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5 �أندية قادرة على خطف 
رونالدو من ريال مدريد

عربي ودويل

50 طالبة متطوعة ي�شاركن بلدية 

عجمان يف تنفيذ حملة نظافة 

�لفجر �لريا�شي

�خبار �المار�ت

مينيون يتظاهرون الإخر�ج 
�حلوثيني من �شنعاء 

•• دبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل - بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 

دب��ي قبل ظهر �م�س كال  دب��ي - يف مدينة جمري� يف 
ورئي�س  وكاز�خ�شتان  بنغالدي�س  رئي�شي   - حدة  على 
�أعمال منتدى  �لذين ي�شاركون يف  وزر�ء لوك�شمبورج 

�لقت�شاد �لإ�شالمي �لعاملي يف دورته �لعا�شرة.
و�أكد �شموه خالل �للقاء�ت �لتي جمعته وهوؤلء �لقادة 
�ن دولتنا حري�شة على �إقامة عالقات طيبة ومتو�زنة 

مع جميع دول و�شعوب �لعامل.  )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لرئي�س  �بوظبي فخامة  �مل�شلحة �م�س يف  للقو�ت 
بيالرو�شيا  جمهورية  رئي�س  لوكا�شينكو  �لك�شندر 

�لذي يزور �لبالد حاليا.

�أبوظبي برئي�س بيالرو�شيا  ورحب �شمو ويل عهد 
�ل�شد�قة  عالقات  معه  وبحث  له  �ملر�فق  و�لوفد 
و�ل��ت��ع��اون ب��ن دول����ة �لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  بيالرو�شيا  وجمهورية 
مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة بن �لبلدين و�ل�شعبن 

�ل�شديقن. 
)�لتفا�شيل �س3(

   

حاكم عجمان يطلع على تفا�صيل واأهداف 
جائزة خالد بن طناف املنهايل للتفوق العلمي

•• عجمان-وام: 

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�لعلى حاكم عجمان �ن �لهتمام باأطالق �جلو�ئز �لعلمية و�لبتكار 
�ل��وط��ن م��ب��ادرة طيبة وعمل  �ب��ن��اء  و�لب����د�ع م��ن قبل �ملهتمن م��ن 
خريي يهدف �ىل ت�شجيع �لطالب على �لتح�شيل �لعلمي و�لتناف�س 
�لطيب  �لعمل  �ن  �شموه �ىل  �ل��درج��ات.. م�شري�  �على  للو�شول �ىل 
هو �لباقي. ودعا �شموه خالل �للقاء �لذي جمعه مع خالد بن طناف 
�ملنهايل �شاحب جائزة �لتفوق �لعلمي �ىل �ل�شتمر�ر يف تقدمي �لدعم 
منذ  �طلقها  �لتي  �جلائزة  خالل  من  �ملد�ر�س  يف  لبنائنا  و�مل�شاندة 

ثالث �شنو�ت حتت عنو�ن - �لتفوق �لعلمي.    )�لتفا�شيل �س4(

عبداهلل بن زايد : مكافحة القر�صنة 
البحرية متثل اأولوية ق�صوى للإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�أن  �آل نهيان وزي��ر �خل��ارج��ي��ة..  ب��ن ز�ي��د  �أك��د �شمو �ل�شيخ ع��ب��د�هلل 
�لإمار�ت  لدولة  ق�شوى  �أولوية  متثل  �لبحرية  �لقر�شنة  مكافحة 
�لعربية �ملتحدة مو�شحا �أن للدولة م�شلحة قوية يف �أمن و�ن�شيابية 
موؤمتر�  ع��ام  كل  ت�شت�شيف  فاإنها  ولهذ�  �لدولية  �لبحرية  �مل��م��ر�ت 
�ملعنية مبكافحة  �لأط��ر�ف  توؤمه  �لبحرية  �لقر�شنة  ملكافحة  كبري� 
�أرجاء �لعامل كافة. وقال �شموه يف مقال له مبنا�شبة  �لقر�شنة من 
�لبحرية  �لقر�شنة  ملكافحة  �لر�بع  �ملوؤمتر  �أعمال  �لدولة  ��شت�شافة 
ب���دور ري���ادي يف  �ل��دول��ة ت�شطلع  �إن  �ل��ي��وم يف دب��ي ..  �ل���ذي ينطلق 
�لتعاون �لإقليمي و�لدويل من خالل �شعيها �ملتو��شل لتعزيز �لوعي 

بالقر�شنة يف �لوطن �لعربي.                          )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س بيالرو�شيا  )و�م( حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله رئي�س كاز�خ�شتان  )و�م(

ا�ستقبل رئي�سي بنجالدي�س وكازاخ�ستان ورئي�س وزراء لوك�سمبورج 

حممد بن را�صد يوؤكد حر�ص الإمارات على 
تعزيز العلقات مع جميع دول و�صعوب العامل 

اأكد اأن االمارات بقيادة خليفة تقيم عالقات طيبة وبناءة مع دول العامل 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ص بيلرو�صيا 
جمالت التعاون الثنائي بني البلدين 

•• طرابل�س-وكاالت:

�أن����ه �أج�����رى يف ليبيا،  �أع���ل���ن م�����ش��وؤول �أمم�����ي، �م�����س 
م�شارو�ت تتعلق بالتح�شري�ت �جلارية من �أجل عقد 
ق��ال فيه م�شوؤول  ج��ول��ة ثانية م��ن �حل����و�ر، يف وق��ت 

حملي �إن هذه �جلولة �شتعقد، �لأ�شبوع �ملقبل.
ويف بيان له، قال �ملمثل �خلا�س لالأمن �لعام لالأمم 
�ملتحدة يف ليبيا، برناردينو ليون، �إنه �جتمع يف مدينة 
طربق ب�شرق ليبيا، مع رئي�س جمل�س �لنو�ب �لليبي، 
عقيلة �شالح قويدر، لإطالعه على �مل�شاور�ت �ملتعلقة 
�لثانية  �أجل عقد �جلولة  بالتح�شري�ت �جلارية من 

�مل�����ش��وؤول �لأمم���ي عن  م��ن �حل���و�ر. وفيما مل يف�شح 
�لليبي،  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ق��ال  �لتفا�شيل،  م��ن  م��زي��د 
�لدولية  �جلهود  بحث  تناول  فالجتماع  ل��ه،  بيان  يف 
�أُط��ل��ق م��ن مدينة  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي  ب��احل��و�ر  للو�شول 
غد�م�س )جنوب غرب( �إىل �أهد�فه، و�إنهاء كل �أ�شباب 

�لنز�ع، و�إعادة �ل�شتقر�ر �إىل �لبالد.
�لو�شاطة  جهود  ��شتعر��س  �لجتماع،  خ��الل  وج��رى 
وفاعل،  ح��و�ر حقيقي  لإر���ش��اء  تهدف  �لتي  �ل��دول��ي��ة، 
�لبالد،  رب���وع  �إىل  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  وي��ع��ي��د  �ل�����ش��ر�ع  ينهي 
بح�شب بيان �ملجل�س �لذي �أ�شار �إىل �أن ليون ��شتعر�س 

نتائج �حلو�ر�ت �لتي �أجر�ها مع خمتلف �لأطر�ف.
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جولة حوار ثانية يف ليبيا برعاية اأممية

عجوز فل�شطيني ي�شرح مل�شوؤويل �لمم �ملتحدة منع �مل�شتوطنن و�شوله �ىل مزرعته بال�شفة

�ل�شب�شي و�ملرزوقي.. دعوة للرحيل

لبنانيون يعاينون حجم �لدمار �لناجت عن �ل�شتباكات يف مدينة طر�بل�س )رويرتز(

قافلة تنقل �ملقاتلن �لب�شمركة من قاعدتهم �شمال �شرق �أربيل  عرب تركيا �ىل �شمال �شوريا  )� ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

�لب�شمركة  ق��و�ت  م��ن  عنا�شر  ب��د�أ 
�قليم  م�����ن  �ل����ت����وج����ه  �ل����ث����الث����اء 
كرد�شتان �لعر�ق عرب تركيا و�شول 
�ىل  لالن�شمام  �شوريا،  �شمال  �ىل 
يد�فعون  �لذين  �لك��ر�د  �ملقاتلن 
منذ قر�بة �ربعن يوما عن مدينة 
بالكردية(  )ك��وب��اين  �ل��ع��رب  ع��ن 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ه���ج���وم  وج�����ه  يف 

�لرهابي.
�مكان هوؤلء  �ن��ه يف  و�ك��دت تركيا 
�لعرب  ع��ن  �ىل  �ل��ع��ب��ور  �ملقاتلن 
ت��ك��ر�ر موقفها  م��ع  �ي حل��ظ��ة،  يف 
�مل��ن��ت��ق��د ل��ل��م��ق��ات��ل��ن �لك��������ر�د يف 
�مل��دي��ن��ة، �ل��ت��اب��ع��ن حل���زب �لحتاد 
�ل����دمي����وق����ر�ط����ي �ل����ك����ردي �ل����ذي 

تعتربه �نقرة تنظيما �رهابيا.
�ملعارك  تو��شلت  ذل��ك،  غ�شون  يف 
يف عن �لعرب بن عنا�شر �لتنظيم 
على  ي�شيطرون  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ط��رف 
ويحاولون  �مل���دي���ن���ة  م����ن  �أج��������ز�ء 
بينها وبن �حلدود  �لطريق  قطع 
�ملدعومن  و�لك��������ر�د  �ل���رتك���ي���ة، 
�لتحالف  م����ن  ج���وي���ة  ب�������ش���رب���ات 

�لدويل بقيادة �لوليات �ملتحدة.
فر�ن�س  وك��ال��ة  يف  �شحايف  و�شاهد 

ع��ن طريق  �آخ���رون   72 ينتقل  �ن 
�جلو يف وقت مبكر �لربعاء.

�لرتكي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  و�ك�����د 
�وغ��ل��و يف مقابلة  ���ش��او���س  م��ول��ود 
�ن على  �شي،  ب��ي  ب��ي  تلفزيون  م��ع 
�ن جتهز وتدرب  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�����ش��وري �حل���ر )�ملدعوم  �جل��ي�����س 
من دول عدة بينها تركيا(، بحيث 
�ل��ن��ظ��ام )�ل�����ش��وري( حمل  ل يحل 
�ن�شحب من  م��ا  �ذ�  د�ع�����س  تنظيم 
)كوباين(، ول يحل �رهابيو حزب 

�لعمال �لكرد�شتاين حمله.
�لتحالف  و��شل طري�ن  ذلك،  �ىل 
�ل���دويل ب��ق��ي��ادة �ل��ولي��ات �ملتحدة 
د�ع�����������س يف عن  م�����و�ق�����ع  ق�������ش���ف 
�لو�شطى  �لقيادة  و�علنت  �لعرب. 
حربية  م��ق��ات��الت  �ن  �لم��ريك��ي��ة 
ن�����ف�����ذت �رب���������ع غ�����������ار�ت �لث����ن����ن 
تدمري  �ىل  �دى  م���ا  و�ل���ث���الث���اء، 

مو�قع مدفعية ومن�شاأة للتنظيم.
تركيا  ع�������ززت  ذل�����ك  غ�������ش���ون  يف 
�إج������ر�ء�ت �لأم����ن ب��ال��دب��اب��ات على 
ح���دوده���ا م���ع ���ش��وري��ا �م�����س غد�ة 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�س  م��ق��ات��ل��ي  حم���اول���ة 
�ل�شيطرة على موقع على �حلدود 
�ملقاتلن  لكن  �ل�����ش��وري��ة  �ل��رتك��ي��ة 

�لأكر�د متكنو� من �شدهم.

تركيا تعزز حدودها بالدبابات مع اقرتاب داع�س

قوات من الب�صمركة تتجه اىل عني العرب

•• عوا�صم-وكاالت:

ي���ع���ق���د جم���ل�������س �لم�������ن �ل�����دويل 
�جتماعا طارئا �لربعاء يبحث فيه 
�جلديدة  �ل�شتيطانية  �مل�شاريع 
�ل�شرقية  �ل��ق��د���س  يف  ل���ش��ر�ئ��ي��ل 
�ملحتلة، وفق ما �فاد دبلوما�شيون. 
وتاتي هذه �مل�شاور�ت �لعاجلة بناء 
وجه  ب��ع��دم��ا  �لردن  ط��ل��ب  ع��ل��ى 
م����ن����دوب ف��ل�����ش��ط��ن ل�����دى �لمم 
�مل��ت��ح��دة ري��ا���س م��ن�����ش��ور مذكرة 
�ل�15  �ملجل�س  �ع�����ش��اء  فيها  دع��ا 
�ىل �ل��ن��ظ��ر يف �ل��و���ش��ع �مل���ت���اأزم يف 

�لقد�س �ل�شرقية �ملحتلة.
جاء ذلك يف وقت جدد فيه رئي�س 
بنيامن  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �ل�������وزر�ء 
ن���ت���ن���ي���اه���و، ع����زم����ه �ل����ش���ت���م���ر�ر 
�ل�شرقية،  �ل���ق���د����س  يف  ب��ال��ب��ن��اء 
لهذ�  �لدولية  �لن��ت��ق��اد�ت  ر�ف�شاً 
حفل  ويف  �ل�شتيطاين.  �لن�شاط 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ل��ه، منذ  �إع��الم��ي  �أول ت�شريح  يف 
�لإع��������الن ع����ن �ل���ن���ت���ائ���ج �لأول����ي����ة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، �أك���د 
�لباجي  تون�س  ن��د�ء  ح��زب  رئي�س 
قائد �ل�شب�شي، �أّن تون�س لن تكون 
ق��ادرة على �خل��روج من �لو�شعية 
خمتلف  يف  تعي�شها  �لتي  �ل�شعبة 
�خلم�س  خ������الل  �إل  �لأ�����ش����ع����دة 
�ل�������ش���ن���و�ت �ل����ق����ادم����ة، م����وؤك����د� يف 
�لتي  �لقادمة  �حلكومة  �أن  �ملقابل 
�أفرزتها نتائج �لنتخابات �شت�شعى 
�إىل �إنقاذ تون�س خالل �شنتن من 

فرتة �إم�شاكها لزمام �حلكم.
و�عترب �أّن �نت�شار �لند�ء هو �نت�شار 
وبخ�شو�س  �ل��ت��ون�����ش��ي.  لل�شعب 
�لتحالفات �لقادمة، قال �ل�شب�شي: 

•• بريوت-رويرتز:

�للبناين  �ل�������ش���ح���ة  وزي������ر  ق�����ال 
و�ئ���ل �ب��و ف��اع��ور �م�����س �ن لبنان 
ي��ت��ف��او���س م���ع م�����ش��ل��ح��ن لوقف 
موؤكد�  لبنانين  جندين  �ع��د�م 

�ن �ملحادثات �يجابية.
�بو فاعور �ىل  و�ئ��ل  ومل يتطرق 
�جلهة �لتي يتفاو�س معها ولكن 
د�ع�س  تنظيم  م�شلحي  م��ن  ك��ال 
ت�شتلهم  �ل��ت��ي  �ل��ن�����ش��رة  وج��ب��ه��ة 
ن���ه���ج ت���ن���ظ���ي���م �ل����ق����اع����دة ك���ان���و� 
وقتلو�  لبنانين  ج��ن��ود�  خطفو� 

منهم ثالثة.
وقال �بو فاعور دون ذكر تفا�شيل 
من  حم���دد�  و�ح���د�  طلبا  تلقيت 
�خل��اط��ف��ن م��ق��اب��ل وق���ف �إع����د�م 
مع  معاجلته  ومت��ت  �لع�شكرين 

�إىل  �أدى  م���ا  وه����و  �ل�شرقية”، 
�ن���ت���ق���اد�ت دول���ي���ة مب���ا ف��ي��ه��ا من 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
نتنياهو يف  ق��ال  �ل�شدد،  ه��ذ�  ويف 
�إدع���اء  �شمعت  ل��ق��د  ت�شريحاته: 
كاأن م�شاريع �لبناء �لتي نقوم بها 
�أور�شليم  يف  �ليهودية  �لأح��ي��اء  يف 
�ل�������ش���الم، ولكن  ت��ب��ع��د  �ل���ق���د����س 

�نتقادها هو �لذي يبعد �ل�شالم.
و�أ�شاف هذه �لت�شريحات �لبعيدة 
ك��ل �ل��ب��ع��د ع��ن �ل���و�ق���ع ه��ي �لتي 
ت�����ش��ج��ع �لآم��������ال �ل���وه���م���ي���ة عند 

�لفل�شطينين. 
على �شعيد �خر قال رئي�س وزر�ء 
�لفل�شطينية  �ل���ت���و�ف���ق  ح��ك��وم��ة 
�م�����س �لثالثاء  ر�م���ي �حل��م��د �هلل 
�إنه مل ي�شل �إىل �حلكومة )فل�س 
و�حد( من �ملبالغ �لتي وعدت بها 
�لدول �ملانحة لإعادة �إعمار قطاع 

غزة.

ل�صراء  ا�صرائيلية  �صفقة 
المريكية اإف-35  طائرات 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق���ال���ت م�������ش���ادر �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �إن 
�إ�شر�ئيل و�لوليات �ملتحدة �تفقتا 
مبوجبها  ي�����ش��رتي  �شفقة  ع��ل��ى 
���ش��الح �جل���و �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �شربا 
�ملقاتلة  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن  ج��دي��د� 
�أف-35  م��ن ط����ر�ز  �لأم��ريك��ي��ة 
وز�رة  �أ�شلحة  ب��ر�م��ج  �أك���ر  وه��ي 
)بنتاغون(  �لأم��ريك��ي��ة  �ل���دف���اع 

تكلفة.
�لإ�شر�ئيلية  �لإذ�ع��������ة  وذك������رت 
�أثناء  ج���رى  �لت��ف��اق  �أن  �ل��ع��ام��ة 
�لزيارة �لتي قام بها وزير �حلرب 
�إىل  يعلون  مو�شيه  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
حيث  �أي���ام،  ع�شرة  قبل  و��شنطن 
ت�شاك  �لأم��ريك��ي  ن��ظ��ريه  �لتقى 

هيغل.
تفا�شيل  �أي  �لإذ�ع����ة  ت��ذك��ر  ومل 
�أخ������رى ع���ن ق��ي��م��ة �ل�����ش��ف��ق��ة �أو 
موعد ت�شليم هذه �لطائر�ت �لتي 
مارتن  ل��وك��ه��ي��د  ���ش��رك��ة  تنتجها 
تر�شدها  ل  ب��ح��ي��ث  و���ش��م��م��ت��ه��ا 

�أقيم، �م�س، لو�شع حجر �لأ�شا�س 
�أ������ش�����دود،  ل���ل���م���ي���ن���اء �جل����دي����د يف 
نتنياهو:  ق��ال  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  جنوبي 
�شنو��شل �لبناء يف �لقد�س، ز�عما 
�ن��ه��ا )ع��ا���ش��م��ت��ن��ا �لأب����دي����ة(، لقد 
�لآن  فيها  ونبني  �لقد�س  بنينا يف 

كما �شبق �أن قلنا �لند�ء لن يحكم 
ب��ل م��ع �لأح�����ز�ب �لقريبة  وح���ده 
�لدميقر�طية،  �لعائالت  من  منه 
له  �لت�شريعية  يف  جن��اح��ن��ا  وق����ال 
�لرئا�شية.  �لنتخابات  على  تاأثري 

رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة )مت����ام �شالم( 
ومع �للو�ء عبا�س �بر�هيم )مدير 
عام �لمن �لعام �لذي يتوىل ملف 

�لتفاو�س مع �خلاطفن(.

و�شنو��شل �لبناء فيها.
قالت،  �إ�شر�ئيلية  م�شادر  وكانت 
�إن نتنياهو �أوعز بدفع خمططات 
��شتيطانية  وح��دة   1060 لبناء 
�إ�شر�ئيلية  جديدة يف م�شتوطنات 
�لقد�س  �أر�������ش�����ي  ع���ل���ى  م���ق���ام���ة 

ند�ء  ح��زب  �أّن  �ل�شب�شي  و�أ���ش��اف 
و�لكفاء�ت  �لرجال  من  له  تون�س 
3 �و4 دول  �لتي ت�شتطيع ت�شيري 

يف �لعامل يف نف�س �لوقت.
)�لتفا�شيل �س10(

ذ�ه���ب���ة باجتاه  �لم�����ور  و�����ش���اف 
�يجابي بهذه �لمور حتديد� لكنه 
قال �نه مل يح�شل على �شمانات 

لوقف �لإعد�مات نهائيا.

�آلية  ب��ر���س �م�����س ق���ر�ب���ة �رب���ع���ن 
للب�شمركة  قاعدة  تغادر  ع�شكرية 
عا�شمة  �ربيل  مدينة  �شرق  �شمال 
بع�س  وزودت  �ل���ع���ر�ق.  ك��رد���ش��ت��ان 
حن  يف  ثقيلة،  بر�شا�شات  �لآليات 
�م���ك���ن روؤي�������ة ���ش��اح��ن��ت��ن جت����ر�ن 
وبع�س  م����ي����د�ن����ي����ن،  م����دف����ع����ن 

ر�جمات �ل�شو�ريخ �ل�شغرية.
�لب�شمركة  م���ن  ���ش��اب��ط��ان  و�أك�����د 
�لقاعدة،  غ���ادرت  �لتي  �ل��ق��و�ت  �ن 
�لرتكية  �لر��شي  �ىل  بر�  �شتتجه 
عرب حمافظة دهوك �حلدودية يف 

�شمال �لعر�ق.
وق��������ال �ح����ده����م����ا م���ف�������ش���ال ع���دم 

40 مركبة حتمل  �ن  ��شمه  ك�شف 
ر�شا�شات و�أ�شلحة ومد�فع، مع 80 
بر�  �شتتجه  �لب�شمركة،  ق��و�ت  من 
�حلدودية  )�ملحافظة  ده��وك  �ىل 
م����ع ت���رك���ي���ا يف ����ش���م���ال �ل����ع����ر�ق(، 

و�شتعرب �ىل تركيا.
�ملقرر  نف�شه، من  �مل�شدر  وبح�شب 

احلمدهلل : مل ي�سلنا فل�س واحد الإعادة اإعمار غزة

جمل�ص الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث ال�صتيطان

اأكد اأّن انت�سار النداء هو انت�سار لل�سعب التون�سي:

ال�صب�صي يدعو املرزوقي اإىل مغادرة الق�صر دون م�صاكل..!

لبنان يتفاو�ص مع مت�صدديني لوقف اإعدام جنديني
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اأخبـار الإمـارات
الحتادية العليا حتجز ق�صية لأحد اأبناء املدانني يف ق�صية 

التنظيم ال�صري املنحل اىل 25 نوفمرب للنطق باحلكم
الوطني للأر�صاد : الإع�صار املداري نيلوفر يتجه ببطء باجتاه ال�صمال وال�صمال الغربي من موقعه يف بحر العرب

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �لقا�شي  برئا�شة  �م�����س  �لعليا  �لحت��ادي��ة  �ملحكمة  ح��ج��زت 
�لتنظيم  ق�شية  يف  �مل��د�ن��ن  �ب��ن��اء  لأح���د  ق�شية  �لطنيجي  �جل���ر�ح 
�ل�شري �ملنحل مبوجب �حلكم �ل�شادر من �ملحكمة �لحتادية �لعليا 

�ىل جل�شة 25 نوفمرب �ملقبل للنطق باحلكم.
�لعامة  �لنيابة  مر�فعة  �ىل  �م�س  جل�شة  خ��الل  �ملحكمة  و��شتمعت 

و�لتي طالبت بتوقيع �أق�شى �لعقوبة على �ملتهم.
كما ��شتمعت �ىل مر�فعة �ملحامن �ملد�فعن عن �ملتهم �لذين طالبو� 

برب�ءة موكلهم من �لتهم �ملن�شوبة �ليه.
ويو�جه �ملتهم عدة تهم منها �لن�شمام للتنظيم �ل�شري �ملنحل و�إن�شاء 
و�إد�رة موقع �إلكرتوين على �شبكة �لتو��شل �لجتماعي با�شمه بق�شد 
ب�شمعة  و�ل���ش��ر�ر  و�ل�شخرية  �شحيحة  غري  ومعلومات  �أفكار  ن�شر 
مع منظمات خارجية  �لتو��شل  �إىل جانب  �لدولة  موؤ�ش�شات  وهيبة 
�لتنظيم  �ملد�نن يف ق�شية  وتقدمي معلومات غري �شحيحة بو�شع 

�ل�شري ومعي�شتهم يف �ل�شجون.
�لإعالم  و�شائل  وممثلي  ذوي��ه  وبح�شور  �ملتهم  �ملحكمة  �أم��ام  ومثل 

و�أع�شاء من منظمات �ملجتمع �ملدين يف �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

قال �ملركز �لوطني لالر�شاد �جلوية و�لزلزل �إن خر�ئط �لطق�س �حلالية 
من  �ل�����ش��ادرة  �لأر����ش���اد  لتقارير  ب��ال���ش��اف��ة  �ل�شطناعية  �لأق��م��ار  و���ش��ور 
�ملر�كز �لإقليمية �ملخت�شة ت�شري �إىل حترك �لع�شار �ملد�ري نيلوفر ببطء 
باجتاه �ل�شمال و�ل�شمال �لغربي من موقعه يف بحر �لعرب خالل 6 �شاعات 

�ملا�شية.
�شمال   15.9 عر�س  خط  على  حاليا  يتمركز  �لإع�شار  �أن  �ملركز  و�أ���ش��اف 
�ل�شو�حل  ع��ن  حاليا  �لإع�����ش��ار  مركز  يبعد  كما  �شرقا   61.6 ط��ول  وخ��ط 
�لرياح  �شرعة  810 كم وتقدر  �شرق �شاللة حو�يل  �شرق جنوب  �لعمانية 

�ل�شطحية حول مركزه ما بن 140 - 150 كم �ل�شاعة.

�أن �آخر �ملوؤ�شر�ت من خر�ئط �لطق�س  و�أ�شار �لبيان �ل�شادر عن �ملركز �إىل 
��شتمر�ر  �ىل  ت�شري  �إىل  �لعددية  �لنماذج  بع�س  وم��ن  �مل�شتقبلية  �جل��وي��ة 
حترك �لإع�شار خالل 12 �شاعة �لقادمة باجتاه �ل�شمال و�ل�شمال �لغربي 

ثم ينعك�س تدريجيا �إىل �جتاه �ل�شمال �ل�شرقي.
ل  �ي�شا  �مل�شتقبلية  �لطق�س  خلر�ئط  �لتحديثات  �آخ��ر  �أن  �لبيان  و�أو���ش��ح 
بهذ�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  على  مبا�شر  تاأثري  وج��ود  �إىل  ت�شري 
�لبحر  م��وج  �رتفاع  �ىل  له  �مل�شاحبة  �لرياح  ت��وؤدي  ولكن  �مل��د�ري  �لإع�شار 
�لقادمن  و�خلمي�س  �لرب��ع��اء  ي��وم  عمان  بحر  يف  �أحيانا  م�شطربا  ليكون 
بع�س  تظهر  كما  �أحيانا  ي�شطرب  ق��د  �لعربي  �خلليج  يف  �مل��وج  ومتو�شط 
على  ركامية  تكون  وق��د  �ل�شرقية  �ملناطق  بع�س  على  �ملنخف�شة  �ل�شحب 

�جلبال ظهر�. 

ا�ستقبل رئي�سي بنجالدي�س وكازاخ�ستان ورئي�س وزراء لوك�سمبورج
حممد بن را�صد يوؤكد حر�ص المارات على تعزيز العلقات مع جميع دول و�صعوب العامل

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل - بح�شور �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي - يف مدينة جمري� يف دبي 
ورئي�س  وكاز�خ�شتان  بنغالدي�س  رئي�شي   - حدة  على  كال  �م�س  ظهر  قبل 
وزر�ء لوك�شمبورج �لذين ي�شاركون يف �أعمال منتدى �لقت�شاد �لإ�شالمي 

�لعاملي يف دورته �لعا�شرة.
فقد �لتقى �شموه على هام�س �ملنتدى فخامة �لرئي�س حممد عبد�حلميد 
رئي�س جمهورية بنغالدي�س �ل�شعبية حيث جتاذب �شموه و�لرئي�س �ل�شيف 
يف  �لإ�شالمي  �لإقت�شاد  وم�شتقبل  �ملنتدى  �أعمال  ح��ول  �حلديث  �أط��ر�ف 
�لإقليمي  �مل�شتوين  �إهتمام ودعم على  �لإم��ار�ت من  �شوء ما توليه دولة 
و�لعاملي لهذ� �لقطاع �إذ �أ�شاد �لرئي�س �لبنغالدي�شي بروؤية �شاحب �ل�شمو 
وتاأ�شي�س  �لقطاع �حليوي  مل�شتقبل هذ�  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 
روؤي��ة �شموه  �لذي يتوىل ترجمة  مركز دبي لتطوير �لقت�شاد �ل�شالمي 
على �ر�س �لو�قع ون�شر وتر�شيخ ثقافة �لقت�شاد �ل�شالمي �ملعمول به يف 
�لعديد من دول �لعامل مبا فيها دولة �لإمار�ت �لتي تعترب �لر�ئدة يف هذ� 
�ملجال.  و��شتعر�س �لرئي�س عبد�حلميد �أمام �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 

نائب  �ل�شمو  �شاحب  بح�شور  �لكاز�خ�شتاين  �لرئي�س  فخامة  ت�شلم  وق��د 
�لعاملية يف  �لقيادة  �ل��وزر�ء حاكم دبي جائزة  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�ل�شالمي  �لتمويل  موؤ�ش�شة جو�ئز  2014 من  لعام  �لإ�شالمي  �لتمويل 

�لعاملية.
�جلائزة  موؤ�ش�س  د�ر  همايون  �لدكتور  �لرئي�س  �ىل  �جلائزة  بت�شليم  وق��ام 

ورئي�س جمل�س �لإد�رة �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �إدبيز لال�شت�شار�ت.
هذ� وقد وجه �لرئي�س نز�ر باييف دعوة ر�شميه �ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لزيارة كاز�خ�شتان وقبلها �شموه �شاكر� وو�عد� 

بتلبيتها يف �لوقت �ملنا�شب.
ثم �لتقى �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
د�ر �حلديث بن  بيتل رئي�س وزر�ء لوك�شمبورغ حيث  دبي معايل خافيري 
�شموه و�ل�شيف حول �أهمية �لقت�شاد �ل�شالمي ودور �مل�شارف �ل�شالمية 
يف حتقيق �لنمو �لإقت�شادي �لعاملي ودور دولة �لإمار�ت عموما ودبي على 
يف  �لر�غبة  ل��ل��دول  وم�شاعدتها  �لقطاع  ه��ذ�  تطوير  يف  �خل�شو�س  وج��ه 

تطبيق هذ� �لنظام عندها.
وقد �أ�شاد رئي�س وزر�ء لوك�شمبورغ بالتنظيم �حل�شاري �حلديث ملدينة دبي 
و�لتحديث  �لتنمية  يف  �ملوؤهلة  �لب�شرية  كو�درها  وخ��ربة  �لتحتية  وبنيتها 
وحتويل مدينتهم �ىل مدينة ذكية بالكامل منوها يف هذ� �ل�شياق بتوجيهات 
بالده  مل�شتقبل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وروؤي���ة 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �لإمكانات �ملتاحة يف بالده جلذب 
�ل�شتثمار�ت .

.معربا عن رغبته وحكومة بالده بت�شجيع �شركات �لقطاع �خلا�س ورجال 
�لأعمال يف دولة �لإم��ار�ت لبناء �شر�كات ��شتثمارية مع بنغالدي�س منوها 
�ملالية  و�ل�شو�ق  �ملو�نىء  يف  خا�شة  �لتحتية  �لبنى  تطوير  يف  دبي  بخربة 

و�شبكات �لطرق و�ملدن �ل�شياحية.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى  كما 
�شلطان  ن��ور  �لرئي�س  فخامة  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
��شتعر��س  �للقاء  خالل  وج��رى  كاز�خ�شتان  جمهورية  رئي�س  باييف  ن��ز�ر 
�لعالقات �لثنائية �لطيبة �لقائمة بن دولة �لإمار�ت وكاز�خ�شتان خا�شة 

يف جمالت �لنقل �جلوي و�لإقت�شاد و�ل�شتثمار وتبادل �خلرب�ت.
�ل�شتفادة من خربة  ب��الده تتطلع �ىل  �ن  باييف �ىل  ن��ز�ر  �لرئي�س  و�أ�شار 
بفوز  �لإم��ار�ت  دول��ة  ..مهنئا  �لدولية  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  تنظيم  دبي يف 
دبي باإ�شت�شافة معر�س �ك�شبو 2020 �حلدث �لثقايف �ل�شياحي �لتجاري 
�لعاملي �لأك��رب. و�أع��رب عن رغبته وحكومة بالده يف �لإ�شتفادة من خربة 

دبي وجتربتها يف تنظيم و�إ�شت�شافة �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س �لدولية.
ت�شهدها  �لتي  �ملتنوعة  بالنه�شة �حل�شارية  �لكاز�خ�شتاين  �لرئي�س  و�أ�شاد 
دول �لمار�ت يف جميع �ملجالت ..منوها مب�شاهد�ته يف دبي �لتي و�شفها 

باأنها منوذج للمدن �ملتح�شرة ود�ئمة �لتطور و�لتي ل تنام.

وحر�شه �لأكيد على �إ�شعاد �شعبه وحتويل روؤيته �ىل و�قع ملمو�س.
�لثالثة  بالقادة  رح��ب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

ومتنى لهم �إقامة �شعيدة يف دولة �لإمار�ت.
و�أكد �شموه خالل �للقاء�ت �لتي جمعته وهوؤلء �لقادة �ن دولتنا حري�شة 
�لعامل قائمة  �إقامة عالقات طيبة ومتو�زنة مع جميع دول و�شعوب  على 
على �لحرت�م �ملتبادل و�ملنافع �مل�شرتكة و�لتبادل �لثقايف و�ل�شياحي خدمة 
�شعبنا  بن  �لإن�شاين  و�لتناغم  �ل�شلمي  �لتعاي�س  ثقافة  وتر�شيخ  لل�شالم 

و�شعوب وثقافات �لعامل.
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء�ت  ح�شر 
بن  ومعايل حممد  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن 
�إد�رة مركز  �ل��وزر�ء رئي�س جمل�س  عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س 

دبي لتطوير �لقت�شاد �ل�شالمي .
�ل�شمو حاكم  دي��و�ن �شاحب  �ل�شيباين مدير عام  �بر�هيم  ومعايل حممد 
دبي و�شعادة �شلطان �أحمد بن �شليم رئي�س موؤ�ش�شة �ملو�نىء و�جلمارك يف 
دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف 
دبي و�شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�شناعة دبي فيما ح�شر 
مقابلة رئي�س وزر�ء لوك�شمبورغ �شعادة �شليمان حامد �شامل �ملزروعي �شفري 
�لدولة لدى �ململكة �لبلجيكية و�ل�شفري غري �ملقيم يف لوك�شمبورج و�شعادة 

نيكول بيتنترن �شفرية دوقة لوك�شمبورج لدى �لدولة .

حممد بن را�صد ي�صهد جانبا من اجلل�صة ال�صباحية ملنتدى الإقت�صاد ال�صلمي العاملي
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل.
 و�ىل جانبه �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حم��م��د 

ويل عهد دبي .
حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو 
حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

دبي جانبا من �جلل�شة �ل�شباحية 
�ل�شالمي  �لإق���ت�������ش���اد  مل��ن��ت��دى 
�أعماله  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل����ذي  �ل��ع��امل��ي 
يف  �م�س يف مدينة جمري�  �شباح 
و�إقليمية  حملية  مب�شاركة  دب��ي 
وع��امل��ي��ة و����ش��ع��ة وت��ن��ظ��م��ه غرفة 
بالتعاون  دب���ي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة 
�لقت�شادي  �ملنتدى  موؤ�ش�شة  مع 
لتطوير  دب��ي  وم��رك��ز  �ل�شالمي 
مدى  على  �ل�شالمي  �لإقت�شاد 

ثالثة �أيام.

جانب ع��دد من روؤ���ش��اء ومديري 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��دو�ئ��ر 
و�ملالية  �لقت�شادية  و�لفعاليات 
ت�����ش��ع دول  �ل����دول����ة وزع����م����اء  يف 
وروؤ������ش�����اء ح���ك���وم���ات و�أك������ر من 
�قت�شادي  وخبري  وزير   2500

وم�شريف.
وقد ز�ر �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�مل�شاحب  �مل���ع���ر����س  دب����ي  ح���اك���م 
ل��ل��م��ن��ت��دى و�ط����ل����ع ����ش���م���وه على 

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �جل��ل�����ش��ة  وح�����ش��ر 
�أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س 
�لرئي�س  ل���ل���ط���ري�ن  دب����ي  ه��ي��ئ��ة 
�لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت 
وم�����ع�����ايل حم���م���د ب�����ن ع���ب���د�هلل 
�ل��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س 
�لوزر�ء رئي�س جمل�س �إد�رة مركز 
دبي لتطوير �لقت�شاد �ل�شالمي 
وم��������ع��������ايل حم�����م�����د �ب�����ر�ه�����ي�����م 
�ل�������ش���ي���ب���اين م���دي���ر ع�����ام دي�����و�ن 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م دب���ي �ىل 

�مل�شاركة  �ل��دول  وبر�مج  م�شاريع 
نظام  تطبيق  �ىل  �لتوجه  ب�شاأن 
و�لإمكانات  �ل�شالمي  �لقت�شاد 
�ملتاحة يف هذه �لدول لإ�شتقطاب 
�ل�شتثمار�ت �لجنبية يف عدد من 
و�ملالية.  �لقت�شادية  �لقطاعات 
عند  ومر�فقوه  �شموه  توقف  ثم 
حممد  بن  حمد�ن  جامعة  جناح 
�للكرتونية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
و�ط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى ج��دي��ده��ا يف 

جمال �لتعليم �للكرتوين.

حممد بن را�صد يطلق برنامج املاج�صتري التنفيذي لإدارة الأعمال يف التمويل وال�صريفة الإ�صلمية الول من نوعه يف العامل لعتماده يف جامعة كاتالونيا املفتوحة
•• دبي-وام:

�أطلق �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 - على هام�س فعاليات منتدى 
�لقت�شاد �لإ�شالمي �لعاملي �لعا�شر - برنامج �ملاج�شتري �لتنفيذي لإد�رة 
من�شة  من   )EMBA( �لإ�شالمية  و�ل�شريفة  �لتمويل  يف  �لأع��م��ال 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  وذل��ك  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  لتطوير  دب��ي  مركز 
�لأعلى  �لرئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن  و�شمو  �لذكية  جلامعة حمد�ن بن حممد 

ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي.
ح�شر حفل �لإطالق كل من معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير 

�لرئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
ب��دور ري��ادي يف دفع عجلة  �لذكية  ل� جامعة حمد�ن بن حممد  �لأعلى 
�لإ�شالمي من خالل تطوير  �إىل عا�شمة عاملية لالقت�شاد  دبي  حتول 
وتوفري بر�مج �أكادميية وم�شاقات تدريبية عالية �جلودة لتعزيز مفهوم 
�لقت�شاد �لإ�شالمي ��شتناد� �إىل ثالثة حماور �أ�شا�شية تتمثل يف تطوير 

ر�أ�س �ملال �لب�شري و�لبحث �لعلمي وخدمة �ملجتمع.
وقال معايل حممد عبد�هلل �لقرقاوي ي�شهد قطاع �لتمويل �لإ�شالمي 
منو� متز�يد� و�هتماما و��شعا على �مل�شتوى �لدويل وهو ما يوؤكد �أهمية 
�شبيل  يف  �لإ���ش��الم��ي  بالقت�شاد  �ملعنين  ب��ن  �لتو��شل  ق��ن��و�ت  تعزيز 
�لتي  �لتحديات  طبيعة  وحتديد  �لو�عدة  �لفر�س  على  �ل�شوء  ت�شليط 
لها  �ملنا�شبة  و�إي��ج��اد �حل��ل��ول  �لإ���ش��الم��ي  ق��ط��اع �لقت�شاد  ت��و�ج��ه من��و 
مبادرة  �أه���د�ف  �شاأنها جت�شيد  نوعية من  م��ب��ادر�ت  �ق��رت�ح  عن  ف�شال 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  "دبي عا�شمة 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 

حاكم دبي رعاه �هلل.
يف  �لإ���ش��الم��ي  و�لتمويل  لل�شريفة  دب��ي  م��رك��ز  بجهود  معاليه  و�أ���ش��اد 
جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية وجامعة كاتالونيا �ملفتوحة يف تطوير 
و�ل�شريفة  �لتمويل  يف  �لأع��م��ال  لإد�رة  �لتنفيذي  �ملاج�شتري  برنامج 
�لإ�شالمية �لذي �شي�شهم بقوة يف �إعد�د جيل من �ملتخ�ش�شن �لقادرين 
يف  و�ل��دول��ي��ة  و�لإقليمية  �ملحلية  و�ملتطلبات  �لح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على 
جم��ال �لتمويل �لإ���ش��الم��ي ..وق���ال ن��اأم��ل �أن ن��رى م��زي��د� م��ن �لتعاون 
م�شتقبال بن �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية لإعد�د �لأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية 
وتزويدهم باملهار�ت عاملية �مل�شتوى �لتي جتعلهم قادرين على �ملناف�شة 
على �ل�شعيد �لعاملي. وقال �لدكتور من�شور �لعور رئي�س جامعة حمد�ن 
�لإ�شالمي  �لقت�شاد  منتدى  يف  �مل�شاركة  ت�شعدنا  �لذكية  حممد  ب��ن 
�لتنفيذي لإد�رة �لأعمال يف  �ملاج�شتري  �لعا�شر لإطالق برنامج  �لعاملي 
جلهودنا  حقيقيا  جت�شيد�  ميثل  �لذي  �لإ�شالمية  و�ل�شريفة  �لتمويل 
�لر�مية �إىل توفري �لتعليم عايل �جلودة وت�شجيع �لبحث �لعلمي �جلاد 
�لتمويل  �لب�شري �شمن قطاع  �مل��ال  ر�أ���س  �مل�شاهمة يف تطوير  �شبيل  يف 

و�ل�شريفة �لإ�شالمية.
جامعة  م��ع  بالتعاون  �جل��دي��د  �لربنامج  بتطوير  قمنا  �ل��ع��ور  و�أ���ش��اف 
�شهادة  تعتمد  �أوروب���ي���ة  ج��ام��ع��ة  �أول  تعترب  �ل��ت��ي  �مل��ف��ت��وح��ة  ك��ات��ال��ون��ي��ا 
�ملثمر  �لتعاون  و�شكل   .. �لإ�شالمية  و�ل�شريفة  بالتمويل  متخ�ش�شة 
و�لأ�شاليب  �لتعليمية  �ملنهجيات  ل��دم��ج  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك��ي��زة  بيننا  فيما 

قطاع  لتطوير  دب��ي  مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل���وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
�لقت�شاد �لإ�شالمي بدبي �إىل جانب �شعادة عي�شى كاظم حمافظ مركز 
�لإ�شالمي  �لقت�شاد  لتطوير  دبي  عام مركز  و�أم��ن  �لعاملي  �مل��ايل  دبي 
و�لدكتور من�شور �لعور رئي�س جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية" رئي�س 
و�لدكتور  �لتعليم  �ملعلومات يف  لتقنيات  �ليون�شكو  �أمناء معهد  جمل�س 
وعبد�هلل  �ملفتوحة  كاتالونيا  جامعة  رئي�س  �إ���ش��ت��اين  بالنيل  ج��وزي��ف 
�لإ�شالمي  �لقت�شاد  لتطوير  دبي  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �لعور  حممد 
حممد  بن  حمد�ن  جامعة  رئي�س  م�شاعد  بي�شون  نبيل  و�لربوفي�شور 
�لذكية ل�شوؤون �لد�ر�شن وتطوير �لأعمال �ملدير �لتنفيذي ل� مركز دبي 

لل�شريفة و�لتمويل �لإ�شالمي.
دبي  مركز  قبل  من  خ�شي�شا  �مل�شمم  �لإلكرتوين  �لربنامج  هذ�  ويعد 
ب��ن حممد  ل��� جامعة ح��م��د�ن  �ل��ت��اب��ع  �لإ���ش��الم��ي  لل�شريفة و�ل��ت��م��وي��ل 
�لأول   )UOC( �ملفتوحة  كاتالونيا  جامعة  مع  وبالتعاون  �لذكية" 
من نوعه يف �لعامل وذلك لعتماد جامعة �أوروبية �شهادة يف هذ� �ملجال 
و�ختيار جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية لتكون �ل�شريك �لر�شمي لها.

وي�شكل �لربنامج �إ�شافة نوعية للجهود �ملبذولة يف �شياق مبادرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف جعل دبي عا�شمة لالقت�شاد 
�لإ�شالمي يف �لعامل مبا يعزز �مل�شاهمة يف ر�شم ��شرت�تيجية �لقت�شاد 

�لإ�شالمي يف دبي من منظور تعليمي.
�ملاج�شتري بح�شور  �لإط��الق موؤمتر �شحايف خا�س حول برنامج  وتال 
�لذكية رئي�س  �لعور رئي�س جامعة حمد�ن بن حممد  �لدكتور من�شور 
 )IITE( أمناء معهد �ليون�شكو لتقنيات �ملعلومات يف �لتعليم� جمل�س 
�ملفتوحة  كاتالونيا  جامعة  رئي�س  �إ���ش��ت��اين  بالنيل  ج��وزي��ف  �ل��دك��ت��ور 
�لقت�شاد  لتطوير  دب��ي  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �لعور  حممد  وعبد�هلل 
حمد�ن  جامعة  رئي�س  م�شاعد  بي�شون  نبيل  و�لربوفي�شور  �لإ�شالمي 
بن حممد �لذكية ل�شوؤون �لد�ر�شن وتطوير �لأعمال �ملدير �لتنفيذي ل� 

مركز دبي لل�شريفة و�لتمويل �لإ�شالمي.
�لتمويل  يف  �لأع���م���ال  لإد�رة  �لتنفيذي  �ملاج�شتري  ب��رن��ام��ج  ويكت�شب 
�أه��م��ي��ة خا�شة ب��اع��ت��ب��اره دف��ع��ة ق��وي��ة للجهود  و�ل�����ش��ريف��ة �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لر�مية �إىل �ل�شتجابة بفعالية لحتياجات �شناعة �ل�شريفة و�لتمويل 
باأحدث  �لد�ر�شن  �إىل منهجية قائمة على تزويد  �إذ ي�شتند  �لإ�شالمي 
بالقت�شاد  �ملتعلقة  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �مل��م��ار���ش��ات  و�أف�����ش��ل  �مل��ع��ارف 
�لإ�شالمي �لذي يتنامى دوره كر�فد حيوي من رو�فد �لقت�شاد �لعاملي. 
�شمو  �أطلقه  �ل��ذي  �لإ���ش��الم��ي  و�لتمويل  لل�شريفة  دب��ي  مركز  وي��ق��وم 

�أعلى معايري  �ملتاحة لدى كل منا يف �شبيل �شمان مطابقة  �لتدري�شية 
�جلودة و�لتميز .. ونتطلع من خالل �لربنامج �جلديد �إىل �مل�شاهمة يف 
بناء جيل موؤهل على درجة عالية من �خلربة �لتقنية و�ملعرفة �لعملية 

و�لنظرية �لالزمة لتحقيق �لتميز �شمن �لقت�شاد �لإ�شالمي.
من جهته قال �لدكتور جوزيف بالنيل �إ�شتاين رئي�س جامعة كاتالونيا 
�لعاملي  لالهتمام  ��شتجابة  �جلديد  �لربنامج  �إط��الق  �ملفتوحة..ياأتي 
ب��ال��ت��م��وي��ل و�ل�����ش��ريف��ة �لإ���ش��الم��ي��ة .. وي�����ش��ت��ه��دف �لربنامج  �مل��ت��ز�ي��د 
بالدرجة �لأوىل �لعاملن يف جمال �لتمويل �لذين يتطلعون �إىل حتقيق 
�لتميز و�لريادة �شمن هذ� �لقطاع �حليوي و�خلريجن �لر�غبن ببناء 
م�شتقبل مهني �شمن عامل �لقت�شاد �لإ�شالمي .. و�شيحظى �لد�ر�شون 
من خالل �لن�شمام �إىل برنامج �ملاج�شتري �لتنفيذي لإد�رة �لأعمال يف 
تدريبية  بر�مج  �ل�شتفادة من  بفر�شة  �لإ�شالمية  و�ل�شريفة  �لتمويل 
�لإ�شالمية  و�لق��ت�����ش��ادي��ات  و�ل�شريفة  و�لتمويل  �ل��ق��ان��ون  يف  مكثفة 
بالإد�رة  �ملتعلقة  �ملفاهيم  ح��ول  �شامل  فهم  على  �حل�شول  عن  ف�شال 
�ل�شرت�تيجية و�لقيادة و�لأعمال �لدولية و�لت�شويق .. وتاأتي �شر�كتنا 
�ملثمرة مع مركز دبي لل�شريفة و�لتمويل �لإ�شالمي يف جامعة حمد�ن بن 
حممد �لذكية وم�شاركتنا يف منتدى �لقت�شاد �لإ�شالمي �لعاملي متا�شيا 
ن�شر  يف  �ملتمثلة  وروؤيتنا   2020-2014 �ل�شرت�تيجية  خطتنا  مع 
ثقافة �لقت�شاد �لإ�شالمي و�لو�شول برب�جمنا �لأكادميية �إىل �لعاملية. 
يف   )DCIBF( �لإ�شالمي  و�لتمويل  لل�شريفة  دب��ي  مركز  وي�شارك 
�أعمال �ملنتدى عرب من�شة دبي عا�شمة لالقت�شاد �لإ�شالمي يف �شبيل 
ي�شهد  �ل���ذي  �لإ���ش��الم��ي  �لتمويل  ق��ط��اع  م��الم��ح  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�ملتاحة �شمن قطاع  �أب��رز فر�س �لنمو �لو�عدة  �زده��ار� لفتا ومناق�شة 

�لأعمال يف �لعامل �لعربي.
�لنمو  مع  بالتز�من  �لعا�شر  �لعاملي  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  منتدى  ويقام 
�ملت�شارع �لذي ي�شهده قطاع �لتمويل �لإ�شالمي �لذي ي�شل حجمه حاليا 
دولر  تريليون   4 يبلغ  ب��اأن  توقعات  �أمريكي مع  دولر  تريليون   1 �إىل 

بحلول �لعام 2020.
وي�����ش��م �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي يف �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن �أك���ر م��ن 350 م�شرفا 
�إ���ش��الم��ي��ة تعمل ح��ال��ي��ا يف م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 60 دولة  وم��وؤ���ش�����ش��ة م��ال��ي��ة 
�ل�شخ�شيات  ي�شتقطب نخبة من  �لذي  �ملنتدى  وي�شكل   .. �لعامل  حول 
�حلكومية و�لدبلوما�شية فر�شة مثالية للتو��شل مع �أبرز �مل�شاركن من 
�لروؤ�شاء �لتنفيذين و�شناع �لقر�ر و�خلرب�ء �لدولين �ملعنين بال�شاأن 

�لقت�شادي. 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:ق�شر �لمار�ت �شبا
EMIRATES PALACE SPA طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: ق�شر �لمار�ت �شبا

�ملودعة بالرقم:214882       بتاريخ:2014/7/22 م
با�ش��م:ق�شر �لمار�ت �شبا

وعنو�نه:�بوظبي �س.ب:39999 هاتف: 026909000 فاك�س:026908611 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44 مركز تدليك و��شرتخاء ن�شائي مركز تدليك و��شرتخاء 
للرجال حمام �شرقي للرجال حمام �شرقي للن�شاء مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء مركز جتميل وعناية 

�شخ�شية للرجال ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلالقة للرجال . 
باللغة  �ل�شفل  يف  وكتب  �لذهبي  باللون  زخرفة  �لعلى  من  د�خله  يف  ر�شم  �بي�س  �لعالمة:مربع  و�شف 
ق�شر  �لعربية  باللغة  �ل�شفل  يف  وكتب  �لذهبي  باللون   EMIRATES PALACE SPA �لجنليزية 

�لمار�ت �شبا باللون �لذهبي. 
)�لم��ار�ت( )EMIRATES( مبعزل عن  كلمة  ��شتخد�م  �ملطالبة بحق ح�شري عند  �ل�ش��رت�طات:عدم 

�لعالمة وبالو�شاع �لخرى لعتبارها ��شم موقع جغر�يف .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  4  يونيو 2014 العدد 11114
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اأخبار الإمارات

 

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 �لفجرية                  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 ولكري                      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 �لعن                        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 �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

اأكد اأن االإمارات بقيادة خليفة تقيم عالقات طيبة وبناءة مع دول العامل 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ص بيلرو�صيا جمالت التعاون الثنائي بني البلدين
•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د �أب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب �ل���ق���ائ���د 
يف  �م�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�لك�شندر  �لرئي�س  �بوظبي فخامة 
جمهورية  رئ���ي�������س  ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و 
�لبالد  ي�����زور  �ل�����ذي  ب��ي��الرو���ش��ي��ا 

حاليا.
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ورح����ب 
برئي�س بيالرو�شيا و�لوفد �ملر�فق 
�ل�شد�قة  عالقات  معه  وبحث  له 
و�ل����ت����ع����اون ب����ن دول������ة �لم�������ار�ت 
وجمهورية  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
تعزيزها  و�����ش����ب����ل  ب����ي����الرو�����ش����ي����ا 
�مل�شالح  ي���خ���دم  مب���ا  وت��ط��وي��ره��ا 
و�ل�شعبن  �لبلدين  بن  �مل�شرتكة 
�للقاء  خ��الل  وج��رى  �ل�شديقن. 
�لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ طحنون 
م�شت�شار  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لأم�������ن �ل���وط���ن���ي ب���ح���ث جم����الت 
�لبلدين  ب���ن  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل���ت���ع���اون 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  وع��دد 

كال  يف  �لتنمية  خ��دم��ة  يف  ت�����ش��ب 
�لبلدين. و�كد �شمو �ل�شيخ حممد 
�للقاء  ن��ه��ي��ان خ���الل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شاحب  بقيادة  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ت��ق��ي��م ع��الق��ات ط��ي��ب��ة وب���ن���اءه مع 

و�لإقليمية  �لدولية  و�مل�شتجد�ت 
�ل��ن��ظ��ر حولها.  وج���ه���ات  وت���ب���ادل 
علي حممد  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
حماد �ل�شام�شي نائب �لأمن �لعام 
�لوطني  لالأمن  �لأعلى  للمجل�س 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك��ي��ل 

�مل�شرتك. 
م�شتوى  �جل���ان���ب���ان  و����ش��ت��ع��ر���س 
ت�شجيع  و�شبل  �لقائمة  �لعالقات 
�ل�شر�كة بن �لقطاعات �ملختلفة يف 
دولة �لمار�ت وبيالرو�شيا وخا�شة 
�لعالقات  ب��ت��ن��م��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة �لتي 

�لتنموية  جتاربها  على  و�لط��الع 
رغبة  �ىل  ..م�����ش��ري�  و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
ب�����الده يف ت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ه��ا مع 
دول���ة �لم�����ار�ت يف �مل��ج��الت �لتي 
ميكن �ن تخدم �لبلدين و�ل�شعبن 
�للقاء  خ����الل  ومت  �ل�����ش��دي��ق��ن. 
�لتطور�ت  م���ن  ع���دد  ����ش��ت��ع��ر����س 

خدمة  وت�����ش��ت��ث��م��ره��ا  �ل���ع���امل  دول 
�ملجالت  يف  �مل�����ش��رتك��ة  للم�شالح 
�لثقافية و�لتعليمية و�لقت�شادية 
�ملجالت.  من  وغريها  و�لتجارية 
�لك�شندر  �أعرب فخامة  من جانبه 
بزيارة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت  دول����ة 

�لبيالرو�شي فيكتور  ومن �جلانب 
لوكا�شينكو م�شت�شار �لأمن �لقومي 
�ل���ب���ي���الرو����ش���ي و�����ش����ع����ادة روم�����ان 
غولوفت�شينكو  �إليك�شادنروفيت�س 
لدى  بيالرو�شيا  جمهورية  �شفري 
�ل��دول��ة وع���دد م��ن �ع�����ش��اء �لوفد 

�لز�ئر.

جمل�ص اإدارة املركز الوطني للتاأهيل يطلع على منجزات املركز خلل الربع الثالث لعام 2014 
•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�س �شعادة ر��شد �لعامري رئي�س جمل�س �إد�رة �ملركز �لوطني للتاأهيل 
�جتماعا ملجل�س �لإد�رة عقد موؤخر� لالطالع على �أهم �إجناز�ت �ملركز 

خالل �لربع �لثاين و�لثالث لعام 2014.
�لغافري مدير عام �ملركز عر�شا  وقدم �شعادة �لدكتور حمد عبد�هلل 
�لعالجية  و�خل��دم��ات  و�ل��رب�م��ج  �مل�شاريع  مناق�شة  ومت  �ل�شاأن  بهذ� 

و�لتاأهيلية يف �ملركز.
و�أثنى رئي�س �ملجل�س على �جلهود �ملتو��شلة للمركز متمثلة باإد�رتها 

وجميع �ملوظفن.

و�طلع �لأع�شاء على �لأن�شطة و�لفعاليات �لتي من �شاأنها تعزيز دور 
بالإ�شافة  �مل��خ��در�ت  �أ���ش��ر�ر  م��ن  و�لتوعية  �لوقاية  �مل��رك��ز يف جم��ال 
�لوقاية  بر�مج  لتطوير  �لد�عمة  �لعلمية  و�لبحوث  �ل��در����ش��ات  �إىل 
و�لتثقيف و�لتوعية وتقدمي خدمات �لعالج و�لتاأهيل للمر�شى وفقا 

لأ�ش�س علمية مثبتة ومدعمة.
�ل�شحة  �إد�رة  نظام  �شهادة  على  �مل��رك��ز  بح�شول  �لع�����ش��اء  �بلغ  كما 
و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة  لنظام  �لع��ت��م��اد  و���ش��ه��ادة  �ملهنية  و�ل�����ش��الم��ة 
و�ل�شالمة من قبل مركز �أبوظبي للبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة و�شهادة 
نظام �إد�رة �لبيئة وكذلك �حل�شول على �عتماد هيئة �ل�شحة جلميع 

�لإجر�ء�ت �ملتبعة يف �ملركز.

ويحظى �ملركز �لوطني للتاأهيل باهتمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .

و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
من  م�شتمرة  ومتابعة  ورعاية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 

وزير �شوؤون �لرئا�شة.
وت��اأ���ش�����س �مل��رك��ز ل��ي��ك��ون ن���و�ة يف دع���م وحت�����ش��ن �ملجتمع م��ن خالل 
�لتمحور حول �شبل و�آليات حماية �ل�شباب و�لأجيال �لقادمة من �آفات 
�شلبا على  ينعك�س  �لذي  �لإدم��ان  ملر�س  �مل�شببة  �ملخدر�ت  فتاكة مثل 

�ملنظومة و�لقيم �لجتماعية و�لأ�شرية و�لوطنية.

يذكر �ن �ملركز �لوطني للتاأهيل تا�ش�س باأبوظبي بناء على �لتوجيهات 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ل�شامية و�حلكيمة من 

طيب �هلل ثر�ه .
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  ورعاية 
�شمو  �ول  �لفريق  م��ن  متو��شل  و�هتمام  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.
 ودعم م�شتمر من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان ليكون مركز� 
و�مل��خ��در�ت وذلك  �لكحول  �لإدم���ان على  ع��الج  متميز� متخ�ش�شا يف 
حر�شا من �أ�شحاب �ل�شمو على �شباب �لوطن و�حلفاظ على �أرو�حهم 

وعائالتهم وممتلكاتهم من �لهالك. 

من�صور بن زايد ي�صتقبل رئي�ص وزراء لوك�صمبورج

عبداهلل بن زايد يبحث مع رئي�ص وزراء دوقية لوك�صمبورج تعزيز التعاون بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
مبكتب  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�شموه بق�شر �لرئا�شة �م�س دولة �ل�شيد كز�فييه بيتيل 

رئي�س وزر�ء لوك�شمبورج و�لوفد �ملر�فق له.

مت خ���الل �ل��ل��ق��اء ����ش��ت��ع��ر����س �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بن 
�ل��ب��ل��دي��ن و���ش��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا �إ���ش��اف��ة �ىل ب��ح��ث ع���دد من 
�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. ح�شر �للقاء �شعادة 
�ل��رئ��ا���ش��ة لقطاع  ���ش��وؤون  �ل��ع��ام��ري وك��ي��ل وز�رة  ر����ش��د 
�شفري  �مل��زروع��ي  ح��ام��د  و�شليمان  �حل��ك��وم��ي  �لتن�شيق 

�لدولة لدى �ململكة �لبلجيكية ولوك�شمبورج. 

عبداهلل بن زايد : مكافحة القر�صنة البحرية متثل اأولوية ق�صوى للإمارات
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �أكد 
�أن  ن��ه��ي��ان وزي����ر �خل���ارج���ي���ة..  �آل 
مكافحة �لقر�شنة �لبحرية متثل 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت  �أول��وي��ة ق�شوى 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة م��و���ش��ح��ا �أن 
�أمن  ق��وي��ة يف  ل��ل��دول��ة م�����ش��ل��ح��ة 
�لبحرية  �مل����م����ر�ت  و�ن�������ش���ي���اب���ي���ة 
ت�شت�شيف  ف��اإن��ه��ا  ول��ه��ذ�  �ل��دول��ي��ة 
ك��ل ع���ام م���وؤمت���ر� ك��ب��ري� ملكافحة 
�لقر�شنة �لبحرية توؤمه �لأطر�ف 
�مل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة �ل��ق��ر���ش��ن��ة من 
�أرج���اء �ل��ع��امل ك��اف��ة. وق��ال �شموه 
��شت�شافة  مبنا�شبة  ل��ه  م��ق��ال  يف 
�لر�بع  �مل���وؤمت���ر  �أع���م���ال  �ل���دول���ة 
�لذي  �لبحرية  �لقر�شنة  ملكافحة 
ينطلق �ليوم يف دبي .. �إن �لدولة 
�لتعاون  يف  ري���ادي  ب��دور  ت�شطلع 

�لإق���ل���ي���م���ي و�ل�������دويل م���ن خالل 
�لوعي  لتعزيز  �مل��ت��و����ش��ل  �شعيها 
�لعربي  �ل���وط���ن  يف  ب��ال��ق��ر���ش��ن��ة 
جمموعة  يف  �ل���دول���ة  وت�����ش��ه��م   ..
�لقر�شنة  م���ك���اف���ح���ة  �ت���������ش����ال 
ق��ب��ال��ة ���ش��و�ح��ل �ل�����ش��وم��ال و�لتي 
80 دولة  ل��و�ئ��ه��ا  ت��ن�����ش��وي حت��ت 
�لقطاع  ومكونات  دولية  ومنظمة 
�لرئا�شة  ت��ت��وىل  ح��ي��ث  �ل��ب��ح��ري 
مكافحة  عمل  ملجموعة  �مل�شرتكة 
وعمليات  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��ر���ش��ن��ة 
مع  �لبحرية  �لقر�شنة  من  �حل��د 
�شموه  و�أو���ش��ح  و�شي�شيل.  �ليابان 
�لبحرية  �ل��ق��ر���ش��ن��ة  جم��اب��ه��ة  �أن 
م�شتوى  على  من�شقا  رد�  �قت�شى 
�أ���ش��ف��ر عن  �ل��ع��امل مم��ا  و  �ملنطقة 
نتائج و��شحة للعيان حيث �شهدت 
�لأعو�م �لأخرية �نخفا�شا ملحوظا 
حول  �لقر��شنة  هجمات  ع��دد  يف 

يلي  وفيما  �ل�����ش��وم��ايل.  �ل�شاحل 
�ملنا�شبة   ب��ه��ذه  �شموه  م��ق��ال  ن�س 
�لقر�شنة  م���ك���اف���ح���ة  ظ���ل���ت   ..
�أول���وي���ة ق�شوى  �ل��ب��ح��ري��ة مت��ث��ل 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة..
وب���اع���ت���ب���اره���ا دول�����ة ب��ح��ري��ة ف���اإن 
م�شلحة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ل����دى 
�ملمر�ت  و�ن�شيابية  �أم���ن  يف  ق��وي��ة 
فاإن  ول��ه��ذ�   .. �ل��دول��ي��ة  �لبحرية 
دول��ة �لإم���ار�ت ت�شت�شيف كل عام 
�لقر�شنة  ملكافحة  كبري�  موؤمتر� 
�ل���ب���ح���ري���ة ت����وؤم����ه ك����ل �لأط�������ر�ف 
�مل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة �ل��ق��ر���ش��ن��ة من 
و�شوف   .. �ل���ع���امل  �أرج�������اء  ك���اف���ة 
�ل���دورة  �ن��ع��ق��اد  �ل��ع��ام  ي�شهد ه���ذ� 
�لر�بع  �ل���دويل  للموؤمتر  �لر�بعة 
بدبي  �لبحرية  �لقر�شنة  ملكافحة 
يف �لفرتة من 29 �إىل 30 �أكتوبر 
�ل��ف��رتة ما  �جل����اري. وق��د �شهدت 
�رتفاعا  و2011   2009 ب���ن 
�لقر��شنة  هجمات  ع��دد  يف  ح���اد� 
وحو�س  ع����دن  خ��ل��ي��ج  يف  خ��ا���ش��ة 
وقد  �لهندي.  و�ملحيط  �ل�شومال 
�لإ�شر�ر  �إىل  �لهجمات  تلك  �أدت 
بطرق �ل�شحن �لبحري �لرئي�شية 
�لأطقم  و مثلت خطر� على حياة 
�لتجارية  �ل�شفن  وعلى  �لبحرية 
جمابهة  و�ق��ت�����ش��ت   .. �ل���ع���امل  يف 
من�شقا  رد�  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��ر���ش��ن��ة 
و�لعامل.  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�أ�شفرت �ل�شتجابة �جلماعية عن 
نتائج و��شحة للعيان حيث �شهدت 
�لأعو�م �لأخرية �نخفا�شا ملحوظا 
حول  �لقر��شنة  هجمات  ع��دد  يف 
�ل�شاحل �ل�شومايل. وبينما هاجم 
�ل��ق��ر����ش��ن��ة �ل�����ش��وم��ال��ي��ن 236 
هذ�  �ن��ح�����ش��ر   2011 يف  �شفينة 
�لنوع من �لهجمات �إىل 15 خالل 

�لعام فاإن  �أما هذ�   ..  2013 عام 
�أ�شابع  يتجاوز  مل  �لهجمات  عدد 
�ليد �لو�حدة و ميثل هذ� �لنجاح 
�ل�شاحق دليال �شاطعا على فعالية 
�لتعاون �لدويل ملكافحة �لقر�شنة 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل����ق����رن �لأف���ري���ق���ي. 
ول������ف������رتة ط����وي����ل����ة ظ����ل����ت دول������ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شطلع 
�لتعاون  ه�����ذ�  يف  ري��������ادي  ب������دور 
�لإق���ل���ي���م���ي و�ل�������دويل م���ن خالل 
�لوعي  لتعزيز  �مل��ت��و����ش��ل  �شعيها 
 .. �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  يف  بالقر�شنة 
وت�شهم �لدولة يف جمموعة �ت�شال 
�شو�حل  قبالة  �لقر�شنة  مكافحة 
�ل�����ش��وم��ال و�ل��ت��ي ت��ن�����ش��وي حتت 
دولية  ومنظمة  دول��ة   80 لو�ئها 
حيث  �لبحري  �لقطاع  وم��ك��ون��ات 
تتوىل �لرئا�شة �مل�شرتكة ملجموعة 
�لبحرية  �لقر�شنة  مكافحة  عمل 
�لقر�شنة  م���ن  �حل����د  وع��م��ل��ي��ات 
�لبحرية مع �ليابان و�شي�شيل. كما 
ترتبط دولة �لإمار�ت بتعاون وثيق 
مع �شركائها يف كل من �ل�شومال 
�ملحلية  �ل��ق��در�ت  لبناء  و�شي�شيل 
و�أ�شباب  ج����ذور  وم��ع��اجل��ة  ه��ن��اك 
وحماكمة  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��ر���ش��ن��ة 
للمركز  دع��م��ن��ا  وي��اأت��ي   .. �جل��ن��اة 
وتن�شيق  ل��ل��م��ق��ا���ش��اة  �لإق���ل���ي���م���ي 
�لقر�شنة  ملكافحة  �ل�شتخبار�ت 
ومقره �شي�شيل كو�حد من �لأمثلة 
على �لتعاون يف هذ� �ملجال .. كما 
�أننا قطعنا �شوطا كبري� يف تعزيز 
�لبحرية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  ك��ف��اء�ت��ن��ا 
و�أمن �ملو�نئ. وبالرغم من �أن هذه 
�لإجر�ء�ت و�لنجاحات �ملتالحقة..

�إل �أنه لي�س هناك جمال للتهاون 
وب��ال��رغ��م م��ن �ن��خ��ف��ا���س حو�دث 
�لأخرى  �لأن���و�ع  �أن  �إل  �لقر�شنة 

هذه  وب���دون  �لهجمات..  �نح�شار 
�شرعان  �لقر�شنة  ف��اإن  �لعمليات 
ما �شتعود لالنق�شا�س على حركة 
ممر�تنا  ع���ل���ى  �ل���ب���ح���ري  �ل���ن���ق���ل 
�لثاين  �أم����ا  �ل��ب��ح��ري��ة �حل��ي��وي��ة. 
و�أ�شباب  ج���ذور  م��ع��اجل��ة  �أن  ف��ه��و 
�لبحرية  و�جل����ر�ئ����م  �ل��ق��ر���ش��ن��ة 
�لأخرى يتطلب جمابهة �لأو�شاع 
�لياب�شة..  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ق��رة  غ���ري 
ب��دوره جهود� دولية  وه��ذ� يتطب 
م��ت��و����ش��ل��ة ل��ب��ن��اء ق�����در�ت حملية 
حل��ف��ظ �لأم����ن و�ل��ن��ظ��ام وتوفري 
حوكمة ر�شيدة وفر�س �قت�شادية.. 
جمابهة  �أي�����ش��ا  تتطلب  �أن��ه��ا  ك��م��ا 
�لر�ديكالية و�لإجر�مية  �ملنظمات 
�ل��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق م���ن �ل��ي��اب�����ش��ة مثل 
�ل�شومايل  �ل�شباب  و  ح��ر�م  بوكو 
و هي �جلهات �لتي تعترب حمركا 
وغياب  ل���ال����ش���ط���ر�ب���ات  رئ��ي�����ش��ا 
�لد�عم  �أن���ه���ا مت��ث��ل  ك��م��ا  �لأم������ن 
للجرمية  �ل��رئ��ي�����ش��ي  و�ل�����ش��ري��ك 
بع�س  �أن  ه��ن��ا  �ل��ب��ح��ري��ة..ون��ع��ن��ي 
�أعمال �لقر�شنة ترقي �إىل م�شاف 

�لأعمال �لإرهابية.
وللوقوف على هذ� �لتهديد �ملزدوج 
وحتديد  و�لإره���������اب  ل��ل��ق��ر���ش��ن��ة 
�ل���ع���الق���ة ب���ن �ل����ش���ط���ر�ب���ات يف 
�ل���ب���ح���ر و�ل���ي���اب�������ش���ة ت��ع��ق��د دول����ة 
�ملوؤمتر  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لقر�شنة  ملكافحة  �لر�بع  �ل��دويل 
�لفرتة  خ���الل  دب���ي  �ل��ب��ح��ري��ة يف 
من 29 �إىل 30 من �شهر �أكتوبر 
�جلاري وذلك حتت �شعار: تاأمن 
��شتمر�ر �لزخم  ��شتعادة �لدولة : 
يف �ل��ب��ح��ر وم��و�ج��ه��ة ع���دم �لأمن 
�مل���وؤمت���ر وهو  . وي��ن��ع��ق��د  �ل����رب  يف 
�خلارجية  وز�رة  م����ن  م�����ب�����ادرة 
�لعاملية  دبي  مو�نئ  مع  بال�شر�كة 

�لبحار  �أع�����ايل  يف  �جل���رمي���ة  م���ن 
وت�شمل  ملمو�شا.  �رت��ق��اع��ا  ت�شهد 
هذه �لأنو�ع �ل�شيد غري �ل�شرعي 
وتهريب  �ل���ب�������ش���ر  يف  و�لجت���������ار 
و�ل�شطو  و�مل�����خ�����در�ت  �لأ����ش���ل���ح���ة 
�مل�����ش��ل��ح .. وي��رق��ي ت��ه��دي��د �لأم���ن 
ت�����ش��ك��ل��ه هذه  �ل�������ذي  �لإق���ل���ي���م���ي 
�لأع���م���ال  م�����ش��اف  �إىل  �جل���ر�ئ���م 
ب��ات م��ن �ل�شعب  �لإره��اب��ي��ة فيما 
�حل��د م��ن و�ح��ت��و�ء ه��ذه �جلر�ئم 
.. وفيما ت�شهد هجمات �لقر��شنة 
�إل  �لقليمية  مياهنا  يف  �نح�شار� 
�رت���ف���اع���ا يف مناطق  ت�����ش��ه��د  �أن���ه���ا 
�أخ�����رى. وه���و �أم����ر ب��ال��ك��اد يعترب 
مفاجاأة.. ففي �ل�شومال ما ز�لت 
و�أهمها  قائمة  �لقر�شنة  �أ���ش��ب��اب 
�نعد�م �لفر�س �لقت�شادية وعجز 
عن  �ل�شعيفة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 
��شتخد�م  ع��رب  �شيطرتها  ف��ر���س 
�شيادة  غ���ي���اب  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ق���وة 
�لفعالة.  و�حل���وك���م���ة  �ل���ق���ان���ون 
�إىل  �لأ���ش��ب��اب  ه���ذه  وت��دف��ع نف�س 
�نت�شار �لقر�شنة يف غرب �أفريقيا 
وخ��ل��ي��ج غ��ي��ن��ي��ا..ول��ع��ل م���ا يثري 
عمليات  �أن  ه��و  �لقلق  م��ن  �مل��زي��د 
�ل��ق��ر���ش��ن��ة ق���د ب���ات���ت ت���دع���م منو 
�ملنظمات �لإرهابية �لتي تعمل من 
�لإجر�ئمية  و�ل�شبكات  �لياب�شة 
�لبحرية  باجلرمية  ترتبط  �لتي 
وت��غ��ذي��ه��ا. وه�����ذ� ي���دل���ل ع��ل��ى �أن 
للقيام  ب��ح��اج��ة  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 
�إيجاد  م��ن  يتمكن  حتى  ب��اأم��ري��ن 
ح��ل م�����ش��ت��د�م مل��ح��ن��ة �ل��ق��ر���ش��ن��ة..
زخم  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  ه����و  �لأول 
موؤخر�  حتققت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات 
يتطلب  وه��������ذ�  �ل����ب����ح����ر..  ع���ل���ى 
�لدولية  �لعمليات  مهمة  مت��دي��د 
يف �ل��ق��رن �لأف��ري��ق��ي ب��ال��رغ��م من 

ملكافحة  �لإم���ار�ت  �أ�شبوع  �إط��ار  يف 
 2014 لعام  �لبحرية  �لقر�شنة 
�ل��������ذي ت����ق����ام ف���ع���ال���ي���ات���ه خ����الل 
من   30 و   27 ب���ن  م���ا  �ل���ف���رتة 
���ش��ه��ر �أك���ت���وب���ر..وي���ع���ق���د �لحت����اد 
منف�شلة  �ج��ت��م��اع��ات  �لأوروب��������ي 
ح������ول �ل���ق���ر����ش���ن���ة �ل���ب���ح���ري���ة يف 
م�شتهل �أ�شبوع مكافحة �لقر�شنة. 
وتاأتي فعاليات هذ� �لعام مو��شلة 
للنجاحات �لتي حققتها �ملوؤمتر�ت 
�لتو�شل  �ل�شابقة حيث متكنا من 
لتفاقيات بارزة من �أهمها �لتغلب 
من  عقدين  ��شتمرت  عقبة  على 
�لزمان متثلت يف �إقناع �أبرز �لقادة 
�ل�شومالين للجلو�س على طاولة 
�ملفاو�شات .. ومن �ملوؤكد �أن �ملوؤمتر 
و م���ن خ����الل ����ش��ت��ق��ط��اب��ه وف����ود� 
�مل�شتويات.. �أع��ل��ى  على  م�شاركة 

�شنوي  كملتقى  ي��ربز  �أن  ��شتطاع 
�لنقل  ق����ط����اع����ات  مل���م���ث���ل���ي  ه�������ام 
و�لدو�ئر  و�حل��ك��وم��ات  �ل��ب��ح��ري 
م����ن خالله  ت����ق����وم  �لأك�����ادمي�����ي�����ة 
باتخاذ خطو�ت �إز�ء �ملو��شيع �لتي 
توؤثر على �لأمن �لبحري �لعاملي. 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  وت���اأم���ل 
�لإقليميون  و���ش��رك��اوؤه��ا  �مل��ت��ح��دة 
و�ل���دول���ي���ون ه���ذ� �ل����ع����ام..يف نقل 
بالتطرق  �أرح��ب  لآف��اق  �ملناق�شات 
�إىل لب �أ�شباب �لقر�شنة يف �لدول 
�لنامية..وحيث �أنه ل حمالة من 
ت��و����ش��ل ه����ذ� �ل�������ش���ر�ع ف����اإن نقل 
�حلرب �شد �لقر�شنة �إىل �لياب�شة 
�شيمثل حتديا �أكرب و �أكر تعقيد� 
م���ن ج��ه��ود ط���رد �ل��ق��ر����ش��ن��ة من 
بب�شاطة  و  يبدو  �أن��ه  م��ي��اه��ن��ا..�إل 
�أن��ه ل مفر م��ن ذل��ك يف  متناهية 
�لبحرية  م�شاحلنا  تاأمن  �شبيل 

�مل�شرتكة  . 

•• دبي-وام: 

ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �لتقى �شمو 
�آل نهيان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �م�����س يف 
ف��ن��دق م��ي��ن��اء �ل�����ش��الم ب��دب��ي معايل 
دوقية  وزر�ء  رئي�س  بيتيل  كز�فييه 
�لبالد  ي�����زور  �ل�����ذي  ل��وك�����ش��م��ب��ورج 
ح��ال��ي��ا. وج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء بحث 
�لعالقات �لثنائية بن دولة �لمار�ت 
�لتعاون  تعزيز  و�شبل  ولوك�شمبورج 
�لإ�شتثمارية  �مل���ج���الت  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا 
و�لطاقة  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة  و�ل��ت��ج��اري��ة 
�إم��ك��ان��ي��ة خلق  بحث  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
فر�س �شر�كة بن �لبلدين يف �لعديد 
جرى  كما  �ملختلفة.  �لقطاعات  من 
ت��ب��ادل �ل����ر�أي و�ل��ت�����ش��اور ب�����ش��اأن عدد 
من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  �إىل  �إ�شافة 
�لإقليمية  �ل�شاحتن  على  �لر�هنة 

و�لدولية.
ورح�����ب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�آل نهيان خالل �للقاء مبعايل  ز�يد 

دولة  �إن  وق����ال   .. ب��ي��ت��ي��ل  ك��ز�ف��ي��ي��ه 
وتقوية  تعزيز  �إىل  ت�شعى  �لإم���ار�ت 
وتوثيق  لوك�شمبورج  م��ع  رو�ب��ط��ه��ا 
�لأحد�ث  ظل  يف  و�لت�شاور  �ل�شالت 
�ل���دول���ي���ة �مل��ت�����ش��ارع��ة و�ل���ت���ي حتتم 
�ملتبادل  و�لتن�شيق  �لتعاون  �إ�شتمر�ر 

بن �لبلدين.
و�أعرب �شموه عن تطلعه للمزيد من 

�لتعاون يف �ملجالت كافة و مو��شلة 
لوك�شمبورج  م��ع  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
�لبلدين  وم�����ش��ل��ح��ة  خ���ري  ف��ي��ه  مل���ا 

و�ل�شعبن �ل�شديقن.
دوقية  وزر�ء  رئي�س  �أك��د  جانبه  من 
تربطها  ب������الده  �أن  ل��وك�����ش��م��ب��ورج 
بالإمار�ت عالقات متميزة ومتطورة 
�لقت�شادي  �مل���ج���ال���ن  يف  خ���ا����ش���ة 

و�ل�شياحي  و�ل�شتثماري  و�لتجاري 
حتتلها  �ل����ت����ي  ب���امل���ك���ان���ة  ون�������وه   ..
�لقليمي  �مل�شتوين  على  �لم���ار�ت 
و�لعاملي و�لجناز�ت �لتي حققتها يف 
�شعادة  �للقاء  ح�شر  كافة.  �ملجالت 
�مل�����زروع�����ي �شفري  ���ش��ل��ي��م��ان ح���ام���د 
�لبلجيكية  �مل��م��ل��ك��ة  ل����دى  �ل����دول����ة 

ودوقية لك�شمبورج .
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اأخبـار الإمـارات

برنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة ينظم املرحلة الثانية للربنامج للم�صاركني يف اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام:

�لتي  �لقادة  لإع��د�د  حميد  بن  عبد�لعزيز  برنامج  فعاليات  تتو��شل 
�نطلقت يف نهاية �شبتمرب �ملا�شي يف عجمان. وينظم �لربنامج �لذي 
يهدف �إىل دعم وتطوير �ملهار�ت �لقيادية لل�شباب �خلليجي �لطموح..

�لبحر  ب��اب  فريمونت  يف  �حلالية  ل��ل��دورة  �لثانية  �ملرحلة  فعاليات 
يتعرفون  �شخ�شا   20 مب�شاركة  �أي���ام  خم�شة  م��دى  على  �أبوظبي  يف 
و�لتغذية  �ل�شحة  فيها  مب��ا  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  على  خاللها 
و�لتيكيت و�لربوتوكول. ويرعى طري�ن �لحتاد �ملرحلة �لثانية من 
�لقادة  �مل�شاركن يف برنامج عبد�لعزيز بن حميد لإع��د�د  خالل نقل 
�أبوظبي. و  من دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية من و�إىل 
يتناول حممد �ملرزوقي خبري ومتخ�ش�س يف جمال �لتيكيت خالل 

�ملرحلة �لثانية .. مبادئ �لتيكيت و�لربتوكول �لدويل ب�شكل يتو�فق 
مع ثقافة وهوية دول جمل�س �لتعاون .. فيما يقدم روحي �لهمالين 
�لعاد�ت  يت�شمن  للقائد  و�ل��ت��غ��ذي��ة  �ل�شحة  ع��ن  تدريبيا  ب��رن��اجم��ا 

�ل�شحية �لو�جب على �لقادة �إتباعها .
 ويتطرق �لدكتور باري جيم�س كومينجز �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة �أك�شن �إن بزن�س �إنرتنا�شيونال �إىل �ل�شلوك �ملوؤ�ش�شي و�لتميز 
. وقال  للقادة  و�أهميته  �لأد�ء  و�إد�رة  �ل�شرت�تيجية  و�لإد�رة  �مل�شتد�م 
عبد�لعزيز  لربنامج  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لنعيمي  في�شل  �ل�شيد 
رفد  �إىل  ي�شعى  �لربنامج  �إن  �ملنا�شبة  بهذه  �لقادة  لإع��د�د  حميد  بن 
�لطموح  �خلليجي  �ل�شباب  �لثانية من  �ل��دورة  فعاليات  �مل�شاركن يف 
وق��ي��ادة فرق  �مل�شوؤولية  لتحمل  �ل��الزم��ة  و�مل��ه��ار�ت  �مل��ع��ارف  مبختلف 
�لعمل يف �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة .. ودعت �مل�شاركن للتعرف 

�لربوتوكول  فيها  �لقادة مبا  �لأ�شا�شية يف  �لعنا�شر  �لعديد من  على 
و�لتميز  �ملوؤ�ش�شي  �ل�شلوك  جانب  �إىل  و�لتغذية  و�ل�شحة  و�لإتيكيت 
�أن  �لنعيمي  و�أو�شح   . �لأد�ء  و�إد�رة  �ل�شرت�تيجية  و�لإد�رة  �مل�شتد�م 
فعاليات �لدورة �لثانية تت�شمن �أي�شا مناق�شة �لعديد من �ملو�شوعات 
�لأخرى مبا فيها �إعد�د �مل�شاركن لتويل منا�شب قيادية يف موؤ�ش�شات 
�ملوؤ�ش�شات  يف  و�آثارها  �لنف�شية  �ل�شلوكيات  ودر��شة  �لثقافات  متعددة 
جانب  �إىل  �لإق��ن��اع  فن  ممار�شة  على  عملية  �أمثلة  وتقدمي  �حلديثة 
�ملوؤ�ش�شات  و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا يف  �ل��ك��ف��اءة  ����ش��ت��ع��ر����س وم��ق��ارن��ة من���اذج 
�ل�شرت�تيجيات  طبيعة  ف��ه��م  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ن  وم�����ش��اع��دة  �حل��دي��ث��ة 
باحتياجات  �مل�شاركن  تزويد  عن  ف�شال   .. �ملمكنة  �لثالثة  و�أنو�عها 
فهم  �شمان  من  و�لتاأكد  ��شرت�  نهج  �ملتو�زن  �لأد�ء  بطاقة  وممار�شة 
بالتطبيق  وقيامهم  �لتجارية  �لأع��م��ال  يف  �جل��ودة  �أهمية  �مل�شاركن 

�ل�شحيح للمقارنة �ملعيارية وتقنية مرجع �ل�شبكة لل�شركات �حلديثة 
. يذكر �أن برنامج عبد�لعزيز بن حميد لإعد�د �لقادة يتكون من �شتة 
بر�مج فرعية متميزة ومبتكرة �شيتم تقدميها من خالل حما�شر�ت 
وندو�ت بالإ�شافة �إىل �لتعليم �لقائم على �خلربة فيما �شيتم ��شتكمال 
هذه �لرب�مج �لفرعية بدور�ت خا�شة حول �لذكاء �لعاطفي و�لتعرف 
على متطلبات �شبكات �لتو��شل �لجتماعي وذلك من �أجل �إعد�د قادة 
و�لندو�ت  �ملحا�شر�ت  برنامج  يت�شمن  كما   .. و�شريع  متطور  لعامل 
و�لإد�رة  �مل�����ش��ت��د�م  و�لتميز  �ملوؤ�ش�شي  �ل�شلوك  ه��ي  رئي�شية  حم���اور 
�ملايل  و�لتخطيط  �ل��ذ�ت��ي  و�لتطوير  �لأد�ء  و�إد�رة  �ل�شرت�تيجية 
�أخرى  �إىل بر�مج فرعية  بالإ�شافة  �لعاطفي  �لتغيري و�لذكاء  و�إد�رة 
�ملعتمدة  و�ل��ربوت��وك��ولت  �لتيكيت  وم��ب��ادئ  و�لتغذية  �ل�شحة  ح��ول 

و�لتدريب و�لتوجيه و�لتدريب �لإعالمي و�لتعلم باخلربة . 

حاكم عجمان يطلع على تفا�صيل واهداف جائزة خالد بن طناف املنهايل للتفوق العلمي

عمار النعيمي يطلع على ا�صرتاتيجية وخطط وزارة الرتبية والتعليم

عمار النعيمي يرتاأ�ص جل�صة املجل�ص التنفيذي لإمارة عجمان 

•• عجمان-وام: 

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�ن �لهتمام  �لعلى حاكم عجمان 
باأطالق �جلو�ئز �لعلمية و�لبتكار 
و�لب������د�ع م���ن ق��ب��ل �مل��ه��ت��م��ن من 
وعمل  طيبة  م��ب��ادرة  �لوطن  �بناء 
خريي يهدف �ىل ت�شجيع �لطالب 
و�لتناف�س  �لعلمي  �لتح�شيل  على 
ل��ل��و���ش��ول �ىل �ع��ل��ى �ل���درج���ات.. 
م�شري� �شموه �ىل �ن �لعمل �لطيب 

هو �لباقي.
ودع����ا ���ش��م��وه خ���الل �ل��ل��ق��اء �لذي 
جمعه مع خالد بن طناف �ملنهايل 
�لعلمي  �ل��ت��ف��وق  ج���ائ���زة  ���ش��اح��ب 
�لدعم  ت��ق��دمي  �ل���ش��ت��م��ر�ر يف  �ىل 
من  �ملد�ر�س  يف  لبنائنا  و�مل�شاندة 
منذ  �طلقها  �لتي  �جل��ائ��زة  خ��الل 
ثالث �شنو�ت حتت عنو�ن - �لتفوق 
���ش��م��وه رجال  �ل��ع��ل��م��ي - م��ط��ال��ب��ا 
لالقتد�ء  و�ل����ق����ادري����ن  �لع����م����ال 
و�طالق  و�شاحبها  �جل��ائ��زة  بهذه 
�جل��و�ئ��ز لن مثل هذه  �ملزيد من 
�لتناف�س  ع��ل��ى  ت�����ش��ج��ع  �جل���و�ئ���ز 
�لعلمي بن �لطالب للو�شول �ىل 
مبدعن  ليكونو�  و�لتفوق  �لتميز 
وطنهم  ي���ن���ف���ع���و�  وم����ب����ت����ك����ري����ن 

ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لعلم  ح���ب  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
�لطلبة  وت�����ش��ج��ي��ع  ب���ه  و�لإمي��������ان 
و�و�شح  و�ل��ت��م��ي��ز.  �ل��ت��ف��وق  ع��ل��ى 
موؤخر�  �طلقت  �جل��ائ��زة  �د�رة  �ن 
ج��ائ��زة ج��دي��دة ت�شم ث��الث فئات 
للمجموعات  �لعلمي  �لبتكار  هي 
و�لبتكار �لعلمي لالإفر�د و�لثالثة 
�ل��ت��م��ي��ز و�لب������د�ع و���ش��ي��ت��م تكرمي 
�ل��ف��ائ��زي��ن ف��ي��ه��ا م���ع ن��ه��اي��ة �لعام 

�لدر��شي -2014 2015.
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  وت����ب����ادل 
ع����ج����م����ان م������ع خ�����ال�����د �مل����ن����ه����ايل 
�جلائزة  فعاليات  ح��ول  �لح��ادي��ث 
ت�شنيف  وم����ع����اي����ري  و�ه���م���ي���ت���ه���ا 
�جلائزة وفئاتها �لتي ت�شتمل على 
�لفئة   .. �ل���ف���ئ���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
و�لثاين  �لول  فئة  وت�شم  �لوىل 
من �ملو�طنن على م�شتوى �لدولة 
و�لفئة  �لتعليم  �ن���و�ع  خمتلف  يف 
�لثانية وت�شم فئة �و�ئل �ملو�طنن 
�لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  م�شتوى  على 
وخا�س  ع��ام  تعليم  �لدب���ي  �لق�شم 
و�لثالثة ت�شم فئة �و�ئل �ملو�طنن 
�لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  م�شتوى  على 
وخا�س  ع��ام  تعليم  �لدب���ي  �لق�شم 
و�لر�بعة ت�شم فئة �و�ئل �لثانوية 

�لدر��شية  �مل��ر�ح��ل  لكافة  �لعلمي 
بد�أت  حيث  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
�أبناء  م�شتوى  على  �ول  �جل��ائ��زة 
ت�شجيعهم  يف  م��ن��ه  رغ��ب��ة  قبيلته 
و�لتناف�س  �جل����ادة  �ل��در����ش��ة  ع��ل��ى 
و�لفوز  �مل��ع��دلت  �أع��ل��ى  لتح�شيل 

باجلائزة.
و����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه م��ن �مل��ن��ه��ايل �ىل 
�جلائزة  ف���ك���رة  ح����ول  و�ف  ����ش���رح 
تو�شيعها  �ىل  و�ل�����ش��ع��ي  وجن��اح��ه��ا 
م�شتقبال لت�شمل �ملنطقة.. م�شري� 
�ىل  و���ش��ل  �جل���ائ���زة  قيمة  �ن  �ىل 
م���ل���ي���ون ون�������ش���ف �مل���ل���ي���ون دره����م 

وجمتمعهم.
�ن ح��ك��وم��ة عجمان  ���ش��م��وه  وق����ال 
تقدم للطلبة �ملتميزين و�ملتفوقن 
عجمان  جامعات  يف  در����ش��ي��ة  منح 
ل���در�����ش���ة �ل��ط��ب و�ل��ه��ن��د���ش��ة مما 
لديهم  ط���الب  �ن��ت��اج  ع��ل��ى  ي�شجع 
و�لبتكار  �لب�������د�ع  ع��ل��ى  �ل����ق����درة 

و�لتفوق.
���ش��م��وه �ط��ل��ع خ���الل �للقاء  وك����ان 
�ملنهايل  ط����ن����اف  ب����ن  خ����ال����د  م����ن 
ومعايريها  �جل��ائ��زة  �ه���د�ف  على 
لتحفيز  ت���ه���دف  �ل���ت���ي  وف���ئ���ات���ه���ا 
�لطالب للتفوق و�لإبد�ع و�لبتكار 

من  و�لثاين  �لول  تكرمي  وت�شمل 
�ملتفوقن يف كل �مارة.

قيادتنا  ب��ن��ه��ج  �مل���ن���ه���ايل  و������ش����اد 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  يف  ممثلة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  و�أخيه  �هلل  �لدولة حفظه 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م��ا  �هلل 
�لع����ل����ى حكام  �مل��ج��ل�����س  �ع�������ش���اء 
�لإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 

•• عجمان-وام:

�ل�شيخ عمار بن حميد  �طلع �شمو 
على  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �لنعيمي 
وبر�مج  وخ���ط���ط  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�جلديدة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
خالل �لفرتة �حلالية و�مل�شتقبلية 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  يف ظ��ل 

�لرتبوية و�لتعليمية.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه يف 
مكتبه بديو�ن �حلاكم �م�س معايل 
ح�����ش��ن ب����ن �إب����ر�ه����ي����م �حل���م���ادي 
خالله  مت  و�لتعليم  �لرتبية  وزير 
عر�س �خلطة �لتعليمية �جلديدة 

و�لتاأكيد  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة  �لإد�ري������ة 
�ل�شلوكية  بالقيم  �له��ت��م��ام  على 
و�ملعلم كركيزة �أ�شا�شية يف �لعملية 
كمحور  و�ل����ط����ال����ب  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�أ�شا�شي لها لتحقيق �أف�شل �لنتائج 

�لدر��شية و�لرتبوية.
وق���������ال م�����ع�����ايل وزي���������ر �ل���رتب���ي���ة 
�نه �طلع �شمو ويل عهد  و�لتعليم 
عجمان على �آخر م�شتجد�ت تنفيذ 
على  �لرتبية  وز�رة  ��شرت�تيجية 
تطوير  و�أه��م��ي��ة  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�لرتبوية  �لعملية  مفرد�ت  جميع 
من حيث �ملناهج و�ملن�شاآت و�لكادر 
�مل����وؤه����ل  و�ل���ت���دري�������ش���ي  �لإد�ري 

خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي ملا يقدمانه من 
�لتعليمية  للعملية  متو��شل  دع��م 
و�هتمامهما بو�شع �ل�شرت�تيجية 
و�لرب�مج �لتي من �شاأنها �لرتقاء 
و�لهيئة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ب���امل�������ش���ت���وى 

�لد�رية و�لتدري�شية.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
�لبلدية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
و�لتخطيط و�شعادة عبد�هلل �من 

لتطوير خمرجات �لتعليم �ملعتمدة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
خمرجات  وت���ط���وي���ر  دب�����ي  ح���اك���م 
�ل���ث���اين ع�شر  �ل�����ش��ف  �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�لتعليم  متطلبات  م��ع  ومالئمته 
�ملد�ر�س  ت��ن��ظ��ي��م  و�ع������ادة  �ل���ع���ايل 
�لتعليمية  �ل���ع���م���ل���ي���ة  مل�����ش��ل��ح��ة 
على  و�لرتكيز  �لتطوير  وم�شرية 

ثقافة �لتميز و�لبد�ع.
��شرت�تيجية  معاليه  و��شتعر��س 
وب�������ر�م�������ج �ل���������������وز�رة ل����الرت����ق����اء 
و�لهيئات  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ب��امل�����ش��ت��وى 

لتحقيق �لأهد�ف �ملن�شودة.
���ش��م��وه وجه  و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه �ن 
�خلطة  ه���ذه  تنفيذ  يف  ب��الإ���ش��ر�ع 
�لوطن  باأبناء  بالهتمام  و�و���ش��ى 
��شا�شية  وركيزة  وق��وة  عماد  لنهم 
�لب�شرية  �ملو�رد  يف تنمية وتطوير 
�ملعرفة  �ق��ت�����ش��اد  ن��ح��و  و�ل���ت���وج���ه 
و�لب��ت��ك��ار. و�أب���دى �شمو ويل عهد 
خطة  تت�شمنه  ملا  �عجابه  عجمان 
لتطوير  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
مبا  ..م�����ش��ي��د�  �لتعليم  خم��رج��ات 
حت���ق���ق م����ن ت���ق���دم و�جن����������از�ت يف 
�نطالقا  و�لتعليم  �لرتبية  قطاع 
ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة  م��ن 

•• عجمان -وام: 

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�ملجل�س  جل�شة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل��ت��ي ع��ق��دت ب��ال��دي��و�ن �لأم���ريي 
حميد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  بح�شور 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
عبد�لعزيز  و�ل�����ش��ي��خ  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  حميد  بن 
�لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ 

ع�شو �ملجل�س و�أع�شاء �ملجل�س.
ب��د�ي��ة �جلل�شة  ���ش��م��وه يف  ورح����ب 
ب���اأع�������ش���اء �مل��ج��ل�����س م��ت��م��ن��ي��ا لهم 
�ل��ت��وف��ي��ق يف �أع��م��ال��ه��م مب��ا يخدم 
�شالح �لوطن و�لإمارة يف �ملرحلة 

�لقادمة.
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  و����ش��ت��ع��ر���س 
و�شدق  �ل�شابقة  �جلل�شة  حم�شر 
�لتو�شيات  تنفيذ  تابع  كما  عليه 
�ل�����ش��اب��ق��ة ح���ي���ث ن���اق�������س �مل���ذك���رة 
�لتطوير  جل���ن���ة  م����ن  �مل����رف����وع����ة 
�ملقرتحة  �حللول  حول  �حلكومي 
ل��ت��ق��ل��ي��ل �ل��������دور�ن �ل��وظ��ي��ف��ي يف 
����ش���ل���ك �ل�������ش���رط���ة �مل���ح���ل���ي و�أق������ر 

�لإد�رة �ملركزية لل�شوؤون �لقانونية 
حلكومة عجمان.

�آخر  بيانا  �ملجل�س  ��شتعر�س  كما 
ب��ال��ت�����ش��ري��ع��ات ق��ي��د �ل��ن��ظ��ر �أم����ام 

�للجنة �لفنية للت�شريعات.
ك��م��ا �ط��ل��ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى مذكرة 
لتعين  ���ش��ي��ا���ش��ة  ب�������ش���اأن  �ق������رت�ح 
�خلا�شة  �لح����ت����ي����اج����ات  ذووي 
و�ل��ت��ي ����ش��ت��ن��دت �إىل �مل����ادة 8 من 
باإ�شد�ر �لالئحة   55 �لقر�ر رقم 
�لتنفيذية ب�شاأن �ملر�شوم �لأمريي 
باإ�شد�ر   2008 ل�����ش��ن��ة   9 رق����م 
باإمارة  �مل��دن��ي��ة  �خل���دم���ة  ق���ان���ون 
يتم  �أن  على  ن�شت  و�لتي  عجمان 
تعين ذووي �لحتياجات �خلا�شة 
وفقا لنظام ي�شدره ممثل �حلاكم 

لل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية.
ووجه �شمو رئي�س �ملجل�س بتكليف 
�مل����و�رد  لتنمية  �مل��رك��زي��ة  �لإد�رة 
�ل��ب�����ش��ري��ة ب���اإع���د�د ���ش��ي��ا���ش��ة حول 
تعين ذووي �لحتياجات �خلا�شة 
يف �لوظائف �لتي تنا�شب و�شعهم 
ع��ل��ى �ملجل�س  �ل�����ش��ح��ي وع��ر���ش��ه��ا 
�ل�شالحيات  ح�����ش��ب  لع��ت��م��اده��ا 

�لت�شريعية �ملنا�شبة.
�ملر��شالت  يف  �مل��ج��ل�����س  ن��ظ��ر  ك��م��ا 
�لتي وردت �إليه من جهات خمتلفة 

ووجه باتخاذ �لالزم ب�شاأنها.
�شموه  مت��ن��ى  �جل��ل�����ش��ة  خ��ت��ام  ويف 
�ل����ت����وف����ي����ق جل���م���ي���ع �لأع�����������ش�����اء 
وح���ث���ه���م ع���ل���ى ب������ذل �مل����زي����د من 
ي�شب يف م�شلحة  و�ل��ذي  �لعطاء 
و�ملقيمن  وم��و�ط��ن��ي��ه��ا  �لإم�������ارة 
ت��ط��ب��ي��ق �خلطة  وي����دع����م  ع��ل��ي��ه��ا 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل����الإم����ارة روؤي����ة 

عجمان2021 . 

�لت�شال �حلكومي  م�شروع مركز 
و�ملقارنات �ملعيارية �لتي عقدت مع 
�ملمار�شات  و�أف�شل  مماثلة  جهات 
تفعيل  وم��ر�ح��ل  نف�شه  �مل��ج��ال  يف 

�مل�شروع.
مركز  ت�����ش��غ��ي��ل  �مل���ج���ل�������س  و�أق��������ر 
ووجه   2015 بد�ية  يف  �لت�شال 
�لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي 
�للكرتونية  ع��ج��م��ان  وح��ك��وم��ة 
�ملركز  تاأ�شي�س  يف  ق��دم��ا  بامل�شي 

وت�شغيله.
�لر�شالة  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع 

ل���الإد�رة  �مل��و���ش��وع  �إح��ال��ة  �ملجل�س 
�ملركزية لتقدمي مقرتحاتها حول 
للموظفن  وحو�فز  مز�يا  �إ�شافة 

�لعاملن يف �ل�شرطة �ملحلية.
لئحة  م�����ش��روع  �ملجل�س  �أق���ر  ك��م��ا 
ر������ش�����وم �خل�����دم�����ات و�ل����غ����ر�م����ات 
موؤ�ش�شة  ل���دى  تطبيقها  �مل��ق��رتح 
ع��ج��م��ان ل��ل��م��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة .. 
ووجه باإحالتها �إىل �للجنة �لفنية 
ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات لت���خ���اذ �لج�����ر�ء�ت 

�لالزمة لعتمادها.
و����ش��ت��م��ع �مل��ج��ل�����س ل��ع��ر���س حول 

�ملحلية  �للجنة  م��ن  �إل��ي��ه  �ل����و�ردة 
لح��ت��ف��الت �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي فيما 
يتعلق باعتماد �شمو رئي�س �ملجل�س 
لليوم  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  ل���ل���ف���ع���ال���ي���ات 

�لوطني �ل� 43.
و������ش����ت����ع����ر�����س �مل����ج����ل���������س ب���ي���ان���ا 
بالت�شريعات �ملعتمدة بعد �جلل�شة 
رئي�س  ق�����ر�ر  و���ش��م��ل��ت  �ل�����ش��اب��ق��ة 
 2014 ل�����ش��ن��ة   8 رق����م  �مل��ج��ل�����س 
���ش��ع��ار ح��ك��وم��ة عجمان  ب��اع��ت��م��اد 
وق�������ر�ر �مل���ر����ش���وم �لأم��������ريي رقم 
�إن�شاء  ب�شاأن   2008 ل�شنة   10

فئة  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لعامة 
تعليم  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
�جلن�شيات  ج��م��ي��ع  وخ���ا����س  ع����ام 
ثانويات  �و�ئ�������ل  ف���ئ���ة  �خل���ام�������ش���ة 
و�لفنية  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
�مل��و�ط��ن��ن و�ل�����ش��اد���ش��ة ف��ئ��ة �و�ئل 

طلبة قبيلة �ملنهايل.
و�أع���������رب �مل���ن���ه���ايل ع����ن �ع����ت����ز�زه 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  مبباركة 
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 رئ��ي�����س جمل�س 
�جلائزة  ل��ه��ذه  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�ن  م��وؤك��د�  و�أه��د�ف��ه��ا..  ور�شالتها 
جهود  وت��ع��زي��ز  دع��م  يف  م�شاركتنا 
وخا�شة  �ملجالت  �شتى  يف  قيادتنا 

�لتعليم ياأتي رد� للجميل.

ل�شاحب  و�لتقدير  �ل�شكر  ووج��ه 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�لنعيمي على �تاحة هذه �لفر�شة 
ل����زي����ارت����ن����ا ل�����ه ه������ذ� �ل�����ي�����وم و�ن 
�شتكون  وت��ع��ل��ي��م��ات��ه  ت��وج��ي��ه��ات��ه 
ت���اج���ا ع��ل��ى ����ش���دورن���ا ود�ف���ع���ا لنا 
م��زي��د من  بتقدمي  �ل���ش��ت��م��ر�ر  يف 
�مل�����ش��ان��دة و�ل��دع��م خ��دم��ة للوطن 
و�مل��و�ط��ن على �ر���س ه��ذه �لدولة 
�ملتمثلة  �حلكيمة  قيادتها  ظ��ل  يف 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ب�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�خو�نه ��شحاب �ل�شمو حكام 
�لمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�شاحب  وتلقي  �مل�شلحة.  ل��ل��ق��و�ت 

ع��ج��م��ان يف ختام  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
�ل��ل��ق��اء ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ع��ب��ارة عن 
بن طناف  �جل��ائ��زة من خالد  درع 
�مل��ن��ه��ايل ت��ك��رمي��ا وت��ق��دي��ر� لدعم 

�شموه للتعليم و�ملتعلمن.
�ل�شيخ  م����ع����ايل  �ل����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
�لنعيمي  �لدكتور ماجد بن �شعيد 
و�شعادة  �لم���ريي  �ل��دي��و�ن  رئي�س 
ع��ب��د�هلل �م���ن �ل�����ش��رف��ا وع���دد من 
خالد  بن  وبخيت  �مل�شوؤولن  كبار 
�مناء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �مل���ن���ه���ايل 
عبد�لرحمن  و�مل�شت�شار  �جل��ائ��زة 
م���و����ش���ى ح����م����د�ن �لم�������ن �ل���ع���ام 
�ملنهايل  ع��ب��د�هلل  و���ش��امل  للجائزة 
وع�����ارف ���ش��ال��ح �مل��ن��ه��ايل وحممد 
�ملنهايل  مبخوت  وعي�شى  �ملنهايل 

�ع�شاء جمل�س �مناء �جلائزة.

�حلاكم  ب��دي��و�ن  �مل�شت�شار  �ل�شرفا 
رئي�س  �ب���ر�ه���ي���م  �ح���م���د  و����ش���ع���ادة 

و�شعادة  �ل��ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب 
�د�رة  ع��ام  م��دي��ر  �لنعيمي  يو�شف 

من  وع��دد  و�ل�شيافة  �لت�شريفات 
�مل�شوؤولن .

انخفا�ص بن�صبة 14 % يف عدد اجلرائم اجلنائية مبركز �صرطة احلميدية ال�صامل بعجمان 
•• عجمان-وام:

�هلل  عبد  على  �لعميد  �شعادة  دع��ا 
ب����ن ع����ل����و�ن �ل��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
�شرطة  منت�شبي  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة 
�لعمل  م�����ش��اع��ف��ة  �إىل  ع���ج���م���ان 
و��شتمر�ر �للتز�م بح�شن ��شتقبال 
�لتابعة  �لإد�ر�ت  كل  يف  �ملر�جعن 
ل�����ش��رط��ة ع���ج���م���ان و�لإ�������ش������ر�ع يف 
يظهر  مب��ا  م��ع��ام��الت��ه��م  تخلي�س 
�أقرته  �ل����ذي  �حل�������ش���اري  �ل���وج���ه 
مكانة  وي��ج�����ش��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وح���ث ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة عجمان 
مو��شلة  ع��ل��ى  �مل��ن��ت�����ش��ب��ن  ج��م��ي��ع 
�مل�شد�قية  من  مبزيد  �لنهج  ه��ذ� 
و�لأمانة لرفعة هذ� �ل�شرح �لأمني 

�شمن منظومة وز�رة �لد�خلية.
جاء ذلك خالل �جلولة �لتفتي�شية 
�ل�شنوية �لتي يقوم بها �شعادته لكل 
�لإد�ر�ت و�لأق�شام �لتابعة ل�شرطة 
عجمان و�لتي �شملت مركز �شرطة 
�حلميدية �ل�شامل و�إد�رة مكافحة 

�ملخدر�ت و�ل�شرطة �ملجتمعية.
�لعميد  ���ش��ع��ادة  ��شتقبال  يف  وك���ان 
ع��ل��ي ب���ن ع���ل���و�ن ..�ل���ع���ق���ي���د على 
�مل��ط��رو���ش��ي م��دي��ر مر�كز  ���ش��ع��ي��د 
�لقيادة  ف���ى  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل�����ش��رط��ة 
�لعامة ل�شرطة عجمان وعدد من 

�شابط مركز �شرطة �حلميدية.
�لعام  للقائد  �مل��ر�ف��ق  �لوفد  و�شم 
�مل���ق���دم جمعه  ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان 
�أمن  رئ��ي�����س ق�شم  �ل��زح��م��ي  ���ش��امل 
�شرطة  يف  و�لن�����ش��ب��اط  �ل���ق���ي���ادة 
ع��ج��م��ان و�ل����ر�ئ����د ���ش��ل��ط��ان على 
�لأد�ء  تقييم  ق�شم  رئي�س  �ملهريي 
�ل�شرت�تيجية  �إد�رة  يف  �ملوؤ�ش�شي 

وتطوير �لإد�ء.
عجمان  �شرطة  عام  قائد  و��شتهل 
�لع�شكري  �لطابور  بتفقد  �جلولة 
د�خل  �لأق�����ش��ام  ث��م جت��ول بجميع 
�ملركز حيث �طلع على �شري �لعمل 
وم�شاألة  �مل��ط��ل��وب��ن  ق�����ش��م  د�خ����ل 

..كما وقف على  و�ملتابعة  �لتعميم 
�لتحقيق  م��ك��ت��ب  يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري 
وحث على �شرورة ومتابعة جميع 
�لق�شايا وتنفيذها ب�شورة �شريعة 
�لعد�لة  �شري  يخدم  مبا  ومكتملة 

و�مل�شلحة �لعامة.
�لعامة  �لإح�����ش��ائ��ي��ات  و�أظ����ه����رت 
�لإم����������ارة  �لأم������ن������ي يف  ل���ل���و����ش���ع 
�جلنائية  �جلر�ئم  ع��دد  �نخفا�س 
�أكتوبر  �شهر  يف  �مل��ائ��ة  يف   14 �إىل 
بال�شهر نف�شه من  �حلايل مقارنة 
ن�شبة  يف  و�نخفا�س  �ملا�شي  �لعام 
�جل���ر�ئ���م �مل��ق��ل��ق��ة ب��ن�����ش��ب��ة 36 يف 
�لعام  من  �لتوقيت  ذ�ت  عن  �ملائة 

�ملا�شي.
و�ط���ل���ع ���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
عجمان على عمل �لتقارير �لأمنية 

�ليومية و�لأ�شبوعية و�ل�شهرية.
ووجه �شعادته ق�شم �ملرور يف مركز 
�شرطة �حلميدية �ل�شامل ب�شرورة 
�لتعامل �لفوري و�ل�شريع يف حالة 
وقوع حو�دث مرورية و�لعمل على 
�ملركبات  ح���رك���ة  ���ش��ري  �ن�����ش��ي��اب��ي��ة 
مب���ا ي�����ش��م��ن �ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة 
وطالبهم ب�شرورة �إتقان �ملهام بكل 
حنكة ومقدرة فائقة تعك�س �لوجه 

�حل�شاري ل�شرطة عجمان.
كما تفقد قائد عام �شرطة عجمان 
كان  �ملخدر�ت حيث  �إد�رة مكافحة 
حميد  �شعيد  �لعقيد  ��شتقباله  يف 

�لإد�رة وعدد من  �حلو�شني مدير 
�ل�شباط �لتابعن لإد�رته.

عر�شا  حميد  �شعيد  �لعقيد  وق��دم 
�ل�شرت�تيجية  �خلطة  فيه  تناول 
لإد�رة مكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة 
�لتي   -2016  2014 ع��ج��م��ان 
تعمل على خلق جمتمع خ��ال من 
�ملخدر�ت وذلك وفق منظومة وز�رة 
�لد�خلية وتتما�شي مع خطة قيادة 
�ل�شرت�تيجية  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة 
�لتي  �ل���ن���ت���ائ���ج  �����ش���ت���ع���ر�����س  ومت 
�لذي  �لتاأهيل  خ��الل  من  حتققت 
�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  ت��ق��دم��ه 
و�ملحالن  �ل�شابقة  �لأع��و�م  خالل 
�لأع���و�م  و�ل��ت��اأه��ي��ل خ��الل  للعالج 
وعملية   2014 �ىل   2010
�لتي  �لأول��ي��ة  للرعاية  �خلا�شعن 
نفذتها �ملكافحة يف �شرطة عجمان 
�أظهر  حيث  �ل��دول��ة  م�شتوي  على 
�ل��ع��ر���س �ل��ت��ق��دم �مل��ل��م��و���س �لذي 

تقدمه �إد�رة �ملكافحة.
كما تفقد قائد عام �شرطة عجمان 
مركز  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ف��رع 
على  للوقوف  �ل�شامل  �حلميدية 
�شري �لعمل يف منطقة �خت�شا�شه 
بذل  �شرورة  على  �شعادته  ..وح��ث 
�ل�شرطة  دور  يف  �لعمل  من  مزيد 
�لوجه  ت��ع��ك�����س  �ل���ت���ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ل��ل��دول��ة ومب����ا يخدم  �حل�������ش���اري 

�ملجتمع. 
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�صرطة راأ�ص اخليمة تكرم �صركاءها ال�صرتاتيجيني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

كّرم �لعميد حممد �لنوبي حممد نائب قائد عام �شرطة 
�ل�شرت�تيجين مع  �ل�����ش��رك��اء  م��ن  ع���دد�َ  ر�أ����س �خل��ي��م��ة، 
مركز �شرطة خور خوير �ل�شامل بر�أ�س �خليمة ، بح�شور 
�شرطة  مركز  رئي�س  �خلنبويل  ربيع  ر��شد  �شامل  �لعقيد 

خور خوير �ل�شامل.
�أحمد حممد �حلمادي  �ملهند�س  تكرمي كل من  حيث مت 
مدير عام �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة، �ملهند�س �أنور يون�س 
مدير عام �شركة �لوحدة للنقليات، كما كرم �ملتعاونن من 
حافظ  يحيى  �ملهند�س  وه��م  و�لتخطيط  �مل�شاحة  �إد�رة 

مبا�شر ، �ملهند�شة بدرية �شيف �خلنبويل ، �ملهند�شة عفر�ء 
يف  �ل��ب��ارزة  لإ�شهاماتهم  ت��ق��دي��ر�ً  وذل���ك  �حلب�شي،  �شعيد 
حتقيق �لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية و�لقيادة 

�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة.
�شمن  �ل�شر�كات  منهجية  م��ن  �نطالقا  �لتكرمي  وي��اأت��ي 
�ل��ع��م��ل مع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وز�رة 
توفري  ب��ه��دف  و�لت�شغيلين،  �لإ�شرت�تيجين  �ل�شركاء 
�لإ�شناد و�لدعم �ملطلوب من خالل جمموعة من �لعمليات 
للوز�رة، حيث  �لإ�شرت�تيجية  �لأهد�ف  لتحقيق  �مل�شممة 
يف  �مل�شاهمن  �لإ�شرت�تيجين  �ل�شركاء  �لتكرمي  �شمل 
�للذين  �ل�شامل  خوير  خور  �شرطة  مركز  و�ن�شاء  ت�شييد 

�لت�شميمية  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �خل���دم���ات  ب��ت��ق��دمي  ���ش��اه��م��و� 
ملبنى  و�لتجهيز  �لن�����ش��اء  حيث  م��ن  �ملكتبية  و�خل��دم��ات 
�ملركز  و�أكد �لعميد حممد �لنوبي حممد �أن هذ� �لتكرمي 
م��د ج�شور  ر�أ����س �خليمة على  �شرطة  م��ن  ح��ر���ش��اً  ي��اأت��ي 
�شركائها  جميع  وب��ن  بينها  �لتعاون  روح  وتعزيز  �لثقة 
�ل�شرت�تيجين، �للذين �شاركو� مب�شاهماتهم �لفّعالة يف 
تقدمي  خ��الل  من  �ل�شرطي  �لعمل  �شري  وتفعيل  تطوير 
�لدعم �لكامل يف �لعمل ، لتطوير منظومة �لعمل �لأمني 
�ملتو��شل  للعطاء  منا  وتقدير�ً  و�أف��ر�ده،  �ملجتمع  خلدمة 
من �ل�شركاء �خلارجين �لذين �شكلو� ج�شر�ً نحو حتقيق 

�لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية.

برعاية رئي�س الدولة

مهرجان ال�صداقة الدويل الثالث للبيزرة ينطلق يف اأبوظبي دي�صمرب املقبل
•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل .. تنظم جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية 
ونادي �شقاري �لإمار�ت .. فعاليات �لدورة �لثالثة من مهرجان �ل�شد�قة 
دي�شمرب  �شهر  من   13 �إىل  �ل�شابع  من  �لفرتة  خ��الل  للبيزرة  �ل��دويل 
500 �شقار وخبري  �أك��ر من  �لفعاليات  ي�شارك يف  �أبوظبي.  �لقادم يف 
و باحث ووف��ود دولية متثل حو�يل 80 دولة من خمتلف ق��ار�ت �لعامل 
و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  يف  �مل�شوؤولن  م��ن  ع��دد  بجانب 
على  باحلفاظ  �ملعنية  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  ممثلي  و  �ليون�شكو  و�لثقافة 
دورته  يف  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  تنطلق  و  �لبيئة.  و���ش��ون  �ل�شقارة  ت���ر�ث 
�شهر  10 من  �إىل  �ل�شابع  �لقرتة من  �ل�شقارين خالل  �لثالثة مبخيم 
دي�شمرب عام 2014 .. و�لذي يقام يف منطقة حميم يف �ملنطقة �لغربية 
يف �أبوظبي حيث يق�شي �ل�شقارون �أوقاتهم ب�شحبة طيورهم يف منطقة 
مثالية ملمار�شة فنون �ل�شقارة.. ويوفر �ملخيم فر�شة لل�شقارين و�ملهتمن 
بال�شقارة للتو��شل و�لتفاعل فيما بينهم وتبادل �خلرب�ت و�لتعرف على 
�أماكن خمتلفة من �لعامل  �لتقاليد �ملتنوعة لهذه �لريا�شة �لعريقة يف 
.. كما يقدم لهم خربة عملية لتجربة �حلياة يف �ل�شحر�ء .. فيما ي�شهد 
هذ� �لعام للمرة �لأوىل تنظيم جل�شات للمنتدى �لدويل لل�شقارة خالل 
�ملخيم حيث يقدم �ل�شقارون �أور�ق بحث علمية و ي�شاركون يف مناق�شات 
ممار�شتها.  و�أ�شاليب  �شونها  وخطط  �ل�شقارة  تر�ث  حول  عمل  وور���س 
�لفعاليات  تقام   .. دي�شمرب  �شهر  13 من  �إىل   11 �لفرتة من  و خالل 
يف منتجع �لفر�شان �لريا�شي �لدويل يف مدينة خليفة يف �أبوظبي حيث 

حمبي �ل�شيد بال�شقور و�لبيئة �ل�شحر�وية كما يعر�س �ملهرجان �أي�شا 
جهود دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ل�شيد �مل�شتد�م و�حلفاظ على 
��شم  �لبيزرة كلمة عربية م�شتقة من  �أن  . يذكر  �ل�شقارة كرت�ث عاملي 
طائر �لباز وهو من �أ�شهر �أنو�ع �ل�شقور وهي تعني علم �أحو�ل �جلو�رح 
يف  مهار�تها  على  �لد�لة  �لعالئم  ومعرفة  ومر�شها  �شحتها  حيث  من 
�لتعامل معها وتدريبها. كما يت�شمن برنامج فعاليات  �ل�شيد وطر�ئق 
من  غنية  وجمموعة  علميا  م��وؤمت��ر�  و  �شحر�وية  خميمات  �مل��ه��رج��ان 
�لهتمامات  كافة  تنا�شب  و�لتي  و�لفنية  �لرت�ثية  و�مل�شابقات  �لأن�شطة 
و�لفئات �لعمرية �إ�شافة للعرو�س �لفلكلورية �لتي متثل �ألو�ن ممار�شة 
�ل�شقارة و�لرت�ث لدى �لعديد من �ل�شعوب يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�ملتحدة  و�لوليات  �ل�شرقية  و�آ�شيا  و�ل�شن  و�ليابان  و�أوروب��ا  و�إفريقيا 
�أن  �إىل  ولفت  متخ�ش�شة.  وثقافية  وفنية  علمية  معار�س  ع��ن  ف�شال 
�أك���رب جتمع لل�شقارين  ب��اأن��ه  �ل���ذي ي�شفه خ���رب�ء دول��ي��ون  �مل��ه��رج��ان - 
دورته  �أوملبياد عاملي - جنح يف يف  �لتاريخ ومبثابة  �لعامل على مدى  يف 
�لإمار�تين  �ل�شقارين  بن  �جلمع  يف   2011 �لعن  مدينة  يف  �لثانية 
وتوثيق  �خل��رب�ت  لتبادل  �لفر�شة  و�إتاحة  �لإم���ار�ت  �أنحاء  من خمتلف 
بلد�ن  خمتلف  من  �ل�شقارين  جت��ارب  على  و�إطالعهم  بينهم  �ل�شالت 
�ل��ع��امل . ي��ذك��ر �أن���ه رع��ى �مل��ه��رج��ان يف دورت���ه �لأوىل �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت عام 
�نطالقا  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  باإذن �هلل  له  �ملغفور   1976
من حر�شه على �شون �لرت�ث �لعريق للدولة وتوريث �لعاد�ت و�لتقاليد 
�لأ�شيلة لالأجيال �لقادمة .. حيث يعترب �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه - 
�لر�ئد �لأول لل�شقارين وحماة �لبيئة يف �لعامل ��شت�شرف مبكر� �حلاجة 
�مللحة �إىل �إحد�ث تو�زن بن �حلفاظ على �لرت�ث �لعريق لل�شقارة وبن 

ت�شمل مو��شلة �أعمال �ملنتدى �لدويل لل�شقارة فيما تنطلق �لعديد من 
�لأن�شطة �ملخ�ش�شة للجمهور من �لزو�ر و�ل�شياح وت�شمل �شر�ئح �ملجتمع 
و�أفر�د �لعائلة كافة .. وينطلق �لفتتاح �لر�شمي للمهرجان من �ملن�شة 
�مل�شاركة  �ل��دول  كل  �ل�شقارين من  �حل��دث مبوكب  �لرئي�شية يف موقع 
خمتلف  متثل  �لتي  �لتقليدية  مبالب�شهم  دولهم  و�أع���الم  طيورهم  مع 
�لثقافة  م�شت�شار  �مل��زروع��ي  خلف  حممد  �شعادة  و�أك���د  �ل��ع��امل.  ثقافات 
و�لرت�ث يف ديو�ن �شمو ويل عهد �أبوظبي رئي�س جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية..�أن �ملهرجان يعزز مكانة �أبوظبي كوجهة 
ثقافية متميزة على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل ما يوفر بيئة متميزة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شعوب  و�لتقاء  و�لثقافات  �حل�����ش��ار�ت  ومت���ازج  لحتكاك 
و�لأفر�د �ملهتمن بال�شقارة لدعم هذ� �لرت�ث و�حلفاظ عليه وتطويره 
باعتباره �أحد �أهم ركائز �لهوية �لوطنية ومدرجا يف �لقائمة �لتمثيلية 
للرت�ث �لثقايف غري �ملادي للب�شرية من قبل منظمة �ليون�شكو . و�أ�شار 
�إىل �أن �إقامة مهرجان �ل�شد�قة �لدويل �لثالث للبيزرة تاأتي �أي�شا �شمن 
�لتي  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  �إ�شرت�تيجية جلنة 
�لثقافية  �ل��ذ�ك��رة  و��شتد�مة  �لثقايف  �مل���وروث  على  �حل��ف��اظ  يف  ت�شاهم 
وتعمل على �إي�شال �لر�شالة �حل�شارية و�لإن�شانية لالإمار�ت �إىل خمتلف 
كدولة  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �لتعريف  يف  وي�شاهم  �ل��ع��امل  و�شعوب  ثقافات 
بكل  �ملا�شي  تقنياته ومعطياته وبن  بكل  باجلمع بن �حلا�شر  جنحت 
ما فيه من عر�قة و�أ�شالة وثقافة . و�أو�شح �ملزروعي �أن مهرجان �لبيزرة 
�لذي يحظى باهتمام دويل و��شع وي�شارك فيه مئات �ل�شقارين و�خلرب�ء 
و�مل�شابقات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  يحفل  �ل��ع��امل  ح���ول  و�ملخت�شن 
على  عميقا  �أث��ر�  �شت�شفي  �لتي  �لكربى  و�لثقافية  و�لفنية  �لتعليمية 

�لبعيد حيث  �مل��دى  على  �لربية  �ل�شقور وطر�ئدها يف  بقاء  �لتاأكد من 
تو�شلت روؤيته �ملتفردة �إىل ما عرفه حماة �لطبيعة �ملعا�شرين لحقا ب� 
�لعامل  يف  �لطبيعة  حماية  دع��اة  على  مبر�حل  متقدما  �مل�شتد�م  �ل�شيد 
ومعرفته  حد�شه  ل�شدق  �ل��ع��رب��ي  لل�شقار  �ملثالية  �ل�����ش��ورة  وجم�����ش��د� 
�أقيمت  �لتي  �ل�شابقة  دورت��ه  �ملهرجان يف  بالطبيعة. كما حظي  �لو��شعة 
يف مدينة �لعن خالل �شهر دي�شمرب عام 2011 برعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة و�شارك يف �ملهرجان 75 
وفد� من خمتلف �لدول وحفل بالعديد من �لفعاليات �ملميزة و�ملبتكرة. 
وجنح �ملنتدى �لدويل حول �ل�شقارة �لذي �أقيم �شمن فعاليات مهرجان 
�ل�شد�قة �لدويل �لثاين للبيزرة يف ��شتقطاب �أهم �لعلماء و�لباحثن يف 
قدم  �لإمار�تية حيث  �جلامعات  �لعديد من  مل�شاركة  �إ�شافة  �ملجال  هذ� 
�ملتعلقة  �ملحاور  �إ�شهامات يف  ز�ي��د  و  �لإم��ار�ت  و  �أبوظبي  طلبة جامعات 
�شحة   : �لأول  حم���وره  يف  �ملنتدى  لل�شقارة..وبحث  �لعربي  ب��ال��رت�ث 
�ل�شقور: �لإ�شعافات �لأولية و�إعادة �لتاأهيل و تر�ث �ل�شيد بال�شقور و 
�لتجارة و�حليازة وفو�ئد �شون  بال�شقور:  لل�شيد  �لقانونية  �ل�شو�بط 
�ل�شقارة . وتناول �ملحور �لثاين للمنتدى: م�شروعات �شون �ل�شقور و 
تدريب �ل�شقارين و �خلطط �مل�شتقبلية لليون�شكو و �ل�شقارة يف �لرت�ث 
�لعربي . �أما �ملحور �لثالث فت�شمن جل�شات حول �شون �لطر�ئد و�ل�شيد 
�مل�شتد�م و �لنظرة لريا�شة �ل�شيد بال�شقور و �لتو��شل بن �ل�شقارين . 
وبف�شل جهود م�شرتكة ل� 11 دولة عربية و�أجنبية قادتها دولة �لإمار�ت 
�ليون�شكو  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  �أعلنت  فقد 
خالل �شهر نوفمرب من �لعام 2010 .. ت�شجيل �ل�شقارة كرت�ث �إن�شاين 

حي يف �لقائمة �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي للب�شرية. 

خالل موؤمتر القيادات اال�سرتاتيجية للموؤ�س�سات التعليمية

توظيف التكنولوجيا يوفر من ميزانيات النفاق على التعليم يف الدول العربية

ال�صوؤون الإ�صلمية توقع عقدا لإن�صاء م�صجد يف منطقة ال�صوامخ

•• دبي- الفجر:

�أب���و غز�له،  ق���ال �ل��دك��ت��ور ط���الل 
ل�شمان  �لعربية  �ملنظمة  رئي�س 
�ملنظة  رئي�س  �لتعليم،  يف  �جل��ودة 
�لعربية ل�شبكات �لبحث و�لتعليم، 
�إن �لإمار�ت قطعت �شوطا كبري� يف 
تطبيق �لتقنية �لرقمية و�لو�شائل 
موؤكد�ً  �أبنائها،  تعليم  يف  �لذكية 
يف  ي�شهم  �لرقمي  �لت�شونامي  �أن 
�لتعليم،  نفقات  تكلفة  تخفي�س 
�لذكية  �مل��در���ش��ي��ة  �حلقيبة  �أن  �إذ 
لالمتحان  ك�����اأد�ة  �لن  ت�شتخدم 
�ملدر�شة  مع  و�لتو��شل  و�لدر��شة 
بهذه  �لطلبة  وجتهيز  و�ملعلمن، 
يوفر  �لطول  �مل��دى  �حلقيبة على 
ميز�نية  م��ن   70% �لأق����ل  ع��ل��ى 

�لتعليم يف �لدولة.
 2015 �لعام  �أنه بحلول  و�أ�شاف 
���ش��وف ي��ع��اين �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي من 
 300 مب��ق��د�ر  �ملعلمن  يف  نق�س 
�ملرتبة  يف  ل��ي�����ش��ب��ح  م��ع��ل��م،  �أل�����ف 
�لثانية من حيث �لنق�س بعد دول 
حيث  �لأفريقية  �ل�شحر�ء  جنوب 
ي�شل �لرقم فيها �إىل 1.3 مليوناً، 
�ليوني�شكو  معهد  لتنبوؤ�ت  وف��ق��ا 

لالإح�شاء�ت.
على  �لتعليم  �إىل  ننظر  �أن  وعلينا 
م�شتمرة،  ح��ي��ات��ي��ة  جت���رب���ة  �أن������ه 
�أمر�  �لتعليم  رك���ود  �أ���ش��ب��ح   ف��ق��د 
فمع  �لعمل،  بيئة  يف  مقبول  غري 
وتريتها  و���ش��رع��ة  �لتقنية  ت��ط��ور 
�مل��ه��ن��ي��ون ج��م��ي��ع��اً مهما  ي�����ش��ب��ح 
ب��ل��غ��ت م���ه���ار�ت���ه���م، ب���ح���اج���ة �إىل 
�جلديدة  �لتقنيات  على  �لتدريب 

و�ملنهجيات �مل�شتجدة.
�لقياد�ت  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
للموؤ�ش�شات  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
عقد�  و�لأوق�����������اف  �لإ����ش���الم���ي���ة 
للمقاولت  �مل��ح��ال��ة  ���ش��رك��ة  م���ع 
�لعامة لإن�شاء م�شجد يف منطقة 
�ل�شو�مخ باأبوظبي ، ي�شع ل�700 
وقع   ، م�����ش��ل��ي��ة  و70   ، م�����ش��ل 
�لعقد عن �لهيئة �شعادة �لدكتور 
رئي�س  �ل���ك���ع���ب���ي،  م���ط���ر  حم���م���د 
�لهيئة، وعن �شركة �ملحالة بخيت 
�شعيد �لعامري، بح�شور كل من 
�شعادة حمد يو�شف معال ، �ملدير 
 ، �مل�����ش��ان��دة  للخدمات  �لتنفيذي 
و���ش��ع��ادة خ��ال��د حممد �ل��ن��ي��ادي ، 
�ملدير �لتنفيذي ل�شوؤون �لوقف .

�لدكتور حممد مطر  �أ�شاد  بعده 

�أن �ملوؤمتر جمع  وح�شارتنا. و�أكد 
�لتعليم  خ���رب�ء  م��ن  ك��ب��رية  نخبة 
�أك�����ر من  وم���ت���خ���ذي �ل����ق����ر�ر يف 
15 دولة عربية، للخروج بت�شور 
كافة  مظلته  حتت  جتتمع  موحد 
عاملنا  �لتعليم يف  �جلهود ل�شالح 
وي���ح���دد م��الم��ح تعليم  �ل��ع��رب��ي، 
�أن  �مل��ف��رو���س  م��ن  �ل��ذي  �مل�شتقبل 
�حلديثة،  �لتقنيات  �شر�ع  يو�كب 
�ملتغري�ت  م���ع  ب���ال���ت���و�زي  وي�����ش��ري 

�لعاملية.

تعريفات دقيقة
مقيا�س  ب��ع��ن��و�ن  ع��م��ل  ورق����ة  ويف 
خم���رج���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م و�لب�������د�ع .. 
�لقيم  ع���ن  و�ل���ب���ح���ث  �مل����وؤ�����ش����ر�ت 
تي�شري  �ل��دك��ت��ور  ت��ط��رق  �مل�شافة، 
�لرتبية  وزي��ر  م�شت�شار  �لنعيمي 
دقيقة  ت��ع��ري��ف��ات  �إىل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
�ملخرجات  ق��ي��ا���س  م��ف��اه��ي��م  ح���ول 
�ل��ت��ق��ي��ي��م، ونظام  م��ف��ه��وم  ���ش��م��ت 
�ملحكية  و�مل����ق����ارن����ات  �ل���ت���ق���ي���ي���م، 
�لفعالية  و�ل����ك����ف����اءة  �مل���ع���ي���اري���ة، 
هرمية  �ن  م�����ش��ي��ف��اً  و�ل���ن���وع���ي���ة، 
�لقيا�س و�لتقومي، ت�شمل �لتقييم 
�لختبار�ت  �لمتحانات،  �ل�شفي، 
�لدولية،  و�لخ��ت��ب��ار�ت  �لوطنية، 
لنظم  �لنوعية  ممكنات  وت�شمنت 
�لتعليم،  �أن��ظ��م��ة  وت��ق��ي��ي��م  ق��ي��ا���س 
�لتناغم  �ل���ت���م���ك���ي���ن���ي،  �ل�������ش���ي���اق 

�لنظمي. 

نوعية التقييم
5 جم������الت  �ل���ن���ع���ي���م���ي  وح���������دد 
�ل�شيا�شات  ه��������د�ف  لأ �أ����ش���ا����ش���ي���ة 
�لتعلم،  ف��ر���س  منها  �لتعليمية، 
و�لن�شاف  و�ل���ع���د�ل���ة  �ل��ن��وع��ي��ة، 
�لفعالية  و�ل���ك���ف���اءة  و�مل���������ش����او�ة، 

�ل�شو�مخ  م��ن��ط��ق��ة  يف  �إن�������ش���اءه 
، و�����ش����وف ي���ب���ن���ى ع���ل���ى �ل����ط����ر�ز 
�مل��ع��م��اري �حل��دي��ث �مل��ت��و�ف��ق مع 
�أبوظبي  جم��ل�����س  ������ش����رت�ط����ات 
،وفيه  �ل����ع����م����ر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�ل�شتد�مة  �����ش���رت�ط���ات  ج��م��ي��ع 
�ملطبقة بخطة �لعا�شمة 2030 
، مع مر�عاة توفري �لبيئة �ملريحة 
تزويده  خ���الل  م��ن   ، للم�شلن 
�لتكييف  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ب����اأح����دث 
و�ل�����ش��وت و�ل��ت��ه��وي��ة و�لإ����ش���اءة 
�ملنا�شبة و�لفر�س �ملريح ، ومر�عاة 
ذوي �لحتياجات �خلا�شة بحيث 
�لبند يف كل  ه��ذ�  �لهيئة  �أدرج���ت 
، م��ع �عتماد  �مل�����ش��اج��د �جل��دي��دة 
خطة �لهيئة يف تر�شيد ��شتهالك 

�ملاء و�لكهرباء .

و�مل���و�ءم���ة، م���وؤك���د� �أه��م��ي��ة وجود 
�ملوؤ�شر�ت لتو�شع �لنظام �لتعليمي، 
وت��ز�ي��د �حل��اج��ة ل���ق���ر�ر�ت مبنية 
وتز�يد  و�ملعلومات،  �ل�شو�هد  على 
�ل�شغط نحو مزيد من �ل�شفافية 
وم�شتهدفات  �مل����و�رد،  توظيف  يف 
�أكر  �أ���ش��ح��ت  �لتعليمي  �ل��ن��ظ��ام 
يتطلب  مما  ل��ل��ت��ح��ق��ق  ���ش��ع��وب��ة 
للق�شايا  �لت�شخي�س  م��ن  م��زي��د� 
مكونان  و�لتقييم  و�ملر�قبة  �أول، 

�أ�شيالن من نظم �مل�شاءلة.
�ل��دك��ت��ورد .ه�����ش��ام متويل،  وق����دم 
ورق��������������ة ع������م������ل حت���������ت ع������ن������و�ن 
�ل�شيناريوهات �مل�شتقبلية للتعليم، 
و���ش��ح م��ن خ��الل��ه��ا �لأه�����دف من 
ور�ء �لنظم �لتعليمية، م�شتعر�شاً 
ع����دد م���ن جت�����ارب ب��ع�����س �ل����دول 
�لعربية منها �لمار�ت و�ل�شعودية 
و�مل���م���ل���ك���ة �مل����ت����ح����دة، و�ل�����ولي�����ات 

�ملتحدة �لمريكية.
وقال �إن �ل�شيناريوهات �مل�شتقبلية 
ت�شرف  دول���ي���ة  در�����ش���ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 
و�لتعاون  �لتنمية  منظمة  عليها 
 ،OECD �ل���دويل  �لق��ت�����ش��ادي 
وتركز على على حتليل �لجتاهات 

�لعامل،  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
جلميع  علم�������ي  ت�������ش���ور  وو������ش�����ع 
�إن  �إذ  �مل��م��ك��ن��ة،  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
مكونات  بع�س  تغيري  �أو  تطوير 
يكفي،  ل  �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي  �ل����ن����ظ����ام 
و�أف�شل  �شتد�مة  �لإ �إىل  للو�شول 
قادة  ميتلك  �أن  يجب  بل  �لنتائج، 
فيما  �لتفكري  على  �ملقدرة  �لنظام 
�شا�شية وتغيريها  �لأ �ملكونات  ور�ء 

.OECD ب�شكل �شامل
و��شتعر�شت جميلة �أحمد �ملهريي 
يف  و�لرقابة  �لتوجية  �إد�رة  مدير 
تقرير�  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
لربنامج  �ل������وز�رة   تطبيق  ح���ول 
�أكدت  �ملدر�شية،  �لقياد�ت  تطوير 
من خالله �أهمية  تقييم �حتياجات 
ودعم  لتطوير  �ملدر�شية،  �لقيادة 
�م���ك���ان���ات �ل��ع��ن�����ش��ر �ل��ب�����ش��ري يف 
وي�شاهم  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لربنامج يف منح �ملتدربن �شهادة 
م��ع��ت��م��دة يف قيادة  م��ه��ن��ي��ة  دب���ل���وم 
�ل�شاعات  ث��ل��ث  ت���ع���ادل  �مل���در����ش���ة 
�مل��ع��ت��م��دة ل�����ش��ه��ادة �مل��اج�����ش��ت��ري يف 
�إىل  يهدف  كما  �ملدر�شية،  �لقيادة 
�ل�شامل  �لتطوير  عملية  حتقيق 

�ل��ت��ي جت��ري��ه��ا �ل������وز�رة، وذل���ك يف 
�لتناف�شية  لتحقيق  توجهها  �إط��ار 
�ل��ع��امل��ي��ة، وح��ر���ش��ه��ا �ل��ب��ال��غ على 
وفق  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل����د�ر�����س  �إد�رة 

�ملعايري �لدولية.
عدد�ً  �إ�شتعر��س  �ملوؤمتر  وت�شمن 
�لعربية  و�ملمار�شات  �لتجارب  من 
جتربة  �أب��رزه��ا  �لتعليم،  قطاع  يف 
للدكتور  باجلبيل،  �مللكية  �لهيئة 
حم����م����د �ل������ه������اج������ري،  وع����ر�����س 
�لمار�ت  يف  �ل�شرت�لية  �لتجربة 
م��ت��م��ث��ل��ة يف م��در���ش��ة ف��ك��ت��وري��ا يف 

�ل�شارقة، للدكتور د�ن بري�ه.
ويف خ��ت��ام �مل���وؤمت���ر ك��رم��ا ك���ل من 
م�شطفى  �هلل  ع���ب���د  �ل����دك����ت����ور 
رئي�س �ملوؤمتر رئي�س جمل�س �إد�رة 
جمموعة �لرتبويون لال�شت�شار�ت 
وممثل �لوفد �ل�شعودي �شعيد بن 
�لتعليم،  م���دي���ر  �جل������ر�يف  ع��ل��ث��ة 
�ل��دك��ت��ور ط��الل �أب��وغ��ز�ل��ة رئي�س 
�جلودة  ل�شمان  �لعربية  �ملنظمة 
�لعربية  �ملنظة  رئي�س  �لتعليم،  يف 
لدور  و�لتعليم،  �لبحث  ل�شبكات 
�لتعليم  وتطوير  دعم  يف  �لقيادي 

يف �لوطن �لعربي. 

�لكعبي مدير عام �لهيئة بالدعم 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي حت��ظ��ى ب��ه عمارة 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  �مل�������ش���اج���د 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
رئ���ي�������س �ل�����دول�����ة، ي��ح��ف��ظ��ه �هلل، 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة، 
�أ�شحاب  و�إخو�نهما  دب��ي،  ،حاكم 
و�لفريق  �لإم���ار�ت،  حكام  �ل�شمو 
�أول �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 

حتت  ج��اء  �ل��ذي  �لول  �لتعليمية 
تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة  ن��ح��و  ع���ن���و�ن 
عربية متميزة، ونظمته جمموعة 
دبي،  يف  لال�شت�شار�ت  �لرتبويون 
و�ختتم �أعماله �أم�س بح�شور عدد 
و�ملعلمن  �لرتبوية  �لقياد�ت  من 
ومتخذي �لقر�ر يف �أكر 15 دولة 

عربية.

ثالثة موؤ�سرات
و�أفاد �لدكتور طالل �أبو غز�له يف 
كلمته �أمام �ملوؤمتر، �أن نظم �لتعليم 
يف �لعامل ت�شتخدم ثالثة موؤ�شر�ت 
�لتي  �لعالمات  جناحنا:  لتحديد 
نتيجة  �ل��ط��ال��ب  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ح�����ش��ل 
�لتخ�ش�س  وجم���ال  �لم��ت��ح��ان��ات 
�لأمية،  حمو  ومعدلت  �لدر��شي 
�لتح�شيل  عالمات  ُتعد  حن  ويف 
من  جيد�ً  موؤ�شر�ً  �لمتحانات  يف 
ح��ي��ث ت�����ش��خ��ي��م �لأرق�������ام ف��ه��ي ل 
ودون  �لكفاءة،  ول  �جل��ودة  تقي�س 
�أدن��ى �شك ل متثل ما يحدث فور 

تخرج �لطالب.
�لرئي�شي  حم�����وره  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لب�شرية،  �لقدر�ت  ل�شتثمار  �أد�ة 
�أن يرى �لطلبة �ل�شتثمار  ويجب 
�أر����س  ع��ل��ى  ي��رتج��م  تعليمهم  يف 
�لو�قع من خالل �لفر�س، �أما �إذ� 
�ملقدمة  �ملنا�شب  وكانت  تخرجو� 
�أدن����ى م��ن �مل���ه���ار�ت �ل��ت��ي ح�شلو� 
��شتجابتهم  ب���اأن  �شك  ف��ال  عليها 
�ل�شبب  ول���ه���ذ�  ���ش��ل��ب��ي��ة.  ���ش��ت��ك��ون 
�لإنتاج  ع��ن  منهم  �إح��ج��ام��اً  ن��رى 

و�مل�شاركة.
�لنموذج  ت��غ��ي��ري  �����ش����رورة  و�أك������د 
للمنظومات  وف����ق����اً  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�لتقنية  حت��اك��ي  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
�حلديثة يف كل �ملجالت، ول ميكن 
منع �لتغيري على �عتبار �أن هناك 
جمايل  يف  تن�شاأ  ج��دي��دة  �أمن���اط���اً 
ت�شتوعب  بحيث  و�لتعلم  �لتعليم 
وكثري  �لتقنية،  وتوجهات  �لعوملة 
من �لدعوة للتغري تنبع من �حلكم 
�لتعليمية �حلالية  �ملنظومات  باأّن 

�لت�شدي لتحديات  �أخفقت يف  قد 
�مل�شكالت  ملعاجلة  �أو  �ل��ي��وم  عاملنا 
�قت�شادنا  يف  �إحل�����اح�����اً  �لأك�������ر 
وبيئتنا.   و���ش��ن��اع��ت��ن��ا  وجم��ت��م��ع��ن��ا 
تقنيات  يف  �مل�شهودة  �لتطور�ت  �إنَّ 
لتمنحنا  و�مل��ع��ل��وم��ات  �لت�����ش��الت 
فر�شة يف �إحد�ث �لتغيري �جلذري 
يف �لتعليم مبا فيه م�شلحة جميع 
�ملو�طنن بطريقة نتغلب بها على 

عو�ئق �لزمان و�ملكان.

توحيد الروؤى
�هلل  عبد  �لدكتور  �أك��د  كلمته  ويف 
م�شطفى رئي�س �ملوؤمتر، �أن �لنظم 
�لتعليمية يف �لعامل �لعربي حتتاج 
لبناء  و�ملنهج،  �ل��روؤى  توحيد  �إىل 
�لإن�شان �لعربي مبو��شفات تو�كب 
و�ملتغري�ت  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
�لتعليم،  ق���ط���اع  يف  �مل���ت�������ش���ارع���ة 
منهج  لدينا  يكون  ل  مل��اذ�  وت�شاأل 
�لتي  خ�شائ�شه  ل��ه  و�ح���د  ع��رب��ي 
وتقاليدنا  وعاد�تنا  تر�ثنا  حتاكي 

�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي، 
للقو�ت �مل�شلحة.

 و�أك��د �لكعبي على م�شي �لهيئة 
�ملدن  يف  �مل�شاجد  �إن�شاء  يف  قدما 
�ل�شكنية  و�لأح�����ي�����اء  �جل����دي����دة 
على  ذل�������ك  �إىل  حت����ت����اج  �ل����ت����ي 
�ل���دول���ة، وف���ق خطتها  م�����ش��ت��وى 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل����ت����ي �أق����ره����ا 
�ل��وزر�ء �ملوقر ، مو�شحا  جمل�س 
�لزدياد �مل�شطرد يف عدد �مل�شاجد 
�لتي يتم �إن�شاوؤها مو�كبة للتطور 
�ل��ع��م��ر�ين �مل��ت�����ش��ارع يف �ل��دول��ة ، 
لفتاً �إىل �أن �لأبو�ب مفتوحة لكل 
�أه���ل �ل���رب و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خلريية 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي تود 

�لإ�شهام يف بناء �مل�شاجد.
ويقع �مل�شجد �لذي تعتزم �لهيئة 

طالل اأبو غزالة خالل تكرميه عبد اهلل م�سطفى

جانب من املوؤمتر

املوؤبد ل�صاب عربي جلب وروج خمدر احل�صي�ص
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أيدت حمكمة �إ�شتئناف �جلنايات 
ر�أ�����س �خليمة  د�ئ����رة حم��اك��م  يف 
�أم�س  ع���ق���دت  �ل���ت���ي  ب��ج��ل�����ش��ت��ه��ا 
يا�شن،  حمدي  �مل�شت�شار  برئا�شة 
ح��ك��م �مل����وؤب����د ع��ل��ى ����ش���اب يحمل 
�إحدى �جلن�شيات �لعربية بتهمة 
�حليازة و�جللب و�لجتار يف مادة 

�حل�شي�س �ملخدرة.
�جلرمية  ك��ان��ت  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 
�ملا�شي،  �لعام  من  �شابق  وق��ت  يف 
عندما متكن رجال ق�شم مكافحة 
ر�أ���س �خليمة،  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت 
م�����ن ����ش���ب���ط �مل���ت���ه���م يف �إح������دى 

مناطق �لإمارة 
�شرية  م��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ق��ي��ه��م  �إث�����ر 

�ملو�د  ترويج  حماولته  �إىل  ت�شري 
�ملخدرة.

�شابق  وق�������ت  يف  جن����اح����ه  ب����ع����د 
ب��اإدخ��ال��ه��ا لأر����ش��ي �ل��دول��ة وهو 

قادم من �إحدى �لدول �ملجاورة.

�ل�شرطة  يف  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وب��ع��د 
�إحالة  مت���ت  �ل���ع���ام���ة  و�ل���ن���ي���اب���ة 
�جلنايات  حمكمة  �إىل  �ملتهمن 
بال�شجن  ق�شت  �لتي  درج��ة  �أول 

�ملوؤبد على �ملتهم.

اعالن تغيري ا�صم
�أنا ، ح�شن عبد �ل�شتار ز�هر ، �بن عبد �ل�شتار ، �أحمل جو�ز �شفر 
هندي رقم. �أيه �6335885 ، �شادر يف �أبوظبي ، بتاريخ 1999/02/20 
بود�منغالم   ، ����ش��رتي��ت  ���ش��اوث   ،  20/3 د�ئ��م��ة يف  �ق��ام��ة  �أق��ي��م   ،
و�أقيم حاليا يف   ، �لهند   ، ن��ادو  تاميل   ، ، ثاجنافور  لك�شميغودي 
�لعربية  �لإم����ار�ت   ، �لعن   ، �ل�شناعية  �ملنطقة   ،17947 ����س.ب. 
�ملتحدة ، مبوجب هذ� �أغرّي �أ�شمي من ح�شن عبد �ل�شتار ز�هر ، 

�إىل: زاهر ح�سني عبد ال�ستار ، ب�شورة عاجلة.
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•• اأبوظبي-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع .. م�شاء �أم�س �لول حفل �ل�شتقبال 
�إل��ي��زن��ر م��اك��اي �شفري جمهورية  ���ش��ع��ادة بيرت  �أق��ام��ه  �ل���ذي 
كما  ل��ب��الده.  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  ل��دى  �لنم�شا 

�أقيم يف فندق �شنغريال - قرية �لربي  �ل��ذي  ح�شر �حلفل 
�أبوظبي .. نائب وزير خارجية �لنم�شا و �شعادة �ل�شفري �شهاب 
�خلارجية  وز�رة  يف  �ملر��شم  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �لفهيم 
�لبعثات �لدبلوما�شية �لعربية  �مل�شوؤولن وروؤ�شاء  وعدد من 
و�لأجنبية �ملعتمدين لدى �لدولة و�أبناء �جلالية �لنم�شاوية 

�ملقيمة يف �لدولة ورجال �لأعمال.

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر:

و�لثانوي  �لأ�شا�شي  للتعليم  �لندى  قطر  مدر�شة  و�شعت 
�ملدر�شة  مديرة  برعاية  و�لكادميي  �ملهني  لالإر�شاد  خطة 
�ول  م��ن  وك���ان  بتنفيذها  ،ب�����د�أت  �مل��ن�����ش��وري  �شيف  م���وزة 
ذ�تك  �ك��ت�����ش��ف��ي   ( ب��ع��ن��و�ن  ت��دري��ب��ي��ة  ه���و دورة  ب��ر�جم��ه��ا 
�إىل  �ل���دورة �لتدريبية  �أه��د�ف��ك ( وت��ه��دف ه��ذه  وح���ددي 
بو�شوح من  �هد�فهن  كيفية حتديد  �إىل  �لطالبات  �ر�شاد 
خالل �كت�شافهن لنقاط �لقوة و�ل�شعف لديهن و حتديد 
�ل�شعوبات و�لعو�ئق و�لتحديات �لتي ميكن �ن تقابلهن يف 
حياتهن �مل�شتقبلية.  كما تهدف �خلطة �ىل �ي�شا �لتعرف 
على جميع �لفر�س �ملتاحة لديهن وذلك با�شتخد�م حتليل 
و��شحة  �ه���د�ف  حت��دي��د  يف  ذل��ك  و��شتغالل   SWOT
قيا�س  ت�شتطيع  ب��زم��ن  حم����ددة  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  ل��دي��ه��ن 
حتديد  كيفية  وتعلم   Smart goals حتققها  م��دى 
�شو�ء  لتنفيذها  منا�شبة  خطة  و�شع  وبالتايل  �لول��وي��ات 

كانت هذه �لهد�ف ق�شرية �و طويلة �ملدى. 
و�����ش���ارت م��دي��رة �مل��در���ش��ة �ن �ل��ه��دف م��ن و���ش��ع �خلطة 
ملو�كبة �قت�شاد �لقائم على �ملعرفة مما �أدى هذ� �إىل تغيري 
�لدولة،  يف  �لعمل  �شوق  يتطلبها  �لتي  �لوظائف  طبيعة 
�لأمر �لذي يدعو �إىل حتول جذري يف نوع �لتعليم �لذي 
يحتاج �إىل �لرتكيز على كيفية حت�شن نوعية �لتعليم من 
�أف�شل يف �لنمو �لقت�شادي و�لقدرة  �أجل �مل�شاهمة ب�شكل 
على  ل��الإق��ب��ال  وت�شجيعهم  �ل��ط��الب  ولإر���ش��اد  �لتناف�شية 
�لتخ�ش�شات �ملطلوبة يف �شوق �لعمل �لتي تلبي �حتياجات 
خ��ط��ط �ل��ت��ن��م��ي��ة وط��م��وح��ات �مل��ج��ت��م��ع، و�إع������د�د �لطلبة 
لاللتحاق برب�مج �لدر��شة �جلامعية �ملوؤهلة و�لتخ�ش�شات 

�ملطلوبة من �ملهن و�لوظائف �لتي يتطلبها �شوق �لعمل
�لتا�شع  وقالت �ن �حلطة �ىل �ر�شاد �لطالبات من �ل�شف 
�لدر��شي  �لتخ�ش�س  �ختيار  كيفية  �ىل  ع�شر  �لثاين  و�ىل 
و�ملهنية  �لعلمية  ق��در�ت��ه��م  ح�شب  و�لدب����ي  �لعلمي  ب��ن 

لتلبية �شوق �لعمل.

•• دبي-وام:

�لإ�شتد�مة  جناح  عو�مل  ملتقى  �ملهند�شن  جمعية  تنظم 
�لذي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لإ���ش��اءة  معر�س  هام�س  على 
�خلام�س  �إىل  �لثالث  من  �لفرتة  خ��الل  فعالياته  تنطلق 
من �شهر نوفمرب �ملقبل يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لإ���ش��اءة  معر�س  يعترب  و  و�ملعار�س. 
هذه  على  �ل�شوء  ت�شلط  �لتي  �لدولية  �ملعار�س  �أه��م  من 
 . �حل��دي��ث��ة  و�حل��ل��ول  �لإب��ت��ك��ار�ت  �أب���رز  لعر�س  �ل�شناعة 
�ل�شحة  هيئة  ع��ام  مدير  �مليدور  عي�شى  �ملهند�س  و�أو���ش��ح 
يف دبي رئي�س جمعية �ملهند�شن .. �أن �لنمو �لكبري �لذي 
ومعايري  و�لإن�����ش��اء  �لبناء  قطاع  يف  �ملنطقة  دول  ت�شهده 
�لعاملية  �ملو��شفات  �أرقى  �مل�شاريع وفق  �ملعتمدة يف  �جلودة 
هذه  متيز  �أ�شبحت  ج��دي��دة  مفاهيم  تر�شيخ  يف  �شاهمت 
�ل��ع��ق��اري��ة م���ن خ���الل �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �لتقنيات  �ل��ن��ه�����ش��ة 
 . وم��و�رده��ا  �لبيئة  على  و�حلفاظ  �لإ�شتد�مة  تدعم  �لتي 
ت�شاهم  �لتي  �لذكية  �حللول  �أن  �مليدور  �ملهند�س  و�أ�شاف 
يف حت��ق��ي��ق �لإ���ش��ت��د�م��ة ت�شمل خم��ت��ل��ف م��ر�ح��ل و�أج����ز�ء 
يف  �مل�شتخدمة  �لتقنيات  تعترب  حيث  �لإن�شائية  �لعملية 
�إ�شتهالك �لطاقة  �لإ�شاءة عامال كبري� ي�شاهم يف توفري 
يف �ملباين و�شيت�شقطب معر�س �لإ�شاءة يف �ل�شرق �لأو�شط 
�أحدث  �لدولين لعر�س  �لإ���ش��اءة  �أب��رز م�شنعي وم��وردي 
�لذكية  �لإن��ارة  و�لت�شاميم يف جمال  و�لإبتكار�ت  �حللول 

مثالية  فر�شة  �ملعر�س  يعترب  حيث  و�ملبتكرة  و�مل�شتد�مة 
لتعزيز تو�جدهم يف �ملنطقة ومن�شة �إلتقاء لالإطالع على 
و�أ�شار   . �لق�شايا  �أهم  ومناق�شة  �لعاملية  �لتوجهات  �أحدث 
�إىل �أن جمعية �ملهند�شن ت�شارك يف هذ� �ملعر�س من خالل 
�لأول  �ليوم  يف  �لإ�شتد�مة  جن��اح  عو�مل  مللتقى  تنظيمها 
من �نطالق �لفعاليات من �أجل تعزيز مفاهيم �لإ�شتد�مة 
باملعايري  و�لإل�����ت�����ز�م  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�إع���ت���م���اد 
عام  ف��اروق حنا مدير  ماجد  قال  و�ملو��شفات. من جهته 
جمعية �ملهند�شن .. �إن �جلمعية تنظم هذ� �حلدث متا�شيا 
�أك��ر مدن  �أن ت�شبح  دب��ي وتوجهها يف  �إم��ارة  مع م�شاعي 
�أكر من  �إ�شت�شافة  �إ�شتد�مة و�شيتم خالل �مللتقى  �لعامل 
�شخ�س   100 من  �أك��ر  وح�شور  متحدثن  خ��رب�ء  �شتة 
�لإن�شاء من مهند�شن  �لفاعلة يف جمال  من كل �جلهات 

ومطورين ومقاولن و�إ�شت�شارين.
ولفت حنا �إىل �أن �جلمعية �شرتكز خالل �حلدث على طرح 
�أهم معايري تطبيق �لإ�شتد�مة يف مر�حل ت�شميم وتنفيذ 
�مل�شتد�مة  �لت�شاميم  تبني  خ��الل  م��ن  �مل�����ش��روع  وت�شغيل 
وت��ط��ب��ي��ق م��و����ش��ف��ات �لأب��ن��ي��ة �خل�����ش��ر�ء وك���ف���اءة �ملباين 
و�إ���ش��ت��ع��م��ال �حل��ل��ول و�لأ���ش��ال��ي��ب و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ط��ورة يف 
�لإ�شاءة �إذ ت�شاهم كل هذه �لعو�مل يف تقليل �لأثر �لبيئي 
�ملتمثل يف �لتلوث و�إنبعاث ثاين �أك�شيد �لكربون و�إ�شتنز�ف 
�ملو�رد �لبيئية �إ�شافة �إىل خف�س تكاليف �مل�شروع مع �شمان 

جودته وبالتايل توفري بيئة عمر�نية �أمنة وم�شتد�مة .

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أ�شاد 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
وتنمية �ملجتمع .. بدور كلية �لإمار�ت 
برب�جمها  �لرت��ق��اء  يف  للتكنولوجيا 
�لعايل  �لتعليم  ي��دع��م  م��ا  �لتعليمية 
يف �ل����دول����ة. ج����اء ذل����ك خ����الل تفقد 
�لكلية يف معر�س  �م�س جناح  معاليه 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف   2014 جن�����اح 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س ي��ر�ف��ق��ه معايل 
�شقر بن غبا�س وزير �لعمل و معايل 
�لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي مدير 
و�شعادة  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  عام 
وز�رة  وكيل  �حل�شاين  �شعيد  �لدكتور 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي وعدد 
�لتعليم  روؤ�شاء ومدر�ء موؤ�ش�شات  من 
�لعايل �حلكومية و�خلا�شة يف �لدولة 
. وهناأ معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان .. �أ�شرة �لكلية بقيادة �شعادة 
حم���م���د �أح����م����د حم����و�����س �مل����زروع����ي 
�شهادة  على  ح�شولها  �لكلية  موؤ�ش�س 
�جلودة  �إد�رة  نظم  يف  �لعاملية  �لآي���زو 
�لفرن�شية  ف��ري��ت��ا���س  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن 
�إجناز�  ميثل  م��ا  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
�خل��ا���س يف  �ل��ع��ايل  للتعليم  م��ت��م��ي��ز� 
ي�شهد تطور� متو��شال  �لذي  �لدولة 
يف ظل �إ�شر�ف ومتابعة وز�رة �لتعليم 
يعد  و�ل���ذي  �لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل 
�جلودة  نظام  جم��ال  يف  مهمة  خطوة 
كو�در  جميع  �أع��م��ال  وتقييم  وتوثيق 
و�لنظم  و�ل��ل��و�ئ��ح  و�لأن�����ش��ط��ة  �لكلية 
وقو�نينها  �لكلية  عليها  مت�شي  �لتي 
�لدولية  �مل��ع��اي��ري  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
�أن  معاليه  و�أك���د   . ب��اجل��ودة  �خلا�شة 

وكفاءة  بالكلية  يرتقي  �لإجن���از  ه��ذ� 
�ل��ع��م��ل ب��ه��ا وك���ف���اءة �ل��ع��ام��ل��ن فيها 
بد�ية  ه��و  عليه  �لكلية  ح�����ش��ول  و�أن 
�لتطور  يعك�س  ما  �جل��ودة  يف  �مل�شو�ر 
�لعايل  �لتعليم  مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل��ت��و����ش��ل 
�لإم���������ار�ت  �خل����ا�����س يف  �ل���ق���ط���اع  يف 
�خلا�س  للقطاع  �لناجحة  و�ل�شر�كة 
ج����ودة  ذى  ع������ال  ت��ع��ل��ي��م  ت����وف����ري  يف 
مبو��شفات عاملية. وقدم �لربوفي�شور 
برو�س تايلور رئي�س �لكلية درع �لكلية 
نهيان  �ل�شيخ  ملعايل  تقديرية  هدية 
تايلور  وق��ال   .. نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
للتكنولوجيا  �لإم���ار�ت  كلية  روؤي��ة  �إن 
من  و�ح��������دة  ت�����ش��ب��ح  �أن  يف  ت��ت��م��ث��ل 
�لدولة  يف  �خلا�شة  �جلامعات  �أف�شل 
�ل��ك��ل��ي��ة خدمات  ت��ق��دم  �أن  ور���ش��ال��ت��ه��ا 

و�لبحث  �لتدري�س  يف  �جل���ودة  عالية 
�ملعنين  �لعلمي وخدمة �ملجتمع لكل 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  م����ع  ب����امل����و�ءم����ة 
�ملعريف  �لقت�شاد  �لعاملية تركيز� على 
�لب�شرية  �مل���������و�رد  يف  و�ل����ش���ت���ث���م���ار 
تخ�شي�س  �إىل  و�أ�شار  و�لتكنولوجيا. 
�لكلية مبلغ ثمانية مالين و�شتمائة 
�لدر��شية  �مل��ن��ح  م��ي��ز�ن��ي��ة  �أل���ف دره���م 
�ل�شنوية للكلية خ�ش�س منها مليونان 
و 400 �ألف درهم ملنح بر�مج �لدبلوم 
و�شتة مالين و 200 �ألف درهم ملنح 
�ملبادرة  وت�شمل  �لبكالوريو�س  بر�مج 
كاملة  در����ش��ي��ة  منحة   150 ت��ق��دمي 
�ل�شنو�ت للطالب �لذكور �مل�شتجدين 
�ملالية  �لعلوم  بكالوريو�س  برنامج  يف 
�ملحا�شبة  �ل���ث���الث���ة  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه  يف 

�مل�شرفية و�ملالية �مل�شارف �ل�شالمية 
قدمت  �لكلية  �إن  وق���ال   . و�ل��ت��م��وي��ل 
ه���ذه �مل��ن��ح يف �إط����ار دع��م��ه��م��ا جلهود 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل���ت���وط���ن 
�ملالية و�مل�شرفية �لتي تبذلها �جلهات 
�ملخت�شة ومبنا�شبة �نطالقة تدري�س 
�ل��ربن��ام��ج لأول م���رة ه���ذ� �ل��ع��ام بعد 
�عتماده من جلنة �لعتماد �لأكادميي 
بوز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
وفتحت �لكلية �لت�شجيل يف هذه �ملنح 
و�شينتهي �لت�شجيل بها بعد ��شبوعن . 
و�أ�شاف �أن �لكلية تقدم �شنويا برنامج 
�مل��ن��ح �ل��در����ش��ي��ة حم���ددة �ل�����ش��روط يف 
�لكلية  م��ع  تتعاون  كما  تخ�ش�شاتها 
�ملانحة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
�لمار�ت  دول��ة  يف  �لدر��شية  للبعثات 

. من جانبه قال مهند �ل�شايب مدير 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف كلية  ����ش���وؤون 
�لكلية  �إن   .. للتكنولوجيا  �لإم����ار�ت 
�لرتخي�س  يتم  خا�شة  كلية  �أول  هي 
لها يف �إمارة �أبوظبي ويف عام 2004 
برنامج  لأول  �لأك��ادمي��ي  �لعتماد  مت 
�لتعليم  وز�رة  م���ن  �ل��ك��ل��ي��ة  ت��ط��رح��ه 
�ل����ع����ايل و�ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي ب���دول���ة 
�لأعمال  �إد�رة  دب��ل��وم  وه���و  �لم�����ار�ت 
ون��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات �حل��ا���ش��وب��ي��ة ثنائي 
�لوحيد  �ل��ربن��ام��ج  وه���و  �لتخ�ش�س 
وما ز�ل من نوعه بالدولة يجمع بن 
�لعمال  �إد�رة  هما  �ثنن  تخ�ش�شن 
عام  ويف  �مل���ع���ل���وم���ات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
2007 مت طرح برنامج دبلوم �ملو�رد 
برنامج  �أول  حينها  وك���ان  �ل��ب�����ش��ري��ة 
على  �لتخ�ش�س  ه��ذ�  يف  يطرح  دبلوم 
م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة ع���ل���ى �لإط��������الق . 
و�أ�����ش����اف �أن����ه خ����الل ع��ام��ي 2008 
ب��ر�م��ج هي  �أرب��ع��ة  و2009 ط��رح��ت 
و�لت�شويق  و�مل�شرفية  �ملالية  �لعلوم 
و�لت�شميم  �لل��ك��رتون��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة 
�ملتحركة  و�ل����ر�����ش����وم  �جل���ر�ف���ي���ك���ي 
و�لإع����الم و�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة باللغة 
مت   2012 �شبتمرب  ويف  �لجنليزية 
�لعالقات  يف  دبلوم  برنامج  �أول  طرح 
م�شتوى  على  �لعربية  باللغة  �لعامة 
ب����د�أت   2012 �ب���ري���ل  ويف  �ل����دول����ة 
�لكلية يف تقدمي بر�مج �لبكالوريو�س 
يف �د�رة �لعمال وذلك يف تخ�ش�شات 
وتكنولوجيا  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل����و�رد  �إد�رة 
و�عتماد  مبو�فقة  و�لإد�رة  �ملعلومات 
�إد�رة  ب��ربن��ام��ج  ب�����د�أت  �ل������وز�رة وق���د 
ثنائي  �مل���ع���ل���وم���ات  ون���ظ���م  �لع����م����ال 

�لتخ�ش�س .

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر:

�ملنطقة  يف  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  نظم 
خاللها  مت  �ملعلم  ي��وم  مبنا�شبة  �حتفالية  �أم�����س،  م�شاء  �لغربية، 
ميد�ن  يف  قدموه  ملا  تقدير�  �ملتميزين،  �ملعلمن  من  ع��دد  تك�رمي 
�لعمل �لرتبوي وذلك بالتعاون مع �ملكتب �لقليمي ملجل�س �أبوظبي 
للتعليم يف �ملنطقة �لتعليمية. ومت تكرمي كل من عبد�هلل �حلمادي 
مدر�شة �لغربية للتعليم �ل�شا�شي و�لثانوي ، يو�شف �حمد مدر�س 
عبد�حلميد  عو�س  حممد   ، �لغربية  مبدر�شة  �لجنليزية  �للغة 
م���در����س �ل��رتب��ي��ة �ل���ش��الم��ي��ة ب��ال��غ��رب��ي��ة ، زي��ن��ب حم��م��ود حممد 
�حلجاج  �أب���و  مها   ، �ل��ن��دى  قطر  مبدر�شة  خم��ت��رب�ت  �خت�شا�شية 
�بر�هيم حممد  منى   ، ز�ي��د �خلري  �لعربية مبدر�شة  �للغة  معلمة 
معلمة �لرتبية �لريا�شية مبدر�شة �خلمائل. وقال عبد�هلل �حلمادي 
مدير مدر�شة �لغربية ، �أحد �ملكرمن، �إن �لحتفال بيوم �ملعلم يعد 

�أن م�شاركة  �إىل  �لثقافة، م�شري�  وز�رة  ب��ادرة طيبة من قبل مركز 
تاأتي من منطلق تقديرها لدور  �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة يف �لحتفالية 
�ملعلم يف �لعملية �لرتبوية، وذكر �أن �لتكرمي �شيدفع �ملكرمن �إىل 
تطوير �أنف�شهم بكل جديد، يخدم �لعملية �لتعليمية. ومن جهتها 
�أعربت منى �إبر�هيم معلمة تربية ريا�شية، عن �شعادتها حل�شولها 
على جائزة �ملعلم �ملتميز و�لتي يتز�من حلولها مع يوم �ملعلم �لعاملي 
وهو نتاج عام كامل من �جلهد و�جلد و�لجتهاد �ملتو��شل . وثمنت 
�لغربية  باملنطقة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  مبادرة 
�إنه �شرف كبري ح�شولها على تكرمي كمعلة  بتكرمي �ملعلم ، لفتة 
عدة  �أه��د�ف  على حتقيق  �لغربية حيث عملت  �ملنطقة  يف  متميزة 
�لقيم  و غر�س  �لتعليمية  �لعملية  و�إث��ر�ء  ن�سء متميز  تعليم  وهي 
يك�شبهم  مما  و�لطالبات  للطالب  و�لتعليمية  �ل�شلوكية  و�مل��ب��ادئ 
�ل�شياق  مهار�ت جديدة تفيدهم يف حياتهم �لعلمية و�ملهنية . ويف 
باملبادرة   ، حممود  زينب  �ملعلمة  �ملخترب  �خت�شا�شية  �أ�شادت  نف�شه 

�لتي يتبناها �ملركز �لثقايف يف �ملنطقة �لغربية لأميانهم بدور �ملعلم 
�لتعليم  �إن  لفتة   ، و�لطالبات  �لطلبة  وتعليم  ت�شكيل  يف  و�أهميته 
�إىل  و�أ���ش��ارت   . جمتمع  �أي  نه�شة  �أ�شباب  من  وه��ي  �شامية  ر�شالة 
يف  نزلت  كلمة  �أول  �أن  حيث  �لإ���ش��الم��ي  �ل��دي��ن  يف  �لتعليم  �أهمية 
�لتعليم وعلى  �لإ���ش��الم على  �ق��ر�أ مما يوؤكد حر�س  �ل��ق��ر�آن و هي 
�شعيد �آخر ، نفذ مركز وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يف 
�ملنطقة �لغربية بالتعاون مع مدر�شة �لطموح �أم�س حملة للنظافة 
�لظفرة  مب��ر�ب��ع  �ملحيطة  و�ملناطق  �جل��دي��دة  �ل�شعبية  منطقة  يف 
�ملركز يف  �لبيئة وكجزء من ر�شالة  ، وذل��ك مبنا�شبة  ز�ي��د  مبدينة 
�مل�شاركة �ملجتمعية وخدمة �ملجتمع و�لرتقاء باملنطقة �شمن بر�مج 
�ملركز �لر�مية �ىل غر�س مفهوم �لعمل �لتطوعي لدى �لطلبة يف 
للوطن  و�لنتماء  �حل�س  م�شتوى  رفع  �إىل جانب  �لغربية  �ملنطقة 
و�حلفاظ على �لبيئة ب�شكل م�شتد�م ، وكذلك تنمية و�شقل مهار�ت 

�ل�شباب فيما يخدم ذ�تهم وجمتمعاتهم.

•• اأبوظبي-وام: 

ت����ق����دم ج���ام���ع���ة �أب����وظ����ب����ي ع�������دد� من 
�مل���ب���ادر�ت �لأك��ادمي��ي��ة �جل��دي��دة خالل 
�لعام �جلامعي �حلايل .. وذلك تز�منا 
م���ع دخ�����ول �جل���ام���ع���ة ع��ق��ده��ا �لثاين 
وت�شمل   .  2003 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ 
�لإع��الن عنها  �لتي جاء  �ملبادر�ت  هذه 
�أم�س �لول خالل م�شاركة �جلامعة يف 
فعاليات معر�س جناح 2014 �ل�شنوي 
للتعليم و�لتوظيف و�لتدريب .. �إطالق 
برنامج �لبكالوريو�س يف �لقانون باللغة 
�لعربية وبرنامج �ملاج�شتري يف �لقانون 
�ملاج�شتري  وب��رن��ام��ج  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
وبرنامج  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  يف  �ل��ع��ل��وم 
�لبكالوريو�س يف �لت�شال �جلماهريي 
�جلامعة  قدمت  كما   . �لعربية  باللغة 
�لهيئتن  �أع�����ش��اء  ت��ف��اع��ل  م���ن خ���الل 
�ملعر�س  زو�ر  و�لتدري�شية مع  �لإد�ري��ة 
�شورة �شاملة حول بر�مج �لبكالوريو�س 
ت�شمل  و�لتي  تقدمها  �لتي  و�ملاج�شتري 

 12 و  �لبكالوريو�س  يف  برناجما   24
�إ����ش���اف���ة �إىل  �مل��اج�����ش��ت��ري  ب��رن��اجم��ا يف 
�لأعمال.  �إد�رة  يف  �ل��دك��ت��ور�ه  برنامج 
و�أك�����د �ل��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل �إب���ر�ه���ي���م مدير 
�جلامعة  ح��ر���س   .. �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
على م�شاركتها �شنويا يف معر�س جناح 
مع  متكاملة  تو��شل  كمن�شة  لأهميته 
لهم  وي��ت��ي��ح  �أم���وره���م  و�أول���ي���اء  �لطلبة 
�لفر�شة للتعرف عن كثب على بر�مج 
تخ�ش�شات  من  تطرحه  وم��ا  �جلامعة 
ل�شوق  �لب�شرية  �ملو�رد  �حتياجات  تلبي 
�ل��ع��م��ل ب��ال��دول��ة و�مل��ن��ط��ق��ة ك��م��ا يتيح 
�ملعر�س للجامعة �لتو��شل مع خمتلف 
قطاع  وموؤ�ش�شات  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لأع����م����ال يف �ل����دول����ة ل���در�����ش���ة �آف����اق 
و�لبحث  �لتعليم  يف  �مل�شرتك  �لتعاون 
�أن  �لعلمي وخدمة �ملجتمع. ولفت �إىل 
�جلامعة طرحت من خالل م�شاركتها 
من  ع����دد�   2014 جن����اح  م��ع��ر���س  يف 
ت�شميمها  مت  �لتي  �جل��دي��دة  �ل��رب�م��ج 
�حلاجة  لرت��ف��اع  ��شتجابة  وتنفيذها 

و�ملنطقة  ب���ال���دول���ة  �ل��ع��م��ل  ����ش���وق  يف 
�ملجالت  ت��ل��ك  يف  متخ�ش�شة  ل���ك���و�در 
�أع��ل��ن��ت كذلك  �أن �جل��ام��ع��ة  و�أ����ش���اف   .
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ل���ع���دد م���ن �مل����وؤمت����ر�ت 
و�لهند�شة  �ل��ع��م��ارة  جم��ال  يف  �لعلمية 
و�لتعليم  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  و�ل���ش��ت��د�م��ة 
خاللها  من  �جلامعة  ت�شتقطب  و�لتي 
�أ�شاتذة وخرب�ء ومتخ�ش�شن وباحثن 
هذه  يف  �لبحثية  م�شاريعهم  ل��ع��ر���س 
علي  �لدكتور  وق��ال  �ملتنوعة.  �ملجالت 
لل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  نظمي 
ب����الإن����اب����ة وع���م���ي���د كلية  �لأك����ادمي����ي����ة 
موؤخر�  ح�شلت  �لكلية  �إن   .. �لهند�شة 
على �لعتماد �لأكادميي �لعاملي لثالثة 
م���ن ب���ر�جم���ه���ا �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة م���ن هيئة 
و�لتكنولوجيا  �لهند�شة  بر�مج  �عتماد 
�أي���ه بى  ب��ال��ولي��ات �ملتحدة �لأم��ري��ك��ي��ة 
منح  يف  و�ملتخ�ش�شة  ء�آ�إ�����س   - ت��ى  �إي���ه 
لكليات  �ل��ع��امل��ي  �لأك����ادمي����ي  �لع��ت��م��اد 
�ل�����ولي�����ات  �مل����رم����وق����ة يف  �ل���ه���ن���د����ش���ة 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة و�ل��ع��امل. و�أو�شح 

ي�شمل  �لأك����ادمي����ي  �لع��ت��م��اد  ه���ذ�  �أن 
�ملدنية  �لهند�شة  بكالوريو�س  برنامج 
�لكمبيوتر  ه��ن��د���ش��ة  وب���ك���ال���وري���و����س 
كما  �لكهربائية  �لهند�شة  وبكالوريو�س 
�لعتماد  على  للح�شول  �لكلية  ت�شعى 
�لأك�������ادمي�������ي م�����ن ه���ي���ئ���ات �لع���ت���م���اد 
بر�جمها  لبقية  �ملتخ�ش�شة  �ل��ع��امل��ي��ة 
تلك  ت�شبح  ب��ح��ي��ث  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  يف 
�لرب�مج جاهزة للح�شول على �لعتماد 
�لطالب  م���ن  دف��ع��ة  �أول  ت��خ��ري��ج  ف���ور 
فيها.  للدر��شة  �مل�شجلن  و�ل��ط��ال��ب��ات 
و�أ�شار �إىل �أن �لكلية تو��شل �لعمل على 
�ح��ت��ي��اج��ات ومتغري�ت  ور���ش��د  در����ش��ة 
�ملخرجات  م��ن  �ل��دول��ة  يف  �لعمل  �شوق 
�أي بر�مج جديدة  �لتعليمية قبل طرح 
نوعية  �إ���ش��اف��ة  منها  ك��ل  ليمثل  وذل���ك 
بر�مج  �أبوظبي من  تطرحه جامعة  ملا 
توفري  �إىل  ت��ه��دف  م��ت��ن��وع��ة  در�����ش���ي���ة 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة خلدمة  ك�������و�در وط���ن���ي���ة 
�مل�����ش��رية �ل��ت��ن��م��وي��ة ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
.. م��و���ش��ح��ا يف هذ�  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

بكالوريو�س  ب����رن����ام����ج  �أن  �ل���������ش����دد 
هند�شة  تخ�ش�س  �مليكانيكية  �لهند�شة 
يعمل  �لكلية  تطرحه  و�ل���ذي  �لف�شاء 
للعمل  متخ�ش�شة  ك���و�در  تاأهيل  على 
يف ه���ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي �ل���ذي تتوجه 
�لوقت  يف  ب���ق���وة  �ل�����دول�����ة  ج���ه���ود  ل����ه 
�حل���ايل وذل���ك ����ش��ت��ع��د�د� لإن�����ش��اء �أول 
 ..  2021 ع��ام  بحلول  ع��رب��ي  م�شبار 
��شتقطابها  بدء  عن  �لكلية  �أعلنت  كما 
ماج�شتري  برنامج  من  �لأوىل  للدفعة 
�إ�شافة   .. �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  يف  �ل��ع��ل��وم 
لتنظيم  ��شتعد�د�تها  �لكلية  ب��دء  �إىل 
�ملوؤمتر �لدويل �لأول ملدن ذكية �شحية 
بحوث  �شبكة  مع  بالتعاون  وم�شتد�مة 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �أة�آ   - ب��ى  �آي  ���ش��ى 
و�شمال �أفريقيا و�لذي تنطلق فعالياته 
يف �شهر دي�شمرب �ملقبل. من جانبه قال 
ر���ش��و�ن �جل����ر�ح عميد كلية  �ل��دك��ت��ور 
�إن  �أبوظبي  جامعة  يف  و�لعلوم  �لآد�ب 
�لكلية بد�أت ��شتقطاب �لدفعات �لأوىل 
يف فرعيها باأبوظبي و�لعن للدر��شة يف 

برنامج �لبكالوريو�س يف �لقانون باللغة 
�لعربية و�لذي يهدف �إىل �إعد�د �لطلبة 
ق��ان��ون��ي��ة يف خمتلف  ع��ل��م��ي��ة  ب��ق��اع��دة 
باجلانب  وتزويدهم  �لقانون  جم��الت 
�لقانونية  ل��ل��ع��ل��وم  �لتطبيقي  �مل��ه��ن��ي 
�أجندة  �حتياجات  يلبي  مب��ا  �لنظرية 
�أبوظبي  حل��ك��وم��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 

لكو�در   2030 �لقت�شادية  وروؤي��ت��ه��ا 
�لقانونية  �ل���در�����ش���ات  يف  متخ�ش�شة 
�لكلية  �أن  و�أ���ش��اف  جمالتها.  بجميع 
يف  �ملاج�شتري  برناجمي  كذلك  تطرح 
�لقانون باللغة �لعربية و �لبكالوريو�س 
يف �لت�شال �جلماهريي باللغة �لعربية 
�لأول  �لدر��شي  �لف�شل  بحلول  وذل��ك 

م��ن �ل��ع��ام �لأك���ادمي���ي �مل��ق��ب��ل 2015 
�لطالب  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة  و�أن�����ه   2016-
�شمن  للدر��شة  �لت�شجيل  و�لطالبات 
�لدفعة �لأوىل من تلك �لرب�مج خا�شة 
�لأكادميي  و�أنها حا�شلة على �لعتماد 
�لأك��ادمي��ي بوز�رة  م��ن هيئة �لع��ت��م��اد 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي .

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان وزير  ��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
ق�شره..دولة  يف  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
�شيخة ح�شينة و�جد رئي�شة وزر�ء جمهورية بنجالدي�س 
ب��زي��ارة عمل  �مل��ر�ف��ق لها  ت��ق��وم و�ل��وف��د  �ل��ت��ي  �ل�شعبية 
�مل�شوؤولن.  ك��ب��ار  م���ن  ع����دد�  �ل��ت��ق��ت خ��الل��ه��ا  ل��ل��دول��ة 
�ل��وزر�ء �حلديث حول  وتبادل معاليه مع دول��ة رئي�شة 
�أن��ه��ا عالقات  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن .. م�����ش��ري�  ب��ن  �ل��ع��الق��ات 
�ل��ت��ي تبذلها  ب��اجل��ه��ود  ق��دمي��ة ج��د� وم��ت��ط��ورة م�شيد� 

عملية  يف  �لأخ����رى  �جل��ال��ي��ات  م��ع  �لبنجالية  �لعمالة 
�لبناء و�لتنمية يف دولة �لإمار�ت. من جهتها �أكدت دولة 
�لتاريخية بن  �لعالقات  �أهمية تطوير  �شيخة ح�شينة 
�لبنجالية  �جلالية  �أن  �إىل  لفتة   .. و�لإم���ار�ت  بالدها 
و�أنها  �لبناء و�لت�شييد و�لتنمية  �أن�شطة  تقوم مبختلف 
تنعم بالأمن و�ل�شالم مع بقية �أبناء �جلاليات �لأخرى 
�ملقيمة يف �لدولة. وقالت �إنها قامت خالل عام 2011 م 
بزيارة �إىل �لدولة و �أنها حلظت �لآن قفزة وتطور� كبري� 
جد� يف خمتلف جمالت �لبناء و�لتنمية �لتي تخو�شها 
. وقد  �ل�شابقة  زيارتها  �شاهدته يف  �لدولة مقارنة مبا 

ل�شيفة  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �أق��ام معايل 
�لبالد ماأدبة ع�شاء ح�شرها كل من معايل مرمي بنت 
�ل�����ش��وؤون �لجتماعية  �ل��روم��ي وزي����رة  حم��م��د خ��ل��ف��ان 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  �ل�شحي  حجر  ب��ن  �شعيد  و���ش��ع��ادة 
�شفري  ع��م��ر�ن  حممد  �شعادة  و  بنجالدي�س  جمهورية 
�لدولة وعدد من  �ل�شعبية لدى  بنجالدي�س  جمهورية 

�مل�شوؤولن . 
ك��م��ا ح�����ش��ر �مل���اأدب���ة �أع�����ش��اء �ل��وف��د �ل��ب��ن��ج��ايل �ملر�فق 
لدولة رئي�شة �لوزر�ء �ملكون من عدد من �لوزر�ء وكبار 

�مل�شئولن �لبنجالين.

نهيان بن مبارك ي�صتقبل رئي�صة وزراء بنجلدي�ص 

نهيان بن مبارك يح�صر حفل ا�صتقبال �صفارة النم�صا

خطة للإر�صاد املهني والأكادميي لطالبات مدر�صة قطر الندى بالغربية

جمعية املهند�صني تنظم ملتقى ال�صتدامة يف معر�ص الإ�صاءة يف ال�صرق الأو�صط

نهيان بن مبارك ي�صيد بدور كلية الإمارات للتكنولوجيا 

بالتعاون مع املكتب االإقليمي ملجل�س اأبوظبي للتعليم يف املنطقة التعليمية

ثقــــايف الغربيــــة يكـــرم املعلمــــني املتميـــزيـــــن

جامعة اأبوظبي تعر�ص 36 برناجما يف البكالوريو�ص واملاج�صتري والدكتوراه يف معر�ص جناح 
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•• ال�صارقة-وام:

ع���ق���د �مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم�������ارة 
�جتماعه  �م���������س  ����ش���ب���اح  �ل�������ش���ارق���ة 
�حلاكم  ���ش��م��و  مب��ك��ت��ب  �لع����ت����ي����ادي 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  وذل���ك 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
�ل��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة رئي�س 
ب��ح�����ش��ور �شمو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
�لقا�شمي  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��خ 
ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئي�س 

�ملجل�س �لتنفيذي.
عدد�  �جتماعه  خ��الل  �ملجل�س  وبحث 
م���ن �مل��و����ش��ي��ع �مل���درج���ة �ل��ت��ي تتعلق 
ب�������ش���وؤون �لإم���������ارة و����ش���ب���ل �لرت����ق����اء 
هيئات  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  ب����اخل����دم����ات 

ودو�ئر �لإمارة.
و���ش��ع��ي��ا م��ن �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي على 
�ف�شل  ت���ق���دمي  يف  �ل���ت���ط���ور  م���و�ك���ب���ة 
�للكرتونية  و�لج�����ر�ء�ت  �مل��م��ار���ش��ات 
..د�شن  ذك��ي��ة  حكومة  نحو  و�ل��ت��ح��ول 
رئي�س  �ل�������ش���ارق���ة  ع���ه���د  ويل  ����ش���م���و 

�ل���ت���ن���ف���ي���ذي حت�����ول جميع  �مل���ج���ل�������س 
�ملالية  ب����د�ئ����رة  �مل���ال���ي���ة  �لج���������ر�ء�ت 
و  �لكرتونية  لتكوناجر�ء�ت  �ملركزية 
حممد  �ل�شيخ  و�ك��د  ذك��ي��ة.  تطبيقات 
بن �شعود �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �ملالية 
�شياق  يف  ي��اأت��ي  �لتد�شن  �أن  �مل��رك��زي��ة 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��ح��دي��ث �لتي  خ��ط��ط 
قامت بها د�ئرة �ملالية �ملركزية تنفيذ� 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
يف تطوير وحتديث نظام �لربط �ملايل 
مبا يتو�كب مع �أحدث �لنظم و�ملعايري 

�لعاملية يف جمال �لأنظمة �ملالية.
�أن  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  رئي�س  وبن 
ب��د�أت فعليا يف تنفيذ خطط  �ل��د�ئ��رة 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��ح��دي��ث ل��ن��ظ��ام �ملايل 
�لأيل و�لنتقال يف تطوير بيئة �لعمل 
�ل�شبكات  وم��ر�ق��ب��ة  �ل��ن��ظ��ام  و�آل���ي���ات 
�لنظام  ب���ر�م���ج  ل��ت��ط��وي��ر  ب��الإ���ش��اف��ة 
روؤية  من  �نطالقا  مكوناته  وحتديث 
�لد�ئرة يف �لو�شول �إىل منوذج لأف�شل 

ع��ل��ى م�شتوى  م����ايل ح��ك��وم��ي  ن���ظ���ام 
�ل��ع��رب��ي. و����ش��ت��ع��ر���س �شعادة  �ل��وط��ن 
�ملالية  د�ئ��رة  عام  �ل�شايغ مدير  وليد 
�للكرتونية  �لج���������ر�ء�ت  �مل���رك���زي���ة 
و�لتطبيقات �لذكية �ملقدمة بالد�ئرة 
و�لتي �شملت �إجر�ء�ت �ملو�زنة و�ل�شر�ء 
و�حل�������ش���اب���ات و�جل�������رد �لل����ك����رتوين 
و�لرقابة �ملالية �للكرتونية بالإ�شافة 
�لفني  �ل���دع���م  �ج������ر�ء�ت  ج��م��ي��ع  �إىل 
�لعليات  �لإد�رة  وتقارير  �لل��ك��رتوين 
�ل�شرت�تيجية  �خل���ط���ط  وم��ت��اب��ع��ة 
�لعر�س  و�نتقل  �لإر�د�ت.  وحت�شيل 
ليد�شن من��وذج متطور من تطبيقات 
�لنظام  �ل��ذك��ي��ة خل���دم���ات  �حل��ك��وم��ة 
�إط�����ار �خلدمات  �حل��ك��وم��ي يف  �مل����ايل 
�شملت  �ل���ت���ي  �مل���ت���ب���ادل���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�ل��ع��دي��د م��ن �إج������ر�ء�ت �ل��ع��م��ل �ملايل 
�لذكية  و�ل��ه��و�ت��ف  �لتطبيقات  ع��ل��ى 
و�لتجاوب يف حل  �ل�شرعة  مبا يحقق 

�ملعوقات و�ملالحظات عن بعد.
�ملالية  �ل��د�ئ��رة  جهود  �ملجل�س  وثمن 
حتويل  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا  �مل����رك����زي����ة 

وتعامالتها عرب �خلدمات  �إجر�ء�تها 
�ل���ت�������ش���ه���ي���ل على  ب�����ه�����دف  �ل����ذك����ي����ة 
حكومة  روؤي���ة  يحقق  ومب��ا  �ملتعاملن 
دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 

�لتحول �إىل حكومة ذكية متطورة.
وتوجه �ملجل�س بال�شكر لل�شيخ حممد 
ب���ن ���ش��ع��ود �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�ل�شايغ  وليد  و�شعادة  �ملركزية  �ملالية 
م��دي��ر ع���ام �ل���د�ئ���رة و�ل��ع��ام��ل��ن فيها 
ع��ل��ى ح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى م��و�ك��ب��ة �أح���دث 
�لأنظمة  يف  عامليا  �ملتبعة  �لج����ر�ء�ت 
�لد�ئرة  �مل��ج��ل�����س  وج���ه  ك��م��ا  �مل��ال��ي��ة. 
وموؤ�ش�شات  دو�ئ�������ر  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لإم�������ارة مب���ا ي�����ش��م��ن �ل���و����ش���ول �إىل 
�لأه����د�ف �ملن�شودة وروؤي���ة �لإم����ارة يف 
يف  وممار�شات  خدمات  �أف�شل  تقدمي 

جمال �خلدمات �لإلكرتونية.
�ملجل�س  �ط���ل���ع  �خ�����ر  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�خلر�ئط  ب�شاأن  �مل��رئ��ي  �لعر�س  على 
�جل���غ���ر�ف���ي���ة �ل������ذي �أن�������ش���اأت���ه د�ئ�����رة 
�لتي  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لح�����ش��اء 
و�ملن�شئات  �ل�شكان  توزيع  عر�س  تتيح 

�لإد�رية  �لتق�شيمات  ح�شب  �خلدمية 
�ل�����ش��ي��خ حممد  وق������دم  �لإم����������ارة.  يف 
ب���ن ع���ب���د�هلل �آل ث����اين رئ��ي�����س د�ئ����رة 
نبذة  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لح�����ش��اء 
�أنه�شي�شهم  م��و���ش��ح��ا  �مل�������ش���روع  ع���ن 
يف ت��وف��ري �ل��ب��ي��ان��ات �لإح�����ش��ائ��ي��ة يف 
�ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة و  خمتلف �جل��و�ن��ب 
وتزويدها  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
ي�����ش��ه��ل عملية  �ل����ق����ر�ر مب���ا  مل��ت��خ��ذي 

�لتخطيط و�لتطوير.
�خلر�ئط  �مل��ج��ل�����س مب�����ش��روع  و�أ����ش���اد 
لد�ئرة  ���ش��ك��ره  م��ق��دم��ا  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 

�لح�شاء و�لتنمية �ملجتمعة.
�لتنفيذي  �ملجل�س  ح��ر���س  �إط���ار  ويف 
على �لتي�شري على �ملو�طنن وتخفيف 
على  �ملجل�س  ..و�ف����ق  عليهم  �لأع��ب��اء 
�ملهند�س  �شعادة  م��ن  �ملقدمة  �مل��ذك��رة 
د�ئرة  رئي�س  �ملهريي  بن بطي  �شالح 
�لتخطيط و�مل�شاحة و�ملت�شمنة �إعفاء 
�مل�شتفيدين من برنامج ز�يد لالإ�شكان 
ل�شتخر�ج  �لإد�ري���������ة  �ل���ر����ش���وم  م���ن 

�ل�شهاد�ت �للكرتونية.

وجرى خالل �لجتماع �لطالع على 
�ل�شارقة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ����ش��ت��ع��د�د�ت 
لف�شل �ل�شتاء ومو�شم هطول �لأمطار 
..وق���������ال ����ش���ع���ادة �����ش����امل ب����ن حممد 
�لبلديات  �شوؤون  د�ئ��رة  رئي�س  �لنقبي 
�ل�شارقة  مدينة  بلدية  �ن  و�ل��زر�ع��ة 
�شرعت يف �خذ �لحتياطات و�لتد�بري 
�لالزمة يف مو�شم �لأمطار �ملقبل ملنع 
�شالمة  على  و�حلفاظ  �ملياه  جتمعات 
�لنقيي  . وع��ر���س  ر�ح���ة �جل��م��ه��ور  و 

�م���ام �مل��ج��ل�����س ن��ت��ائ��ج �مل�����ش��ح �مل��ع��د من 
حول  �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س 
�ملناطق �لأكر عر�شه لتجمعات مياه 
�لأم��ط��ار يف �مل��دي��ن��ة مقدما ع��دد من 
خدمات  بتطوير  �ملتعلقة  �لتو�شيات 
�ل�شرف  وحم��ط��ات  �لتحتية  �لبنية 

�ل�شحي يف مناطق �لإمارة.
بالتن�شيق مع  �ل��د�ئ��رة  �ملجل�س  ووج��ه 
�ل�شاأن  �جلهات ذ�ت �لخت�شا�س بهذ� 
و�إعد�د در��شة ب�شاأن �للية �لتي �شيتم 

من خاللها تنفيذ هذه �لتو�شيات.
و�طلع �ملجل�س على �ملذكرة �ملعدة من 
�ملقدمة  و  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة 
من رئي�شها �شعادة �ملهند�س يو�شف بن 
�شالح �ل�شويجي و�ملت�شمنة �قرت�حات 
�لهيئة ب�شاأن تطوير �لبنية �ل�شا�شية 

و �لطرق يف مدن ومناطق �لإمارة.
وبعد مناق�شة �ملذكرة من قبل �ل�شادة 
�لهيئة  �ملجل�س  وج��ه  �ملجل�س  �أع�شاء 

بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية. 

•• عجمان -الفجر:

�لعلمي،  بالبحث  �هتمامها  �إطار  يف 
مب�شتوى  ل���ل���رق���ي  م���ن���ه���ا  و����ش���ع���ي���ا 
�أجرى  بالدولة،  �لطبية  �خلدمات 
�ل��ب��اح��ث��ن يف كلية طب  ف��ري��ق م��ن 
للعلوم  ع��ج��م��ان  بجامعة  �لأ���ش��ن��ان 
ميد�نية  در������ش����ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ل����ش���ت���ج���الء م�����دى در�ي�������ة �أط���ب���اء 
�ل����دول����ة  �ل���ع���ام���ل���ن يف  �لأ�����ش����ن����ان 
باحلالت �لتي تو�شف لها �مل�شاد�ت 

�حليوية.
وق��د ت��ر�أ���س ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث، و�لذي 
�لربيطانية  باملجلة  نتائجه  ن�شرت 
ل����الأب����ح����اث �ل�����دو�ئ�����ي�����ة م�����وؤخ�����ر�، 
زميل  �هلل،  ج���اب  خمي�س  �ل��دك��ت��ور 
�مللكيتن  �جل�������ر�ح�������ن  ك���ل���ي���ت���ي 
�ملجل�س  و�أيرلند�، وع�شو  باإجنلرت� 
�ل�����ربي�����ط�����اين ل���ل���ت���ع���ل���ي���م �ل����ع����ايل، 

و�ل��ر�ب��ط��ة �ل��دول��ي��ة لأب���ح���اث طب 
ق�شم  يف  �مل�شارك  و�لأ�شتاذ  �لأ�شنان 
و�لفكن  و�ل����وج����ه  �ل���ف���م  ج���ر�ح���ة 
�لأ�شنان،مب�شاركة  ط����ب  ب��ك��ل��ي��ة 
من  ح�شن  جنيب  �لدكتور  �لأ�شتاذ 
�ل�شحية،  و�ل��ع��ل��وم  �ل�شيدلة  كلية 

وط��ب��ي��ب��ي �لأ���ش��ن��ان �ل��دك��ت��ور عادل 
بهمني، و�لدكتور �أن�س �شالمي.

ه���ذ� وق���د خ��ل�����ش��ت �ل���در�����ش���ة لعدة 
�لتقليل  �أه��م��ه��ا ���ش��رورة  ت��و���ش��ي��ات، 
�ملربرة  غري  �لطبية  �لو�شفات  من 
�شتوؤدي  �حليوية،�لتى  للم�شاد�ت 
ي�شاهم  م�شاعفاتها،مبا  ت��اليف  �إىل 
مقاومة  ف���ر����س  م���ن  �ل��ت��ق��ل��ي��ل  يف 
�حليوية  ل��ل��م�����ش��اد�ت  �مل��ي��ك��روب��ات 
�لعالج  ت�شتدعي  �ل��ت��ي  �حل���الت  يف 
�لدر��شة  ودع�����ت  �لأدوي���������ة.  ب���ه���ذه 
للتعليم  دور�ت  ع��ق��د  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�ملجال،  ه����ذ�  يف  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ط��ب��ي 
�أطباء  ل��دى  �لأد�ء  م�شتوى  ل��رف��ع 
عناية  للمر�شى  يكفل  مبا  �لأ�شنان 
�شحية متقدمة و�آمنة، وي�شاهم يف 
ملختلف  �لأمثل  �ل�شتخد�م  حتقيق 
�لقطاع  يف  �مل���ت���اح���ة  �لإم���ك���ان���ي���ات 

�ل�شحي.

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت �شرطة �أبوظبي مبادرة �شياحتي هويتي لتعزيز 
مفهوم �ل�شياحة لدى �أفر�د �ملجتمع على نحو يعك�س 
�لوجه �حل�شاري للدولة وتعريف �ل�شياح بالو�جهات 

و�لأماكن �ل�شياحية يف �إمارة �أبوظبي.
للر�غبن  تتيح  خمتلفة  فعاليات  �مل��ب��ادرة  وتت�شمن 
ن�شر مفهومها  للم�شاهمة يف  فيها  �مل�شاركة  بالتطوع 

يف �ملجتمع.
�ل�شرطة  ق�شم  رئ��ي�����س  �لعتيبي  م��زي��د  �مل��ق��دم  وق���ال 
مع  بالتعاون  نفذت  �أنها  �أبوظبي  ب�شرطة  �ل�شياحية 
وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �شمن فعاليات 
كورني�س  ���ش��و�ط��ئ  لتنظيف  حملة  هويتي  �شياحتي 
كا�شر  ق���رب  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ق��ري��ة  منطقة  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�لأمو�ج مب�شاركة جمعية �أ�شدقاء �لبيئة ومتطوعن 
�لبيئة  و�شالمة  �لعامة  �لنظافة  على  �آخرين حفاظا 
من  �ل�شياح  ت�شتقطب  �ل��ت��ي  �ل�شياحية  �لأم��اك��ن  يف 

خمتلف دول �لعامل.
للتعريف  لل�شياح  توعية  �شتقدم  �حلملة  �أن  و�أو���ش��ح 
بال�شعر �لتقريبي ل�شرف �لعملة عرب توزيع كتيبات 
�ل�شائح على معرفة  على �شيار�ت �لأج��رة حتى يكون 
�لعمالت  م��ق��اب��ل  �لإم���ار�ت���ي  �ل���دره���م  ���ش��رف  ب�شعر 
�ل�شائح  �أن هذه �خلطوة تعزز ثقة  ..موؤكد�  �لأخ��رى 
بالقطاع �ل�شياحي يف �لدولة وبحالة �لأمن و�ل�شتقر�ر 
�لتي تنعم بهما ب�شورة حتفز �ل�شائحن على �لعودة 
وزيارة  و�لعطالت  �لإج���از�ت  لق�شاء  �لأوق���ات  كل  يف 

�ملعامل �ل�شياحية.
�جلهات  جلهود  ��شتمر�ر�  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  �أن  و�أ���ش��اف 
�أبوظبي يف تطوير �لقطاع �ل�شياحي  �إمارة  �ملعنية يف 
�ل�شياحية  �مل���ع���امل  ع���ن  �مل�����ش��رق��ة  �ل�����ش��ورة  و�إع���ط���اء 
جمهود�ت  �إىل  ..م�شري�  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  و�لآث��ري��ة 
عنا�شر �ل�شرطة �ل�شياحية يف �حلفاظ على مكت�شبات 
�حلاجة  عند  لل�شياح  و�ل�شتجابة  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن 

على وجه �ل�شرعة وخدمتهم على مد�ر �ل�شاعة.

•• ام القيوين-وام:

ثمن �ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س جمل�س �أمناء 
و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  موؤ�ش�شة 
�ملو�هب  باإبر�ز  تعنى  �لتي  �ملختلفة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  جهود 
يف دولة �لم��ار�ت م�شاهمة بذلك يف حتقيق �ل�شتثمار �لأف�شل 
�ملو�هب �خلالقة لدى  باكت�شاف  �لوطن  �بناء  لقدر�ت ومو�هب 
�ل�����ش��ب��اب ودع��م��ه��م وتنمية ق��در�ت��ه��م وم��و�ه��ب��ه��م و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
�يجاد جيل مبدع وقادر على �لبتكار يف جميع �ملجالت �لعلمية 
و�لفنية و�لدبية وغريها. جاء ذلك يف ت�شريح له خالل �فتتاحه 
�م�س فعاليات ملتقى �ملوهوبن �لذي نظمه مركز وز�رة �لثقافة 
�لقيوين  �م  منطقة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 

�لتعليمية حتت �شعار مو�هب و�عدة .

�ملركز  م��دي��ر  بوع�شيبة  علي  ع��ب��د�هلل  �مللتقى  فعاليات  ح�شر 
�لثقايف بام �لقيوين و�شعيد علي بن ح�شن �لقائم باأعمال مدير 
�ملوؤ�ش�شات  ممثلن  �ىل  بال�شافة  �لتعليمية  �لقيوين  �أم  منطقة 
�حلكومية بالإمارة. وتفقد �ل�شيخ ماجد معر�س �ملوهوبن �لذي 
�شارك فيه 26 طالبا من 12 مدر�شة وريا�س �لطفال بتعليمية 
�لتي �شملت جمالت متنوعة  �مل�شاركات  �لقيوين و�طلع على  �م 
ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى �ملو�هب  ب��د�أه��ا  علمية وف��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة و�دب��ي��ة 
�حدى  فيها  عر�شت  و�ل��ت��ي  �لتقني  ب��امل��ج��ال  �خل��ا���ش��ة  �لعلمية 
�مل�شاركات �لروبوت �لعلمي �لذي يتم من خالل تن�شيف �لعينات 
بالر�شم  �لطفال  ريا�س  طلبة  م�شاركة  �ىل  بال�شافة  �ملختلفة 
�حلر. و�أثنى �ل�شيخ ماجد على موهبة �لر�شم على �لرمل �لتي 
�لطالبات  م�شاركة  �ىل  بال�شافة  �لطالبات  �حدى  فيها  �بدعت 
�لعربي  باخلط  و�لكتابة  و�لت�شوير  �ليدوية  �لعمال  ور���س  يف 

�لورق  طي  وف��ن  �ل�شل�شال  ت�شكيل  فن  �مل�شاركات  �شملت  ..كما 
�ل�شا�شي  للتعليم  �لوطن  مبدر�شة  �لطلبة  �حد  به  �متاز  �ل��ذي 
وقدم لوحات متنوعة خا�شة بهذ� �لفن وفن �لت�شكيل و�لرتتيب 
�لذي متيزت فيه �حدى �لطالبات و�لتي ت�شتخدم فيه مو�د �عادة 
مع  �ل�شيخ ماجد  ذلك ح�شور  تال  �لت�شكيلي.  �لفن  �لتدوير يف 
و�لعزف  �ل�شعر و�لن�شاد  �لذي ت�شمن مو�هب  �حل�شور �حلفل 
�ل��ع��ود و���ش��رد �لق�شة و�ل��رو�ي��ة. م��ن جهته �و���ش��ح عبد�هلل  على 
بوع�شيبة مدير �ملركز �لثقايف باأم �لقيوين �ن �مللتقى هو �حتفاء 
�شمن  ي��اأت��ي  وه��و  �لقيوين  �م  يف  و�مل��وه��وب��ن  �ملبدعن  بالطلبة 
قدر�ت  تعزيز  على  حت��ر���س  �ل��ت��ي  �لثقافة  وز�رة  ��شرت�تيجية 
ويف  �لم��ار�ت��ي.  �ل�شباب  لطاقات  �لمثل  و�ل�شتثمار  �ملوهوبن 
�خلتام كرم �ل�شيخ ماجد �لطلبة �ملوهوبن يف �مللتقى بال�شافة 

�ىل تكرمي تعليمية �م �لقيوين و�ملد�ر�س �مل�شاركة يف �مللتقى.

•• دبي - وام:

يف  �لت�شجيل  ف��رتة  �ملقبل  �جلمعة  ي��وم  تنتهي 
لقانون  �لتنفيذية  �خلطة  من  �لأوىل  �ملرحلة 
�شاحب  �إعتمده  �لذي  بدبي  �ل�شحي  �ل�شمان 
�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�لتي تلزم �ل�شركات �لتي يزيد عدد 
�ل�شمان  بتوفري  موظف  �أل��ف  على  موظفيها 

�ل�شحي ملوظفيها قبل نهاية �أكتوبر �جلاري.
وقال �شعادة �ملهند�س عي�شى �مليدور مدير عام 

يتوقع  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  �ن  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة 
�ألف   700 ح�����و�يل  ���ش��م��ول  ي��ت��م  �ن  خ��الل��ه��ا 
موظف يف �إمارة دبي بقانون �ل�شمان �ل�شحي.

�ملعنية  �ل�شركات  م��ن  �لعديد  بتجاوب  و�أ���ش��اد 
مع �خلطة �لتنفيذية للقانون رغم وجود عدد 
�لآن  حتى  تنتظر  لز�ل���ت  �ل�شركات  ه��ذه  م��ن 
�إق��رت�ب �لفرتة �مل�شموح بها للت�شجيل يف  رغم 
�ملرحلة �لأوىل د�عيا �إىل �لتجاوب �ل�شريع مع 
خمرجات  تطبيق  يف  للم�شاهمة  �ملرحلة  ه��ذه 

��شرت�تيجية �مارة دبي �ل�شحية .
�لإقامة  تاأ�شري�ت  ربط  قريبا  �شيبد�أ  �نه  وقال 

بال�شمان �ل�شحي بالتعاون مع جميع �جلهات 
�ملعنية يف �لم��ارة و�ملناطق �حل��رة وف��ق قانون 
�ل�شمان �ل�شحي..مو�شحا �ن قانون �ل�شمان 
�ل�����ش��ح��ي �ل����ذي دخ���ل ح��ي��ز �ل��ت��ط��ب��ي��ق �لفعلي 
م��ن��ت�����ش��ف ���ش��ه��ر ف���رب�ي���ر �مل��ا���ش��ي ي���ه���دف �إىل 
وعامليا  حمليا  لدبي  �لتناف�شية  �ملكانة  تعزيز 
يف �شعيها للرقم و�حد و�شمان �لأمن �ل�شحي 

للمو�طنن و�ملقيمن وزو�ر �لمارة.
و�أكد مدير عام هيئة �ل�شحة بدبي �ن تطبيق 
ق���ان���ون �ل�����ش��م��ان �ل�����ش��ح��ي ���ش��ي�����ش��اه��م يف بناء 
منظومة �شحية عاملية �مل�شتوى تت�شم باملرونة 

�ل�شحي  �لقت�شاد  وتنمية  �ملالية  و�ل�شتد�مة 
وت�شجيع �ل�شتثمار و�ل�شياحة �لعالجية و�إتباع 
�أف�شل  و�إ�شتقطاب  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
�أف�شل  ل���الإم���ارة وت���ق���دمي  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل�����رب�ت 
�خلدمات �ل�شحية للم�شتفيدين يف �لقطاعن 

�حلكومي و�خلا�س.
�ليو�شف مدير  �لدكتور حيدر  قال  من جانبه 
بدبي  �ل�شحة  بهيئة  �ل�شحي  �لتمويل  �إد�رة 
�شركة   44 عددها  �لبالغ  �ل�شمان  �شركات  �ن 
و�مل��رخ�����ش��ة م��ن ق��ب��ل �ل��ه��ي��ئ��ة ر���ش��دت ن�شاطا 
م��ل��ح��وظ��ا م����ن ق���ب���ل �أ����ش���ح���اب �ل���ع���م���ل حيث 

لباقات  ع��رو���س  بطلبات  منهم  �لكثري  ت��ق��دم 
�شو�ء  �لقانون  مع  �ملتو�فقة  �ل�شحي  �ل�شمان 
للباقة �لأ�شا�شية لفئة �لعمالة �أو باقي �لفئات 
لأ�شحاب  �لقانوين  �لل��ت��ز�م  �ن  �إىل  ..م�شري� 
ت��وف��ري �ل�شمان  �مل��رح��ل��ة ه���و  �ل��ع��م��ل يف ه���ذه 

جلميع موظفيهم.
بتوفري  �ل�شركات  من  �لعديد  قيام  �إىل  ولفت 
ت�شجع  �أم��ر  وه��و  �ملوظفن  لعائالت  �ل�شمان 
�ملتعددة  �لعمل  ب��ور���س  منوها   .. �لهيئة  عليه 
�لتي نفذتها هيئة �ل�شحة بدبي يف وقت �شابق 
من  �لفئة  لهذه  �لقانون  تطبيق  �آل��ي��ات  ل�شرح 

�ل�شركات.
تطبيق  مرحلة  �ن  �ليو�شف  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
�لقانون تلزم �ل�شركات �لتي يزيد عدد موظفيها 
�ملوظفن قبل  تاأمن جميع  �أل��ف موظف  على 
نهاية �شهر �أكتوبر 2014 ..�أما �ل�شركات �لتي 
يرت�وح عدد موظفيها بن 100 و999 قبل 
�لتي  ..و�ل�شركات   2015 يوليو  �شهر  نهاية 
يقل عدد موظفيها عن مائة موظف قبل نهاية 
�شهر يونيو 2016 ..وكذلك �لعمالة �ملنزلية 
و�أفر�د �أ�شرة �ملوظف �لذين ل يغطيهم �شاحب 

�لعمل قبل نهاية يونيو 2016. 

انتهاء ت�صجيل املرحلة الأوىل من قانون ال�صمان ال�صحي بدبي اجلمعة املقبل

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص التنفيذي ويد�صن حتول دائرة املالية املركزية اإىل التطبيقات الذكية

جامعة عجمان تو�صي بالتقليل من الو�صفات 
الطبية غري املربرة للم�صادات احليوية

�صـــرطـــة اأبوظبــــي تطلـــق 
مبــــادرة �صياحتي هويتي 

ماجد بن �صعود يفتتح ملتقى مواهب واعدة

•• عجمان : الفجر
�أك���د يحيى �إب��ر�ه��ي��م �أح��م��د م��دي��ر ع��ام د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان �أهمية م�شاهمة 
كافة فئات �ملجتمع يف حماية �لبيئة و�حلفاظ 
�ل�شرر  و�إحل��اق  بتلوثها  �لت�شبب  عليها وعدم 
بيوم  �لحتفال  باأن  منوها  �لهامة  بعنا�شرها 
�جلهود  لتكاثف  جت�شيد  ه��و  �ل��ع��رب��ي  �لبيئة 
�إ�شرت�جتيات  تنفيذ  يف  و�لإقليمية  �لعربية 
من  �ل��ق��ادم��ة  �لأج���ي���ال  ح��م��اي��ة  ت�شمن  بيئة 

�لتلوث �لبيئي . 
�ل��د�ئ��رة يف ت�شريح �شحفي  و�أف��اد مدير ع��ام 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  �إد�رة  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  بد�ئرة  و�لبيئة 

عمار  �ل�شيخ  �شارع  على  �شاملة  نظافة  حملة 
يف منطقة �لتلة بعجمان بالتعاون مع �شرطة 
عجمان ومدر�شة خوله بنت ثعلبة حلقة �أوىل 
لالإناث مبنا�شبة يوم �لبيئة �لعربي ومب�شاركة 
�لنظافة  ق�شم  وم�شاركات  ومعلمة  50طالبة 
وعمال �لنظافة يف �ملنطقة وبح�شور عدد من 

�مل�شئولن بالد�ئرة. 
�لبلدية  د�ئ��������رة  ب�������اأن  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  وب������ن 
و�لتخطيط بعجمان ل تدخر جهد� يف تنفيذ 
حمالت نظافة دورية لكافة �ملناطق بالتن�شيق 
و�لتعاون مع �شركائها �لإ�شرت�تيجين م�شيد� 
�لإم���ارة من  �مل��د�ر���س يف  �ل�شركاء من  بجهود 
�لقطاعن �لعام و�خلا�س وكذلك جهود كافة 
�ملتميزة  �جلهود  مثمنا  و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات 

و�لدفاع  عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من 
تعاونهم  يف  �ل����د�ئ����رة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  يف  �مل����دين 
�ل���د�ئ���م م���ع �ل���د�ئ���رة ، ول���دوره���م �ل��ك��ب��ري يف 
�حلمالت  ه��ذه  مثل  وخا�شة  فعالياتها  جن��اح 
�حلكومة  �إ�شرت�تيجيات  تخدم  �لتي  �لوطنية 
�لبيئة وحتقيق  و�ملحلية يف حماية  �لحتادية 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
هذ� ووزعت �لطالبات �ملتطوعات �مل�شاركات يف 
�حلملة مع فريق عمل �لد�ئرة �ملنفذ للحملة 
جلمع  �لطريق  ج��و�ن��ب  على  جمموعات  �إىل 
�لنفايات  بجمع  وق��م��ن  و�مل��خ��ل��ف��ات  �ل��ن��ف��اي��ات 
و�مل��ارة من  �لعابرة  �ملركبات  نو�فذ  �مللقاة من 
يرتادون  �لذين  �ملهملن  و�ملتنزهن  �لطريق 
�لأ�شبوع  �آخر  �إج��ازة  �ملنطقة �حلجرية خالل 

بقايا  فيها  فرغت  كي�س   50 ق��ر�ب��ة  وجمعن 
وخمتلف  و�لأك�����و�ب  �لبال�شتيكية  �لأك��ي��ا���س 
وغري  �لع�شوية  و�مل��خ��ل��ف��ات  �ل��ن��ف��اي��ات  �أن����و�ع 

�لع�شوية .
�ملدير  �ملهند�س خالد معن �حلو�شني  و�أه��اب 
�ل��ع��ام��ة و�لبيئة  �ل�����ش��ح��ة  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب���ال���د�ئ���رة ب��اجل��م��ه��ور �ل���ك���رمي ع����دم �إل���ق���اء 
�لنفايات من �لنو�فذ على �لطرقات ملا توؤثره 
ت�شببه  وما  �ملدينة �جلمايل  �شلبا على منظر 
ب��ال��ت��ل��وث �ل��ب��ي��ئ��ي �ل����ذي ي��ع��ك�����س ���ش��ك��ال غري 
ح�شاريا ويلحق �ل�شرر بعنا�شر �لبيئة لفتا 
باأن �لد�ئرة �شوف تلحق �ملت�شررين وتخلفهم 
بغر�مة قدرها 10،000درهم ملن يتم �شبطه 

خالل �إلقاءه �ملخلفات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�نطالقا من جهودها ملعاجلة م�شاكل �لطرق 
�لأ�شغال  د�ئ����رة  �أع��ل��ن��ت  �لم�����ارة  �مل���روري���ة يف 
و�خلدمات �لعامة يف ر�أ�س �خليمة بدء �لعمل 
�إن�شاء �جتاه ثان  ب�شورة مت�شارعة يف م�شروع 
�ملوؤدي  �لإم��ارة،  �ل�شاعدي يف  معاك�س لطريق 

�لتخ�ش�شي  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  �إىل 
�جل���دي���د، ومي��ت��د �لجت�����اه �ل���ث���اين م���ن دو�ر 

�لطوين �إىل دو�ر �ل�شاعدي. 
ويعد طريق �ل�شاعدي �شريانا �قت�شاديا مهما 
يف �لمارة حيث تعتمد عليه �ل�شاحنات �لثقيلة 
يف حركتها �ىل خارج �مارة ر�أ�س �خليمة وياأتي 
قيام د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة بتنفيذ 

�جت���اه ث���ان ل��و���ش��ع ح��د لكثري م��ن �حل���و�دث 
�ملرورية �خلطرة، �لتي �شهدها �لطريق نتيجة 

وجود �جتاه و�حد .
تنفيذ �لجتاه  �لأول��ي��ة يف  �لأع��م��ال  و�نطلقت 
�أ�شبوعن،  نحو  قبل  �لد�ئرة  قبل  من  �لثاين 
بطول 7 كيلومرت�ت، وهي �مل�شافة، �لتي تربط 
�لدو�رين يف �ملنطقة، ومن �ملتوقع �إجناز �لعمل 

،2014 فيما جتري  �لعام �حلايل  مع نهاية 
�أحد  على  �مل�شروع  �ر�شاء  ملرحلة  �ل�شتعد�د�ت 
 . �ملتخ�ش�شن يف وقت لحق  مقاويل �لطرق 
�لد�ئرة �ملرحلة �لأوىل من  ومن قبل �جنزت 
�لجتاه �لثاين من م�شروع �لطريق ذ�ته وهي 
بطول 4 كيلومرت�ت متتد من دو�ر �ل�شاعدي 

باجتاه م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة .

مبنا�سبة يوم البيئة العربي

طالبة متطوعة ي�صاركن بلدية عجمان يف تنفيذ حملة نظافة   50

اجتـــاه معاكـــ�ص لطــريــق ال�صـــاعــدي بــــراأ�ص اخليمــــــة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة توب مرحبا 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1179887 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة من�شور عبد�هلل �حلاج ناجي �شالح %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ن�شري ميثايل �د�كاد�ن تافيد� %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شامل �حمد عبد�هلل �لعامري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

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

عرب �لبحار للتجارة �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي 1
 رخ�شة رقم:CN 1759822 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ليان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1180118-4:غالريي ذ.م.م - فرع 4 رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعالن قبل �سدور الرتخي�س
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1560480 بال�شم �لتجاري: 
خليفة  �شيف  �ل�شيد/  وميلكها  �ل�شيار�ت  لتاجري  �رمني  �شكاي 

�شيف خليفة �لقبي�شي - �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

�لقبي�شي  خليفة  �شيف  خليفة  �ىل/بطي  �عاله  �ملذكور  تنازل 
�مار�ت �جلن�شية

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

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

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كرك مور ميلك للم�شروبات 

�ل�شاخنه و�لبارده رخ�شة رقم:CN 1768918 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 3.70*1 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري:من/كرك مور ميلك للم�شروبات �ل�شاخنه و�لبارده
KARK MORE MILK COLD & HOT REFRESHMENTS

�ىل/كافترييا كرك مور ميلك
KARAK MORE MILK CAFETERIA

فعلى كل من له حق �لعرت��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  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

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

كومنيكي�شنز �س.ذ.م.م فرع �بوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1099715 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

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

تيليفوين �ل�شرق �لو�شط ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1098831 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافيا هور�يزون �لهند�شية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1285572 قد تقدمو� �لينا بطلب
the s. m group international inc تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ذ� ��س. �م جروب �نرتنا�شيونال �نك

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة طاهر �شامل حمد �لكتبي %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شيف جرب �ل�شويدي %31

HORIZON REPRESENTION OF COMPANIES LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �لفق لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م
HORIZON ENERGY LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �لفق �يرنجي ذ.م.م

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل ��شم جتاري:من/كافيا هور�يزون �لهند�شية ذ.م.م

KAVYA HORIZON ENGINEERING LLC
�ىل/�شركة ��س �م �نرتنا�شيونال هور�يزن �لهند�شية ذ.م.م

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

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

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة برمود� لتجارة 

�لنحا�س و�لملنيوم و�لبطاريات �مل�شتعملة 
رخ�شة رقم:CN 1101585  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 02*01 �ىل 3*1
تعديل ��شم جتاري: من/موؤ�ش�شة برمود� لتجارة �لنحا�س و�لملنيوم 

و�لبطاريات �مل�شتعملة 
�ىل/موؤ�ش�شة برمود� لتجارة �لنحا�س و�لملنيوم و�لبطاريات �مل�شتعملة
BARMOODA USED COPPER ALUMINIUM & USED BATERIES TRADE EST

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعوود لتجارة زينة �ل�شيار�ت ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1145897 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �حمد ر��شد عبيد �ملن�شوري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �حمد ر��شد عبيد �ملن�شوري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عي�شى - عبد�هلل

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 2*4 �ىل 0.70*3
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�لعوود لتجارة زينة �ل�شيار�ت ذ.م.م
ALOUD OF TRADE CAR LLC

�ىل/�لعوود لتجارة زينة �ل�شيار�ت
ALOUD OF TRADE CAR

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

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

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1118212 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

موكام بار �مباث �جا �شوبر �مانيان من 49% �ىل %39
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شريينيفا�س موكامرب�ت ر�ج موكامرب�م %10
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
 CN 1134879-1:ظبيان �لبيطرية - فرع 1 رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ر �ملدينة لالك�ش�شو�ر�ت

 رخ�شة رقم:CN 1684225 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*3 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/د�ر �ملدينة لالك�ش�شو�ر�ت

DAR AL MADINA ACCESSORIES

�ىل/ربوع �ملدينة خلياطة �ملالب�س �لرجالية
ROBUA MADINA GENTS TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة وحياكة �ملالب�س �لرجالية �لعربية )1410903(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملن�شوجات و�لقم�شة - بالتجزئة )4751001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �حللي و�لك�ش�شو�ر�ت �لغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لفر��شة  �شركة  �لتجاري  بال�شم   CN  1174830 رقم 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للديكور 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

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

رحمن هزر للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1166549 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

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

CN 1125135:لعن لل�شيلة و�لعبايا رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ي�شلم �شامل وقا�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد ر��شد عبد�هلل زريح �لنعيمي

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

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

العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

�صركة كريادور لل�صت�صارات وتطوير العمال ذ.م.م
بناء على قر�ر حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية رقم )2014/249( 

علي  �حمد  �لق�شائي/  �مل�شفي  نحن  نعلن  كلي  جتاري 

ل�شركة  �لق�شائية  �لت�شفية  �عمال  بدء  عن  �حلو�شني 

كريادور لال�شت�شار�ت وتطوير �لعمال ذ.م.م .

وعلى كل من له �ية مطالبات �ن يتقدم مب�شتند�ته �لثبوتية 

�لتايل  �لعنو�ن  على  تاريخه  من  يوم   )45( خالل  وذلك 

جموهر�ت  بناية   - �حل�شن  ق�شر  مقابل   - )�خلالدية 

د�ما�س - تليفون 026331500(

امل�سفي الق�سائي/ اأحمد علي احلو�سني  

اإعـــــــــلن ت�صــــفية
العدد 11243 بتاريخ 2014/10/29

 اإعـــالن �صطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة نيكي�شو كابو�شيكي كاي�شا 
بطلب  تقدمت  قد  �ليابان(  )�جلن�شية:  ليمتد(  كو  )نيكي�شو 
�شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة دبي و�ملقيدة حتت رقم )1258( 
يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون 
�لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  �لحتادي 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة 
��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج 
�حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  اأكتوبر 2014 العدد 11243

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  اأكتوبر 2014 العدد 11243
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

ملهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ك�شفت 
عن   2014 �ل����رت�ث����ي  ز�ي������د  �ل�����ش��ي��خ 
�لرئي�شية  و�مل��ع��امل  �مل��ه��رج��ان  تفا�شيل 
تنطلق  و�لتي  �ملختلفة  و�لفعاليات  فيه 
من  �بتد�ء  باأبوظبي  �لوثبة  منطقة  يف 
20 نوفمرب �ملقبل ولغاية 12 دي�شمرب 

من �لعام �حلايل.
جاء هذ� �لإعالن خالل موؤمتر �شحفي 
عقدته �للجنة �لعليا �ملنظمة للمهرجان 
يف فندق جمري� �أبر�ج �لإحتاد بالعا�شمة 
ز�يد  �ل�شيخ  مهرجان  وينعقد  �أبوظبي. 
رع��اي��ة �شاحب  2014 حت��ت  �ل��رت�ث��ي 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ودع����م من 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق 
نائب  �أوظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�مل�شلحة ويحظى  �لقائد �لأعلى للقو�ت 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مبتابعة  �ملهرجان 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
بن حمد�ن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  وكان 
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة رئي�س �إحتاد �شباق �لهجن �عتمد 
يف وقت �شابق عنا�شر ومكونات مهرجان 

�ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي 2014.
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
توجه �شعادة حميد �لنيادي نائب رئي�س 
�ل�شيخ  ملهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�ملكتب  م��دي��ر   2014 �ل���رت�ث���ي  ز�ي����د 

ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �خلا�س 
�شاحب  ملقام  �جلزيل  بال�شكر  نهيان  �آل 
على  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
�لإمار�تي  للرت�ث  �مل�شتمر  �شموه  دع��م 
�لإمار�تي  �لن�سء  نفو�س  يف  وتر�شيخه 
�جلديد من خالل غر�س �لفخر وتعزيز 
�لإن��ت��م��اء ل��دول��ة �لإم�������ار�ت.. ك��م��ا وجه 
�شعادته �شكره �جلزيل للفريق �أول �شمو 
على  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
دعمه �ملتو��شل مل�شرية �لرت�ث �لإمار�تي 
�لتي ت�شب  �لفعاليات و�لأن�شطة  وكافة 
�لإم����ار�ت����ي يف  �لإرث  ت��ع��زي��ز  ���ش��ال��ح  يف 
�لنيادي  و�أك���د  �ل��وط��ن..  �شباب  نفو�س 
يوما جهد� يف خدمة  ي��األ  �شموه مل  �أن 
ر�شالة �لرت�ث �لإمار�تي و�إي�شالها لكل 
�ل��ع��امل ب��ال�����ش��ورة �مل�����ش��رف��ة �ل��ت��ي نر�ها 

عليها �ليوم.
�ل�����ش��ي��خ من�شور  ل�����ش��م��و  �ل�����ش��ك��ر  وق����دم 
�حلثيثة  مل��ت��اب��ع��ت��ه  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب���ن 
و�مل�����ش��ت��م��رة وت��وج��ي��ه��ات��ه �ل��ك��رمي��ة �لتي 
ت�شب يف �شياق دعم جناح هذه �لتظاهرة 

�لرت�ثية وتوجهها نحو �لعاملية.
كما توجه �لنيادي بال�شكر ملعايل �ل�شيخ 
�شلطان بن حمد�ن �آل نهيان على جهوده 
و�لعمل على  �ملهرجان  �مل�شتمرة يف دعم 
�ل�شنو�ت  �لعاملية خالل  �آف��اق  �إىل  �آخ��ذه 

�لقليلة �لقادمة.
وتقاليده  ع����اد�ت����ه  ���ش��ع��ب  ن��ح��ن  وق�����ال 
وت��اري��خ��ه مم��ت��د يف ج���ذور ه���ذه �لبالد 
�ل��ط��ي��ب��ة وم����ا م���ه���رج���ان �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 
�لإمار�ت  تر�ث  لنقل  بو�بة  �إل  �لرت�ثي 

و�لعامل  �ل���و�ع���دة  �لأج���ي���ال  �إىل  �ل��غ��ن��ي 
�لقائد  �أبناء  من  ووف��اء  حمبة  وعربون 
طيب  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
�لعظيمن  و�إرث�������ه  ل��ن��ه��ج��ه  ث�����ر�ه  �هلل 
ومتجيد� لتاريخ �لإمار�ت �لذي ي�شتحق 
نر�ه  م��ا  وك��ل   .. و�إك��ب��ار  ك��ل تقدير  منا 
�ل��ي��وم م��ن ح�����ش��ارة وت��ق��دم و�إزده�����ار يف 
ربوع �لإمار�ت مل ياأت من وحي �ل�شدفة 
�لقائد  �ل��ت��ي غر�شها  �ل��ب��ذرة  ه��و  و�إمن���ا 
�لإمار�ت  �أبناء  ثمارها  ويجني  �ملوؤ�ش�س 

و�لإن�شانية جمعاء .
و��شاف �ن �ملهرجان يتكون من عنا�شر 
خمتلفة تعك�س �هتمامات �لر�حل �لكبري 
نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ 
و�لهجن  �خل��ي��ل  ث����ر�ه يف جم����الت  �هلل 
�شخ�شيات  �ل�شوء على  ويلقي  و�لرت�ث 
تاريخية �إمار�تية بارزة عا�شت على هذه 
�لأر�س �لطيبة منذ �لقدم وكاد نتاجها 
�هتمام  لول  يندثر  �أن  و�لعلمي  �لثقايف 
�لعظيم  �لإرث  ب��ه��ذ�  �ل��ك��ب��ري  �ل���ر�ح���ل 
ف��الإن�����ش��ان �لإم���ار�ت���ي يف ف��ك��ر ووج���د�ن 
م��ب��دع ومتفوق  �إن�����ش��ان  ز�ي���د ه��و  �ل�شيخ 

منذ �لقدم و�شيبقى.
و�����ش���اف �ن ج��ن��اح ذ�ك����رة �ل��وط��ن يقف 
�لأحد�ث  م��ن  �لعديد  على  حيا  �شاهد� 
و�حلقائق �لتاريخية �لتي جتد طريقها 
كما  �جلمهور  عموم  �إىل  �لأوىل  للمرة 
�لر�حل  و�ه��ت��م��ام��ات  ي��ت��ن��اول �جن�����از�ت 
ي�شتمل  كما  �مل��ي��ادي��ن..  �شتى  يف  �لكبري 
�مل��ه��رج��ان ع��ل��ى م��ع��ر���س ز�ي����د و�خليل 
ن��ه��ي��ان ويف  �آل  ي��ع��ر���س خل���ي���ول  �ل�����ذي 

م��ق��دم��ت��ه��ا رب�����د�ن ف���ر����س �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
من  �لعديد  حولها  ن�شجت  �لتي  �لأول 
كما  �لأ���ش��ع��ار..  فيها  ونظمت  �لق�ش�س 
ي�شم �ملهرجان متحف �ل�شاعر �ملاجدي 
بن ظاهر ومتحف �ملالح �أحمد بن ماجد 
�ل�شيخ  ت��د�رك  ل��ول  ين�شيا  ك��اد�  �للذين 
ز�ي���د رح��م��ه �هلل و�إ����ش���د�ره �أم���ر� بجمع 
نتاجهما �لعلمي و�لأدب��ي ليكون ذخرية 
مكانة  على  �لقادمة  لالأجيال  و�شاهد� 

�لإمار�ت و�أبنائها منذ قدمي �لزمان.
�لأفالج  ملعر�س  �أي�شا  �ملهرجان  ويقدم 
�لقائد  �ه���ت���م���ام  حم����ط  ���ش��ك��ل��ت  �ل���ت���ي 
و�لذي  �هلل  رحمه  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
قال  حيث  �مل��ق��ام  ه��ذ�  يف  قوله  ي�شتذكر 

�أعطوين زر�عة �أعطيكم ح�شارة .
�لذي  �لبدية  مل�شجد  �ملهرجان  ويعر�س 
 500 م��ن  �أك��ر  �إىل  بنائه  ت��اري��خ  يعود 
�إطار  يف  ذك���رت  يف  جميع  ي�شب  �إذ  ع��ام 
�إمار�ت �حل�شارة و�لتاريخ  �حلديث عن 
�أن  �ل���ن���ي���ادي  و�أك�����د  �ل��ع��ظ��ي��م.   و�لإرث 
�ل�شيخ  �لعام �حلايل من مهرجان  دورة 
ت��اأت��ي يف ق��ال��ب تعليمي  �ل���رت�ث���ي  ز�ي���د 
تثقيفي ت�شويقي وذلك لجتذ�ب �ملزيد 
و�ل��رتك��ي��ز على  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شباب  م��ن 
�لإرث  ن��ق��ل  ك��ح��ل��ق��ة و����ش���ل يف  دوره������م 
�لإم����ار�ت����ي م���ن �لأج�������د�ء و�لآب�������اء �إىل 
�لأبناء و�لأجيال �لقادمة. وتابع قائال: 
�لعليا  �للجنة  يف  ج��ه��ودن��ا  كر�شنا  وق��د 
ب��رئ��ا���ش��ة معايل  ل��ل��م��ه��رج��ان  �مل��ن��ظ��م��ة 
�آل نهيان  ب��ن ح��م��د�ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�حتاد  رئ��ي�����س  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  م�شت�شار 

�لعليا  �للجنة  رئي�س  �لهجن  �شباقات 
�لرت�ثي  ز�ي��د  �ل�شيخ  ملهرجان  �ملنظمة 
�لن�شخة �حلالية  �أن تكون  2014 على 
�أن  �إىل  ون��وه  �ملقايي�س.  بكل  ��شتثنائية 
 2014 �لرت�ثي  ز�ي��د  �ل�شيخ  مهرجان 
يعد مبثابة متحف حي مبا يت�شمنه من 
تفاعل مبا�شر بن �جلمهور و�لفعاليات 
على �لأر����س وذل��ك م��ن خ��الل توظيف 
و�لتقنية  �لتكنولوجية  �ملبتكر�ت  �أحدث 
�لتي تخدم هذ� �لتوجه. و�ختتم �شعادة 
�أن �حلفل  بالتاأكيد على  �لنيادي  حميد 
مهرجان  فعاليات  لنطالق  �لفتتاحي 
�شياأتي   2014 �ل��رت�ث��ي  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�أهمية  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  ومهيبا  ك��ب��ري� 
�ملقرر  م��ن  حيث  وحجمها  �لحتفالية 
ومقومات  عنا�شر  ����ش��ت��ع��ر����س  ي��ت��م  �أن 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة وت���ق���دمي ملعظم  �مل���ه���رج���ان 
�لفعاليات �لتي يت�شمنها على مد�ر 22 
عبد�هلل  �ل�شيد  ق��ال  جانبه  م��ن  ي��وم��ا. 
�مل��ه��ريي م��دي��ر �إحت����اد ���ش��ب��اق��ات �لهجن 
مهرجان  من  �حلالية  �ل���دورة  تت�شمن 
2014 جمموعة  �لرت�ثي  ز�يد  �ل�شيخ 
و��شعة وثرية من �ملعامل �لرئي�شية �لتي 
ت�شب يف خانة تعزيز �لفهم جتاه �ملوروث 
باأدق  �لإمار�تية  �حلياة  ونقل  �لإمار�تي 

تفا�شيلها .
�مل����الح  م���ع���ر����س  �إىل  �مل����ه����ريي  و�أ������ش�����ار 
�لإم�����ار�ت�����ي �أح���م���د ب���ن م���اج���د و�ل����ذي 
ي�شكل معلما رئي�شيا يف �لبيئة �لبحرية 
علم  ر�ئ��د  و�إجن���از�ت  م�شرية  ي�شتعر�س 
�أحمد  �لإمار�تي  �ملالح  �لعربية  �ملالحة 

�لأول  �ملكت�شف  ي��ع��د  و�ل����ذي  م��اج��د  ب��ن 
ل���ر�أ����س �ل���رج���اء �ل�����ش��ال��ح ح��ي��ث �شكلت 
عامل  �إىل  ن��وع��ي��ة  �إ����ش���اف���ة  �إ���ش��ه��ام��ات��ه 
�لبحار  وعلم  �لعربية خ�شو�شا  �ملالحة 

و�لفلك عموما.
و�أك�����د �أن م��ع��ر���س �ل�����ش��اع��ر �لإم���ار�ت���ي 
�ملعلم  و�ل���ذي ميثل  ب��ن ظاهر  �مل��اج��دي 
�لرئي�شي يف �لبيئة �لربية يتناول بكثري 
�ل�شعر  ك��ت��ب  م���ن  �أول  �ل��ت��ف�����ش��ي��ل  م���ن 

�لنبطي �لهاليل �ل�شاعر بن ظاهر.
وقال �شعادة حممد حاجي خوري �ملدير 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  ملوؤ�ش�شة خليفة  �لعام 
يحقق  �ملهرجان  �إن  �لإن�شانية  لالأعمال 
جن���اح���ات ���ش��ن��وي��ا ب��اع��ت��ب��اره �ح����د �برز 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ج��اري��ة و �ل��رتف��ي��ه��ي��ة يف 
ونحن  �لخ��رية  �ل�شنو�ت  خالل  �لدولة 
نفخر باأن نكون جزء� من هذ� �ملهرجان 
حيث �شن�شارك ب� 150 متجر� �شتعر�س 
و�شتقوم  �ملو�طنة منتجاتها  �لأ�شر  فيها 

وتوزيعها  �ملنتجات  ب�شر�ء هذه  �ملوؤ�ش�شة 
على زو�ر �ملهرجان جمانا.

وقال ت�شعى موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �ل 
خالل  م��ن  �لن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان 
�إيجاد  على  �لعمل  و  �ملختلفة  �مل��ب��ادر�ت 
بد�ئل م�شتد�مة مل�شاعدة �لأ�شر �ملو�طنة 
بتقدمي  دعمهم  يف  حيويا  دور�  تلعب  و 
�مل��ادي و �ملعنوي من  �لت�شجيع و �لدعم 
خالل تبني �لأفكار �لتي ت�شهم يف زيادة 
�لنتاج و يف �لوقت نف�شه زيادة �ملدخول 
عملية  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ب��ال��ت��ايل  و  �مل�����ادي 

�لتنمية �لقت�شادية يف �لبالد.
وق���ال ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل �لري�س 
�مل���دي���ر �ل���ع���ام ل��الأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي �إن 
�ملهرجان يحمل ��شم �شخ�شية تاريخية 
ع��ظ��ي��م��ة �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه موؤ�ش�س �لأر�شيف 
�ل��وط��ن��ي وق���د ���ش��ب��ق ل��ن��ا �أن ���ش��ارك��ن��ا يف 
�لدورة �ل�شابقة و�ليوم ن�شجل م�شاركتنا 

خمتلفة  ب�شورة  �خلام�شة  �لن�شخة  يف 
كالبيئة  متنوعة  م�شاركتنا  تعد  حيث 
�جلبلية و�ملتاحف �مل�شغرة ..وقد وظفنا 
�أحدث �لو�شائل �حلديثة لعر�س �ملوروث 
بقالب ت�شويقي تثقيفي لزو�ر �ملهرجان 

خا�شة طلبة �ملد�ر�س.
عبد�لرحيم  �ع��ل��ن  �ل�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
�خلدمة  ����ش���وؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ب��ط��ي��ح 
�إن  �أبوظبي لالإعالم  �لعامة يف موؤ�ش�شة 
منا�شبة  �لرت�ثي  ز�ي��د  �ل�شيخ  مهرجان 
لها مكانتها يف قلب كل �لإمار�تين فهي 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ��شم  حتمل 
نهيان رحمه �هلل وتذكرنا بجهوده طيب 
�هلل ث��ر�ه يف دع��م �ل��رت�ث ..م�شري� �إىل 
باأن  تعتز  لالإعالم  �أبوظبي  موؤ�ش�شة  �أن 
و�شتعمل  �ملهرجان  هذ�  تكون جزء� من 
م��ن خ��الل �ل��دع��م �لإع��الم��ي لالرتقاء 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لعاملية  �إىل  باملهرجان 

�لقادمة.

•• برلني -وام:

�أك�����دت م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
�لتنمية  وزي������رة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  خ���ال���د 
�للجنة  رئ��ي�����ش��ة  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�مل�شاعد�ت  ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �لإم����ار�ت����ي����ة 
دول����ة  �ن  �خل����ارج����ي����ة  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
ملتزمة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
للتخفيف  و�مل�شاندة  �لدعم  بتقدمي 

من معاناة �لالجئن �ل�شورين.
و�أ�شارت معاليها - خالل م�شاركتها 
ق�شايا  ح�����ول  ب���رل���ن  م����وؤمت����ر  يف 
�ملنطقة -  ��شتقر�ر  �لالجئن ودعم 
�إىل �أن دول���ة �لإم����ار�ت ق��دم��ت عرب 
موؤ�ش�شاتها �لإن�شانية ووكالت �لأمم 
درهم  مليون   378 �ملعنية  �ملتحدة 

�أكر  ��شتفاد  حيث   2014 ع��ام  يف 
�مل�شاعد�ت  نازح من  �ألف   856 من 
لالأ�شقاء  وجهت  و�ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل�شورين و�لالجئن �لفل�شطينين 

د�خل �شوريا.
�لتي  �لكلمة  يف  معاليها  و�أو�شحت 
�أوج�����ه  �أن  �ل����دول����ة  ب���ا����ش���م  �أل���ق���ت���ه���ا 
�مل�شاعد�ت �لإمار�تية �ت�شمت بالتنوع 
�لغذ�ئي  �لأم�����ن  ت��ع��زي��ز  ���ش��م��ل��ت  �إذ 
�ملياه  وت��وف��ري  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة 
وم�شاريع �ل�شرف �ل�شحي و�لإيو�ء 
نحو  �أي�شا  ��شتفاد  حيث  و�لتعليم 
420 �ألف لجئ �شوري يعي�شون يف 
بالأردن  و�لأزرق  �لزعرتي  خميمي 

من �مل�شاعد�ت �لإمار�تية.
�شيدت  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �ن  وق���ال���ت 

�مل�شرتك  �لأردين  �لإم��ار�ت��ي  �ملخيم 
و�لذي  �لفهود  مريجب  منطقة  يف 
�شوري  لج�����ئ  �ألف   5 ل�����  ي��ت�����ش��ع 
موؤخر�  تو�شعته  م��ن  �لن��ت��ه��اء  ومت 
ف�شال  لج��ئ  �ألف   10 ل�شت�شافة 
�لأردين  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شت�شفى  على 
ب����الأردن  �مل��ف��رق  مبنطقة  �مل���ي���د�ين 
من  �أغ�شط�س  يف  ت�شييده  مت  �ل��ذي 
�لعام 2012 وي�شتقبل قر�بة 800 

�شخ�س ب�شكل يومي.
لبنى  �ل�����ش��ي��خ��ة  م����ع����ايل  وح��������ذرت 
�ملاأ�شوية  �لأو���ش��اع  �أن  من  �لقا�شمي 
ل��الج��ئ��ن �ل�����ش��وري��ن ب���ات���ت متثل 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  مع�شلة 
و�لدويل وهاج�شا مقلقا مع و�شول 
�لذين  �ل�شورين  �لالجئن  �أع���د�د 

ت�شت�شيفهم �لدول �ملجاورة ل�شوريا 
����ش���خ�������س مما  م����الي����ن   3 ل���ن���ح���و 
ي�شتدعي �بتكار حلول د�ئمة مل�شكلة 
�لالجئن مع �شرورة تقدمي �لدعم 

للدول �مل�شت�شيفة لالجئن.
دولة  �إن  كلمتها  يف  معاليها  وقالت 
تلبية  ب���اأه���م���ي���ة  ت����وؤم����ن  �لإم����������ار�ت 
�حتياجات �ملجتمع �مل�شيف لالجئن 
�لالجئن بهدف  �أولئك  ف�شال عن 
جت��ن��ب �ل����ت����اأث����ري�ت �ل�����ش��ل��ب��ي��ة على 
�ملحدودة  و�لطبيعية  �ملالية  �مل���و�رد 
�لتنمية  وخ��ط��ط  �مل�شيفة  للبلد�ن 
�جلارية ومبا يوجه �هتمام خمتلف 
�خلطط  دعم  جتاه  �ملانحة  �جلهات 
�لإن�شانية و�لتنموية للدول �مل�شيفة 

لالجئن.

لبنى  �ل�شيخة  معايل  تطرقت  كما 
وتقدمي  حت�شن  لأهمية  �لقا�شمي 
كونهم  و�لأط��ف��ال  للن�شاء  �ل��رع��اي��ة 
مي���ث���ل���ون �ل���غ���ال���ب���ي���ة �ل��ع��ظ��م��ى من 
�ل��الج��ئ��ن وح��م��اي��ت��ه��م م��ن �لعنف 
و�لإهمال  و�ل���ش��ت��غ��الل  و�لإ�����ش����اءة 
دول����ة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �إىل  ..م���������ش����رية 
“�ل�شتثمار  مل����وؤمت����ر  �لإم������������ار�ت 
�لأط���ف���ال  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل - ح��م��اي��ة  يف 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  �ل����الج����ئ����ن يف 
بال�شارقة  ع��ق��د  و�ل����ذي  �لأو�شط” 

خالل هذه �ل�شهر.
�خلارجية  وز�رة  �ن  بالذكر  ج��دي��ر 
�لأمل��ان��ي��ة ق��ام��ت بتنظيم �مل��وؤمت��ر يف 
ملناق�شة  ب��رل��ن  بالعا�شمة  م��ق��ره��ا 
��شتقر�ر  ودع���م  �ل��الج��ئ��ن  ق�����ش��اي��ا 

�مل��ن��ط��ق��ة و�ف��ت��ت��ح��ه ف���ر�ن���ك فالرت 
�أملانيا  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  ���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر 
�مل�شئولن  م�����ن  ع������دد  مب�������ش���ارك���ة 

�لدول  خ��ارج��ي��ة  ووزر�ء  �ل��دول��ي��ن 
جانب  �إىل  �لالجئن  مبلف  �ملعنية 
م�شاركة �نطونيو غو�تري�س �ملفو�س 

ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  �ل�����ش��ام��ي 
�لالجئن وعدد من روؤ�شاء وممثلي 

�ملنظمات �لدولية �حلكومية.

•• العني-وام:

مع  �لتعامل  ف��ن  يف  تدريبية  دورة  �لعن  يف  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  ف��رع  نظم 
لتاأهيل  �ل��ف��رع  ج��ه��ود  �شمن  وذل���ك   .. متطوعا   50 فيها  ���ش��ارك  �لآخ���ري���ن 
تقدمي  يف  �لأف�شل  �ل��وج��ه  على  ب��دوره��م  للقيام  جيد�  و�إع��د�ده��م  �ملتطوعن 
�خلدمة �ملجتمعية على �ل�شاحة �ملحلية . قدم �لدورة - �لتي ��شتمرت يومن 
�لعزيز  عبد  �حمد  �لدكتور حممد  �ملتطوع   - �لإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  يف 
من جمل�س �أبو ظبي للتعليم . وقال �شامل �لري�س �لعامري مدير فرع �لهالل 
يف �لعن .. �إن �لدورة جاءت ��شتكمال للرب�مج �لتاأهيلية و �لدور�ت �لتدريبية 
�لتي يخ�شع لها �ملتطوعون يف عدد من �ملجالت �حليوية كالإ�شعافات �لأولية 
و�أ���ش��ال��ي��ب �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي و�ل��ت��ع��ري��ف مب��ب��ادئ �ل��ق��ان��ون �ل����دويل �لإن�شاين 
و�ل��ت��اأه��ب ل��ل��ك��و�رث وغ��ريه��ا م��ن �جل��و�ن��ب �ل��ت��ي ل��ه��ا ع��الق��ة م��ب��ا���ش��رة بعمل 
�ملتطوعن �مليد�ين �أثناء �لكو�رث ويف �لأحو�ل �لعادية . و�أكد �لعامري �أن هيئة 
�لهالل �لأحمر تويل �هتماما كبري� لتطوير مهار�ت �لعاملن و�ملتطوعن من 
منطلق حر�شها على تبني �أف�شل �ملمار�شات يف �ملجال �لإن�شاين .. و�أ�شاد بروح 
�ل�شر�كة �لقائمة بن �لفرع وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي يف �لعن ومن �شمنها 
لت�شافر  حيا  منوذجا  تعترب  �أنها  �إىل  م�شري�   .. �لإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر 
�جلهود وتكاملها من �أجل تاأ�شيل �لقيم �لفا�شلة و �ملمار�شات �لبناءة . و�أعرب 
�شاحته  �لعن على  ر�شالة فرع  تعزيز  �ملتطوعن يف  لدور  وتقديره  �شكره  عن 

�ملحلية .

•• ابوظبي-وام:

وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �طلق معايل 
�ملجتمع على هام�س فعاليات معر�س جناح للتعليم و�لتدريب و�لتوظيف �لذي 
�لوطنية  �لهيئة  تطرحها  �لتي  �لأوىل  �لذكية  �خلدمة  �م�س  معاليه  �فتتحه 
للموؤهالت على م�شتوى �لدولة و�ملتمثلة بت�شجيل موؤ�ش�شات �لتعليم و�لتدريب 
للهيئة  �ملوكلة  �ملهام  مع  �ن�شجاما  �خلدمة  هذه  �طالق  ياأتي  �لكرتونيا.  �ملهني 
�لوطنية للموؤهالت يف مر�شوم تاأ�شي�شها رقم 1 ل�شنة 2010 و�ملت�شمن تقييم 
بيانات  ق��اع��دة  بناء  وك��ذل��ك  و�ملهني  و�ل��ع��ام  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  و�عتماد 
يف  �ل�شادرة  و�ملوؤهالت  و�لتدريب  �لتعليم  موؤ�ش�شات  جميع  فيها  تندرج  وطنية 

�لدولة وعدد �ملتعلمن وتخ�ش�شاتهم.
وتهدف �خلدمة �لذكية �جلديدة �ىل توحيد معايري ت�شجيل موؤ�ش�شات �لتعليم 

�ملوؤ�ش�شات  تلك  ل�شيما  �لوطني  �مل�شتوى  على  �لأوىل  للمرة  �ملهني  و�لتدريب 
نظاما  باعتمادها  تتميز  وهي  �شنة  عن  تقل  وبر�مج  دور�ت  متنح  �لتي  و�ملر�كز 
و�لتدريب  �لتعليم  خدمة  م��زودي  جميع  ي�شتهدف  �ل�شتخد�م  �شهل  بتطبيق 
و�عتماد  وتقييم  ت�شجيل  طلبات  بتقدمي  �لر�غبة  تلك  �شو�ء  �لدولة  يف  �ملهني 

جديدة �أو متابعة �جر�ء�ت �لطلبات �ملقدمة يف مرحلة لحقة.
�أن  للموؤهالت  �لوطنية  �لهيئة  ع��ام  مدير  �ملهريي  ث��اين  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 
�لتعريف  �لهيئة  خاللها  م��ن  ت�شتطيع  حقيقية  فر�شة  ميثل  جن��اح  معر�س 
بالإجناز�ت �لتي حققتها لغاية �لآن ودورها �لإ�شرت�تيجي يف رفع جودة خمرجات 
�لتعليم و�لتدريب ويف بناء قاعدة وطنية من �لكفاء�ت �لعلمية و�ملهنية �ملو�طنة 
وكذلك   2021 �ل��دول��ة  روؤي���ة  حتقيق  يف  �مل��ح��وري  دوره���ا  لتمار�س  وتوجيهها 
�إطالع  بالإ�شافة �ىل   2030 �أبوظبي  روؤية  �ملحلية مثل  �لإ�شرتتيجية  �ل��روؤى 

�لزو�ر على ماهية �ملنظومة �لوطنية للموؤهالت و�شيا�شاتها و�إجر�ء�تها .

متطلبات  �ىل  و�لإ�شتجابة  �مل��ب��ادرة  �ىل  �ل���دو�م  على  ت�شعى  �لهيئة  �ن  و����ش��اف 
�لإن��ت��ق��ال �ىل �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة و�ىل �أول���وي���ات ب��ن��اء ق��اع��دة �مل��ه��ار�ت �لوطنية 
�لإجتماعية  �لتنمية  �أ�شا�س  باعتبارها  �لب�شرية  �مل�شادر  يف  �لأمثل  و�لإ�شتثمار 
�أف�����ش��ل �خلدمات  ت��ق��دمي  �ىل  �مل��ت��و����ش��ل  �شعيها  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لإق��ت�����ش��ادي��ة 
للمتعاملن معها مبا يتو�فق مع توجه �حلكومة �لر�شيدة ومبا يوفر �لكثري من 

�جلهد و�ملال على �لأفر�د ومزودي خدمات �لتعليم و�لتدريب يف �لدولة.
�لتعليم  وم��ر�ك��ز  موؤ�ش�شات  وب��ر�م��ج  �أع����د�د  يف  م�شتمرة  زي���ادة  �شعادته  وت��وق��ع 
و�لتدريب �ملهني �شيما و�أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شهد يوما بعد �آخر 
تقدما ومنو� �جتماعيا و�قت�شاديا غري م�شبوق وهو ما يعني �شرورة �يجاد �لآلية 
�ل�شليمة للتعامل مع كيفية تقييم وت�شجيل تلك �ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز يف �طار زمني 
�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لقادرة على طرح بر�مج تعليمية  حمدد وفرز و�لإبقاء على 
�لوطنية  �لعمالة  �إع��د�د  و�أهمها  �ملرحلة  تتو�فق مع متطلبات  وتدريبية مهنية 

�ملاهرة و�ملتعلمة وتوظيف �ملو�رد و�مل�شادر �لب�شرية و�ملادية على �أح�شن وجه.
و��شار �ىل �أن �خلدمة تهدف �ىل حتقيق �أعلى درجات �مل�شد�قية و�ل�شفافية من 
خالل �لتعامل �ألكرتونيا مع جميع �لطلبات �ملقدمة يف �طار زمني حمدد وهي 
تقع يف مرحلتن �لوىل ت�شمى �لإدر�ج �لأويل ملزودي خدمة �لتعليم و�لتدريب 
�ملهني يف قاعدة بيانات �لهيئة وهي �ملرحلة �لتي ميكن من خاللها ح�شر �أعد�د 
و�خت�شا�شات �ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �ملهنية على م�شتوى �لدولة.. و�لثانية وت�شمى 
تلبية جميع معايري  �لتي ت�شرتط  �ملرحلة  �لنهائي وهي  �لإعتماد  �أو  �لت�شجيل 
و�لتدريب  �لتعليم  خ��دم��ة  م���زود  يتمكن  حتى  �لإع��ت��م��اد  يف  �لهيئة  ومتطلبات 
�ملهني من مز�ولة ن�شاطه ب�شكل طبيعي �آخذين بنظر �لإعتبار �أن �لهيئة �شتمنح 
�لإدر�ج  �شهر� بعد عملية   36-24 �ملهنية فرتة ترت�وح بن  و�ملر�كز  �ملوؤ�ش�شات 
�لالزمة  و�لتقنية  و�لفنية  �لإد�ري��ة  �لهيكلية  وبناء  تطوير  من  لتتمكن  �لأويل 

للح�شول على �لإعتماد �لنهائي.

الهيئة الوطنية للموؤهلت تطلق اأول خدمة ذكية لت�صجيل واعتماد موؤ�ص�صات التعليم والتدريب املهني 

لبنى القا�صمي توؤكد التزام الإمارات بدعم اللجئني ال�صوريني 

فرع الهلل الأحمر يف العني يعرف بـ»فن التعامل مع الآخرين« 

•• دبي -وام:

�فتتح �شعادة �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة 
�لد�خلية رئي�س �للجنة �لعليا لالأمن �لد�خلي .. برنامج 
�حل�شن 2 �لتدريبي �لذي عقد يف نادي �شباط �لقيادة 
حميد  �ل��ل��و�ء   .. �لفتتاح  ح�شر  دب��ي.  ل�شرطة  �لعامة 
و�للو�ء  �ل�����ش��ارق��ة  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �ل��ه��دي��دي  حممد 
�ملدين  �ل��دف��اع  ع��ام  قائد  �ملطرو�شي  ث��اين  ر����ش��د  خبري 
�لهاجري  �أح��م��د  �ل��وه��اب  عبد  رك��ن  و�لعقيد  ب��الإن��اب��ة 
مدير  �لد�خلية  ب���وز�رة  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير 
�لربنامج ومب�شاركة 60 �شابطا من خمتلف قطاعات 
�مل�شوؤولية بالوز�رة و�لقياد�ت و�لإد�ر�ت �لعامة لل�شرطة 
على م�شتوى �لدولة . و�أكد �لفريق �ل�شعفار �أهمية مثل 
هذه �لرب�مج �لتدريبية �لتي تهدف �إىل تن�شيق �جلهود 
�لقياد�ت  م��ه��ار�ت  وت��ط��وي��ر  �لعمل  �إج�����ر�ء�ت  وت��وح��ي��د 
لأف�شل  و�لأزم��ات��ط��ب��ق��ا  �حل�����و�دث  �إد�رة  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�مل��م��ار���ش��ات و�ل��ت��ج��ارب �ل��ع��امل��ي��ة يف كيفية �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�حلو�دث و�آلية �لتن�شيق مع �ل�شركاء . و�أ�شاد بالتن�شيق 
و�لتعاون مع �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 
للم�شاركة  ق��ب��ل��ه��م  م���ن  مم��ث��ل��ن  حل�����ش��ور  و�ل����ك����و�رث 
�أث��ن��ى على �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة م��ن قبل  ب��ال��ربن��ام��ج كما 
�لإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية بوز�رة �لد�خلية وفرق 
و�شكر  للتمرين  و�لتح�شري  ب���الإع���د�د  �ملعنية  �لعمل 
ور�شة  �أور�ق  يف  و���ش��ارك   . دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لعمل كل من �للو�ء حميد حممد �لهديدي قائد عام 
�شرطة �ل�شارقة و�للو�ء ر��شد ثاين �ملطرو�شي قائد عام 
�لدفاع �ملدين ونخبة من �ل�شباط �ملتخ�ش�شن يف جمال 
�لأمن �لد�خلي و�لكو�رث. يذكر �أن �لربنامج �لتدريبي 
جاء �شمن �إ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية وتبني مبادر�ت 
يف  �لقيادة  م��ه��ار�ت  تطوير  م��ب��ادرة  منها  �إ�شرت�تيجية 
جمال �لأزمات و�لكو�رث ومبادرة تطوير متارين �لأمن 

�لد�خلي و�لكو�رث بناء على �أف�شل �ملمار�شات .

•• اأبوظبي-وام:

�خلريية  لالعمال  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �ك��دت 
�لتعاون  �ل��ع��ام بف�شل  ل��ه��ذ�  ب��رن��ام��ج �حل���ج  و�لن�����ش��ان��ي��ة جن���اح 
�ل�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  و�لهيئة  �ملوؤ�ش�شة  ب��ن  و�لتن�شيق 
نقلت  �لتي  �حل��ج  حمالت  وت��ع��اون  �ملوؤ�ش�شة  و�شركاء  و�لوق���اف 
�حلجاج �ىل بيت �هلل �حلر�م. وقال �شعادة �حمد �شبيب �لظاهري 
�ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد �ن توجيهات �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�خيه �شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد 
�أمناء �ملوؤ�ش�شة �كدت على �لدو�م  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بكل  منا�شكهم  ل��ي��وؤدو�  للحجاج  �لت�شهيالت  كل  توفري  �شرورة 

�م�س  عقد  �جتماع  �ثناء  له  كلمة  يف   - و�و���ش��ح  و�شهولة.  ي�شر 
�لعامة  �لهيئة  ع��ن  ممثلن  ���ش��م  �ب��وظ��ب��ي  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  مب��ق��ر 
برنامج  يف  �مل�شاركة  و�جل��ه��ات  و�لوق����اف  �ل�شالمية  لل�شوؤون 
�حل��ج و�حل��م��الت �لتي نقلت �حل��ج��اج و�جل��ه��ات �لخ���رى �لتي 
�لتعاون  �ن   - �لربنامج  ه��ذ�  ز�ي��د لجن��اح  تعاونت مع موؤ�ش�شة 
و�لتن�شيق بن هذه �جلهات و�ملتابعة �لدقيقة من جانب �ملوؤ�ش�شة 
ك��ان لها �ل��دور �ل�شا�شي يف جن��اح برنامج �حل��ج. وق��ال �ن نحو 
�ألف و500 حاج �دو� فري�شة �حلج هذ� �لعام على نفقة موؤ�ش�شة 
ز�يد تنفيذ� لو�شية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان 
 600 نفقات حج  تكفل  �ملوؤ�ش�شة على  �ن�شاء  �ل��ذي حر�س منذ 
�ل��دول��ة و400 �شخ�س م��ن �خل���ارج ..كما  م��و�ط��ن م��ن د�خ���ل 
�لعدد �ىل  �شاحب �حلجاج مر�فقون لهم وحم��ارم حيث و�شل 

نحو �ألف و500 حاج. و��شار �ىل �ن موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �ل 
مبر�جعة  با�شتمر�ر  تقوم  و�لن�شانية  �خلريية  لالعمال  نهيان 
للعمل  باحلج  �لعالقة  ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ن  ت��رده��ا  �لتي  �لتقارير 
على حت�شن �ل�شروط �لتي ت�شعها خلدمة �حلجاج. ومت خالل 
�لجتماع تكرمي ممثلي �ل�شركاء �ل�شرت�تيجين و�مل�شاهمن يف 
�جناح برنامج ز�يد للحج للعام �لهجري 1435 وعددهم ت�شعة 
�شركاء يف حن مت تكرمي ممثلي 19 حملة على م�شتوى �لدولة 
نقلت حجاج �ملوؤ�ش�شة من د�خل �لمار�ت �ىل �لديار �ملقد�شة. كما 
مت تكرمي �لوعاظ بالهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لوقاف 
و�لطباء �لذين �شاركو� يف �حلج وكذلك و�شائل �لعالم بالدولة 
ع��ل��ى توفري  ع��م��ل��ت  �ل��ت��ي  �ن��ب��اء �لم�����ار�ت  يف مقدمتها وك��ال��ة 

�لتغطية �لعالمية �لكاملة لربنامج �حلج .

ال�صعفار يفتتح برنامج
 احل�صن 2 التدريبي

موؤ�ص�صة زايد للعمال اخلريية توؤكد جناح برنامج احلج لهذا العام 

مهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي 2014 ينطلق يف 20 نوفمرب املقبل بالوثبة
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رو�صيا تعرتف بانتخابات النف�صاليني يف اأوكرانيا 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

�علن وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي لفروف �م�س �ن رو�شيا �شتعرتف 
من  �لثاين  يف  �شيجريها  �لتي  و�لرئا�شية  �لت�شريعية  �لنتخابات  بنتائج 
�خلا�شعة  �ملناطق  يف  ملو�شكو  �مل��و�ل��ون  �ملتمردون  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين 

ل�شيطرتهم يف �وكر�نيا.
وقال لفروف يف مقابلة مع �شحيفة �زف�شتيا �لرو�شية ناأمل يف �ن جترى 
�لنتخابات يف موعدها �ملقرر، ومن �ملوؤكد �ننا �شنعرتف بنتائجها . و��شاف 
ي��ح��اول �ح��د م��ن �خلارج  ر�أي���ه بحرية، و�ل  �ل�شعب ع��ن  ن��اأم��ل يف �ن يعرب 
�لت�شوي�س عليها . و�كد �ن هذه �لنتخابات �لتي �شتجرى يف �جلمهوريتن 
�لهمية  بالغة  �شتكون  �وك��ر�ن��ي��ا  ���ش��رق  يف  �لنف�شاليون  �علنهما  �للتن 

ل�شفاء �ل�شفة �ل�شرعية على �ل�شلطات �لقائمة. و�عترب لفروف �ن هذه 
و�حدة من �هم �لنقاط �لو�ردة يف �تفاقات مين�شك �لتي عقدت يف �خلام�س 
�وكر�نيا  �لنار يف  �يلول-�شبتمرب مب�شاركة رو�شيا حول وقف لطالق  من 
ور�ى �ن �لنتهاكات �لعديدة لوقف �طالق �لنار �لذي مت �لتفاو�س ب�شاأنه 
تو�شل  عدم  عن  ناجمة  �لفريقان،  لحظها  و�لتي  مين�شك،  �تفاقات  �ثناء 
بن  �لفا�شل  �لتما�س  على خط  �تفاق  �ىل  و�ملتمردين  �لوك��ر�ين  �جلي�س 
مو�قعهما خا�شة يف ما يتعلق مبطار دونيت�شك حيث جرت معارك عنيفة 
خالل ��شابيع. وقال لفروف ناأمل �ن يتم يف �ليومن �و �لثالثة �يام �ملقبلة 
حتديد )خط �لتما�س(. وبعد ذلك �شي�شبح ممكنا �شحب �ل�شلحة �لثقيلة 
�لو�شع  لتهدئة  حا�شما  ع��ام��ال  تاأكيد  بكل  �شيكون  وه���ذ�  �جل��ان��ب��ن،  م��ن 

وجتنب �لحد�ث .

بولندا تعزز مواقعها الع�صكرية على حدود رو�صيا 
•• وار�صو-رويرتز:

باجتاه حدودها  �لع�شكرية  لنقل جزء من قوتها  �لجل  ت�شع خطة طويلة  �نها  �م�س  بولند�  قالت 
�ل�شرقية �لأقرب �إىل رو�شيا و�أوكر�نيا بعد تدخل مو�شكو يف �وكر�نيا وت�شعر بولند� �لع�شو يف حلف 
�شمال �لأطل�شي بالقلق من �ن تكون �لهدف �لتايل يف عملية �لتو�شع �لتي يقوم بها �لكرملن بعد �ن 

�شم منطقة �لقرم �لأوكر�نية �ىل �لر��شي �لرو�شية هذ� �لعام.
وقال وزير �لدفاع �لبولندي توما�س �شيمونياك لالذ�عة �لبولندية نريد �ن نعزز وحد�تنا يف �شرق 
بولند� �نها خطة �شتمتد �شنو�ت. تاأثري�تها �لأوىل �شتظهر عام 2017. �شتكون هناك �شل�شلة كاملة 
�لبنية  يف  ��شتثمار�ت  �أي�شا  هناك  و�شتكون  �ل�شرق.  يف  �مل��وج��ودة  بالوحد�ت  �ملرتبطة  �مل��ب��ادر�ت  من 
�لتحتية.  و�أحجم عن �لك�شف عن عدد �لقو�ت �ل�شافية �و �لوحد�ت �لتي �شي�شملها ذلك. ولبولند� 
جيب  م��ع  و�أي�شا  مو�شكو  م��ع  �ملتحالفة  �لبي�شاء  ورو�شيا  �وك��ر�ن��ي��ا  م��ع  م�شرتكة  ح��دود  �ل�شرق  يف 

كالينينجر�د �لرو�شي �لذي يوجد به �أ�شطول �لبحرية �لرو�شية يف �لبلطيق.

•• الفجر – تون�س - خا�س:
منذ  ل��ه،  �إع��الم��ي  ت�شريح  �أول  يف 
�لإع��������الن ع����ن �ل���ن���ت���ائ���ج �لأول����ي����ة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، �أك���د 
�لباجي  تون�س  ن���د�ء  ح��زب  رئي�س 
قائد �ل�شب�شي، �أّن تون�س لن تكون 
�لو�شعية  ق��ادرة على �خل��روج من 
خمتلف  يف  تعي�شها  �لتي  �ل�شعبة 
�خلم�س  خ������الل  �إل  �لأ������ش�����ع�����دة 
�ل�������ش���ن���و�ت �ل����ق����ادم����ة، م����وؤك����د� يف 
�لتي  �لقادمة  �حلكومة  �أن  �ملقابل 
�أفرزتها نتائج �لنتخابات �شت�شعى 
�إىل �إنقاذ تون�س خالل �شنتن من 

فرتة �إم�شاكها لزمام �حلكم.
و�عترب �أّن �نت�شار �لند�ء هو �نت�شار 
وبخ�شو�س  �ل��ت��ون�����ش��ي.  ل��ل�����ش��ع��ب 
�لتحالفات �لقادمة، قال �ل�شب�شي: 
كما �شبق �أن قلنا �لند�ء لن يحكم 
وحده بل مع �لأحز�ب �لقريبة منه 
من �لعائالت �لدميقر�طية ، وقال 
تاأثري  ل��ه  �لت�شريعية  يف  جن��اح��ن��ا 

على �لنتخابات �لرئا�شية .
ند�ء  ح���زب  �أّن  �ل�شب�شي  و�أ����ش���اف 
و�لكفاء�ت  �ل��رج��ال  من  له  تون�س 
�و4   3 ت�����ش��ي��ري  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  �ل���ت���ي 
�لوقت.  ن��ف�����س  يف  �ل���ع���امل  يف  دول 
�شيختار  �ن���ه  �ل�����ش��ي��اق،  ن��ف�����س  ويف 
�شروط  ف��ي��ه��م  ت��ت��وف��ر  �أ���ش��خ��ا���ش��ا 
�لبالد  لقيادة  و�ل��ك��ف��اءة  �لوطنية 

وت�شيريها.
وق���ال رئ��ي�����س ح��رك��ة ن���د�ء تون�س، 
�أن حزبه لن يحكم وح��ده مر�عاة 
مل�شلحة تون�س م�شيفا �أنه �شيحكم 
�لدميقر�طية  �لعائلة  �أح���ز�ب  مع 
�لنتخابات  ن��ت��ائ��ج  ح�����ش��ب  ول��ك��ن 
�أن  على  ح��و�ره  يف  �ل�شب�شي  و�شدد 
عن�شر�  �ل��ن��ه�����ش��ة لز�ل�����ت  ح��رك��ة 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��ه��د  يف  �أ����ش���ا����ش���ي���ا 
�أخ����������ذه بعن  ي����ج����ب  �ل���ت���ون�������ش���ي 

�لعتبار.
حزب  �شعود  لأ���ش��ب��اب  حتليله  ويف 
يف  للرتويكا  تر�جع  مقابل  �لند�ء 
�لنتخابات �لأخرية، �أ�شار �ل�شب�شي 
�إىل �أن �أد�ء حكومة �لرتويكا طيلة 
�لأبرز  �لعن�شر  كان  �شنو�ت  ثالث 
�ل���ن���د�ء  ح���رك���ة  ط��ب��ي��ع��ة  �أن  ك���م���ا 
كحزب و�شطي جتاوب مع وجد�ن 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ن ���ش��اه��م��ت ب���دوره���ا يف 
ف�����وزه وط���ال���ب زع���ي���م ح����زب ند�ء 
تون�س من �لرئي�س �ملوؤقت من�شف 
�لرئا�شة  م���ن  �خل�����روج  �مل���رزوق���ي 
بح�شب  م�����ش��اك��ل،  �إث�����ارة  دون  م���ن 
�لرئي�س  �أدع������و  .وق�������ال،  ت��ع��ب��ريه 
�ل�شابق من�شف �ملرزوقي ترك هذ� 
�لآجال  بح�شب  �لرئا�شي  �ملن�شب 
دون  وم��ن  �ل��ق��ان��ون  يحددها  �لتي 

م�شاكل..
 م�������ش���ي���ف���ا: �أوج���������ه ن�����د�ئ�����ي ه���ذ� 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  لرئي�س  �أي�شا 
جعفر،  ب����ن  م�����ش��ط��ف��ى  �ل�������ش���اب���ق 
�ملعقول  غ��ري  م��ن  ب��ال��ق��ول:  معلقا 
وهما  من�شبهما  يف  ��شتمر�رهما 
�لرئا�شية،  لالنتخابات  مر�شحان 
ب��ح�����ش��ب ت��ع��ب��ري زع��ي��م ح���زب ند�ء 
تون�س �لذي فاز باأكرية �ملقاعد يف 

�لنتخابات �لت�شريعية �حلالية. 
وقد �أكد �ل�شب�شي �أن رئي�س حركة 
�ت�شل  �ل��غ��ن��و���ش��ي  ر����ش��د  �لنه�شة 
ب���ه �لث���ن���ن وه����ن����اأه ب���ف���وز حزبه 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وفق  يف �لن��ت��خ��اب��ات 
تد�ولها،  مت  �لتي  �لأول��ي��ة  �لنتائج 

�إنه  م����ورو،  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �لنه�شة 
�لنه�شة  ح��رك��ة  دع����وة  ����ش���ورة  يف 
�حلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�لقادمة فاإن ت�شور �لنه�شة يتمثل 
م����ن طرف  ت����ر�أ�����س �حل���ك���وم���ة  يف 
�شخ�شية تعينها حركة ند�ء تون�س 
ول يهم �أن تكون �شخ�شية م�شتقلة 
من  ُم�����ش��ّك��ل��ة  ت���ك���ون  �أن  ع���ل���ى  �أو 
�ل�شيا�شية  �لكفاء�ت  من  جمموعة 

و�لفنية.
�أن���ه مبدئيا حركة  م���ورو  و�أ���ش��اف 
لدعوتها  ر�ف�����ش��ة  غ���ري  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�جلديدة،  �حلكومة  يف  للم�شارك 
�لنه�شة  ح���رك���ة  �أن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
�أن تون�س  مقتنعة قبل �لنتخابات 

لن يحكمها طرف و�حد.
بالعملية  م���ت�������ش���ل  ����ش���ي���اق  ويف 
بعثة  �أ���������ش��������ادت  �لن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة، 
ملالحظة  �لأوروب����������������ي  �لحت�����������اد 
�لتون�شية  �لت�شريعية  �لنتخابات 
�لهيئة  ب��ن��ج��اح  �ل���ث���الث���اء،  �أم�������س 
تنظيم  يف  ل���الن���ت���خ���اب���ات  �ل��ع��ل��ي��ا 
�ن���ت���خ���اب���ات ����ش���ف���اف���ة رغ�����م وج����ود 
�ل�شعوبات  و  �ل��ن��ق��ائ�����س  ب��ع�����س 
وبّينت  و�للوج�شتية،  �لتنظيمية 
�أن �لهيئة متكنت من تنظيم م�شار 
�لآجال  �نتخابي مهني رغم ق�شر 
ب�شبب  و�ل�����ش��غ��وط��ات  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
�لنتخابي يف  �لقانون  تفعيل  عدم 

�آجاله وفق تعبريها.
بعثة  رئي�س  ق��ال  �لإط����ار  ه��ذ�  ويف 
�لحت�����اد �لأوروب�������ي م��اي��ك��ل قايلر 
تون�س،  يف  �لن���ت���خ���اب���ات  مل���ر�ق���ب���ة 
مر�حل  جميع  و�ك��ب��ت  �لبعثة  �إن 
�أنحاء  �لق����رت�ع و�ل��ف��رز يف ك��ام��ل 
 559 ح���و�يل  �أن  م�شيفا  �ل��ب��الد 

مكتبا متت مر�قبته.
�لتي  �خل���روق���ات  جميع  �أن  و�أك����د 
حدثت ب�شيطة جد�، و�أن �لبعثة مل 
مثل  خطرية  خروقات  �أي��ة  ت�شجل 
و�لأ�شو�ت،  �ل���ذمم  ���ش��ر�ء  ظ��اه��رة 
مو�شحا �أنه مل يتم �إثبات �أية حالة 
لوجود ما ي�شمى باملال �ل�شيا�شي ، 
روؤ����ش���اء  ح�����ش��ور  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
وممثلي  �لن���ت���خ���اب���ات  �ل��ق��ائ��م��ات 
�لأح�����������ز�ب يف م����ر�ك����ز �لق�������رت�ع 
من  �ملكثف  �حل�����ش��ور  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ميثل  و�مل�����ر�ق�����ب�����ن  �مل����الح����ظ����ن 
مظهر� من مظاهر �لدميقر�طية 

ح�شب كالمه.
و�أكد رئي�س بعثة �لحتاد �لأوروبي، 
�أن ن�شبة �لت�شويت تعترب حمرتمة 
جد�، م�شيفا يف �لأثناء �أن ممثلي 
�ل��ب��ع��ث��ة �ل��ت��ق��و� ب��اأغ��ل��ب �لأح�����ز�ب 
�ل���ذي���ن  ت���ون�������س  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة يف 
ب���اح���رت�م نتائج  �أك�����دو� �ل��ت��ز�م��ه��م 

�لنتخابات.
و�أو�شح �أن �لبعثة �شتو��شل عملها 
�لنتخابات  مل���ر�ق���ب���ة  ت���ون�������س  يف 
�لنتخابات  �أن  مبّينا  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
�أولية،  مرحلة  تبقى  �لت�شريعية 
على  ملقاة  تبقى  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  و�أن 
ح�شب  �لتون�شين  �لناخبن  عاتق 

ما جاء على ل�شانه.
و�أ������ش�����اف رئ���ي�������س ب��ع��ث��ة �لحت�����اد 
�لأوروبي �أن �لإعالم �لتون�شي لعب 
دور� مركزيا يف تنظيم �لنتخابات 
ب�����ش��ك��ل ه�����ادئ وم��ت��ع��دد وم���ت���و�زن 
ب��ت��ف��ادي��ه خل��ط��اب �ل��ك��ر�ه��ي��ة رغم 
�أن ت��غ��ط��ي��ة ت��ر���ش��ح��ات �ل��ن�����ش��اء يف 
�لن���ت���خ���اب���ات ك���ان���ت م��ن��ق��و���ش��ة يف 
و�مل�شموع على حد  �ملرئي  �لإع��الم 

قوله.

و��شفا هذه �حلركة باحل�شارية.
و�أفاد �ل�شب�شي باأن �حلديث بينهما 
�أنه  �إىل  م�شري�  ودي،  ب�شكل  ك��ان 
عد�وة  ول  م�شكل  �أي  ل��دي��ه  لي�س 
مع ر��شد �لغنو�شي �أو حزب حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة، ح�����ش��ب ت���ع���ب���ريه ومن 
�جلبهة  يف  �لقيادي  �عترب  جهته، 
�أّن  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة ف��ت��ح��ي �ل�����ش��اخم��ي، 
�لنهائية لالنتخابات  �شبه  �لنتائج 
بح�شول  تفيد  و�ل��ت��ي  �لت�شريعية 
ب�12  �لر�بعة  �ملرتبة  �جلبهة على 
مقعد�ً، نتيجة دون �ملاأمول �إل �أنها 
متكنها  �أنها  باعتبار  �شيئة  لي�شت 

من تكوين كتلة برملانية.
و�أ�شاف �ل�شاخمي، �أّن ما برز خالل 
حركة  �شعود  هو  �ل�شتحقاق  هذ� 
ند�ء تون�س �لتي مل تكن موجودة 
�أّن  مو�شحاً   ،2011 �نتخابات  يف 
هذ� �لأمر يعك�س ر�أي��اً عاماً ماز�ل 

�ليوم للحرية ولالإ�شالم و�لوحدة 
�لعنف و�لإق�شاء  �لوطنية ورف�س 
و�لإره���اب وم��ن جانبه، ق��ال نائب 
رئي�س حركة �لنه�شة، عبد �حلميد 
�ل�شيا�شي  �خل���ط  �إن  �جل��ال���ش��ي، 
و�لتحالفات  �ل��ن��ه�����ش��ة  حل���رك���ة 
�ملحتملة مع باقي �لأحز�ب �شتكون 
�لربنامج  ب��ت��ط��ب��ي��ق  م�������ش���روط���ة 
�ل��ث��وري و���ش��م��ان ����ش��ت��ق��ر�ر تون�س 
و�أن  �ل��ث��ورة  �أه���د�ف  وعلى حتقيق 
بقدر  مهم  غ��ري  �ل�شيا�شي  �مل��وق��ع 
�شت�شطلع  �ل��ذي  �لربنامج  �أهمية 

به م�شتقبال .
�حلركة  �أن  �جل��ال���ش��ي  و�أ�����ش����اف 
�شيكون لها دور رئي�شي يف �ل�شنو�ت 
مفاتيح  �شمن  و�شتكون  �ل��ق��ادم��ة 
�مل�شهد �ل�شيا�شي �جلديد فهي قوة 

وطرف رئي�شي .
�ل���ق���ي���ادي يف حركة  ق����ال  ح���ن  يف 

و�لجتماعية مل يكن لها وزن كبري 
�إىل  عند عملية �لت�شويت، م�شري�ً 
يف  ي��ت��ف��اج��وؤون  ق��د  �لتون�شين  �أّن 
وقت لحق على هذ� �مل�شتوى عند 
وتفاقم  �ل�شر�ئية  �ل��ق��درة  ت��ده��ور 

�ل�شعوبات �لقت�شادية.
وك�����ان ب��ع�����س �مل��ح��ل��ل��ن ق���د ع���زو� 
�لنه�شة  �شد  �لعقابي  �لت�شويت 
�لأزم�������ة  �إد�رة  يف  ف�����ش��ل��ه��ا  �إىل 
�لقت�شادية، حيث مرت حكومتاها 
�مل�����و�د  ع����ن  �ل����دع����م  ت��ق��ل��ي�����س  �إىل 
�لنفطية  و�مل�����ش��ت��ق��ات  �ل��ت��م��وي��ن��ي��ة 
��شتجابة ل�شغوط �ملوؤ�ش�شات �ملالية 
�رتفاع  يف  �شاهم  ما  وه��و  �لدولية، 
كبري لالأ�شعار و�أحلق �شرر� كبري� 

بالفئات �ل�شعيفة و�ملتو�شطة.
�لنه�شة خ�شرت  �أّن  �آخ��رون  ويرى 
�ل��ذي��ن وعدتهم  �ل�����ش��ب��ان  �أ����ش���و�ت 
�أل����ف   400 وب���خ���ل���ق  ب��ال��ت�����ش��غ��ي��ل 

يغلب عليه �لطابع �ملز�جي.
وبّن �أّن �لتون�شي �ختار من �شينوبه 
على  بالعتماد  �لقادم  �لربملان  يف 
�ملو��شيع  ع���م���ق  مت�������ّس  ل  �أم�������ور 
و�لبطالة  ك��ال��ف��ق��ر  ت��ه��م��ه  �ل���ت���ي 
�لق��ت�����ش��ادي��ة، قائاًل  و�ل�����ش��ع��وب��ات 
�لتون�شي  رّك��ز  �لت�شويت  عند  �ن��ه 
ب�شكل مفرط، و�إن كان حمقاً، على 

م�شاألة �لأمن ومقاومة �لإرهاب.
و�دي  عملية  �أّن  ب��ال��ق��ول  و�أردف 
�لأخ��رية، كان لها  �لإرهابية  �لليل 
�لتون�شين  �ختيار  يف  كبري  تاأثري 
تون�س  ل����ن����د�ء  �����ش����وت����و�  �ل����ذي����ن 
ملقاومة  �شمانة  ب��اأن��ه  لع��ت��ق��اده��م 
�أّن  �لإرهاب و�إعادة �لأمن، م�شيفاً 
هذ� ما يف�شر ح�شوله على غالبية 

�لأ�شو�ت.
�أّن  �ل���������ش����اخم����ي  ف���ت���ح���ي  و�أك�����������د 
�لع��������ت��������ب��������ار�ت �لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 

بها �أحز�ب وقائمات ترفع �شعار�ت 
�لف�شاد،  وحم��ارب��ة  �ل��ث��ورة،  حماية 
تدّلل على �أّن �لناخبن قد نف�شو� 
�أيديهم من �لكلي�شيهات �لثورجّية 
�أحز�ب  تّتخذها  �لتي  و�لهالمّية 
وتيار�ت مبثابة �لأ�شل �لتجاري يف 

�لبقاء و�ل�شتمر�ر .
ورغم  �ل��ن��ه�����ش��ة،  ح��رك��ة  �أّن  غ���ري 
ه��زمي��ت��ه��ا، ج�����ددت �ل��ت��اأك��ي��د على 
وحتى  ب�����ل  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي،  خ���ط���ه���ا 
للمرحلة  ب�������ش���روط���ه���ا  �ل���ت���ل���وي���ح 
�ل�����ش��ي��اق، قال  ه����ذ�  �ل���ق���ادم���ة ويف 
�لإ�شالمية،  �لنه�شة  رئي�س حركة 
لن  �لنه�شة  �إن  �لغنو�شي،  ر����ش��د 
ت�شمح بعودة �أ�شنام �حلزب �لو�حد 
و�لنتخابات  �لأوح������د  و�ل���زع���ي���م 

�ملزيفة و�ملال �لفا�شد �إىل �لأبد .
و�أ�شاف، خالل موؤمتر �شعبي �أمام 
تون�س  يف  �مل�شتقبل  ح��رك��ت��ه  م��ق��ر 

، وخ�شرت  تفعل  �شغل ومل  موطن 
�ل��ط��ب��ق��ة �ل���و����ش���ط���ى بعد  �أي�������ش���اً 
بطبقة  و�أحل���ق���ت���ه���ا  ف��ق��رت��ه��ا  �أن 
�ملقدرة  ت���ده���ور  ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ف���ق���ر�ء 
�ل�شر�ئية بارتفاع �لأ�شعار وجتميد 
�ل�شر�ئب  ح��ج��م  وزي�����ادة  �لأج�����ور 
وي����ع����ت����رب ط����ي����ف م�����ن �مل���ت���اب���ع���ن 
�لنتخابات  �أن  �لتون�شي،  لل�شاأن 
من  �لعرب  ��شتخل�شت  �لت�شريعية 
و�ملتمثلة  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أخ��ط��اء 
يف �حتكارها لل�شلطة على �مل�شتوى 
�أن  م��وؤك��دي��ن  �لإد�ري  و  �ل�����وز�ري 
�إقناع  حم��اول��ت��ه��ا  ورغ���م  �لنه�شة 
�إل  م��دين  ح��زب  باأنها  �لتون�شين 
للبالد  �أ�شلمتها  م��ن  �لتخوف  �أّن 
جعلها ترت�جع مقابل حركة ند�ء 

تون�س وفق قولهم.
من جهة �أخرى، �أ�شار حمللون �إىل 
�ل��ت��ي منيت  �ل��ك��ب��رية  �أّن �خل�����ش��ارة 

اأكد اأّن انت�سار النداء هو انت�سار لل�سعب التون�سي

ال�صب�صي يدعو املرزوقي اإىل مغادرة الق�صر دون م�صاكل..!
البعثة االأوروبية ت�سيد بنجاح تنظيم االنتخابات التون�سية

تهاين �لغنو�شي لل�شب�شي

فرز �ل�شو�ت يف تون�س

�لبعثة �لوروبية يف �نتخابات تون�س دعوه للرحيل

الناخبون نف�صوا اأيديهم من الكلي�صيهات الثورجّية التي تّتخذها اأحزاب مبثابة الأ�صل التجاري يف البقاء 
اأداء حكومة الرتويكا طيلة ثالث 

�سنوات كان العن�سر االأبرز وراء هزميتها
م�ساألة االأمن ومقاومة االإرهاب 

كانت حا�سمة يف عملية الت�سويت

الإعلم يطالب بت�صجيلت للإطعام الق�صري يف غوانتناموا
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

طالبت 16 و�شيلة �عالم �مريكية �د�رة �أوباما بان تن�شر فور� ت�شجيالت فيديو 
�إطعام  لعمليات  �لطعام  عن  م�شربن  غو�نتانامو  يف  معتقلن  خ�شوع  تظهر 
ق�شرية وهو ما ترف�شه �لد�رة بدعوى �ن ن�شر هذه �ل�شرطة قد يعر�س �لمن 
�لقومي للخطر. وكانت �لقا�شية �لفدر�لية يف و��شنطن غالدي�س كي�شلر �مرت 
�لد�رة يف مطلع ت�شرين �لول-�كتوبر بان تن�شر هذه �ل�شرطة �مل�شورة وعددها 
بو��شطة  غو�نتانامو  يف  معتقلن  �ط��ع��ام  عمليات  ت�شور  فيديو  �شريط   28

�لأنابيب �لأنفية-�ملعدية، ولكنها عادت وو�فقت على طلب �حلكومة �رجاء هذ� 
�لن�شر مدة 30 يوما ريثما يت�شنى لالد�رة ��شتئناف هذ� �لقر�ر. وقال �لكولونيل 
�لبحري كايل كوز�د قائد �لقو�ت �مل�شرتكة يف غو�نتانامو يف وثائق �لدعوى �نه 
ميكن  مما  و�شوحا  �كر  �مل�شتخدمة  للعملية  تو�شيف  هناك  يكون  �ن  ي�شعب 
�لعثور عليه يف �أ�شرطة �لفيديو هذه . وعلى �شبيل �ملثال ت�شور ��شرطة �لفيديو 
مو�شوع �لدعوى عملية �دخال و�خر�ج �لنابيب �لنفية-�ملعدية يف حالة �ملعتقل 
�مل�شرف  �لطاقم  �ل�شريط  يف  يظهر  �لعملية  ه��ذه  وخ��الل  دي���اب.  �ب��و  �ل�شوري 
�نها ح�شا�شة  ك��وز�د  �ملعتقل و�حلجرة حيث جتري، وهي م�شاهد قال  عليها يف 

�و �شرية . و��شاف �ن هذه �ل�شرطة حتتوي على قدر من �ملعلومات �كرب بكثري 
�لق�شري للم�شربن عن  بالتقاطها خالل عملية �لطعام  من �ي �شورة �شمح 
�ن  �ل��دع��وى  وث��ائ��ق  بح�شب  �لع�شكري  �مل�����ش��وؤول  وت��اب��ع  غو�نتانامو.  يف  �لطعام 
ن�شرها يعر�س للخطر �أمننا �لقومي و�لعمالين على �شوء �لعمال �لع�شكرية 
�لخرية للوليات �ملتحدة وحلفائها �لدولين يف �ل�شرق �لو�شط و�لتي تر�فقت 
16 و�شيلة �عالم  مع تهديد�ت �نتقامية جديدة من جمموعات معادية ولكن 
عمال  �ل�شرطة  هذه  بن�شر  مطالبة  ر�أي��ه،  �لع�شكري  �مل�شوؤول  خالفت  �مريكية 

مببد�أ حرية �لعالم �ملكفولة د�شتوريا.
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عربي ودويل

دعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة 
�لكويت �إىل ��شتخال�س �لدرو�س و�لعرب مما يجري يف �ملنطقة م�شدد� 
على �أهمية �لتكاتف من �أجل حت�شن بالده �شد وباء �لإرهاب �لعابر 
وذلك من خالل   .. و�لنز�عات  �لفنت  �أ�شباب  للحدود وحمايته من 
تر�شيخ �لوحدة �لوطنية وتعزيز �جلبهة �لد�خلية و�إعالء �مل�شلحة 
�لكويتية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت   . �أخ��رى  �أي م�شلحة  ف��وق  �لوطنية 
كونا عن �شموه يف كلمة له خالل �فتتاحه �م�س دور �لنعقاد �لثالث 
�إن �لعديد  للف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر ملجل�س �لأمة �لكويتي .. 
مدمرة  وزلزل  عاتية  �أعا�شري  جتتاحها  �لعربي  �لعامل  �أقطار  من 
�لأمني ومعاناة  �لإره���اب و�لن��ف��الت  و�أع��م��ال  �لأهلية  من �حل��روب 
من وي��الت �لإره��اب وفقد�ن �لأم��ن ومن ت�شريد وجتويع وفو�شى 
وملي�شيات  متطرفة  تنظيمات  متار�شها  للدماء  �شفك  وم��ن  ودم��ار 
و�أ�شار  �ل��دم��ار.  وجت��ر  �لفو�شى  تن�شر  مت�شددة  وجماعات  م�شلحة 
تنهار  تتفكك وحكومات  دول  نرى  �ملاأ�شاوي  �مل�شهد  هذ�  �أن��ه يف  �إىل 
وموؤ�ش�شات تتال�شى �أدت �إىل فو�شى �شاملة غاب فيها �لقانون و�نعدم 
فيها �لنظام و�لأمن و�لأمان و�أ�شبحت �أقد�ر �لنا�س باأيدي م�شلحن 

جمهولن �أجربتهم على �لت�شرد د�خل وخارج �أوطانهم . 
 
 

دعا معايل �ل�شيخ خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة وزير خارجية 
مملكة �لبحرين.. �ملجتمع �لدويل �إىل حتمل م�شوؤولياته و�لوقوف 
و�ملو�ثيق  �ل��ق��و�ن��ن  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ملختلف  �لن��ت��ه��اك��ات  �أم���ام  ب��ح��زم 
 .. �ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر��شي  يف  �مل�شتمرة  و�عتد�ء�تها  �لدولية 
�أجل وقف  و�حلا�شم من  �لفوري  �ل��دويل  �لتدخل  ب�شرورة  مطالبا 
جميع �أ�شكال �ل�شتيطان بو�شفها مت�س حقوق �ل�شعب �لفل�شطيني. 
ونقلت وكالة �لأنباء �لبحرينية بنا عن وزير �خلارجية يف ت�شريحه 
�ألف  بناء  على  موؤخر�  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  ملو�فقة  �إد�نته  �م�س.. 
يف  �ملحتلة  �ل�شرقية  �ل��ق��د���س  يف  ج��دي��دة  ��شتيطانية  وح���دة  و60 
م�شتوطنتي ر�مات �شلومو وجبل �أبو غنيم .. موؤكد� �أن هذه �خلطوة 
�خلروقات  م��ن  م��رف��و���س  مل�شل�شل  ����ش��ت��م��ر�ر�  مت��ث��ل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
و�لنتهاكات �لإ�شر�ئيلية للقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية 
�لإ�شر�ئيلي  �ل�شتيطاين  �لن�شاط  �أن  و�شدد على  و�تفاقيات جنيف. 
ميثل حتديا �شافر� لكل �جلهود �ملبذولة من �أجل ��شتئناف �ملفاو�شات 
�لفل�شطينية �ل�شر�ئيلية كما يعترب ��شتفز�ز� و��شحا للفل�شطينين 
ب��الإر�دة �لدولية �لر�ف�شة لال�شتيطان  ��شتهتار بالغ  وينطوي على 

�لذي يجعل من �لو�شول حللول مقبولة �أمر� بعيد� . 

و�فقت بلدة يف جنوب غرب �ليابان �م�س على �عادة ت�شغيل حمطة 
للطاقة �لنووية يف �طار جهود �ليابان لحياء �ل�شناعة �لتي ت�شررت 

من كارثة فوكو�شيما عام 2011.
وتقع بلدة �شات�شوما�شيند�ي �لتي يعي�س فيها 100 �ألف ن�شمة وبها 
�ملحطة �لتابعة ل�شركة كيو�شو �إليكرتيك ذ�ت �ملفاعلن على بعد نحو 

1000 كيلومرت جنوب غربي �لعا�شمة �ليابانية طوكيو.
وتعتمد �لبلدة منذ فرتة طويلة على حمطة �شيند�ي لتوفري فر�س 
 26 من  �ملكون  �لبلدية  وق��ال ع�شو يف جمل�س  و�لم����د�د�ت  �لعمل 
19 ع�شو� و�فقو� ل�شالح �عادة ت�شغيل �ملحطة  ع�شو� لرويرتز �ن 
ثالثة  �لت�شويت  ع��ن  و�متنع  �أع�����ش��اء  �أرب��ع��ة  �ل��ق��ر�ر  ع��ار���س  بينما 

�ع�شاء.
ومن غري �ملرجح �ن ت�شتاأنف �ملحطة �لعمل قبل �لعام �ملقبل �ذ حتتاج 
�ل�شركة �مل�شغلة �أول �ىل �جر�ء �ختبار�ت �شالمة وتعطلت تدريجيا 
حادث  بعد  مفاعال   48 وع��ددع��ا  �ليابانية  �لنووية  �ملفاعالت  ك��ل 
�لعامل منذ كارثة  �أ�شو�أ كارثة نووية ي�شهدها  �لذي كان  فوكو�شيما 

ت�شرنوبيل عام 1986.
و�شرب زلز�ل و�أمو�ج مد عاتية )ت�شونامي( �ملحطة �لو�قعة على بعد 
220 كيلومرت� �شمال �شرقي طوكيو مما ت�شبب يف �ن�شهار ثالثي 
�أل��ف �شخ�س من   160 �أك��ر من  ف��ر�ر  �أدى �ىل  �ملفاعل مما  لقلب 

�لبلد�ت �لقريبة وتلوث �ملياه و�لهو�ء و�لطعام.

عوا�صم

�لكويت

طوكيو

�ملنامة

اإطلق عملية للت�صدي 
للهجرة يف املتو�صط قريبًا 

•• روما-اأ ف ب:

للهجرة غري  للت�شدي  تريتون  �لوروب��ي لط��الق عملية  �لحت��اد  ي�شتعد 
�ل�شرعية يف �لبحر �ملتو�شط �عتبار� من �لول من ت�شرين �لثاين-نوفمرب، 
فيما ل تز�ل �يطاليا مرتددة ب�شاأن م�شري عمليتها ماري نو�شرتوم �لتي 
150 �لف �شخ�س يف �لبحر لكن ل �شيء يبدو  �نقذت منذ عام �كر من 
و��شحا ب�شاأن �لعملية �ليطالية، هل �شيتم �لغاوؤها �و تقل�س دورياتها يف 

�لبحر، ومتى؟
فقد �شرح وزير �لد�خلية �جنيلينو �لفانو موؤخر� �ن ماري نو�شرتوم ت�شري 
نحو نهايتها. �شيكون هناك قر�ر ر�شمي �ثناء �حد �لجتماعات �ملقبلة ملجل�س 
�لوزر�ء . و�كد يف �لتا�شع من ت�شرين �لول-�كتوبر �ن عملية تريتون ت�شع 

حد� لعملية ماري نو�شرتوم .
�ل �ن �جنيلينو �لفانو �لذي يتوىل �ي�شا من�شب نائب رئي�س �لوزر�ء ذكر 
�ول  تهدف  تريتون   . �لعمليات خمتلفة متاما  �ن  �ملا�شي  �ل�شبوع  بنف�شه 
�ملياه �لقليمية �لوروبية فيما ماري  �ىل مر�قبة �حلدود و�شتبقى �شمن 
نو�شرتوم تتوىل مهمة �نقاذ وميتد عملها حتى �ل�شو�حل �لليبية و�طلقت 
�يطاليا ماري نو�شرتوم يف مهمة �نت�شار بحري على نطاق و��شع يف ت�شرين 
 400 م��ن  �ك��ر  فيهما  ق�شى  غ��رق  حادثتي  بعد   2013 �لول-�ك��ت��وب��ر 

�شخ�س قرب جزيرة لمبيدوز� ومالطا.
وبح�شب �لبحرية �لع�شكرية فقد �شاركت 32 �شفينة يف �لجمال تباعا يف 
 900 هذه �لعملية مب��وؤ�زرة غو��شتن وطائر�ت ومروحيات. وتتم تعبئة 

جندي كل يوم كمعدل و�شطي.

مينيون يتظاهرون لإخراج احلوثيني من �صنعاء 

الإمارات توؤكد يف الأمم املتحدة التزامها مبكافحة التطرف العنيف وتعزيز دور املراأة

دعوات حقوقية لفتح حدود اأوروبا اأمام ال�صوريني

دولر ملوظفي حكومة التوافق يف غزة العثور على مقربة جماعية جديدة جنوب املك�صيك 1200 
من حركة حما�س، حول �شرف رو�تب �ملوظفن �لذين عينو� يف غزة بعد 
�إىل  �لقطاع( وو�شل عددهم  �شيطرة حما�س على  )�أي منذ   2007 �لعام 
�أم��ول عن �شهور عملهم  �ألف موظف. ومل يتقا�شى ه��وؤلء �ملوظفن   45
على  يونيو-حزير�ن  �شهر  ر�ت��ب  على  وح�شلو�  �ملا�شي،  يوليو-متوز  منذ 
�شهر  ب��د�ي��ة  ثانية  ودف��ع��ة  �شبتمرب-�أيلول،  �شهر  ببد�ية  �لأوىل  دفعتن، 

�أكتوبر-ت�شرين �لأول.
30 مليون دولر  �أن دول��ة قطر تكفلت بدفع مبلغ  �إىل  و�أ�شار �حلمد �هلل 
�أمريكي ملوظفي غزة، حيث مت �للتز�م بهذ� �ملبلغ بعد �ت�شالت حثيثة مع 

عدد من �لدول �لعربية و�لأجنبية، بالتن�شيق مع �لأمم �ملتحدة.
�ىل ذل���ك، ج���دد رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و، عزمه 
لهذ�  �لدولية  �لنتقاد�ت  ر�ف�شاً  �ل�شرقية،  �لقد�س  يف  بالبناء  �ل�شتمر�ر 

�لن�شاط �ل�شتيطاين.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قال رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني ر�مي �حلمد �هلل �إن عدد �ملوظفن �ملدنين 
يف غزة، �لذين �شي�شتلمون من حكومة �لوفاق جزء من رو�تبهم �ملتاأخرة، 
 1200 على  كل موظف  و�شيح�شل  �أل��ف موظف،   24 �إىل  ي�شل عددهم 

دولر.
و�أ�شاف خالل موؤمتر �شحفي، عقد �م�س �لثالثاء، يف ر�م �هلل: قبل قليل 

و�شلت دفعة مالية ملوظفي غزة عرب �لربيد .
وقال وزير �ل�شوؤون �لجتماعية �شوقي �لعي�شة، خالل �ملوؤمتر، �إن موظفي 
غزة �شيت�شلمون تلك �لأمو�ل �عتبار� من �ليوم �لأربعاء، وعلى مد�ر ثالثة 

�أيام، من خالل بنك �لربيد يف غزة.
وكانت خالفات د�رت بن حكومة �لتو�فق وممثلي �مل�شاحلة �لفل�شطينية 

•• �صنعاء -وكاالت:

تظاهر ع�شر�ت �لن�شطاء �ليمنين 
�مل�����ش��������������������������ت��ق��ل��ن، �م�������س لإخ������ر�ج 
م�����ش��ل��ح��ي ج���م���اع���ة �أن���������ش����ار �هلل 
�لعا�شمة  من  باحلوثي  �ملعروفة 
����ش���ن���ع���اء وط����ال����ب �ل���ن�������ش���ط���اء يف 
بج������و�ر  �أقيمت  �لتي  �لتظاهرة 
مقر وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة، يف 
�شنعاء،  و�ش������ط  �ل��زب��ريي،  �شارع 
جماعة  م�ش���لحي  �إخ���ر�ج  ب�شرعة 
�حل���وث���ي م��ن��ه��ا ب��ع��د ح����و�يل 40 
���ش��������������ي��ط��رت��ه��م على  م����ن  ي����وم����اً 

�شنعاء.
كما طالبو� بدعم �جلهود �لر�مية 
�إىل �إقامة دولة مدنية قائمة على 
�ل��ن��ظ��ام و�ل���ق���ان���ون، وخ��ال��ي��ة من 
�مل�شلحن وردد �مل�شاركون، هتافات 
منددة بالتو�جد �مل�شلح يف �شنعاء، 
همجية  ل  همجية  ل  قبيل  م��ن 

ن�شتي )نريد( دولة مدنية .
و�شبق �أن نظم هوؤلء �لن�شطاء عدة 
م��ظ��اه��ر�ت يف �مل��ك��ان ذ�ت���ه، خالل 
�لأ�شابيع �ملا�شية، طالبت باإخر�ج 
�لعا�شمة  م��ن  �حل��وث��ي  م�شلحي 
بالدعوة  �لن�شطاء  ه��وؤلء  ويقوم 

•• نيويورك -وام:

�لتز�مها   .. �ملا�شية  قبل  �لليلة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أك���دت 
�ملذ�هب  �أن  على  م�����ش��ددة  �أ���ش��ك��ال��ه  مبختلف  �لعنيف  �ل��ت��ط��رف  مبكافحة 
�لإ�شالم  �شمعة  �إىل  ت�شيء  د�ع�����س  جمموعة  ت��روج��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ة 
�لإمار�تي  �ملجتمع  �لعاملية ومعتقد�ت  �لإ�شالمية  �ملعتقد�ت  وتتعار�س مع 
�لقائمة على �لت�شامح �لديني و�مل�شاركة �لفاعلة للن�شاء يف �ملجتمع. وقالت 
�ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �لد�ئمة  �لدولة  مندوبة  ن�شيبة  لن��ا  �ل�شفرية  �شعادة 
خالل �إد�رتها حلقة نقا�س عقدت يف مقر �لأمم �ملتحدة يف نيويورك حول 
دور �مل��ر�أة يف مكافحة �لتطرف �لعنيف .. �إن �ملجتمع �لدويل بحاجة �لآن 
�أكر من �أي وقت م�شى �إىل �إع��ادة �لتفكري يف كيفية و�شع ��شرت�تيجيات 
و�لدولية  و�لوطنية  �ملحلية  �مل�شتويات  على  �لعنيف  �لتطرف  مكافحة 
�إن�شاء وتنفيذ هذه  بهدف دمج �ملنظور �جلن�شاين وزيادة م�شاركة �ملر�أة يف 
�لعنيف م�شرية  �لتطرف  ملكافحة  �مللحة  و�أك��دت �حلاجة  �ل�شرت�تيجيات. 
�إىل �أن �لتطرف �لعنيف هو حقيقة عاملية ل تقت�شر على منطقة معنية ول 
متثل دينا حمدد�. و�أ�شافت �ل�شفرية �أن �ملر�أة موؤهلة لتكون �شريكا فاعال 
�لتع�شب  و�قيا �شد  و�عتبارها ح�شنا  �لعنيف  �لتطرف  يف جهود مكافحة 
�ملجالت  و  جمتمعها  و  �أ�شرتها  �شمن  �إيجابي  تغيري  وع��ام��ل  و�لتطرف 

يف �شو�رع �لعا�شمة، ون�شبو� عدد�ً 
غطاء  حت��ت  �لتفتي�س  نقاط  م��ن 
جل���ان ���ش��ع��ب��ي��ة حل��ف��ظ �لأم�����ن يف 

�لبالد.
�لتنظيم  ح��زب  طالب  جانبه  من 
�لنا�شري  �ل�����ش��ع��ب��ي  �ل����وح����دوي 

عرب  �ملظاهر�ت،  هذه  تنظيم  �إىل 
�شفحاتهم �ل�شخ�شية على مو�قع 

�لتو��شل �لجتماعي.
���ش��ي��ط��رة ج��م��اع��ة �حلوثي  وم��ن��ذ 
�شبتمرب-  21 يف  ���ش��ن��ع��اء  ع��ل��ى 

م�شلحوها  �نت�شر  �ملا�شي،  �أي��ل��ول 

�أ�شماها  م���ا  ب���خ���روج  �ل��ي��م��ن،  يف 
�لعا�شمة  �مل�شلحة من  �مليلي�شيات 
ت�شكيل  قبل  و�ملحافظات،  �شنعاء 
�ملوقع  ون��ق��ل  �جل��دي��دة  �حلكومة 
�ل��ر���ش��م��ي ل��ل��ح��زب ع��ن م�����ش��در يف 
�أولويات  �إن  قوله  �لعامة  �لأمانة 

�لعامة بهدف �حليلولة دون �أن يقود �لت�شدد �ىل �لتطرف �لعنيف و�رتكاب 
غري  �جلديدة  �لت�شال  �أ�شكال  على  �ل�شوء  و�شلطت  �لإرهابية.  �لأعمال 
�ملتطرفون  ي�شتخدمها  �لتي  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  مثل  �لتقليدية 
�أن من  ت��رى  �إن دول��ة �لإم���ار�ت  لأغ��ر����س �لتجنيد يف �شفوفهم .. وقالت 
�ل�شروري يف هذ� �لوقت �حلا�شم �لتحدث عما هو منا�شب من عدمه عند 

��شتخد�م و�شائل �لتو��شل �لجتماعي. 
�لتنفيذية ملعهد جورج  �ملديرة  �ل�شفرية ميالن فرفري  �أ�شادت  من جانبها 
تاون للمر�أة و�ل�شالم و�لأم��ن..ب��دور دولة �لإم��ار�ت �لر�ئد يف هذ� �ملجال 
م�شرية �ىل �أن مركز هد�ية �لذي �أطلقته �لإمار�ت يعترب حيويا وهو يقوم 
�حللقة  ناق�شت  و  �لن�شاء.  نظر  وج��ه��ات  ت�شمل  للغاية  متقدمة  ببحوث 
�إنخر�ط  �إىل  �لر�مية  و�ل�شرت�تيجيات  و�لأم���ن  و�ل�شالم  �مل���ر�أة  مو�شوع 
�ل��ن�����ش��اء ودوره�����ن �ل��ق��ي��ادي يف ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ط��رف �ل��ع��ن��ي��ف وذلك 
بو�شفهن �شريكا مت�شاويا وم�شدر� هاما يف هذه �جلهود. �شارك يف �حللقة 
�لوليات  .. �شفرية  �ملجال مبن فيهم  �لدولين يف هذ�  عدد من �خل��رب�ء 
�ملعدة  ك��وم��ار����ش��و�م��ي  ور�شيكة  �لعاملية  �مل����ر�أة  لق�شايا  �ل�شابقة  �مل��ت��ح��دة 
�لرئي�شية للدر��شة �لعاملية حول تنفيذ قر�ر جمل�س �لأمن 1325 ل�شنة 
�مل�شوؤول يف مكتب فرقة �لعمل  2000 وحممد رفيع �لدين �شاه �ملوظف 
�ملعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة �لإرهاب �لتابعة لالأمم �ملتحدة وكارولن 

خ������روج  يف  ت�����رتك�����ز  �ل����ت����ن����ظ����ي����م 
�لعا�شمة  من  �مل�شلحة  �مللي�شيات 
�لعامة،  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملحافظات 
�ل���وز�ر�ت  على  �ل�شيطرة  و�إن��ه��اء 
ت�شكيل  ق��ب��ل  �ل����دول����ة  و�أج����ه����زة 
�حل���ك���وم���ة، ل�����ش��م��ان جن��اح��ه��ا يف 

�إجناز مهامها �ملناطة بها .
و�أ�شاف �حلزب، وهو �أحد �أحز�ب 
�مل�شاركة  �ل�شتة  �مل�شرتك  �للقاء 
ت�شريف  حكومة  مقاعد  بن�شف 
�لأعمال، �أنه لي�س م�شغوًل حالياً 
ب���احل���ق���ائ���ب �ل�����وز�ري�����ة وم���ق���د�ر 

ح�شته يف هذ� �لت�شكيل.
�للقاء  �أن موقف تكتل  �إىل  و�أ�شار 
�مل�����ش��رتك و�����ش���ح يف دع���وت���ه �إىل 
مرجعّية  �آل���ي���ة  وج�����ود  �����ش����رورة 
لت�شكيل حكومة �ل�شر�كة، ��شتناد�ً 
و�لذي  و�ل�شر�كة  �ل�شلم  لت��ف��اق 
�شر�كة  حكومة  بت�شكيل  يق�شي 
على  �ملوقعة  �لقوى  خمتلف  بن 

�لتفاق خالل �شهر.
و�ع���ت���رب ت�����ش��ك��ي��ل �حل��ك��وم��ة قبل 
وتهيئة  �مل���ع���اجل���ات  ه����ذه  �إج������ر�ء 
يجعل  ع��م��ل��ه��ا،  لأد�ء  �لأج��������و�ء 
�لف�شل  �حل���ك���وم���ة  ه����ذه  م�����ش��ري 

ك�شابقتها، بحد قول �مل�شدر.

الناخبون يف تورونتو 
ي�صتبدلون رئي�ص البلدية 

•• تورونتو-رويرتز:

تورونتو  �لناخبون يف مدينة  ��شتبدل 
�ل�شيء  ب��ل��دي��ت��ه��م  رئ���ي�������س  �ل���ك���ن���دي���ة 
و�أحبطو� حماولة  روب فورد  �ل�شمعة 
من �شقيقه لتويل �ملن�شب باأن �نتخبو� 
�شيا�شيا حمافظا وفاز جون توري وهو 
زعيم �شابق للحزب �لتقدمي �ملحافظ 
�لتي جرت  �ونتاريو يف �لنتخابات  يف 
حتد  على  تغلب  �ن  بعد  �لأول  �م�����س 
رئي�س  ���ش��ق��ي��ق  ف�����ورد  دوج  م���ن  ق����وي 
�ل��ب��ل��دي��ة. وب��ع��د ف���رز ح���و�يل 99 % 
من �ل�شو�ت يف �كرب مدينة يف كند� 
ملفو�شية  �لل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  �ظ��ه��ر 
ت��ورون��ت��و ف���وز توري  �لن��ت��خ��اب��ات يف 
بح�شوله على 40.3 %من �ل�شو�ت 
ح�شل  �ل��ذي  ف��ورد  دوج  على  متقدما 
�ل�����ش����و�ت.  م���ن  ب��امل��ئ��ة   33.8 ع��ل��ى 
�شيا�شية  وه��ي  ت�شاو  �وليفيا  وج���اءت 
ي�شارية  توجهات  ذ�ت  �شابقة  �حتادية 
 23 على  وح�شلت  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف 
باملئة. و�ن�شحب روب فورد من �ل�شباق 
على رئا�شة �لبلدية يف �شبتمرب �يلول 
من  ن��ادر  بنوع  ��شابته  ت�شخي�س  بعد 
�ل�شرطان يف مرحلة متقدمة. و�أعلن 
مبجل�س  ع�شو  وه���و  ل�شقيقه  دع��م��ه 
�لنتخابية  حملته  يف  رك���ز  �ل��ب��ل��دي��ة 
على �لبقاء على �ل�شر�ئب منخف�شة 

و�نهاء �لهدر يف جمل�س �ملدينة.

�ل�شامية  �ملفو�شية  مكتب  يف  �لإن�شان  حقوق  جم��ال  يف  �أخ�شائية  �شليكر 
لالأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�شان و نورين ت�شودري فنك رئي�شة ق�شم �لبحث 
و�لتحليل يف �ملركز �لعاملي للتعاون �لأمني و�شعاد �لالمي موؤ�ش�شة ومديرة 
�ملركز �لن�شائي ملدينة �ل�شدر و�لعيادة �لقانونية يف �لعر�ق و جوي �أوني�شوه 
رئي�شة وموؤ�ش�شة �لر�بطة �لن�شائية �لدولية لل�شالم و�حلرية يف نيجرييا. 
ت�شت�شيفها  �لتي  �شل�شلة �حللقات  �لأوىل من  تعد  �لنقا�س  �أن حلقة  يذكر 
دولة �لإمار�ت حول �ملر�أة و �ل�شالم و �لأمن يف �إطار �ل�شر�كة مع هيئة �لأمم 
قر�ر  تنفيذ  عن  �لعاملية  للدر��شة  �لعامة  �لأمانة  ب�شفتها  للمر�أة  �ملتحدة 
�حللقات  جمموعة  �شت�شهم  ..فيما   2000 ل�شنة   1325 �لأم��ن  جمل�س 
�ملعنية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  متولها  �ل��ت��ي  �لعاملية  �ل��در����ش��ة  يف  فاعلة  ب�����ش��ورة 
بالتقدم �لذي �أحرزه قر�ر 1325 حول �ملر�أة و�ل�شالم �لأمن و�لتحديات 
�شتتناوله من مناق�شات  �إىل موجز مبا  يو�جهها. وتف�شي كل حلقة  �لتي 
و�لأمن  و�ل�����ش��الم  ل��ل��م��ر�أة  ت��اون  م��ع معهد ج��ورج  بال�شر�كة  �إع��د�ده��ا  يتم 
�لعاملية على  �لدر��شة  �إىل معلومات و�فية حول  �إ�شافة   - و�شتكون متاحة 
�ملقرر  ومن  للمر�أة.  �ملتحدة  �لأمم  بهيئة  �خلا�س  �لإنرتنيت  �شبكة  موقع 
�أن تتناول حلقات �لنقا�س �ملقبلة �لآثار �جلن�شانية للتكنولوجيات �جلديدة 
يف  �لقت�شادي  �لتمكن  و�أهمية  �لأمني  �لقطاع  يف  �لن�شاء  ودور  للحروب 

حالت ما بعد �ل�شر�ع. 

 •• مك�صيكو-اأ ف ب:

عرت �ل�شلطات على مقربة جماعية حتتوي على بقايا ب�شرية يف جو�ر 
بلدة �يغو�ل بجنوب �ملك�شيك حيث فقد �ثر 43 طالبا منذ �شهر وقال 
موظف فدر�يل لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �ملقربة �جلماعية �ل�شرية عر 
عليها يف كوكول قرب �يغو�ل بولية غرييرو فيما بد�أ خرب�ء �لعمل 
فيها ويبدو �نها حتتوي على بقايا ب�شرية. وكانت �ل�شلطات عرت يف 
�يغو�ل.  38 جثة يف مقابر جماعية �شرية يف ج��و�ر  �شابق على  وقت 
و�ثبتت �لفحو�شات �ن هذه �جلثث ل تعود �ىل �ي من �لطالب �ل43 
�ل�شلطات  �يلول-�شبتمرب. من جهة �خرى �لقت   26 �ملفقودين منذ 
�لقب�س �لثنن على �ربعة ��شخا�س �خرين ي�شتبه بانتمائهم جميعهم 

�ىل ك��ارت��ل غ��ريي��رو���س ي��ون��ي��دو���س �لج���ر�م���ي، وي��ت��ه��م �ث��ن��ان منهم 
بامل�شاركة مبا�شرة يف �لوقائع �لتي �دت �ىل �ختفاء �لطالب. ويرتفع 
بذلك عدد �ملوقوفن �ىل 56 بينهم نحو 40 �شرطيا، يف �طار ق�شية 
 26 ففي  و�لعامل.  �ملك�شيك  يف  �ل�شتياء  تثري  �لتي  �يغو�ل  مفقودي 
�يلول-�شبتمرب تعر�س �لطالب فيما كانو� يجمعون �مو�ل يف �يغو�ل 
لهجوم �ل�شرطة �ملحلية مدعومة بعنا�شر من غرييرو�س يونيدو�س. 
�لكارتل  �ن  يرجح  مفقود�  و43  قتلى  �شتة  �شقوط  �حل�شيلة  وكانت 
قام بت�شفيتهم. و�شدد �ملدعي �لعام �ملك�شيكي خي�شو�س موريلو كرم يف 
كلمة �ىل و�شائل �لعالم على �همية عمليات �لتوقيف �لثنن م�شري� 
�ىل �ن �ثنن من �لرجال �ملوقوفن هما �ول من �عرتف بال�شلوع يف 

�ختفاء �لطالب �لق�شري.

موحدة �إىل موؤمتر برلن يف 28 �أكتوبر-ت�شرين �لأول 
�أو�شاعاً  ي��و�ج��ه��ان  �لبلدين  �أن  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �جل���اري 
 ، �ل�شوري  �للجوء  �أع��ب��اء  بتحمل  يتعلق  ما  يف  م�شابهة 
لفتاً �إىل �أن كلمة لبنان �شيلقيها �أمام �ملوؤمتر �لرئي�س 
 ، �لعمل  جل�شات  يف  مد�خلة  هو  له  �شتكون  و�أن��ه  �شالم 

••برلني -وكاالت:

عن  بالدفاع  و�ملعنية  �لأمل��ان��ي��ة  �أزول  ب��رو  منظمة  دع��ت 
حقوق �لالجئن يف �أوروبا، ع�شية �نعقاد �ملوؤمتر �لدويل 
برلن،  يف  �م�س  �ل�شورين،  �لالجئن  �أو���ش��اع  ملناق�شة 

�إىل فتح �حلدود �لأوروبية �أمام �لالجئن �ل�شورين.
بوركهارد  ج���ون���رت  �أزول  ب����رو  م��ن��ظ��م��ة  م���دي���ر  وق�����ال 
ل�شحيفة نوين �أو�شنابروكر ت�شايتونغ �ل�شادرة �لثنن، 
��شتعد�د لبنان و�لأردن وتركيا ل�شتقبال مزيد من  �إن 
�لالجئن �ل�شورين تر�جع للغاية يف �لفرتة �لأخرية .

و�أ�شاف بوركهارد يتعن على من يرغب يف �إبقاء حدود 
�لدول �ملجاورة مفتوحة، �أن يفتح حدوده �خلا�شة �أوًل ، 

م�شري�ً �إىل �أن �لدعم �ملايل ل يكف وحده.
و�أ�شار بوركهارد �إىل �أن بع�س �لالجئن من �شوريا ومن 
�أزم��ات كاإريرتيا  بع�س �لدول �لأخ��رى �لتي تعاين من 
مثاًل، حاولو� �لو�شول �إىل قارة �أوروبا با�شتخد�م قو�رب 
�ل�شرعية  �لطرق  نق�س  ب�شبب  لالإبحار  �شاحلة  غري 
 3 على  يزيد  ما  �أن  بوركهارد  و�أ�شاف  �إليها.  للو�شول 
�آلف �شخ�س غرقو� يف �لبحر �ملتو�شط هذ� �لعام �أثناء 
 100 �أك��ر من  �أوروب���ا، وهناك  �إىل  �لو�شول  حماولة 
يف  �لإيطالية  �لبحرية  �أنقذتهم  �آخ��ري��ن  �شخ�س  �أل��ف 

�إطار عملية ماري نو�شرتوم لإنقاذ �لالجئن.
و�أكد بوركهارد �أنه ل ميكن ��شتبد�ل عملية �لإنقاذ ماري 
نو�شرتوم بعملية تريتون �لتي تقدمها وكالة فرونتك�س 
�ملخت�شة مبر�قبة ح��دود دول �لحت��اد �لأوروب���ي وتابع 
بوركهارد �أن هناك خماوف من �أن يلقى لجئون �آخرون 
�أث��ن��اء حم��اول��ة �ل��ه��روب �إىل  حتفهم على م��نت ق���و�رب 
�أوروب��ا. من جهتها، دعت رئي�شة حزب �خل�شر �لأملاين 
لتاأمن  �لإمكانات  من  مزيد  توفري  �إىل  بيرت  زميونه 
�لدخول �ل�شرعي �إىل قارة �أوروبا ، وذلك يف ت�شريحاتها 

ل�شحيفة فر�نكفورتر �ألغماينن ت�شايتونغ �لأملانية.
�لأوروبي  �لحت��اد  ي��درج  �أن  �شرورة  على  بيرت  و�شددت 
تاأ�شري�ت �إن�شانية لأجل �لالجئن �ل�شورين، كي يتيح 

لهم و�شوًل �آمناً �إىل �لدول �لتابعة له.
�أو�شاع �لالجئن  ملناق�شة  �ل��دويل  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  ي�شار 
�لأملانية،  �خلارجية  وز�رة  من  بدعوة  يعقد  �ل�شورين 
�شحايا  من  مزيد  با�شتقبال  �ملطالبة  ح��ول  ويتمحور 
�حلرب �لأهلية يف قارة �أوروبا، ومن �ملنتظر �أن ت�شارك 
فيه �لدول �مل�شت�شيفة لالجئن �ل�شورين، �إ�شافة �إىل 
�لدكتور نبيل �لعربي �أمن عام جامعة �لدول �لعربية.

وكان وزير �ل�شوؤون �لجتماعية يف لبنان ر�شيد دربا�س، 
ورقة  �شيقدمان  و�لأردن  لبنان  �أن  �جل��م��ع��ة،  ذك��ر  ق��د 

مو�شحاً �أن حجم �مل�شاعد�ت �لتي يطلبها لبنان قّدرها 
دولر  مليون  و200  مبليارين  لبنان  �أ�شدقاء  موؤمتر 
�ملبلغ  وه��ذ�  �للبناين  �لقت�شاد  لدعم  خم�ش�شة  وه��ي 
 2014 نهاية  قبل  لبنان  يتلقاه  �أن  �ملفرو�س  كان من 

لكنه مل ي�شل حتى �لآن .
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مكافحة الف�صاد اأولوية رو�صيف يف وليتها اجلديدة

اخليط االأبي�س

تون�ص: حتالف اأم تعاي�ص بني النه�صة والنداء..؟ 

املتظاهرون ما زالوا يف ال�صارع بهونغ كونغ 

•• برلني-اإ�صطنبول-وكاالت:

ق��ال��ت �ل�����ش��ب��ك��ة �ل�����ش��وري��ة حلقوق 
��شتخدم  �ل���ن���ظ���ام  �إن  �لإن���������ش����ان، 
غ����از�ت، يعتقد �أن��ه��ا ���ش��ام��ة، م��ا ل 
يقل عن 49 مرة، يف 17 منطقة 
خمتلفة بعموم �لبالد، منذ �شدور 
�لعام   2118 �لأمم�������ي  �ل����ق����ر�ر 
ب��ن��زع �ل�شالح  �مل��ا���ش��ي، و�ل��ق��ا���ش��ي 

�لكيماوي للنظام.
ه����ذه،  �ل���ق�������ش���ف  ع���م���ل���ي���ات  و�أدت 
ب��ح�����ش��ب م����ا وث���ق���ت���ه �ل�����ش��ب��ك��ة، يف 
�إىل  �ل��ث��الث��اء،  عنها  ���ش��در  تقرير 
مقتل 50 �شخ�شا، من بينهم 27 
من عنا�شر �ملعار�شة �مل�شلحة، و7 
�أ���ش��رى ق��و�ت �لنظام، يف حن  من 
ق��ت��ل 16 م���دن���ي���ا، م���ن ب��ي��ن��ه��م 8 
�أطفال، و4 �شيد�ت، و�إ�شابة ما ل 

يقل عن 1100�آخرين.
�لتي  �ل����ه����ج����م����ات،  و�����ش���ت���ه���دف���ت 
ت��اري��خ ���ش��دور �لقر�ر  ن��ف��ذت م��ن 
�لعام  م��ن  �أيلول-�شبتمرب   27 يف 
�شدور  ت����اري����خ  وح���ت���ى  �مل����ا�����ش����ي، 
�ل��ت��ق��ري��ر، حم��اف��ظ��ة ري���ف دم�شق 
8 مناطق،  28 مرة يف  باأكر من 
�ل��غ��از�ت يف  ه��ذه  ��شتخدمت  حيث 
�أكر  منطقة )�لدخانية( وحدها، 
9 م���ر�ت، يف ف��رتة ل تتجاوز  م��ن 
����ش��ت��ه��دف��ت قو�ت  14 ي��وم��ا. ك��م��ا 
بالغاز�ت  حماة  حمافظة  �لنظام، 
�ل�شامة، �أك��ر من 17 م��رة، يف 5 
مدينة  ح�شة  بلغت  حيث  مناطق، 
م����رة،   12 وح����ده����ا  )ك���ف���رزي���ت���ا( 
ق�شفت فيها بهذه �لغاز�ت، يف حن 
��شتهدفت حمافظة �دلب �أكر من 
6 مر�ت يف 3 نقاط، فيما ق�شفت 
درعا  حمافظة  يف  )عتمان(،  بلدة 
م�����رة. م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى، �شدد 

�أن فريقها مل  �ل�شبكة على  تقرير 
�حلادث،  موقع  زي���ارة  م��ن  يتمكن 
�ملادية  �ل�شبكة  �إمكانيات  تتيح  ول 
ول �لظروف �ملوجودة �أخذ عينات، 
و�إج����ر�ء ف��ح��و���ش��ات، ل��ذ� �عتمدت 
على رو�يات ناجن، و�شهود عيان، 
وعلى معاينة �ل�شور و�لفيديوهات 
�لنا�شطن  م��ن  �إل��ي��ه��ا  وردت  �ل��ت��ي 
�لتقرير  ف���دّع���م���ت  �مل���ع���ت���م���دي���ن، 
ب��رو�ي��ة 16 ���ش��اه��د�، م��ن خمتلف 

�ملحافظات �ل�شورية .
�ل�شبكة  �أن  �ل���ت���ق���ري���ر  و�أ������ش�����اف 
و�لفيديوهات  �ل�شور  من  حتققت 
�لنا�شطن  من  �إليها  �أر�شلت  �لتي 
�ملحافظات  د�خ���ل  �مل��ت��ع��اون��ن، م��ن 
مر�جعة  مت���ت  ح��ي��ث  �ل�������ش���وري���ة، 
ق�شف  وك���ان  ف��ي��دي��و.  مقطع   20
ق����و�ت �ل��ن��ظ��ام ل��غ��وط��ة دم�����ش��ق يف 

�ل��ذي ين�س يف بنوده على  �ل�شهر، 
تدخل جمل�س �لأمن حتت �لف�شل 
بالتفاق  �لإخ��الل  �ل�شابع يف حال 

من قبل �حلكومة �ل�شورية .
م����ن ن���اح���ي���ة �أخ���������رى، ق�����ال وزي����ر 
�خل��ارج��ي��ة �لأمل����اين ف��ر�ن��ك و�لرت 
�إن �ليوم �لذي ي�شهد   ، �شتاينماير 
يوم  �ل�شورين  �لالجئن  م��وؤمت��ر 
و�لدول  لالجئن،  بالن�شبة  مهم 

�ملجاورة �مل�شيفة لهم.
�لأملاين  �ل��وزي��ر  ت�شريحات  ج��اءت 
يف موؤمتر �شحفي م�شرتك عقده 
متام  �للبناين  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��ع 
�ج��ت��م��اع جمموعة  ع��ق��ب   ، ���ش��الم 
�ل��دع��م �ل����دويل م��ن �أج���ل ل��ب��ن��ان ، 
�لذي عقد يف مقر وز�رة �خلارجية 
�لأملانية بربلن، قبيل موؤمتر دعم 
�مل��ن��ط��ق��ة، وظروف  يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 

�لعام  م����ن  �آب-�أغ���������ش����ط���������س   21
�لكيميائية،  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  �مل��ا���ش��ي 
ق���د �أ����ش���ف���ر ع���ن م��ق��ت��ل �أك�����ر من 
�أك��ر من  1400 م��دين، و�إ�شابة 
�آخرين، بح�شب م�شادر  �آلف   10
معار�شة، �لأمر �لذي دفع �لرئي�س 
�لأم��ري��ك��ي ب���ار�ك �أوب���ام���ا، لتخاذ 
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  مب��ع��اق��ب��ة  ق����ر�ر 
ت���ر�ج���ع عقب  �أن����ه  �إل  ع��ل��ى ذل����ك، 
�لت��ف��اق م��ع رو���ش��ي��ا ل��ن��زع �ل�شالح 
�ملجزرة،  وبعد  للنظام.  �لكيماوي 
تقرير  �ل�شبكة، يف  ت�شيف  ح�شبما 
�ل�شورية  وق��ع��ت �حل��ك��وم��ة  ���ش��اب��ق، 
�أي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب من   14 ب��ت��اري��خ 
�لن�شمام  ع���ل���ى  �مل���ا����ش���ي  �ل����ع����ام 
�لأ�شلحة  ت��دم��ري  و  ن��زع  لتفاقية 
�لقر�ر  ���ش��دور  قبيل  �لكيميائية، 
28 من نف�س  �لأمم��ي 2118 يف 

�ل���الج���ئ���ن �ل�������ش���وري���ن �ل�����دويل، 
�لذي ت�شت�شيفه �لوز�رة .

�إن   ، �شتاينماير  قال  �ل�شاأن  وبهذ� 
ف��ك��رة ع��ق��د �مل��وؤمت��ر ت��ب��ادرت لدى 
�شاهد  و�أن�����ه  ل��ب��ن��ان،  �إىل  زي���ارت���ه 
تبذلها  �ل����ت����ي  �جل����ه����ود  ب��ن��ف�����ش��ه 
لبنان، و�لأردن، وتركيا، بغية �إيو�ء 
�ل�شورين،  �ل��الج��ئ��ن  وح��م��اي��ة 
�ل��ف��اري��ن م��ن �حل����رب �ل���د�ئ���رة يف 

بالدهم.
خا�س  �شبب  وج���ود  �إىل  لفت  كما 
لعقد �مل��وؤمت��ر يف ب��رل��ن، و�أن���ه مل 
يعقد ب�شبب �إحد�ث تغيري يف وجهة 
�لق�شية،  ح��ي��ال  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ن��ظ��ر 
موؤكًد�  تطويرها،  �أج��ل  من  و�إمن��ا 
�أن �ملوؤمتر يجب �أن يهتم با�شتقر�ر 

�لدول �مل�شيفة لالجئن.
و�أعرب �شتاينمار ، عن �أ�شفه لعدم 
�نتهاء �حلرب يف �شوريا، لفًتا �إىل 
�أن �ملزيد من �لالجئن قد يفرون 
عقد  �مل����وؤمت����ر  و�أن  ����ش���وري���ا،  م����ن 
�لالجئن  م��ع  �لت�شامن  لإظ��ه��ار 
لهم،  �مل�شيفة  و�ل��دول  �ل�شورين، 
مبيًنا �أن ممثلن عن �أكر من 35 

دولة �شي�شاركون يف �ملوؤمتر.
م���ن ج��ان��ب��ه �أف�����اد رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
مو�جهة  يف  ب�����الده  �أن  �ل��ل��ب��ن��اين 
بينها  م���ن  �لآن،  ك��ب��رية  حت���دي���ات 
�لعبء �لناجم عن تدفق �لالجئن 
�شرورة  على  م�����ش��دًد�  �ل�����ش��وري��ن، 
تلك  ب��ح��ج��م  �جل���م���ي���ع  ي��ع��ل��م  �أن 

�مل�شوؤولية.
�لأو���ش��اع يف  �أن   ، كما �عترب �شالم 
و�أحدثت  �لأور�ق،  خلطت  �شوريا 
ت���وت���ًر� يف �مل��ن��ط��ق��ة، م�����ش��دًد� على 
مادي،  دع��م  �إىل  بحاجة  ب��الده  �أن 
ول��ي�����س م��ع��ن��وي ف��ق��ط، م��ع��رًب��ا عن 

�أمله باأن يحقق �ملوؤمتر ذلك.

•• بغداد-وا�صنطن-وكاالت:

�لأمريكية  �ل���دف���اع  وز�رة  ق��ال��ت 
�جلوية  �ل���غ���ار�ت  �إن  )ب��ن��ت��اغ��ون( 
�لأمريكي  �ل��ط��ري�ن  ي�شنها  �ل��ت��ي 
د�ع�����س يف كل  م��و�ق��ع تنظيم  على 
من �لعر�ق و�شوريا �أ�شبحت تكلف 
8.3 مالين  �خلزينة �لأمريكية 
عن  يزيد  رق��م  وه��و  يوميا،  دولر 
�لأرقام �لتي �أعلنتها �لوز�رة �شابقا 
�لبنتاغون  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
�لعمليات  ك��ل��ف��ة  �إن  �أورب������ان  ب��ي��ل 
�لوليات  بد�أتها  �لتي  �لع�شكرية 
�لثامن  يف  �لتنظيم  �شد  �ملتحدة 
م��ن �أغ�����ش��ط�����س-�آب �مل��ا���ش��ي بلغت 
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�أكتوبر-ت�شرين �لثاين �حلايل.
�لبنتاغون  �أعلن  �شابق،  وق��ت  ويف 
بلغت  للغار�ت  �ليومية  �لكلفة  �أن 
يوميا،  دولر  مالين  �شبعة  نحو 
وبح�شب م�شوؤول يف �ل��وز�رة طلب 
ع���دم ذك���ر ����ش��م��ه ف����اإن �ل�����ش��ب��ب يف 
عمليات  تكثيف  هو  �لكلفة  �رتفاع 
�لوليات �ملتحدة على �لتنظيم يف 

�لأ�شابيع �لأخرية.
�لع�شكرية  �لعمليات  ه��ذه  ومت��ول 
من ميز�نية �لبنتاغون �ملخ�ش�شة 
للحروب، وهي م�شتقلة عن �ملو�زنة 
�إىل  وت�شبه  للبنتاغون،  �لأ�شا�شية 
ح���د م���ا ب��ط��اق��ة �ئ��ت��م��ان يف جيب 
�لبنتاغون ي�شتخدمها لدفع كلفة 
�لوليات  تخو�شها  �لتي  �حل��روب 

�ملتحدة.
هذه  �شقف  رف��ع  �لكونغر�س  وك��ان 
�ملو�زنة �إىل 85 مليار دولر لل�شنة 
�شبتمرب- �ن��ت��ه��ت يف  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة 
�لبنتاغون  �أن  �إل  �مل��ا���ش��ي،  �أي��ل��ول 
يتوقع �نخفا�شا كبري� يف ميز�نيته 

لل�شنة �ملالية �جلارية.
وت��ق��ود �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة حتالفا 
دوليا و��شعا ملحاربة تنظيم د�ع�س، 
وقد بد�أت يف �لثامن من �أغ�شط�س-

�لهجمات  م��ن  �شل�شلة  �ملا�شي  �آب 
مقاتالت  خاللها  ق��ام��ت  �جل��وي��ة 
�أمريكية بتوجيه �شربات حمدودة 
�شمايل  يف  للتنظيم  تابعة  مل��و�ق��ع 
�لب�شمركة  ق��و�ت  مل�شاندة  �ل��ع��ر�ق 
و�لقو�ت �لتابعة حلكومة بغد�د يف 

مدرج  �ىل  �ل�شاحنات  عرب  ونقلها 
م��ط��ار �مل��و���ش��ل م��ن��ع��ا ل��ه��ب��وط �ي 

طائرة فيه .
�لتنظيم  �أن عنا�شر  �ل�شكان  و�أك��د 
�خلر��شانية  �ل��ك��ت��ل  ����ش��ت��خ��دم��و� 
�ملدينة  خ��ارج  �شو�تر  لعمل  �أي�شا 
وقطع �لطرق �لرئي�شية وخ�شو�شا 

مناطق جنوب وغرب �ملدينة .
وب�����ع�����د ت�����ز�ي�����د ق�������ش���ف �مل�����و�ق�����ع 
د�ع�س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
يف �مل���و����ش���ل م����ن ق���ب���ل ط����ائ����ر�ت 
�لتنظيم  عمد  �ل���دويل،  �لتحالف 
يعرف  ما  بعنا�شر  �ل�شتعانة  �إىل 
ب� قو�ت �لنخبة �لذين ��شتقدمهم 
باحتمال  �شعر  بعدما  �شوريا،  من 
�ملدينة،  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  ف���ق���د�ن 
�لبي�شمركة  ق���و�ت  حت��رز  وق��ت  يف 
يف  د�ع�س  �شد  �نت�شار�ت  �لكردية 
من  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ل�شمالية  �ل��ق��رى 

نينوى.
�شيوخ  �أح���د  �ل���ب���در�ن،  �شعد  وق���ال 
�إن عنا�شر د�ع�س  �ملو�شل،  ع�شائر 
�ل�شيطرة  بفقد�ن  ي�شعرون  ب��د�أو� 
�ل����و������ش����ع����ة، بعد  �مل����دي����ن����ة  ع���ل���ى 

معاركهما ل�شتعادة �ل�شيطرة على 
�ملناطق �لتي خ�شعت للتنظيم.

وي��وج��ه �ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل �لذي 
وعربية  �أوروبية  دول  فيه  ت�شارك 
�شربات جوية ملو�قع تنظيم د�ع�س 
يف �شوريا و�لعر�ق يف �إطار �حلرب 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م وحماولة  ع��ل��ى  �مل��ع��ل��ن��ة 
�حلد من تقدمه يف مناطق �أو�شع 

يف �لدولتن.
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  �أق�������دم  م���ي���د�ن���ي���ا 
�لكتل  ت���وزي���ع  ع��ل��ى  �ل���ث���الث���اء،   ،
�ل��ك��ون��ك��ري��ت��ي��ة ، �ل��ت��ي رف��ع��ه��ا من 
�لدولة  ودو�ئ��ر  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شات 
بعد �شيطرته على مدينة �ملو�شل 
�مل���ا����ش���ي،  ح����زي����ر�ن-ي����ون����ي����و  يف 
ع��ل��ى م����د�رج م��ط��ار �مل��و���ش��ل، ملنع 
هبوط �لطائر�ت فيه، ف�شاًل عن 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا ل��ق��ط��ع �غ��ل��ب طرق 

�ملدينة.
عنا�شر  �إن  حمليون  �شكان  وق���ال 
فجر،  م��ن��ذ  ق��ام��ت  د�ع�����س  تنظيم 
�م�������س ب��ج��م��ع �ل��ك��ت��ل و�حل���و�ج���ز 
�ل����ك����ون����ك����ري����ت����ي����ة �ل������ت������ي ك����ان����ت 
�لمنية  �ل�����ق�����و�ت  ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 

�ل�����ش��رب��ات �جل��وي��ة �مل��وج��ع��ة �لتي 
�ليومن  خ��الل  �لتنظيم  تلقاها 

�ملا�شين .
�لتنظيم بد�أو�  �أن عنا�شر  و�أو�شح 
وتغيري  م��و�ق��ع��ه��م  يف  �ل��ت��ح�����ش��ن 
غ������ارة جوية  ب���ع���د  م��ع�����ش��ك��ر�ت��ه��م 
له  �أكرب جتمع  ��شتهدفت �جلمعة 
يف منطقة �لكندي، و�أعقبها حملة 

�غتيالت لعنا�شره .
�أن د�ع�����س جلب  وك�����ش��ف �ل���ب���در�ن 
�ملئات من مقاتليه من �لنخبة من 
جن�شيات  م��ن  وغالبيتهم  ���ش��وري��ا 
�ملو�شل،  �إىل  و�أج���ن���ب���ي���ة  ع��رب��ي��ة 
ل�����ش��ب��ط �لأو�����ش����اع ف��ي��م��ا لوحظ 
�خ���ت���ف���اء ع��ن��ا���ش��ر �ل��ت��ن��ظ��ي��م من 
عنا�شره  تقل�س  كما  �لعر�قين، 
�لذين ير�قبون �لأ�شو�ق و�ل�شو�رع 
وي��ح��ا���ش��ب��ون �ل��ن�����ش��اء �ل���ل���و�ت���ي ل 

يرتدين �لنقاب .
و��شل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
���ش��ك��ان �ملدينة،  �ع��ت��ق��ال ع���دد م��ن 
خ���������ش����و�����ش����اً �����ش����ب����اط �جل���ي�������س 
و�أ�شاتذة  وم��وظ��ف��ن  و�ل�����ش��رط��ة 
ج��ام��ع��ات و�أط����ب����اء، و�أع������دم ع���دد�ً 
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 ••برازيليا-اأ ف ب:
�ملتف�شي  �لف�شاد  من  رو�شيف  ديلما  �لرب�زيلية  �لرئي�شة  �شتجعل 
�شغلها �ل�شاغل خالل وليتها �لثانية، على �ن تن�شرف بكل قو�ها 
عو�قب  �شتو�جه  لكنها  و��شتئ�شالها،  �لظاهرة  هذه  معاجلة  �ىل 
بعد  �لي�شارية  �لرئي�شة  وق��ال��ت  �ملتفجرة.  ب��رتوب��ر����س  ف�شيحة 
�ل�شارم  �لتز�مي  �شاأثبت  �شئيل،  بفارق  جديدة  لولية  �نتخابها 
وتعديل  �لرقابة  موؤ�ش�شات  تعزيز  خ��الل  من  �لف�شاد،  مبكافحة 
�لقانون لطي �شفحة �لفالت من �لعقاب . وقد �خذت رو�شيف 
�لف�شائح  م��ن  �ل��رب�زي��ل��ي  للمجتمع  �ل�����ش��دي��د  ب��ال���ش��ت��ي��اء  علما 
�ملتكررة �لتي �شوهت كثري� �شورة حزب �لعمال �لذي تنتمي �ليه 

خالل �ثنتي ع�شرة �شنة يف �حلكم.

قد  �ل�شيا�شي  و��شتغاللها  برتوبر��س  ف�شيحة  عن  �لك�شف  لكن 
�لنتخابية  �حلملة  خ�شم  ففي  �ل�شالحية  م�شاريعها  يعرقل 
�نفجرت �لق�شية �لتي مل تزل يف بد�يتها. وقد ��شتعل فتيلها مع 
قر�ر مدير �لتكرير �ل�شابق يف برتوبر��س، باولو روبرتو كو�شتا، 
�ملوقوف يف ق�شية تبيي�س �مو�ل، �لتعاون مع �ل�شرطة يف مقابل 

خف�س عقوبته �ذ� ما قدم �دلة على ما يقوله.
و�كد �نه ن�شق من 2004 �ىل 2012، منظومة لزيادة فو�تري 
منها  تقتطع  كانت  منها،  و�مل�شتفيدين  برتوبر��س  بن  �ل�شو�ق 
�ىل  ت��دف��ع  ث��م  �شريبية  م����الذ�ت  يف  تبيي�شها  ي��ج��رى  ع��م��ولت 

برملانين لتمويل حمالتهم.
��شماوؤهم  �شتبقى  برملانيا  �ملتهم عن حو�ىل خم�شن  وك�شف هذ� 
طي �لكتمان طاملا مل ينقل �جلانب �ل�شيا�شي للملف �ىل �ملحكمة 

�لعليا.
لكن جملة فيجا للتحقيقات �لتي تنا�شب حكومة حزب �لعمال 
نفت  �لتي  �لول  �ل�شف  �شخ�شيات  بع�س  ��شماء  ن�شرت  �ل��ع��د�ء، 
يف  �ل�شندوق  �من  ��شماء  و�وردت  �لف�شيحة.  تورطها يف  ر�شميا 
و�ل�شيوخ،  �لنو�ب  جمل�شي  ورئي�شي  �لطاقة  ووزي��ر  �لعمال  حزب 
�لرب�زيلية،  �لدميوقر�طية  �حل��رك��ة  ح��زب  يف  جميعا  �لع�����ش��اء 
�ل�شا�شي  �لخ��ر  �مل�شبوه  وب��د�أ  �لعمال.  نيابي حل��زب  �ب��رز حليف 
يف �لق�شية، رجل �لعمال �لربتو يو�شف، �خلبري �ملايل �لغام�س 
�لدليل  يقدم  �ن  دون  وم��ن  باعرت�فاته  �ي�شا  ي��ديل  للمنظومة، 
وديلما  �شيلفا  د�  ل��ول  �ل�شابق  �لرئي�س  �ن  �ك��د  ي��ق��ول،  م��ا  على 
رو�شيف كانا على علم بوجود منظومة �لف�شاد هذه، كما جاء يف 
مقالة ن�شرتها جملة فيجا ع�شية �لنتخابات وو�شفتها �لرئي�شة 

باأنها �رهاب �نتخابي . و�عترب رئي�س منظمة كوينتا�س �بريتا�س 
غري �حلكومية ملكافحة �لف�شاد، جيل كا�شتيلو بر�نكو، �نه �ذ� ما 
�لثانية  �لولية  على  كثري�  ف�شيوؤثر  �مل�شبوهان،  يقوله  ما  تاأكد 

لرو�شيف، وقد يوؤدي �ي�شا حتى �ىل طلب عزلها .
وتزد�د خطورة هذه �لق�شية لنها �لف�شيحة �لثانية �ملدوية �لتي 
�لرب�زيليون  ين�س  ومل  �شنو�ت  خالل  �لعمال  حزب  �شمعة  تلطخ 
بعد ق�شية من�شالو )�ملبالغ �ل�شهرية �لكبرية( �لتي تتمحور حول 
للول  �لوىل  �لرئا�شية  �لولية  نو�ب حلفاء خالل  ��شو�ت  �شر�ء 
د� �شيلفا وقد حكم على عدد كبري من م�شوؤويل حزب �لعمال يف 
دير�شو.  جوزيه  �شيلفا  د�  للول  �ل�شابق  �مل�شاعد  ومنهم   2012
وقد حلت ديلما رو�شيف مكانه يف من�شب مديرة مكتب د� �شيلفا 

يف 2005.

••هونغ كونغ-اأ ف ب:

ه��ون��غ كونغ  �حل��ا���ش��دة يف  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ب��دء  �شهر على  بعد 
تت�شاءل �حلركة �ملنادية بالدميقر�طية عن كيفية �حلفاظ 
�ل�شارع  �ل��ذي��ن م��ا ز�ل���و� يحتلون  �ول��ئ��ك  �ل��زخ��م، لكن  على 
يقولون �ن وجه �مل�شتعمرة �لربيطانية �ل�شابقة قد تغري �ىل 
�لبد. يف 28 �يلول-�شبتمرب ت�شارعت فجاأة حملة �لتعبئة 
للمطالبة باقر�ر �لقرت�ع �لعام �ملبا�شر و�لتام يف �لنتخابات 
�ملقبلة لرئي�س �ل�شلطة �لتنفيذية �ملحلية يف 2017. وقد 
و�ج����ه م��ت��ظ��اه��رون ي��ح��م��ل��ون ف��ق��ط �مل���ظ���الت ل��ل��دف��اع عن 
ما  �ل�شرطة  قبل  للدموع من  �مل�شيل  �لغاز  �ط��الق  �نف�شهم 
وبعد  �ل�شارع  �ىل  �لنزول  �ىل  �ملحتجن  �لف  ع�شر�ت  دفع 
نحو �ربعة ��شابيع تقل�س عدد �ملتظاهرين ب�شكل كبري لكن 
ما ز�ل هناك مت�شددون يحتلون �ربعة �حياء يف هونغ كونغ.

قيد  بكن  تزيح  �ن  يتوقعون  �لذين  �ملر�قبون  وقليلون هم 

•• خرية ال�صيباين:
�نت�شر ند�ء تون�س، وترنحت �لنه�شة ومل ت�شقط، ولكنها 
بحكم مرتبتها �لثانية حتولت �إىل جمرد �شريك يف �شياغة 
�لقر�ر �ل�شيا�شي و�أحد مفاتيحه، ولي�شت مفتاحه وم�شدره 

و�شانعته كما كان �ل�شاأن يف �لثالث �شنو�ت �ملا�شية.
هذ� �مل�شهد �ل�شيا�شي �جلديد، يجعل من ت�شكيل �حلكومة 
�لتون�شية �لقادمة م�شالة معقدة ولن يكون طريقها معبد� 
بت�شكيلها  �شيكلف  �ل��ذي  تون�س  ن��د�ء  و�شيو�جه  و�شالكا، 
�شعوبات لفتقاره لأغلبية مطلقة، وللتز�مه �مل�شبق باأنه 
�لدميقر�طية،  �لعائلة  لن يحكم مبفرده ولكن مب�شاركة 
�لنه�شة  ح��رك��ة  م��ع  �ل��ت��ح��ال��ف  مبدئيا  ب��ذل��ك  م�شتبعد� 
�لإ�شالمية يف حكومة و�حدة، خيار يبدو �أّن طبيعة �لنتائج 

�لنتخابية و�أرقامها جاءت لت�شعه على �شفيح �شاخن.
مع  �لتحالف  ع��ن  �حل��دي��ث  �أّن  تون�س  ن���د�ء  تاأكيد  ورغ���م 
بع�س �لأحز�ب �شابق لأو�نه، و�ن �لقر�ر لن يح�شم �إل بعد 
�شدور �لنتائج �لر�شمية ونتائج �لنتخابات �لرئا�شية، فان 
�لتي  و�لأط��ر�ف  �ل�شوؤ�ل حول طبيعة �حلكومة �جلديدة 

�شتوؤثثها �شّجل ح�شوره بقوة، و�أ�شبح هاج�س �لكثريين.
ف��م��ا ه���ي �خل����ي����ار�ت �أم�����ام ح��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����س لت�شكيل 
و�لإ�شالمين  باأنها  تنفيذ وعدها  �حلكومة، وهل ميكنها 

خطان متو�زيان ل يلتقيان؟ 
�أنه ل خيار  يبدو للوهلة �لأوىل، وح�شب عديد �ملحللن، 
�لنه�شة  حركة  مع  �لتحالف  �إل  تون�س  ن��د�ء  حركة  �أم��ام 
�أمام  �شالكة  طريقها  تكون  حكومة  لتكوين  �لإ�شالمية 

�لربملان �جلديد. 
�لتحالف بن حزبي  يتم  �أن  �ل��ر�أي  ه��ذ�  �أ�شحاب  ويتوقع 
�لند�ء و�لنه�شة باعتبار �أنهما ي�شمان وحدهما �لأغلبية 
�حلكم  نظام  �أن  خا�شة  م�شتقرة  حكومة  لت�شكيل  �ملطلقة 
�لربملاين �ملعتمد يف تون�س مبني على �لتحالفات �حلزبية 
�حلكومي  �ل�شتقر�ر  تامن  يخ�س  ما  ه�ّس يف  نظام  وهو 

و�ل�شيا�شي. 
ن��د�ء تون�س ع��دم �لتحالف مع �لنه�شة  �أّم��ا يف ح��ال ق��رر 
يف  �ل�شغرية  �لتمثيلية  ذ�ت  �لأح��ز�ب  بقية  و�لتحالف مع 
مبنية  م�شتقرة  غ��ري  �شيفرز حكومة  ذل��ك  ف��ان  �ل��ربمل��ان، 
ع��ل��ى �لب���ت���ز�ز �حل���زب���ي ومي��ك��ن �إ���ش��ق��اط��ه��ا ب�����ش��رع��ة مما 
�لقت�شادي  و  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  على  �شلبا  �شينعك�س 
للبالد، ��شتقر�ر تتطلبه �ملرحلة، ومُتليه طبيعة �لأو�شاع 

�لقائمة �لتي تّت�شم بالتعقيد و�لرتدي. 
ولئن توؤكد قياد�ت من �لنه�شة باأنه ل مانع لدى �حلركة 
�لنه�شة  دع��وة  �نطالقا من  تون�س  ن��د�ء  مع  �لتحالف  يف 
�إىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مو�جهة 
تون�س،  ن��د�ء  ف��اإّن   ، �لكبرية  �لبالد  ��شتحقاقات وحتديات 
�لذي �لتزم يف حملته �لنتخابية بالتحالف مع من ي�شبهه 
ويف  �ملجتمعي،  �مل�����ش��روع  نف�س  وي�شاركه  و�شيا�شيا  فكريا 
نتائج  �أّن  باعتبار  �مل���اأزق،  ه��ذ�  من  لالإفالت  منه  حماولة 
�لقفز  ي�شعب  كرقم  �لنه�شة  ثقل  على  �أبقت  �لنتخابات 
عليه �أو جتاهله يف �ملعادلة �ل�شيا�شية �ملرتقبة، طرح فكرة 

�لتعاي�س بديال عن �لتحالف.
فقد �أكد �برز رموزه �أّن تكوين �حلكومة �لقادمة مرتبط 
تركيبة  يف  �شتح�شم  �ل��ت��ي  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ن��دوق  ب��ن��ت��ائ��ج 
�إىل ق���ر�ر �حل���زب �مل�شبق  ُم�����ش��ريي��ن  �ل��ق��ادم��ة،  �حل��ك��وم��ة 
بالتحالف مع �لقوى �لدميقر�طية، �إل �أنهم ل ي�شتبعدون 
نتائج  تفر�شه  ق��د  �ل��ذي  �حلكومي  بالتعاي�س  �أ�شموه  م��ا 
���ش��ن��ادي��ق �لق�����رت�ع وع����دد �مل��ق��اع��د �خل��ا���ش��ة ب��ك��ل حزب، 
�لتعاي�س  ومعنى  �لتحالف  معنى  �ختالف  على  ُم�شّددين 

�حلكومي. 
�لند�ء  �أّن عدد� من قادة  �إىل  وبالنظر  �ملنطلق،  ومن هذ� 
ي���رون �أن �ل��ت��ن��اق�����س م��ع �لإ���ش��الم��ي��ن ه��و �ك���رب م��ن �أية 
�إىل  تتجه  ق��د  �لنية  ف��ان  بينهما،  �ل��ه��وة  جل�شر  حم��اول��ة 

تدعمها  حزبية  غري  وتكنوقر�ط  كفاء�ت  حكومة  ت�شكيل 
قاعدة برملانية و��شعة جتمع بن �لنه�شة و�لند�ء يف �شياق 

�لتعاي�س ل �لتحالف.
ميكن  لأن��ه  للتج�شيم،  �لأق���رب  يكون  ق��د  �ل�شيناريو  ه��ذ� 
ند�ء تون�س من �شرب ع�شافري عديدة بحجر و�حد. فهو 
من جهة ي�شكل خمرجا للند�ء يج�شم من خالله �لتز�مه 
ب��ع��دم �ل��ت��ح��ال��ف م��ع �ل��ن��ه�����ش��ة، ويف ن��ف�����س �ل��وق��ت تفادي 
�ل�شيا�شية  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  منطقة  جم���دد�  ت��ون�����س  دخ���ول 
�عتماد� على و�شفة �لتعاي�س �ل�شحرية، وُيعفيه �أي�شا من 
غ�شب �لقاعدة �لتي �نتخبته على �أ�شا�س رف�شها للنه�شة 
و�مل�شروع �لإ�شالمي، وقبل هذ� وذ�ك عدم حتّمله مبفرده 
م�شوؤولية  وخا�شة  �لثقيل،  وحملها  �لقادمة  �ملرحلة  وزر 

�لف�شل يف �إد�رتها.
ويتجلى هذ� �خليار يف ما �أك��ده �لأم��ن �لعام حلزب ند�ء 
تون�س من �أّن �حلكومة لن تكون حزبية بل �شيتم �إ�شر�ك 
�لكثري من �لأطر�ف، �أطر�ف �شتتحدد بعد ظهور �لنتائج 

�لنهائية.
و�لالفت �أي�شا هنا، �أن ند�ء تون�س ي�شعى �إىل �أن يجعل من 
و�إمنا  �شرفا،  ند�ئّيا  هّما  لي�س  �حلكومة  ت�شكيل  مو�شوع 
ومنظمات  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  جميع  بن  ت�شاور  مو�شع 
�جلميع  �أم��ام  مفتوحا  �لباب  ي��رتك  مما  �مل��دين،  �ملجتمع 
�لند�ء  ق��ي��اد�ت  ت��وؤك��ده  م��ا  ُيج�ّشد  مب��ا  �أي  ��شتثناء،  دون 
�مل�شهد  �لنه�شة جزء من  �أن حركة  منذ مدة طويلة، من 

�ل�شيا�شي ل ميكن �إق�شاوؤه.
من جهة �أخرى، ح�شابّيا ميكن حلركة ند�ء تون�س ت�شكيل 
لالأرقام  وفقا  �ن��ه  �إىل  هنا  وي�شار  �لنه�شة،  دون  حكومة 
�لرغم  على  �لت�شريعية  �لنتخابات  تون�س  ن��د�ء  يت�شدر 
84 مقعد�  ب�  ن�شبية  �أغلبية  �أن��ه ل يتوفر �شوى على  من 
�لأرقام  �نتظار  �أولّية(، يف  �أرق��ام  217( بح�شب  �أ�شل  من 
�لقيام  ت��ون�����س  ن���د�ء  ع��ل��ى  وي��ت��وج��ب  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة،  �لر�شمية 
لت�شكيل  لتوؤهله  مقاعد   109 �شقف  لبلوغ  بتحالفات 

حكومة.
�لقوة  �ل�شعبية،  �جلبهة  موقف  رهن  �خليار  هذ�  ويبقى 
�ل��ر�ب��ع��ة يف �ل��ربمل��ان �جل��دي��د، �إىل ج��ان��ب �أح���ز�ب �أخرى، 
�ملنتظر  �لد�شتوري  �ملبادرة  تون�س وحزب  �آفاق  منها حزب 

حتالفهما مع �لند�ء.
غري �أّن �ن�شمام �جلبهة �ل�شعبية للند�ء يف حكومة و�حدة 
بن  �لإي��دي��ول��وج��ي  للتباين  بالنظر  �لهن  ب��الأم��ر  لي�س 
�أّن �جلبهة ل  رغ��م  �أخ��رى  �عتبار�ت  �إىل جانب  �لطرفن 

ترف�س �لفكرة من حيث �ملبد�أ. 
عن  حديثهم  يف  �ل�شعبية  �جلبهة  ق���ادة  بع�س  �أك���د  فقد 
�أّن  �ملقبلة،  ند�ء تون�س يف �حلكومة  �لتحالف مع  �إمكانية 
من  م��ان��ع  ف��ال  تون�س  خ��ري  فيه  م��ا  على  مّت  �إذ�  �لتحالف 
ذلك، م�شددين يف �ملقابل على �أّن �جلبهة لن تتحالف مع 

�أي جهة �إذ� كان يف ذلك �شرر �أو �إ�شاءة لل�شعب �لتون�شي.
�لند�ء  برنامج  �إىل م�شمون  �إ���ش��ارة  �ل���ش��ت��در�ك  ه��ذ�  ويف 
�لقت�شادي �أ�شا�شا، مما يجعل من �ل�شعب ح�شب �جلبهة 
�آخرين  حمللن  ت�شّور  ح�شب  و  �لطرفن  بن  �لتحالف 
�ل�شعبية  و�جلبه�ة  تون�س  ن��د�ء  حركة  بن  �لتحالف  ف��اإّن 
و�آفاق تون�س وحزب �ملبادرة �شبه ُم�شتحيل، لأنه ل ميكن 
جلو�س �جلبهة �ل�شعبية، �لئتالف �لي�شاري و�لقومي، �إىل 

جانب حزب �ملبادرة �لد�شتوري يف نف�س �لتحالف.
كل هذ� يجعل من مهمة ند�ء تون�س �شعبة، وي�شع قيدوم 
�ختبار  �أم���ام  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  �لتون�شية  �ل�شيا�شة 
�لنت�شار:  ن�شوة  بعد  عليه  يح�شد  ل  موقف  ويف  جديد 
فهل �شينجح، مرة �أخرى، يف توفري و�شفة خال�س حزبه 
�مل��اأزق و�لإم��ك��ان �ل�شعب، بعدما جنح يف حتقيق  من هذ� 
و�شفة خال�س تون�س من خالل تكري�س �لتو�زن �ل�شيا�شي 
بتاأ�شي�شه �لند�ء، و�إخر�جها من �أزمة كانت �شتع�شف باركان 

دولتها، و�إنقاذ مدنّية �لدولة على وجه �خل�شو�س..؟ 

�منلة عن مطالبها. فان و�فقت �ل�شن على مبد�أ �لقرت�ع 
�لعام �ملبا�شر لنتخاب رئي�س �ل�شلطة �لتنفيذية �ملحلية يف 
2017 فانها تريد �لحتفاظ باليد �لطوىل على �لعملية 
�لنتخابية و�ل�شر�ف على �لرت�شيحات. ويبدو �ن �حلكومة 
�ملحلية �رتاأت �ن ترتك �حلركة لت�شعف من تلقاء ذ�تها. ل 
�شبعة  �لبالغ  كونغ  هونغ  �شكان  من  كبري�  ع��دد�  و�ن  �شيما 
عودة  م��ن��ذ  �زم���ة  �خ��ط��ر  يعي�شون  و�ل��ذي��ن  ن�شمة  م��الي��ن 
1997، �شاقو�  �مل�شتعمرة �ل�شابقة �ىل �ح�شان �ل�شن يف 
�لنقل  وو���ش��ائ��ل  �خلانقة  �ل�شري  زح��م��ة  مو�جهة  م��ن  ذرع���ا 
يف  �لكبري  �ل��ت��ده��ور  م��ن  جت��ار  ي�شكو  كما  �ملكتظة.  �لعامة 
رقم �عمالهم يف هذه �ملدينة حيث تعترب �ليجار�ت �لعلى 
يف �لعامل. ويت�شاءل قادة �حل��ر�ك حتت هذ� �ل�شغط حول 
قادة  �ح��د  وون��غ  جو�شو�  ف��ريى  �عتمادها.  �ل��و�ج��ب  �ل�شبل 
�ل��ط��الب �ل��ب��ارزي��ن يف ث���ورة �مل��ظ��الت �م���ر� و�ح���د� وه��و �ن 

�لتقهقر لي�س خيار�.

�إن  �ملو�شل  �شكان  ويقول عدد من 
يزد�د  ب���د�أ  �مل��و���ش��ل  �أه����ايل  �شخط 
عنا�شر  ت�����ش��رف��ات  ت��ز�ي��د  ب�شبب 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م ب��ح��ق��ه��م، خ�����ش��و���ش��ا �أن 
�لإ�شالمية(  )�ل�شرطة  ع�ش�شهم 
ن��ي��ن��وى ل�شطياد  ����ش���و�رع  جت���وب 
وجهها  غ��ط��اء  ك�����ش��ف��ت  �إذ�  �مل������ر�أة 
من  وي��ح��ا���ش��ب  ط��ري��ق��ه��ا،  لتتبن 
خالف  �إذ�  �لذكور  من  معها  يكون 
عدم  على  ي�شر  م��ن  ويجلد  ذل��ك 

بعدم  ت��ر�ف��ق��ه  �ل��ت��ي  �مل�����ر�أة  تنبيه 
رفع نقابها، �أو من ي�شبط يدخن 
�شيكارة، لأخذ ق�شا�س فعلته 70 

جلدة .
وي�����وؤك�����د �ل�������ش���ك���ان �مل���ح���ل���ي���ون �أن 
�لإع��د�م��ات �لأخ��رية �لتي ق��ام بها 
عنا�شر �لتنظيم بحق 29 �شابطاً 
ز�دت  �ل��ع��ر�ق��ي،  �جلي�س  يف  �شابقاً 
م��ن ح��دة �ل��ت��وت��ر و����ش��ت��ي��اء �أهايل 

�ملو�شل .

و�إعطاء  �ل��ع��م��ال��ة  ب��ت��ه��م��ة  م��ن��ه��م، 
معلومات �إىل �حلكومة و�لوليات 

�ملتحدة .
ويف ظل حتول مدينة مو�شل �إىل 
ولي���ة ن��ي��ن��وى �إح����دى م���دن دولة 
�خلالفة، وقيام �لأحكام �ل�شرعية، 
�لن�شو�س  ب��ح�����ش��ب  و�ل��ق�����ش��ا���س 
�ل�شخط  ح���ّدت  �رتفعت  �لدينية، 
�ملدين ل�شكان �ملدينة �شد عنا�شر 

�لتنظيم.

عربي ودويل
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مال واأعمال
افتتاح فعاليات الدورة الـ 7 ملعر�ص �صيرتيد البحري ال�صرق الأو�صطارتفاع موؤ�صر �صوق دبي املايل بن�صبة 0.02 % يف ختام تداولت ام�ص

�إذ  �ل��ت��د�ول  قيمة  حيث  م��ن  ن�شاطا  �أك���ر  �لقاب�شة  �أر�ب��ت��ك  �شهم 
يف   35.2 ن�شبته  ما  با�شتحو�ذ  دره��م  مليون   389.5 نحو  بلغت 
�ملائة من قيمة تد�ولت �ل�شوق مرتفعا �شعره 0.08 درهم ليغلق 
�لعقار�ت و�لإن�شاء�ت �لهند�شية  4.38 درهم. وت�شدر قطاع  على 
باقي �لقطاعات �ملتد�ول �أ�شهمها من حيث قيمة �لتد�ول يف �ل�شوق 
مببلغ 759.7 مليون درهم �أي ما ن�شبته 68.6 يف �ملائة. وفيما 
�إجمايل  بلغ  فقد  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  يف  �لأجنبي  بال�شتثمار  يتعلق 
438.3 مليون  �م�س نحو  �لأ�شهم  �لأجانب من  قيمة م�شرتيات 
درهم لت�شكل ما ن�شبته 39.6 يف �ملائة من �إجمايل قيمة �مل�شرتيات 
يف حن بلغ �إجمايل قيمة مبيعاتهم 505.4 مليون درهم بن�شبة 
�شايف  ب��ذل��ك  لي�شل  �ملبيعات  قيمة  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   45.7

�ل�شتثمار �لأجنبي �إىل 67.1 مليون درهم كمح�شلة بيع.

•• دبي-وام:

�رتفع موؤ�شر �شوق دبي �ملايل بن�شبة 0.02 يف �ملائة متقدما 0.8 
نقطة ليغلق عند م�شتوى 4626.1 نقطة يف ختام تد�ولت �م�س 
�لتي بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم و�شط �رتفاع �أ�شعار �أ�شهم 10 
�شركات وهبوط �أ�شهم 13 �شركة وثبات �أ�شعار �شركة و�حدة. وكان 
م�شرف �ل�شالم � �لبحرين �أكر �ل�شركات �رتفاعا من حيث �لتغري 
4.1 يف �ملائة  1.79 درهم بن�شبة تغري بلغت  �أ�شعارها باإغالق  يف 
�أ�شعارها  يف  �نخفا�شا  �ل�شركات  �أكر  �لقاب�شة  �كتتاب  كانت  بينما 

باإغالق 0.62 درهم بن�شبة تغري �شالب 2.8 يف �ملائة.
15 يف  �مل��ايل هو  دب��ي  �شوق  به يف  �ملعمول  �لتقلب  �أن نطاق  يذكر 
�أدن��ى. وكان  �ملائة هبوطا كحد  �أق�شى و10 يف  �ملائة �شعود� كحد 

و�لتي تهدف �إىل تفعيل قنو�ت �لتو��شل بن �ملعنين بالقطاع �لبحري على 
�لبحري  �لقطاع  ورو�د  �لقر�ر  �شناع  وتعريف  و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�شتوى 
ورجال �لأعمال باأف�شل �ملمار�شات ل�شمان �ل�شتفادة �ملثلى من �آفاق �لنمو 
�لهائلة �ملتاحة �شمن �لقطاع �لبحري يف �إمارة دبي �لتي ت�شري �ليوم بخطى 

ثابتة لت�شبح و�حدة من �أهم �لوجهات �لبحرية عامليا.
تنظمه  �ل��ذي   2014 �لبحري  �لأو�شط  �ل�شرق  �شيرتيد  معر�س  وي�شهد 
م�شاحة  على  دول��ة   34 من  عار�شة  جهة   298 م�شاركة  �شيرتيد  �شركة 
14 باملائة زيادة  983 مرت� مربعا ما ميثل  �آلف و   4 عر�س تزيد على 
عن م�شاحة �لعر�س يف دورة �لعام 2012 وذلك لالإطالع على �لإمكانات 
�لو�عدة �ملتاحة �شمن �لقطاع �لبحري �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي وتاأ�شي�س 
فر�س  لتوظيف  �لبحري  �لقطاع  رو�د  بن  متينة  �إ�شرت�تيجية  �شر�كات 

�لأعمال �جلديدة بال�شكل �لأمثل.

•• دبي- وام:

�فتتح �شعادة �شلطان بن �شليم رئي�س موؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة 
�لدورة  فعاليات  �م�س  �ملالحية  دب��ي  مدينة  �شلطة  رئي�س  دب��ي  يف  �حل��رة 
�ل�شابعة من معر�س �شيرتيد �ل�شرق �لأو�شط �لبحري �حلدث �لر�ئد �لذي 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لبحري  �لقطاع  ج��و�ن��ب  خمتلف  على  �ل�شوء  ي�شلط 

. �لأو�شط و�ملنعقد على هام�س فعاليات �أ�شبوع دبي �لبحري 2014 
وي�شتمر �ملعر�س �لذي يقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�أكتوبر   30 ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لغاية 

�جلاري مب�شاركة نخبة من كبار �خلرب�ء ورو�د �لقطاع.
وقام �شعادة بن �شليم بجولة يف �ملعر�س حيث ز�ر جناح �شلطة مدينة دبي 
�لبحرية  �ل�شلطة  قبل  من  �ملقدمة  �خلدمات  كافة  على  و�إطلع  �ملالحية 

13 األف زائر اطلعوا على 65 تطبيقًا حكوميًا ذكيًا 

دائرة حكومة دبي الذكية تكّرم اجلهات امل�صاركة يف من�صتها يف جيتك�ص 2014

ويل عهد الفجرية يفتتح فعاليات الدورة الأوىل مللتقى الإمارات للتخطيط القت�صادي 

�أف�شل  ��ة، وف��ئ��ة  �مل��ن�����شّ �مل�����ش��ارك��ة يف 
��ة. ك��م��ا ك����ّرم كاًل  ع��ار���س يف �مل��ن�����شّ
�لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م���ن م��رك��ز 
ع��ل��ى ج���ه���وده و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت �لتي 
و�شركة  �مل��ن�����ش��ة،  لإجن������اح  ق��دم��ه��ا 
قامت  �ل����ت����ي   Kingsmen
بت�شميم وتنفيذ �ملن�شة لهذ� �لعام، 
وجمموعة �جلهات �لإعالمية �لتي 
�لتغطية  يف  ف���ّع���ال  ب����دور  ���ش��اه��م��ت 
�لإعالمية للمن�شة خالل �ملعر�س، 
وقناة   ،MEMS ���ش��رك��ة  وه����ي: 
�ليوم  �لإم���ار�ت  دب��ي، و�شحف  �شما 
ووكالة  و�لحت��اد،  و�خلليج  و�لبيان 
و�ل�شايغ   ، و�م  �لإم���������ار�ت  �أن����ب����اء 
بالنيت  �أوري��ن��ت  و�شركة  ل��الإع��الم، 

للعالقات �لعامة.

�إطار  يف  وذل��ك  �لوطني  �لقت�شاد 
�لتكامل  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل�����ش��ع��ي 
�لدولة  �إم�����ار�ت  ب��ن  �لق��ت�����ش��ادي 
�لتي  و�ل��روؤي��ة  �لأه����د�ف  وحتقيق 
ح��ددت��ه��ا ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإم�����ار�ت 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ع��رب   2021
�لتي  و�مل���ق���رتح���ات  �لأف����ك����ار  م���ن 

�شيتبناها �مللتقى.
وق�������ام ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ حم���م���د بن 
ح���م���د ب����ن حم���م���د �ل�������ش���رق���ي ويل 
ب��ت��ك��رمي �جلهات  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د 
�ل����ث����الث �مل���ن���ظ���م���ة ومم���ث���ل���ي عن 
دو�ئ���������ر �ل���ت���ن���م���ي���ة �لق���ت�������ش���ادي���ة 
مبختلف �إمار�ت �لدولة �إىل جانب 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجن �لد�عمن 

للمتلقى.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�حتفلت مر�فئ �أبوظبي، �لتي تتوىل �إد�رة وت�شغيل �أول حمطة 
�لتكنولوجية  �لناحية  من  تقدما  و�أكرها  �آلية  �شبه  حاويات 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، بتمكن حمطة �حلاويات يف ميناء 
خليفة �م�س من ك�شر حاجز 2 مليون حاوية منطية منذ �فتتاح 

ميناء خليفة �لر�ئد يف 2012 - 12 - 12.
وتخطت حمطة �حلاويات بهذ� �لإجناز �أهد�فها �شابقة �لتاريخ 
يف  باملئة   20 مبقد�ر  �شنوياً  من��و�ً  وم�شجلة  لتحقيقها  �ملقرر 
�لتي متت مناولتها عرب ميناء خليفة. ويعزى  عدد �حلاويات 
ه���ذ� �لإجن����از �إىل زي����ادة ح��ج��م �ل�����ش��ادر�ت و�ل������و�رد�ت نتيجة 
�لألومنيوم  مثل  �لرئي�شية  �ل�شناعات  بع�س  ن�شاط  لتز�يد 
و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات و�مل��ن��ت��وج��ات �ل��زر�ع��ي��ة، و�مل��ع��ادن جنبا �إىل 

�ملحلين  �لعمالء  �لكبري من  �لطلب  ��شتمر�ر حجم  جنب مع 
و�لعاملين. وعلل �لرئي�س �لتنفيذي ملر�فئ �أبوظبي، مارتن فان 
كفاءة  �إىل  ميناء خليفة  �حلاويات يف  زي��ادة حركة  ليندي،  دي 
�ل�شركة  ب��ه  �ل��ذي حتظى  �ل��ق��وي  و�ل��دع��م  �مليناء  يف  �لإنتاجية 
�ختارت  �لتي  �للوج�شتية  �ل�شحن و�خلدمات  من قبل جمتمع 
حتقيقنا  ميثل  وق��ال:  ب�شائعها.  ل�شحن  مركز�ً  خليفة  ميناء 
�لقوية  خليفة  ميناء  مكانة  على  و����ش��ح��اً  دل��ي��اًل  �لجن���از  لها 
وكفاءة حمطة �حلاويات يف تنويع قاعدتها �لتجارية وموقعها 
�ل�شرت�تيجي وعالقاتها �ملتينة مع عمالئها كما �أ�شاف: نحن 
�أبوظبي،  ملتزمون با�شتمر�ر يف دعم �لنمو �لقت�شادي لمارة 
ويف �لوقت نف�شه نقدم لعمالئنا خدمات �شريعة وفعالة . وقال 
�أبوظبي  ب�شركة  �مل��و�ن��ئ  ل��وح��دة  �لرئي�س  نائب  ليمكي،  غ��اري 
للمو�نئ �ملالك و�ملطور مليناء خليفة: يثبت ميناء خليفة �ليوم 

و�لأعمال  �لبحرية  �لتجارة  تنمية  دع��م  على  مقدرته  بنجاح 
�ل��ق��ائ��م��ة يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل ق��اع��دة ع��ري�����ش��ة من 
وت�شهيل  �لعمالء،  متطلبات  مع  يتالءم  مبا  تتو�شع  �خلدمات 
�إد�رة �أعمالهم ومن خالل تعزيز �شالت �مليناء مبو�نئ �إقليمية 
منتجاتهم.  لت�شويق  عمالئنا  �أم��ام  و��شعاً  �ملجال  تفتح  وعاملية 
تز�يد  م��ع  �ل�شابقة  �ل��ع��و�م��ل  ك��ل  �شاهمت  �ع��ت��ق��ادي،  وبح�شب 
حركة �ل�شتري�د و�لت�شدير عرب �مليناء يف دعم مر�فئ �أبوظبي 
بالعام  مقارنة  باملئة   20 يتجاوز  ممتاز  من��و  معدل  لتحقيق 

�ل�شابق .
جانب  �إىل  �إ�شافية  لوج�شتية  خ��دم��ات  �أبوظبي  م��ر�ف��ئ  تقدم 
خ��دم��ات حم��ط��ة �حل���اوي���ات ح��ي��ث ت��ق��وم ح��ال��ي��ا ب��اإن�����ش��اء مركز 
للتعبئة و�لتغليف ل�شركة بروج لتعزيز قدر�ت �شل�شلة �لتوريد 

�لتي توفرها لعمالئها.

•• دبي-الفجر:

�لذكية  دب��ي  حكومة  د�ئ���رة  ك��ّرم��ت 
يف  �شاركت  �لتي  �حلكومية  �جلهات 
�لإلكرتونية  خدماتها  �آخ��ر  عر�س 
على  �ملبتكرة  �ل��ذك��ي��ة  وتطبيقاتها 
فعاليات  خ����الل  �ل����د�ئ����رة  ��ة  م��ن�����شّ
دورته  يف   2014 جيتك�س  �أ���ش��ب��وع 
��شتمرت  و�لتي  و�لثالثن،  �لر�بعة 
�جلاري،  �أكتوبر   16 �إىل   12 م��ن 
�لإعالمية  �جل���ه���ات  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ل��ت��ي ق��ام��ت ب���دور ب���ارز يف �لتوعية 
فعاليات  وت��غ��ط��ي��ة  �جل���م���اه���ريي���ة 

�لد�ئرة خالل �حلدث.
وقد ح�شر حفل �لتكرمي �لذي �أقيم 
ف�شتيفال  �إنرتكونتيننتال  فندق  يف 
بن  �أح��م��د  �شعادة  جانب  �إىل  �شيتي 
د�ئ���رة حكومة  ع��ام  م��دي��ر  حميد�ن 
دب���ي �ل��ذك��ي��ة ك���ٌل م��ن و���ش��ام لوتاه 
م�����ش��اع��د �مل��دي��ر �ل��ع��ام وم�����رو�ن بن 
حيدر �لرئي�س �لتنفيذي للتخطيط 
و�ل���ت���ط���وي���ر وع�������دد م����ن م���دي���ري 
ومديرين  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل�����دو�ئ�����ر 
عمل  وف��رق  وم�شوؤولن  تنفيذين 
جيتك�س.   يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
�ملمثلن  باحل�شور  �لرتحيب  وبعد 
�شعادة  �ألقى  حكومية،  جهة   41 ل� 
�أثنى فيها  �أحمد بن حميد�ن كلمة 
للجهات  �ل��ن��اج��ح��ة  �مل�شاهمة  ع��ل��ى 
ة و�أد�ئها �ملتميز  �حلكومية يف �ملن�شّ
م�شاهمة  بو�شفها  �ملعر�س،  خ��الل 
�أت������ت م�����ع�����رّبًة ع����ن �جل����ه����ود �لتي 
روؤية  لتنفيذ  �جل��ه��ات  تلك  تبذلها 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�مل�شتقبل  حكومة  �إىل  �لن��ت��ق��ال  يف 
�لذكيتن،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وم����دي����ن����ة 
وحتقيق توجيهات �شمو ويل �لعهد 

•• الفجرية -وام:

�فتتح �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد 
عهد  ويل  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
�ل��ف��ج��رية �م�����س ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة 
�لأوىل مللتقى �لإمار�ت للتخطيط 
رعاية  حت��ت  �ملنعقد  �لق��ت�����ش��ادي 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د 
�لأع���ل���ى ح���اك���م �ل��ف��ج��رية و�ل����ذي 
تنظمه د�ئرة �ل�شناعة و�لقت�شاد 

بالفجرية بفندق نوفيتيل.
ي��اأت��ي �مل��ل��ت��ق��ي مب���ب���ادرة م��ن د�ئرة 
باأبوظبي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لقت�شاد  وز�رة  م�����ن  وب�����دع�����م 
�لقت�شادية  �ل���دو�ئ���ر  وم�����ش��ارك��ة 

�أن���ه���ا ك���ان���ت ���ش��ام��ل��ة ع���رب خمتلف 
�ملقروءة  �لإعالمية  �لقنو�ت  �أن��و�ع 
�إىل  بالإ�شافة  و�ملرئية  و�مل�شموعة 
قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي، عالوة 
على موقع �لد�ئرة �خلا�ّس بجيتك�س 
 ،www: gitex.dubai.ae
�ليومي  �ل��ت��ل��ف��زي��وين  و�ل���ربن���ام���ج 
�ملن�شة  ف��ع��ال��ي��ات  بتغطية  �خل��ا���س 
�حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى ق��ن��اة �شما 
�لر�شا  ن�شبة  �أن  �إىل  م�شرية  دب��ي.. 
�مل�شاركة  �حلكومية  للجهات  �لعام 
 84% �ل��ع��ام  ه��ذ�  بلغت  �ملن�شة  يف 
�لذي  �خلا�س  �ل�شتبيان  على  بناء 
�حلكومية  �جلهات  على  توزيعه  مت 

كّرم  �لفعالية  خ��ت��ام  ويف  �مل�����ش��ارك��ة. 
�ملمثلة  �ل��ف��رق  ح��م��ي��د�ن جميع  ب��ن 
ل���ل���دو�ئ���ر و�جل����ه����ات، ك��م��ا ك�����ّرم 4 
جمالت  يف  جلهودها  تقدير�ً  فئات 
دة، وه����ي: ف��ئ��ة �أف�����ش��ل جهة  حم�����دَّ
�أف�شل  وف��ئ��ة  ��ة،  �مل��ن�����شّ م�����ش��ارك��ة يف 
�حلكومية  �جلهات  من  عمل  فريق 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع د�ئ����رة 
�أف�شل  وف��ئ��ة  �ل��ذك��ي��ة،  دب��ي  حكومة 
�حلكومية  �جل����ه����ات  م����ن  م��ن�����ّش��ق 

ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
ل��دب��ي ب���الإ����ش���ر�ع يف حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
ونّوه   .  2021 نحو  دب��ي  حكومة 
�لد�ئرة  �أن  �إىل  حميد�ن  بن  �شعادة 
متمّر�شاً  ع���م���ٍل  ف���ري���َق  ه����ّي����اأت  ق���د 
متكاملة،  خدمات  توفري  به  مناٌط 
بالتعاون و�لتن�شيق مع فرق �لعمل 
يف تلك �جلهات، نحو حتقيق هدف 
)�حل��ك��وم��ة �مل��رت�ب��ط��ة(، مب��ا يتيح 
ت��ن��ف��ي��ذ �خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة عرب 
رق����م ت��ع��ري��ف��ي و�ح����د ورق����م هاتف 
للو�شول  و�ح���د،  وم��ن مكان  و�ح��د 
�إىل �لهدف �لأ�شمى للحكومة، وهو 

ت�شرف  حتت  وت�شعها  �لذكية  دبي 
�لتي  �خل��رب�ت  جانب  �إىل  �جلميع، 
�حلكومية  �جل��ه��ات  بع�س  متتلكها 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �شوطاً  قطعت  �ل��ت��ي 
عملية  ت�شريع  بهدف  وذل��ك  �أي�شاً، 
�لذكية  �حل���ك���وم���ة  �إىل  �ل���ت���ح���ول 
�شاحب  منحها  �ل��ت��ي  �ملهلة  خ��الل 
رفع  يف  ي�شاهم  ما  للجميع،  �ل�شمو 
�ل���ق���درة �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة لإم������ارة دبي. 
وبعد عر�س فيلم ق�شري حول �أهم 
ة،  �ملن�شّ �شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
حتدثت �شمّية بن حّماد، مدير �إد�رة 
رئي�شة  �لأع��م��ال  وتطوير  �لت�شال 
�لد�ئرة،  يف  جيتك�س  ع��م��ل  ف��ري��ق 

و�إ�شعادهم  �ملتعاملن  حياة  ت�شهيل 
ع���ن���د �حل���������ش����ول ع���ل���ى �خل����دم����ات 
يف  حميد�ن  ب��ن  و�أ���ش��اد  �حلكومية. 
و�لتن�شيق  �ل���ت���ع���اون  ب����روح  ك��ل��م��ت��ه 
�مل�شرتك �لتي �شادت بن هذ� �لعدد 
�لكبري من �جلهات �حلكومية �لتي 
عك�س  م��ا  و�ح���د،  مكان  يف  �جتمعت 
للتكامل  وو�ق��ع��ي��ة  �إيجابية  ���ش��ورة 
و�شاهم  �ل��ز�ئ��ري��ن،  �أم���ام  �حلكومي 
يف �ل�����وق�����ت ن���ف�������ش���ه ب���ن���ج���اح لف���ت 
م�شدد�ً  �لذكية،  دبي  حكومة  ملن�شة 
�جلهات  ت�شتفيد  �أن  ���ش��رورة  ع��ل��ى 
و�لبنية  �لإم��ك��ان��ات  م��ن  �حلكومية 
�ل���ت���ي مت��ت��ل��ك��ه��ا حكومة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

ة، مو�شحة  �ملن�شّ �إجن��از�ت  �أهم  عن 
ة يف هذه �لدورة  �أن عدد زّو�ر �ملن�شّ
 13000 ن��ح��و  ب��ل��غ  جيتك�س  م���ن 
تطبيقاً   65 ع��ل��ى  �ط���ل���ع���و�  ز�ئ�����ر 
�جلهات  عر�شتها  �لذكية  لالأجهزة 
�لأ�شبوع  خ��الل  وج��رى  �حلكومية، 
24 مذكرة تفاهم و�تفاقية  توقيع 
و�شركائها،  �حلكومية  �جلهات  بن 
و�أن ع��دد �جل��ه��ات �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت يف 
للزو�ر  �لتحفيزية  �جلو�ئز  تقدمي 
وللم�شاركن يف ��شتطالعات �لر�أي 
 300 وق����دم����ت  ج����ه����ة،   19 ب���ل���غ 
�شعيد  وعلى  للفائزين.  ذكي  جهاز 
�لتغطية �لإعالمية ذكرت بن حّماد 

و�لتنقيب عن �لنفط.
�شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  وت��وج��ه 
�مل��ن�����ش��وري وزي����ر �لق��ت�����ش��اد - يف 
ك��ل��م��ت��ه ب��اجل��ل�����ش��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة - 
بال�شكر و�لمتنان ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
�لكرمية  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  �ل��ف��ج��رية 
للتخطيط  �لإم��������������ار�ت  مل���ل���ت���ق���ى 

�لقت�شادي وذلك.
�لفجرية  حلكومة  �شكره  قدم  كما 
م���ت���م���ث���ل���ة ب�������د�ئ�������رة �ل�������ش���ن���اع���ة 

��شت�شافتها  ع���ل���ى  و�لق���ت�������ش���اد 
موؤكد�   .. للملتقى  �لأوىل  للدورة 
و�خلطط  �ل�شمولية  �لنظرة  على 
�لفجرية  حلكومة  �ل�شرت�تيجية 
وم�����ا حت��م��ل��ه م����ن ت���وج���ه���ات نحو 
�لقت�شاد  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  �مل�����ش��اه��م��ة 

�لوطني للدولة.
�شعار  �خ��ت��ي��ار  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
وتكامل  و�شر�كة  تخطيط  �مللتقى 
�ل����رب����ط  حت����ق����ي����ق  �إىل  ي�����ه�����دف 
لكافة  منهجي  ب�شكل  و�ل��ت��و����ش��ل 
وتنمية  بتطوير  �ملعنية  �جل��ه��ات 

�لدولة  �إم������ار�ت  ك��اف��ة  �مل��ح��ل��ي��ة يف 
ب��ج��ان��ب ع���دد م���ن ك���ربى �شركات 
�ل����ق����ط����اع����ن �����ش����ب����ه �حل����ك����وم����ي 

�خلا�س.
ح�شر �فتتاح �مللتقى معايل حممد 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد 
�لحت�������ادي وم���ع���ايل ���ش��ل��ط��ان بن 
�شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد و 
�ل�شرقي  حممد  بن  �شالح  �ل�شيخ 
و�لقت�شاد  �ل�شناعة  د�ئ��رة  رئي�س 
ب���ح���ك���وم���ة �ل����ف����ج����رية و�ل�������ش���ي���خ 
�ل�شرقي  حمد  ب��ن  ر����ش��د  �لدكتور 

�لإم�������ار�ت. و�أل���ق���ى ���ش��ع��ادة حممد 
ع���ب���ي���د ب����ن م����اج����د م����دي����ر د�ئ�����رة 
بحكومة  و�لق���ت�������ش���اد  �ل�����ش��ن��اع��ة 
�ل����ف����ج����رية ك���ل���م���ة ب���ال���ن���ي���اب���ة عن 
�ل�شرقي  حممد  بن  �شالح  �ل�شيخ 
و�لقت�شاد  �ل�شناعة  د�ئ��رة  رئي�س 
�أهمية  ع��ل��ى  فيها  �أك���د  ب��ال��ف��ج��رية 
و�ل�شرت�تيجي  �جل��غ��ر�يف  �مل��وق��ع 
�ل����ه����ام لإم���������ارة �ل���ف���ج���رية �ل����ذي 
يجعلها لعبا رئي�شيا يف �لقت�شاد 
�لوطني حيث تعد �إم��ارة �لفجرية 
�ل�شفن  لتموين  ميناء  �أك��رب  ث��اين 

للثقافة  �ل��ف��ج��رية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
و�لإعالم ومعايل ماجد �ملن�شوري 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س 
ع����دد من  ج���ان���ب  �إىل  ب���اأب���وظ���ب���ي 
�ل�شيوخ و روؤ�شاء �لهيئات و�لدو�ئر 
و�ملحلية  يف �حلكومتن �لحتادية 

من كافة �إمار�ت �لدولة.
�لوطني  ب��ال�����ش��الم  �لف���ت���ت���اح  ب����د�أ 
ف��ي��ل��م م�����ش��ور ع���ن م�شرية  ت����اله 
فيها  �لتنموية مت  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لقت�شادي  �ل��ت��ط��ور  ����ش��ت��ع��ر����س 
للدولة و�مل�شاريع �ملهمة يف خمتلف 

يف �لعامل بعد ميناء �شنغافورة.
ولفت �شعادته خالل �لكلمة �إىل �أن 
�لإمارة تقدم خدمات �ل�شفن لنحو 
100 �ألف �شفينة �شنويا يف �لوقت 
�لذي تبلغ فيه عائد�ت هذ� �لقطاع 

�شنويا نحو 14.7 مليار درهم.
ب��اأن �لفجرية  �ب��ن ماجد  و�أ���ش��اف 
�لقطاع  تطوير  على  حاليا  ت��رك��ز 
�ل�شناعي فيها وخا�شة يف منطقة 
و��شتري�د  �ل��ب��رتول��ي��ة  �ل�شناعات 
ومركز  �لطبيعي  �ل��غ��از  وت�شييل 
�لكهرباء  و�إن�����ت�����اج  �مل����ي����اه  حت��ل��ي��ة 

مرافئ اأبوظبي حتقق مناولة 2 مليون حاوية من ميناء خليفة

بعد عامني من بدء الت�صغيل حمطة احلاويات ت�صجل رقمًا قيا�صيًا قبل املوعد املقرر
ريك�صو�ص االبحر يطلق مفهوم 

اخلدمة ال�صاملة للعائلت 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

بر�أ�س �خليمة  �لبحر  باب  ريك�شو�س  �أطلق فندق 
عرو�شا خم�ش�شة جلذب �لعائالت يف عطلة نهاية 
وتت�شمن   . ليلتن  بق�شاء  لال�شتمتاع  �لأ�شبوع 
�ل�شاملة  مل��ف��ه��وم �خل��دم��ة  �مل�����ش��اح��ب��ة  �ل��ع��رو���س 
�قامة �لعائالت يف جناح خا�س مع تقدمي خدمات 
�ملر�فق  دخ��ول  �إمكانية  مع  و�مل�شروبات  �ملاأكولت 
ع�شاء  ووج��ب��ات  �إقامتهم  ف��رتة  طيلة  �لرتفيهية 
يومياً يف مطعمي لليز�ر  �لأ���ش��رة  �أف��ر�د  جلميع 
حيث  )L>olivo(؛  لوليفو  �أو   )Lalezar(
�مل��اأك��ولت �لرتكية  �أ���ش��ه��ى  ي��ق��دم مطعم لل��ي��ز�ر 
مفهوم  جت�شد  خا�شة  �أج����و�ء  و���ش��ط  �لتقليدية 
ريك�شو�س  لعالمة  �لتقليدية  �لرتكية  �لفخامة 
من  و��شعة  قائمة  لوليفو  مطعم  يقدم  بينما   ،

�أ�شهى ماأكولت �ملطبخ �لإيطايل

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
    اعالن ح�صور مدعي عليه بالن�صر    

يف الدعوى رقم 4980 ل�صنة 2014  
 �ىل �ملدعى عليه: �شركة فر�شت �شايفر للتجارة  �لعامة       

جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى: �شركة بر�مي بروفيلز ل�شناعة �لهياكل 
�ملعدنية

�مل��رك��ز بطلب  �م���ام  �ي��ج��ار�ت  �ل�شنة 2014  �ل��دع��وى 4980  �ق��ام��ت �شدكم  ق��د 
�لز�مكم باخالء �مل�شتودع رقم )406-0113( مبنطقة جممع دبي لال�شتثمار.

�لثالثاء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت   
�ملو�فق 2014/11/4 �ل�شاعة 4.30 م �مام �للجنة �لق�شائية )�لر�بعة( بالد�ئرة 
�لثالثة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر �ملركز مببنى بلدية دبي لنظر �لدعوى، وقد 

�مر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر.
 فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع 

وم�شتند�ت.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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و���ش��ع��ت خ��ط��ة لتطوير  �ن���ه���ا  ج���ان���ب 
م�شري�  �لق��ت�����ش��ادي��ة.  �ل�شرت�تيجية 
�ن تيمور �ل�شرقية ت�شتخدم ماحققته 
��شتثمار�ت  يف  �لنفطي  �ل�شندوق  من 
م�����ش��اري��ع ل��ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة مب���ا فيها 
�ن�����ش��اء م��ط��ار وم��ي��ن��اء و���ش��ب��ك��ة طرق، 
�ل�شاحل  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع  ج��ان��ب  �ىل 
�جلنوبي وحتويله ملركز نفطي �قليمي 
ومرفاأ  �م���د�د�ت  ق��اع��دة  بناء  يت�شمن 
ل�شناعات  وم�����ش��ف��اه  وم���ط���ار  ج��دي��د 
ب��دوره حتدث معايل    . �لنفط و�لغاز 
�ل��دك��ت��ور �ح��م��د حم��م��د ع��ل��ي، رئي�س 
�ململكة  يف  للتنمية  �ل���ش��الم��ي  �لبنك 
�ل�شتثمار  ع���ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
حيث  �لنمو،  منابع  لتعظيم  �مل�شرتك 
مت��ت��ل��ك �ل�������دول �ل����ش���الم���ي���ة م�����و�رد 
ب�شرية وطبيعية توؤهلها لتحقيق منو 
�ك����رب ب��ك��ث��ري مم���ا حت��ق��ق ح��ت��ى �لن. 
وحتديث  ت��ط��وي��ع  �ىل  حت��ت��اج  ل��ك��ن��ه��ا 
طرق ��شتغاللها.  و�أفاد �أن �لبنك عمل 
�لتحديات  مو�جهة  على  حثيث  ب�شكل 
�لكربى �لتي تو�جه �لعامل �ل�شالمي 
م�شتوى  و�ن���خ���ف���ا����س  �ل��ب��ط��ال��ة  م���ن 
�شر�كات  بعقد عدة  قام  �لتعليم، حيث 
يف جمالت حت�شن جودة �لتعليم �لذي 
و�إر�شاء  �لفقر  ملحاربة  ق��وي��ة  �أد�ة  ه��و 
�أ�ش�س �لنمو �لقت�شادي �مل�شتد�م. كما 
ومتكن  لتعزيز  �خ���رى  ���ش��ر�ك��ة  ع��ق��د 
جانب  �إىل  و�ل�����ش��ب��اب،  �لن�شاء  ق���در�ت 
�شر�كة ثالثة لتنمية فر�س �ل�شتثمار 
بن �لدول �لع�شاء يف منظمة �لعمل 
�ل����ش���الم���ي.  و�خ��ت��ت��م �أح���م���د حممد 
يعمل  �ملنتدى  �إن  ق��ائ��الأً:  كلمته  علي 
وتي�شري  ح��ف��ز  ع��ل��ى  �لأول  �مل���ق���ام  يف 
مز�ولة �لأعمال �لتجارية و�ل�شناعية 
�أرج��اء �لعامل �لإ�شالمي وهذ� ما  بن 
�أ�شميه ب���: �ل�شتثمار �مل�شرتك لتعظيم 
مقام  يف  �ملنتدى  ويهتم  �لنمو  منابع 
ثان بت�شجيع �نتقال �ملنافع �ملتاأتية من 
�أرباح تلك �لأعمال، ومن تثمري �ملو�رد 
�لطبيعية، �إىل �لفقر�ء �لذين يعي�شون 
هذ�  و�أ���ش��م��ي  �لق��ت�����ش��اد؛  هام�س  على 
بالعمل �مل�شرتك لتعميم منافع �لنمو 
؛ ويف �ملقام �لثالث يج�شد روؤية وحلما 
نتطلع لأن تكون لنا به من�شة تفكري 
لرفع  ج��م��اع��ي  ع��م��ل  و�أد�ة  م�����ش��رتك 
ملنابع  �لق��ت�����ش��ادي  �لتعظيم  حت��دي��ات 
�لنمو و�لتعميم �لأخالقي ملنافع ذلك 

�لنمو .

••  دبي-الفجر:

�ل�شمو  �شاحب  وح�شور  رع��اي��ة  حت��ت 
�آل مكتوم،  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �نطلقت 
�لعا�شرة  �ل���دورة  �أع��م��ال  �ل��ي��وم  �شباح 
�ل�شالمي  �لق���ت�������ش���ادي  ل��ل��م��ن��ت��دى 
جتارة  غ��رف��ة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي، 
و���ش��ن��اع��ة دب����ي ب��ه��دف ت��ع��زي��ز مكانة 
�لإ�شالمي،  لالقت�شاد  كعا�شمة  دب��ي 
���ش��ب��اح �م�����س مب��دي��ن��ة ج��م��ري� وحتت 
مل�شتقبل  م���ب���ت���ك���رة  �����ش����ر�ك����ات  ����ش���ع���ار 
.  وح�����ش��ر �جلل�شة  و�ع����د  �ق��ت�����ش��ادي 
�شري  د�ت��و  �شعادة  من  كل  �لفتتاحية 
وزر�ء  رئي�س  ع��ب��د�ل��رز�ق  ت��ون  جنيب 
نز�ر  �شلطان  ن���ور  وف��خ��ام��ة  م��ال��ي��زي��ا، 
كاز�خ�شتان،  جمهورية  رئي�س  باييف 
رئي�س  عبد�حلميد  حم��م��د  وف��خ��ام��ة 
رئي�س  و�شعادة  بنغالدي�س،  جمهورية 
�ل�شرقية،  ت��ي��م��ور  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء 
رئي�س  و����ش���ع���ادة  ج��و���ش��م��او،  ت�����ش��ان��ان��ا 
بيتل،  ك��ز�ف��ي��ي��ه  ل��وك�����ش��م��ب��ورغ  وزر�ء 
و�ل��دك��ت��ور �أح��م��د حم��م��د ع��ل��ي رئي�س 
بالإ�شافة  للتنمية،  �ل�شالمي  �لبنك 
وزير  �ل���ق���رق���اوي  م��ع��ايل حم��م��د  �إىل 
�شوؤون جمل�س �ل��وزر�ء، رئي�س جمل�س 
�لقت�شاد  لتطوير  دب���ي  م��رك��ز  �إد�رة 
�ف��ت��ت��ح �جل��ل�����ش��ة �شعادة  �لإ����ش���الم���ي.  
�ملنتدى  رئ��ي�����س  ت���ون م��و���ش��ى ه��ي��ت��ام، 
�لعاملي  �لإ������ش�����الم�����ي  �لق����ت���������ش����ادي 
�لعا�شرة  �ل�������دورة  ب�����ش��ي��وف  م���رح���ب���اً 
�لتي  �أثنى على �جلهود  كما  للمنتدى 
ت��ع��زي��ز مكانة  ���ش��ب��ي��ل  دب����ي يف  ت��ب��ذه��ا 
�لق���ت�������ش���اد �لإ����ش���الم���ي ك���اأح���د �أك���ر 
�لق��ت�����ش��اد�ت من���و�ً يف �ل���ع���امل.  بد�أت 
بكلمة  ذل��ك  بعد  �لفتتاحية  �جلل�شة 
ق��ال فييها:  �ل��ق��رق��اوي  مل��ع��ايل حممد 
�ليوم  �لإ����ش���الم���ي  �أ���ش��ب��ح �لق��ت�����ش��اد 
 .. �ملتز�يدة  و�أ�شوله   .. �لثابت  بنموه 
ومبادئه   .. �ملتز�يدة  عمالئه  وقاعدة 
ر��شخا يف  و�ق��ع��ا   .. �لقومية  و�أ���ش��ول��ه 
موؤثرة  كبرية  وق��وة   .. �لعاملي  �لنظام 
وع���ام���ال   .. �ل��������دويل  �لق���ت�������ش���اد  يف 
للعديد  �لزده�����ار  حتقيق  يف  رئي�شيا 
�أدل على ذلك  �ملجتمعات.. ولي�س  من 
140 دول��ة يف  �أك��ر من  من م�شاركة 
و�أ�شاف    . �لكبري  �لعاملي  �ملوؤمتر  هذ� 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لعميق  �إمياننا  �إن 

للتعليم للجميع ومنح �ملر�أة �ملزيد من 
�ل��ق��در�ت و�لم��ك��ان��ات.  و����ش��ار �شعادة 
رئي�س وزر�ء لوك�شمبورج كز�فييه بيتل 
�ىل �ن �ملنتدى �لقت�شادي �ل�شالمي 
بك�شف  �مل�����ش��ارك��ن  ���ش��ي��ع��ط��ى  �ل��ع��امل��ي 
�أو��شر  وتعميق  �لق��ت�����ش��اد  م�شتقبل 
بن  �لقت�شادية  و�ل�شر�كات  �لتعاون 
�لدول. م�شدد� على �أهمية دور �حلو�ر 
�شر�كات  ل����ش���ت���ح���د�ث  �ل���ع���الق���ات  يف 
�إعادة  �شرورة  وعلى  جديدة،  �إبد�عية 
هند�شة �لعالقات وجتديد �ل�شر�كات.  
ونوه �شعادته �إىل �أن بالده كانت �شباقة 
يف �ل�شتفادة من �لقت�شاد �ل�شالمي 
بان�شاء  �شمحت  دول��ة  �ول  كانت  حيث 
كما  �ل�شبعينات،  يف  ��شالمية  موؤ�ش�شة 
كانت �ول دولة ت�شدر �شكوك ��شالمية 
�ليورو. حيث �شمح  بالعملة �لوروبية 
مركز�أ  ت�شبح  ب��اأن  �ملفتوح  �قت�شادها 

مالياً ومركز للتمويل �لدويل. 
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��ع��ايل رئ��ي�����س وزر�ء 
�ك�شانانا  �ل�شرقية  تيمور  جمهورية 
جو�شماو �ن بالده رغم �شغر حجمها 
م����ن حت��ق��ي��ق معدلت  ف���ق���د مت��ك��ن��ت 
�ن�شاأت  �ن  بعد  ج��ي��دة  �ق��ت�����ش��ادي  من��و 
�شندوق �شيادي نفطي يف عام 2005 
بد�أت  كما  دولر  مليون   250 بقيمة 
����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا، �ىل  ت��ن��وي��ع   2012 يف 

�لقت�شاد  ب��اأه��م��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لإ����ش���الم���ي ب�����د�أت م��ن��ذ ب���د�ي���ات هذه 
�إن�شاء  مت  حيث  �ل�شبعينات  يف  �لدولة 
�ل��ع��امل يف عام  �إ���ش��الم��ي يف  ب��ن��ك  �أول 
1975 .. وم��ا ز�ل���ت دول���ة �لإم����ار�ت 
حتت �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�شاحب  و�أخ���ي���ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
دب����ي تقودنا  �ل�������وزر�ء ح��اك��م  جم��ل�����س 
مكانتنا  وت��ر���ش��خ   ، �لإجت�����اه  ن��ف�����س  يف 
�لإ�شالمي  لالقت�شاد  عاملية  كعا�شمة 
�ل���ع���دي���د من  وك��م��ن�����ش��ة لإط������الق   ..
�ملنتجات �ملالية �لإ�شالمية �جلديدة يف 
�لقت�شاد  خمتلف قطاعات وجم��الت 
�لعامل  �أن  معاليه  وذك��ر    . �لإ�شالمي 
�لتوتر�ت  من  جمموعة  يعي�س  �ليوم 
 .. �لإن�شانية  و�ل��ك��و�رث  �ل�شيا�شية.. 
تقع  �ل�شخمة  �لتنموية  و�لرت�جعات 
�لإ�شالمي.  عاملنا  د�ئ��رة  �شمن  �أغلبها 
�لغاية  �ن  �ح������د  ع���ل���ى  ي���خ���ف���ى  ول 
�لإ�شالمي  �لق��ت�����ش��اد  م��ن  �لرئي�شية 
ه���و ع���م���ارة �لأر��������س .. وت��ن��م��ي��ت��ه��ا .. 
�ل�شعادة  لتحقيق  خري�تها  و��شتثمار 
و�أ�شار  لالإن�شان.  و�خلري  للمجتمعات 
�ل�شخمة  �لفر�س �لقت�شادية  �ن  �ىل 

من  �ل�شالمي  �ل��ع��امل  يو�جهها  �لتي 
�لبطالة و�لفقر و�لتدهور �لبيئي. 

�أف����������اد ف����خ����ام����ة حممد  م�����ن ج���ه���ت���ه 
ع����ب����د�حل����م����ي����د رئ����ي���������س ج���م���ه���وري���ة 
بنغالدي�س �ن بالده ت�شعى �ىل حت�شن 
جتربتها  خ��الل  وم��ن  �شعبها  رفاهية 
�رتفع  ما�شية  �شنو�ت  �ربع  على مدى 
�ل���ن���اجت �ملحلي  خ��الل��ه��ا م���ع���دل من���و 
�مل����و�رد  حم���دودي���ة  رغ���م   6% بن�شبة 
تو�جهها.  �ل��ت��ي  �ل��ك��ث��رية  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر مهار�ت  م���وؤك���د� ع��ل��ى 
ترتكز  جمتمعات  �إط��ار  يف  �ل�شخا�س 
�لأ�شا�شي  �لأم�����ر  وه����و  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
لتحقيق منو م�شتد�م. م�شري� �ىل �شعي 
بنغالدي�س �ىل توفري فر�س متكافئة 

�لكثري من �لتنمية يف عاملنا �لإ�شالمي.  
وخالل كلمته �شلط معايل د�تو �شري 
وزر�ء  رئي�س  ع��ب��د�ل��رز�ق  ت��ون  جنيب 
�لتعليم  �أهمية  على  �ل�شوء  ماليزيا 
يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ش��ري��ة، م�����ش��ري� �ىل 
�ل��ت��ي جتمع  �ل�����ش��ر�ك��ة �جل��وه��ري��ة  �أن 
�ل���ق���ط���اع���ات �خل���ا����ش���ة و�ل���ع���ام���ة من 
�شاأنها تعزيز م�شار�ت �لتنمية �لب�شرية 
و�لقت�شادية، كما �أن �لتعليم قادر على 
توفري كافة �لمكانات و�لفر�س وخلق 
معدلت  �ن  و�أ���ش��ار  مبتكرة.   �شر�كات 
�ل�شالمية  �ل����دول  ب��ع�����س  يف  �لم��ي��ة 
بلغت %40 للرجال و%60 للن�شاء، 
من  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل����دول  ت�شتفد  ومل 
متتلكه  ملا  �لتعليم،  جمال  يف  عر�قتها 

�لإ�شالمي  �لق��ت�����ش��اد  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
�أن  ميكن  �لتي  �لهائلة  و�ل�شر�كات   ..
�لتي  �ل�����ش��خ��م��ة  و�مل������و�رد   .. ي��خ��ل��ق��ه��ا 
�لزدهار  لتحقيق  ي�شخرها  �أن  ميكن 
�أن  ك���ل ذل����ك مي��ك��ن   .. ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
�ل�شتقر�ر  م��ن  مل��زي��د  مفتاحا  يحقق 
بناء  �أح�����ش��ّن��ا  �إذ�  ع��امل��ن��ا  يف  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
وتطوير  بيننا..  �خل��الق��ة  �ل�����ش��ر�ك��ات 
و�أبدعنا  دول��ن��ا..  ب��ن  �لتعاون  �أنظمة 
تتنا�شب  �إ�شالمية  خدمات  تطوير  يف 
مع �لتنمية يف ع�شرنا.  وقال معاليه 
ق����درة �لق��ت�����ش��اد �لإ���ش��الم��ي على  �إن 
حت��ق��ي��ق من����و ث���اب���ت ح���ت���ى يف �ل�����دول 
على  دليل  �أك��رب  لهو  �لإ�شالمية  غ��ري 
و�لو�شائل لتحقيق  �أننا منلك �حللول 

م�����ن �أق���������دم �جل����ام����ع����ات يف �ل����ع����امل، 
ب��ن��اء جيل  �أج���ل  م��ن  �لأم��ث��ل  بال�شكل 
علماء  كبار  يخلف  �لعلماء  من  جديد 
�مل�شلمن �ل�شابقن.  وقال فخامة نور 
جمهورية  رئي�س  باييف  ن��ز�ر  �شلطان 
كاز�خ�شتان �ن �لتنمية �ل�شاملة عن�شر 
�لوقت  �لقت�شادية، ويف  للتنمية  مهم 
�ل��دول �لع�شاء يف  �ل��ذي متتلك فيه 
 70% �ل���ش��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  منظمة 
و40%  �لعاملية،  �لطاقة  م�شادر  من 
متتلك  �نها  �ل  �ملعدنية،  �مل�شادر  من 
�لتجاري  �ل���ت���دف���ق  م����ن   %  11.2
�ل���ع���امل���ي، مم���ا ي��ب��ن ع����دم �ل����ت����و�زن يف 
�ل��ذي يتطلب  �لعاملي �لم��ر  �لقت�شاد 
ت��ع��اون دول���ن وح��ل ج���ذري للم�شاكل 

انطالق اأعمال الدورة العا�سرة للمنتدى االقت�سادي االإ�سالمي العاملي

اجلل�صة الفتتاحية للمنتدى ت�صلط ال�صوء على اأهمية عقد ال�صراكات الدولية يف مواجهة التحديات القت�صادية 
حممد القرقاوي: ميكن للفر�س االقت�سادية ال�سخمة التي يوفرها االقت�ساد االإ�سالمي .. 

وال�سراكات الهائلة التي يخلقها .. واملوارد ال�سخمة التي ي�سخرها حتقيق االزدهار للمجتمعات
رئي�ص وزراء جمهورية تيمور ال�صرقية: و�صعنا خطة �صاملة لتطوير ال�صرتاتيجية القت�صادية للبلد

حاكم الفجرية ي�صتقبل روؤ�صاء الدوائر القت�صادية املحلية مبنا�صبة م�صاركتهم يف ملتقى المارات للتخطيط القت�صادي

••  الفجرية-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ع�شو 
�لفجرية  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�م�س  ب��ال��رم��ي��ل��ه  ����ش���م���وه  ب��ق�����ش��ر 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
ح���م���د ب����ن حم���م���د �ل�������ش���رق���ي ويل 
عهد �لفجرية ومعايل �شلطان بن 
�لقت�شاد  وزي���ر  �ملن�شوري  �شعيد 
ع����������دد� م������ن �أ�������ش������ح������اب �مل����ع����ايل 
�لدو�ئر  وم��در�ء  روؤ�شاء  و�ل�شعادة 
يف  �مل�شاركن  �ملحلية  �لقت�شادية 
�لم�����ار�ت  مل��ل��ت��ق��ى  �لأوىل  �ل�����دورة 
�لتي  �لق����ت���������ش����ادي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
فندق  يف  �ليوم  فعالياتها  �نطلقت 
�ل��ف��ج��رية حت���ت رعاية  ن��وف��وت��ي��ل 

�شموه وت�شتمر يومن.
�إمارة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
ع���ل���ى تقدمي  ح���ر����ش���ه  �ل���ف���ج���رية 
يعزز  �أن  �شاأنه  من  ما  لكل  �لدعم 
�لقت�شادية  �لتنمية  ف��ر���س  م��ن 
�مل�شتد�مة لدولة �لمار�ت �لعربية 
�لتوجيهات  وي����رتج����م  �مل���ت���ح���دة 
�ل�شمو  �ل�شديدة ل�شاحب  و�لروؤى 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لر�مية  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س 
وحم���دد�ت  م��رت��ك��ز�ت  حتقيق  �ىل 

روؤية �لمار�ت 2021.
كما �أعرب �شموه عن �أمله يف جناح 
فعاليات �لدورة �لوىل للملتقى يف 

�لفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��رق��ي 
مكتوم  و�ل�شيخ  و�لإع���الم  للثقافة 
حممد  و�شعادة  �ل�شرقي  حمد  بن 
�ل�������ش���ن���ح���اين م�����دي�����ر �ل�����دي�����و�ن 
وم��ع��ايل علي  بالفجرية  �لأم���ريي 
م���اج���د �مل���ن�������ش���وري رئ��ي�����س د�ئ����رة 
باأبوظبي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�شعادة  �أ�����ش����ح����اب  م����ن  وع�������دد 
وكبار  �لقت�شادية  �لدو�ئر  م��در�ء 

�مل�شوؤولن باإمارة �لفجرية. 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
�أ�شحاب  م����ن  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د 
�مل��ع��ايل و�ل�����ش��ع��ادة م���در�ء �لدو�ئر 
عن  �شرح  �ىل  �ملحلية  �لقت�شادية 
�أهد�ف �مللتقى وبرناجمه و�أهميته 
�ل�شر�كة و�لتكامل بن  يف جت�شيد 
..منوهن  �ل���دول���ة  �م�����ار�ت  ك��اف��ة 
بالرعاية �لكرمية ل�شاحب �ل�شمو 
بها  حظيت  و�لتي  �لفجرية  حاكم 
�لم���ر  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى  �لوىل  �ل�������دورة 

�للقاء  �مكانية  �أن  �لفجرية  عهد 
�ق��ت�����ش��ادي مفتوح  و�إج�����ر�ء ح����و�ر 
حتت �شقف �مللتقى لرجال �لعمال 
�لدو�ئر  وم������در�ء  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
طيبا  �جن����از�  يعترب  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�شتنعك�س  ث��م��ن  حل����و�ر  وف��ر���ش��ة 
ن��ت��ائ��ج��ه ع��ل��ى �لأر�������س ب��ح��ال من 
�لمكانات  ب��ك��ل  م��رح��ب��ا  �لأح�����و�ل 
�لق�����ت�����������ش�����ادي و�ل�����ش����ت����ث����م����اري����ة 
و��شتمع  �ل���ف���ج���رية.  �أر�������س  ع��ل��ى 

ل�شتعر��س  ه��ام��ا  ���ش��ن��وي��ا  م��ن��رب� 
�لتجارب و�خلطط �ل�شرت�تيجية 
�لقت�شادية لكل �مارة و�ل�شتفادة 
من نتائجها �لمر �لذي �شينعك�س 
ب�شكل �يجابي على منظومة �لد�ء 
�لق��ت�����ش��ادي �ل��وط��ن��ي وي��ع��زز من 
على  �لتناف�شية  وق��درت��ه  مكانته 

�مل�شتوين �لقليمي و�لدويل.
ك��م��ا ن���وه �شمو �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ح���م���د ب����ن حم���م���د �ل�������ش���رق���ي ويل 

خططها  لتنفيذ  �ل��دول��ة  �م����ار�ت 
وم�شاريعها  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�لتنموية �لتي تعود بالفائدة على 

�شعب دولة �لمار�ت.
م����ع����ايل حممد  �ل����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد 
�لحت���������ادي و�ل�������ش���ي���خ ����ش���ال���ح بن 
حم���م���د �ل�������ش���رق���ي رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
بالفجرية  و�لق��ت�����ش��اد  �ل�����ش��ن��اع��ة 
ب��ن حمد  ر����ش��د  �ل��دك��ت��ور  و�ل�شيخ 

�لفجرية و�خلروج بنتائج وتو�شيات 
�أه�������د�ف  �أن حت���ق���ق  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 
�لحتادية  �لم���ار�ت  دول��ة  حكومة 
�ل�شرت�تيجية  روؤي��ت��ه��ا  وجت�شيد 
للعام 2021 و�أن ت�شهم يف تعزيز 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي على  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لدو�ئر  كافة  �ملحلي بن  �مل�شتوى 
�لق���ت�������ش���ادي���ة ب����ال����دول����ة. و�أ�����ش����ار 
�شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية �ىل 
يوفر  كونه  يف  �مللتقى  ه��ذ�  �أهمية 

د�فعا  ي�شكل  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  �ل���ذي 
فعالياته  جن���اح  يف  ورئ��ي�����ش��ا  مهما 

خالل �لدور�ت �لقادمة.
و�ل�شعادة  �مل��ع��ايل  �أ���ش��ح��اب  و�أك����د 
روؤ����������ش���������اء وم����������������در�ء �ل�������دو�ئ�������ر 
على  ح���ر����ش���ه���م  �لق����ت���������ش����ادي����ة 
�مللتقى  وت��و���ش��ي��ات  نتائج  ترجمة 
�آليات  و���ش��ع  خ��الل  م��ن  وتفعيلها 
ت�شهم  �أن  �شاأنها  وبر�مج عمل من 
لكافة  م�شرتكة  �أر�شية  توفري  يف 

رئي�س وزراء ماليزيا: ال�سراكة اجلوهرية التي جتمع القطاعات 
اخلا�سة والعامة تعزز من فر�س التنمية الب�سرية واالقت�سادية 

رئي�س جمهورية كازاخ�ستان: البد من تعاون دويل وحل جذري 
للم�ساكل التي يواجهها العامل االإ�سالمي من البطالة والفقر 

جمهورية  رئي�س 
بنجالد�س: تطوير 
اال�سخا�س  مهارات 
جمتمعات  اإطار  يف 
ترتكز على املعرفة 
حتقيق  اأ�سا�س  هو 
ـــدام ـــت ـــس ـــ� منــــــو م

وزراء  رئــــــيــــــ�ــــــس 
لــــوكــــ�ــــســــمــــبــــورج: 
االقــتــ�ــســاد  م�ستقبل 
ـــــــــــــدويل يـــعـــتـــمـــد  ال
عــلــى تــعــمــيــق اأوا�ـــســـر 
وال�سراكات  الــتــعــاون 
االقت�سادية بني الدول

خالد ال�صربا�صي مدير عام فندق تلل ليوا يوؤكد ازدهار الن�صاط ال�صياحي يف املنطقة الغربية
•• اأبوظبي-الفجر:

�ك���د خ��ال��د �ل�����ش��رب��ا���ش��ي م��دي��ر ع���ام ف��ن��دق تالل 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �ل�شياحية  �حل��رك��ة  �ن  ليو� 
لمارة �بوظبي ت�شهد ن�شاطا متناميا، معربا عن 
توقعاته �ن ي�شتحوذ �لفندق على �لقبال �لكرب 
و�لهتمام �لعلى من قبل �ل�شياح و�لزو�ر خالل 
�لفرتة �ملقبلة. وذكر يف ت�شريحات �شحافية له 
�م�س، �ن �د�ء �لفندق �ن �د�ء �لفندق �لذي تديره 
�لوطنية  للموؤ�ش�شة  �ل��ت��اب��ع��ة  د�ن����ات  جم��م��وع��ة 
 30% بن�شبة  �لتوقعات  لل�شياحة و�لفنادق فاق 
�ل�شابقة  بالفرتة  مقارنة  �حلالية  �لفرتة  خالل 

للح�شور و�مل�شاركة.
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  ت�شهد  �ن  ت��وق��ع��ات��ه  ع��ن  و�ع����رب 
درجات  �ع��ت��د�ل  ظ��ل  يف  ن�شطة  �شياحية  ح��رك��ة 
�حلر�رة و رغبة �ل�شياح و�لزو�ر خا�شة من �لدول 

�لوروبية يف ق�شاء
 �جاز�تهم حتت ��شعة �ل�شم�س �ملعتدلة و�لر�ئعة 
يف �ج������و�ء ت��ت��وف��ر ب��ه��ا �خل�����ش��و���ش��ي��ة و�ل���ر�ح���ة 
و�خلدمات �لر�قية ، مو�شحا �ن �لفندق يتنا�شب 
�لتوجه  �ل�����ش��ي��اح ورج�����ال �لع���م���ال يف ظ���ل  م���ع 
جميع  لينا�شب  �خلدمات  م�شتوى  لرفع  �حلايل 

�ل�شياح و�لزو�ر.
�ل��رتوي��ج ملنطقة  وذك��ر �ن �لرتكيز �حل��ايل على 

بهذه  �لتعريف  يف  ي�شهم  �شياحية  كمنطقة  ليو� 
تاريخية  �ب��ع��اد�  تكت�شب  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ملنطقة 
و�شياحية، م�شري� �ىل �همية و�شع �ملنطقة �شمن 
�ىل  تنظيمها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي  �ل�شياحية  �ل��رب�م��ج 
و�ل�شياح  �ل���زو�ر  وت�شجيع  �ك��رب  ب�شكل  �بوظبي 
على زيارة �ل�شحر�ء و�لتمتع مبعاملها ، و�ملقومات 
و�لتي  حتت�شنها  �ل��ت��ي  و�ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

تت�شف بالكرم و�لرتحيب بال�شيوف.
�ل�شياحة  تفعيل  �همية  �ىل  �ل�شربا�شي  وتطرق 
بالدولة  و�ملقيمن  �ملو�طنن  وت�شجيع  �لد�خلية 
معاملها،  على  و�لتعرف  �لغربية  �ملنطقة  ل��زي��ارة 
فريدة  جت��رب��ة  تعترب  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �ن  مو�شحا 

��شغال  متو�شط  �ن  مو�شحا  �ملا�شي،  �ل��ع��ام  م��ن 
�لفندق طو�ل �لفرتة �ملا�شية قد بلغ 88%.

وق���ال م��دي��ر ع��ام ف��ن��دق ت��الل ل��ي��و�: �ن �لفندق 
بزيارة  �لر�غبن  ل��دى  �ملف�شلة  �لوجهة  يعترب 
�ملنطقة �لغربية �شو�ء �ل�شياح �و �لزو�ر �و رجال 
يو��شل حتقيق  ليو�  ت��الل  يجعل  �لع��م��ال، مما 
��شغالت مرتفعة طو�ل �لعام، كما �ن �لفعاليات 
ت�شت�شيفها  �لتي  و�لقليمية  �ملحلية  و�ملعار�س 
ك��ب��ري� يف جذب  دور�  ت��ل��ع��ب  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لقبلة  �لفندق  يجعل  مما  و�مل�شاركن  �جلمهور 
�لوىل لهم بغر�س �لقامة �و عقد �لجتماعات 
، �و ��شت�شافة �لوفود و�لزو�ر �لقادمن خ�شي�شا 

م����ن ن���وع���ه���ا يف ظ����ل وج������ود ف���ن���دق ت�����الل ليو� 
�ل��ت��ي يقدمها  �مل��ت��ن��وع��ة و�ل��ن��وع��ي��ة  و�خل���دم���ات 

للزو�ر و�ملقيمن.
و��شار �ىل �ن �لفندق يحر�س على طرح عرو�س 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  ملو�طني  مميزة 
ممن  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  ومو�طني 
ل��ي��و�، حيث يجري  م��ن منطقة  بالقرب  مي��رون 
منا�شب مع  ب�شكل  �لفندقية  �لغرف  ��شعار  طرح 
ت��وف��ري جم��م��وع��ة م��ن �خل��دم��ات ل��ه��م ، بخالف 
طرح عرو�س لل�شياح �لجانب خا�شة من �جنلرت� 
و�ملانيا و غريها من �لدول ممن يحر�شون على 

زيارة �ملنطقة �لغربية و�لتمتع مبعاملها .
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          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   759 /2014 ح نف�س- م ر-ب- ع ن

عبد�لقادر  حممود  عليه:   مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  �لقا�شم  �بر�هيم  ر�نيا  مدعي/   
�لظن �جلن�شية: �شوريا   مو�شوع �لدعوى: طلب طالق   �ملطلوب �عالنه/ حممود 
عبد�لقادر �لظن �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر)�عالن و�نذ�ر �ملدعي عليه بطلب 
طالق �ملدعية( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ملو�فق 2014/11/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. علما بان مثولك �مام �لقا�شي 

�ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات.  �شدر بتاريخ  2014/10/27  
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11243 بتاريخ   2014/10/29     
اإىل من يهمه االأمر

م�شوؤولية حمدودة  ذ�ت  ذ.م.م  �شركة منطقة حرة  �نرتتينمنت منطقة حرة  /  بر��شيفال  نحن 
 2003 و�لإع��الم  للتكنولوجيا  �حل��رة  دبي  منطقة  يف  �خلا�شة  �ل�شركات  لقانون  وفقاً  تاأ�ش�شت 
9 من قانون �ل�شركات  �لبند رقم  باأنه ومبوجب  )"قانون ال�سركات اخلا�سة"(، نود �لخطار 

�خلا�شة، قررنا تغيري ��شم �ل�شركة �إىل:
باليكو انرتتينمنت منطقة حرة ذ.م.م

 على من يرغب بالإعرت��س على هذ� �لتغيري �أن يقدم �إعرت��شه كتابة خالل �أربعة ع�شر )14( 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإ�شعار على �لعنو�ن �لتايل:

 د�ئرة �لت�شجيل و�لرت�خي�س
�شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�لإعالم

 971  4  368 �س.ب: 73000   دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة- فاك�س:8992 
 بر��شيفال �نرتتينمنت منطقة حرة ذ.م.م  

لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س

اإ�سعار تغيري ا�سم �سركة
 منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة
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•• العني - الفجر:

�لطلب  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ت����ه����دف  خ����ط����وة  يف 
�ملتز�يد على �ملياه، د�شنت �شركة �لعن 
ل��الأغ��ذي��ة و�مل�����ش��روب��ات �إح�����دى �أكرب 
وحدة  ب��ال��دول��ة  �مل��ي��اه  تعبئة  ���ش��رك��ات 
خطط  �شياق  يف  جديدة  وتعبئة  �إنتاج 
�لطلب  مل��و�ك��ب��ة  �ل��ت��و���ش��ع��ي��ة  �ل�����ش��رك��ة 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا. ويف هذ�  ع��ل��ى  �مل���ت���ز�ي���د 
�جلديدة  �لن��ت��اج  وح���دة  ف���اإن  �ل�شياق 
���ش��رتف��ع �ل��ط��اق��ة �لن��ت��اج��ي��ة م��ن 32 
كرتونة  مليون  ل�52  ك��رت��ون��ة  مليون 
ما  وه��و   %  60 ي��ع��ادل  م��ا  �أي  �شنوياً، 
�لنتاج.   معدلت  يف  نوعية  قفزة  يعد 
ب��ي��ك نائب  ف�����ش��ح��ات  ل����  ت�����ش��ري��ح  ويف 
�ملنتجات  قطاع   – �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ل�شتهالكية ب�شركة �أغذية قال ي�شهد 

�لطويل كما جنح  �ملدى  �لبد�ئل على  �أطر لختيار  بالإقليمية و حتديد  �لوطنية 
�مللتقى �لثالث يف �لرتكيز على دور �لبحث �لعلمي وما له من �أهمية كبرية يف هذ� 
�ملجال لإدر�جه يف �لعمل �لإقليمي ومد �جل�شور �لبينية لإيجاد �حللول �لناجحة 
�حلار  �مل��ن��اخ  ذ�ت  �ل��ب��ل��د�ن  يف  م�شتد�مة  بديلة  تربيد  غ���از�ت  ل�شتخد�م  للتو�شل 
�لطاقة وذلك من خالل  �لبديلة ملتطلبات كفاءة  �لغاز�ت  مع �شمان مو�كبة هذه 
م�شاركة �ملعاهد ومر�كز �لبحوث �لإقليمية �ملتخ�ش�شة . و �أكد معاليه يف كلمة له 
باجلل�شة �لفتتاحية �ألقاها نيابة عنه �شعادة عبد�هلل �ملعيني مدير عام هيئة �لإمار�ت 
�لتكييف �لهو�ئي من  �أجهزة  �أن قطاع  �أكد معاليه  للمو��شفات و�ملقايي�س بالإنابة 
لدول  �لتعاون  �لوطنية يف دول جمل�س  بالن�شبة لالقت�شاد�ت  �لقطاعات �حليوية 
�خلليج �لعربية حيث �أنها ت�شتهلك �لن�شبة �لأكرب من �لطاقة يف دول �ملجل�س نظر� 
50% من  ب��اأك��ر م��ن  �لن�شبة تقدر  �أن ه��ذه  �إىل  لرت��ف��اع درج���ات �حل���ر�رة م�شري� 

�لطلب على �لطاقة �ملحلية يف بع�س دول جمل�س �لتعاون. و قال معاليه �أن �أهمية 
هذ� �ملنتدى تاأتي يف �أنه يتز�من مع توجه �لإم��ار�ت ب�شكل قوي لتخاذ مزيد من 
�خلطو�ت �لفعالة للحد من ظاهرة �لتغري �ملناخي يف �إطار �لتز�م �لدولة ب�شفتها 
جزء�ً من �لن�شيج �لعاملي باأهد�ف �تفاقية فيينا حلماية طبقة �لأوزون وبروتوكول 
تطوير  يف  و�مل�شاركة  وتعديالته  �لأوزون  لطبقة  �مل�شتنزفة  �مل��و�د  ب�شاأن  مونرتيال 
وتطبيق �حللول �ملبتكرة حلماية �لبيئة و�شمان ��شتد�متها �لذي �أكدت عليها روؤية 
�لمار�ت 2021 موؤكد� �أن تنظيم هذ� �ملنتدى يتما�شى مع توجه مو��شفات لإعد�د 
م�شروع ت�شريع جديد بالتعاون مع �جلهات �ملخت�شة يهدف �ىل �حلد من ظاهرة 
�ملعد�ت  با�شتخد�م  �لكهربائية  �لطاقة  ��شتخد�م  تر�شيد  �ملناخي من خالل  �لتغري 
�لكهربائية و�أجهزة �لت�شخن و�لتهوية و �لتكييف �لهو�ئي و�لتربيد �لتي تتو�فر 

بها مو��شفات قيا�شية دولية تكفل �نخفا�س ��شتهالكها للطاقة.

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية معايل �لدكتور ر��شد �حمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه رئي�س جمل�س 
�لثالثاء يف  �أم�س  �نطلقت  مو��شفات  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم��ار�ت  هيئة  �د�رة 
دبي فعاليات �ملنتدى �لدويل �لر�بع حول بد�ئل غاز�ت �لتربيد للمكيفات يف �لدول 
�حلارة �لذي ت�شت�شيفه هيئة �لإمار�ت للمو��شفات و �ملقايي�س مو��شفات و ي�شتمر 
�إىل بذل مزيد من  على مدى يومن. و دعا معايل �لدكتور ر��شد �حمد بن فهد 
��شتهالك �لطاقة وتعزيز �نظمة �لتربيد  �ملعنية لتقليل  �جلهد من كافة �جلهات 
�ل�شديقة للبيئة يف �لدول �حلارة م�شري� معاليه �إىل �أن �مللتقى �لأول لبد�ئل غاز�ت 
�لتربيد للمكيفات يف �لدول �حلارة ركز على عر�س �مل�شكلة ومناق�شة �أبعادها ب�شكل 
�أ�ش�س و��شحة وقوية لربط �ملعايري  مف�شل و�شامل وجنح �مللتقى �لثاين يف و�شع 

�حلد  يف  ي�����ش��ه��م  مم���ا   ،%  30 بن�شبة 
وي�����ش��اه��م يف �حلفاظ  �ل��ن��ف��اي��ات  م���ن 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة. وي���ق���ول ف�����ش��ح��ات بيك 
�لتو�زن  على  �حل��ف��اظ  ���ش��رورة  ح��ول 
�لذي  بالتغيري  يتعلق  فيما  �ل�شحيح 
ط����ر�أ م���وؤخ���ر�ً ع��ل��ى �ل���ع���ب���و�ت:  تعترب 
�لتجارية  �لعالمات  �أح��د  �لعن  مياه 
و��شع  بقبول  حتظى  و�ل��ت��ي  �حلديثة 
�لعمالء  م��ن  ق��ط��اع��ات خمتلفة  ل��دى 
و�لتطور  �لتنوع  �إط���ار  ويف  ب��ال��دول��ة.  
�لعالمة  عليه  حت��اف��ظ  �ل���ذي  �لكبري 

موؤخر�ً  �لعن  مياه  �أطلقت  �ل��ر�ئ��دة، 
عنو�ن  حت��ت  ج��دي��دة  ترويجية  حملة 
حل��ي��اة ت��ت��ج��دد ب��ه��دف و���ش��ع �لعالمة 
يف م�شاف �لعالمات �لتجارية �لر�ئدة 
�ل��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �جل���ودة 
لتكون  �ل��ك��ب��ري  �لإرث  م���ن  �ن��ط��الق��اً 
�لعن  م���ي���اه  �إن   . �مل��ف�����ش��ل  رف���ي���ق���ك 
�ل�شرب  م��ي��اه  �أن����و�ع  �أك���ر  م��ن  تعترب 
�أهم  على  حتتوي  و�لتي  ت��و�زن��اً  �ملعباأة 
�لعنا�شر �ل�شرورية للج�شم.  وتعترب 
تعبئة  �شركات  �أو�ئ���ل  م��ن  �لعن  مياه 

م�شطرد�ً  �مل��ع��ب��اأة من����و�ً  �مل���ي���اه  ق��ط��اع 
يف ع���م���وم م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط 
وب�شكل خا�س يف دول��ة �لإم���ار�ت ، لذ� 
فاإننا لدينا ��شرت�تيجية طويلة �ملدى 
�أن  و�أود  �لكبري.  �لتطور  ه��ذ�  ملو�كبة 
�أ�شري هنا �ىل �أننا �إحدى �أهم �ل�شركات 
ب��ال�����ش��وق، ح��ي��ث ق��م��ن��ا ب��ا���ش��ت��ث��م��ار 90 
�لوحدة  ه��ذه  يف  تقريباً  دره��م  مليون 
ح�شتنا  ترتفع  �أن  ونتوقع  �جل��دي��دة، 
بال�شوق �ملحلي خالل �لفرتة �لقادمة 
ل��ن��ع��زز م��وق��ع��ن��ا ب�����ش��ك��ل �أك������رب.  يذكر 

�لأوىل  ت��ع��ت��رب  �جل���دي���دة  �ل���وح���دة  �أن 
ب����الإم����ار�ت وم���ن ب���ن �أو�ئ�����ل وح���د�ت 
�لن���ت���اج ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ي حت�����ش��ل على 
من   ،FSSC 22000�ل� �عتماد  �شهادة 
موؤ�ش�شة LRQA و�لتى �أحدث �شهاد�ت 
�لأمان  �إد�رة  �لعتماد من قبل )نظام 
نظام  ومتطلبات   )FSMS  - �لغذ�ئي 
�ملتوفرة  )�مل��و����ش��ف��ات   PAS 220 �ل��� 
�لنتاج  وح�����دة  ع���ن  �أم�����ا  ب���ال���ع���م���وم(. 
�شهاد�ت  على  حا�شلة  فهي  �جل��دي��دة 
و  ،90001:22000:14000 �جل��ودة 

�ملاكينات  �أن  كما   ،OHSAS:18000
باملنطقة  �لأح������دث  ت��ع��ت��رب  �جل���دي���دة 
�أك���ر خ��ط��وط �لن���ت���اج كفاءة.  و�أح����د 
باأملانيا  و�مل�شنوع  �جلديد  �خلط  ينتج 
 Krones(،( ك��رون��ز  �شركة  قبل  م��ن 
72 �ألف عبوة مياه يف �ل�شاعة وبالتايل 
�إن��ت��اج ك��رت��ون��ة م��ي��اه يف ك��ل ثانية  يتم 
و�لأغطية  �مل��ي��اه  ع��ب��و�ت  �إن  ت��ق��ري��ب��اً. 
بن�شبة  بال�شتيك  ت�شتخدم  �جل��دي��دة 
�أق����ل وذل����ك م��ق��ارن��ة مب���ا هو   30%
م���ت���و�ج���د ب���ال�������ش���وق، مم���ا ي�����ش��اع��د يف 

�حلفاظ على �لبيئة. ويف �شياق �لتطور 
مياه  عليها  �ل��ت��ي حت��اف��ظ  و�حل��ي��وي��ة 
باإطالق  �ل�شركة موؤخر�ً  �لعن، قامت 
�شياق  يف  �ملياه  لعبو�ت  جديد  ت�شميم 
�ل�شركة  ق����اع����دة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة 
حيث  بالدولة،  �لعمالء  من  �ملتنامية 
�جلديدة  �ل��ع��ب��و�ت  ت�شميم  �إع����ادة  مت 
ذ�ت  يف  وتكون  معا�شر�ً  �شكاًل  لتعطي 
حملها  وي�شهل  للبيئة  �شديقة  �لوقت 
للعبو�ت  �جلديد  �لت�شميم  جاء  حيث 
�أقل  بال�شتيك  با�شتخد�م  و�لأغ��ط��ي��ة 

�مل����ي����اه ب���ال���دول���ة �ل���ت���ي ح�����ش��ل��ت على 
ع��الم��ة �جل����ودة �لإم���ار�ت���ي���ة ح��ي��ث �أن 
عبو�تها �جلديدة حتمل هذه �لعالمة، 
لكافة  �أ�شا�شي  �لع��ت��م��اد  ه��ذ�  ويعترب 
�لعاملة  �ل�����ش��رب  م��ي��اه  تعبئة  ���ش��رك��ات 
ب��ال��دول��ة. وي��وؤك��د ه��ذ� �لع��ت��م��اد على 
�أن مياه �لعن تتمتع باجلودة �لعالية 
ح�شلت  �لعالمة  �أن  كما  و�مل�شد�قية. 
�أي�شاً على �لعديد من �جلو�ئز ومنها 
وجائزة  للتميز  خليفة  �ل�شيخ  جائزة 
�ملُورد �ملتميز يف �ل�شرق �لأو�شط للمياه 
2014. كما متتلك مياه �لعن  �ملعباأة 
�شركة  و�أول  �لن���ت���اج  وح����د�ت  �أح����دث 
بالدولة ومن �أو�ئل �ل�شركات باملنطقة 
�لتي ح�شلت على �عتماد �شالمة �ملو�د 
و�ل���ذي   ،FSSC 22000 �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

 .LRQA متنحه موؤ�ش�شة

م�سنع مياه العني يد�سن وحدة اإنتاج وتعبئة جديدة

% وتنتج 52 مليون كرتونة مياه �صنويًا الوحدة اجلديدة ترفع اإنتاج امل�صنع 60 

د . را�سد بن فهد : اأجهزة التكييف ت�ستهلك الن�سبة االأكرب من الطاقة بدول التعاون

انطالق املنتدى الدويل الرابع حول بدائل غازات التربيد للمكيفات بدبي مب�ساركة 200 خبري دويل وحملي

 موا�صفات تدعو ملزيد من اجلهد لتقليل ا�صتهلك الطاقة وتعزيز انظمة التربيد ال�صديقة للبيئة 

مليون درهم قيمة ت�صرفات العقارات يف دبي ام�ص  712
 31 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري� تلتها مبايعة بقيمة 

مليون درهم يف منطقة �لرب�شاء جنوب �لر�بعة .
وت�شدرت �لثنيه �خلام�شة مناطق دبي من حيث عدد �ملبايعات 
فمنطقة  دره����م  م��ل��ي��ون   65 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   17 بت�شجيلها 
 41 �لرب�شاء جنوب �لر�بعة بت�شجيلها خم�س مبايعات قيمتها 

مليون درهم.
مليون   353 بقيمة  ره��ون  ت�شجيل  �م�س  �ل��د�ئ��رة  �شهدت  كما 
322 مليون دره��م و24 رهنا  16 لأر����س مببلغ  دره��م منها 
�أهمها يف منطقة  كان  دره��م  31 مليون  بقيمة  ل�شقق وفيالت 
ور�شان  و�أخ���رى يف منطقة  دره��م  234 مليون  بقيمة  ب��وك��درة 

�لر�بعة بقيمة 47 مليون درهم. 

•• دبي-وام:

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت�����ش��رف��ات �ل��ع��ق��ار�ت م��ن �أر�������س و���ش��ق��ق وفيالت 
�م�س  دب��ي  بالتملك يف  �إج���ارة منتهية  و  وره��ن  بيع  و�ج����ر�ء�ت 
معامالت  دره��م  مليون   359 منها  دره��م  مليون   712 نحو 
 353 �أر����س و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة ح��و�يل  بيع 
مليون درهم. و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�شرفات �لذي ي�شدر عن 
د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك بدبي باأن �لد�ئرة �شجلت �م�س 177 
و69  دره��م  مليون   246 بقيمة  لأر�����س   108 منها  مبايعة 

مبايعة ل�شقق وفيالت بقيمة 113 مليون درهم.
وكان �أهم مبايعات �لأر��شي من حيث �لقيمة مبايعة مببلغ 56 

وفد الدولة يلتقي كبار امل�صوؤولني املنتخبني للحتاد 
•• بو�صان-وام:

�أجرى �شعادة حممد نا�شر �لغامن مدير عام هيئة تنظيم 
�مل�شارك يف موؤمتر  �لدولة  قطاع �لت�شالت رئي�س وفد 
�لذي  لالت�شالت  �ل��دويل  �ملفو�شن لالحتاد  �ملندوبن 
�م�س   .. �جلنوبية  ك��وري��ا  يف  بو�شان  مدينة  ت�شت�شيفه 
�لعديد من م�شوؤويل �لحتاد  �شل�شلة لقاء�ت ثنائية مع 
وتقنية  �لت�شالت  و�ملوؤمتر بحث خاللها ق�شايا قطاع 
�لإم�����ار�ت.  ب��دول��ة  �ل��ع��امل��ي وم���ا يت�شل منها  �مل��ع��ل��وم��ات 
و�أكد �لغامن خالل لقائه كال من كيم يل رئي�س �أعمال 
�لن�شخة �لتا�شعة ع�شرة من موؤمتر �ملندوبن �ملفو�شن 
�ملقام حاليا يف كوريا وهولن زهاو �لأمن �لعام �ملنتخب 

وف��ر�ن�����ش��و� ر�ن�����ش��ي م��دي��ر ق��ط��اع �لت�����ش��الت �لر�ديوية 
و�بر�هيما �شانو مدير قطاع تنمية �لت�شالت ومالكوم 
دولة  �إ�شتعد�د   .. �ملنتخب  �لعام  �لأم��ن  نائب  جون�شون 
�لإم������ار�ت ل��دع��م ج��م��ي��ع ف��ع��ال��ي��ات وم���وؤمت���ر�ت �لحت���اد 
�لدويل لالت�شالت. و�أ�شار �إىل �أن جهود �لعامل يجب �أن 
تن�شب على دعم هذ� �لقطاع ملا له من تاأثري حيوي على 
�إقت�شاده  يقوم  �ل��ذي  �ليوم  ع��امل  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
ووجه   . �لذكية  و�مل��دن  �لرقمية  و�ملعطيات  �ملعرفة  على 
�لدول  من  و�لأ���ش��دق��اء  �لأ�شقاء  كل  �إىل  �ل�شكر  �لغامن 
�ل��ذي��ن دع��م��و� ملف تر�شيح دولة  �لأع�����ش��اء يف �لحت���اد 
�ملهند�س  وع�شوية  �لحت��اد  جمل�س  لع�شوية  �لإم���ار�ت 
نا�شر بن حماد يف جمل�س لو�ئح �لر�ديو .. ونوه �شعادته 

للن�شخة  �ل��دول��ة  با�شت�شافة  �مل��رح��ب  �لحت���اد  مب��وق��ف 
 .2018 �لعام  يف  �ملفو�شن  �ملندوبن  ملوؤمتر  �لع�شرين 
وكان �شعادة هولن زهاو قد رحب بعقد �ملوؤمتر �ملقبل يف 
�لذي تقدمه  �ملتو��شل  بالدعم  �لإم��ار�ت.. م�شيد�  دولة 
وموؤمتر�ته  ل��الت�����ش��الت  �ل����دويل  �لحت����اد  �إىل  �ل��دول��ة 
�لت�شالت  قطاع  دعمها  عن  ف�شال  �ملختلفة  وحمافله 
عموما . وقال �شعادة حممد �لغامن يف ت�شريح له عقب 
�للقاء�ت .. �إنه من دو�عي �لفخر �أننا حققنا هذه �ملكا�شب 
يف �لحتاد �لدويل لالت�شالت �لذي يحتفل �لعام �ملقبل 
بذكرى تاأ�شي�شه �ملائة و�خلم�شن وي�شرفنا �لإعالن عن 
�ملنا�شبة  بهذه  �لحتاد  �لذهبين لحتفالت  �لرعاة  �أننا 

يف �لعام �ملقبل .
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/856 احوال نف�س م�صلمني                                
�لفقار  ذو  �شهال  �مل��دع��ى:  �ن  �لق��ام��ة مبا  �مل��دع��ى  عليه /1 -بهمان ح�شن جمهول حمل  �ىل 
مريز�ئي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/6/26 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ �شهال ذو �لفقار مريز�ئي �حلكم  -حمكمة مبثابة �حل�شوري للمدعي: �شهال على 
�ملدعى عليه: بهمان �ملذكورين بالتي: - بتطليقها من �ملدعى عليه بطلقه بائنه  دون �مل�شا�س 
باأي من �حلقوق �لزوجيه. -�ن عليها �لعده �ل�شرعية �عتبار� من تاريخ �شريورة حكم �لتطليق 
باتا. - �لز�مه بان يوؤدي لها موؤخر �شد�قها �لبالغ )214( �شكه ذهبيه �ير�نية مائتن و�ربعة ع�شر 
�و ما يعادلها بالدرهم �لمار�تي.- �لز�مه بان يوؤدي لها نفقة زوجية قدرها )1700 درهم( �لف 
و�شبعمائة درهم. �شهريا �شامله �ملاأكل و�مللب�س و�مل�شرب من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �لو�قع -   يف 
باتا ونفقة لبنتها روز وق��دره��ا)1400( درهم  �لتطليق  تاريخ �شريوة حكم  2013/6/27 وحتى 
�شهريا �لف و�ربعمائة درهم �شامله �ملاأكل و�مللب�س و�مل�شرب من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �ملذكور. 
4- �لز�مه بان يوؤدي لها �شكنى قدرها )4500 درهم( �ربعة �لف وخم�شمائة درهم ملره و�حده 
وذلك من تاريخ �شريورة حكم �لتطليق باتا. -�ثبات ح�شانتها لبنتها روز �ملذكورة و�لبالغه من 

�لعمر �شت �شنو�ت ون�شف. 6- �لز�مه بان يوؤدي لها �جرة ح�شانة. 
كما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن. �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى 

علنا . 
خدمات الحوال ال�صخ�صية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ   2014/10/29     
    يف الدعوى رقم 2014/1159 جتاري كلي

�ملدعى عليه: حممد �شاجنامبلي ماد�تي بار�مبيل     
من  بالقرب   -1 جي  رقم  �شقه  �لري�س  �ل�شطوه-بناية  منطقة  دب��ي-  )�لعنو�ن: 

م�شجد �ل�شطوه- بالر�شاد- (  
�دناه  �ملدون  �مل�شريف  �ملقرر مبكتب �خلبري  يرجى �حل�شور �ىل �جتماع �خلربة 
لبيان  وذل��ك   2014/11/3 �مل��و�ف��ق  �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة  �لثنن  ي��وم  وذل��ك 

دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل بنك ر��س �خليمة �لوطني    .
بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�شابات- �لقرهود- بناية �ل�شم�س �مل�شيئة- مقابل كر�ج 
�لطاير لل�شيار�ت- �لدور �لول مكتب رقم 112- هاتف رقم 042830100 فاك�س 

042833622 هاتف متحرك 0506516092 دبي.
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان

قيد رقم 64

اعالن اجتماع خربة
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر يف الدعوى
رقم )2013/131( جتاري كلي ام القيوين

عبد�لقادر  �ملحامن/  بوكالة  عنو�نه:  �لوطني  �لحت��اد  بنك  �مل��دع��ي/  طلب  على  بناء 
بخيت و�آخرون- �ىل �ملدعى عليه: عبد�لتو�ب كامل عبد�ل�شاتر فر�ج 

نود �عالمكم �نه يف جل�شة 2014/9/14 قد حكمت �ملحكمة بالآتي: حكمت �ملحكمة وقبل 
�لبنك  لها لفح�س �عرت��شات  �ملبا�شر  �لدعوى �ىل �خلبري  باعادة  �ملو�شوع  �لف�شل يف 
مبلف  و�ملرفقة   2014/8/24 بجل�شة  عنه  �حلا�شر  من  �ملقدمة  باملذكرة  �ملبد�ه  �ملدعى 
فح�س  �جلملة  وعلى  �لعرت��شات  تلك  يف  �حقيته  مدى  وبيان  عليها  و�ل��رد  �لدعوى 
طلباته ومدى �حقيته فيها و�شول لوجه �حلق يف �لدعوى وكل ذلك يف �شوء �حلكم 
وحددت  و�ل�شالحيات  �لمانة  ب��ذ�ت   2014/1/19 بجل�شة  و�ل�شادر  �ل�شابق  �لتمهيدي 
�مل�شاريف  يف  �لف�شل  و�بقت  �لتقرير  �ي��د�ع  وحتى  �ملو�شوع  لنظر   2014/11/2 جل�شة 

وكلفت �لبنك �ملدعى باعالن �ملدعى عليه بهذ� �حلكم.
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد  11243 بتاريخ   2014/10/29     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   759 /2014 ح نف�س- م ر-ب- ع ن

عبد�لقادر  حممود  عليه:   مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  �لقا�شم  �بر�هيم  ر�نيا  مدعي/   
�لظن �جلن�شية: �شوريا   مو�شوع �لدعوى: طلب طالق   �ملطلوب �عالنه/ حممود 
عبد�لقادر �لظن �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر)�عالن و�نذ�ر �ملدعي عليه بطلب 
طالق �ملدعية( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ملو�فق 2014/11/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. علما بان مثولك �مام �لقا�شي 

�ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات.  �شدر بتاريخ  2014/10/27  
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية
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اإىل من يهمه االأمر

م�شوؤولية حمدودة  ذ�ت  ذ.م.م  �شركة منطقة حرة  �نرتتينمنت منطقة حرة  /  بر��شيفال  نحن 
 2003 و�لإع��الم  للتكنولوجيا  �حل��رة  دبي  منطقة  يف  �خلا�شة  �ل�شركات  لقانون  وفقاً  تاأ�ش�شت 
9 من قانون �ل�شركات  �لبند رقم  باأنه ومبوجب  )"قانون ال�سركات اخلا�سة"(، نود �لخطار 

�خلا�شة، قررنا تغيري ��شم �ل�شركة �إىل:
باليكو انرتتينمنت منطقة حرة ذ.م.م

 على من يرغب بالإعرت��س على هذ� �لتغيري �أن يقدم �إعرت��شه كتابة خالل �أربعة ع�شر )14( 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإ�شعار على �لعنو�ن �لتايل:

 د�ئرة �لت�شجيل و�لرت�خي�س
�شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�لإعالم

 971  4  368 �س.ب: 73000   دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة- فاك�س:8992 
 بر��شيفال �نرتتينمنت منطقة حرة ذ.م.م  

لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س

اإ�سعار تغيري ا�سم �سركة
 منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة
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العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 123 /1014 تظلم  مدين                  
�ىل �ملتظلم �شده/1- بريناديت بو�شتري �لكال جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شن    قد �قام عليكم 
�لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم 
2014/438 مدين برف�س طلب �ملتظلم مبنع �ملتظلم �شده �ل�شفر و�ي��د�ع جو�ز �شفره 
�شده  �ملتظلم  و�ل���ز�م  �ل��دول��ه  منافذ  كافة  على  بذلك  و�لتعميم  �ملحكمة  خزينة  ل��دى 
�ملو�فق  �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.6 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة    2014/11/11
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.

رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 45 /2014 تظلم  عمايل                  
�ن  �ملن�شاآت  جمهول  حمل �لقامة مبا  �ملتظلم �شده/1- بن قي�س لد�رة  �ىل 
عبد�هلل  ح��م��د�ن  حممد  ح��م��د�ن  ومي��ث��ل��ه:  بيلهمامي  ط��الل  زك��ري��ا  �ملتظلم/ 
�لقر�ر  �ع��اله ومو�شوعه تظلم من  �ملذكور  �لتظلم  �ق��ام عليكم  �ل�شام�شي  قد 
�ل�شادر يف �لمر على عري�شة )عمايل( رقم 2014/1539 و�لر�شوم و�مل�شاريف 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/11/3  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 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.
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1005  ا�صتئناف  جتاري        
�لهاين كون�شورتيوم 2-  �ي��ه-  �ن  �مل�شتاأنف �شدهم/ كي بي كي �شي  �ىل   
�شركة كي بي كي 3- �شركة �شي �ن �يه جمهويل   حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /�شركة في�شل جا�شم �لتجارية ) ذ م م(   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/733 جتاري كلي  بتاريخ 2014/6/26. 
 10.00 �ل�شاعة   2014/11/25 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 256 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
�ىل �ملتنازع �شده/1- �شركة �يكونك �نرتنا�شونال ) �س م ح( جمهول  حمل 
تي دي- وميثلها/ �ل  غ��روب  �ب�شرت�كت  �شركة  �ملتنازع/  �ن  �لقامة مبا 

قد  �لريامي  ر��شد  م�شلم  �مي��ان  �لبغد�دي وميثله:  ه�شام حمدي  ف��ادي 
�ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2014/11/12  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/759   عقاري كلي                                  
)sungwon fze( )ىل �ملدعى عليه /1 -�شركة �شنجو�ن ) م م ح�

�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �بر�هيم  �دم علي  �مل��دع��ي: ح�شن  �ن  �لق��ام��ة مبا   جمهول  حمل 
علي  �دم  ح�شن  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2014/5/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
�بر�هيم بف�شخ �تفاقية بيع و�شر�ء للوحدة رقم 3901 بنت هاو�س مب�شروع  قرية �لثقافة بدبي) 
) ثالثة مالين  دره��م  للمدعي مبلغ 3.000.000  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعى  و�ل��ز�م  فيو(  �شانت 
درهما( و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 2013/7/25 وحتى متام 
�ل�شد�د على �ل يتجاوز ��شل �ملبلغ �ملق�شي به و�ملنا�شب من �مل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س ماعد� ذلك من طلبات. .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�صم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/306 تنفيذ عقاري
�نف�شتمنت ليمتد ) بي يف �ي(  جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1- فينو�س بروبرتيز  �ىل 
�شعيد  حممد  ر��شد  وميثله:  زيكار  حاجي  جونايد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
به  و�ملقيد  كلي  عقاري   2009/394 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  بوج�شيم 
بالز�مكم   - وذل��ك   تنفيذيا  �شند�  باعتباره  عقاري  تنفيذ   )2013/306( رقم  �لتنفيذ 
�ملحكمة    �و خزينة  �لتنفيذ  وت�شليمه �ىل طالب  دره��م  وق��دره )522217(  ب�شد�د مبلغ 
�شنويا من  بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة  �لع��الن  ن�شر هذ�  تاريخ  يوم من  خالل 15 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور �عاله.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/397 عقاري  كلي                             
�ىل �خل�شم �ملدخل  /1- �شعيد بهجب حممد �شعيد 2- �شركة م�شالح للتجارة �لعامة ) ذ 
م م(  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�لر�س لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري �س ذ م 
م  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بنقل عقد �يجار �ر�س 
��شم �ملدعية وت�شليمها �لعقار و�شد�دها �لي��ر�د�ت و�لبدلت من 2008/4/28 وحتى  �ىل 
ت�شليم �لعقار و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من �ل�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/11/16 �ل�شاعة 11:00 
�س بالقاعة ch1.B.8 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�صم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/580 مدين جزئي                                
�ملدعي  �ن  �لقامة مبا  �حمد جمهول حمل  م��رمي حممد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�شينغ  با�شينت  �شينغ  �شورجيت  �ل�شيد  وميثلها  م  م  ذ  �س  للديكور  �شيف  /�شعيد 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  لوتاه   على  �شلطان  فهد  وميثله: 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   45000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعى  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/11/3 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فانت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/804 مدين جزئي                                
�لقامة  �ك��رم  جمهول حمل  يا�شن حممد  عليه/1- حممد  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /حممد جهانكري ر��شد حممد ��شغر �شاد  قد �قام عليك 
 5200( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/11 �ل�شاعة 8:30 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/506 مدين كلي                                
جمهول  �بوطربو�س  عبد�للطيف  عبد�لقادر  ر�شا  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /م�شفر عو�س م�شفر حممد علي �لحبابي 
وميثله: �حمد حممد مبارك عبد�هلل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
درهم   140.000 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �لم��ر  با�شد�ر  �ملطالبة 
و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/4 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/390 عقاري  كلي                                
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �بيار للتنمية �لعقارية جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /عبد�لرحمن زيد م�شعود  �خلثالن وميثله: حممود ح�شن علي �حمد   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ب�شحة ونفاذ �لعقد طبقا ل�شروطه 
وت�شجيل �لوحدة �لعقارية با�شم �ملدعي يف �ل�شجل �لعقاري �ملبدئي �ملعد لثبات 
�لبيع على �خلارطة مع �لز�م �ملدعى عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/11/12 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 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�صم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/623 عقاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه/1- �يلي حيدر   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
عمر جمال �حل�شن وميثله: بدر حممد علي �لقرق قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س يف �لدعوى، مع �لز�م �ملدعى 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهما 
�لربعاء �ملو�فق 2014/11/19 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 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�صم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/644 جتاري  جزئي                             
�لقامة  ف�شل حممد جم��ه��ول حم��ل  ح��اف��ظ  عبد�لقيوم  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
وميثله:  �شاه  عبد�هلل  مبارك  ح�شة  وميثله:  �شاه  عبد�هلل  /ن��و�ز  �ملدعي  �ن  مبا 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لعطاي   بوثاين  ثاين بالل  مبارك  ح�شة 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )29000 درهم( قيمة �ل�شيك و�لر�شوم 
�ل�شد�د  و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�شاعة 8:30 �س  �مل��و�ف��ق 2014/11/5  ي��وم �لرب��ع��اء  �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة 
بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

على �لقل. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/536 عقاري كلي                                
�ىل �ملدعى عليه/1- ��شرتوجنيايل فاوندي�شن�س �س ذم م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شينوفي�شن كومفورت ليمتد وميثله: حممود ح�شن علي �حمد 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )4000000 
�لفائدة  �ملدعى عليه مع  بها  ت�شببت  �لتي  �لتعوي�س عن �ل�شر�ر  �شامل  دره��م( 
�لقانونية 12% من تاريخ 26 يناير 2008 مع �لز�م �ملدعى عليه برد �شيك �ل�شمان 
�مل��وؤرخ تاريخ 26 يناير 2008 و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.    رقم 024617 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/11/26 �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�صم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/716 جتاري  كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- ديزل �شي�شتم �نرتنا�شيونال �س ذم م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /بيت �لبتكار لل�شقالت �س ذم م وميثله: حممود ح�شن علي �حمد قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره 
)600000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ ��شتحقاق كل �شيك من �ل�شيكات وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/13 �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�صم الق�صايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1731 جتاري  كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1-  �شركة كبة �لتجارية ) �س ذم م( جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�ي�شان للتجارة �لعامة ) �س ذم م (   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )392000 درهم( مع �لفائدة �لقانونية 
و�لر�شوم  �ل��ت��ام  �ل��وف��اء  ح��ت��ى  �ل���ش��ت��ح��ق��اق  2014/6/9  ت��اري��خ  م��ن  ب��و�ق��ع %12 
 2014/11/13 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  و�لت��ع��اب.  و�مل�شاريف 
�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. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 117 /1014 تظلم مدين               
�بو خز�م جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم/  �ىل �ملتظلم �شده/1- �شادي 
دبي وميثله: عبد�لقادر ح�شن بخيت  م- فرع  م  ذ  للمقاولت  �شركة كومودور 
حديجان قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم يف �لدعوى رقم 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  م��دين   2014/503
 ch1.B.6 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/4  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
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.
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/200  ا�صتئناف جتاري

بارل�س حممد  2- طاهر  بارل�س  ط��ارق  �مل�شتاأنف �شدهم/ حممد  �ىل   
�مل�شتاأنف  ب��ارل���س جمهويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  3- �م��ربي��ال حممد  
حممد  �هلل  م��ال  نا�شر  ومي��ث��ل��ه:  ح  م  ���س  �شوليو�شنز  بزين�س  /ج��ل��وب��ال 
 2010/1458 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  غ��امن   
�ملو�فق  ي��وم �لح��د  جت��اري كلي بتاريخ 2013/2/13  وح��ددت لها جل�شه 
وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/11/9
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/753 عقاري  كلي                             
�ملدعي /متويل  �ن  �ملدعى عليه/1- روز� عبا�س �حمدى جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  غ��امن  م��ال �هلل حممد  نا�شر  عامة( وميثله:  م�شاهمة  )�شركة 
يف  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  حكم  مبوجب  �ملقرر  �لبيع  عقد  بف�شخ  �لق�شاء  ومو�شوعها 
�لدعوى 2011/1027 عقاري كلي بخ�شو�س �لوحدة رقم 3506 مبنى رقم 1- �لطابق 35 
و�تعاب  �لر�شوم و�مل�شاريف  �ملدعى عليه  و�ل��ز�م  �لم��ار�ت  برج قو�س دبى- منطقة تالل 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/11/5 �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 مبثابةح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/496 مدين جزئي                                
���ش��رك��ة ري���د ري��ف��ر لقطع غ��ي��ار �ل�����ش��ي��ار�ت 2- يل ليو    �ىل �خل�����ش��م �مل��دخ��ل /1- 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �ف تى �ى �وتوموتيف جي �م بي �ج 
وميثله �شيف �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 88533.76( وقدره  مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة 
�لثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2014/11/3 �ملو�فق 
ب��احل�����ش��ور �و م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�صم الق�صايا املدنية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/769 عقاري  كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- هاندريك فابيان �تزيرت   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
�ق��ام عليك  متويل ) �شركة م�شاهمة عامة ( وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غ��امن  قد 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع �ملقرر مبوجب حكم حمكمة دبي �لبتد�ئية 
�وليفا   ،1 �شي  �ل��ن��وع   ،101 رق��م  بالفيال  و�خل��ا���س  كلي  ع��ق��اري   2012/223 �ل��دع��وى  يف 
فيكتورى هايت�س- مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت 
ch1.A.1 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/11/5  لها جل�شة يوم �لربعاء 
�و  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فانت مكلف باحل�شور 
فان �حلكم  �لق��ل.ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  م�شتند�ت 

�شيكون مبثابةح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                      يف الدعوى رقم  2012/76     بيع عقار مرهون
بجا�س  علي  2- هند حممد  بجا�س  علي  ��شماء حممد  �ملنفذ �شدهم/1-  �ىل 
3- �شعاد حممد علي بجا�س 4- علي حممد علي بجا�س  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ م�شرف دبي ) �س م ع( وميلثه : �حمد ح�شن رم�شان 
ل�شد�د  �عالنكم   2014/10/16 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت  علي  �آل 
�لعقار  بيع  و�ل  �عاله  �لتنفيذ  �مللف  درهم يف   )100.000.000( �ملطالبة  قيمة 
حمل �لرهن )نوع �لعقار-قطعة �لر�س- �ملنطقة : �ملنخول- رقم �لر�س 572 

م�شاحة �لعقار: 31.787.00 قدم مربع( خالل 30 يوم.
 رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/2610 تنفيذ عمايل
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  م   ذم  �س  لوج�شتيك�س  �شده/1-�ر�شيا  �ملنفذ  �ىل 
ن�شيب  عبد�لرحمن  وميثله:  مالبيكار  ��شوك  فايبهاف  �لتنفيذ/  طالب  �ن 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ن�شيب  ب��ن  عبد�لرحمن 
�و  �لتنفيذ  به وق��دره )100646( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )6039( درهم �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�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11243 بتاريخ 2014/10/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/3052 تنفيذ عمايل
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-دب���ى وي���ر جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن طالب 
�أق��ام عليك �لدعوى �لتنفيذية  ب��ار�  قد  �لتنفيذ/ �شايفى فخرو �لدين 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )219643.33( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )13290( درهم 
�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�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�لعاملية   ITU لبطولة  �لت�شجيل  ب��اب  فتح  مّت 
للرت�يثلون �أبوظبي، �ليوم �ل�شاعة �لثانية ظهر�ً 
للبطولة:  �ل��ر���ش��م��ي  �مل���وق���ع  خ����الل  م���ن  وذل����ك 
http:abudhabi.triathlon.org-
�لإمار�تية  �لعا�شمة  تن�شّم  وبذلك   ..enter
�أبوظبي �إىل �شل�شلة بطولت �لرت�يثلون �لعاملية 
للرت�يثلون  �ل�������دويل  �لحت�������اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي 
�أهّم  م��ن  ه��ذ� �حل��دث و�ح���د�ً  )ITU(، لي�شبح 
�لأحد�ث �لريا�شية يف �لدولة �لتي �شيتطّلع �إليها 
جميع ع�ّشاق هذه �لريا�شة هو�ًة وحمرتفن كّل 

عام. 
تعود بطولة ITU �لعاملية للرت�يثلون �أبوظبي 
بحّلة جديدة كلياً بعد �شنو�ت من �لنجاح �لباهر 
�لذي حققته بطولة �أبوظبي �لدولية للرت�يثلون، 
 ،2014 2010 وحتى  �لعام  �أقيمت من  و�لتي 
مقّدمًة م�شار�ٍت جديدة تلّبي خمتلف �مل�شتويات 
و�لفئات، وهذه �مل�شار�ت هي: �ل�شريعة )0.5 كم 
�شباحة، 20 كم در�ج��ات، 5 كم جري(، �لأوملبية 
كم   10 در�ج������ات،  ك���م   40 ���ش��ب��اح��ة،  ك���م   1.5(
جري(، وماك�شي )2 كم �شباحة، 80 كم در�جات، 
�ل�شتمتاع  للم�شاركن  وميكن  ج���ري(.  ك��م   20
و�لت�شابق  و�لأ���ش��دق��اء  �لأه��ل  مع  �مل�شار�ت  بهذه 

كفريق مكون من ثالثة مت�شابقن. 

وي�����ش��ي��ف �مل�������ش���ار �جل���دي���د م��اك�����ش��ي �مل���زي���د منا 
يف  للم�شاركة  �ل��ق��ادم��ن  للريا�شين  �ل��ت��ح��دي 
مدير  وي�شيف  �أب��وظ��ب��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�شمة 
�إيان بانر: ي�شّكل م�شار ماك�شي و�لذي  �لبطولة، 
يعني )�لأق�شى( بالعربية حتدياً جديد�ً وفريد�ً 
�مل�شار�ت  يف�شلون  �لذين  للريا�شين  نوعه  من 
�لريا�شين  م��ن  �لعديد  ب���اأن  ون���درك  �لطويلة. 
كمربر  طويلة  �مل�����ش��ار�ت  �إىل  ي��ن��ظ��رون  �لعاملين 
ناحية  م��ن  قمنا  كما  و�مل�����ش��ارك��ة.  لل�شفر  وج��ي��ه 
�أخ������رى ب��ت��ق�����ش��ري م��رح��ل��ة �ل�����ش��ب��اح��ة ل���� 500 
للهو�ة  �لفر�شة  لإت��اح��ة  �ل�شريع  �مل�شار  يف  م��رت 
و�لريا�شين �جلدد للم�شاركة يف ITU �لعاملية 

للرت�يثلون �أبوظبي. 
�أبوظبي  ب��ط��ول��ة  م��ن  �مل��ا���ش��ي��ة  �لن�شخة  ح��ق��ق��ت 
جذبت  حيث  ب��اه��ر�ً  جناحاً  للرت�يثلون  �لدولية 
�أكر من 2،400 ريا�شي من 100 دولة حول 
�لعامل �إىل كورني�س �لعا�شمة. و من �ملتوقع هذ� 
بطولة  م��ن  �جل��دي��دة  �لن�شخة  ت�شيف  �أن  �ل��ع��ام 
من  مزيد�ً  �أبوظبي  للرت�يثلون  �لعاملية   ITU
�لنجاح، خ�شو�شاً يف �شوء �ل�شر�كة �جلديدة مع 

جمل�س �أبوظبي �لريا�شي. 
�أم��ن عام جمل�س  �لعو�ين  ع��ارف  �شعادة  و�أو�شح 
نرحب  �أن  ي�شعدنا  بالقول:  �لريا�شي  �أبوظبي 

بجميع �لريا�شين من خمتلف �لأعمار و�خلرب�ت 
 ITU يف ه���ذه �لإن��ط��الق��ة �جل���دي���دة ل��ب��ط��ول��ة
كورني�س  على  من  �أبوظبي  للرت�يثلون  �لعاملية 
�لعا�شمة �خلالب يف 7 مار�س. �إنها فر�شة ر�ئعة 
�أن يت�شنى للهو�ة �لتناف�س يف نف�س �مل�شار�ت  حقاً 
مع �أ ف�شل 65 ريا�شي و 65 ريا�شية. فاحلدث 
�لقائم  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  دور  يج�شد 
ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل �ن����و�ع �ل��دع��م و�لإ�����ش����ر�ف على 
�مارة  يف  و�ل��ب��ط��ولت  �لريا�شية  �لأح����د�ث  كافة 
�بوظبي وتقدمي �لرعاية للمتميزين و�ملوهوبن 
من  ج��دي��د  لف�شٍل  ق��دم��اً  ونتطلع  �ل��ري��ا���ش��ي��ن، 
�أ�شهر  �أربعة  �أبوظبي يف غ�شون  �لنجاح يف تاريخ 

فقط. 
�أب��وظ��ب��ي للريا�شات  ن���ادي  وي��ّت��خ��ذ �حل���دث م��ن 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة و�ل��ي��خ��وت م���ق���ّر�ً ت��ن��ظ��ي��م��ي��اً ل���ه على 
حيث  �أب��وظ��ب��ي،  كورني�س  مقابل  �لأم����و�ج،  كا�شر 
 2000 ل�  �شيتّم تنظيم من�شات للجمهور تت�شع 
وف���ن���اء عائلي،  ل���ل���در�ج���ات،  وم���وق���ف  ���ش��خ�����س، 
لالأطفال.  لعب  وباحة  �ملرطبات،  لبيع  و�أك�شاك 
�لنخبة من  �شباق  �ل�شباحة من  وتنطلق مرحلة 
���ش��ب��اق ف��ول��ف��و للمحيطات،  ي��خ��وت  ع��ل��ى م��ر���ش��ى 
لقب  على  �لريا�شة  ه��ذه  �شفوة  يتناف�س  حيث 

�حلدث �لفتتاحي ملو�شم 2015.

�أعلن نادي �أبوظبي للريا�شات �جلليدية وبدعم مبا�شر من 
�شتورمز  فريقي  م�شاركة  ع��ن  �لريا�شي،  �بوظبي  جمل�س 
للرجال و�ل�شيد�ت يف بطولة بانكوك �لدولية لهوكي �جلليد 
29-�أكتوبر �جلاري وحتى �لول  و�لتي تقام خالل �لفرتة 
من نوفمرب 2014 يف تايالند و�شط م�شاركة نخبة �لأندية 

�لأ�شيوية يف �لبطولة.
وقال حمد �ل�شرياين �ن نادي �بوظبي للريا�شات �جلليدية 
���ش��ي�����ش��ارك ب��ف��ري��ق��ي ���ش��ت��ورم��ز ل��ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت لهوكي 
�جلليد يف بطولة بانكوك �لدولية �لتي تقام ب�شفة �شنوية 
، م�شري �ىل �ن �لفريقن ي�شعون للدخول بقوة يف مناف�شات 
�ل��ب��ط��ول��ة ب��ان��ك��وك ل����رتك ب�����ش��م��ات �ي��ج��اب��ي��ة ب�����ارزة تعزز 
م�شريتنا �لريا�شية �حلافلة بالجناز�ت، موؤكد� �أن �مل�شاركة 

�أقوى  �ملكا�شب �لكبرية نتيجة مل�شاركة  يف �لبطولة تعد من 
لالحتكاك  مثالية  فر�شة  وهي  و�لدولية  �لآ�شيوية  �لفرق 

و�لتناف�س مع فرق �لقارة �لآ�شيوية و�لفرق �ملحرتفة. 
�أكمال  �مل�����ش��ارك��ن  �ل��ف��ري��ق��ن  �ن  �إىل  �ل�����ش��ري��اين  و�أ�����ش����ار 
حت�����ش��ري�ت��ه��م��ا ل��ل��ح��دث �ل����دويل وي��ت��ط��ل��ع��ان ب���اآم���ال كبرية 
�لبطولة  تقودهما نحو معانقة لقب  نتائج متميزة  حل�شد 
حت�شري�  �لفريقن  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �ملكثفة  �ل��ت��دري��ب��ات  بعد 
�ل��ف��ري��ق��ن مباريات  ذل���ك خ��ا���س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��ح��دث، 
بالن�شبة للرجال يف دوري هوكي �جلليد و�لذي  حت�شريية 
لال�شتحقاقات  �ملهمة  �لإع��د�دي��ة  �ملحطات  �أه��م  م��ن  يعترب 
فريق  خا�شها  �لتي  �لودية  �ملباريات  جانب  �ىل  �خلارجية، 

�ل�شيد�ت.

ب��ق��وة �إىل  �ل��ف��ري��ق��ان ي��ط��م��ح��ان  �ل�����ش��ري��اين �إىل �ن  و�أ����ش���ار 
�خلارجية  م�شاركاتهما  يف  �مل��ت��م��ي��زة  م�شريتهما  م��و����ش��ل��ة 
م�شتوى  على  �لكبرية  ومكانتهما  كعبهما  علو  �أك��دت  و�لتي 
�لقارة �لآ�شيوية. من جانبه �أعرب علي �ملزروعي مدير �د�رة 
�لت�شويق و�لت�شال يف نادي �بوظبي للريا�شات �جلليدية عن 
�شتورمز  فرق  جانب  من  �ملميزة  للم�شاركة  �لكبري  �رتياحه 
للرجال و�ل�شيد�ت ، موؤكد� �ن �خلطو�ت �لتح�شريية �لتي 
�شار عليها �لفريقن تب�شر بنتائج �يجابية وتدعونا للتفاوؤل 
، م�شري� �إىل �ن عنا�شر �لفريقن يتمتعان مبقومات �خلربة 
�لذي  �لأم��ر   ، �مل�شتوى  عالية  بدنية  وحالة  و�ملهارة  و�لقوة 
�نطباعات  وت���رك  مم��ي��زة  ب�����ش��م��ات  ت�شجيل  يف  ي�����ش��اع��ده��م 

�يجابية يف مناف�شات �لبطولة .

الإعلن عن م�صاركة �صتورمز للرجال وال�صيدات يف بطولة بانكوك الدولية لهوكي اجلليد

عقد جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت لل�شطرجن �جتماعه �لدوري 
برئا�شة  �أب��وظ��ب��ي  يف  ي��ا���س  حلبة  مبر�شى  �لج��ت��م��اع��ات  بقاعة 
�لإمار�ت  �حتاد  رئي�س  �ملقبايل  بن مر�شد  �شعيد حممد  �شعادة 
نائب  خ��وري  ح�شن  عبد�هلل  عبد�لعزيز  وبح�شور  لل�شطرجن 
رئ��ي�����س �لحت����اد وج��م��ال عي�شى �مل��دف��ع �لأم����ن �ل��ع��ام وح�شن 
خلفان �ل�شام�شي �لأمن �ملايل و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة : ه�شام 
علي �لطاهر وحممد �شهيل وفوزية عبا�س و�شهيل عبد�لرحيم 
�لظاهري  ك�شي�س  ب��ن  ر����ش��د  �ل��دك��ت��ور  وب��ح�����ش��ور   ، �ل��ع��و���ش��ي 
�مل�شت�شار �لعام لالحتاد رئي�س �للجنة �لقانونية و�ملدير �لفني 

جريفا�س ومدير �لحتاد �شعود �ملرزوقي. 
�لذي  �لكبري  بالنجاح  �ملقبايل  �شعيد  �أ�شاد  �لجتماع  بد�ية  يف 
لل�شطرجن  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة  حققته 
�لتي �أقيمت يف مر�شى حلبة يا�س وذلك بف�شل رعاية ودعم �شمو 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
، وثمن ح�شور �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع رئي�س �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
�ملقبايل  و�أ�شاد   . �لفائزين  وتتويج  �خلتام  حلفل   ، و�لريا�شية 
�لر�قي  �لريا�شي  و�لتناف�س  �لأندية  من  �لإيجابية  بامل�شاركة 

�لذي �شهدته مناف�شات �لبطولة 
�ملدير  عر�شها  �لتي  �لفنية  �لتقارير  �لإد�رة  جمل�س  وناق�س 
وتو�شيات  جريفا�س  �إيف�شرت�تيو�س  �خلبري  ل��الحت��اد  �لفني 
خطة  �عتماد  ومت  �لأندية  مع  عقد  �ل��ذي  �لت�شاوري  �لجتماع 
��شرت�تيجية  يف  ج��ذري  تغيري  �إح���د�ث  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لتطوير 

�ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي ل��ي��و�ك��ب �ل��ف��ك��ر �لح�����رت�يف �مل��م��ن��ه��ج ب��ن��اء على 
تو�شيات خرب�ء عاملين وجتارب ناجحة يف دول �أوروبية . وتقرر 
5 قطاعات  على  �لتدريبي  �لربنامج  �لرتكيز يف  �عتماد خطة 
 10 �لوطنية ) رج��ال  و�ملنتخبات  �مل��د�ر���س  �ل�شطرجن يف  وه��ي 
لعبن – فتيات 10 لعبات – نا�شئن 20 لعب ( و�لتن�شيق 
مع �لأندية بخ�شو�س بر�مج �لتدريب لالعبن . ومت �لتاأكيد 
على  �شيح�شلون  �خلم�شة  �لقطاعات  يف  �مل��درب��ن  ك��ل  �أن  على 
�شهاد�ت تدريب معتمدة من �لحتاد �لدويل و�شيتم توفري �ملو�د 
�أق�شى  حتقيق  ل�شمان  �حلديثة  �لتدريب  وب��ر�م��ج  �لتدريبية 

فائدة من قدر�ت �لالعبن .
حتقيق  �إىل  تهدف  �جل��دي��دة  �ل�شرت�تيجية  �أن  �ملقبايل  و�أك��د 
�ل���ش��ع��دة وتطوير  ك��اف��ة  �لنوعية على  م��ن �لجن����از�ت  �مل��زي��د 
كافة عنا�شر وكو�در �للعبة مبا يحقق نقلة نوعية يف �شطرجن 
ون�شر  �للعبة  مم��ار���ش��ي  ق��اع��دة  وتو�شيع  ون��وع��ا  كما  �لإم�����ار�ت 
�للعبة على نطاق و��شع بن خمتلف �شر�ئح �ملجتمع مع �إعطاء 
�لنا�شئة و�شقلها وفقا لربنامج علمي  باملو�هب  �أولوية خا�شة 
ي�شرف عليه �لحتاد موؤكد� �ن �در�ج �ل�شطرجن �شمن �لن�شطة 
�ل�شا�س لنطالق  �شتكون حجر  �ملدر�شية  �لتعليمية  �ملناهج  �و 
�مل�����ش��روع ع��ل��ى �ن مي�شي م��ت��و�زي��ا م��ع م�����ش��روع زي����ادة �لندية 
�ىل  و�ل��و���ش��ول  �لريا�شية  �مل��ر�ك��ز  يف  وترويجها  �ل�شطرجنية 
�لماكن  يف  بها  و�لتعريف  وترويجها  �للعبة  لن�شر  �جلماهري 
�لعامة وبا�شتخد�م خمتلف �لو�شائل بد�ية بال�شبكات �لعنكبوتية 

وبر�جمها و�نتهاء� بالتطبيقات �ملختلفة للهو�تف �لذكية.

�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  �عتمد  وقد 
للفئات  �أ�شيا  بطولة  يف  �مل�شاركة 
 18-16-14 حت��ت  �ل��ع��م��ري��ة 
�شنة يف �لهند خالل �لفرتة من 
نوفمرب  �شهر  14 من  6 حتى 
�ملقبل ثم بطولة �لعرب �لفردية 
للرجال و�لفتيات يف �لأردن من 

6 حتى 16 دي�شمرب 
��شت�شافة  ع��ن  �مل��ق��ب��ايل  و�أع��ل��ن 

�جلمعية  لج��ت��م��اع��ات  �لم�����ار�ت 
�ل����ع����م����وم����ي����ة ل������الحت������اد �ل�������دويل 

�ملكتب  و�ج����ت����م����اع����ات  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�لرئا�شي لالحتاد  �لتنفيذي و�ملجل�س 

لعام   ) �ل���ف���ي���د�  ك���وجن���ر����س   ( �ل������دويل 
2015 وعر�س �لأمن �لعام جمال عي�شى 

�ملدفع �لتقرير �لإد�ري لالحتاد عن �لفرتة 
�ملايل  �لأم����ن  وع��ر���س  �ع��ت��م��اده  ومت  �ل�شابقة 

�لتقارير �ملالية عن �لفرتة �ل�شابقة ومت �عتمادها 
وثمن جمل�س �لإد�رة جهود رئي�س �لحتاد وجلنة �لت�شويق يف 
توفري مو�رد مالية لدعم خطط وبر�مج �لتطوير وتقرر �لإبقاء 
على �ملقر �حلايل لالحتاد مع �لبحث عن مقر �إ�شايف يتم تغطية 
نفقاته من مو�رد �لت�شويق كما عر�س �لدكتور ر��شد بن ك�شي�س 
 ، �لقانونية  �للجنة  رئي�س  لالحتاد  �لعام  �مل�شت�شار  �لظاهري 

كافة  لت�شمل  �لقانونية  �ملنظومة  تطوير  متابعة  عن  تقرير� 
جلان وبر�مج �لحتاد مبا يهدف �إىل تاليف �أي ثغر�ت قانونية 
ي�شاعد  ومبا  لالحتاد  �مل�شتقبلية  �خلطط  على  �شلبا  توؤثر  قد 
�لحتاد  و�أن�شطة  بر�مج  من  �لق�شوى  �ل�شتفادة  حتقيق  على 
وخطته �ل�شرت�تيجية و�ختتم �ملقبايل �لجتماع بالتاأكيد على 
تطبيق معايري �ل�شفافية و�لو�شوح و�حليادية و�لحرت�فية يف 

و�لعمل على تطوير منظومة  بالحتاد  و�لإد�ري  �لفني  �لعمل 
�لعمل �لإد�ري بالحتاد و�لقيام باإعد�د �أر�شيف �إلكرتوين لكافة 
وتكوين  و�ملالية  و�لفنية  �لإد�ري��ة  �لحت��اد  ومعلومات  �شجالت 
قاعدة معلومات حديثة تكون �أ�شا�شا �شلبا لالنطالقة �حلديثة 
�ملدفع  عي�شى  بذلك جمال  و�شرح  �لإم��ار�ت  �شطرجن  ملنظومة 

�لأمن �لعام لالحتاد. 

�ج��ت��م��ع حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي، رئ��ي�����س �حت���اد �مل�شارعة 
�لأول مع منتخب  �أم�س  بعد ظهر  بوك�شينج  و�لكيك  و�جل��ودو 
�لم������ار�ت ل��ل��ج��ودو �مل�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ة �آي��ب��ي��ك غ��ر�ن��د �شالم 
�ل�شيخ  �شمو  برعاية  تقام  �لتي   ،)2014 )�أب��وظ��ب��ي  للجودو 
�آل نهيان م�شت�شار �لأم��ن �لوطني، نائب رئي�س  ز�ي��د  ه��ز�ع بن 
�خلليج  بنك  �أرينا  ب�شالة  �أبوظبي،  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
غد  بعد  مر��شمها  تفتتح  و�لتي  �لريا�شية  ز�يد  مبدينة  �لأول 
وقد  �أب��وظ��ب��ي..  �لعا�شمة  يف  �لأح���د  حتي  وت�شتمر  �خلمي�س 
حتدث �لدرعي طويال معهم ، موؤكد� �هتمام �لقيادة �لر�شيدة 
لعا�شمة  �لعامل  �نظار  تتجه  حيث  و�لريا�شة  �ل�شباب  بقطاع 
�لتي  �لعاملية  �لبطولة  �ح��د�ث  ملتابعة  �بو ظبي  دول��ة �لم��ار�ت 
ت�شم 66 بلد� ،من بينهم 10 منتخبات عربية �شقيقة ممثلة 
لبنان،  �لكويت،  �لأردن،  �لعر�ق،  م�شر،  �جلز�ئر،  منتخبات  يف 
�ملغرب، �ل�شعودية، و�ليمن بجانب منتخب �لإمار�ت م�شت�شيف 
من  �لكثري  �شت�شاحبها  �ملقبلة  �لبطولة  بان  و��شار   . �لبطولة 
�لفعاليات �ملجتمعية �لتي �عدتها �للجنة �ملنظمة بالتعاون هيئة 
�أن  �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة من خالل برنامج حافل ميكن 
ي�شهم يف تر�شيخ مكانة �أبوظبي كوجهة �شياحّية وثقافّية عاملية 
بالكثري من  �بوظبي  تتمتع مدينة  ، حيث  م�شتد�مة ومتمّيزة 
و�لن�شاطات  �خل��دم��ات  م�شتويات  �أرق���ى  ،ووف���ق  �جل��و�ن��ب  تلك 
�لرتفيهّية و�لعائلية و�لريا�شية، ف�شاًل عن جمموعة متنوعة 
من �ملقا�شد �لطبيعّية، و�عتماد �أرقى معايري �ل�شيافة و�لر�حة 
�لنف�شية يف ظل �لمن و�لمان �لذي تتمتع به . و�شدد حممد 
بن ثعلوب �لدرعي، علي �شرورة �ملحافظة علي �لجناز�ت �لتي 
حتققت يف �لبطولت �ملا�شية �لخرية مبا يعك�س �لوجه �مل�شرق 
لريا�شة �لمار�ت خالل تلك �لتظاهرة �لعاملية �لتي ت�شت�شيفها 
�لمار�ت لأول مره عقب ترفيع م�شتوى بطولة �جلائزة �لكربى 

حتتل  �لتي  للجودو  �لدولية  �شالم  �لغر�ند  ب��ط��ولت  مل�شتوى 
�لت�شنيف �لثاين بعد بطولت كاأ�س �لعامل للجودو .. وقد �شم 
�لنعيمي  جليلة  �ل�شاعدة  �لالعبة  للجودو  �لم���ار�ت  منتخب 
�لرب�زيل  يف  ري��و  �أومل��ب��ي��اد  يف  للم�شاركة  �لحت���اد  يجهزها  �لتي 
2016،و�لتي ت�شارك يف مناف�شات وزن حتت 53 كجم ،وت�شم 
وزن  ي�شارك يف  �ل��ذي  �ل��درع��ي  �لأومل��ب��ي حميد  �لقائمة لعبنا 
73 كجم، كما ي�شارك �شمري فيكتور يف �لوزن نف�شه ويعد من 
 81 وزن  وت��وم��ان يف  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  �لأو�ئ���ل  �مل�شنفن 
�ملنتخب من  ��شتعد  �أي�شاً، وقد  81 كجم  كجم ومي�شا يف وزن 
خالل م�شاركات دولية ومع�شكر�ت حت�شريية يف �ليابان، كوريا 

ورو�شيا وهو علي موعد مع �لتتويج �لذهبي .
و�سول الوفود قبل القرعة 

من جانب �آخر يبد�أ وفد �لحتاد �لدويل للجودو و�شكرتاريته 
 ( بطولة  يف  �مل�شاركة  و�ل��وف��ود  و�لع��الم��ي��ة  و�لطبية  �لفنية 
�لو�شول   )2014 )�أب��وظ��ب��ي  للجودو  ���ش��الم  غ��ر�ن��د   ) �آيبيك 
�ملختلفة  �لدولة  مطار�ت  عرب  �ليوم  م�شاء  من  �عتبار�  للبالد 
،وقد ��شتعدت جلنة �لعالقات �لعامة ل�شتقبالهم ب�شكل يتنا�شب 
و�شمعة �لمار�ت �لتنظيمية ،ويت�شمن برنامج �لبطولة مر��شم 
�لجتماع �لفني للبطولة �لذي يعقد بعد ظهر يوم غد �خلمي�س 
�أرينا بنك �خلليج �لأول مبدينة ز�يد �لريا�شية بالزي  ب�شالة 
�لر�شمي وفقا لتعليمات �لحتاد �لدويل للجودو حيث يت�شمن 
جدول �لعمال �لكثري من �لفقر�ت �برزها �ل�شتماع للتعليمات 
�لنهائية للبطولة ومالحظات �لوفود ويعقب ذلك �جر�ء قرعة 
�لبطولة علي م�شتوى �لرجال و�ل�شيد�ت �يذ�نا ببدء �ملناف�شات 

�شباح يوم �خلمي�س قبل مر��شم �لفتتاح �لر�شمي للبطولة .
 �سكر خا�س

وج��ه��ة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي، رئ��ي�����س �حت����اد �مل�شارعة 

ب��وك�����ش��ي��ن��ج �شكر  و�جل�������ودو و�ل���ك���ي���ك 
خ���ا����س ل��ت��ل��ف��زي��ون �أب�����و ظ��ب��ي علي 

�جلهود �لتح�شرية لإبر�ز بطولة 
للجودو  �شالم  غر�ند   ) �آيبيك   (
تنطق  �لتي   )2014 )�أبوظبي 
م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا ر���ش��م��ي��ا ي����وم 31 
�خلليج  بنك  �رينا  ب�شالة   10
�بو  ق���ن���اة  ب����ان  ،م����وؤك����د�  �لأول 
خالل  ح�شلت  �لريا�شي  ظبي 
بطولت �جلر�ند �شالم �ملا�شية 
ع���ل���ي ����ش���ه���ادة ت���ق���دي���ر �لحت�����اد 

�ل���������دويل ل����ل����ج����ودو م�����ن خ���الل 
�لنقل �لتلفزيوين بتقنيته �لعالية 

�لريا�شي  �حل�����دث  ر�ف���ق���ت  �ل���ت���ي 
من  ��شادة  مكان  كانت  و�لتي  �لعاملي 

�جلميع.
اقوي املنتخبات 

�ع����دت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة مو�قع 
م��ت��ع��ددة ل��ت��دري��ب��ات �مل��ن��ت��خ��ب��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 

بطولة ) �آيبيك ( غر�ند �شالم للجودو )�أبوظبي 
�لقامة  م���و�ق���ع  ب��ت��ف��ق��د  ق��ام��ت  �ن  2014(بعد 

�ملناف�شة  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  للوفود  ي�شمن  مب��ا  و�لع��ا���ش��ة 
و�ل�شتمتاع باأجو�ء �بو ظبي هذه �ليام ،وقد ر�شح خرب�ء �للعبة 
�لتي  وكوريا  �أملانيا، منغوليا  ،هولند�،  رو�شيا  �ليابان  منتخبات 
تعترب من �قوي �ملنتخبات �مل�شاركة و�ملر�شحة لعتالء من�شات 

�لتتويج علي م�شتوى �لرجال و�ل�شيد�ت .
جتهيز ال�سالة

�ل�شتثمار�ت  �شركة  و�ع��الم  ب�شعار�ت  �لبطولت  �شالة  �زد�ن��ت 
�لبرتولية �لدولية »�آيبيك« �لر�عي �لرئي�شي لبطولة �جلر�ند 
�لريا�شي و�شركات  �أبوظبي  2014« وجمل�س  »�أبوظبي  �شالم 
�لوطنية  �أبوظبي  �أبوظبي، وبرتول  �لقاب�شة، مطار�ت  �لقدرة 

»�أدنوك«، منازل، �شناعات، برميري موتورز .
 تغطية اعالمية مميزة 

و�ملر��شلن  �لخبارية  و�ملو�قع  �لف�شائية  �لقنو�ت  ممثلي  ب��د�أ 

و�شولهم للبالد منذ م�شاء �أم�س حيث حتظى �لبطولة بتغطية 
 150 نحو  �إىل  �لبطولة  بنقل  �شتقوم  ف�شائية  قناة   11 من 
دول��ة ح��ول �لعامل، وف��ق تعاقد�ت �لحت��اد �ل��دويل للجودو مع 
�لريا�شية  �أبوظبي  قناة  عرب  وذل��ك   ، �لف�شائية  �لقنو�ت  تلك 
�لدويل  �لحت��اد  موقع  هناك  كما  للبطولة..  �لر�شمي  �لناقل 
 200 �إىل  بالإ�شافة   ، مبا�شر  بنقل  يقوم  �ل��ذي  �لإل��ك��رتوين 

موقع �إلكرتوين و�شحيفة مقروءة حول �لعامل.

االإمارات ت�ست�سيف اجتماعات كوجنر�س االحتاد الدويل عام 2015

�صطرجن الإمارات ي�صارك يف بطولة اآ�صيا يف الهند 

بدء و�صول وفود بطولة )اآيبيك( غراند �صلم للجودو

فتح اأبواب الت�سجيل لبطولة الرتايثلون االأوىل بتنظيم االحتاد الدويل يف اأبوظبي للعام 2015

انطلق املو�صم اجلديد من �صل�صلة ITU العاملية للرتايثلون يف العا�صمة الإماراتية لأول مرة يف 7 مار�ص
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حقق �لالعب �لمار�تي �ملخ�شرم م�شاعد مدير فرع نادي �لمار�ت 
علي  عمر  و�ملحرتف  �لهجوم  لعب  �لعن  يف  �جلليدية  للريا�شات 
عبيد �ل�شام�شي حقق م�شاركة وح�شور� مميز� لالمار�ت يف بطولة 
�شمكنت  ��شت�شافتها �شالة  �لتي  �لدولية لهوكي �جلليد  كازخ�شتان 
�لفريق  م��ن  ب��دع��وة  �ل�شام�شي  و���ش��ارك  �شمكنت.  مدينة  يف  للتزلج 
�شاركت فيها  �لدولية و�لتي  �لبطولة  �لكازخ�شتاين للمحرتفن يف 
للفريق  �لو�شيف  �مل��رك��ز  حتقيق  يف  و��شهم  للمحرتفن  ف��رق  �شت 
و�شط  �لفوز  ه��دف  �ل�شام�شي من حتقيق  به كما متكن  لعب  �ل��ذي 
وعن  باملنطقة  �ل�����ش��ت��اء  م��و���ش��م  دخ���ول  م��ع  �ل����ربودة  متقلب  طق�س 
يف  وتفيد  ممتازة  �لتجربة   : �ل�شام�شي  عمر  �لالعب  قال  �لتجربة 
�كت�شاب �خلربة و�لطالع على �لطرق �لدولية �مل�شاركة يف �لبطولة 
خا�شة و�ن �لطريقة �لوربية �لغربية تختلف عن �لطريقة �لوربية 

. كما  �لكندية و�لمريكية و�لرو�شية وهكذ�  �ل�شرقية وتختلف عن 
�ن م�شتويات �لالعبن �ملتقدمة و�ملحرتفن منهم ت�شهم يف �طالع 
�لمار�ت  �ملنتخب  جن��م  ولعب  ق��رب.  ع��ن  خرب�تهم  على  �لالعبن 
لهوكي �جلليد عمر �ل�شام�شي يف ثالث مباريات هامة فريق بينكور 
فيها  �شارك  �لبطولة  �ملحرتفن يف  �لكازخ�شتانين  �ىل  وبال�شافة 
لعبن من كند� ومن رو�شيا . ويعترب جنم �ملنتخب عمر �ل�شام�شي 
من �ملحاربن �لقد�مى من موؤ�ش�شي ريا�شة هوكي �جلليد يف �لدولة 
�بوظبي للريا�شات �جلليدية  نادي  �للعبة وتاأ�شي�س  ن�شر  و��شهم يف 
�لعن  ذيب�س  وتاأ�شي�س فريق  للريا�شات �جلليدية  �لم��ار�ت  و�حتاد 
ويبلغ من  �لعن  ويعمل يف مطار   .  . �لعن  للمحرتفن يف مدينة 
�ملزروعي مدير  . ومن جانبه عرب علي مبارك  عاما  �ربعن  �لعمر 
مببادرة  �جلليدية  للريا�شات  �بوظبي  ن��ادي  يف  و�لت�شويق  �لع��الم 

�لفريق �لكازخ�شتاين وبالختيار �ملوفق لنجم �ملنتخب وفريق ذيب�س 
و�فادة  �لحتكاك  ه��ذ�  حتقيق  يف  �ل�شام�شي  عمر  �ملهاجم  �ل��الع��ب 
�ىل  م�شري�  ب��ري  و�ي��ت  فريق  وب��الأخ�����س  كازخ�شاتي  ولع��ب��ي  نف�شه 
�لتي ميتاز لعب مهاجم  ريا�شة هوكي �جلليد  �لعالية يف  �ملهار�ت 
�ملهمة  لهذه  غ��ريه  دون  عليه  �لإختيار  جعل  ما  �لعن  ذيب�س  فريق 
�شيء  ك��ل  قبل  �ل��دول��ي��ة  �مل�شاركات  ه��ذه  مثل  ت�شهم  كما   . �ل��دول��ي��ة 
�لعامل  �شباب  ب��ن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت  ب��دول��ة  �لتعريف  يف 
وريا�شيها ون�شر ريا�شة هوكي �جلليد �لمار�ت وما و�شلت �ليه من 
م�شتوى متقدم يف جتربة ر�ئدة ت�شجل للفريق �لكازخ�شتاين ولفريق 
ذيب�س �لعيناوي و�أ�شاف �ملزروعي كما ��شهمت م�شاركة �لنجم عمر 
�لكازخ�شتانية  �لفرق  ت�شجع  من  كازخ�شتان  بطولة  يف  �ل�شام�شي 

للم�شاركة يف بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة لهوكي �جلليد �لقامة .

م�صاركة مميزة لعمر ال�صام�صي يف بطولة كازخ�صتان لهوكي اجلليد

�لعا�شرة  �لدولية  دب��ي  ن��دوة  يف  و�مل�شاركون  �ملتحدثون  ناق�س 
لالإبد�ع �لريا�شي �لتي تنظمها جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�لإبد�ع  �لريا�شة  �شناعة  �لريا�شي �جلديد يف عامل  لالإبد�ع 

فيها و�لتجارب �لناجحة ل�شخ�شيات ومعاهد مرموقة.
جاء ذلك خالل فعاليات �لندوة �لتي �أقيمت يوم )�لثالثاء 28 
�أكتوبر 2014( حتت �شعار �أفكار يف �لإبد�ع �لريا�شي ، بح�شور 
بن  ج��ائ��زة حممد  �أم��ن��اء  رئي�س جمل�س  �ل��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة مطر 
ر��شد لالإبد�ع �لريا�شي و�أع�شاء جمل�س �أمناء �جلائزة �لأكرب 
�لتي  �لإط����الق  على  نوعها  م��ن  و�لأوىل  �لريا�شة  يف  و�لأه����م 
رئي�س  د. ح�شن م�شطفى  �لريا�شي:  �لعمل  ب��الإب��د�ع يف  تعنى 
د. عاطف  د. عبد�للطيف بخاري،  �ليد،  �ل��دويل لكرة  �لحت��اد 
ع�شيبات، د. خليفة �ل�شعايل، ود. �أحمد �ل�شريف �لأمن �لعام، 
كما ح�شر �لندوة عدد من �ل�شخ�شيات �لقيادية �لريا�شية من 
د�خل وخارج �لدولة، يتقدمهم جربيل �لرجوب رئي�س �للجنة 
�لأوملبية �لفل�شطينية ورئي�س �لحتاد �لفل�شطيني لكرة �لقدم، 
للتايكوندو  �لإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  �ل��رزوق��ي  نا�شر  م  �ل��ل��و�ء 
و�ل��ك��ار�ت��ي��ه، ع��ب��د�مل��ح�����ش��ن �ل��دو���ش��ري �لأم����ن �ل��ع��ام �مل�شاعد 
للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة، و�أع�شاء جمل�س دبي 
�لريا�شي: �شعيد حارب، علي بوج�شيم، يو�شف جو�د �لر�شا ومت 
خالل �لندوة تكرمي �ملتحدثن وروؤ�شاء �جلل�شات مبنحهم درع 
�لإبد�ع،  يف  �ملعنين  ي�شتقطب  مهماً  حدثاً  باتت  �لتي  �ل��ن��دوة 

وي�شتهدف جعل �لإبد�ع ثقافة يف عملنا �لريا�شي.
�شفري  �أن��درو هاري�شون  �لربوفي�شور  �لأوىل  حتدث يف �جلل�شة 
�جلل�شة  وحملت  روح��اين  نيلوفا  د.  �جلل�شة  وتر�أ�شت  �لإب���د�ع 
عنو�ن �أفكار يف �لإب��د�ع ، و��شتعر�س فيها هاري�شون �لتحديات 
�لتي يو�جهها �ملبدعن، و�لفرق بن �لإبد�ع و�لبتكار، و�لقيم 
بن  �ملعادلة  حتقيق  كيفية  �شرح  كما  �ملبتكر،  بها  يتقيد  �لتي 
�أندرو  �لربوفي�شور  و��شتهل  �لإجن��از.  لتحقيق  و�لبناء  �لبتكار 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبقولة  بال�شت�شهاد  حما�شرته 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء  بن ر��شد 
�لإب��د�ع و�لبتكار خللق �شيء  حاكم دبي - رع��اه �هلل، ن�شتخدم 
�لتي  �لعلوم  �لكثري من  �ملقولة تخت�شر  �أن هذه  ، وقال  جديد 
حتاول �شرح معناها، وقال: لقد ن�شرت كتابن من قبل حتدثت 
ذلك  �أن  وكيف  عملهم  يحبون  �لذين  �لأ�شخا�س  ح��ول  فيهما 
�لعن�شر �خل��ف��ي يف  ه��و  ذل��ك  �لإب�����د�ع، حيث يعترب  �إىل  ي���وؤدي 
�لإن�شان وهو �ل�شبب �حلقيقي يف �لإبد�ع، وكان هديف يف هذين 
�لكتابن هو �لدمج بن �لعمل و�لتفكري ومن خالل ذلك ميكن 
لالإن�شان حتقيق �ل�شتفادة �لكاملة من جميع �أعماله، وميكنني 
هنا تعريف �لإبد�ع باأنه حتقيق روؤية �أو فكرة جديدة تختلف عن 
نتائج  �إىل  �لأفكار  �لبتكار فهو ما يحول  �أما  �لآخرين،  تفكري 
�بتكار�ً، لكن من  �لإب��د�ع  �أن ت�شنع من  �ل�شهل  ومكا�شب، ومن 

�ل�شعب �أن تخلق من �لبتكار �إبد�عاً . و�أ�شاف: �إن ما نتحدث 
عنه هو �لأحكام و�ملقايي�س �لعامة �لتي لبد �أن نلتزم بها، فمثاًل 
وتلعب  �لقانون  بنف�س  تلتزم  �لفرق  جميع  جند  �لقدم  كرة  يف 
نف�س �للعبة لكن هناك فريق يتميز ويفوز و�آخر يخ�شر، وهنا 
و�خلا�شر،  �لفائز  بن  �لفرق  حتقيق  يف  �خلفي  �لعن�شر  ي��ربز 
�أ�شتعن مبقولة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  �أن  وميكنني 
�أعلى  �أن تتحمل و�أن ت�شع �حل�شان يف  �آل مكتوم )يجب  ر��شد 
قدر�ته حتى ت�شتطيع حتقيق �لنجاح(، وهذه �ملقولة تو�شح ما 
هو �لعن�شر �خلفي حيث تتحدث عن قوة �لعقل و�لقدرة على 
جتاوز �حلدود، فهناك من ميار�س �لريا�شة ب�شكل يومي وهناك 
من يطور متارينه �لريا�شية با�شتمر�ر حتى ي�شل �إىل �لقمة، 
وهذ� �لأمر �لذي �أدى �إىل تطوير �ملعد�ت �لريا�شية ب�شكل غري 
عادي لكي تتنا�شب مع طموحات كل ريا�شي للو�شول �إىل �أعلى 
قدرة له يف حتقيق �لإجناز، وكذلك تطور تقنية ت�شوير �لألعاب 
�لكم  ب�شكل غري عادي، فنجد  بها  و�لتطور �حلادث  �لريا�شية 
من  �لعديد  لت�شوير  ت�شتخدم  �لتي  �لت�شوير  �آلت  يف  �لكبري 
�لريا�شات، فهذه �لآلت تر�قب كل حركة وكل جزء من �لثانية 
يف حركات �لريا�شي وهو ما فتح �ملجال لكت�شاف نقاط �لقوة 
ت�شوير  خالل  من  �لعلماء  ��شتطاع  حيث  �للعب،  يف  و�ل�شعف 
�أن تقليل كمية �لحتكاك مع �لأر�س  �شباقات �جلري �كت�شاف 
فاأدى  �لآخ��ري��ن،  �أ���ش��رع من  �ملتناف�س  ريا�شة �جل��ري جتعل  يف 
�لعديد من  ما �شنع  وه��و  �لتمارين  �إىل تطوير يف هيئة  ذل��ك 
�ل��الع��ب��ن �ل��ن��اج��ح��ن وظ��ه��ور وحت��ق��ي��ق �ل��ع��دي��د م��ن �لأرق����ام 
�لإبد�ع و�لبتكار  و�أي�شاً  �لتي تتطور ب�شكل مت�شارع،  �لقيا�شية 
يف �لطب �أدى �إىل �إنقاذ �لعديد من �لريا�شين �ملحرتفن من 
مغبة �لإ�شابات �لتي كانت حترمه �للعب مرة �أخرى، فقد متكن 

�لطب �لآن من �إعادة �لريا�شي �إىل م�شتو�ه قبل �لإ�شابة .
عن  نف�شه  يف�شل  �أن  �ل��ف��ذ  �ل��ري��ا���ش��ي  ي�شتطيع   : و����ش��ت��ك��م��ل 
م�شطحاً،  ولي�س  د�ئ��ري��اً  عامله  يجعل  و�أن  و�ملناف�شة  �لتناف�س 
فاإذ�  باإيجابية،  �خل�شارة  بعد  فيما  للتفكري  نف�شه  يهيئ  بحيث 
مل يفز يف �ملرة �لأوىل فعليه �أن يفكر يف تطوير �أد�ئه لكي يفوز 
�لفوز،  يف  هدفه  يحقق  حتى  وه��ك��ذ�  تليها  �لتي  �ملناف�شات  يف 
�لفوز مهما  �لأ�شا�شي هو  �أن ي�شع هدفه  لذلك لبد لالإن�شان 
لدى  �خلفي  �لعن�شر  عن  هنا  نبحث  ونحن  خ�شارته،  تكررت 
�لريا�شين فاملهم هنا هو �جلانب �لنف�شي لالعب ولوج�شتية 
�أو �لتغذية  �لبتكار و�لأفكار �لإبد�عية، ولي�س �جلانب �لبدين 
)�لأه����د�ف  ه��ي  �أ���ش��ي��اء  ث��الث��ة  �ل��ت��دري��ب��ات، فعندما جتتمع  �أو 
و�لأفكار و�لثقافة( يف �شخ�س و�حد ميكنك �أن تتنباأ بفوزه بال 
�أدنى �شك، وهناك فرق بن من يقول وبن من ينفذ، وبن من 
يقول وينفذ يف نف�س �لوقت، ون�شت�شهد يف ذلك من قول �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم )نريد �أن جنعل دبي 

ث��ورة حقيقة غريت  �لعامل(، هو بذلك فجر  �لأوىل يف  �ملدينة 
هدفاً  ي�شع  ��شتطاع  حيث  �لأم����ور،  م��ن  �لكثري  جم��ري��ات  م��ن 
مبقولته هذه و��شتطاع �أن ينفذ هذه �ملقولة على �أر�س �لو�قع.

قيا�س  نف�س ميكنها  علم  در����ش��ات يف  ت��وج��د   : ق��ائ��اًل  و�خ��ت��ت��م 
فهناك  �لإن�����ش��ان،  �أد�ء  يف  �مل��وؤث��رة  �لنف�شية  �ل��ع��و�م��ل  وحت��دي��د 
�لذي يقي�س موؤ�شر �لإبد�ع يف �لإن�شان،   )ISPI( مثاًل مقيا�س
و�لذي �أو�شح وجود ثالثة �أنو�ع من �لب�شر )�ملبدعن، �لو�شطاء 
و�لبنائن(، وهذ� �ملقيا�س ي�شتطيع �أن يحدد لالإن�شان �إىل �أي فئة 
ينتمي هذ� �لإن�شان، و�لذي من خالله ن�شتطيع حتديد نقاط 
لنقومها،  �ل�شعف  نقاط  ونكت�شف  لنعززها  �لإن�شان  يف  �لقوة 
و�كت�شفنا من خالل هذ� �ملقيا�س �أن هناك منوذجن خمتلفتن 
من �لب�شر �لأول �ل�شخ�س �لذي يفكر ويبدع و�ل�شخ�س �لآخر 
ولكي  �لتفكري،  يف  عقله  يجهد  �أن  دون  وينفذ  يبني  �ل��ذي  هو 
�لإب��د�ع و�لبتكار  �أن جنمع بن  نكون ناجحن ومميزين لبد 
و�لتحليل، حيث �أثبت �لو�قع و�لتاريخ �أن �لإبد�ع وحده ل يكفي 
ليوناردو  �لفذ  �لعامل  ذلك  على  مثال  و�أك��رب  �لنجاح،  لتحقيق 
د�فن�شي �لذي كان بارعاً يف �لر�شم و�لنحت و�لذي �شمم �أفكار 
�لتاريخ فقد كان  �لتي غريت جمرى  �لعديد من �لخرت�عات 
�إن�شاناً مبدعاً لكن معظم �خرت�عاته مل تنفذ وظلت مر�شومة 
وذلك  �ل��زم��ن،  من  كبرية  لفرتة  تنفيذ  دون  خمطوطات  على 
لأنه كان يحتاج �إىل �لعن�شر �لبناء، كان يحتاج �إىل �إن�شان ينفذ 
�أفكار، لذلك فاإن �لإجن��از و�لتطور ل  �أبدعه و�خرتعه من  ما 

يتحقق �إل من خالل �لربط بن �ملبدع و�لبناء .
باإجر�ء جتربة عملية تو�شح  نهاية �جلل�شة قام هاري�شون  ويف 
�لتفكري  �لعادين يف  �لأف��ر�د  �ملبدعن م�شاعدة  ي�شتطيع  كيف 
يف  �حلا�شرين  من  طلب  حيث  �مل�شكالت،  حلل  �شحيح  ب�شكل 
�لندوة �كت�شاف �أكرب عدد من �لأرقام �لت�شل�شلية يف ورقة مليئة 
لكنهم مل  ثانية،  �لأربعن  تتجاوز  �ملبعرة يف مدة ل  بالأرقام 
ي�شتطيعو�، وكرر طلبه يف ورقة �أخرى مق�شمة لت�شعة �أجز�ءويف 
�لأرقام  من  �أك��رب  ع��دد  حتديد  �حلا�شرين  ��شتطاع  �مل��رة  ه��ذه 

�مل�شل�شلة يف نف�س �ملدة �لزمنية.

نادر �سلبي ي�ستعر�س تكنولوجيا النانو يف الريا�سة
بجامعة  �لريا�شية  �لرتبية  كلية  عميد  �شلبي  ن��ادر  �أ.د.  تناول 
ناجي  د.  �أد�ره����ا  �ل��ت��ي  �لثانية  �جلل�شة  يف  �مل�����ش��ري��ة،  �لعري�س 
�إ�شماعيل حامد �ملدير �لفني للجائزة، وجاءت بعنو�ن �إبد�عات 
وهي  تكنولوجي  ب��ن��ان��و  �مل��ع��روف��ة  �جل��دي��دة  �لتقنية  ري��ا���ش��ي��ة 
، و�لقى   1990 �لعام  تقنية متقدمة ظهرت للمرة �لأوىل يف 
وتطبيقات  ����ش��ت��خ��د�م��ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  حم��ا���ش��رت��ه  يف  �شلبي 
�لتقنية  هذه  �ن  موؤكد�  �لريا�شي،  �ملجال  يف  �لنانوتكنولوجي 
�شتحدث ثورة كبرية يف �لريا�شة يف �مل�شتقبل �لقريب. وعرف 

�ملتحدث �لنانو بانه وحدة م�شغرة للغاية ل تتجاوز و�حد على 
�ملجال  يف  �لتقنية  ��شتخد�مات  على  م��رك��ز�  �مل���رت،  م��ن  بليون 
من  �ل��ع��دي��د  يف  ت�شتخدم  �لتقنية  �ن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل��ري��ا���ش��ي، 
�ملجالت �لريا�شية، ومن بينها �ملجال �لطبي يف �لعالج و�نتقاء 
و�ملعد�ت  �مل���و�د  ت�شنيع  بجانب  �أد�ءه����م  وحتليل  �لريا�شين 
و�ملالب�س �خلا�شة مبختلف �لألعاب �لريا�شية. وك�شف د. نادر 
تكنولوجي  �لنانو  تقنية  تلعبه  �ل��ذي  �لكبري  �ل��دور  عن  �شلبي 
�ملختلفة  ��شتخد�مها  �إىل  م�شري�  �لريا�شي،  �لطب  جم��ال  يف 
�إىل  يف عالج �لريا�شين و�كت�شاف قدر�تهم مبكر� وتوجيههم 
�لريا�شة �لتي تنا�شب قدر�ت وتركيبة �لريا�شي �لع�شلية من 
متخ�ش�شة.   معامل  يف  تتم  �لتي  �مل�شت�شيفة  �ل��در����ش��ة  خ��الل 
وحتدث �شلبي عن ��شتخد�م تقنية �لنانو يف �لتدريب �لريا�شي 
وحتليل �لأد�ء عرب و�شع �أجهزة خا�شة على ج�شد �لالعب �و يف 
معد�ته تقوم بر�شد حركته ومن خاللها تتاح �لفر�شة للجهاز 
�لفني للوقوف على �أد�ئه د�خل �مليد�ن وحتديد جهده �لبدين 
وما يحتاجه من تدريب �إ�شافة �إىل تقييم مردوده يف �مليد�ن.  
من  مكنت  تكنولوجي  �لنانو  تقنية  �ن  �شلبي  ن��ادر  د.  و�أو���ش��ح 
تطوير و�بتكار �لأجهزة �مل�شتخدمة يف �لريا�شة، م�شري� �إىل �ن 
�لتقنية �أ�شهمت يف �شناعة �طر�ف �شناعية للريا�شين �ملعاقن 
من  ومتكينه  �مل��ع��اق  �أد�ء  لتح�شن  �لع�شبي  ب��اجل��ه��از  تت�شل 
حتقيق �إجناز�ت يف �ملناف�شات �لبارملبية وهو �لأمر �لذي ميكن 
�ملتحدث  وتطرق  �ملجتمع.  يف  �ك��ر  �ملعاق  �ندماج  يف  ي�شهم  �ن 
�إىل �لتطور �لكبري �لذي �شهدته �شناعة �ملعد�ت �لريا�شية يف 
�لتقنية مكنت من  �ن  ذ�ك��ر�  �لقدم،  �ملختلفة مثل كرة  �لألعاب 
�شناعة كرة �كر �شرعة ومرونة، كما جنحت �لتقنية يف حتييد 
�لعو�مل �لتي ميكن �ن توؤثر على وزن �لكرة �أو �أحذية �لالعبن 
و�أر�شية  �لأمطار  مثل  �لطبيعية  غري  �لظروف  يف  ومعد�تهم 
للظروف  مقاومة  معد�ت  �شناعة  متت  حيث  وغريها،  �مللعب 

ونحتفظ بطل خ�شائ�شها مهما تغريت �لأجو�ء.
وذكر �شلبي �ن �لألعاب �لريا�شية �ملختلفة ميكن �ن ت�شتفيد من 
هذه �لتقنية يف ت�شنيع معد�تها �شاربا �ملثل بكر�ت �لغولف �لتي 
وز�دت  وزنها  قل  �لتي  �لتن�س  وم�شارب  �شرعة  �ك��ر  �أ�شبحت 
معدل �شرباتها بف�شل تقنية �لنانو �لتي ت�شهم �أي�شا يف �شناعة 

قو�رب �خف وزنا و��شرع من مثيالتها.
يف  و�نت�شارها  �لتقنية  �أهمية  �ملحا�شرة  خالل  �شلبي  د.  و�شرح 
�لعامل مبن �ن �لكثري من �لدول �لكربى حتر�س على تطوير 
هذه �لتقنية م�شري� �إىل �ن �ليابان مولت بحوث تطوير تقنية 
متلك  فيما  دولر  بليون  �إىل  و���ش��ل  مببلغ  تكنولوجي  �لنانو 
�أمريكا �كر من 40 �لف عامل ميكنهم �لعمل يف هذه �لتقنية.

على  �لتو�شيات  من  جمموعة  �شلبي  ق��دم  حما�شرته  ختام  يف 
ر��شها �ل�شعي لت�شخري �لعلم من �جل �إعد�د �لأبطال با�شتخد�م 

�لالعبن، وجتهيز معامل  ق��در�ت  �لعلمية يف تطوير  �لتقيات 
لتطوير �لقيا�شات �لف�شيولوجية �لتي ت�شهم يف حتديد قدر�ت 
�لالعبن وتك�شف �جتاهاتهم مبكر� لتوجيههم للريا�شة �لتي 

تنا�شب كل ريا�شي.

ا�ستعرا�س التجربة الناجحة مل�سطفى العرفاوي
��شتعر�س م�شطفي �لعرفاوي ع�شو جمل�س �أمناء جائزة جممد 
بن ر��شد لالإبد�ع �لريا�شي و�لرئي�س �ل�شريف لالحتاد �لدويل 
لل�شباحة يف �جلل�شة �لثالثة �لتي �أد�رها م�شعد عبد�لوهاب من 
م�شري�  �لريا�شي  �لإد�ري  �لعمل  يف  جتربته  �خلليج،  ج��ري��دة 
�إىل �نه مار�س �لريا�شة يف �شن �شغرية وبد�أ م�شو�ره يف �لعمل 
�لريا�شي بتاأ�شي�س �لحتاد �جلز�ئري لل�شباحة وهو يف �لثالثن 
�أ�ش�س �للجنة �لأوملبية �جلز�ئرية لي�شع بالده  من عمره، كما 
�لعرفاوي عن جتربته  �لكبري. وحت��دث  �لعاملي  �ملحفل  يف هذ� 
�لدولية �لتي �متدت يف �لحتاد �لدويل لل�شباحة �لتي تو��شل 
2009، حقق  �إىل   1998 �لعام  �متدت من  �شنة  ع�شر  لحد 
خاللها �لكثري من �لإجناز�ت باإدخال بطولت جديدة وتطوير 

�لعمل بالحتاد، خا�شة يف �جلانب �لتقني للبطولت.
و�أل���ق���ى �ل��ع��رف��اوي �ل�����ش��وء ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س جمعية �لحت����اد�ت 
رئي�شا  ��شبح  �نه  مبينا   ،1983 �لعام  يف  لل�شباحة  �لإفريقية 
�لحتاد�ت  قيادة  م�شو�ر يف  وو��شل   1987 �لعام  للجمعية يف 

�لإفريقية لل�شباحة حتى �لعام 2011.
وتطرق �ملتحدث �إىل �لو�شع �لر�هن لل�شباحة �لعربية م�شري� 
يف  �مل�شوؤولن  مطالبا  �جليد  �لتدريب  هو  ينق�شها  ما  �ن  �إىل 
و�حدة  باعتبارها  بال�شباحة  �كر  �لهتمام  �لريا�شية  �لأجهزة 
�إجناز�ت  فيها  تتحقق  �ن  ميكن  �لتي  �لريا�شية  �لأل��ع��اب  م��ن 

ترفع من قدر �لريا�شة �لعربية.

جديد الندوة
�لأول��ت��ن يف  م��ب��ادرت��ن مميزتن هما  �إ���ش��اف��ة  �ل��ن��دوة  �شهدت 
�لإ�شارة  لغة  ��شتخد�م  يف  �لأوىل  متثلت  �لريا�شية  �ل��ن��دو�ت 
يف  �حلا�شرين  م��ن  بال�شم  �مل�شابن  �إىل  �جلل�شات  لرتجمة 
�لثانية  ومتثلت  �لتلفزيون،  �شا�شات  على  �مل�شاهدين  �أو  �لقاعة 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  خ��الل  م��ن  مفتوح  ح��و�ر  �إد�رة  يف 
�لريا�شية  �ل���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ات  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ع   )+Google(
�لعربية  م�شر  بجمهورية  �مل��ن�����ش��ورة  �لإم������ار�ت،  ج��ام��ع��ات  يف 
تنفيذ  �إط��ار  وذل��ك يف  �لها�شمية،  �لأردن��ي��ة  باململكة  و�لريموك 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  �أم��ن��اء ج��ائ��زة حم��م��د  ت��وج��ي��ه��ات جمل�س 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  و�شائل  با�شتخد�م  �لريا�شي  ل��الإب��د�ع 
من  لال�شتفادة  للر�غبن  �لفر�شة  لإتاحة  �لذكية  و�لو�شائط 

�جلل�شات و�مل�شاركة يف �حلو�ر عن بعد.

و�شط �أجو�ء تر�ثية وعلى وقع �لأغاين �لوطنية و�لأهازيج 
فعالياته  ل��الإب��ل  رزي��ن  مز�ينة  مهرجان  و����ش��ل  �ل�شعبية، 
�مل�����ش��ّوق��ة ل��ل��ي��وم �ل��ث��ال��ث، و���ش��ط ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي كثيف 
وم�����ش��ارك��ة ق��وي��ة م��ن ط��رف م��الك �لإب���ل ب��دول��ة �لإم����ار�ت 

�لعربية.
وكما هو معتاد بد�أ ميد�ن �ملز�ينة با�شتقبال وت�شجيل �لإبل 
للم�شاركة و�ملناف�شة على �ملر�كز �لأوىل يف �لأ�شو�ط �لتي مت 
لفتئتي )�حلقايق( و)�للقايا(  �لثالث  �ليوم  تخ�شي�شها يف 
�شتة  تخ�شي�س  مت  حيث  و�ملجاهيم.  �لأ���ش��اي��ل  للمحليات 

�أ�شو�ط للمحليات و�أربعة �أ�شو�ط للمجاهيم.
وجاءت �أغلب نتائج حتكيم �لأ�شو�ط للفئتن ح�شب توقعات 
�حلافل  و�شجلها  �مل�شاركة  �ملطايا  ل�شهرة  نظر�  �جلمهور، 
حقايق  )�شوط  �لأ�شايل  �ملحليات  فئة  ففي  ب��الإجن��از�ت.. 

بكار �� حتدي( ��شتطاعت �ملطية )فرق( ملالكها علي بن هياي 
�ملن�شوري، و�مل�شهورة بتحقيق �ملر�كز �ملتقدمة يف �لكثري من 
ب������ج������د�رة  �ملز�ينات، من �حتالل �ملركز  �لأول 
)�شوط  ويف  �ل��ذه��ب��ي..  ل�شجلها  ج��دي��د�  �جن����از�  لت�شيف 
بن  عي�شة  ملالكها  )ذوق(  ��شتطاعت  مفتوح(  بكار-  حقايق 
�شنيه �ملنهايل من ك�شب �لرهان وحتقيق �ملركز �لأول.. ويف 
�ملركز �لأول من ن�شيب  – ت��الد( كان  )�شوط حقايق بكار 
ويف  �ملن�شوري..  منيف  بن  مبارك  �أحمد  ملالكها  )مذهله( 
– حتدي( جاءت يف �ملركز �لأول )كفو(  )�شوط لقايا بكار 
ملالكها طايع �شفيان بن طناف �ملنهايل، وهي معروفة لدى 
�جلمهور بتحقيق �ملر�كز �لأوىل خالل م�شاركاتها �ملتعددة.. 
�لأول يف )�شوط لقايا بكار- مفتوح( )�إنذ�ر(  �ملركز  ونالت 
)�شوط  يف  �أم��ا  �ملنهايل..  طناف  بن  بخيت  مبخوت  ملالكها 

�ملطية  ن�شيب  م��ن  �لأول  �مل��رك��ز  ف��ك��ان  ت���الد(  ب��ك��ار-  لقايا 
�مل�شهورة على م�شتوى �ملز�ينات يف �لإم��ار�ت )�أ�شيا( ملالكها 

حيي حممد �لهاملي.
حمد  ملالكها  �ل��ع��رب(  )معروفة  حققت  �ملجاهيم،  فئة  ويف 
)���ش��وط حقايق  �لأول يف  �مل��رك��ز  �ملنهايل  ع��د�ن��ه  ب��ن  بخيت 
بكار – مفتوح( و�أ�شافت بهذ� �ملركز �جناز� جديد� ل�شجلها 
 – ل� )�شوط حقايق بكار  �لأول  �حلافل.. وج��اءت يف �ملركز 
ويف  �ملن�شوري،  طويلب  بن  ر��شد  ملالكها  )�لكافيه(  ت��الد( 
)�لعا�شفة(  �لأول  �ملركز  نالت  بكار- مفتوح(  لقايا  )�شوط 
)�شوط  �أم��ا  �ملنهايل،  �لعو�شي  بن  نا�شر بن حممد  ملالكها 
لقايا بكار- تالد( فكان �ملركز �لأول فيه من ن�شيب )دهامه( 

ملالكها ح�شن بن طويرد �ملنهايل.
�ل�شيد حيي بن حممد �لهاملي �حلا�شل على �ملركز �لأول 

�ل���دورة �حلالية من  �أن  �أك��د  ت��الد(،  بكار-  لقايا  يف )�شوط 
مز�ينة رزين جاءت خمتلفة ومتطورة عن �لدور�ت �ل�شابقة 
�لأ�شو�ط وقيمة �جلو�ئز،  وزي��ادة عدد  �لتنظيم  من جانب 
و�أ�شاد �لهاملي بالدعم �لالحمدود و�لهتمام �لكبري �لذي 
نهيان  �هلل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوليه 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل، للرت�ث �لعريق لدولة �لإمار�ت، 
�رتباطا وثيقا..  �مل��وروث  �لإب��ل �لتي �رتبطت بهذ�  وخا�شة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  بال�شكر  وتقدم 
ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة  �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
على  باحلفاط  �شموه  وتوجيهات  ب��ال��رت�ث  �شموه  لهتمام 
مري�ث �لإمار�ت من �لإبل من خالل �إطالق �شموه للعديد 
من �لفعاليات �لهادفة للحفاظ على هذ� �ملري�ث �لعريق... 
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جلنة  �إىل  بال�شكر  ت��ق��دم  كما 

�لكبري  ودوره��ا  �ملز�ينة  على  لإ�شر�فها  و�لرت�ثية  �لثقافية 
باأمانة لالأجيال  �مل��وروث و�شونه وتاأ�شيله ونقله  يف حفظ 

�لقادمة.
�ل��دورة من  �مل�شاركة يف ه��ذه  �أن كثافة  �إىل  �لهاملي  و�أ���ش��ار 
ط���رف �مل���الك ي��وؤك��د ع��ل��ى �مل��ك��ان��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي �أ�شبحت 
و�أ�شاد  �ملحلية،  �مل��ز�ي��ن��ات  �شاحة  يف  رزي���ن  م��ز�ي��ن��ة  حتتلها 
بالدعم �لكبري �لذي قدمه �أبناء �لإمار�ت �شو�ء كبار مالك 
�لإبل �أم �ملو�طنن حمبي �لرت�ث للمز�ينة ما �أدى �إىل جناح 

فعالياتها وحتقيق �أهد�فها.
رزين  ملز�ينة  �ل�شابعة  �ل��دورة  فعاليات  �أن  بالذكر  �جلدير 
يوم  لغاية  م�شتمرة  �ملا�شي  �ل�شبت  �نطلقت  �ل��ت��ي  ل��الإب��ل 
�خلمي�س �لقادم وحتظى بح�شور جماهريي كبري و�هتمام 

�إعالمي و��شع. 

ندوة دبي الدولية العا�صرة ت�صتعر�ص اأفكار وجتارب ناجحة يف الإبداع الريا�صي

�سمن فعاليات اليوم الثالث ملزاينة رزين لالإبل

املـــلك ي�صـــاركــــون بكثافــــة يف الأ�صــــواط ..والتحــــدي يبــــداأ مع فــئــــة )احلقايــــق(
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الفجر الريا�ضي

�ل�شاب  �إغ��������ر�ء  يف  م����دري����د  ري������ال  م��ث��ل��م��ا جن����ح 
�لربتغايل كري�شتيانو رونالدو بالن�شمام للنادي 
�مللكي قبل خم�س �شنو�ت ميكن لأكر من ناد فعل 
باحليوية  �ملليء  �ليافع  �ل��دون  مع  �ل�شيء  نف�س 

و�لتاألق مع زيادة �ملقابل �ملادي بالطبع.
رون���ال���دو ح��ق��ق يف �ل��ري��ال �ل��ع��دي��د م��ن �لألقاب 
وماز�ل يحقق ويك�شر �لأرقام �لقيا�شية و�حد�ً تلو 
�لأخر، لكنه قد يجد نف�شه يف حاجة لدخول حتد 
جديد يف دوري خمتلف، خا�شة �أنه من �مل�شتحيل 
�لريال  م��ن  ث����ر�ء  �لأق����ل  ل��رب���ش��ل��ون��ة  ينتقل  �أن 
ل���ذ� م��ن غري  �مل��ل��ك��ي  ل��ل��ن��ادي  �لتقليدي  و�ل��ع��دو 
�ملتوقع �أن يظل رونالدو يف �لليغا يف حال رحيله 
�ملحتمل عن ريال مدريد، لكن �إىل �أي ناد ميكن 

�أن ين�شم �أف�شل لعب يف �لعامل 2014؟

مان�س�سرت يونايتد
�لأوىل  تاألقه  ف��رت�ت  �شهد  و�ل��ذي  �ل�شابق  ناديه 
وعلو ��شمه ودخوله عامل �لنجومية و�لذي حظى 
خالله مبعاملة مميزة خا�شة من �جلماهري �لتي 
برنابيو  �شنتياغو  �أعلى  حلقت  طائرة  ��شتاأجرت 

وطالبته بالعودة �إىل بيته �أولد تر�فورد.
�أك���ر م��ن منا�شبة ب��اأن��ه يهيم  ���ش��رح رون��ال��دو يف 
ع�شقاً يف مان�ش�شرت يونايتد ومدربه �ل�شابق �ل�شري 
�لروحي  �لأب  يعتربه  �ل��ذي  فريغ�شون  �أليك�س 
�شيكون  بالقطع  ليونايتد  ع��ودت��ه  ح��ال  ويف  ل��ه، 

لفريغ�شون �لدور �لأبرز يف هذه �ل�شفقة.

باري�س �سان جريمان
دخ����ل �ل����ن����ادي �ل��ف��رن�����ش��ي �ل��غ��ن��ي �ل�����ذي ميلكه 
�ل���ق���ط���ري ن��ا���ش��ر �خل��ل��ي��ف��ي يف م���ف���او����ش���ات مع 
�لطرفان حقيقة  و�أعلن  �أكر من مرة،  رونالدو 
هذه �ملفاو�شات، لكن يف �أخر حلظة تف�شل ويبقى 

رونالدو يف �لريال.
ورمبا كان ي�شتخدم رونالدو ورقة �شان جريمان 
يف �ل�شغط على فلورنتينو برييز من �أجل تعديل 
بنود عقده �أو �حل�شول على مميز�ت �إعالنية �أو 

حقوق رعاية لي�شت �شمن بنود �لعقد �لأ�شلي.
�شمن  �ل���ب���اري�������ش���ي  �ل����ن����ادي  �لآن  ح���ت���ى  وي���ظ���ل 
�أنياب  م��ن  رون��ال��دو  �لأق��وي��اء خلطف  �ملر�شحن 

�لنادي �مللكي، ورمبا يكون ذلك قريباً.

مان�س�سرت �سيتي
�شان جريمان  باري�س  �ل�شابق عن  �لقول  ينطبق 

بالقطب �لثاين ملدينة مان�ش�شرت �لو�قعة �شمايل 
�شيتي  فمان�ش�شرت  لندن،  �لربيطانية  �لعا�شمة 

مي����ل����ك����ه �ل�������ش���ي���خ 
بن  م���ن�������ش���ور 
ولديه  ز�ي����د، 
�لوفري  �مل�����ال 
ل������ش�����ت�����ي�����ف�����اء 
����������������ش���������������روط 

رونالدو.
مان�ش�شرت  �أن  كما 

�����ش����ي����ت����ي ب����ح����اج����ة 
لنجم  م����ا�����ش����ة 
بحجم رونالدو 

ي��������ن��������ق��������ذه م����ن 
�شقوطه �لأوروبي 

وتذبذب  �ملتو��شل 
�ملحلي  م�������ش���ت���و�ه 

رغ�����������م �أن�������������ه ب���ط���ل 
مرتن  �ل��ربم��ريل��ي��غ 
يف �أخر ثالثة مو��شم.

بايرن ميونخ
رغ���م �أن ب��ي��ب غ���و�ردي���ول ل 

من  ي���وم  يف  يتخيل  �أن  مي��ك��ن 
�لأيام �أن يكون مدرباً لرونالدو، 
�إل �أن تفكري نادي بايرن ميونخ 
يف �ل��ت��ع��اق��د م��ع رون���ال���دو �أم���ر�ً 

لي�س م�شتبعد�ً.
�ل���ن���ادي �ل���ب���اف���اري مي��ل��ك �مل����ال �لكايف 

للتعاقد مع جنم بحجم رونالدو، كما �أن 
�ملهام  لتنفيذ  �لتطويع فنياً  �لأخري ميكنه 

�لتي يطلبها غو�رديول من كل لعبيه و�لتي 
�أوحد  �لغالب على عدم وج��ود جنم  تعتمد يف 

للفريق و�أن يكون �لفريق هو �لنجم.
�أهم  �أملانيا نادياً  من جانبه، رونالدو لن يجد يف 
من �لنادي �لبافاري للدفاع عن �ألو�نه، فهو بطل 
�لعامل  كاأ�س  ل�شنو�ت وكذلك حامل لقب  �أوروب��ا 

لالأندية ويتمتع بتاريخ عريق حملياً و�أوروبياً.

ت�سيل�سي
ب���ن رون����ال����دو ومو�طنه  �مل��ع��ل��ن  رغ����م �خل����الف 
�أن  �إل  لت�شيل�شي،  �لفني  �ملدير  مورينيو  جوزيه 
�لأخري يظل بن �لأندية �لقادرة مادياً على �شر�ء 

جنم ريال مدريد.
�أبر�موفيت�س  روم���ان  �لرو�شي  �مللياردير  �أم���و�ل 
ميكنها دفع �أي مبلغ مقابل �لتعاقد مع رونالدو 
ملا يف ذلك من فو�ئد كروية ومادية على �لنادي 
بالطبع  �شوف ير�شخ مورينيو  �للندين، وحينها 
م��ق��اب��ل ه����ذه �مل��ك��ا���ش��ب ورمب����ا ي��ت��م �ل�����ش��ل��ح بن 
�لربتغالين على �لهو�ء مبا�شرة، فد�ئماً �مل�شالح 

تتالقى!

يبد�أ ريال مدريد حملة �لدفاع عن لقبه بطال مل�شابقة كاأ�س ��شبانيا لكرة 
�لدرجة  من  �لكاتالوين  كورنيليا  على  �شيفا  يحل  عندما  مبكر�  �لقدم 
�لثالثة �ليوم �لربعاء يف ذهاب دور �ل16. ويخو�س �لنادي �مللكي مبار�ة 
�لذهاب �ليوم ب�شبب م�شاركته يف بطولة �لعامل لالندية من 10 �ىل 20 
كانون �لول-دي�شمرب �ملقبل يف �ملغرب باعتباره بطل م�شابقة دوري �أبطال 

م������ن �وروب��ا، على �ن ي�شت�شيف مبار�ة �لي��اب يف �لثاين 
�لذي  �ل��ذي  وه��و  �ملقبل  �لول-دي�شمرب  كانون 

للم�شابقة  �لذهاب  مباريات  باقي  فيه  تقام 
للم�شابقة  ت��وج بطال  م��دري��د  ري���ال  وك���ان 
�ملو�شم �ملا�شي بفوزه على بر�شلونة بالذ�ت 

يف �ملبار�ة �لنهائية 1-2.
�مللكي مبار�ة �لغد  �لنادي  ويدخل 

�ملقررة على ملعب كورنيليا-�ل 
��شبانيول  يلعب  بر�ت حيث 

مبعنويات  ب���ر����ش���ل���ون���ة، 
�نت�شار�ته  بعد  عالية 

بلغت  �لتي  �ملتتالية 
خم���ت���ل���ف  يف   9

�مل�شابقات �خرها 
ح�شاب  ع���ل���ى 
غ�������������رمي�������������ه 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي 
ب����ر�����ش����ل����ون����ة 
يف   )1-3(
�شيكو  لكال �
�ل�������������ش������ب������ت 
وهو  �ملا�شي، 

 38 �������ش������ج������ل 
�ملباريات  يف  ه��دف��ا 

�لت�شع �لخرية مقابل 
م���رم���اه.  6 دخ���ل���ت 

مهمة  وت������ب������دو 
مدريد  ري�����ال 

للعودة  �شهلة 
ب�������ال�������ف�������وز 
يلجاأ  وق��د 

به  ر مد

تنتظره قمة  و�ن��ه  �ر�ح��ة جنومه خا�شة  �ىل  �ن�شيلوتي  كارلو  �ليطايل 
نارية �لثالثاء �ملقبل �مام �شيفه ليفربول �لنكليزي يف �جلولة �لر�بعة 
من م�شابقة دوري �بطال �وروبا وقبلها مو�جهة م�شيفه غرناطة �ل�شبت 
�ملقبل يف �لدوري �ملحلي ويلعب �ليوم �ي�شا ��شبيلية مع فريق كاتالوين 
�خر هو �شاباديل من �لدرجة �لثانية. و��شتفاد ��شبيلية من تعديل برنامج 
م�شابقة �لكاأ�س لي�س ب�شفته بطال مل�شابقة �لدوري �لوروبي يوروبا ليغ 
�أو�خر  �خل���ارج يف  يقوم بجولة يف  ق��د  لأن��ه  �ملا�شي، ولكن  �ي��ار-م��اي��و  يف 
يف  مدريد  لريال  مو�جهته  �ن  �عتبار  على  �ملقبل  �لول-دي�شمرب  كانون 
�لدوري قبل فرتة �لتوقف �ل�شتوية تاأجلت �إىل مطلع �لعام �ملقبل لكونها 
ت�شادف م�شاركة �لنادي �مللكي يف مونديال �لندية باملغرب وتقام مبار�ة 
�لياب بن ��شبيلية و�شيبادي يف �لثالث من كانون �لول-دي�شمرب 

�ملقبل. وهنا برنامج مباريات ذهاب دور �ل16:
- �لربعاء:

كورنيليا )درجة ثالثة( - ريال مدريد 00ر19 
ت غ

��شبيلية   - ث��ان��ي��ة(  )درج�����ة  ���ش��اب��ادي��ل 
00ر21
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��شبانيول   - )ثانية(  �لفي�س 

00ر19
�لكويانو )ثالثة( - 

�تلتيك بلباو
�لوليد  ب���ل���د 
)ث������ان������ي������ة( - 
�لت�شي 00ر21

ل�س باملا�س )ثانية( - �شلتا فيغو
:12-3

ديبورتيفو ل كورونيا - ملقة 00ر19
هو�شبيتالي�شت )ثالثة( - �تلتيكو مدريد

غرناطة - قرطبة 00ر21
هوي�شكا )ثالثة( - بر�شلونة

:12-4
�وفييدو )ثالثة( - ريال �شو�شييد�د 00ر19

قاد�س )ثالثة( - فياريال
ر�يو فايكانو - فالن�شيا 00ر21
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خيتايف - �يبار 00ر19

�لبا�شيتي )درجة ثانية( - ليفانتي
بيتي�س )ثانية( - �ملرييا 00ر21

�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  ن����ادي  �أك���م���ل 
ك������اف������ة حت�����������ش�����ري�ت�����ه لإط���������الق 
بطولة  م����ن  �ل���ث���ال���ث���ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�ل�شلة  ل���ك���رة  �ل���دول���ي���ة  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لتي �شتنطلق م�شاء يوم �جلمعة 
�مل���و�ف���ق �حل�����ادي و�ل���ث���الث���ن من 
و�شتتو��شل  �جل��اري  �أكتوبر  �شهر 
نوفمرب  �شهر  م��ن  �خلام�س  حتى 
6 ف�������رق يف  �مل����ق����ب����ل مب���������ش����ارك����ة 
مقدمتها فريقا �ل�شارقة و�ل�شعب 
�لمريكية  �جلامعة  فريق  بجانب 
�ل�شارقة  جامعة  وفريق  بال�شارقة 
وف���ري���ق ن����ادي ط��الئ��ع �جل��ي�����س و 

فريق نادي �لن�شر �ل�شعودي.
�لبطولة  م���ن���اف�������ش���ات  وت���ن���ط���ل���ق 
�جليل  ت�شم  ��شتعر��شية  مببار�ة 
�لأول من نادي �ل�شارقة ومنتخب 
�لم����ار�ت و�خل��ل��ي��ج وك��م��ا �شريعى 
�ل��ب��ط��ول��ة ك��ال م��ن ���ش��رك��ة �حلمد 
�أنفا�شك  و���ش��رك��ة  �ل��ب��ن��اء  مل��ق��اولت 
للمياه  �إي�����ت�����اج  و�����ش����رك����ة  دخ�������ون 
وغرفة  �ل�شتثمار  وبنك  �لرتكية 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ارق��ة �شركة 
وبنك  �لتكييف  لأج��ه��زة   SKM
�ل�����ش��ارق��ة و�أ����ش���ب���اغ ن��ا���ش��ي��ون��ال و 
�شركة �أند و�ن �جلامعة �لأمريكية 
يف �لإمار�ت بالإ�شافة �إىل موؤ�ش�شة 
�ل�شارقة  وقناة  لالأعالم  �ل�شارقة 

�لريا�شية .

عي�شى  �ل��ب��ط��ول��ة  م���دي���ر  و����ش���رح 
�لعام  �ل�شر  �أم��ن  خ��الل �حلز�مي 
�أن مت ت�شكيل جلنة منظمة ملتابعة 
�للجان  من  ع��دد  بعدها  �لبطولة 
�حمد  �ل�شيخ  �إىل  بال�شكر  وتوجه 
بن عبد�هلل �آل ثاين رئي�س جمل�س 
متابعته  على  �ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة 

على  بالعمل  �خلا�شة  وتوجيهاته 
ممكنة  ��شت�شافة  �أف�����ش��ل  حتقيق 
يف  لال�شرت�ك  �ملدعوة  �لفرق  لكل 
�خلادم  ع��ب��د�هلل  �شكر  و  �لبطولة 
�لد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
و�أع�شاء جمل�س �لد�رة و�ل�شركات 
�ل��ر�ع��ي��ة وك���ل م��ن ����ش��ه��م يف دعم 

�لبطولة  �أن  �إىل  و��شار   . �لبطولة 
�شتكون قوية ل�شيما خالل �ملبار�ة 
�لتي �شت�شم �جليل  �ل�شتعر��شية 
�ل���ذه���ب���ي م����ن �ل���ري���ا����ش���ي���ن عرب 

مباريتن.
لعبي  ق��د�م��ى  م��ن  �شي�شار  بحيث 
�أحمد  ك���ال م���ن  �ل�������ش���ارق���ة  ن�����ادي 
�ل�شام�شي  وع��ب��د�ل��رح��م��ن  ج��ا���ش��م 
وعبد�هلل  بو�شليبي  وعبد�حلكيم 
ر��شد  على  وعبد�للطيف  جا�شم 
عبد�هلل  و�أح��م��د  ع��ب��د�هلل  ويو�شف 
ومنذر ربيع وه�شام �شامل وح�شن 
غلوم ويدرب �لفريق عدنان يا�شن 
�لهويل ومن  و�لد�ري عبد�لرز�ق 
عبيد  �لم������ار�ت  منتخب  ق��د�م��ى 
عبد�لعزيز  وخ��ي��ام  وع��ل��وي  مفتاح 
�ملناعي  و���ش��ل��ط��ان  خمي�س  وع����ادل 
وحم����م����د ط����ال����ب و�مل����������درب عبد 
و�لد�ري  �إب�����ر�ه�����ي�����م  �حل����م����ي����د 

عبد�لرحمن �أمن .
وم������ن جن������وم �خل���ل���ي���ج وق����د�م����ى 
�ملبار�ة  يف  ك  ���ش��ي�����ش��ار  �ل��الع��ب��ن 
�ل�شعودية  م����ن  �ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة 
ع���ب���د�ل���ع���زي���ز �مل����ول����د و�إب����ر�ه����ي����م 
يو�شف  �لبحرين  وم��ن  �لب�شي�س 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز وح���م���د ����ش���امل ومن 
وخالد  ب��ور���ش��ل��ي  في�شل  �ل��ك��وي��ت 
�أ�شعد  �شلطنة عمان  �لوهيب ومن 

�حل�شاين .

�شت  للرب�عم  للمبارزة  �لإم����ار�ت  منتخب  بعثة  حققت 
�لبطولة  يف  م�شاركتهم  ح�شيلة  هي  متنوعة  ميد�ليات 
�ل�شالة  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي  و�لأ���ش��ب��ال  للرب�عم  �لعربية 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل��م��ب��ارزة يف م��دي��ن��ة �حل�����ش��ن �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
 240 �ل��ب��ط��ول��ة  يف  ���ش��ارك   . ع��م��ان  �لأردن���ي���ة  �لعا�شمة 
لعبا ولعبة مثلو� ت�شع دول عربية هي �لإمار�ت وم�شر 
و�جل��ز�ئ��ر و�ل��ع��ر�ق وق��ط��ر و���ش��وري��ا ول��ب��ن��ان و�لبحرين 
�إ�شافة �إىل �لأردن م�شت�شيف �لبطولة. ونالت بعثة دولة 
�لإمار�ت ثالث ميد�ليات ف�شية حققتها كل من �لالعبة 

�شهد �أحمد خر�م يف م�شابقة �شالح �ل�شيف �لعربي �ل�شابر 
لفئة �لرب�عم حتت 13 �شنة وف�شية ثانية حققها �لالعب 
خليفه �لعربي يف م�شابقة �ل�شابر لفئة �لأ�شبال حتت 15 
�شنة   15 بنات حتت  �ل�شابر  لفريق  �أخ��رى  وف�شية  �شنة 
فيما ح�شلت �لبعثة على ثالث ميد�ليات برونزية حققت 
�ثنتن �ملتاألقة �شهد �أحمد يف م�شابقتي �لفلوريه و�ل�شابر 
13 �شنة و ثالثة لالعبة هدى �لنقبي يف م�شابقة  حتت 
�لوطني  منتخبنا  بعثة  وك��ان��ت  �شنة   15 حت��ت  �ل�شابر 
دبي  �أم�س �لول عرب مطار  �لوطن  �أر���س  �إىل  ع��ادت  قد 

�لدويل بعد م�شاركتها �ملتميزة بالبطولة و�شمت �لبعثة 
وحممد  �لبلو�شي  وعلى  �ل��ع��ربي  خليفه  ه��م  لعبن   5
نادي  م��ن  �لعكربي  وحممد  �ملن�شوري  و���ش��اري  �ل��ع��ربي 
ب��ن��ي ي��ا���س �ل��ري��ا���ش��ي وث����الث لع��ب��ات ه��ن ���ش��ه��د �أحمد 
خر�م من نادي �ل�شباب �لعربي وهدى �لنقبي من نادي 
�شيد�ت �ل�شارقة ونورة �لربيكى من نادي بني يا�س ور�فق 
�لبعثة حممد �لربعي مدرب �ملنتخبات �لوطنية ل�شالحي 
�لفلوريه و�ل�شابر و�شريف حممود مدرب �ملنتخب �لوطني 
للفتيات  �ملدرب  �ليبيه ونيفن �خلويل م�شاعدة  ل�شالح 

�أد�ء �لالعبن  �ل��رب��ع��ي ع��ن ر���ش��اه ع��ن  .   وع��رب حممد 
�لبارزة  �مل��و�ه��ب  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أف����رزت  �لبطولة  �أن  و�أك���د 
�لإمار�تي  �لالعب  ب��اأن  منوها  �لكثري  منها  يوؤمل  �لتي 
 . �جل��ي��د  �لإع����د�د  ينق�شه  وف��ق��ط  فطرية  موهبة  ل��دي��ة 
ومناف�شتهم  ميد�ليات  �شت  لعبينا  �قتنا�س  �إن  وق���ال 
لالعبي ت�شع دول عربية لها باع طويل يف �للعبة يعد من 
�شت�شع  بالحتاد  �لفنية  �للجنة  �أن  و�أك��د  �لأم��ور �جليدة 
برناجما لتبني �أبطال �لغد وتوفري�لحتكاك �لالزم لهم 
للنهو�س بهم و�لرتقاء مب�شتوياتهم . من جانبها �أ�شارت 

�لبطولة ك�شفت عن مو�هب عدة  �أن  �إىل  نيفن �خلويل 
�لتي  �أح��م��د  �شهد  �ملوهوبة  �لالعبة  ت�شدرتها  لفتياتنا 
�خلويل  و�أك���د   . بالبطولة  مب�شاركتها  �لأن��ظ��ار  خطفت 
.. لفتا  بالإمار�ت يف تطور م�شتمر  �لن�شائية  �ملبارزة  �أن 
�إىل �أن فتياتنا �لآن يف �ملر�حل �لعمرية يناف�شن بقوة على 
�لألقاب يف �لبطولت �خلليجية و�لعربية وهو ما يجعل 
�إليه  وننظر  بالإمار�ت م�شرق  �لن�شائية  �ملبارزة  م�شتقبل 
م�شبوقة  غ��ري  �إجن�����از�ت  حتقيق  يف  �ل��ت��ف��اوؤل  م��ن  بكثري 

للمر�أة �لإمار�تية . 

�صت ميداليات لرباعم املبارزة الإماراتية يف البطولة العربية التي ا�صت�صافها الأردن

تبداأ مبباراة ا�ستعرا�سية ت�سم اجليل االأول من نادي ال�سارقة ومنتخب االإمارات واخلليج

نادي ال�صارقة يطلق بطولته الدولية الثالثة 
لكرة ال�صلة م�صاء يوم اجلمعة

�لحتاد  م��در���ش��ة  ب�شالة  �ل��ي��وم  م�����ش��اء  تختتم 
�أب�����و ظبي  �ل��ن��م��وذج��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة �ل��ب��ط��ن يف 
�أدنوك  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  �شركة  بطولة 
وجمموعة �شركاتها للكرة �لطائرة لفرق فوق 
نادي  ن�شاط  �لتي نظمتها جلنة  �شنة   35 �شن 
�لوطنية  �أبو ظبي  �شركة برتول  �لكورني�س يف 
�أدنوك مب�شاركة8 فرق متثلت يف فرق �شركات 
�إىل  بالإ�شافة  �ملا�شية  �لبطولة  و�شيف  �أدك��و 
.. فيما �شمت  و�أدن���وك   ، ، تكرير  ف��رق جا�شكو 
)حامل  �إ���ش��ن��اد  �شركة  ف��رق  �لثانية  �ملجموعة 
�ل��ل��ق��ب( و�أدن�������وك ل��ل��ت��وزي��ع ، ب�����روج، وز�دك�����و، 
بلقاء  �لليلة  �خلتامية  �جل��ول��ة  مر��شم  وت��ب��د�أ 
�ل���ذك���ري���ات �ل����ذي ي��ج��م��ع ب���ن ف��ري��ق��ي �دن���وك 
�ملركزين  لتحديد  للتوزيع  و�دن��وك  �لرئي�شية 

�لثالث و�لر�بع .
�لبرتول  ����ش���رك���ات  ب��ط��ول��ة  ع�����ش��اق  و���ش��ي��ك��ون 
�ل�����ش��ن��وي��ة �جل��م��اه��ريي��ة ع��ل��ى م��وع��د م��ع ختام 

�دكو  �شركة  فريقي  بن  يجمع  �ل��ذي  �لبطولة 
و�شيف �لبطولة �ملا�شية و�شركة ��شناد )حامل 
�لتي  للبطولة  م�شكا  ج��دي��د  حت��د  يف  �ل��ل��ق��ب( 
�نطلقت مبارياتها يوم 15-10 �حلايل �شمن 
برنامج �لن�شاط �ل�شنوي للجنة �لن�شاط بنادي 
بطي  �شيف  �شعيد  �ل�شيد  برئا�شة  �لكورني�س 
نائب  �ملن�شوري  �أحمد خلفان  و�ل�شيد  �لقمزي 
م�شتمرة  يومية  ومتابعة  �لن�شاط  جلنة  رئي�س 
رئي�س  ف��ريوز  حممد  �ل�شالم  عبد  �ل�شيد  م��ن 
�خلدمات  ب����اإد�رة  �لرتفيهية  �خل��دم��ات  �شعبة 
جلنة  و�شكرتري  ع�شو  �أدن���وك  ب�شركة  �لعامة 

�لن�شاط.
وق��د ج��اء ت��اأه��ل فريق �شركة �أدك���و ب��ف��وزه علي 
�أدنوك للتوزيع ب�شوطن نظيفن  فريق �شركة 
�لأول  �ل�شوط  يف  �لتوزيع  فريق  �شمد  �ن  بعد 
،�إل �أن �ل�شوط �لثاين �شهد نفاذ وقودهم لتهبط 
طائرتهم ب�شالم لتناف�س علي برونزية �لبطولة 

للتاأهل لع��ب �جلزيرة  �دك��و  ق��اد فريق  فيما   ،
�ملخ�شرم فار�س مكتوم �ملزروعي و�شانع �للعب 
�ل����دويل جن��م �ل���وح���دة و�ل��ع��ن خ��ال��د حممود 
�حلو�شني و�حلكم �لدويل �ملخ�شرم علي خالد 
ر��شد  �ل��دويل  �لالعب  ومدربهم  �لدين  وجنم 
�أيوب جنم فريق بني يا�س �جلديد �قرت�با من 
،عندما يو�جه فريقهم  �لذهبي  �لبطولة  لقب 
يف ختام �لليلة �شركة ��شناد حامل �للقب �لذي 
�أم�����ام �شركة  جن���ح يف حت��وي��ل خ�����ش��ارت��ه ل��ف��وز 
بقيادة لعب �جلزيرة  ب�شوطن ل�شوط  �أدنوك 
�لها�شمي  وعي�شى  �شامل  علي  �ل�شابق  �ل���دويل 
وح�شان ون�شال بعد مبار�ة مار�ثونية تالعبت 
�مام  �دك��و  فريق  ي�شع  مما  �حل�شور  باأع�شاب 
�متحان �شعب �لليلة ،وقد �د�ر مباريات �جلولة 
�ل��دويل يحي �جلابري وحممد خمي�س  �حلكم 
جمال  ور�قبها  غناي����م  يو�شف  و�مل�شج������ل  ثانيا 

�جلمال .

ختـام بطـولـة �صركــات اأدنوك لكـرة الطائرة الليلـة

اأندية قادرة على خطف رونالدو من ريال مدريد  5 امللكــــي يف �صيافـــــة كورونيليـــــا بــــدور 
الـ16 لكـــــــاأ�ص اإ�صبانيـــــا



     

كارول �صماحة ترق�ص التاجنو 
�إح������دى رق�شاتها  ���ش��م��اح��ة ع���ن  ك������ارول  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �ل��ف��ن��ان��ة  �أف���رج���ت 
�ل�شتعر��شية يف م�شرحية �ل�شيدة ، �لتي مت عر�شها على م�شرح كازينو 

لبنان.
�ل�شخ�شية  قناتها  ع��رب  �ل�شتعر��س  فيديو  �ملتاألقة  �لنجمة  ون�شرت 

�لر�شمية على موقع حتميل �لفيديوهات يوتيوب .
وظهرت كارول وهي تغني �أغنية حدودي �ل�شما ، وترق�س على �أنغامها 
�إنتاج  من  �ل�شيدة  ��شتعر��س  من  للغاية،  مثري  ب�شكل  �لتاجنو  رق�شة 

�شركة روتانا.
و�أغنية حدودي �ل�شما من كلمات و�أحلان �للبناين مرو�ن خوري، وتوزيع 

مي�شال فا�شل.
من جهة �أخرى، �أعلنت كارول عن �إحيائها حفل فورميال و�لذي ياأتي 
 20 ي��وم  �إقامته  �ملقرر  من  و�ل��ذي   ، يا�شالم  مهرجان  فعاليات  �شمن 

نوفمرب �ملقبل يف �أبو ظبي.

ي�صرا رئي�صة للجنة حتكيم 
مهرجان القاهرة ال�صينمائي 

ي�شر�  �مل�شرية  �ملمثلة  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �لقاهرة  مهرجان  �إد�رة  �ختارت 
لرئا�شة جلنة �لتحكيم باملهرجان يف دورته �ل�شاد�شة و�لثالثن �لتي تقام يف 

�لفرتة من �لتا�شع �إىل �لثامن ع�شر من نوفمرب ت�شرين �لثاين �ملقبل.
وقالت �إد�رة �ملهرجان يف بيان يوم �لثنن تلقت رويرتز ن�شحة منه �إن ي�شر� 
لي�شر�  و�شبق  �ملهرجان  تاريخ  �للجنة يف  تر�أ�س  �شخ�شية م�شرية  �أول  هي 
يف  �ل�شينمائي  تريبيكا  �لدوحة  مهرجان  حتكيم  جلنة  رئا�شة  عاما(   59(
�ملهرجانات  من  بالعديد  �لتحكيم  جلان  ع�شوية  يف  ��شرتكت  كما   2010

�مل�شرية و�لعربية.
و�ملخرج  ���ش��و�ي  زي���ا  و�جن  �ل�شيني  �مل��خ��رج  ع�شويتها  يف  �للجنة  وت�����ش��م 
و�لناقد  �إيجرت  فان  كورين  �لهولندية  و�ملنتجة  جرميا  هايلي  �لثيوبي 
�للبناين �إبر�هيم �لعري�س و�لناقد �ليوناين �ألك�شي�س جريفا�س و�ملخرجة 
�لفرن�شية دومينيك كابرير� وكاتبة �ل�شيناريو �مل�شرية مرمي نعوم ومديرة 

�لت�شوير �مل�شرية نان�شي عبد �لفتاح.
وجاء يف �لبيان �إن �للجنة �شت�شاهد 16 فيلما م�شاركا يف �مل�شابقة �لدولية 
باملهرجان يف �مل�شرح �لكبري بد�ر �لأوب��ر� �مل�شرية بالقاهرة بو�قع فيلمن 

كل يوم يف �لفرتة من �حلادي ع�شر �إىل �ل�شابع ع�شر من نوفمرب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رول �صعد تثري الغ�صب 
بلقطات اإغراء اأمام كني�صة

ثارت �لفنانة �لبنانية رول �شعد 
غ�شب �لكثري من متابعيها عرب 
�لإجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م���وق���ع 
في�شبوك، لن�شرها �شوًر� بف�شتان 
�لكنائ�س  �إح�����دى  �أم�����ام  ق�����ش��ري 
�ل�شديد  لالنتقاد  عر�شها  مما 
ن�شرت  ق���د  ���ش��ع��د  رول  وك���ان���ت 
ح�شابها  عرب  لها  جديدة  �شور 
�لتو��شل  م��وق��ع  على  �لر�شمي 
بف�شتان  في�شبوك،  �لجتماعي 
�أخ�������ش���ر ق�����ش��ري �أم�������ام �إح�����دى 
�لكنائ�س معلقة على �أن ذلك هو 
لها،  �لنف�شية  �لر�حة  ما يحمل 
نا�شطون على  �ع��ت��ربه  م��ا  وه��و 
�شاأن  م��ن  تقليال  ب���وك  �لفي�س 
تظهر  حيث  و�لتدين  �لكني�شة 

�ل�شور �أنوثة و�إغر�ء رول.

اأوقفت ويف معدتها 55 األف يورو
�أوقفت �مر�أة يف مطار بونتا كانا يف جمهورية �لدومينيكان 
كي�شا   16 يف  م��وزع��ا  ي���ورو   55500 مبلغ  معدتها  ويف 
حقائبها،  يف  ي��ورو  �أل��ف   54 عن  ف�شال  �بتلعته،  �شغري� 

على ما ك�شفت �شرطة مكافحة �لجتار باملخدر�ت. 
عاما  �أرب��ع��ن  �لعمر  من  �لبالغة  �لإ�شبانية  ه��ذه  وكانت 
و�لتي �أ�شلها من جمهورية �لدومينيكان ت�شافر يف رحلة 
للخطوط �جلوية جيتريفالي �قلعت من بروك�شل، وفق 
�لإد�رة �لوطنية ملكافحة �لجتار باملخدر�ت )دي �ن �شي 
�أن عملية �لتهريب �خلارجة  دي(.  وك�شف �مل�شدر عينه 
ي��ورو موزع   55500 كانت موؤلفة من مبلغ  �ملاألوف  عن 

على 16 كي�شا �شغري� ر�شده جهاز �لت�شوير بالأ�شعة . 
وكان عنا�شر �ل�شتخبار�ت قد ك�شفو� �أمر هذه �مل�شافرة 
حتى قبل و�شولها �إىل �ملطار.  وي�شار �إىل �أن �أكرب مبلغ 
ي�شمح بنقله عرب �حلدود من دون �لت�شريح عنه هو 10 
�آلف دولر، علما �أن هذه �مل�شافرة كانت تنقل ما يو�زي 

جمموعه 140 �ألف دولر )110 �آلف يورو(

طبيب يعنف مولودًا جديدًا
حديث  طفل  لفح�س  طريقة  �أع��ن��ف  رو���ش��ي  طبيب  نفذ 
�ل����ولدة ب��ال��ع��امل، ح��ي��ث فح�شه ب��اأ���ش��ل��وب ���ش��ادي عدمي 

�ل�شفقة و�لرحمة، و�لتي ينبغي �أن يحاكم ب�شببه.
طفل  ومعه  �لرو�شي  �لطبيب  �لفيديو  مقطع  يف  يظهر 
�ل��رج��ل رقبة  ث��ي��اب، حيث مي�شك  ب��دون  �ل���ولدة  حديث 
ثم  وجمجمته،  ر�أ�شه  ويتفح�س  �لعنف،  مبنتهى  �لطفل 

يرج ر�أ�س �لطفل مييناً وي�شار�ً، وكاأنه يلعب بدمية.
ومل يكتف �لرجل بذلك و�إمن��ا �أخذ يثني ذر�ع��ي �لطفل 
�لطفل  �شر�خ  معه  يجدي  ومل  �لعنف،  مبنتهى  ورجليه 

�لر�شيع، حتى كاد �أن يخلع ذر�عيه من مكانهما.

ل�ص يلتقي �صحيته وجهًا لوجه 
نف�س  �أم���ام  �شحيته  م��ع  ل�س  �لتقى  ن���ادرة،  م�شادفة  يف 
نافذة �مل�شرف يف �ل�شن، �أثناء قيام �لأخري بالتبليغ عن 
�شرقة بطاقته �لئتمانية. وكان وين �شون �شرق حمافظة 
باوند، وبطاقتي   400 يعادل  ما  �لتي حتتوي على  و�ن��غ 
وبينما  �شانغر�و مبقاطعة جيانغت�شي.  �ئتمان يف مدينة 
�إثبات  كان وين �شون عند �ل�شر�ف، طلبت منه �لأخرية 
�لرجل  ه��وي��ة  �نتحال  ي��ح��اول  �أن���ه  تبن  وعندها  ه��وي��ة، 
�لو�قف بجانبه، �لذي كان تعر�س لل�شرقة. ونقل موقع 
�إنه طلب من  �ل�شر�ف قوله  �لإلكرتوين عن  �ندبندنت 
�ل��رج��ل �أن مي��الأ �ل��ن��م��وذج على ط��اول��ة جم���اورة، وبينما 
 . نف�شه  �حل�شاب  �إغ���الق  رج��ل وطلب  تقدم  ذل��ك،  يفعل 
و�أ�شاف: ما �أن نظرت �إىل �حل�شاب حتى �أدركت وجود �أمر 
ذ�ته  و�حل�شاب  نف�شه  �ل�شم  �أطبع  و�أن��ا  خ�شو�شاً  غريب 
ملن تقدم باحل�شول على �ملال �لنقدي و�لآخر �لذي طلب 
�إغالق �حل�شاب . ولفت �إىل �أن �ل�شارق طلب �شحب مبلغ 
قيمته 10 �آلف يو�ن، �أو ما يعادل �ألف باوند، ولكنه �أخطاأ 
مرتن يف �إدخال كلمة �ل�شر. وتابع �ل�شر�ف �أنه يف �لوقت 
نف�شه، قدم يل �ل�شارق �لنموذج بعد �أن مالأه، فوجدت �أن 
�لأمر يتعلق باحل�شاب ذ�ته ، فما كان منه �إل �أن ��شتدعى 
�لقب�س  و�ألقت  �ل�شرطة  ج��اءت  حلظات  وبعد  �ل�شرطة. 
على �ل�شارق بعد �أن طرحته �أر�شاً، و�قتادته �إىل �ل�شجن، 

و�شط ذهول �شاحب �لبطاقة �لئتمانية �لأ�شلي.

علج �صرطان الدماغ باخلليا اجلذعية
�إىل  �للجوء  خالل  من  �لدماغ  يف  �ل�شرطان  ملحاربة  جديدة  طريقة  �كت�شاف  هارفرد  جامعة  يف  �لعلماء  ��شتطاع 
�خلاليا �جلذعية. ولفتت در��شة ُن�شرت يف جملة �خلاليا �جلذعية ، �إىل �أن �لنتيجة جاءت �إيجابية بعد �إجر�ء عدد 
من �لتجارب على �لفئر�ن، حيث تبن �أن �خلاليا �جلذعية ��شتطاعت �لتفاعل مع �خلاليا �مل�شابة ب�شكل مبهر من 

دون �لتاأثري على �خلاليا غري �مل�شابة.
وجرت هذه �لتجارب �لطبية من خالل ��شتئ�شال �لورم �ل�شرطاين يف �لدماغ عرب عملية جر�حية، ومن ثم �إدخال 
�لق�شاء  �أج��ل  من  �حليوي،  للتحلل  قابلة  هالمية  م��ادة  �شكل  على  �ل��ورم  ��شتئ�شال  مكان  �إىل  �جلذعية  �خلاليا 
على ما تبقى من �خلاليا �مل�شرطنة �ملخفية و�ملتبقية. و�أو�شح رئي�س فريق �لعمل على هذ� �لإكت�شاف يف جامعة 
هارفرد وم�شت�شفى ما�شات�شو�شت�س، �لدكتور خالد �شاه، �أن �خلاليا �جلذعية مت ��شتخد�مها يف �لعديد من �حلالت 
�أنه مل يتم ��شتعمال هذه �خلاليا يف �لأور�م �ل�شرطانية �ل�شلبة.  �إل  �ل�شرطانية يف �جل�شد، ول�شيما د�خل �لدم، 
يبد�أ خالل  �أن  باإمكانه  �لإن�شان  �إمكانية تطبيق عالج �خلاليا �جلذعية يف هذه �حلالة على  �أن  �إىل  �شاه  و�أو�شح 
�ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة. ويذكر �أن �خللية �جلذعية، هي �لبوي�شة �لتي يتم تخ�شيبها بحيو�ن منوي، و�لتي تت�شكل 

�أثناء �للحظات �لأوىل من تكوين �لإن�شان، وميزتها تكون بقدرتها على تكوين �أي نوع من �أنو�ع �خلاليا.
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ثعبان ينجب دون عملية تنا�صل 
�أجنبت �أطول �أفعى على �لأر�س، من نوع بايثون، يف مايو )�أيار( 
2012، 6 �أفاع من دون م�شاركة �أي �أفعو�ن يف عملية �لتو�لد 
حديقة  د�خ���ل  جن�شي،  تنا�شل  عملية  �أي  ح�����ش��ول  دون  وم���ن 

حيو�نات يف �لوليات �ملتحدة.
در��شة  �لبيولوجيا على  علماء  بع�س  �نكب  �لتاريخ،  ذ�ك  ومنذ 
و�إن كان  �لأم��ر،  و�لتاأكد من كيفية ح�شول هذ�  �لظاهرة  هذه 

�لأمر حقيقياً �أي من دون م�شاعدة �شريك يف عملية �لتنا�شل.
 6 ق��ر�ب��ة  طولها  يبلغ  �لتي  �لأف��ع��ى  ثيلما،  �أن  �لتفا�شيل،  ويف 
�أمتار، و�شعت61 بي�شة يف �شيف 2012، من دون �أي تو��شل 

مع �أفعو�ن ذكر لأكر من 4 �شنو�ت.
ن�شرت  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  م��دى  ع��دة جت��ارب على  �إج���ر�ء  وبعد 
لينيان  م��ن جم��ل��ة جمتمع  �لأخ����ري  �ل��ع��دد  يف  در����ش��ة مف�شلة 
�أجنبت  �أن ثيلما  بتاأكيد  �نتهت هذه �لدر��شة  �لبيولوجي حيث 
من دون م�شاعدة �أحد، ولتكون بذلك �أول حالة �إجناب ت�شجل 

يف �لتاريخ لكائن بتول.

قط عملق على خرائط غوغل
على  ع��م��الق  ق��ط  ظ��ه��ور  لغز  ح��ل  �لتكنولوجيا  عمالقة  ي��ح��اول 
خريطة �شو�طئ ولية نيوزيالند، وتبحث غوغل عن كيفية ظهور 

�لقط �لعمالق على موقعها للخر�ئط.
مقاطعة  يف  ب��اي  هو�شنب  منطقة  يف  بو�شوح  يظهر  �مل��اك��ر  �لقط 
�وكالند – ولية نيوزيالند، لكن �ل�شركة ل تعرف على �لإطالق 

كيفية ظهور هذ� �لقط .
وقد وجهت غوغل ر�شالة لل�شركة �مل�شوؤولة عن �شبكة �لت�شالت 
على  �ل�شتيالء  �لقطط حت��اول  �أن  نعلم  نحن  قائلة:  �لولية،  يف 
�ليوتيوب و�ل�شيطرة عليه، لكن مل نكن ندرك نيتها �ل�شيطرة على 

موقع غوغل للخر�ئط، نحن نبحث يف هذ� �لأمر.
�لتي  �ل�شاحنات  من  ملجموعة  نتيجة  جاء  �لقط  ظهور  �أن  ويبدو 
جتتمع بالقرب من �حلدود يف �ملنطقة ذ�تها، لكن �لغريب يف �لأمر 

�أن �لطريق لي�س له وجود �أ�شال.
ويف نف�س �لإطار �أدعى �أحد �ل�شبان �أن �شديقه عّدل على �خلريطة 
وملدة  م���ر�ت  ع��دة  �شغرية  مقاطع  �إ���ش��اف��ة  خ��الل  م��ن  �لأ�شا�شية، 
عندما  �إل  �خلريطة  يف  �ل��ف��رق  �أح���د  ي��الح��ظ  مل  بحيث  طويلة، 

�كتملت �ل�شورة.

ل�ص يهرب من �صيارة ال�صرطة
جنح ل�س مغربي يف ��شتغفال �ل�شرطة و�لهرب من �شيارة �لدورية 

ب�شكل غريب.
باملغرب،  �ل�شاوية ورديغة  �لفيديو يف منطقة  �لتقاط مقطع  ومت 
حيث يظهر فيه �لل�س �ل�شاب، عاري �ل�شدر، حن يفتح باب �شيارة 

�ل�شرطة ويرك�س هاربا.
و�ملقطع يثبت مدى �شذ�جة رجال �ل�شرطة �لذين �عتقلو� �لل�س 

املمثلة اإيل الندري خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم �سعقة برق يف ال�سينما بهوليوود. )اأ ف ب(وتركوه بال�شيارة دون قيود.

�صمية اخل�صاب 
تك�صف �صر ر�صاقتها

�شمية  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ف��ن��ان��ة  ك�����ش��ف��ت 
�لغذ�ئية  �حل��م��ي��ة  ع��ن  �خل�����ش��اب، 
ت�شتطيع  ل���ك���ي  �ت���ب���ع���ت���ه���ا  �ل����ت����ي 

�لو�شول �إىل �لوزن �ملثايل.
�لتفاح  ب��رن��ام��ج  ع���رب  و����ش���رح���ت، 
�لأخ�شر ، �لذي يذ�ع على ف�شائية 
�م .بي. �شي �أن �ل�شر ور�ء خ�شارتها 
لوزنها هو تناولها لعقاقري مانعة 
�تباعها  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  لل�شهية، 
ل��ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي ���ش��ارم و���ش��ف��ه لها 

طبيب �أملاين.
�لغذ�ئي  �ل��ن��ظ��ام  ه���ذ�  �أن  و�أك�����دت 
�ل�شارم قائم على تناولها ل�شوربة 
حم��ت��وي��ة ع��ل��ى خ�����ش��ار، ون����وع من 
�لع�شائر،  �إىل  بالإ�شافة  �للحوم، 
ك���ام���ل خ�شرت  ���ش��ه��ر  مل����دة  وذل�����ك 

خالله 12 كيلو جر�ما.
و�أو������ش�����ح�����ت �أن�����ه�����ا �����ش���ت���م���رت يف 
�أ�شهر،   9 مل���دة  �ل��ن��ظ��ام  �إت��ب��اع ه���ذ� 
ح�����ت مت���ك���ن���ت م�����ن خ���������ش����ارة 20 
ك��ي��ل��وج��ر�م��ا، و�أ���ش��ب��ح وزن��ه��ا 59 
كيلوجر�م، موؤكدة �أن هذ� �أقل وزن 
بد�ية  ومنذ  حياتها  يف  له  و�شلت 

دخولها �ملجال �لفني.

روبرت�ص ترف�ص عمليات التجميل
جوليا  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لنجمة  �أن  �لربيطانية  تليجر�ف  دي��ل��ي  �شحيفة  ذك���رت 
�شنها،  �إخ��ف��اء  بهدف  �لتجميلة  �لعمليات  لإج���ر�ء  رف�شها  �أك���دت  روب��رت�����س، 
�شد  جل��ر�ح��ات  �خل�شوع  وع��دم  �لطبيعي  �جل��م��ال  تف�شل  �أن��ه��ا  �إىل  م�شرية 

�لوجه.
بنجوميتها  �شتجازف  �أنها  عاما،   46 �لعمر  من  �لبالغة  روبرت�س،  وقالت 
كممثلة، بعدما رف�شها جر�حات �شد �لوجه، موؤكدة �أنها تف�شل �لتقدم يف 

�ل�شن ب�شكلها �لطبيعي عن م�شرط �جلر�ح.
�ل��د�خ��ل��ي عرب  �ل�����ش��الم  ع��ن  �أن��ه��ا تبحث ح��ال��ي��اً  �إىل  �لنجمة  �أ���ش��ارت  كما 

ممار�شة �ليوغا، لإز�لة �لفو�شى من حياتها، على حد تعبريها.

، بعدما  ل��و�ل��ده وزوج��ت��ه �لإع����د�م  متنى طفل ع��ر�ق��ي 
�شربهما  ب�شبب  كركوك  مدينة  يف  �ل�شرطة  �أوقفتهما 
عليه  ليعر  �مل��ن��زل،  م��ن  وط���رده  م��ربح  ب�شكل  �لطفل 

�جلري�ن يف �لعر�ء وينقلوه �إىل �مل�شت�شفى.
وقال �لطفل �أحمد �س. )ثمانية �عو�م( من على �شرير 
�أن  �ل�����ش��رط��ة  م��ن  طلبت  ك��رك��وك  يف  �آز�دي  م�شت�شفى 
ي�شربو� �أبي وزوجته بعد �عتقالهما... �أمتنى �أن يقدما 
�أ�شفل  �آثار �لكدمات  ، وقد بدت  �لعد�لة كي يعدما  �إىل 
عينيه �للتن يظهر يف كل منهما بقعة من �لدم، و�أ�شاف 
�ملتمثل  �لليل... كابو�س �لرعب  �أنام  �أ�شعر باخلوف ول 
باأبي وزوجته وهما يحمالن �لع�شا ل�شربي بها كل يوم 

ما ز�ل ير�ودين .
�شمع  ب��ع��دم��ا  �لأح�����د،  ف��ج��ر  �مل�شت�شفى  �أح��م��د  و�أدخ�����ل 
بدمائه  م�شرجا  ليجدوه  ونحيبه،  �شر�خه  �جل���ري�ن 
و�أو�شح  منزله،  من  مقربة  على  للقمامة  حاوية  ق��رب 
�لطفل �لنحيل �لذي �رتدى كنزة �شود�ء �للون وغطى 
ج�شده بغطاء من �ل�شوف �لأحمر ليل �ل�شبت، تعر�شت 

لل�شرب على يد �أبي. �شربني بد�ية بيديه على عيني. 
ثم حمل هو وزوجته �لع�شا و�شرباين بها على ظهري 
وي����د�ي و����ش���دري، ث��م ح��م��الين ورم��ي��اين يف �ل�����ش��ارع ، 
�أ�شاف ل �عرف كيف م�شيت. كنت �أتاأمل و�لدماء تغطي 
�أبكي  للنفايات، و���ش��رت  ق��رب ح��اوي��ة  �خ��ت��ب��اأت  وج��ه��ي. 
و�أنادي �أمي )�لتي توفيت قبل ثالثة �أعو�م(، �إىل �أن �أتى 

جارنا ونقلني �إىل منزله ثم نقلني �إىل �مل�شت�شفى .
�حمد  �لطفل  �أن  ق���ادر  ك��ي��الن  �مل�شت�شفى  م��دي��ر  و�أك���د 
ي��ع��اين م��ن �إ���ش��اب��ات وج����روح خ��ط��رة، منها ك�����ش��ر�ن يف 
�لأ�شلع ور�شو�س يف معظم �أنحاء ج�شده ، و�أكد مدير 
مركز �شرطة �آز�دي �لعقيد يو�شف حممد توقيف و�لد 
�أحمد وزوجته، وهما �أ�شتاذ�ن يف مدر�شتن خمتلفتن يف 
نف�شها  �ملدر�شة  بيمان  و�شقيقته  �أحمد  ويرتاد  كركوك. 
�لتي تدر�س فيها زوجة و�لدهما، وقالت بيمان �إن زوجة 
و�لدها كانت تقوم ب�شربهما �أي�شا يف �ملدر�شة. �أ�شافت 
�إل �ل�شرب و�لعنف و�لق�شوة  نحن ل نفهم من حياتنا 

�لتي زرعت يف ذهني �أنا و�أخي .

طفل يتمنى الإعدام لوالده وزوجته فل�صطني ُتر�صح 
عيون احلرامية 
لأو�صكار 2014

ر�شحت وز�رة �لثقافة �لفل�شطينية 
عيون  ف��ي��ل��م  �هلل،  ر�م  م��دي��ن��ة  يف 
�حل����ر�م����ي����ة ل���ل���م���خ���رج���ة جن���وى 
�ل����ن����ج����ار، ل��ت��م��ث��ي��ل ف��ل�����ش��ط��ن يف 
�مل��ن��اف�����ش��ة ع���ل���ى ج����ائ����زة �أو����ش���ك���ار 
 2014 ل��ع��ام  �أج��ن��ب��ي  �أف�����ش��ل فيلم 
و�لثمانن، وهو  �ل�شابعة  دورته  يف 
�ل�شينمائية  �لنجار  جت���ارب  ث��اين 
�ملر  �لطويل  �ل��رو�ئ��ي  فيلمها  بعد 
و�لرمان 2008. وقد �شور �لفيلم 
�لذي كتبته و�أخرجته �لنجار على 
نابل�س  مدينة  يف  يوماً،   25 مدى 
يعتمد  وه���و  �مل��ح��ت��ل��ة،  بفل�شطن 
على ق�شة حقيقية وقعت �أحد�ثها 
�لفل�شطينية  �لنتفا�شة  ذروة  يف 


