا 
هذه  ل��ت��اأم��ني  حم��اول��ة  يف  �ل�شبت، 
�لطريق  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
ك����رب����الء  م����دي����ن����ة  �ىل  �مل�������وؤدي�������ة 

�ملقد�شة.
مدعومة  �لعر�قية  �لقو�ت  وب��د�أت 
�ل�شعبي،  �حل�����ش��د  م���ن  ب��ع��ن��ا���ش��ر 
عملية يف �ملنطقة لتاأمني �لطريق 
�ي��ام من  بني بغد�د وك��رب��الء قبل 

ذكرى عا�شور�ء. 
�ل�شيعة  م��ن  �لآلف  م��ئ��ات  وي���زور 
كربالء لحياء ذكرى مقتل �لمام 
منا�شبات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  يف  �حل�������ش���ني، 
ذكرى  يف  �شخمة  م�شرة  تتوجها 

�لأربعني.
�لعر�قي  �جل��ي�����س  يف  نقيب  وق���ال 
�لقو�ت  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة ب���د�أت ب��الم�����س هجوما 
و�جلنوبية  �ل�شرقية  �مل��ح��اور  م��ن 
�ل�شخر،  ج���رف  ع��ل��ى  و�ل�شمالية 
على  زر�ع���ي���ة مت��ت��د  وه���ي منطقة 
مربع،  ك��ل��م   200 ن��ح��و  م�����ش��اح��ة 
حمافظات  ب��ني  مثلث  ع��ل��ى  وت��ق��ع 
وبابل  )غ������رب(  و�لن����ب����ار  ب���غ���د�د 

)جنوب(.
�لعر�قية  �ل�����ق�����و�ت  �ن  و�و������ش�����ح 
تقدمت  �ل�شعبي  �حل�شد  وعنا�شر 
�ىل  وو�شلت  �لثالثة  �مل��ح��اور  م��ن 
م�شر�   ، �ل�����ش��خ��ر  ج����رف  و����ش���ط 
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�أحمد بن حممد �جلرو�ن  برئا�شة معايل  �لعربي  �لربملان  ينعي 
�شهد�ء �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية و�ل�شرطة �مل�شرية �لذين ��شت�شهدو� 
يف حادث تفجر نقطة كرم �لقو�دي�س �لذي وقع ب�شمال �شيناء و�أ�شفر 
عن 26 �شهيد� و29 م�شابا من رجال �لقو�ت �مل�شلحة ..متمنيا �أن 
يتغمد �هلل �شهد�ء �لو�جب �لوطني بو��شع �لرحمة و�ملغفرة ويكتب 
�شد  حربه  يف  �مل�شري  للجي�س  و�لن�شر  للم�شابني  �لعاجل  �ل�شفاء 

�لإرهاب �ملارق.
كما �أد�ن وب�شدة معايل �أحمد بن حممد �جلرو�ن �لهجوم �لإرهابي 
�لذي و�شفه بالغادر و�لإجر�مي و�أن منفذي تلك �لأعمال �لإرهابية 
هم مف�شدون يف �لأر�س و�لإ�شالم ..موؤكد� م�شاندة �لربملان �لعربي 
�لدويل  �ملجتمع  د�عيا  �لإره���اب  ملكافحة  �ملبذولة  �مل�شرية  للجهود 
يهدد  �أ�شبح  �ل��ذي  �لإره���اب  �شد  حربها  يف  م�شر  مل�شاندة  و�لعربي 

�لعامل �أجمع .

قتلو�  عامال   16 �إن  �جلديدة)�شينخو�(  �ل�شني  �أنباء  وكالة  ذكرت 
بعد �نهيار منجم فحم يف منطقة �شينجيانغ �لو�قعة باأق�شى غرب 
دولة  �أك��رب  �لأم��ان يف  �شوء معاير  �ل�شوء على  ي�شلط  �ل�شني مما 

منتجة للفحم يف �لعامل.
ونقل تقرير �لوكالة عن م�شوؤولني حمليني قولهم �إن �حلادث وقع 
كان  �ملا�شية عندما  �لليلة  �شينجيانغ  �أورومت�شي عا�شمة  يف مدينة 

33 عامال حتت �لأر�س .
وقالت �لوكالة �إن 11 عامال �أ�شيبو� وجنا �شتة ومل يحدد �لتقرير 

��شم منجم �لفحم وقال �إنه يجري �لتحقيق ملعرفة �شبب �حلادث.

�ل�شني  يف  �مل�شروع  غر  �لك�شب  مكافحة  عن  �مل�شوؤولني  كبر  ق��ال 
�أبد� وذلك قبل  �مل�شت�شري لن تتوقف  �لف�شاد  �إن معركة بالده �شد 

�جتماع مهم ل�شتئ�شال �لف�شاد من ثاين �أكرب �قت�شاد يف �لعامل.
و�أطيح بعدد من كبار �مل�شوؤولني وبينهم قائد �لأمن �ملحلي �ل�شابق 
ت�شو يونغ كانغ منذ �أن �أطلق �لرئي�س �شي جني بينغ حملته �لكبرة 

على �لف�شاد عند توليه �ل�شلطة �لعام �ملا�شي.
�لن�شباط  لفح�س  �ملركزية  �للجنة  رئي�س  �شان  ت�شي  و�ن��غ  وق��ال 
�لتابعة للحزب �ل�شيوعي �ل�شيني حازت كل هذه �جلهود على دعم 

�لنا�س. 
�أن حملة �حل��زب على �لف�شاد  �إن��ه��ا جم��رد �ل��ب��د�ي��ة. وذك��ر  و�أ���ش��اف 

تتطلب �ل�شتمر�رية وتعزيز �ل�شر�ف و�لن�شباط و�ملحا�شبة. 
متاأخر  وق��ت  يف  )�شينخو�(  �جل��دي��دة  �ل�شني  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�إن جهود ت�شكيل حكومة نظيفة لن  �أم�س �لأول عن و�نغ قوله  من 

ت�شتكمل �أبد�. 
وتبد�أ جلنة مكافحة �لك�شب غر �مل�شروع �لتابعة للحزب �جتماعها 

�ل�شنوي ومل يت�شح متى �شينتهي.

ليون-رويرز:
�ملال  رج��ل  فرن�شا  ت�شليم  على  فرن�شية  ��شتئناف  حمكمة  و�ف��ق��ت 
�لقاز�خ�شتاين �مل�شجون خمتار �أبليازوف لرو�شيا �أو �أوكر�نيا ويو�جه 
من  دولر  مليار�ت  �شتة  �إىل  ي�شل  ما  باختال�س  �تهامات  �أبليازوف 

م�شرفه �ل�شابق )بي تي �إيه(.
و�عتقل �أبليازوف يف يوليو متوز �ملا�شي قرب منتجع كان حيث كان 
خمتبئا منذ �أن حكم عليه قا�س �جنليزي بال�شجن لزدر�ئه �ملحكمة 
ت�شليم  على  فرن�شا  ب�شرق  ليون  يف  �ملحكمة  وو�ف��ق��ت   .2012 ع��ام 
�إن لرو�شيا  �أوكر�نيا على �لرغم من قولها  �أو  �إما لرو�شيا  �أبليازوف 
�لأولوية. وجاءت هذه �خلطوة بعد حكم �أ�شدرته حمكمة منف�شلة 

يف �أبريل ني�شان بوقف ت�شليمه.
وفقا  �أب��ل��ي��ازوف  يعامل  ب��اأن  �شمانات  توفر  ليون  حمكمة  وطلبت 
�أي  تفادي  �إىل  بالإ�شافة  �لن�شان  حقوق  �تفاقية  �ح��ر�م  ل�شمان 

معاملة ت�شر ب�شالمته �لنف�شية و�لبدنية. 

عوا�صم

القاهرة

نيويورك

باري�ص

�شنغهاي

اإدانات عربية ودولية ملقتل 
اجلنود امل�شريني يف �شيناء

•• عوا�صم-وكاالت:

دول عربية  �إىل جانب  وبريطانيا  �ملتحدة  و�لوليات  �ملتحدة  �لأمم  �أد�ن��ت 
�لع�شكريني  من  و�جلرحى  �لقتلى  ع�شر�ت  �أوق��ع  �ل��ذي  �لإره��اب��ي  �لهجوم 
حالة  �إع���الن  �إىل  �مل�شرية  �ل�شلطات  ودف���ع  �شيناء،  �شمال  يف  �مل�شريني 

�لطو�رئ ملدة ثالثة �أ�شهر.
فقد �شجب جمل�س �لأمن �لدويل �لهجومني يف �شيناء، وو�شف �ملجل�س يف 

بيان له تلك �لهجمات بال�شنيعة و�لإرهابية، د�عيا �إىل مكافحة �لإرهاب. 
�أد�ن �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون ب�شدة �لهجمات  من جانبه 

وعرب عن تعازيه لأهايل �ل�شحايا وللحكومة �مل�شرية. 
�ملتحدثة  وقالت  �لهجمات،  بتلك  جانبها  من  �ملتحدة  �لوليات  نددت  كما 
با�شم وز�رة �خلارجية �لأمركية جينيفر ب�شاكي �إن و��شنطن ملتزمة بدعم 

�حلكومة �مل�شرية يف جهودها ملحاربة خطر �لإرهاب.
كا�شن  ج��ون  �لقاهرة  يف  �لربيطاين  �ل�شفر  �أد�ن  �أي�شا  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
يف  مل�شر  ب���الده  م�شاندة  �شحفية  ت�شريحات  يف  م��وؤك��د�  �شيناء،  �أح����د�ث 

جهودها �ملبذولة ملكافحة ما ي�شمى �لإرهاب.
نبيل  �لعربية  �ل��دول  �لعام جلامعة  �لأم��ني  �أع��رب  �لعربي،  �ل�شعيد  وعلى 
�لدويل  �ملجتمع  وطالب   ، �لإرهابية  للعملية  �ل�شديدة  �إد�نته  عن  �لعربي 
نرى  �لتي  �لإجر�مية  �لظاهرة  هذه  على  للق�شاء  �مل�شرية  �جلهود  بدعم 

�آثارها يف �أنحاء عديدة من �لعامل �لعربي .
من جانبها �أد�نت �جلز�ئر ب�شدة �لهجوم، موؤكدة دعمها �حلكومة و�ل�شعب 

�مل�شري �ل�شقيق يف هذه �ملحنة، وفق بيانها.

عملية مركبة من تفجري انتحاري واإطالق نار ون�سب كمائن 

تفا�شيل هجوم كرم القوادي�س االإرهابي يف �شيناء امل�شرية

تعزيزات فرن�شية يف كاليه ملواجهة تدفق املهاجرين 

ا�شتباك بني كوريني جنوبيني و�شكان حدوديني

املعار�شة تدافع عن خطوط اإمداداتها اإىل حلبنائب فل�شطيني يدعو العامل اإىل اإنقاذ القد�س من التهويد 
عا�شمة  لتكون  �إمكانية  �أي���ة  و�إن��ه��اء  �لقد�س  د�خ���ل  فل�شطيني  وج���ود  �أي 
�لعامل  و�أحر�ر  و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل�شعوب  ونا�شد  �لفل�شطينية.  �لدولة 
و�مل�شتويات �لر�شمية و�لربملانية و�ملجتمع �لدويل �لوقوف يف وجه �لحتالل 
�لإ�شر�ئيلي و�إنقاذ مدينة �لقد�س و�مل�شجد �لأق�شى من �لتهويد و�لعدو�ن. 
من ناحية �آخرى �عرف وزير �ملالية �لإ�شر�ئيلي يائر لبيد �ليوم بوجود 
�خلالفات  حل  �إىل  د�عيا  �لمريكية  و�لد�رة  �بيب  تل  حكومة  بني  �أزم��ة 
�لأخرة. وقال لبيد يف ت�شريحات �شحفية نقلتها و�شائل �إعالم عربية : 
نعم هناك �أزمة مع �لوليات �ملتحدة وينبغي �لتعامل معها على �أنها �أزمة 
.. م�شر� �إىل منع �لإد�رة �لأمركية وزير جي�س �لحتالل مو�شيه يعلون 
لوزير  �نتقاد�ته  ب�شبب  لو��شنطن  زيارته  خالل  كبار  م�شوؤولني  لقاء  من 

�خلارجية �لأمريكي جون كري.

•• غزة -وام: 

�إن  �حل�شار  ملو�جهة  �ل�شعبية  �للجنة  رئي�س  �خل�شري  جمال  �لنائب  قال 
�حل�شار �لإ�شر�ئيلي للقد�س و�مل�شجد �لأق�شى �ملبارك �متد�د حل�شار غزة 
و��شتمر�ر �لقتحامات و��شتهد�ف �شعبنا يف �لقد�س ميثل خطورة حقيقية 
وعدو�نا م�شتمر� يجب �أن يتوقف و�حتالل �لقد�س غر �شرعي ويجب �أن 
ينتهي وعلى �لكل �لفل�شطيني �أن يتوحد يف مو�جهة �ملخططات �لإ�شر�ئيلية 

يف �ملدينة �ملقد�شة.
جماعية  عقوبة  مت��ار���س  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أن  ل��ه  ت�شريحات  يف  �خل�����ش��ري  و�أك���د 
�لقد�س وتعمل على تهويدها  �لفل�شطيني يف  �لتو�جد  وعدو�نا د�ئما على 
�ملعامل لطم�س  و��شحة  �أمالكهم يف خطة  و�ل�شتيالء على  �شكانها  وطرد 

•• القاهرة-وكاالت:

تفا�شيل  �أم��ن��ي��ة،  م�����ش��ادر  ك�شفت 
وقعت  �ل���ذي  �لإره��اب��ي��ة،  �لعملية 
نقطة  و����ش��ت��ه��دف��ت  �لأول  �م�������س 
حمافظة  يف  ع�����ش��ك��ري��ة  ت��ف��ت��ي�����س 
�شمال �شيناء مب�شر؛ ما �أ�شفر عن 

مقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت.
�ل����رو�ي����ات �ل��ت��ي �أوردت����ه����ا �شحف 
�لتي  �لإرهابية،  للعملية  م�شرية 
قر�بة  منذ  �شيناء  يف  �لأك���رب  تعد 
�إىل حد  ت�����ش��اب��ه��ت  �أع�������و�م،  �أرب���ع���ة 
ك���ب���ر م����ع ب��ع�����ش��ه��ا، وك����ذل����ك مع 
�أنها  �أم���ن���ي���ة، ع���ن  رو�ي�����ة م�����ش��ادر 
عملية مركبة من تفجر �نتحاري 
و�إط������الق ن���ار ون�����ش��ب ك��م��ائ��ن، يف 
�أي جهة  تتحدث  �ل��ذي مل  �لوقت 
ر�شمية عن تفا�شيل �لهجوم حتى 
جرينت�س  بتوقيت   7:30 �ل�شاعة 

من �شباح �ل�شبت.
رو�ية  بني  �لأ�شا�شي  �لر�بط  وكان 
�مل�����ش��ادر و�ل�����ش��ح��ف �مل��ح��ل��ي��ة، هو 
على  ج�����رت  �ل���ه���ج���وم  ع��م��ل��ي��ة  �أن 
مرحلتني؛ �لأوىل: قيادة �نتحاري 
ل�شيارة ��شتهدفت نقطة �لتفتي�س، 
�إرهابية  جمموعة  ق��ي��ام  �ل��ث��ان��ي��ة: 
ب����اإط����الق ن����ار ع��ل��ى �ل���ن���اج���ني من 
قيام  ذل��ك  م��ع  وت��ز�م��ن  �لتفجر، 
�إره��اب��ي��ة ث��ان��ي��ة بن�شب  جم��م��وع��ة 
ك���م���ائ���ن مل���و�ج���ه���ة ق�������و�ت �لأم������ن 
موقع  �إىل  هرعت  �لتي  و�لإ�شعاف 
�مل�شادر  رو�ي�����ات  ووف����ق  �ل��ت��ف��ج��ر 
وقائع  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ف�����اإن  �لأم���ن���ي���ة، 
�لنحو  على  كانت  �ملركب  �لهجوم 

�لتايل:
يف �لو�حدة ظهر� بالتوقيت �ملحلي، 

قبل و�شولها �إليه .
�شحيفة  نقلت  م��ع��ه��ا،  وم��ت��م��اث��ل��ة 
�مل�شري �ليوم ، عن م�شادر و�شهود 
م��ارك��ة هيوند�ي  ���ش��ي��ارة  �أن  ع��ي��ان 
ف���رن���ا حم��م��ل��ة ب����اأك����رث م����ن طن 
من  �ملتفجر�ت  من  �لطن  ون�شف 
�نتحاري  ، يقودها  �إن تي  مادة تي 
�ن��ف��ج��رت ب��ن��ق��ط��ة �ل��ت��ف��ت��ي�����س، ثم 
قامت �لعنا�شر �لإرهابية باإطالق 
�ل���ق���ذ�ئ���ف �ل�������ش���اروخ���ي���ة ون����ر�ن 
�لثقيلة على �لكمني من  �لأ�شلحة 

�جتاه �جلنوب.
�مل�شلحني  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أ����ش���اف���ت 
حملية  ن���ا����ش���ف���ة  ع����ب����و�ت  زرع��������و� 
للكمني،  �مل��وؤدي��ة  ب��ال��ط��رق  �ل�شنع 
وج����������رى ت����ف����ج����ره����ا ع������ن ُب���ع���د 
�ل�شحايا،  �إج���الء  عمليات  خ��الل 
�لإ�شعاف  ����ش���ي���ار�ت  م�����ش��ت��ه��دف��ني 
وم���درع���ات �جل��ي�����س �ل��ت��ي هرعت 
ملوقع �حلادث، ما �أ�شفر عن �رتفاع 

عدد �ل�شحايا.
من جانبها، قالت �شحيفة �ل�شروق 
�لعملية متت على مرحلتني،  �إن   ،
ون��ق��ل��ت ع��ن م�����ش��در ع�����ش��ك��ري، مل 
تك�شف عن هويته، قوله �إن �لأوىل 
ب�شيارة ي�شتقلها �نتحاري �قتحمت 
لتفخيخها  و�ن���ف���ج���رت  �ل���ك���م���ني 
200 كيلو ج���ر�م من  ب��اأك��رث م��ن 

مادة تي �إن تي .
�أم���ا �ل��ث��ان��ي��ة ف��ك��ان��ت �أث��ن��اء و�شول 
قو�ت �لأمن لإخالء �لكمني، حيث 
رباعي  دف����ع  ب�����ش��ي��ارت��ني  ف��وج��ئ��ت 
�آر ب��ي ج��ي على  ت��ط��ل��ق��ان ق��ذ�ئ��ف 
�لتفتي�س ولي�س زرع عبو�ت  نقطة 
�لوطن  نا�شفة كما قالت �شحيفتا 

و �مل�شري �ليوم .

و �شي فور �شديدتي �لنفجار.
وع������ق������ب �ل�����ت�����ف�����ج�����ر، ه���اج���م���ت 
جم��م��وع��ت��ان م���ن �مل�����ش��ل��ح��ني )مل 
�مل�������ش���در( نقطة  ي���ح���دد ع��دده��م��ا 
قامت  �لأوىل  �ملجموعة  �لتفتي�س 
�لنقطة  ب���اجت���اه  �ل���ن���ار  ب����اإط����الق 
م�شابني  �أي  على  للق�شاء  ب��غ��ز�رة 

�أو ناجني من �لتفجر.
بالتوقيت  ظ����ه����ر�  �ل���ث���ان���ي���ة  ويف 
�لإ�شعاف  ���ش��ي��ار�ت  ب����د�أت  �مل��ح��ل��ي، 
)م���دن���ي���ة وت���اب���ع���ة ل���ل���ج���ي�������س( يف 
عبوتني  �ملتهمون  ففجر  �لتو�فد، 
�شابق  وق��ت  يف  زرعها  مت  نا�شفتني 
�لهجوم،  ملوقع  �مل���وؤدي  �لطريق  يف 
�شيار�ت  با�شتهد�ف  �آخ���رون  وق���ام 
�لإ����ش���ع���اف ب��ق��ذ�ئ��ف �آر ب���ي ج���ي ، 

�أمام نقطة تفتي�س كرم �لقو�دي�س 
�لتابعة ملدينة �ل�شيخ زويد ب�شمال 
م�شرعة  ���ش��ي��ارة  �قتحمت  ���ش��ي��ن��اء، 
�أثناء توزيع طعام  �لتفتي�س  نقطة 

�لغد�ء على �جلنود.
�ل�شيارة  ذل�����ك  ب���ع���د  و�ن����ف����ج����رت 
�ن��ت��ح��اري ، حمدثة  ك���ان ي��ق��وده��ا 
و�أ�شقط  �ل��دم��ار،  من  كبرة  حالة 
�لقتلى  م��ن  كبر�  ع��دد�  �لتفجر 
و�جل���رح���ى ع��ل��ى �ل���ف���ور، و�أح����دث 
تلفيات هائلة فى مدرعات خا�شة 
ب��اجل��ي�����س ك���ان���ت م�����ش��ط��ف��ة �أم����ام 
و�لتحريات  �ل��ت��ف��ت��ي�����س،  ن��ق��ط��ة 
�لأولية �أ�شارت، ح�شب �مل�شادر، �إىل 
�أن �ل�شيارة كانت حمملة بنحو طن 
ون�شف �لطن من مادتي تي �إن تي 

ومد�فع جرينوف .
و�حدة،  ب�شاعة  ذل��ك  بعد  وو�شلت 
�ملهاجمني  لحقت  �أمنية  تعزيز�ت 
�ل��ذي��ن ف���رو� ب��ع��رب��ات دف���ع رباعي 
يف �مل��ن��اط��ق �جل��ب��ل��ي��ة، ودخ���ل���ت يف 

��شتباكات مبا�شرة معهم.
و�أغ���ل���ق���ت �ل���ق���و�ت �لأم���ن���ي���ة )من 
�ل�������ش���رط���ة و�جل����ي���������س( م���د�خ���ل 
مبوقع  �ملحيطة  �ملنطقة  وخم��ارج 
�ل���ه���ج���وم ل�����ش��رع��ة �ل��ق��ب�����س على 
�جل���ن���اة، وج�����رى مت�����ش��ي��ط جميع 
�ملناطق بو��شطة مروحيات �أبات�شي 

، مع رفع حالة �لطو�رئ.
ومع ��شتمر�ر �ملو�جهات، وحتديد� 
ع�شر�  و�ل��ن�����ش��ف  �ل���ر�ب���ع���ة  ع��ن��د 
�مل�شلحون  بالتوقيت �ملحلي، حاول 

•• باجو-رويرتز:

حتول �إطالق مزمع لبالونات من قبل ن�شطاء كوريني جنوبيني لإر�شال 
�إىل  زعيمها  تنتقد  ر�شائل  تت�شمن  �م�س  �ل�شمالية  لكوريا  من�شور�ت 
��شتباك مع �شكان �ملنطقة �حلدودية �لذين قالو� �إن هذه �خلطوة �شتهدد 
�لقريبة  باجو  مدينة  �شكان  م��ن  مئات  وخ��رج  �لكوريتني.  ب��ني  �ل�شالم 

��شتعر��س للقوة و��شتهدف مز�رعون  من �حلدود �ملدججة بال�شالح يف 
كثرون من كبار �ل�شن و�لذين كان بع�شهم يقود جر�ر�ت �شد �لطرق يف 
حماولة ملنع �إطالق جماعات مناه�شة لكوريا �ل�شمالية هذه �ملن�شور�ت. 
�إذ�  بعمل ع�شكري مل حت��دده  بالقيام  ه��ددت  �ل�شمالية قد  وكانت كوريا 
�إنها قد  �شمحت �شلطات كوريا �جلنوبية باإطالق هذه �لبالونات وقالت 
�لتوتر�ت  تخفيف  �إىل  تهدف  �لكوريتني  بني  مزمعة  حم��ادث��ات  حتبط 

وحت�شني �لعالقات.
حافلة  �ملنطقة  يف  خ��ي��ام  يف  يقيم  بع�شهم  ك��ان  حمليون  �شكان  وو�ج���ه 
بالعودة  �إي��اه��م  مطالبني  بالبي�س  بع�شهم  ور�شقو�  بالن�شطاء  حمملة 

وتركهم يعي�شون يف �شالم.
�حل��دود مع  �لكورية �جلنوبية على  �ل�شرطة  رج��ال  ن�شر مئات من  كما 
�نهم  نا�شطون  �علن  بعدما  �شرطي   300 ح��و�ىل  ن�شر  وج��اء  �ل�شمال 
ينوون �لقاء من�شور�تهم �ل�شيا�شية عل حديقة يف مدينة باجو �حلدودية 

�لتي تبعد نحو �ربعني كيلومر� �شمال �شيول.
بجر�رين  طريقا  �شخ�شا  ع�شرين  نحو  �غلق  �حل��دي��ق��ة،  م��ن  وب��ال��ق��رب 
وهم يرفعون لفتة كتب عليها �وقفو� �لقاء �ملن�شور�ت �ملناه�شة لكوريا 
�على  . وكتب على لفتة �خرى و�شعت يف  �نها ت�شر بحياتنا  �ل�شمالية 

�شجرة �شن�شبح �شحايا ق�شف �ذ� �لقيتم �ملن�شور�ت .

مودي يرف�س االأ�شئلة يف اأول لقاء �شحفي!
•• نيودلهي-رويرتز:

ورف�س  �ل�شاي  يحت�شي  �أن  م��ودي  ن��اري��ن��در�  �لهندي  �ل���وزر�ء  رئي�س  قبل 
تلقي �لأ�شئلة �م�س يف �أول �جتماع خمطط له مع �ل�شحافة �لهندية منذ 
توليه �ل�شلطة قبل خم�شة �أ�شهر يف موؤ�شر على ه�شا�شة �لعالقة بينه وبني 

�ل�شلطة �لر�بعة.
وقال مودي �إنه يريد تعزيز �لعالقات مع �ل�شحفيني و�شكرهم على تغطية 
�شارع  �إىل  ن��زل  ب��اأن  �لأخ���رة  �لآون���ة  د�شنها يف  �لتي  �لنظيفة  �لهند  حملة 
تتناثر به �لقمامة يف نيودلهي وهو يحمل مق�شة وقال مودي لل�شحفيني 
�لذين وجهت لهم �لدعوة يف نيودلهي رئي�س �لوزر�ء ل ي�شتطيع �أن مي�شك 
بامل�شقة مبفرده. لقد حولتم �أقالمكم �إىل مق�شات و�أعتقد �أن هذه خدمة 

كبرة. 
�لدعائية  �خل��ط��ب  ع��ام��ا   64 �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  �ل����وزر�ء  رئي�س  و��شتغل 
و�ملنا�شبات �لتي د�شن فيها �شيا�شات ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي للرويج 

لر�شالته. ويتابع مودي نحو �شبعة ماليني �شخ�س على موقع توير.
لكن مر�قبني �نتقدو� حكومته لعدم ��شتعد�دها لالإجابة على �أ�شئلة ملحة. 
ول يز�ل مكتب رئي�س �لوزر�ء دون متحدث ر�شمي حتى بعد م�شي خم�شة 
مودي  وق��ف  �ملتقت�شب  ت�شريحه  وبعد  �ل�شلطة  م��ودي  ت��ويل  على  �أ�شهر 
و�شط �ل�شحفيني يف مكتب حزبه �حلاكم و�لتقط بع�س �ل�شحفيني �شور� 

�شيلفي )ذ�تية( مع مودي على هو�تفهم �ملحمولة.

ع�شكرية  م���روح���ي���ات  ����ش��ت��ه��د�ف 
بقذ�ئف �آر بي جي ، دون �إ�شابتها.

�مل�شلحني  بني  �ملو�جهات  و�م��ت��دت 
وقو�ت �لأمن �إىل نقطة تفتي�س �أبو 
طويلة �لتي تقع �شمن زمام قرية 
باأنها  حتمل ذ�ت �ل�شم، و�ملعروفة 
�أحد �أوكار �مل�شلحني، �لذين بادرو� 
باإطالق �لر�شا�س باجتاه �لنقطة، 
ما �أ�شفر عن �شقوط م�شابني )مل 

يحدد عددهم(.
�ملنطقة  حميط  �ل��ق��و�ت  و�أغ��ل��ق��ت 
بالتوقيت  م�������ش���اء  �خل���ام�������ش���ة  يف 
عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات  ود�رت  �مل��ح��ل��ي، 
بني جمموعة م�شلحة وقوة �أمنية 
مبنطقة كرم قو�دي�س، حيث مقر 
�لتفجر �لأول، قبل �أن يتم �لدفع 
�ملنطقة  �إىل  �أم���ن���ي���ة  ب���ت���ع���زي���ز�ت 
حالة  و�شط  �لطرق  كافة  و�إغ��الق 

من �ل�شتنفار �لأمني.
م����ا ذك����رت����ه �مل�������ش���ادر �لأم���ن���ي���ة يف 
ت�شابهت  ���ش��ح��ف��ي��ة،  ت�����ش��ري��ح��ات 
�لرو�يات  م��ع  ج���د�  ك��ب��ر  ح��د  �إىل 
كربيات  م��ن  ث��الث  ن�شرتها  �ل��ت��ي 
حيث  �خلا�شة،  �مل�شرية  �ل�شحف 
نقلت �شحيفة �لوطن عن م�شادر 
�إن  ت�����ش��م��ه��ا، ق��ول��ه��ا  ع�����ش��ك��ري��ة مل 
�ل��ع��م��ل��ي��ة ج�����رى ت��ن��ف��ي��ذه��ا على 
مرحلتني، �أولهما با�شتهد�ف كمني 
قو�دي�س  ك����رم  ت��ف��ت��ي�����س(  )ن��ق��ط��ة 
با�شتخد�م �شيارة بها مادتي تي �إن 
تي و �شي فور �شديدتي �لنفجار، 
�إرهابية  جم��م��وع��ة  و�ج���ه���ت  ث���م 
�أخ����رى ق���و�ت �لأم����ن �ل��ت��ي هرعت 
زرع  ع����رب  �ل���ت���ف���ج���ر  م���وق���ع  �إىل 
عبو�ت نا�شفة على �لطريق �ملوؤدي 
�لقو�ت  ��شتهد�ف  بهدف  للكمني 

عملية من �جل تاأمني منطقة حندر�ت م�شيفا �نهم يحاولون طرد 
�جلي�س من �لتالل �لتي ��شتعادها يف �لأيام �لأخرة .

و��شار  �ملعار�شة  ملقاتلي  بالن�شبة  حا�شمة  �ملعركة  ه��ذه  تكون  وق��د 
�ملر�شد �ىل �نه يف حال �شيطرت �لقو�ت �لنظامية على كامل �ملنطقة 
فان ذلك �شيخ�شع �ملناطق �لتابعة للمعار�شة يف حلب للح�شار �لتام 

.
ومنذ متوز-يوليو 2012 ، يتقا�شم مقاتلو �ملعار�شة وقو�ت �لنظام 
طائر�ت  تنفذ   ،2013 نهاية  وم��ن��ذ  ح��ل��ب.  �ح��ي��اء  على  �ل�شيطرة 
حتت  �ل��و�ق��ع��ة  �لح���ي���اء  ع��ل��ى  منظمة  ج���وي  ق�شف  حملة  �ل��ن��ظ��ام 
�وقع مئات  �ملتفجرة، ما  �لرب�ميل  ت�شتخدم فيها  �ملعار�شة  �شيطرة 

�لقتلى و��شتدعى تنديد� دوليا.

•• بريوت-اأ ف ب:

�شن مقاتلو �ملعار�شة �ملتو�جدون �شمال حلب �شربات لتامني خطوط 
�مد�د�تهم �ىل �ملدينة، �لتي تعد ثاين مدن �لبالد، بعد �لتقدم �لذي 
�حرزه �جلي�س �لنظامي موؤخر� و��شتدت حدة �ملعارك �م�س �ل�شبت 
يف جميع �أنحاء منطقة حندر�ت غد�ة مقتل 15 عن�شر� من قو�ت 
�لنظام و�مليلي�شيات �ملو�لية له ف�شال عن 12 مقاتال من �ملعار�شة.

وي�شارك �لقو�ت �لنظامية مقاتلون من حزب �هلل �للبناين بال�شافة 
�ىل مقاتلني �إير�نيني وفل�شطينيني من �لف�شائل �ملو�لية للنظام.

�لرحمن  عبد  ر�م��ي  �لن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  مدير  وق��ال 
�لوية  �ملنتمون �ىل عدة  �ملعار�شة  لوكالة فر�ن�س بر�س نفذ مقاتلو 

عدد  �ملحلية  �ل�شلطات  وتقدر   . بوقاحة  �لب�شر  ماآ�شي 
�ملهاجرين �لذين يعي�شون يف خميمات يف حميط �ملرفاأ 
ب��ح��و�ىل 2300، وه��و ع��دد �ك��رب م��ن �ل���ذي �شجل يف 
نهاية �ل�شيف بحو�ىل �لثلث. ومعظم هوؤلء قدمو� من 
�ل�شود�ن �و �ريريا وكذلك من �شوريا ومناطق حروب 

�خرى.
�لعثور  فيها  ي�شتطيعون  جنة  بريطانيا  يعتربون  وهم 
على عمل و�ل�شتفادة من �شيا�شة �للجوء �لكرث ليونة 

•• كاليه-اأ ف ب:
ن�شرت فرن�شا تعزيز�ت كبرة لل�شرطة ملو�جهة تنظيم 
تدفق للمهاجرين غر �ل�شرعيني على كاليه )�شمال( 
�شكان  ��شتياء  مثرين  بريطانيا  �ىل  �لو�شول  ملحاولة 

�ملدينة ب�شبب ت�شاعد �حلو�دث حتى يف و�شط �ملدينة.
�لتي تعمل يف حمل لبيع  وقالت لوديفني )32 عاما( 
�للب�شة مل نعد نعرف مدينتنا . و��شافت منذ �ل�شيف 

ن�شهد تدهور� ومل يعد هناك زبائن .
و�لآ�شيويون  �لفارقة  �ملهاجرون  يتجمع  �شنو�ت  ومنذ 
�ق��رب مرفاأ  �ل�شرق �لو���ش��ط يف كاليه  و�ل��ق��ادم��ون من 
يوميا  ع��ربه  مت��ر  �لربيطانية  �ل�شو�حل  �ىل  فرن�شي 
على  ���ش��د�م��ات  با�شتمر�ر  ي�شهد  وه��و  �لآل���ي���ات.  �آلف 

�ر�شفته.
�لتي  �لوىل  �مل���رة  �ن��ه��ا  ق��ال  �ل�شرطة  يف  م�����ش��در�  لكن 
حت����دث ف��ي��ه��ا ����ش���د�م���ات يف ك��ال��ي��ه ن��ف�����ش��ه��ا مم���ا �جرب 

�ل�شرطة على �لتدخل .
ن�شر  كازونوف  برنار  �لفرن�شية  �لد�خلية  وزي��ر  و�علن 
مئة �شرطي ودركي ��شافيني يف هذه �ملدينة �لتي يبلغ 
هوؤلء  ع���دد  ي��رف��ع  مم��ا  ن�شمة  �ل���ف   75 �شكانها  ع���دد 
عدد  �ن���ه  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  وق���ال   .450 �ىل  �لعنا�شر 
��شتثنائي لكنه مربر متاما وقالت رئي�شة بلدية كاليه 

ناتا�شا بو�شار �ن �لو�شع بلغ �حلد �لق�شى .
�لذي  غان�شبيكي  ف���ان  ف��ري��دي��ري��ك  ���ش��رح  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�ل�شبان  نو�جه عدد� كبر� من  للتجار  ير�أ�س جمعية 

�ل��ذي��ن ق��دم��و� م��ن �ل��ق��رن �لف��ري��ق��ي مب��ف��رده��م وغر 
�لتي يتجولون فيها وم�شتعدون  �ملدينة  متزوجني �ىل 

لفعل �ي �شيء للو�شول �ىل �نكلر� .
ودعا لور�ن رو�شيل �لذي ميلك حانة �لرئي�س �لفرن�شي 
�ه��م��ي��ة هذه  �در�ك  ه��ولن��د �ىل  ف��رن�����ش��و�  �ل���ش��ر�ك��ي 
و�لحاديث  �مل��ن��اق�����ش��ات  ك���رثة  رغ���م  �ن���ه  وق���ال  �مل�شكلة. 
�لم����ور ل حت��ق��ق �ي ت��ق��دم و�ه����ل م��دي��ن��ة ك��ال��ي��ه عيل 

�شربهم. فعال عيل �شربهم .
و�ندلعت مو�جهات �لربعاء لليوم �لثالث على �لتو�يل 
بني مهاجرين من ��شول �ريرية و�آخرين �ثيوبيني يف 
�حد �شو�رع كاليه ي�شري منه �ملهاجرون با�شعار زهيدة. 
�ملهاجرين  مئات  �عتياديا، حاول  ��شبح  �شيناريو  ووفق 
بالقرب  �شاحنات تنتظر  بالقوة �ىل  �لو�شول  بعد ذلك 

من �ملرفاأ عبور �ملان�س باجتاه بريطانيا.
و�لثنني لقيت �ثيوبية م�شرعها بعدما ده�شتها �شيارة 

على �لطريق �ل�شريع �لذي يعرب كاليه.
وت�شكل �ملنطقة �ملحرومة �قت�شاديا �لتي تقرب ن�شبة 
لليمني  خ�شبة  �ر���ش��ا  ب��امل��ئ��ة،   16 م��ن  فيها  �ل��ب��ط��ال��ة 

�ملتطرف.
�لتي  لوبن  مارين  �لوطنية  �جلبهة  زعيمة  د�ن��ت  وق��د 
�لتي تتمثل برك هذه  �لف�شيحة  ز�رت كاليه �جلمعة 

�ملدينة تو�جه م�شاكل �لهجرة �ل�شرية .
�ىل  �لفرن�شي  �لد�خلية  وزي��ر  دفعت  �لتهامات  وه��ذه 
با�شتغالل  �تهمها  �لتي  لوبن  وم��غ��الة  �ك��اذي��ب  �نتقاد 

ب��امل��ق��ارن��ة م��ع دول �خ����رى يف �وروب�����ا. وم��ع��ظ��م ه���وؤلء 
بعد رحالتهم  كاليه  ع��ال��ق��ون يف  ه��م  مل���اذ�  ي��ع��رف��ون  ل 
�لطويلة و�خلطرة يف معظم �لحيان وقال علي �لقادم 
�لذهاب �ىل  �فغان�شتان لوكالة فر�ن�س بر�س نريد  من 
�نكلر� لننا ل جند عمال هنا وكانت فرن�شا وبريطانيا 
�علنتا منت�شف �يلول-�شبتمرب �تفاقا حول �د�رة �شغط 
�لهجرة يف كاليه، ين�س على م�شاهمة بريطانية بقيمة 

15 مليون يورو.
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•• جنيف-اأ ف ب:

�علنت منظمة �ل�شحة �لعاملية �ن جتارب للقاحات �شد 
�ذ�  �ملقبل  �يبول �شتجر يف كانون �لول-دي�شمرب  حمى 
�ل��ت��ي ينت�شر فيها  �ل��ث��الث  �ل���دول  ذل��ك ممكنا يف  ك��ان 
وليتيني  حاكما  �علن  بينما  �فريقيا  غ��رب  يف  �مل��ر���س 
�مركيتني فر�س عزلة �لز�مية بعد تاأكيد ��شابة طبيب 
يف نيويورك. ويف مايل �علن م�شدر حكومي وفاة فتاة 
تاأكدت ��شابتها باملر�س وقالت م�شاعدة �ملديرة �لعامة 
�ن  جنيف  يف  كيني  ب��ول  م��اري  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة 
�ذ�  �لول-دي�شمرب  كانون  �شتجرى يف  للقاحات  جتارب 
�م��ك��ن يف �ل���دول �لف��ري��ق��ي��ة �ل��ث��الث �ل��ت��ي ت�شهد �كرب 

�نت�شار للمر�س )ليبريا وغينيا و�شر�ليون(.
و�و�شحت كيني يف موؤمتر �شحايف �نه �ذ� تبني �ن هذه 
�للقاحات جمدية، ف�شيتم �ر�شال مئات �لآلف منها �ىل 
غرب �فريقيا بحلول نهاية �لف�شل �لول من 2015. 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  جت����ري  �خ���ت���ب���ار�ت  �ن  وت��اب��ع��ت 
وبريطانيا ومايل و�شت�شتكمل يف �شوي�شر� و�ملانيا قريبا. 
�لرغم  �ن��ه على  بيان  �ل�شحة يف  وز�رة  م��ايل قالت  ويف 
�لطبية،  �لج��ه��زة  بذلتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رة  �جل��ه��ود  م��ن 
توفيت �لطفلة �جلمعة . و�و�شحت �ل��وز�رة �ن �لطفلة 
�لبالغة من �لعمر �شنتني و�شلت يف 19 ت�شرين �لول-
�كتوبر بحافلة مع جدتها من غينيا وو�شعت يف �لعزل 
يف كايي�س )غ��رب(. و�كدت �حلكومة �ملالية �جلمعة �ن 
تتمكن  مل  لكنها  �ل��ف��رو���س  لتطويق  م�شتعدة  �ل��ب��الد 
من طماأنة �ل�شكان ومن جهتها، �علنت منظمة �ل�شحة 
�لعاملية �نها تعترب �لو�شع يف مايل ملحا. حالة �لطفلة 

فر�شة يف  كانت  �لقلق لنها  تثر  بحافلة  نقلها  خالل 
عدة منا�شبات لنتقال �لعدوى ولعدد كبر من �لنا�س . 
و��شافت �ملنظمة يف بيان �ن �لتحقيقات �لولية حددت 
بينهم  وق��اي��ة،  وب��ال  ق��رب  بها عن  �ت�شلو�  �شخ�شا   43
عزلهم  مت  �ل�شحي،  �ل��ق��ط��اع  يف  �لعاملني  م��ن  ع�شرة 
على �لفور . ويف �لوليات �ملتحدة، �علنت هيئات �شحية 
�للتني  تك�شا�س  م��ن  �ملمر�شتني  �ن  �جلمعة  �م��رك��ي��ة 
�حد�هما  وغ�����ادرت  ت��ع��اف��ت��ا،  �ي��ب��ول  ب��ف��رو���س  ��شيبتا 
�لعيادة �لتي تلقت فيها �لعالج. و�علن �نتوين فاوت�شي 
يف  �ملعدية  و�لم��ر����س  للتح�ش�س  �لوطني  �ملعهد  مدير 
�ل�شحة  وك��الت  موؤمتر �شحايف م�شرك مع م�شوؤويل 
�لمركية و�لفريق �ملعالج لدي خرب ممتاز: نينا )فام، 

�حدى �ملمر�شتني( مل يعد لديها �ي �ثر للفرو�س .
لكن رئي�س بلدية نيويورك بيل دي بالزيو �علن �م�س 
عن ��شابة طبيب عاد موؤخر� من غينيا حيث كان يعمل 
بايبول.  وعالج م�شابني  ح��دود  بال  �طباء  مع منظمة 
�شخ�س  ر�ب��ع  هو  عاما(   33( �شبن�شر  كريغ  و�لطبيب 
هذ�  وبعد  �ملتحدة.  �لوليات  يف  باملر�س  ��شابته  تتاأكد 
ن��ي��وي��ورك ون��ي��وج��رزي �جلمعة  �لع���الن، �م��ر حاكما 
ف��ر���س �ل��ع��زل ع��ل��ى ك��ل �مل�����ش��اف��ري��ن �ل��ذي��ن ك��ان��و� على 

�ت�شال مبر�شى م�شابني بايبول يف غرب �فريقيا.
�لطوعي  �ألعزل  �ن  كومو  �ن��درو  نيويورك  حاكم  وق��ال 
�لعامة  �ل�شحة  يف  م�شكلة  �نها  معترب�   ، كافيا  يعد  مل 
ن��ي��وج��رزي كري�س  ����ش��ار ح��اك��م  ، بينما  خ��ط��رة ج���د� 
عاجلت  بعدما  �ل��ب��الد  �ىل  و�شلت  �م���ر�أة  �ىل  كري�شتي 
م�شابني بايبول يف غرب �فريقيا، موؤكد� �نه كان يجب 

�خ�شاعها للعزل 21 يوما.

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

�شركة  ف�������ش���اد  ف�����ش��ي��ح��ة  ع����ك����رت 
متلفزة  مناظرة  �آخ��ر  ب��روب��ر����س 
�ل�شديدة  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �حل��م��ل��ة  يف 
�لرئا�شي  ل����الق����ر�ع  �حل���م���ا����ش���ة 
�لرب�زيل  �لح����د يف  �ل��ي��وم  �مل��ق��رر 
وليتها  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ة  ب���ني 
ديلما رو�شيف وخ�شمها من ميني 

�لو�شط �آي�شيو نيفي�س.
و����ش���اه���د ع�������ش���ر�ت �مل����الي����ني من 
�آخر  تي يف غلوبو  قناة  �مل�شاهدين 
�لنتخابية  �حل��م��ل��ة  م��ن  م��رح��ل��ة 
م���ن���ذ ثالثني  �ح����ت����د�م����ا  �لك������رث 
�لعمالق  �ل��ن��ا���ش��ىء  �لبلد  يف  �شنة 
ب���ام���رك���ا �ل��الت��ي��ن��ي��ة �ل�����ذي مير 

مبرحلة حتولية.
تقدما  حقق  �ل��ذي  نيفي�س  و�ت��ه��م 
و��شحا خالل �ليام �لخرة على 
�فادت  ما  على  �لي�شارية  مناف�شته 
بانها  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ش��ت��ط��الع��ات، 
خ��ا���ش��ت �حل��م��ل��ة �لك���رث دن����اءة يف 

تاريخ �لرب�زيل.
وركز على �لقنبلة �لعالمية �لتي 
قالت  �ل��ت��ي  فيجا  جملة  �طلقتها 

على  ك��ان��ا  ل���ول  و�شلفها  دي��ل��م��ا  �ن 
يف  �ل�شيا�شي  �ل��ف�����ش��اد  ب��ن��ظ��ام  ع��ل��م 

بروبر��س.
وكتبت فيجا على �شفحتها �لوىل 
مفر�شة  �ع��ر�ف��ات  �ىل  ��شتناد� 
�حد  ي���و����ش���ف،  �ل����ربت����و  �ن  ق���ال���ت 
هذ�  �ل���ش��ا���ش��ي��ني يف  �مل�����ش��ب��وه��ني 

ت�شليل �لناخبني.
و������ش����اف����ت ����ش���ارف���ع دع������وى لدى 
و�نا  نف�شي  ع��ن  ل��ل��دف��اع  �ل��ق�����ش��اء 
�لرب�زيلي  �ل�����ش��ع��ب  �ن  م��ت��ي��ق��ن��ة 
��شتيائه  ع�����ن  �لح�������د  ����ش���ي���ع���رب 
ب��رف�����ش��ه ب��رن��اجم��ك �ل����ذي ميثل 

تر�جع �لرب�زيل �ىل �لور�ء .

�لف�شاد �شمعة  وقد لطخت ق�شايا 
�ليه  تنتمي  �ل����ذي  �ل��ع��م��ال  ح���زب 
 12 منذ  �ل��ب��الد  ويحكم  رو���ش��ي��ف 
�شنة ما دفع بالعديد من �لناخبني 
وجعل  منه  �لنفور  �ىل  �لي�شاريني 
نيفي�س من ذلك منذ �لبد�ية �حد 

حماور حملته �لنتخابية.
وك��ان��ت رو���ش��ي��ف د�ئ��م��ا ت��د�ف��ع عن 
نف�شها بالقول �نها غر مت�شاحمة 
ن�شرت  �ذ�  �ن��ه  موؤكدة  �لف�شاد،  مع 
�لتحقيقات �ليوم ذلك لنها منحت 
��شتقاللية  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
ك����ام����ل����ة، يف ح�����ني ع����ن����دم����ا ك����ان 
�لدميقر�طي  �لجتماعي  �حل��زب 
�ل����رب�زي����ل����ي ي���ح���ك���م �ل����ب����الد بني 
تلك  ك���ان���ت  و2002،   1995

�لق�شايا تدفن منهجيا .
�ملناظرة  �ىل  دعيت  ناخبة  و�شاألت 
فعله  ي����ن����وي����ان  ع���م���ا  �مل�������ش���رح���ني 
جتلب  �لتي  �لق�شايا  ه��ذه  لن��ه��اء 
رو�شيف  وق���ال���ت  ل��ل��رب�زي��ل  �ل���ع���ار 
على  ����ش��د  ع��ق��وب��ات  �شتطلب  �ن��ه��ا 
و�شتمنع  و�ل��ف��ا���ش��دي��ن  �مل��ف�����ش��دي��ن 
م���ن مت��وي��ل �حلمالت  �ل�����ش��رك��ات 

�لنتخابية.

كانا  ل��ل�����ش��رط��ة  ب��ه��ا  �دىل  �مل���ل���ف، 
ي��ع��ل��م��ان ك��ل ���ش��يء و����ش���األ نيفي�س 
�ل��رئ��ي�����ش��ة ه���ل ك��ن��ت ت��ع��ل��م��ني كما 

قالت جملة فيجا؟ 
و�ج�����اب�����ت رو����ش���ي���ف �ن���ه���ا حم�س 
�ف����������ر�ء�ت وت�������ش���ه���ر ون��������ددت ب 
وحماولة  �نتخابية  دعائية  عملية 

معظم الفرن�شيني ال يريدون هوالند رئي�شًا
•• باري�ص-اأ ف ب:

ك�شف ��شتطالع للر�أي ن�شرت نتائجه �م�س �ن �كرث من ثمانية من كل 
ع�شرة فرن�شيني ل يرغبون يف تر�شح �لرئي�س فرن�شو� هولند لالنتخابات 

�لرئا�شية �لتي �شتجرى يف 2017.
و�فاد �ل�شتطالع �لذي �جر�ه معهد �ودوك�شا للدر��شات حل�شاب حمطة 
�ي-تيلي و�شحيفة لوباريزيان �وجوردوي �ن فر�ن�س �ن 15 باملئة فقط 
من �لذين �شملهم �ل�شتطالع قالو� �نه ياأملون يف تر�شحه، مقابل 84 
�لدلء  �ل�شخا�س  من  باملئة  و�ح��د  ورف�س  تر�شحه.  ي��ري��دون  ل  باملئة 

بر�أيهم.
وبني موؤيدي �لي�شار، قال بيان �ودوك�شا �ن 28 باملئة فقط من �مل�شتطلعني 

ينظرون بايجابية �ىل هذ� �لر�شح.
وبني �ربعة ��شماء مقرحة، قال 47 باملئة من �لذين �شملهم �ل�شتطالع 
�ف�شل مر�شح  �حل��ايل هو  �ل���وزر�ء  رئي�س  فال�س  مانويل  �ن  ي��رون  �نهم 
رئي�شة  يف�شلون  باملئة   28 مقابل  �لق���ر�ع،  لهذ�  �ل�شر�كي  للحزب 
بلدية ليل مارتني �وبري و17 باملئة يوؤيدون �رنو مونتيبور و�ربعة باملئة 

مييلون �ىل فرن�شو� هولند.
لكن �وبري تتقدم على فال�س بني موؤيدي �لي�شار )47 باملئة مقابل 36 
من  باملئة  ثمانية  على  مونتيبور  �رن��و  ليح�شل  �ل���وزر�ء(،  لرئي�س  باملئة 
�ل�شو�ت وهولند على �شبعة باملئة. ومل يعرب 2 باملئة من �لذين �شملهم 
�لف �شخ�س و�جري  �ل�شتطالع  �شمل هذ�  �آر�ئهم وقد  �ل�شتطالع عن 

عرب �شبكة �لنرنت يف 23 و24 ت�شرين �لول-�كتوبر.

اإيران تعدم امراأة مدانة بالقتل
•• طهران-اأ ف ب:

�علنت وكالة �لنباء �لير�نية �لر�شمية �نه مت تنفيذ حكم �لعد�م �م�س بامر�أة يف �ل�شاد�شة و�لع�شرين 
من �لعمر بعد �شدور خم�س �شنو�ت على �شدور �حلكم، لقتلها م�شوؤول �شابقا يف �ل�شتخبار�ت، على 
�لرغم من �شغوط دولية للغاء �حلكم. وقالت �لوكالة �لر�شمية نقال عن مكتب مدعي طهر�ن �ن 
حكم �لعد�م �شنقا نفذ يف ريحانة جباري فجر �ل�شبت. و�كدت ر�شالة و�شعت على �شفحة خ�ش�شت 

للحملة من �جل وقف �عد�مها على موقع �لتو��شل �لجتماعي في�شبوك تنفيذ �حلكم فيها.
وقالت منظمة �لعفو �لدولية يف بيان �ن جباري وهي مهند�شة ديكور �شيتم �عد�مها لقتلها يف 2007 
�شربندي كانت تد�فع  �ن  �ملتحدة  �لن�شان يف �لمم  �شربندي طعنا. وذكر م�شوؤول حلقوق  مرت�شى 
عن نف�شها بعدما حتر�س بها �مل�شوؤول و�ن حماكمتها يف 2009 كانت مليئة بالعيوب. ودعا عدد من 
بينما ت�شاعفت �جلهود يف  تنفيذ �حلكم  تعليق  �ىل  و�لغرب  �خرى  و�شخ�شيات  �لير�نيني  �ملمثلني 

�ل�شابيع �لخرة لتحقيق ذلك.

اإجراء جتارب للقاحات �شد اإيبوال يف غرب اأفريقيا

•• الفجر- تون�ص - خا�ص:
ي��ت��وج��ه �ل��ت��ون�����ش��ي��ون �ل���ي���وم �إىل 
لنتخاب  �لق����������ر�ع  ����ش���ن���ادي���ق 
�شي�شدل  �ل��ذي  �جل��دي��د  برملانهم 
�ل�شتار على مرحلة �نتقالية كانت 
�شعبة بكل �ملقايي�س، حيث �شهدت 
�أزمات �شيا�شية و�قت�شادية و�أمنية 
باركان  تع�شف  ك��ادت  و�جتماعية 
�ل��دول��ة، وت��دخ��ل �ل��ب��الد يف �أتون 

فو�شى ل يعرف �حد مد�ها.
�ملخيم  �لإره��اب��ي  �لتهديد  و�أم���ام 
على �لبالد، و�ل��ذي قد يزيد من 
و�لمتناع  �مل�����ش��ارك��ة  ع���دم  ن�شبة 
�لند�ء�ت  تعددت  �لت�شويت،  عن 
�لتون�شيني  لتحفيز  و�ل���دع���و�ت 
�شناديق  ع���ل���ى  �لإق������ب������ال  ع���ل���ى 
بو�جبهم  و�ل����ق����ي����ام  �لق����������ر�ع 
�لنتخابي �لذي �شيحدد م�شتقبل 

�لبالد وم�شتقبلهم.

تامني كّلي لالنتخابات
�أك�������د وزي����ر  �ل�������ش���ي���اق،  ويف ه�����ذ� 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ت��ون�����ش��ي ل��ط��ف��ي بن 
�ل����وح����د�ت  خم���ت���ل���ف  �أّن  ج�������دو، 
�لأم��ن��ي��ة و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى �أهبة 
�لعملية  ل���ت���اأم���ني  �ل�����ش����ت����ع����د�د 
�لتون�شيني  كل  د�عيا  �لنتخابية، 
�إىل �لإقبال بكثافة يوم �لقر�ع.

وقال لطفي بن جدو �أنه مت حجز 
خم���ط���ط���ات ل��ع��م��ل��ي��ات �إره���اب���ي���ة 
و�لأ�شلحة  �ملتفجر�ت  جانب  �إىل 
و�ل����ذخ����رة ل����دى �لإره����اب����ي����ني ، 
من  �لأم��ن��ي��ني  �آلف  �أن  م���وؤك���د� 
و�لع�شكريني  �لأ���ش��الك  خمتلف 
�ملحافظات  ك����ل  يف  م���ن���ت�������ش���رون 

لتاأمني �لنتخابات.
هناك  �أن  �لتون�شي  �ل��وزي��ر  وق��ال 
�لنتخابية  للعملية  ت��ه��دي��د�ت 
�ب��ن نافع  من ط��رف كتيبة عقبة 
جبل  يف  ق���ي���اد�ت���ه���ا  �مل��ت��ح�����ش��ن��ة 
�ل�����ش��ع��ان��ب��ي، وك���ذل���ك م���ن جبال 
حم����اف����ظ����ات ج����ن����دوب����ة و�ل����ك����اف 
و�ل��ق�����ش��ري��ن ���ش��م��ال غ���رب تون�س 
�أن م�شادر  �لوزير بن جدو  و�أك��د 
�مل���ع���ل���وم���ات م���ت���ع���ددة �����ش����و�ء من 
�لوطنية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �أج���ه���زة 
وكذلك من دول �جلو�ر و�جلز�ئر 
حتديد�، موؤكد� يف ذ�ت �لإطار �أنه 
لتجنب  حمكمة  خ��ط��ة  و���ش��ع  مت 

كل �لتهديد�ت. 
�لتون�شي  �ل��دف��اع  وزي���ر  �أك���د  كما 
�لتن�شيق  �أّن  �جل���ري���ب���ي،  غ�����ازي 
وخمتلف  �لن��ت��خ��اب��ات  هيئة  ب��ني 
و�لأمنية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���وح���د�ت 
كاملة  خ���ط���ة  �إط��������ار  يف  ي���ج���ري 
�لنتخابية،  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ل���ت���اأم���ني 
وي�شارك فيها 80 �ألف عن�شر من 
وحد�ت �لأمن و�جلي�س و�حلر�س 

و�جلمارك.

مر�كز  على  بكثافة  �لإق��ب��ال  �إىل 
�نت�شار�  �ل��ت�����ش��وي��ت  وم���ك���ات���ب 
موؤّكد�  ول��الأم��ن،  للدميقر�طية 
ح��ك��وم��ة وحدة  ع��ن  �حل��دي��ث  �أن 

وطنية �أمر �شابق لأو�نه.

احرتازات النداء
�ل��ب��اج��ي قائد  م��ن جهته، و���ش��ف 
�أد�ء  تون�س،  ن��د�ء  زعيم  �ل�شب�شي 
�لهيئة �لعليا لنتخابات بال�شعيف 
ت�شريحات  خ��الل  معترب�  ج���د�، 
�أّن  ت���ل���ف���زي،  ح�����و�ر  يف  ب��ه��ا  �أدىل 
�ملحا�ش�شة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�حل��زب��ي��ة مب��ا �أن��ه��ا �ن��ت��خ��ب��ت من 
حد  على  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  قبل 

تعبره.
�أن  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  ونفى 
يكون بهذه �لت�شريحات ي�شكك يف 
�لعليا لالنتخابات،  �لهيئة  نز�هة 
�أع�شاء  ع��دد� من  �أّن  ي��رى  ولكنه 
�لتوجهات  بع�س  لديهم  �لهيئة 
حركة  رئي�س  و�نتقد  �ل�شيا�شية. 
ند�ء تون�س �أد�ء حكومة �لرويكا، 
�لإرهاب  على  �ل�شد  يف  وتر�خيها 
�لإرهابية  للعنا�شر  و�ل��ت�����ش��دي 
معلومات  ورود  ع��ن��د  �جل��ب��ال  يف 
موؤكد�  م�شبوهة،  عنا�شر  بوجود 
للوقوف  ح����ان  �ل���وق���ت  �أّن  ع��ل��ى 
لالإرهاب،  للت�شدي  و�ح��د�  �شفا 
وتابع تون�س قادرة على �لت�شدي 
ل��الإره��اب ...وه����ذ� �لأخ���ر عنده 
و�ملطلوب  ك���ذل���ك  �إق��ل��ي��م��ي  ب��ع��د 
�لتن�شيق مع دول �جلو�ر و�ن �أهّم 
�لرهانات هو �لتغلب على �لإرهاب 
�لفر�شة  �لباجي  يفوت  مل  كما   .
ل��ي��ن��ت��ق��د �����ش����ر�ح����ة �حل���ك���وم���ات 
نتائج عملها  �أّن  �ل�شابقة، معترب� 
�نتظار�ت  م�����ش��ت��وى  يف  ت��ك��ن  مل 
ت�شببت  و�إن��ه��ا  �لتون�شي،  �مل��و�ط��ن 
يف ت����ردي �ل��و���ش��ع �ل��ت��ون�����ش��ي �إىل 
�إىل  د�ع��ي��ا  يتاأخر  جعلته  درج���ات 
�نتخاب حكومة عندها م�شد�قية 

د�خليا وخارجيا 
�لنه�شة  �أد�ء  �أّن  �ل�شب�شي  و�عترب 
م�شدد�  ���ش��ع��ي��ف��ا،  ك���ان  �حل��ك��م  يف 
عدو�  ل��ي�����ش��ت  �ل��ن��ه�����ش��ة  �أّن  ع��ل��ى 
تون�س  ل����ن����د�ء  م���ن���اف�������س  و�إمن��������ا 
�أّن  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �لباجي  و�أّك���د 
�لقر�ع،  نتائج  �شيحرم  �لند�ء 
�لقوى  وتاأييد حزبه لتجميع كل 
�جتاهاتها  مبختلف  �ل�شيا�شية 
خدمة  �ل��ق��ادم��ة  �لنتخابات  بعد 

للم�شلحة �لوطنية.
ر��شد  �لنه�شة  حركة  رئي�س  �أّم��ا 
�لغنو�شي فقد �نتقد خالل �جتماع 
�شعبي بالعا�شمة، مبنا�شبة �ختتام 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �حل��م��ل��ة 
للحزب، ما �عتربه دعو�ت تق�شيم 
طائفية  �أ���ش�����س  ع��ل��ى  �لتون�شيني 
ومذهبية و�إيديولوجية وعرقية.

�شر�شار يرف�س �لت�شكيك
م��ن ج��ه��ت��ه، وّج����ه رئ��ي�����س �لهيئة 
�لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات �شفيق 
�ل�شعب  �إىل  ر����ش���ال���ة  ���ش��ر���ش��ار، 
م�شر  �أن  م���ف���اده���ا  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�أ�شبح  �ل��ق��ادم��ة  ���ش��ن��و�ت  �خلم�س 
�لغياب  �أن  �إذ  �أي��دي��ه��م،  ب��ني  �لآن 
له  �شيكون  �ل��ي��وم  �لت�شويت  ع��ن 
�مل�شتقبل،  على  كبرة  �نعكا�شات 
د�عيا �إياه �إىل �حل�شور و�لتم�ّشك 

مبمار�شة �حلق يف �لنتخاب.
وحول تقييمه ل�شتعد�د�ت �لهيئة 
�شر�شار،  ق��ال  �لن��ت��خ��اب��ات،  قبل 
�ل�شعوبات  �غ��ل��ب  جت���اوز  مت  �إن���ه 
�لتي تكمن يف �جلانب �للوج�شتي 
�ملر�قبني  �أّن  و�لعملياتي، م�شيفا 
�لدولية  و�ل���ب���ع���ث���ات  �لأج�����ان�����ب 
خا�شة  �ملتميزة  ب��الأج��و�ء  ن��وه��و� 
متطورة  م��ن��ظ��وم��ات  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال 
�لتزكيات  وم���ر�ق���ب���ة  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

ومعرفة ن�شبة �مل�شاركة لحقا.
�ملهرولني  �أن  �مل��ت��ح��دث  و�ع���ت���رب 
�ل�شباق  ه����ذ�  يف  �ل���ه���زمي���ة  ن��ح��و 
�إدخ��������ال  �لآن  م�����ن  ي�����ح�����اول�����ون 

�لهمامي  حمة  �ل�شعبية  �جلبهة 
مبحافظة  �شعبي  �جتماع  خ��الل 
���ش��ف��اق�����س، مّم����ا �أ���ش��م��اه��ا ب����و�در 
�لتزوير يف �لنتخابات �لت�شريعية 
بعدد من �ملكاتب يف �خلارج، موؤكد� 
�أّي  ع���ن  ت�����ش��ك��ت  ل���ن  �جل��ب��ه��ة  �أّن 
تالعب قد يطال �إر�دة �لناخبني.  
�ختتام �حلملة  �لهمامي يف  وقال 
�إّن ما ح�شل  �لنتخابية للجبهة، 
مكاتب  م�����ن  ع������دد  يف  �جل���م���ع���ة 
ي���وؤ����ش���ر  �لق������������ر�ع يف �خل����������ارج 
ع��ل��ى وج����ود ب�����و�در ت���زوي���ر يهّدد 
�لعملية �لنتخابية، د�عيا �لهيئة 
�إىل  لالنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا 
�لت�شدي بجدية و�شر�مة �إىل كّل 

مظاهر �خلروقات. 
�ل�شماح  عدم  �لهمامي  و��شتغرب 
قائمات �جلبهة يف  روؤ���ش��اء  لأح��د 
�أوروب��ا �لغربية مبمار�شة حّقه يف 
�لت�شويت بتعلة عدم وجود ��شمه 

مع �مل�شجلني، ح�شب �إفادته. 
يف ح��ني دع��ا �ل��ق��ي��ادي يف �جلبهة 
�ل�شعبية زياد خل�شر �لتون�شيني، 
مب����ن����ا�����ش����ب����ة �خ�����ت�����ت�����ام �حل���م���ل���ة 
للجبهة،  �لت�شريعية  �لنتخابية 

يوما  �ملوجود  �لنتخابي  لل�شدى 
قبل �لتوجه �إىل �شناديق �لقر�ع، 
فقال �شفيق �شر�شار �إنه �نطالقا 
من مركز �لند�ء �لذي مت و�شعه 
كيف  لوحظ  �ملو�طنني  ذم��ة  على 
�لذين  م��ن��ه��م  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك  �أن 
مل ي�شجلو� ماز�لو� يطالبون �إىل 

�مل�شار  ����ش���الم���ة  يف  �ل��ت�����ش��ك��ي��ك 
هذه  �أّن  �إىل  م�شر�  �لن��ت��خ��اب��ي، 
على  �شلبية  ت��ك��ون  ل��ن  �ل��ع��و�م��ل 
�لهيئة لأنها �شتحا�شب فيما بعد، 
ولكنها �شتوؤثر على ن�شبة �مل�شاركة 

يف �لنتخابات، وفق تقديره.
�لهيئة  ت��ق��ي��ي��م  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  �أم�����ا 

�نتخابات 2014 لن يتمكن من 
�لت�شويت يف هذه �لنتخابات.

خماوف ال�سعبية
ومن �آخر �لت�شريحات �ل�شيا�شية 
�لنتخابي،  �ل�شمت  قبل  �مل�شجلة 
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل���ن���اط���ق  ح�����ّذر 

�ليوم بالت�شجيل، وهو ما يوؤكد �أن 
هناك رغبة يف �مل�شاركة.

وذّكر رئي�س �لهيئة �لعليا �مل�شتقلة 
�شر�شار  ���ش��ف��ي��ق  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�����ش����ارك يف  م����ن  ك����ل  �أّن  جم������دد� 
�لتاأ�شي�شي ومل  �ملجل�س  �نتخابات 
يتول حتيني �شجله �لنتخابي يف 

رّدًا على االإرهاب وتوقّيًا من العزوف

دعوة التون�شيني للت�شويت بكثافة انت�شارًا للدميقراطية ولالأمن
 80 األف عن�سر من االأمن واجلي�س واحلر�س واجلمارك لتاأمني االنتخابات

�شفيق �شر�شار 
يرف�س �لت�شكيك يف 

هيئته

حمة �لهمامي يحذر من بو�در تزوير �لنتخابات

�لغنو�شي يدعو للوفاق �ل�شيب�شي يحرز من �د�ء هيئة �لنتخابات

نداء تون�س ي�شف اأداء الهيئة العليا لالنتخابات بال�شعيف جدًااجلبهة ال�شعبية حتّذر من بوادر تزوير يف االنتخابات
 �سر�سار: الغياب عن الت�سويت اليوم �سيكون له انعكا�سات كبرية على امل�ستقبل

الف�شاد يعكر حملة االنتخابات الرئا�شية يف الربازيل 
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املال والأعمال
اقبال كبري من ال�شركات واملوؤ�ش�شات االأمريكية واالأوروبية للم�شاركة يف موؤمتر ومعر�س الفران�شايز العاملي

�لفر�ن�شايز �لعاملي حيث �أبدت �لعديد من �ل�شركات �لربيطانية رغبتها للم�شاركة 
ترويجية  �أب��وظ��ب��ي خطة  غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  �ل��ه��ام. وو�شعت  �حل���دث  ه��ذ�  يف 
و�لفر�س  �حل��دث  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  باأهمية  �لتعريف  تت�شمن  و�ملعر�س  للموؤمتر 
�لتي �شيوفرها للعار�شني و�ل�شركات يف عدد من �ملعار�س �لدولية و�لتي من �أهمها 
للمو�د  �ل��دويل  �شيال  ومعر�س   2014 للفر�ن�شايز  ع�شر  �لثاين  �لهند  معر�س 
�لغذ�ئية �لذي يقام يف باري�س خالل هذه �لأيام و�إك�شبو �ل�شرق �لأو�شط �لفر�ن�شايز 
�لذي �شيقام مبدينة دبي قبل نهاية �لعام �جلاري. ومبنا�شبة تنظيم �لدورة �لثانية 
�ملهري  ه��الل  حممد  �شعادة  ..�أك��د   2014 �لعاملي  �لفر�ن�شايز  ومعر�س  ملوؤمتر 
مدير عام غرفة �أبوظبي �أن تنظيم �لغرفة لهذ� �حلدث �ملتخ�ش�س يف �لفر�ن�شايز 
للعام �لثاين على �لتو�يل ياأتي يف �إطار جهودها لتوفر فر�س ��شتثمارية جديدة 

لأع�شائها ودعم تنويع ن�شاطاتهم .

•• اأبوظبي-وام: 
�أبدت �لعديد من �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية رغبتها بامل�شاركة يف موؤمتر ومعر�س 
�لفر�ن�شايز �لعاملي 2014 �لذي تنظمه غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي يومي 18 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  و�أكدت �شركات وموؤ�ش�شات من  �ملقبل.  19 نوفمرب  و 
�مل�شاحب  �ملوؤمتر و�ملعر�س  �أعمال  �لأوروب��ي م�شاركتها يف  وع��دد من دول �لحت��اد 
�لأول من  �لتو�يل وه��و  �لثاين على  للعام  �ل��ذي يقام  ..حيث يحظى ه��ذ� �حل��دث 
يف  �لفر�ن�شايز  وجمعيات  رو�ب��ط  من  كبر  ع��دد  باهتمام  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  نوعه 
�أبوظبي قد �شاركت يف معر�س  خمتلف دول �لعامل. وكانت غرفة جتارة و�شناعة 
بد�ية  يف  �ملتحدة  باململكة  برمنجهام  مدينة  يف  عقد  �ل��ذي  �لوطني  �لفر�ن�شايز 
ملوؤمتر ومعر�س  بالرويج  �ملعر�س  �مل�شرف على  �لفريق  �ل�شهر �جلاري حيث قام 

البيئة واملياه توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة اأديتيك غروبو اإيديتوريال الت�شيلية و اإنفورما ال�شرق االأو�شط املحدودة 
•• دبي-وام: 

�لت�شيلية  �ملوؤ�ش�شة  تفاهم مع  و�ملياه مذكرة  �لبيئة  وز�رة  وقعت 
�ديتيك- غروبو �إيديتوريال �شيتم مبوجبها دعم تنظيم معر�س 
ومنتدى �أكو� �ل�شرق �لأو�شط يف �لفرة من 16 �إىل 18 مار�س 

�ملقبل يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.
�جلهة  �إيديتوريال  غروبو  �ديتيك-  �لت�شيلية  �ملوؤ�ش�شة  وتعترب 
�شور  �أك���و�  �مل��ائ��ي��ة  �لأح��ي��اء  لربية  �ل���دويل  للمعر�س  �ملنظمة 
�لذي يقام مرة كل �شنتني يف مدينة بويرتو مونت يف جمهورية 

ت�شيلي.
تنظيم  �لتعاون يف جم��ال  �أو����ش��ر  تر�شيخ  �إىل  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 
�مل��ع��ار���س �مل��رت��ب��ط��ة ب��رب��ي��ة �لأح���ي���اء �مل��ائ��ي��ة مب��ا ي��وؤك��د حتقيق 

�لأمن  تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ل��ل��وز�رة  �ل�شر�تيجية  �لأه����د�ف 
�لوطنية  لالأجندة  تنفيذ�  �لبيئية  �ل�شتد�مة  و�شمان  �لغذ�ئي 

ل� روؤية �لإمار�ت 2021.
وقع �لتفاقية من جانب وز�رة �لبيئة و�ملياه �شعادة عبد�لرحيم 
�مل�شاندة ومن جانب  �مل�شاعد للخدمات  �ل��وز�رة  �حلمادي وكيل 
كري�شتيان  �إي��دي��ت��وري��ال  غ��روب��و  �دي��ت��ي��ك-  �لت�شيلية  �ملوؤ�ش�شة 
�شولي�س �ملدير �لعام للموؤ�ش�شة �أم�س قبل �لول مبدينة بويرتو 
على  �لت��ف��اق  مت  �لتفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب  �لت�شيلية.  م��ون��ت 
�لتعاون يف جمال تطوير �شناعة تربية �لأحياء �ملائية و��شتزر�ع 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  �أك����و�  م��ع��ر���س  تنظيم  خ���الل  م��ن  �لأ���ش��م��اك 
�أحدث  ل�شتعر��س  و�ل��دول��ي��ني  �ملحليني  �مل��وردي��ن  ل�شتقطاب 

�ملنتجات و�خلدمات يف �ملجال.

االأردن يتوقع اإجناز اتفاق ال�شترياد الغاز االإ�شرائيلي يف نوفمرب

احتاد غرف التجارة يوؤكد اأهمية ودور جمل�س االأعمال االإماراتي البيالرو�شي يف دفع م�شرية التعاون بني البلدين

�شيف املدفع: اك�شبو ال�شارقة يوؤكد مكانته 
على خارطة املعار�س االإقليمية والعاملية

م��ع��ر���س �ل��ت��وظ��ي��ف �ل����ذي ي��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون م���ع معهد 
�أبنائنا  من  �لكثر  ي�شتقطب  و�لذي  �مل�شريف  �لتدريب 
�ملوؤ�ش�شات  يف  خا�شة  وظائف  عن  �لباحثني  �ملو�طنني 

�ملالية.
و �أو�شح �ملدفع �أن م�شاحة �لقاعات �لتي ي�شمها �ك�شبو 
�ل�شارقة و�شلت �إىل 28 �ألف مر مربع بعدما كانت يف 
�ل�شابق 18 �ألف مر مربع ومت �إ�شافة 10 �آلف مر 
مربع يف �لعام 2012 من �أجل ��شتيعاب �لزيادة يف عدد 
�لعار�شني �شو�ء من د�خل �لدولة وخارجها .. م�شر� 
حتى   2006 ع��ام  منذ  بلغ  �ملعر�س  زو�ر  ع��دد  �أن  �ىل 
�ألف ز�ئر كما بلغ عدد �لعار�شني   56 2013 حو�يل 
�مل�شاركني يف �ملعر�س و يف �لفرة نف�شها �أكرث من 15 

�ألف عار�س.
و قال �ن �د�رة �أك�شبو �ل�شارقة و لتلبية �لطلب �لكبر 
�ك�شبو خورفكان وهو  �أن�شاأت مركز  �لعار�شن  من قبل 
تخدم  مرمربع   2000 مب�شاحة  عر�س  قاعة  ي�شم 
متطلبات �ملنطقة �ل�شرقية و �لقريبة منها �لفجرة و 
دبا �حل�شن .. منوها �ىل �أن �ك�شبو خورفكان ي�شت�شيف 

�شهريا معر�شا و�حد�.
و �أ�شاف �أن مركز �أك�شبو �ل�شارقة عمل على ��شتقطاب 
�آي  �ليو يف  �ملعار�س و هي  �أك��رب جمعية متخ�ش�شة يف 
وهي �ملنظمة �لعاملية للمعار�س و مقرها باري�س و يبلغ 

عدد �أع�شائها �أكرث 4500 ع�شو .

•• ال�صارقة-وام: 

وبتوجيهات  ��شتطاع  �أن���ه  �ل�شارقة  �أك�شبو  م��رك��ز  �أك���د 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد  �ل�شمو  من �شاحب 
�أن  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ير�شخ من مكانته على م�شتوى �ملنطقة لي�شتقطب �أهم 
و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  على  �ملعار�س 

وذلك من خالل �لتو�شعات �لتي �أ�شافها موؤخر�.
�أك�شبو  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��دف��ع  �شيف  ق��ال  و 
�ل�����ش��ارق��ة خ���الل ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة م���ع �لإع���الم���ي���ني �إن 
�أك���رث من  �شي�شت�شيف  �ل��ت��و���ش��ع��ات  ه���ذه  �مل��رك��ز ووف���ق 
يف  متخ�ش�شا  وع��امل��ي��ا  �قليميا  و  حمليا  معر�شا   20
�لتي  �مل��ع��ار���س  �أب���رز  �إىل  �أ���ش��ار  و  �ل��ق��ط��اع��ات.  خمتلف 
�لعام وت�شمل  �ل�شارقة خالل  �ك�شبو  ي�شت�شيفها مركز 
�ل�شاعات  معر�س  و  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س 
�شهري  �لعام خالل  يقام مرتني يف  �ل��ذي  و�ملجوهر�ت 
 450 �إىل  فيه  �لعار�شني  عدد  وي�شل  و�أكتوبر  مار�س 
�لأخرة  �ل���دورة  �أن  �إىل  منوها   .. دورة  ك��ل  يف  عار�شا 
�إ�شافة  �ألف ز�ئ��ر..   57 للمعر�س ��شتقطبت �أكرث من 
م�شاركة  ي�شهد  �ل��ذي  �ل�شلب  و  �حل��دي��د  معر�س  �ىل 
�أكرث من 250 جهة ن�شفهم من خارج �لدولة .. و�أكد 

�أن �إمارة �ل�شارقة تتميز مبكانتها �ل�شناعية.
�ل�شارقة  �ك�شبو  ينظمها  �لتي  �ملحلية  �ملعار�س  من  و 

•• عّمان -وكاالت:

قال وزير �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية 
بالده  �إن  ح��ام��د  حم��م��د  �لأردين 
�شركة  مع  �تفاق  ��شتكمال  تتوقع 
�ملقبل  �ل�����ش��ه��ر  يف  �ن���رج���ي  ن���وب���ل 
لإمد�د �ململكة بالغاز �لطبيعي من 
حقل لوثيان �لإ�شر�ئيلي يف �شفقة 
 1.4 قد توفر لها ما ل يقل عن 
مليار دولر من �لتكاليف �ل�شنوية 

لو�رد�ت �لطاقة.
تلبية  يف  �شعوبة  �لأردن  وي��و�ج��ه 
�لطلب على �لكهرباء �لذي يتز�يد 
باملئة  ���ش��ب��ع��ة  م���ن  �أك�����رث  مب���ع���دل 
و�لتو�شع  �ل�شكان  عدد  منو  ب�شبب 
ميثل  نف�شه  �لوقت  يف  �ل�شناعي. 
�لكهرباء  �شركة  خ�شائر  تقلي�س 
�لوطنية معيار� رئي�شيا لالأد�ء يف 
ق��ر���س حت��ت �لطلب لأجل  �ت��ف��اق 
36 �شهر� تو�شلت �إليه �ململكة مع 

�شندوق �لنقد �لدويل.
�لكهرباء  ���ش��رك��ة  ع��ل��ى  وت��ر�ك��م��ت 
4.7 مليار  ديون قدرها  �لوطنية 
�أن  بعد  دولر(  مليار  دينار )6.6 
�لطاقة  ث��م��ن  دف���ع  �إىل  ����ش��ط��رت 
م�شتقلون  منتجون  ول��ده��ا  �ل��ت��ي 

مطار اأبوظبي ي�شهد منوًا يف حركة امل�شافرين 
بن�شبة24 % خالل �شبتمرب املا�شي 

•• اأبوظبي-الفجر

�أبوظبي �لدويل �شهد زيادة يف عدد �مل�شافرين  �أبوظبي �أن مطار  �أعلنت مطار�ت 
بن�شبة %23.9 يف �شهر �شبتمرب �ملا�شي مقارنة بنف�س �ل�شهر من �لعام 2013.   
�لعا�شمة  مطار  من  عربو�  قد  م�شافر   1،696،651 �أن  �لإح�شاء�ت  و�أظهرت 
من  �شبتمرب  �شهر  يف   1،369،051 ب�  مقارنة  �لعام،  لهذ�  �شبتمر  �شهر  خ��الل 
13،070 م�شجلًة منًو�  �إىل  لت�شل  �لطائر�ت  �رتفعت حركة  �ملا�شي. كما  �لعام 
بن�شبة %14.9 مقارنًة مع 11،379 حركة يف نف�س �ل�شهر من �لعام �ملا�شي. 
وبالإ�شافة �إىل ذلك، �شجل حجم �ل�شحن �رتفاعاً �أي�شاً خالل �شهر �شبتمرب بن�شبة 
%9.6 حيث و�شلت حجم �ل�شحنات �إىل67،881 طن مقارنة مع نف�س �لفرة 
ويف  طن.  �إىل61،913  خاللها  �ل�شحنات  حجم  و�شل  و�لتي  �ملا�شي  �لعام  من 
هذ� �ل�شدد، علَق �ملهند�س �أحمد �لهَد�بي، �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات يف مطار�ت 
يف  ملحوظاً  ومن��و�ً  قوياً  �أد�ء�ً  �لثانية  للمرة  �أبوظبي  مطار�ت  �شهدت  �أبوظبي: 
�ملا�شي. وترجع  �لعام  �أبوظبي �لدويل باملقارنة مع  �مل�شافرين عرب مطار  حركة 
و�لتي �شادف  �ل�شيفية  �لعطالت  نهاية  �إىل  �لنمو  لهذ�  �لرئي�شية  �لأ�شباب  �أهم 
�أعد�د  تو�فد  �شهد  و�ل��ذي  �حل��ج  مو�شم  مع  �شبتمرب  �شهر  �لعام يف  ه��ذ�  وقوعها 
�لحتاد  ل�شر�كة  ك��ان  كما  �ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  �إىل  �مل�شافرين  من  كبرة 
�إيرويز، وخطوط طر�ن  للطر�ن �جلديدة مع خطوط برلني �جلوية، وجت 

�شي�شيل، تاأثر قوي على هذ� �لنمو. 

2017. وبينما ل يز�ل �لتفاو�س 
ج���اري���ا ب��خ�����ش��و���س �ل�����ش��ع��ر فمن 

�ملحتمل ربطه باأ�شعار خام برنت.
و�رت��ف��ع��ت ت��ك��ال��ي��ف �ل��ط��اق��ة على 
�أرب����ع����ة  م����ن  �أك�������رث  �إىل  �مل���م���ل���ك���ة 
تعطل  �شنويا عقب  دينار  مليار�ت 
�إم��د�د�ت �لغاز �مل�شري �لتي كانت 
من  �أك��رث  توليد  يف  عليها  تعتمد 
باململكة  �لكهرباء  م��ن  باملئة   80
وهو ما دفعها للتحول �إىل و�رد�ت 
�لديزل  ووق�����ود  �ل��ث��ق��ي��ل  �ل���وق���ود 

�لأعلى تكلفة.
�إم����د�د�ت �ل��غ��از �مل�شري  وت��وق��ف��ت 
ب���ال���ك���ام���ل م���ن���ذ م���اي���و �أي�������ار بعد 
�أعمال  م��ن��ذ  ك��ث��ر�  ت��ر�ج��ع��ت  �أن 
�لتخريب �لتي تعر�شت لها �شبكة 
خطوط �لأنابيب يف �شيناء �مل�شرية 
2011 و�لأزمات �لتي  منذ �لعام 
�شهدتها �ل�شوق �ملحلية يف �لبالد.

�أن  ي���رى  �لأردن  �إن  ح��ام��د  وق����ال 
�ل���غ���از �ل��ط��ب��ي��ع��ي �مل�����ش��ت��خ��رج من 
قبالة  �ل�����ش��خ��م��ة  �لح���ت���ي���اط���ات 
�ملتو�شط  للبحر  �ل�شرقي  �ل�شاحل 
للتخفيف  �مل��ف�����ش��ل  �خل����ي����ار  ه����و 
�ململكة  �لطاقة يف  �أزم��ة  من ح��دة 

بحلول نهاية �لعقد.

ل�شتكمال �لتفاق.
ومب���وج���ب �لت���ف���اق �مل���زم���ع �لذي 
نقل  �شيتم  ع��ام��ا   15 م��دت��ه  تبلغ 
�ل��غ��از م��ب��ا���ش��رة ع��رب �حل����دود مع 
�إن�شاء  �إ�شر�ئيل عقب �لنتهاء من 
يبد�أ  �أن  �ملرجح  ومن  �أنابيب  خط 
���ش��خ �ل�����ش��ح��ن��ات ب��ح��ل��ول �أو�خ�����ر 

�ت��ف��اق ت��زوي��د ط��وي��ل �لأم����د لكن 
مل نحدد لالآن �لكميات و�لأ�شعار. 
�أن  نوفمرب  منت�شف  قبل  ن��ه��دف 
نتو�شل لتفاق ويف �شبتمرب �أيلول 
�لوطنية  �ل��ك��ه��رب��اء  �شركة  وق��ع��ت 
ن���وب���ل �نرجي  ن���و�ي���ا م���ع  خ���ط���اب 
ي��ذك��ر� موعد�  �ل��ط��رف��ني مل  لكن 

ل���ل���ك���ه���رب���اء م����ن وق�������ود �ل����دي����زل 
�لأع���ل���ى تكلفة  �ل��ث��ق��ي��ل  و�ل���وق���ود 
بعد تعطل �إمد�د�ت �لغاز �مل�شرية 

�لرخي�شة.
م��ق��اب��ل��ة خالل  ح���ام���د يف  وق������ال 
بال�شرق  لال�شتثمار  روي��رز  قمة 
على  نوبل  م��ع  نتفاو�س  �لأو���ش��ط 

�لنفط  من  �شادر�تها  لنمو  وذل��ك 
بر�مج  يف  ولإ���ش��ت��م��ر�ره��ا  و�ل���غ���از 
وت�شاعف  �لق��ت�����ش��ادي..  �لتنويع 
�إق���ت�������ش���اد دول�����ة �لأم���������ار�ت خالل 
�إىل عام   2004 �ل��ف��رة م��ن ع��ام 
�ل�شعف  م���ن  �أك����رث  �إىل   2014
 145 �ل���زي���ادة  ن�شبة  بلغت  ح��ي��ث 
باملائة ..و�ن بيالرو�س حتتل �ملرتبة 
147 على لئحة �شركاء �لمار�ت 
جتارة  حجم  بلغ  حيث  �لتجاريني 
�لمار�ت غر �لنفطية خالل �لعام 
2013 حو�يل 78 مليون درهم..

على �مل �ن ت�شل يف �لعام �جلاري 
درهم  100 مليون  �ك��رث من  �ىل 
.. وهذه �لرقام مل تلب طموحات 
قطاع �لعمال بالبلدين. �ما فيما 
يخ�س �ل�شتثمار�ت �مل�شركة فهي 
لتز�ل دون م�شتوى �لطموح حيث 

بلغت حو�يل 8 ماليني دولر.
�لنعيمي  ����ش��ت��ع��ر���س  ذل�����ك  ب���ع���د 
�لمار�ت  بدولة  �ل�شثمار  حو�فر 
و�هم �لفر�س �ملتاحة يف �لقطاعات 
�ل�شناعة  خ��ا���ش��ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 

و�لبناء و�ل�شياحة.
ويف عر�س تعريفي قدمه �جلانب 
�ل��ب��ي��الرو���ش��ي ع��ن �ق��ت�����ش��اد بالده 
�و�شح �أن ن�شيب �لفرد من �لناجت 
�رتفع  ب��الده  �ملحلي يف  �لإج��م��ايل 
�ل�شنو�ت  باملائة خالل   33 بن�شبة 
�خلم�س �ملا�شية يف حني بلغ معدل 
منو �ل�شتثمار�ت 14 باملائة خالل 
و�ن  �مل��ا���ش��ي��ة.ز  �ل�����ش��ن��و�ت �خلم�س 
م�شركة  �قت�شادية  قو��شم  هناك 
ب�����ني دول�������ة �لإم�������������ار�ت ورو����ش���ي���ا 
��شتثمارهال�شيما  ينبغي  �لبي�شاء 
وتكنولوجيا  �ل�شياحة  جم��الت  يف 
�ملياه  وت��ن��ق��ي��ة  �ل�����ش��ح��ر�ء  ت��ن��م��ي��ة 
..معدد�  ل�شلب  ح��دي��د  و���ش��ن��اع��ة 
و�لتي  ب���الده  يف  �ل�شتثمار  م��ز�ي��ا 

•• ابوظبي-وام: 

�شامل  ب�����ن  ح���م���ي���د حم���م���د  �أك��������د 
�لمني �لعام لحتاد غرف �لتجارة 
ودور  �أه��م��ي��ة  ب��ال��دول��ة  و�ل�شناعة 
جم���ل�������س �لأع�������م�������ال �لإم�������ار�ت�������ي 
م�شرة  دف������ع  يف  �ل���ب���ي���الرو����ش���ي 
و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ني قدما 

لتحقيق �مل�شالح �مل�شركة.
تروؤ�شه  خ����الل  ����ش���امل  �ب����ن  وق�����ال 
�جتماع  يف  �لإم������ار�ت������ي  �جل����ان����ب 
جم���ل�������س �لأع�������م�������ال �لإم�������ار�ت�������ي 
�لبيالرو�شي �لذي عقد يف �أبوظبي 
�لأثر  �أبلغ  �إن �لجتماع �شيكون له 
�لتجارية  �ل�����رو�ب�����ط  ت���ع���زي���ز  يف 
وت���وط���ي���د ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون بني 
����ش��ح��اب �لأع���م���ال و�ل�����ش��رك��ات يف 

بلدينا �ل�شديقني.
�لتجارة  غ����رف  �حت�����اد  �أن  و�أك������د 
و�ل���������ش����ن����اع����ة ب������ال������دول������ة ي���ق���وم 
وبتوجيهات قيادة حكومة �لمار�ت 
وتطوير  ل��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���وده  ب���ب���ذل 
و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون 
و�خلرعلى  ب��ال��ن��ف��ع  ت���ع���ود  �ل���ت���ي 

�لبلدين �ل�شديقني.
�هتماما  ي���ويل  �لحت����اد  �إن  وق����ال 
�أج��ل �لرت��ق��اء بعالقات  كبر� من 
وتر�شيخ  �لق���ت�������ش���ادي  �ل���ت���ع���اون 
�ل���رو�ب���ط و�ل�����ش��الت وف��ت��ح �آف���اق 
ج���دي���دة ب���ني �����ش���ح���اب �لأع���م���ال 
..موؤكد�  �ل��ب��ل��دي��ن  يف  و�ل�����ش��رك��ات 
ه��ن��اك جمالت  ب���اأن  �ل��ت��ام��ة  ثقته 
�شوء  �ل���ت���ع���اون يف  ل���ه���ذ�  و�����ش���ع���ة 
و�ل�شناعية  �لطبيعية  �لإمكانيات 

�ملتوفرة لدى �جلانبني.
بعالقات  �ل�����ع�����ام  �لم�������ني  ون�������وه 
�ل�������ش���د�ق���ة �مل���ت���م���ي���زة ب����ني دول����ة 
بيالرو�شيا  وج��م��ه��وري��ة  �لإم�����ار�ت 

�قت�شادها  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  ل���ل���ق���درة 
�لتجارة  قطاعات  على  و�ل��رك��ي��ز 
�للوج�شتية  و�خلدمات  و�ل�شياحة 
�أ�شبحت  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  و�خل��دم��ات 
لقت�شاد  �لأ�شا�شية  �ل��رك��ائ��ز  م��ن 
�لقطاعات  ه���ذه  �ن  م��ع��ت��رب�  دب���ي 
�أب����رز ف��ر���س �ل���ش��ت��ث��م��ار يف  ت�شكل 

�لإمارة.
�لنائب  روي���ت  فيا�شي�شالف  ودع���ا 
�إد�رة غرفة  لرئي�س جمل�س  �لأول 
قطاع  ب��ي��الرو���س  و�شناعة  جت���ارة 
�لعمال �لمار�تي �إىل زيارة بالده 
�ل�شتثمارية  �لفر�س  و��شتك�شاف 
فيها معترب� �أن �لزيارة �شتوؤدي �إىل 
ملجتمعي  م�شركة  ف��و�ئ��د  حتقيق 

�لأعمال يف �لبلدين.
وتعترب بيالرو�س من بلد�ن ر�بطة 
�لدول �مل�شتقلة �ملتطورة �قت�شاديا 

ثلث  �ل�����ش��ن��اع��ة  ح�شة  تبلغ  ح��ي��ث 
�إن���ت���اج���ه���ا �ل���وط���ن���ي حيث  ح���ج���م 
و�لأجهزة  �لدو�ت  ب�شناعة  تتميز 
و�ل�شيار�ت و�ل�شناعات �لكهربائية 
و�لأ�شمدة و�ل�شناعات �ل�شيدلنية 
و�ل�شناعات  �لبناء  م��و�د  و�شناعة 

�لغذ�ئية.
��شتعر�س  قد  �لغرف  �حت��اد  وك��ان 
ورق���������ة ع����م����ل ح��������ول �ل����ع����الق����ات 
�لق������ت�������������ش������ادي������ة �لم�������ار�ت�������ي�������ة 
�ل�شتثمار  وف��ر���س  �لبيالرو�شية 
�ملتاحة بني �لبلدين قدمها �شعادة 
�لعام  �لم������ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي  حم���م���د 
لحتاد �لغرف مو�شحا �ن �إقت�شاد 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�ملنطقة  يف  �إق��ت�����ش��اد  �أك�����رب  ث����اين 
�لنمو  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  �شجل  حيث 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �لإق��ت�����ش��ادي 

�شعيد  ع���ل���ى  �ن���ع���ك�������ش���ت  و�ل�����ت�����ي 
�مل�����ب�����ادلت �ل���ت���ج���اري���ة و�ل���ت���ع���اون 
�لق���ت�������ش���ادي و�ل���ش��ت��ث��م��اري بني 
�لتبادل  حجم  �رت��ف��ع  �ذ  �لبلدين 
�ل���ت���ج���اري ب�������ش���ورة ج���ي���دة خالل 
تا�شي�س  و�ن  �مل��ا���ش��ي��ني  �ل��ع��ام��ني 
يونيو  �مل�����ش��رك  �لع��م��ال  جمل�س 
�لأث��ر يف  �ملن�شرم �شيكون له كبر 
�لقت�شادي  �لتعاون  عالقات  دفع 
ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن �ل�������ش���دي���ق���ني �إىل 
�لأمام حيث تتوفر فيهما �إمكانيات 
كبرة يف كافة �ملجالت �شت�شهم يف 
�لتحرك �مل�شرك لتخاذ �إجر�ء�ت 
م�شركة لتعزيز �ملبادلت �لتجارية 
ت�شجيع  خ������الل  م����ن  وزي����ادت����ه����ا 
�ل���ش��ت��ث��م��ار يف �ل��ب��ل��دي��ن وزي�����ادة 
يف  و�مل�شاركة  �ملتبادلة  �لوفود  عدد 
�ملعار�س �لعامة و�ملتخ�ش�شة �لتي 

و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن م��وق��ع �لم����ار�ت 
�ل�شر�تيجي يف تعزيز تناف�شيتهم 
�ل����ع����امل����ي����ة وت����و�����ش����ي����ع �أع���م���ال���ه���م 

ون�شاطاتهم.
و�أ�شار �إىل وجود فر�س ��شتثمارية 
وخا�شة  بيالرو�س  �شوق  يف  مهمة 
�لتحويلية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف 
�لتي ميكن �أن ت�شكل قاعدة لإن�شاء 
�شركات  ب���ني  م�����ش��رك��ة  ����ش���ر�ك���ات 
م�شدد�  وب����ي����الرو�����س  �لم����������ار�ت 
خ�شو�شية  ع��ل��ى  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف 
لال�شتثمار�ت  ك��ب��و�ب��ة  �لم������ار�ت 
�ملنطقة  �أ�شو�ق  �إىل  بيالرو�س  من 

وجنوب �شرق �آ�شيا و�أفريقيا.
�ملز�يا  ي�����درك  �لحت������اد  �ن  وق�����ال 
�ل�شوق  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �لتناف�شية 
�لعمال  ل��ق��ط��اع  �ل��ب��ي��الرو���ش��ي��ة 
ب��دول��ة �لم����ار�ت ..م���وؤك���د� �أهمية 

تقام يف �لإمار�ت وبيالرو�شيا.
و����ش���دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل�����دور �لذي 
يقوم به جمل�س �لأعمال �لإمار�تي 
�لإطار  ميثل  و�ل��ذي  �لبيالرو�شي 
�لتعاون  م�����ش��رة  ل���دف���ع  �ل��ع��م��ل��ي 
�لق���ت�������ش���ادي و�ل���ش��ت��ث��م��اري بني 
ي�شهم  �أن  متمنيا  ق��دم��ا  �لبلدين 
�لأعمال  قطاع  تعريف  يف  �ملجل�س 
�ل�شتثماري  ب��امل��ن��اخ  �لم�����ار�ت  يف 
و�لفر�س �ملتاحة ب�شورة تف�شيلية 
و�لإج���������������ر�ء�ت  ب����ي����الرو�����ش����ي����ا  يف 
بال�شتثمار  �ملتعلقة  و�لت�شهيالت 
�لإمار�تيني  �مل�شتثمرين  لت�شجيع 
�أ����ش���و�ق���ه���ا  �إىل  �ل������دخ������ول  ع���ل���ى 

و�ل�شتثمار و�إقامة �مل�شروعات.
���ش��امل خ���الل �لجتماع  �ب���ن  ودع���ا 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س �لم����ار�ت����ي �إىل 
�لو�عدة  �لأ����ش���و�ق  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار 

وم�شاعدة  عليها  �ل�شوء  ت�شليط 
قطاع �لأعمال يف �لدولة بالتعرف 
�لأعمال  ل��ق��اء  م���ن خ���الل  ع��ل��ي��ه��ا 
حول �لفر�س �ل�شتثمارية يف �شوق 

بيالرو�س.
�لتز�م  �لتاأكيد على  �شعادته  وجدد 
�لع�شاء  وغ���رف���ه  �ل���غ���رف  �حت����اد 
و�لت�شهيالت  �ل��دع��م  ك��ل  ب��ت��وف��ر 
�لبلدين  يف  �لأع����م����ال  ل���ش��ح��اب 
ل���ت���اأ����ش���ي�������س ������ش�����ر�ك�����ات جت����اري����ة 
وذل������ك �ن���ط���الق���ا م����ن �لأه�������د�ف 
�ل�شر�تيجية بدعم منو �لأعمال 
و�لرويج  لها  حمفزة  بيئة  وخلق 
ل���الم���ار�ت ك��م��رك��ز جت����اري عاملي 
ح���ي���ث ي���ت���م �ل���ع���م���ل ع���ل���ى �ل������دو�م 
�مل�شركة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

للبلدين.
و�و�شح �ن �لمار�ت ت�شكل منوذجا 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شمحة �جلديدة للمقاولت 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1153821 قد تقدمو� �لينا بطلب
جتديد رخ�شة

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 3*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شمحة �جلديدة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

NEW ALSAMHA CONTRACTING & GANARAL MAINTENANCE

�ىل/�ل�شمحة �جلديدة لل�شيانة �لعامة
NEW AL SAMHA GANARAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

العدد 11240 بتاريخ 2014/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهاتف �ل�شريع 
 CN 1672712:للكمبيوتر و�لهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بخيته حممد �شامل �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد بطي �شعيد �شامل �ملن�شوري
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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



األحد -   26   أكتوبر   2014 م   -  العـدد    11240
Sunday  26  October   2014  -  Issue No   11240

18

املال والأعمال

14

امل�شرق يطلق منتدى ال�شركاء لتبادل اخلربات بنك دبي االإ�شالمي يوقع مذكرة تفاهم مع جمموعة اأوك�شفورد لالأعمال
 •• دبي-الفجر: 

�أطلق �مل�شرق، �ملوؤ�ش�شة �ملالية �لوطنية �لر�ئدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة منتدى �ل�شركاء من خالل فريق �مل�شرق يف �لعمل. ويهدف هذ� 
�ملنتدى �إىل توفر من�شة بني �خلرب�ء يف �لعديد من �ل�شناعات لاللتقاء وتبادل خرب�تهم �لإد�رية �ملميزة.

ذوي  �ملتحدثني  �إىل جمموعة من  لالإ�شتماع  وذل��ك  �شهرياً،  �لعليا  �لإد�رة  وخ��رب�ء يف جمال  �أخ��رى  �شركات  للتو��شل مع  ل�شركاء فر�شة  ويقدم منتدى 
�لكفاء�ت �لعالية، كما يعترب �أي�شاً فر�شة للم�شرق للتو��شل مع �شركائه خارج نطاق �لعمل ويف بيئة ل حتوي �شغوطه.

وبهذه �ملنا�شبة، علق موني�س �شود�ن، رئي�س موقع لينكد �إن يف �لإمار�ت: ي�شعدين �حل�شور ملنتدى �شركاء �مل�شرق، كما �أ�شعدين �أي�شاً �لتحدث عن �لتوظيف، 
�لذي يعترب مو�شوع رئي�شي يف جميع �ل�شناعات. وتوفر هذه �ملنتديات من�شة ممتازة لبدء �ملحادثات وتو��شل �ل�شركات �لتي تعمل يف �ملجالت ذ�تها. و�أنا 

�أ�شجع بقوة جميع �ل�شركاء لت�شجيل ح�شورهم وم�شاركتهم يف هذه �ملنتديات .
وقد �نطلق منتدى �شركاء �مل�شرق يف �شهر مايو 2014، وقدم مو��شيع كثرة مثل �لتو��شل مع �ملوظفني و�لتدريب �لتنفيذي، كما غطت موؤخر�ً �حلقبة 

�حلديثة من �لتوظيف �لجتماعي ، حيث حتدث رئي�س موقع )لينكد �إن( يف �لإمار�ت ك�شيف �شرف.
�آ�شف، رئي�س �خلدمات �مل�شرفية لالأفر�د يف �مل�شرق: نحن متحم�شون لإطالق منتدى �شركاء �مل�شرق، حيث نوفر ل�شركائنا ندو�ت تثقيفية  وقال تور�ن 

بالبحث  �خلا�شة  �لثالثة  �لتفاهم  �لإ�شالمي مذكرة  دبي  بنك  ع  وقَّ وقد 
ومبوجب  �لقادم.  تقريرها  لأغر��س  لالأعمال  �أوك�شفورد  جمموعة  مع 
�لو�شول  من  لالأعمال  �أوك�شفورد  جمموعة  �شتتمكن  �لتفاهم،  مذكرة 
�خلا�س  �لف�شل  معلومات  جلمع  �شُت�شتخدم  و�لتي  �لبنك،  م�شادر  �إىل 
وقال د.عدنان �شلو�ن   . بالبنك �لإ�شالمي �شمن �لتقرير : دبي 2015 
�لرئي�س �لتنفيذي لبنك دبي �لإ�شالمي �أنه يتوقع �أن ي�شلِّط تعاوُن �جلهة 
�ملتغر  �مل�شهد  على  �ل�شوَء  لالأعمال  �أوك�شفورد  جمموعة  مع  �ملقر�شة 
على  نحن  ق��ائ��اًل:  علق  حيث  �لإ���ش��الم��ي،  و�ل��ت��م��وي��ل  �ل�شرفة  لقطاع 
مفرق طرق كبر �لآن، وميكن و�شف عنا�شر �لنمو و�لتطور و�لبتكار 
�ملذهلة �لتي �شهدها �لقطاع يف �لعقد �لأخر باأنها �أقرب ما تكون لثورٍة يف 
عامل �مل�شارف؛ فعلى �لرغم من �أنه ماز�ل يف مرحلة �لبد�ية �إذ� ما قورن 

بالقطاع �مل�شريف �لتقليدي.

•• دبي-الفجر: 

�أوك�شفورد  جم��م��وع��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لن�شر  ���ش��رك��ة  ت�����ش��دره  ت��ق��ري��ٌر  �شيبحث 
لتطوير  دب��ي  مركز  يلعبه  �أن  �ملقرر  من  �ل��ذي  �لهام  �ل��دور  يف  لالأعمال 
�إ�شد�ر�ت  من  �ملزيد  ��شتقطاب  يف   )DIEDC( �لإ�شالمي  �لقت�شاد 

�لأ�شو�ق �لر�أ�شمالية �إىل �لإمارة.
لي�شلط   2015 دب��ي  �ل��ت��ق��ري��ر:  ����ش��م  �شيحمل  �ل���ذي  �لتقرير  و���ش��ي��اأت��ي 
�ل�شوء على غنى �ملبادر�ت �لتي تتبلور يف ظل �لإ�شر�تيجية �لإ�شالمية 
�لقت�شادية لالإمارة، و�لتي ُيتوقع لها �أن تعزز من فر�س ن�شوء موؤ�ش�شات 
�أي�شاً  �ملالية �لإ�شالمية.  و�شوف ياأخذ �لتقرير بعني �لعتبار  �خلدمات 
�خلطو�ت �لتي ميكن �أن تتخذها �إمارة دبي من �أجل �حل�شول على ح�شة 
�أكرب يف �ل�شفقات �لتجارية �لعاملية �لتي تتو�فق مع �ل�شريعة �لإ�شالمية.  

�لتف�شيلية  �لهند�شية  �لت�شاميم 
 ،2014 ع����ام  خ����الل  ل��ل��م�����ش��روع 
تتابع  �لإم������ار�ت  دول����ة  �ن  م���وؤك���د�ً 
تنفيذه  ل�شمان  �مل�����ش��روع  م��ر�ح��ل 
ب�����ش��ك��ل م��ت��ك��ام��ل وم���ت���و�ئ���م، َحْيث 
ب�  �ل��ط��ول �لإج��م��ايل للم�شار  ق��در 
مدينة  تربط  كيلومر�ً،   2117
�ملجل�س  بكافة دول  �لكويت م��رور�ً 
و�شوًل �إىل م�شقط، م�شر�ً �إىل �أن 
�شرعة قطار�ت نقل �لركاب تقارب 
�ل�شاعة،  يف  ك��ي��ل��وم��ر�ً   220 �ل���� 
بني  م��ا  �لب�شائع  نقل  ول��ق��ط��ار�ت 
�ل�شاعة،  80 و120 كيلومر�ً يف 
ب�ا�شتخد�م �ل��ديزل لتوليد �لطاقة 

�لكهربائية.
��شحاب  ي��ع��ق��د  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�مل�شرك  �ل��وزر�ء �لجتماع  �ملعايل 
�ملركزية  �ل��ب��ن��وك  حم��اف��ظ��ي  م���ع 
وك��ر���ش��ت��ي��ن��ا لغ������ارد م���دي���رة عام 
ملناق�شه  �ل����دويل  �ل��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق 
�خر �مل�شتجد�ت �لدولية و�لتقارير 
�لقت�شادي  �لتكامل  ت��دع��م  �ل��ت��ي 
�خل���ل���ي���ج���ي، ت���ع���زز �ق���ت�������ش���اد دول 
�لنمو  م���ع���دلت  وت���رف���ع  �مل��ج��ل�����س 
و�آفاق �لقت�شاد �لعاملي و�لتطور�ت 

�لقت�شادية يف �ملنطقة. 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

حميد  ع���ب���ي���د  م����ع����ايل  ي���������ش����ارك 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  �ل��ط��اي��ر، 
�إم��ار�ت��ي يف  �ملالية على ر�أ����س وف��د 
�لتعاون  للجنة  �ل�99  �لج��ت��م��اع 
جمل�س  ل��دول  و�لقت�شادي  �مل��ايل 
�لتعاون �خلليج �لعربي �لذي يعقد 
يف دولة �لكويت مب�شاركة ��شحاب 
�شيعقد  كما  �ملالية،  وزر�ء  �مل��ع��ايل 
على هام�س هذ� �لجتماع، �جتماع 
حمافظي  م���ع���ايل  ب���ني  م�����ش��رك 
�مل�شارف و�لبنوك �ملركزية ومديرة 

عام �شندوق �لنقد �لدويل. 
للجنة  �ل�99  �لجتماع  و�شيناق�س 
�ل����ت����ع����اون �مل�������ايل و�لق����ت���������ش����ادي 
�ل�شادرة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ق���ر�ر�ت 
�ملجالت  �لأع���ل���ى يف  �مل��ج��ل�����س  ع��ن 
ت�شدر  مل  �ل����ت����ي  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
قر�ر�ت تنفيذية ب�شاأنها من بع�س 
�للجان  وتقارير  �لأع�شاء.  �ل��دول 
�للجنة  قبل  م��ن  �مل�شاركة  �لفنية 
وجلنة  �جل��م��رك��ي  �لحت����اد  كهيئة 
�خلليجي  �جل����م����رك����ي  �لحت���������اد 
و�ل����ف����ري����ق �ل���ت���ف���او����ش���ي وف���ري���ق 
�مل��ال��ي��ة ل�شكة  �حل��وك��م��ة و�ل��ل��ج��ن��ة 

�لنقل  وزر�ء  جل��ن��ة  ق�����ر�ر�ت  ع��ل��ى 
�ملايل  �لتعاون  وجلنة  و�ملو��شالت 
و�لقت�شادي يف �جتماعاتها خالل 
�مل�شروع،  ه��ذ�  ب�����ش��اأن   2013 ع��ام 
ومن �أهمها تكليف �لأمانة �لعامة 
�لأع�شاء  �ل�����دول  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�لبنك �لدويل، و�لتح�شر لإعد�د 

�خلليجية  �لهيئة  لإن�����ش��اء  در����ش��ة 
�لتعاون  دول جمل�س  ل�شكة حديد 
�ل�شت�شارية  �ل�������ش���رك���ات  ودع������وة 
عرو�شها  ل��ت��ق��دمي  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
لختيار  وتقييمها  و�ملالية  �لفنية 
�لأف�شل  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  �ل�����ش��رك��ة 
�لتو�شيات  ورف��ع  �لدر��شة  لإع��د�د 
للجان �لوز�رية للتوجيه مبا يلزم 

يف هذ� �ل�شاأن.
�مل�����ش��روع، قال  وف��ي��م��ا يخ�س ه���ذ� 
لل�شوؤون  �ل����دول����ة  وزي������ر  م���ع���ايل 
م�شروع  �أه���م���ي���ة  ت���رج���ع  �مل���ال���ي���ة: 
�لتعاون  جمل�س  دول  حديد  �شكة 
�خل��ل��ي��ج��ي، �إىل م��ا ���ش��ت��ق��دم��ه من 
ت�شير للحركة �لتجارية بني دول 
�ملو�طنني  تنقل  وح��ري��ة  �مل��ج��ل�����س 
و�مل��ق��ي��م��ني ف��ي��ه��ا، �إىل ج��ان��ب دعم 
�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �مل�����ش��رك��ة ب��ني دول 
�ملجل�س مبا ي�شهم يف تفعيل �لتبادل 

�لتجاري و�لقت�شاد �خلليجي. 
�مللمو�س  �لتقدم  �إىل  معاليه  لفتاً 
�مل���������ش����روع و�إح������������ر�ز خ���ط���و�ت  يف 
ك��ب��رة ع��ل��ى م�����ش��ار ت��ن��ف��ي��ذه، حيث 
بالتن�شيق  �لأع�شاء  �ل��دول  �تفقت 
م���ع �لأم����ان����ة �ل���ع���ام���ة ع��ل��ى خطة 
ل�شتكمال  زم��ن��ي  وب��رن��ام��ج  ع��م��ل 

�شيبحث  كما  �ملجل�س.  دول  حديد 
����ش��ح��اب �مل���ع���ايل �ل�������وزر�ء كذلك 
متطلبات  �����ش���ت���ك���م���ال  خ����ط����و�ت 
�لحت����اد �جل��م��رك��ي ل��ل��و���ش��ول �ىل 
�ملرحلة �لنهائية لالحتاد وت�شهيل 
�لتجارة  وت��ي�����ش��ر  �ل�����ش��ل��ع  �ن��ت��ق��ال 
هذ�  وتنميتها،  �ملجل�س  دول  ب��ني 
تقارير  �لج����ت����م����اع  و����ش���ي���ن���اق�������س 
�جلمركية  ل��ل��م��ن��اف��ذ  �ل�����زي�����ار�ت 
لتبادل  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ب�����دول 
تدريبية  دور�ت  وتنظيم  �خل��رب�ت 
للموظفني  متخ�ش�شة  جمركية 
�لأع�شاء.   �ل����دول  يف  �جل��م��رك��ني 
�أكد  �مل�����ش��ارك��ة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
م����ع����ايل ع���ب���ي���د ح���م���ي���د �ل���ط���اي���ر، 
على  �ملالية  لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر 
مبتابعة  �لم�������ار�ت  دول�����ة  �ل���ت���ز�م 
�خلا�شة  و�ل��ب��ن��ود  �لق�شايا  ك��اف��ة 
�لتكامل  م��ب��ادئ  وت��ع��زي��ز  بتفعيل 
جمل�س  ل��دول  و�لقت�شادي  �مل��ايل 
�لتعاون �خلليجي، وتوحيد �لروؤى 
�لقت�شادية �ملتعلقة بعالقاتها مع 
�شركائها �لقت�شاديني �لإقليميني 
و�لعامليني.  وقال معاليه: �شنحر�س 
خالل هذ� �لجتماع على مناق�شة 
ك��اف��ة �ل��ب��ن��ود و�مل�����ش��اري��ع �ملقرحة 

و�لتي  �لإم������ار�ت������ي  �جل����ان����ب  م����ن 
و�شعت لت�شهم يف مو��شلة تطوير 
على  �ل��الزم��ة  �لتنظيمية  �لبنية 
�لدول �لع�شاء، وتقدمي  م�شتوى 
و�لت�شهيالت  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل 
�ل�����ش����ت����ث����م����اري����ة و�لق����ت���������ش����ادي����ة 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة �ل����د�ع����م����ة مل���ب���د�أ 
�ملو�طنة �خلليجية وتفعيل حماور 
كما  �مل�شركة،  �خلليجية  �ل�شوق 
�لمار�ت  دول��ة  حر�س  على  ن��وؤك��د 
ل��ط��رح �لأف���ك���ار و�مل���ب���ادر�ت مل��ا فيه 
تعزيز �لعمل �لقت�شادي �خلليجي 

�مل�شرك . 
ورقة  �لجتماع  و�شي�شتعر�س  هذ� 
�ل�شحة  ل���وزر�ء  �لتنفيذي  �ملكتب 
مبكافحة  �ملتعلقة  �ملجل�س  ب���دول 
�ل����ت����دخ����ني، ك���م���ا ����ش���ي���ت���م �أي�������ش���اً 
�لكويت  دول�����ة  م���ق���رح  م���ر�ج���ع���ة 
�لد�خلي  �لنظام  وتطوير  لتفعيل 
�لتعاون  جل���ن���ة  و�خ���ت�������ش���ا����ش���ات 
�إىل  بالإ�شافة  و�لقت�شادي،  �ملايل 
�لقيام بتحليل �خت�شا�شات ومهام 
�للجان وفرق �لعمل �لتابعة للجنة 

�لتعاون �ملايل و�لقت�شادي.
�إىل  كذلك  �مل�شاركون  و�شيتطرق 
�لثالث  �لج���ت���م���اع���ني  م�����ش��م��ون 

حوكمة  ع���م���ل  ل���ف���ري���ق  و�ل�����ر�ب�����ع 
�مل����ن����ظ����م����ات و�ل����ه����ي����ئ����ات �مل���ال���ي���ة 
�إليه  تو�شل  م��ا  و�أب����رز  و�ل��ن��ق��دي��ة، 
كالنتهاء  �لج���ت���م���اع���ني  ه���ذي���ن 
�ل��ع��ام للدليل  م��ن و���ش��ع �لإط�����ار 
�ملنظمات  حلوكمة  �لإ���ش��ر���ش��ادي 
و�ل����ه����ي����ئ����ات �مل����ال����ي����ة و�ل���ن���ق���دي���ة 

�لق��ل��ي��م��ي��ة و�إع�������د�د �مل�������ش���ودة له، 
حلماية  �ملوحد  �لقانون  ومناق�شة 

�مل�شتهلك بدول �ملجل�س. 
�شيناق�س  �آخ���������ر،  ج����ان����ب  وم������ن 
�لإجتماع م�شروع �شكة حديد دول 
�لنتهاء  �مل��ق��رر  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
و�لط����الع   ،2017 ع����ام  يف  م��ن��ه 

الطاير ي�شارك يف االجتماع الـ 99 للجنة التعاون املايل واالقت�شادي لدول التعاون بالكويت

متتلك اأكرث من 70 موقعا و9000 ع�سو على م�ستوى العامل

 حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع و امباكت هب دبي تد�شنان برنامج من�شة امل�شاريع الوطنية 

جمارك دبي حتتفل بتخريج الدفعة االأوىل من برنامج دبلوم املا�س

 د را�سد بن فهد: ن�ستكمل بها املنظومة الوطنية للرقابة على املنتجات احلالل

 موا�شفات تطلق اأول عالمة وطنية 

كهرباء ال�شارقة تبحث اآفاق التعاون وتطوير 
وحدات التحلية مع �شركة دو�شان الربيطانية

�أ�شدرته �لهيئة  �حلالل. و قال معاليه يف بيان �شحفي 
�م�س �ل�شبت باأن �لهيئة ��شتكملت �ملنظومة �لتي تت�شمن 
مو��شفات ومعاير حمددة ل�شالمة ومطابقة �ملنتجات 
بامل�شالخ  �خلا�شة  و�ملتطلبات  �حل��الل  �ل��غ��ذ�ء  ل�شروط 
و��شر�طات  �حل��الل  �شهاد�ت  منح  جهات  و����ش��ر�ط��ات 
�شهاد�ت  م��ن��ح  �لع���ت���م���اد جل��ه��ات  ج��ه��ات 
�حلالل وطرق فح�س �لغذ�ء �حلالل 
و��شر�طات منح وترخي�س ��شتخد�م 
�إىل  م�شر�  �لوطنية  �حل��الل  عالمة 
ت��رك��ز على و�شع  �مل��و����ش��ف��ات  �أن ه��ذه 
�إطار  �شمن  �لأغ��ذي��ة  �شالمة  معاير 
و�شمان  �ل��غ��ر�ء  �ل�شالمية  �ل�شريعة 
�لقيا�شية  ل��ل��م��و����ش��ف��ات  م��و�ئ��م��ت��ه��ا 
هذه  وتفتح  �جلانب.  هذ�  يف  �لدولية 
�ل�شليم  للفهم  �آفاقا جديدة  �ملنظومة 
�حلالل  ملو��شفات  �لأمثل  و�لتطبيق 
�لتي ت�شارك يف تطبيقه كافة �ل�شركاء 
يف  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعني  يف 
�لنظام  متطلبات  ومب��وج��ب  �ل��دول��ة. 
تلتزم �ملن�شاآت باحل�شول على �شهاد�ت حالل �أو �لعالمة 
�لأولية  و�مل����و�د  �لنهائية  ملنتجاتها  ل��ل��ح��الل  �ل��وط��ن��ي��ة 
�حلالل  �شهاد�ت  �إ���ش��د�ر  جهات  من  �لإن��ت��اج  يف  �لد�خلة 
�ملقبولة لدى �لهيئة ويجب على �ملزودين يف �أي مرحلة 
م��ن م��ر�ح��ل �ل��ت��زوي��د ت��ق��دمي ك��اف��ة �ل��وث��ائ��ق �خلا�شة 
مطابقة  تثبت  �لتي  �ملخت�شة  للجهات  �لفحو�س  بنتائج 
�ملنتجات للنظام و�إبر�ز �شهادة حالل �أو تقرير من جهة 
م��ن��ح ���ش��ه��اد�ت �حل����الل ي��ف��ي��د ب����اأن �مل��ن��ت��ج ح���الل ويجب 
�لتقيد باملتطلبات �ل�شادرة عن مو��شفات ب�شاأن �لعالمة 

�لوطنية للحالل.

�أع���رب مارك  �ل��ت��وق��ع��ات. م��ن جانبه  ك��ل  ي��ت��ج��اوز  وب�شكل 
�ل�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بزيارة  �شعادته  عن  بر�ينت 
�لطموحة  بامل�شاريع  �إع��ج��اب��ه  و�أب����دى 
�ل���ت���ي ت��خ��ط��ط ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل���ش��ي��م��ا يف 
جمال حتديث وتطوير وحد�ت حتلية 
على  �لهيئة  ب��اع��ت��م��اد  و�أ����ش���اد   .. �مل��ي��اه 
و�ملبادر�ت  و�لإبد�عية  �ملبتكرة  �لأفكار 
يف  �لآد�ء  ل��ت��ط��وي��ر  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
تفعيل  على  وحر�شها  عملها  جم��الت 

�لتعاون مع �ل�شركات �لعاملية.
�أن ه���ن���اك رغ���ب���ة م�����ش��رك��ة يف  و�أك������د 
�لعالقات  وت��ن��م��ي��ة  وت��و���ش��ي��ع  ت��ع��م��ي��ق 
بني  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �لإ�شر�تيجية 
�لربيطانية  ب��اب��ك��وك  دو����ش���ان  ���ش��رك��ة 
وهيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة يف جمال 
م�شروعات �لبنية �لتحتية و�لدخول يف 
ل�شكان  �خلدمات  �أف�شل  توفر  بهدف  ��شتثمارية  �شر�كة 
ركيزة  �جل��دي��دة  �ل�شر�كة  ه��ذه  و�شتكون  �ل�شارقة  �إم���ارة 

قوية لدعم �مل�شاريع وتطوير �خلدمات.
�مل�شاهمة يف تقدمي قيمة  �إىل  تتطلع  �ل�شركة  �أن  و�أ�شاف 
لتطوير  جديدة  حلول  وتقدمي  للهيئة  ملمو�شة  م�شافة 

و�شيانة حمطات ووحد�ت حتلية �ملياه. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أطلقت هيئة �لإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س مو��شفات 
�لعالمة �لوطنية للحالل و�لالئحة �خلا�شة با�شر�طات 
لأول  �شعار�  �لهيئة  و�عتمدت  با�شتخد�مها  �لرخي�س 

�مل�شتوى  على  للحالل  وطنية  ع��الم��ة 
وز�رة  لدى  ر�شميا  و�شجلته  �لإقليمي 
�لق���ت�������ش���اد وه�����و ع����ب����ارة ع����ن ه���الل 
يحت�شن كلمة حالل باللغتني �لعربية 
�ملالك  �ل��ه��ي��ئ��ة  ل��ت��ك��ون  و�لإجن���ل���ي���زي���ة 
�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  حل���ق���وق  �حل�����ش��ري 
)�ل�شارة(  �حل��الل  �لوطنية  للعالمة 

ولنموذج �شهادة �حلالل .
بن  �حمد  ر��شد  �لدكتور  معايل  �أعلن 
فهد وزير �لبيئة و�ملياه رئي�س جمل�س 
للمو��شفات  �لإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
�إط�����الق  �أن  م���و�����ش���ف���ات  و�مل���ق���اي���ي�������س 
�لعالمة �لوطنية للحالل ياأتي �شمن 
للرقابة  �لإم���ار�ت���ي  �لنظام  متطلبات 

ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات �حل���الل �ل�����ش��ادر مب��وج��ب ق���ر�ر جمل�س 
�لوزر�ء �ملوقر رقم 10 لعام 2014 م�شر� معاليه �إىل 
�أن �لعالمة �لوطنية للحالل �لتي �عتمدتها �لهيئة �شيتم 
�لإمار�تي  �لنظام  ملتطلبات  �ملطابقة  للمنتجات  منحها 
ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات �حل����الل  و�أو����ش���ح معاليه باأن 
�لوطنية للمنتجات �حلالل ترتكز  �لت�شريعية  �ملنظومة 
وجهات  �حل��الل  �ملنتجات  ت�شمل  ��شا�شية  عنا�شر  على 
��شد�ر �ل�شهاد�ت �حلالل وجهات �لعتماد جلهات ��شد�ر 
���ش��ه��اد�ت �حل���الل وع��الم��ة �حل���الل مب��ا ي�شكل �لنموذج 
�ملنتجات  على  �حل�شول  عملية  ت�شل�شل  ل�شمان  �لأمثل 

•• ال�صارقة-وام:

ر��شد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  بحث 
ك���ه���رب���اء ومياه  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل���ل���ي���م 
�ل�����ش��ارق��ة م��ع وف���د م��ن ���ش��رك��ة دو�شان 
ب��اب��ك��وك �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة مارك 
وتبادل �خلرب�ت  �لتعاون  �آف��اق  بر�ينت 
تطوير  جم�������ال  يف  �جل����ان����ب����ني  ب�����ني 
�ملياه وتدريب  وحتديث وح��د�ت حتلية 

�لكو�در �لب�شرية.
خالل  �لليم  ر����ش��د  �شعادة  و��شتعر�س 
تعتزم  �لتي  و�مل�شاريع  �لفر�س  �للقاء 
خطتها  ����ش���م���ن  ت���ن���ف���ي���ذه���ا  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ملتطلبات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �لإ����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�����ش��ارق��ة من  �إم����ارة  ل�شكان  �مل��ت��ز�ي��دة 
�ل��ط��اق��ة و�مل��ي��اه خ���الل �مل��رح��ل��ة �ملقبلة 

نتيجة �لتطور و�لزدهار �لذي ت�شهده يف جميع �ملجالت. 
بابكوك  دو�شان  �شركة  مع  �ل�شر�كة  تعزيز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لدولية  و�لإم��ك��ان��ي��ات  �خل���رب�ت  ت�شم  �لتي  �لربيطانية 
باعتماد  �لتحلية  حم��ط��ات  وتطوير  حت��دي��ث  �إىل  ت��ه��دف 
�مليكانيكية  �ل�شيانة  �أعلى معاير �جلودة وتوفر خدمات 
�لعاملية  �لتقنية باملو��شفات  و�لهند�شية وكذلك �خلرب�ت 

•• دبي-الفجر: 

د�����ش����ن����ت م���وؤ����ش�������ش���ة حم����م����د بن 
�ل�شغرة  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد 
موؤ�ش�شات  �إح������دى  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�مباكت  �شركة  بالتعاون مع  دب��ي، 
هب دبي ، برنامج من�شة �مل�شاريع 
حمد�ن  م����رك����ز  ع����رب  �ل���وط���ن���ي���ة 
ل������الإب������د�ع و�لب�����ت�����ك�����ار، وي���ه���دف 
�ل���ربن���ام���ج �ل������ذي ي�����ش��ت��م��ر على 
تزويد  �إىل  باملجان  �شهرين  م��د�ر 
باملعرفة  �لم����ار�ت����ي����ة  �مل�������ش���اري���ع 
و�مل�������ه�������ار�ت و�آل������ي������ات �لت�������ش���ال 
�ل���الزم���ة، و���ش��ب��ل �ل��ب��دء يف فكرة 
�مل�شروع، وكيفية �لنطالق به من 

�أي مكان يف �لعامل.
وت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة �شمن �إطار 
ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  وجهود 
م�شرة  تنمية  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 
ريادة �لأعمال، و�لو�شول �ىل �أكرب 
�لأعمال  رو�د  �شريحة ممكنة من 
م�شاريعهم  ودع�������م  �مل����ب����دع����ني، 
ترجمة  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل  �ل��ف��ت��ي��ة، 
�أفكارهم و�أحالمهم و�لنهو�س بها 
يف م�شرة ريادة �لأعمال مبختلف 
�لنتائج  ه���ذه  لت�شاف  �لأ����ش���و�ق، 
�لقت�شاد  ر�شيد  �إىل  �لإي��ج��اب��ي��ة 
�ملحلي لإمارة دبي ودولة �لمار�ت 

عموماً.

دعم ريادة �لأعمال . 
ت�شمح  �شوف  و�أ���ش��اف �جلناحي:   
م��ن�����ش��ة �مل�����ش��اري��ع �ل��وط��ن��ي��ة على 
ت����ب����ادل �خل�������رب�ت و�مل����ع����رف����ة مع 
�مباكت  يف  �مل��ح��ي��ط��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
�لعاملي،  �ل��ن��ط��اق  ع��ل��ى  دب����ي  ه���ب 
�إ�شافة �إىل ذلك �شيقوم �مل�شاركون 
ب��ال��ت��و����ش��ل م���ع رج�����ال �لأع���م���ال 
�أ����ش���ح���اب �خلربة  �مل���وؤث���ري���ن م���ن 
و�لباع �لطويل يف �ل�شوق �ملحلي . 
رئي�س  م���ر����ش���ان���ت،  �أم�������ان  وق������ال 
جمل�س �لإد�رة و�ل�شريك �ملوؤ�ش�س 
تقدم   : دب��ي  هب  �إمباكت  ل�شركة 
ف��ر���ش��ا جتارية  و�لم��������ار�ت  دب����ي 
ريادة  جم��ال  يف  وبالأخ�س  كبرة 
�لبيئة  �إىل  وب��ال��ن��ظ��ر  �لأع����م����ال. 
�جل�����ذ�ب�����ة �ل����ت����ي مت��ت��ل��ك��ه��ا دب����ي، 
ميكن �أن تنمو ب�شرعة �إىل �أعمال 
م�شاعدة  ه��و  ط��م��وح��ن��ا  ن��اج��ح��ة. 
بدء  �أح����الم  لتحقيق  ف��ق��ط  لي�س 
�لأع�����م�����ال �ل���ت���ج���اري���ة م����ن دول����ة 
�لدعم  تقدمي  وكذلك  �لإم���ار�ت، 
فر�شة لت�شبح �شركات عاملية بحد 
�لعاملية  �شبكتنا  خ��الل  من  ذ�تها، 
75 موقعا يف جميع  يف �أكرث من 
�أن  بالتايل  ي�شرنا  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء 
نعلن عن هذه �ملن�شة �لتي �شتبلور 
�لإمكانات �لكاملة لقطاع �لأعمال 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل�����ش��اب��ة ل��ت�����ش��ب��ح من 

�لقياد�ت يف �مل�شتقبل �لقريب .

بالتعاون  �لوطنية وذلك  �مل�شاريع 
تعترب  �لتي  دب��ي  هب  �مباكت  مع 
�لأعمال  ري����ادة  �شبكة  م��ن  ج����زء�ً 
�لبادرة  ه����ذه  ت���ت���و�زى  �ل��ع��امل��ي��ة. 
بدعم  �ملتعلقة  ��شر�تيجيتنا  مع 
ورع��اي��ة �مل��و�ه��ب �ل��ري��ادي��ة، وخر 
ت��و���ش��ع موؤ�ش�شة  ذل���ك  ع��ل��ى  دل��ي��ل 
ما  �حت�شان  ر����ش��د يف  ب��ن  حممد 
�ل�شركات  م���ن   350 ع���ن  ي��زي��د 
خالل  م��ن  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
مركز  يف  �لع�����م�����ال  ح���ا����ش���ن���ات 
حمد�ن لالبد�ع و�لبتكار وبر�مج 

�ل���وط���ن���ي���ة �ل���ت���ف���اع���ل م����ع رج����ال 
�لأعمال و�لبتكار يف �مباكت هب 
 70 �أك��رث م��ن  دب��ي، �لتي متتلك 
على  ع�������ش���و�ً  و9000  م���وق���ع���ا 
يك�شبها  مم���ا  �ل����ع����امل،  م�����ش��ت��وى 

�ملزيد من �للهام و�لتوجيه.
وبهذه �ملنا�شبة، قال عبد �لبا�شط 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  �جل����ن����اح����ي، 
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
و�ملتو�شطة:  �ل�����ش��غ��رة  �مل�����ش��اري��ع 
�شريكا  ت��ك��ون  �أن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ي�����ش��ر 
من�شة  ت��د���ش��ني  يف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ا 

من�شة  م��ن  �لأوىل  �لدفعة  ت�شم 
�لربنامج  هذ�  �لوطنية،  �مل�شاريع 
ملو�طني  خ�شي�شا  ���ش��م��م  �ل����ذي 
50 فكرة  �ل���دول���ة م��ا ي��زي��د ع��ن 
وم�������ش���روع لأك�����رث م���ن 50 ر�ئ���د 
�أع������م������ال، وت�������ش���ت���م���ر ع���ل���ى م����د�ر 
ي���ت���م خ���الل���ه���ا تقدمي  ����ش���ه���ري���ن، 
�شل�شلة من ور�س �لعمل و�لربنامج 
وفر�س  و�لر���ش��ادي��ة  �ل�شت�شارية 
لتختتم  �لتمويل،  على  �حل�شول 
�جل��اري، ف�شاًل عن  �لعام  بنهاية 
ذلك �شيكون مبقدور هذه �مل�شاريع 

- �إىل متكني مفت�شي جمارك دبي 
من �أد�ء مهام �لعمل بثقة ومهنية 
مع  و�ل��ت��ع��ام��ل  باملعرفة  م��دع��وم��ة 
منظور  من  �لتجاري  �لقطاع  هذ� 
���ش��ح��ي��ح و���ش��ل��ي��م و�ل���ت���ع���رف على 
�لفح�س  معد�ت  ��شتخد�م  كيفية 
ونوعية  خ�شائ�س  وفهم  �ل�شريعة 
ي�شاعد  ج��ي��د مم���ا  ب�����ش��ك��ل  �مل���ا����س 
�جلمركية  �ل��ر���ش��وم  حت�شيل  على 
�لتهرب  ومنع  و�ملنطقية  �ل��ع��ادل��ة 
و�لتمييز  �جلمركية  �لر�شوم  م��ن 
بني �ملا�س �حلقيقي و�ملقلد وحماية 
�مل�شتخدم �لنهائي. وت�شمل �ملحاور 
كيفية  فهم  للربنامج  �لرئي�شية 
و�ل���ت���ن���ق���ي���ب عنه  �مل�����ا������س  ت����ك����ون 
و�شناعته وت�شويقه وت�شنيف �ملا�س 
�خلا�شة  �لت�شنيف  ملعاير  وف��ق��ا 
�لأحجار  لعلوم  �لأمريكي  باملعهد 
وزن  تقدير  كيفية  وتعلم  �لكرمية 
�ملعادلت  با�شتخد�م  �ملركب  �ملا�س 
وت���ع���ل���م ك��ي��ف��ي��ة ت�����ش��ن��ي��ف �مل���ا����س 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ع��د���ش��ة م���ك���ربة وفقا 
مل��م��ار���ش��ات �ل�����ش��وق و�ل��ت��ع��رف على 
�مل��ا���س �خل��ا���ش��ة باللون  م��ع��اجل��ات 

و�لو�شوح.

•• دبي-وام:
بتخريج  دب����ي  ج���م���ارك  �ح��ت��ف��ل��ت 
موظفيها  م����ن  �لأوىل  �ل���دف���ع���ة 
�لذين �أكملو� بنجاح برنامج دبلوم 
�لذي  و�ملا�س  �لكرمية  �ملجوهر�ت 

مدير �أول �إد�رة عمليات �مل�شافرين 
و�لدكتور عبد�لوهاب �ملدين مدير 
مركز �لتدريب �جلمركي ونروبا 
للمعهد  �مل���ن���ت���دب  �ل��ع�����ش��و  ب���ه���ات 
�لأمريكي لعلوم �لأحجار �لكرمية 
يف �لهند و�ل�شرق �لأو�شط ومانوج 
�ملعهد  �لتعليم يف  �شينجانيا مدير 
�لأمريكي لعلوم �لأحجار �لكرمية 
يف �لهند و�ل�شرق �لأو�شط و�ملدر�ء 
جمارك  عمل  وفريق  �لتنفيذيون 
�ملا�س  دبلوم  برنامج  ويجمع  دب��ي. 
و�لعملي  �ل��ن��ظ��ري  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب���ني 
ل��ت��ع��ل��ي��م �مل��وظ��ف��ني �مل��ل��ت��ح��ق��ني به 
ن���ظ���ام معاير  ����ش��ت��خ��د�م  ك��ي��ف��ي��ة 
�إ���س وكيفية  �شي   4 �لأرب��ع��ة  �ملا�س 
نطاق  ح�������ش���ب  �مل�����ا������س  ت�������ش���ن���ي���ف 
�لألو�ن من دي �إىل زي �إ�شافة �إىل 
معد�ت  ��شتخد�م  كيفية  تعليمهم 
�ملجوهر�ت بفعالية لت�شنيف �ملا�س 
�ملا�س  و�لتعرف عليه و�لك�شف عن 
�ل�شطناعي و�ملعالج و�ملقلد و�ملا�س 
�ملح�شو بالك�شور وكيفية حتدث لغة 
�ملا�س بثقة مع �ملوردين و�لبائعني 
و�ل���ع���م���الء. وي���ه���دف �ل��ربن��ام��ج - 
�شهرين  م��دى  على  ��شتمر  �ل���ذي 

مع  بالتعاون  �ل��د�ئ��رة  ��شتحدثته 
�لأحجار  لعلوم  �لأم��ري��ك��ي  �ملعهد 
�لتعليم  يف  �ملتخ�ش�س  �ل��ك��رمي��ة 
مب������ج������ال �لأح���������ج���������ار �ل����ك����رمي����ة 
�لعامل  �أن����ح����اء  يف  و�مل����ج����وه����ر�ت 
ومبتكر نظام معاير �ملا�س �لأربعة 

و�ملعاير  �إ������س  ���ش��ي   4 �ل�����ش��ه��رة 
�ل�شبعة لتقييم �للوؤلوؤ.

ح�شر حفل �لتخريج بطي عبد�هلل 
�جلمري �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
و�لإد�رية  و�ملالية  �لب�شرية  �مل��و�رد 
ب��ج��م��ارك دب���ي و �أح��م��د ب��ن لحج 
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املال والأعمال

�ملتاحة يف �أ�شو�ق �ل�شرق �لأو�شط، 
ق�����ال ري�����ك�����ارد������س: مت���ت���ل���ك ه���ذه 
�ملنطقة مو�رد طبيعية هائلة وبنى 
حتتية ج��ي��دة وَم��ع��ي��ن��اً ه��ائ��اًل من 
�ملو�رد �لب�شرية، ولكنها حتتاج �إىل 
�لتعليم  �أكرب على  ب�شكل  �لركيز 
�أك��رب يف تعزيز  دور�ً  �لن�شاء  ومنح 
مع  بالتز�من  �لقت�شادي،  �لنمو 
بعيد�ً  �لقت�شادية  �مل���و�رد  تنويع 
عن �لعتماد �ملفِرط على عائد�ت 

ت�شدير مو�رد �لطاقة .
تقدم  ي�شهم  �شوف  كما  و�أ���ش��اف: 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
وبنك  م�شركة  عملة  ط��رح  نحو 
تخفي�س  يف  م�����ش��رك،  م���رك���زي 
تكلفة �لتعامالت و�حتمال حتول 
�حتياط  عملة  �إىل  �لعملة  ت��ل��ك 

عاملية جديدة .
من ناحيته، قال حممد �لها�شمي، 
جمعية  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�لإم�����ار�ت ل��الأ���ش��و�ق �مل��ال��ي��ة: كان 
�لأزم�����ة  �إىل  ي��ن��ظ��رون  �مل��ح��ل��ل��ون 
باعتبارها  �ل��ع��امل��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
م���رح���ل���ة حت������ّول ق����د ت�������وؤدي �إىل 

�لعاملي  �ل��ع��م��الت  ن��ظ��ام  �إ����ش���الح 
�لتجارة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  وت��ق��وي�����س 
�ملالية  �لأنظمة  و�إ���ش��الح  �لعاملية 
وتغير �آليات �لتكامل �لقت�شادي 

.
و�أ�����ش����اف ق����ائ����اًل: ورغ�����م ح���دوث 
بعد  �ملهمة  �لتغير�ت  �لكثر من 
م���رور �شبع ���ش��ن��و�ت ع��ل��ى �لأزم���ة 
�لقت�شادية �لعاملية، �إل �أن �لنظام 
�لق��ت�����ش��ادي �ل��ع��امل��ي �أب�����َدى رغم 
ذل���ك م��ق��اوم��ة و����ش��ت��م��ر�ري��ة غر 
��َع��ني. ك��م��ا ت��ال���ش��ت دع���و�ت  م��ت��وقَّ

موؤمتر  يف  �مل��ت��ح��دث  ري���ك���ارد����س، 
�لحت����اد �ل����دويل ل��ل��م��ت��د�ول��ني يف 
�لأ�شو�ق �ملالية يف دبي �لذي يقام 
حني  �ملقبل:  نوفمرب  و9   6 ب��ني 
ي��ن��ه��ار ذل����ك �ل���ن���ظ���ام ف��ل��ن يكون 
نهاية للعامل، لأنه بب�شاطة يعني 
�أن كربى �لقوى �لتجارية و�ملالية 
تنظيم  �إىل  تعمد  ���ش��وف  �لعاملية 
موؤمتر عاملي رفيع �مل�شتوى لإعادة 
بطريقة  �ل��ع��ب��ة  ق���و�ع���د  ���ش��ي��اغ��ة 
�ل��ت��ي �شوف  �ل��ك��ارث��ة  تتيح ت��ف��ادي 

تنجم عن ذلك �لنهيار .
و���ش��ي�����ش��ت��خ��دم ري����ك����ارد�����س �ل����ذي 
�ملحللني  ك���ب���ر  م��ن�����ش��ب  ي�����ش��غ��ل 
ِو�شت  �شركة  يف  �ل�شر�تيجيني 
����ش���ور َف��ن��د���س ، م���وؤمت���ر �لحت����اد 
�لأ�شو�ق  يف  للمتد�ولني  �ل���دويل 
ي�شلط م��ن خالله  م��ن��رب�ً  �مل��ال��ي��ة 
�ح��ت��م��ال فقد�ن  ع��ل��ى  �لأ�����ش����و�ء 
�ل��ث��ق��ة ب���ال���دولر �لأم���ري���ك���ي وما 
للنظام  �نهيار  من  ذلك  ي�شتتبعه 

�لنقدي �لعاملي كما نعرفه �ليوم.
�لعر�س  ي���و����ش���ح  ����ش���وف  وق�������ال: 
�ل�شكل  �أق������دم������ه  �����ش����وف  �ل��������ذي 

•• دبي-الفجر:

�حتمال  م���ن  حت���ذي���ره  ���ش��ي��اق  يف 
للنظام  ج���دي���د  �ن���ه���ي���ار  ح������دوث 
�ل��ن��ق��دي �ل���ع���امل���ي، ي��ك�����ش��ف خبر 
�قت�شادي ��شر�تيجي بارز �لنقاب 
خ��الل م��وؤمت��ر يح�شره ع��دد من 
�لعامليني  �مل��ال��ي��ني  �خل����رب�ء  ك��ب��ار 
�ملقبل، عن حتمية  �ل�شهر  دبي  يف 
�لتجارية  ل��ل��ق��وى  ك���ربى  م��ب��ادرة 
و�ملالية �لعاملية �إىل تنظيم موؤمتر 
عاملي رفيع �مل�شتوى وو�شع قو�عد 
جديدة للعبة لتفادي �لكارثة �لتي 

�شتنجم عن ذلك �لنهيار.
وهو  ريكارد�س،  جيم�س  ق��ال  فقد 
�قت�شادي  وخبر  �أمريكي  حم��اٍم 
وم�شريف متخ�ش�س يف �ل�شتثمار 
���ف ل��ع��دد م���ن �ل��ك��ت��ب �لتي  وم���وؤلِّ
قيا�شية،  �أرق��ام��اً  مبيعاتها  حققت 
�إنه ل يجب �أن ُيفاَجاأ �مل�شتثمرون 
�إذ� ما حدث �نهيار جديد للنظام 
�لنقدي �لعاملي م�شابه لالنهيار�ت 
�لتي حدثت خالل �أعو�م 1914 
و�أو�����ش����ح  و1971.   و1939 

�ملحتمل للقو�عد �جلديدة للعبة، 
معرفة  يف  �مل�شتثمرين  وي�شاعد 
�ليوم  فعله  ي�شتطيعون  �ل��ذي  ما 
�ملختزنة  �ل��رثوة  على  للمحافظة 
قبيل  �ل�شتثمارية  حمافظهم  يف 
حدوث �لنهيار و�شمان �زدهارها 
�ل��ن��ق��دي �جلديد  �ل��ن��ظ��ام  يف ظ��ل 
�أع��ق��اب ذلك  �ل��ذي �شوف ين�شاأ يف 

�لنهيار .
وي��ن�����ش��م ري���ك���ارد����س، وه���و موؤلف 
�شحيفة  ن�����ش��رت��ه  �ل�����ذي  �ل��ك��ت��اب 
نيويورك تاميز وحطمت مبيعاته 
�لأرق�����ام �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة و�ل����ذي حمل 
نع  �ل��ع��م��الت: �شُ ع���ن���و�ن ح����روب 
�مل��ق��ب��ل��ة وموؤلف  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأزم�����ة 
كتاب موت �لنقود: �لنهيار �ملقبل 
للنظام �لنقدي �لعاملي ، �إىل ح�شد 
�أ�شهر �خلرب�ء  �مل�شتوى من  رفيع 
�لعامليني  و�ملاليني  �لقت�شاديني 
�شوف ي�شاركون يف موؤمتر �لحتاد 
�لأ�شو�ق  يف  للمتد�ولني  �ل���دويل 
فندق  يقام يف  �شوف  �ل��ذي  �ملالية 
جيه دبليو ماريوت ماركيز بدبي.

ل��ي�����س هناك  ري����ك����ارد�����س:  وق������ال 

توقيت �أكرث �أهمية وح�شا�شية من 
ت��وق��ي��ت م��وؤمت��ر �لحت����اد �لدويل 
للمتد�ولني يف �لأ�شو�ق �ملالية. �إذ 
�لعو�مل �جليو�شيا�شية  تفاعل  �إن 
مع �أح��و�ل �أ�شو�ق روؤو���س �لأمو�ل 
�لعاملية مل يكن �أبد�ً �أكرث �رتباطاً 
و�أه��م��ي��ة مم��ا ه��وع��ل��ي��ه يف �لوقت 
حتركات  َفهم  وي�شتحيل  �لر�هن. 
�لعاملية  �لأم�����و�ل  روؤو�����س  �أ����ش���و�ق 
خلفياتها  َفهم  ع��ن  مبعزل  �ل��ي��وم 

�جليو�شيا�شية .
و�أو�شح بقوله: ل تقل �أزمات �شبه 
و�لدولة  و�أوكر�نيا  �لقرم  جزيرة 
�لإ����ش���الم���ي���ة و����ش���وري���ا و�ل����ع����ر�ق 
و�إي������ر�ن �أه��م��ي��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة حلالة 
�أهمية  ع���ن  �ل���ع���امل���ي،  �لق��ت�����ش��اد 
و�أ�شعار  و�لن���ك���م���ا����س  �ل��ت�����ش��خ��م 
�لفائدة  و�أ�شعار  �لعمالت  �شرف 

بالن�شبة حلالة ذلك �لقت�شاد .
وي�������ش���ت���م���ر �مل������وؤمت������ر و�مل����ع����ر�����س 
�مل��ر�ف��ق مل��دة �أرب��ع��ة �أي���ام، وتنظمه 
�ملالية  �لإم��ار�ت لالأ�شو�ق  جمعية 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع �لحت������اد �ل����دويل 
�ملالية  �لأ����ش���و�ق  يف  ل��ل��م��ت��د�ول��ني 

وم����رك����ز دب�����ي �مل������ايل �ل���ع���امل���ي – 
�ل�شريك �ل�شر�تيجي.

وت�����ش��م ق��ائ��م��ة �مل��ت��ح��دث��ني خالل 
�لرئي�س  خ������ان  �أف���������اق  �مل�����وؤمت�����ر 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق�������ش���م �خل����دم����ات 
)�شادق(  �لإ���ش��الم��ي��ة  �مل�����ش��رف��ي��ة 
وعلياء  ت�شارترد،  �شتاندر  بنك  يف 
وكبرة  �لب��ح��اث  م��دي��رة  �ملبي�س 
بنك،  باركليز  لدى  �لقت�شاديني 
�ملر��شلني  ك��ب��ر  ف��ِرن�����س  ودي��ف��ي��د 
�ملاليني يف وكالة رويرز لالأنباء، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أت���ايل  وج��اك 
ورئي�س  �إي������ه  �أن������د  �إي������ه  ل�����ش��رك��ة 

موؤ�ش�شة بالنيت للتمويل.
�شيتناولها  �لتي  �ملو��شيع  وت�شم 
��شتع�شاء  �مل��وؤمت��ر،  يف  �مل�شاركون 
على  �لعاملية  �لقت�شادية  �لأزم���ة 
�أ�شفرت  �حل��ل و����ش��ت��م��ر�ره��ا، وم��ا 
�شلوكيات  يف  ت��غ��ي��ر�ت  م���ن  ع��ن��ه 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، ون�������ش���وج �أ�����ش����و�ق 
روؤو����������س �لأم�����������و�ل �لإ����ش���الم���ي���ة 
منطقة  يف  �لقت�شادي  و�لتكامل 

�ل�شرق �لأو�شط.
�لفر�س  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ���ش��ي��اق  ويف 

��شتبد�ل �لدولر �لأمريكي بعملة 
�أخرى حتل مكانه كعملة �حتياط 
�قت�شاد  �أد�ء  يقت�شر  ومل  عاملية، 
�لتما�شك  ع��ل��ى  �ل���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة 
ول��ك��ن��ه ���ش��ه��د من�����و�ً م��ل��ح��وظ��اً يف 
��شتمر فيه �حلديث  �لوقت �لذي 
عن �لعوملة. و�شوف يتناول موؤمتر 
�لحت����اد �ل����دويل ل��ل��م��ت��د�ول��ني يف 
مو�جهتنا  كيفية  �ملالية  �لأ���ش��و�ق 
و�لت�شاوؤل  �ل�شتمر�رية  لعو�مل 
مالية  مقاومة  ن�شهد  كنا  �إذ�  عّما 

حقيقية �ليوم .

خبري اقت�سادي: قواعد جديدة لتفادي الكارثة حني ينهار النظام النقدي العاملي

موؤمتر االحتاد الدويل للمتداولني يف االأ�شواق املالية يف دبي يبحث درو�س االأزمة االقت�شادية العاملية 

اأبوظبي توا�شل ا�شتعداداتها ال�شتقبال طائرة �شوالر اإمبل�س 2 يف يناير املقبل االأحوا�س اجلافة توقع عقد اإ�شالح من�شة احلفر البحرية هاي اآيالند اآي يف 

م�شرية �شد اإ�شالحات �شوق العمل يف اإيطاليا 

•• دبي -وام:

�أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة �لأح���و�����س �جلافة 
�لبحرية  �خل����دم����ات  م�����زود  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لنفط  �ل�شحن  لقطاعات  و�ملالحية 
و�ل����غ����از و�ل���ط���اق���ة �أن���ه���ا وق���ع���ت عقد 
هاي  �لبحرية  �حلفر  من�شة  �إ���ش��الح 
�شلف  ل�شركة  �ململوكة  .يف  �آي  �آي��الن��د 
دريلينج �أحد �أبرز �ل�شركاء �لعامليني يف 
جمال �حلفر و�لتنقيب عن �لنفط يف 
�أ�شطول  متتلك  و�لتي  �ل�شحلة  �ملياه 
حفار�ت بحرية يتاألف من 40 من�شة 
مبختلف  وح��د�ت��ه  تعمل  بحرية  حفر 
�لتوقيع  ح��ف��ل  ح�شر  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء 
رئي�س  بوعميم  جمعة  خمي�س  �شعادة 
�ل��ع��امل��ي��ة و�ملالحة  �لأح���و�����س �جل��اف��ة 
�لرئي�س  ه��وف��م��ان  ك����ورت  و  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لتنفيذي ل�شركة �شلف دريلينج وكبار 

�لقياد�ت �لإد�رية يف �ل�شركتني.
و�أكد �شعادة خمي�س جمعة بوعميم �أن 
�لعاملية  �جل��اف��ة  �لأح��و����س  جمموعة 
�لهدف  جت������اوز  يف  ب��ال��ف��ع��ل  جن���ح���ت 
بحجم  يتعلق  فيما  �لعام  لهذ�  �ملحدد 
وجتديد  �إ�����ش����الح  ع��م��ل��ي��ات  ط���ل���ب���ات 
�لتي  �ل����ب����ح����ري����ة  �حل����ف����ر  م���ن�������ش���ات 

تلقتها.. معربا عن تطلعه لأن مت�شي 
�ملجموعة قدما نحو حتقيق �ملزيد من 
�لإجن��از�ت و�لنجاحات مع تنفيذ هذ� 
دريلينج  �شلف  �شركة  ل�شالح  �مل�شروع 
�شي�شهم يف  م��ا  ع��امل��ي��ا وه���و  �مل��رم��وق��ة 
بني  �ل�شر�تيجي  �لتحالف  �إك�����ش��اب 
�ل��ق��وة و�ملتانة.  �مل��زي��د م��ن  �جل��ان��ب��ني 

مو��شلة  �أهمية  على  بوعميم  و���ش��دد 
خدمات  ب���ت���ق���دمي  �ل����ق����وي  �لإل�����ت�����ز�م 
تو�كب �أعلى �ملعاير �لدولية يف جمال 
�لتوقيع  �أن  �لت�شغيلي..معترب�  �لتميز 
على هذ� �لعقد يوؤكد ثقة �شركة �شلف 
دريلينج يف �إمكانيات وقدر�ت �ملجموعة 
و�ملعاير  �ملقايي�س  �أعلى  تقدمي  على 

على  بناء  �لت�شغيلي  �لتميز  جم��ال  يف 
�شجل جناحتها يف ت�شليم من�شات رفع 
�جلدول  ووف���ق  ممكنة  تكلفة  ب���اأدن���ى 
على  �حلفاظ  عليه مع  �ملتفق  �لزمني 
�أع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��الم��ة و�جل����ودة 
�مل��ع��اي��ر قائمة  ت��ت�����ش��در ه����ذه  ح��ي��ث 

�أولويات و�هتمامات �لأحو��س.

كهرباء ومياه دبي تر�شي عقد م�شروع توريد ومتديد وتد�شني �شبكات نقل املياه الرئي�شة من جبل علي حتى حمطة القوز 
•• دبي-وام:

قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بر�شية 
وتد�شني  ومتديد  توريد  م�شروع  عقد 
���ش��ب��ك��ات ن��ق��ل م���ي���اه رئ��ي�����ش��ي��ة ب���اأط���و�ل 
�إجمالية ت�شل �ىل 16 كيلومر� وذلك 
وبتكلفة  و�لقوز  بني منطقة جبل علي 
ماليني   108 �إىل  ت�����ش��ل  �إج���م���ال���ي���ة 

درهم.
ل�شر�تيجيتها  ت��ن��ف��ي��ذ�  ذل����ك  ي���اأت���ي 
�حتياجات  لتلبية  �لطموحة  وخططها 

�لنمو �ملتو��شل يف �لطلب على �لكهرباء 
و�مل���ي���اه مب��ا ي�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز م�شرة 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
و�أو�شح �ن �مل�شروع ي�شتمل على متديد 
�أنابيب لنقل �ملياه �لرئي�شية من �لزجاج 
�ملقوى بقطر 1200 ملم و بطول 16 
ك��ي��ل��وم��ر� ي��ب��د�أ م��ن ج��ب��ل ع��ل��ي وعلى 
�م���ت���د�د ���ش��ارع �خل��ي��ل �ن��ت��ه��اء� مبجمع 
حمطات �ل�شخ يف �لقوز بالإ�شافة �ىل 
لرفع  بعد  ع��ن  وم��ر�ق��ب��ة  حتكم  �نظمة 
قدرة �لنقل مابني جبل علي و حمطات 

�ل�شخ �لرئي�شية يف �لقوز.
مو�قع  ع��دة  على  �مل�����ش��روع  ي�شتمل  كما 
ل��ع��م��ل��ي��ات ت��و���ش��ي��ل ف��ي��م��ا ب���ني خطوط 
رفع  �أج���ل  م��ن  وذل���ك  �لرئي�شية  �لنقل 
كميات �لتدفق �ملائي و�شمان ��شتمر�رية 
و�شول �ملياه و رفع �ل�شغط يف �ل�شبكة 
ملو�كبة �لطلب �ملتز�يد على �ملياة يف تلك 

�ملناطق ح�شب �لتخطيط �ملعتمد.
لتنفيذ  �لالزمة  �مل��دة  �ن  �لطاير  وق��ال 
�مل�����ش��روع وف���ق �ل��ربن��ام��ج �مل��خ��ط��ط له 

م�شبقا هي 24 �شهر�.

�لتنمية �ل�شاملة من �لطاقة �لكهربائية 
و�مل����ي����اه �ل���ت���ي ت���ت���و�ف���ق م���ع خ��ط��ة دبي 

�ل�شر�تيجية.
�لطاير  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
�لرئي�س  �ملنتدب  �لد�رة  جمل�س  ع�شو 
�ن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي 
وقدرة  ك��ف��اءة  رف���ع  ع��ل��ى  تعمل  �لهيئة 
وتوزيع  ون��ق��ل  لإن��ت��اج  �لتحتية  �لبنية 
�مل����ي����اه و�ل���ك���ه���رب���اء م����ن �أج������ل �ل���وف���اء 
و�ملطورين  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
وق���ط���اع���ات �لع���م���ال �لأخ������رى يف ظل 

••دبي-الفجر: 

�لوطنية،  �ل�������ش���ك���وك  ح�������ش���دت 
برنامج  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل�������ش���رك���ة 
�لفريد  و�ل����ش���ت���ث���م���ار  �لدخ��������ار 
�أحكام  ن��وع��ه و�مل���ت���و�ف���ق م���ع  م���ن 
�ل�����ش��ري��ع��ة �لإ����ش���الم���ي���ة يف دول���ة 
�إد�رة  ���ش��رك��ة  ج���ائ���زة  �لإم��������ار�ت، 
خالل   2014 ل���ع���ام  �لأ������ش�����ول 
لتوزيع  �ل��ث��ام��ن  �ل�شنوي  �حل��ف��ل 
�ل�شرق  يف  �مل�����ال  م������در�ء  ج���و�ئ���ز 
�أقيم على هام�س  �ل��ذي  �لأو���ش��ط 
م��ن��ت��دى ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات م����در�ء 
�ملال �لذي �نعقد يومي 22 و23 
�أكتوبر. وتكّرم �جلو�ئز �لإجناز�ت 
�مل��ت��م��ي��زة ل���الأف���ر�د و�ل�����ش��رك��ات يف 
�لتمويل  دع��م من��و وت��ط��ور قطاع 

يف �ملنطقة.
�ل�شكوك  ����ش���رك���ة  ف������وز  وج��������اء 
�ل���وط���ن���ي���ة ب����اجل����ائ����زة ت���ق���دي���ر�ً 
جمال  يف  مم���ار����ش���ات���ه���ا  ل���ك���ف���اءة 
تقييمها  مت  و�لتي  �لأ�شول  �إد�رة 
�لبتكار  هي  معاير،  ثالثة  وفق 
)�لنهج �لقائم على �ملخاطر و�إد�رة 
�لتغير(، و�لإلهام )�لأد�ء �ملتميز 
�ل�شتثنائي(  و�ل���وع���د  و�لإب������د�ع 

و�لتنفيذ )حت�شن كبر وفعال(.
وق��������ال حم����م����د ق����ا�����ش����م �ل���ع���ل���ي، 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 

�لوطنية  �ل�����ش��ك��وك  وم�����ش��اع��دة 
تكون  ب���اأن  ر�شالتها  حتقيق  على 

�ل�شريك �ملوثوق لالدخار . 
رئي�س  ����ش���ب���ح���ي،  ع���م���ر  و�����ش����رح 
�ملالية و�إد�رة �لأ�شول يف  �ل�شوؤون 
قائاًل:  �لوطنية  �ل�شكوك  �شركة 
نهج  يف  �ل���ف���ارق���ة  �ل���ع���الم���ة  �إن 
�ل�شكوك  ب�شركة  �لأ���ش��ول  �إد�رة 
�لتي  �حلوكمة  �آلية  هي  �لوطنية 

�ل�شكوك �لوطنية: ي�شرفنا �لفوز 
�شهادة  متثل  �لتي  �جل��ائ��زة  بهذه 
�إد�رة  يف  �ملتميزة  ممار�شاتنا  على 
فمنهجنا  ب��امل��ن��ط��ق��ة.  �لأ�����ش����ول 
ي�شمن  �لأ���ش��ول  �إد�رة  يف  �ملبتكر 
حمفظتنا  ق�����وة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
عمالئنا  ح���������ش����ول  وب�����ال�����ت�����ايل 
وم�شتمرة  جم��زي��ة  ع���و�ئ���د  ع��ل��ى 
ف��اق��ت م��ع��دل �ل�����ش��وق ع��ل��ى مدى 

و�أغتنم  �ملا�شية.  �لثمان  �ل�شنو�ت 
�أع�شاء  لأ����ش���ك���ر  �ل��ف��ر���ش��ة  ه����ذه 
�إد�رة  جمل�س  يف  �ل�شتثمار  جلنة 
�ل�شديدة  لتوجيهاتهم  �ل�شركة 
�لأ�شول  �إد�رة  ف��ري��ق  �أ���ش��ك��ر  ك��م��ا 
رئي�س  ����ش���ب���ح���ي  ع���م���ر  ب����ق����ي����ادة 
�لأ�شول  و�إد�رة  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
�لتي كان لها  مل�شاهماتهم �لقيمة 
ف�شل كبر يف نيلنا لهذه �جلائزة 

قيا�س  ب��اإج��ر�ء  خاللها  من  نقوم 
�لأ�شول  �إد�رة  مل���ب���ادر�ت  ���ش��ام��ل 
�ملبتكرة مع �ملخاطر �ملرتبطة بها. 
وهذ� ي�شمن �ملحافظة على �لأد�ء 
وبقائنا  ل���ش��ت��ث��م��ار�ت��ن��ا  �مل��ت��م��ي��ز 
�لتي  �مل��خ��اط��رة  م�شتويات  �شمن 

يحددها جمل�س �إد�رة �ل�شركة .
�لوطنية  �ل�شكوك  �شركة  وتفخر 
�شخمة  عمالء  قاعدة  بامتالكها 
�أل����ف����اً   750 ي����ق����ارب  م����ا  ت�������ش���م 
م��ن ح��م��ل��ة �ل�����ش��ك��وك م��ن 200 
بالذكر  جن�شية خمتلفة. وجدير 
�أن �ل�شركة نالت يف �لعام �حلايل 
جائزة �أف�شل ح�شاب توفر خالل 
بانكر  ج��و�ئ��ز جملة  ت��وزي��ع  حفل 

ميدل �إي�شت للمنتجات.
�لوطنية  �ل�شكوك  �شركة  وتعمل 
�لإمار�ت  م�شرف  من  برخي�س 
�ل�شكوك  ت���وف���ر  ح��ي��ث  �مل���رك���زي 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �لوطنية 
فر�شة  �لدولة  يف  �ملقيمني  وغر 
�مل�شاركة يف برنامج توفر حقيقي 
ومعتمد، كما يحق لأولياء �لأمور 
�ل�شكوك  �����ش����ر�ء  و�لأو������ش�����ي�����اء 
�ل���وط���ن���ي���ة ل�����ش��ال��ح �أب���ن���ائ���ه���م �أو 
ويبلغ  �ل��ق�����ش��ر.  عليهم  �مل��و���ش��ى 
در�هم   10 �ل��و�ح��د  �ل�شك  �شعر 
على �أن يكون �حلد �لأدنى لل�شر�ء 

هو 100 درهم.

وقال ماوريت�شيو لنديني �لأمني �لعام لحتاد موظفي 
�إذ� كان  ل��ت��ل��ف��زي��ون روي�����رز  �مل���ع���ادن )ف���ي���وم(  وع���م���ال 
رينت�شي وحكومته يتابعان �لأو�شاع كما يفعالن د�ئما 
�لنا�س  �أغلبية  �أن  وه��ي  �ليوم  قوية  ر�شالة  ف�شت�شلهم 
�لذي يعملون ويريدون �لعمل يف هذ� �لبلد ل يو�فقون 

على �شيا�شاتهما. 
وتابع قوله �إذ� �أر�د فعال �أن يغر هذ� �لبلد فينبغي عليه 
�ن يقوم بذلك مع هوؤلء �لنا�س ولي�س �شدنا وتاأججت 
هذه �ملو�جهة غر �ملعتادة بني نقابات عمالية و�ئتالف 
حكومي يقوده حزب ي�شاري �أي�شا ب�شبب ��شتياء �أو�شع 
حاد�  خف�شا  ت�شمل  �لتي  �لتق�شف  �شيا�شات  من  نطاقا 
يف �لنفاق �لعام و�لتي طبقتها �حلكومة لتلبي قو�عد 
�مل���و�زن���ة �ل��ع��ام��ة �خل��ا���ش��ة ب��الحت��اد �لأوروب�����ي وقالت 
�ألف   150 م�شاركة  �ملتوقع  م��ن  �إن  �إيطالية  �شحف 

�شخ�س يف روما.

•• روما-رويرتز:

م�شرة  يف  �إيطاليا  �أنحاء  جميع  من  متظاهرون  خرج 
�شوق  �إ���ش��الح��ات  على  لالحتجاج  �م�س  روم��ا  ب�����ش��و�رع 
�لإيطايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  جعلتها  �لتي  �لعمل 

ماتيو رينت�شي حجر ز�وية ل�شيا�شتها.
وهو  للعمال  �ل��ع��ام  �لحت���اد  ب��اأع��الم  �ملتظاهرون  ول��وح 
�للف  �حت�شد  فيما  �إيطاليا  يف  عاملني  نقابة  �أك���رب 
تاأييد� لدعوة �لنقابة للمطالبة بتوفر وظائف وتوفر 

�لأمن �لوظيفي.
ونال رينت�شي تاأييد� من حزبه يف �أو�خر �شبتمرب �أيلول 
خل��ط��ط تغير ق��و�ع��د ح��م��اي��ة �مل��وظ��ف��ني �ل��ت��ي يقول 
منتقدون �إنها �شت�شرف �ل�شركات عن تعيني موظفني 
�إ�شعاف  ي�����ش��اه��م يف  �أن  ���ش��اأن��ه  �ل����ذي م��ن  ج���دد �لأم����ر 

�لقت�شاد �ملتعرث بالفعل.
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مبادر�تها  خ��الل  توؤكد من  �أبوظبي  �أن  و�أ���ش��اف   . ونظافة  ��شتد�مة  �أك��رث 
�لعاملي  �لطاقة  بتنويع مزيج  �لفعلي  �لتز�مها  �شركة م�شدر  �لر�ئدة مثل 

وتوفر م�شادر �لطاقة �ملتجددة �ملوثوقة و�لنظيفة.
�لعاملية لطاقة  �لقمة  �شابقا يف  �أنه بو�شفه �شيفا ومتحدثا  بيكاريد  و�أكد 
�لتكنولوجيا  بتطوير  �أبوظبي  �لتز�م  لروؤية  �لفر�شة  له  �أتيحت  �مل�شتقبل 
جمال  يف  �ل��ق��ي��ادي  دوره���ا  وتو�شيع  �لجتماعية  �لفر�س  وخلق  �لنظيفة 
�لطاقة من خالل تبني طاقة �لرياح و�لطاقة �ل�شم�شية.. وقال �إن �أبوظبي 

هي بحق �ملوقع �ملالئم لالنطالق و�خلتام لهذه �لرحلة �لتاريخية.
من جانبه قال �أندريه بور�شبرج �ملوؤ�ش�س �مل�شارك للم�شروع و�لطيار : ن�شعر 
حاليا ب�شغوطات �ل�شتعد�د�ت خا�شة مع بقاء �أقل من �شتة �أ�شهر لنطالق 
�لرحلة.. ويتعني علينا �ختبار �لطائرة ودر��شة م�شار �لرحلة ب�شكل كامل 
مبا يف ذلك تنظيم �لأمور �خلا�شة بت�شريحات �لهبوط يف �لدول ول �شك 
موقعها  بف�شل  �لرحلة  ل�شت�شافة  �لأمثل  �ملكان  هي  �أبوظبي  مدينة  �أن 

�ملميز ومر�فقها �ملتطورة و�لدعم �لذي حظينا به حتى �لآن .
وجتري حاليا �ل�شتعد�دت ل�شتقبال �لطائرة يف �أبوظبي قبل بدء رحلتها 

حول �لعامل و�لتي �شوف ت�شتمر ملدة خم�شة �أ�شهر.
وكان �لإعالن عن ��شت�شافة �أبوظبي للرحلة و�شر�كة م�شدر يف �مل�شروع قد 
�ملناخ يف نيويورك برعاية �لأمم �ملتحدة �لتي  مت خالل قمة �لقادة لتغر 

عقدت يف �ل�شهر �ملا�شي.
خ�شي�شا  ت�شميمه  مت  موقع  يف   2 �إمبل�س  ���ش��ولر  ط��ائ��رة  جتميع  و�شيتم 

لإجر�ء �ختبار�ت �ل�شالمة و�لتدريب يف �أبوظبي.
�شت�شتغرق  �لعامل  ح��ول   2 �إمبل�س  �شولر  طائرة  رحلة  �أن  بالذكر  جدير 
حو�ىل 5 �أ�شهر و�شتحط يف عدة مو�قع يف �آ�شيا و�لوليات �ملتحدة وجنوب 

�أوروبا �أو �شمال �أفريقيا قبل �لعودة �إىل �أبوظبي يف يوليو 2015.

•• اأبوظبي-وام:

للبدء  �أبوظبي  �إىل   2 �إمبل�س  ���ش��ولر  ط��ائ��رة  م�شروع  ع��ن  ممثلون  و�شل 
بعمليات �لتح�شر لو�شول �لطائرة يف �شهر يناير �لقادم.

ومن �ملتوقع �أن تقلع رحلة �لطر�ن �لتاريخية من �أبوظبي يف �شهر مار�س 
عدة   2 �إمبل�س  ���ش��ولر  بطائرة  �شيحلقان  �ل��ل��ذ�ن  �ل��ط��ي��ار�ن  و�شيجري   ..
�ملقبل لال�شتعد�د  �للم�شات �لأخرة يف يناير  �ختبار�ت طر�ن و�شي�شعان 
للرحلة �لتي ت�شتمر خم�شة �أ�شهر. و�شيحاول �لطيار�ن �لتحليق بالطائرة 
قطرة  ��شتعمال  وب��دون  فقط  �ل�شم�شية  �لطاقة  با�شتخد�م  �لعامل  ح��ول 
وقود و�حدة. وتعد م�شدر مبادرة �أبوظبي متعددة �لأوجه للطاقة �ملتجددة 
�شريكا ر�شميا وم�شت�شيفة طائرة �شولر �إمبل�س 2 و�شتكون مدينة �أبوظبي 

نقطة �لنطالق و�خلتام لرحلة �لطائرة.
و�شيتم ��شتعر��س �لطائرة خالل �لقمة �لعاملية لطاقة �مل�شتقبل �لتي تعقد 
يناير   24 و   17 بني  �لفرة  يف  لال�شتد�مة  �أبوظبي  �أ�شبوع  هام�س  على 
للجمهور  مبا�شر  ب�شكل  �لطائرة  على  �لط��الع  فر�شة  و�شتتاح   .. �ملقبل 
و�للتقاء بالطيارين. ويف تعليقه على �مل�شروع قال معايل �لدكتور �شلطان 
بن �أحمد �شلطان �جلابر وزير دولة رئي�س جمل�س �إد�رة م�شدر �إن �نطالق 
�شتكون  تاريخي  حدث  هو  �أبوظبي  من  �لعامل  حول  �إمبل�س  �شولر  رحلة 
من  كل  متلك  �حلقيقة  ويف  فيه  وفعال  هاما  ج��زء�  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�شمة 
بو�شفها  �ملتجددة  �لطاقة  باأهمية  روؤية م�شركة  �إمبل�س  �شولر  و  م�شدر 
حال ناجعا لتزويد �لكهرباء للمجتمعات �لنامية وقيادة �لعامل نحو حتقيق 
�شولر  رئي�س م�شروع  بيكارد  . من جهته قال برتر�ند  م�شتقبل م�شتد�م 
�إمبل�س و�ملوؤ�ش�س و�لطيار : تعترب مدينة �أبوظبي موقعا مثاليا لنطالق 
رحلتنا خا�شة و من �أهم رو�د �لطاقة يف �لعامل وملتزمة بتحقيق م�شتقبل 

ال�شعودية ت�شت�شيف اجتماعات الدورة الـ 26 
للوزراء العرب امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة 3 نوفمرب

•• جدة-وام: 

ت�شت�شيف �ل�شعودية خالل �لفرة من 3 �إىل 11 نوفمرب �حلايل �جتماعات 
�لدورة �ل�26 للوزر�ء �لعرب �مل�شوؤولني عن �شوؤون �لبيئة وذلك بق�شر �ملوؤمتر�ت 
يف جدة بح�شور �أكرث من 30 منظمة معنية بالبيئة �إقليميا وعربيا ودوليا. 
عبد�لعزيز  �لدكتور  �ل�شعودي  �لبيئة  وحماية  لالأر�شاد  �لعام  �لرئي�س  وقال 
بن عمر �جلا�شر �م�س �إن وزر�ء �لبيئة بالعامل �لعربي �شيناق�شون �لعديد من 
�ملو�شوعات �ملدرجة بجدول �لأعمال وياأتي يف مقدمتها متابعة تنفيذ مقرر�ت 
موؤمتر �لقمة �لعاملي للتنمية �مل�شتد�مة ومبادرة �لتنمية �مل�شتد�مة يف �ملنطقة 

�لعربية وموؤمتر �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة ريو 20.
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عاد �لهالل �ل�شعودي من �شيدين بخ�شارة �شفر-1 �مام م�شيفه و�شرن �شيدين 
وندررز �ل�شر�يل �م�س يف ذهاب نهائي دوري �بطال ��شيا لكرة �لقدم.

�يابا  �لفريقان  ويلتقي   ..64 �لدقيقة  يف  �لفوز  ه��دف  يوريت�س  تومي  و�شجل 
�لعامل  ك��اأ���س  يف  �ل���ش��ي��وي��ة  �ل��ق��ارة  �لبطل  و�شيمثل  �ل��ري��ا���س  يف  �ملقبل  �ل�شبت 

لالندية �ملقررة باملغرب يف كانون �لول-دي�شمرب �ملقبل.
وحقق �لهالل �آخر �لقابه �لقارية عام 2000 يف بطولة �لأندية �لآ�شيوية �أبطال 
�لدوري بفوزه يف �ملبار�ة �لنهائية على جوبيلو �يو�تا �لياباين، لكنها �ملرة �لوىل 

�لتي يخو�س فيها نهائي �مل�شابقة مب�شماها �جلديد.
�آخ���ر �شت م��ب��اري��ات على �ر���ش��ه من  �م��ا و���ش��رن �شيدين، �ل���ذي حقق �ل��ف��وز يف 
ثاين  وه��و  �ل��ق��اري،  �ل�شعيد  على  ل��ه  لقب  �ي  يحرز  فلم  �شباكه،  تهتز  �ن  دون 
�مام غامبا  �لذي خ�شر  يونايتد  �ديالييد  بعد  �لنهائي  ��شر�يل يخو�س  فريق 

�و�شاكا �لياباين عام 2008.. ويذكر �ن �لفرق �ل�شر�لية بد�أت م�شاركاتها يف 
حاول ��شحاب �لر�س �لم�شاك باملجريات  �لبطولت �ل�شيوية يف عام 2006. 
�ل�شغط  نتيجة  كثر�  بالكرة  �لحتفاظ  م��ن  يتمكنو�  مل  لكنهم  �لبد�ية  منذ 
كانت  �لوىل  �لدقائق  �ل�شعودية يف  �ملحاولت  فان  بل  ل  على حاملها،  �لهاليل 

�كرث تنظيما وخطورة خ�شو�شا عرب �لطر�ف و�لكر�ت �لعالية.
وخالفا ملنطق عامل �لر�س، فان و�شرن �شيدين مال �كرث �ىل �لدفاع و�قفال 
حني  يف  �لول،  �ل�شوط  يف  �ملرمى  على  خطرة  فر�شة  �ي  له  تكن  ومل  �ملنطقة 
�نت�شار� و�لكرث ت�شميما على �لهجوم ولو �ن �لفر�س  �ن �لهالل كان �لف�شل 

�ل�شريحة كانت قليلة ن�شبيا نتيجة �لد�ء �لدفاعي ل�شحاب �لر�س.
�لي�شرى  كرة من �جلهة  �ثر  �شريعة  �شعودية  �لوىل حماولة  �لدقيقة  و�شهدت 
من �شلمان �لفرج �ىل �شامل �لدو�شري �مام �ملرمى لكن �لتغطية �لدفاعية كانت 

جد�  ن�شطة  للهالل  �لي�شرى  �جلهة  وكانت  ركنية.  �ىل  �خلطر  لبعاد  موجودة 
خلف  بتمريرة  خ�شو�شا  �ل�شر�ليني  �زعج  �لذي  �لفرج  �شلمان  عرب  خ�شو�شا 
�نتي كوفيت�س خرج  �ملنطقة لكن �حل��ار���س  د�خ��ل  �ل���زوري  ع��ب��د�هلل  �ل��دف��اع �ىل 
للت�شدي لها يف �للحظة �ملنا�شبة )24( ومل تكن �ملرة �لوىل �لتي ي�شطر فيها 

�حلار�س للتدخل �ثر مترير�ت �لفرج �لعر�شية.
ذهبية  فر�شة  �شنحت  �لول،  �ل�شوط  جم��ري��ات  ط��و�ل  خطورته  غياب  وب��رغ��م 
د�خل  نيفيز  تياغو  �ل��رب�زي��ل��ي  م��ن  بينية  ك��رة  �ث��ر  �ل�شمر�ين  نا�شر  للمهاجم 
�ملنطقة فاكملها بي�شر�ه مب�شايقة �حد �ملد�فعني عالية عن �ملرمى يف �لدقيقة 
�لثانية من �لوقت �ل�شائع. بد�أ �ل�شوط �لثاين كما �نطلق �لول بفر�شة خطرة 
للهالل بعد �قل من ثالث دقائق من �جلهة �لي�شرى ذ�تها �ثر كرة من نيفيز �ىل 

�لزوري ت�شدى لها �حلار�س قبل �ن يبعد �لدفاع �خلطر.

وبقيت �ملحاولت عقيمة خ�شو�شا من �لهالليني برغم �ف�شليتهم، �ىل �ن خطف 
��شحاب �لر�س هدفا بعد كرة من �جلهة �لي�شرى مررها لبينو هاليتي �خطاأ 
�حلار�س عبد�هلل �ل�شديري يف �خلروج للت�شدي لها فو�شعها تومي يوريت�س يف 
يف  لدقائق  وحا�شره  م�شيفه  مرمى  على  �شغطه  �لهالل  كثف   .)64( �ملرمى 
�ملرمى  �لتعادل من كرة قوية عالية عن  �ل�شمر�ين يدرك  نا�شر  وكاد  منطقته 
�لناحية  تن�شيط  ريغيكامب،  لورنتيو  �ل��روم��اين  �لهالل،  م��درب  ح��اول   .)71(
�لهجومية يف �لدقائق �لخرة فا�شرك نو�ف �لعابد بدل من �شلمان �لفرج. يف 
�كرث من كرة خطرة عرب  �ل�شر�يل من  �لفريق  و�فلت مرمى   .80 �لدقيقة 
�شامل �لدو�شري وعبد�هلل �لزوري، كما لعب �حلار�س كوفيت�س دور� مهما يف �بقاء 
يف  �لدو�شري  �شامل  من  كرة  �ثر  يف  خ�شو�شا  �ملبار�ة  نهاية  حتى  نظيفة  �شباكه 

�لدقيقة �لوىل من �لوقت �ل�شائع.

الهــــالل يخــــ�شر اأمــــام �شيـــدنـــي يف ذهــــاب نهائــــي اأبطــــال اآ�شيــــا

�لقبي�شي  خ���ادم  ع��ب��د�هلل  خ���ادم  ملالكه   60 مهاجر  �ملحمل  ت��وج 
وبقيادة �لنوخذة �ل�شاب ماجد �حمد خادم �ملهري بطال ل�شباق 
يوم  �أقيم  و�ل��ذي  قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن  �ليمامة 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بفوز  �بتهاجا  �أم�����س 
بذهبية  �لريا�شي  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
�لألعاب �لعاملية للفرو�شية )نورماندي 2014( برعاية كرمية 
ودعم من �شمو �ل�شيخ ر��شد بن حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 
هيئة �آل مكتوم �خلرية رئي�س �شركة كرة �لقدم بنادي �لن�شر 
�أجمل  م��ن  و�ح���دة  �أم�����س  ي��وم  �لبحرية  �لريا�شات  �أه��ل  وع��ا���س 
بالجناز  �بتهاجا  �لفرح  عنو�نها  ك��ان  و�لتي  �لر�ثية  �ملالحم 
�لعاملي و�أي�شا �ل�شعادة و�حلبور تقدير للمكرمة �لغالية من �شمو 
10 ماليني دره��م كمجموع  ر�ع��ي �حل��دث و�ل��ذي ر�شد مبلغ 
موديل  �حدث  فارهة  �شيار�ت  ثالث  �إىل  �إ�شافة  لل�شباق  جو�ئز 
لأ�شحاب �ملر�كز �لثالثة �لأوىل ليكون �ل�شباق �لغلي جو�ئز يف 
�لعامل. وحقق �ل�شباق �لكبر جناحا لفتا ومتيز� للجان نادي 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية و�لتي �أح�شنت �لتنظيم و�ختيار 
و�شلت  ري��اح  �شرعة  و�شط  �ل�شباق  �نطلق  حيث  �ملنا�شب  �ملوعد 
�إىل 5 عقد و�زد�د معدلها يف �ملر�حل �ملختلفة حتى جتاوز 10 
عقد مما ز�د من حالوة �لتناف�س ومتعة �لإث��ارة بني �لنو�خذة 
و�لبحارة وظهرت �لعديد من �ملهار�ت يف �لتكتيك باإجر�ء مهارة 

�خلايور �أكرث عن مرة.
وقطعت �ل�شفن �مل�شاركة �مل�شافة بني جزيرة �لقمر وخط �لنهاية 
قبالة فندق �لعرب و�لتي قدرت مبا يقارب 27 ميال بحريا يف 
مدة زمنية و�شلت �إىل �أكرث من 3 �شاعات �حتجها �أول حممل 

للو�شول �إىل خط �لنهاية �أول بعد تناف�س مثر
�لعامل  يف  �لبحرية  �ل�شباقات  �غلي  )نامو�س(  مهاجر  وخطف 
�إىل  بدخوله  �جلميع  وفاجاأ  �مل�شار  �ختيار  �أح�شن  بعدما  باأثره 
لل�شباق  �ملتابعني  جميع  �جن��ذب  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  �لنهاية  خ��ط 
�لريا�شية  دب��ي  �مل�شاهر  قناة  �شا�شة  ع��رب  �أو  �لبحر  عر�س  يف 
ب��ق��ي��ادة خلف   96 �ل��و���ش��ل  �ل��ق��ارب��ني  ب��ني  �ل�����ش��اخ��ن  للتناف�س 
�إ�شماعيل  �إبر�هيم  �لنوخذة  ملالكه   21 وطوفان  �لغ�شي�س  بطي 
�ملرزوقي. و�شهدت �لأمتار �لأخرة �شر�عا �شاخنا بني عدد من 

 21 �ل�شفن و�شلت يف توقيت و�ح��د حيث جنح �ملحمل طوفان 
�ل�شباق بعدما ظفر طاقم  �لثاين يف  �ملركز  �لعبور و�حتالل  يف 
60 بنامو�س �ل�شباق ليتاأتي يف �ملركز �لثالث بعد ذلك  مهاجر 
�ملحمل �حلظاي 7 ملالكه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي بينما �حتل 
�ملحربي  ملالكه فرج بن بطي   12 �أطل�س  �ملحمل  �لر�بع  �ملركز 
وبقيادة �لنوخذة �حمد ر��شد �ل�شويدي وجاء بعده �ملحمل �لترب 
55 ملالكه ر��شد حممد ر��شد بن غدير �لكتبي وبقيادة �لنوخذة 
خلفان �شهيل خلفان �ملهري. وجرت عقب نهاية �ل�شباق مر��شم 
و�أهازيج  �ل�شياحي و�شط كرنفال فرح  �مليناء  �لأبطال يف  تتويج 
�لأبطال  ق���ام بتتويج  و�ل��ف��رق��ة �حل��رب��ي��ة ح��ي��ث  �ل��ع��ي��ال��ة  ف��رق��ة 
و�أ�شحاب �ملر�كز �خلم�شة �لأوىل �شمو �ل�شيخ ر��شد بن حمد�ن 
بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س هيئة �آل مكتوم �خلرية رئي�س �شركة 
كرة �لقدم بنادي �لن�شر بح�شور �شعيد حممد حارب نائب رئي�س 
نائب  بن خربا�س  �لإد�رة وعي�شي خلفان  رئي�س جمل�س  �لنادي 
بن  وعلي  د�شمال  بن  وخالد  و�ل�شتثمار  �لتطوير  جلنة  رئي�س 
هندي ع�شو� جمل�س �لإد�رة  كما قام �شمو ر�عي �حلدث بت�شليم 
�أ�شحاب �ملر�كز �لثالثة �لأوىل مفاتيح �ل�شيار�ت �لفارهة حيث 
نال نوخذة مهاجر 60 �شيارة رينج روفر وح�شل نوخذة �ملحمل 
�ملحمل  ن��وخ��ذة  وح�شل  ��شتي�شن  لكزي�س  �شيارة  على  ط��وف��ان 
�حلظاي 7 على �شيارة ني�شان ��شتي�شن �أي�شا �إ�شافة �إىل �جلو�ئز 

�ملالية �ملخ�ش�شة لهم يف هذ� �ل�شباق.

را�سد بن حمدان ي�سيد بامل�ساركة وجناح التظاهرة
رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شاد 
هيئة �آل مكتوم �خلرية رئي�س �شركة كرة �لقدم بنادي �لن�شر 
�ل�شر�عية  لل�شفن  �ليمامة  �شباق  حققه  �ل��ذي  �لر�ئع  بالنجاح 
�ملحلية 60 قدما و�لذي �أقيم يف �شو�طئ دبي يوم �أم�س �حتفاء 
باجناز �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل  كتوم �لعاملي 
يف �لفرو�شية. وقال �أح�شنت �للجنة �ملنظمة يف نادي دبي �لدويل 
�ملنا�شب  �لتوقيت  وكذلك  �مل�شار  �ختيار  يف  �لبحرية  للريا�شات 
�لتظاهرة  ب�شكل لفت يف جناح  �أ�شهم  �ل��ذي  �لأم��ر  لالنطالقة 

�ملنا�شبة  حلجم  مو�كبة  متام  لتاأتي  �لحتفال  روح  حملت  �لتي 
�لدويل  دب���ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  �إىل  �جل��زي��ل  �ل�شكر  م��وج��ه��ا 

للريا�شات �لبحرية و�جلهات �ملتعاونة لإجناح �حلدث �لكبر.

حارب وخربا�س يعطيان اإ�سارة البداية
يف  �أم�س  ي��وم  �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن  �ليمامة  �شباق  �نطلق 
�لأخ�شر  �لعلم  �ل�شباق عرب رفع  بد�ية  بعد� عن  موعده متاما 
�قل  و�ل���ذي  �ملقدمة  زورق  على  م��ن  �لدخانية  �لإ���ش��ارة  و�أي�شا 
بن  خلفان  وعي�شي  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  ح��ارب  حممد  �شعيد 
دبي  ن��ادي  يف  و�ل�شتثمار  �لتطوير  جلنة  رئي�س  نائب  خربا�س 

�لدويل للريا�شات �لبحرية.

حارب: رنفال ناجح وفرحة �سادقة
قال �شعيد حممد حارب نائب رئي�س نادي دبي �لدويل للريا�شات 
كانت  �ل��ب��ح��ر  �أه���ل  ف��رح��ة  �أن  �لإد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ب��ح��ري��ة 
60 قدما  فرحتني يف �شباق �ليمامة لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 
�لأوىل �بتهاجا بالجناز �لعاملي ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
 2014 ن��ورم��ان��دي  يف  للفرو�شية  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل���ع���اب  ب��ذه��ب��ي��ة 
بن  حمد�ن  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  وت�شريف  بح�شور  و�لثانية 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س هيئة �آل مكتوم �خلرية رئي�س �شركة كرة 
توجيه  �ل�شباق. وحر�س حارب على  ر�عي  �لن�شر  بنادي  �لقدم 
�آل  ر��شد  بن  بن حمد�ن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �ل�شكر �جلزيل 
�آل مكتوم �خلرية رئي�س �شركة كرة �لقدم  مكتوم رئي�س هيئة 
�ملر�كز  لأ�شحاب  وتتويجه  �ل�شباق  ح�شوره  على  �لن�شر  بنادي 
من  رفعت  �لتي  �ل�شخية  مكرمته  ذل��ك  وقبل  �لأوىل  �خلم�شة 
�لغلي  �أم�س  ي��وم  �شباق  �أ�شبح  حيث  �لبحرية  �لأح���د�ث  قيمة 
مدي  يعك�س  وه��ذ�  وعامليا  حمليا  �لبحرية  �ل�شباقان  ك��ل  ب��ني 
من  �ل��دول��ة  يف  �لبحرية  �لريا�شات  ب��ه  حتظي  �ل��ذي  �لهتمام 
قبل �لقيادة �لر�شيدة. وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي �أن هذه 
�لأفر�ح �نعك�شت ب�شورة �يجابية على �ل�شباق �لذي جاء بحجم 
�ملنا�شبة متاما وحمل روح �لتحدي من خالل �لتغير �مل�شتمر يف 

�ل�شد�رة  �أكرث من حممل يف  �ملقدمة وظهور  �ل�شفن يف  مر�كز 
مبينا �نه �شباق �ملفاجاآت و�لتكتيك موجها �لتهاين �إىل �أ�شحاب 
�ملر�كز �خلم�س �لأوىل و�للذين مت تتويجهم بح�شور �شمو ر�عي 

�حلدث يف من�شة �لتتويج.

نوخذة مهاجر: فرحة ال تو�سف
قال ماجد �حمد خادم �ملهري نوخذة �ملحمل مهاجر 60 بطل 
فرحته  �أن  قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن  �ليمامة  �شباق 
ل تو�شف بالجناز �لكبر �لذي حتقق له ولطاقم �ل�شفينة يف 
�شباق يوم �أم�س مبينا �أن �لأمر �لذي �شاعف فرحته هو �أن �لفوز 
بالنامو�س �رتبط با�شم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي �لذي حقق 
2014 و�أي�شا با�شم �شمو �ل�شيخ  �لجناز �لعاملي يف نورماندي 
ر��شد بن حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم ر�عي �حلدث و�لذي ��شعد 

�أهل �لبحر مبكرمته �ل�شخية.
�دخل  وملن  �لفرح  لأ�شحاب  هدية  �لأول  باملركز  ف��وزي  و�أ�شاف 
يف قلوب �أبناء �لإم��ار�ت �لفرح وهو بالتاأكيد د�فع كبر للعطاء 
�ل���دويل للريا�شات  ن���ادي دب��ي  ون��ح��ن هنا ن�شيد ون��ق��در ج��ه��ود 
�ل��ب��ح��ري��ة و�جل���ه���ات �مل��ت��ع��اون��ة يف �إجن����اح ك��ل ف��ع��ال��ي��ات �ملو�شم 
فائز  �لكل  لن  �ل�شباق  يف  للم�شاركني  م��ربوك  و�أل��ف  �لريا�شي 
يف �لح��ت��ف��ال و�ل��ك��رن��ف��ال �ل��ب��ح��ري �ل��ع��ري�����س. وع��ن �شر �لفوز 
�ملر�كز  يف  تناف�س  مل  �ل�شفينة  �أن  رغ���م  �ل�����ش��ب��اق  يف  و�ل��ت��ت��وي��ج 
�لأوىل من �لبد�ية قال �نه عمل على �لتكتيك يف جميع �ملر�حل 
وعمد على �خذ �مل�شار �ل�شليم و�لأمن و�حلمد هلل وفق يف ذلك 
حيث �أدرك �أن �لنامو�س قادم ل حمالة يف �ملرحلة �لأخرة قبل 
�لقر�ب من خط �لنهاية وبالفعل �نق�س على �ملركز �لأول قبل 

�ملحمل طوفان.

املرزوقي: ال�سعود اإىل املن�سة تتويج يف حد ذاته
�إ�شماعيل  �إب��ر�ه��ي��م   21 ط��وف��ان  �ل�شفينة  وم��ال��ك  ن��وخ��ذة  ق��ال 
�ملرزوقي �أن �ل�شعود �إىل من�شة �لتتويج بغ�س �لنظر عن �إحر�ز 
�ملركز �لأول هو تتويج يف حد ذ�ته لن �لكل فائز يف �لتظاهر�ت 

�ليمامة  �شباق  و�ملناف�شة يف  �لتنظيم  �لبحرية م�شيد� مب�شتوي 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما و�لذي �أقيم يف �شو�طئ دبي 
يوم �أم�س. وقال �أن �لتظاهرة وبال �شك جاءت �حتفالية متميزة 
�شعب  قلوب  �إىل  و�ل�شرور  �لبهجة  �دخ��ل  عنو�ن  من  حتمله  ملا 
�ل��ذي قدم  ر�ع��ي �حل��دث  و�أي�شا بف�شل �هتمام �شمو  �لإم���ار�ت 
مكرمة �شخية يف عامل �لريا�شات �لبحرية جعلتنا ن�شعد بقيمة 
�ملطلوب  �لنت�شار  حققت  و�لتي  �لر�ثية  �لبحرية  �ل�شباقات 

و�لف�شل كله من عند قيادتنا �لر�شيدة.

الطاير : هنئ الفار�س البطل ون�سكر راعي احلدث
�ملحمل  طاقم  عن  نيابة  �لطاير  عبيد  �ملخ�شرم  �لنوخذة  هناأ 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ملالكه   7 �حلظاي 
بالجناز  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
�لعاملي ل�شموه يف نورماندي موؤكد� �إن فرحة �أهل �لبحر كبرة 
قبل  من  �ل�شخية  و�ملكرمة  باملبادرة  حديثه  يف  م�شيد�  باجنازه 
�شمو �ل�شيخ ر��شد بن حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم و�لتي �أ�شعدت 
�لنو�خذة  جميع  عن  بالنيابة  ونتقدم  و�لبحارة  �لنو�خذة  كل 

و�لبحارة بال�شكر �جلزيل �إىل �شموه على هذ� �لدعم �ل�شخي.

قناة امل�ساهري تتاألق مع البحر
كعادتها قدمت قناة �مل�شاهر دبي �لريا�شية وجبة د�شمة لع�شاق 
�لريا�شات �لبحرية من خالل تقدميها لأكرث من 5 �شاعات بث 
�خلليج  عمق  يف  �لقمر  جزيرة  بني  �حل��دث  قبل  من  متو��شلة 
��شتديو خا�س  �ل�شياحي يف دبي من خالل  �مليناء  �لعربي و�ىل 
وفريق يو�كب �لتغطية حلظة بلحظة وقاد فريق �لعمل �لزميل 
�إىل جانب  �لريا�شية  دب��ي  لقنو�ت  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �أم���ري  ر����ش��د 
و�ملعلق  �لكتبي  حممد  و�مل��خ��رج  �لعام  �مل�شرف  �حل��ت��اوي  عي�شى 
�ل���ذي ق���دم و���ش��ف��ا ح��ي��ا لأح���د�ث  ب��ال��رق��اد  �ملتميز ث���اين جمعة 
و�لذي  �حمد عبد�هلل جوكة  �ملتاألق  �لزميل  �إىل  �إ�شافة  �ل�شباق 
�إد�رة ��شتديو خا�س برفقة جمعة بن ثالث و�شامل جمعة �لروم 
م��ن �إع����د�د �ل��زم��ي��ل رف��ع��ت ب��ح��ري ومتابعة �أم��ن��ة �ل��زع��اب��ي يف 

�لإ�شر�ف على �ملحتوي وجمال حممد منتجا.

ابتهاجًا باإجناز حمدان بن حممد وبح�سور را�سد بن حمدان

مهــــاجـــر 60 بطــــل �شبــــاق اليمـــامــــة لل�شفــــن ال�شـــراعيـــــة 60 قـــدمــــًا
طوفان 21 يحرز املركز الثاين واحلظاي 7 يحتل املركز الثالث
جناح فني وتنظيمي وم�ساركة كبرية تعك�س التفاعل مع احلدث

فنياً  حتلياًل  �لربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  �أع��دت 
قبل  وت�شيل�شي  يونايتد  مان�ش�شر  فريقي  لت�شكيلة 
�أولد  �لأحد على ملعب  �ليوم  بينهما  �ملرتقبة  �ملبار�ة 
تر�فورد �شمن مناف�شات �جلولة �لتا�شعة من �لدوري 

�لإجنليزي �ملمتاز �لربميير ليج .
و�أ�شار �لتحليل �إىل �أن ت�شكيلة �لبلوز �أف�شل فنياً من 
حيث   ،1-3-2-4 لطريقة  وفقاً  �حلمر،  �ل�شياطني 
يعد  بينما  �مللعب،  مر�كز  جميع  يف  ت�شيل�شي  يتفوق 
�آنخيل دي ماريا �لالعب �لوحيد �لذي ي�شنع �لفارق 

ملان�ش�شر يونايتد.
�أثبت  �مل����رم����ى،  ح���ر�����ش���ة  ف���ف���ي 

�لأف�شل  �أن���ه  ك���ورت���و�  تيبو 
ل��ي��ج هذ�  �ل��ربمي��ي��ر  يف 

�حلار�س  و�أز�ح  �ملو�شم، 
�مل������خ�������������ش������رم ب���ي���ر 

ت�شيك من �لت�شكيلة 
�لأ�شا�شية، بينما ل 
ي�������ز�ل �لإ�����ش����ب����اين 

خيا  دي  د�ف�������ي�������د 
يتح�ش�س خطاه نحو 

ثبات م�شتو�ه.
قلبي  ي��ت��ف��وق  �ل���دف���اع  ويف 

دف�����اع ت�����ش��ي��ل�����ش��ي ج����ون تري 
ب���ف�������ش���ل خ������ربت������ه، وج�������اري 
�خليار  ب�����ات  �ل������ذي  ك���اه���ي���ل 
منتخب  ت�شكيلة  يف  �لأول 
بثنائي  م��ق��ارن��ة  �إجن���ل���ر�، 
دفاع مان�ش�شر فيل جونز 

�شمولينج،  وك����ري���������س 
ك���������ذل���������ك �ل�����ظ�����ه�����ر 
بر�ني�شالف  �لأمي�����ن 

متميز  �إي��ف��ان��وف��ي��ت�����س 

ونف�س  يونايتد،  مان�ش�شر  لع��ب  ر�فائيل  من  �أك��رث 
�ل���ق���وي �شيز�ر  ل��ل��ظ��ه��ر �لأي�������ش���ر  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �حل�����ال 
�أزبيلكويتا، مقارنة مباركو�س روخو �لذي �أ�شارت ديلي 
�أن فان جال متحر يف توظيفه بني �جلهة  ميل �إىل 
�لي�شرى وقلب �لدفاع. ويف �لو�شط، قالت �ل�شحيفة 
�شم  ع��دم  على  كثر�ً  ن��دم  مان�ش�شر  �إن  �لإجنليزية 
ت�شيل�شي،  لعبي  �أف�شل  م��ن  ب��ات  �ل��ذي  فابريجا�س 
ل  �لتي  �لرت��ك��از  �شخرة  ماتيت�س  نيمانيا  يعد  بينما 

تتو�فر يف مان�ش�شر يونايتد.
�آنخيل دي ماريا يعد �لالعب  �أن  �إىل  ولفت �لتحليل 
�ل���وح���ي���د يف ت�����ش��ك��ي��ل��ة �ل�����ش��ي��اط��ني �حل���م���ر �ل�����ذي ل 
�لبلوز،  ت�شكيلة  يف  بقيمته  مناف�س  يوجد 
ل���ول دي م��اري��ا لر�جع  �أن����ه  و�أ���ش��اف��ت 
ترتيب مان�ش�شر يونايتد عن �ملركز 

�ل�شاد�س.
ك��م��ا ي����رى �ل��ت��ح��ل��ي��ل �أن 
�أو�شكار  �ل���رب�زي���ل���ي 
ي����������وف����������ر ح������ل������ول 
ه���ج���وم���ي���ة �أك������رث 
من  ل��ت�����ش��ي��ل�����ش��ي 
مان�ش�شر  ثنائي 
ي����ون����اي����ت����د خ�����و�ن 
وو�ي�����ن روين،  م��ات��ا 
دييجو  �أث����ب����ت  ب��ي��ن��م��ا 
ك���و����ش���ت���ا �أن��������ه �مل���ه���اج���م 
مع  �لفارق  و�شنع  �لأف�شل 
روبن  مي��ر  بينما  ت�شيل�شي، 
م��ن عدم  بفرة  ف��ان بر�شي 
ر�دميل  ز�ل  وم��ا  �ل���ت���و�زن، 
�لتاأقلم  ي��ح��اول  ف��ال��ك��او 
�لربميير  �أج����و�ء  م��ع 

ليج.

وليام�س تقرتب من لقبها الثالث يف املا�شرتز
باتت �لمركية �شرينا وليام�س �مل�شنفة �وىل على بعد خطوة و�حدة من �حر�ز 
لقبها �لثالث على �لتو�يل يف بطولة �ملا�شرز لكرة �مل�شرب بتغلبها على �لدمناركية 
كارولني فوزنياكي �لثامنة 2-6 و6-3 و7-6 )8-6( يف ن�شف �لنهائي �م�س يف 
�شنغافورة. وكانت �شرينا وليام�س تاأهلت �ىل ن�شف �لنهائي ب�شعوبة �ذ �حتاجت 
�ىل �نتهاء �ملبار�ة �لخرة �شمن �ملجموعة �حلمر�ء بني �ل�شربية �نا �يفانوفيت�س 
�ن  و�شبق  �لف�شلية.  ت��ن��ال  لكي  جم��م��وع��ات  ب��ث��الث  هاليب  �شيمونا  و�ل��روم��ان��ي��ة 
تعر�شت �لمركية يف �لدور �لول �ي�شا ل�شو�أ خ�شارة يف م�شرتها منذ عام 1998 

على يد هاليب بنتيجة �شفر-6 و6-2.
وتاأمل وليام�س، �لتي �شمنت �شد�رة 
لالعبات  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
�لر�بع  للمو�شم  �ملحرفات 
ت�شبح  �ن  �ل��ت��و�يل،  على 
لقب  حت����رز  لع���ب���ة  �ول 
�مل��ا���ش��رز يف ث��الث��ة �عو�م 
متتالية، منذ �ن فعلت ذلك 
�شيلي�س  م��ون��ي��ك��ا  م��و�ط��ن��ت��ه��ا 
علما  و1992،   1990 بني 
ب���ان �لم��رك��ي��ة �لخ���رى 
نافر�تيلوفا  م��ارت��ي��ن��ا 
�ل��ل��ق��ب خم�س  �ح����زت 
 1983 يف  م���������ر�ت 
و1985  و1984 
 1986 يف  وم���رت���ني 
موعد  ت��غ��ي��ر  ب�����ش��ب��ب 
�ملبار�ة  وجت��م��ع  �ل�����دورة 
ن�شف  ���ش��م��ن  �ل���ث���ان���ي���ة 
�ل���ن���ه���ائ���ي ه���ال���ي���ب مع 
�نيي�شكا  �ل��ب��ول��ن��دي��ة 

ر�دفان�شكا.

ي�شعى وف��اق �شطيف �جلز�ئري �ىل �لق��ر�ب خطوة 
��شافية من لقبه �لثاين يف دوري �بطال �فريقيا لكرة 
�لكونغويل  كلوب  فيتا  على  �شيفا  يحل  عندما  �لقدم 
�لدميقر�طي �ليوم �لحد يف كين�شا�شا يف ذهاب �لدور 

�لنهائي.
وتقام مبار�ة �لياب يف �جلز�ئر �ل�شبوع �ملقبل و�لتي 
�نتقلت ��شتاد 8 مايو �ىل ��شتاد م�شطفى �شاكر �لكرب 
مبارياته  �جل��ز�ئ��ري  �ملنتخب  يخو�س  حيث  بليدة  يف 
5ر1  ق���دره  مبلغا  �ل��ب��ط��ول��ة  بلقب  �ل��ف��ائ��ز  و���ش��ي��ن��ال 
��شافيني  دولر  م��ل��ي��وين  �ىل  ي�����ش��اف  دولر،  م��ل��ي��ون 
�لعامل لالندية  كاأ�س  �فريقيا يف  جر�ء م�شاركة بطل 

�ملقررة يف كانون �لول-دي�شمرب �ملقبل يف �ملغرب.
�لبطولة  يف  �لول  لقبه  �ح���رز  �شطيف  وف���اق  وك���ان 
�لبطلة(  �لفريقية  �لن��دي��ة  )ك��اأ���س  �لقدمي  مب�شاها 

عام 1988 على ح�شاب �يو�نيانوو �لنيجري.
�لدين  خر  مدربه  بقيادة  �جلز�ئري  �لفريق  وياأمل 
م�شوي يف مو��شلة عرو�شه �جليدة يف هذه �لبطولة 
�ملو�شم  ه��ذ�  فقط  و�ح���دة  خل�شارة  فيها  تعر�س  �لتي 
وك��ان��ت يف �ي����اب ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي �م����ام م��ازمي��ب��ي من 
متنع  مل  لكنها   3-2 �ي�شا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �لكونغو 
تاأهله �ىل �لدور �لنهائي لنه كان فاز ذهابا على �ر�شه 

.1-2
وي��ع��ت��م��د وف����اق ���ش��ط��ي��ف ب���درج���ة ك��ب��رة ع��ل��ى هد�فه 
يف  �لهد�فني  ترتيب  يت�شدر  �ل��ذي  بلعمري  �ل��ه��ادي 
�مل�شابقة بر�شيد �شتة �هد�ف بالت�شاوي مع �لكونغويل 
ندومبي موبيلي هد�ف فيتا كلوب، وعلى عبد �ملالك 
زياية ويون�س �شفيان �للذين �شجال هديف �لذهاب �مام 
مازميبي وحال �ىل حد كبر دون نهائي كونغويل مئة 

باملئة.
فريقه خارج  ت�شجيل  �ن  �لدين م�شوي  ويعترب خر 
مر�ت  �رب��ع  �فريقيا  بطل  مازميبي  مرمى  يف  �ر���ش��ه 

منح لعبيه �لثقة باحر�ز �للقب.

وق��ال م��درب وف��اق �شطيف كانت م��ب��ار�ة �لي���اب �شد 
جنمتني  م��ن  ف��ن��دق  يف  �قمنا  فقد  �شعبة،  م��ازمي��ب��ي 
وو�ج���ه���ن���ا ت���ه���دي���د�ت م���ن �جل���م���اه���ر، وق����د تعر�س 
ع��ر�ك مع �حد  �د�ريينا ل�شابة يف كاحله ج��ر�ء  �حد 

�ملنظمني .
وت����اب����ع ل���ك���ن لع���ب���ي �ل���ف���ري���ق �دو� ب������روح ر�ئ����ع����ة يف 
 ،3-1 ت��اأخ��رن��ا  �ن  ب��ع��د  ي��خ��اف��و�  ل��وم��وم��ب��ا���ش��ي ومل 

ف�شجلو� هدفا متاأخر� �هلنا �ىل �لنهائي .
ي��ت��وق��ع �ن نتخطى  ي��ك��ن �ح���د  و�����ش���اف م�����ش��وي مل 
�شبورت  ك��وت��ون  ع��ل��ى  نتغلب  �ن  ح��ت��ى  ول  م��ازمي��ب��ي، 
�لكامروين �و �لرجي �لتون�شي يف مباريات �شابقة .

�ذ  ب��دوره دون نهائي عربي خال�س  وح��ال فيتا كلوب 
�ل�شفاق�شي  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل����دور  �ىل  ت��اأه��ل 

�لتون�شي بفوزه عليه 2-1 ذهابا و�يابا.
كل  موبيلي  ع��ن  ف�شال  ك��ل��وب  فيتا  �شفوف  يف  ي��ربز 
�يبونغا  و�شيمبي  �شانتامو  ويون�س  د�ي��و  �ي�شوفو  من 

ونيل�شون مونغانغا و�حلار�س نيل�شون لوكونغ.
و�حرز �لفريق �لكونغويل �للقب مرة و�حدة �ي�شا يف 
عندما   1973 ع��ام  �لبطولة  من  �لقدمية  �لن�شخة 

تغلب على ��شانتي كوتوكو �لغاين.
وفاق  ب��دوره  �عترب  �يبنغي  فلور�ن  كلوب  فيتا  م��درب 
�شطيف فريقا خطر� جد� وقال �يبنغي وفاق �شطيف 
خطرين،  ومهاجمني  و�شريعا  ق��وي��ا  دف��اع��ا  ميتلك 
فت�شجيل هدفني على �ر�س مازميبي يف ن�شف �لنهائي 

يعترب �جناز� مميز� .
�ن  فيجب  ل��ن��ا،  بالن�شبة  مقعدة  مهمة  �ن��ه��ا  و�و���ش��ح 
نهاجم و�ن نتقدم يف مبار�ة �لذهاب مع �حلذر طبعا 

من �لهجمات �ملرتدة �لتي يجيدها وفاق �شطيف .
و�ع���رب م���درب فيتا ك��ل��وب ع��ن �ع��ت��ق��اده ب���اأن جمهور 
فريقه �شيلعب دور� مهما كما فعل يف �ملباريات �ل�شابقة 
عندما نكون يف �ملقدمة �و حتى عندما نفقد �ل�شيطرة 

على �ملجريات .

ت�شيل�شي يتفوق على مان�ش�شرت يونايتد فنيًاوفاق �شطيف وفيتا كلوب يف ذهاب نهائي االأبطال اليوم
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�شهدت جمريات �جلولة �لأخ��رة من بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة و�لتي تقام بقاعة 
�ملوؤمتر�ت بحلبة مر�شى يا�س �أحد�ثا در�ماتيكية �أجلت ح�شم �للقب للحظات �لخرة 
من �لبطولة و��شبح كل �شيء ممكن حيث وقع �ملت�شدر ��شتاذ �لحتاد �لدويل جا�شم 
عبد �لرحمن يف فخ �لتعادل يف مبار�ته مع من�شور عبا�س �خلوري وكاد �أن يتعر�س 
للخ�شارة لول نق�س �لوقت �لذي �شاحب من�شور يف �لنقالت �لخرة و�جربه على 
5 نقاط  �لكبر لي�شبح ر�شيد جا�شم  �مل��ادي  �لتفوق  �لرغم من  �لتعادل على  قبول 
�آل  نعمان  وعمر  �خل���وري  حممد  �ب��ر�ه��ي��م  �ل��الع��ب��ان  م��ع  �لر�شيد  بنف�س  مت�شاويا 
علي حيث فاز خوري على �لالعب ز�يد علي �حلامد بعد مبار�ة �شيطرخوري على 
مبار�ة  بعد  �شلطان  �بر�هيم  �لالعب  على  نعمان  عمر  فاز  حني  يف  مر�حلها  معظم 
علي  حممد  �ل��الع��ب  يح�شر  مل  بينما  عمر  على  بال�شهلة  تكن  مل  و�شاقة  طويلة 
�لطاهر مبار�ته �مام �حمد عبا�س �خلوري. وبنهاية �جلولة �ل�شاد�شة وقبل �لخرة 
يت�شدر �لبطولة ثالثة لعبني بر�شيد خم�س نقاط لكل منهم وهم عمر نعمان �آل 

و�بر�هيم حممد �خل��وري من  �ل�شارقة  ن��ادي  �لرحمن �شالح من  علي وجا�شم عبد 
نادي  �لر�بع �لالعب �حمد عبا�س �خلوري )  باملركز  �أبوظبي لل�شطرجن وحل  نادي 
علي  حممد  �خلام�س  �ملركز  ويف  ون�شف  نقاط  ثالث  بر�شيد   ) لل�شطرجن  �بوظبي 
�لطاهر ) نادي �ل�شارقة ( نقطتان ويف �ملركز �ل�شاد�س و�ل�شابع �لالعبان ز�يد علي 
�حلامد ومن�شور عبا�س �خلوري بر�شيد نقطة ون�شف لكل منهم ويف �ملركز �لثامن 
و�شتكون �جلولة �لخرة حا�شمة يف  بر�شيد ن�شف نقطة  �شلطان  �بر�هيم  �لالعب 
جممل لقاء�تها حيث �شيلتقي على �لطاولة �لوىل عمر نعمان �آل علي مع ز�يد علي 
�حلامد وعلى �لطاوىل �لثانية جا�شم عبد �لرحمن مع �بر�هيم �خلوري وعلى �لثالثة 
�لر�بعة من�شور عبا�س مع حممد  �شلطان وعلى  �بر�هيم  �حمد عبا�س �خل��وري مع 
علي �لطاهر فئة �لنا�شئني 14 �شنة عمر�ن و�شلطان يبتعد� بال�شد�رة بفارق نقطة 
للنا�شئني بني  �لدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة  لقب  �أ�شحى  �ملناف�شني  �قرب  ون�شف عن 
بعد  �لزعابي  علي  و�شلطان  �حلو�شني  �أحمد  عمر�ن  لل�شطرجن  �أبوظبي  نادي  لعبا 

فوزهما باجلولة �لخرة . حيث فاز عمر�ن على لعب نادي �ل�شارقة طالل �حلمادي 
بينما فاز �شلطان على لعب نادي �لفجرة �حمد ر��شد �حلفيتي و��شبح ر�شيدكل 
منهما �ربع نقاط ون�شف مبتعدين بفارق نقطة ون�شف عن �قرب مناف�شيهم وياأتي 
منهم وهم حممد مر�شول  لكل  نقاط  بر�شيد ثالثة  �لثالث ثالثة لعبني  باملركز 
�لعلماء  دب��ي �شيف حممد  ن��ادي  ( بعد تعادله مع لع��ب  ن��ادي عجمان لل�شطرجن   (
دبي  ن��ادي   ( �شامل  �حمد  �شامل  بعد خ�شارته من  �ل�شارقة  ن��ادي  م�شلم من  وحممد 
لل�شطرجن ( وطالل �حلمادي من نادي �ل�شارقة لل�شطرجن بعد خ�شارته من عمر�ن 
�حمد  �شامل  �لالعب  �ل�شاد�س  باملركز  وحل   ) لل�شطرجن  �بوظبي  ن��ادي   ( �حلو�شني 
�شامل وباملركز �ل�شابع �حمد ر��شد �حلفيتي وباملركز �لثامن �شيف حممد �لعلماء ) 
�ب��رز لقاء�ت �ليوم �لخ��ر عمر�ن �حلو�شني مع م�شلم  ن��ادي دبي لل�شطرجن ( ومن 
حممد �شلطان �لزعابي، �شامل �حمد �شامل ،طالل �حلمادي مع حممد مر�شول، �شيف 

حممد �لعلماء مع �حمد �حلفيتي.

تعادل جا�شم يف فئة الرجال �شمن بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لل�شطرجن 2014 

لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �أط��ل��ق��ت 
للرماية  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  �ل�����ش��ب��ا  ن��د 
�لت�شجيل  �ل��ث��ان��ي��ة،  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف 
�لإلكروين للم�شاركة يف مناف�شات 
تنظيمها  ���ش��ي��ت��م  �ل���ت���ي  �ل��ب��ط��ول��ة 
خ���الل ���ش��ه��ر ف��رب�ي��ر �مل��ق��ب��ل حتت 
رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�آل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن ر����ش��د  حممد 
ع���ه���د دب�����ي رئ���ي�������س جم���ل�������س دبي 

�لريا�شي.
و�أع���ل���ن �ل�����ش��ي��خ �أح��م��د ب��ن حممد 
بن ح�شر �آل مكتوم، رئي�س �للجنة 
�ملنظمة، عن و�شول عدد �مل�شجلني 
خ���الل �أق����ل م���ن �أ���ش��ب��وع م���ن فتح 
ب���اب �ل��ت�����ش��ج��ي��ل �لإل����ك����روين �إىل 
500 ر�م ور�مية من خمتلف دول 
�لت�شجيل  ب��اب  �أن  م��وؤك��د�   ، �لعامل 
�كتمال  ح���ت���ى  م��ف��ت��وح��ا  ���ش��ي��ب��ق��ى 
�لثانية  �لن�شخة  يف  �ملطلوب  �لعدد 
م���ن ه����ذه �ل��ب��ط��ول��ة �ل���ت���ي ول���دت 
ك��ب��رة وب����ات ل��ق��ب��ه��ا ح��ل��م��ا ي����ر�ود 
�أف�شل �لرماة �لإمار�تيني و�لعرب 

و�لعامليني.
وقال رئي�س �للجنة �ملنظمة بف�شل 
و�لتوجيهات  �ل��ك��رمي��ة  �ل���رع���اي���ة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  �ل�شديدة 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 

دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  ويل عهد 
قوية  �نطالقة  �لبطولة  حققت   ،
، كما �أثبت �شباب �لوطن �ملبدعني 
�لن�شخة  تنظيم  يف  �شاركو�  �لذين 
عالية  كفاءة  �لبطولة  من  �لوىل 
وحر�س على تنظيم بطولة مميزة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  تليق 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
و��شم ند �ل�شبا �لذي يعني �لكثر 
على  �شجعنا  �ل����ذي  �لأم����ر  وه���و   ،
�لن�شخة  لتنظيم  �ل�شتعد�د مبكر� 
مب�شاركة  �ل��ب��ط��ول��ة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
جعلنا  كما   ، ور�م��ي��ة  ر�م   1000
�شت�شاهم  ج���دي���دة  ط���رق���ا  ن��ب��ت��ك��ر 
�لرمي  م��ي��د�ن  م�شاحة  تقليل  يف 
وزم������ن �ل����رم����ي و�����ش���ت���ي���ع���اب عدد 
�ل��رم��اة يف نف�س �لفرة  �أك��رب م��ن 
�لزمنية للبطولة وهي 6 �أيام من 
بينها 4 �أيام خم�ش�شة للمناف�شات 

وحتديد �لفائزين .
باإعادة  و�أ�شاف مو�شحا لقد قمت 
�لرماية  حمطات  توزيع  تخطيط 
بهدف تقليل �مل�شافة بينها وتقريب 
�مل�����ش��اه��دي��ن ، وقامت  �ل��رم��اة م��ن 
�ملقرحات  بدر��شة  �لفنية  �للجنة 
�جلديدة و�عتمادها ، وبعد �أن كانت 
حمطات �لرمي يف �لن�شخة �لوىل 

 2014 ف��رب�ي��ر  خ���الل  للبطولة 
مر   1500 م�شافة  على  موزعة 
�ملقبلة  �لن�شخة  يف  �ملحطات  ف��اإن   ،
�شتكون موزعة على م�شافة تر�وح 
 ، ف��ق��ط  م���ر  و700   600 ب���ني 
�مل�شافة  �شيقلل  �ل���ذي  �لأم���ر  وه��و 
بني  للتنقل  �ل��رم��اة  يقطعها  �لتي 
�شيجعل  ك��م��ا   ، �ل���رم���ي  حم���ط���ات 
�لرماة قريبني من نظر �جلمهور 
�أكرب  ب�شكل  معهم  �شيتفاعل  �لذي 
، كما �شي�شاهم �لتخطيط �جلديد 
�أج��م��ل من  ���ش��ورة  للموقع يف نقل 
خ���الل ���ش��ا���ش��ات �ل��ت��ل��ف��زي��ون لدول 
�لتخطيط  و�أ���ش��اف   . كافة  �لعامل 
�لوقت  من  �ملزيد  �شيوفر  �جلديد 
�لوىل  �ل��ن�����ش��خ��ة  ف��ف��ي   ، ل���ل���رم���اة 
يرمي  �ل��ر�م��ي  ك��ان  �لبطولة  م��ن 
كل  دفعتني  على  يوميا  طبقا   50
بينهما  يف�شل  طبقا   25 و�ح���دة 
�شاعة  �إىل  ي�����ش��ل  زم���ن���ي  ف��ا���ش��ل 
ون�����ش��ف ، �أم���ا �ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د يف 
�لرمي فيتيح للر�مي �لنتهاء من 
رماية 50 طبقا خالل 45 دقيقة 
فقط ، مما يعني �أنه �شيكون هنالك 
�مل���زي���د م���ن �ل���وق���ت ل��ل��رم��اة للقاء 
�لأ�شدقاء وزيارة �ملدينة و�لطالع 
�ل�شياحية و�لتجارية،  على معاملها 

ت��ك��وي��ن ع��الق��ات جتارية  وك��ذل��ك 
و���ش��ر�ك��ات م��ع �ق��ر�ن��ه��م يف �لدولة 
كون  �ل���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف  وم����ن 
معظم �لرماة من رجال �لأعمال .

يف  �لرماية  ذهبية  حامل  ويو��شل 
�وملبياد �أُثينا 2004 و�لعديد من 
�لبطولة  تنظيم  �ل��ع��امل  ب��ط��ولت 
يحقق �لعديد من �لفو�ئد للرماة 
 1000 م�شاركة  لأن   ، وللمدينة 
م����ا يقارب  ت��ع��ن��ي ح�������ش���ور  ر�م������ي 
م��ن خمتلف  ل��دب��ي  ز�ئ���ر   3000
دول �لعامل يح�شرون برفقة �أفر�د 
م��ن ع��ائ��الت��ه��م ، وه���و �أم����ر يدعم 
يف  نعمل  �لتي  �لريا�شية  �ل�شياحة 
دبي على تن�شيطها ومنحها �ملكانة 

�لتي ت�شتحقها .
بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�أك��د 
للن�شخة  �ملنظمة  �للجنة  �أن  ح�شر 
جزء  �شت�شم  �لبطولة  من  �لثانية 
م���ن ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �ل����ذي ع��م��ل يف 
مع  منها  �لوىل  �لن�شخة  تنظيم 
ع��ن��ا���ش��ر ج���دي���دة تدعم  �����ش���اف���ة 
عمل  فريق  �شي�شم  فيما   ، �لعمل 
�للجنة �لفنية خمت�شني من �لدول 
مقدمتها  ويف  �ل��رم��اي��ة  يف  �ملميزة 
�يطاليا ، فرن�شا ، �ليونان وقرب�س 
، كما �شتكون هنالك بر�مج ترويج 

متنوعة للتعريف بريا�شة �لرماية 
عموما وبالبطولة خ�شو�شا وهما 
�للجنة  ت�شعى  �لتي  �لأه���د�ف  من 
�إىل  بالإ�شافة  لتحقيقها  �ملنظمة 
توفر �لفر�شة لرماتنا للم�شاركة 

ومناف�شة  ك��ربى  دولية  بطولة  يف 
�أبطال �لعامل فيها . 

ويف �لوقت �لذي يتو��شل �لت�شجيل 
 www.( عرب �ملوقع �للكروين
 )nadalshebawsc .ae

�لذي �شيقدم �أي�شا كافة �ملعلومات 
و�آخر �لأخبار ونتائج �أثناء �نطالقة 
بطريقة  ب������اأول  �أول  �مل��ن��اف�����ش��ات 
توجيهات  م��ن  �ن��ط��الق��ا  تفاعلية 
�شيا�شة  بانتهاج  �لر�شيدة  �لقيادة 

�للجنة  ف�����اإن  �ل���ذك���ي���ة،  �حل��ك��وم��ة 
��شتعد�د�تها  ���ش��ت��و����ش��ل  �مل��ن��ظ��م��ة 
من  �لبطولة  جديد  عن  و�لك�شف 
للفائزين  �مل��ال��ي��ة  �جل��و�ئ��ز  ناحية 

و�لهد�يا �ملخ�ش�شة للجمهور.

�لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  ��شتقبلت 
�لأكادميية  وف����د  ب���دب���ي  م��ق��ره��ا  يف 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة �لأم����رك����ي����ة م����ن �أج����ل 
�ل����ت����ع����رف ع���ل���ى �أه��������م �مل�������ش���روع���ات 
و�ل�����رب�م�����ج �ل���ري���ا����ش���ي���ة �ل���ن���ظ���ري���ة ، 
�لأ�شاليب  �أح������دث  ع��ل��ى  و�لإط��������الع 
�ل���ت���ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا �أ����ش���ح���اب �خل����رب�ت 
�لعلمي  ب���امل�������ش���ت���وى  �لرت������ق������اء  يف 
 ، كافة  �لريا�شي  للقطاع  للمنت�شبني 
�لتدريبية  �ل���دور�ت  عقد  طريق  ع��ن 
�شاأنها  من  و�لتي  �ملكثفة  و�لكور�شات 
�لأق�شام  ���ش��ت��ى  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ت���زوي���د 
و�لخت�شا�شات �لريا�شية باجلرعات 
�ملت�شمنة ملختلف جو�نب علم �لإد�رة 

�لريا�شية وفروعها �ملتعددة.
وح�شر �للقاء كل من �مل�شت�شار �أحمد 
 ، �لقوى  �ألعاب  �حت��اد  رئي�س  �لكمايل 
�لأوملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�ملدير  �ل��ك��ع��ب��ي  ، وحم��م��د  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لأوملبية  ل���الأك���ادمي���ي���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لفنيني  م�����ن  وع��������دد   ، �ل����وط����ن����ي����ة 
جانب  �إىل  ب���ال���ل���ج���ن���ة  �مل���خ���ت�������ش���ني 
�أع�شاء �لوفد وهم : �لدكتور توما�س 
�لأكادميية  رئي�س  ن��ائ��ب  رو���ش��ان��د���س 
�إد�رة  م��دي��ر  �لأم��رك��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
بديري  ف���وزي  و�ل��دك��ت��ور   ، �لعمليات 
�ملدير �لعام لأكادميية �إدر�ك للتدريب 
)مم��ث��ل��ة �لأك���ادمي���ي���ة �لأم���رك���ي���ة يف 

�لإمار�ت (.

دور حموري
وقام حممد �لكعبي با�شتعر��س ر�شالة 
�لوطنية ودورها  �لأوملبية  �لأكادميية 
�لريا�شية  �لثقافة  ن�شر  يف  �مل��ح��وري 
�ملجتمعية  �ل�شر�ئح  م��ن  ع��دد  لأك���رب 
�لوطنية  �لريا�شية  �لكو�در  و�إع��د�د   ،
وتعزيز كفائتهم و�لرقي بطموحاتهم 
على  �ل��ق��در�ت  و�إك�شابهم  �مل�شتقبلية 
و�ل�شبابية  �لربوية  �ملوؤ�ش�شات  قيادة 
�لتكوين  طبيعة  و�إدر�ك  و�لريا�شية 
�ملناف�شات  ظ������روف  ف����ى  �لإن���������ش����اين 

و�لتدريب و�لتاأهيل.

اأهداف جوهرية
لالأكادميية  �لتنفيذي  �ملدير  و�أ���ش��ار 
�لأه������د�ف  �إىل  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأومل���ب���ي���ة 
�لأكادميية  تن�شدها  �لتي  �جلوهرية 
�ملعرفة  ، كن�شر  �ملقبلة  �ملرحلة  خالل 

�لت�شريعية  و�ل���ث���ق���اف���ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
خالل  من  �ملخت�شة  �ل��ك��و�در  وتاأهيل 
�لد�عمة  و�ل�����دور�ت  �ل��رب�م��ج  �إع����د�د 
لها ، وتقدمي �خلدمات و�لإ�شت�شار�ت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�لأك����ادمي����ي����ة و�لإد�ري���������ة 
ر�ف���د�ً  ل��ت��ك��ون  و�ل��ف��ن��ي��ة  و�لت�شريعية 
و�لإحتاد�ت  �لوطنية  �لأوملبية  للجنة 
�لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �لريا�شية  و�لأندية 

تعنى بالن�شاط �لريا�شي.
وت��ن��اول �حل�����ش��ور �أث��ن��اء �ل��ل��ق��اء �أهم 
�ملحاور �خلا�شة با�شر�تيجية �لعمل 
م�شتوى  على  و�لأك��ادمي��ي  �لتدريبي 
حيث   ، �ملختلفة  �لريا�شية  �مل��ج��الت 
رئي�س  نائب  رو�شاند�س  توما�س  ق��ام 
�شامل  ب�شرح  �لأم��رك��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة 
لكافة �لأن�شطة �ملدرجة �شمن بر�مج 
�لأك���ادمي���ي���ة و�ل���ت���ي ت�����ش��م��ل ك���ل من 
 ، �لتدريب  ، وعلوم  �لريا�شية  �لإد�رة 

و�لت�شويق و�لطب �لريا�شي.
�لأعمال  �أج��ن��دة  رو�شاند�س  و��شتهل 
باإ�شتعر��س لكل برنامج تدريبي على 
حدة ملناق�شة �أبرز �لأهد�ف �ملن�شودة ، 
من  �لنتهاء  عقب  �ملتوقعة  و�لنتائج 
�أكد  حيث  ل��ل��دورة  �ملخ�ش�شة  �لفرة 
على تطور منظومة �لإد�رة �لريا�شية 
يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل����دول ح���ول �لعامل 
�ل�����ش��ورة �ل�شحيحة  ن��ق��ل  ث��م  ، وم���ن 
بطريقة تدريجية �إىل بقية �ملوؤ�ش�شات 
نف�س  على  لل�شر  �لتابعة  و�لهيئات 
ن�شر  و�لعمل على  �لإح���ر�يف  �مل��ن��و�ل 
ينتمي  ف��رد  لكل  �لريا�شية  �لثقافة 

�إىل ذ�ت �لقطاع.

نتاج طبيعي
�رتباط  م��دى  رو�شاند�س  �أو�شح  كما 
بالعملية  �ملتعلقة  �لأخ���رى  �لنو�حي 
بالتو�جد  �لت�شويق  كعلم  �لريا�شية 
�ل���ف���ع���ال ع���ل���ى �ل�������ش���اح���ة �ل���دول���ي���ة ، 
ل��ك��ون��ه �أب������رز �ل�����ش��ب��ل ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�لتعريف  م����ن  �مل���ط���ل���وب���ة  �ل�����درج�����ة 
على   ، و�لريا�شية  �لأوملبية  باملفاهيم 
�لفئات  ملخاطبة  وذل���ك  ن��ط��اق  �أو���ش��ع 
مبا�شر  غر  ب�شكل  �ملختلفة  �لعمرية 
�لأد�ة  �لعلم  ه��ذ�  �عتبار  خ��الل  ، من 
و�لو�شيلة �ملثلى �لتي ترجم �جلهود 
�ملبذولة �إىل و�قع عملي ملمو�س ميكن 
للجميع متابعته عن قرب ور�شد �أهم 
�ل��ت��ط��ور�ت و�مل�����ش��ت��ج��د�ت �أول ب���اأول ، 

�لقت�شادية  �لناحية  على  و�لركيز 
ودورها �لر�ئد يف دعم �لريا�شة كنتاج 
عن  ف�شال   ، بينهم  للعالقة  طبيعي 
�لطو�قم  �أع�شاء  كافة  �إتقان  �شرورة 
�لألعاب  و�لإد�ري���ة يف خمتلف  �لفنية 
و�إ�شابات  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ط��ب  لأ���ش�����س 
عنا�شر  وج�����ود  ل�����ش��م��ان   ، �مل���الع���ب 
قادرة على تقدمي �لإ�شعافات �لأولية 
�ملناف�شات  �ملفاجئة خالل  يف �حلالت 
يف  �ملخت�شني  مع  �إ�شايف  ب�شكل  تعمل 

هذ� �ل�شاأن.

�سخ�سية ريا�سية
وذكر رو�شاند�س �أن �شناعة �ل�شخ�شية 
�لعمل  من  �ملزيد  يتطلب  �لريا�شية 
من  معدل  �أك��رب  لتحقيق   ، �ملتو��شل 
باإتخاذ  و�لكفيلة  �مل��ط��ل��وب��ة  �ل��ك��ف��اءة 
�ل��ت��ي يرتب   ، �ل��دق��ي��ق��ة  �ل����ق����ر�ر�ت 
عليها حتقيق �لأهد�ف �ملر�دة يف وقت 

قيا�شي.

تاأ�سي�س وت�سكيل
و�خ���ت���ت���م ن���ائ���ب رئ��ي�����س �لأك���ادمي���ي���ة 
�إد�رة  م��دي��ر  �لأم��رك��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�ل��دور�ت، مبناق�شة  �لعمليات برنامج 
�أهم �لو�شائل و�لطرق �ملتبعة يف عامل 
�لتدريب يف بع�س �لريا�شات ، م�شر�ً 
�أي  ملمار�شة  �لأوىل  �خلطو�ت  �أن  �إىل 
ريا�شة تعترب مبثابة مرحلة �لتاأ�شي�س 
و�ل��ت�����ش��ك��ي��ل ل���دى �ل��الع��ب �أي����اً كانت 
قدر�ته ومهار�ته ، ملا لها من دور بالغ 
م�شو�ره  بد�ية  �لريا�شي يف  �إث��ر�ء  يف 
�ملتغر�ت  من  �لعديد  �شي�شهد  �ل��ذي 
م�شاركاته  ف��رة  ط���و�ل   ، و�ملتقلبات 
�لكربى  و�لأح����د�ث  �ملحافل  �شتى  يف 
ك��اف��ة �لالعبني  �ل���ذي مينح  �لأم���ر   .
لالإ�شتمر�ر يف حتدي  �لقوية  �لدفعة 
�لنف�س وعدم �لتوقف عند حد معني 

من �لإجناز�ت و�لأد�ء �ملتميز.
من ناحية �أخرى �طلع �حل�شور على 
�لربنامج �مل�شرك بني �لأكادمييتني 
�لوطنية و�لأم��رك��ي��ة و�ل���ذي ق��د مت 
، لالإ�شتفادة من  م��وؤخ��ر�ً  له  �لإع���د�د 
�لعمل  ح��ق��ول  يف  �ملختلفة  �خل����رب�ت 
�ملن�شودة  �ل��درج��ة  وتو�شيل  �لأومل��ب��ي 
من �لوعي �لريا�شي �إىل كافة �لفئات 
ب�شفة  �لعمل  ور���س  عقد  طريق  ع��ن 

م�شتمرة.

توا�سل
�أحمد  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �أ�����ش����ار  م���ن ج��ه��ت��ه 
�لقوى  �أل��ع��اب  �حت��اد  رئي�س  �لكمايل 
خمتلف  يف  �مل���ل���م���و����س  �ل���ت���ق���دم  �إىل 
�ملجالت �لريا�شية �شو�ء كانت علمية 
�أو ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل ، 

مرجعاً �ل�شبب يف هذه �لطفرة 
من  �لكبر  و�حل��ر���س  �لهتمام  �إىل 
�لإ�شهام  �خل����رب�ت يف  �أ���ش��ح��اب  ق��ب��ل 
خمتلف  م��ع  �ملجتمعي  �ل��ت��و����ش��ل  يف 
�مل����ر�ح����ل �ل�����ش��ن��ي��ة ، و�إب���������ر�ز �ل�����دور 
�ل�شعوب  تقارب  للريا�شة يف  �ل�شامي 
ع��ن طريق  م��دى حت�شرها  وق��ي��ا���س 
�لريا�شية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  ت��ط��وره��ا 
ل  نحن  �لكمايل  و�أ���ش��اف  �ملختلفة. 
تبادل  �أج����ل  م���ن  ف��ر���ش��ة  �أي  ن����رك 
�لتجارب  ع��ل��ى  و�لإط�����الع  �خل����رب�ت 
ب�شرورة  نوؤمن  لأننا   ، د�ئمة  ب�شورة 
يف  �لناجحة  �لنماذج  م��ن  �لإ�شتفادة 
مل��ا ل��ه��م من  خمتلف �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
در�ية وروؤية عملية �شابقة ، �شت�شاعد 
ب�شكل فعال يف تعزيز جمالت �لعمل 
نوعاً  وت�شنع   ، و�ل��ري��ا���ش��ي  �لأومل��ب��ي 
�مل�شاعي  م�����ش��اع��ف��ة  يف  �ل��رغ��ب��ة  م���ن 

و�جل�����ه�����ود ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ط���م���وح���ات 
و�لغايات �مل�شتقبلية .

طريق ممهد
ك��م��ا �أع����رب �ل��دك��ت��ور ف����وزي بديري 
�ملدير �لعام لأكادميية �إدر�ك للتدريب 
عن ��شتعد�ده �لتام للتعاون مع كافة 
على  �لريا�شية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات 
م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة ، م���وؤك���د�ً ع��ل��ى �أن 
ب��ال��ك��ام��ل للعمل يف  �ل��ط��ري��ق مم��ه��د 
م��ن��اخ ج��ي��د وب��ي��ئ��ة مم��ي��زة ت�شاعد يف 
�لعلمية  و�لأ����ش�������س  �مل��ع��ل��وم��ات  ن�����ش��ر 

�لريا�شية ب�شورة �شريعة.
وت���اب���ع ب���دي���ري ل��دي��ن��ا �ل���ع���دي���د من 
�أي  توؤهل  �لتي  و�خل��رب�ت  �ل�شهاد�ت 
منت�شب �إىل �لأكادميية ، لتعلم �أ�شول 
�أو  �لإد�ري���ة  �شو�ء  �لريا�شية  �ل��ف��روع 
�أو حتى �لت�شويقية ، ومن  �لتدريبية 
�لريادة  م��رح��ل��ة  �إىل  �ل���و����ش���ول  ث���م 

�ملن�شودة يف �مل�شتقبل �لقريب 
كافة  در������ش����ة  ي��ت��م  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�ل����رب�م����ج �ل���ت���دري���ب���ي���ة �مل���ط���روح���ة ، 
لتحديد �ملجالت �لتي �شيتم �لتعاون 

فيها خالل �لفرة �ملقبلة. 

اإطالق الت�سجيل االإلكرتوين للم�ساركة يف بطولة ند ال�سبا ال�سحراوية للرماية

اأحمد بن حممد بن ح�شر: اخت�شار م�شاحة امليدان وزمن الرمي وزيادة اأعداد امل�شاركني 

اطلعت على الربامج واخلطط اجلديدة

االأوملبية ت�شتعر�س �شبل التعاون مع االأكادميية االأمريكية
اأولريز يفاجئ �شتورمز برباعية يف 

دوري االإمارات لهوكي اجلليد
�هد�ف  باأربعة  عليه  وتفوق  �بوظبي  �شتورمز  �شيفه  �ول��رز  فريق  فاجاأ 
�شمن  للتزلج  دب��ي  �شالة  بينهما يف  ج��رت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  مقابل هدفني 
تقام  �لتي  �جلليد  لهوكي  �لم���ار�ت  ل��دوري  �خلام�شة  �لن�شخة  مناف�شات 
حتت ��شر�ف �حتاد �لمار�ت للريا�شات �جلليدية وبتنظيم نادي �بوظبي 

للريا�شات �جلليدية وبدعم جمل�س �بوظبي �لريا�شي.
ودخل �شتورمز باأمل حتقيق نتيجة �يجابية و�خلروج بنقاط �لفوز �لثالث 
ويف  �ل�شلبي،  بالتعادل  �مل��ب��ار�ة  م��ن  �لول  �ل�شوط  و�نتهى   ، �ل��ت��و�يل  على 
�ولرز  ت�شجيل  �ثر   ، �ل�شفن  ت�شتهي  ل  �لرياح مبا  ج��اءت  �لثاين  �ل�شوط 
ثالثة �هد�ف متتالية يف �شباك �شتورمز �لذي تفاجئ باملباغتة �لهجومية 
جديد  م��ن  وع��اد  �لثالث  �ل�شوط  يف  �ور�ق���ه  ترتيب  �ىل  ليلجا   ، �ل�شاربة 
ليقل�س �لفارق بت�شجيله هدفني عن طريق جوهاين �يا�س و�شهيل �ملهري 
، بيد �ن �لدقائق �لخرة من �ل�شوط حملت معها ت�شجيل �لهدف �لر�بع 

لفريق �ولرز ، لتنتهي �ملبار�ة بفوزه باأربعة �هد�ف مقابل هدفني .
للنتيجة  ��شفه  عن  �شتورمز  فريق  لعب  �ملهري  �شهيل  �ع��رب  جهته  من 
�ل�شلبية �لتي تعر�س لها �لفريق يف مو�جهته �لخرة �مام �ولرز، موؤكد� 
�لهجمات  �لفريقني يف  ت��و�زن  برغم  �لثاين  �ل�شوط  تفاجئ يف  �لفريق  �ن 
�لفريق  �لتي هزت �شباك  �لثالثة  �ن �له��د�ف  ، لفتا �ىل  بال�شوط �لول 
�لثالث  �ل�شوط  يف  �لعايل  �لد�ء  برغم  �لنتيجة  ح�شم  يف  �لث��ر  لها  كانت 
للعودة بنتيجة �ملبار�ة �ل �ن �حلظ مل يحالفنا لأدر�ك �لتعادل، متمنيا �ن 

يحقق �لفريق يف �ملباريات �ملقبلة نتائج �يجابية خالل �ملباريات �ملقبلة .
بعد  �خل��ام�����ش��ة  بن�شخته  ي��ق��ام  �جل��ل��ي��د  ل��ه��وك��ي  �لم�����ار�ت  دوري  �ن  علما 
�لنجاحات �لكبرة �لتي حققتها �ملو��شم �لأربع �ملا�شية ، �لتي فازت بلقبها 
�إذ تقام   ، �لعني فايربز و�شتورمز مرتني وجمال دبي مرة و�ح��دة  كل من 
�لبطولة يف �إطار �خلطة �ملعتمدة لأجندة �لن�شاطات و�مل�شابقات �لريا�شية 
�لتي �عتمدها �لنادي للمو�شم �جلديد بهدف ن�شر وتو�شيع قاعدة ريا�شة 
هوكي �جلليد و�لعمل على تعزيز �لنجاحات �لتي حققتها يف �ملو��شم �ملا�شية 
ودعم م�شرة �للعبة وريا�شيها نحو حتقيق �لأهد�ف و�لتطلعات �ملن�شودة .
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ب���ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حم��م��د  د����ش���ن 
�ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت����اد �لإم������ار�ت 
و�لكيك  و�جل��������ودو  ل��ل��م�����ش��ارع��ة 
ب���وك�������ش���ي���ن���غ �مل������وق������ع �ل���ر����ش���م���ي 
ل��ب��ط��ول��ة »�آي���ب���ي���ك« غ���ر�ن���د �شالم 
�لتي   »2014 »�أب��وظ��ب��ي  للجودو 
�أبوظبي،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ت�شت�شيفها 
�لأول  �خل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  �أري��ن��ا  ب�شالة 
خالل  �لريا�شية  ز�ي���د  مدينة  يف 
�حل����ايل   10-30 م����ن  �ل����ف����رة 
�ملقبل،  نوفمرب  من  �لثاين  وحتى 
برعاية �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني، 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
لإم������ارة �أب���وظ���ب���ي مب�����ش��ارك��ة 66 
�لقار�ت من بينهم  دول��ة من كافه 
يتقدمهم  ع��رب��ي��ة  منتخبات   10

منتخب �لمار�ت.
و���ش��رح ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 

�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل���درع���ي 
�لعليا للبطولة يف �فتتاحيته ملوقع 
حلقة  ميثل  �مل��وق��ع  ب���اأن  �لبطولة 
تو��شل مع و�شائل �لإعالم �ملحلية 
�لريا�شية  و�لحت��اد�ت  و�خلارجية 
و�ملنتخبات �ملختلفة وجنوم �للعبة 
مهمة  بت�شهيل  �مل��وق��ع  ي��ق��وم  ك��م��ا 
�ملر�فقني  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  �مل��ر����ش��ل��ني 
مل��ن��ت��خ��ب��ات ب���الده���م ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
وف���ود  م��ق��دم��ت��ه��م  �ل��ب��ط��ول��ة ويف 
�ليابان و�ل�شني ورو�شيا .. و�أ�شاف 
بح�شور  �مل����وق����ع  ت���د����ش���ني  ع���ق���ب 
�لعام  �لأم�������ني  �ل��ت��م��ي��م��ي  ن���ا����ش���ر 
ل���الحت���اد �أم����ني ���ش��ن��دوق �لحت���اد 
�لبطولة  م��دي��ر  ل��ل��ج��ودو  �ل����دويل 
و�ل��دك��ت��ور ع��م��ر ب��ن حل��ة �ل�شحي 
رئي�س جلنة  �لإد�رة  ع�شو جمل�س 
ب����ان موقع  ب���الحت���اد  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
ل��ل��ج��ودو �شيقوم  �ل����دويل  �لحت����اد 

�لبطولة  لفعاليات  مبا�شر  بنقل 
بجانب �أكرث من 100 موقع وقناة 
متخ�ش�شة بنقل مباريات �لبطولة 
للبطولة  �مل�����ش��اح��ب��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
مما ي�شهم يف نقل �شورة ر�ئعة عن 
�لتحتية  وبنيتها  �لم�����ار�ت  دول���ة 
�لريا�شية  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
و�لر�ثية  و�لثقافية  و�ل�شياحية 
�قامة  و�ه��م��ي��ة  قيمة  ي��وؤك��د  ،مم���ا 
مونديال �جلودو �لعاملي لأول مره 
يف دول��ة �لم���ار�ت و�ملنطقة و�شط 
�شت�شتفيد  مميزة  عربية  م�شاركة 
من فر�شه �لحتكاك �أمام مد�ر�س 
مقدمتها  ويف  خمتلفة  ت��دري��ب��ي��ة 
،�لكويت  �ل�����ش��ع��ودي��ة  م��ن��ت��خ��ب��ات 
�لعر�ق،  �جل��ز�ئ��ر،  م�شر،  ،�لأردن، 
و�ل��ي��م��ن بجانب  �مل���غ���رب،  ل��ب��ن��ان، 

منتخب �لإمار�ت.
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  وث���م���ن 

ل�����ل�����ب�����ط�����ول�����ة رع���������اي���������ة �����ش����رك����ة 
�لدولية  �لبرولية  �ل�شتثمار�ت 
�لعاملي  �جل��ودو  ملونديال  )�أيبيك( 
يف  �مل�شاهمة  �لوطنية  و�ل�����ش��رك��ات 
�إجناح �لبطولة و�جلهود �ملتو��شلة 
و�للجان  �ل���ش��ت��ث��م��ار  جل��ن��ة  م���ن 
�أ���ش��ه��م��ت بقدر  �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة �ل��ت��ي 
ب�شكل  للبطولة  �لع����د�د  يف  كبر 
يتوقع �أن يكفل لها �لنجاح �ملن�شود 

.
�ل���ك���اب���ن نا�شر  م���ن ج��ه��ت��ه ذك����ر 
�ل��ت��م��ي��م��ي م���دي���ر �ل���ب���ط���ول���ة ب����اأن 
تدريبات �ملنتخب �لوطني للجودو 
�لثنني  غ��د  ي��وم  �ع��ت��ب��ار�  �شتنتقل 
�لأول  �خل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  �أري��ن��ا  ل�شالة 
�أبو  يف  �لريا�شية  ز�ي���د  مدينة  يف 
ظبي حيث تقام فعاليات �لبطولة 
مناف�شات   7 ع��ل��ي  ت�����ش��ت��م��ل  �ل��ت��ي 
�وز�ن  وه��ي  �ل��رج��ال  علي م�شتوى 

kg -66 kg-73-  60-
 kg-81 kg-90 kg-100
فئة  وت�������ش���م���ل   kg+100 kg
وهي  �وز�ن  مناف�شات   7 �ل�شيد�ت 
kg-52 kg-57 kg-  48-

 63 kg-70 kg-78 kg+78
�لبطولة  م��ر����ش��م  و���ش��ت��ب��د�أ   ،  kg
-30 �ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  ر�شميا 

�لبطولة  ق����رع����ة  ب������اإج������ر�ء   10
�لحتاد  ممثلي  بح�شور  و�لوز�ن 
وفقا  �مل�شاركة  و�ملنتخبات  �ل��دويل 
�لدويل  �لحت��اد  ولو�ئح  لتعليمات 
،موؤكد� باأن بطولة �أبو ظبي �ملقبلة 
حيث  تناف�شية  �أه��م��ي��ة  �شتكت�شب 
متثل فر�شة ر�ئعة لأبطال �لعامل 
 2016 �أومل���ب���ي���اد  يف  ل��ال���ش��ت��ع��د�د 
دي  ري��و  مدينة  ت�شت�شيفه  �ل���ذي 

جانرو �لرب�زيلية.
يذكر بان قائمة �لبي�س �لمار�تي 

»�آيبيك«  بطولة  مناف�شات  خ��الل 
»�أبوظبي  ل��ل��ج��ودو  ���ش��الم  غ��ر�ن��د 
لعبني   5 �شت�شم  2014«�ملقبلة 
ولعبة، هم �لالعب �لأوملبي حميد 
�لدرعي �لذي ي�شارك يف مناف�شات 
فيكتور  و���ش��م��ر  ك��ج��م،   73 وزن 
يف ن��ف�����س �ل�����وزن و�ل�����ذي ي��ع��د من 
على  �لأو�ئ���ل  �مل�شنفني  �لالعبني 
وزن  يف  وت��وم��ان  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
81 كجم ومي�شا يف وزن 81 كجم 
�إيفان  �ل��الع��ب  وي��خ��و���س  �أي�����ش��اً، 
حتدي وزن حتت 100 كجم �لذي 
ي�شم �لعديد من م�شاهر �لعامل، 
�أما لعبة �لإمار�ت جليلة �لنعيمي 
 53 وزن  يف  م���رة  لأول  ف��ت�����ش��ارك 
�ملنتخبات  جلنة  وخ�ش�شت  كجم، 
�إع������د�د خا�شا  ب��رن��ام��ج  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أوملبياد  يف  للم�شاركة  تطلعا  ل��ه��ا 

2016 �لقادم .

�ختتمت ب��ن��ج��اح��ات ك��ب��رة �ل����دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة ) 
�لكروية،  �ب��وظ��ب��ي  �ن��دي��ة  مل��درب��ي   )  c �ل��رخ�����ش��ة 
و�لتي نظمها جمل�س �أبوظبي �لريا�شي بالتعاون 
م��ع �حت���اد �ل��ك��رة و�لحت���اد �ل���ش��ي��وي ل��ك��رة �لقدم 
�جلانبني  �شملت  �ل��ت��ي  �ل����دورة  و�م��ت��دت حم���اور 
�ل���ن���ظ���ري و�ل���ع���م���ل���ي ل���ث���الث���ة �����ش���اب���ي���ع يف ن����ادي 
م���درب���ا ميثلون   30 م�����ش��ارك��ة  و���ش��ط  �جل���زي���رة، 
�لكو�در �لتدريبية لفرق �ملر�حل �لعمرية يف �ندية 
�بوظبي �خلم�شة ) �لعني ، �جلزيرة، �لوحدة ، بني 

يا�س ، �لظفرة( �ىل جانب مدربة ن�شائية.
�بوظبي  جمل�س  خطط  �شوء  يف  �ل���دورة  وج���اءت 
كرة  مدربي  لدعم  �ملتو��شلة  وم�شاعيه  �لريا�شي 
م�شتجد�ت  �ح���دث  ع��ل��ى  و�ط��الع��ه��م  فنيا  �ل��ق��دم 
مب�شتوياتهم  و�لرتقاء  �ملجالت،  بكافة  �لتدريب 
ودع����م م�����ش��رت��ه��م ب���خ���رب�ت �ح��ر�ف��ي��ة وجت���ارب 
م��ت��ط��ورة و����ش���ه���اد�ت م��ع��ت��م��دة، مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

�ل��ت��ط��ور�ت �ل��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ق��ط��اع ك���رة �ل��ق��دم يف 
�بوظبي، ومبا يخدم كرة �لإمار�ت ب�شفة عامة .

�د�رة  م��دي��ر  �لها�شمي  ط��الل  �ل���دورة  خ��ت��ام  �شهد 
�لفنية مبجل�س �بوظبي �لريا�شي وعبد  �ل�شوؤون 
جانب  �ىل  �ملعتمد  �ل�شيوي  �ملحا�شر  ح�شن  �هلل 

�ملدربني �مل�شاركني .
و�كد طالل �لها�شمي يف ختام �لدورة على �أهمية 
يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  لتاأهيل  �لتدريبية  �ل���دور�ت 
جمال �لتدريب بكرة �لقدم وفقا لأحدث �لتجارب 
و�لنظري،  �لعملي  ب�شقيها  �لفنية  و�لتطبيقات 
�ىل جانب دعم م�شاعي ح�شولهم على �ل�شهاد�ت 
�ملعتمدة ملز�ولة مهامهم ب�شورة ر�شمية، �نطالقا 
م��ن خ��ط��ط جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي و�شعيه 
�ل���ق���دم مبقومات  ك����رة  ل���رف���د ق���ط���اع  �مل��ت��و����ش��ل 
�ملجل�س  �ن  �ىل  م�شر�  �لتميز،  وع��و�م��ل  �لنجاح 
يويل �همية كبرة لتعزيز دور �لكو�در �لتدريبية 

خ����الل �ل���ف���رة �مل��ق��ب��ل��ة ب��امل��ن��ظ��وم��ة �ل���ك���روي���ة يف 
و�لدور�ت  �لور�شات  م�شادر  عرب  �بوظبي  �أن��دي��ة 
�لأ�شاليب  على  و�لط���الع  و�لتاأهيلية  �لتدريبية 
يعمل  �لتي  �لتدريبية  �خلطو�ت  و�أح��دث  �لعاملية 
مثالية  ب�شورة  وتقدميها  تنفيذها  على  �ملجل�س 
قاعدة  تو�شيع  يف  ي�شهم  �ل��ذي  �لأم���ر  للمدربني، 
�ملكت�شبات  يعزز  مبا  �لوطنية،  �لتدريبية  �لكو�در 
�آليات  وتعزيز  دع��م  على  تعمل  �لتي  �لحر�فية 

عمل �ملدرب �ملو�طن يف م�شرة كرة �لمار�ت.
وقدم �لها�شمي �شكره وتقديره لحتاد �لكرة على 
�لتدريبية  �ل���دور�ت  كافة  �جن��اح  يف  �ملميز  تعاونه 
�لتي يقيمها �ملجل�س، مثنيا على دور �ملحا�شر عبد 
�هلل ح�شن و�ملحا�شرين �لخرين ، متمنيا �لنجاح 

يف م�شو�ر �ملدربني �مل�شاركني بعد �لدورة.
من جهته �و�شح عبد �هلل ح�شن �ملحا�شر �ل�شيوي 
�ملعتمد �ن �لدورة قدمت على مدى ثالثة ��شابيع 

�ل��ف��ن��ي لالعبني  �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��م��ول��ي��ة 
 ، �مل�����ش��ارك��ني  م��ن  �لتدريبية  و�ل���ك���و�در  �ل�شابقني 
�لتدريبية  �شي  �لرخ�شة  منهج  على  و�طلعتهم 
كرة  يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل���ه���ار�ت  تعليم  ت�شمل  �ل��ت��ي 
قو�عد  و���ش��رح  و�ل��ن��ظ��ري  �لعملي  ب�شقيها  �ل��ق��دم 
م��ه��ن��ة �ل��ت��دري��ب وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لرب�عم 
�لفئات  م��ر�ح��ل  جميع  م��ع  و�لتو��شل  و�لأ���ش��ب��ال 
�لعمرية د�خل وخارج �مللعب، موؤكد� �ن �ل�شتمر�ر 
للكو�در  عري�شة  ق��اع��دة  �شي�شكل  �ل����دور�ت  بهذه 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل��وؤه��ل��ة يف �لأن���دي���ة، م�����ش��ي��د� بجهود 
جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي و�ه��ت��م��ام��ه �لكبر 
يف  �لعاملة  �لتدريبية  �ل��ك��و�در  وتطوير  بتاأهيل 
ح�����ش��ول جميع  ب��اأب��وظ��ب��ي، متمنيا  �ل��ك��رة  ق��ط��اع 
�مل���درب���ني ع��ل��ى �ل��رخ�����ش��ة �مل��ع��ت��م��دة م���ن �لحت���اد 
�ل���ش��ي��وي ل��ك��رة �ل��ق��دم يف جم��ال �ل��ت��دري��ب، وبدء 

م�شو�رهم �لفني بنجاح كبر.

�نطلقت �شباح �م�س مبنطقة رزين باأبوظبي فعاليات �لدورة �ل�شابعة 
باإ�شر�ف من  و�ملجاهيم،  �لأ�شايل  �ملحليات  لفئتي  رزين لالإبل  ملز�ينة 
جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية يف �أبوظبي ورعاية �إعالمية 
من مركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�لإعالم، ودعم عدد من �ملو�طنني 

وكبار مالك �لإبل بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
دولة  �أب��ن��اء  على  فيها  �مل�شاركة  تنح�شر  �ل��ت��ي  رزي���ن  م��ز�ي��ن��ة  وتعترب 
�لإمار�ت، من �أهم �ملز�ينات �لفرعية و�لتاأهيلية للمز�ينات �لكربى يف 

دولة �لإمار�ت كمز�ينة بينونه لالإبل ومهرجان مز�ينة �لظفرة.
و�شهدت مناف�شات �ليوم �لأول �لتي مت تخ�شي�شها لفئة �لقعد�ن �شمن 
عدد  م�شاركة  و�ملجاهيم.  �لأ�شايل  فئتي  من  لكل  ثالثة  �أ�شو�ط  �شتة 

كبر من �ملالك و�شط ح�شور جماهري و��شع.
وت�شتمل �ملز�ينة و�لتي ت�شتمر ملدة �شتة �أيام على خم�شني �شوطا لكافة 
�لأعمار من فئتي �لأ�شايل و�ملجاهيم، بحيث مت تخ�شي�س 30 �شوطا 

لفئة �لأ�شايل و20 �شوطا للمجاهيم. 
وتهدف �ملز�ينة �لتي حتظى بدعم عدد من �أبناء �لإم��ار�ت من مالك 
�ملز�ينة  ��شتمر�ر  على  يحر�شون  و�ل��ذي��ن  ب��ال��ر�ث  و�ملهتمني  �لإب���ل 
�إىل �ملحافظة على  وتطويرها وجناحها و�لرتقاء بها عاما بعد عام،  
�لغني  �ل��ر�ث  لهذ�  وتوؤ�شل  �لعريق،  موروثنا  من  مهم  كجزء  �لإب��ل 
�لتقاليد  ع��ر�ق��ة  على  وت��وؤك��د  �لوطنية.  وهويتنا  ثقافتنا  م��ن  كجزء 

�لعربية �لأ�شيلة لدولة �لإمار�ت، كما ترجم حلر�س و�هتمام �لقيادة 
�لر�شيدة بكافة �لفعاليات �لر�ثية و�ل�شعبية و�لعمل على �لرتقاء بها 
ملا لها من دور كبر يف غر�س �ملحبة و�لألفة بني �أبناء �لوطن و�ملحافظة 
�شالح  �ل�شيد  توجه  �ملنا�شبة  وبهذه  �لأ�شيلة.  و�لتقاليد  �لعاد�ت  على 
بن عيد �ملنهايل رئي�س �للجنة �ملنظمة بال�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
للمحافظة  �لكبر  وحر�شهم  بالبل  �إهتمامهم  على  �لكر�م  و�إخ��و�ن��ه 
�ل��الحم��دود و�لرعاية  �لدعم  �مل��وروث من خ��الل تقدميهم  على ه��ذ� 
�لكرمية ل�شونه وتر�شيخه يف نفو�س �لأجيال.  و�أكد �ملنهايل �أن �هتمام 
على  وحر�شهم  ب��امل��وروث  �ل�شيوخ  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �لر�شيدة  �لقيادة 
�ملهرجانات  بكثافة يف جميع  �مل�شاركة  حفظه �شجع جميع �ملالك على 
�لر�ثية ومنها مز�ينات �لإبل �لتي تعترب �إرثا ح�شاريا لأبناء �لإمار�ت 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  �إىل  بال�شكر  �مل��ن��ه��ايل  ت��وج��ه  ك��م��ا  و�مل��ن��ط��ق��ة. 
و�لرب�مج �لثقافية و�لر�ثية يف �أبوظبي جلهودهم �لطيبة بالإ�شر�ف 

على �ملز�ينة ومتابعة فعالياتها و�لعمل على �إجناحها.
و�أو�شح بن عيد �أن �للجنة �ملنظمة حر�شت يف هذه �لدورة على تطوير 
�ملز�ينة و�لرتقاء بها من خالل زيادة عدد �لأ�شو�ط و�جلو�ئز، لف�شاح 
�ملجال �أمام جميع �ملالك للم�شاركة مبطاياهم وحتقيق �لفائدة. و�أ�شار 
تق�شي  و�ل��ت��ي  �ملنظمة  �للجنة  �عتمدتها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �لآل��ي��ة  �إىل 

بت�شهيل عمل �للجان و�لتعاون فيما بينها لإتاحة �لفر�شة �أمام �جلميع 
للم�شاركة و�لفوز و�شمان �ل�شفافية و�خلروج بنتائج تر�شي �جلميع.

ويف ختام حديثه توجه �شالح بن عيد �ملنهايل بال�شكر و�لتقدير �إىل كل 
من �شاهم وقدم �لدعم للمز�ينة �شو�ء �أفر�د �أم موؤ�ش�شات، مما كان له 

�لأثر �لطيب يف ��شتمر�ر �ملز�ينة وتطورها عاما بعد عام.
�أ�شو�ط تناف�شت ع�شر�ت �ملطايا من  ويف �ليوم �لأول وعلى مدى �شتة 
فئتي �لأ�شايل و�ملجاهيم و�شهد ميد�ن �ملز�ينة �أجو�ء �حتفالية وعرب 
عدة  م�شر�ت  ونطمو�  بالفوز  فرحتهم  ع��ن  و�جلمهور  �لإب���ل  م��الك 

�نطلقت من ميد�ن �ملز�ينة باجتاه �لعزب �ملنت�شرة يف منطقة رزين.
ففي فئة �ملحليات �لأ�شايل لالأ�شو�ط �ل�شباحية، حقق �لقعود )درب( 
ملالكه حميد �شعيد �شيد �ملحرمي �ملركز �لأول يف �شوط �لقعد�ن مفاريد، 
فيما حقق )حمذر( ملالكه حمد�ن م�شبح بن حويرب �ملن�شوري �ملركز 
�لأول يف �شوط �لقعد�ن حقايق، وذهب �ملركز �لأول يف �شوط �لقعد�ن 

لقايا ل�  )ميا�س( ملالكه عبد �هلل حممد بو عو�نه �ملن�شوري.
�آل  مبارك  حمود  ملالكه  )�شلفان(  �لقعود  حقق  �ملجاهيم،  �أ�شو�ط  ويف 
حمود �ملن�شوري �ملركز �لأول يف �شوط �لقعد�ن مفاريد يف �أول م�شاركة 
ملالكه  )�ملطنوخ(  �لأول  �ملركز  يف  ج��اء  حقايق  �لقعد�ن  �شوط  ويف  ل��ه، 
�شلطان ز�يد بن �ملانع �ملن�شوري، وكان �ملركز �لأول يف �شوط �لقعد�ن 

لقايا من ن�شيب )�شيخان( ملالكه مكتوم بن ر��شد �ملزروعي.

عقد�  �أدك��و  �لربية  �لبرولية  للعمليات  �أبوظبي  �شركة  وقعت 
�ل��ث��ق��ايف مت مبوجبه  �لريا�شي  �ل��ظ��ف��رة  ن���ادي  م��ع  �لول  �أم�����س 
رع��اي��ة ف��ري��ق �ل��ن��ادي �لأول ل��ك��رة �ل��ق��دم خ��الل مو�شم �حلايل 

2015 مب�شتوى �لرعاية �ملا�شية �ملميزة.  2014
�ل�شركة يف  �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد مبقر  جاء ذلك خالل 
�أبوظبي وذلك يف �إطار م�شاهمة �ل�شركة يف دعم قطاع �ل�شباب 

و�لريا�شة باملنطقة �لغربية.
�لكندي  �شيف  �ملنعم  عبد  �شعادة  �ل�شركة  قبل  من  �لعقد  وق��ع 
�شعادة م�شلم  �لظفرة  نادي  �لتنفيذي لأدكو ومن قبل  �لرئي�س 
حممد �لعامري رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي بح�شور غنام بطي 
�أدك���و و حممد عمر  ب�شركة  �مل��ايل  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��زروع��ي 
وحممد  بال�شركة  �لعامة  �لعالقات   - �لرئي�س  نائب  �ملن�شوري 

جمعة  و�شيف  �لب�شرية  �مل���و�رد  �لرئي�س  نائب  �لقبي�شي  عتيق 
�حلو�شني مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لعامة بال�شركة ومن قبل �لنادي 
�لقدم  كرة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لطنيجي  خليفة  �شعادة 
رئي�س  نائب  �ملن�شوري  خمي�س  و  �لد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ل�شركة للكرة وجنم �لفريق �جلديد �لعر�قي همام طارق وعدد 

من �مل�شوؤولني يف �ل�شركة و�لنادي.
و�أعرب �شعادة عبد �ملنعم �شيف �لكندي عقب �لتوقيع عن �شكره 
ملجل�س �إد�رة نادي �لظفرة �لريا�شي لختياره �شركة �أدكو لتكون 
�لريا�شي  للمو�شم  ل��ل��ن��ادي  �لأول  للفريق  �لرئي�شي  �ل��ر�ع��ي 
هذه  تتطور  ب��اأن  متنياته  عن  معربا   2015  2014 �حل��ايل 
�لرعاية مبا ي�شهم يف دعم م�شرة �لنادي يف �مل�شتقبل و�أن يحقق 
�لفريق �لأول للكرة �لطموحات �مل�شركة خالل �لفرة �لقادمة 

لتوفر مقومات �لتاألق.
جمل�س  رئي�س  �لعامري  حممد  م�شلم  �شعادة  تقدم  جهته  من 
�إد�رة نادي �لظفرة با�شم �لقيادة �لعليا للنادي وجمل�س �لإد�رة 
�لربية  �لبرولية  للعمليات  �أبوظبي  ل�شركة  �لعميق  بال�شكر 
�أدكو ورئي�شها �لتنفيذي �شعادة عبد �ملنعم �شيف �لكندي لرعاية 
لهذ�  �ل�شركة  ودع���م  بجهود  م�شيد�   .. ل��ل��ن��ادي  �لأول  �ل��ف��ري��ق 
�لنفطي يف منطقة  �لإنتاج  �شركات  كو�حدة من كربى  �لقطاع 
رئي�س جمل�س  �لطنيجي  �شعادة خليفة  وق��ال   . �لعربي  �خلليج 
رعاية  �إن  �لد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل��ق��دم  ك��رة  �شركة  �إد�رة 
لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  �لتو�يل  على  �لثالث  للعام  �دكو  �شركة 
باملنطقة  نهيان ممثل �حلاكم  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو 

�لغربية �لذي يويل �لتنمية يف �ملنطقة �لغربية �هتماما كبر�.

اأدكـــو راعيـــًا لفريـــق الظفـــرة االأول لكـــرة القــــدم

حممد بن ثعلوب يد�شن موقع بطولة اأيبيك للجودو

نظمها جمل�س اأبوظبي الريا�سي 

ختـــــام دورة )الـــرخ�شـــــة C( ملــــدربي اأنـــديـــة اأبــــوظبــــي مب�شـــاركــــة 30 مدربــــــًا 

باإ�سراف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية وو�سط اإقبال كبري وم�ساركة وا�سعة

انطــــالق الــــدورة ال�شـــابعــــة ملزاينــــة رزيـــــن لالإبــــــل
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جمتمع االمارات

موؤ�ش�شة فيلين�س تو�شع اأعمالها يف االإمارات
•• دبي – الفجر:

كالزفر  �لثمينة  و�مل��ع��ادن  �ل��ك��رمي��ة  ل��الح��ج��ار  فيلين�س  موؤ�ش�شة  ق��ام��ت 
دبي  يف  �أعمالها  بتو�شيع  �لبلطيق  بحر  منتجات  من  وغرها  و�لكهرمان 
ثمينة،  كرمية  و�أح��ج��ار  ف��اخ��رة  �شلع  م��ن  ب��ه  تتميز  مب��ا  �خلليج  ومنطقة 
وجموهر�ت متميزة، وباأ�شعار مناف�شة كما �شرحت �ملديرة �لعامة �ل�شيدة 
�شتان�شالفا كر�زيت.. مبدية تفاوؤلها بالعمل يف دبي و�شاكرة حكومة دبي 

على ت�شهيالتها.. حيث يوجد �ملعر�س يف فندق بلو ر�دي�شون-بدبي.

ي�شت�شيف مركز دبي �لتجاري �لعاملي يف �لفرة 
من 2–10 يناير 14 عر�شاً ر�ئعاً ومثر�ً من 
�لتي تنظمها �شركة  �ل�شهرة  عرو�س ماما ميا 
20 ع����ام ع��ل��ى �نطالق  �ح���ت���ف���اًل مب����رور  ي����اك 
م���ه���رج���ان دب����ي ل��ل��ت�����ش��وق، و����ش���وف ت��ت��ي��ح هذه 
�لإمار�ت  بدولة  للمقيمني  �لفر�شة  �لعرو�س 
�ل���ش��ت��م��ت��اع مب�����ش��اه��دة �ل��ع��رو���س �ل��ر�ئ��ع��ة �لتي 
 39 يف  م�شاهد  مليون   54 م��ن  �أك��رث  �شاهدها 
�إنتاج ومت تقدميها ب� 14 لغة خمتلفة، وقد بد�أ 

بيع تذ�كر �لعرو�س حالياً.
��شتوحت �ملنتجة �مل�شهورة جودي كرمير عر�س 
�آبا  لفرقة  �لكال�شيكية  �لأغ���اين  م��ن  ميا  ماما 
�مل��و���ش��ي��ق��ي��ة �ل�����ش��ه��رة، �إذ ي��ج��م��ع �ل��ع��ر���س بني 
�آبا �خلالدة يف ق�شة  �أغ��اين فرقة  �شحر ق�ش�س 
�أح��د�ث��ه��ا ح���ول �حل���ب و�لعائلة  ت����دور  ���ش��اح��رة 

ويحتفل  �جلمال.  �لر�ئعة  �ليونانية  �جلزر  �إح��دى  فوق  وذلك  و�ل�شد�قة 
�لعر�س �حلائز على �جلو�ئز مبرور 15 عاماً منذ �قامته لأول مرة على 
�مل�شرح �لغربي بلندن، وهو يف �ملركز �لتا�شع كاأطول عر�س مو�شيقي ُيقام 

على م�����ش��ارح ب�����رودو�ي. وق��د مت حت��وي��ل عر�س 
ماما ميا �إىل فيلم �شنيمائي عام 2008 قامت 
ببطولة �لنجمة �لعاملية مريل �شريب و�لنجم 
�لربيطاين بر�س بروزنان ، لي�شبح �أكرث فيلماً 

مو�شيقياً حتقيقاً لالإير�د�ت حتى �ليوم.
�لرئي�س  خليلي،  ك��ام��ي��ار  ق���ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب��ه��ذه 
وهي  �ل��ع��ر���س،  منظمة  ي��اك  ل�شركة  �لتنفيذي 
تنظيم  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لرفيهية  �ل�شركات  �إح��دى 
عن  �أع��ل��ن  �أن  ي�شعدين  �ملنطقة:  يف  �لفعاليات 
�إىل دب���ي، فكما �شبق  ح�����ش��ور ع��ر���س م��ام��ا م��ي��ا 
�تينا  2013، فقد  عام  �شيكاغو  ونظمنا عر�س 
يتفق متاماً  م��ا  وه��و  دب��ي  �إىل  ميا  ماما  بعر�س 

مع ��شر�تيجيتنا �ل�شاملة حتى عام 2020 لتنظيم �أكرب و�أرقى عرو�س 
برودو�ي و�حلي �لغربي �ملو�شيقية �لتي نالت جو�ئز عاملية يف دبي ، و�أ�شاف: 
ل ي�شاورين �شك يف �أن هذ� �لعر�س �ملو�شيقي �ل�شهر �شيجتذب �جلماهر 

من خمتلف �لأعمار. 

مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل للطفل يقدم جتربة تفاعلية ممتعة لطالب املدار�س
�لدويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة  مهرجان  يف  �مل�شاركة  �لأف��الم  من  عدد  حل�شور  بال�شارقة،  �شحارى  مركز  يف  �شينماز  نوفو  عر�س  �شالت  على  �لثالثاء،  �شباح  تو�فدو�  �لذين  �لأطفال  يتوقع  مل 

للطفل، �أنهم �شيعاي�شون جتربة فريدة وممتعة مل ي�شبق لهم معاي�شتها.  فما �إن و�شل 
طالب قر�بة 10 مد�ر�س من خمتلف �ملر�حل، بدء�ً من ريا�س �لأطفال، مرور�ً باملرحلة 
ودبي،  و�لفجرة  �ل�شارقة وعجمان  �إم��ار�ت  �لإعد�دية، من  باملرحلة  و�نتهاء  �لأ�شا�شية، 
�إىل جانب �أقر�ن لهم من مد�ر�س ذوي �لحتياجات �خلا�شة، حتى فوجئو� با�شتقبال من 
فريق مهرجان �ل�شارقة �ل�شينمائي �لدويل للطفل ، و�لذين �شاركوهم �لتجربة �ملمتعة 
و�أ�شرفو� على توزيعهم على قاعات عرو�س نوفو �شينماز يف �ملركز، ومن ثم عقدت لقاء�ت 
لالأطفال مع عدد من منتجي �لأفالم و�شانعي �ل�شينما �مل�شاركني يف �ملهرجان، �شادتها 
�ل�شينما،  ع��امل  على  ق��رب  عن  لالطالع  لالأطفال  فر�شة  و�شكلت  و�ملتعة،  �مل��رح  �أج���و�ء 

و�شناعة �لأفالم.
و����ش��ت��م��ت��ع ط���الب �مل���د�ر����س �حل��ا���ش��رون ب��ع��رو���س �أف����الم ع���دة، خ���الل ف���رة �لعرو�س 
�ل�شباحية، منها �حللم و �شيمفونية �لوحو�س و غذ�ء مع �لدب و ظالل من �لرمادي 
و �لطريق و جدي غو��س ، وغرها من �لأفالم، و�لتي عر�س بع�شها بح�شور �ملنتجني 

و�ملخرجني لهذه �لأفالم. 

ديار للتطوير تختتم اليوم فعاليات
 حملة التوعية ب�شرطان الثدي

�مللتزمة  �لر�ئدة  �لعقاري  �لتطوير  �شركات  �إح��دى   ، للتطوير  ديار  �أعلنت 
بالبتكار وخدمة �لعمالء و�لتي تتميز بروؤية عميقة لل�شوق وخربة يف �إد�رة 

�لعقار�ت، عن �ختتام فعاليات حملتها للتوعية مبر�س �شرطان �لثدي. 
�ألقت  �ل�شحة،  وز�رة  مع  بالتعاون  �ل�شركة  نظمتها  �لتي  �حلملة  وخ��الل 
�ل�شحة يف �حلدث، حما�شرة عن  �ل�شبيلجي، ممثلة وز�رة  �لدكتورة منى 
�ملبكر،  �لت�شخي�س  خ��الل  من  �لثدي  �شرطان  مر�س  من  �لوقاية  كيفية 
بالإ�شافة �إىل عر�س فيلم ت�شجيلي ق�شر حول �أ�شاليب �لفح�س �لذ�تي، 
وتطبيق عملي على منوذج جم�شم. ثم عقدت م�شابقة لأجمل رد�ء وردي 

بني موظفات �شركة ديار للتطوير .

جنوى كرم تلتقي جمهورها يف »مول االإمارات«
 يف ختام مهرجان »عامل من االأزياء 2014«

ك��ان خ��ت��ام »ع���امل م��ن �لأزي����اء 2014« يف »م���ول �لإم�����ار�ت«، ب��اه��ر�ً يليق 
جنوى  �للبنانية  �لنجمة  �لأن��اق��ة  �أيقونة  �أط��لَّ��ت  حيث  ومكانته،  باحلدث 
م »�إيتو�ل ل بوتيك« َعْر�َشنْي �أخاذين  كرم على معجبيها وحمبيِّها، كما قدَّ
�لأزياء«  »ع��امل من  وي�شهم  �لر�قية.  �لأزي��اء  �ملو�شم من  لأح��دث �شيحات 
ل�شناعة  كعا�شمة  دب��ي  مكانة  توطيد  يف  �آخ��ر،  تلو  مو�شماً  لفتاً،  �إ�شهاماً 
�لأزياء مبنطقة �ل�شرق �لأو�شط. وكان �حل�شور يف ختام ن�شخة هذ� �لعام 

على موعد مع �لنجمة �لعربية جنوى كرم، �شيف �شرف �حلدث. 

اأع�شاء فرق هيلتون العاملية ي�شاركون يف االأ�شبوع 
العاملي للخدمة لل�شنة الثالثة على التوايل

ر�أ�س  �إىل �شاحل  �لعاملية  100 متطوع من فريق هيلتون  �أكرث من  خرج  
وذلك  و�ل�����ش��اط��ئ،  �ل��ب��ح��ر  لتنظيف  و����ش��ع��ة  حملة  يف  للم�شاركة  �خل��ي��م��ة 
لتنظيم  �ملنطقة  يف  �لأخ��رى  هيلتون  ومكاتب  فنادق  جهود  مع  بالتز�من 
حمالت تنظيف �شاملة و�أن�شطة جمتمعية �أخرى يف جميع �أنحاء �ملنطقة. 

وُتعترب �جلهود �ملتميزة �لتي تبذلها هيلتون �لعاملية يف ر�أ�س �خليمة جزء�ً 
�لعاملية  باأ�شبوع �خلدمة  �لتو�يل  �لثالث على  للعام  �ل�شركة  �حتفالية  من 
يف �لفرة بني 19-25 �أكتوبر، تاأكيد� للتز�مها بخدمة �ملجتمعات �لتي 
�مل�شاركة  بالبناء على هذه  �لعام  �ل�شركة هذ�  تتو�جد وتعمل فيها. وتقوم 
�ملجتمعية و�ل�شعي ل�شتكمال �أكرث من 3،000 من �مل�شاريع �خلدمية يف 

جميع �أنحاء �لعامل. 
ر�أ����س �خل��ي��م��ة، قال  وب��احل��دي��ث ع��ن م��ب��ادرة تنظيف �ل�شاطئ و�ل��ب��ح��ر يف 
كري�شتيان غريغ، نائب �لرئي�س للعمليات ملنطقة �شبه �جلزيرة �لعربية يف 
للعمل  لنا  عظيمة  فر�شة  للخدمة  �لعاملي  �لأ�شبوع  يعد  �لعاملية:  هيلتون 
معا من �أجل �إحد�ث تغير حقيقي يف جمتمعاتنا �ملحلية، وناأمل �أن ترك 
حملتنا هذ� �لعام �أثر� كبر� على �شبه �جلزيرة �لعربية. �إن روؤية �ل�شكان 
وهم يتعاونون بن�شاط مع فريقنا هو �أمر ملهم، فنحن ن�شعى د�ئما لتمكني 
�شيوفنا من �ل�شفر �لهادف وهو �لتز�م من هيلتون �لعاملية لعر�س �لقيم 

�مل�شركة مل�شروعاتها وجمتمعاتها حول �لعامل. 

مدر�شة كوليجيت االأمريكية تطلق حملة �ُشقية 
للعمال بتعاون مع م�شروع �شيمن�س يف دبي

�ُشقية  ��شم  م��ب��ادرة خرية حت��ت  يف 
�ملتطوعون  قام   ،)WFW( للعمال 
لالأعمال  �شيمن�س  مل�شروع  �لتابعون 
على  �ملاء  زجاجات  بتوزيع  �خلرية 
�أحياء  ل��ل��وج��ه يف  �ل��ع��م��ال وم��ن��ادي��ل 
�نطلقت  وقد  �أكتوبر،   18 يوم  دبي 
كوليجيت  م���در����ش���ة  م����ن  �مل�����ب�����ادرة 
 . �لأمريكية )CAS( ب� �أم �شقيم 2 

�مل���ب���ادرة ج���زء م��ن �مل�شروع  وت��ع��ت��رب 
بتوفر  �مل���ل���ت���زم  ع����ط����اء،  �مل�������ش���م���ى 
حيث  م��ن  لطالبنا  �مل�شتمر  �ل��دع��م 
�ح���ت���ي���اج���ات���ه���م. وم������ن �لأه���������د�ف 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��م�����ش��روع ت��وف��ر مياه 
عن  �لإع���الن  مّت  و�لتعليم.  نظيفة 
�لذكرى  �حتفالت  يف  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
موؤ�ش�شة  ت��اأ���ش��ي�����س  ع���ن  �ل���ع���ا����ش���رة 
للربية   Innoventures
�أق���ي���م���ت يف كل  و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����ت����ي 

�ملد�ر�س �لتابعة للموؤ�ش�شة. 

فندق �شوفيتيل كورني�س اأبوظبي يح�شد 
جائزتني من وات�س اأون لعام 2014

ح�شد فندق  �شوفيتيل كورني�س �أبوظبي  جائزتني مرموقتني 
2014، وح��از كل من مطعم   �أون  لعام  من ج��و�ئ��ز  و�ت�س 
مطعم  �أف�شل  جائزة  على  �لتايالندي  �شباي�س   �أن��د  �شيلك 
�أف�شل مقهى  لوكافيه  ح�شل على جائزة  بينما   تايالندي 

لعام 2014. 
ن��ائ��ل �ل��وع��ري م��دي��ر ع��ام ف��ن��دق  �شوفيتيل  و�أع����رب �ل�شيد 

كورني�س �أبوظبي  عن �شعادته بتلقي �جلائزتني �ملرموقتني و�ملقدمتان من موقع  و�ت�س �أون  �ملعروف عامليا يف جمال �ملطاعم 
و�ل�شياحة و�لرفيه يف �ملنطقة و�لتي متيز �لفندق عن باقي �لفنادق بتوفر �أحد �أف�شل �ملطاعم و�ملقاهي يف �أبوظبي وقال �أود 

�أن ن�شكر جميع �شيوفنا �لذين �شوتو� ملطعم �شيلك �أند �شباي�س ولوكافيه .

عرو�س ماما ميا ال�شهرية اأوائل العام اجلديد بدبي احتفااًل مبرور 20 عامًا على انطالق مهرجان دبي للت�شوق

افتتاح مطعم بي�شكوتي يف فندق ميلينيوم كورني�س اأبوظبي

بارك حياة اأبوظبي ي�شت�شيف
 معر�شًا للفنانة الفرن�شية كارين رو�س 
ي�شت�شيف فندق بارك حياة �بوظبي بجزيرة �ل�شعديات حاليا 
معر�شا للفنانة �لفرن�شية كارين رو�س خالل �لفرة بني 22 
�ل�شيف  �كتوبر �حل��ايل ومتا�شيا مع هذ� �حل��دث يعتزم   30 و 

ثوما�س جا تقدمي معجنات تعك�س ��شلوب هذه �لفنانة. 
وميكن لل�شيوف تذوق �إبد�عات �ل�شيف من �ملعجنات �ىل جانب 
كافيه   لي��ربي��ري  رو����س يف   ك��اري��ن  للر�شامة  �لفنية  �لأع��م��ال 
�أبوظبي  حياة  ب��ارك  ومنتجع  فندق  ويقع  �ل��ف��رة  تلك  خ��الل 
من  دقائق  بعد  على  �جلميلة،  �ل�شعديات  جزيرة  �شاطئ  على 

كورني�س �ملدينة .

�بوظبي  و�ل�����ش��ف��ر  يف  �ل�����ش��ي��اح��ة 
ويتميز مطعم بي�شكوتي  باجو�ء 
و�ل�شرخاء  �لهدوء  �ل��دفء  من 
وهو مثايل لتناول �لطعام للمتعة 
قبل  م����ن  ل��ل��ع��م��ل  �و  و�ل���رف���ي���ه 

�ل�شركات . 
ويقدم هذ� �ملطعم �جلديد قائمة 
�مل�شروبات  م��ن  ومتنوعة  ك��ب��رة 
تر�شي خمتلف  �ل��ت��ي  �لط��ب��اق  و 
�ل�شلطات  ف���ي���ه���ا  مب����ا  �لذو�ق 

رئ��ي�����ش��ي��ة ل�����ش��ي��اح��ة �لأع����م����ال يف 
�مل���ن���ط���ق���ة، و�ن������ه ع���ل���ى ث���ق���ه ب����اأن 
�شيوف �لفندق �شوف ي�شتمتعون 
�ل��ت��ي تتميز  �ل��ر�ق��ي��ة  ب��اخل��دم��ة 
بها فنادق هوليد�ي �ن  �ملعروفة 
��شتعر�س  ج��ه��ت��ه  وم����ن  ع���امل���ي���اً. 
مدير  ج����الرد  ���ش��ي��دري��ك  �ل�شيد 
و�شط  �بوظبي  �ن  هوليد�ي  ع��ام 
�مل��دي��ن��ة مم���ي���ز�ت �ل��ف��ن��دق �لذي 

�لأماكن  من  �لعديد  بجو�ر  يقع 
�ملهمة ومر�كز �لعمال وكربيات 
�لفندق  ي��ج��ع��ل  مم���ا  �ل�������ش���رك���ات 
مثاليا لل�شيوف ورجال �لعمال 
�لفندق يقع على  �ن  ، �ىل جانب 
�أه�����م مر�كز  ب��ع��د خ���ط���و�ت م���ن 

�لت�شوق يف �بوظبي .
وع���������ق���������ب �جل�����������ول�����������ة ح���������ش����ر 
ع�شاء  م�������اأدب�������ة  �لع�����الم�����ي�����ني 

ب�شحبة  لب������ي������از�  م���ط���ع���م  يف 
�نركونتيننتال  ف���ن���ادق  م�����در�ء 
ب���الز�  وك�������رو�ن  �ن  وه���ول���ي���د�ي 
جمموعة  وكانت  �بوظبي  بامارة 
فنادق �نركونتيننتال قد �علنت 
يف ب��د�ي��ة ���ش��ه��ر �ك��ت��وب��ر �جل���اري 
ع��ن �ف��ت��ت��اح ف��ن��دق ه��ول��ي��د�ي �ن 
�لذي  �بوظبي،  يف  �ملدينة   و�شط 
ف��ن��دق يحمل عالمة   ث���اين  ي��ع��د 

فنادق  و�����ش����اد�����س  �ن  ه���ول���ي���دي 
�ملجموعة يف �لعا�شمة �لإمار�تية 
مدينة  و�شط  يف  �لفندق  يقع  ،�إذ 
�بوظبي ويرحب �لفندق ب�شيوفه 
م������ن رج���������ال �أع�������م�������ال وحم���ب���ي 
�ل�شرخاء وق�شاء �لإجاز�ت مع 
مركز  م��ن  لقربه  �لعائلة  �أف����ر�د 
�ملر�فق  خم��ت��ل��ف  وم����ن  �مل���دي���ن���ة 

�لرفيهية .

و�لبا�شتا  و�مل��ع��ك��رون��ة  �ل��ط��ازج��ة 
�لفرن  م��ن  و�لبيتز�  و�لري�شوتو 

مبا�شرة.
بي�شكوتي   مطعم  و�شل  قد  وك��ان 
قائمة  يف  �ل���ن���ه���ائ���ي  �ل�������دور  �ىل 
�مل��ط��ع��م �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي �لأوروب������ي  
يف �ط����ار ج���ائ���زة ت��ق��دم��ه��ا جملة 
و�ت�س �ون يف حني �عترب من قبل 
 10 �أف�شل  من  كو�حد  �جلمهور 

مطاعم يف �أبوظبي. 

فنادق  جم���م���وع���ة  �����ش���ت�������ش���اف���ت 
�ن���رك���ون���ت���ي���ن���ن���ت���ال ن���خ���ب���ة من 
مم��ث��ل��ي و���ش��ائ��ل �لع�����الم بدولة 
�لم�������ار�ت ب��ه��دف �ل��ت��ع��رف على 
�بوظبي  �ن  ه���ول���ي���د�ي  ف���ن���دق  
و�شط �ملدينة . �لذي مت �فتتاحه 
ح����دي����ث����ا ون����ظ����م����ت �مل���ج���م���وع���ة 
�شملت  �لفندق  م��ر�ف��ق  يف  جولة 
�لتي مت حتديثها  �ل��ن��زلء  غ��رف 
ب���اأث���اث ع�����ش��ري ، كما  ب��ال��ك��ام��ل 
�لأمري  �جلناح  �جلولة  �شملت 
�ملر�فق  م���ن  و�ل��ع��دي��د   ، �ل��ف��خ��م 
تري  �ل�ش����يد  وع���رب  �لخ�����رى. 
جمموعة  يف  �لعام  �ملدير  بي�����رو 
�نرك����ونتي���ن���نت���ال  ف��ن�����������ادق 
�شع���ادته  ع��ن  �أبوظب����ي  ملن���طقة 
من  �لإعالمي����ني  با�شت�����شافة 
�ملحلية  و�مل��ج��������������الت  �ل�ش����ح��ف 
بع�س  وت��ق��دي�����������������������م  و�خل��ل��ي��ج��ي��ة 
بالف��ندق  �خل���ا����ش���ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
وجهه  تعترب  �ب��وظ��ب��ي  �ن  وق���ال 

جيورجيو  ����ش���������������������������ع���ادة  ����ش���ه���د 
�لإيطايل  �ل�����ش��ف��ر  ���ش��ت��ار�ت�����ش��ي 
مطعم  �فتتاح  حفل  �لدولة  لدى 
ميلينيوم  ف��ن��دق  يف  ب��ي�����ش��ك��وت��ي  
�ل��ك��ورن��ي�����س يف �أب���وظ���ب���ي و�ل����ذي 
يطل على حديقة �لعا�شمة و�شط 
�مل��دي��ن��ة ك��م��ا ���ش��ه��د �حل��ف��ل فريق 
�لكورني�س  ميلينيوم  فندق  �د�رة 
وع����دد م���ن �لع��الم��ي��ني ورج���ال 
وكالت  بع�س  وممثلي  �لع��م��ال 

فندق هوليداي اإن اأبوظبي و�شط املدينة ي�شت�شيف ممثلي و�شائل االإعالم  



     

تتلقى 5700 معايدة 
مبيالدها الـ104

تلقت �جلدة �لربيطانية بيتي ما�شكر 5700 بطاقة تهنئة ب� ذهول يف 
عيد ميالدها �لر�بع بعد �ملائة، وذلك بعد �نت�شار هائل لند�ء مت توجيهه 

عرب و�شائل �لتو��شل �لجتماعي جلعل هذ� �ليوم ذ� �شبغة خا�شة.
وقالت ع�شوة طاقم �لتمري�س �لذي يقوم على رعاية ما�شكر يف منزلها 
�لند�ء، عرب موقع في�س بوك: لقد كان  �أطلقت  لورين مار�شال، و�لتي 
�شيء  �إن��ه  �لبطاقات،  فتح  يف  ي�شاعدوننا  �لأ�شخا�س  من  �لكثر  لدينا 

خيايل .
�لعامل  نائية يف  مناطق  �لربيطانية من  �جلدة  على  �لتحيات  و�نهالت 

مثل هونغ كونغ و�ليابان و�أ�شر�ليا و�لوليات �ملتحدة.
ما�شكر  بيتي  يف  حباً  عنو�ن  حتت  ب��وك  في�س  على  �شفحة  تد�شني  ومت 
بعد �أن قالت ما�شكر �إنها مل تكن تتوقع �أن حت�شل على بطاقات كثرة 
لإمتامها عامها �لر�بع بعد �ملائة كالتي �شبق و�أن ح�شلت عليها عندما 

�أمتت عامها �ملائة.

يقتل دبًا اقتحم منزله 
قتل  فلوريد�  رج��ال من  �إن  بفلوريد�  �لربية  ق��ال موظف يف جلنة �حلياة 
منزله  �ل��دب  �قتحم  بعدما  كيلوجر�ما   180 ي��زن  �أ���ش��ود  دب��ا  بالر�شا�س 

ليلتني على �لتو�يل للح�شول على كي�س به طعام كالب.
وقال فيكتور بير�س  من ليدي ليك عن �حلادث �لذي وقع ليل �لأربعاء يف 
مقابلة م�شورة بثتها �شحيفة �أورلندو �شنتينل على �لنرنت �شعرت �أنني 

يف خطر و�أنني �شاأطلق �لنار عليه �إذ� مل يغادر. 
وق��ت��ل دب يف ف��ل��وري��د� �أم���ر غ��ر ق��ان��وين. وق���ال ج��ري��ج ورك��م��ان م��ن جلنة 
�حلفاظ على �حلياة �لربية و�لأ�شماك يف فلوريد� �إنه يتوقع حتويل �لق�شية 

لالإدعاء �أوئل �لأ�شبوع �جلاري لدر��شتها عند �لنتهاء من �لتحقيق.
�ل��دب من  ملنع  ي�شتطيع فعله يف حماولة  �أن��ه فعل ما  وق��ال وركمان يبدو 

�لعودة ... ننظر جميع �جلو�نب لتخاذ �أف�شل قر�ر. 
وتعرب �لدببة و�لب�شر �لطريق مما يوؤدي �أحيانا �إىل هالك هذه �حليو�نات 
يف و�شط فلوريد� حيث ن�شاأت تق�شيمات �شكنية مر�مية �لأطر�ف يف �ملوطن 

�ل�شابق للدببة وعلى طول �ملمر�ت �لطبيعية حول غابة �أوكال �لوطنية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كوبي �شمولدرز 
حامل بطفلها الثاين

وعار�شة  �لكندية  �ملمثلة  تنتظر 
�شمولدرز  ك��وب��ي  �ملعتزلة  �لأزي����اء 

طفلها �لثاين.
 32 �لعمر  من  �لبالغة  �شمولدرز، 
روبني  بدور  ��شتهرت  و�لتي  عاماً، 
�لأمريكي  �مل�شل�شل  يف  �شربات�شكي 
 How I Met Your �ل�����ش��ه��ر 
حامل،  �أن���ه���ا  �أع���ل���ن���ت   Mother
منذ  ت��ع��رف  ل  �أن���ه���ا  �إىل  م�����ش��رة 

متى.
�لثاين  طفلها  ه��و  ه���ذ�  �أن  ي��ذك��ر 
من زوجها �ملمثل �لأمريكي تر�ن 
كيلم، حيث يبلغ عمر طفلها �لأول 

خم�س �شنو�ت. 
 How I وك�����ان خم����رج م�����ش��ل�����ش��ل 
Met Your Mother قد وجد 
�إخ���ف���اء حملها  ب��ال��غ��ة يف  ���ش��ع��وب��ة 
�أثناء ت�شوير �مل�شل�شل عام 2009، 
�حلبكة،  ���ش��م��ن  ي��ك��ن  مل  و�ل������ذي 
���ش��خ�����ش��ي��ة روب�����ني مل  �أن  ن��اه��ي��ك 
تكن تريد �لإجناب. ولكن �لنجمة 
لي�شت بحاجة لإخفاء حملها �لآن، 

فامل�شل�شل قد �نتهى.

تهرب عرب دورة مياه املطار 
و�قعة  �م�س  �لقاهرة،  مبطار  �لر�نزيت  �شالة  �شهدت 
يف  طفليها  ب�شحبة  مينية  ر�ك��ب��ة  ه��رب��ت  ح��ي��ث  غ��ري��ب��ة 
دورة �ملياه، حتى ل ت�شافر �إىل زوجها على من �لطائرة 
حقائبها  �إن���ز�ل  بعد  �إل  تظهر  ومل  �شنعاء،  �إىل  �ملتجهة 

و�إقالع �لطائرة بدونها.
وقال رئي�س نوبتجية �ل�شرطة، �لعقيد وليد ر�شو�ن، �إنه 
�أثناء �إنهاء �إجر�ء�ت �شعود ركاب �لطائرة �ليمنية �ملتجهة 
�إىل �شنعاء، تبني �ختفاء �لر�كبة �ليمنية وطفليها، وبعد 
ف�شل �لعثور عليها مت �إنز�ل حقائبهم و��شتاأنفت �لطائرة 

رحلتها بدون �لركاب �لثالثة.
و�أ�شار ر�شو�ن �إىل �أن �لر�كبة وطفليها ظهرو� بعد ذلك 
وك�شفت عن وجود م�شاكل مع زوجها ورف�شت �ل�شفر على 
�لرحلة حتى ل تعود �إليه، حيث كانت �أ�شرتها يف ود�عها 
�لطائرة  �إق��الع  بعد  �خل��روج  و�أر�دت  �ل�شفر  �شالة  �أم��ام 
ومغادرة �أ�شرتها للمطار، ومت ت�شليمها �حلقائب و�ل�شماح 

لها باخلروج من �لد�ئرة �جلمركية دون توقيف. 

تقتل 3 من اأطفالها �شنقا
�أطفالها �شنقا، فيما  �أردنية على قتل ثالثة من  �أقدمت 
�لكائن يف منطقة  �مل��ن��زل  ف��رت خ���ارج  �ل��ت��ي  �بنتها  جن��ت 

طرببور �شمال عمان.
وقال م�شدر �أمني ل�شحيفة حملية، �ل�شبت: �أقدمت �لأم 
�لأربعينية �أي�شا على �لتمثيل بجثث �أطفالها، وهم ذكور 
�أن و�لدهم  �إىل  ، لفتا  �أع��و�م  �أعمارهم )4 و5 و8(  تبلغ 

م�شجون يف �أحد مر�كز �لإ�شالح و�لتاأهيل.
�لأم  خاللها  �رتكبت  �شاعات  �شت  بعد  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
�لأم يف  �إنقاذ  �لدفاع �ملدين من  ك��و�در  جرميتها، متكنت 

�للحظات �لأخرة بينما كانت حتاول �شنق نف�شها .
ويف �لوقت �لذي فتحت فيه �لأجهزة �لأمنية حتقيقاتها 
يف �حلادثة، ُنقلت جثث �لأطفال �إ�شافة �إىل �لأم مل�شت�شفى 
�لأمر حمزة يف عمان، حيث مت حتويل �جلثث �إىل �لطب 

�ل�شرعي لتحديد �أ�شباب �لوفاة.

يقتل قائده لتدخله يف نزاع مع زوجته
ذكر تقرير �إخباري �أن جنديا كمبوديا لذ بالفر�ر، بعدما 
�شاطور  بو��شطة  �شنا  منه  �أ���ش��غ��ر  ق��ائ��د�  قتل  �أن���ه  ت���ردد 

ب�شبب تدخله يف نز�ع مع زوجته. 
ون�شب نز�ع بني �لرقيب تي بونثويون 44 عاما، وزوجته 
�إىل  دفعها  مم��ا  �لأرب���ع���اء،  ي��وم  مينت�شي  بانتي  �إقليم  يف 
�لت�شال بال�شابط �لذي ير�أ�س زوجها، بح�شب ما نقلته 

�شحيفة كمبوديا ديلي عن م�شوؤول ع�شكري. 
�ملنزل  �إىل  عاما   28 ري��ث  ه��وجن  �ل�شابط جنيت  وو�شل 
وقام بتاأديب بونثويون و�شفعه مرتني، بح�شب �لتقرير، 
ورك�������س ب���ون���ث���وي���ون ب��ع��د ذل����ك د�خ�����ل �مل���ن���زل و�لتقط 

�شاطور�. 
فيارين  �شينج  �لع�شكري  �مل�شوؤول  عن  �ل�شحيفة  ونقلت 
�أن بونثويون �شرب �ل�شحية بال�شاطور يف مقدمة رقبته 
�ل�شرطة عن  وتبحث  �ل��ف��ور.   على  قتيال  و�أرد�ه  مرتني 

بونثويون �لذي يعتقد �أنه فر �إىل تايالند. 

الفواتري ُت�شبب ال�شكري وال�شمنة 
تو�شل باحثون �أمريكيون �إىل �أن �لإي�شالت و�لفو�تر �لورقية قد ُت�شبب �لإ�شابة بالأمر��س �ملزمنة مثل �ل�شكري 
�أن ميت�شها �جللد،  �ملو�د �لكيميائية �مل�شنوعة منها تلك �لفو�تر، �لتي ميكن  �ل�شرطان، ب�شبب  و�ل�شمنة و�أي�شاً 

وتنتقل منه �إىل �لدم.
وقال �لباحثون بجامعة مي�شوري �لأمريكية �إن �ملو�د �مل�شنوع منها �لفو�تر و�إي�شالت �إيه تي �إم هي ثنائي �لفينول 
وت�شربها  لتحللها  نظر�ً  خطرة  �شحية  �أ���ش��ر�ر�ً  ُت�شبب  كيميائية  م��ادة  وه��ي   BPA �أو  بي�شفمزل  با�شم  �ملعروفة 
بالعديد  �إىل �لإ�شابة  ب��دوره  ي��وؤدي  �ل��ذي  �لأم��ر  �لهرمونات،  ُت�شبب ��شطر�بات يف  �لإن�شان، ومن ثم  د�خ��ل ج�شم 
من �لأمر��س �خلطرة مثل �ل�شكري و�لعقم و�أمر��س �لكبد و�لقلب وغرها، بح�شب ما ورد يف موقع د�يلي ميل 

�لربيطاين.
�أوروب��ا، لكن ل تز�ل  وقد مت حظر ��شتخد�م هذه �ملادة �لكيميائية د�خل �لعبو�ت و�لقو�رير �خلا�شة بالأطفال يف 
�لأمريكيون بوجود  �لباحثون  �أطلقها  �لتي  �لدر��شة  �أف��ادت هذه  و�لآن  �لبال�شتيكية،  �لطعام  �أدو�ت  م�شتخدمة يف 
�مل��ادة �شريعة �لمت�شا�س د�خل  �إىل هذه  �إيه د�خل �لفو�تر �لورقية، م�شرة  ن�شب تركيز عالية من مادة بي بي 
ج�شم �لإن�شان من خالل مالم�شة �جللد لها، ل�شيما عندما تكون مدجمة وخملوطة مع مو�د كيميائية �أخرى مثل 

�لكرميات �لو�قية من �ل�شم�س و�ل�شابون ومطهر �لأيدي �ل�شائل.
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مكفوفون يوؤ�ش�شون فرقة مو�شيقية
�أن�����ش��اأت جم��م��وع��ة م��ن �مل��ك��ف��وف��ني �مل��وري��ت��ان��ي��ني ف��رق��ة مو�شيقية 
حاولو� بها �أن يتعّدو� حدود �لفن ليجعلو� منها و�شيلة لالندماج 

�لجتماعي، بعد �أن كان بع�شهم ميتهن �لت�شول.
�إىل  �لب�شر،  ف��ق��د�ن  �أع�شائها  ب��ني  جمع  �لتي  �ملجموعة  وت�شعى 
تغير نظرة �ملجتمع �ملوريتاين لذوي �لحتياجات �خلا�شة وك�شر 

�لعزلة �لتي يعي�شونها.
وق���د ح��ق��ق��ت �مل��ج��م��وع��ة جن��اح��ا ك��ب��ر� يف �إح���ي���اء �حل���ف���الت، مما 
�أعطاها �أمال يف حتقيق مزيد من �ملكا�شب و�حل�شول على مزيد 

من �لت�شجيع.
وقد مكنت هذه �ملبادرة �ملجموعة -�لتي كان بع�س �أفر�دها ميتهن 
�لت�شول- من �لعتماد على �أنف�شهم يف توفر مك�شب يكفيهم مذلة 

�ل�شوؤ�ل، رغم عدم �حر�فهم �لفن و�فتقارهم للتدريب.
�لتي متكنهم  �ملادية  �لو�شائل  �لفرقة من �شعف  �أع�شاء  وي�شتكي 
من تو�شيع د�ئرتهم ون�شر فنهم، يف جمتمع حتتكر �لفن فيه �أ�شر 

حمددة وتتو�رثه.

ينتحر هربًا من الزواج
�أق����دم ���ش��اب م�����ش��ري م��ن �مل��ن��ي��ا ي��دع��ى حم��م��د ع��ي��د مم���دوح )20 
�شنة( على �لنتحار �شنقاً يف �شباح يوم �حلنة، للهرب من �لزو�ج 

بالعرو�س �لتي فر�شها �أهله عليه.
وتاأخر حممد �شباح يوم �حلنة يف �ل�شتيقاظ من �لنوم على غر 
عادته، فطرق �لأب �لباب ولكن مل يجب �لبن، فدفع �لباب بقوة 

ليجده م�شنوقاً يف �شقف �لغرفة.
و�شقط �لأب مغ�شيا عليه من هول �ل�شدمة، و�نقلبت زغاريد �لأم 

�إىل �شر�خ، ليتحول �لعر�س �إىل ماأمت.

تقتل ابن زوجها �شعقا 
قررت �شيدة م�شرية �لتخل�س من �بن زوجها ب�شعقه بالكهرباء 
حتى �ملوت. وتقدم جد �لطفل ويدعى �أحمد �شعبان �لغنيمي )68 
�لبارود، ببالغ �شد  �إيتاي  �لتابعة ملركز  �إحدى �لقرى  عاما(، من 

زوجة �بنه �ملغرب باخلارج يتهمها بقتل حفيده.
قتله  ور�ء  �ل��ط��ف��ل  و�ل���د  زوج���ة  �أن  ت��ب��ني  �ل�����ش��رط��ي،  وبالتحقيق 
�شعقا بالكهرباء، حيث �عتادت �ملر�أة تعذيب �لقتيل �أحمد حممد 
يعمل  �ل��ذي  و�ل���ده  غياب  م�شتغلة  بالكهرباء،  �شعقا  )11عاما( 

بدولة �لإمار�ت.
�آث���ار ح���روق يف  ب��ه  �لطفل  �أن  �ل�شرعي  �ل��ط��ب  م��ن تقرير  وت��ب��ني 

�لبطن و�لظهر و�لرقبة و�آثار قدمية من �لتعذيب.

وفاة فتاة اأثناء جراحة جتميل 
�أثناء  توفيت  بريطانية  مو�طنة  �أن  �لتايالندية،  �ل�شرطة  ذك��رت 

�إجر�ء جر�حة جتميل يف �لعا�شمة بانكوك. 
�لتخدير  ب�شبب  مل�شاعفات  عاما   24 �لربيطانية  �مل��ر�أة  تعر�شت 

�أثناء �إجر�ء �جلر�حة. 
وقال �شابط �ل�شرطة �لكولونيل ت�شالياجن �إينثيب �إنها مل ت�شتعد 

وعيها مرة �أخرى بعد تخديرها عن طريق �حلقن يف �لوريد . 
�لأ�شباب  لتحديد  �جلثمان  ت�شريح  �شيجري  �أنه  �ل�شرطة  وذك��رت 
معاير  م��ر�ج��ع��ة  �أي�����ش��ا  �شيجري  �أن���ه  م�شيفة  ل��ل��وف��اة،  �لفعلية 

�ل�شالمة يف �ملركز �لطبي �لذي �أجريت فيه �جلر�حة. 
املمثلة االأمريكية جي�سيكا األبا لدى و�سولها على ال�سجادة احلمراء خالل حفل افتتاح هايكو من قبل امل�ساهري 

حمرتفني وهواة يف جزيرة هاينان جنوب ال�سني. )اأ ف ب(

نان�شي عجرم 
تطرح كليب »يال« 

نان�شي  �للبنانية  �لفنانة  طرحت 
عجرم كليب �أغنيتها �جلديد يال 
، عرب قناتها �لر�شمية على موقع 
�ل�شهر  �ل��ف��ي��دي��وه��ات  حت��م��ي��ل 

يوتيوب .
و�أطلقت نان�شي �لعنان حليويتها 
و���ش��ب��اب��ه��ا يف ه����ذ� �ل��ك��ل��ي��ب، كما 
وعفويتها،  ب��ب�����ش��اط��ت��ه��ا  مت��ي��زت 
حيث �رتدت ف�شتانا رقيقا للغاية، 
�لرومان�شي  �لديكور  عن  ف�شال 
�مل��ك��ون م��ن �ل��ق��ل��وب و�ل�����ورود، ما 
�أ���ش��ف��ى على �لأج����و�ء �مل��زي��د من 

�ل�شاعرية.
كليب يال من كلمات �أمين بهجت 
يحيي،  حم���م���د  و�أحل���������ان  ق���م���ر 
وت��وزي��ع ط���ارق م��دك��ور، و�إخ����ر�ج 

�إجني جمال.
كما ت�شتعد نان�شي لت�شوير �أغنية 
جديدة حتت عنو�ن �مل�شري مان 
، لطرحها على �لف�شائيات خالل 

�لأيام �لقليلة �ملقبلة.

�شارة جي�شيكا تزعج جريانها
منهاتن  بولية  فيلدج،  وي�شت  �شكان  باركر  جي�شيكا  �شارة  هوليود  جنمة  ��شتفزت 
�لذي تت�شبب فيه بطلة �جلن�س  �لكبر  �لإزع��اج  ب�شبب  و�أث��ارت غ�شبهم  �لأمريكية، 

و�ملدينة �لكبرة .
م��ن ك��رثة زو�ر �شقتها و�حلفالت  وت��ك��ر�ر�ً  �مل��ن��زل و�جل���ر�ن �شكو� م���ر�ر�ً  �أ���ش��ح��اب 
�ل�شاخبة �لتي تزعج ر�حتهم، ف�شاًل عن �لأ�شخا�س �لذين يت�شللون وي�شعدون �لدرج 

من �أجل �لت�شوير هناك، فو�شعو� لفتة و��شحة حتظر �ل�شعود على �ل�شالمل. 
جر�نها  غ�شب  �لنجمة  �أث���ارت  �لأم��ري��ك��ي��ة،  بو�شت  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  وبح�شب 

حتدي  وق���ررت  �ل�شلم،  درج  على  و�ل�شعود  �لت�شوير  ب��ع��دم  طلبهم  بتجاهلها 
حيث  �ل��درج،  عرب  �ل�شعود  ممنوع  لفتة  رغ��م  �ل�شلم  على  و�لت�شوير  �جلميع 
�شعدت هي و�أ�شدقائها عرب �ل�شلم و�لتقطت �لعديد من �ل�شور يف �إطار خط 

�نتاج �أحذيتها �جلديد.

باأف�شل مظهر  �مل��ر�أة �لظهور  �ل��ذي حت��اول فيه  �لوقت  يف 
�أمام �لآخرين من خالل ��شتخد�م خمتلف �أنو�ع م�شاحيق 
�لتجميل و�لعناية بالب�شرة و�ل�شعر و�رتد�ء �أجمل �لثياب، 
بها  تعرف  ل  �لتي  �ملخجلة  �حلقائق  بع�س  هناك  �أن  �إل 
�ل��ن�����ش��اء ح���ول ب��ع�����س �مل��م��ار���ش��ات �ل��ي��وم��ي��ة �ل��ت��ي يقدمن 
ويل�شون  �ألي�س  �لكاتبة  وحاولت  للوقت.  �خت�شار�ً  عليها 
�ليومية �لتي حتاول  �لت�شرفات  �أهم  ت�شليط �ل�شوء على 
مع  حلة  باأبهى  �لظهور  خاللها  م��ن  �لن�شاء  م��ن  �لعديد 
بالأجز�ء  بالعناية  و�لكتفاء  �لعيوب،  من  �لعديد  �إخفاء 
د�يلي  �شحيفة  �أوردت  ما  بح�شب  �أج�شادهن  من  �لظاهرة 
ميل �لربيطانية. -1 غ�شل ن�شف �ل�شعر  ل ترغب �لكثر 
�لأجز�ء  �أن  �إل  يومي،  ب�شكل  �شعورهن  بغ�شل  �لن�شاء  من 
�لظاهرة منه تتعر�س لعو�مل �لطق�س و�لغبار و�لأو�شاخ، 
لذلك تلجاأ بع�شهن �إىل غ�شل �جلزء �لأمامي �لظاهر من 

�ل�شعر وو�شع �لكرميات مع �إخفاء باقي �ل�شعر.
 -2 ترك �ل�شعر يف �لأماكن �ملخفية  ي�شكل �ل�شعر م�شكلة 
�ل�شاقني  �شعر  حلق  من  وب��دًل  �لن�شاء،  من  �لعديد  ل��دى 
يف  �ل�����ش��ع��ر  ت���رك  �إىل  بع�شهن  تعمد  ب��ال��ك��ام��ل،  و�ل��ي��دي��ن 
�لأم���اك���ن �مل��خ��ف��ي��ة حت��ت �ل��ث��ي��اب، و�لك��ت��ف��اء ب��ح��ل��ق �شعر 

�ل�شاقني �و �لذر�عني �لبادي للعيان. 

�لن�شاء  حتاول  �جل�شم   من  �لظاهرة  �ملناطق  تبي�س   3-
ت��ب��ي��ي�����س ب�شرتهن  �لأح����ي����ان،  م���ن  ك��ث��ر  �ل�������ش���م���ر�و�ت يف 
�لغاية،  ل��ه��ذه  خم�ش�شة  جت��م��ي��ل  م�����ش��اح��ي��ق  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
وت��ط��ب��ق ه���ذه �مل�����ش��اح��ي��ق ع��ل��ى �ل���وج���ه و�ل��ع��ن��ق و�ملناطق 

�لظاهرة من �جل�شم فقط. 
تنظيف  من  بدًل  �لعطور  با�شتخد�م  �لرو�ئح  �إخفاء   4-
معطرة،  مب�شاحيق  �ل��ث��ي��اب  وغ�����ش��ل  ج��ي��د  ب�شكل  �جل�����ش��م 
للعطور  �مل���ف���رط  �ل���ش��ت��خ��د�م  �إىل  �ل��ن�����ش��اء  ب��ع�����س  ت��ل��ج��اأ 

لإخفاء رو�ئح �لتعرق وغرها.
 -5 �إخفاء �حلو�جب مب�شاحيق �لتجميل  يف بع�س �لأحيان، 
حو�جبهن  تغطية  �إىل  و�ل��ن�����ش��اء  �لفتيات  بع�س  ت�شطر 
مب�شاحيق �لتجميل، بدًل من نتفها بامللقط �أو يف �شالونات 

�لتجميل لأنهن ل ميلكن �لوقت �لكايف لذلك.
 -6 ط���الء �أظ��اف��ر �ل��ق��دم �ل��ظ��اه��رة ف��ق��ط  تك�شف بع�س 
�لأحذية �لن�شائية ��شبع �أو �ثنني فقط من �لقدم، ويغري 
�لقدم  �أظ��اف��ر  بطالء  �لك�شولت  �لن�شاء  من  �لعديد  ه��ذ� 

�لظاهرة فقط. 
 -7 ��شتخد�م �لأظافر �ل�شناعية  تتوفر يف �لأ�شو�ق �أنو�ع 
عديدة من �لأظافر �ل�شناعية �لتي تغني �ملر�أة عن ق�شاء 

وقت طويل يف �لعناية باأظافرها وت�شذيبها.

عادات جتميل ال تعرتف بها الن�شاء هولندي يعيد بناء �شفينة 
نوح

�شنع  ه���ول���ن���دي يف  ع���ام���ل  ب��ا���ش��ر 
�شفينة  غ��ر�ر  على  �شخمة  �شفينة 
جم�شمات  بها  وو���ش��ع  ن��وح،  �لنبي 
�لتي  �حل��ي��و�ن��ات  لأن�����و�ع  خ�شبية 
زوجني  ج��م��ع  ع��رب  حتملها  ك��ان��ت 

من كل خملوق.
و��شتغرق جو�ن هيربز، نحو ثالث 
�ل�شفينة، و�شممها  بناء  �شنو�ت يف 
ل�شتقبال  ج���اه���زة  ت���ك���ون  ب��ح��ي��ث 
بحكاية  �ملهتمني  خ�شو�شاً  �ل��زو�ر 
�لنبي. �تبع هيربز يف بناء �ل�شفينة 
�ل�����ش��خ��م��ة �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل �مل���ذك���ورة 
ي��ب��ل��غ عر�شها  ح��ي��ث  �لإجن���ي���ل،  يف 
ذر�عاً،   30 و�رتفاعها  ذر�عاً،   50
وبلغت  ذر�ع���������اً،   300 وط���ول���ه���ا 

تكلفتها نحو 1.6 مليون دولر.
للبناء  �لتخطيط  يف  هيربز  وب���د�أ 
1992، ولكنه بد�أ فى بنائها  عام 
منها  و�نتهى   2009 عام  بالفعل 
فريق  مب�������ش���اع���دة   ،2012 ع�����ام 

مكون من 50 �شخ�شاً.


