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�ضيدات �ضتورمز يح�ضدن ف�ضية 
بطولة بانكوك الدولية لهوكي اجلليد

عربي ودويل

حمدان بن زايد يطلع على عملية تطوير مراكز اخلدمات البلدية 
وم�ضاريع البنية التحتية واملرافق اخلدمية لبلدية املنطقة الغربية

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

اخلارجية التون�ضية اأكدت مغادرته..
هذا �رسّ زيارة برنار هرني ليفي اإىل تون�ص!

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �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 �أن دولة �لإمار�ت حققت على مدى �لعقود 
�ملا�شية �إجناز�ت تاريخية ومكانة عاملية متميزة و�لتي 
�أر�شى دعائمها �لآباء �ملوؤ�ش�شون لالحتاد ونحن �ليوم 
ن�شري على نهجهم بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل. م�شيفا 

جمتمع  بوجود  �لإمار�ت  بدولة  نحظى  �أننا  �شموه: 
عاملي متنوع ومنفتح ونعي�س يف عامل متغري با�شتمر�ر 
علينا  يحتم  مما  وطموحاتنا  �حتياجاتنا  فيه  تتغري 
ولكي  �لدولة  مكانة  على  للحفاظ  عملنا  يف  �لبتكار 
�أن:  �ىل  �شموه  و��شار  �لعامل.  دول  �أف�شل  من  نكون 
�أن  يجب  �لأف�شل...وعليه  نحو  �شبلينا  هو  �لبتكار 
جهودنا  كافة  يف  و�أد�ة  �أ�شا�شية  �شمة  �لبتكار  يكون 

و�أعمالنا من �أجل �حلفاظ على مكت�شبات وطننا. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

بحاح يدعو اليمنيني للم�ساهمة يف اختيار حكومته
القاعدة تقتل وحتتجز 

ع�شرات اجلنود باحلديدة
•• �صنعاء-وكاالت:

يف  �لقاعدة  م�شلحي  مع  ��شتباكات  يف  مينيا  جنديا  ثالثون  قتل 
مديرية جبل ر��س باحلديدة غربي �ليمن، يف حني �عتقل 15 جنديا 

�آخر وفقا مل�شادر �أمنية وقبلية.
بحاح  حمفوظ  خالد  �ملكلف  �ليمني  �لوزر�ء  رئي�س  دعا  حني  يف 

�ملو�طنني �إىل �مل�شاهمة يف �ختيار وزر�ء حكومة �لكفاء�ت �جلديدة.
ر�شالة  بوك  �لر�شمية يف في�س  ووجه بحاح يف من�شور على �شفحته 
حلكومة  �أ�شماء  تر�شيح  يف  كمو�طن  �شارك  فيها  قال  للمو�طنني 

كفاء�ت وطنية وكن جزًء� من �حلدث.
�لرقعة  هذه  �أن  د�ئما  تذكر  للمو�طنني  ر�شالته  يف  بحاح  و�أ�شاف 

�جلغر�فية من �لعامل �شهدت ح�شار�ت عظيمة.
�حلوثيون  فيهم  مبا  �ل�شيا�شية،  �لقوى  فو�شت  �لأول  �أم�س  وم�شاء 
و�حلر�ك �جلنوبي، �لرئي�س �ليمني عبدربه من�شور هادي، ورئي�س 
مع  �ملحا�ش�شة،  حكومة  عن  بدًل  كفاء�ت  حكومة  بت�شكيل  وزر�ئه 

�للتز�م بعدم �لطعن على �أي ت�شكيل يجريه هادي وبحاح.
من  ع�شر�ت  �إن  �لفرن�شية  �ل�شحافة  لوكالة  �أمني  م�شدر  وقال 
م�شلحي �لقاعدة هاجمو� ليال مقر قيادة قو�ت �لأمن يف بلدة جبل 
ر��س يف حمافظة �حلديدة على �لبحر �لأحمر، مما �أدى �إىل �شقوط 

قتلى وخطف 15 �آخرين.
و�أ�شاف �مل�شدر ذ�ته �أن ثالثة من �ملهاجمني قتلو� يف �لعملية، و�أو�شح 

�أن مقاتلي �لقاعدة جنحو� يف �ل�شتيالء على �ملبنى.
ع�شكرية  تعزيز�ت  �إن  �لقبليني  �لأعيان  �أحد  قال  مت�شل  �شياق  يف 
�لقاعدة  مقاتلي  مع  مفاو�شات  وبد�أت  �حلديدة  مدينة  من  �أر�شلت 

لين�شحبو� من �ملوقع.

حممد بن ز�يد خالل زيارته مركز تدريب جمندي �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية يف �ملنامة بامارة عجمان )و�م(حممد بن ر��شد خالل تروؤ�شه جل�شة جمل�س �لوزر�ء  )و�م(

خالل تر�ؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراء  

حممد بن را�شد يوجه باإن�شاء اللجنة الوطنية لالبتكار
•• املنامة-وام:

�آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أكد 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
ما�شية  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  دولة  �ن  �مل�شلحة 
�حل�شارية  �لجناز�ت  من  مزيد  نحو  وثبات  بعزم 
وجل  عز  �هلل  بعون  وم�شرق  و�عد  م�شتقبل  وبناء 

غري  وطموحهم  �بنائها  وهمة  �شو�عد  وبف�شل 
لوطننا  و�لعالية  �ملتقدمة  �ملر�تب  لبلوغ  �ملحدود 
�شباب  �ن  �شموه  وقال  �ملجالت.  خمتلف  يف  �لغايل 
�لوطن �شربو� �أروع �لأمثلة يف �لتفاين و�لخال�س 
قيادة  ظل  يف  ونه�شته  ورفعته  وطنهم  خلدمة 
حكيمة توؤمن مبحورية مو�ردها �لب�شرية يف م�شرية 

�لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة.    )�لتفا�شيل �س3(

زار مركز تدريب املنامة �التقى جمندي اخلدمة الوطنية
حممد بن زايد: �شباب الوطن �شربوا اأروع 

الأمثلة يف التفاين والإخال�ص خلدمة وطنهم 

االحتالل يغلق اآخر معابر غزة

نائب رئي�ص الربملان الإ�شرائيلي يقتحم الأق�شى
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مو�شيه  �لإ�شر�ئيلي  �لكني�شت  رئي�س  نائب  �قتحم 
�ليهود،  �أمام  فتحه  قر�ر  بعد  �لقد�شي  �حلرم  فيغلن 
وذلك عقب يوم من دعوة رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
ب�شبط  للتحلي  �لكني�شت  �أع�شاء  نتنياهو  بنيامني 
بالتز�من مع   ، �لأق�شى  بامل�شجد  يتعلق  فيما  �لنف�س 
�إيريز  معربي  �لإ�شر�ئيلي  �لإحتالل  جي�س  �إغالق 
�للذين يربطان قطاع  �أبو �شامل  )بيت حانون( وكرم 
غزة باإ�شر�ئيل �بتد�ء من �م�س �لأحد وحتى �إ�شعار �آخر 

بدعوى �إطالق �شاروخ من �لقطاع م�شاء �جلمعة.
�لليكود  حزب  يف  �لثاين  �لرجل  هو  فيغلن  ويعد 
�لإ�شر�ئيلي �حلاكم. و�قتحم  فيغلن �مل�شجد وقال �إنه 
�شيعمل على تغيري �لو�قع، مبعنى �أن �لو�شع �حلايل 

•• بريوت-اأ ف ب:

بالرب�ميل  �لق�شف  عمليات  �ل�شوري  �لنظام  كثف 
�ملدن  على  يوميا  طائر�ته  تلقيها  �لتي  �ملتفجرة 

و�لبلد�ت �ل�شورية ويقتل فيها �ملئات .
ويف �قل من ��شبوعني، �لقت طائر�ت �لنظام �ل�شوري 
�كرث من 400 برميل متفجر على مناطق خرجت عن 
ودرعا  و�دلب  وحماه  حم�س  حمافظات  يف  �شيطرته 
ما  بح�شب  ودم�شق،  وحلب  و�لقنيطرة  و�لالذقية 

�ظهرت �رقام �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان.
وت�شري �رقام �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان �ىل �ن 
ت�شببت مبقتل  و�لغار�ت �لخرى  �ملتفجرة  �لرب�ميل 

232 مدنيا على �لقل بينهم 74 طفال و48 �مر�ة يف 
ليل  ومنت�شف  �كتوبر  �لول  ت�شرين   20 بني  �لفرتة 
�ل�شبت. ويقول ��شماعيل �حل�شن �لذي تطوع للعمل 
حمافظة  يف  ميد�ين  م�شت�شفى  يف  ممر�س  ب�شفة 
�شعوبات  يو�جهون  �مل�شت�شفى  يف  �لعاملني  �ن  �دلب 
بغار�ت  ي�شابون  �لذين  �جلرحى  معاجلة  يف  كبرية 

�لرب�ميل �ملتفجرة.
�ملتفجرة  �لرب�ميل  �شحايا  غالبية  �ن  �ىل  وي�شري 
هم من �لن�شاء و�لطفال، م�شيفا �ن �جلهاز �لطبي 
يعاين من نق�س يف �لتجهيز�ت �لمر �لذي يجعل من 
م�شاألة معاجلة �ل�شابات �لناجتة عن هذه �لهجمات 

�مر� �كرث �شعوبة.

النظام ال�شوري يكثف الق�شف بالرباميل على املدنيني م�شر تدعو لت�شامن عربي للق�شاء على الإرهاب
•• عوا�صم-وكاالت:

م�شتوي  على  �لعربية  �جلامعة  جمل�س  من  �لحد  �م�س  م�شر  طالبت 
�جلامعة  تعبري  ب�شرورة  موريتانيا  برئا�شة  حاليا  �ملنعقد  �ملندوبني 
�تخذتها م�شر لدح�س  �لتي  �لتد�بري  وتاأييدها  �لعربية عن ت�شامنها 
لدي  �لد�ئم  م�شر  مندوب  عادل  طارق  وقال    . و�لتطرف  �لإرهاب 
�جلامعة ، �مام �جلل�شة �لفتتاحية للمجل�س يف �جتماعه �لطاريء �لذي 
دعت �ليه فل�شطني لبحث تطور�ت �لو�شاع يف �لقد�س وبناء �مل�شتوطنات 
�لعربية  �لدول  �لتز�م  �يل  دعا  م�شر  قدمته  �لذي  �لبيان  م�شروع  �إن   ،
بالتعاون �مل�شرتك فيما بينها حتي يتم �لق�شاء على ظاهرة �لإرهاب من 
جذورها و�لتي تو�شك �ن حترق �لخ�شر و�لياب�س .  ودعا �يل تبني بيان 
�لعربية وحتت مظلة �جلامعة  �لدول  تاأكيد من  م�شر لعتباره ر�شالة 

باأنها عازمة علي �لتعاون فيما بينها  حتي يتم �لق�شاء على �لإرهاب . 

�أن هذه �لزيارة  لن يبقى على حاله، و�عترب �لعمري 
��شتفز�زية وتاأتي لت�شعيد �ملوقف.

وجاءت هذه �لتطور�ت بعد �أن عادت �شلطات �لحتالل 
�أيام من حظر  وفتحت �حلرم �أمام �ليهود بعد ثالثة 

دخولهم �إليه.
كما جاءت عملية �لقتحام عقب دعوة وزير �لإ�شكان 
�حلرم  فتح  �إىل  �حلكومة  �آرييل  �أوري  �لإ�شر�ئيلي 
�ل�شريف �أمام �ليهود لل�شالة فيه على غر�ر ما فعلته 

بعد �حتالله يف حرب عام1967.
�جلانب  مدير  �لغلبان  منري  قال  �أخرى،  جهة  من 
�لفل�شطيني من معرب كرم �أبو �شامل �لذي يعترب �ملنفذ 
�لتجاري �لوحيد لقطاع غزة �إن �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية 
�أبلغت �جلانب �لفل�شطيني باإغالق �ملعرب دون ذكر �أي 

�أ�شباب، ودون حتديد مدة �لإغالق.
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غارة تدمر مبنى �ملخابر�ت �ل�شيا�شية �ل�شورية �لتي ي�شيطر عليها د�ع�س يف �لرقة 

باك�شتانيون يبحثون عن ذويهم بني جثامني يف م�شت�شفى بالهور )� ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

�إن  �لعر�قية  �حلكومة  قالت 
قتلو�  د�ع�س  تنظيم  �رهابيي 
�لبومنر  ع�شرية  �أفر�د  من   322
�لبالد  بغرب  �لأنبار  مبحافظة 
و�لأطفال  �لن�شاء  ع�شر�ت  بينهم 
يف  بئر  يف  جثثهم  �ألقيت  �لذين 
�أول تاأكيد ر�شمي حلجم �ملذبحة.

قال  �لذي  �ملمنهج  �لقتل  وميثل 
�م�س  ��شتمر  �نه  ع�شائري  زعيم 
عمليات  �أ�شو�أ  من  بع�شا  �لأحد 
�ن  منذ  �لعر�ق  يف  �لدماء  �ر�قة 
�شمال  �لتنظيم  �رهابيو  �جتاح 

�لبالد يف يونيو.
مقاومة  �لبومنر  ع�شرية  و�أبدت 
تنظيم  زحف  مو�جهة  يف  �شر�شة 
�أ�شابيع لكن خمزونها  د�ع�س ملدة 
و�لغذ�ء  و�لوقود  �لذخرية  من 

•• الهور-اأ ف ب:

قتل 55 �شخ�شا على �لقل �لحد 
�جلانب  على  �نتحاري  هجوم  يف 
مع  �حلدود  من  �لباك�شتاين 
�لهند كما �علنت �ل�شرطة �ملحلية 
�لباك�شتانية. ووقع �لهجوم خالل 
للجنود لغالق  �ليومي  �لتجمع 
معرب وقاه �حلدودي �لو�قع قرب 
عا�شمة  )�شرق(  لهور  مدينة 
�كتظاظا  �لكرث  �لبنجاب،  �قليم 
كان  و�لذي  �لبالد  يف  بال�شكان 
عموما مبناأى عن �عمال �لعنف.

�لهنود  �لف  يتجمع  ويوميا 
و�لباك�شتانيون كل �ىل جانبه من 
�حلدود عند معرب وقاه حل�شور 
�ملعرب،  بو�بة  �غالق  �حتفالت 
ع�شكرية  عرو�شا  تت�شمن  و�لتي 

�شو�ريخ بعيدة �ملدى مكنتها من 
ق�شف قو�عد لتنظيم د�ع�س تقع 
�شتة  �إىل  خم�شة  تبعد  قرى  يف 
كيلومرت�ت �شرقي �ملدينة، وذلك 
�ملو�جهات  �ندلع  منذ  مرة  لأول 

يف �ملدينة منذ نحو �شتة �أ�شابيع.
د�خل  طبية  م�شادر  و�أفادت 
�لإ�شابات  بانخفا�س عدد  �ملدينة 
عن  �لأكر�د  �ملقاتلني  �شفوف  يف 
�إىل  ذلك  و�أوعزت  �ملعتاد،  �ملعدل 
�لتي  �لرتباك  بحالة  و�شفته  ما 
�أ�شابت �شفوف م�شلحي �لتنظيم 
كان  باأنه  ق�شفهم  و�شفو�  �إذ 

ع�شو�ئيا.
على �شعيد �آخر، و��شلت طائر�ت 
�لتحالف ق�شفها للجهة �جلنوبية 
�لذي   48 �شارع  �آخر  يف  �لغربية 
يق�شم �ملدينة �إىل ن�شفني �أحدهما 

�شمايل و�لآخر جنوبي.

بتفجري  ال�شحايا  ع�شرات 
ب��غ��داد يف  مفخخة  ���ش��ي��ارة 

•• بغداد-اأ ف ب:

�لقل  على  ��شخا�س  ع�شرة  قتل 
و��شيب �كرث من ع�شرين �آخرين 
�شيارة  تفجري  يف  �م�س  بجروح 
مفخخة ��شتهدف خيمة عز�ء يف 

جنوب غرب بغد�د.
يف  عقيد  برتبة  �شابط  وقال 
�ل�شرطة لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 
ع�شرة ��شخا�س قتلو� و��شيب 23 
بجروح يف �نفجار �شيارة مفخخة 

على مقربة من خيمة عز�ء.
�لنهار  منت�شف  �لهجوم  ووقع 
على طريق رئي�شي يف حي �لعالم 
بح�شب  بغد�د،  غرب  جنوب  يف 
�مل�شدر نف�شه..و�كد م�شدر طبي 
ح�شيلة  �لريموك  م�شت�شفى  يف 

�ل�شحايا.
مع  �لعر�قية  �ل�شلطات  ودفعت 
بح�شد  عا�شور�ء  ذكرى  �قرت�ب 
بهدف  �لع�شكرية  قو�تها  من 
تاأمني طريق �لزو�ر �ىل كربالء.

�أن  بعد  �ملا�شي  �لأ�شبوع  نفد 
�أطبق مقاتلو �لتنظيم على �أفر�د 

�لع�شرية يف قرية ز�وية �لبومنر.
�لعمليات  م�شرح  �شهد  �شوريا  ويف 
كوباين  �لعرب  عني  مدينة  يف 

�طار  يف  مو�شيقية  ومعزوفات 
حتدي كل طرف لالخر.

على  �حلا�شرون  كان  فيما  لكن 
يعودون  �لباك�شتاين  �جلانب  تطور� نوعيا ليلة �م�س مع دخول 

قو�ت �لبي�شمركة �إليها يف �ملعركة 
تنظيم  م�شلحي  مع  �لد�ئرة 

د�ع�س �لإرهابي.
�لبي�شمركة  قو�ت  ��شتخدمت  �إذ 

�شمع  �حلفل،  بعد  منازلهم  �ىل 
حركة  �علنت  وقد  قوي  �نفجار 
م�شوؤوليتها  �لباك�شتانية  طالبان 

عن �لهجوم �لنتحاري.

معارك نوعية يف عني العرب مع دخول الب�سمركة

ارهابيو داع�ص يعدمون املئات من ع�شائر البومنر بالعراق
قتيال بهجوم انتحاري بباك�شتان   55

يف افتتاح حملته االنتخابية
ال�شب�شي: تون�ص بحاجة 

اإىل رئي�ص يجمع ول يفرق
•• الفجر – تون�س - خا�س

ح�شد  بح�شور  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  تون�س  ند�ء  حركة  رئي�س  �أطلق 
�شريح  �أمام  من  �لرئا�شية  لالنتخابات  حملته  ولفت،  كبري  جماهريي 

�لزعيم �لر�حل �حلبيب بورقيبة باملن�شتري.
�أن�شاره مذكر�  �إىل  �ل�شب�شي بخطاب  تون�س(، توجه  �شعار )حتيا  وحتت 
باأن هيبة �لدولة ورجوع �حلركية �لقت�شادية و�لدفاع عن حقوق �ملر�أة 

هي �أبرز �ملحاور �لتي �شيعمل على �شمانها وتكري�شها.
وينطلق �لباجي قائد �ل�شب�شي بحظوظ و�فرة للفوز يف �لنتخابات ف�شال 

عن مناف�شني �آخرين يتناف�شون يف �شباق نحو ق�شر قرطاج.
و�شدد �لباجي قائد �ل�شب�شي على �شرورة ��شرتجاع �لدولة لهيبتها وهو 
�لتون�شيني مبختلف توجهاتهم ويكون  ما ي�شتوجب رئي�شا ميثل جميع 

مبثابة رئي�س �لوحدة �لقومية.                          )�لتفا�شيل �س13(
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يف كلمة ل�سموه مبنا�سبة يوم العلم �مر�ر 10 �سنوات على تويل رئي�س الد�لة مقاليد احلكم

حممد بن را�شد: حكم وحكمة خليفة بن زايد 
اأكرث بكثري من لغة الأرقام والإح�شائيات

اأقي�س ع�سر �سنوات من حكمه بحجم الفرحة التي اأدخلها على قلوب �سعبه ��سعوب كثرية اأخرى
•• دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
ومرور  �لعلم  يوم  �هلل مبنا�شبة  رعاه  دبي  �لوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تويل  على  �شنو�ت   10
رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم �ن 10 �شنو�ت من حكم �شموه 
مرت �شريعة يف تطور�تها .. عظيمة يف �إجناز�تها .. عميقة يف حكمتها .. 

وو��شحة يف روؤيتها .. م�شري� �ىل �ن قيا�س 10 �شنو�ت من حكم وحكمة 
خليفة بن ز�يد هي �أكرث بكثري من لغة �لأرقام و�لإح�شائيات ،بل تقا�س 
باأعد�د �لقلوب �لتي ملكها خليفة بن ز�يد باأعد�د �لدعو�ت �لتي رفعت 
لل�شماء باأن يحفظه �هلل ويرعاه مب�شاعر �حلب �لتي ر�شخت يف نفو�س 
�لنا�س دون �شعي منه لذلك .. وبحجم �لفرحة �لتي �أدخلها على قلوب 

�شعبه وقلوب �شعوب �أخرى كثرية. 
)ن�س كلمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �س2(
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اأخبـار الإمـارات

بلدية دبي تكمل ا�شتعداداتها ملوؤمتر دبي العاملي التا�شع ل�شالمة الأغذية
•• دبي-وام:

دورته  يف  �لأغ��ذي��ة  ل�شالمة  �لعاملي  دب��ي  مل��وؤمت��ر  �ملنظمة  �للجنة  �أكملت 
�لتا�شعة �إ�شتعد�د�تها للموؤمتر �لذي يعقد يف مركز دبي �لعاملي للموؤمتر�ت 
�جلاري  نوفمرب  �شهر  من   11 �إىل  �لتا�شع  من  �لفرتة  خالل  و�ملعار�س 
�لعو�شي  �شريف  خالد  و�أك��د   . �لغذ�ء  �شالمة  خ��رب�ء  ملتقى  �شعار  حتت 
�للجنة  رئي�س  دب��ي  بلدية  يف  �لغذ�ئية  �لرقابة  لإد�رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
دبي.. بلدية  تنظمه  �لذي  �لعاملي  �حلدث  هذ�  للموؤمتر..�أهمية  �ملنظمة 

من  �لعديد  ما�شية  دور�ت  ثمان  م��دى  على  ��شتقطب  �حل��دث  �إن  وق��ال 
�مل�شاركني من خمتلف �أنحاء �لعامل ف�شال عن مئات �خلرب�ء و�ملخت�شني 
�لذين قدمو� �لعديد من �لأور�ق �لعلمية و�لبحوث يف خمتلف تخ�ش�شات 
�شالمة  م�شتجد�ت  �آخر  يناق�س  �ملوؤمتر  �أن  و�أ�شاف   . �لغذ�ئية  �ل�شالمة 

�لأغذية على كافة �مل�شتويات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية وي�شمل �لعديد 
�لعو�شي  . ونوه  �ملمار�شات و�جلل�شات �ملتخ�ش�شة يف جمال �لأغذية  من 
يف  �ملهمة  �لتظاهرة  ه��ذه  �إجن��اح  �شبيل  يف  �لبلدية  تبذلها  �لتي  باجلهود 
وذلك  �أهمية ق�شوى  دب��ي  �إم���ارة  توليها  و�ل��ت��ي  �لأغ��ذي��ة  �شالمة  جم��ال 
لرتباط �شالمة �لأغذية بخطة دبي �لإ�شرت�جتية و�لر�مية جلعل دبي 
مركز� جتاريا و�شياحيا جاذبا كما يت�شق ذلك مع روؤية �لبلدية بناء مدينة 
متميزة تتوفر فيها ��شتد�مة رفاهية �لعي�س ومقومات �لنجاح فلي�س هناك 
رفاهية مع �أغذية فا�شدة �أو ملوثة . ولفت �إىل �أن �ملوؤمتر ياأتي يف �لوقت 
�لقائم  �لنظام  و�شدق  ج��ودة  عن  جديدة  ت�شاوؤلت  توجيه  ي�شهد  �ل��ذي 
ل�شمان �شالمة �لأغذية .. موؤكد� �أن �لعامل يقدر �ليوم �لرو�بط �لهامة 
�إطار  �إىل خلق  يدعو  وه��ذ�  متز�يد  ب�شكل  �لعامة  و�ل�شحة  �لأغذية  بني 
دويل ل�شمان �شالمة �لأغذية يف ع�شر �لعوملة . ويوفر موؤمتر دبي �لعاملي 

ل�شالمة �لأغذية فر�شة �لطالع على �أحدث �لتطور�ت يف جمال �شالمة 
�لر�هنة  �لغذ�ئية  �ل�شالمة  م�شاكل  �لتعامل مع  كيفية  ويو�شح  �لأغذية 
و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج  من  متميزة  جمموعة  �أن  �لعو�شي  وذك��ر   . وحلها 
و�لإقليمية  �ملحلية  �جلهات  من  �لعديد  مع  و�لتعاون  بالتن�شيق  �شتعقد 
و�لدولية �لعاملة يف جمال �شالمة �لأغذية و�لتي �شجلت ح�شور� كبري� 
�لإمار�ت  وهيئة  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  مثل  للموؤمتر  �ل�شابقة  �ل��دور�ت  يف 
للمو��شفات و�ملقايي�س وجهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية وبلدية �ل�شارقة 
�لدولية  و�جلمعية  �لأمريكية  �لبيئة  حماية  ووكالة  �لإم���ار�ت  وجامعة 
لالأغذية  �مليكروبية  لل�شالمة  �ل��دول��ي��ة  و�ملفو�شية  �لأغ��ذي��ة  حلماية 
و�لحتاد �لدويل لعلوم وتقنية �لأغذية . ونوه باأن دورة هذ� �لعام تتميز 
مب�شاركة جمموعة �أخرى من �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات مثل �ليونيدو ومعهد 
�ملمار�شات  ومنظمة  �لأغذية  ل�شالمة  �لدولية  و�ملبادرة  �لأغذية  تقنيات 

وخمترب�ت  �لعامة  �ل�شحة  لتعزيز  �لوطنية  و�ملنظمة  �جليدة  �لزر�عية 
ومنظمة  �لأغذية  ب�شالمة  �لعالقة  ذ�ت  �ملنظمات  من  و�لعديد  كامبدن 
ميفو�شا و�لتي ت�شم خرب�ء يتحدثون �لعربية . وت�شمل فعاليات �ملوؤمتر 
وب��ر�م��ج متخ�ش�شة للطالب  �لأغ��ذي��ة �حل��الل  ن��دوة  �لتا�شعة  يف دورت��ه 
�لغذ�ئي  �لتفتي�س  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  مناق�شته  جانب  �إىل  و�لباحثني 
وفح�س �لأغذية ونظام تتبع �لأغذية وفرت�ت �شالحية �لأغذية وتقييم 
خا�س  معر�س  هام�شه  على  يقام  كما   . و�مليكروبية  �لكيميائية  �ملخاطر 
�ملتعلقة  �مل�شتجد�ت  و�آخر  �لرقابية  �لأجهزة  يعر�س  �لغذ�ئية  بال�شالمة 
باجلو�نب �لرقابية و�لبحثية يف جمال �شالمة �لأغذية . و�أعدت �للجنة 
�لعلمية برئا�شة �أمينة �أحمد حممد حزمة من �لرب�مج �لتي مت ت�شميمها 
�إعطائهم  عن  ف�شال  �لعلمية  �خل��رب�ت  من  �مل�شاركون  لي�شتفيد  بعناية 

�لفر�شة للتعارف فيما بينهم لتبادل �خلرب�ت و�أف�شل �ملمار�شات .

يف كلمة ل�سموه مبنا�سبة يوم العلم �مر�ر 10 �سنوات على تويل رئي�س الد�لة مقاليد احلكم

حممد بن را�شد:  حكم وحكمة خليفة بن زايد اأكرث بكثري من لغة الأرقام والإح�شائيات
اأقي�ص ع�شر �شنوات من حكم خليفة بن زايد بحجم الفرحة التي اأدخلها على قلوب �شعبه وقلوب �شعوب اأخرى

 عمل دون كلل اأو ملل ليكون �شعب الإمارات من اأ�شعد �شعوب العامل 
•• دبي-وام:

�أكد �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 مبنا�شبة يوم �لعلم ومرور 10 �شنو�ت على 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
مقاليد �حلكم �ن 10 �شنو�ت من حكم �شموه مرت �شريعة يف تطور�تها .. عظيمة 
يف �إجناز�تها .. عميقة يف حكمتها .. وو��شحة يف روؤيتها .. م�شري� �ىل �ن قيا�س 
�لأرقام  لغة  بكثري من  �أكرث  هي  ز�يد  بن  وحكمة خليفة  �شنو�ت من حكم   10
باأعد�د  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  ملكها  �لتي  �لقلوب  ب��اأع��د�د  تقا�س  ،ب��ل  و�لإح�شائيات 
�لدعو�ت �لتي رفعت لل�شماء باأن يحفظه �هلل ويرعاه مب�شاعر �حلب �لتي ر�شخت 
يف نفو�س �لنا�س دون �شعي منه لذلك .. وبحجم �لفرحة �لتي �أدخلها على قلوب 
�شعبه وقلوب �شعوب �أخرى كثرية.  وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

ميز�نيات �لبنية �لتحتية �لتي و�شعها �أو �أعد�د �ل�شدود �لتي �أن�شاأها �أو �جل�شور 
�لتي  �مل�شاعد�ت  ب��اأرق��ام  حكمه  �شنو�ت  نقي�س  �أن  �لعدل  من  لي�س   . مدها  �لتي 
قدمها �أو �لإغاثات �لتي وزعها �أو �ل�شعوب �لذي �شاهم بالتخفيف من �أزماتها �أو 
�أعد�د �لالجئني �لذي وفر لهم معي�شتهم �أو غري ذلك من لغة �لأرقام �لتي يجيد 
�لعامل �لتحدث بها دون �لتحدث بغريها ... 10 �شنو�ت من حكم وحكمة خليفة 
�أن  �أف�شل  �شخ�شيا   .. و�لإح�شائيات  �لأرق���ام  لغة  بكثري من  �أك��رث  ز�ي��د هي  بن 
�أقي�س ع�شر �شنو�ت من حكمه باأعد�د �لقلوب �لتي ملكها خليفة بن ز�يد باأعد�د 
�لدعو�ت �لتي رفعت لل�شماء باأن يحفظه �هلل ويرعاه مب�شاعر �حلب �لتي ر�شخت 
يف نفو�س �لنا�س دون �شعي منه لذلك .. �أف�شل �أن �أقي�س ع�شر �شنو�ت من حكم 
خليفة بن ز�يد بحجم �لفرحة �لتي �أدخلها على قلوب �شعبه وقلوب �شعوب �أخرى 
كثرية �أقي�شها ب�شحكات �لأطفال �ليتامى �لذي كفلهم بدعو�ت �أمهات تكفل بهم 
�لتغيري  �أقي�س �شنو�ت خليفة بن ز�يد بحجم   .. وباأ�شرهم بعد فقدهم معيلهم 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل مبنا�شبة يوم �لعلم ومرور 10 �شنو�ت على تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مقاليد �حلكم. خليفة بن ز�يد 
.. 10 �شنو�ت من �حلكم و�حلكمة . ..... مرت 10 �شنو�ت من حكمه �شريعة يف 
تطور�تها .. عظيمة يف �إجناز�تها .. عميقة يف حكمتها .. وو��شحة يف روؤيتها �إنه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ورعاه 
.. . عندما نريد �أن نقي�س ع�شر �شنو�ت من حكم خليفة بن ز�يد �آل نهيان لي�س 
من �لعدل �أن نعتمد فقط على �أرقام �لتقارير �لدولية و�لإح�شاء�ت �حلكومية 
و�أعد�د �مل�شتفيدين من مبادر�ته و�مليز�نيات �لتي �عتمدها لتح�شني حياة �شعبه.. 
�إجن��از�ت خليفة بن ز�يد بالعتماد  �أن نقي�س ع�شر �شنو�ت من  لي�س من �لعدل 
�لذين  �ملر�شى  �أع��د�د  �أو  لهم م�شاكنهم  �لذين وفر  �ملو�طنني  �أع��د�د  فقط على 
عاجلهم �أو �أعد�د �ملديونني �لذين تكفل بهم �أو م�شاحات �لعمر�ن �لتي رفعها �أو 

�لذي �أحدثه يف حياة �ملاليني من �شعبه ومن �شعوب �أخرى كثرية .. �أقي�س �شنو�ت 
حكم خليفة بن ز�يد بلمعة �لفرح �لتي كنت �أر�ها يف عيون �خلريجني من �شباب 
�لإمار�ت..  بنات  نفو�س  د�ئما يف  �أمل�شها  �لتي  �لفخر  �أقي�شها مب�شاعر   .. �لوطن 
�أقي�شها مب�شاعر �لثقة �لتي �أر�ها عندما �أقابل مهند�شينا و�أطبائنا �لذين در�شو� 
يف �أف�شل �جلامعات ... �أقي�س �شنو�ته مب�شاعر �لولء �لتي �أح�س بها �أينما ذهبت 
.. �أقي�شها بالكلمات �لتي �أ�شمعها وم�شاعر �ل�شكر و�لمتنان �لتي �أر�ها كل يوم يف 
نفو�س �شعب �لإمار�ت جتاه هذ� �لقائد �لذي عمل دون كلل �أو ملل ليكون �شعب 
�لإمار�ت من �أ�شعد �شعوب �لعامل .. هذ� هو �لإرث �حلقيقي خلليفة بن ز�يد .. 
�لتي مرت من  �شنو�ت  �لع�شر  �لقادة من  لكثري من  �لرئي�شي  �لدر�س  وه��ذ� هو 
حكم وحكمة خليفة بن ز�يد �آل نهيان .. من �ل�شهل �أن حتكم �لنا�س باخلوف .. 
ولكن قلة نادرة من �لزعماء �لذين ��شتطاعو� �أن يحكمو� �لنا�س باحلب .. حفظ 

�هلل خليفة بن ز�يد لالإمار�ت .. وحفظ �هلل �شعب �لإمار�ت خلليفة بن ز�يد .

خالل تر�ؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراء .. 

حممد بن را�شد يوجه باإن�شاء اللجنة الوطنية لالبتكار ملتابعة املبادرات الرامية لتحقيق روؤية الإمارات 2021
نحن نعي�ص يف عامل متغري با�شتمرار تتغري فيه احتياجاتنا وطموحاتنا مما يحتم علينا البتكار يف عملنا لنكون من اأف�شل دول العامل

ل نكتفي باإطالق ا�شرتاتيجيات بل نعكف على متابعة تنفيذها واإجنازها خلدمة وطننا يف اأ�شرع وقت
املوافقة على اإ�شدار الالئحة التنفيذية لكل من القانون الحتادي حول املوارد الوراثية 

النباتية لالأغذية والزراعة والقانون الحتادي ب�شاأن مكافحة جرائم غ�شل الأموال

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
دول����ة  �أن  �هلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
�لإمار�ت حققت على مدى �لعقود 
�إجن��از�ت تاريخية ومكانة  �ملا�شية 
عاملية متميزة و�لتي �أر�شى دعائمها 
ونحن  ل��الحت��اد  �ملوؤ�ش�شون  �لآب���اء 
بقيادة  نهجهم  على  ن�شري  �ل��ي��وم 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
نحظى  �أن��ن��ا  �شموه:  م�شيفا  �هلل. 
ب��دول��ة �لإم�����ار�ت ب��وج��ود جمتمع 
يف  ونعي�س  ومنفتح  متنوع  ع��امل��ي 
تتغري فيه  با�شتمر�ر  عامل متغري 
�حتياجاتنا وطموحاتنا مما يحتم 
للحفاظ  عملنا  يف  �لبتكار  علينا 
على مكانة �لدولة ولكي نكون من 
�شموه  و��شار   . �لعامل  دول  �أف�شل 
نحو  �شبلينا  هو  �لبتكار  �أن:  �ىل 
يكون  �أن  يجب  �لأف�شل...وعليه 
و�أد�ة يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  ���ش��م��ة  �لب��ت��ك��ار 
�أجل  م��ن  و�أعمالنا  جهودنا  كافة 
وطننا.  مكت�شبات  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
ن��ح��ن ل نكتفي  ���ش��م��وه:  و�أ����ش���اف 
نعكف  بل  ��شرت�تيجيات  ب��اإط��الق 
و�إجنازها  تنفيذها  متابعة  ع��ل��ى 
خل���دم���ة وط��ن��ن��ا يف �أ�����ش����رع وق���ت. 
ووجه �شموه يف هذ� �ل�شياق باإن�شاء 
لتجمع  لالبتكار  �لوطنية  �للجنة 
�جلهات  م��ن  ع���دد�  مظلتها  حت��ت 
متابعة  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  �لحت����ادي����ة 
�لوطنية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 
عنها  �لإع����الن  مت  �ل��ت��ي  لالبتكار 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
خم���ت���ل���ف �جل������ه������ات �حل���ك���وم���ي���ة 
و�خلا�شة لتتوىل بذلك �إد�رة دفة 
�لبتكار �لوطني يف �لأعو�م �ملقبلة 

خلدمة وطننا ورفعته.
جمل�س  و�ف�����ق  �لإط�������ار  ه����ذ�  ويف 
�للجنة  �إن�شاء  على  �ملوقر  �ل��وزر�ء 
�لوطنية لالبتكار �لتي �شوف تتبو�أ 
�ل�شرت�تيجية  تنفيذ  م�شوؤولية 

�أطلقها  �ل��ت��ي  لالبتكار  �لوطنية 
ت�شعى  �إذ  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ه��ر  ���ش��م��وه 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة جل��ع��ل �لإم�����ار�ت 
�بتكار� على  �لك��رث  �ل��دول  �شمن 
�ل�شنو�ت  خ���الل  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�ل��ق��ادم��ة و���ش��ول ليوبيل  �ل�����ش��ب��ع 
 .2021 يف  �ل���ذه���ب���ي  �لإم��������ار�ت 
وتتاألف �للجنة �لوطنية لالبتكار 
م��ن �أع�����ش��اء م��ن ك���ف���اء�ت وطنية 
م��ع��ايل حم��م��د عبد�هلل  ب��رئ��ا���ش��ة 
�ل��ق��رق��اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
م��ن معايل  ك��ل  �ل���وزر�ء وع�شوية 
�ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان 
و�لبحث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
���ش��ل��ط��ان �شعيد  �ل��ع��ل��م��ي وم���ع���ايل 
�ملن�شوري وزير �لقت�شاد ومعايل 
ح�����ش��ني �إب��ر�ه��ي��م �حل���م���ادي وزير 
�شهيل  ومعايل  و�لتعليم  �لرتبية 
�لطاقة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي  حم��م��د 
�أحمد  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 

تروؤ�س  ذل��ك خ��الل  �لبتكار. ج��اء 
���ش��م��وه جل��ل�����ش��ة جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لتي عقدت �ليوم بق�شر �لرئا�شة 
�شمو  �ل���ف���ري���ق  ب��ح�����ش��ور  وذل������ك 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�لعالقات  �شعيد  وعلى  �لرئا�شة. 
�ل���دول���ي���ة و�ف����ق جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�إىل  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ن�شمام  على 
�جلمعية �لعاملية للطرق �لتي تعد 
من �أقدم �ملنظمات �لتي �أن�شئت يف 
�شفة  �جلهة  ول��ه��ذه   1909 ع��ام 
�لقت�شادي  �ملجل�س  يف  ��شت�شارية 
و�لج����ت����م����اع����ي �ل����ت����اب����ع ل�����الأمم 
�جلمعية  ه����ذه  وت��ع��ن��ى  �مل���ت���ح���دة. 
و�خلرب�ت  �ملعرفة  بتبادل  �لعاملية 
و�شيا�شات  �ل���ط���رق  ����ش���وؤون  ح���ول 

�لنباتية  �ل���ور�ث���ي���ة  �مل�����و�رد  ح���ول 
هذ�  يعمل  �إذ  و�ل��زر�ع��ة  لالأغذية 
على  �حلفاظ  �شمان  على  �ل��ق��ر�ر 
هذه �ملو�رد �لطبيعية و��شتد�متها 
�لأن�شطة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا 
�ل��زر�ع��ي��ة وزي���ادة م��ع��دلت �لأمن 
�ملجل�س  �أ�����ش����در  ك��م��ا  �ل���غ���ذ�ئ���ي. 
�إد�رة  ت�شكيل جمل�س  باإعادة  قر�ر� 
���ش��ن��دوق �ل�����زو�ج ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
وزيرة  �ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة 
دولة وع�شوية كل من �شعادة جرب 
حممد غامن �ل�شويدي - مدير عام 
�أبوظبي. و�شعادة  ديو�ن ويل عهد 
حم��م��د ح��اج��ي �خل����وري - �ملدير 
بن  خليفة  �ل�شيخ  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام 
و�شعادة  �لإن�شانية.  لالأعمال  ز�يد 
�للو�ء حممد �ملري - مدير �لإد�رة 
�لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة 
�لجتماعية  �لتنمية  جلنة  رئي�س 
و�شعادة خالد حممد  دب��ي.  �إم���ارة 

�جل��اب��ر وزي��ر �ل��دول��ة. كما يتوىل 
م��ك��ت��ب رئ���ا����ش���ة جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
وتت�شمن  �ل��ل��ج��ن��ة.  �أم����ان����ة  دور 
م����ه����ام �ل���ل���ج���ن���ة �لإ�������ش������ر�ف على 
�لوطنية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 
و�ملبادر�ت  و�ل�شيا�شات  لالبتكار 
�مل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا و�ل��ت��ي ت��رك��ز على 
�شبعة قطاعات  �لبتكار يف  حتفيز 
�لطاقة  ت�����ش��م  رئ��ي�����ش��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
و�لنقل  و�ل���ن���ظ���ي���ف���ة  �مل����ت����ج����ددة 
و�لتكنولوجيا  و�لتعليم  و�ل�شحة 
�شت�شطلع  كما  و�لف�شاء.  و�مل��ي��اه 
�لتعاون  تعزيز  مب�شوؤولية  �للجنة 
بني  �خل����رب�ت  وت��ب��ادل  و�لتن�شيق 
و�ملحلية  �لحت������ادي������ة  �جل�����ه�����ات 
ومتابعة �لتقدم يف جمال �لبتكار 
�لدولة  م�شتوى  على  وموؤ�شر�ته 
�لقطاع  دور  تفعيل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
م�شاهمته  جم������ال  يف  �خل����ا�����س 
دعم  يف  و�لقت�شادية  �لجتماعية 

�لدبلوما�شية.  �جل����و�ز�ت  حلملة 
�أخ��رى و�ف��ق �ملجل�س  وم��ن ناحية 
�لتنفيذية  �لالئحة  ����ش��د�ر  على 
ل�شنة   9 رق��م  �لحت����ادي  للقانون 
�حكام  ب��ع�����س  ب��ت��ع��دي��ل   2014
�ل��ق��ان��ون �لحت����ادي رق��م 4 ل�شنة 
جر�ئم  مكافحة  �شاأن  يف   2002
غ�شل �لأمو�ل. وت�شمنت �لالئحة 
تنظيمية  �أم����ور  ع���دة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�جلهات  م�����ش��وؤول��ي��ات  �شمنها  م��ن 
وم�شوؤوليات  �ل���دول���ة  يف  �مل��ع��ن��ي��ة 
�ملالية  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل��ال��ي��ة  �مل��ن�����ش��اآت 
و�لقت�شادية  و�لتجارية  �لأخ��رى 
و�لرتخي�س  �ل���رق���اب���ة  و�آل�����ي�����ات 
و�لنظم  و�لإج������������ر�ء�ت   . ع��ل��ي��ه��ا 
�لقانون  �أح��ك��ام  لتطبيق  �ل��الزم��ة 

و�لالئحة.
�إ�شد�ر  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ف����ق  ك��م��ا 
للقانون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل���الئ���ح���ة 
 2013 ل�شنة   9 رق���م  �لحت����ادي 

وممار�شات �لنقل �لطرقي يف �شياق 
منظومة نقل متكاملة وم�شتد�مة 
روؤية  �لج���ر�ء مع  ه��ذ�  يتو�فق  �إذ 
بنية  ل��ت��وف��ري   2021 �لإم������ار�ت 
م�شتد�مة  وبيئة  متكاملة  حتتية 
مت�شل  ���ش��ي��اق  وف����ى  �ل����دول����ة.  يف 
�ل��وزر�ء على �فتتاح  و�ف��ق جمل�س 
و�لقن�شليات  �ل�شفار�ت  م��ن  ع��دد 
للدولة يف عدد من �لدول يف �إطار 
�شيا�شة �لدولة �لر�مية �إىل تعزيز 
�لعالقات  ودع����م  ع��امل��ي��ا  م��ك��ان��ت��ه��ا 
�لبلد�ن  م��ع  �ل��دول��ي��ة  و�ل���رو�ب���ط 
�ل�شرت�تيجية. كما �شادق جمل�س 
�لوزر�ء على حزمة من �لتفاقيات 
ب�شاأن  �تفاقية  ومنها  �خل��ارج��ي��ة 
ت��ن��ظ��ي��م �خل����دم����ات �جل����وي����ة مع 
حكومة �ملجر و�أخرى ب�شاأن �لنقل 
�جلوي مع حكومة كو�شوفو �إ�شافة 
�إىل �تفاقية مع جمهورية �لت�شيك 
حول �لإعفاء �ملتبادل من �لتاأ�شرية 

تنمية  هيئة  ع��ام  مدير   - �لكمدة 
�شعادة  و  دب�����ي  �إم���������ارة  �مل���ج���ت���م���ع 
�ملدير  �مل��ال-  �لرحمن  عبد  خولة 
�لتنمية  م��ر�ك��ز  لإد�رة  �لتنفيذي 
حممد  خليفة  و���ش��ع��ادة  �لأ���ش��ري��ة 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س   - �مل���ه���ريي 
�أبوظبي.  ب��اإم��ارة  �حل�شن  جامعة 
و �ل��دك��ت��ور حم��م��د ي��و���ش��ف ح�شن 
�لإمار�ت  كلية  مدير   - يا�س  بني 
للتطوير �لرتبوي باإمارة �أبوظبي 
. كما  �لك�شف  و�ل�شيد ر��شد عبيد 
ت�شكيل  �إع���ادة  على  �ملجل�س  و�ف���ق 
�لحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�شعادة  برئا�شة  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة 
�ل�شويدي  �ملهند�س عبد�هلل نا�شر 
�أبوظبي  ب��رتول  �شركة  ع��ام  مدير 
�أدن��وك وع�شوية كل من  �لوطنية 
�شعادة رز�ن خليفة �ملبارك �لأمني 
�لعام لهيئة �لبيئة �أبوظبي و�شعادة 
�لد�ئم  �ملندوب  �لكعبي  علي  حمد 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ل���دى 
عبد�لقادر  �ل��دك��ت��ور  و  �ل���ذري���ة. 
�إب�����ر�ه�����ي�����م ع�����ب�����د�هلل �خل�����ي�����اط و 
�لدكتور علي حممد �شاهني �أحمد. 
و�ل�شيد علي خلفان �لظاهري من 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة. وممثل عن 

وز�رة �لبيئة و�ملياه.

�شيف بن زايد يبحث مع وزير العدل الأ�شرتايل تعزيز العالقات
•• اأبوظبي-وام: 

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لتقى 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�م�����س م��اي��ك��ل ك��ي��ن��ان وزي���ر �لعدل 
�لأ�����ش����رت�يل و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق له 
وذل��ك خ��الل م��اأدب��ة غ��د�ء �أقامها 
�شموه على �شرف �ل�شيف و�لوفد 
�شبل  �جلانبان  وبحث  له.  �ملر�فق 
�لثنائية  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
خ�����ش��و���ش��ا ت��ن��م��ي��ة �ل�����رو�ب�����ط يف 
�ملجال �لق�شائي وتطبيق �لقانون 
�لثنائية  �مل����ع����اه����د�ت  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
و�أ�شرت�ليا  �لإم���ار�ت  بني  �لقائمة 

وت�شليم  �ملتبادلة  �مل�شاعدة  ب�شاأن 
�ملباحثات  تناولت  كما  �ملجرمني 
و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  من  ع��دد� 
ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة وعلى 
مكافحة  و  �لأم���ن  م�شاألتا  ر�أ���ش��ه��ا 
�لإرهاب. ح�شر �للقاء من �جلانب 
�لإم��ار�ت��ي �ل��ل��و�ء �ل��دك��ت��ور نا�شر 
�لعام  �لأم��ني  �لنعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
�للو�ء  و  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
�لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل 
للمو�رد  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة 
و�لعميد  �مل�������ش���ان���دة  و�خل����دم����ات 
عام  مدير  نائب  �مل��رزوق��ي  جا�شم 
�أبوظبي  ب�شرطة  �لب�شرية  �مل��و�رد 

�لظاهري  �أحمد  و�لعميد من�شور 
مدير عام �شوؤون �لوز�رة و�لعميد 
عام  مدير  �لظاهري  خلفان  علي 
�أبوظبي  ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ���ش��وؤون 
�خل�شر  ر����ش��د  �ل��دك��ت��ور  و�لعميد 
�لقانوين  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�ل�شيخ  و�لعقيد  �لد�خلية  ب���وز�رة 
حممد بن طحنون مدير مديرية 
�شرطة �ملناطق �خلارجية ب�شرطة 
�أبوظبي. ومن �جلانب �ل�شرت�يل 
�ل�شرطة  ق���ائ���د  ك���ال���ف���ن  �أن���������درو 
وكري�س  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  �لفيدر�لية 
�لنيابة  وز�رة  وك��ي��ل  م��وري��ات�����س 
�ل��ع��ام��ة �لأ���ش��رت�ل��ي��ة وب��اب��ل��و كاجن 
�لدولة  ل����دى  �أ����ش���رت�ل���ي���ا  ���ش��ف��ري 

م���دي���ر مكتب  �����ش����ورو�����س  وب���ي���رت 
�لوزير �ل�شرت�يل و�نتوين فوك�س 

�ل�شرطة  �رت���ب���اط  ���ش��ب��اط  ك��ب��ري 
�ل���ف���ي���در�ل���ي���ة لدى  �لأ����ش���رت�ل���ي���ة 

�ل��دول��ة ول��وري��ن �ون��ي��ل �شكرترية 
بال�شفارة �لأ�شرت�لية. 

مركز خدمة املتعاملني بالهيئة الوطنية للموا�شالت 
يتلقى 30780 معاملة اإلكرتونية خالل العام اجلاري

•• اأبوظبي -وام: 
بلغ عدد �ملعامالت �لإلكرتونية �لتي ��شتقبلتها �إد�رة مركز خدمة �ملتعاملني يف �لهيئة 
�جلاري  �لعام  خالل  �إلكرتونية  معاملة   30780 من  �أك��رث  للمو��شالت  �لوطنية 
مقارنة بعدد 25500 معاملة قدمت على م�شتوى مر�كز خدمات �ملتعاملني �لتابعة 
لها يف �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة و ر�أ�س �خليمة و�لفجرية حيث بلغت معامالت خدمات 
تابعة  معاملة   2130 بعدد  مقارنبة  �إلكرتونية  معاملة   28650 �لبحري  �لنقل 
خلدمات �لنقل �لربي. و�أكد �ل�شيخ نا�شر �لقا�شمى �ملدير �لتنفيذى لقطاع �خلدمات 
�خلدمات  �إ�شتخد�م  �إىل  �ملتعاملني  ت�شجيع  �إىل  ت�شعى  �لهيئة  �أن  بالوكالة  �مل�شانده 
�لإلكرتونية عرب بو�بة �ملعامالت �لإلكرتونية ل�شمان �شرعة �إجناز �ملعامالت حيث 
ميكن �لو�شول لبو�بة �ملعامالت �لإلكرتونية من خالل �لدخول �إىل ق�شم �خلدمات 
عرب �ملوقع �لإلكرتوين �لر�شمي للهيئة . و�أ�شار �لقا�شمي �ىل �أن �لنظام يدعم �للغتني 
�لعربية و�لإجنليزية و ي�شمح للمتعاملني مبتابعة و�شع �خلدمة و برفع �مل�شتند�ت 
�ملطلوبة للخدمةو ميكن للمتعاملني ت�شديد ر�شوم �ملعاملة عرب �لنظام �لإلكرتوين 

وذلك باإ�شتخد�م �لبطاقات �لإئتمانية �أو عرب بو�بة �لدرهم �لإلكرتوين.

على  امل��واف��ق��ة 
ت�سكيل  اإع����ادة 
جم�������ال���������������س 
الهيئة  ادارات 
االحت�������ادي�������ة 
ل�����ل�����رق�����اب�����ة 
ال�������ن�������و�ي�������ة 
��سند�ق الز�اج
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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 اأ�قات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تدوير تطلق برنامج توعية املدار�ص يف اإمارة اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام: 

توعويا  برناجما  �أبوظبي  �لنفايات  �إد�رة  مركز  تدوير  �أطلقت 
�إمارة  يف  �لتدري�شية  �لهيئة  و�أع�شاء  �ملد�ر�س  يخ�س  متكامال 
مدى  على  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  وبالتعاون  �أب��وظ��ب��ي 
�شهرين ي�شمل جميع مد�ر�س �حللقة �لأوىل و�لثانية و�لثالثة 
يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي. وي��اأت��ي �ط���الق �ل��ربن��ام��ج يف �إط���ار خطتها 
�لبيئية  �أب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  حتقيق  يف  للم�شاهمة  �ل�شرت�تيجية 
و�لإح�شا�س  �لبيئية  �لتوعية  تعزيز  �إىل  2030..ويهدف 
تقليل  ثقافة  ون�شر  �ملد�ر�س  طلبة  لدى  �ملجتمعية  بامل�شوؤولية 
تر�شيخ  ع��ن  ف�شال  وت��دوي��ره��ا  �إ�شتخد�مها  و�إع����ادة  �لنفايات 
بنظام  لالإلتحاق  �مل��د�ر���س  وتاأهيل  �لعامة  �ل�شحة  ممار�شات 

�ملد�ر�س �مل�شتد�مة بالتعاون مع هيئة �لبيئة يف �أبوظبي. وتقوم 
تدوير خالل فرتة برنامج توعية �ملد�ر�س بتنظيم ور�س عمل 
على  لطالعهم  و�ملن�شقني  �مل��د�ر���س  مب���در�ء  خا�شة  توعوية 
ومتطلبات  �ملتبعة  �لعمل  ومنهجية  �لربنامج  تنفيذ  مر�حل 
�إىل تعريف �لقائمني على �ملد�ر�س  تنفيذ �لربنامج بالإ�شافة 
باآلية تقييم �ملد�ر�س �ملتميزة. وقال �ملهند�س هاين ح�شني �ملدير 
يف  بالإنابة  �لأعمال  وتطوير  �ل�شرت�تيجية  لقطاع  �لتنفيذي 
تدوير : نحر�س ب�شكل د�ئم على تطوير وتنفيذ بر�مج توعوية 
خا�شة لطالب �ملد�ر�س يف �إمارة �أبوظبي نهدف من خاللها �إىل 
رفع م�شتوى �لوعي �لعام حول �أهمية تقليل �لنفايات �ملنتجة 
و�إعادة ��شتخد�مها وف�شلها يف �مل�شدر.. كما ن�شعى من خالل 
�لتعليم  ودور قطاع  �أهمية  تعزيز  �إىل  �لتوعوية  �لرب�مج  هذه 

ب�شكل خا�س يف تر�شيخ ممار�شات �ل�شحة �لعامة و�مل�شاهمة يف 
�لبيئية  �ل�شالمة  �أف�شل م�شتويات  خلق بيئة م�شتد�مة حتقق 
بتقييم م�شتوى  تقوم  ت��دوي��ر  �ن  و�أ���ش��اف  �أب��وظ��ب��ي.  �إم���ارة  يف 
تطبيق �ملد�ر�س �مل�شاركة لربنامج �لتوعية بالتعاون مع جمل�س 
�أبوظبي للتعليم وفقا للمعايري و�ل�شروط �ملعتمدة حيث �شيتم 
تكرمي �ملد�ر�س �ملتميزة خالل معر�س �يكووي�شت 2015 يناير 
180 معلما  �أبوظبي  ع��دد �حل�شور من مدينة  وبلغ  �ل��ق��ادم. 
�لبيئة  وممثلي  �لفنية  و�لرتبية  �لبيئي  �ل��ن��ادي  من  ومعلمة 
�حل�شور  عدد  بلغ  فيما  مدر�شة   98 من  و�ل�شالمة  و�ل�شحة 
من مدينة �لعني 140 معلما ومعلمة من 95 مدر�شة يف حني 
45 معلما ومعلمة من  �لغربية  �ملنطقة  بلغ عدد �حل�شور يف 

مدر�شة.   30

زار مركز تدريب املنامة �التقى جمندي اخلدمة الوطنية

حممد بن زايد: �شباب الوطن �شربوا اأروع الأمثلة يف التفاين والإخال�ص خلدمة وطنهم 
•• املنامة-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  �أك�����د 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لمار�ت  دولة  �ن  �مل�شلحة  للقو�ت 
�مل���ت���ح���دة م��ا���ش��ي��ة بعزم  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لجناز�ت  م��ن  مزيد  نحو  وث��ب��ات 
و�عد  م�شتقبل  وب��ن��اء  �حل�����ش��اري��ة 
وج����ل  ع�����ز  �هلل  ب����ع����ون  وم���������ش����رق 
�بنائها  وه���م���ة  ���ش��و�ع��د  وب��ف�����ش��ل 
�مل���ح���دود لبلوغ  وط��م��وح��ه��م غ���ري 
لوطننا  و�لعالية  �ملتقدمة  �ملر�تب 

�لغايل يف خمتلف �ملجالت.
�لوطن  ���ش��ب��اب  �ن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
�لتفاين  يف  �لأم��ث��ل��ة  �أروع  ���ش��رب��و� 
وطنهم  خل�����دم�����ة  و�لخ�������ال��������س 
قيادة  ظ���ل  ون��ه�����ش��ت��ه يف  ورف��ع��ت��ه 
مو�ردها  مبحورية  توؤمن  حكيمة 
�لتنمية  م�������ش���رية  يف  �ل���ب�������ش���ري���ة 

�ل�شاملة و�مل�شتد�مة.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��زي��ارة �لتي قام 
�م�س  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  بها 
�ىل مركز تدريب جمندي �خلدمة 
�ملنامة  يف  و�لحتياطية  �لوطنية 
..وذل������ك حر�شا  ب���ام���ارة ع��ج��م��ان 
باأبنائه  �لل��ت��ق��اء  على  �شموه  م��ن 
�لوطنية  ب���اخل���دم���ة  �مل��ل��ت��ح��ق��ني 
بر�جمهم  وت��ف��ق��د  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة 
�لتدريبية و�لطالع عن كثب على 
وما  تاأهيل  من  تلقوه  ما  م�شتوى 

�كت�شبوه من مهار�ت ميد�نية.
ر�ف���ق ���ش��م��وه خ���الل �ل���زي���ارة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ومعايل  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل����ريي����ة 
�لفال�شي  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  حممد 
من  وع�����دد  �ل����دف����اع  وز�رة  وك���ي���ل 

�مل�شوؤولني.
���ش��م��وه لدى  ����ش��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
�لفريق  ����ش���ع���ادة  �مل���رك���ز  و����ش���ول���ه 
�لركن حمد حممد ثاين �لرميثي 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  �أرك�������ان  رئ��ي�����س 
و�شعادة �للو�ء �لركن عي�شى �شيف 
ب��ن ع��ب��الن �مل��زروع��ي ن��ائ��ب رئي�س 
�ل��ق��و�ت �مل�شلحة وع��دد من  �أرك���ان 
و�للو�ء  �مل�شلحة  �لقو�ت  قادة  كبار 
�ل���رك���ن ط���ي���ار �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
نهيان  �آل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

و�لحتياطية.
ونقل �شمو ويل عهد �بوظبي خالل 
�شاحب  حت��ي��ات  باملجندين  لقائه 
�ل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
لهم و�عتز�زه بتلبية �شباب �لوطن 

لند�ء �لو�جب.
وقال �شموه  �ليوم نغتنم �لفر�شة 
و�فتخار  �إك��ب��ار  حتية  لكم  لنوجه 
روح وطنية  م���ن  ب���ه  مب���ا حت��ل��ي��ت��م 
كانتا  ف��اع��ل��ة  و����ش��ت��ج��اب��ة  ع��ال��ي��ة 
حمل �عتز�ز وطني و�شعبي عك�شت 
لدى  كبري�  و�رتياحا  طيبا  �شدى 
قيادة �لبالد وهذ� كان ظنها د�ئما 

باأبنائها .
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  وقال �شمو 
�ل نهيان  �نا �شعيد جد� بوجودي 
�ليوم مع �بناء بالدي .. �أبناء ز�يد 
يحفظهم  �هلل   .. خليفة  �أب��ن��اء   ..
بان�شباطهم  ف���رح���ني  ن���ح���ن   ..
ومبعنوياتهم �لعالية ومبا يتحلون 
يحفظهم  ..�هلل  ���ش��ج��اع��ة  م��ن  ب��ه 
لبالدهم ولأهلهم  ..موؤكد� �شموه 
بامل�شوؤولية  �أدرى  ب��الدن��ا  �ب��ن��اء  �ن 
�مل���ل���ق���اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م وه����م جيل 
دولة  و��شتقر�ر  �من  يخدم  جديد 

�لمار�ت.

�أنهم  وب��ن��ات��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
موقع  �أي  يف  �مل�شوؤولية  ق��در  على 
ي���وج���دون ف��ي��ه و�أن���ه���م و�ع����ون مبا 
حت���ت���م���ه ه������ذه �مل���������ش����وؤول����ي����ات من 
ي��ن��ب��غ��ي حتملها  و�ج���ب���ات وط��ن��ي��ة 
حماية  �أن  وم��درك��ون  بها  و�لقيام 
�ل��وط��ن و�ل���دف���اع ع��ن��ه ���ش��رف لكل 
م�����و�ط�����ن خم���ل�������س ي���ح���ب ب�����الده 
�لوفاء  �إىل  �جلميع  ي�شعى  و�أمانة 
�ن �خلدمة  ���ش��م��وه  ..م���وؤك���د�  ب��ه��ا 
�لوطنية هي خطوة �إيجابية وبناءة 
ل�شباب �لإمار�ت وجمال و��شع لهم 
يف  و�إمكانياتهم  قدر�تهم  لتعزيز 

خدمة �لوطن.
مطالبون  �ل��ي��وم  �ننا  �شموه  وق��ال 
�أي وق��ت م�شى �ن نعزز  �ك��رث من 
�شيا�شاتنا �لتنموية و�ل�شرت�تيجية 
بروؤية ت�شتند �ىل �لإرث �لتاريخي 
ل���دول���ة �لإم���������ار�ت وت��ت��ف��اع��ل مع 
�مل�شتجد�ت  وت����و�ك����ب  �مل���ت���غ���ري�ت 
بنظرة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ىل  وت���ن���ظ���ر 
طموحة وو�عية .. و�شباب �لوطن 

هم يف �شلب هذه �ل�شرت�تيجية .
�أبناء  جميعا  نحن  �شموه  و�أ���ش��اف 
�أوف��ي��اء لأبائنا  وط��ن و�ح��د �شنظل 
�ملحافظة  يف  و�أر����ش���ن���ا  و�أج����د�دن����ا 
على �جناز�تنا �حل�شارية و�شنكون 
�لأ�شباب  بكافة  �لأخ��ذ  يف  �شباقني 
حلماية  وق�������وة  وم����ع����رف����ة  ع���ل���م���ا 
�لوطنية  وطننا وتعزيز مكت�شباته 
نريد  جميعا  �ننا  �شموه  ..م��وؤك��د� 
و�ملوقع  د�ئ��م��ا  �ل�����ش��د�رة  ل��وط��ن��ن��ا 
�ملتقدمة  �ل���دول  ومناف�شة  �لول 
وهذ� �شيتحقق بعون �هلل باأمثالكم 
طموحة  عمل  ��شرت�تيجية  وف��ق 
�لوطنية  �ه��د�ف��ن��ا  �ىل  ل��ل��و���ش��ول 

�لعليا.
�ن  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  وق���ال 
و�ل�شد�ئد  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة 
مع  و�لتالحم  �لتكاتف  �إىل  حتتاج 

مو�قف  �و  ظ����روف  لأي����ة  ت��ع��ر���س 
حرجة يف ميد�ن �لعمليات .

عهد  ويل  ����ش���م���و  ت����وج����ه  ب���ع���ده���ا 
�لرماية  م����ي����د�ن  �ىل  �ب���وظ���ب���ي 
و�طلع على �د�ء عدد من جمندي 
يتدربون  وه��م  �لوطنية  �خل��دم��ة 
بالذخرية  �مل��ن��ف��ذة  �ل��رم��اي��ة  ع��ل��ى 
�ملوؤ�شر�ت  �ح��د  تعترب  �لتي  �حلية 
حيث  �لقتالية  للكفاءة  �حلقيقية 
�خلدمة  جندي  �د�ء  جناح  يتوقف 
��شتخد�مه  ك��ف��اءة  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي��ة 
��شتخد�ما �شحيحا من  لالأ�شلحة 
ح��ي��ث �ل��دق��ة يف ����ش��اب��ة �له���د�ف 

وعلى خمتلف �مل�شافات.
مع  �لتحدث  على  �شموه  وح��ر���س 
�بنائه �ملتدربني يف ميد�ن �لرماية 
جولته  نهاية  يف  �شموه  ..م��ع��رب��ا 
�خلدمة  �شباب  بروؤية  �شعادته  عن 
�لعالية  وم���ه���ار�ت���ه���م  �ل���وط���ن���ي���ة 
�شنوف  ��شتخد�م  يف  �أب��دوه��ا  �لتي 
�ل���ش��ل��ح��ة و�ل���ك���ف���اء�ت �مل��ت��م��ي��زة يف 
وحر�شهم  و�لن�شباط  �ل��ت��دري��ب 
على بذل �جلهود من �جل �كت�شاب 
يعك�س  ما  وه��و  �لقتالية  �خل��رب�ت 
يحملونها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  روح 

جتاه وطنهم.
كافة  �ىل  �ل�����ش��ك��ر  ����ش���م���وه  وق������دم 
�مل�����درب�����ني يف م����ي����ادي����ن �خل���دم���ة 
و�لعرفان  و�ل���ت���ق���دي���ر  �ل��وط��ن��ي��ة 
لالأ�شر و�لأهايل لوقوفهم �مل�شرف 
وم�شجعني  د�عمني  �بنائهم  خلف 
�جل���ه���ات  دور  ����ش���م���وه  ..م���ث���م���ن���ا 
تفهمت  �لتي  و�خلا�شة  �حلكومية 
ودع��م��ت روؤي���ة �ل��دول��ة م��ن تطبيق 
فهم  ملوظفيها  �لوطنية  �خل��دم��ة 

�شركاء �لعمل �لوطني.
عهد  ويل  ���ش��م��و  زي��������ارة  وخ������الل 
�ملنامة  ت����دري����ب  مل���رك���ز  �ب���وظ���ب���ي 
�ل�شور  معر�س  على  �شموه  �طلع 
�ل��ت��ق��ط��ت ملر�حل  �ل��ت��ي  �ل��ق��دمي��ة 

و�أع��رب �شموه عن �رتياحه ملا مل�شه 
م���ن ح��ر���س و�ه���ت���م���ام وج���دي���ة يف 
�ل��ع��م��ل م��ن ق��ب��ل �ملجندين  �ت��ق��ان 
�نه  ..م��وؤك��د�  �لوطنية  �خلدمة  يف 
ب��ال��رغ��م م��ن �ل��ف��رتة �ل��وج��ي��زة يف 
ر�أينا  �ن��ن��ا  �ل  �ل��ت��دري��ب  م��ي��ادي��ن 
 .. عليه  ن��ر�ه��ن  ك��ن��ا  م��ا  بعيونهم 
ع��ل��ي��ه��م يف حم���ل���ه ولن  وره���ان���ن���ا 
قدر  على  �نهم  �ثبتو�  وق��د  ي�شيع 

�مل�شوؤولية و�لثقة.
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  وقال �شمو 
يف  �ل��الف��ت  �حلما�س  �ن  نهيان  �آل 
�لعز وميادين  �شاحات  �لتو�جد يف 
يحمله  ملا  قوي  تعبري  هو  �ل�شرف 
�شبابنا وبناتنا يف نفو�شهم من حب 
كبري وولء عظيم لبلدهم �ملعطاء 
وه����و م���ا ي��ج�����ش��د م���ع���اين �ل���وف���اء 
�لوطن  خلدمة  و�لتفاين  و�ل��ولء 
�لتفاعل  ه���ذ�  �ن  ���ش��م��وه  ..م��ن��وه��ا 
�لإي��ج��اب��ي م��ع ن����د�ء �ل���و�ج���ب هو 
ث��م��رة غ��ر���س �مل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن �هلل 
ت���ع���اىل �ل����و�ل����د �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
�شلطان �ل نهني طيب �هلل ثر�ه من 
و�لتفاين  و�حل��ب  �ل�شامية  �لقيم 
�أجل  من  و�لت�شحية  و�لإخ��ال���س 
ثرى �لوطن وهي �لقيم ذ�تها �لتي 
تعززها وتوؤكدها قيادتنا �حلكيمة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل���ي���وم 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومبوؤ�زرة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ملجل�س  �ع�شاء  و�خو�نه  �هلل  رعاه 

�لعلى حكام �لمار�ت.
�لعالية  �ل���روح  �إن  �شموه  و�أ���ش��اف 
�خلدمة  لأد�ء  وب��ن��ات��ن��ا  ل�����ش��ب��اب��ن��ا 
لي�شت  و�لح���ت���ي���اط���ي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
بالأمر �لغريب عليهم فقد تعودنا 
د�ئ���م���ا م���ن �أب���ن���اء دول����ة �لإم������ار�ت 

�لعملي  �مل���ن���ه���اج  �ن  �أو�����ش����ح  ..و 
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي ل��ه��ذه �ل�����دورة ي�شل 
ن�شبة  ت�شل  فيما  �ملئة  يف   85 �ىل 
يف   15 �ىل  �لنظرية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 

�ملئة.
بعدها �نتقل �شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �ل نهيان يف جولة �ىل ميادين 
ومو�قع �لتدريب ملجندي �خلدمة 
�لوطنية بد�أت يف منطقة ح�ش�س 
�ل�شلحة  ��شتخد�م  على  �لتدريب 
�ملختلفة حيث يتعرف �ملتدرب على 
�لفنية  و�مل��و����ش��ف��ات  �خل�����ش��ائ�����س 

لالأ�شلحة.
�ل�شالة  �ىل  ����ش���م���وه  �ن���ت���ق���ل  ث����م 
و�لتي يتم فيها تدريب  �لريا�شية 
�لبدنية  �للياقة  ورف���ع  �ملجندين 
م�����ن خ������الل مم����ار�����ش����ة ع������دد من 
�لريا�شات �جل�شدية ومنها ريا�شة 
على  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �جليوجيت�شو 
�ملتالحم  للقتال  �ل��ب��دين  �لع���د�د 
�لقريب وذلك لرفع كفاءة �ملتدرب 

للدفاع عن �لنف�س.
عهد  ويل  ����ش���م���و  ت����وج����ه  ب���ع���ده���ا 
ميد�ن  �ىل  و�حل�������ش���ور  �ب��وظ��ب��ي 
�شاهد  ح���ي���ث  �ل���رئ���ي�������ش���ي  �مل�������ش���اة 
�لوطنية  �خلدمة  جمندي  �شموه 
�مل�شاة  حركات  على  يتدربون  وه��م 
و�كت�شاب  �لع�شكري  و�لن�����ش��ب��اط 
�ل�شرب  ومنها  �جلندية  خ�شائ�س 
و�لعتز�ز  و�ل��ت��ع��اون  و�لن�����ش��ب��اط 

بالنف�س و�لوطن.
وت�����ش��م��ن��ت ج���ول���ة ����ش���م���وه زي�����ارة 
�مليد�ن  مب���ه���ارة  �خل���ا����س  �مل���وق���ع 
�خل���ارج���ي و�ل��ت��ي ت��ع��ت��رب ج����زء� ل 
يف  �ملكت�شبة  �مل���ه���ار�ت  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ 
تدريب �ل�شلحة �لتي متكن �لفرد 
م���ن �لمل�����ام �ل���ت���ام مب���ه���ارة �لرمي 
�ل�شلحة  م���ع  �ل��ف��ن��ي  و�ل���ت���ع���ام���ل 
قادر�  �لفرد  ي�شبح  حيث  و�ملعد�ت 
ع��ل��ى ح�����ش��ن �ل��ت�����ش��رف ف��ي��م��ا لو 

و�ل�شتعد�د  و�جل��اه��زي��ة  �ليقظة 
�مل����خ����اط����ر  درء  و�ن  �ل��������د�ئ��������م 
�لعمل  ت�����ش��ت��دع��ي  و�ل���ت���ه���دي���د�ت 
�جل��م��اع��ي ول��ك��ن ه���ذ� ل يعني �ن 
ننتظر �لآخرين للتعاون بل علينا 
�مل����ب����ادرة لأخ����ذ �حل��ي��ط��ة و�حل����ذر 
�لظروف  لكل  جاهزين  نكون  و�ن 

و�لحو�ل.
ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  وبني �شمو 
�لتي  �ملقبلة  �ملرحلة  �ن  نهيان  �ل 
ت��ت��ط��ل��ع �ل��ي��ه��ا دول����ة �لم�������ار�ت يف 
�لنمو و�لتقدم حتتم علينا جميعا 
و�لتن�شيق  �لعمل  جماعية  �نتهاج 
وروؤيتنا  �هد�فنا  لتحقيق  �ملتكامل 
عامل  يف  �شموه  ..منوها  �لوطنية 
�ل���ع���ددي���ة عامل  �ل��ك��ث��اف��ة  �ل���ي���وم 
�مل�شتوى  ذ�ت  �لنوعية  �ن  �ل  جيد 
�ل��ع��ل��م��ي و�ل���ك���ف���اءة �ل��رف��ي��ع��ة هي 
جوهر �لطاقات �لتي ي�شتفاد منها 
�ملعد�ت  يف  �لتقني  �لتطور  فربغم 
�لب�شرية  �ل��ق��وى  تظل  و�لج��ه��زة 
�لقوة  ه��ي  �ل��ك��ف��اءة  ذ�ت  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعمل  و�أه�����م حم���رك���ات  �ل��ف��اع��ل��ة 

�لوطني .
وك�����ان ب���رن���ام���ج �ل����زي����ارة ق���د ب���د�أ 
تدريب  مر�كز  عن  �يجاز  بتقدمي 
�ل��وط��ن��ي��ة ق��دم��ه �لعميد  �خل��دم��ة 
�لركن في�شل حممد �ل�شحي قائد 
قيادة �لتدريب �لنفر�دي يف مركز 
ت��دري��ب �مل��ن��ام��ة ..م�����ش��ري� �ىل �ن 
�قدم  يعترب  �ملنامة  تدريب  مركز 
 1957 ع��ام  �أن�شئ  ت��دري��ب  مركز 

قبل قيام �لحتاد.
في�شل  �ل����رك����ن  �ل��ع��م��ي��د  و����ش���ل���ط 
دورة  على  �ل�شوء  �ل�شحي  حممد 
�خر  ب��د�أت  �لتي  �لوطنية  �خلدمة 
وتنتهي  �مل��ا���ش��ي  �غ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر 
�ل���ق���ادم متحدثا  دي�����ش��م��رب  م��ط��ل��ع 
�لتي  �لتدريب  بر�مج ومناهج  عن 
يتلقاها �ملنت�شبون لرفع مهار�تهم 

يف  �أن�شئ  و�ل��ذي  للمركز  متباعدة 
�ملا�شي  �ل��ق��رن  م��ن  �خلم�شينيات 
مع�شكر  ت���ط���ور  م�����ش��رية  وت������روي 
ت����دري����ب �مل����ن����ام����ة م���ن���ذ ب���د�ي���ات���ه 

�لب�شيطة.
متقاعد  �ملقدم  من  �شموه  وتعرف 
����ش���ل���ط���ان �خل������اط������ري م���������ش����وؤول 
�لقدماء  و�ح��د  �لع�شكري  �ملتحف 
�ملنامة  مع�شكر  يف  خ��دم��و�  �ل��ذي��ن 
ت��ل��ك �لبد�يات  �ب���رز م��الم��ح  ع��ل��ى 
�شادفت  �لتي  و�ملو�قف  و�لح��د�ث 
�لدور�ت  وطبيعة  �ملع�شكر  م�شرية 
ع����ق����دت فيه  �ل����ت����ي  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
وخرجت طالئع �لفو�ج �لع�شكرية 

للعمل يف خمتلف مناطق �لدولة.
كما تعرف �شموه من خالل �ل�شور 
ع��ل��ى �ب����رز �مل���ه���ام و�لع���م���ال �لتي 
�عد�د  يف  �لتدريب  مع�شكر  يوؤديها 
وتاأهيل �ملجندين و�لغر�ر ��شافة 
�ملجتمعية  و�مل�شاهمات  �لدو�ر  �ىل 
مل��ج��ن��دي �مل��ع�����ش��ك��ر يف �ل��ع��دي��د من 
قيام  قبل  �ل��ف��رتة  تلك  يف  �ملناطق 

�لحتاد.
يف  عر�شت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  وعك�شت 
�قدم مبنى �شيد للتدريب يف مركز 
�مل��ن��ام��ة ع����دد� م��ن �ل������دور�ت �لتي 
�ل�شخ�شيات  م���ن  ع����دد  ح�����ش��ره��ا 
ل���ه �ل�شيخ  �مل��غ��ف��ور  �ل���ب���ارزة م��ن��ه��ا 
طيب  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  ث��ر�ه  �هلل 
رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�ل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
وع��دد م��ن حكام �لم���ار�ت �ملغفور 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  ..و�ل��ف��ري��ق  لهم 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

للقو�ت �مل�شلحة. 

اطالق كتاب فني لل�شيخة اليازية بنت 
نهيان بن مبارك اآل نهيان نهاية ال�شبوع

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شعديات  �لقادم يف مطعم فرن مبنارة  �أنا�شي لالإنتاج �لإعالمي يوم �خلمي�س  تنظم موؤ�ش�شة 
حفال لإطالق كتاب �جتاهات لل�شيخة �ليازية بنت نهيان بن مبارك �آل نهيان.

ويتم �طالق �لكتاب �لفني يف معر�س فن �أبوظبي بال�شعديات وبالتعاون مع �شركة موتيفيت.
كما تنظم موؤ�ش�شة �أنا�شي م�شاء بعد غد �لثالثاء يف جناحها بجاردن منارة �ل�شعديات مبعر�س 
خالل  �شتعلن  �لتي  �لفهد  نهلة  �لإمار�تية  �ملخرجه  مع  �عالمية  مقابلة   2014 �أبوظبي  فن 

�ملقابلة عن جتربتها �لإخر�جية �جلديدة للفيلم �لوثائقي  ماور�ء �حلجاب  . 

المارات ما�شية بعزم وثبات نحو مزيد من الإجنازات احل�شارية وبناء م�شتقبل واعد وم�شرق

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�شارك يف مهرجان زايد الرتاثي 
•• اأبوظبي-وام:

ي�����ش��ارك ج��ه��از �أب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف م��ه��رج��ان ز�يد 
�لرت�ثي �لذي يقام يف �لفرتة من 20 نوفمرب �إىل 12 دي�شمرب 

باأبوظبي. �لوثبة  منطقة  يف   2014
�شي�شهده  مل��ا  خمتلفا  طابعا  لتاأخذ  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �مل�شاركة  وت��اأت��ي 
�ملهرجان من فعاليات مميزة حيث يتيح للزو�ر خو�س جتربة 
ف��ري��دة يعي�شون م��ن خاللها يف �أج���و�ء �ل���رت�ث �لإم��ار�ت��ي من 
ت�شتخدم  �لتي  و�لتفاعلية  �حلية  �لأن�شطة  من  �لعديد  خالل 

يف  �أ�شا�شيا  عن�شر�  وم���از�ل  �جلهاز  ك��ان  حيث  �لتقنيات  �أح��دث 
تقدمي �لدعم ملهرجان ز�يد �لرت�ثي منذ بد�ياته.

وفعاليات  ن�شاطات  �لغذ�ئية  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  وي��ق��دم 
متنوعة تن�شجم مع فعاليات �ملهرجان �ملتميز هذ� �لعام و�لتي 
تنا�شب �أفر�د �لعائلة من خمتلف �جلن�شيات حيث يوفر للزو�ر 
فر�شة للتجول يف �لبيئة �لزر�عية �لتي تعد �لأوىل من نوعها 
�لإم��ار�ت��ي منذ �ن بد�أ  �مل��ز�رع  �لز�ئر من خاللها حياة  ليعي�س 
تقوم عليه  �لذي  بال�شكل  �إىل تطورها  �لزر�عة و�شول  ميار�س 

�لآن.

وي�شم هذ� �ملج�شم م�شاحة يوجد بها بيت �ملز�رع تو�شح �لزر�عة 
يف �لإمار�ت قدميا وحديثا من خالل �لأ�شجار و�لنخيل �خلا�شة 
�لتعرف  �لز�ئر  مبقدور  �شيكون  كما  �لإم��ار�ت��ي  �لإن�شان  بغذ�ء 
لإي�شال  ت�شتخدم  كانت  �لتي  �لقدمية  �لطرق  و  �لأف��الج  على 
�ملياه للزر�عة بجانب معر�س �ل�شور �خلا�س بالأفالج يف دولة 
تربية  و�ق��ع  حماكاة  �إىل  بالإ�شافة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لرثوة �حليو�نية و�أنو�ع �حليو�نات �لتي كانت تربى لال�شتفادة 

منها يف تاأمني �لغذ�ء لالأ�شرة و�لقبيلة.
�لأغنام  ومز�ينة  مز�د  فريدة هي  فعالية  �أي�شا  �جلهاز  وينظم 

�ل����ذي ي��ع��ر���س �أ���ش��ن��اف��ا م��ت��ن��وع��ة م��ن �لأغ���ن���ام �مل�����ش��ه��ورة على 
�أج��و�ء من �لإث��ارة و�ملتعة على  م�شتوى �ملنطقة وذلك لإ�شافة 
فعاليات �ملهرجان. كما توفر م�شاركة �جلهاز يف مهرجان ز�يد 
�لرت�ثي م�شاحة خا�شة للم�شابقات و�لفعاليات �ملختلفة يوميا 
بالتن�شيق  �ملز�رعني  بخيم  خا�شة  ومنطقة  �مل�شائية  �لفرتة  يف 
مع مركز خدمات �ملز�رعني حيث �شيقومون بعر�س منتجاتهم 
تقدمي  خ��الل  م��ن  �ملحلي  للمنتج  �ل��رتوي��ج  �شيتم  للجمهور.و 
بهذ�  للتعريف  �ملحلية  �ملنتجات  من  للجمهور  للتذوق  وجبات 

�ملنتج وجودته وعر�شه عليهم. 
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اأخبـار الإمـارات

بلدية دبي و دائرة ال�شياحة تبحثان اآلية تطبيق قانون مكافحة التبغ ولئحته التنفيذيةاإمارات البرتولية تنفذ جتربة ناجحة لإخماد حريق وهمي بالتعاون مع الدفاع املدين بدبي
•• دبي - وام:

 � دب��ي  ومقرها   � �إم����ار�ت  للبرتول  �لعامة  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  نفذت 
جتربة  بنجاح  ب��دب��ي  �مل���دين  �ل��دف��اع  �إد�رة  م��ع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
لإخ��م��اد ح��ري��ق وه��م��ي �ن��دل��ع يف �أح���د �مل��و�ق��ع بالور�شة �مل��رك��زي��ة يف 

منطقة �لق�شي�س �م�س.
و�خلدمات  �ل�شيانة  تنفيذي  مدير  بطي  ب��ن  نبيل  �ملهند�س  وق��ال 
�أك��دت جاهزية  �لتجربة  �إن  له  �إم��ار�ت يف ت�شريح �شحايف  مبوؤ�ش�شة 
�حلو�دث  ه��ذه  مثل  م��ع  �لتعامل  على  �لور�شة  يف  �لعاملني  وك��ف��اءة 
�لطارئة. و�أ�شار �إىل �أن �لعاملني يف �لور�شة �ملركزية كافة يخ�شعون 
ل��ت��دري��ب خ��ا���س ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح����الت �ل���ط���و�رئ �مل��خ��ت��ل��ف��ة عموما 
�لتجربة  ه��ذه  �أن  بطي  �ب��ن  و�أو���ش��ح  خ�شو�شا.  �حل��ري��ق  وح����و�دث 

وقدرتهم  �لتدريب  �لعاملني من  ��شتفادة  �لتاأكد من  �شياق  تاأتي يف 
حت�شني  بهدف  دوري  ب�شكل  �مل��ح��ددة  �لعملية  خطو�ته  تنفيذ  على 
قدر�تهم ومعاجلة �لق�شور يف �أي من �جلو�نب �لتي قد تربز خالل 
متت  �ملختلفة  مبر�حلها  �لتجربة  �أن  �إىل  ولفت  �لعملي.  �لتنفيذ 
مر�حلها  كل  و�شورت  و�شجلت  تابعت  رقابية  جلنة  مالحظة  حتت 
هذه  مع  للتعامل  وكفاءتهم  �لعاملني  جاهزية  على  ر�شاها  و�أب��دت 
�لنوعية من �حلو�دث وفق �لإجر�ء�ت �ملحددة. وتوجه �ملهند�س �بن 
بطي بال�شكر و�لتقدير �إىل �شباط و�أفر�د �لدفاع �ملدين بدبي �لذي 
 .. �ملر�شومة  �أهد�فها  وحتقيق  �لتجربة  �إجن��اح  يف  بفاعلية  �شاركو� 
مبينا �أن جهودهم ومهارتهم يف �لتعامل مع خمتلف �أنو�ع �حلر�ئق 
و�لكو�رث كان لها �لأثر �لكبري يف �إجناز مر�حل �لتجربة كافة باإتقان 

ومهارة وحرفية وكفاءة عالية.

•• دبي -وام:

�لتعاون لتطبيق  �آلية   .. �لتجاري  �ل�شياحة و�لت�شويق  بحثت بلدية دبي ود�ئ��رة 
ولئحته  �ل��ت��ب��غ  م��ك��اف��ح��ة  ب�����ش��اأن   2009 ل�شنة   15 رق���م  �لحت�����ادي  �ل��ق��ان��ون 
�لتنفيذية. وقدم �ملهند�س مرو�ن عبد�هلل �ملحمد مدير �إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة 
بح�شور   - �لبلدية  مقر  يف  عقد  �ل��ذي  �لج��ت��م��اع  خ��الل  دب��ي  بلدية  يف  �لعامة 
�لو�ردة  �لتجاري - �شرحا عن �ل�شو�بط  �ل�شياحة و�لت�شويق  ممثلني عن د�ئرة 
يف �لقانون �لحتادي ب�شاأن مكافحة �لتبغ ولئحته �لتنفيذية و�ملتعلقة بتقدمي 
حدد  �ل��ق��ان��ون  �أن  �ملحمد  و�أو���ش��ح  �لفندقية.  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ف��ن��ادق  يف  �ل�شي�شة 
فما  جن��وم  ث��الث  �مل�شنفة  �لفنادق  يف  �ل�شي�شة  تقدمي  منع  و��شحة  وبن�شو�س 
فما  جن��وم  �أرب���ع  �مل�شنفة  �لفندقية  و�ملوؤ�ش�شات  بالفنادق  يتعلق  فيما  �أم��ا  دون 
فوق ي�شمح ترخي�س �ل�شي�شة بتلك فقط يف �ملناطق �خلارجية �ملفتوحة ح�شر�. 

و�أ�شار �إىل �أن بلدية دبي و�شعت خطة تدريجية لتطبيق �لقانون �لحتادي رقم 
�ملهلة  حتديد  ومت  �لتنفيذية  ولئحته  �لتبغ  مكافحة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   15
يف  �نتهت  �لتي  �ملخالفة  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملطاعم  �ملقاهي  �أو�شاع  لتعديل  �لنهائية 
30 من �شهر �شبتمرب �ملا�شي. و�أو�شح مدير �إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة �أن 
بلدية دبي منحت �لفنادق و�ملوؤ�ش�شات �لفندقية مهلة �إ�شافية حتى 31 من �شهر 
دي�شمرب �ملقبل نظر� لرتباط �ملو�شوع بال�شياحة يف �إمارة دبي. و�أكد �لدور �لهام 
�لذي متثله د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري من خالل �إ�شعار �أ�شحاب �لفنادق 
�أو�شاعهم  لت�شويب  وتوجيههم  �ملحددة  �لنهائية  باملهلة  �لفندقية  و�ملوؤ�ش�شات 
قبل �نتهاء �ملهلة �ملمنوحة. ودعا �ملحمد �إىل تفعيل قنو�ت �لتو��شل بني �جلهات 
يف  �لعامة  �مل�شلحة  على  �إيجابا  ينعك�س  �ل��ذي  �لأم���ر  دب��ي  �إم���ارة  يف  �حلكومية 
�لإمارة. من جانبهم �أبدى ممثلو د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري ��شتعد�دهم 

�لكامل لتعزيز �أطر �لتعاون مع بلدية دبي يف �إجناح تطبيق �لقانون. 

مكتوم بن حممد ي�شهد حفل جائزة را�شد للتفوق العلمي
•• دبي -وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م���ك���ت���وم بن 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي �شباح �أم�س حفل جائزة 
ن�شختها  يف  �لعلمي  للتفوق  ر��شد 
�ل�شابعه و�لع�شرين و�لذي نظمته 
ندوة �لثقافة و�لعلوم بدبي لتكرمي 
كوكبة جديدة من �حلا�شلني على 
درج���ة �ل��دك��ت��ور�ة و�ل���ش��ت��اذي��ة يف 

خمتلف �لتخ�ش�شات �لعلمية.
مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  و�شول  ولدى 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
�لندوة  �حل��ف��ل مب��ق��ر  م�����ش��رح  �إىل 
لدولة  �ل���وط���ن���ي  �ل�������ش���الم  ع����زف 
تالها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ع��ر���س ل��ف��ي��ل��م ق�����ش��ري ع���ن �إم����ارة 
ونبذه  وح��ا���ش��ره��ا  مبا�شيها  دب��ي 
عن تاأ�شي�س ندوة �لثقافة و�لعلوم 

وجائزة ر��شد للتفوق �لعلمي.
ع�شو  �لهاملي  عبيد  علي  و�أل��ق��ى 
جمل�س �إد�رة ندوة �لثقافة و�لعلوم 
ورئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �لإع���الم���ي���ة يف 

�أن  يف  ي�شهمون  �ل��ذي��ن  �ملتميزين 
ت�شل دول��ة �لإم��ار�ت �إىل م�شتوى 
ب���ه قادتنا  ي��ف��ك��ر  �ل����ذي  �ل��ط��م��وح 
و�أ�شاف   . وهو طموح ل �شقف له 
�ليوم  ن��ح��ت��ف��ي  ق���ائ���ال  �ل���ه���ام���ل���ي 
�شناع  �إىل  جديدة  دفعة  بان�شمام 
�مل�شتقبل �لو�عد لدولتنا �ملتطلعة 
�إىل �آفاق �أرحب من �لنبوغ و�لنجاح 
م�شارف  ع���ل���ى  ون���ح���ن  و�ل���ت���م���ي���ز 
�لحتفال مبنا�شبتني غاليتني على 
قلوبنا جميعا هي يوم �لعلم �لذي 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  دعا �شاحب 
�إىل  رع��اه �هلل  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
�لحتفال به غد� و�ملنا�شبة �لثانية 
هو �ليوم �لوطني لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة .
دبي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �شمو  �عتلى  ث��م 
جانبه  و�إىل  �ل���ت���ك���رمي  م��ن�����ش��ة 
�ل�شويدي  �شقر  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��ع��ادة 
رئي�س ندوة �لثقافة و�لعلوم حيث 
�حلا�شلني  م���ن   52 ���ش��م��وه  ك���رم 
و�حلا�شالت على درجة �لدكتور�ة 
خمتلف  يف  �مل�������و�ط�������ن�������ني  م�������ن 

بن  خليفة  �ل�شمو  �شاحب  قالها 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
ومنهاج  روؤي����ة  و�إمن����ا  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
لطريق  عري�شة  وخ��ط��وط  ع��م��ل 
معامله  وتبينا  بد�يته  ع�شنا  طويل 
جيد� لكننا ل نعرف له نهاية لأنه 
يف �شباق �لتحدي لي�س هناك خط 

�لندوة كلمة يف بد�ية �حلفل رحب 
�لكرمي  ب��احل�����ش��ور  م���ن خ��الل��ه��ا 
..وقال ثقتنا باهلل كبرية و�إمياننا 
�لإم��ار�ت عظيمة وعز�ئمنا  باأبناء 
وخططنا  ط���م���وح���ات���ن���ا  ت�������ش���اب���ق 
باإذن  لأهد�فنا  للو�شول  و��شحة 
كلمات  جم��رد  لي�شت  ه��ذه   .. �هلل 

�ل�شمو  �شاحب  ق��ال  كما  للنهاية 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لذلك 
�إىل  26 عاما  �ل��ن��دوة قبل  ب��ادرت 
للتفوق  ر�����ش���د  ج���ائ���زة  ت��اأ���ش��ي�����س 
�ل���ع���ل���م���ي ل���ف���ت���ح ����ش���ج���ل لأول����ئ����ك 

و�لأدبية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
و15  رج��ال   37 بينهم  و�لتقنية 
درج�����ة  ي���ح���م���ل���ون  و6  �����ش����ي����د�ت 
�شيدتان  و  رج����ال   4 �لأ����ش���ت���اذي���ة 
ع��ل��ى �جنازهم  ���ش��م��وه  ..وه��ن��اأه��م 
جهودهم  ل���ه���م  وب�������ارك  �ل��ع��ل��م��ي 
ومثابرتهم ومتنى لهم �لتوفيق يف 

حياتهم �لعلمية و�لعملية .
ل�شموه  �لتقطت  �حلفل  ختام  ويف 
�ملكرمني  �ل��ت��ذك��اري��ة م��ع  �ل�����ش��ور 

�إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  و�ملكرمات 
�حل���ف���ل معايل  �ل�����ن�����دوة. ح�����ش��ر 
�ملجل�س  رئي�س  �مل��ر  �أح��م��د  حممد 
�ل�شيخ  و�شمو  �لحت���ادي  �لوطني 
مدير  مكتوم  �آل  مكتوم  بن  ح�شر 
د�ئرة �إعالم دبي و�شعادة �مل�شت�شار 
�لنائب  �حل��م��ي��د�ن  عي�شي  ع�شام 
�ل����ع����ام يف دب�����ي و�����ش����ع����ادة �ل���ل���و�ء 
خ��م��ي�����س م��ط��ر �مل��زي��ن��ة ق��ائ��د عام 
�شرطة دبي و�شعادة �لدكتور حمد 

لد�ئرة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �ل�����ش��ي��ب��اين 
و�لعمل  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل���������ش����وؤون 
�إبر�هيم  و�شعادة  دب��ي  يف  �خل��ريي 
�شاحب  م�شت�شار  بوملحة  حممد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي لل�شئون 
و�أع�شاء  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
من  وع����دد  �ل���ن���دوة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لثقافية  و�لفعاليات  �مل�����ش��وؤول��ني 

و�لتعليمية يف �لدولة.

فعاليات راقب ال�شغري ومبادرة علمي م�شوؤوليتي تتوا�شل باملدار�ص 
•• راأ�س اخليمة –الفجر:

�ل�شغري   تو��شلت فعاليات ر�قب 
�لأ�شغال  د�ئ�����رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�خليمة  بر�أ�س  �لعامة  و�خلدمات 
ب���ه���دف ت���وع���ي���ة طالب  م�����وؤخ�����ر�ً 
باأهمية  �ل���ت���م���ه���ي���دي���ة  �مل�����ر�ح�����ل 
وتر�شيخ �لوعي بالق�شايا �لبيئية 
منحتهم  ط��الب  خم�شة  وي��ق��وم   .
�لعامة  و�خلدمات  �لأ�شغال  د�ئرة 

جهودها  يف  �ل���ط���ف���ول���ة  م���رح���ل���ة 
�خلدمية باعتبارها مرحلة مهمة 
من �لناحية �لرتبوية وكل ما يتم 
غر�شه وبذره يف هذه �ملرحلة يكون 
جمديا فالعلم يف �ل�شغر كالنق�س 

على �حلجر. 
�ل�شغري  ر�قب  �ل�شحي عن  وتابع 
�لوىل  بالدرجة  تهدف  كمبادرة 
لر�شاد �ل�شغار ومدهم بالن�شائح 
�حلفاظ  كيفية  ع��ن  و�ل��ت��وع��وي��ة 

�لوقت  يف  �ل�شغري  ر�ق���ب  �شلطة 
�لفعاليات  تنفيذ  مبهمة  �لر�هن 
زمالئهم  وم���ن���ع  �ل��ت��وع��ي��ة  م��ث��ل 
�لأماكن  يف  �مل��خ��ل��ف��ات  رم���ي  م���ن 
غ���ري �مل��خ�����ش�����ش��ة ود�خ�����ل �أ����ش���و�ر 
�مل�شوؤولة  �ملعلمة  و�ب��الغ  �ملدر�شة، 
�ملدر�شية  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ت��وع��ي��ة  ع��ن 

باملخالفات .
�ل�شغري  ر�ق����ب  �ط����الق  وي��ع��ك�����س 
حر�س و�هتمام �لد�ئرة مب�شاركة 

�ملخلفات  �إلقاء  وع��دم  �لبيئة  على 
ب�����ش��ك��ل ع�����ش��و�ئ��ي مم���ا ي��غ��ر���س يف 
بامل�شوؤولية  �لح�����ش��ا���س  �نف�شهم 
�ل���ف���ردي���ة جت����اه �مل��ج��ت��م��ع و�ب�����ر�ز 
�لنا�شئة  �شن  من  �لوطني  �حل�س 
�ن��ط��الق��ا م��ن م��ق��ول��ة �ل��ع��ل��م من 

�ل�شغر كالنق�س يف �حلجر .
وب����ال����ت����ز�م����ن م����ع �إح����ت����ف����الت ي 
�ألقت  �لوطني  و�ل��ي��وم  �لعلم  ي��وم 
���ش��ل��ي��م��ان م���دي���ر مكتب  ���ش��م��ريه 

�لد�ئر  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لت�������ش���ال 
حم��ا���ش��رة ���ش��م��ن م���ب���ادرة علمى 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ي يف �أك���ادمي���ي���ة ر�أ�����س 
�أكدت  للبنات  �لأمريكية  �خليمة 
�أهمية �حلفاظ على  خاللها على 
علم �لدولة وحثت �لطالبات على 
رفعه خفاقا يف بيوتهن م�شرية يف 
هذ� �ل�شدد للحملة �لتي تقوم بها 
�لعالم  و�شيانة  لز�ل���ة  �ل��د�ئ��رة 

�ملهرتئة .

�شرطة راأ�ص اخليمة حتذر ال�شائقني 
من تقلبات الطق�ص 

بلدية دبي تنظم ملتقى متعاملي �شركات اإدارة النفايات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

حذرت �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالإد�رة �لعامة للعمليات 
�ملركزية بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة �ل�شائقني 
من تقلبات �لطق�س وطالبتهم ب�شرورة �أخذ �حليطة و 
�لأي��ام من  �لقيادة، خ�شو�شاً يف مثل هذه  �أثناء  �حل��ذر 
�ل�شنة �لتي ت�شهد تقلبات للجو و�شقوط �أمطار و هبوب 
رياح قوية �إىل متو�شطة حمملة بالغبار و �لأتربة مما 
ورد  �لأفقية، بح�شب ما  �لروؤية  �إىل تدين مدى  ت��وؤدي 

من مركز �لأر�شاد �جلوية. 
�ملرور  �إد�رة  مدير  �لعلكيم  �شعيد  علي  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
�لدوريات  لتكثيف  خ��ط��ة  و���ش��ع  مت  ب��اأن��ه  و�ل����دوري����ات 
�ملرورية على �لطرق �لد�خلية و �خلارجية، و �ل�شتعد�د 
مل��و�ج��ه��ة �لح��ت��م��الت ك��اف��ة، وذل����ك ت��ف��ادي��اً للحو�دث 
�ملرورية �جل�شيمة، و �أو�شح باأنه مت �لتن�شيق مع د�ئرة 
�لأ�شغال و �خلدمات �لعامة لعمل دوريات و تن�شيق معها 
�لرياح  بفعل  تطايرت  �لتي   ، �لأ�شجار  خملفات  لإز�ل��ة 
وكذلك �إز�لة بع�س �ملو�د و �لأو�شاخ �لتي قد تعيق حركة 

�ل�شري . 
�لإح�شائي  �لتقرير  ب���اأن  �لعلكيم  علي  �لعقيد  و�أ���ش��ار 

�ليومي �شجل عدد من �حلو�دث �لتي وقعت خالل �أيام 
ب�شيطة،  �إ�شابات  عنها  نتج  و�لتي  �لأ�شبوعية  �لعطلة 
�إد�رة  م��دي��ر  �أ���ش��اد  �ل���الزم حيالها، كما  �إج���ر�ء  وق��د مت 
�ملرور و�لدوريات ب�شرطة ر�أ�س �خليمة بالوعي �ملروري 
�إر�شاد�ت و  �إتباع  لدى بع�س �ل�شائقني و حر�شهم على 
قو�عد �ل�شالمة يف مثل تلك �لظروف �جلوية، و تطبيق 
كافة قو�عد و �أنظمة �ملرور �لتي و�شعت ل�شالمة كافة 

م�شتخدمي �لطريق. 
و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  ب��اأن  �لعكليم  علي  �لعقيد  و�أك��د 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة حتر�س على تطبيق �إ�شرت�تيجية 
�أمن  �شبط  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �أه��د�ف��ه��ا  و  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  عملت  م��ا  وه��ذ�  �ل��ط��رق 
�خليمة على تطبيقه �شمن �إ�شرت�تيجيتها �لر�مية �إىل 

خف�س ن�شبة �حلو�دث و تقليل ن�شبة �لوفيات.
كما نا�شد �لعقيد �لعلكيم كافة �شائقي �ملركبات �خلفيفة 
�لطرق  على  �ل�شرعات  خف�س  ���ش��رورة  �إىل  �لثقيلة  و 
م�شافة  وت��رك  �لتجاوز،  ع��دم  و  �خلارجية،  و  �لد�خلية 
�أمان كافية بينهم وبني �ملركبات �لتي ت�شري �أمامهم، و 
�إيقاف مركباتهم خارج �لطريق يف حالة تعذر �لروؤية و 

�لنتظار حتى �نق�شاع �لأتربة و �لغبار. 

•• دبي-وام:

نظمت بلدية دبي ملتقى متعاملي �ل�شركات �لعاملة يف 
�لبلدية مركز تدريب ..  �لنفايات يف نادي  �إد�رة  جمال 
بتحويل  �خلا�شة  دبي  حكومة  لتوجهات  تنفيذ�  وذل��ك 
و�أكد  عامليا.  دب��ي  مكانة  وتعزيز  ذكية  مدينة  �إىل  دب��ي 
يف  �لنفايات  �إد�رة  مدير  �شيفائي  عبد�ملجيد  �ملهند�س 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  �مللتقى  �مل��ن��ا���ش��ب��ة..�أن  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح 
�ملتمثلة  دب��ي  بلدية  ب��ني  �مل�����ش��رتك  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون 
�إد�رة  جم��ال  يف  �لعاملة  و�ل�����ش��رك��ات  �لنفايات  �إد�رة  يف 
ت��ب��ادل �ملعرفة و�خل���رب�ت يف  �أج��ل  �لنفايات وذل��ك م��ن 
جمال �خلدمات �لذكية و�أف�شل �ملمار�شات و�لتطبيقات 
يف هذ� �ملجال . ومت تقدمي نبذه خمت�شرة عن �مللتقى 
�إد�رة  �لدر��شات  �ل�شادة �شباط  قبل  وعر�س مرئي من 
بتدريب  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة  مع  بالتن�شيق  �لنفايات 
للتقدمي  �ملثلى  و�لطريقة  متطلبات  ح��ول  �ملتعاملني 
يخ�س  مب��ا  �للكرتونية  �لنفايات  �إد�رة  خ��دم��ات  على 
حتويل خدمتي طلب �شهادة عدم ممانعة ملز�ولة ن�شاط 

وطلب  جت���ارة   - نقل   - جمع  �لنفايات  ب����اإد�رة  مرتبط 
�شيتم  حيث  �إلكرتونيا  �لنفايات  لنقل  مركبة  ت�شريح 
وقت وجهد  لتوفري  �حل��ايل  نوفمرب  �شهر  �إطالقها يف 
�إىل  �مللتقى  يهدف  و  معامالتهم.  �إجن��از  يف  �ملتعاملني 
وتنفيذ  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  �لذكية  دب��ي  �أه���د�ف حكومة  دع��م 
�إ�شرت�تيجية بلدية دبي وتوجيهات مدير عام �لبلدية يف 
للمتعاملني  دبي  بلدية  تقدمها  �لتي  حتويل �خلدمات 
تطبيقات  خ��الل  م��ن  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  لتب�شيط  �ل��ك��رتون��ي��ا 
�إلكرتونية ذكية هدفها �إ�شعاد �جلمهور بخدمات نوعية 
�لوقت  �خت�شار  على  وتعمل  طموحهم  تر�شي  ومميزة 

و�لتكلفة و�شرعة �لإجناز.
�لنفايات  ب���اإد�رة  �ملتمثلة  دب��ي  بلدية  �إن  �شيفائي  وق��ال 
�شر�كات مع خمتلف  لإقامة  متيزت بجهودها �حلثيثة 
لتوفري  و�لر�مية  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  موؤ�ش�شات 
للمو�طنني  �لعي�س  معايري  �أرق��ى  تدعم  ذكية  خدمات 
�لإد�رة  �أن  م��وؤك��دة   .. دب��ي  �إم���ارة  و�ل���زو�ر يف  و�ملقيمني 
م�����ش��ت��م��رة يف ه����ذ� �ل�����ش��ع��ي م���ن خ����الل ت���وف���ري �أح����دث 

�خلدمات �لذكية و�ملتطورة .

موؤمتر الأكادميية الأمريكية لطب تاأخري عالمات ال�شيخوخة يقام يف دبي
•• دبي-الفجر: 

�لثالث  �لأم��ري��ك��ي  �مل���وؤمت���ر  ي�شلط 
لتاأخري عالمات �ل�شيخوخة، و�لذي 
يقام يف دبي خالل �لفرتة ما بني 14 
رعاية  حت��ت  �ملقبل  نوفمرب   16 �إىل 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي���ر  نهيان،  �آل 
وتنمية �ملجتمع، �ل�شوء على �أحدث 
�ل��ت��ط��ور�ت يف ط��ب ت��اأخ��ري عالمات 
�ل�شيخوخة. ويتيح �حلدث �لفر�شة 
لال�شتماع  �مل��ن��ط��ق��ة  م���ن  ل��الأط��ب��اء 
ل��ب��ع�����س �أب������رز �خل������رب�ء و�لأط����ب����اء 
�مل�����ش��م��ار خالل  �ل��ع��امل��ي��ني يف ه����ذ� 

�أيامه �لثالث. 
ويف �أعقاب �لنجاح �لكبري �لذي حققه 
موؤمتر� �جلمعية �لأمريكية لتاأخري 
�أقيما  �للذين  �ل�شيخوخة  عالمات 
2012 و2013،  يف دبي يف عامي 
دبي  يف  �لثالث  �مل��وؤمت��ر  عقد  �شيتم 
�أي�شاً. وتعترب �لأكادميية �لأمريكية 
�لتي  �ل�شيخوخة  ع��الم��ات  لتاأخري 
عاملية  موؤ�ش�شة   1992 عام  �أُ�ش�شت يف 
�لتعليم  بتوفري  تعنى  ربحية  غ��ري 
�ل��ط��ب��ي وت���ق���دمي �لإجن���������از�ت ذ�ت 
�ل�شلة بتاأخري عالمات �ل�شيخوخة 
�إ�شافة �إىل �ملعرفة �لعملية و�أمناط 
ومهار�ت �لعالج لالأطباء �ملمار�شني 
�ل���رع���اي���ة  و�مل����م����ار�����ش����ني يف ق����ط����اع 
�ل�������ش���ح���ي���ة. وت���ع���ت���رب �لأك����ادمي����ي����ة 
ت��اأخ��ري عالمات  �لأم��ري��ك��ي��ة ل��ط��ب 
�ل�شيخوخة يف دبي �ل�شريك �لدويل 
وتهدف  �لأم  ل��الأك��ادمي��ي��ة  �ل��ت��اب��ع 
و�لأ�شاليب  �لأب���ح���اث  ت��وف��ري  �إىل 
عالمات  ت��اأخ��ري  ط��ب  يف  �لعالجية 

�ل�شيخوخة �لأمريكية يف �ملنطقة.

�لن�شاء.  ���ش��ح��ة  وق�����ش��اي��ا  �حل��ي��وي��ة 
و�أ�شهمت خربتها يف �جلمع ما بني 
�لبديلة  و�لعالجات  �لغربي  �لطب 
يف �إح��د�ث ث��ورة يف طريقة ممار�شة 
�ل��ط��ب ح��ي��ث حت��ر���س ع��ل��ى تعليم 
مر�شاها على معرفة �آلية �لو�شول 
يف  �ل�شخ�شية  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  �إىل 
�ل�شحة �ملطلقة و�جلمال با�شتخد�م 
�لطبيعية  �ل�����ع�����الج�����ات  �أف���������ش����ل 
و�مل�����ت�����ط�����ورة �مل�����ت�����اح�����ة. وت���������ش����ارك 
�لدكتورة لند� يف عدد من �جلل�شات 
�جلل�شات  �إح��دى  فيه  مبا  �لنقا�شية 
ت�شمينات  ح�����ول  ت��ت��م��ح��ور  �ل���ت���ي 

�لعالج �لهرموين.
�لدكتور  ي��ع��د  �آخ������ر،  ج���ان���ب  وم����ن 
��شت�شارياً  لم������ب  ج����ي  ج����وزي����ف 
�لتكاملي  �ل���ط���ب  جم����ال  يف  ط��ب��ي��اً 
�لذي  جوزيف،  ويحمل  و�لوظيفي. 
�أك���م���ل در����ش��ت��ه �جل��ام��ع��ي��ة يف كلية 
ريت�شموند  يف  �ل��ط��ب��ي��ة  ف��ريج��ي��ن��ي��ا 
�لطب  يف  �ق���ام���ت���ه  ف�����رتة  وك����ذل����ك 
بين�شيلفانيا  م���رك���ز  يف  �ل���د�خ���ل���ي 
يف  بري�شباتريون  بجامعة  �ل��ط��ب��ي 
مرخ�س  ب���ورد  ���ش��ه��ادة  فيالدليفيا، 
يف �لطب �لد�خلي و�لطب �ل�شامل. 
�أفكاره  ���ش��ي��ط��رح  �مل���وؤمت���ر،  وخ����الل 
�لعاملي  �ل��ب��د�ن��ة  مبعر�س  يتعلق  مل��ا 
لتها بتاأخري  و�لأمر��س �لقلبية و�شِ

عالمات �ل�شيخوخة. 
ع��م��ل �ل���دك���ت���ور وي��ل��ي��ام �أن�������دروز يف 
ملدة  �حل��ي��وي��ة  �لتكنولوجيا  جم���ال 
28 عاما، وهو باحث ر�ئد وخمرتع 
يف جم�����ال �ل��ت��ي��ل��وم��ري وت���اأث���ريه���ا 
�لدكتور  ح����از  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة.  ع��ل��ى 
�أن�����دروز ع��ل��ى ���ش��ه��ادة �ل��دك��ت��ور�ه يف 
جامعة  م��ن  �جلينية  �ل���ور�ث���ة  ع��ل��م 

ويحمل موؤمتر �لأكادميية �لأمريكية 
لتاأخري عالمات �ل�شيخوخة �لثالث 
ويتطر�أ  �حلياة‘  من��ط  ’طب  �شعار 
و�جلينية  �لنف�شية  �لأ���ش��ب��اب  �إىل 
و�شيناق�س  لل�شيخوخة.  و�لبيئية 
تاأخري  �أط����ب����اء  �أب������رز  م���ن  ث��م��ان��ي��ة 
و�لأ�شاتذة  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة  ع���الم���ات 
مو��شيع  و�مل���وؤل���ف���ني  �جل��ام��ع��ي��ني 
م��ه��م��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا �ل���ب���د�ن���ة، ت���و�زن 
�خلاليا،  ���ش��ي��خ��وخ��ة  �ل���ه���رم���ون���ات، 
�لجهاد، �ل�شحة �جلن�شية و�أمر��س 
تقدم  عملية  على  وتاأثريها  �لقلب 
�ل�شحية  و�لتد�بري  بالعمر  �جل�شم 
�ل��وق��ائ��ي��ة م��ن �أج����ل �ل��ت��م��ت��ع بحياة 

�أكرث �شحية و�أطول.
هورتوج،  ث��ريي  �ل��دك��ت��ور  و�شيكون 
�أك��رث �خل���رب�ء �لعامليني ت��ق��دي��ر�ً يف 
�ل�شيخوخة،  عالمات  تاأخري  جمال 
�ملوؤمتر  يف  �مل��ت��ح��دث��ني  �أب������رز  �أح�����د 
ب�شمعة عاملية مرموقة  �لذي حظي 
�لهرموين.  �لعالج  لعمله يف جمال 
وخ����الل �مل����وؤمت����ر، ���ش��ي��ت��ح��دث حول 
وجهة �لنظر �لنف�شية للتمتع بحياة 
�لهرمونية  و�ل���ع���الج���ات  �أط�������ول، 
وعالج  �لي�شية  �لأع���ر�����س  ل��ع��الج 
�ل��ه��رم��ون��ات �مل��ط��اب��ق��ة �ح��ي��ائ��ي��اً يف 
�ل�شيخوخة.  ع��الم��ات  ت��اأخ��ري  ط��ب 
وي�شغل �ل�شيد ثريي من�شب رئي�س 
تاأخري  ل��ط��ل��ب  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
تعترب  و�لتي  �ل�شيخوخة،  عالمات 
لتاأخري  دول��ي��ة  عملية  جمعية  �أب���رز 
لالأطباء،  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة  ع���الم���ات 
جمعية  رئ��ي�����س  ك���ون���ه  ج���ان���ب  �إىل 

�لهرمونات �لدولية. 
�لدكتورة  �أي�شاً  �ملوؤمتر  وي�شت�شيف 
جينيفر لند�، �خلبرية يف �لع�شاء 

�ملوؤمتر  خ��الل  و�شيعر�س  جورجيا 
على  �ل���ت���اأث���ري  يف  �ل��ت��ي��ل��وم��ري  دور 

�ل�شيخوخة و�ل�شحة ب�شكل عام.
ويقول �لأ�شتاذ نزيه خطار، �لرئي�س 
�لأمريكية  ل��الأك��ادمي��ي��ة  �لتنفيذي 
�ل�شيخوخة،  عالمات  تاأخري  لطب 
ل�شت�شافة  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ع��د�ء  ن��ح��ن 
ملكافحة  �لأم������ري������ك������ي  �مل�������وؤمت�������ر 
و�لذي  دب��ي،  يف  �لثالث  �ل�شيخوخة 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م���وؤمت���ر  ي��ع��ت��رب 
�ل���ذي يعر�س  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل��وح��ي��د يف 
بحياة  للتمتع  �لأمريكية  �لتجربة 
�ملوؤمتر  وي�شتقطب  �أف�شل.  و�شحة 
�أط���ب���اء م��ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �لعامل 
ميثلون �أبرز �لكفاء�ت يف جمال طب 

مكافحة �ل�شيخوخة .
فر�شة  �مل����وؤمت����ر  مي���ث���ل  وي�������ش���ي���ف، 
ر�ئ���ع���ة لأط���ب���اء �ل��ع��ائ��ل��ة و�لأط���ب���اء 
�ملمار�شني و�لأطباء �ملخت�شني بعلم 
�لعياد�ت  و�أ�شحاب  و�لن�شاء  �لولدة 
�لطبية  �ل�شياحة  خدمات  ومقدمي 
�ل��ت��ط��ور�ت يف  �أح���دث  على  للتعرف 
ذ�ت  �حللول  ومناق�شة  �لقطاع  ه��ذ� 
�ملر�شى يف �لإمار�ت  �ل�شلة بق�شايا 
�ملحا�شر�ت  وت��ق��دم  �ملنطقة.  ودول 
�لأ�شئلة  وج��ل�����ش��ات  �ل��ع��م��ل  وور������س 
و�لأجوبة �لتي تتخلل �ملوؤمتر �أفكار�ً 
�ل��ت��ي تعرتي  �مل��خ��اوف  ب��اأب��رز  ُتعنى 
بالعمر  �لتقدم  بينها  �لكثريين من 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �لأح���ي���ائ���ي و�أح����دث 
�لجر�ء�ت �لوقائية �لكفيلة بتمكني 
درجات  باأق�شى  �لتمتع  من  �ملر�شى 

�ل�شحة .
�لأكادميية  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
�لأم������ري������ك������ي������ة ل�����ط�����ب م���ك���اف���ح���ة 
�ل�����ش��ي��خ��وخ��ة حت��ت��ف��ل ب��اف��ت��ت��اح �أول 

مكتب لها يف دبي. وعن ذلك ي�شيف 
ثمة  �أن��ه  ن��رى  خطار،  نزيه  �لأ�شتاذ 
�إمكانيات هائلة لنمو قطاع مكافحة 
�ل�����ش��ي��خ��وخ��ة يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، 
�أول  دب����ي  �مل��ك��ت��ب يف  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث 
على  م��رخ�����ش��ة  تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ب�شكل  وخم�ش�شة  �ملنطقة  �شعيد 
�لوظيفية  باملهار�ت  لالرتقاء  كامل 
لالأطباء وممار�شي �لعناية �ل�شحية 
�ل�شيخوخة  تاأخري عالمات  يف طب 

�شريع �لتطور .
ويقول �لدكتور ن�شيم �أ�شرف، رئي�س 
�لطبية  للرعاية  �أي��ه  �أن  ’دي  مركز 
�أبوظبي،  و�ل�شت�شفاء‘،  �ملتكاملة 
�لأك����ادمي����ي����ة  لأن  �����ش����ع����د�ء  ن���ح���ن 
ت��اأخ��ري عالمات  �لأم��ري��ك��ي��ة ل��ط��ب 
ت�شت�شيف  دب�����ي  يف  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة 
�ل���ذي يتطلع �جلميع  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ� 
لإق��ام��ت��ه و�مل��ع��ن��ي ب��ت��اأخ��ري عالمات 
�لوقائي.  و�ل����ع����الج  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة 
و�ملجتمع  �ملنطقة  �شكان  �أن  ويقيناً 
�حلدث  ه��ذ�  من  �شي�شتفيد  �لطبي 
�لتعليمي �لبارز �لذي ي�شلط �ل�شوء 
على �أبرز �لتطور�ت يف �أحد قطاعات 

�لطب �حليوية .
ومن جانبه، يقول �لدكتور جر�هام 
����ش���ي���م���ب�������ش���ون، �مل�����دي�����ر �ل���ط���ب���ي ل 
تعترب  دبي،  يف  هيلث’  ’�نتليجينت 
تاأخري  لطب  �لأمريكية  �لأكادميية 
عالمات �ل�شيخوخة �ملوؤ�ش�شة �لر�ئدة 
للمقاربات  �ل���رتوي���ج  يف  �ل��ع��امل  يف 
و�لتي  �ملبتكرة،  و�ل�شحية  �لطبية 
للتعامل  �ل��وح��ي��دة  �لطريقة  متثل 
مع �لأمر��س �لقلبية على �ل�شعيد 
�لعاملي و�لتي بلغت م�شتويات حرجة 

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط .
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن زايد يوجه باإيواء ثالث اأ�شر ت�شررت منازلها نتيجة الأمطار الغزيرة يف خورفكان 

•• اأبوظبي-وام: 

�ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
منازلها  تاأثرت  �أ�شر  ثالث  باإيو�ء  �لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س  �لغربية 
�لتي  �لغزيرة  لالأمطار  نتيجة  �ل�شرقي  بال�شاحل  فكان  خور  مدينة  يف 

�شهدتها عدد من �إمار�ت �لدولة �أم�س �لول.
م�شاكنها  ت�شررت  �لتي  �لأ���ش��ر  جت��اه  �لتحرك  ب�شرعة  �شموه  وج��ه  كما 
�أف�شل  ت��ق��دمي  و  ك��اف��ة  �حتياجاتها  وتلبية  لها  �مل��الئ��م  �مل����اأوى  وت��وف��ري 

�خلدمات �لإن�شانية للمتاأثرين وم�شاندتها يف ظل ظروفها �لر�هنة.
و�أمر �شموه هيئة �لهالل �لأحمر باتخاذ �لرتتيبات �لالزمة و�ل�شتعد�د 

�ملبكر ملو�جهة �أي تد�عيات �إن�شانية قد تنجم عن مو�شم �ل�شتاء هذ� �لعام 
و �لت�شدي لآثارها على �لأهايل يف �ملناطق �لبعيدة.

وتنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان حتركت هيئة 
�لهالل �لأحمر عرب مكتبها يف �لفجرية جتاه �لأ�شر �ملت�شررة ومت نقل 
�لأ�شر �إىل �أحد �لفنادق يف خور فكان وتكفلت �لهيئة بجميع م�شتلزماتها 

و �حتياجاتها حتى تعود �إىل م�شاكنها.
تي�شري  على  حاليا  بالفرع  �ملتطوعني  و  �لعاملني  م��ن  ف��ري��ق  وي�شرف 
�أمور تلك �لأ�شر يف هذ� �لظرف �لطارئ بالتن�شيق مع بلدية خور فكان 

و�جلهات �حلكومية �ملحلية هناك.
و�أكد �شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة �لهالل 

�لأحمر �أن توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان جاءت يف �إطار 
و�شعي  �لطارئة  �حل��الت  من  �ملت�شررين  عن  للتخفيف  �شموه  مبادر�ت 
�شموه �لد�ئم لتوفري �حلياة �لكرمية لالأ�شر �ملتعففة و�أ�شحاب �حلاجات 
�لد�خلية  �لإن�شانية  �لق�شايا  ي��ويل  �شموه  �أن  �إىل  لفتا  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
�شاحته  على  �لأح��م��ر  �لهالل  دور  بتعزيز  د�ئما  ويوجه  كبري�  �هتماما 
وتلبية  �ل�شعيفة  �لفئات  و  �ل�شر�ئح  بني  �لنت�شار  و  �لتو�شع  و  �ملحلية 

�حتياجاتها يف �ملجالت كافة.
وقال �لفالحي �إن �لهيئة �شتقف بجانب �ملتاأثرين من �لأمطار �نطالقا 
�لظروف  تهيئة  على  منها  وحر�شا  جتاههم  �لإن�شانية  م�شوؤوليتها  من 

�ملالئمة لها ملمار�شة ن�شاطها �ليومي دون �أن تتاأثر بظروفها �لر�هنة.

و�أ�شار �إىل �أن هيئة �لهالل �لأحمر كونت غرفة عمليات تعمل بالتن�شيق 
�ملخت�شة  �ملحلية  �جل��ه��ات  و  �ل��دول��ة  �م����ار�ت  بقية  يف  �لهيئة  ف���روع  م��ع 
و�شع  ج��ان��ب  �إىل  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا  �جل��وي��ة  �ل��ظ��روف  م��ع  �ل�شريع  للتعامل 
�لتعامل  و  للتدخل  ��شتعد�د  حالة  يف  �لهيئة  يف  و�ملتطوعني  �لعاملني 
�ل�شكان  حياة  على  �ملبا�شر  ت��اأث��ريه  و  �ل�شتاء  ف�شل  ظ��روف  مع  �ل�شريع 
و�ملناطق  �لدولة  �إم��ار�ت  من  عدد  وكانت   . �ل�شمالية  �ملناطق  يف  خا�شة 
و�ملدن و�لقرى �ملجاورة لها قد �شهدت م�شاء �أم�س هطول �أمطار متفرقة 
تر�وحت بني �ملتو�شطة و�لغزيرة �شاحبها �نخفا�س يف درجات �حلر�رة. 
جريان  �إىل  �جلبلية  �ملناطق  على  بالهطول  ب��د�أت  �لتي  �لأم��ط��ار  و�أدت 

�ل�شعاب و�لأودية و�متالء �ملز�رع و�ملنخف�شات باملياه 

اأكد اأن التنمية املهنية اأحد اأهم مكونات خطة تطوير التعليم

احلمادي : حري�شون على دعم التطوير والبتكار يف التعليم وخطواتنا نبداأها وفرق العمل معًا
املعلمون قلب التعليم الناب�ص ونحر�ص على دعم الكفاءات العلمية واملهنية وربط الأداء باأدوات قيا�ص متقدمة

•• ال�صارقة-الفجر:

�لت�شميم  ب��رن��ام��ج  ف���ازت ط��ال��ب��ات 
�لفنون  بكلية  �ل��د�خ��ل��ي  �مل��ع��م��اري 
بجامعة  و�ل��ت�����ش��م��ي��م  �جل��م��ي��ل��ة 
ت�شميم  �أف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  �ل�شارقة 
جلناح موؤ�ش�شة �أبوظبي للمو�شيقى 
�مل�����ش��ارك يف معر�س فن  و�ل��ف��ن��ون 
�خلام�س  يف  �شيبد�أ  �ل��ذي  �أبوظبي 

من �ل�شهر �جلاري.
وقد �أعلنت �ملوؤ�ش�شة فوز �لطالبات 
م�����ري� ر������ش����د �مل������ال، وم���ي���ن���ا وطن 
، و�����ش����اب����ا ر�ه���ن���ج���ام  �ل�������ش���ي���خ���ل���ي 
ي�شلمها  �أن  و�مل����ق����رر  ب���اجل���ائ���زة، 
للطالبات معايل �ل�شيخ نهيان بن 
ورئي�س  ر�ع����ي  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
للمو�شيقى  �أب���وظ���ب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
و�ل�شباب  �لثقافة  ووزي��ر  و�لفنون 
وتنمية �ملجتمع �شمن حفل تكرمي 
للطالبات بهذه �ملنا�شبة يف �ل�شابعة 

زها حديد .
كلية  عميد  ن�شر  ع�شام  د.  و�أك���د 
�ل��ف��ن��ون �جل��م��ي��ل��ة و�ل��ت�����ش��م��ي��م �أن 
�ل��ك��ل��ي��ة م���ن تطور�ت  ت�����ش��ه��ده  م���ا 
ومتالحقة  م�����ش��ت��م��رة  و�إجن�������از�ت 
لرعاية  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ك��ن��ت��ي��ج��ة  ي���اأت���ي 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ودع������م 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�جلامعة،  ورئي�س  �ل�شارقة  حاكم 
و�ل���������ذي ي�������ش���رف �ل���ك���ل���ي���ة د�ئ���م���ا 
ب��رع��اي��ة ���ش��م��وه وح�����ش��وره ملعظم 
و�لتي  �ل��ك��ربى  �لفنية  �أن�شطتها 
م��ع��ر���س �خلريجني  �آخ���ره���ا  ك���ان 
�لأبوية  ورعايته  �ملا�شي،  للف�شل 
باأفكارهم  و�لإهتمام  �لطلبة،  لكل 
�أعرب عن فخره  كما  و�إبد�عاتهم، 
بطلبتها �لذين قال باأنهم ميثلون 
�أح�شن  ع��ل��ى  وج��ام��ع��ت��ه��م  كليتهم 

م�شتوى من �لإجادة.

، حيث  �ل��ت��ح��ك��ي��م  م����ن  م���ت���ع���ددة 
بعد  �ل��ف��ائ��ز  �لت�شميم  �إخ��ت��ي��ار  مت 
جلنة  قبل  م��ن  مطولة  م����د�ولت 
ر�شالة  يف  ورد  ح�شبما  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�ملناف�شة  �أن  وت�شمنت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة، 

كانت قوية بني �جلهات �مل�شاركة.
عن  �ل��ف��ائ��ز�ت  �لطالبات  و�أع��رب��ت 

من م�شاء �ليوم نف�شه.
ج����اء ف����وز �ل��ت�����ش��م��ي��م �مل���ق���دم من 
بني  من  �جلميلة  �لفنون  طالبات 
من  للموؤ�ش�شة  قدم  ت�شميماً   20
كافة كليات وجامعات �لدولة، وقد 
�لإختيار قبل مرحلة  مرت عملية 
ع��رب مر�حل  �لفائز  ع��ن  �لإع���الن 

�شعادتهن بهذ� �لفوز، و�أكدن �أنهن 
بذلن جهد�ً كبري�ً يف ترجمة روؤية 
�ملوؤ�ش�شة �لتي ج�شدنها يف ت�شميم 
�جل�����ن�����اح �خل�����ا������س ب����ه����ا، وك���ان���ت 
�أن  �إ�شرتطت  قد  �أبوظبي  موؤ�ش�شة 
م�شتوحى  �مل��ق��دم  �لت�شميم  يكون 
�لعاملية  �مل�شممة  و�أفكار  روؤى  من 

•• دبي – الفجر

قال معايل ح�شني �حلمادي وزير 
�لرتبية و�لتعليم �إن �لوز�رة وهي 
مت�شي نحو �إك�شاب طلبة �ملد�ر�س 
21، خل��ل��ق روح  �ل��ق��رن  م���ه���ار�ت 
�لإبد�ع و�لبتكار لديهم، فاإنها يف 
�لرتقاء  على  تعمل  نف�شه  �لوقت 
�لعاملني  ج��م��ي��ع  �أد�ء  مب�����ش��ت��وى 
م�شري�ً  �ملعلمني،  ول�شيما  فيها، 
معاليه �إىل �أن �لرتبية تاأخذ بعني 
�لعتبار نتائج �لتقييم �لذي �أد�ه 
و�أن���ه���ا تر�شد   ، ك��اف��ة  �ل��ع��ام��ل��ون 
و�لرب�مج  �لإج����ر�ء�ت  من  حزمة 
لتنمية  �ملتخ�ش�شة،  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�لإد�رية  �لهيئات  �أع�شاء  ق��در�ت 

�لتدريب  ف��ه��و  �ل���ث���اين  �لجت������اه 
باملمار�شات  ي��رت��ب��ط  �ل���ذي  �ل��ع��ام 
و�ملعايري  و�أدو�ت�����ه�����ا،  �ل���رتب���وي���ة 
�لعنا�شر  يف  ت���وف���ره���ا  �ل����و�ج����ب 
�لب�شرية لإد�رة �لعملية �لتعليمية 
�لأك����م����ل، ويف كال  �ل���وج���ه  ع��ل��ى 
 - �ل��رب�م��ج  �شتعتمد  �لجت��اه��ني، 
�أف�شل  على   - معاليه  ي�شري  كما 
�مل��ع��اي��ري و�ل��و���ش��ائ��ل �مل��ع��م��ول بها 
دول���ي���اً، و�مل��وث��ق��ة ب��اأع��ل��ى درج���ات 

�جلودة .
و�أك�����د م��ع��ايل وزي����ر �ل��رتب��ي��ة �أن 
�شقف �لتوقعات بات مرتفعاُ، �أمام 
ت�شمنتها  �لتي  �لتطوير  �أه��د�ف 
خطة �لتعليم ) 2015 2021(، 
وخ��ا���ش��ة �لأه�����د�ف �ل��ر�م��ي��ة �إىل 

جاذبة، ومناهج ومقرر�ت در��شية 
وقبل  حديثة،  وتقنيات  م��ط��ورة، 
ب���وج���ود م��ع��ل��م متميز  ك���ل ذل����ك 
�إد�رة  ق���ادر على  م��در���ش��ة  وم��دي��ر 
م��در���ش��ت��ه ب���ك���ف���اءة، وخ��ا���ش��ة مع 
و�أدو�ر  �مل���در����ش���ة  �أه������د�ف  ت��ط��ور 

�لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي .
�أم��ام مرحلة  �إننا   : ولفت معاليه 
توؤكد  ن��وع��ي��ة،  وحت����ولت  فا�شلة 
�لعمل  ف���ري���ق  �م����ت����الك  �أه���م���ي���ة 
�لرتبوية  �لإد�رة  وف��ن��ون  لأدو�ت 
�ل�شليم،  و�لتخطيط  �حل��دي��ث��ة، 
و�لبتكار و�لإبد�ع، ويف �شبيل ذلك 
حر�شت �لوز�رة على توفري �أف�شل 
�لرب�مج �لتدريبية للعاملني فيها 
ك��اف��ة، ب��د�ي��ة م��ن ق��ي��اد�ت �لوز�رة 

وجه  على  و�لفنية  و�لتدري�شية 
�لتحديد .

وذكر معاليه : خطو�تنا - وفريق 
و�لتطوير  �لبتكار  نحو   - �لعمل 
�لتنمية  خالل  ومن  معاً،  نبد�أها 
�ل����ت����ي تعد  �مل�������ش���ت���م���رة،  �مل���ه���ن���ي���ة 
تطوير  خطة  مكونات  �أه���م  �أح���د 
�لأ�شا�شية  ورك��ي��زت��ه��ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
حر�شت  �لأه����م����ي����ة،  ه�����ذه  وم�����ن 
�لتدريب  ي��ك��ون  �أن  على  �ل����وز�رة 
�أولهما  م��ت��و�زي��ني،  �جت��اه��ني  يف 
ي��ت�����ش��ل ب��ال��ت��خ�����ش�����س و�مل����ج����ال 
و�ملهام �لتي يقوم بها �مل�شتهدفني 
�لنتائج  جانب  �إىل  �لتدريب،  من 
حتقيقها  �مل���ط���ل���وب  و�لأه���������د�ف 
م��ن �ل��رب�م��ج و�مل�����ش��روع��ات . �أما 

�أهد�فها  وحتقيق  �إجناحها  �أج��ل 
كل �لتد�بري و�لإجر�ء�ت .

�لرتبية  وزي�����ر  م���ع���ايل  و�أ�����ش����اف 
تدخر  ل���ن  �ل�������وز�رة  �إن   : ق���ائ���اًل 
و�شعاً يف دعم عنا�شرها �لب�شرية، 
وتعزيز �لكفايات �لعلمية و�ملهنية 
وح�����ت�����ى �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة ل���دي���ه���م، 
�لعاملني  �إدر�ك  يف  ت��ث��ق  وه����ي 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  ل�����ش��رور�ت  فيها 
يف  تثق  كما   ، �لعمل  ومقت�شيات 
�لوطنية  بامل�شوؤولية  �لتام  وعيهم 
، جتاه �أجيال تريد دولة �لإمار�ت 
عالية  درج������ة  ع���ل���ى  ي���ك���ون���و�  �أن 
و�لبتكار،  و�مل��ع��رف��ة  �ل��ع��ل��م  م���ن 
�لهدف  ه��ذ�  �أن  معاليه  مو�شحاً 
�شيظل رهناً بتوفري بيئة تعليمية 

�لتقليدي،  �لتعليم  م��ن  �خل���روج 
و�لتلقني، وغري ذلك من �لو�شائل 
�لنمطية و�لطر�ئق �ملاألوفة، ومن 
هنا �أ���ش��ب��ح �ل��ع��ام��ل��ون يف �ل���وز�رة 
و�مليد�ن على �ختالف م�شتوياتهم 
�لوظيفية، �أمام حتديات، تتطلب 
منهم �لعمل على �لتنمية �لذ�تية 
وو�شائل  تقنية  مهار�ت  و�كت�شاب 
�شت�شهده  م���ا  مل��و�ك��ب��ة  ع�����ش��ري��ة، 
�ملرحلة �ملقبلة، وجمار�ة �لتطوير 
و�ملبتكرة،  �لأ�شا�شية  وم�شتلزماته 
�جلميع  �شيحتاج  ذل���ك  وب��ج��ان��ب 
�إىل �لتقييم �لدوري، �لقائم على 
ربط �لأد�ء باأدو�ت قيا�س متقدمة 
عمليات  م���و�����ش���ل���ة  ث����م  وم�����ن   ،
�لتدريب، �لتي �تخذت �لوز�رة من 

وحتى كوكبة �لعاملني يف �مليد�ن. 
وذكر معايل �حلمادي : من �أجل 
حتقيق �لفائدة �ملرجوة من بر�مج 
�لتدريب �ملتقدمة و�ملتطورة، فقد 
بد�أنا مرحلة قيا�س �ملهار�ت لدى 
جميع فئات فريق �لعمل تت�شمن 
هذه �ملرحلة تقييم مو�شع جلميع 
�مل���������ش����وؤول����ني و�مل����وظ����ف����ني، مبن 
�ل��ه��ي��ئ��ات �لإد�ري����ة  �أع�����ش��اء  فيهم 
و�ملوجهني،  و�لفنية  و�لتدري�شية 
منهجية  �لعملية،  بهذه  ويت�شل 
�مل�شتمر  ل���ل���ت���دري���ب  و������ش����ح����ة 
�شت�شهم  �ل��ت��ي  �مل��ه��ن��ي��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
ت��دري��ب، تتنا�شب  ب��ر�م��ج  ب��ن��اء  يف 
م���ع خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات، وذل�����ك يف 
حديثة  م����ب����ادئ  �إر������ش�����اء  ���ش��ب��ي��ل 

وحتقيق  �ل��رتب��وي��ة،  للممار�شات 
و�أف�شل  �لأد�ء،  م�شتويات  �أع��ل��ى 
درج���������ات �جل���������ودة و�ل���ت���م���ي���ز يف 
خالل  و�مل�شوؤوليات  �مل��ه��ام  �إجن���از 
�ملرحلة �ملقبلة، �إىل جانب �شمان 

�مل�شد�قية و�لعد�لة للجميع، 
و�خ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه ت�����ش��ري��ح��ات��ه يف 
يد�ً  لنكن   : ق��ائ��اًل  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ� 
�ل��ب��ن��اء.. لنكن  و�ح���دة يف مرحلة 
قلباً و�حد�ً، وبيتاً و�حد�ً،و فريقاً 
و�حد�ً يف خطو�تنا نحو �لتطوير 

و�لبتكار �لتي نبد�أها معاً .

�شرطة اأم القيوين تكرم �شركتي العربية وليربتي لل�شيارات
•• اأم القيوين-الفجر:

عام  مدير  �لغربي  م�شبح  عبيد  �لعقيد  �شعادة  ق��ام 
ب�شرطة  �مل�شاندة  و�خلدمات  للمو�رد  �لعامة  �لإد�رة 
�أم �لقيوين بتكرمي كل من �ل�شركة �لعربية لل�شيار�ت 
و�شركة ليربتي لل�شيار�ت، وذلك جلهودهم وتعاونهم 

�لنقل  ق�شم  دع��م  يف  ودوره��م  ��شرت�تيجيني  ك�شركاء 
�ل��غ��رب��ي على دور �شركاء  و�أك���د  ب��ال��ق��ي��ادة.  و�مل�����ش��اغ��ل 
�لقيادة و�أهميته يف حتقيق روؤية ور�شالة �لقيادة، و�أثر 
ذلك يف دعم �لأه��د�ف �مل�شرتكة وتعزيز قيم ومبادئ 
وهي  �مل��ن�����ش��ودة  للغاية  للو�شول  و�ل��ت��ك��ات��ف  �ل��ت��ع��اون 

حفظ �لأمن و�ل�شتقر�ر يف دولتنا �لغالية.

فوز كلية الفنون اجلميلة بجامعة ال�شارقة بجائزة 
ت�شميم جناح موؤ�ش�شة اأبو ظبي للمو�شيقى والفنون

الطالبة: �سابا راهنجام الطالبة: �مينا �طن ال�سيخليالطالبة: مريا را�سد املال

حمدان بن زايد يطلع على عملية تطوير مراكز اخلدمات البلدية وم�شاريع البنية التحتية واملرافق اخلدمية لبلدية املنطقة الغربية
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أكد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية �أن �لقيادة �حلكيمة �أولت 
�لغربية  للمنطقة  �هتمامها  جل 
بتنفيذ  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
�خلدمية  �لقطاعات  من  �لعديد 
لالحتياجات  وف���ق���ا  و�ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
للم�شاهمة  �ل�شرورية  و�ملتطلبات 
يف دفع عجلة �لتنمية �لقت�شادية 
باملنطقة. جاء ذلك  و�لجتماعية 
خالل �إطالع �شموه بق�شر �لنخيل 
�لتطويرية  �مل�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  �م�����س 
بلدية  تقدمها  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات 
للمو�طنني.  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�مل�شاريع  ت��ل��ك  �إن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح���ر����س  ت��ع��ك�����س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل على  رئ��ي�����س 
ت��وف��ري �حل��ي��اة �لكرمية  ���ش��رورة 
ملو�طني �لدولة ومبتابعة �لفريق 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 

لو�شع ذلك حيز �لتنفيذ.
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�إط��ل��ع 

ورعايتها ب�شكل م�شتمر.
�شمو  �أع������رب  �ل���ل���ق���اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
�ل�������ش���ي���خ ح�����م�����د�ن ب�����ن ز�ي�������د �آل 
�لتي  للجهود  تقديره  عن  نهيان 
بلدية  يف  �مل���������ش����وؤول����ون  ي��ب��ذل��ه��ا 
�ىل  ..ودع���اه���م  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 
و�للتز�م  �أف�����ش��ل  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 
�جلمهور  �ىل  �خل��دم��ات  باإي�شال 
على  و�ل����ت����اأك����ي����د  و�مل�������ش���ت���ف���دي���ن 
للخدمات  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل���ت���ط���وي���ر 

�ملقدمة.
عيد  �شعيد  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�ل�شوؤون  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��غ��ف��ل��ي 
بن  حمد  حممد  و�شعادة  �لبلدية 
عز�ن �ملزروعي وكيل ديو�ن ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية و�شعادة 
�شلطان بن خلفان �لرميثي مدير 
م��ك��ت��ب ���ش��م��و مم���ث���ل �حل����اك����م يف 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة و���ش��ع��ادة عتيق 
�لعام  �مل���دي���ر  �مل����زروع����ي  خ��م��ي�����س 
بالإنابة  �لغربية  �ملنطقة  لبلدية 
و�ملدر�ء �لتنفيذيني خلدمات �ملدن 
�لتنفيذيني  و�مل����در�ء  و�شو�حيها 
لتخطيط  �ل��د�ع��م��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
وم���در�ء  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �مل���دن 
�حلكومية  �خل�����دم�����ات  م�����ر�ك�����ز 

�ملتكاملة )مت(. 

�ل�شكاين ملدن �ملنطقة �لغربية.
�لعر�س  خ����الل  ���ش��م��وه  وت���ع���رف 
�حتياجات  حتديد  ت��ط��ور�ت  على 
من  �ل��ع��زب  م��ن  �لغربية  �ملنطقة 
عزب  عملية  يف  ت��اأط��ريه��ا  خ���الل 
�لتطور  مع  تتو�ءم  حيث  نظامية 
�ل�شكاين  و�ل����ن����م����و  �ل����ع����م����ر�ين 

و�حتياجات �ملجتمع.
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شاهد  و 
ز�يد �آل نهيان عدد� من �لت�شاميم 

�لجتماعية  �مل��ر�ك��ز  م�شروع  م��ن 
ومر�فق  �أ���ش��و�ق��ا  تت�شمن  و�ل��ت��ي 
ومكاتب  وم����ط����اع����م  ت���رف���ي���ه���ي���ة 
هذ�  و�شيوفر   .. �شكنية  ووح���د�ت 
�مل�����ش��روع م��ر�ف��ق خ��دم��ي��ة ت�شاهم 
يف دفع عجلة �لتطور �لجتماعي 
�لغربية.  للمنطقة  و�لقت�شادي 
و�أكد �شمو ممثل �حلاكم باملنطقة 
�لغربية �شرورة �لهتمام باملظهر 
و�جل���م���ايل يف جميع  �حل�����ش��اري 

ونظافتها  �لغربية  �ملنطقة  م��دن 
وتنا�شق مظهرها و�مل�شتوى �ملرجو 
من �لقيادة لكافة مدنها. كما �أكد 
�شموه �شرورة �لهتمام مبكت�شبات 
و�ل�شتمر�ر  تر�ثها  م��ن  �ملنطقة 
�لنباتات  زر�ع����ة  يف  �له��ت��م��ام  يف 
للعو�مل  �ملقاومة  �ملحلية  �لربية 
�لتقليل  ت�شمن  و�ل��ت��ي  �مل��ن��اخ��ي��ة 
�ملياه بال�شافة �ىل  �إ�شتخد�م  من 
�لتقليل من �حلاجة �ىل �شيانتها 

�لعر�س  خ����الل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�لذي قدمه �شعادة �ملهند�س عتيق 
�لعام  �مل���دي���ر  �مل����زروع����ي  خ��م��ي�����س 
بالإنابة  �لغربية  �ملنطقة  لبلدية 
ع��ل��ى م�����ش��روع م��ر�ك��ز �خل��دم��ة يف 
�ملنطقة �لغربية و�لتي �شتقدم كافة 
وغري  �ملبا�شرة  �لبلدية  �خلدمات 
�ملنطقة  م��دن  جميع  يف  �ملبا�شرة 
�لعاجل حيث  �لقريب  �لغربية يف 
�لغربية  �ملنطقة  ب��ل��دي��ة  �شتعمل 

ع��ل��ى �ل��ت��ط��وي��ر وم��ت��اب��ع��ة حت�شني 
�لروؤية  �ىل  ل��ل��و���ش��ول  خ��دم��ات��ه��ا 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  م���ن  �مل���رج���وة 
تقدمي  للو�شول �ىل �جلمهور يف 

�ف�شل �خلدمات.
وت��ع��رف ���ش��م��وه ع��ل��ى ���ش��ري �لعمل 
و�شيانة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  ب��امل�����ش��اري��ع 
�لبنية �لتحتية و�ملر�فق �لرتفيهية 
من خالل مر�كز �خلدمة ل�شمان 
�إعطاء كل مدينة من مدن �ملنطقة 

�لغربية �لهتمام �ملبا�شر وتطوير 
�خلدمات و�ملر�فق �لعامة.

ع��ل��ى م�شاريع  ���ش��م��وه  �إط���ل���ع  ك��م��ا 
�لبنية �لتحتية لالأحو��س �ل�شكنية 
ل���ل���م���و�ط���ن���ني ووج�������ه ب�������ش���رورة 
�لبنية  �لإ�شر�ع يف توفري خدمات 
�ل�شكنية  ل���الأح���و�����س  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
بحيث  �لغربية  �ملنطقة  م��دن  يف 
�ملو�طنني  ج��اه��زي��ة  م��ع  ت��ت��ز�م��ن 
و�لنمو  �ل�شكنية  �لأر����ش��ي  لبناء 

اأبوظبي �شرطة  مو�شيقى  مع  يتفاعلون  برلني  يف  متفرج  األف   20
•• اأبوظبي-وام: 

�لعا�شمة  م��ن جماهري  متفرج  �أل��ف   20 م��ن  �أك��رث  تفاعل 
�لإملانية "برلني" مع مو�شيقى �شرطة �أبوظبي �لتي قدمت 
معزوفات مو�شيقية وطنية وتر�ثية يف قاعة ماك�س ��شميلنج 
يف  �ل��ك��ربى  �ملو�شيقية  باحلفالت  خا�شة  ق��اع��ة  وه��ي  ه��ول 
 2014 تاتو  برلني وذلك �شمن فعاليات مهرجان برلني 
�أكتوبر   31 يف  �فتتح  �ل���ذي  �لع�شكرية  �ملو�شيقية  للفرق 

�ل�شام�شي  �شعيد  �شيف  �لعقيد  وقال  �م�س.  و�ختتم  �ملا�شي 
�لنو�دي  �إد�رة  و�لجتماعي يف  �لثقايف  �لن�شاط  ق�شم  رئي�س 
و�لأن�شطة �لريا�شية رئي�س �لوفد �ملر�فق ملو�شيقى �ل�شرطة 
متميز�  عر�شا  قدمت  �أبوظبي  �شرطة  مو�شيقى  فرقة  �إن 
ومبهر� بزيها �لقدمي خالل مرحلة تاأ�شي�س �شرطة �أبوظبي 
باملار�س  �ملو�شيقي  �ل��ع��ر���س  و�ن��ط��ل��ق  �ل�شرطة  ومو�شيقى 
�لإم��ار�ت��ي ثم معزوفة من  �لعلم  �لعربي �جل��الء يتقدمها 
�لرت�ث �لبحري بعنو�ن هو يا مال مع ��شتخد�م �آلة �ملحار 

�ملو�شيقية �ل�شهرية باإ�شد�رها �أ�شو�تا �شبيهة ب�شوت �أمو�ج 
�ل��ب��ح��ر وت��و�ل��ت �مل��ع��زوف��ات �لإم��ار�ت��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة ملو�شيقى 
بعنو�ن  �ل��رت�ث��ي��ة  �لعيالة  ل��وح��ة  مقدمة  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة 
و  �لعلم  بيوم  �لمار�ت  �حتفالية  "د�ري علمها" تز�منا مع 
ختام  يف  �ن��ه  وق��ال  عاليا.  جماهرييا  جتاوبا  �للوحة  لق��ت 
�جلمهور  �أبوظبي  �شرطة  مو�شيقى  فاجاأت  �لأول  عر�شها 
�لأملاين مبعزوفة �ملار�س �لأملاين و�لتي تعترب من �ملعزوفات 
�لرت�ثية �مل�شهورة لديهم بعنو�ن مو�شيدين و ذهل �جلمهور 

�لأملاين و�شط ت�شفيق حار ملو�شيقى �شرطة �أبوظبي من دقة 
�أد�ئها و�إبد�عها يف �د�ء �ملعزوفة �لأملانية �ل�شهرية. و �أ�شاف 
�ليوم  نف�س  م�����ش��اء  يف  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  مو�شيقى  ���ش��ارك��ت 
�لع�شكرية  �ملو�شيقية  للفرق  �ملخ�ش�س  �جلماعي  بالعر�س 
و�شتقدم عرو�شا �أخرى يف مهرجان تاتو 2014 يف �لثاين 
من �شهر نوفمرب �حلايل كما �شتقدم �لفرقة معزوفة �لعلم 
يف يوم �لعلم لدوله �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف مقر �شفاره 

�لدولة غد� تز�منا مع �حتفالت �لمار�ت بيوم �لعلم .
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اأخبـار الإمـارات

اأخبار ال�شاعة: خلق ثقافة عاملية يف مواجهة الأزمات 
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إنه يف خ�شم حر�شها على �مل�شاهمة ب�شكل مبتكر يف 
موؤخر�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أطلقت   .. �لعاملية  �لتحديات  مو�جهة 
مبادرة بعنو�ن حملة �لع�شف �لذهني �لإمار�تي.. لعامل �أف�شل لت�شع خال�شة 
�شربت  �أن  ب��ع��د  خ�شو�شا  �ل��ع��امل  �أم����ام  �ل��ذه��ن��ي  �لع�شف  جم���ال  يف  خ��رب�ت��ه��ا 
تبنيها  عرب  و�ملبتكر  �جل��اد  �حلكومي  للعمل  و�قعيا  مثال  �لإمار�تية  �حلكومة 
�أفر�د  م��ع  للتفاعل  كاآلية  �لذهني  �لع�شف  منهجية  �ملا�شية  �ل��ف��رت�ت  خ��الل 
جمتمعها و�لتعرف على مقرتحاتهم يف مو�جهة �لتحديات �لآنية وتطلعاتهم 
ب�شاأن �مل�شتقبل. وحتت عنو�ن خلق ثقافة عاملية يف مو�جهة �لأزمات �أ�شافت �أن 
�لتوقيت �لذي �أطلقت فيه دولة �لإمار�ت هذه �ملبادرة .. ل يخلو من دللت فهي 
تاأتي يف �إطار �ل�شتعد�د ل�شت�شافة جمال�س قمة �لأجندة �لعاملية �لتي �شتعقد 

على �أر��شيها خالل �لفرتة 9 - 11 نوفمرب �جلاري وهي �إحدى �أهم �لفعاليات 
ومتخذي  �لقادة  حر�س  �أول  وهي  �ل�شو�هد  من  عدد  ظل  يف  �لكربى  �لدولية 
�لقر�ر من جميع �أنحاء �لعامل ف�شال عن نخبة كبرية من �لأكادمييني و�خلرب�ء 
و�ملتخ�ش�شني رفيعي �مل�شتوى على �مل�شاركة يف هذه �لقمة. و�أكدت �لن�شرة - �لتي 
ي�شدرها مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية - �أن ثاين �ل�شو�هد 
هي �لطبيعة �ل�شاملة جلدول �أعمال �لقمة �لذي يغطي �لق�شايا �لدولية �مللحة 
يف  �ل�شرت�تيجية  و�لق�شايا  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  و�ملياه  �لطاقة  جم��الت  يف  كافة 
�لتعليم و�ل�شحة �إ�شافة �إىل ق�شايا �لإرهاب وغريها من �ملو��شيع ذ�ت �لتاأثري 
للم�شكالت  فعالة  حلول  و�شع  �إىل  �لقمة  �شعي  وثالثا  �لب�شرية  م�شتقبل  يف 
و�لأزم��ات �لدولية وو�شع ت�شور ملا �شيكون عليه �لعامل يف �مل�شتقبل. و�أو�شحت 
هذ�  يف  �أف�شل  لعامل   ... �لإم��ار�ت��ي  �لذهني  �لع�شف  حملة  م��ب��ادرة  �إط��الق  �أن 
�لتوقيت ياأتي يف �إطار حر�س �لإم��ار�ت على توظيف ما حتوزه هذه �لقمة من 

�ملجتمعي  �لذهني  �لع�شف  باأهمية  �لعاملي  �لوعي  زي��ادة  �أج��ل  �هتمام عاملي من 
�أثبتت  �أن  بعد  و�مل�شتقبلية خ�شو�شا  �لآنية  �لتحديات  فعالة يف مو�جهة  كاآلية 
�ملا�شية  �ل��ف��رت�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة خ��الل  �لآل��ي��ة فعاليتها يف متكني �حلكومة  ه��ذه 
و�لتعرف  �لإمار�تي  �ملجتمع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �لإيجابي مع  �لتفاعل  من 
على تطلعاته �مل�شتقبلية. و�أ�شارت �إىل �أنه من هذه �لز�وية ونظر� �إىل ��شتفادة 
�ملجتمعني يف جمال�س قمة �لأجندة �لعاملية من خمرجات حملة �لع�شف �لذهني 
�لإمار�تي ... لعامل �أف�شل فمن �ملتوقع �أن تخرج هذه �لقمة هذ� �لعام بتو�شيات 
وقر�ر�ت �أكرث قربا ملا ت�شبو �إليه �ل�شعوب حول �لعامل و�أكرث قدرة على مو�جهة 
عن  ف�شال  �ملحلية  جمتمعاتهم  يف  تو�جههم  �لتي  �مللحة  و�لأزم���ات  �لتحديات 
و�لأمن  �ل�شتقر�ر  تهدد  و�لتي  �حل��دود  متعدية  و�لأزم��ات  �لتحديات  مو�جهة 
�لعاملي ب�شكل عام و�لإ�شهام يف رفد �جلهود �لدولية �لر�مية �إىل �إحد�ث تنمية 
من  تخرج  �ملبادرة  هذه  �أن  وخا�شة  وجد  �أينما  بالإن�شان  ترتقي  �شاملة  دولية 

نطاق �لأطر �لتقليدية يف تقدمي �حللول وتعتمد على �لتحاور و�لتو��شل بني 
�لعقول حول �لعامل وتقوم على توحيد �جلهود و�لأفكار لتقدمي �أجنح �لو�شائل 
ختام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  وبينت  �لإن�شانية.  خلدمة  �مل�شخرة  �ملبتكرة  و�حل��ل��ول 
تطلعاتهم  على  و�لتعرف  �ل�شعوب  مع  �حلكومات  تفاعل  �أن  �لفتتاحي  مقالها 
�حلكومات  هذه  �شتجنيه  �ل��ذي  �لوحيد  �لعائد  فقط  هو  لي�س  �مل�شتقبل  ب�شاأن 
�أف�شل  �لإمار�تي..لعامل  �لذهني  �لع�شف  حملة  مبادرة  ور�ء  من  �لعامل  حول 
�لعاملية  توحيد �جلهود  ت�شهم يف  �أن  �شاأنها  �مل��ب��ادرة من  ه��ذه  �أن  �إىل  .. م�شرية 
�لر�شمية وغري �لر�شمية يف مو�جهة �لأزمات و�لتحديات و�شتخلق ثقافة عاملية 
ور�أيا عامليا و�حد� ب�شاأن طبيعة �لأزمات �لعاملية و�آليات مو�جهتها وهو مك�شب له 
�أهمية كبرية يف ظل ما و�شل �إليه �لعامل �لآن من �نفتاح وتد�خل وما و�شلت �إليه 
�لق�شايا و�لتحديات من ت�شابك وتعقيد وهو و�قع مل تعد فيه �أي دولة مبعزل 

عن حميطها �لعاملي �ملعقد و�ملت�شابك و�لآخذ يف �لتغري و�لتبدل �ل�شريع. 

�شلطان بن زايد : الإمارات بقيادة خليفة حققت مكانة دولية كبرية

وزارة الثقافة وبريد الإمارات ت�شدران طابعًا بريديًا بعنوان ارفعه عاليًا ليبقى �شاخمًا

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ق��ال 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إن �شاحب  �لدولة 
حفظه �هلل يتابع بقيادته �حلكيمة م�شرية عظيمة بد�أها �لو�لد �ملغفور له 
باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب ثر�ه موؤ�ش�س �لدولة وباين 
نه�شتها مع �أ�شقائه حكام �لإمار�ت. و�أ�شاف �شموه يف مقال له �أن �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ت�شلم �لر�ية باقتد�ر وو�كب م�شرية 
و��شتقى  ج�شام  م�شوؤوليات  من  فيها  كان  ما  وكابد  بد�يتها  من  �لتاأ�شي�س 
خاللها حكمة �لأب �ل�شامية وقيمه �لنبيلة �لعليا �لتي مالأت قلبه بالإميان 
و�أ�شاءت طريقه باملحبة �لتي �أخل�س بها ل�شعبه فاأخل�س له �شعبه وبادله 
�لوفاء جهد� خال�شا وعمال دوؤوبا يت�شاعد نحو �أهد�ف تتجدد مع جتدد 
�حلياة وتكرب مع �رتقاء �لطموح �إىل مزيد من �لرقي يف بناء �لإن�شان ويف 
�لتو�شع يف �لتنمية �ل�شاملة ويف �لعمر�ن. و�أو�شح �أن �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�أن  �شعبا  ك��ان  كبري  لقائد  يكون خليفة  �أن  يف  كبري�  و�ج��ه حتديا  �لدولة 
ميالأ مكانه �أحد..لكن �ملهمة �ل�شاقة �لع�شرية بدت �شهلة ي�شرية على من 
تخرج من مدر�شة ز�يد يف فل�شفة �حلكم �لر�شيد و�كت�شب خ�شالها �لرفيعة 
و�أخالقها �ل�شامية و�أدرك �أن �لقوة تاأتي من ر�شا �هلل ومن �لإخال�س �ملتبادل 
دولة  �شهدتها  �لتي  �لع�شر  �ل�شنو�ت  �أن  �شموه  و�أو�شح  و�شعبه.  �لقائد  بني 
�لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة متيزت بكونها عمال نوعيا يف 
جمال متتني �لبنى �لتحتية وت�شييد مزيد من �ملر�فق �حليوية و�لهتمام 
بزيادة �ل�شتثمار�ت يف �لإمار�ت ول�شيما يف ميادين �ملاء و�لكهرباء و�لطرق 
و�ل�شحة و�خلدمات �لعامة كما متيزت بتنامي �لهتمام بال�شباب وتوفري 

�ملزيد من فر�س �لتعلم و�لعمل وجاء �شندوق خليفة لتمكني �لأبناء عرب 
دعم م�شاريع �ل�شباب لرفع �شويتهم �لنتاجية و�لقت�شادية و�لجتماعية 
وعطائها  �لإن�شانية  لالأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  ن�شاط  �متد�د  �إىل  و�أ�شار   .
متييز  دون  �لنا�س  لكل  باملحبة  �ملفعمة  �لقيادة  �شمة  هو  �إن�شاين  بعد  �إىل 
�أن  منذ  �لنا�س  قلوب  وم��ا غر�شه يف  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  به  يعنى  ماكان  وه��ذ� 
�متدت يد �خلري مل�شاعدة �ملنكوبني و�ملحتاجني وملعونة �ل�شعوب �ل�شديقة 
�أن  �آل نهيان ..  يف م�شاريعها �لتنموية. و�أكد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
دولة �لإم��ار�ت متكنت خالل هذه �ل�شنو�ت �لتي مرت - هادئة هانئة - �أن 
�لنفط  يبقى  �لقومي كيال  �لدخل  تنويع م�شادر  حتقق مهمة �شعبة هي 
وحده م�شدر �لرثوة وقد قال �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بو�شوح .. �إننا 
م�شادر  بتنويع  �لبرتول  ين�شب  عندما  �مل�شتقبل  مو�جهة  كيفية  يف  نفكر 
�لدخل �لقومي يف وقت مبكر حتى ل يظل �قت�شادنا معتمد� على �لبرتول 
وبناء �لإن�شان على هذه �لأر�س هو �لرثوة �حلقيقية لأن �ملال ل يدوم ولأن 
تقدما  �لدولة  ت�شهد  �أن  ك��ان طبيعيا  �إن��ه  وق��ال   . �لتقدم  �أ�شا�س  هو  �لعلم 
متميز� يف تو�شع �لتعليم يف كل مر�حله وبخا�شة يف �لتعليم �لعايل حيث 
باتت �جلامعات تتناف�س يف تقدم �ل�شوية �لأف�شل و�لأمثل وفق مو��شفات 
عاملية متقنة وتطوير م�شتمر وكان �شموه ينطلق من روؤية م�شتقبلية لكون 
ثروة �لإمار�ت �ليوم لي�شت ملكا لهذ� �جليل وحده و�إمنا هي ملك لالأجيال 
�لقادمة �لتي نحر�س على �أن جتد يف م�شتقبلها �قت�شاد� قويا متينا متنوعا 
�إىل جانب متكنها �لعلمي ورقيها �لجتماعي وقدر�تها �لنوعية �لتي توفر 
ما  مو�كبة  من  �ملزيد  لتحقيق  وتدفعها  و�لرخاء  و�ل�شتقر�ر  �لتقدم  لها 
لبد  كان  قويا  �مل�شتقبل  بناء  يكون  كي  �أن��ه  �شموه  و�أو�شح  �لعامل.  ينجزه 
ومتكني  تعميق  وم��ن  �ل��دول��ة  يف  و�لقيادية  �ل�شيا�شية  �لبنى  تطوير  م��ن 

�مل�شاركة �ل�شعبية يف �إدر�ة �شوؤون �لدولة و�ملجتمع .. م�شري� �إىل �أن ما �أعلنه 
�آل نهيان يف خطابه مبنا�شبة �ليوم  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لوطني �ل� 34 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف عام 2005 �شيبقى يف 
ذ�كرة �لأجيال يف �إطالق مرحلة �لتمكني مل�شرية �لعمل �ل�شيا�شي �لربملاين 
�شلطة  ليكون  وتفعيله  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  دور  وتعزيز  �لدولة  يف 
م�شاندة ومر�شدة ود�عمة للحكومة �لتي حققت م�شاريع تنمية م�شتد�مة 
متو�زنة وح�شلت يف �لعام �ملا�شي 2013 على �ملركز �لأول عامليا يف جمال 
�لأخرية  �لع�شر  �ل�شنو�ت  قد تطور يف هذه  باأنه  ون��وه  �لكفاءة �حلكومية. 
ح�شور �ملر�أة �لإمار�تية يف كل ميادين �لعمل ويف مو�قع �مل�شوؤولية �لرفيعة 
و�لتعليمي  للعمل �حلكومي  �لأك��رب  �لر�فد  �ليوم  ي�شكلن  �لإم��ار�ت  ون�شاء 
و�ل�شحي و�لقت�شادي. و�أ�شاف �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان �أنه 
على �ل�شعيد �ل�شيا�شي حققت دولة �لإمار�ت مكانة دولية كبرية يف �حلر�ك 
�لعاملي وكانت فاعلة يف ح�شورها يف �لأحد�ث �لكربى �لتي �شهدتها �لأمة 
�لعربية و�ملنطقة كلها عرب دور �إيجابي يف تقدمي �لعون و�مل�شاندة لل�شعوب 
على  ولتاأخذ  �لعطاء  يف  عامليا   16 �ل���  �لدولة  لتكون  و�ل�شديقة  �لعربية 
يف  �لأطفال  تعليم  م�شوؤولية  و�مل�شتد�مة  �لتنموية  م�شروعاتها  يف  عاتقها 
�لتعقيد  من  ذروة  بلغت  �لتي  و�مل�شكالت  للعقبات  �حللول  وتقدمي  �لعامل 
بخا�شة خالل �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية. و�أو�شح �أن �لتطور�ت فر�شت على 
�لإمار�ت �أن تقفز يف متكني قدر�تها �لع�شكرية فبنت قوتها �لدفاعية �لتي 
�عتربها �شمو رئي�س �لدولة �شرطا لتدعيم �ل�شالم و�لأمن وقد �أكدت دولة 
�لإمار�ت يف نهجها �ل�شيا�شي �لعربي حر�شها على �لتو�فق �لعربي ومتتني 
�لعالقات �لأخوية مع كل �لبلد�ن �ل�شقيقة وعلى مكافحة �لإرهاب وتدعيم 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد  �لعاملي. وجدد �شمو  �لأمن و�ل�شالم على �ل�شعيد 

�شلطان اأحمد اجلابر : خليفة رمز 
عزتنا وراية الوطن �شتظل خفاقة

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �شلطان �جلابر وزير دولة �أن �لحتفال 
�لإمار�ت  بدولة  �لعتز�ز  �أهمها  من  عميقة  وطنية  دللت  له  �لعلم  بيوم 
�لوفاء  يف  �لأمثلة  �أروع  �شطرت  �لتي  بالقيادة  و�لفتخار  �خلفاقة  ور�يتها 

و�لعطاء و�لنتماء.
وقال معاليه - يف ت�شريح �شحفي - �ن �لحتفال بيوم �لعلم يعيد لنا ذكرى 
رفعه قبل 43 عاما من قبل �ملوؤ�ش�شني �لأو�ئ��ل لحتاد دولة �لإم��ار�ت ويف 
مقدمتهم �ملغفور له باإذن �هلل �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه �لذي كر�س وقته وجهده يف �شبيل خدمة �لوطن و�ملو�طن فعمل 
على بقاء �لعلم عاليا مرفوعا كرمز لعزة �لدولة و�شيادتها ووحدة �أبنائها 

وحماية �أر�شها ومكت�شباتها.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل حمل �لر�ية باقتد�ر وعمل على ��شتمر�ر تقدم �لنه�شة 
و�لتعليمية  و�لثقافية  و�ل�شحية  و�لقت�شادية  و�ل�شناعية  �لعمر�نية 
�إمار�ت �لدولة �لتي باتت ت�شاهي وتتفوق على  و�لجتماعية لتطال كافة 
�ملو�رد  �إذ �شخرت قيادتنا �حلكيمة كافة  �لعريقة  �لعامل  �لكثري من بلد�ن 
خلدمة متطلبات �ل�شعب وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة من خالل �لتخطيط 
�ل�شامل و�إطالق �مل�شاريع �ل�شرت�تيجية �لتي ت�شمن حياة كرمية لالأجيال 

�لقادمة.
وختم معاليه بالقول �إن �لحتفال بيوم �لعلم ميثل فر�شة كبرية للتعبري 
عن �مل�شاعر �لتي يكنها �شعب �لإمار�ت لقيادته فهي ر�شالة نقدمها للعامل 
لقيادتنا  و�ل��وف��اء  �حل��ب  وم�شاعر  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  فيها  �أج��م��ع وجن���دد 

ووطننا.

�آل  �آل نهيان يف ختام مقاله �لعهد ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
نهيان مبزيد من �لعمل لبناء �لوطن وخدمة �شعبنا وتقدمي كل ما منلك 
من طاقات وقدر�ت .. كي تكون دولة �لإمار�ت ر�ئدة يف كل ميادين �لتقدم 
و�لإنتاج و�خلدمات..مهنئا �شعب �لإمار�ت مبا �أجنز يف م�شرية �لعمل �جلاد 
�شاحب  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  و�ل��وف��اء  �ملحبة  م�شاعر  �أ�شمى  ولتقدمي  �ملخل�س 
وكل  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�أ�شحاب �ل�شمو قادة دولة �لإمار�ت وحكامها.

•• اأبو ظبي –الفجر:

�ح����ت����ف����اًل ب���ي���وم �ل���ع���ل���م �أ�����ش����درت 
جمموعة بريد �لإمار�ت وبالتن�شيق 
مع وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
من  مميز�ً  تذكارياً  طابعاً  �ملجتمع 
���ش��ع��ار )�رفعه  و�ح�����دة حت���ت  ف��ئ��ة 
عالياً ليبقى �شاخماً( و�لذي يطرح 
ل��ل��ه��و�ة و�جل��م��ه��ور �ع��ت��ب��ار� م��ن 3 
�لطابع  وي���اأت���ي  م،   2014  11
م�شاركة  ع���ن  ت���ع���ب���ري�ً  �ل����ربي����دي 
�أبناء وبنات �لإم��ار�ت يف رفع �لعلم 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ���ش��ع��ب �لإم�������ار�ت، 
�لكامنة يف خدمة  و�إخ��ر�ج طاقاته 
للقيادة  وولئ��ه  و�رتباطه  �لوطن، 
�ل���ر����ش���ي���دة، وك���ذل���ك ت��ع��زي��ز حبه 
وباإجناز�تها  بها  و�لفخر  لدولته 

�لتي ي�شهد لها �لعامل باأ�شره.
�لربيدية  �لطو�بع  �إط���الق  ح�شر 
�ل�������ش���اب���ري وكيل  ����ش���ع���ادة ع���ف���ر�ء 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
جمموعة  م��ن  وممثلني  �ملجتمع، 
�شلطان  ����ش���ع���ادة  �لإم��������ار�ت  ب���ري���د 
بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملدفع 
و�ملدير �لتنفيذي ل�شوؤون �لعمليات 
�ملدير  �خلاجة  و�شامي  �لربيدية، 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ق����ط����اع �خل����دم����ات 
مدير  �ل��ع��ام��ري  و�شيخة  �مل�شاندة 

و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر�����س �ل���دول���ة يف 
مثل هذ� �لتوقيت من كل عام.

نهيان  �ل�������ش���ي���خ  م���ع���ايل  و�أو������ش�����ح 
�لتعاون  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
وز�رة  ب����ني  �ل���ف���اع���ل���ة  و�ل�������ش���ر�ك���ة 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�حلكومية  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
و�خلا�شة و�إ�شهاماتهم يف �لفعاليات 
�ل���وز�رة  تنظمها  �ل��ت��ي  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لوطنية،  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �ح��ت��ف��ال 
تعطي زخما كبري� لالحتفالت يف 
كل مكان على �ر�س �لدولة لي�شعر 
�شغار�  �جلميع  معها  ويتفاعل  بها 

وكبار�.
 وم�����ن ج���ان���ب���ه �أك������د ����ش���ع���ادة فهد 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �حل���و����ش���ن���ي 
بالوكالة  �لإم���ار�ت  بريد  ملجموعة 
�لإمار�ت  بريد  جمموعة  دعم  عن 
�مل�شتمر لكافة �ملبادر�ت و�لفعاليات 
�إ�شد�ر  �لوطنية و�ملجتمعية، ولعل 
ط��اب��ع ب��ري��د ت��ذك��اري ي��اأت��ي تاأكيد� 
لدى  ورم��زي��ت��ه  �ل��ع��ل��م،  قيمة  على 
كافة مو�طني �لدولة، كما تاأتي هذه 
�مل�شتمر  �لتعاون  �إط��ار  يف  �خلطوة 
ب����ني جم���م���وع���ة ب���ري���د �لإم��������ار�ت 
�ملنا�شبات  من  �لعديد  يف  و�ل���وز�رة 
يف  وخا�شة  و�ملجتمعية،  �لوطنية 
ح��م��ل��ة ع��ل��م �لإم������ار�ت �ل��ت��ي لفتت 

باأفر�ده  �ملجتمع  فئات  كافة  �أنظار 
و�خلا�شة  �حلكومية  وموؤ�ش�شاته 
�لوطن،  ل���ر�ي���ة  �ل��ك��ب��رية  ل��ل��ق��ي��م��ة 
و�حتاد  لوحدتنا  رم��ز  �أه��م  ومتثل 
�إمار�تنا، وتذكرنا بالآباء �ملوؤ�ش�شني 
تنعم  �أن  �أج���ل  م��ن  كافحو�  �ل��ذي��ن 
و�لمان  ب��الأم��ن  �حلالية  �أجيالنا 
يف  و�لرفاهية،  و�لنه�شة  و�لوحدة 
�إىل  �إ�شافة  �لر�شيدة،  قيادتنا  ظل 
و�لكر�مة  للعزة  كرمز  �لعلم  قيمة 
كل  ب��ه  يفخر  �لوطنية،  و�ل�����ش��ي��ادة 
م���و�ط���ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى �أر������س هذ� 

�لوطن �ملعطاء.
 و�أ����ش���اد �حل��و���ش��ن��ي ب��ج��ه��ود معايل 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�ملجتمع يف كافة �ملجالت �لثقافية 
و�قع  م��ن  و�ل�شبابية،  و�ملجتمعية 
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  �إمي���ان���ه 
وت��وع��ي��ت��ه ث��ق��اف��ي��ة وم��ع��رف��ي��ا مبا 
يعزز قيم �لولء و�لنتماء للوطن 
وق����ي����ادت����ه �ل���ر����ش���ي���دة م����وؤك����د� �أن 
��شد�ر بريد �لإم��ار�ت هذ� �لطابع 
�إمنا  �لعلم  �لتذكاري مبنا�شبة يوم 
جلهوده  �جلميع  تقدير  �إىل  يرمز 
�لثقافية  �مل����ج����الت  يف  �ل�����دوؤوب�����ة 
و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل��ت��ي ك���ان ل��ه��ا �أبلغ 

�لأثر على كافة فئات �ملجتمع.

�أبو�لهيجاء  وخالد  �لطو�بع  �إد�رة 
من�شق �لطو�بع.

وق�����ال م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�إ�����ش����د�ر  �أن  ن���ه���ي���ان  �آل  م����ب����ارك 
ب��ري��د �لإم������ار�ت طابعا  جم��م��وع��ة 
�إمنا  تذكاريا مبنا�شبة حملة �لعلم 
�ل��وط��ن��ي �لكبري  ي��دل على �حل�����س 
�ملوؤ�ش�شة  ه����ذه  ع���ن  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني 
لإ�شهاماتها  وت��ع��م��ي��ق��ا  �ل��ع��ري��ق��ة، 
تقديره  ع����ن  م���ع���رب�  �ل���وط���ن���ي���ة، 
ل��ه��ذه �ل��ل��ف��ت��ة �ل��ط��ي��ب��ة م��ن جانب 
�لطابع  باإ�شد�رهم  �لإم��ار�ت  بريد 

�لوطنية  �ملنا�شبة  هذ  �لتذكاري يف 
�ملو�طنني  ك��اف��ة  بها  يحتفل  �ل��ت��ي 
�ل��دول��ة، مبا  �أر���س  و�ملقيمني على 
�لوطنية،  �ل��ه��وي��ة  ق��ي��م  م��ن  ي��ع��زز 
لهذ�  و�لنتماء  �ل��ولء  قيم  ويفعل 

�لوطن �لعزيز وقيادته �لر�شيدة.
و�أكد معاليه �أن �ل�شر�كة و�لتعاون 
بني وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
�ملجتمع وجمموعة بريد �لإمار�ت 
و�ملجتمعية  �لثقافية  �مل��ج��الت  يف 
بالنفع  تعود  �لوطنية  و�ملنا�شبات 
على �ملجتمع، تعد مثال يحتذى به 

�حلكومية،  �ملوؤ�ش�شات  بني  للتعاون 
م�شري� �إىل ��شطالع وز�رة �لثقافة 
بتنظيم  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
قيادتنا  ودع�������م   ، �ل���ع���ل���م  ح���م���ل���ة 
�شاحب  ب���ق���ي���ادة  ل���ه���ا،  �ل���ر����ش���ي���دة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
و�أخيه  �ل���دول���ة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي،  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
جعل منها منا�شبة وطنية يحتفل 
�ملو�طنني  كافة  ويتفاعل معها  بها 

جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثية حتتفي غدا ب�»يوم العلم«

•• اأبوظبي-وام:

�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  حت��ت��ف��ل 
و�ل��رت�ث��ي��ة يف  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
�أبوظبي �ليوم �لإثنني ب� يوم �لعلم 
يف مقرها يف م�شرح �شاطئ �لر�حة 
يف �أب���وظ���ب���ي. ي���اأت���ي �لح���ت���ف���ال يف 
�أطلقها �شاحب  �لتي  �لدعوة  �إطار 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
ورف��ع علم  �لعلم  ي��وم  ب���  لالحتفاء 
�لإمار�ت على كل �ملوؤ�ش�شات و�ملنازل 
يف �لدولة و�إر�شال ر�شالة و�حدة �أننا 
ل�شنا �إمار�ت نحن دولة �لإمار�ت . 
وقال �شعادة حممد خلف �ملزروعي 
م�شت�شار �لثقافة و�لرت�ث يف ديو�ن 
�أب����و ظ��ب��ي رئي�س  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
�لإدر�ة  و�ل���رت�ث���ي���ة..�إن  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ع��ل��ى جت�شيد  حت��ر���س 
وقيادته  ل��ل��وط��ن  وولئ���ه���ا  ح��ب��ه��ا 
�ل�شمو  �حلكيمة ممثلة يف �شاحب 

رفعه لأول مرة �ملغفور له باإذن �هلل 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل 
نهيان و�إخو�نه �ملوؤ�ش�شني طيب �هلل 
ثر�هم جميعا �شيظل رمز� للنه�شة 
و�لزده������ار ج��ي��ال ب��ع��د ج��ي��ل. قال 
�إجناز�تهم  �أث��ر  نقتفي  ونحن  �إننا 
نحافظ  �أن  بنا  جدير  بها  ونتمثل 
على هذه �لر�ية خفاقة عالية حتى 
نكون جديرين بهذ� �لوطن �لغايل 
�لذي ميثل �لنموذج �لأكرث جناحا 
 . �حلديث  �لعرب  تاريخ  يف  وتاألقا 
ثمينة  فر�شة  �لعلم  ي��وم  �أن  و�أك���د 
�لإمار�ت  علم  وقيم  معاين  لغر�س 
يف نفو�س �لأجيال لأنها رمز �لعزة 
ومنا�شبة  �لدولة  لأبناء  و�ل�شموخ 
�ملو�طنني  جميع  لتوحيد  وطنية 
ليثبتو�  �لإم����ار�ت  �أن��ح��اء  يف جميع 
ل��ل��ع��امل �أن���ه���م ج�����ش��د و�ح����د وقلب 
و�ح������د وي�������ش���ريون ب��خ��ط��ا و�ع�����دة 
للو�شول  �حلكيمة  قيادتهم  خلف 
�إىل �أع��ل��ى �مل��ر�ت��ب و�حل��ف��اظ على 
�مل��ك��ان��ة �ل��ر�ق��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 

على �ل�شعيد �لدويل. 

 بريد الإمارات يعتزم اإ�شدارطوابع 
بريدية حول اإجنازات زايد

•• اأبوظبي -وام: 

تعتزم جمموعة بريد �لإمار�ت خالل �لفرتة �لقادمة �إ�شد�ر جمموعة 
�لتي  و�ملتنوعة  �لكثرية  �لإجن���از�ت  عن  �لربيدية  �لطو�بع  من  كبرية 
حققها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه . وقالت 
�شيخة هالل �لعامري مدير �إد�رة �لطو�بع يف �ملجموعة يف لقاء مع وكالة 
�أنباء �لإمار�ت و�م .. �إن �لإ�شد�ر�ت �شتتم ب�شكل �شنوي بحيث يخ�ش�س 
�أن��ه يتم حاليا �لتخطيط  �إ���ش��د�ر لإجن��از و�ح��د وحم��دد. و�أ�شافت  كل 
منذ  �لحت���اد  موؤ�ش�س  �إجن���از�ت  ك��ل  ير�شد  �ل��ذي  �لكبري  �مل�شروع  لهذ� 
توليه مقاليد �حلكم يف �لثاين من دي�شمرب من عام 1971. و�أو�شحت 
�لعامري �أن �ملجموعة �شت�شدر خالل �ل�شهر �حلايل طابعا بريديا لأول 
عملة �إمار�تية مت تد�ولها يف �لدولة بعد قيام �لحتاد وذلك توثيقا لرمز 
مادي من �لرموز �لهامة للدولة . و�أكدت �أن �لطو�بع �لربيدية ت�شهم 
مثل بقية �لأن�شطة �لب�شرية �لأخرى يف توثيق تاريخ �لدولة وثقافتها 
�لربيدي  �لطابع  �أن  و�عتربت  �حلياة.  مناحي  خمتلف  يف  وح�شارتها 
رغم حجمه �ل�شغري وخفة وزنه مقارنه بالكتب وغريها من �لإجناز�ت 
و�لدول  �لأف��ر�د  و�لنت�شار بني  �لنتقال  ب�شرعة  يتميز  �لأخ��رى  �ملادية 
وهو مبثابة �شفري ينقل لالآخرين �شورة جميلة خمت�شرة عن �لدولة 
و�حلياة فيها مبا ي�شاعد يف �لتعريف بها �شيا�شيا و�شياحيا و�قت�شاديا. 
و�أكدت �لعامري �أن جمموعة بريد �لإمار�ت لديها �إ�شد�ر�ت كثرية توثق 
م�شرية �لحتاد و�لأحد�ث و�ملنا�شبات �ملختلفة �لتي عا�شتها �لدولة لكنها 
�أكدت ��شتعد�د �ملجموعة للتعاون مع �ملوؤ�ش�شات كافة يف �لدولة و�لتباحث 

معها حول �أفكارها ب�شاأن �إ�شد�ر�ت بريدية �أخرى.

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�إخو�نه  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س 
�أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و ح��ك��ام �لإم�����ار�ت 
و�أولياء �لعهود . و�أ�شار �إىل �أن هذه 
حقيقية  ت��رج��م��ة  ت�����ش��ك��ل  �حل��م��ل��ة 
لهذ� �حلب و�لولء من �أبناء �شعب 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�لتجاوب  يف  جليا  يظهر  م��ا  وه���و 
�ل���ك���ب���ري ب���ف���رح وحم���ب���ة م����ع هذه 
و�أ�شاف  �لهامة.  �لوطنية  �مل��ب��ادرة 
�أنه على �جليل �جلديد من �أبنائنا 
ب��الدن��ا �لذي  ب����اأن ع��ل��م  ي��ف��خ��ر  �أن 

ال�شوؤون الجتماعية حتتفل ب�»يوم العلم« 
•• دبي-وام:

حتتفل وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية ب� يوم �لعلم يف ديو�نيها 
لها  �ل��ت��اب��ع��ة  �خل��ارج��ي��ة  موؤ�ش�شاتها  و  ودب���ي  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�ل�شن  ك��ب��ار  رع��اي��ة  ود�ر  �لجتماعية  �لتنمية  م��ر�ك��ز  م��ن 
ومر�كز  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  مكاتب  بجانب  عجمان  يف 
و�لفتيات  للفتيان  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رتب��ي��ة  ودور  �مل��ع��اق��ني 
وعددها نحو 45 مركز� ومكتبا منت�شرة يف �أنحاء �لدولة..
�ل�����وز�رة وم��وظ��ف��ي��ه��ا ومتعاملي  وذل���ك مب�����ش��ارك��ة وك���الء 
�لوز�رة . وياأتي �لحتفال تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
لكل �جلهات  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
كاإ�شارة  �لدولة  علم  برفع  �لحتادية  و�ل���وز�ر�ت  و�ل��دو�ئ��ر 
كافة.  ومبانيها  �أر��شيها  ع��رب  �ل��دول��ة  علم  رف��ع  لتوحيد 
و�شرحت معايل مرمي بنت حممد خلفان �لرومي وزيرة 
�ل�شوؤون �لجتماعية .. �أن �لحتفال بيوم �لعلم هو تعبري 

عن ولء و�نتماء �شعب �لإمار�ت كافة لهذ� �لوطن وقادته 
و�شعورهم  وك��ب��ار�  ���ش��غ��ار�  �ملجتمع  �أف����ر�د  ت��الح��م  وي��وؤك��د 
�إن  �لرومي  وقالت  �لغايل.  �لوطن  ه��ذ�  جت��اه  بامل�شوؤولية 
و�نتمائنا  وحدتنا  �إىل  يرمز  و�ل��ذي  �لعلم  بيوم  �حتفالنا 
�لذي قدمه موؤ�ش�شي  ونتذكر من خالله �جلهد و�لعطاء 
ومفخرة  و�ل�شموخ  للعزة  رم��ز�  ليبقى  �ل�شابقني  �ل��دول��ة 
�أينما حلو� و�رحتلو� .. هو جتديد لعهد  ل�شعب �لإم��ار�ت 
�ل���ولء و�لن��ت��م��اء لهذ� �ل��وط��ن �ل��ذي ق��دم لنا �لكثري ول 
يز�ل يف ظل �لقيادة �لر�شيدة و�حلكمة �ل�شديدة . و�أ�شافت 
�أن علم دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لزم �شعب �لإمار�ت 
يف  �لعلم  نهلو�  �أر�شها ممن  على  ومقيمني  مو�طنني  من 
مد�ر�شها �إذ يبد�أ �شباح �لطالب يف مد�ر�س �لدولة بتحية 
�لعلم وترديده �لن�شيد �لوطني حتى يومنا هذ� مما جعل 
�ل�شغري قبل �لكبري يفرح باحت�شانه وم�شاركته �لحتفال 
بيوم �لعلم ورفعه عاليا ليبقى �شاخما متينا بعالقة �أبناء 

�لوطن �حلميمة مع رمز �لدولة وقيادتها �لر�شيدة .

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت  �مل�����دع�����وة/ دوىل 
�شكيب �لغ�شبان   - لبنان 
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان م�شت�شار �لأمن  قال �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني 
�إن تالحم �لإمار�تيني وتر�بطهم وت�شامنهم و�لتفافهم 
�لفريد  و�ح��ت��ف��اءه��م  وق��ي��ادت��ه��م  وط��ن��ه��م  ح���ول  �مل�شتمر 
ي��وؤك��د ع��م��ق �إميانهم  �ل��ق��ل��ب بعلم ب��الده��م  و�ل��ن��اب��ع م��ن 
جت�شيد�  بو�شفه  �إليهم  بالن�شبة  �لعلم  ه��ذ�  ميثله  مب��ا 
لل��ت��ق��اء �إر�دت���ه���م �جل��م��اع��ي��ة ح���ول �ل��دول��ة �ل��ت��ي جمعت 

كلمتهم ووحدت �شوتهم ور�شمت �آفاقا ز�هرة حلا�شرهم 
وم�شتقبلهم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ن هذ�   - �لعلم  يوم  كلمته مبنا�شبة  - يف  �شموه  و�أ�شاف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تويل  وي��وم  يتز�من  �ملبارك  �ليوم 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
فذ�  وحاميا  �لإمار�تيني  لآم��ال  �أمينا  ر�عيا  م�شوؤولياته 
�لدولة  موؤ�ش�س  نهج  على  �شري�  وتطلعاتهم  مل�شاحلهم 
�لر�حل �لكبري �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �لذي ما 
�إرثه �ل�شتثنائي يلهم �أجيال �لإمار�تيني نحو مزيد  ز�ل 

�ل�شامنة  �لوحدة  تلك  و�لوحدة  و�لتكافل  �لتعا�شد  من 
كانت  ه��ن��ا  وم���ن  و�لزده������ار  �لتنمية  م�����ش��رية  ل���ش��ت��م��ر�ر 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثاقبة  �لروؤية 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل باأن يكون يوم ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل مقاليد �حلكم يوما 
نرفع فيه جميعا ر�ية وطننا تعبري� عن وحدته و�حتفاء 
�إن  �شموه  وق���ال  �مل�����ش��رق.  وت��ف��اوؤل مب�شتقبله  ب��اإجن��از�ت��ه 
�شبق  �إىل كل ما  بالإ�شافة  �لعلم  �ليوم يوم  ما مييز هذ� 

�أن����ه ي��ع��رب ب�����ش��دق ع��ن �ل��ق��ن��اع��ة �ل��ر����ش��خ��ة ل���دى جميع 
�لإمار�تيني باأنهم مت�شاوون جميعا يف �حلقوق و�لو�جبات 
حتت ر�ية �لدولة �لو�حدة دولة �لعلم و�لعمل دولة �لعدل 
و�لأمان  �لأم��ن  دول��ة  و�لقانون  �ملوؤ�ش�شات  دول��ة  و�لعد�لة 
دولة �لإجناز�ت و�لفر�س وهو ما يك�شب هذ� �ليوم معنى 
خا�شا وخمتلفا وعميقا �إذ يو�شل من خالله �لإمار�تيون 
�أن جناح  �أجمع مفادها  �إىل �لعامل  جميعا ر�شالة موحدة 
�أبنائها  باجتماع  �إل  يكون  ل  وتقدمها  و�زده��اره��ا  �لأمم 

حتت ر�ية و�حدة. 

هزاع بن زايد: يوم العلم يج�شد التفاف الإماراتيني حول وطنهم 
وقيادتهم والتقاء لإرادتهم اجلماعية

مبنا�سبة االحتفاالت بيوم العلم

بل��دي���ة عجم����ان تطل����ق مب���ادرة العل����م الب�ش�����ري 

لبنى القا�شمي : علم المارات بات يرفرف خفاقا عاليا يف جميع دول العامل  

عبد  ع��ج��م��ان-ا���ص��ام��ة   ••
املق�صود:

ردد �ملوظفون ب�شوت و�حد مبركز 
�لبلدية  ل��د�ئ��رة  �لتابع  �حلميدية 
�لن�شيد  ب���ع���ج���م���ان  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
�إحتاد  �لوطني عي�شي بالدي عا�س 
�لعلم  �ألو�ن  �إمار�تنا وهم يحملون 
مبنا�شبة  وذل�����ك  روؤو����ش���ه���م  ف����وق 
�لحتفالت بيوم �لعلم م�شكلني يف 
�حلميدية  مبركز  �لكبرية  �ل�شاحة 
و�لقطاعات �لأخرى بالد�ئرة ، جاء 
�أطلقتها  �لتى  �مل��ب��ادرة  �شمن  ذل��ك 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 
وموظفة  100موظف  مب�شاركة 
م���ن م��وظ��ف��ي �ل���د�ئ���رة وع����دد من 
رقم  �شكلو�  �ل��ذي��ن  �مل��د�ر���س  طلبة 
�لكبرية  �شاحة  يف  باأج�شادهم   43
م��رك��ز خ��دم��ة �حل��م��ي��دي��ة. ح�شر 
�إطالق �ملبادرة �أحمد �شيف �ملهريي 
�لوطنية لحتفالت  �للجنة  رئي�س 
ور��شد  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  �ل���د�ئ���رة 

�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  �جل��ن��ي��ب��ي 
�مل�شاركون  و�شكل   ، بالإنابة  �لعامة 
�لعلم  ب��ل��ون  وطنية  ب�شرية  ل��وح��ة 
و�أن�شدو�  �أج�شادهم  من  �لإم��ار�ت��ي 
�لوطني  �ل��ن�����ش��ي��د  و�ح�����د  ب�����ش��وت 
�إحتاد  عا�س  ب��الدي  عي�شي  وهتفو� 
�لعلم  بيوم  �حتفاء  وذل��ك  �إمار�تنا 
�لذي يتز�من مع �حتفالت �لوطن 
�شاحب  ل��ت�����ش��ل��م  �جل���ل���و����س  ب��ع��ي��د 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
م��ق��ال��ي��د �حل��ك��م ل���دول���ة �لإم�����ار�ت 
لدعوة  وتلبية   ، �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شاحب �ل�شمو حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رعاه 
هلال وما �أكد عليه وجدده �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ب��ال��ق�����ش��م ح���ني �أع���ل���ن ذلك 
بتقدمي  �لعهد  جم��دد�  �لعلم  �أم��ام 
�ل��غ��ايل و�ل��ن��ف��ي�����س م��ن �أج����ل رفعة 
علمنا وعزة �إحتاد �لإمار�ت وتوفري 

�لإم�����ار�ت  ل�شعب  �ل��ك��رمي  �ل��ع��ي�����س 
يحيى  ����ش���ع���ادة  ج����م����ي����ع����ه.و�أع����رب 
�لد�ئرة  ع��ام  مدير  �حمد  �إبر�هيم 
باملنا�شبة  و�ع�����ت�����ز�زه  ف���خ���ره  ع���ن 
جمل�س  ح��ر���س  وم��وؤك��د�  �لوطنية 
�لقياد�ت برئا�شة �شمو �ل�شيخ ر��شد 
�لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن 
�أط��ال��ق �ملبادرة  ت��وق��ي��ت  ب���اأن  �ل��ف��ت��ا 
�شاحات  يف  �لإم���ار�ت���ي  �لعلم  ورف���ع 
�إيذ�نا  ياأتي  مبانيها  وفوق  �لد�ئرة 
باليوم  �لح��ت��ف��ال  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ب��دء 
�لإحتاد  لتاأ�شي�س  �ل42  �لوطني 
لقيادتنا  �لعهد  فيه  جن��دد  ،�ل���ذي 
�حلكيمة وولئنا للر�ية �لإمار�تية 
رمز توحدنا ون�شكل دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة لنغر�س يف �أجيالنا 
عزتنا  رم��ز  هو  علمنا  ب��اأن  �لقادمة 
وع���ن���و�ن �ح����رت�م وت��ق��دي��ر جلهود 

وطننا �لغايل حول �لعامل.
�ملهريي  �شيف  �أحمد  ذكر  ذلك  �إىل 
�لد�ئرة  �ح���ت���ف���الت  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�لحتفال  ب�����اأن  �ل���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 

�ل��ع��دي��د من  يت�شمن  �ل��ع��ل��م  ب��ي��وم 
�لعلم  ب��ي��وم  �ل��ف��ع��ال��ي��ات �خل��ا���ش��ة 
لوحة  ت�شميم  �أب��رزه��ا  م��ن  و�ل��ت��ي 
وطنية ب�شرية باألو�ن �لعلم لت�شكل 
و�شام �شرف وفخر بوطننا تقدمها 
�لد�ئرة �إهد�ء للقيادة من موظفي 
ج�����ش��دو� جميعا  �ل���ذي���ن  �ل����د�ئ����رة 
�لتي  �ل��ت�����ش��ح��ي��ة و�ل����ف����د�ء  م����دى 
بتج�شيدهم  للوطن  �شيقدمونها 
باأج�شادهم  �لإم��ار�ت��ي  �لعلم  �أل��و�ن 
على  �لعلم  ت��وزي��ع  �شيتم  �أن��ه  �لفتا 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  كافة 
وطلبة  �خل����ريي����ة  و�جل����م����ع����ي����ات  
�مل����د�ر�����س و�مل�������ارة ع���رب �لإ�����ش����ار�ت 
لتاأكد  �مل���دي���ن���ة  و����ش���ط  �ل�����ش��وئ��ي��ة 
�لتفافنا جميعا حتت ر�يتنا �خلفاقة 
قادتنا  و�ع���ت���ز�ز مب��ن��ج��ز�ت  ب��ف��خ��ر 
وموؤ�ش�س �لإحتاد �ل�شيخ ز�يد طيب 
�شاحب  �ل�شالح  وخلفه  ث���ر�ه  �هلل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
هلال  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 

و�إخو�نه حكام �لإمار�ت جميعا.

•• اأبوظبي-وام: 

�أكدت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد 
و�لتعاون  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي����رة  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل����دويل �ن ع��ل��م دول����ة �لم������ار�ت بات 
ي���رف���رف خ��ف��اق��ا ع��ال��ي��ا يف ك��اف��ة دول 
و�ملنتديات  �مل��ح��اف��ل  ك��اف��ة  ويف  �ل��ع��امل 
ور�وؤه  ..�ذ  و�لتقدير  �لح����رت�م  ي��ن��ال 
م�شوؤولية  �هلل  بف�شل  �أدرك�����ت  ق��ي��ادة 
�ل���ع���ل���م ك���رم���ز خفاق  �إح��������رت�م ذل�����ك 

ي��ل��ه��م��ن��ا حت��ق��ي��ق �مل���زي���د م���ن �لجن����از 
وحتقيق  و�لتوحد  �لتالحم  درب  على 
�ملجالت.  ك��اف��ة  و�ل���ري���ادة يف  �ل��ت��ط��ور 
مبنا�شبة  لها  كلمة  يف  معاليها  وقالت 
ي����وم �ل��ع��ل��م  حت��ت��ف��ل دول�����ة �لإم������ار�ت 
من  �لثالث  يف  �ليوم  �ملتحدة  �لعربية 
�لتوحد  مب��ع��اين  �لعلم  ب��ي��وم  نوفمرب 
من  بف�شل  �لأوط���ان  وبناء  و�لتالحم 
�هلل وب��ع��زمي��ة �ل���رج���ال �لأف�������ذ�ذ من 
�لأو�ئ������ل �مل��وؤ���ش�����ش��ني �ل���ذي���ن جت���اوزت 

روؤيتهم وب�شريتهم �حلا�شر لتالم�س 
ي�شعون  ك��ان��و�  ذل��ك  يف  وه��م  �مل�شتقبل 
�أن  لهدف ��شمى ل يحيدون عنه وهو 
ي��رف��رف ع��ل��م �لإم�����ار�ت ع��ل��م �لوحدة 
و�لحت���اد و�ل��ع��زة و�ل��ق��وة خفاقا عاليا 
.. وها نحن بعد عقود من روؤية �لرو�د 
�لبناة نرفعه �ليوم ل يف ربوع �لإمار�ت 
�ملحافل  يف  بفخر  نرفعه  ب��ل  فح�شب 
ر�شخناه  �أن  بعد  وذل��ك  كافة  �لدولية 
 . وجد�ننا  يف  و��شتقر  لدولتنا  �شعار� 

و�أ�شافت معاليها  �ليوم وبعد مرور ما 
دولتنا  عمر  من  عاما  �لأربعني  يناهز 
�ملوؤ�ش�شون  �آباوؤنا  �إي��اه  ما علمنا  نتذكر 
وباذلني  �إل���ي���ه ج��اه��دي��ن  ���ش��ع��و�  وم����ا 
�لغايل و�لنفي�س لتكون دولة �لإمار�ت 
دولة �لعز و�ملجد .. �ننا ندرك �ملغزى 
�حل��ق��ي��ق��ي و�ل��ر���ش��ال��ة �ل�����ش��ام��ي��ة �لتي 
تبعثها قيادة دولة �لإم��ار�ت ممثلة يف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رع��اه 
و�لفريق  �لإم���������ار�ت  ح���ك���ام  �ل�����ش��ي��وخ 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�لقائد  �أبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
�جمع  للعامل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ع��ل��م دول����ة ب���ات يرفرف 
�لعامل  دول  ك���اف���ة  يف  ع��ال��ي��ا  خ��ف��اق��ا 

ينال  و�مل��ن��ت��دي��ات  �مل��ح��اف��ل  ك��اف��ة  ويف 
قيادة  ور�ءه  لأن  و�لتقدير  �لح���رت�م 
�إحرت�م  م�شوؤولية  �هلل  بف�شل  �أدرك���ت 
ذلك �لعلم كرمز خفاق يلهمنا حتقيق 
�ملزيد من �لجن��از على درب �لتالحم 
و�لتوحد وحتقيق �لتطور و�لريادة يف 
كافة �ملجالت . وقالت معاليها  �ن مما 
يبهج �لنف�س ويزيدنا فخر� بني �لدول 
و�لأمم �أن نرى يف عمق �للون �لأبي�س 
�ل��ن��ا���ش��ع لعلم �ل��دول��ة م��ا ي��دل��ل على 

بي�س �شنائع �لإمار�ت وتعميق فل�شفة 
وت���ز�ي���د خارطة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل���دول���ة 
و�لإن�شانية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��اع��د�ت��ه��ا 
و�ملجتمعات  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل�����دول  ل��ك��اف��ة 
وبالأخ�س  بالأزمات  �ملنكوبة  و�ملناطق 
كافة  وير�فق  �لعلم  ذل��ك  يعلو  حينما 
ج�شور �مل�شاعد�ت �لتنموية و�لإن�شانية 
�مل��ق��دم��ة م��ن �لإم������ار�ت ل��ت��ل��ك �ل���دول 
و�مل��ن��اط��ق ل��ي��وؤك��د �أن ل��ع��ل��م �لإم�����ار�ت 
دولة  تبعثها  ك��ث��رية  ور���ش��ائ��ل  م��ع��اين 

�أن ور�ءه ق�شة  �أب��رزه��ا  م��ن  �لإم����ار�ت 
جناح لدولة حتلق يف �لآفاق .

جمال �شند ال�شويدي: يوم العلم 
تعبري عن اأ�شدق قيم الولء 

والنتماء اإىل الوطن والقائد 
اأبوظبي-وام: 

�أكد �شعادة �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي مدير عام مركز �لإمار�ت للدر��شات 
و�لبحوث �ل�شرت�تيجية �أن �حتفالنا بيوم �لعلم يف �لثالث من نوفمرب ورفعه 
عاليا �شاخما يرفرف فوق �أر�شنا �لطيبة يعرب بحق عن �أ�شدق و�أ�شمى معاين 
قيم �لولء و�لنتماء و�لوفاء لهذ� �لوطن �لأ�شم ولقيادتنا �لتاريخية �حلكيمة. 
�إىل  �لوطن  �أق�شى  �لويف وهم يحتفلون من  �شعبنا  �أبناء  �إن  �ل�شويدي   وقال 
بفخر  ي�شتذكرون  �إمن��ا  �خلالدة  �ملنا�شبة  بهذه  �لدولة  �إم���ار�ت  كل  يف  �أق�شاه 
�لتي  �ل�شاملة  �لتمكني  م�شرية   .. �ملظفرة  م�شريتهم  عبور  و�عتز�ز  وكربياء 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  قادها �شاحب 
�هلل �إىل �أرفع �ملر�تب �ملتقدمة يف �لعامل وباتت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لإن�شاين يف  �لرقي �حل�شاري  �أف�شل مناذج  �أحد  تقدم  �مل�شرية  بف�شل هذه 
و�مل�شاو�ة  و�ل��ع��دل  �لق�شاء  ويف  �لأ�شا�شية  وحرياته  �لإن�����ش��ان  حقوق  �ح���رت�م 
�لدين  عن  �لنظر  ب�شرف  �شو�ء  حد  على  و�ملقيم  �مل��و�ط��ن  �لإن�شان  بني  بني 
�لتطور�ت  و��شتيعاب  و�لجتماعي  �لقت�شادي  �لتقدم  ويف  و�للغة  و�جلن�س 
بامتالك  ي��وم  ك��ل  نفخر  �أن  جميعا  حقنا  م��ن  �إن  ب��ل  �حلديثة  �لتكنولوجية 
�شعبنا نا�شية �ملركز �لأول عربيا و�أحد بلد�ن �لعامل �لقالئل كاأ�شعد �شعب يف 
�لعامل مبوجب تقارير �لأمم �ملتحدة �لر�شمية . و�أ�شار �إىل �أن م�شرية �لتمكني 
وم�شو�ر �لنه�شة و�لتقدم وطريق �لتنمية ورفاه �لإن�شان �لذي حمل م�شوؤولية 
لو�ء قيادته �لتاريخية �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل مل يكن معبد� 
بالت�شحيات و�لتحديات و�ل�شهر و�جلهد  بالزهور و�لرياحني بل كان معبد� 
�آن��اء �لليل و�أط��ر�ف �لنهار وبخا�شة يف هذه �ملنطقة �لتي متور  غري �ملحدود 
ولالإن�شاف   .. �ل�شتقر�ر  وعدم  و�لإره��اب  �لعنف  وعمليات  �ل�شطر�بات  بها 
هو  �ملتوحد  بيتنا  يف  �لر�شيدة  قيادته  م��ع  �شعبنا  تالحم  �إن  نقول  وللتاريخ 
�لأم��ان و�ل�شتقر�ر و�لزده���ار برغم  بر  �إىل مر��شي  للعبور  �شعبنا  قاد  �ل��ذي 
منجز�تنا  على  للحفاظ  �أي�شا  �حلقيقي  �ل�شامن  وه��و  �لتحديات  ه��ذه  ك��ل 
و�ل�شعور  �لفخر  على  يبعث  ما  �إن  �ل�شويدي  وق��ال  و�حل�شارية.  �لإن�شانية 
يرفعون جميعا  وهم  و�شبانا  �شيبا  ون�شاء  رجال  �شعبنا  �أن  وبامل�شتقبل  بالثقة 
�ليوم علم دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة عاليا �شاخما يف كل مكان يباركون 
هذه �ملنا�شبة �لتي جاءت مببادرة من �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  لتعزيز 
وتعاىل  �شبحانه  �هلل  يعاهدون  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف  �لوطني  �لتالحم  م�شرية 
و�لوطن ليظلو� �أوفياء خمل�شني ملبادئ �لولء و�لنتماء عرفانا و�متنانا لهذ� 
�لوطن �لعزيز ولقيادته �حلكيمة ممثلة ب�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لإمار�ت  �ل�شمو حكام  �أ�شحاب  �لدولة حفظه �هلل ولإخو�نه  نهيان رئي�س  �آل 
نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �أول  و�لفريق 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لعتيبة  ���ش��ع��ي��د  م����وزة  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت 
جت���ارة  غ���رف���ة  �د�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
جمل�س  رئي�شة  و  �ب��وظ��ب��ي  و�شناعة 
�ننا   : �من��اء  �لعتيبة  جمموعة  �د�رة 
لتويل  �لعا�شرة  �ل��ذك��رى  ومبنا�شبة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
مقاليد   - �هلل  – ح��ف��ظ��ه  ن��ه��ي��ان  �آل 
نبارك ل�شعب دولة  �لدولة  �حلكم يف 
�لإمار�ت قائد �لوطن و�لحتاد، حيث 
حر�س �شموه على �لتنمية �مل�شتد�مة 
�أبناوؤها  لي�شعد  ل��ل��دول��ة،  �ل�����ش��ام��ل��ة 
و�ل�شحة  �لعي�س  برفاهية  وينعمو� 
ذل��ك يف خمتلف  ويتج�شد  و�ل��رخ��اء، 
من  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �مل�شاريع 
�قت�شادية،  م�����ش��اري��ع  �إىل  �لإ����ش���ك���ان 
وب��ي��ئ��ي��ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة، وب��ن��ي��ة حتتية، 
و���ش��ب��ك��ة م���ت���ط���ورة يف �لت�������ش���الت، 
معي�شي  وم�شتوى  تعليمية،  ونه�شة 
ذي جودة يف �حلياة، وعلينا رد �جلميل 
ل��ه��ذ� �ل��وط��ن و�ل��ق��ائ��د ب��ال��ت��ف��اين يف 
�لعمل . و��شافت �لعتيبة : �ننا جندد 
�لعهد و�لولء لقائد م�شرية �لنه�شة 
دولة  �شعب  و�أب��ن��اء  للوطن  و�ل��ت��ق��دم 
�لإم���ار�ت، حيث �ن دول��ة ز�ي��د �خلري 
و�شتبقى  ولت�����ز�ل  ك��ان��ت  و�ل���ع���ط���اء، 
منارة وقدوة لدول �لعامل، يف �لعطاء 
و�لت�شحية، من �أجل �لوطن و�لدفاع 
عن مكت�شبات وحقوق �ملو�طن. ولقد 
فاقت �جلهود �لتي ت�شري بها �لدولة 
و�لتميز  و�ل��ت��ح��دي��ث  �ل��ت��ط��وي��ر  ن��ح��و 
ك��ل �مل���ع���دلت �ل��ع��امل��ي��ة، �لأم����ر �لذي 
و�شع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعديد  �لر�ئدة يف  �ل��دول  يف م�شاف 
�قت�شاديا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل����ج����الت  م���ن 
�أي�شاً، حيث  و�جتماعياً، بل ومعرفياً 
ت�شهد �لدولة نه�شة كربى يف مناحي 
لرجال  مق�شد�ً  جعلتها  كافة  �حلياة 

لرو�د  وك��ذل��ك  و�ل�شتثمار  �لأع��م��ال 
�ملعرفة و�لفكر .

يوم العلم
ميثل  �لعلم  ي��وم  �ن  �شعادتها  و�أك���دت 
تعبري�ً �شادقاً حلب و ولء �أبناء دولة 
لوطنهم،  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
و�لعمل على �ملحافظة على مكت�شباتها 
�لتي حققتها عرب م�شريتها �حلافلة. 
وقالت �لعتيبة: �إن �ل�شتجابة للدعوة 
�ل�شمو  �شاحب  وجهها  �لتي  �لكرمية 
�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 دب��ي رع��اه �هلل ، برفع 
�لدو�ئر  جميع  يف  �لثنني  غد�  �لعلم 
تعبري�  يعترب  �حلكومية،  و�ملوؤ�ش�شات 
و�لوحدة  �ل��ت��الح��م  مل��ع��اين  ح��ق��ي��ق��ي��ا 
�لعتيبة:  و��شافت  �أبناء�لوطن.  بني 
�لإمار�تي  �لعلم  ب��ي��وم  �لح��ت��ف��ال  �ن 
تعبري عن فخر �بناء �لوطن بوطنهم 
و�نتمائهم �إليه، فعلم �لإمار�ت هو رمز 
للوفاء و�لولء و�لعتز�ز، �أد�م �هلل عز 
وطننا ومّن �هلل على قيادتنا بالتوفيق 
�لإم��ار�ت خفاقاً  علم  ليبقى  و�ل�شد�د 
ويف �شد�رة �لدول �ملتقدمة و�ملتطورة 
ب���ع���زم �ب���ن���ائ���ه���ا وح���ب���ه���م ل��وط��ن��ه��م و 

�نتمائهم �ل�شادق له.

موزة العتيبة: يوم العلم يج�شد معاين 
التالحم والوحدة بني اأبناء الوطن

•• اأبوظبي-وام:

نائب  �لزعابي  �أحمد جمعه  معايل  قال معايل 
�أن ي���وم �ل��ع��ل��م يحمل  وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة 
�أجمل معاين �لحتفال بالعمل �لوطني وبروح 
�لحتاد. وقال معاليه يف كلمة له مبنا�شبة يوم 
�لعلم : �ن يوم �لعلم حمطة ت�شل بني مرحلتني 
عريقتني ومليئتني بالأحد�ث و�لتحديات على 
�ملرحلة  و�لعاملية..  و�لعربية  �لإقليمية  �ل�شعد 
باإذن  له  �ملغفور  وحكمة  باقتد�ر  قادها  �لأوىل 
وو��شل  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
حتمل �مل�شوؤولية بالعزمية ذ�تها وبحكمة �لقادة 

�ملخ�شرمني يف �إد�رة �لبالد حتى �أ�شبح �ل�شعب 
يف �لإمار�ت من �أ�شعد �ل�شعوب على وجه �لكرة 
�لأر���ش��ي��ة و�أ���ش��ب��ح��ت دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
عن  للباحثني  تف�شيال  �لأك���رث  �مل��ك��ان  �ملتحدة 
لرجال  و��شتقر�ر�  �أمنا  �لأك��رث  و�لبيئة  �لعمل 
�لأع����م����ال و�لأك�������رث ج���ذب���ا ل����روؤو�����س �لأم������و�ل 
�ملفرد�ت  ه��ذه  �إن   : معاليه  و�أ���ش��اف  �لأجنبية. 
و�لبيئة  �ل�����ش��ع��ادة و�لأم�����ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  م��ث��ل 
�جل���اذب���ة م���ف���رد�ت ت��ت��ط��ل��ب ب���ذل ج��ه��ود كمية 
�إىل فعل وفق معايري عاملية  ونوعية لتحويلها 
�أن تبو�أت �لإم��ار�ت مر�كز متقدمة  و�حلمدهلل 
على �ل�شعيدين �لعربي و�لعاملي ب�شهادة كربيات 
�ملوؤ�ش�شات ول�شيما يف جمالت �ل�شحة و�لتعليم 
و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني وحقوق �لإن�شان. و �أكد 

�ن �ملبادر�ت �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو رئي�س 
جميعها  �لدولة  �إم���ار�ت  يف  �هلل  حفظه  �لدولة 
ك���ان ل��ه��ا ب��ال��غ �لأث�����ر يف ت��ط��وي��ر ح��ي��اة نوعية 
�مل�شتد�مة.  �مل�شاريع  على  رك��زت  �أنها  ول�شيما 
�لع�شر �شنو�ت  �لإم���ار�ت خ��الل  ق��اد �شموه  لقد 
ث��اق��ب��ت��ني فحافظت  ب��ح��ك��م��ة وروؤي������ة  �مل��ا���ش��ي��ة 
�لتفافه  على  و�ل�شعب  �ل�شتقر�ر  على  �لدولة 
و�ختتم  وولوؤه.  �ن��ت��م��اوؤه  ف��ت��ع��زز  ق��ادت��ه  ح���ول 
�جلزيل  �ل�شكر  قائال:  كلمته  �لزعابي  معايل 
هد�ياه  ع��ل��ى  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لثمينة لالإمار�ت و�شعبها و�لأمنيات �ل�شادقة 
باأن يحفظ �هلل ل�شموه �شحته لتبقى �لإمار�ت 
قادتها  وق��ل��وب  و�إجن��از�ت��ه��ا  بعطائها  خ�����ش��ر�ء 

و�شعبها.. وكل عام و�شموه و�لإمار�ت بخري. 

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لأم��ني  �أحمد حممد �حلمريي  �أكد معايل 
�لدولة  �ح��ت��ف��الت  �ن  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  ل�����وز�رة 
�لوطني وروح  �لعمل  �لعلم ت�شب يف جوهر  بيوم 
 : �ملنا�شبة  بهذه  كلمة  يف  معاليه  وق��ال  �لحت���اد. 
ي�شرفني �أن �أرفع �إىل مقام �شيدي �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
عز  �مل��وىل  �شائلني  �لتربيكات  �أع��ظ��م  �هلل  حفظه 
وجل �أن يدمي على �شموه نعمة �ل�شحة و�لعافية 
وعلى دولة �لإمار�ت �ملزيد من �ل�شتقر�ر و�لتقدم 
�ملا�شية  �لع�شر  �ل�شنو�ت  �ن  �أ�شاف  و  و�لزده���ار. 
كانت م�شعة بامل�شاريع �لعمالقة فتعزز �ل�شتقر�ر 

�ملجتمعي و�نتقلت �لإمار�ت �إىل مر�حل نوعية من 
بالفرتة  �لإجن���از�ت  مقارنة  �إن  �لوطني..  �لعمل 
�لإح�شا�س  �إىل  تقودنا  ��شتغرقتها  �لتي  �لزمنية 
مت  �لتي  دولتنا  ���ش��اأن  �شاأنها  جديد  م��ن  بالتفوق 
ب��ن��اوؤه��ا خ���الل ف���رتة ت��ع��د ق�����ش��رية �إذ� م��ا قي�شت 
وتقدير  �إج��الل  بكل  نتذكر  وهنا  �ل�شعوب  بعمر 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
نهيان موؤ�ش�س �لإمار�ت وباين نه�شتها �إىل جانب 
عهودها  و�أول��ي��اء  �لإم���ار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب 
و�نتماء  ل�شعبها  �لقيادة  �إخال�س  على  يدل  وهذ� 
�أدو�ر  �إط����ار  يف  ل��ق��ي��ادت��ه  وولئ����ه  ل��وط��ن��ه  �ل�شعب 
تكمل بع�شها بع�شا ت�شع تقدم �لوطن على ر�أ�س 
�لتي  �لنجاحات  كل  �إن  معاليه  تابع  و  �أولوياتها. 

رئي�س  �ل�شمو  �لإم��ار�ت يف عهد �شاحب  �أجنزتها 
و�لقيادة  �شموه  ح��ر���س  بف�شل  حتققت  �ل��دول��ة 
�لر�شيدة على توفري �لأمن و�ل�شتقر�ر وتوظيف 
ث����رو�ت �ل��ب��الد ل�����ش��ال��ح رف��اه��ي��ة وت��ق��دم و�شعادة 
كر�مة  حفظ  و�شعت  حيث  �لإم���ار�ت  يف  �لإن�شان 
�لإن�شان يف �لإمار�ت هدفا لها. وقال معاليه لقد 
وبر�مج  طموحة  �إ�شرت�تيجيات  �ل��دول��ة  و�شعت 
كبرية يف �إطار �أجندة وطنية على �ملديني �ملتو�شط 
�مل�����ش��اري��ع �مل�شتد�مة  و�ل��ب��ع��ي��د م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
�لكرمية  �حلياة  وت��وؤم��ن  �مل�شتقبل  تخاطب  �لتي 
�لقادمة وهذ� ما ج�شده نهج خليفة يف  لالأجيال 
�لعمل �لوطني و�لإن�شاين ف�شكر� خليفة وكل عام 

وقائدنا وعلمنا و�لإمار�ت بخري. 

اأحمد جمعة الزعابي: رئي�ص الدولة حتمل امل�شوؤولية 
بعزمية وحكمة القادة املخ�شرمني

اأمني عام �شوؤون الرئا�شة: الإمارات بقيادة خليفة 
انتقلت اإىل مراحل نوعية من العمل الوطني 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�أكدت �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�شة 
للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  �إد�رة  جمل�س 
�لن�شائية رئي�شة نادي �أبوظبي لل�شيد�ت .. �أهمية توقيع 
�لأكادميية �تفاقية �لتعاون �مل�شرتك مع �لقيادة �لعامة 
للقو�ت �مل�شلحة لدعم م�شروع �خلدمة �لوطنية لالإناث 
�خلدمة  م�شرية  بدعم  �لأك��ادمي��ي��ة  فخر  ع��ن  معربة   ..
�ل��وط��ن��ي��ة ب��ك��اف��ة �ل���رب�م���ج و�مل���ب���ادر�ت و�لأن�����ش��ط��ة �لتي 
و�ل�شيد�ت  �لفتيات  �شريحة  عربها  وت�شتهدف  تقيمها 
�لأكادميية  �إن   .. ه���ز�ع  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  وق��ال��ت   .
بنات  �شفوف  يف  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  دع��م  على  حري�شة 
�لوطن وت�شجعيهن على �لتحلي بروح �مل�شوؤولية وتنمية 
قدرة �ملر�أة �لإمار�تية نحو مزيد من �مل�شاهمة يف م�شرية 
�أن توقيع  �لتنمية و�لنهو�س �مل�شتمر بالوطن. و�أ�شافت 
هذه �لتفاقية ياأتي �إنطالقا من �إمياننا �ملطلق باأهمية 
�خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف ���ش��ف��وف ب��ن��ات �لإم������ار�ت �لالتي 
يعربن يف كل منا�شبة عن ��شتعد�دهن �لكبري لرد �لدين 
�لوطن  ح��م��اة  م��ن  يكن  و�أن  �حلكيمة  وق��ي��ادت��ه  للوطن 
�ملخل�شني .. منوهة باأن وجود �ملر�أة يف �ل�شلك �لع�شكري 
�أن  كما  ببناتها  تفخر  ويجعلها  �لدولة  �إجن��از  من  يزيد 
وقوة  �شالبة  وتزيدهن  قدر�تهن  من  تطور  �لع�شكرية 

لتحقيق �ملزيد من �لتميز و�لجناز�ت . و�أكدت �أكادميية 
�لأكادميية  �أن  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لوطنية يف جميع  �مل��ب��ادر�ت  لدعم  ق�شوى  �أهمية  تويل 
�ملخ�ش�شة  �لتوعوية  وحمالتها  وم�شابقاتها  �أن�شطتها 
للمر�أة لرفع ن�شبة �لوعي عند �ل�شيد�ت وت�شجيعهن على 
�للتحاق و�لن�شمام لهذه �خلدمة �لتي حتملنا جميعا 
�لأكادميية  �ع��ت��ز�ز  ع��ن  وع���ربت   .. م�شرتكة  م�شوؤولية 
لتحقيق  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  م��ع  بالتعاون 
�ملوؤ�ش�شي  �لتكامل  لت�شجيل  �خل��رب�ت  وتبادل  �ل�شتفادة 
�أج��ل ه��دف م�شرتك  يف �لأدو�ر و�مل��ه��ام و�ل��و�ج��ب��ات م��ن 
�ل�شيخة فاطمة  . و�عتربت  وهو رفع ر�ية �لوطن عاليا 
بنت هز�ع �لتفاقية خطوة فاعلة لتو�شيع نطاق �شركاء 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  كافة  م��ن  �حلكوميني  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لرب�مج  وتنفيذ  و�ملثابرة  �لعطاء  ملو��شلة  يدفعها  مما 
و�مل����ب����ادر�ت �ل���ه���ادف���ة خل��دم��ة �ل���وط���ن ب��ك��اف��ة �ملجالت 
مكت�شبات  حتقيق  يف  �شت�شهم  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  مو�شحة 
جديدة لالأكادميية ودورها �لر�ئد يف �حلركة �لريا�شية 
بنات  ت�شجيع  عن  �مل�شوؤولة  لتكون  �لفر�شة  و�شتمنحها 
�لإمار�ت من �لريا�شيات لالنخر�ط باخلدمة �لوطنية 
وت�����ش��خ��ري ج��م��ي��ع �لإم��ك��ان��ي��ات �أم��ام��ه��ن ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�لإم��ار�ت لبذل مزيد  .. د�عية بنات  �مل�شرتكة  �لأه��د�ف 

من �جلهود خلدمة �لوطن يف كل �ملجالت . 

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل �شقر بن غبا�س �شعيد 
غ��ب��ا���س وزي�����ر �ل��ع��م��ل و�ل���دك���ت���ورة 
ن����اه����د �ل���ع�������ش���ري وزي���������رة �ل���ق���وى 
جمهورية  يف  و�ل���ه���ج���رة  �ل��ع��ام��ل��ة 
عالقات  تعزيز  �شبل  �لعربية  م�شر 
يف  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �لتعاون 
و��شو�ق  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ق��وى  جم����الت 
و�خلرب�ت  �لتجارب  وت��ب��ادل  �لعمل 

ذ�ت �ل�شلة.
�أبوظبي  �ل��ذي عقد يف  �للقاء  و�أك��د 
عمق �لعالقات �لخوية �لتي تربط 
بقيادة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�أخيه فخامة �لرئي�س �مل�شري 

عبد�لفتاح �ل�شي�شي.
���ش��ق��ر غبا�س  م���ع���ايل  و����ش��ت��ع��ر���س 
�لعمل يف  ���ش��وق  و�ق���ع  �للقاء  خ��الل 
و�ل�شيا�شات  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �ل��دول��ة 

وبع�س  �لعمل  عالقات  تنظم  �لتي 
�ىل  �لر�مية  �لعمل  وز�رة  م��ب��ادر�ت 
و�شمان  �لعمالية  �حل��ق��وق  حماية 

م�شالح ��شحاب �لعمل.

�لدكتورة  معايل  ه��ن��اأت  جهتها  م��ن 
�شقر  ..م�����ع�����ايل  �ل���ع�������ش���ري  ن����اه����د 
غبا�س بانتخابه رئي�شا ملجل�س �د�رة 
منظمة �لعمل �لعربية ..م�شيدة يف 

�لمار�ت  دولة  بحر�س  ذ�ته  �لوقت 
�ل��ع��م��ل �لالئقة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
بينهم  وم�����ن  ل��ل��ع��م��ال  و�حل����م����اي����ة 
�لعمال �مل�شريون يف ظل �لت�شريعات 

�ملتقدمة و�ملمار�شات �لعملية.
�أه��م��ي��ة تن�شيق  �ل��ل��ق��اء �ىل  وت��ط��رق 
�لتعامل  �ط���ار  يف  �لعربية  �مل��و�ق��ف 
مع �ملنظمات �لدولية �ملعنية ب�شوؤون 
�لتي ذ�ت  �لعمل و�لعمال و�لتقارير 
�ل�شلة وذلك تعزيز� للعمل �لعربي 
ت�شابه  ظ���ل  يف  ���ش��م��ي��ا  ل  �مل�����ش��رتك 
�لعربية �ىل  �لعمل  ��شو�ق  معطيات 
حد كبري. تناول �للقاء �شبل و�ليات 
�لعمل  ب��ني وز�رت���ي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
يف �لم��ار�ت وم�شر مبا يخدم �بناء 
وم�شاحلهما  �ل�شقيقني  �ل��ب��ل��دي��ن 
�شعادة  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر  �مل�������ش���رتك���ة. 
مبارك �لظاهري وكيل وز�رة �لعمل 
و�شعادة حميد بن دميا�س �ل�شويدي 
�لعمل  ل�������ش���وؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل���وك���ي���ل 
�لنعيمي  ع��م��ر  �ل���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
�ل�شيا�شات  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لغمر�وي  و�ل�شرت�تيجية ومدحت 
�ل�شفارة  يف  �ل���ع���م���ايل  �مل�����ش��ت�����ش��ار 

�مل�شرية لدى �لدولة.

•• دبي-وام:

�ملركزي  دب����ي  خم��ت��رب  �إد�رة  وق��ع��ت 
�ل�شرت�لية  و�ل�شركة  دب��ي  بلدية  يف 
���ش��ي �م�س  �ل��ع��ام��ة ل . ل .  ل��ل��ت��ج��ارة 
�تفاقية متكن �ل�شركة من �ل�شتفادة 
من �خلدمات �ملتنوعة و�ملتميزة �لتي 
�لإتفاقية  ت�شهم  و  �ملخترب.  يقدمها 
يف حماية �مل�شتهلك و تن�شيط �حلركة 
جمالت  يف  �أف�����ش��ل  ب�شكل  �ل��ت��ج��اري��ة 
ملا  .. وذلك  فح�س �لأحجار �لكرمية 

يتميز به �ملخترب من ح�شور و�أثر على 
�مل�شتوى �لعاملي من حيث دقة �لنتائج 
�لعاملية  �لأن��ظ��م��ة  �أف�����ش��ل  وت��ط��ب��ي��ق 
مينح  �لتفاقية  ومبوجب  �ملختلفة. 
فح�س  �شهاد�ت  �ملركزي  دبي  خمترب 
�إىل خدمة  �إ���ش��اف��ة  �ل��ل��وؤل��وؤ  ل��ع��ي��ن��ات 
�لطبيعي  ل��ل��وؤل��وؤ  �حل����ر�ري  �لتغليف 
وهي �لأوىل من نوعها على م�شتوى 
�لعامل مقدمة من قبل جهة حكومية 
�للوؤلوؤ  تك�شب  �أن  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي 
و�شهولة  و�حلماية  �لثقة  من  طابعا 

�ملهند�شة حو�ء عبد  و�أكدت  �لتد�ول. 
لإد�رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب�شتكي  �هلل 
خمترب دبي �ملركزي �أهمية �لتفاقية 
يف تقدمي �خلدمات و حت�شني �لأعمال 
ذ�ت �ل�شلة وفقا لروؤية �لبلدية لبناء 
��شتد�مة  فيها  تتوفر  متميزة  مدينة 
 .. �لنجاح  ومقومات  �لعي�س  رفاهية 
�لب�شرية  �مل����و�رد  ت��وف��ر  �إىل  م�����ش��رية 
�لالزمة لإجر�ء  و�لكفاء�ت  و�لتقنية 
�ملخربية  و�ل��ت��ح��ال��ي��ل  �ل��ف��ح��و���ش��ات 
�ملطلوبة وذلك وفقا ل�شروط و�أحكام 

�وميت  رح��ب  جانبه  م��ن  �لتفاقية. 
كوروتورك مدير �ل�شركة بالتفاقية 
مل�����د ج�شر  ب�����د�ي�����ة  ����ش���ت���ك���ون  �ل����ت����ي 
�ملركزي  دب����ي  م���ع خم��ت��رب  �ل���ت���ع���اون 
�لعاملية يف  ب�شمعته  له  ي�شهد  و�ل��ذي 
جم��ال �لأح��ج��ار �ل��ك��رمي��ة.  و�أ�شاف 
متخ�ش�شة  �ل�شركة  �أن  ك���وروت���ورك 
يف جت����ارة �ل���ل���وؤل���وؤ وخ��ا���ش��ة �لأن�����و�ع 
ونيوزلند�  ��شرت�ليا  م��ن  �مل�����ش��ت��وردة 
�لكاريبي  �لبحر  ومنطقة  و�لفلبني 
ع��ل��م��ا ب����اأن �ل�����ش��رك��ة ب����د�أت �ل��ع��م��ل يف 

دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 
2009. يذكر  ع��ام  �ملجال منذ  ه��ذ� 
تقدم  �مل��رك��زي  دب��ي  خمترب  �إد�رة  �أن 
�لكرمية  �لأح���ج���ار  ف��ح�����س  خ��دم��ات 
�للوؤلوؤ  فح�س  خ��دم��ة  �شمنها  وم��ن 
�ألف  نحو  2003 وفح�س  ع��ام  منذ 
و 975 عينة حتى �لربع �لثالث من 
�لعام �حلايل من جميع �أنو�ع �للوؤلوؤ 
�لطبيعي �شو�ء كان �شدفيا �أو خزفيا 
وكذلك �للوؤلوؤ �ملزروع يف �ملاء �ملالح �أو 

�لعذب. 

•• دبي - وام:

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  ت�شتعد 
ب��دب��ي لإط���الق حت��دي��ث ج��دي��د على 
تد�شني  م��ع  تز�منا  وجهتي  تطبيق 
11 نوفمرب  دب���ي يف  ت���ر�م  م�����ش��روع 
حكومة  لتوجهات  وتنفيذ�   2014
دبي بتحويل �لإمارة �إىل �أذكى مدينة 
يف �لعامل خالل ثالث �شنو�ت ودعما 
�إطار  ويف  �لذكية  دبي  مدينة  ملبادرة 
�للتز�م باأهد�ف برنامج حمد�ن بن 

حممد للحكومة �لذكية.
وقال عادل �شاكري مدير �إد�رة �أنظمة 
�ملو��شالت  مب��وؤ���ش�����ش��ة  �مل���و�����ش���الت 
تر�م  م�����ش��روع  �إن  �لهيئة  يف  �ل��ع��ام��ة 
�إجن���از� مهما وحيويا يف  يعترب  دب��ي 
و�لنقل  �لعامة  �ملو��شالت  منظومة 

�جلماعي مما يتطلب معه �إدخاله يف 
يتمتع  �لتي  �لذكية  �خلدمات  �شبكة 
ب��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق وج��ه��ت��ي �ل�����ذي �شوف 
مرتاديه  خ��دم��ة  يف  بفعالية  ي�شهم 
من  ع�شر  �حل���ادي  يف  تد�شينه  عقب 

�شهر نوفمرب �جلاري.

يتعلق  �لتحديث �جلديد  �ن  و�أو�شح 
�لالزمة  �مل���ع���ل���وم���ات  ك���ل  ب���اإ����ش���اف���ة 
متك�ن  ����ش���وف  و�ل����ت����ي  �ل���ن���ظ���ام  �إىل 
�لإحاطة  م���ن  �ل�����رت�م  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
�لعامة  �ل���ن���ق���ل  و����ش���ائ���ل  ب���خ���ط���وط 
�ملختلفة �ملحيطة به وزمن و�شولها 
�ل�شلة  ذ�ت  �مل���ح���ط���ات  ع���ن  ف�����ش��ال 
موقفا   11 وج�����ود  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة 
جديدة  خ���ط���وط  و5  ل���ل���ح���اف���الت 
ت��ق��وم ب��ت��غ��ذي��ة حم��ط��ات �ل�����رت�م �ل� 
�إىل  �لو�شول  ت�شهيل  11 مما يعني 
�لتحديث  ع��رب  ل�شتخد�مه  �ل���رت�م 
�جل��دي��د �ل����ذي ���ش��وف ي��ح��دد موقع 
�أف�شل  �لعميل تلقائيا ليح�شل على 
عرب  وجهته  �إىل  للو�شول  �خليار�ت 
�ملو��شالت  وو�شائل  �ل���رت�م  �رت��ي��اده 

�لعامة �ملحيطة به.

وقال �شاكري �ن فوز تطبيق وجهتي 
برنامج  جل��ائ��زة  �لأوىل  �ل�����دورة  يف 
�لذكي  للحكومة  حممد  بن  حمد�ن 
�لهاتف  عرب  خدمة  �أف�شل  فئة  عن 
ق��وي��ة وحتفيز�  �ل���ذك���ي م��ث��ل دف��ع��ة 
�ل�����ش��ع��ي دوم����ا لتطوير  ك��ب��ري� ع��ل��ى 
مع  يتو�كب  مب��ا  �لتطبيق  وحت��دي��ث 
�ح��ت��ي��اج��ات وت��ط��ل��ع��ات �ل��ع��م��الء من 
���ش��ك��ان دب���ي وزو�ره������ا و���ش��ائ��ح��ي��ه��ا ل 
��شتخدمو�  �ل���ذي���ن  ع���دد  �أن  ���ش��ي��م��ا 
�لآن  وح��ت��ى  �إط��الق��ه  منذ  �لتطبيق 
�ألف م�شتخدم مما   147 �إىل  و�شل 
�إق���ب���ال ك��ب��ري� على  �أن ه��ن��اك  ي��ع��ن��ي 
�خل��دم��ة وه���و م��ا ي�����ش��ب يف حتقيق 
�لغايات �ل�شرت�تيجية لهيئة �لطرق 
�لثالثة  �لغاية  خا�شة  و�مل��و����ش��الت 

�لتي تعنى ب� �إ�شعاد �لنا�س .

•• اأم القيوين -وام:

�ل���ت���وع���ي���ة مبر�س  ن��ظ��م��ت جل���ن���ة 
�أم  م��ن��ط��ق��ة  �ل����ث����دي يف  ����ش���رط���ان 
�لقيوين �لطبية ندوة توعوية عن 
�شحة �ملر�أة حتت �شعار �ملر�أة ت�شنع 
�لرب�مج  �شمن  وذل���ك   .. �حل��ي��اة 
�للجنة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��وع��وي��ة 
�ل�شحي  �ل����وع����ي  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
�ملتعلقة  �جل������و�ن������ب  مب���خ���ت���ل���ف 
على  و�لت�شجيع  �ل��ث��دي  ب�شرطان 
�إج���������ر�ء �ل���ف���ح���و����ش���ات �ل����دوري����ة 
للك�شف �ملبكر عنه و�ل�شيطرة على 
�ل�شلبية  �آث��اره  �نت�شاره و�حلد من 
. ون��اق�����ش��ت �ل���ن���دوة �ل��ع��دي��د من 
�ملر�أة  ب�شحة  تعنى  �لتي  �ملو��شيع 
.. فيما �أكدت �شلمى �شالح رئي�شة 
�ل�شحي  و�لتعزيز  �لتثقيف  ق�شم 
للندوة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف 
لدورها  �ملجتمع  يف  �مل����ر�أة  �أه��م��ي��ة 
�لأجيال  وتربية  بناء  يف  �لأ�شا�شي 
و�مل��ج��ت��م��ع��ات ودوره����ا �ل���ري���ادي يف 
تدوير عجلة �لنماء وتقدمها نحو 
�مل�����ر�أة متر  �إن  �لأف�����ش��ل . وق��ال��ت 
بتغري�ت  �لعمرية  مر�حلها  خالل 
ج�شمانية  �آث���ار�  لها  ف�شيولوجية 
مل�شكالت  وت���ت���ع���ر����س  ون���ف�������ش���ي���ة 
�أحيانا  جت��ه��ل  خم��ت��ل��ف��ة  ���ش��ح��ي��ة 
طرق �لت�شدي لها مع �أنه ميكنها 

�مل�شكالت  ه����ذه  مل��ع��ظ��م  �ل��ت�����ش��دي 
ب�شيطة  وقائية  بو�شائل  �ل�شحية 
�جلهد  م����ن  �ل���ك���ث���ري  ت��ت��ط��ل��ب  ل 
�لدكتورة  عر�شت  ث��م   . و�مل��ع��رف��ة 
�أخ�شائية  �حل�������ش���ن  �أب�������و  غ�������ادة 
م�شت�شفى  يف  �جللدية  �لأم��ر����س 
�لعناية  م�شتجد�ت   .. �لقيوين  �أم 
�لدكتورة  ورك���زت  �لب�شرة  ب�شحة 
�أخ�شائية  ع���ب���د�ل���وه���اب  ن���ريي���ن 
رئي�شة  و�ل����ولدة  �لن�شاء  �أم��ر����س 
�شرطان  �ل��ت��وع��ي��ة مب��ر���س  جل��ن��ة 
على   .. �لقيوين  �أم  بطبية  �لثدي 

للك�شف  �ل���دوري  �لفح�س  �أهمية 
�مل��ب��ك��ر ع��ن ���ش��رط��ان �ل��ث��دي �لذي 
�شرحت من خالله �أهمية �لفح�س 
و�أنو�عه و�أهمية �إ�شت�شارة �لطبيب 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ع��ر���ش��ت  ك��م��ا 
�مل����ر�أة  ل�شحة  �مل��ب��ك��ر  ل��الك��ت�����ش��اف 
و�لطفل. ومن �ملو��شيع �لتي �ألقى 
مو�شوع  �ل��ن��دوة  يف  �ل�شوء  عليها 
و�أهميتها  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ر���ش��اع��ة 
قدمتها  و�ل��ط��ف��ل  ل���الأم  بالن�شبة 
�مل��م��ر���ش��ة م��اج��دة ط��ب��اخ��ة ع�شوة 
�لأمومة  برعاية  �لتمري�س  بهيئة 

حممد  ح��ن��ان  وق��دم��ت  و�لطفولة 
فنية �لأ�شعة باإد�رة �لطب �لوقائي 
�لفح�س  كيفية  و�فيا حول  �شرحا 
�لذي  �ملاموجر�م  بجهاز  و�لك�شف 
وت�شخي�س  �ل��ك�����ش��ف  يف  ي�شتخدم 
ي�شتخدم  �أو  �لثدي  �شرطان  وجود 
للن�شاء  �ل����دوري  �لفح�س  �شمن 

�لالئي ل ي�شكن من �شيء.
وختمت �لندوة باملناق�شة �ملفتوحة 
ب���ني �حل���ا����ش���ر�ت و�مل�������ش���ارك���ات يف 
�مل��و����ش��ي��ع �خلا�شة  �ل���ن���دوة ح���ول 

ب�شحة �ملر�أة .

•• اأبوظبي- وام: 

خدمة   30 ل��ل��م��و����ش��الت  �ل��وط��ن��ي��ة  �لهيئة  تطلق 
روؤية  مع  متا�شيا  �ملقبل  دي�شمرب  �شهر  نهاية  ذكية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  �لإم����ار�ت  دول��ة 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل �أن 
�ملعايري  بكل  ذكية  حكومة  �لإم���ار�ت  حكومة  تكون 
�مل�شتمرة من  �مل��ت��اب��ع��ة  ب��ن��اء ع��ل��ى  ي��اأت��ي �لإط����الق   .
معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعامة  �لأ�شغال  وزي��ر 

�إىل  �لتحول  على  وت��اأك��ي��ده  للمو��شالت  �لوطنية 
�خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة . ت�����ش��م��ل �خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة .. 
و�ل�شفن  �لنزهة  ق��و�رب  لفئات  رئي�شية  خدمة   30
و�لبحارة وخدمات �لنقل �لربي. و�أكد �ل�شيخ نا�شر 
�لقا�شمي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات �مل�شاندة 
بالوكالة..�أنه مت �ختيار �خلدمات �لذكية بناء على 
�إ����ش���ر�ك �مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن خ���الل ����ش��ت��ب��ي��ان لتحديد 
عليها  �إقبال  و�لأك��رث  بتطبيقها  �ملرغوب  �خلدمات 
�خلدمات  ب��ع��دد  مرتبطا  لي�س  �مل�����ش��روع  جن��اح  لأن 
�لتي تطلقها �لهيئة و�إمنا هو مرتبط مبدى �إقبال 
ر�شاهم  ون�شبة  �خلدمة  ��شتخد�م  على  �ملتعاملني 

تكر�ر�  �لأك���رث  على  بناء  �خل��دم��ات  �ختيار  مت  كما 
�إىل  �لقا�شمي  و�أ�شار   . للتطبيق  �لقابلة  و�خلدمات 
�شهولة  ت�شمن  ب�شورة  �لنظام  ت�شميم  �شيتم  �أن��ه 
�لذكية  �لأج���ه���زه  ي��دع��م  �ل��ن��ظ��ام  و�أن  �لإ���ش��ت��خ��د�م 
و  و�آندريود  �آي��زو  �أنظمة  تعمل �شمن من�شات  �لتي 
يدعم �لنظام �للغتني �لعربية و�لإجنليزية وي�شمح 
للم�شتند�ت  �ل�������ش���ورة  و�ل���ت���ق���اط  �مل���رف���ق���ات  ب��رف��ع 
�ملرتبطة باخلدمة. و�أو�شح �أنه مت �تباع كل معايري 
ومتطلبات تنفيذ �مل�شروع بالتن�شيق مع هيئة تنظيم 
و�ملعايري  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري  �لإت�������ش���الت وط��ب��ق��ا 

�ملعتمدة يف �لدولة. 

فاطمة بنت هزاع : ابنة الإمارات م�شتعدة 
لتكون من حماة الوطن املخل�شني

�شقر غبا�ص يبحث مع وزيرة العمل امل�شرية �شبل تعزيز التعاون بني البلدين 

ب�لدي���ة دب���ي و�ش���رك����ة اأ�ش��ت����رالي����ة توقع�����ان 
اتفاقي�����ة ب�ش���اأن خدم����ات املخت�رب امل��رك����زي

•• دبي -وام:

مريز�  خليل  جا�شم  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  ت��ر�أ���س 
�لعامة  ب��الإد�رة  �لأمنية  �لتوعية  �إد�رة  مدير 
�لجتماع  دب���ي  ���ش��رط��ة  �مل��ج��ت��م��ع يف  خل��دم��ة 
قاتلة  �ل�شرعة  حملة  لإط���الق  �لتح�شريي 
و�أكد  ل��ل��م��رور.  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ع  بالتعاون 
�حلملة  مو�شوع  �أهمية  على  م���ريز�  �لعقيد 
�لتي تدعو �ل�شائقني ول �شيما فئات �ل�شباب 
يف �ملرحلة �لعمرية من 18 - 35 باعتبارها 
�كرث �لفئات �رتكابا لهذه �ملخالفات �خلطرية 
�ىل جتنب �ملخاطرة بحياتهم وتعري�س حياة 

�ملوت  خلطر  �لخ��ري��ن  �لطريق  م�شتخدمي 
�لقيادة  �لتهور يف  �لبليغة ملجرد  �أو �ل�شابات 
�لتنوع  �ن  وق��ال  �مل��ح��ددة.  �ل�شرعات  وجت���اوز 
ي�شكل  �لتوعية  حمالت  وو�شائل  ��شاليب  يف 
�مل��ادة �لعلمية للحملة  ج��زء� ��شا�شيا يف �ث��ر�ء 
�ملتلقي  على  وقوتها  �نت�شارها  فر�س  وزي���ادة 
�ل��ت��وع��ي��ة �لم��ن��ي��ة على  د�أب����ت �د�رة  وه���و م��ا 
للحمالت  �لتنفيذية  خطتها  �شمن  �عتماده 
من ��شر�ك خمتلف موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين 
و�ملد�ر�س و�جلامعات و�مل�شاجد وو�شع �شعار�ت 
و�أكيا�س  �ليل  �ل�شر�ف  �جهزة  على  �حلملة 
ج��م��ع��ي��ة �لحت�����اد �ل��ت��ع��اون��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�لعالم �ملقروء 
و�مل�شموع و�ملرئي �لذي يعترب �شريكا �أ�شا�شيا يف 
�حلملة. و�أكد �ملقدم في�شل قا�شم رئي�س ق�شم 
و�شائل �لت�شال �لتوعوي يف �شرطة دبي على 
�لفعلي  �لتاأثري  جانب  على  �لرتكيز  �شرورة 
تفاعلية  ��شاليب  باعتماد  �لتوعية  حلمالت 
لأهمية  ..م�����ش��ري�  لال�شتجابة  �ملتلقي  تدفع 
�ل�شادرة  و�لح�����ش��ائ��ي��ات  �لرق�����ام  ����ش��ت��ث��م��ار 
ب�����ش��اأن �حلو�دث  ل��ل��م��رور  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  م��ن 
و�لوفيات �لناجمة عن �ل�شرعة و�ل�شارة �ليها 
�لرئي�شية  �ل�شو�رع  يف  �لت�شال  و�شائل  عرب 

وذلك بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.

بتوجيه  �لطفال  م�شاركة  �شرورة  �ىل  ودعا 
ر����ش���ائ���ل �ن�����ش��ان��ي��ة لآب���ائ���ه���م ب�����ش��ك��ل خا�س 
�ل��ت��ه��ور يف �لقيادة  ل��ع��دم  ي��دع��وه��م خ��الل��ه��ا 
�أن  �إىل  ..لف��ت��ا  �مل��ح��ددة  �ل�شرعات  �أو جت��اوز 
�لر�شائل �ل�شادرة عن �لطفال حتمل تاأثري� 

�كرب على ذويهم.
ب����ح����ث �خلطة  �لج�����ت�����م�����اع  خ�������الل  ج�������رى 
ومناق�شة  �حل���م���ل���ة  لإط�������الق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وت��ن��ف��ي��ذ معر�س  �لف����ك����ار  م����ن  جم���م���وع���ة 
م�شاحب يف �حدى �ملناطق �حليوية مبدينة 
دب��ي �و يف �أح��د �مل��ولت كما �ب��دى �مل�شاركون 

�آر�ءهم ومالحظاتهم.

�شرطة دبي ت�شتعد لإطالق حملة ال�شرعة قاتلة 

جلنة التوعية يف اأم القيوين تنظم ندوة طبية حول �شحة املراأةطرق دبي حتدث تطبيق وجهتي خلدمة مرتادي ترام دبي وو�شائل املوا�شالت املحيطة

الهيئة الوطنية للموا�شالت تطلق 30 خدمة ذكية يف دي�شمرب 

•• دبي - وام: 

حملة  بدبي  ر����ش��د  مب�شت�شفى  �لنف�شي  �لطب  ق�شم  نظم 
�ل�شحي  �ل��وع��ي  ن�شر  بهدف  �لنف�شية  بال�شحة  للتوعية 
لدى �أفر�د �ملجتمع و�لتعريف باأ�شباب وطرق و�آلية �لوقاية 
من �لأمر��س �لنف�شية و�أهمية �لك�شف و�لعالج �ملبكر لها 
ب�شكل  و�ملجتمع  �لفرد  على  �ل�شلبية  م�شاعفاتها  لتفادي 
�لطب  �خت�شا�شية  �أب��ل  �شامية  �لدكتورة  و�أو�شحت  ع��ام. 
مبنا�شبة  تاأتي  �لتي  �حلملة  �ن  ر��شد  مب�شت�شفى  �لنف�شي 
م�شت�شفى  من  كل  �شملت  �لنف�شية  لل�شحة  �لعاملي  �ليوم 

و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  و  دب���ي  وحم��اك��م  ح��ت��ا 
�أني�شة �لأن�����ش��اري��ة ب��دب��ي ����ش��اف��ة �إىل  �لأج��ان��ب وم��در���ش��ة 
�لنف�شية  �ل�شحة  �أهمية  على  رك��زت  �لتي  �جلمعة  خطبة 
وذكرت  �ملجتمع.  يف  ومنتجا  فاعال  عن�شر�  ليكون  للفرد 
�لتي �شارك فيها عدد من �لأطباء و�ملمر�شني  �ن �حلملة 
ت�شمنت  ر����ش��د  مب�شت�شفى  �لإجتماعيني  و�لأخ�شائيني 
�لنف�شية  �لطبية  و�لإ���ش��ت�����ش��ار�ت  �ملحا�شر�ت  م��ن  �لعديد 
�لتي  و�ملل�شقات  و�مل��ن�����ش��ور�ت  �لكتيبات  وت��وزي��ع  �ملجانية 
�لتي  �لنف�شية  بال�شحة  �ملتعلقة  �ملعلومات  كافة  تت�شمن 

تعد جزء� ��شا�شيا ل يتجز�أ من �ل�شحة �لعامة للفرد. 

م�شت�شفى را�شد بدبي ينظم حملة للتوعية بال�شحة النف�شية
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اأخبـار الإمـارات

•• نورينربغ – عبدالرحمن نقي : 

حقق �ملخرتع �لإمار�تي �أحمد عبد�هلل 
�لمار�ت  �شباب  ممثل  جم��ان  حممد 
ف�����وز� ك���ب���ري� �ك��ت�����ش��ح ف��ي��ه خمرتعي 
م�������ش���ارك���ة يف حتدي  دول������ة  ث���الث���ني 
�ملخرتعني �لعاملي �ل�شنوي يف �ملعر�س 
و�ل�����ش��ت��ني لالأفكار  �ل�����ش��اد���س  �ل����دويل 
�ملقام  �إينا  و�لخ��رت�ع��ات و�لب��ت��ك��ار�ت 
يف مركز �ملعار�س يف نورينربغ �لملانية 
بفوزه باأربع ميد�ليات ، ذهبية و�حدة 
وف�����ش��ي��ت��ان ، وب���رون���زي���ة و�ح�����دة ، �ذ 
�ول خم��رتع يفوز  �أح��م��د جم��ان  يعد 
�ل��ع��دد م��ن �جل��و�ئ��ز على جميع  بهذ� 
�مل�شاركني يف تاريخ مناف�شات �ملعر�س.

ب��امل��ي��د�ل��ي��ة �لذهبية  وق���د ف���از جم���ان 
�حليو�نات  تتبع  جلهاز  �خرت�عه  عن 
وفاز   ، �ل�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة  �لأل��ي��ف��ة 
مبيد�ليتني ف�شيتان عن �خرت�ع جهاز 
و�خرت�عه  �ل��ذك��ي  بالقف�س  �ل�شيد 
فيما   ، �لذكية  بالبطة  �ل�شيد  جهاز 
ف���از �خ����رت�ع ح��م��اي��ة �ق��ف��ا���س �ل�شيد 
بامليد�لية  �ل�����ش��رق��ة  م���ن  �جل���ر�ج���ري 

�حلفل  يف  ذل�����ك  ج�����اء  �ل����ربون����زي����ة. 
�ملنظمة  �للجنة  �قامته  �ل��ذي  �لكبري 
�ملعار�س  مركز  مبقر  �ملا�شية  �لليلة 
و�أه���دى جم��ان �جن��ازه وف��وزه �لعاملي 
حمد�ن  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �ىل  �ل���ك���ب���ري 
ب��ن حم��م��د �ل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
دبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
ورعايته  ت�شجيعه  على  �شموه  �شاكر� 
عامل  يف  �لبد�عية  مل�شريته  �مل�شتمرة 
�لجناز  وبهذ�    . و�لخ���رت�ع  �لبتكار 
�رت��ف��ع ع���دد �مل��ي��د�ل��ي��ات �ل��ت��ي حققها 

وكان  ميد�لية  ع�شر  �أح��د  �ىل  جم��ان 
�لعاملية  م�شاركاته  قد حقق يف  جمان 
يف  �ملا�شي  و�ل��ع��ام  �لعام  ه��ذ�  �ل�شابقة 
و�ململكة  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�ملتحدة �شبع ميد�ليات . وقال جمان 
�لذكية  �ل���ق���ي���ادة  م��در���ش��ة  ع��ل��م��ت��ن��ا   :
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �ل  ر����ش��د 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�ملقدمة  ع��ن  يوما  ن��رت�ج��ع  ل  �أن  �هلل 
�مل��رك��ز �لأول و�حل��ف��اظ على ما  وع��ن 

�ك��ت�����ش��ب��ن��اه م���ن م��در���ش��ة �حل���ي���اة من 
و�أن  تبد�أ بخطوة  �لأل��ف ميل  م�شرية 
 ، �أ�شبابه  وللف�شل  متطلباته  للنجاح 
�ل��ف��ذة يف �لبتكار  ���ش��م��وه  وم���ن روؤي����ة 
و�لب������د�ع �ن��ط��ل��ق��ن��ا ���ش��ب��اب �لإم������ار�ت 
وم���ن ف��ك��ر ���ش��م��وه �ل��ث��اق��ب ننقب عن 
�جلديد من �حللول لتحديات �حلياة 
قيادتنا  يف  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  وم��ت��غ��ري�ت��ه��ا 
نو��شل  ونحن  �أنف�شنا  ويف  �لر�شيدة 
�لدرجات  �أعلى  لنيل  و�لجتهاد  �جلد 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  و���ش��ك��ر جم����ان جم�����دد� 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د على 
�مل�شتمر  وحت��ف��ي��زه  �ل��ك��ب��ري  ت�شجيعه 
ل���ه وه���و ي��ت��اب��ع �ب��ت��ك��ار�ت��ه �أول ب���اأول 
وي�شدي �إليه بالن�شح و�مل�شورة بالر�أي 
 . �لبتكار و�لخ���رت�ع  ع��امل  يف جديد 
وقال جمان : �ن �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�أ�شهم كثري� يف تعزيز روح  بن حممد 
�ملثابرة و�لبتكار لدي وقدم يل �لدعم 
�لكبري �لذي نحتاجه نحن �ملخرتعون 
يف عامل �لبتكار ملا ملثل هذ� �لدعم من 

�أهمية كبرية .
يبخل  مل  ����ش���م���وه  �ن  �ىل  وم�������ش���ري� 

�لتي  �لأف��ك��ار  من  بالكثري  يوما  عليه 
و�ملناف�شة  �ل��ت��ح��دي  روح  ل���دي  تخلق 
م���ع �ل������ذ�ت ل���ش��ت��ل��ه��ام �جل���دي���د من 
�لأف����ك����ار و�لب����ت����ك����ار�ت ودع�����ا جمان 
�لوطن  وفتيات  �شباب  �ملنا�شبة  بهذه 
�ىل م���و�����ش���ل���ة �جل�����د و�لج����ت����ه����اد يف 
على  و�ملثابرة  و�ل�شرب  �لبتكار  ع��امل 
م��ب��ادر�ت��ه��م يف ع��امل �لخ����رت�ع وعدم 
�لعلمية  م�����ش��ريت��ه��م  ع���ن  �ل����رت�ج����ع 
�لتوجيهات  وت���رج���م���ة  و�لب����د�ع����ي����ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة 
�لع�شف  مبو��شلة  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
لتحقيق  �جلهد  �ملزيد  وب��ذل  �لذهني 
بتطوير  �مل����ي����د�ن  ه����ذ�  يف  غ��اي��ات��ه��م 
�لعلمية  معارفهم  وزي����ادة  مهار�تهم 
و�لعملية  �حلياتية  خرب�تهم  وتنمية 
مل�شرية  �حلديثة  در��شته  خ��الل  وم��ن 
�لتي �جنزها  �لم��ار�ت  �ملخرتعني يف 
�ن  �أبوعبد�هلل  يتمنى  ومبنا�شبة فوزه 
�ألف جمان يف �ملحافل  يرى �كرث من 
�ل��ف��ر���ش��ة جلميع  ت��ت��اح  �ل��دول��ي��ة و�ن 
�ملبدعني و�ملبدعات �لمارتيني و�لتي 
لن�����ش��اء حا�شنة  �ق���رت�ح���ه  ت��ت�����ش��م��ن 

�أكادميية للمخرتعني يف �لدولة تعنى 
بهم وتهتم بتطوير مهار�تهم وتنمية 
نهج  وف��ق  �لعلمية  بالطرق  خرب�تهم 
�أح��م��د جمان  دويل حم����رتف. وق����ال 
: رف��ع��ت �ل�����ش��اع��ات �ل��ث��الث �لخ���رية 
يف  �لفائزين  تتويج  حفل  �قامة  قبيل 
�لتحدي �لدويل للمخرتعني م�شتوى 
تفقده  ك���ادت  ل��دي��ه  و�ل�شكر  �ل�شغط 
ت��و�زن��ه.. و�ن ذل��ك مل يكن خوفا من 

عدم �لفوز بقدر ما كان قلق من �لكم 
�ل��ك��ب��ري م��ن �لخ���رت�ع���ات �ل��ت��ي بلغت 
�ل�����ش��ب��ع��م��ائ��ة �خ�����رت�ع �مل�����ش��ارك��ة ومن 
على  تناف�شت  �ل��ع��امل  �ن��ح��اء  خمتلف 
ج��و�ئ��ز �ملعر�س . وق��ام جم��ان و�لذي 
در�شها منذ  �لتي  �لملانية  �للغة  يتقن 
��شم  بت�شيح  تكرميه  وب��ع��د  ع��ام   15
�لدولة ملقدم �حلفل �لذي �أخطاأ فيها 
�مل�شاركة  ل��ه  �ل��ف��ر���ش��ة  �ت��اح��ة  ���ش��اك��ر� 

باأن  وم��وؤك��د�  ومناف�شاته  �ملعر�س  يف 
تكون  ول��ن  �لأوىل  ه��ي  �مل�شاركة  ه��ذه 
�لأخرية باإذن �هلل و�نهالت على �حمد 
جم�����ان ب���ع���د �حل���ف���ل ت���ه���اين �ل���وف���ود 
�حمد  �لم����ار�ت  �ب��ن  مهنئة  �مل�شاركة 
عبد�هلل حممد جمان بالفوز �لكبري ، 
وحر�شت �لكثري من �لأ�شر �لمار�تية 
تتويج  ح�����ش��ور  �مل��ان��ي��ا  �مل���ت���و�ج���دة يف 

جمان بامليد�ليات.

•• دبي-وام:

للم�شوؤولية  �لعربية  �ل�شبكة  ك��رم��ت 
�لإجتماعية للموؤ�ش�شات - يف منتد�ها 
فندق غروفرن  �أقيم يف  �ل��ذي  وحفلها 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات   - دب���ي  ه��او���س 
�لفائزة يف �لدورة �ل�شابعة من �جلائزة 
�لإجتماعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
للموؤ�ش�شات .. وذلك تقدير� جلهودهما 
�ملا�شية  �شهر�   12 �ل���  ط��و�ل  �ملبذولة 
للمنطقة  م�شتد�م  م�شتقبل  ل�شمان 
�ل��ع��رب��ي��ة. وق����ال �ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 
�لعام  �لأم�����ني  �ل��ت��وي��ج��ري  �إب���ر�ه���ي���م 
�مل�شاعد لل�شوؤون �لإقت�شادية يف جامعة 
�لإفتتاحية  كلمته  يف  �لعربية  �ل���دول 
للم�شوؤولية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�شبكة  �إن   ..
منذ  تعترب  للموؤ�ش�شات  �لإجتماعية 
�ملنابر  �أه��م  م��ن   2004 ع��ام  �إن�شائها 
�ل�شركات  �إ�����ش����ر�ك  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل����ك����ب����رية  �ل�������ش���غ���رية 
بالتنمية  �إلتز�مها  لتعزيز  �حلكومية 
�لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لذي تعمل  �ل�شعار  �أن  �لعربي موؤكدة 
�أجل  من  �ل�شر�كات  بناء  مظلته  حتت 
�لتوجه  ه��ذ�  ي��وؤك��د  م�شتد�م  م�شتقبل 
�أ����ش���ادت حبيبة  �ل��ب��ن��اء . م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
�لعربية  �ل�����ش��ب��ك��ة  رئ��ي�����ش��ة  �مل��رع�����ش��ي 

للموؤ�ش�شات  �لإجتماعية  للم�شوؤولية 
جلعل  ج��اه��دة  عملت  �لتي  باملنظمات 
�لإ�شتد�مة جزء� �أ�شا�شيا من عملياتها 
�مل�شوؤولية  م���ن  ج��ع��ل��ت  �ل���ت���ي  وت���ل���ك 
�لإجتماعية للموؤ�ش�شات جزء� ل يتجز�أ 
�لفائزين  �أن  م��وؤك��دة   .. عملياتها  من 
ف���ئ���ات �جلائزة  ك���ل  م���ن  و�مل��ر���ش��ح��ني 
حتكيم  مت  ف��ق��د  �ل��ت��ك��رمي  ي�شتحقون 
.. منوهة  ����ش���ارم  ب�����ش��ك��ل  م�����ش��ارك��ت��ه��م 

�ل��ذي حتظى به �جل��ائ��زة من  بالدعم 
ل����الأمم �ملتحدة  �ل��ع��امل��ي  �مل��ي��ث��اق  ق��ب��ل 
�لعربية  �ل��دول  جامعة  رعاية  و�أي�شا 
�لدورة  �أن  و�أ�شافت  �لعام.  ل��دورة هذ� 
�حلالية �أتاحت للموؤ�ش�شات و�ل�شركات 
من �لقطاعني �لعام و�خلا�س �مل�شاركة 
بالن�شبة  ق�شمت  ح��ي��ث  ف��ئ��ات  ���ش��ت  يف 
فئات  ث�����الث  �إىل  �خل����ا�����س  ل��ل��ق��ط��اع 
خمتلفة ح�شب �أعد�د �ملوظفني وت�شم 

فئة �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية وهي �ملوؤ�ش�شات 
�لتي ت�شم يف هيكلها �لتنظيمي �أقل من 
99 موظفا و�ملوؤ�ش�شات �ملتو�شطة وهي 
تلك �لتي ت�شم ما بني 100- 499 
�أم���ا ف��ئ��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لكبرية  م��وظ��ف��ا 
500 موظف  �أك����رث م��ن  ت�����ش��م  ف��ه��ي 
�جلديدة  ل��الأع��م��ال  ف��ئ��ة  ج��ان��ب  �إىل 
�ملوؤ�ش�شات  �أن���������و�ع  جل���م���ي���ع  م���ت���اح���ة 
�إىل  تهدف  وه��ي  �أحجامها  باإختالف 

تبني  على  �حلديثة  �ملنظمات  ت�شجيع 
يف  للموؤ�ش�شات  �لإجتماعية  �مل�شوؤولية 
�جلائزة  �أن  و�أو�شحت  مبكرة.  مرحلة 
�لقطاع  مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل�����ش��ارك��ة  �أت���اح���ت 
وفرت  فيما  �لأحجام  �لعام من جميع 
لتكرمي  فر�شة  �ل�شر�كة  م�شروع  فئة 
بني  �ل�شر�كات  على  �لقائمة  �مل�شاريع 
ومنظمات  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
خ�ش�شت  ح����ي����ث  �مل��������دين  �مل���ج���ت���م���ع 
بينها  فيما  تعاونت  �لتي  للموؤ�ش�شات 
بيئية  �أو  �لإجتماعية  �لرب�مج  لتنفيذ 
�ملوؤ�ش�شات  ف��ئ��ة  ع��ن  وف����از  م�����ش��رتك��ة. 
�حل��ك��وم��ي��ة .. م���و�����ش���الت �لإم������ار�ت 
�أول  و�شيفا  دب��ي  ج��م��ارك  حلت  فيما 
دب����ي و�شيفا  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه  وه��ي��ئ��ة 
�لكبرية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  فئة  وع��ن   . ثانيا 
ف����ازت ق��ط��ر ل��ل��غ��از ف��ي��م��ا ح��ل��ت �شركة 
�لبرتوكيماويات  ل�����ش��ن��اع��ة  �خل��ل��ي��ج 
�لغاز  ر�أ�������س  م���ن  وك����ل  �أول  و���ش��ي��ف��ا 
�لبرتوكيماوية  �ل�����ش��ن��اع��ات  و���ش��رك��ة 
�ملوؤ�ش�شات  فئة  وف��از يف   . ثانيا  و�شيفا 
�ملتو�شطة �ل�شركة �لوطنية لل�شناعات 
فيما  �ل�شعودية  م��ن  �لبرتوكيماوية 
و�إعمار  بال�شوم  ح�شانة  م��ن  ك��ل  ح��ل 
وفندق  �أول  و���ش��ي��ف��ا  �مل��ج��ت��م��ع  لإد�رة 
ثانيا.  و�شيفا  �أب��وظ��ب��ي  ب���الز�  ك���ر�ون 
وعن فئة �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية .. فازت 

وحلت  �لربيطانية  �لب�شتان  ح�شانة 
ح�����ش��ان��ة ه�����وم ج������رون و���ش��ي��ف��ا �أول 
فيما  ثانيا  و�شيفا  مي  �إجنيج  و�شركة 
�خلارجية  للتجارة  �ملغربي  �لبنك  فاز 
من  كل  وحلت  �ل�شر�كة  م�شروع  بفئة 
�لبرتوكيماوية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ���ش��رك��ة 
�أول  و�شيفا  للنقل  تر�ي�شتار  و�شركة 
لالإ�شمنت  و�ل�شوي�س  �لعربي  و�لبنك 
للتموين  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���زي���رة  و���ش��رك��ة 
و�شيفا ثانيا. كما �شهد �حلفل توقيع 
�لعربية  �ل�شبكة  ب��ني  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
للموؤ�ش�شات  �لإجتماعية  للم�شوؤولية 

وبرنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة . وقال 
�لدكتور �ملهند�س �إياد �أبو مغلي �ملمثل 
ل���ربن���ام���ج �لأمم  و�مل����دي����ر �لإق��ل��ي��م��ي 
�آ�شيا.. غربي  ملنطقة  للبيئة  �ملتحدة 

�إن �ل�شبكة متكنت على مدى �ل�شنو�ت 
ب���ن���اء قاعدة  م����ن  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
�لقطاع �خلا�س  م��ع  ع��الق��ات مم��ت��ازة 
يتما�شى  مب����ا  �ل���ع���رب���ي���ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ن��ح��و �ل�شتد�مة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��وج��ه  م��ع 
�حلقيقية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة 
ويتجلى ذلك من خالل تنوع �ملبادر�ت 
�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي �خ��ت��ارت��ه��ا �ل�����ش��ب��ك��ة يف 

خمتلف دور�ت جو�ئزها و�لتي ترت�وح 
و�لتحولت  �لبيئية  �لق�شايا  بني دعم 
�أن  و�أو���ش��ح  �لأخ�����ش��ر.  �لقت�شاد  نحو 
يتطلع  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
بها  و�مل�شي  �ل�شر�كة  ه��ذه  تعزيز  �إىل 
�لفجوة  و���ش��د  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  ق��دم��ا 
بني �لربح وم�شلحة �لنا�س و�حلفاظ 
�أن من  ع��ل��ى ك��وك��ب �لأر������س . ي��ذك��ر 
�إطالق  �أي�شا  �ملوؤمتر  �شمن خمرجات 
ما  �لقطاعات  متعددة  �شر�كة  مبادرة 
�ل�شر�كة  ���ش��ر�ك��ة - حت��ال��ف  ب���  ت��ع��رف 

�لعربية.

•• دبي-الفجر:

�جلرمن  عبد�هلل  حممد  �شعادة  �أك��د 
م��دي��ر ع���ام م��و����ش��الت �لإم�����ار�ت �أن 
�إ�شهام �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات يف �لتنمية 
بات جزء�ً  �لجتماعية و�لقت�شادية، 
ل يتجزء من �مل�شوؤوليات و�لو�جبات 
�ملجتمع  �إز�ء  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  �مل��ل��ق��اة 
مبكوناتها  �ل��ب��ي��ئ��ة  وجت����اه  و�أف�������ر�ده 
�لقيمة  ب��ه��ذه  �لل����ت����ز�م  و�أن  ك���اف���ة، 
وممار�شة  و�شلوكاً  ثقافة  �ملجتمعية 
ه��و م��ن �ل��ت��وج��ه��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة �لتي 

تدعو �إليها قيادتنا �لر�شيدة.
مو��شالت  ف��وز  مبنا�شبة  ذل��ك،  ج��اء 
�لإم�����������������ار�ت ب�����اجل�����ائ�����زة �ل���ع���رب���ي���ة 
لل�شركات  �لجتماعية  للم�شوؤولية 
فئة  ع��ن  وذل���ك  �ل�شابعة،  دورت��ه��ا  يف 
�ل�شركات �لكربى،  �لقطاع �حلكومي 
حيث ت�شلم �جلرمن درع �لفوز باملركز 
�لأول من �لدكتور حممد �لتويجري 
�لقطاع  رئي�س  �مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني 
�لعربية،  �لدول  بجامعة  �لقت�شادي 
باجلائزة  �لفائزين  ت��ك��رمي  حفل  يف 
�لعربية  �ل�����ش��ب��ك��ة  �أق���ام���ت���ه  و�ل������ذي 
للموؤ�ش�شات  �لجتماعية  للم�شوؤولية 
ف��ن��دق ج��روف��ي��ن��ور ه��او���س بدبي،  يف 
�ملرع�شي  ح��ب��ي��ب��ة  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 
وعدد  لل�شبكة،  �لتنفيذية  �لرئي�شة 
�ل�شخ�شيات  وك���ب���ار  �ل�����ش��ف��ر�ء  م���ن 

وممثلي �جلهات �لفائزة.
كما ح�شر حفل �لتكرمي من �ملوؤ�ش�شة 
�لتنفيذي  �ملدير  �لعطار  ب��در  �ل�شيد 
�للوج�شتية،  �خل�����دم�����ات  ل�����د�ئ�����رة 
و�ل�شيدة فريال توكل �ملدير �لتنفيذي 
و�لآن�شة  �ملوؤ�ش�شية،  لد�ئرة �خلدمات 
لد�ئرة  �لتنفيذي  �ملدير  �شقر  حنان 
وعدد من مدر�ء  �مل�شاندة،  �خلدمات 

�لإد�ر�ت و�ملوظفني.
وق����ال �جل���رم���ن خ���الل ك��ل��م��ت��ه �لتي 
�أل���ق���اه���ا مب��ن��ا���ش��ب��ة �ل����ف����وز: �إن�����ه ملن 
تنال  �أن  و�ل�������ش���رور  �ل��ف��خ��ر  دو�ع������ي 
م��و����ش��الت �لإم�����ار�ت ه��ذه �جلائزة، 
�ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  على  متفوقة 

تناف�شت  �ل��ت��ي  �حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
ع��ل��ى ه����ذه �ل��ف��ئ��ة م���ن ���ش��م��ن فئات 
�جلائزة �لتي �شهدت مناف�شة �شديدة، 
و�مل�شوؤولية  �للتز�م  مدى  يوؤكد  مما 
�لإم���ار�ت  م��و����ش��الت  تنتهجها  �لتي 
�إز�ء  و�أن�شطتها  لأعمالها  �أد�ئ��ه��ا  يف 
�ملجتمع و�لبيئة و�شوق �لعمل وبيئتها 

�لوظيفية �لد�خلية.
و�أعرب مدير عام مو��شالت �لإمار�ت 
عن �شكره جلميع �لقائمني على هذه 
متقدمة  مرحلة  بلغت  �لتي  �جلائزة 
م��ن �لن�شج و�ل��ن��ج��اح، و�ل��ق��درة على 
�ملوؤ�ش�شات  متكني  يف  �أهد�فها  حتقيق 
و�ل�����ش��رك��ات ع��ل��ى ك��اف��ة �ل�����ش��ع��د من 

تر�شيخ وتعزيز ممار�شاتها �ملجتمعية 
�مل�شوؤولة.

�لنجاح �لذي حتققه  �أن هذ�  و�أو�شح 
�لقيادة  دع�����م  م����ن  ن���اب���ع  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�لتوجهات،  ه�����ذه  مل���ث���ل  �ل���ر����ش���ي���دة 
ومتو��شلة  حمرتفة  جلهود  وتتويج 
م��ن ف��ري��ق �ل��ع��م��ل يف �مل��وؤ���ش�����ش��ة، كما 
�لر��شخ  �لإمي�����ان  م���دى  ي��ع��ك�����س  �أن����ه 
�لبعد  ه�����ذ�  ب���اأه���م���ي���ة  م����ن �جل���م���ي���ع 
�لج��ت��م��اع��ي يف �أن�����ش��ط��ة و�إج������ر�ء�ت 
وع���م���ل���ي���ات م����و������ش����الت �لإم����������ار�ت، 
باعتباره �لتز�ماً �أكيد�ً ل منا�س عنه، 
�لفوز لي�س وليد  �أن هذ�  �إىل  م�شري�ً 
لالأهد�ف  �نعكا�س  هو  بل  �ل�شدفة، 

�لإم���ار�ت  مل��و����ش��الت  �لإ�شرت�تيجية 
�ل�شتد�مة  �شرورة  على  توؤكد  و�لتي 
�ملوؤ�ش�شية  وق��ي��م��ه��ا  �خل����دم����ات،  يف 
و�ل�شالمة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
و�لإبد�ع  و�لتميز  و�لعناية  و�مل�شاركة 

و�ل�شفافية.
�لإمار�ت  و�أك��د مدير عام مو��شالت 
حتتل  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �أن  على 
م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف م��ن��ظ��وم��ة قيم 
م���و�����ش���الت �لإم������������ار�ت، وق�����د متت 
ت��رج��م��ة ذل���ك ع��رب ط��ي��ف و����ش��ع من 
�ملبادر�ت �خلارجية ف�شاًل عن �شل�شلة 
�ملوؤ�ش�شية  من �ملمار�شات و�لإج��ر�ء�ت 
�لد�خلية،  �ملوؤ�ش�شة  ببيئة  و�ملت�شلة 
و�لتطوير  للتقييم  تخ�شع  و�ل��ت��ي 
مع  تتما�شى  بحيث  م�شتمر،  ب�شكل 
�أح�����دث �ل��ت��وج��ه��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف هذ� 

�ل�شدد.
�ملرع�شي  ح��ب��ي��ب��ة  ���ش��ع��ادة  و���ش��رح��ت 
�لعربية  لل�شبكة  �لتنفيذية  �لرئي�شة 
مبنا�شبة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�شوؤولية 
�لإم�����ار�ت باجلائزة  ف��وز م��و����ش��الت 
�لجتماعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

لل�شركات يف دورتها �ل�شابعة:
مو��شالت  �أه��ن��ئ  �أن  يل  ><يطيب 
�مل�شتحق  �لنجاح  ه��ذ�  على  �لإم���ار�ت 
�لقطاع  ف��ئ��ة  يف  �ل��ف��ائ��ز  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
7 �جل���ائ���زة،  �ل�������دورة  �حل���ك���وم���ي يف 
و�إنه مل�شدر فخر كبري لنا �أن تتمكن 

�مل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن حت��ق��ي��ق ه���ذ� �لإجن����از 
ت�شارك  م��رة  �أول  خ��الل  �لعظيم من 
جد�رة  �شك  دون  يثبت  وه���ذ�  فيها. 
مو��شالت �لإمار�ت يف �عتالء طليعة 
�جلهات �حلكومية يف قطاع �مل�شوؤولية 
�لجتماعية من خالل ��شرت�تيجيتها 
يف  و�لطموحة  و�مل�����ش��وؤول��ة  �مل��درو���ش��ة 
و�ل��ت��اأج��ري و�خلدمات  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع 
مو��شالت  تو�جد  ي�شعدين  �لفنية. 
�لإم��ار�ت على من�شة �لتتويج لدينا، 
�ملمار�شات  �أف�شل  بالتز�مها  ون�شيد 
كونها  و�ثقون من  �مل�شتد�مة، ونحن 
�لو�شول  لأج��ل  م�شريتها  �شتو��شل 
ينعم  وك���وك���ب  �أف�����ش��ل  جم��ت��م��ع  �إىل 

بالأمان و�لتقدم .
من جانبها، قالت فريال توكل �ملدير 

�لتنفيذي لد�ئرة �خلدمات �ملوؤ�ش�شية 
�أن�شطة  ب���اأن  �لإم������ار�ت،  مب��و����ش��الت 
مو��شالت �لإمار�ت �ملجتمعية تنطلق 
من مبادئ ميثاق �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
وذلك  2009م،  عام  �عتمدتها  �لتي 
�إىل  جنباً  موجهاً  عن�شر�ً  باعتبارها 
و�ل�شيا�شات  �لعمل  �أدل��ة  باقي  جانب 
�لعمل،  وخ��ط��ط  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
جلميع  يف  �ملجتمعي  �ل��ب��ع��د  لتعزيز 
�شورها  بكافة  و�لأن�شطة  �ملمار�شات 
�ملجتمعية،  �مل�����ب�����ادر�ت  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
وبر�مج  و�لعينية،  �ملادية  و�لرعايات 
�لنقل  خ���دم���ات  وت���وف���ري  �ل��ت��وع��ي��ة، 
�حلافالت  على  و�لإع��الن  �جلماعي، 

للفعاليات �ملجتمعية.
و�أ�شارت �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة متكنت خالل 

م�شريتها �لطويلة من حتقيق �لعديد 
من �لإجناز�ت و�لنجاحات على �شعيد 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية �شو�ء فيما يتعلق 
�أو  �ل��ك��رب��ون��ي��ة،  ب�شمتها  بتخفي�س 
وممار�شات  �مل�شتد�م،  �لنقل  مبادر�ت 
�ملهنية، و�مل�شاريع  �ل�شحة و�ل�شالمة 
للبيئة  �ل�������ش���دي���ق���ة  �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة 
للعمل  �مل���رك���ب���ات  ك��م�����ش��روع حت���وي���ل 
�لغ�شيل  وم�����ش��روع  �لطبيعي،  بالغاز 
�جل�����اف، و�إع������ادة جت��دي��د �لإط������ار�ت 
�إ�شد�ر تقرير  �مل�شتعملة، عالوة على 
�لنمو و�ل�شتد�مة وفق �أعلى �ملعايري 
�إىل  �إ�شافة  �لتقارير،  لكتابة  �لعاملية 
�ملجتمعية  �ملبادر�ت  من  �ملئات  تنفيذ 
و�ل������رع������اي������ات، وت���ن���ظ���ي���م �ل����رب�م����ج 

و�لفعاليات �لتطوعية.

م�سرفا االإمارات �بدعم حمدان بن حممد

اأحم���د جم����ان يكت�ش����ح خمت���رع����ي العال����م ب� 4 ميدالي��ات

تكرمي الفائزين يف الدورة ال�شابعة من اجلائزة العربية للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات

تقديرًا جلهودها املتميزة اإزاء املجتمع �البيئة ��سوق العمل

موا�شالت الإمارات تفوز ب�شدارة القطاع احلكومي يف اجلائزة العربية للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات

•• اأبوظبي-وام: 

�ل��ظ��اه��ري وزير  �ل��ب��ادي  ب��ن �شعيد  �أ���ش��اد م��ع��ايل �شلطان 
�ل���ع���دل ب��ع��م��ق ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون �ل��ق�����ش��ائ��ي ب���ني دول���ة 
�لد�ئم  و�حل��ر���س  و��شرت�ليا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�آفاق  �إىل  �لوثيق  �لتعاون  ه��ذ�  مب�شتويات  �لرت��ق��اء  على 
�أرح���ب م��ن خ��الل ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��ك��ف��اء�ت و�لرب�مج 
بالعدل  �لرتقاء  ت�شتهدف  �لتي  �لتطويرية  و�مل�شروعات 
و�أنظمة  متميزة  وقانونية  ق�شائية  خ��دم��ات  كمنظومة 

عمل متكاملة.
وكان معايل وزير �لعدل قد ��شتقبل يف مكتبه يف �أبوظبي 
�لأ�شرت�يل  �لعدل  �م�س معايل مايكل كينان وزير  �شباح 

�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل���ه ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة ب��اب��ل��و ك���اجن �شفري 
��شرت�ليا لدى �لدولة.

�لق�شائية  �ل�شلطات  بجهود  �للقاء  خالل  معاليه  و�أ�شاد 
كافة  و�لتن�شيق يف  �ل��ت��ع��اون  �أو����ش��ر  ل��دع��م  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة 
من  �مل�شرتكة  �ل�شتفادة  على  �حلر�س  ..موؤكد�  �ملجالت 
�لتجارب و�مل�شروعات �ملطبقة يف �لبلدين و�لتي تعزز من 

دور �خلدمات �ملقدمة جلمهور �ملتعاملني مع �لوز�رة.
تلك  �أهمية  على  �ل��ب��ادي  �شعيد  بن  �شلطان  معايل  و�أك��د 
بني  �لق�شائي  للتعاون  تفتح جمال جديد�  �لتي  �لزيارة 
�لإم�����ار�ت و�أ���ش��رت�ل��ي��ا ..م�����ش��ي��د� مب��ا حت��ق��ق يف �ل�شنو�ت 
خالل  م��ن  �لتعاون  ه��ذ�  �أو����ش��ر  وتوطيد  لدعم  �ملا�شية 
ب���ر�م���ج وم�����ش��اري��ع م��ت��ع��ددة ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �لعدل 

�طار  �ملهنية يف  �ل��ك��ف��اء�ت  و�أ���ش��ال��ي��ب��ه��ا ورف���ع  وب��ر�جم��ه��ا 
�حلر�س على حت�شني �خلدمات �ملقدمة وحتقيق �لغايات 

و�لأهد�ف.
و�أ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ت��ط��ور ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون ب��ني �لبلدين 
�ل���ت���ع���اون يف �ملجالت  ت��ف��ع��ي��ل ج���و�ن���ب  ع��ل��ى  و�حل���ر����س 
�لق�شائية �مل�شرتكة ..موؤكد� حر�س وز�رة �لعدل يف خطتها 
�لتطويرية على حتقيق ��شتفادة �ملنظومة �لق�شائية من 
�لتدريب  ونظم  �لعمل  �آليات  وتطوير  �ملتقدمة  �لتجارب 
و�ل�شتخد�مات  �ل��د�ئ��م  و�ل��ت��ح��دي��ث  ل��ل��ك��و�در  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
ومر�فق  باملحاكم  �لعمل  يف  �ملعلومات  لتقنية  �حلديثة 
��شرت�تيجية  �أ�شا�شيات  م��ن  تعد  و�ل��ت��ي  �ل���وز�رة  و�إد�ر�ت 

�لعدل �ملو�كبة ل�شرت�تيجية �حلكومة �لحتادية.

�شلطان البادي يبحث مع وزير العدل الأ�شرتايل التن�شيق والتعاون الق�شائي
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اللقاء اللوم عليه 
وعقب كل جولة مع �ملعارف و�لأقارب كان يعود منهكا من نظر�ت �ل�شكوك 
و�لحتقار و�لإ�شفاق معا �لتي يرميه بها هوؤلء وهم يعلنون �أنه لبد �أ�شاء 
معاملتها �إىل حد ل يحتمله �آدمي و�إل ما هربت منه �إىل حيث ل يعرفها 
�أح�شن �لظروف �ختارت رجال يعرف قدرها  �أو علي  �أح��د�  �أو تعرف  �أحد 
�لطالق  �أن تطلب  بعد  تتزوجه  ع�شرته وهربت معه حتى  ويعو�شها عن 
منه وترغمه عليه باملحكمة �إذ� رف�س ويف كل �حلالت فهذ� �زدر�ء برجولته 
و�إهد�ر لزوجته ور�ح يتحمل كل هذه �لأقو�ل ب�شرب وهدوء دون �أن يثور 
�أو تفلت �أع�شابه لأنهم يرمونه ب�شيء غري �لو�قع فهو رجل �شاعت منه 
زوجته وهربت عامدة متعمدة وكل ذلك ل يزعجه �أو يحز يف �أع�شابه بل 

يزيده �شالبة و�شرور� د�خليا ل يعرف �أ�شبابه �إل هو.

كانت ز�جة متمردة
ومنذ �شنو�ت بل على وجه �لدقة منذ عامني �عتاد هذ� �ل�شيء �لذي له طعم 
�لعلقم يف �حللق منذ رفعت �شوتها عليه و�أعلنته �أنها حرة تخرج وقت ما 
تريد وتعود عندما تريد و�أنها خرجت عن طاعته لأ�شباب �قت�شادية بحتة 
فهو يرف�س �أن ي�شرف على كل ما يحتاجه �لبيت لأنه ل ميلك �شوى ر�تبه 
�أن يحجز منه م�شروفه ل يكفي  �لر�تب كامال دون  �أن هذ�  وهو يعرف 
و�شل  بع�شها  معارك  وت��ك��ر�ر� يف  م��ر�ر�  و�أن��ه��ا طالبته  �ل�شهر  ثلث  �شوى 
بالولدين  �أن يطلقها ويتكفل  �إليه  �لأهل وبع�شها مل ي�شل وتو�شلت  �إيل 
وي�شرحها �شر�حا جميال لأنها مل تعد تطيق �حلياة معه فهو ل ينفق على 
يعطيها م�شروفا خا�شا  ول  �ل�شهر  للبيت طو�ل  �ل�شروري  �لحتياجات 
بها تنفقه على متطلباتها كزوجة و�أنثى ويف نف�س �لوقت ل يقول لها كلمة 

طيبة و�إمنا كانت �لكلمات �ملف�شلة عنده دبري �أمورك.
يف حدود �ملتاح من دخل لأنه لو كان هناك عمل �آخر �إ�شايف لقام به وعليها 

�أن تكون كبقية عباد �هلل �لزوجات �ملخل�شات.
ولكنها تعايره بنف�س �لقوة و�لق�شوة �أنها لي�شت كبقية �لزوجات و�أنها متتاز 

عنهن بجمالها و�شبابها �لذي يزد�د تاألقا كما تقدم بها �لعمر ول يقل 
مثلما هو �حلال مع �لأخريات فكل من ير�ها ل يظن �أنها �أم 

ولديها بل يعتقد �أنها �أختهما �لكربى وهي ... وهي 
�لتي  �أغنيتها  تعيد عليه  ي��وم  و�أن��ه��ا.. ويف كل 

ل مت��ل م��ن ت��ردي��ده��ا ويف �ل��ن��ه��اي��ة يفقد 
�أع�����ش��اب��ه وي��خ��رج ع��ن ���ش��و�ب��ه وينهال 

عليها �شربا.
ولكنها يف �لأيام �لأخرية منذ �شهور 
�أق��ل��ع��ت ع��ن �مل���ع���ارك مل ت��ع��د ت�شر 
م�شروف  يف  زي���ادة  �أي  طلب  على 
�إىل  ت���دف���ع���ه  ت���ع���د  ومل  �ل���ب���ي���ت 
ه���ذ� فح�شب  ل��ي�����س  �لق���رت�����س 
عليها  تظهر  ب���د�أت  �أي�شا  و�إمن���ا 

�لتي بد�أت يفقدها عليها  �لنعمة 
يد  تقول فهذه حقيبة  كما  �أهلها 

�أهدتها �إليها �بنة خالتها وهذ� 
ف�شتان �أهدته �إليها �بنة عمها 

�لقادمة من �خلليج وهذ� حذ�ء 
�إل��ي��ه��ا خالها  �أه����د�ه  م�����ش��ت��ورد 
�لقادم من �خلارج ثم يقوم هو 
بقلب �حلذ�ء يف يده فيجد �أنه 

�شناعة م�شرية .
�أهد�ها  �إن���ه  فتقول  وي��و�ج��ه��ه��ا 
على  ب�شر�ئه  ه��ي  وق��ام��ت  ثمنه 
مقا�س قدمها وبد�أت تغيب عن 
فطن  فقط  وه��ن��ا  ك��ث��ري�  �لبيت 
كان  �ل���ت���ي  �ل���ن���ظ���ر�ت  ���ش��ر  �إىل 
ملاذ�  و�أدرك  �ل��ن��ا���س  ب��ه��ا  ي��رم��ي��ه 
من  �إليها  ت�شري  �أ�شابعهم  كانت 
خ��ل��ف ظ��ه��ره لب���د �أن يف �لأم���ر 
ول  ه��م  يعفرونها  و�أ���ش��ي��اء  �شيئا 

يعرفها هو .

حتريات الز�ج

وت�شرفاتها  ب��ني غيابها  ي��رب��ط  وي��ق��ارن  ه���دوء  ي��ج��ري حترياته يف  وب���د�أ 
و�لهد�يا �لتي بد�أ �أهلها ميطرونها بها و�لهد�يا كان ميكن �ل�شكوت عليها 
�أقاربها  من  �شيء  �أهد�ها  من  كل  و�شكر  �لنية  ح�شن  و�فرت��س  وقبولها 
حتى يعرف �حلقيقة. ولكن حقيبتها �أ�شبحت عامرة بالنقود وبد�أت تعرف 
طريقها �إىل حمالت �مل�شوغات �لذهبية ومل تعد تلح على زيادة م�شروفات 

�لبيت و�أهم من هذ� وذ�ك عنايتها �لز�ئدة بجمالها ومالب�شها و�شعرها.
ومل يعد �لذي يلعب يف �شدره فاأر و�إمنا ثور هائج من �ملوؤكد �أنها �شرعت يف 
بيع �أنوثتها دون خجل �أو مو�ربة ولكن كيف يو�جه �لأمر هذ� هو �ل�شوؤ�ل 
�لذي ل ميلك �لإجابة عليه فامل�شاألة مليئة باملحاذير �إذ� هاجمها و�تهمها 
يطلقها؟  فلماذ� ل  �شلوكها  ي�شك يف  كان  �إذ�  باأنه  عليه  ترد  فقد  �شر�حة 
بدل من ت�شويه �شمعتها.بدل من ت�شويه �شمعتها و�شوف تاأتي �إليها باأهلها 
�لذين لن يتورعو� عن �لنحياز �إىل جانبها وقد يفتكون لأنه �أمام عجزه 
�شليلة  وهي  عفافها  يف  يرميها  بابنتهم  �لالئقة  �حلياة  توفري  عن  �مل��ايل 
�إحدى �لعائالت �لكبرية �ملعروفة ولأنهم ل يعرفون ما يعرفه عنها و�إذ� 
�أل تعترب هي ذلك مو�فقة �شمنية منه  �شكت وتغافل و�دع��ى عدم �لفهم 
ل  وق��د  ت�شريحات  �إىل  �لنا�س  تلميحات  �شتخرج  وعندئذ  متار�شه  على 
يتحرج بع�شهم عند �أي خالف معه �أن ينعتوه باأنه كذ� وكذ� و�إذ� �شحدت 
هذ� فال �أحد يدري على �أي وجه �شتجيء �لنهاية وهي من �ملوؤكد لن تكون 
يف �شالح �جلانبني و�شار مع خو�طره حتى �لنهاية هل ي�شتطيع �أن ي�شتغني 
�ل�شابعة  يف  �أكربهما  ول��د�ن  وح�شيلتها  �أع��و�م  عمرها  معا�شرة  بعد  عنها 
و�لنفقة  بالولدين؟  �شيفعل  م��اذ�  طلقها  �إذ�  ثم  �خلام�شة  يف  و�أ�شغرهم 

و�ملتعة وموؤخر �ل�شد�ق ومتاعب �ملحاكم 
و�أتعاب �ملحامني وهو �لذي يعي�س 

بالكاد. 

كما يتخل�س من العار
�أو يت�شرد  �أمره  �أن يفت�شح  كما يتخل�س من �لعار و�ملتاعب و�مل�شاكل دون 
�لأولد.. م�شاألة عوي�شة ولي�س لها حل �شوى �أن ي�شرب يف �شمت لكن �إىل 
متى لبد من حل جذري ولكن ما هو ومل يجد جو�با �أخرج علبه �شجائره 

و�أ�شعل عود كربيت ومتني لو �أنه �أ�شرم فيها �لنار حتى حترتق. 

مع �سابط املباحث مرة اأخرى
يف �ليوم �لثالث �أخذ �شورة لها كما قال له �شابط �ملباحث وذهب ليقول 
له �أنه بحث عنها عند �أهلها و�شديقاتها وحتى يف �مل�شت�شفيات ومل يعرث 
لها على �أثر وهو يخ�شى �أن تكون تعر�شت حلادث جنائي و�أ�شابها مكروه 
لكي  �لغياب  ب��الغ  �أث��ب��ت  ث��م  طويال  وتاأملها  بال�شورة  �ل�شابط  و�أم�شك 
�أو�شافها و�ملالب�س �لتي خرجت بها وملاذ�  �أثبت  �أن  تتخذ �لإج��ر�ء�ت بعد 

خرجت؟
قال لل�شابط �أنها كانت يف طريقها �إىل بيت �أهلها لزيارة �شقيقتها �ملري�شه 
و�أكمل �ل�شابط �لبالغ لكن �حلا�شة �لأمنية لدى �ل�شابط جعلته ي�شك يف 
هذ� �لزوج و�أبلغت �جلهات �ملعنية وخرج �لزوج وهو يجر قدميه فالكارثة 
تو�شك �أن تق�شي عليه لكن �شابط �ملباحث مل يقنعه �حلزن �لذي بيديه 
�ل��زوج على  �مل��األ��وف وح�شل  ك��ان حزنه مبالغا فيه مبا يخرج عن  �ل��زوج 
�أ�شرتها  بيت  �إىل  طريقه  يف  �ل�شرطة  ق�شم  من  وخ��رج  �لبالغ  من  �شورة 

لعلهم وفقو� يف �إز�حة �ل�شتار عن غيابها دون �أن يت�شلو� به.

�ملا كان اليوم اخلام�س
ويف �ليوم �خلام�س لغيابها تظهر جثة تطفو يف ترعة قريبة من �لبلدة 
�ل�شرطة  بو��شطة  ت�شتخرج  �لتي  بوجود �جلثة  �لأه��ايل  �أح��د  ويبلغ 

وتطابق �أو�شافها على �أو�شاف بالغات �لغياب كما هي �لعادة.
كانت �جلثة لمر�أة يف نحو �لثالثني من عمرها ترتدي مالب�شها 
كاملة ولكها خمنوقة بغطاء �لر�أ�س �لذي كانت ترتديه و�أو�شح 
ه��ام��دة يف  بها جثة  �أل��ق��ى  ث��م  �أول  �أن��ه��ا خنقت  �ل�شرعي  �لطب 

�لرتعة . 
وب��ع��د �ل��ت��ح��ري��ات �ل��دق��ي��ق��ة م��ن �لأه����ل و�جل�����ري�ن و�لأق�����ارب 
باأنها يوم �ختفائها �شوهدت برفقة زوجها  و�شهاد�ت �جلري�ن 
�لزوج  �لولدين لدى جارة لهما وقال  �لغروب وتركا  قبل 
�إنهما �شوف يزور�ن �شقيقة لها مري�شة وعاد يف �لليل 
متاأخر� و�شاأل �إذ� كانت و�شلت �إم ل لأنه تركها �أول 
�لليل وذهب �إىل �ملقهى حتى تنتهي من �لزيارة 
�إيل �لبيت وذهب يبحث عنها يف �لليل  وتعود 
�أنها  �ل�شباح  يف  �جل���ري�ن  وع��ل��م  �أه��ل��ه��ا  عند 
عنها  يبحثون  �لليل  �أم�شو�  و�أن��ه��م  �ختفت 
وجتمعت �خليوط كلها �أمام مفت�س �ملباحث 
�لذي تويل �لتحقيق و�أر�شل ي�شتدعي �لزوج 
�ل���ذي ج���اء م��ن �جل��ن��ازة مب��الب�����س �حلد�د 
�ل��زوج مبحقق جديد غري �شابط  وفوجئ 
قال  �أن  �إىل  ي��ح��اوره  �ملفت�س  ور�ح  �مل��ب��اح��ث 
قال  زوجتك  ماتت  كيف  تعرف  �أن  تريد  له 
�أ�شمعني  ي��ا ري��ت ق��ال �ملفت�س  �ل���زوج يف ح��ذر 
ول تقاطعني.زوجتك خرجت مع رجل �أحمر 
وجه �لزوج و�شار� معا يف �ملز�رع يف نزهة حتى 
�أ�شد  جل�شة  جل�شا  �لرتعة  �شاطئ  �إىل  و�شال 
ب���ر�ءة �أث��ن��اء �حل��دي��ث �أن��زل��ق �لي�����ش��ارب �لذي 
تغطي ب��ه ر�أ���ش��ه��ا م��ن على ر�أ���ش��ه��ا �ق��رتب منها 
يربطه لها تديل به عند عنقها وبكل قو�ه جذب 
طريف �لي�شارب فاختنقت وعندما تاأكد �أنها ماتت 
جرها جر� وتركها ت�شقط يف مياه �لرتعة.و�أنهار 
�لرجل هل قب�شتم  ور�ح ي�شرخ من هذ�  �ل��زوج 
عليه. قال مفت�س �ملباحث �جلنائية �شوف ي�شلم 
�لعار  �إنه رجل حر �شريف ل ي�شكت على  نف�شه 
ولطم �لزوج وجهه وتهاوى �إىل �لأر�س ي�شربها 
ندما وهو يقول مل يكن �أمامي �إل �أن �أقتلها لكن 
حتى �لآن ل �أدري كيف قتلتها و�عرتف و�عرت�فا 
كامال و�أعاد متثيل �جلرمية �أمام �لنيابة �لتي �أمر 

رئي�شها بحب�شه 45 يوم على ذمة �لق�شية.  

فى �شباح يوم �حلنة، �أم �لعري�س جتهز مع جار�تها، ماأكولت وم�شروبات �لعر�س، زغاريد �لأهل و�لأقارب 
تلف �ملنزل. �لأب يدعو �ملعازمي حل�شور �حتفال زفاف �بنه، �لذبائح جاهزة للنحر، و�شقة �لعري�س و�لعرو�س 
ويطرق  عادته،  غري  على  �لنوم  فى  تاأخر  �ل��ذى  )م(  لإيقاظ  �لأب  ويدخل  �لعر�س،  مبفرو�شات  مفرو�شة 
باب �ل�شقة عدة طرقات دون ��شتجابة، ثم يدفع �لباب بقوة، ليجد �بنه »�لعري�س« متدلياً جثة هامدة من 
�شقف �لغرفة، �لأب يغ�شى عليه من �ل�شدمة، و�لأم ت�شرخ، وما هى �إل حلظات، وينقلب �لعر�س �إىل ماأمت، 
��شتبدلت فى حلظة �لزغاريد و�لطبل و�لأغ��ان��ى، �إىل �شر�خ ولطم وع��وي��ل،)م( م��ات،)م(  �نتحر، هذ� ما 

حدث، فى ق�شة ) م( �بن قرية مبركز جنوب �ملنيا مب�شر، ليلة حنته.
�إخطار�ً من ماأمور مركز �شرطة ملوى، يفيد  �ملنيا،  �أمن  �للو�ء مدير  �لو�قعة عندما تلقى  �أح��د�ث  ب��د�أت 
بانتحار »م.ع.م« )20 �شنة، طالب( د�خل غرفة �ملنزل لرف�شه �لزو�ج بفتاة ل يرغبها.. �نتقل فريق من قو�ت 
�لبحث �جلنائى، وبالفح�س عرث على جثة �ملذكور تتدىل من �شقف �لغرفة، معلقاً بحبل من رقبته ويرتدى 

كامل مالب�شه، ول توجد به �أى �إ�شابات، وب�شوؤ�ل و�لده )ع.م(، قرر �أنه عقب حتديد موعد لالحتفال بزفاف 
�بنه.. رف�س �لزو�ج، و�أ�شيب بحالة ��شطر�ب نف�شى وفوجئ بقيامه ب�شنق نف�شه ومل يتهم �أحد�ً بالت�شبب 
فى ذلك. وك�شفت حتقيقات �لنيابة، �أن )م( �أقدم على �لنتحار، ب�شبب �إرغام و�لده له على �لزو�ج، من �إحدى 
فتيات �لقرية، فاأ�شيب بحالة نف�شية وقام بالنتحار �شنقاً، وبعر�س �جلثة على طبيب �ل�شحة �أكد �أنه ل 

يوجد �شبهة جنائية بالو�قعة.
وحتدث و�لده، فقال: »�لزو�ج ن�شف �لدين و�أنا كنت عاوز �أفرح بزو�ج �بنى قبل ما �أموت، كان نف�شى �أ�شيل 

�أحفادى«.
�أن )م( ل يريد  �أعلم  �أكن  �أكرث جماًل وخلقاً، مل  �إحدى فتيات �لقرية،  �أولدى، و�أنا �خرتت له  �أكرب   )م( 
�لزو�ج منها، و�أن قلبه متعلق بفتاة �أخرى، �أنا �ل�شبب، �بنى �شاع منى، �أنا �أخطاأت كان من �ملفرت�س �ن �خذ 

ر�أيه، و�أدعه يختار �لفتاة �لتي يريدها.. ، �أنا �لذي قتلت �بنى بيدى، بدل �أن �أزفه.

خرجت ومل تعد 

�شنق نف�شه ليلة احلنة هربًا من العرو�شة!

كل ما قاله عن اختفاء ز�جته اأمام �سابط املباحث ال ي�سكل جرمية تتطلب تدخل ال�سرطة ��سواء كان �سادقا يف اإح�سا�سه الذي يوؤكده لل�سابط يف اأن 
ز�جته لن تعود اأ� هي هواج�س ز�ج فجع يف �سريكة حياته فاإن ال�سابط اأ�سر على اأن اللوا ئح تق�سي باأال يتقبل بالغا عن الغياب امل�سبوه اإال بعد 48 �ساعة 
د�ن العثور على الغا ئب �ان�سرف �هو ال يعجبه رد �سابط املباحث �راح اأحد اأقاربها يطوفان على االأقارب �امل�ست�سفيات ي�ساألون عنها �يدلون مبوا�سفاتها 

�ما كانت تريديه من مالب�س �حلى �لكن كل اجلهود ذهبت اأدراج الرياح �مل يعرث�ا لها على اأثر . 
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عربي ودويل

�م�س  �لعر�قية،  �حلكومة  يف  �لإن�شان  حقوق  ب��وز�رة  م�شوؤول  �أعلن 
2470 مفقود� من خمتلف �ملحافظات، غالبيتهم  �لأح��د، ت�شجيل 
م��ن �ل��و���ش��ط و�جل���ن���وب، م��ن��ذ �شيطرة د�ع�����س ع��ل��ى م��دي��ن��ة �ملو�شل 
وحمافظة �شالح �لدين و�أجز�ء و��شعة من حمافظة �لأنبار يف 10 
يونيو-حزير�ن �ملا�شي. وقال كامل �أمني، مدير عام ر�شد �لآد�ء يف 
431 مفقود� ب�شجن بادو�س يف مدينة  �ل��وز�رة �شجلت  �إن  �ل��وز�رة، 
�ملحافظات  يف  �منية  ح���و�دث  يف  �آخ��ري��ن  م��ف��ق��ود�  و440  �مل��و���ش��ل، 
�ل�شمالية، و1599 مفقود� بحادثة قاعدة �شبايكر مبحافظة �شالح 
�لدين . و��شار �مل�شوؤول �حلكومي �ىل �أن غالبية �لذين مت ت�شجيلهم 
كمفقودين من �شجن بادو�س بعد �شيطرة د�ع�س على �ل�شجن هم من 
�لوز�رة  �أن  �أمني  و�أو�شح   . )�ل�شيعية(  و�جلنوب  �لو�شط  حمافظات 
متاأكدة من �أن �أعد�د �ملفقودين بقاعدة �شبايكر هم �أكرث من �لعدد 
�شكاوى عائالت  بالعتماد على  �ل��وز�رة �ىل ت�شجيله  �لذي تو�شلت 
�لع�شابات  �قرتفتها  �لتي  �لب�شعة  �ملجزرة  من  و�لناجني  �ل�شحايا 
�لعام �جل��اري، تخو�س قو�ت من �جلي�س  . ومنذ بد�ية  �لإجر�مية 
تنظيم  يت�شدرها  �لعر�قي معارك �شارية �شد جمموعات م�شلحة، 
�ل�شنية،  �لأغ��ل��ب��ي��ة  ذ�ت  �لأن��ب��ار  حمافظة  مناطق  �أغ��ل��ب  يف  د�ع�����س 
�لأ�شهر  ق��ب��ل  �لتنظيم  �شيطرة  ب��ع��د  �مل��ع��ارك  ت��ل��ك  وت���رية  و�زد�دت 
ور�وة  )عانة  �ملحافظة  من  �لغربية  �لق�شية  على  �ملا�شية  �لثالثة 
و�لقائم و�لرطبة( �إ�شافة �ىل �شيطرته على �ملناطق �ل�شرقية منها 
)ق�شاء �لفلوجة و�لكرمة( كما ي�شيطر عنا�شر �لتنظيم على �أجز�ء 

من مدينة �لرمادي.
 

قتلو�  كينيني  جنود�  �إن  �م�س  و�جلي�س  �ل�شرطة  يف  م�شوؤولون  قال 
بالر�شا�س �شتة �أ�شخا�س ي�شتبه باأنهم �أع�شاء يف جماعة �نف�شالية 
مومبا�شا  مبدينة  ثكنة  على  ه��ج��وم  يف  �مل���وت  حتى  �شابطا  طعنو� 
�ل�شاحلية. وقال نل�شون مارو� مفو�س �ل�شرطة يف �ملدينة �ل�شاحلية 
كانو�  20 رجال  �إىل   15 �إن جمموعة كانت ت�شم من  لل�شحفيني 
يف  �أع�����ش��اء  �أن��ه��م  ويعتقد  �لنا�شفة  و�ل��ع��ب��و�ت  بال�شكاكني  م�شلحني 
با�شتقالل  ي��ط��ال��ب  �ل���ذي  �مل��ح��ظ��ور  �جل��م��ه��وري  مومبا�شا  جمل�س 
يف  و�أ�شاف  كينيا  يف  �لهندي  �ملحيط  على  �ملطلة  �ل�شاحلية  �ملناطق 
�ل�شاعات �لأوىل من �شباح �ليوم وبينما كانت �لأمطار تهطل بغز�رة 
17 يف نيايل لكنها  حاولت ع�شابة �لهجوم على ثكنة كينيا ر�يفلز 
قوبلت باطالق نار عنيف. وقتل �شتة من �أفر�دها يف �أثناء ذلك وفر 
كثريون بعدما �أ�شيبو� بالر�شا�س.  و�أ�شاف نحتجز م�شتبها به بعد 
�لقب�س عليه وقال �شابط �شارك يف �لقتال وطلب عدم ن�شر ��شمه �إن 
زميال له تعر�س للطعن حتى �ملوت و�أ�شاف لرويرتز مزقو� ج�شد 
ردنا عنيفا وقتلنا منهم  �أحد زمالئي باخلناجر وقتلوه ولهذ� كان 

�لكثريين. 
 

�أد�ن����ت حمكمة ج��ر�ئ��م ح���رب يف ب��ن��ج��الد���س �م�����س ق��ي��ادي��ا يف حزب 
عن  �لبالد  ��شتقالل  حرب  خالل  وح�شية  �أعمال  بارتكاب  ��شالمي 
باك�شتان قبل �أكرث من �أربعة عقود وق�شت باإعد�مه. وقال حمامون 
�إن مري قا�شم علي )62 عاما( وهو ع�شو تنفيذي يف حزب �جلماعة 
�لقتل  باتهامات  �أدي���ن  للحزب  �أ�شا�شيا  مم��ول  ويعترب  �ل�شالمية 
و�لتعذيب و�خلطف �أثناء حرب �لنف�شال عن باك�شتان عام 1971. 
�ملا�شي �حتجاجات عنيفة  �أث���ارت يف  ق��د  وك��ان��ت مثل ه��ذه �لد�ن���ات 
لأن�شار �حلزب وجاء �حلكم بعد �أيام من �حلكم باإعد�م رئي�س �حلزب 
و�لوزير �ل�شابق مطيع عبد �لرحمن نظامي لتهامات مماثلة مما 
وك��ان حماربون  �حل��زب.  �أن�شار  �لعنف من قبل  �أع��م��ال  بع�س  �أث��ار 
ما  و�نف�شل  باحلكم  رحبو�  �ملحكمة  خ��ارج  وقفو�  مئات  بني  قد�مى 
كان �شرق باك�شتان يف نهاية �حلكم �لربيطاين عام 1947 لي�شبح 
يف  �لقوميني  بني  حرب  بعد   1971 عام  �مل�شتقلة  بنجالد�س  دول��ة 
نحو  وقتل  �لباك�شتانية.  و�لقو�ت  �لهند  دعمتهم  �لذين  بنجالد�س 
�لإ�شالمية  ح��زب �جلماعة  ودع��ا  �حل��رب  �شخ�س يف  ثالثة ماليني 

�ىل �إ�شر�ب يوم �خلمي�س على م�شتوى �لبالد. 

عوا�صم

بغداد

داكا

مومبا�ضا

انف�شاليو اأوكرانيا يختارون 
ال�شتقالل البارد اأو احلرب الدافئة

•• دونيت�صك-وكاالت:

لوغان�شك  جمهورتي  �نتخابات  يف  �لت�شويت  عمليات  �لأح���د  �م�س  �نطلقت 
نو�ب  لختيار  �أوكر�نيا  �شرقي  �لدونبا�س  �إقليم  يف  �لإنف�شاليتني  ودونيت�شك 
�لربملان و�لقادة �لإقليميني وتفاقم هذه �لنتخابات من حدة �لأزمة �حلالية 
بني كييف �لتي تخو�س �شر�عا مع �لإنف�شاليني يف �جلمهورتني، ومن خلفها 
�لغرب، بهدف �إعادتهما �إىل �شلطتها، وبني مو�شكو �لتي تعرتف با�شتقاللهما 
قبل حلف  ع�شكريا من  تهديد�  ت��ر�ه  ملا  ��شرت�تيجيا  دفاعيا  وتعتربهما عمقا 
مر�شحني   3 �لنتخابات  هذه  يف  ويتناف�س  �لغربية.  بجبهتها  يرتب�س  �لناتو 
�حلايل  �ل����وزر�ء  رئي�س  حظا  �أوف��ره��م  لعل  �ل��دون��ب��ا���س،  ب��الد  برئا�شة  للفوز 
�لعظام  تك�شري  �شر�ع  ظل  ويف  ز�خارت�شينكو.  �ألك�شندر  دونيت�شك  جلمهورية 
��شتقالل  لتحقيق  ودونيت�شك  لوغان�شك  �شكان  يتطلع  وورو�شيا  �لغرب  بني 
 4 بحياة  �أودى  د�ميا  �شر�عا  يوقف  ��شتقر�ر  �إىل  ويف�شي  �لعامل  به  يعرتف 
�ملتحدة. وتعي�س لوغان�شك ودونيت�شك  �لأمم  �آلف �شخ�س، بح�شب تقدير�ت 
ه��دن��ة ه�����ش��ة ج���رى �خ��رت�ق��ه��ا ع�����ش��ر�ت �مل�����ر�ت ج����ر�ء �ل��ت��ف�����ش��ري�ت �ملتباينة 
لن�شو�س �تفاقية مين�شك �لتي ت�شمنت وقفا �شامال لإطالق �لنار بني كييف 
و�لإنف�شاليني. غري �أنه، ورغم م�شاركة 51 مر�قبا دوليا من بينهم مر�قبون 
�أن  �إل  �لنتخابات،  �شري هذه  �لإ�شر�ف على  و��شر�ئيل يف  و�أمريكا  �أوروب��ا  من 
عو��شم غربية �أعلنت عدم �عرت�فها باأي نتائج �شت�شدر عن هذه �لنتخابات. 
فقد �عتربت و��شنطن �إجر�ء �لإنف�شاليني �شرق �وكر�نيا �نتخابات غري �شرعية 
�نتهاكا للد�شتور و�لقو�نني �لأوكر�نية ولربوتوكول مين�شك، فيما د�ن كل من 

حلف �لناتو و�لحتاد �لأوروبي وفرن�شا و�أملانيا �إجر�ء تلك �لنتخابات.

�سلفيت ثاين مدن فل�سطني ا�ستهدافًا بعد القد�س املحتلة

قطاع غزة اأكرب �شجن غري م�شقوف يف العامل

اجلامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على اجلي�ص امل�شري ب�شمال �شيناء

الإمارات ت�شارك يف الجتماع غري العادي ملجل�ص اجلامعة العربية

منع رفع الآذان يف احلرم الإبراهيمي 61 وقتًا خالل �شهرالعاهل الأردين يتعهد بالت�شدي للطائفية
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

��شتنكرت مديرية �أوقاف �خلليل منع �شلطات �لحتالل �لإ�شر�ئيلي رفع �لأذ�ن يف �مل�شجد �لإبر�هيمي 
�ل�شريف لأكرث من 61 وقتا لل�شالة خالل �شهر �أكتوبر �ملا�شي بحجة �إزعاج �مل�شتوطنني. 

�أوقاف �خلليل �أن هذه �ل�شيا�شة تنتهجها �شلطات �لحتالل ب�شكل  �أبو د�وود مدير عام  و�أكد جميل 
متو��شل، للت�شييق على �مل�شلمني ومنعهم من �أد�ء �شلو�تهم بامل�شجد �ل�شريف، �إىل جانب �لإجر�ء�ت 
على  تعديا  ذلك  د�وود  �أب��و  و�عترب  �إليه.  �ملوؤدية  �لرئي�شة  و�لطرق  �ملد�خل  على  �مل�شددة  �لع�شكرية 
كل  �أن  م�شيفا  �لدولية،  و�لقو�نني  �ل�شر�ئع  كافة  كفلتها  �لتي  �لعبادة  وحرية  �ل�شماوية،  �لديانات 
�ل�شهور تتمثل بهذه �ل�شيا�شة، وتتنوع �أ�شاليب �لحتالل يف �لنيل من �مل�شجد �لإبر�هيمي و�ملر�بطني 
قو�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  عليه.  �ل�شيطرة  �إحكام  �أح��د  على  لتنطلي  و�هية  بحجج  جاهدة  وحت��اول  فيه 
�لحتالل تخ�شع �مل�شلني لعمليات �لبتز�ز و�لتفتي�س على �لبو�بات �للكرتونية و�حلو�جز �لع�شكرية 

�ملوؤدية للم�شجد �لإبر�هيمي و�لبلدة �لقدمية من مدينة �خلليل، وتو��شل م�شايقتها لهم.

وعن �ل�شالم وقيم �لت�شامح و�لعتد�ل وحماربة �لتطرف و�لرهاب .
ور�أى �ن كل من يوؤيد هذ� �لفكر �لتكفريي �ملتطرف �أو يحاول تربيره هو 
�ن  �لنبيلة، م�شري� �ىل  �لإن�شانية  �لقيم  عدو لال�شالم وعدٌو للوطن وكل 

هذه �لتنظيمات ت�شن حربها على �لإ�شالم و�مل�شلمني قبل غريهم .
�لتي  �لتنظيمات  بع�س  من  عانت  �ملنطقة  هذه  �ن  �هلل  عبد  �مللك  و�و�شح 
�لن�شاء  من  و�لبرياء  �مل�شلمني  وتقتل  و�لتطرف،  �لتكفريي  �لفكر  تتبنى 
و�لطفال با�شم �ل�شالم، و�ل�شالم منهم بريء و��شار �ىل �ن �ل�شالم هو 
�لإن�شان يف  �ل�شالم و�لت�شامح و�لعتد�ل وقبول �لآخ��ر و�ح��رت�م حق  دين 
�أو  �أو دينه  �أو جن�شه  �حلياة و�لعي�س باأمن وكر�مة، بغ�س �لنظر عن لونه 
معتقد�ته ودعا �لعاهل �لردين �ملجتمع �لدويل �ىل �لت�شدي للتطرف يف 
�ملذ�هب و�لديان �لخرى وبا�شرت �لوليات �ملتحدة على ر�أ�س �ئتالف دويل 

•• عمان-اأ ف ب:
�لت�شدي بكل  ب��الده  �م�س عزم  �لثاين  �مللك عبد �هلل  �لعاهل �لردين  �كد 
حزم وقوة ، لكل من يحاول �إ�شعال �حلروب �لطائفية �أو �ملذهبية وت�شويه 

�شورة �ل�شالم و�مل�شلمني .
وقال �مللك عبد �هلل يف خطاب �لعر�س خالل �فتتاحه �عمال �لدورة �لعادية 
�لثانية ملجل�س �لمة �ل�شابع ع�شر من و�جبنا �لديني و�لن�شاين �أن نت�شدى 
بكل حزم وقوة لكل من يحاول �إ�شعال �حلروب �لطائفية �أو �ملذهبية وت�شويه 

�شورة �ل�شالم و�مل�شلمني .
�لفكر  �لتنظيمات �لرهابية وعلى هذ�  و��شاف لذلك، فاحلرب على هذه 
�أنف�شنا  �لدفاع عن  �ملتطرف هي حربنا. فنحن م�شتهدفون ولبد لنا من 

•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

��شتيقظ �شكان قطاع غزة، �شباح 
مغّلقة  معابر  على  �لأح���د،  �م�س 
ب���ال���ك���ام���ل، وم���و����ش���دة م���ن كافة 
�جل��ه��ات، وه��و م��ا ح��ّول �ل�شريط 
غري  �شجن  �أك���رب  �إىل  �ل�شاحلي، 
�ل����ع����امل و�أغ���ل���ق���ت  م�������ش���ق���وف يف 
معربي  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�شلطات 
وب���ي���ت حانون   ، ����ش���امل  �أب�����و  ك����رم 
مدة  حت����دد  �أن  دون  )�إي�����ري�����ز(، 
معابر  ك��اف��ة  لت�شبح  �إغ��الق��ه��م��ا، 
�أفيخاي  وق�����ال  م��غ��ل��ق��ة  �ل��ق��ط��اع 
�أدرع�����ي، �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جلي�س 
على  ت���غ���ري���دة  يف  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي، 
�إغالق  �إن  �أم�����س،  )ت��وي��رت( م�شاء 
�شقوط  ع��ل��ى  رد�  ج���اء  �مل��ع��ربي��ن، 
ق��ذي��ف��ة ���ش��اروخ��ي��ة ع��ل��ى جنوبي 

�إ�شر�ئيل ليلة �أم�س �لأول.
وكانت قذيفة �شاروخية م�شدرها 
غزة �أطلقت، على جنوبي �إ�شر�ئيل، 
وقوع  دون  �ل�شبت،  �جلمعة  ليل 
�إ�شابات �أو �أ�شر�ر، ح�شب �جلي�س 
جهة  �أي  تعلن  ومل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا عن 
�حل����ادث، �ل��ث��اين م��ن ن��وع��ه منذ 
�لتو�شل �إىل �تفاق لوقف �إطالق 
�لفل�شطينية  �لف�شائل  بني  �لنار 
يف  ب��رع��اي��ة م�شرية،  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
�ل�����ش��اد���س و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �شهر 
وباإغالق  �مل��ا���ش��ي  �أغ�����ش��ط�����س-�آب 
لل�شيطرة  �خل��ا���ش��ع��ني  �مل��ع��ربي��ن 
 1.9  ( ي����ك����ون  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، 
�أ�شبحو�  قد  فل�شطيني(،  مليون 
معزولني عن �لعامل ب�شكل كامل. 

�ل�شر�ئيلي  �ل�شتهد�ف  �شياق  يف 
بتعر�شها ب�شكل يومي لعتد�ء�ت 
�مل�شتوطنني و�عتقالت �ملقد�شيني 
و�شجلت �شرطة �لحتالل �عتقال 
111 مو�طنا من �لقد�س �ملحتلة 

خالل �لأيام �لع�شر �ملا�شية.
�ل���ث���ان���ي���ة  �مل�����رت�����ب�����ة  يف  وت�������اأت�������ي 
�لباحث  وف��ق  �شلفيت،  حمافظة 
خ���ال���د م����ع����ايل، �ل������ذي ق������ال: �إن 
�ملرتبة  يف  تاأتي  �شلفيت  حمافظة 
�ل��ق��د���س يف عملية  ب��ع��د  �ل��ث��ان��ي��ة 
حيث  �ل�شتيطاين،  �ل���ش��ت��ه��د�ف 
�إل���ي���ه���ا نظرة  �لح����ت����الل  ي��ن��ظ��ر 

��شرت�تيجية .
و�أ�شاف: �ل�شبب وقوعها فوق �كرب 

يتمتع  �ل�شابق،  يف  �لقطاع  وك��ان 
منها  �شتة  تخ�شع  معابر  ب�شبعة 
يخ�شع  فيما  �إ�شر�ئيل،  ل�شيطرة 
�مل��ع��رب �ل�����ش��اب��ع، )رف����ح �ل����ربي(، 

لل�شيطرة �مل�شرية.
�أق���دم�������ت بعد  �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل،  ل���ك���ن 
����ش���ي���ط���رة ح����رك����ة ح���م���ا����س على 
 ،2007 �ل��ق��ط��اع يف ���ش��ي��ف ع���ام 
و�لإبقاء  م��ع��اب��ر   4 �إغ����الق  ع��ل��ى 
معرب  هم������ا  فقط،  معربين  على 
جتاري،  كمنفذ  �شامل،  �أب��و  ك�������رم 
ومعرب بيت حانون )�إيرز( كمنفذ 

لالأفر�د.
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، حت��ت��ل مدينة 
�مل��رت��ب��ة �لأوىل  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل��ق��د���س 

تتو�شط  �أن��ه��ا  م��ائ��ي، كما  ح��و���س 
�ل�شفة �لغربية، وقربها من مدن 
دولة �لحتالل، ووجود  �ملركز يف 
�أماكن دينية يزعم �لحتالل �إنها 
تتبع لهم، ووجود م�شادر طبيعية 
ف���ي���ه���ا م���ث���ل �حل����ج����ر �لأب���ي�������س 
��شتخر�جه  متنع  �ل��ذي  و�لأحمر 
وكرثة   ، ج  منطقة  يف  �ن���ه  ب��زع��م 

�لينابيع و�لطبيعة فيها .
ويف �شياق مت�شل، �أفاد �شهود عيان 
جتريف  �أع���م���ال  �أن  �شلفيت  م��ن 
��شتيطانية جتري يف �أربعة مو�قع 
�ملزيد  لبناء  وذل��ك  �ملحافظة،  يف 
وتهيئة  �ل�شتيطانية  �ل�شقق  من 
�ل����ط����رق، وجلب  �لأر��������س وف���ت���ح 

•• القاهرة-وام:

تر�أ�س معايل حممد بن نخرية �لظاهري �شفري �لدولة لدى جمهورية م�شر 
�لعربية ومندوبها لدى �جلامعة �لعربية وفد �لدولة �مل�شارك يف �لجتماع غري 
بد�أ  �ل��ذي  �لد�ئمني  �ملندوبني  م�شتوى  على  �لعربية  �جلامعة  ملجل�س  �لعادي 
�لدكتور  �لعربية مب�شاركة  �لدول  �لعامة جلامعة  �لمانة  �م�س مبقر  �عماله 
نبيل �لعربي �لمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية وذلكلبحث عدد من �لق�شايا 

�خلا�شة بتطور�ت �لو�شاع باملنطقة �لعربية. �شم وفد �لدولة علي �ل�شميلي 
كلمته  �لعربي يف  نبيل  �لدكتور  و�أك��د  بالقاهرة  �لدولة  ب�شفارة  ثالث  �شكرتري 
�أمام �لإجتماع �ن تطبيق قر�ر �ملجل�س �لوز�ري �لعربي �ل�شادر يف �ل�شابع من 
مع  �ل�شاملة  و�ملو�جهة  �لعربي  �لقومي  �لأم��ن  �شيانة  ح��ول  �ملا�شي  �شبتمرب 
�ملنظمات �لإرهابية وعلى ر�أ�شها تنظيم د�ع�س مرتبط بتفعيل �تفاقية �لدفاع 
�لعربي �مل�شرتك �لتي �أبرمت �شنة 1951. و�شدد �لأمني �لعام على �أن �لإرهاب 
وعلى ر�أ�شه د�ع�س ميثل �جليل �جلديد من �ملنظمات �لإرهابية و�لذي �أ�شبح 
..م�����ش��دد� على  �ل���دول  �أر����ش��ي وينتهك ح��دود  يعلن ع��ن دول��ة وي�شتوىل على 
�ملو�جهة  .. وو�شف  بعناية  �ملو�شوع  بدر��شة هذ�  �لعربية  �ل��دول  قيام  �شرورة 
ي�شتخدم  ك���ان  �ل���ذي  �ل��ق��دمي  �لتقليدي  ع��ن  يختلف  �إره����اب  م��ع  ب��اأن��ه��ا  �لآن 
�لتفجري�ت هنا وهناك. وندد �لعربي يف هذ� �ل�شياق بالهجوم �لإرهابي �لذي 
�لآثم  بالعمل  �إي���اه  و��شفا  �شيناء..  �شمال  �مل�شري  �جلي�س  �أف���ر�د  ��شتهدف 
�لعامل  �إره���اب جديد منظم يجتاح  �شياق  ياأتي يف  ه��ذ�  �ن  ..وق���ال  �لإج��ر�م��ي 
باأ�شره. ودعا �لعربي �ىل �شرورة �تخاذ ما يلزم من تد�بري عاجلة على �مل�شتوى 
�ل�شيا�شية  �مل�شتويات  �لوطني ومن خالل �لعمل �لعربي �جلماعي على جميع 
جتفيف  على  �لعمل  وك��ذل��ك  و�لإع��الم��ي��ة  و�لق�شائية  و�ل��دف��اع��ي��ة  و�لأم��ن��ي��ة 
�لتي  و�لظروف  �لأ�شباب  ومعاجلة  متويله  وم�شادر  �لفكرية  �لإره��اب  منابع 
�ملتطرفة.. مطالبا كذلك مبو�جهته  �لإرهابية  �لظاهرة  تف�شي هذه  �إىل  �أدت 
من �لناحية �لرتبوية وخالل �ملناهج �لتعليمية �لعربية ل�شت�شال تلك �لآفة 
من �أو�شال �ملنطقة �لعربية.  و�شدد على �شرورة مو�جهة تنظيم د�ع�س بروؤية 

�شاملة ل تقت�شر على �جلو�نب �لع�شكرية و�لأمنية فقط بل �شيا�شيا وثقافيا 
و�إعالميا للت�شدي لتلك �لآفة وبحث �أ�شباب �نت�شارها يف �لعامل �لعربي. و�كد 
�لعربي ت�شامن �جلامعة مع �لعر�ق يف مو�جهة �لإرهاب ودعم خطو�ت �لتو�فق 
�لإرهابية ومبا يحفظ  �لتنظيمات  �ل�شيا�شية ويف مو�جة  �لقوي  �لوطني بني 
�شيدي  ول��د  ود�دي  �ل�شفري  �ك��د  جانبه  من  و�ملنطقة.  �ل��ع��ر�ق  و��شتقر�ر  �أم��ن 
كونه  �لجتماع  �أهمية  �لعربية  �جلامعة  لدى  �لد�ئم  موريتانيا  مندوب  هيبة 
�ملتو��شلة  �ل�شر�ئيلية  �لعتد�ء�ت  ر�أ�شها  ياأتي على  يناق�س عدة ق�شايا هامة 
على �مل�شجد �لق�شى و�حلرم �لقد�شي وكذلك �لهجوم �لرهابي �لذي تعر�شت 
له �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية ب�شمال �شيناء و�لنظر يف كيفية دعم م�شر يف هذ� 
موؤخر�.  لبغد�د  �لعربي  �ل���وز�ري  �لوفد  بها  ق��ام  �لتي  �ل��زي��ارة  ونتائج  �ملجال 
و�أكد �شرورة م�شاعدة �لعر�ق يف مكافحة �لرهاب حيث �ن �لعر�ق من �لدول 
له  تعر�شت  �ل���ذي  �لره��اب��ي  �ل��ع��دو�ن  و��شتنكر  �لعربية  للجامعة  �ملوؤ�ش�شة 
�مل�شلحة �مل�شرية يف �شمال �شيناء موؤخر� ..م�شدد� على دعم وم�شاندة  �لقو�ت 
�ملجل�س مل�شر يف حربها �شد �لره��اب. وطالب �ل�شفري جمال �ل�شوبكي �شفري 
فل�شطني بالقاهرة ومندوبها �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية بتفعيل �لعمل 
�لعربي �لعربي �مل�شرتك لل�شغط على �ملجتمع �لدويل للز�م ��شر�ئيل بوقف 
�لنتهاكات �مل�شتمرة ومنع �لقتحامات �مل�شتمرة للم�شجد �لق�شى.. كما طالب 
باإنهاء  �لفل�شطيني ل�شت�شد�ر قر�ر من جمل�س �لمن يطالب  �لتوجه  بدعم 
�لقو�ت  له  تعر�شت  �ل��ذى  �لعدو�ن  و�أد�ن   .. له  ج��دول زمن  �لحتالل وو�شع 
�لتي  �لرج���اء�ت  كافة  مع  ب��الده  �ن  ..م��وؤك��د�  �شيناء  ب�شمال  �مل�شرية  �مل�شلحة 

�ملزيد من �مل�شتوطنني.
ولفت معايل �أن �حلديث يدور عن 
�أع��م��ال جت��ري��ف جت���ري يف د�خل 
�شلفيت،  �شمال  �ريئيل  م�شتوطنة 
م�شتوطنة  �أك��رب  ثاين  تعد  و�لتي 
لتو�شعة  �ل���غ���رب���ي���ة،  �ل�����ش��ف��ة  يف 
�ريئيل  بجامعة  ي�شمى  ما  مباين 
�شمال  ب��روخ��ني  م�شتوطنة  ويف   ،
م�شتوطنة  ويف  ب����روق����ني،  ب���ل���دة 
رف��اف��ا غ��رب بلدتي ح��ار���س ودير 
��شتيا، ويف م�شتوطنة لي�شم غرب 

كفر �لديك.
ت�شهد  �شلفيت  حمافظة  �أن  وبني 
م�شبوق،  غري  ��شتيطانًيا  تو�شًعا 
حيث �نه يجري �أي�شا بناء �ملزيد 
بقية  �ل�شتيطانية يف  �ل�شقق  من 
حتيط  �ل��ت��ي  �ل�24  �مل�شتوطنات 
ب��� 18 م��ن ق��رى وب��ل��د�ت �شلفيت 
و�أربعة  �شطرين،  �إىل  وت�شطرها 
تق�شيمها  على  وتعمل  كانتونات، 
�قت�شادًيا  و�إ�شعافها  ومتزيقها 
تكثيف  ع��رب  و�جتماعًيا  وزر�ع��ًي��ا 
�أكرث  ي�شتهدف  �لذي  �ل�شتيطان 
�أر��شي �ملحافظة  %70 من  من 

�لزر�عية �خل�شبة و�ملر�عي.
به  ت���ق���وم  م����ا  �أن  م���ع���ايل  و�أك��������د 
�أر��شي  ف���وق  �لح��ت��الل  �شلطات 
�ل�شفة  �أر�����ش���ي  وب��ق��ي��ة  �شلفيت 
�لغربية و�لقد�س يخالف �لقانون 
و�تفاقية  و�خلا�س  �لعام  �ل��دويل 
�ل��ت��ي ل جتيز  ج��ن��ي��ف �ل���ر�ب���ع���ة، 
�أو  �ملحتلة  �لأر����س  م��ع��امل  تغيري 
موؤ�ش�شات  �أو  ق��رى  �أو  م��دن  ب��ن��اء 
ل���دول���ة �لح���ت���الل فوقها  ت��اب��ع��ة 

مهما كانت �حلجج و�لذر�ئع.

وزير الداخلية امل�شري 
يتفقد اجلي�ص يف �شيناء

•• العري�س-وكاالت:

ق��ام وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �مل�����ش��ري، �للو�ء 
مناطق  ب��ت��ف��ق��د  �إب����ر�ه����ي����م،  حم���م���د 
�لإرهابية  �جل��م��اع��ات  م���ع  �مل��و�ج��ه��ة 
يف ���ش��ي��ن��اء، وذل���ك م��ن خ���الل توجهه 
�حل������دودي  �ل�������ش���ري���ط  م��ن��ط��ق��ة  �إىل 
�ل�شرقية،  �جل���ب���ال  م��ن��اط��ق  ب��ج��ان��ب 
�لقو�ت  حت��رك��ات  خطة  ملتابعة  وذل��ك 
بح�شب  وذل��ك  �ل�شرطة،  مع  �مل�شلحة 
قر�ر جمل�س �لدفاع �لوطني، �جتماع 
�مل�شلحة عقب  �لأعلى للقو�ت  �ملجل�س 
حادث رفح �لأخري، �لذي ر�ح �شحيته 

ع�شر�ت �لع�شكريني.
كما تفقد وزير �لد�خلية خطة �لتعاون 
بتفقد  وق���ام  و�جل��ي�����س،  �ل�شرطة  ب��ني 
�مل�شرتكة  �لتاأمني  ونقاط  �لرت��ك��از�ت 
و�ل�شرطة  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل�����ق�����و�ت  ب����ني 
مبنطقة كمني �لنقب وعالمة �لكيلو 
88 كمني �لتمد نقطة هو�رة بالقطاع 
�لأو�شط باملنطقة )ج( بنطاق حمافظة 
�شمال �شيناء وتابع �لوزير منفذ طابا 
�ل�شياحية  �حل���رك���ة  ت���اأم���ني  وخ���ط���ة 
�لعمل  و�شري  �ملنفذ،  على  للمرتددين 

بق�شمي �شرطة طابا ونويبع  .

و�لجتماعية  و�لق���ت�������ش���ادي���ة  و�لم���ن���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و�لمن  �ل�شلم  على  د�هما  خطر�  ي�شكل  ��شبح  و�ل��ذي 

�لقليميني و�لدوليني.
وحذر �ملجل�س جمدد� من �لر�بطة �لقوية �لتي جتمع 
و�لتي  �ملنطقة  يف  �ملختلفة  �لره��اب��ي��ة  �لتنظيمات  ب��ني 

•• القاهرة-وام:

�أد�ن جمل�س جامعة �لدول �لعربية �م�س ب�شدة �لعملية 
�كتوبر  و�لع�شرين من  �لر�بع  �لتي وقعت يف  �لرهابية 
��شتيائه  عن  ..معربا  �مل�شرية  �شيناء  �شمال  يف  �ملا�شي 
�لبالغ لهذ� �لعدو�ن �جلبان �لذي �أدى �إىل �إىل �شقوط 
�لقو�ت  �ب��ن��اء  م��ن  و�مل�شابني  �ل�شهد�ء  م��ن  كبري  ع��دد 
بينما  �لزكية  دم��اوؤه��م  �شالت  �لذين  �مل�شرية  �مل�شلحة 
ك��ان��و� ي���وؤدون �أق��د���س �ل��و�ج��ب��ات يف حفظ و���ش��ون �أمن 
حكومة  مل�شر  تعازيه  بخال�س  �ملجل�س  وت��ق��دم  بلدهم 
و�شعبا كما عرب عن تعاطفه مع ��شر �ل�شحايا ومتنياته 

بال�شفاء �لعاجل للم�شابني.
بيان له يف ختام �جتماع دورت��ه غري  �ملجل�س يف  وج��دد 
�ل��ع��ادي��ة �ل��ت��ي ع��ق��دت �م�����س ب��اجل��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة على 
ت�شمنته  ما  على  �لتاأكيد  �لد�ئمني  �ملندوبني  م�شتوى 
جامعة  جمل�س  عن  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  �لبيانات  كافة 
مكافحة  ب�����ش��اأن  �مل�شتويات  ك��اف��ة  على  �لعربية  �ل���دول 
�مل��دم��رة ومن  �لره���اب و���ش��رورة �لت�شدي لهذه �لآف��ة 
�همها �لقر�ر رقم 7804 �ل�شادر عن جمل�س �جلامعة 
 142 �ل��ع��ادي  �ن��ع��ق��اده  دور  يف  �ل����وز�ري  �مل�شتوى  على 
ومكافحة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��وم��ي  �لأم���ن  ب�شيانة  و�خل��ا���س 
�مل��ت��ط��رف��ة.. م�شدد� على وقوف  �لإره��اب��ي��ة  �جل��م��اع��ات 
�جل��ام��ع��ة ب��ك��ل ق���وة �ىل ج��ان��ب م�����ش��ر يف ح��رب��ه��ا �شد 
�لإرهاب وتاأييدها �لكامل جلميع �لجر�ء�ت و�لتد�بري 
�لتي تتخذها ملحا�شرة هذه �لظاهرة �خلطرية للق�شاء 

عليها و�لتي تعد ظاهرة عاملية تتطلب ت�شافر �جلهود 
كافة  �ل��ت��ز�م  �ملجل�س  و�أك���د  ودول��ي��ا.  �إقليميا  ملو�جهتها 
لقطع  �مل�شرتك  �لتعاون  على  بالعمل  �لعربية  �ل���دول 
�لتمويل عن �لتنظيمات �لرهابية وتقدمي كافة ��شكال 
�لتي  �حل���رب  ه��ذه  ف��ى  معها  و�لت�شامن  مل�شر  �ل��دع��م 
�ن عدم  �لعتبار  �لخ��ذ يف  �لره���اب مع  تخو�شها �شد 

تقدمي �لدعم ي�شب يف م�شلحة دعم �لرهاب.
ك��م��ا �أك���د �ل��ت��ز�م �ل����دول �لع�����ش��اء ب��ال��ت��ع��اون �مل�شرتك 
يف  وخ��ا���ش��ة  وم�شبباتها  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  ع��ل��ى  للق�شاء 
جمال تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت وتعزيز وبناء �لقدر�ت 
و�تخاذ ما يلزم من تد�بري ل�شون �لأمن �لقومي �لعربي 
و�لدفاعية  و�لمنية  �ل�شيا�شية  �مل�شتويات  جميع  على 
منابع  جتفيف  على  و�لعمل  و�لإع��الم��ي��ة  و�لق�شائية 
�لأ�شباب  ومعاجلة  متويله  وم�شادر  �لفكرية  �لإره���اب 
و�لظروف �لتي �أدت �إىل تف�شي هذه �لظاهرة �لإرهابية 

�ملتطرفة.
و�أكد جمل�س جامعة �لدول �لعربية �نه يف �طار ما �شبق 
ف��ان ه��ن��اك ���ش��رورة ل��ال���ش��ر�ع بتنفيذ ق����ر�ر�ت جمل�س 
يف  م�شر  �أطلقتها  �لتي  باملبادرة  رحبت  �لتي  �جلامعة 
لوزر�ء  م�شرتك  �ج��ت��م��اع  بعقد   2014 �ل��ك��وي��ت  قمة 
�لد�خلية و�لعدل �لعرب لبحث �شبل تفعيل �لتفاقيات 

�لمنية و�لق�شائية.
وطالب �ملجل�س �ملجتمع �لدويل بدعم �جلهود �مل�شرية 
�ن��ح��اء ع���دة من  ��شتفحل يف  �ل���ذي  مل��ك��اف��ح��ة �لره�����اب 
�بعاده  بكافة  �لعربي  �لم��ن  يهدد  مما  �لعربي  �لوطن 

فيما  وت��ت��ع��اون  �ملتطرفة  �لأي��دي��ول��وج��ي��ة  نف�س  تتبنى 
بينها عملياتياً �لأمر �لذي يفر�س على �ملجتمع �لدويل 
وعدم  �له��ت��م��ام  ب���ذ�ت  �لتنظيمات  ه���ذه  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
�لتنظيمات  بقية  و�إغفال  بعينه  تنظيم  على  �لقت�شار 

�لإرهابية.
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العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

زهرة �لبنف�شج للمالب�س �جلاهزة
 رخ�شة رقم:CN 1026445  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �شباي�شي جاردن

رخ�شة رقم:CN 1061658 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ف�شل �شالح م�شاعد �لتميمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مهند علي �مني �لوهاب من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مهند علي �مني �لوهاب من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �شعيد خلفان �شامل �ملعويل
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 7*1 �ىل 60*40

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/كافترييا �شباي�شي جاردن

SPICY GARDEN CAFETERIA
�ىل/�لو�شام �لف�شي لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م

AL WESAM AL FETHI GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY MANAGEMENT LLC
تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي مدينة ز�يد �شرينة مطر زوجة معايل حممد �شالح بن بدوه �لدرمكي 

�ىل �ملنطقة �لغربية ليو� مي�شم د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية بلدية �ملنطقة �لغربية �ر�س رقم 6 مكتب رقم 26
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع وحت�شري �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها )5610006(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة نادي �لظفرة �لريا�شية 

لكرة �لقدم ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1155991 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان %1
تعديل ن�شب �ل�شركاء

نادي �لظفرة �لريا�شي �لثقايف Al Dhafra Sport & Culture Club من 49% �ىل %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شلم حممد بلكعم �لعامري

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�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
للنجارة  �جمل  �ل�ش�����ادة/حممد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ليدوية رخ�شة رقم:CN 1058979 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حممد �جمل للنجارة �ليدوية 
MOHAMED AJMAL MANUAL CARPENTRY

�ىل/حممد �جمل للنجارة �مل�شلحة ذ.م.م
MOHAMMAD AJMAL INFORNCE CARPENTRY

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م 22 ق 13a �شربه 50 حكومة �بوظبي 
27b: ىل �ملنطقة �لغربية ليو� �جلبانة ق: 93 - 94 م�

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

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�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ر �لمرية لتجارة �ل�شيلة و�لعبايا 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1182735 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/د�ر �لمرية لتجارة �ل�شيلة و�لعبايا ذ.م.م

DAR AL AMEERAH SHAILA & ABAYA TRADING LLC

�ىل/ د�ر �لمرية خلياطة �ل�شيلة و�لعبايا ذ.م.م
DAR ALAMEERAH SHAILAH & ABAYA TAILOR LLC

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لعربية - بالتجزئة )4771105(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �شومري� لتجميل �ل�شيد�ت 

رخ�شة رقم:CN 1006575 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1.2*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون �شومري� لتجميل �ل�شيد�ت
SUMAIRA LADIES BEAUTY SALOON

�ىل/ موؤ�ش�شة �شومري� لالعمال �لكهربائية وتغطية �لر�شيات
SUMAIRA ELECTRIC & FLOORING WORKS EST

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �لهري بناية �شهيل �لزفنة �شهيل �حلر�شو�شي �ىل 
�لعني �لعني �شناعية �لعني بناية �حمد بن �شرور �لظاهري

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(
تعديل ن�شاط/��شافة تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركية �و �لرخام 

�و �ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء )9609001(

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغابات �خل�شر�ء للمقاولت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1265194 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد�ن �حمد عبد�هلل �شلطان �حلمادي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كبيل �لدين عارف �لرحمن %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد�ن �حمد عبد�هلل �شلطان �حلمادي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 0.40*0.60

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�لغابات �خل�شر�ء للمقاولت �لعامة
GREEN FOREST GENERAL CONTRACTING

�ىل/�لغابات �خل�شر�ء لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
ALGABAT ALKHADRAA GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
�للبناين  �لفو�ر  وكافترييا  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1024688 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد �شامل باذياب �ملنهايل من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد �شامل باذياب �ملنهايل من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �يهاب حممد - فرحات

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 6.97*1 �ىل 14*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم وكافترييا �لفو�ر �للبناين ذ.م.م
AL FAWAR AL LEBANON RESTAURANT & CAFETERIA LLC

�ىل/مطعم وكافترييا �لفو�ر �للبناين
 AL FAWAR AL LEBANON RESTAURANT & CAFETERIA

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شم�س لالزياء �لر�قية

رخ�شة رقم:CN 1026003 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة رو�شه �شلطان حممد �لعتيبة %30

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نوره ماجد حممد �لفطيم من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نوره ماجد حممد �لفطيم من 100% �ىل %70

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 5.60*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شم�س لالزياء �لر�قية

SHAMS LUXURIOUS FASHIOS
�ىل/�شم�س لالزياء �لر�قية ذ.م.م

SHAMS LUXURIOUS FASHIOS 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�تريوم ديز�ين �ند ديكوري�شن 

رخ�شة رقم:CN 1072258 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 0.60*0.40 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/�تريوم ديز�ين �ند ديكوري�شن
ATRIUM DESIGN AND DECORATION

�ىل/�تريوم ديز�ين لال�شت�شار�ت �لهند�شية �ملعمارية
ATRIUM DESIGN ARCHITECTURAL & ENGINEERING CONSULTANTS

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت يف �لهند�شة �ملعمارية )7110202(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
ذ.م.م  كون�شرت�ك�شن  �ل�ش�����ادة/كري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1176021 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

kier infrastructure and overseas limited شافة كري �نفر��شرتكت�شر �ند �وفر�شيز ليمتد��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Kier Construction Limited حذف كري كون�شرت�ك�شن ليمتد

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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلط �ملا�شي للهو�تف 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1228534 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ز�يد �شالح مبارك �شامل بن زوبع %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد �بر�هيم �شامل �لكيت �لعلي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن �حمد علي
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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ويل مارت للهو�تف �ملتحركة - فرع 

1 رخ�شة رقم:CN 1087364-1 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ��شكندر �حمد �شريف %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/م�شطفى عمر حممد �حل�شرمي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ م�شطفى عمر حممد �حل�شرمي من 100% �ىل %0

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 2.28*0.98 �ىل 1*2
تعديل ��شم جتاري:من/ويل مارت للهو�تف �ملتحركة - فرع 1

WILL MART MOBILE PHONES - BRANCH 1

�ىل/جومني للهو�تف �ملتحركة
JOUMAIN MOBILE PHONES

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/طري�ن 
 CN 1280472:لدلفني - فرع �بوظبي 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ميجا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

باور لتجارة �لدو�ت �لكهربائية ذ.م.م - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1158552-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لدولفني 

�لطائر للنقليات �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1013874 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/غولدن �شباح  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1276415:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن �حمد عبد�هلل �شلطان �حلمادي

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

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

العدد 11247 بتاريخ 2014/11/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شري�جي للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1285853 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2014/9/1   �ملودعة حتت رقم 216868 
رقم وبلد �لولوية   تاريخ �إيد�ع �لأولوية

 با�شم      �إنديانا تيك�شتايلز ميل 
وعنو�نه  493 بي ، جي. تي.  رود ، �شيبور ) �شاوث( ،  هور� – 711102 ، �شتيت �وف وي�شت بنغال ، �لهند

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 مالب�س حمبوكة ؛ مالب�س د�خلية ؛ �شد�ر�ت .

  �لو�قعة بالفئة : 25 
 SIRTEX  كتبت باحلروف �لالتينية حيث كتبت كلمة SIRTEX EAZY و�شف �لعالمة : �لعبارة
باللون  �أكرب  �لو�شط بحجم  EAZY  يف  �لكلمة  �لأ�شود وحتتها كتبت  باللون  �لي�شار  �لأعلى من جهة  يف 
 A E ويقطع �حل��رف  �أفقي ميتد من و�شط �حل��رف  �لأ�شود و�حل��رف )E( منها باللون �لأحمر مع خط 

وجميعها على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل باللون �لأبي�س �ملحاط بخطوط رمادية متقطعة بطريقة مميزة .
 �ل�ش��رت�طات :   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  نوفمرب 2014 العدد 11247

اإعالن جتديد
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي /

�وريون �شتار بيزن�س كون�شلتان�شي  
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م: 64866
با�ش������م: : ��شوك كومار كاجناين

�س ب: 43210  وعنو�ن����ه: بردبي-   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
فاك�س: 043538202 ت: 043555642  

و�مل�شجلة حتت رقم :)53380(    بتاريخ :2005/5/29
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف:2014/11/2
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.

رئي�س ق�سم العالمات التجارية - دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

الثنني  3  نوفمرب 2014 العدد 11247
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عربي ودويل

•• الفجر – تون�س - خا�س:
�لإ�شر�ئيلي  �لفيل�شوف  و���ش��ول  �أث���ار 
و�ل��ف��رن�����ش��ي ب��رن��ار ه���رني ل��ي��ف��ي �إيل 
�لأر������ش����ي �ل��ت��ون�����ش��ي��ة م��وج��ة غ�شب 
�لذين  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني  ل�����دى  و�����ش���ع���ة 
ع����ربو� ع��ن رف�����ش��ه��م ل��دخ��ول هرني 
لعالقته  وذل�����ك  �ل��ت��ون�����ش��ي  ل���ل���رت�ب 
خلفية  على  وكذلك  �إ�شر�ئيل  بدولة 
بال�شلوع يف  ل��ه  �مل��وج��ه��ة  �لت��ه��ام��ات 
�لبلد�ن  بع�س  تعي�شها  �لتي  �حل��روب 
تنظيمات  ور�ء  و��شطفافه  �لعربية 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي ف��ي��ه��ا. ويف ذ�ت  �لإ����ش���الم 
�ل�شارع  يف  �لأ�شئلة  ت�شاعدت  �لإط��ار 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة ب��خ�����ش��و���س �جل��ه��ة �لتي 
هذ�  يف  ت��ون�����س  يف  ه���رني  ��شت�شافت 
�لوقت بالذ�ت و�لأهد�ف �خلفية لهذه 
�إعالمية  �أك��دت م�شادر  وقد  �لزيارة. 
�لعربي  �ل��رب��ي��ع  ع���ّر�ب  �أّن  متطابقة 
لقاء�ت مع  لإج��ر�ء  تون�س  �إىل  و�شل 
فجر  جمموعة  يف  �لقياد�ت  من  عدد 
ليبيا �ملح�شوب على �لإخو�ن �مل�شلمني 
�ل���ت���ي ت���خ���و����س ح���رب���ا ���ش��ر���ش��ة �شد 
�أّن  �أي�شا  تاأكد  كما  �لليبية،  �حلكومة 
�لطرفان �للذ�ن قام برتتيب �لزيارة 
هما كال من وحيد بر�شان وهو ليبي 
�أمريكي وو�شيط يف �شفقات �لأ�شلحة 
ومن جماعة فجر ليبيا �لتي ت�شعها 

�حلكومة �لليبية على قائمة �لإرهاب، 
�ملكتب  ع�����ش��و  ت��ون�����ش��ي��ة  و���ش��خ�����ش��ي��ة 
�لتون�شية  �لأح���ز�ب  لأح��د  �لتنفيذي 
�ملفكر  ب���ا����ش���ت���ق���د�م  ق���ام���ا  م����ن  ه���م���ا 
�ل�شهيونية  �مل��ي��ولت  ذي  �لفرن�شي 
بحجة  تون�س  �إىل  ليفي  هرني  برنار 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة. وذكرت  �ل��ب��ح��ث يف �لأزم�����ة 
يف  تندرج  �ل��زي��ارة  �أن  مطلعة  م�شادر 
�إطار �تفاق غري ر�شمي بني م�شوؤولني 
�جتماعات  لعقد  وليبيني  فرن�شيني 
�ملتنازعة  �لأط����ر�ف  ع��ن  ممثلني  م��ع 
يف ليبيا بو�شاطة �أطر�ف تون�شية غري 

ر�شمية. 
�لأط��������ر�ف  �أن  �مل���������ش����ادر  و�أ�����ش����اف����ت 
ومقرتحات  ح��ل��ول  بحثت  �ملجتمعة 
تقوم  �أن  ع��ل��ى  �لليبية  �لأزم����ة  ح���ول 
فرن�شا بتقدميها خالل �جلل�شة �لتي 
بخ�شو�س  �لأم���ن  جمل�س  �شيعقدها 

�مللف �لليبي يف �لأيام �لقادمة.

مثل  �لليبية  �ل�شخ�شيات  م��ن  ع���دد 
رئي�س جمل�س �حلو�ر �لوطني فا�شل 
ليفي  �لأم��ني، جيل هريتزوغ مر�فق 
ووحيد  تعبريها،  وفق  �ملعارك  كّل  يف 
�لثورة  به خالل  �لتقى  �ل��ذي  بر�شان 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة يف ج��ب��ل ن��ف��و���ش��ة، و ن���وري 
�شروي �إحدى �ل�شخ�شيات �لأمازيغية 

�لبارزة.
لهذه  يكن  �ن��ه مل  و�شددت لز�ر على 
�لتون�شي  بال�شاأن  عالقة  �أي  �ل��زي��ارة 
على  �لتون�شيني  فعل  ردة  م�شتغربة 
زيارة ليفي ومعربة عن �عتقادها باأنه 
ل��ن ي��ع��ود �إىل ت��ون�����س، وف��ق م��ا �أورده 
ليفي.  ل���ربن���ار  �لل����ك����رتوين  �مل���وق���ع 
وقد �أذنت �لنيابة �لعمومية باملحكمة 
باإجر�ء  �لعا�شمة  بتون�س  �لبتد�ئية 
�ل���زي���ارة عن  �أويل يف م��و���ش��وع  ب��ح��ث 
ما  ح�شب  �لعدلية،  �ل�شابطة  طريق 
�أفاد به �لناطق �لر�شمي با�شم �ملحكمة 

�أن  ليبية من جهتها،  و�أك��دت م�شادر 
قياد�ت  من  بدعوة  بتون�س  حل  ليفي 
ليبية تابعة ملنظومة فجر ليبيا ، و�أن 
لتنقله  �نتظاره  �شيارة ليبية كانت يف 
�لفخمة يف �شاحية  �لفنادق  �أحد  �إىل 
قياد�ت  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أك�����دت  ق��م��رت. 
ل��ي��ب��ي��ة م���ن م��دي��ن��ة م�����ش��ر�ت��ة كانت 

من جهتها، �أكدت ليليان لز�ر، �أ�شتاذة 
يف جامعة هوف�شرت� و�شديقة لربنار 
�أن زي����ارة ه���ذ� �لأخري  ل��ي��ف��ي،  ه���رني 
عالقة  �أي  ل��ه��ا  ي��ك��ن  مل  ت��ون�����س  �إىل 
ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة و�أف������ادت باأن 
�لليبي،  �لو�شع  لبحث  كانت  زي��ارت��ه 
�ن��ه مي�ّشه ك��ث��ري�ً، رفقة  �ل���ذي ق��ال��ت 

دعت ليفي �إىل �للقاء يف تون�س نظر� 
�ملدينة  لعدم وجود خط جوي يربط 
بالعا�شمة  وك��ذل��ك  بباري�س  �لليبية 
ب��ع��د تدمري  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة وخ�����ش��و���ش��ا 
�إىل  م�شرية  �ل��دويل،  طر�بل�س  مطار 
دعوته  ور�ء  �ل��ف��ورت��ي��ة  ���ش��ل��ي��م��ان  �أن 

لالجتماع به يف تون�س.

�لذي  ليفي  �أن  �إىل  �مل�شادر  و�أ���ش��ارت 
يعترب عّر�ب �لثورة �لليبية و�حلا�شل 
على جو�ز �شفر ليبي و�شهادة مو�طن 
�شريف يف مدينة م�شر�تة، ل يز�ل يقف 
من  ليبيا  يف  �لد�مية  �لأح���د�ث  ور�ء 
خالل دعمه للتيار �لإخ��و�ين ولقوى 

�مليل�شيات �مل�شلحة يف م�شر�تة.

�لبتد�ئية بتون�س، �شفيان �ل�شليطي. 
�لقر�ر  ه���ذ�  �أن  �ل�����ش��ل��ي��ط��ي  و�أ����ش���اف 
ج���اء ت��ب��ع��ا مل��ا ح���ام ح���ول زي����ارة ليفي 
�أخبار وردود فعل وما  �إىل تون�س من 
م�س  من  ذل��ك  فيه  يت�شبب  �أن  ميكن 

بالأمن �لعام.
و�أفاد وزير �خلارجية �لتون�شي منجى 
�حل���ام���دى ب����اأن ب���رن���ار ه����رنى ليفى 
فرن�شا  �إىل  متوجها  تون�س  غ��ادر  ق��د 
به  �أدىل  ت�شريح  يف  �حل��ام��دى  و�أك���د 
م�شاء �ل�شبت �أن �حلكومة لي�شت على 
�أن  كما  تون�س،  �إىل  ليفى  بزيارة  علم 
كذلك  تكن  مل  بتون�س  فرن�شا  �شفارة 
�أن  م�شيفا  �ل���زي���ارة،  ب��ه��ذه  علم  على 
�حلكومة فتحت بحثا يف �مل�شالة ق�شد 
با�شتدعاء  قامت  �لتي  �جلهة  معرفة 
�لعام  �لإحت��اد  وك��ان  �إىل تون�س  ليفى 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل ق���د ع���رّب يف بيان 
�لزيارة  �ع��ت��ربه  مل��ا  ��شتنكاره  ع��ن  ل��ه 
ليفي  ب��رن��ار  لل�شهيوين  �مل�����ش��رت�ب��ة 
�ملحر�س �لرئي�شي على ن�شر �لفو�شى 
�لأه��ل��ي��ة وت�شجيع  و�إ���ش��اع��ة �حل���روب 
�لإرهاب يف �لوطن �لعربي �إىل تون�س، 
حتقيق  ف���ت���ح  �إىل  �حل���ك���وم���ة  د�ع����ي����ا 
�ل��ت��ي دع��ت��ه، كما  للك�شف ع��ن �جل��ه��ة 
باتخاذ  ب��الإ���ش��ر�ع  �مل�شوؤولية  حّملها 
لرتحيله  و�لوطني  �ل�شيادي  �ل��ق��ر�ر 

فور� عن تر�ب تون�س. 

رئي�ص وزراء رومانيا يت�شدر انتخابات الرئا�شة 
•• بوخار�صت-رويرتز:

�شدة  �ىل  بونتا  فيكتور  �ل���وزر�ء  برئي�س  �لرومانيون  يدفع  �أن  �ملرجح  من 
�ل�شرت�كي  حزبه  �شيطرة  �شيعزز  مما  �م�س  ب��د�أت  �نتخابات  يف  �لرئا�شة 
��شتقالل  ب�����ش��اأن  �شكوكا  �شيثري  ف���وزه  ل��ك��ن  �ل�شلطة  ع��ل��ى  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

�لق�شاء.
رئي�س  �أ�شغر  �أ�شبح  وق��د  ه��او  ر�ليات  و�شائق  بالنيابة  �شابق  ع�شو  وبونتا 
يفوز باجلولة  �أن  �ملتوقع  �لأوروب���ي قبل عامني. ومن  للوزر�ء يف �لحت��اد 
�لأوىل يف �لنتخابات �لتي يخو�شها 14 مر�شحا ولكن بعدد من �لأ�شو�ت 

ل يكفي لتفادي جولة �إعادة يف 16 نوفمرب ت�شرين �لثاين.
�لرئي�س  وخ�شمه  ل��ل��وزر�ء  رئي�شا  ك��ان  حني  بونتا  بني  �خلالفات  وتكررت 

�ملنتهية وليته تر�يان با�شي�شكو مما عطل عملية �تخاذ �لقر�ر وقالت �يلينا 
بوبا )32 عاما( وهي بائعة مبتجر يف بوخار�شت �أريد رئي�شا �شابا وموؤهال 
ول �أريده �أن يت�شاجر مع �جلميع مثلما يفعل با�شي�شكو ويحق لأكرث من 
�ليوم.  جتري  �لتي  �لنتخابات  يف  باأ�شو�تهم  �لإدلء  مو�طن  مليون   18
ومن �ملتوقع ظهور نتائج ��شتطالع �آر�ء �لناخبني عند خروجهم من مر�كز 
1900 بتوقيت جرينت�س. وتودد �حلزب �ل�شرت�كي  �ل�شاعة  �لقرت�ع يف 
�لتقاعد  م��ع��ا���ش��ات  م��ن  بع�س  �إع����ادة  خ���الل  م��ن  للناخبني  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
و�لرو�تب للموظفني �حلكوميني بعد �أن �أوقفها �شلف بونتا. وتعهد بونتا 
بزيادة معا�شات �لتقاعد �لعام �لقادم وخف�س �شريبة �لقيمة �مل�شافة على 
�أنه قد يعزز �شيطرته  �أثار خماوف من  �شلع مثل �خلبز لكن �شعود بونتا 

على �لق�شاء و�أع�شاء �لنيابة �ملعنيني مبكافحة �لف�شاد.

مودي يتعهد باإعادة الأموال املهربة 
•• نيودلهي-رويرتز:

قال رئي�س �لوزر�ء �لهندي ناريندر� مودي �م�س �إنه ملتزم باعادة �لأمو�ل �ملهربة �لتي �أودعت يف بنوك 
خارج �لبالد ب�شورة غري قانونية لتفادي دفع �ل�شر�ئب ويف ثاين كلمة لالأمة يلقيها عرب �لذ�عة 
�إن �لأم��و�ل �ملودعة يف �خلارج ب�شورة غري قانونية هي  �أيار قال مودي  منذ توليه �ل�شلطة يف مايو 
�مل�شاألة  �أم��و�ل فقر�ء �لهند و�أ�شاف يف كلمته �لتي بثتها على �لهو�ء حمطات �ذ�عية عامة وخا�شة 

م�شاألة �ميان بالن�شبة يل. 
وتكلف �لأم��و�ل �ملهربة �إىل �خلارج �لهند مليار�ت �ل��دولر�ت يف �شكل �أرباح مفقودة وكان مودي قد 
�لأمو�ل.  �ج��ر�ء�ت جديدة لع��ادة هذه  �لقو�نني و�شتطبق  �شتغري  ب��اأن حكومته  �شابق  وعد يف وقت 

و�شكل جلنة لبحث �لأمر بعد توليه رئا�شة �لوزر�ء.
وذكر مودي �أنه ل يعلم حجم �لأمو�ل �ملهربة يف بنوك خارج �لهند لكن موؤ�ش�شة جلوبال فاينان�شال 
�نتيجريتي �لبحثية ومقرها و��شنطن قدرت �أن �لهند تعر�شت لتهريب 344 مليار دولر يف �شكل 

تدفقات مالية غري م�شروعة بني عامي 2002 و2011.

••الفجر – تون�س - خا�س:
ن������د�ء تون�س  رئ���ي�������س ح���رك���ة  �أط����ل����ق 
بح�شور  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د  �ل���ب���اج���ي 
ح�������ش���د ج����م����اه����ريي ك���ب���ري ولف������ت، 
من  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  حملته 
�لر�حل �حلبيب  �لزعيم  �أمام �شريح 
بورقيبة باملن�شتري وحتت �شعار حتيا 
�إىل  بخطاب  �ل�شب�شي  توجه  تون�س، 
ب����اأن ه��ي��ب��ة �لدولة  �أن�������ش���اره م���ذك���ر� 
ورج���������وع �حل����رك����ي����ة �لق���ت�������ش���ادي���ة 
و�ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق �مل����ر�أة ه��ي �أبرز 
�شمانها  على  �شيعمل  �ل��ت��ي  �مل��ح��اور 
وت��ك��ري�����ش��ه��ا وي��ن��ط��ل��ق �ل��ب��اج��ي قائد 
ل��ل��ف��وز يف  و�ف����رة  ب��ح��ظ��وظ  �ل�شب�شي 
مناف�شني  ع���ن  ف�����ش��ال  �لن���ت���خ���اب���ات 
�آخرين يتناف�شون يف �شباق نحو ق�شر 
قرطاج. و�شدد �لباجي قائد �ل�شب�شي 
ع���ل���ى ������ش�����رورة ������ش����رتج����اع �ل���دول���ة 
رئي�شا  ي�����ش��ت��وج��ب  م���ا  وه���و  لهيبتها 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ني مبختلف  مي��ث��ل ج��م��ي��ع 

�لنتخابات  نتائج  م��ن  م�شتاء  لي�س 
�لت�شريعية �لأخ��رية. يف �لأثناء يقف 
طابور من �ملر�شحني �أمام باب حركة 
�جتماع  ن��ت��ائ��ج  �ن��ت��ظ��ار  يف  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�نطلق  �لذي  �شورى �حلركة  جمل�س 
و�لذي  �لثنني  �ليوم  وينتهي  �لأح��د 
من  �لنه�شة  ح��رك��ة  م��وق��ف  �شيحدد 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة وق���د يح�شم 
�لتي  �ل�شخ�شية  يف  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �شتدعمها 

من بني �ملرت�شحني لها.
يذكر �أن �أحد قياديي �حلركة كان قد 
�أعلن يف ت�شريحات �إعالمية �أنه من 
�أو  �ملرزوقي  �ملن�شف  يكون  �أن  �ملمكن 
جنيب �ل�شابي �أو م�شطفى بن جعفر 
�أو حمودة بن �شالمة �أحد مر�شحيها 
�أم�س  و�ن��ط��ل��ق��ت  �شتدعمهم  �ل��ذي��ن 
للمرت�شحني  �لنتخابية  �حل��م��الت 
لالنتخابات �لرئا�شية، �لبالغ عددهم 
مر�شح  �إع�������الن  ب���ع���د  م��ر���ش��ح��ا   26
�لرحيم  ع��ب��د  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �حل���رك���ة 

�لزو�ري �ن�شحابه.

رئي�س  وي���ك���ون مب��ث��اب��ة  ت��وج��ه��ات��ه��م 
�ل��ق��وم��ي��ة وي��ت��م��ث��ل دوره يف  �ل���وح���دة 
وقال  �لتون�شيني  لكل  �لدولة  �إرج��اع 
قائد �ل�شب�شي �إن �ملر�شح لالنتخابات 
ين�شى  �أن  ع��ل��ي��ه  ي���ج���ب  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة 
ليكون  �ل�شيقة  �ل�شيا�شية  �نتماء�ته 
�أن  و�أ���ش��اف  �لتون�شيني.   لكل  رئي�شا 
م�شلم  ل�شعب  هي  �لتون�شية  �ل��دول��ة 
ح��ت��ى ل ي��ز�ي��د �أح���د ع��ل��ى ذل���ك وهو 
ما ن�س عليه �أول د�شتور للجمهورية 
�لزعيم  ك��ت��ب��ه  و�ل�������ذي  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 

م���رج���ان ق���و�ع���د ح��زب��ه �إىل �ح���رت�م 
�لنتخابي  �ل���ش��ت��ح��ق��اق  يف  �ل��ف��ائ��ز 
تون�س  م�شلحة  �أن  باعتبار  �لرئا�شي 
مفيد�ً  �لأح����ز�ب  م�شالح  قبل  ت��اأت��ي 
�لنتخابية  ح��م��ل��ت��ه  ب���رن���ام���ج  ب������اأن 
من  �ملقبل.  �لأ�شبوع  خالل  �شينطلق 
�أ����ش���ار ك���م���ال مرجان  �أخ������رى،  ج��ه��ة 
جمل�س  يف  �شيتحالف  ح��زب��ه  �أن  �إىل 
ن�����و�ب �ل�����ش��ع��ب �ل����ق����ادم م���ع ك���ل من 
يحرتم حزب �ملبادرة وي�شاطره نف�س 
حزبه  �ن  موؤكد�ً  و�ملو�قف  �لتوجهات 

�ن جعلتها جملة �لأحو�ل �ل�شخ�شية 
�لتي �أجنزها �لزعيم �لر�حل �حلبيب 
للرجل  وند  حقوق  �شاحبة  بورقيبة 
�مر�أة  ت��ك��ون  �أن  تعتز  �أن��ه��ا  و�أك����دت   .
فقط  �لن�شاء  مر�شحة  لي�شت  لكنها 
بل �لعائلة �لدميقر�طية �لتي �نتمت 
مرور�  �لتلمذية  �ملرحلة  منذ  �إليها 

ب���ورق���ي���ب���ة ب���خ���ط ي�����ده م�������ش���ري� �إىل 
مت�شكه مبا جاء يف �لف�شل �لأول منه 
كنو  كلثوم  �ل�شيدة  تعبريه.  على حد 
�ملر�شحة �لوحيدة يف �ل�شباق �لرئا�شي 
حملتها  �فتتاح  يف  �أم�س  �شباح  قالت 
�لنتخابية بالعا�شمة �نه حان �لوقت 
لت�شعد �ملر�أة �إىل من�شب �لرئا�شة بعد 

�ل����د�����ش����ت����وري����ة ك����م����ال م�����رج�����ان �ن���ه 
�شيو��شل �ملناف�شة يف �ل�شباق �لرئا�شي 
مهما كانت �لظروف معترب�ً �أن لديه 
�حل����ظ����وظ �ل���ك���ام���ل���ة خل����و�����س ه���ذ� 
و�لفوز  �ملناف�شني  بقية  مثل  �ل�شباق 
م�شاندة  ف���ك���رة  �أن  وم�����ش��ي��ف��اً  ف��ي��ه 
�شخ�شية غري و�ردة لديه باملرة. ودعا 

باجلامعة و�شول �إىل �ملجتمع �ملدين 
جمعية  �إط����ار  يف  ف��ي��ه  نا�شلت  �ل���ذي 
كلثوم  وج��ددت   . �لتون�شيني  �لق�شاة 
ك��ن��و رف�����ش��ه��ا مل���ب���ادرة م�����ش��ط��ف��ى بن 
�إر�دة  على  �لتفافا  و�عتربتها  جعفر 
جهته  وم��ن  �ختياره  وحرية  �ل�شعب 
�مل���ب���ادرة �لوطنية  �أك���د رئ��ي�����س ح���زب 

يف افتتاح حملته االنتخابية

ال�شب�شي: تون�ص بحاجة اإىل رئي�ص يجمع ول يفرق

كلثوم كنو

جماهري حا�شدة يف �جتماع زعيم ند�ء تون�س

�شديق �لخو�ن ينت�شي باخلر�ب �لليبي

وزير 
خارجية 
تون�س 
�ملنجي 

�حلامدي

�فتتاح �شخم يوحي با�شر�ر 
�ل�شب�شي علي ك�شب �لرهان 

كمال مرجان يوؤكد مت�شكه بخو�ص ال�شباق الرئا�شي زعيم نداء تون�ص يتعهد باإرجاع الدولة لكل التون�شيني
كلثوم كنو يف افتتاح حملتها: حان الوقت لتقود املراأة تون�س

اخلارجية التون�سية اأكدت مغادرته

هذا �شّر زيارة برنار هرني ليفي اإىل تون�ص!
الزيارة تندرج يف اإطار اتفاق غري ر�سمي بني م�سوؤ�لني فرن�سيني �ليبيني

فجر ليبيا املح�شوب على 
الإخوان امل�شلمني وراء دعوة ليفي

النيابة التون�شية تاأذن بفتح
 حتقيق يف زيارة برنار هرني ليفي

ليفي يف �حد فنادق تون�س

�لع�شاء �لخري لليفي يف تون�س
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العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/70 ك.ع.د
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/

عائ�شه علي عبد�هلل �شبيت �ل�شحي �جلن�شية: �لم��ار�ت وطلب �لت�شديق  على   
 - �لتجاري )الرحبه للخياطه �التطريز  �ل�شم  :تنازل يف  حمرر يت�شمن 
�مللف  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من   ) ذ م م 
)64059( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:علي �حمد حمد 
علي بحلوق �جلن�شية: �مار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�ساء بعجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1342/     

 ليكن معلوما للجميع بان كال من �لطرفني �ل�شيد: عبد�هلل خمي�س مبارك جوهر �لفال�شي �مار�تي 
بارجي�س،  بن  بارجي�س  بارجي�س  كومار  �شانتو�س  و�ل�شيد:   %41 �لبالغة  كامل ح�شته  �جلن�شية عن 
هندي �جلن�شية عن كامل ح�شته �لبالغة 49% وذلك �ىل �ل�شيد: فر�ن�شي�س بيتري فرنانديز هندي 
تغيري  و�لغاز، مت  �لنفط  �لنظره خلدمات حقول  با�شم/   )614757( رقم  �جلن�شية مبوجب رخ�شة 
�ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة �ىل وكيل خدمات. تعديالت �خرى:   وعمال بن�س 
�ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحت��ادي رقم 4 ل�شنة 20013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل   فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك تقدمي طلب �لعرت��س لدى مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
مكتب الكاتب العدل
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة  

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

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2014/800     
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: �شالح �شيف جمعه �شعيد �ل�شو�يه �لمار�ت �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 51% يف �لرخ�شة / طريق �لعتماد ل�شناعة لالن�شاء�ت �ملعدنية ذ م م 552267 وذلك 
بار�ييل  كوتي  نيلكوت  �شيفاد��شان  �ل�شيد:  يرغب  كما  �جلن�شية  �مار�تي  �لكتبي  عمري  علي  ر��شد  عمري  لل�شيد 
عن  بالتنازل  �جلن�شية  �لهند  �شيالبان  كومار  فينود   و�ل�شيد/   %12 ح�شته  كامل  عن  بتنازل  �جلن�شية  �لهند 
كامل ح�شته 12% و�ل�شيد: �شاتي�س كومار نيلكوت كوتي بار�ييل �لهند �جلن�شية بالتنازل عن كامل ح�شته %12 
ل�شناعه  �لعتماد  �لرخ�شة/ طريق  كامل ح�شتها 13% يف  �لهند �جلن�شية عن  �شرييان  بيجو  �شوجا  و�ل�شيدة/ 
لالن�شاء�ت �ملعدنية ذ م م 552267 وذلك لل�شيد: �لك�شندر برو�شبري برو�شبري �لهند �جلن�شية. تعديالت �خرى: 
�ل�شم �ل�شابق: طريق �لعتماد ل�شناعه لالن�شاء�ت �ملعدنية ذ م م �ل�شم �حلايل: �لنطالق ل�شناعة لالن�شاء�ت 
�ملعدنية ذ م م وعمال بن�س �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم 4 ل�شنة 20013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل   
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك تقدمي طلب �لعرت��س لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية. 
  الكاتب العدل
دار الق�ساء ال�سارقة  

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

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :765/      
ماد�كاتيل، هندي �جلن�شية  ب�شري عبد�لقادر  �ل�شيد:  بان  للجميع  ليكن معلوما   
�لتو��شع  رخ�شة/  يف   )%49( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
للهو�تف �ملتحركة ذ م م مبوجب رخ�شه ) 608628( وذلك لل�شيد: حا�شف ماد�كاتل 

مول عبد�لقادر- هندي �جلن�شية. تعديالت �خرى: خروج �شريك ودخول �خر.
 وعمال بن�س �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم 4 ل�شنة 20013 يف �شاأن 
�لكاتب �لعدل   فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 
�مل��ذك��ورة لتباع  �ل��ع��دل  �لكاتب  ل��دى مكتب  ت��ق��دمي طلب �لع��رت����س  ذل��ك  على 

�لجر�ء�ت �لقانونية. 
  مكتب  الكاتب العدل
دار الق�ساء ال�سارقة  

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

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1938 جتاري كلي                                     
حمل  جمهول   بيديكايل  فالبايل  �لدين  حمي  �شفاد   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
م��وزة عبيد  م ع وميثله:  �ملتحد- �س  �لعربي  �ملدعي /�لبنك  �ن  �لقامة مبا 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �خل��ظ��ر  رب��ي��ع 
عليه ب�شد�د مببلغ وقدره )1.035.799.15 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  �ل�شد�د  تاريخ �ل�شتحقاق وحتى  12% من 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/11/13 �ل�شاعة 9:30 
�س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/809 جتاري جزئي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- �شي�شتم لالن�شاء�ت �س ذم م    جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /م�شنع �ل�شمر لالأ�شغال �ملعدنية ذ م م  قد �قام عليك �لدعوى 
وقدره  للمدعيةمبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  �لقانونية بو�قع 9% من  ( و�لفائدة  )87791.50دره���م 
وحددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمها  �لتام  �ل�شد�د 
بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة   2014/11/11 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.D.19
بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/134   احوا ل نف�س غري م�سلمني                                     

�ىل �مل��دع��ى عليه /1- ��شابيل م��ار�ن��د�   جم��ه��ول  حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�ن �مل��دع��ي /���ش��ن��ف��ان ���ش��اف��اج ومي��ث��ل��ه: خم��ت��ار حم��م��د ب��اق��ر غ��ري��ب قد 
و�ثبات  لل�شرر  �لدعوى ومو�شوعها لئحة دعوى تطليق  �قام عليك 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  وروؤي��ةم��ع  ح�شانة 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/11/16  يوم �لحد  لها جل�شة  �ملحاماة. وح��ددت 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8:30
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1528 جتاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- بن بليلة للعقار�ت �س ذم م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  م  ذم  �س  �لد�خلي  للت�شميم  /�ملتطور 
بتاريخ  و�ل�����ش��ادر  �شيخوين  ج��م��ال  حممد  �ملهند�س  �ملحكم  حكم  على  بالت�شديق 
2014/7/1 و�لقا�شي بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )158.669 درهم( 
بو�قع %9  �لفائدة  �ىل  بال�شافة  و�لتحكيم  �ملحاماة  �تعاب  دره��م(   30.000 ( ومبلغ 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  . وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�و  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س   2014/11/12
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
�شيكون مبثابة  فان �حلكم  �لق��ل. ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�شة 

ح�شوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/571  جتاري جزئي
�ىل �ملدعى عليه/1- �ياد فالح ح�شن ح�شني نا�شر �ملنتفق جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
بنك ر��س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله: ماجد حممد �ل�شيخ �حمد بن �ل�شيخ ح�شن �خلزرجي ( 
مبا �ن �ملدعى/ بنك ر��س  �خليمة �لوطني �س م ع  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله  وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2014/10/21 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف 
�لدور باجلدول وتكون مهمته  �لبنوك �شاحب  �ملتخ�ش�س ب�شئون  �مل�شريف  �ملو�شوع: بندب �خلبري 
�لطالع على ملف �لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وكذ� �ل�شجالت 
و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة وحددت مبلغ خم�شة �آلف درهم كاأمانة على ذمة 
ح�شاب وم�شروفات �خلبري و�تعابه �لزمت �ملدعي ب�شد�دها خلز�نة �ملحكمة وبجل�شة 2014/10/28 
�شددت �ملدعية �لمانة وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/25 �ل�شاعة 8.30 

�لتقرير. ولورود  �خلبري  لخطار   ch1.A.1 شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/515   احوال نف�س م�سلمني   

�ملدعى: جوي�شي  �ن  �لقامة مبا  �ملدعى عليه  /1 -رو هليو �شيالجان جمهول  حمل  �ىل 
بيو�ج �شيالجان ) هناء( بعد �ل�شالم   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2014/9/24 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ جوي�شي بيو�ج �شيالجان)هناء( بعد �ل�شالم 
بحكمت �ملحكمة- مبثابة �حل�شوري1- بف�شخ �لزو�ج بني �ملدعية جوي�شى بيو�ج �شيال جان 
) هناء بعد �ل�شالم( و�ملدعى عليه رو هليو �شيالجان وذلك ل�شالم �ملدعية، وعليها �ح�شاء 
عدتها �عتبار� من تاريخ �شريورة حكم �لف�شخ باتا 2- �لز�م �ملدعى عليه بامل�شروفات.  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 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 . 
رئي�س ال�سعبة                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/1086   جتاري جزئي         

�ىل �ملدعى عليه  /1 -عبد�هلل ماجد عبد�هلل ماجد �لعوي�س  جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى: د�نة �خلليج للمقاولت �س ذم م نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�خلليج  د�ن���ة  ل�شالح/  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2014/8/24 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة 
للمقاولت �س ذ م م بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�شة و�شبعني 
�لف و�شتمائة و�شبعة و�شتني درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية �حلا�شل يف 2013/12/17 و�لزمته بامل�شروفات. حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 
�آل مكتوم حاكم دبي  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �شدر 

وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2014/3796 مدين كلي ال�سارقة  

�حمد-  مقبول  حنان   -2 �لفنية  للمقاولت  �لفالح  عليهما:1/بو�بة  �ملدعى  �ىل 
بنجالدي�س �جلن�شية  حيث �ن �ملدعية: هري ميتاج �نف�شتمنت جروب ليمتد   قد �أقامت 
عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة وتطالب فيها �حلكم بالز�مكم 
بال�شافة  درهم(   8.038.000( يعادل  ما  �ي  دولر(   2.200.000( وقدره  مبلغ  باأد�ء 
�لتام. بال�شافة  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  �قامة  للفائدة بو�قع )9%( �شنويا من تاريخ 
للز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    لذلك يقت�شي ح�شورك �مام 
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �ملدنية  �لكلية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه 
يوم 2014/11/13 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال 
تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/936 مدين كلي      
�ىل �ملدعى عليها/�بر�ج �ملا�شة للعقار�ت و�ل�شتثمار�ت  حيث �ن �ملدعي: بو�شينة 
يطالبكم  �عاله،  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليكم  �أقام  قد  مبارك 
فيها �لز�مكم باأد�ء مبلغ وقدره )777.000 درهم( فقط مع ف�شخ �لعقد �ملوؤرخ 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لقانونية  للفائدة  بال�شافة   2006/5/8
�ملحاماة.   لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة  يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من يوم 2014/11/10 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2010/6030 جتاري كلي      

�ىل �ملدعى عليه/روك للنقليات  حيث �ن �ملدعي: م�شرف �ل�شارقة �ل�شالمي   
قد �أقام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة ويطالب فيها 
�ىل  بال�شافة  درهم   264.662 مبلغ  للمدعى  توؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م 
للر�شوم  بال�شافة  �شد�دها  عن  تاأخرت  �لتي  �ملر�بحة  �ق�شاط  من  �شهريا   %1
هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف 
�لثامنة و�لن�شف  �ل�شاعة  �لثانية(  يف متام  �لكلية  �لتجارية  �ملحكمة)�لد�ئرة 
من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   2014/11/5 يوم  من 
�لوقت  يف  عنكم  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفكم  حال  ويف  بيانات 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

   اعالن مدعى عليه بالن�سر         
يف الدعوى رقم 2014/3180 جتاري جزئي      

لوناد  �ملدعية:  �ن  حيث  �لب�شائع  وحزم  للمالحة  �ل�شريع  �خلط  عليها:  �ملدعى  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقامت  كوميونيكي�شن  يند  ميديا 
تطالبك فيها مببلغ وقدره )10.970 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   
لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لوىل  ( يف متام �ل�شاعة 
�لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/11/23 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف: 2014/10/27م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

   اعالن مدعى عليه بالن�سر         
يف الدعوى رقم 2014/1952 مدين جزئي      

�ن  حيث  �ملرزوقي   حممد  �حمد  حممد  فاطمة  عليها:  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي: بينك �لحتاد �لوطني �أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ىل  �لدعوى  باحالة  متهيدي  حكم  �شدر  فيها  يعلمك  �عاله  �ملذكورة 
�خلربة.   وعليه يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية 
�لوىل ( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/11/30 وذلك 
بيانات ويف حال تخلفك  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  لالجابة على 
�ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف: 2014/10/30م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/723 مدين جزئي                                  
�ىل �خل�شم �ملدخل   /1- �شتيفن جامي�س ما�شون جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /جمري� لتاجري �ل�شيار�ت �س ذم م وميثله: عبد�هلل حممد توفيق �ملدنى 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد 
للمدعية مبلغ وقدره )20.000 درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% �شنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2014/11/9  �ملحاماة. وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/767 عقاري كلي                                    

�ملدعى عليه /1- دهرميندر� كي�شان جوكل غاندى جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل 
�ملدعي /متويل ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: نا�شر مال �هلل حممدغامن   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع �ملقرر مبوجب حكم حمكمة دبي 
�لبتد�ئية يف �لدعوى 2012/220 عقاري كلي و�خلا�س بالفيال رقم �آر �يه 061، م�شروع 
ذ� فيال- منطقة و�دى �ل�شفاه �شركة مز�يا �لقاب�شة- مع �لو�ن �ملدعى عليه �لر�شوم 
 2014/12/16 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/771 عقاري كلي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- تامر �حمد فورى �لطحاوى جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /متويل ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: نا�شر مال �هلل حممدغامن   
�ملقرر مبوجب  �لبيع  بف�شخ عقد  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد 
و�خلا�س  كلي  ع��ق��اري   2011/873 �ل��دع��وى  يف  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  حكم 
مع  دب��ى،  نخيل   ، م  م  ذ  ميونيتي  ك��و  �لنخيل   2 �لنخيل  مبنى   G08 بال�شقة 
�لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/12/8  �لثنني 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1170 جتاري كلي                                    

�ىل �ملدعى عليه /1- ميد�ن )�س ذ م م( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�شركة �ملبدع لل�شقالت ) �س ذ م م( وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن قد 
بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  )20.530.083دره�������م(  وق���دره  مببلغ  و�لت�شامم 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�شد�د �لتام وباقي �لطلبات مو�شحة يف �ل�شحيفة.     وحددت لها جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/11/18 �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�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1294 جتاري كلي                                    
�ملدعي / �ن  �بو ليل  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعى عليه /1- حممد 
م�شرف �لهالل ) �س م ع( وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن  قد �قام عليك 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )177.876.21  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
عري�شة  على  �لم��ر  ملف  و�شم  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
رقم 2014/120 �مر على عري�شة جتاري و�لق�شاء بثبوت �شحة �لمر منع من 
�ل�شفر.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/11/23 �ل�شاعة 9:30 �س 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1750 تنفيذ جتاري
م    ذم  ���س  �حل��اف��الت  لتاجري  �ل�شم�س  �شياء  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
لنقل  �شتار  جيو  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�أق����ام عليكم �لدعوى  ���س ذ م م ق��د  �مل���وؤج���رة  ب��احل��اف��الت  �ل��رك��اب 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)126735( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/862  ا�ستئناف  جتاري    

و�شريك  مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه  ره��ور-  كاظم  يو�شف  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل   
ب�شركة بهني للتجارة �لعامة �س  م م جمهول   حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
/برهان للتجارة �لعامة �س ذم م  وميثله: عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني �مل�شرب     
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/590 جتاري كلي بتاريخ 
2014/6/8. وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق2014/11/26 �ل�شاعة 10.00 
ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11247 بتاريخ 2014/11/3     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/579  ا�ستئناف  عقاري    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ فالنتني �شايت�شفيت�س  جمهول   حمل �لقامة مبا 
�مل�شتاأنف /��شي�س �شوك�شي ر�مي�س �شوك�شي  وميثله: جو�شلني �شبلي  �ن 
خ��ري �هلل ق��د ��شتاأنف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2014/5 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�شه  بتاريخ 2014/8/3. وحددت  كلي  عقاري 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/12/16
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           
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عربي ودويل
قلق يف اأفغان�شتان وباك�شتان من قوة داع�ص

•• اإ�صالم اأباد-اأ ف ب:

هل �شتكون باك�شتان و�فغان�شتان �لهدف �ملقبل لتنظيم 
د�ع�س، يف هذين �لبلدين �للذين يعترب�ن مهد طالبان 
و�لقاعدة بد�أ �لتنظيم �ملتطرف باغو�ء بع�س �ملت�شددين 
م��ا ي��ث��ري �مل��خ��اوف م��ن �ح��ت��م��ال �ن��ت�����ش��اره. فبعيد� عن 
خالفته يف �لعر�ق و�شوريا برز ��شم تنظيم د�ع�س مر�ت 
عدة يف �ل�شابيع �لخرية يف هذين �لبلدين، مع توزيع 
�شمال  يف  �لتنظيم  �ىل  �لن�شمام  �ىل  تدعو  من�شور�ت 
ق��ادة حركة طالبان  غرب باك�شتان و�ع��الن خم�شة من 
�ملتو�شط  �ل�شف  م��ن  �ف��غ��ان  ق��ادة  وث��الث��ة  �لباك�شتانية 
�ملتطرف  للتنظيم  �ملتو��شع يف هذه �حلركة دعمهم  �و 

�جلدر�ن  على  للتنظيم  موؤيدة  �شعار�ت  ظهرت  كذلك 
كابول حيث مت توقيف  يف مدن عدة خا�شة يف جامعة 
طالب لهذ� �ل�شبب. وت�شري �مل�شادر �لتي توجهت وكالة 
�ىل  �لخ��رية  �ل�شابيع  يف  بال�شوؤ�ل  �ليها  بر�س  فر�ن�س 
ود�ع�س  وحم���دودة،  حملية  م��ب��ادر�ت  �شوى  لي�شت  �نها 
لكن  �ملنطقة.  يف  ك�شبكة  �ملرحلة  هذه  يف  منت�شر�  لي�س 
ت�شتوحي  �لتي  �لرئي�شية  �ل��ق��وة  منه  جعلت  جناحاته 
منها جماعات مت�شددة يف �ملنطقة �أكانت عنيفة �م غري 
�لباك�شتاين  �لخ�شائي  ر�ن��ا  �م��ري  لفت  ما  على  عنيفة 
يف  �لباك�شتانية  �حلكومة  وع��ربت  �لمنية.  �مل�شائل  يف 
مذكرة  يف  قلقها  ع��ن  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين  منت�شف 
�ن  فيها  ج��اء  �لد�خلية  �لمنية  �جهزتها  �ىل  موجهة 

على  خطر  �لهام  م�شدر  ت�شكل  د�ع�س  تنظيم  جناحات 
باك�شتان حيث تن�شط �كرث من مئتي جمموعة دينية . 
وتاأتي هذه �ملخاوف يف وقت يبدو فيه �ن �جلي�س جنح 
بعد هجماته �لخرية يف ��شعاف عدوه �لول �لد�خلي 
ب�شكل كبري، �ي �ملتمردين يف حركة طالبان �لباك�شتانية 
حركة  �نق�شمت  وق���د  �ل��ق��اع��دة.  تنظيم  يف  وحلفائهم 
�ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني �ىل ف�شائل  ط��ال��ب��ان 
متنازعة ما يغذي �شائعة ت�شري �ىل �شيطرة د�ع�س قريبا 
عليها وتقول حركة طالبان �لباك�شتانية �ملت�شامنة مع 
�لقاعدة وتنظيم د�ع�س �نها �ر�شلت �ليهما يف �ل�شنو�ت 
تقدير  وه��و  �شوريا،  يف  لدعمهما  مقاتل  �ل��ف  �لخ��رية 

�كده م�شدر حكومي باك�شتاين.

•• �صنعاء-وكاالت:

�لثقة  وفقد�ن  �لتنافر  ه��ّوة  ت��زد�د 
بني جنوبيي �ليمن وجماعة �أن�شار 
�هلل �حل���وث���ي���ني ي���وم���اً ع���ن �آخ����ر، 
تناق�شاً  �لبع�س  ي���ر�ه  م��ا  ب�شبب 
�لق�شية  يف مو�قف �حلوثيني من 
مغازلت  �شل�شلة  بعد   ، �جلنوبية 
�جلماعة  مو�قف  تت�شمنها  كانت 
�لقنو�ت  على  قادتها  وي�شتعر�شها 
�لتلفزيونية باأحقية �جلنوبيني يف 

تقرير م�شريهم.
�أن�شار  ج��م��اع��ة  روؤي�����ة  وت�����ش��م��ن��ت 
�حلو�ر  موؤمتر  يف  �ملطروحة  �هلل، 
يف  �ختتم  �ل��ذي  �ل�شامل،  �لوطني 
�أو�خ�����ر ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون �ل��ث��اين من 
�ملعاجلات  ح����ول  �جل������اري،  �ل���ع���ام 
�جلنوبية،  للق�شية  و�ل�����ش��م��ان��ات 
�إق��ام��ة ن��ظ��ام ف��ي��در�يل لليمن من 
فرتة  �أ���ش��ا���س  على  كحل  �إقليمني 
�ن��ت��ق��ال��ي��ة مل�����دة ل ت���ت���ج���اوز �أرب�����ع 
�شنو�ت يتم بعدها منح �جلنوبيني 
حق تقرير م�شريهم . كما جاء يف 
�ل�شمانات �لتي تقدمو� بها �أن �أي 
ر�شى  مو�شع  يكون  �أن  يجب  ح��ّل 

وقبول لدى �أبناء �جلنوب .
و�أعلن �حلوثيون عن ت�شكيل جلنة 
�حللول  لبحث  ج��ن��وب��ي��ة  �شمالية 
�مل��م��ك��ن��ة ل��ق�����ش��ي��ة �جل���ن���وب خالل 
�لت�شاوري  �للقاء  ب���  �ُشّمي  م��وؤمت��ر 
وحكماء  ل��وج��ه��اء  �لأول  �مل��و���ش��ع 
�ل��ي��م��ن �جل���م���ع���ة، يف ح���ني �أك����دت 
�ملوؤمتر  يف  �مللقاة  �لكلمات  معظم 
�لوحدة  ����ش��ت��م��ر�ر  ����ش���رورة  ع��ل��ى 

عند  مفخخة  ب�شاحنة  تفجري  يف 
منطقة  يف  رئي�شية  تفتي�س  نقطة 
�جلنوبي  �مل����دخ����ل  ع���ن���د  �ل��������دورة 
ل���ب���غ���د�د، و�ل���و�ق���ع���ة ع��ل��ى طريق 
�لزو�ر �ىل كربالء. كما قتل ع�شرة 
�آخرون على �لقل يف تفجري �شيارة 
مفخخة �مام خيمة عز�ء ح�شينية 

يف �شرق �لعا�شمة.
عثمان  �ل����رك����ن  �ل���ف���ري���ق  وق�������ال 
�حلر�م  �ن خطة حم��رم  �ل��غ��امن��ي 
�لف   25 م��ن  �ك��رث  فيها  ي�شرتك 

و�ملعركة معركة �ثبات وجود بيينا 
و�شينت�شر   . د�ع�س  ع�شابات  وبني 
ه����������وؤلء �ل���ع���ن���ا����ش���ر م���دع���وم���ني 
على  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  لك�شف  ب��اأج��ه��زة 
ويف  وكربالء،  بغد�د  بني  �لطريق 
د�خل �ملدينة �لتي ت�شهد جتمعات 
وتعر�شت  حم��رم.  خ��الل  �شخمة 
�ربع  لتفجري  و�ط��ر�ف��ه��ا  ك��رب��الء 
ت�شرين   20 يف  مفخخة  ���ش��ي��ار�ت 
�لول-�ك��ت��وب��ر، ما �دى �ىل مقتل 

�شخ�شني على �لقل.

و�ل�شرطة،  �جل��ي�����س  م���ن  ع��ن�����ش��ر 
متطوع  مئة   1500 �ىل  ��شافة 
��شارة  ، يف  �ل�����ش��ع��ب��ي  �حل�����ش��د  م��ن 
�ل�شيعية  �مل�شلحة  �ملجموعات  �ىل 
�لقو�ت  ج��ان��ب  �ىل  ت��ق��ات��ل  �ل��ت��ي 
�حلكومية �شد �لدولة �ل�شالمية 
يف  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ه����وؤلء  و�شينت�شر   .
من  �ليها  �لطريق  وعلى  ك��رب��الء 
ب��غ��د�د ����ش��اف �ن �لع�����د�د كبرية 
ه�����ذ� �ل����ع����ام ل����ك����ون �ل���ت���ه���دي���د�ت 
�لره���اب���ي���ة ك���ب���رية ع��ل��ى �ل���ع���ر�ق، 

�ل��ي��م��ن��ي��ة، وع����دم م��ن��ح �أح��ق��ي��ة �أي 
طرف على �آخر بقر�ر �لنف�شال.

�ملو�قف  تر�جع  �أن  �لبع�س  وي��رى 
�حلوثية جت��اه �جل��ن��وب ي��اأت��ي بعد 
على  و�شيطرتها  �جل��م��اع��ة  تو�شع 
�أجز�ء كبرية من �شمال �ليمن، يف 
حني يعي�س �جلنوب حر�كاً �شيا�شياً 
مت�شاعد�ً، وت�شهد مدنه �عت�شاماً 
�لرتباط  بفك  للمطالبة  مفتوحاً 
وحدة  بعد  و�ل�شمال  �جلنوب  بني 
�ندماجية وّقعت يف �لعام 1990.

�ل�شيا�شي  و�مل��ح��ل��ل  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
م��ن�����ش��ور ���ش��ال��ح يف ح��دي��ث خا�س 
ل�شبكة �إرم �لخبارية، �إن �حلوثيني 
مل ي��رت�ج��ع��و� ع��ن م��وق��ف��ه��م، فلم 
موقف  �أي  عنهم  ���ش��در  �أن  ي�شبق 
�لرتباط  فك  مطلب  يوؤيد  علني 
يبدو  و  �جلنوبيون،  يرفعه  �ل��ذي 
�لذي  �ملوقف  ذ�ت  هو  موقفهم  �أن 
�لدولة �لحتادية  �أي��دو� فيه خيار 

من �إقليمني �شمايل وجنوبي .
تو�ّشع  تز�يد  �شبب  �إن  يعتقد  لكنه 
ه�������ّوة ع������دم �ل���ث���ق���ة ب����ني �ل�������ش���ارع 
�جل��ن��وب��ي وج��م��اع��ة �حل���وث���ي هو 
��شتخد�م �جلماعة لو�شائل و�أدو�ت 
�لق�شية  م��ع  �ل��ت��ع��اط��ي  ق��دمي��ة يف 
من  �أ�شخا�س  ��شتن�شاخ  قبيل  من 
�جلنوب للتعبري عن مطالب �أبناء 

�آمالهم  �شقف  رف��ع��و�  �جل��ن��وب��ي��ني 
باعتبارها  �حل����وث����ي  ج���م���اع���ة  يف 
ت���ق���ري���ر  يف  ح����ق����ه����م  �����ش����ت����ح����رتم 
دولتهم،  و�����ش���ت���ع���ادة  م�����ش��ريه��م 
موؤقتاً  ��شتغله �حلوثيون  ما  وهذ� 
يف حت�����ش��ني ���ش��ورت��ه��م م���ن خالل 
ناعمة  بكلمات  �جلنوبيني  مغازلة 
حل  �أو  �جلنوبيني  �إر�دة  ك��اح��رت�م 

�جلنوب مبا ير�شي هذه �جلماعة 
ك���م���ا ح�����دث يف م���وؤمت���ره���ا �ل����ذي 
عقدته �جلمعة، وهو �ملوؤمتر �لذي 
لدى  م��ق��ب��ول  غ��ري  بتكييف  خ���رج 
�جلنوبيني عندما �عترب ق�شيتهم 
�شيا�شية  ول��ي�����ش��ت  وط��ن��ي��ة  ق�شية 
 : �شالح  و�أ���ش��اف   . يطالبون  كما 
بع�س  ك��ون  �مل�شكلة يف  تكمن  رمب��ا 

•• بغداد-وكاالت:

�أعمال  �أن  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  �أعلنت 
بحياة  �أودت  �ل����ع����ر�ق  يف  �ل��ع��ن��ف 
�لأق������ل  ع���ل���ى  ����ش���خ�������س   1300
خالل �شهر ت�شرين �لأول-�أكتوبر 
�مل��ا���ش��ي، ف���ى ح���ني �أ����ش���ارت �أرق����ام 
كانت  �حل�شيلة  �أن  �إىل  حكومية 
ياأتى ذلك  �أعلى من ذلك بكثري.  
م��ع ت��و����ش��ل �مل��ع��ارك ب��ني �لقو�ت 
من  �ل�شعبي  و�حل�����ش��د  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
جهة، وتنظيم د�ع�س �لذي ي�شيطر 
على مناطق يف �لعر�ق و�شوريا من 
�أخ���رى.  وق��ال��ت بعثة �لأمم  جهة 
�ملتحدة بالعر�ق يف بيان �إن 1273 
و�أ�شيب  قتلو�  �لأق��ل  �شخ�شا على 
2010 �آخرون يف �أعمال �لإرهاب 
�شهر  خ��الل  حدثت  �لتي  و�لعنف 

ت�شرين �لأول �ملا�شي .
�لدولية،  �ملنظمة  �أرق���ام  وبح�شب 
 139 ب��ي��ن��ه��م  م��دن��ي��ا   856 ق��ت��ل 
�إ�شافة  �ل�����ش��رط��ة،  م���ن  ع��ن�����ش��ر� 
�جلي�س  م���ن  ع��ن�����ش��ر�   417 �إىل 
وقو�ت  �ل�شعبي  و�حل�شد  �لعر�قي 
�لبي�شمركة، فيما �أ�شيب �أكرث من 

�ألفي �شخ�س خالل �ملدة نف�شها.
تعدها  ر�شمية  ح�شيلة  و�أظ��ه��رت 
و�ل����د�خ����ل����ي����ة  �ل������دف������اع  وز�ر�ت 
 1725 �أن  �ل��ع��ر�ق،  يف  و�ل�شحة 
�لأمن  ق��و�ت  م��ن  وعن�شر�  مدنيا 
ت�شرين  خ����الل  ق��ت��ل��و�  و�جل���ي�������س 
�أكرث  �أ�شيب  بينما  �ملا�شي،  �لول 

من 2300 �آخرين. 
وق��ال ممثل �لأم���ني �ل��ع��ام لالأمم 
نيكولي  �ل�����ع�����ر�ق  يف  �مل����ت����ح����دة 
عن  �أع�����رب  �أن  �أود  م���الدي���ن���وف: 
عمليات  �إز�ء  �ل�����ش��دي��د  غ�����ش��ب��ي 
�خل��ط��ف و�ل��ق��ت��ل �مل�����ش��ت��م��رة �لتى 
�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  يرتكبها 
�شد �لع�شر�ت من جميع �ل�شر�ئح 
و�لأعر�ق و�لأديان من �لعر�قيني، 
و�ل����ذي����ن ع����رث ع���ل���ى ج��ث��ث��ه��م فى 
م��ق��اب��ر ج��م��اع��ي��ة و�أ����ش���اف يتعني 
و�مل�شاءلة  �لعد�لة  تطبيق  �شمان 
تنفيذ هذه  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ني  ���ش��د 
وعمليات  �جل��م��اع��ي��ة  �لإع���د�م���ات 

�لقتل و�لإخفاء و�لتهجري . 
�ىل ذلك، دفعت �ل�شلطات �لعر�قية 
مع �قرت�ب ذكرى عا�شور�ء بح�شد 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة بهدف  ق���و�ت���ه���ا  م����ن 

وت�شنيع  �ل���������ش����ي����ار�ت  ل��ت��ف��خ��ي��خ 
كربالء  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ل��ع��ب��و�ت 
)110 كلم جنوب بغد�د( و�حللة 
)95 ك��ل��م ج��ن��وب �ل��ع��ا���ش��م��ة( يف 

مو�شم �لزيار�ت �لكبرية .
����ش��اف �ن حت��ري��ره��ا ���ش��اع��دن��ا يف 
�لعام  ه��ذ�  �لمنية  �خلطة  تنفيذ 
خ��الل �ي��ام حم��رم �حل���ر�م وزيارة 
�لطريق  �ن  م��وؤك��د�   ، �لعا�شر  ي��وم 
�ل��ر�ب��ط ب��ني ب��غ��د�د وك��رب��الء بات 

�كرث �مانا يف هذه �لزيارة .
وي���ق���ول ���ش��اب��ط ب��رت��ب��ة ع��ق��ي��د يف 
لوكالة  �لعر�قية  �لد�خلية  وز�رة 
ت��ط��ه��ري جرف  ب��ر���س �ن  ف��ر�ن�����س 
��شافية  ح��م��اي��ة  ي��وؤم��ن  �ل�����ش��خ��ر 
، �ذ �ن طريق �حللة جرف  للزو�ر 
�لوحيد  �ل���ط���ري���ق  ه����و  �ل�����ش��خ��ر 

للزو�ر �ىل كربالء .
ومنذ هجومه �لكا�شح يف حزير�ن-
�لذي  �لتنظيم  ه��ذ�  متكن  يونيو، 
عرف بد�ع�س ، من �ل�شيطرة على 
�لعر�ق  �شمال  يف  و����ش��ع��ة  مناطق 
من  مقربة  على  بع�شها  وغ��رب��ه، 

�لعا�شمة.
�لهجوم  �ث�����ر  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  وت����وع����د 

بغد�د  ج���ن���وب  م���ن���اط���ق  ت��ط��ه��ري 
�ل�شيعة  �ل������زو�ر  ط���ري���ق  ل��ت��اأم��ني 
ن�شر  وتعتزم   ، كربالء  مدينة  �ىل 
ع�شر�ت �آلف رجال �لمن ملحاولة 
�خلطر  من  �ل�شنة  هذه  حمايتهم 
�ملتز�يد �لذي ميثله تنظيم د�ع�س 
ذلك  ي��ح��ول  �ن  �ل�شلطات  وت��اأم��ل 
�لدموية  �لتفجري�ت  ت��ك��ر�ر  دون 
�ل����زو�ر  م��ئ��ات  ب��ح��ي��اة  �أودت  �ل��ت��ي 
خ��الل �لع����و�م �مل��ا���ش��ي��ة، ل �شيما 

عرب �لهجمات �لنتحارية.
�ل�شخر  ج���رف  ����ش��ت��ع��ادة  و�شكلت 
وه��ي منطقة زر�ع��ي��ة ممتدة على 
بني  ك���ل���م   200 ن���ح���و  م�������ش���اح���ة 
)جنوب(  وبابل  بغد�د  حمافظات 
و�لن�����ب�����ار )غ�������رب( وق���ري���ب���ة من 
�ل���ط���ري���ق ب���ني ب���غ���د�د وك���رب���الء، 
�خلطط.  ه��ذه  يف  ��شا�شيا  حم��ور� 
وي�����ش��ت��خ��دم ه����ذه �ل��ط��ري��ق مئات 

�آلف �ل�شيعة لزيارة كربالء.
وي����ق����ول ق���ائ���د ع��م��ل��ي��ات �ل���ف���ر�ت 
�لو����������ش���������ط �ل������ف������ري������ق �ل�����رك�����ن 
ت�شريحات  يف  �ل��غ��امن��ي  ع��ث��م��ان 
�ل�شخر  ج���رف  �ن  لل�شحافيني، 
�وك���ار �لرهابيني  م��ن  وك��ر�  كانت 

بغد�د  ن��ح��و  �ل���زح���ف  مب��و����ش��ل��ة 
وك�����رب�����الء، ومت���ك���ن ع���ن���ا����ش���ره يف 
�مل��ا���ش��ي��ة م���ن حتقيق  �ل����ش���اب���ي���ع 
�لنبار  حمافظة  يف  ����ش��ايف  ت��ق��دم 
)غ����رب(، رغ��م �ل�����ش��رب��ات �جلوية 
�لوليات  بقيادة  �لدويل  للتحالف 

�ملتحدة.
�لد�خلية  وز�رة  يف  �لعقيد  ويقول 
�أع���ل���ى من  م�����ش��ت��وى �خل���ط���ر  �ن 
كان  �ل�شابق  يف  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت 
�ن��ه مل ي�شل �ىل  �ل  �ره���اب،  ثمة 
ه���ذه �ل���درج���ة وي�����ش��ي��ف عميد يف 
�ل���ف���ر�ت �لو�شط  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��ادة 
ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن �خل��ط��ورة هي 
�لتهديد  ق��ب��ل.  م���ن  �ك���رث  ح��ال��ي��ا 
ما  بح�شب  ك��ان  و�لتخطيط  �أك��رب 
ي��ت��ع��ر���س ل���ه �ل���ع���ر�ق وت���اب���ع هذ� 
�ل��ع��م��ي��د �ل����ذي ف�����ش��ل ع���دم ك�شف 
وكيان  �لتهديد  خطورة  �ن  ��شمه 
د�ع�س �لرهابي، جتعل �لقطاعات 
�جلهود  م��ن  �مل��زي��د  تبذل  �لمنية 
خالل  �ل�شيعة  �مل��وؤم��ن��ني  حلماية 

هذه �لفرتة.
ويف دلل��ة على ه��ذ� �خل��ط��ر، قتل 
�ل�شبت  �شخ�شا  ع�شرين  من  �كرث 

�ل��ق�����ش��ي��ة �جل��ن��وب��ي��ة ح���الل عادل 
لكنهم  �جلنوبيني،  يرت�شيه  ومب��ا 
تتطلب  م��رح��ل��ة  �أم����ام  ب��ات��و�  �لآن 
عبار�ت �أكرث و�شوحاً ب�شاأن �حللول 
لتقدميها  ��شتعد�د  على  هم  �لتي 
ل��ل��ق�����ش��ي��ة �جل��ن��وب��ي��ة خ��ا���ش��ة بعد 
باأنهم  ي�شعرون  �حلوثيون  ب��د�أ  �أن 
�شارفو� على ب�شط �شيطرتهم على 

تعزيزات اأمنية يف كربالء خ�سية هجمات اإرهابية

الأمم املتحدة: 1300 قتيل بالعراق ال�شهر املا�شي

القاعدة حتتجز 15 جنديًا رهائن يف احلديدة

التباعد يزداد بني جنوبيي اليمن واحلوثيني

جعجع ي�شتبعد حربًا اأهلية جديدة يف لبنان 

نيجرييا توؤكد موا�شلة 
العمليات �شد بوكو حرام

•• كانو-اأ ف ب:

�علنت فيه  �لذي  �لفيديو  �نه يدر�س م�شمون ت�شجيل  �لنيجريي  �كد �جلي�س 
�نه  نف�شه على  �لوقت  فتاة خمطوفة، م�شدد� يف   220 نحو  ح��ر�م حول  بوكو 

يتابع عملياته �لربية و�جلوية �شد هذه �جلماعة �ملتطرفة.
ت�شجيل فيديو ح�شلت  �ك��د يف  �شيكاو  بكر  �ب��و  بوكو ح��ر�م  وك��ان زعيم جماعة 
عليه وكالة فر�ن�س بر�س قمنا بتزويجهن وهن يف بيوت �زو�جهن و�كد �جلي�س 
�لنيجريي يف بيان �نه يدر�س م�شمون ت�شجيل �لفيديو و�شيو��شل �لمتنان لكل 
جهد و�شاطة جار من �جل �عادة �لفتيات �ىل بيوتهن و��شاف بيان �جلي�س �لذي 
�شدر بعد هذ� �لعالن �لول ب�شاأن �لفتيات من قبل بوكو حر�م منذ �كرث من 
��شهر، �ن �لعمليات �لربية و�جلوية �شد �جلماعة �ل�شولية م�شتمرة.  خم�شة 
�خلام�س من  بر�س يف  فر�ن�س  وكالة  عليه  �شابق ح�شلت  فيديو  ت�شجيل  وك��ان 
��شود  حجابا  و�شعن  وق��د  �لفتيات  ه���وؤلء  م��ن  ملئة  لقطات  ت�شمن  �ي��ار-م��اي��و 
ويتلون �لقر�آن وقال �شيكاو �شاحكا يف �لت�شجيل �جلديد �ل تعرفون �ن فتيات 
�شيبوك �للو�تي يتجاوز عددهن �ملئتني �عتنقن �ل�شالم؟ . و��شاف لقد حفظن 
�شورتني من �لقر�آن ويف �شيبوك، ما ز�ل ي�شود قلق. وقال رئي�س جمل�س �عيان 
�شيبوك بوغو بطر�س �لذي خطفت �ربع من بنات �شقيقاته �ن �لعالن �شدمنا 
بنباأ  نفاجاأ  و����ش��اف مل  ح��ر�م  ببوكو  نثق  �ن  �ننا ل ميكن  نعرف  كنا  و�ن  حتى 

تزويجهن لكننا ناأمل فقط �ن ت�شاعف �حلكومة جهودها لقمع هذ� �لتمرد .

•• معراب-جبل لبنان-رويرتز:

ق���ال ���ش��م��ري ج��ع��ج��ع وه���و �أح����د �أب���رز 
�جلمهورية  ل���رئ���ا����ش���ة  �مل���ر����ش���ح���ني 
�للبنانية �إن �لنتخابات ل�شغل مقعد 
�ل��رئ��ا���ش��ة �ل�����ش��اغ��ر م��ن��ذ م���اي���و �ي���ار 
ق��ري��ب��ا و��شتبعد  ل��ن جت���رى  �مل��ا���ش��ي 
�ن������دلع ح����رب �أه���ل���ي���ة ج���دي���دة رغم 
مدى  وع��ل��ى  �ل�شيا�شية.  �ل�����ش��ر�ع��ات 
�لربملان  ف�شل  �أ�شهر  �شتة  م��ن  �أك���رث 
�للبناين يف �نتخاب �لرئي�س �مل�شيحي 
�إطار  يف  �لو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لوحيد 
و�حدة من تد�عيات �حلرب يف �شوريا 
موؤ�ش�شات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ���ش��ل��ت  �ل���ت���ي 
�ل��دول��ة و�أث����ارت م��وج��ات م��ن �لعنف 
وق��ال جعجع )62 عاما( يف  �ملميت. 
مقابلة مع رويرتز يف منزله يف قرية 
م��ع��ر�ب �ل��و�ق��ع��ة ب��ني �جل��ب��ال �ملطلة 
على بلدة جونية �مل�شيحية بر�أيي هذ� 
�أبعد بكثري من لبنان.. ميكن مو�شوع 
�لرئا�شة �للبنانية مو�شوع على طاولة 
�لبحث يف مقاي�شات وم�شاومات على 

ع�شائر عراقية 
تتوعد داع�ص بالثاأر

•• بغداد-وكاالت:

ت����وع����دت ع�����ش��ائ��ر �لن�����ب�����ار، غرب 
�ملئات  ب��ال��ث��اأر ملقتل  �م�����س  �ل��ع��ر�ق، 
�ل�شنية  �ألبومنر  ع�شائر  �بناء  من 
على �أيدي تنظيم د�ع�س يف مدينة 
�أبناء  �شحوة  قائد  وق��ال  �لرمادي 
�أحد �شيوخ  �لعر�ق و�شام �حلرد�ن، 
ع�شرية �لبو عيثة، �ل�شنية، �إن �أبناء 
�شحوة �لعر�ق �شياأخذون بثاأر من 
��شت�شهد من �أبناء ع�شائر �ألبومنر 
على �أيدي ع�شابات د�ع�س �لرهابية 
�جلبانة و�أ�شاف �حلرد�ن �أن جميع 
رجال  م��ن  ه��م  ��شت�شهدو�  �ل��ذي��ن 
�لدو�ع�س  قاتلو�  �لذين  �ل�شحوة، 
يوجد  �إذ  فائقة،  و�شجاعة  بب�شالة 
من  �ل�����ش��ح��وة  م��ن  عن�شر   800
�أ�شماء  �أن  ع�شرية �لبومنر و�أو�شح 
�لذين  �لدو�ع�س  من  بهم  �مل�شتبه 
ع�شرية  م��ن  �ل�شحوة  �أب��ن��اء  قتلو� 
�حلكومة  �إىل  ���ش��ت��ق��دم  �ل��ب��ومن��ر، 
يقب�س  �لأم��ن��ي��ة، حتى  و�لأج���ه���زة 

عليهم وينالو� جز�ءهم �لعادل .

م�شتوى �ل�شرق �لو�شط ككل. لذلك 
رئا�شة  �ن��ت��خ��اب��ات  �أرى  ل  ول��الأ���ش��ف 
ع��ل��ى �مل���دى �مل��ن��ظ��ور ون��ح��ن يف حالة 
�لتكهن  ج��ع��ج��ع  ورف�������س  �ن���ت���ظ���ار.  
�لرئا�شية  �لنتخابات  �إج��ر�ء  بتاريخ 
�نتخابات  ح�شول  مينع  ما  �إن  وق��ال 
رئا�شية يف لبنان هو مقاطعة كتلتني 
بالتحديد هما كتلة حزب �هلل وكتلة 
مي�شال  )بزعامة  و�لتغيري  �ل�شالح 
باأي  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة.  لالنتخابات  ع���ون( 
�أن جترى  وق��ت م��ن �لأوق����ات ممكن 
بالرغم  عندنا  �لرئا�شية  �لنتخابات 
�إحدى  غ��ريت  �إذ�  �ملنطقة  �أزم���ة  م��ن 
هاتني �لكتلتني موقفهما من تعطيل 

�نتخابات رئا�شة �جلمهورية. 
�مل�شتمرة  �ل�شورية  �لأزم���ة  وقو�شت 
منذ �أكرث من ثالث �شنو�ت ��شتقر�ر 
ع�����ش��ر جنديا  �أح�����د  �ل����ب����الد. وق���ت���ل 
لبنانيا يف �ملعارك �لأخرية �لتي د�رت 
�للبناين  و�جل��ي�����س  م��ت�����ش��ددي��ن  ب��ني 
�لنظام  وي���و�ج���ه  �ل���ب���الد.  ���ش��م��ال  يف 
�أكرب �لتحديات  �لطائفي و�حدة من 

منذ �حلرب �لأهلية يف لبنان حيث مت 
�لإنتخابات �لربملانية  تاأجيل كل من 
�ل���ذي يكافح  �ل��وق��ت  و�ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف 
�ل���وزر�ء لإت��خ��اذ قر�ر�ت  فيه جمل�س 
�شيا�شي  وه��و  جعجع  لكن  �أ�شا�شية. 
�لقو�ت  مليلي�شيا  قائد  ك��ان  م�شيحي 
�للبنانية �لقوية �أبان �حلرب �لهلية 
و   1975 ع���ام���ي  ب����ني  د�رت  �ل���ت���ي 

تنزلق  ل���ن  ب����الده  �أن  ي���رى   1990
�ل�شر�عات  بفعل  �أخ����رى  ح���رب  �إىل 
جععج  وقال  �لطائفية.  تغذيها  �لتي 
�لثاين  ت�شرين   20 �إىل  و�شلنا  �إذ� 
�نتخابات  ه��ن��اك  ول��ي�����س  )ن��وف��م��رب( 
لدينا  ول��ي�����س  مت���دي���د..  ول  ن��ي��اب��ي��ة 
نيابي.  جمل�س  ول  جمهورية  رئا�شة 
فيها  ي�شقط  �لتي  ذ�ت��ه��ا  �للحظة  يف 

ت�����ش��ق��ط �حلكومة  �ل��ن��ي��اب��ي  �مل��ج��ل�����س 
�أعمال  ت�����ش��ري��ف  ح��ك��وم��ة  وت�����ش��ب��ح 
�لفر�غ  ق��د وقعنا يف  ن��ك��ون  وب��ال��ت��ايل 
�ل��ك��ب��ري. ف��ه��ل ه����ذ� م���ا ي���ري���ده هذ� 
بانه  نهار�  ليال  ينادي  �ل��ذي  �لفريق 
�شد �لتمديد وبنف�س �لوقت مل يقم 
لالإنتخابات  ل���الإع���د�د  خ��ط��وة  ب����اأي 
وه�����و مر�شح  �ل���ن���ي���اب���ي���ة.  وج���ع���ج���ع 
�حل���ري���ري  ب���ق���ي���ادة  �ذ�ر   14 ق�����وى 
�لزعيم  هو  �لرئي�شي  مناف�شه  بينما 
مع  �ملتحالف  ع��ون  مي�شال  �مل�شيحي 
حزب �هلل �ملدعوم من �ير�ن وجعجع 
هو من �أ�شد منتقدي دور حزب �هلل يف 
�لزمة �ل�شورية حيث يخو�س مقاتلو 
�حلزب �ملعارك �شد م�شلحني ي�شعون 
لالطاحة بالرئي�س ب�شار �ل�شد وكرر 
جعجع دعوته حلزب �هلل لالن�شحاب 
م��ن ���ش��وري��ا ق��ائ��ال �ن وج����وده هناك 
غذى حالة عدم �ل�شتقر�ر يف لبنان. 
ويقول حزب �هلل �نه يقاتل يف �شوريا 
مل��ن��ع �مل��ت�����ش��ددي��ن م���ن �ل��ت��و���ش��ع نحو 

لبنان.

الن�شرة ت�شيطر على بلدات 
جديدة يف �شمال �شوريا

•• بريوت-اأ ف ب:

�شمال غرب  بلد�ت جديدة يف  �ملتطرف على  �لن�شرة  �شيطر تنظيم جبهة 
�شوريا �ثر �ن�شحاب كتائب معار�شة منها وذلك بعد يوم من ��شتيالئه على معقل 
�ملر�شد  �فاد �لحد  �ل�شورية، بح�شب ما  �ملعار�شة  �ملقاتلة يف  �لقوى  �حدى �كرب 
�لن�شرة  جبهة  �ن  للمر�شد  �لكرتوين  بريد  يف  وج��اء  �لن�شان  حلقوق  �ل�شوري 
�لفرع �ل�شوري لتنظيم �لقاعدة �شيطرت على بلدة خان �ل�شبل �لو�قعة على طريق 
رئي�شي يربط حمافظة �دلب مبحافظة حلب، وذلك عقب �ن�شحاب حركة حزم ، 

�حد �لف�شائل �ملعار�شة، من �لبلدة.
معر�شورين  ب��ل��د�ت  ع��ل��ى  �شيطرتها  �ل��ن�����ش��رة  ج��ب��ه��ة  ف��ر���ش��ت  لح����ق،  وق���ت  ويف 
ومع�شر�ن ود�ديخ وكفربطيخ وكفرومة �لقريبة من بلدة خان �ل�شبل جنوب �شرق 
مدينة �دلب بعدما �ن�شحبت منها �ي�شا ف�شائل مقاتلة وف�شائل ��شالمية وحركة 

حزم ، وفقا للمر�شد.
وجاءت �شيطرة جبهة �لن�شرة على هذه �لبلد�ت و�ن�شحاب �لكتائب �ملعار�شة منها 
بعد �شاعات قليلة من جناح �لتنظيم �ملتطرف يف طرد جبهة ثو�ر �شوريا، �حدى 
جبل  يف  معقله  �شنبل،  دي��ر  بلدة  من  �ل�شورية،  �ملعار�شة  يف  �ملقاتلة  �لقوى  �ك��رب 
�لز�وية يف حمافظة �دلب و��شبحت بذلك غالبية �لقرى و�لبلد�ت �لو�قعة جنوب 

وغرب و�شرق مدينة �دلب يف �شمال غرب �شوريا حتت �شيطرة جبهة �لن�شرة.
�ملعارك  من  �ي��ام  �شتة  نحو  بعد  �شنبل  دي��ر  على  �لن�شرة  جبهة  �شيطرة  وج��اءت 
�لد�مية مع جبهة ثو�ر �شوريا يف �ملنطقة جنح خاللها �لتنظيم �ملتطرف بد�ية 

من �نتز�ع �ل�شيطرة على �شبع قرى وبلد�ت يف جبل �لز�وية �شرق �دلب.

. �ىل ذلك،  �ل�����ش��م��ال  �لأو����ش���اع يف 
�م�س  و�منية  قبلية  م�شادر  ذكرت 
 15 يحتجز  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  �ن 
جنديا مينيا يف حمافظة �حلديدة 
غ����رب �ل��ي��م��ن غ�����د�ة ه���ج���وم على 
مقر قيادة ق��و�ت �لم��ن ��شفر عن 

�شقوط 13 قتيال.
وقال م�شدر �مني لوكالة فر�ن�س 
م�شلحي  م���ن  ع�������ش���ر�ت  �ن  ب���ر����س 
قيادة  مقر  ليال  هاجمو�  �لقاعدة 
ق����و�ت �لم����ن يف ب��ل��دة ج��ب��ل ر��س 
�لبحر  على  �حلديدة  حمافظة  يف 
 13 مقتل  �ىل  �دى  مم��ا  �لح��م��ر 
وخطف  ع�������ش���رة  وج�������رح  ج���ن���دي���ا 

. �آخرين 15 
ثالثة  �ن  نف�شه  �مل�����ش��در  و����ش��اف 
�لعملية،  يف  قتلو�  �ملهاجمني  م��ن 
�لقاعدة  م��ق��ات��ل��ي  �ن  م��و���ش��ح��ا 
�ملبنى  �ل���ش��ت��ي��الء على  جن��ح��و� يف 
�ن  �لقبليني  �لع���ي���ان  �ح���د  وق����ال 
ت���ع���زي���ز�ت ع�����ش��ك��ري��ة �ر����ش���ل���ت من 
مدينة �حلديدة وبد�أت مفاو�شات 
لين�شحبو�  �ل��ق��اع��دة  م��ق��ات��ل��ي  م��ع 
�مل�شدر نف�شه  �مل��وق��ع و����ش��اف  م��ن 
ب��ر���س �ن و�شاطة  ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س 
�ع�شاء  لن�����ش��ح��اب  ق��ب��ل��ي��ة جت���ري 
�جلنود  ع���ن  و�لف��������ر�ج  �ل���ق���اع���دة 

�ل�شرى .
وو�����ش����ل م�����ش��ل��ح��و �ل����ق����اع����دة من 
�ب  حم��اف��ظ��ة  يف  �ل��ع��دي��ن  منطقة 
�ملجاورة، �لتي �شيطرو� عليها بعد 
مو�جهات مع خ�شومهم يف حركة 
ب�شط  ت��و����ش��ل  �ل���ت���ي  �هلل  �ن�����ش��ار 
�شيطرتها يف غرب �ليمن وو�شطه.

ال�شني متنح اأفغان�شتان 325.4 مليون دولر لتعزيز بنيتها الأ�شا�شية
•• كابول-وام:

قال �لرئي�س �لأفغاين �أ�شرف غني �أحمدز�ي �أن �ل�شني �شتمنح بالده 500 مليون يو�ن نحو 
 244 1.5 مليار يو�ن حو�يل  2014 �إىل جانب  81.4 مليون دولر �أمريكي يف نهاية عام 
مليون دولر خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة. وقال يف ت�شريح له يف ختام زيارته �إىل بكني �لتي 
تركز على  �لأفغانية يف و�شع خطة وطنية  �شت�شاعد �حلكومة  �ل�شني  �أن  �أي��ام  �أربعة  ��شتمرت 
تقوية تنظيم �لبنية �لأ�شا�شية يف �أفغان�شتان. و�أ�شار يف ت�شريحه �لذي نقلته وكالة �أنباء �ل�شني 
وفد  �شيقوم  موؤخر�  ووعودها  �ل�شني  �لتز�م  �أعقاب  يف  �أنه  �إىل   .. �ملا�شية  قبل  �لليلة  �شينخو� 
�شيني بزيارة كابول يف �مل�شتقبل �لقريب ويعمل �لوفد مع �جلانب �لأفغاين على بلورة �شكل 
عملي لتلك �لوعود .  وتابع �أن �ل�شني �شت�شاعد �أفغان�شتان على و�شع �إطار خطة وطنية 
لت�شييد �لبنية �لأ�شا�شية خالل �لأ�شهر �ل�شتة �ملقبلة. وقال غنى �إن معنى �خلطة �لوطنية 
للبنية �لأ�شا�شية هو كيفية �تخاذ قر�ر�ت ب�شاأن بناء �لطرق و�ل�شكك �حلديدية و�شدود 

�لطاقة �ملائية و�ملنازل و�مل�شتوطنات وكيفية �لتعلم من �لتجربة �لناجحة لل�شني .
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الفجر الريا�ضي

بطولة  �أح���د�ث  تو��شلت  وت�شويق  ب��اإث��ارة 
�ل��ث��ال��ث��ة ل��ك��رة �ل�شلة  �ل�����ش��ارق��ة �ل��دول��ي��ة 
�لذي  �للقاء  �شهد  فقد  �ل��ث��اين  يومها  يف 
جمع فريق �لن�شر �ل�شعودي مع �جلامعة 
�لأم��ري��ك��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة م���د� وج�����زر� بني 
ف���ري���ق �جلامعة  ف��ي��ه��ا  ب����دى  �ل��ف��ري��ق��ني 
�لأم��ري��ك��ي��ة �ك���رث مت��ا���ش��ك��ا ل��ت��ق��ل��ي��ل فرق 
�لأه�������د�ف م���ع ن��ه��اي��ة ك���ل ����ش���وط . ففي 

�ل�شوط �لأول تقدم �لن�شر �ل�شعودي على 
ليحافظ   18-25 �لأمريكية  �جلامعة 
 10-18 �لثاين  �ل�شوط  يف  تقدمه  على 
�أما �ل�شوط �لثالث فيك�شر فريق �جلامعة 
ليعود   14-22 بفوزهم  �لهزميه  حاجز 
�ملبار�ة  �ب��ت��د�أو�  م��ا  حيث  �إىل  �لن�شر�وية 
 16-22 �ل���ر�ب���ع  �ل�����ش��وط  يف  وي����ف����وزو� 
-79 بنتيجة  ل�شاحلهم  �مل��ب��ار�ة  وت�شحم 

مدير  نائب  �خلرو�شي  ها�شل  وق��ام   66
وماد�  د�رك��وك  �لالعب  بتكرمي  �لبطولة 
�ل�����ش��ع��ودي وم��ن��ح��ه جائزة  �ل��ن�����ش��ر  م���ن 

�أح�شن لعب .
ويف �مل���ب���ار�ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي ج��م��ع��ت فريق 
طالئع �جلي�س �مل�شري مع �شاحب �لأر�س 
�مل�شري  �ل�����ش��ارق��ة ح��ق��ق �جل��ي�����س  ن�����ادي 
تقدما فارقا طيلة فرتة �لأ�شو�ط �لأربعة 

حمرز� تقدما ملحوظا وبفارق كبري عن 
�ل�شرجاوية حتى �ل�شوط �لر�بع ويقتن�س 
�ل�شرجاوية �لفر�شة ويحروز� فوز� 14-
ليت�شدر  لهم  ي�شفع  مل  ذل��ك  �أن  �إل   11
فوزه  ويحقق  �مل�شري من جديد  �جلي�س 
�لثاين يف �لبطولة 80-44.. ومت �ختيار 
ومنحه  ب�شيوين  حممد  �مل�شري  �لالعب 

جائزة �أح�شن لعب .

يف ثاين اأيام بطولة ال�سارقة الد�لية لكرة ال�سلة

تقدم الن�شر ال�شعودي واجلي�ص امل�شري على ح�شاب اجلامعة الأمريكية ونادي ال�شارقة 

�شهوة  على  غريب  �شادي  �ل�شوري  �لفار�س  ظفر 
كاأ�س  بطولة  يف  �لكربى  باجلائزة  �أد�م��و  �لفر�س 
دوليات  �أوىل  �حل���و�ج���ز  ل��ق��ف��ز  �ل��ذه��ب��ي  غ��ن��ت��وت 
�لقفز باملو�شم �لإمار�تي. ت�شمنت �لبطولة �شبعة 
ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  �إ�شت�شافها  للقفز  �أ���ش��و�ط 
�خليل و�لبولو على مدى ثالثة �أيام من �خلمي�س 
�إىل �ل�شبت �ملا�شيني وتر�أ�س جلان �لبطولة �شمو 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ 
�إد�رة نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو و�أ�شرف 
�حتاد �لإمار�ت للفرو�شية على �ملناف�شات وتتويج 
ب��ج��و�ئ��ز م��ال��ي��ة بلغت  �ل��ف��ائ��زي��ن فيها  �ل��ف��ر���ش��ان 
�أل��ف دره��م وقامت �شركة لوجنني   250 قيمتها 
�حلو�جز  لقفز  ل��وجن��ني  �لإم�����ار�ت  دوري  ر�ع��ي��ة 
ب���رع���اي���ة �ل���ب���ط���ول���ة �ل���ت���ي ت���ز�م���ن���ت م��ع��ه��ا �شتة 
و�لنا�شئني  �ملبتدئني  للفر�شان  حملية  �أ���ش��و�ط 
خيول  �أ���ش��ح��اب  و�ل��ف��ر���ش��ان  �ل�شغرى  �لفئة  م��ن 
ن�شاطها  مو��شلة  على  حر�شا  �ل�شغرية  �لقفز 
�ل���ش��ب��وع��ي وف��ق��ا ل��ربن��ام��ج �ل��ق��ف��ز �مل��و���ش��م��ي. و 
حوفان  بن  �شعيد  �شعادة  �لبطولة  فعاليات  �شهد 
�لنادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �مل��ن�����ش��وري 
و طالب  �لنادي  عام  �لنعيمي مدير  علي  و�أحمد 
ظاهر �ملهريي �أمني �ل�شر �لعام باحتاد �لفرو�شية 
وم�شاعده مدير �لبطولة في�شل �لعلي وجماهري 
باإ�شتعر��شات  �إ�شتمتعت  �لقفز  لفرو�شية  حمبة 
و  �لبطولة.  يف  �مل�شاركون  �لقفز  فر�شان  قدمها 
�لكربى مبو��شفات �جلولة  �جلائزة  �شوط  �أقيم 
�لإيطايل  ق����ام  و  ل��ل��ت��م��اي��ز  م���ع ج��ول��ة  �ل����و�ح����دة 
على  م�شارها  بت�شميم  ف��ي��ز�ين  يوليانو  �ل���دويل 

ح��و�ج��ز ب��ل��غ �إرت��ف��اع��ه��ا 145 ���ش��م و���ش��ارك فيها 
16 فار�شا وفار�شة ثالثة منهم فقط جنحو� يف 
�أخطاء وخا�شو�  �لرئي�شة من دون  �إمتام �جلولة 
حتديات جولة �لتمايز �لتي فاز ب�شد�رتها بفارق 
بالفر�س  �ل�شوري �شادي غريب  �لفار�س  �لتوقيت 
�أد�مو 9 �شنو�ت منهيا جولة �لتمايز يف 41.08 
ثانية وبر�شيد 4 نقاط جز�ء ونال �ملركز �لثاين 
 10 ك��وري��ك��و  ب��اجل��و�د  �لعوي�س  حممد  �ل��ف��ار���س 
نقاط   4 م���ع  ث��ان��ي��ة   41.54 وزم���ن���ه  ����ش���ن���و�ت 
�شايف  للفار�س حممد  �لثالث  �ملركز  وذه��ب  ج��ز�ء 
�لرميثي باجلو�د رويال دو�س فونتين�س 9 �شنو�ت 
36.50 ثانية  و�أنهى �لتمايز يف زمن �شريع بلغ 
نالته  �لر�بع  �ملركز  8 نقاط جز�ء  ولكن بر�شيد 
�إ�شتناد� على  �لفار�شة نادية ترمي باجلو�د كالوو 

نتيجة �لفر�شان يف �جلولة �لأوىل. 
وفاز �لفار�س خالد علي �جلنيبي بالفر�س تنزرين 
�لبطولة  يف  �مل�شغرة  �جلائزة  بلقب  �شنة   12  5
مع  �ل��و�ح��دة  �جل��ول��ة  مبو��شفات  �شوطها  وج��اء 
 140 �إرتفاعها  بلغ  حو�جز  على  للتمايز  جولة 
فر�شان   3 وفار�شة  فار�شا   16 فيها  و�شارك  �شم 
�لرئي�شة من دون خطاأ  �إمت��ام �جلولة  جنحو� يف 
�لفار�س خالد  �لتمايز من دون خطاأ  �أنهى  بينما 
�جلنيبي مع �لفر�س تنزرين 5 يف زمن 47.90 
ث��ان��ي��ة ون����ال �ل�����ش��د�رة و�ل��ف��ار���س �ل�����ش��ي��خ ماجد 
�أحرز  �شيل�شن  ب��اجل��و�د  �لقا�شمي  �هلل  ع��ب��د  ب��ن 
 51.46 زم��ن  يف  �لتمايز  منهيا  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
�لزمن  ل��ت��ج��اوزه  ج����ز�ء  نقطتي  ب��ر���ش��ي��د  ث��ان��ي��ة 
�مل�����ش��م��وح وع���اد �ل��ف��ار���س �ل�����ش��وري ���ش��ادي غريب 

لالإنق�شا�س على �ملركز �لثالث يف �شوط �جلائزة 
�شريع  زم��ن  يف  �لتمايز  منهيا  �مل�شغرة  �ل��ك��ربى 
بلغ 42.55 ثانية ولكن بر�شيد 4 نقاط جز�ء. 
بالفر�س  �ل�شويدي  �لفار�س �شامل خمي�س  و�أح��رز 
كاأ�س  بطولة  يف  �لأول  �ل�����ش��وط  ���ش��د�رة  لب���ريل 
�لقفز على ميادين  دوليات  �أوىل  �لذهبي  غنتوت 
�مل��و���ش��م �جلديد  ب����الم����ار�ت خ����الل  �ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�ل�شغرى مبو��شفات �جلولة  �لفئة  �ملناف�شة من 
�شم   120 �إرت��ف��اع��ه��ا  بلغ  �ل��و�ح��دة على ح��و�ج��ز 
12 منهم  وف��ار���ش��ة  ف��ار���ش��ا   22 ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك 
�لفار�س  وتقدمهم  خطاأ  دون  من  �جلولة  �أكملو� 
�ل�شويدي بالفر�س لبريل بعد �إكمال �جلولة يف 
�لزمن �لأف�شل بلغ 56.02 ثانية و�ملركز �لثاين 
�لفار�س عبد �هلل حميد �ملهريي بالفر�س  �أح��رزه 
كارل وزمنه 56.81 ثانية ليذهب �ملركز �لثالث 
�ل��ع��ب��دويل باجلو�د  �ل��رح��م��ن  �ل��ف��ار���س ع��ب��د  �إىل 
�شبايت فاير و�أنهى �جلولة يف 58.07 ثانية. ويف 
�ل�شوط �لثاين من مرحلتني على حو�جز 130 
�أمتو�  منهم   24 وفار�شة  فار�شا   31 �شارك  �شم 
و��شلو�  ث��م  وم��ن  خ��ط��اأ  دون  م��ن  �لوىل  �ملرحلة 
و�أجنزها من دون خطاأ  �لثانية  �ملرحلة  �لأد�ء يف 
حم�شو  عمرو  �ل�شوري  �لفار�س  فار�شا   16 �أي�شا 
زمن  يف  �لثانية  �ملرحلة  �أك��م��ل  كورنيتا  بالفر�س 
مناف�س على �ل�شد�رة بقوة ليك�شبها بعد ت�شجيله 
26.67 ثانية على ح�شاب �لفار�س حممد غامن 
باجلو�د  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  �أك��م��ل  �ل���ذي  �ل��ه��اج��ري 
حمرز�  ثانية   26.90 زم��ن  يف  ك��ي��د�م  �لهو�جر 
�ملركز �لثاين و�شارك �لفار�س عارف �أحمد �لأهلي 

�لثالث م�شجال  �مل��رك��ز  ون��ال  �أوت���ي   � ي��و  بالفر�س 
27.54ثانية. 

باجلو�د  �لرميثي  �شايف  حممد  �لفار�س  وت�شدر 
روي��ال دي فونتي�س مناف�شة من جولة و�ح��دة يف 
�أقيمت يف ختام �ليوم �لأول �خلمي�س على حو�جز 
15 فار�شا  �شم و�شارك فيها   140 �إرتفاعها  بلغ 
وف��ار���ش��ة ث��الث��ة منهم �أك��م��ل��و� �جل��ول��ة م��ن دون 
�أحرزه  �أخطا ونالو� �ملر�كز �ملتقدمة �ملركز �لأول 
رويال  ب��اجل��و�د  �لرميثي  ���ش��ايف  حممد  �ل��ف��ار���س 
وزمنه 65.18 ثانية و�لفار�شة نادية عبد �لعزيز 
ترمي �أحرزت �ملركز �لثاين و�أنهت �جلولة يف زمن 
ن�شيب  م��ن  ج��اء  �لثالث  و�مل��رك��ز  ثانية   71.09
�لفار�س �لفرن�شي ديفيد فردريك باجلو�د لندو 
بوي و�أنهى �جلولة يف 75.26 ثانية. ومل ترتدد 
�لفار�شة �لدمناركية تينا لوند باجلو�د عمان دو 
�شت مود�ن يف ت�شجيل زمن �لتمايز �لأف�شل على 
م�شار  بها  �شم �شمم   130 �إرتفاعها  بلغ  حو�جز 
بطولة  يف  �جلمعة  �لثاين  �ليوم  مناف�شات  �أوىل 
و�ملناف�شة  �حل��و�ج��ز  لقفز  �لذهبي  غنتوت  ك��اأ���س 
للتمايز  جولة  مع  �ل��و�ح��دة  �جلولة  مبو��شفات 
و�شارك فيها 37 فار�شا وفار�شة 6 منهم خا�شو� 
�لفار�شة  ح�شمتها  �لتي  �لتمايز  جولة  حت��دي��ات 
تينا لوند باجلو�د مود�ن يف زمن 29.36 ثانية 
نال  كبات�شينو  ب��اجل��و�د  خمي�س  ع���ادل  و�ل��ف��ار���س 
�إن��ه��اء �لتمايز يف زمن  ج��ائ��زة �مل��رك��ز �ل��ث��اين بعد 
ن�شيب  م��ن  ج��اء  �لثالث  و�مل��رك��ز  ثانية   30.53
فور  ب��اجل��و�د  �شاندي  �أنيتا  �لفار�شة  �لرنويجية 

كا�س 2 و�أنهت �لتمايز يف زمن 31.92 ثانية. 

حتقيق  يف  حم�شو  عمرو  �ل�شوري  �لفار�س  وجنح 
�أول ثنائية بالبطولة بعد ت�شدره مناف�شة جتميع 
�لنقاط باجلوكر و�مل�شمم م�شارها من 10 حو�جز 
على �إرتفاع 135 �شم عد� �حلاجز �جلوكر �لذي 
مينح  ل��ذ�  ب��الأخ��رى  مقارنة  �إرتفاعا  �أك��رث  يكون 
�لفار�س �شعف �لنقاط �إذ� جنح يف تخطيه ب�شالم 
 20 �جل��وك��ر  مناف�شة  يف  �مل�شاركة  حت��دي��ات  قبل 
نقطة   65 �لنقاط  كامل  7 منهم جمعو�  فار�شا 
جتميعها  يف  �لأ�شرع  كان  حم�شو  عمرو  و�لفار�س 
ح��ي��ث ف����رغ م���ن جت��م��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ه��وة �لفر�س 
ك��ورن��ي��ت��ا يف زم���ن 50.43 ث��ان��ي��ة وم���ن ب��ع��ده يف 
�ملركز �لثاين حل مو�طنه �شادي غريب بالفر�س 
�أد�مو وجمع كامل �لنقاط يف زمن 54.39 ثانية 
و�ل��ف��ار���س �لإي������ر�ين ف��ره��اجن ���ش��ادق��ي باجلو�د 
فيت�س بي ��س جمعها يف 56.87 ثانية وحاز على 
�ملركز �لثالث. و�أقيمت على �مليد�ن �لع�شبي �لثاين 
خالل �أيام �حلدث �لرئي�س 6 مناف�شات للفر�شان 
�أ�شحاب  من فئة �ملبتدئني و�لنا�شئني وللفر�شان 
�شنو�ت وعمر   5  �  4 �ل�شغرية عمر  �لقفز  خيول 
وتر�وحت  دره��م  �أل��ف   50 بلغت جو�ئزها   6  �  5
120 �شم ح�شب  و   90 �إرتفاعات حو�جزها بني 
مع  وجولة  �لو�حدة  �جلولة  مبو��شفات  فئة  كل 
مت��اي��ز وج��ول��ة م��ن م��رح��ل��ت��ني. وع��ق��ب تتويجه 
�ل��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة �ل��ك��ربى يف �ل��ب��ط��ول��ة قال 
�ل�شر  �أمني  �لعلي مدير �لبطولة م�شاعد  في�شل 
�لعام باحتاد �لفرو�شية: �إن تعدد �أ�شماء �لفر�شان 
���ش��و�ء يف م��ن��اف�����ش��ات دوري �لإم�����ار�ت  �ل��ف��ائ��زي��ن 
لوجنني لقفز �حلو�جز �أو يف بطولة كاأ�س غنتوت 

�لدولية  �لبطولت  �أوىل  �حلو�جز  لقفز  �لذهبي 
ي�شتقطب  �ل���دوري  �أن  ي��وؤك��د  �لإم��ار�ت��ي  باملو�شم 
�مل��ح��ل��ي��ني و�لعامليني  م���ن  �ل��ق��ف��ز  ف��ر���ش��ان  ن��خ��ب��ة 
�لفائزون  ينالها  �لتي  �جلو�ئز  زي��ادة  بعد  خا�شة 

وهذ� يب�شر بنتائج طيبة للجميع . 
بال�شكر  �لعلي  تقدم  �لبطولة  فعاليات  ختام  ويف 
و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان 
على رئا�شته للجان �لبطولة .. و�شكر �إد�رة نادي 
غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو على ت�شخريها لكل 
يتمتع  �لتي  �لكبرية  �لإمكانيات  وتقدمي  �جلهود 
و�ملناف�شات  �لبطولة  جن��اح  �شبيل  يف  �ل��ن��ادي  بها 
�ل�شبوعية �شمن دوري �لإم��ار�ت لوجنني للقفز 
متمنيا �لتقدم و�لنجاح لنادي غنتوت حتت رعاية 
�شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �ل نهيان.. م�شيفا �أن 
�حتاد �لفرو�شية �إ�شتعان بامل�شمم �لعاملي �لإيطايل 
يوليانو فيز�ين للقيام بو�شع ت�شميمات م�شار�ت 
مناف�شات �لبطولة بهدف �لإبتعاد عن �لت�شاميم 
�لتقليدية وه���ذ� يف ح��د ذ�ت���ه ي��ط��ور م��ه��ار�ت كل 
متمنيا  للفائزين  بالتهنئة  ..وت��ق��دم  �مل�شاركني 
�لقادمة  �لبطولت  يف  �لأف�شل  حتقيق  للجميع 
..كما تقدم بال�شكر ل�شركة لوجنني ر�عية �لبطولة 
ودوري �لإمار�ت لقفز �حلو�جز يف مو�شمه �لر�بع 
وجمل�س �أبوظبي �لريا�شي على دعمه وم�شاندته 
لريا�شة �لفرو�شية وعموم �لأن�شطة �لريا�شية. و 
�لإمار�ت  بنادي تر�ث  �لأوت��اد  �إلتقاط  قدم فريق 
�لأ�شو�ط  ب��ني  �مل��ث��رية  �لإ�شتعر��شات  م��ن  جملة 
�إ���ش��ت��ح�����ش��ان �جلمهور  ون���ال���ت  �لإن���ت���ب���اه  ل��ف��ت��ت 

بحما�شتها وتنوعها ور�شاقتها. 

�أعلنت �للجنة �ملنظمة لبطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة �لقدم �ل�شاطئية 
ينظمه  �ل��ذي  �لكبري  �حل��دث  لنطالقة  ترتيباتها  كافة  �كتمال 
جمل�س دبي �لريا�شي، وي�شت�شيفة نادي دبي للريا�شات �لبحرية 
�لثامن من نوفمرب �جل��اري، وذلك  �لر�بع وحتى  �لفرتة من  يف 
و�طماأنت  �ملنفذة  �ل�شركة  م��ن  �لبطولة  ملعب  ت�شلمت  �ن  بعد 
على جاهزيته ل�شتقبال �ملباريات. وي�شت�شيف �مللعب ع�شر �ليوم 
للمنتخب  مب��ر�ن  �لبد�ية  و�شتكون  �مل�شاركة،  �ملنتخبات  تدريبات 
�لمريكي يبد�أ يف �لثانية و�لن�شف ي�شتمر خلم�س و�أربعني دقيقة، 

يليه تدريب �ملنتخب �لرب�زيلي وبعده منتخب �ليابان.
�ل�شاد�شة  وح��ت��ى  �خلام�شة  �ل�شاعة  م��ن  �ل��ف��رتة  تخ�شي�س  ومت 
�لتي �شتجمع منتخب �لإعالميني  للمبار�ة �ل�شتعر��شية  ع�شر�ً 
تدريبات  تتو��شل  �ن  على  للبطولة،  �ملنظمة  �للجنة  فريق  م��ع 
يف  م��ر�ن��ه  رو���ش��ي��ا  منتخب  ي���وؤدي  حيث  �مل���ب���ار�ة،  عقب  �ملنتخبات 
و�لم����ار�ت  �مل��غ��رب  منتخبات  وتعقبه  دق��ائ��ق،  وخم�س  �ل�شاد�شة 

و�إير�ن و�لربتغال. 
�لدويل  ب��الحت��اد  �ل�شاطئية  �لقدم  ك��رة  جلنة  م�شوؤولو  و�شيعقد 
لكرة �لقدم �إجتماعاً تن�شيقياً مع �جلهاز �لإد�ري لكل منتخب قبيل 

�نطالقة �لتدريب، وذلك من �أجل �إكمال قو�ئم �ملنتخبات و�لتاأكد 
من مالب�س �لالعبني و�ألو�ن �ملنتخبات �إ�شافة �إىل مر�جعة جو�ز 

وم�شتند�ت �لالعبني �مل�شاركني يف �لبطولة.
وقدم علي عمر رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة 
�ن  و�أك���د  �مل��ب��اري��ات،  ملتابعة  للجماهري  �ل��دع��وة  �ل�شاطئية  �ل��ق��دم 
دبي من خمتلف �جلن�شيات  �شكان  د�عياً  �شيكون جماناً،  �لدخول 

للح�شور و�ل�شتمتاع بابد�عات �لالعبني.
�لتي تعي�س  �ملختلفة  �ملجتمع و�جلن�شيات  وقال نرحب بكل فئات 
يف دبي وي�شعدنا كثري�ً �ن تتو�جد يف �مللعب وت�شتمتع مبا �شيقدمه 
�لالعبون، ودعوة خا�شة موجهة �إىل جماهري �ملنتخبات �مل�شاركة 
يف �لبطولة مل�شاندة منتخباتهم و�لوقوف خلف �لالعبني من �أجل 

منح �لبطولة �لزخم �جلماهريي �لالزم .
�إجتهدنا لتوفري كل عنا�شر �لتفوق لهذه �لبطولة �لتي  و�أ�شاف 
به  �شهد  كبري  بنجاح  �شابقة  مو��شم  لثالثة  تنظيمها  يف  و��شلنا 
�جلميع، وناأمل �ن حتقق �لبطولة جناحا �كرب يف �ملو�شم �حلايل 
باأن  ق���ر�ر�ً  نتخذ  جعلنا  ما  وه��و  �جلماهريي،  �جلانب  يف  خا�شة 
تو�جد  على  حر�شاً  مالية  تكلفة  �ي  ودون  جماناً  �لدخول  يبقى 

�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  عمر  علي  و�شكر  �ملتابعني  من  ع��دد  �أك��رب 
�ل��ر�ع��ي��ة و�ل��د�ع��م��ة وه��م �شام�شونغ ر�ع��ي �لبطولة  ك��ل �جل��ه��ات 
و�كو�فينا  �لبحرية  للريا�شات  دبي  ون��ادي  هور�س  وب��ور  �لر�شمي 
وفندق روتانا ميديا ودبي للثقافة و��شعاف دبي، وثمن عمر �لدور 
�لتعاون  ��شتمر�ر  متمنياً  و�لد�عمون  �لرعاة  يلعبه  �ل��ذي  �لكبري 
�لكو�س  �أك��دت ح�شة  �لريا�شي.  من جانبها  بينهم وجمل�س دبي 
مدير �لبطولة جاهزية ملعب �لبطولة من كافة �جلو�نب، مبينة 
�ن �للجنة �ملنظمة حر�شت على متابعة �لعمل مع �ل�شركة �ملنفذة 
عليها،  �لت��ف��اق  مت  �لتي  �ل���ش��رت�ط��ات  بكافة  �لتز�مها  و���ش��رورة 
�ليوم،  �لثمانية  �ملنتخبات  تدريبات  �شي�شتقبل  �مللعب  �ن  م�شيفًة 
�إ�شافة �إىل �ملبار�ة �ل�شتعر��شية �لتي جتمع منتخب �لعالميني 
ب��ف��ري��ق �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة وق��ال��ت ك��ل ���ش��يء �أ���ش��ب��ح ج���اه���ز�ً �لآن، 
و�شتنطلق �لبطولة غذ� باإذن �هلل بنادي دبي للريا�شات �لبحرية، 
بعد �ن مت جتهيز �مللعب بكافة ملحقاته، ومت حتديد �ماكن جلو�س 
�جلماهري و�ل�شحفيني، كما مت �لتن�شيق مع قناة دبي �لريا�شية 
�ملباريات مبا�شرة، و�كتملت كل  �لنقلة للحدث على ترتيبات نقل 

�لتجهيزيات �لفنية �ملطلوبة لبث �ملباريات .

�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  ي�شتعد 
�خلام�شة  �جلولة  مناف�شات  و�حت�شان  لتنظيم 
)�شكاي  �لعامل  بطولة  مناف�شات  من  و�خلتامية 
�لتي  ك��ات  �ك�����س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  دب���ي(  د�ي���ف 
�شتقام يف �مليناء �ل�شياحي خالل �لفرتة من 12-
�لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  ب��اإ���ش��ر�ف  �ملقبل  دي�شمرب   14
�أيه وحتت مظلة  دبليو بي بي  �ل�شريعة  للزو�رق 

�لحتاد �لدويل يو �أي �أم.
رئي�س  �لكتبي  مرخان  بن  �شيف  �شعادة  وحر�س 
�ل�شريعة  للزو�رق  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 
دبليو بي بي �إيه على توجيه �ل�شكر �جلزيل �إىل 
�لقيادة �لر�شيدة لتوفريها جميع فر�س �لنجاح 
����ش��د مب��و�ق��ف �شمو �ل�شيخ  �ل��دول��ة ك��م��ا  لأب��ن��اء 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لدعم  على  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
يف  �أ�شهم  �ل��ذي  �لأم��ر  �مل�شتمرة  و�ملتابعة  �لكبري 
وعلى  للدولة  حتققت  �لتي  �لنجاحات  خمتلف 
خمتلف �لأ�شعدة �شو�ء� �لجتماعية و�لريا�شية. 

�ل�شيخ  �شمو  �إىل  �جل��زي��ل  �ل�شكر  �لكتبي  ووج��ه 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور 
م�شيد�  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي 
يف ه����ذ� �خل�����ش��و���س ب��ال�����ش��ر�ك��ة �ل��ق��ائ��م��ة بني 
بي  بي  دبليو  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة 
�ل��دويل للريا�شات  ن��ادي دبي  �إد�رة  �إي��ه وجمل�س 
�ل��ع��م��ل يف جمال  ت��دف��ع عجلة  �ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ت��ي 
�ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �إىل �لأم�����ام دوم����ا يف ظل 
ويل  �شمو  �ل�شامل  �لريا�شي  و�هتمام  توجيهات 

عهد دبي.
�لدويل للريا�شات  نادي دبي  ��شت�شافة  �أن  وقال 
و�خلتامية  �خلام�شة  �جلولة  لفعاليات  �لبحرية 
م���ن ع��م��ر ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل )���ش��ك��اي د�ي����ف دبي( 
تلك  لتعزز  ت��اأت��ي  ك��ات  �ك�����س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
�مل���ب���ادر�ت خ��ا���ش��ة يف ظ��ل �ل��ت��م��ي��ز �ل��ع��امل��ي �لذي 
�ل�شريعة دبليو  �لعاملية للزو�رق  �ملوؤ�ش�شة  �شجلته 
بي بي �إيه وتبو�أها مكانة دولية مرموقة يف �أروقة 
�لحتاد �لدويل للزو�رق �ل�شريعة يو �أي �أم لتكتمل 

�ل�شعيدين  على  �لإم���ار�ت  �أبناء  جناحات  �شورة 
�لتنظيمي يف �جلو�نب �لإد�رية و�لفني يف �لتاألق 

على �شفحة �ملياه �لزرقاء.
�ل�شيخ  ل�شمو  �ل��دويل ممنت  �ملجتمع  �أن  و�أو�شح 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي  ولإم���ارة  �لريا�شي  دب��ي  رئي�س جمل�س  دب��ي 
دورها �ملتميز يف تعزيز �طر �لأمن و�ل�شالمة يف 
�لغالية  �جلائزة  �إط��الق  بعد  �لبحرية  �ل�شباقات 
هو  �جلميع  قلوب  �إىل  عزيز�  ��شما  و�لتي حتمل 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لأوىل  دورت��ه��ا  يف  �لبحرية  و�ل�����ش��الم��ة  ل��الأم��ن 
�شهر مار�س �ملا�شي �لأمر �لذي �شينعك�س ب�شورة 

�يجابية على م�شتقبل �لريا�شات �لبحرية.

��سول الز�ارق
هذ� وقد و�شلت �إىل �ر�س دولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة ع��رب �ل�شحن �ل��ب��ح��ري ق��اف��ل��ة �ل����زو�رق 
�مل�شاركة يف �لبطولة �لعاملية قادمة من جمهورية 

يف  �مل�شاركة  �لفرق  �شتبد�أ  حيث  �ل�شعبية  �ل�شني 
و�لرتتيب  �لتجهيز  �ج��ل  من  دب��ي  �إىل  �لو�شول 
ي�شهد  و�ل���ذي  و�لكبري  �ملرتقب  �ل�شباق  لإق��ام��ة 
�إىل  �لبلد�ن  خمتلف  متثل  زورق���ا   13 م�شاركة 
بالبطولة  �خل��ا���ش��ة  �للوج�شتية  �مل��ع��د�ت  ج��ان��ب 
و�لتي جعلتها ت�شاهي �كرب �لفعاليات �لريا�شية 

�لعاملية من حيث �لتجهيز�ت �لفنية.
�لعاملية  �ل��ب��ط��ول��ة  �مل�����ش��ارك��ة يف  �ل��ف��رق  وي��ت��ق��دم 
ريا�شة  ���ش��ف��ر�ء  و�خل��ت��ام��ي��ة  �خلام�شة  و�جل��ول��ة 
حامل  مع  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة  يف  �لإم���ار�ت 
�للقب �لعاملي ومت�شدر �لرتتيب �لعام بالعالمة 
بقيادة   3 ف����ز�ع  زورق  ن��ق��ط��ة   1600 �ل��ك��ام��ل��ة 
بن  ون���ادر  �ل��زف��ني  �شيف  ع���ارف  �ل��ع��امل��ي  �لثنائي 
للمرة  �لبطولة  ح�شم  �إىل  يتطلع  و�ل��ذي  هندي 
�لثالثة على �لتو�يل بعد جناحه يف معانقة �للقب 

�لكبري عامي 2012 و2013 وبجد�رة.
كما �شيظهر يف �مل�شاركة زورق دبي 7 بقيادة �شامل 
�لثنائي  بقيادة   11 دب��ي  روح  وزورق  �ل��ع��دي��دي 

�لعاملي ر��شد خليفة �ملري و�شامل فا�شل �لهاملي 
�لكويت  زورق  منهم  �ملناف�شني  باقي  جانب  �إىل 
�لعماين وجا�شم  بقيادة عبد�للطيف   17 رهيب 
ن�شر  حممد  ب��ق��ي��ادة   94 قطر  وزورق  �ل��دخ��ي��ل 
نيكوليني  وزورق  �لن�شر  وعبد�لرحمن  �لن�شر 
وفيدك�س   10 ري�شينغ  وف��ي��ن��دي   6 ���ش��ور  �وف 
 20 �نفي�شتمنتي  وم��اري��ن��ا   28 و�ل��ف��ج��رية   22
)فرن�شا(   96 لليخوت  و�لم������ار�ت  )�ي��ط��ال��ي��ا( 

ولدي 47 )��شبانيا( ومعو�س 50 )�شوي�شر�(.

ال�سدارة اإماراتية

)�شكاي  �لعامل  لبطولة  �لعام  �لرتتيب  يت�شدر 
 2014 �ك�س كات  �ل�شريعة  للزو�رق  د�يف دبي( 
�رع  م��ن  نقطة   1600 بر�شيد   3 ف���ز�ع  زورق 
ج����ولت ج����رت يف دب����ي و�ل���ف���ج���رية )�لإم�������ار�ت( 
�ملركز  وي��اأت��ي يف  )�ي��ط��ال��ي��ا(  و�شرتي�شا  ون��اب��ويل 
�لثاين زورق دبي 7 بر�شيد 789 نقطة ثم زورق 
بر�شيد  �لثالث  �مل��رك��ز  يف   10 ري�شينيغ  فيندي 
6 يف  620 نقطة ثم زورق نيكوليني �وف �شور 
�ملركز �لر�بع بر�شيد 511 نقطة وزورق مارينا 
بر�شيد  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز  يف   20 �نف�شيتمنتي 

487 نقطة.

تت����وي����ج الفائ���زي���ن ببطول����ة ك�����اأ�ص غنت����وت الذهب����ي لقف����ز احلواج����ز

اكتمال ت�شييد ملعب كاأ�ص القارات لل�شاطئية والتد�شني يف مباراة الإعالميني واللجنة املنظمة اليوم 

)دبي البحري( يحت�سن احلدث

يومًا على انطالقة ختام مونديال )اإك�ص كات(  40
الكتبي: دعم القيادة الر�سيدة �راء متيز اأبناء االإمارات
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بانكوك  بطولة  يف  م�شاركتها  �جلليدية  للريا�شات  �بوظبي  نادي  فرق  �ختتمت 
�لدولية لهوكي �جلليد �لتي �ختتمت يوم �أم�س ، بنجاحات جديدة وتاألق كبريين 
، فيما  �ل�شيد�ت  �لبطولة عن فئة  �شتورمز على و�شافة  �شيد�ت  بح�شول فريق 
وقف �شباب �شتورمز باملركز �لثالث عن فئة �لرجال . وجاء �ليوم �خلتامي حافال 
باملباريات �ملثرية ، �لتي �أ�شفرت فوز فريق �شباب �شتورمز على فريق بانكوك زريرز 
�أول  �لربونزية يف  �مليد�لية  �لفريق حل�شد  ق��ادت  �أثرها  وعلى  رد،  دون  بهدفني 
م�شاركة خارجية بت�شكيلته �ل�شبابية، يف حني كان فريق �شيد�ت �شتورمز �لأقرب 
حل�شد لقب �لبطولة عندما و�جه فريق بانكوك بقوة يف �أ�شو�ط �ملبار�ة �لثالث 
مرحلة  �ىل  بعدها  و�نتقلت  منهما،  لكل  بهدف  �ليجابي  بالتعادل  �نتهت  �لتي 
باإحر�زهن  بانكوك  �شيد�ت  لفريق  �بت�شمت  �لتي  �لإ�شافية  �لأ�شو�ط  �حل�شم يف 

للهدف �لذهبي �لذي �نهى �ملبار�ة قبل �نتقالها لركالت �لرتجيح ، ليقف �لفريق 
و�لتجارب  �خل��رب�ت  م��دى  �شتورمز  �شيد�ت  وليوؤكدن   ، �لبطولة  ختام  يف  ثانيا 
مرموقا  ح�شور�  للفريق  منحت  �لتي  �ل�شابقة  �مل�شاركات  من  �ملكت�شبة  �لكبرية 
على �ل�شعيد �لقاري . من جهته ��شاد علي �ملزروعي مدير �لت�شويق و�لت�شال 
�شتورمز  �شيد�ت  ف��رق  م�شاركة  مب�شتوى  �جلليدية  للريا�شات  �بوظبي  بنادي 
و�شباب �شتورمز وح�شولهم على �ملركز �لثاين و�لثالث يف ختام �مل�شاركة ببطولة 
بانكوك �لتي �أكدت علو كعب �لفرق من خالل �لأد�ء �ملميز و�لإمكانيات �لكبرية 
لالعبات ولعبي �لفرق و�إ�شر�رهم �لكبري على �لتمثيل �مل�شرف و�خلروج بنتائج 
خالل  �لفريقني  قدمه  �ل��ذي  �مل�شرف  و�مل�شتوى  �لعالية  بالروح  م�شيد�  مهمة، 
جميع �ملباريات �أمام فرق متمر�شة و�شاحبة خرب�ت طويلة ومتقدمة يف م�شرية 

�للعبة وبطولتها. و�أو�شح �ملزروعي �ن �لفوز بف�شية �ل�شيد�ت وبرونزية �لرجال 
يف بطولة بانكوك �لدولية لهوكي �جلليد يعترب �متد�د� ناجحا مل�شرية �جناز�ت 
ريا�شة هوكي �جلليد �شو�ء على �شعيد �ملنتخبات �لوطنية �أو على م�شتوى فرق 
نادي �بوظبي للريا�شات �جلليدية، موؤكد� �ن �مل�شاركة يف �لبطولة �أ�شهمت بتعزيز 
مكانة وهوية فرق �لنادي على �مل�شتوى �لقاري وجنح يف جني مكت�شبات كبرية 
و��شتفاد من تبادل �خلرب�ت و�كت�شاب �لقوة و�لحتكاك من خالل مو�جهتهم مع 
�لفرق �لآ�شيوية، لفتا �ىل �ن �لتو�جد مبثل هذه �لبطولت يعك�س مدى �لتقدم 
�مل�شاركات  �لم��ار�ت وم��دى متيزها يف  دول��ة  �للعبة يف  له  �لتي و�شلت  و�لتطور 
و�لبطولت �خلارجية وح�شادها لنتائج مهمة �أثمرت عن تعزيز جناحات م�شرية 

�لريا�شة �لإمار�تية .

بر�نزية قارية ل�سباب �ستورمز 
�شيدات �شتورمز يح�شدن ف�شية بطولة بانكوك الدولية لهوكي اجلليد

•• العني – الفجر :

�أعلن نادي �لعني عن توقيع �تفاقية 
�ينرت�خت  ن��ادي  مع  متميزة  �شر�كة 
دوري  �أن�����دي�����ة  �أح������د  ف����ر�ن����ك����ف����ورت، 
 ، �لبوند�شليجا  �لأمل����اين  �مل��ح��رتف��ني 
�لريا�شية  �مل���ر�ف���ق  ل��ت�����ش��ارك  وذل����ك 
ب����ني �ل���ن���ادي���ني يف دول������ة �لإم��������ار�ت 
بن  ه��ز�ع  ��شتاد  ر�أ�شها  وعلى  و�أملانيا 
ز�ي����د وم��ل��ع��ب ك��وم��رزب��ان��ك �أري���ن���ا ، 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت و�مل��ع��رف��ة يف عدة 
وتنمية   ، �ل���ت���دري���ب  م��ث��ل  جم�����الت 
�ملر�حل  خمتلف  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ف���رق 
ت�شغيل  لعمليات  بالإ�شافة   ، �ل�شنية 
�لريا�شية  و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شتاد 

و�لتجارية و�لإد�رية.
�لعني  ل����ن����ادي  �لت���ف���اق���ي���ة  وت���ت���ي���ح 
�لو��شعة  �خل������ربة  م����ن  �ل����ش���ت���ف���ادة 
�ملختلفة  �لعمل  لكافة فرق  و�لكبرية 

معقل  ك���وم���رزب���ان���ك���اأري���ن���ا  م��ل��ع��ب  يف 
لأكرث  ي�شع  و�ل���ذي  �لأمل���اين  �لفريق 
�أل����ف م��ت��ف��رج، وذل����ك على   51 م���ن 
و�لت�شغيلية،  �لإد�ري��������ة  �مل�����ش��ت��وي��ات 
و�لعمليات  �ل�������ش���ي���ان���ة،  وع���م���ل���ي���ات 
نقل  بهدف  و�لتجارية،  �للوج�شتية 
و�خل��رب�ت ل�شتاد هز�ع  �ملعرفة  هذه 
بن ز�يد، و�لعمل على تبني وتطبيق 
مت  حيث  �لدولية،  �ملمار�شات  �أف�شل 
برنامج  �أول  ع��ق��د  ����ش��ت��ك��م��ال  ف��ع��ل��ي��اً 
ت���دري���ب���ي يف م���دي���ن���ة ف���ر�ن���ك���ف���ورت 
�لأملانية بالتعاون مع نادي �ينرت�خت، 
�شركة  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
�إد�رة  ح��ول  لالإ�شتثمار  �ل��ع��ني  ن���ادي 
و�ف�شل  �ل�شتاد  وعمليات  �لفعاليات 
�ملالية  ب��ال��ت��ق��اري��ر  �مل��ع��اي��ري �خل��ا���ش��ة 
�لربنامج  ه����ذ�  ل��ي��ك��ون  و�لإد�ري����������ة، 
�لتدريبي بد�ية ل�شل�شلة م�شتمرة من 
جمالت �لتعاون �لناجحة على �ملدى 

�لطويل.
وُت���ع���د ه����ذه �ل�����ش��ر�ك��ة �مل��م��ي��زة �لتي 
�إمار�تي  جت��م��ع ب��ني ن���ادي ك���رة ق���دم 
�ملحرتفني  دوري  م��ن  �أمل����اين  ون����ادي 
خطوة هامة لدعم مكانة ��شتاد هز�ع 
بن ز�يد ونادي �لعني و�ل�شتفادة من 
قطاع  يف  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
حيث  �لعمالقة،  �لريا�شية  �ملن�شاآت 
تعاون  �لتفاقية عدة جم��الت  ت�شم 
م�شرتك مثل �إمكانيةعقد �ملع�شكر�ت 
�لتدريبية لكل نادي يف مر�فق �لنادي 
�لودية  �ملباريات  و�مل�شاركة يف  �لآخ��ر، 
لدر��شة  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��ت��ح�����ش��ريي��ة، 
ف��ر���س ع��ق��د ج����ولت ك��روي��ة �شنوية 
خالل ف�شل �ل�شتاء لالأندية �لأوربية 

و�لإمار�تية.

تبادل �خلرب�ت و�لتعاون 
�ملدير  ن���اج���ي ح�������ش���ن،  ك�����رمي  وق������ال 

�لعني  ن�������ادي  ل�������ش���رك���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ل�شر�كة  ه���ذه  ُت�����ش��ك��ل  ل��الإ���ش��ت��ث��م��ار: 
�لعني  لنادي  فر�شة فريدة ومتميزة 
لال�شتفادة  فر�نكفورت  و�ي��ن��رت�خ��ت 
م��ن �مل��ر�ف��ق و�خل����رب�ت �مل��ت��اح��ة لكل 
�ل�����ق�����در�ت، وفهم  ط�����رف، وت���ط���وي���ر 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل��ك��روي��ة  �لثقافة 
�لت�شغيلية و�لكروية لكل فريق. وهي 
نوعية  ونقلة  ر�ئ��دة  �شر�كة  �شك  بال 
ونظريتها  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل���ك���رة  ب���ني 
ناأمل  ك�����رمي:  و�أ�����ش����اف   . �لأمل���ان���ي���ة 
تعزيز  يف  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه  ت�����ش��ه��م  �أن 
ن����ادي �ل��ع��ني ودع����م عالقاته  م��ك��ان��ة 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �لأن�����دي�����ة  �أب�������رز  م����ع 
�لعاملي، وم�شاعدة �لنادي يف مو��شلة 
م�شريته �ملتميزة ك�شفري لكرة �لقدم 
�لإمار�تية، وكموؤ�ش�شة ريا�شية ر�ئدة 
متكامل.  �ح��رت�يف  على مفهوم  تقوم 
�ملن�شودة  �لأه���د�ف  لتحقيق  ونتطلع 

من هذه �ل�شر�كة مع نادي �ينرت�خت 
ف���ر�ن���ك���ف���ورت، �أح�����د �أه�����م �ل���ف���رق يف 
�لتفاقية  وت��وف��ر   . �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ك��رة 
�مل�شرتك  ل��ل��ت��ع��اون  م��ن�����ش��ة  ك���ذل���ك 
لعقد  ن���ادي  ل��ك��ل  �مل�شتقبليوفر�شة 
مع�شكره �لتدريبي يف مر�فق �لطرف 
�لآخر، حيث �شتمنح �لتفاقية �لنادي 
�لأملاين خالل عقده ملع�شكره �ل�شتوي 
�شفري�ً  لي�شبح  �لفر�شة  �ل��دول��ة،  يف 
لأبوظبي ومدينة �لعني ونادي �لعني 
ومر�فقه �ملتميزة، بينما �شيكون نادي 
�لعني من طرفه، �ل�شريك �لرتويجي 
بقائه  ف��رتة  طيلة  �ينرت�خت  ل��ن��ادي 
�لنادي  و��شتعد�د  �لإم���ار�ت،  دول��ة  يف 
نادي  مع�شكر  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  �لأمل�����اين 
�لعني يف مر�فقه مبدينة فر�نكفورت 
�ل�������ش���ي���ف. ك���م���ا تتيح  خ�����الل ف�����رتة 
تبادل  عمليات  �مل�شرتكة  �لت��ف��اق��ي��ة 
و�أف�شل  ل��ل��م��ع��رف��ة  و���ش��ام��ل��ة  و����ش��ع��ة 

�خل����رب�ت و�مل��م��ار���ش��ات، ل��ي��ق��وم نادي 
�ينرت�خت بتقدمي �خلربة و�لتدريب 
ح���ول جم����الت ت��ط��وي��ر ب��ر�م��ج فرق 
�ل�������ش���ب���اب، وع����م����ل �أك����ادمي����ي����ة ك���رة 
و�لعمليات  �لأول،  و�ل��ف��ري��ق  �ل��ق��دم، 
�لت�شغيلية، و��شرت�تيجيات �ل�شتثمار 

طويلة �ملدى.

تعا�ن رائع 
م�������ن ج������ان������ب������ه، �������ش������رح ه�����ريب�����رت 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  ب���روت�������ش���ه���اج���ن، 

قائاًل:  فر�نكفورت  �ينرت�خت  لنادي 
�ل�����ش��ر�ك��ة ع��ل��ى �للتز�م  ت��وؤك��د ه���ذه 
�مل�شتمر �لذي يبديه نادي �ينرت�خت 
�أبوظبي  �إم������ارة  جت����اه  ف���ر�ن���ك���ف���ورت 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ودول����ة 
ونادي  �لعاملية لفريق  �ملكانة  وتعك�س 
مع  ب�شر�كتنا  �شعد�ء  ونحن  �ل��ع��ني. 
ن��ادي �ل��ع��ني، كونه �أح��د �أجن��ح و�أهم 
�لأن��دي��ة يف دول��ة �لإم���ار�ت، و�شاحب 
روؤي��ة عميقة وطموح كبري لالرتقاء 

بكرة �لقدم �لإمار�تية ب�شكل عام . 

وح��ول �لفو�ئد �لأخ��رى �ملرجوة من 
�ملدير  هيلمان،  قالأك�شيل  �ل�شر�كة، 
فر�نكفورت:  لنادياينرت�خت  �مل��ايل 
نحن على ثقة �أن �شر�كتنا مع �شركة 
�إ�شافة  ه��ي  لالإ�شتثمار  �لعني  ن��ادي 
�لتجارية لينرت�خت  للعالمة  هامة 
 . �ل��ع��امل��ي  �مل�شتوى  على  ف��ر�ن��ك��ف��ورت 
ومدينة  �أبوظبي  يف  تو�جدنا  �أن  كما 
�لقادمني  �لعامني  م��د�ر  على  �لعني 
هذه  يف  وح�شورنا  مكانتنا  �شيدعم 

�ملنطقة .

لفعاليات بطولة  �لعام  �لرتتيب  �أذربيجان  ت�شدرت 
�آيبيك غر�ند �شالم للجودو �لتي �ختتمت يف �شاعة 
�خلليج  بنك  �أرينا  ب�شالة  �أم�س  م�شاء  من  متاأخرة 
برعاية  ظبي  �ب��و  يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مبدينة  �لأول 
ن��ه��ي��ان م�شت�شار  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �ل��وط��ن��ي  �لأم�����ن 
لإم����ارة �أب���و ظ��ب��ي وذل���ك ب��ف��ارق م��ي��د�ل��ي��ة برونزية 
�ملباريات  من منتخبي منغوليا ورو�شيا قبل خو�س 
وقد  �أم�����س  ج��رت  �لتي  للبطولة  �خلتامية  �جل��ول��ة 
�لبطولة ميالد لعبني  �لثانية من  �شهدت �جلولة 
ج��دد من �لم���ار�ت وكند� و�لك����و�دور و�ل��ذي ميثل 
�لرب�زيل  لأومل��ب��ي��اد  ي�شتعد  �ل���ذي  ل��ل��ج��ودو  مك�شبا 
�أذربيجان  �����ش����د�رة  ج�����اءت  )ريو2016(..وقد 
،وقد ح�شلت  مبيد�لية ذهبية وف�شية وبرونزيتني 
منغوليا علي �ف�شلية �ملركز �لثاين بذهبية وف�شية 
وب��رون��زي��ة و�مل��رك��زي��ن �خل��ام�����س و�ل�����ش��اب��ع يف �شجل 
�مل��ن��اف�����ش��ات ،وح�����ش��ل��ت رو���ش��ي��ا ع��ل��ي �مل��رك��ز �خلام�س 
و�حدة  بذهبية  تو�شحت  ،بينما  �ملناف�شات  �ح��د  يف 
،بالرو�شيا  ،�شلوفينيا  ،�مل��ان��ي��ا  ه��ول��ن��د�  منتخبات 

،�لربتغال ،وكو�شوفو .
�حتلت  �مل�شاركة فقد  �لعربية  �لدول  وعلي م�شتوى 
و�ل�شابع  وخليجيا  ع��رب��ي��ا  �لأول  �مل��رك��ز  �لم�����ار�ت 
�أبو  دول��ة �شمتها بطولة   59 ��شل  عامليا من  ع�شر 
برونزية  م��ي��د�ل��ي��ة  ب��ر���ش��ي��د  وذل����ك   2014 ظ��ب��ي 
ق��ب��ل جولة  ك��غ��م   81 ت��وم��ا يف وزن حت��ت  �ل��الع��ب 
�يفان  لعبنا  م�شاركة  �شت�شهد  �لتي  �مل�شائية  �أم�س 
مع �لرتكي �ردوغان ..وقد �شهدت جولة �أم�س فوز 
ر�بعا  �مل�شنف  نيفونتوف  �إي��ف��ان  �ل��رو���ش��ي  �ل��الع��ب 
على �لعامل بذهبية وزن حتت 81 كجم بعد جناحه 
�أنطونيو  �ل��ك��ن��دي  مناف�شه  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  حتقيق  يف 
�مل��ب��ار�ة �لتي  باإيبون  و وز�ري  يف  ف��ورت��ري   فالو�س 
جمعتهما لتحديد �ملركزين �لأول و�لثاين ، ليح�شم 
بدقيقة  نهايتها  قبل  ل�شاحله  �ملبار�ة  �إيفان  بذلك 
و20 ث��ان��ي��ة وي��خ��ط��ف �أ����ش���و�ء �جل��ول��ة �مل�����ش��ائ��ي��ة ، 
..ويف  �لف�شية  بامليد�لية  �أنطونيو  �لكندي  ويكتفي 
حتقيق  يف  ت��وم��ا  منتخبنا  جن��م  جن��ح  �ل����وزن  نف�س 
وزن  و�ل��ع��رب يف  ل��الإم��ار�ت  ب��رون��زي��ة  ميد�لية  �أول 
ب��ع��د جن��اح��ه يف حت��وي��ل خ�شارته  ك��ج��م   81 حت���ت 
ويوكو  ب���وز�ري  �شتوبولو�س   روم��ان  �ليوناين  �أم��ام 
بتحقيقه  م�شتحق  ف��وز  �إىل  لتوما،  وز�ري   مقابل  
وز�ري   2 �إىل  ر���ش��ي��ده  يرتفع  ب��ذل��ك  ث��اين  وز�ري  
مبا يعادل ذلك  �يبون  ليفوز توما باملبار�ة ويح�شل 
على �لربونزية �لأوىل يف وزن حتت 81 كجم و�شط 
�لثانية  بالربونزية  وفاز   ، فرحة جماهريية كبرية 

�شتان�شكي  �لك�شندر  �ل��ب��ي��الرو���ش��ي  �ل���وزن  نف�س  يف 
وزن  و���ش��ه��د   . �شاميت  �أل���ني  �لفرن�شي  ع��ل��ى  ب��ف��وزه 
�لهولندي  ف����وز  �ل����رج����ال  ل��ف��ئ��ة  ك��ج��م   73 حت���ت 
خ�شمة  بان�شحاب  �ملناف�شة  بذهبية  �أمل��ون��ت  دي��ل��ي 
فرتة  يف  لالإ�شابة  لتعر�شه  مو�شى  دم��ار�  �لرو�شي 
�لف�شية  على  مو�شى  وح�شول  �ملبار�ة  قبل  �لإحماء 
، وفاز بامليد�لية �لربونزية �لأوىل �ل�شلوفاين روك 
نيكول�س  �لأمريكي  على  �ل�شعب  بفوزه  در�ك�شي�س 
ديلبوبلو ..�ما �لربونزية �لثانية فقد نالها �لالعب 
مناف�شه  على  بفوزه  �أوج���وف  رو�شتام  �لأذرب��ي��ج��اين 
وع��ل��ي م�شتوى   .. ه����وجن  ك��ي��و  �ل�����ش��م��ايل  �ل���ك���وري 
وزن  بذهبية  تينا  �ل�شلوفانية  ف��ازت  فقد  �ل�شيد�ت 
�أنيكا  �لهولندية  على  بفوزها  لل�شيد�ت  كجم   63
�لأوىل  بالربونزية  وف��ازت   .. �لف�شية  �إميدين  فان 
ل��ه��ذ� �ل�����وزن �ل��الع��ب��ة �ل��ب��ول��ن��دي��ة �أج���ات���ا �وزدوف�����ا 
بفوزها على �لأكو�دورية �إ�شتيفانيا جار�شيا لتكتفي 
�لثانية  بالربونزية  وف��ازت   .. بالف�شية  �إ�شتيفانيا 
بر�جدو�س  مارتينا  �لأمل��ان��ي��ة  �لالعبة  �ل���وزن  ل��ه��ذ� 
يف   . �أنرتو�ش�شرت  كاترين  �لنم�شاوية  علي  بفوزها 
وزن حتت 70 كجم �شيد�ت جنحت �لالعبة �لأملانية 
لهذ�  �لذهبية  بامليد�لية  �ل��ف��وز  يف  ف��ارج��ا���س  ل���ور� 
�لوزن بعد جناحها يف حتقيق �لفوز على مناف�شتها 
�لثاين  �ملركز  �حتلت  �لتي  ج��ر�ف  بريتا  �لنم�شاوية 
�لأوىل  �لربونزية  �مليد�لية  على  ،وح�شلت  �لف�شي 
ر�بعا  �مل�شنفة  ز�ين�شيك  كاليتا  �لكندية  �لوزن  لهذ� 
�ملنغولية  مناف�شتها  على  بفوزها   ، وزن��ه��ا  يف  عامليا 
�لثانية  �ل��ربون��زي��ة  وحققت  �أي��و���س  �شند  نارينجان 

�لالعبة �لبولندية كلي�س كانارنزيا بفوزها �ل�شعب 
بالتثبيت يف  بنياجت  �أ�شماء  �لالعبة �جلز�ئرية  على 

�آخر 14 ثانية . 

توما: الرب�نزية لي�ست طموحي
�حلائز  �لوطني  منتخبنا  لع��ب  توما  توما�س  �أك��د 
على �مليد�لية �لربونزية يف وزن حتت 81 كجم �أنه 
�ملناف�شة يف  قوة  ولكن  بذهبية  �لفوز  كان يطمح يف 
�لأدو�ر �لتمهيدية مل متكنه من حتقيق هدفه لقوة 
�ملناف�شني يف وزنه وت�شنيفهم �لعايل، ليتاأهل فقط 
حري�شا  وك��ان  �لربونزية،  �مليد�لية  على  للمناف�شة 
�لتي كانت  �مل��ب��ار�ة  ب��ذل ق�شارى جهده ط��و�ل  على 
تقدم  وبالرغم من   ، �ليوناين  �ملناف�س  لقوة  �شعبة 
�أنه مل يياأ�س وكافح ليتمكن يف �لنهاية  �إل  مناف�شه 
�لتتويج  من�شة  ليعتلي  للفوز  ت��اأخ��ره  تعوي�س  من 
بتلك �مليد�لية �لغالية . و�أكد �أن ��شت�شافة �أبوظبي 
لبطولة �لغر�ند �شالم للجودو لأول مرة يعد مك�شبا 
ك��ب��ري� ، و�ل���ت���ي ���ش��م��ت ن��خ��ب��ة م���ن �م��ي��ز �لالعبني 
تعد  �لبطولة  ه��ذه  �ن  خا�شة  �مل�شنفني  �لعامليني 
�لرب�زيل  يف  �لقادم  �لأوملبياد  يف  للم�شاركة  تاأهيلية 
�لفر�شة  ي��ت��ي��ح  وه�����ذ�   ، �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ع���امل  وب���ط���ول���ة 
�لدوليني  �لنجوم  م�شاهدة  من  �لنا�شئني  لالعبني 
�ل�شكر  و�ختتم موجها   .. و�ل�شتفادة من خرب�تهم 
�مل�����ش��ارع��ة و�جل����ودو و�ل��ك��ي��ك بوك�شنج على  لحت���اد 
له  دعم  من  يقدمه  وما  �لبطولة  لهذه  ��شت�شافته 
ولزمالئه معربا عن �أمله �ن يحقق ميد�ليات ذهبية 

للدولة يف �لبطولت �لقادمة. 

املونت : تعر�س مناف�سي االأمريكي لالإ�سابة 
منحني فر�سة الفوز بالذهبية بد�ن لعب 

�ل��ف��ائ��ز بذهبية وزن  �أمل��ون��ت  �ل��ه��ول��ن��دي دي��ل��ي  �أك���د 
حتت 73 كجم �أن تعر�س مناف�شي �لأمريكي دمار� 
مو�شى لالإ�شابة �أثناء �لإحماء منعته من �للعب ما 
منحني ذلك فر�شة �لفوز بامليد�لية �لذهبية جمانا 
�لنهائية  للمبار�ة  تاأهل  قد  �أن��ه  خا�شة  لعب  ب��دون 
ب�شعوبة لقوة مناف�شيه ، وقال �أنه �شبق له �حل�شور 
3 م��ر�ت و�شارك  �أب��و ظبي �جلميلة من قبل  ملدينة 
يف ب��ط��ولت �ل��غ��ر�ن��د ب��ري وح�شل على ب��رون��زي��ة ، 
و�أكد �نه �شعيد جد� بالعودة للمرة �لر�بعة ملا يجده 
و�شيوف �لبطولة من كرم �شيافة وح�شن ��شتقبال 
وتنظيم �أكرث من ر�ئع ، وما ز�د من روعته �حل�شور 
يعطي  �ل��ذي  �ملميز  و�لت�شجيع  �لكبري  �جلماهريي 
��شت�شافة  �أن  و�أك��د   .. للفوز  قويا  حافز�  �لالعبني 
�ب���وظ���ب���ي ل��ب��ط��ول��ة �ل���غ���ر�ن���د ����ش���الم م��ك�����ش��ب كبري 
لالإمار�ت ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط ملا تكت�شبه هذه 
يف  وللروعة  �لدقة  نتيجة  عاملية  �شمعة  من  �ملدينة 
�لتنظيم.. و�ختتم موؤكد� حر�س �لالعبني �مل�شنفني 
على �مل�شاركة يف بطولت �لغر�ند �شالم كونها متنح 
نقاط توؤهل للم�شاركة يف �لأوملبياد وبطولة �لعامل . 

العاملية  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ارج��ا���س:ه��ذه  ل���ورا 
الكبرية جاء بعد معاناة كبرية 

وزن  بذهبية  �لفائزة  فارجا�س  ل��ور�  �لأملانية  �أك��دت 
حتت 70 كجم �أن فوزها بالذهبية يف هذه �لبطولة 
لعبت  بعد معاناة كبرية حيث  �لكبرية جاء  �لعاملية 
يف �لأدو�ر �لتمهيدية خم�شة مباريات �شعبة �أهلتها 
بريتا  �لنم�شاوية  فيها  لتقابل  �لنهائية  للمبار�ة 
�للقاء معها �شعبا  ج��ر�ف وه��ي لعبة مميزة وك��ان 
وقالت   ، ب�شعوبة  عليها  �ل��ف��وز  ج��اء  ل��ذل��ك  وق��وي��ا 
�لمار�ت  دول��ة  لعا�شمة  م��رة حت�شر  �أول  �أنها  ل��ور� 
�لبطولة  و�شالة  �لتنظيم  بروعة  و�نبهرت  �بوظبي 
�لنيقة وقالت �أن ��شت�شافتها لبطولة غر�ند �شالم  
�لتي  �لتنظيمية  وق��درت��ه��ا  �لعاملية  �شمعتها  ي��وؤك��د 

تاأهلها لتنظيم بطولة �لعامل للجودو .

لوبو بي�سار: بهرتني بتنظيمها الرائع 
بي�شار  ل��وب��و  �لنم�شاوي  �ل��ع��امل��ي  �جل���ودو  بطل  ق��ال 
 2004 )ع��ام��ي  يف  م��رت��ني  �وروب���ا  ببطولة  �لفائز 
بطولة  وو�شيف  �لعامل  بطولة  وو�شيف  و2008( 
بد�أ  ،و�ل�����ذي   2008 ب��ك��ني  �لأومل���ب���ي���ة يف  �لأل���ع���اب 
م�����ش��و�ره يف جم���ال �ل��ل��ع��ب��ة وه���و يف �ل�����ش��اد���ش��ة من 
�آيبيك غر�ند �شالم للجودو �لتي  عمره بان بطولة 

حتت�شنها بهرته بتنظيمها �لر�ئع �لذي مل ي�شهده 
يف كثري من �لبطولت �لعاملية وقد �شبق يف بطولة 
�أبوظبي للجودو غر�ند بريك�س عام 2009 و�شارك 
��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �ل��الح��ق��ة  �لأرب��ع��ة  �ل��ب��ط��ولت  يف 
على  للقائمني  �ل�شكر  ووج��ه   .. �أبوظبي  �لعا�شمة 
تز�منت  �ن  بعد  �ل�شيافة  وح�شن  �ل��ر�ئ��ع  �لتنظيم 
�لبطولة مع �ج��و�ء ر�ئعة يف هذ� �لوقت من �ل�شنة 

بعيد� عن برودة �لأجو�ء يف �أوروبا.
وذكر بان م�شتوى �لالعبني يف بطولة �آيبيك غر�ند 
و�ح��دة من  �لبطولة  للغاية لأن هذه  �شالم مرتفع 
 .. �ل��ع��امل  ب��ط��ولت فقط على م�شتوى  ب��ني خم�شة 
ومتنى زيادة �لرتويج �لإعالمي �خلارجي للبطولة 
مما يجذب م�شجعني من �خلارج لال�شتمتاع باأجو�ء 

مدينة �ل�شحر و�جلمال .

ن��اأخ��ذ ع��ي��ن��ات من  د. اح��م��د ال��ه��ا���س��م��ي: 
الالعبني الفائزين بامليداليات امللونة 

�أكد �لدكتور �حمد �لها�شمي رئي�س �للجنة �لوطنية 
مع  بالتعاون  تقوم  �للجنة  ب��ان  �ملن�شطات  ملكافحة 
�ملتخ�ش�س وممثل  للجودو  �ل��دويل  �لحت��اد  طبيب 
باأخذ عينات من �لالعبني  �حتاد �لم��ار�ت للجودو 
�لفائزين بامليد�ليات �مللونة خالل فعاليات �لبطولة 
ملختلف �لوز�ن يف تن�شيق تام و�لذي كان مكان ��شادة 
م��ن ك��اف��ه �أع�����ش��اء �لحت���اد �ل���دويل ل��ل��ج��ودو �لذين 
��شادو� بكفاءة وقدرة �شباب �لمار�ت �أع�شاء �للجنة 
توفر  ،بجانب  و�لعلمية  �لطبية  �لكفاء�ت  من  وهم 
�مل��ت��وف��رة مم��ا جعل  �لتقنية �حل��دي��ث��ة  �لم��ك��ان��ي��ات 
�ملتقدمة يف هذ� �ملجال من  �ل��دول  �لم��ار�ت �شمن 
فح�س  عملية  ب��اأن  نعلم  وكلنا  �لت�شعينات  منت�شف 
�ملن�شطات ل تقبل �خلطاأ ،حيث تر�شل تلك �لعينات 
ملخترب بر�شلونة لتتو��شل �ملكاتبات �ل�شرية مبا�شرة 

وذكر   .. �ملعنية  و�لحت������اد�ت  �ل����دويل  �لحت����اد  ب��ني 
17 ح��ال��ه م��ن �جلن�شني  ب��اأخ��ذ  ق��ام��ت  �للجنة  ب��ان 
و�جلودو  �مل�شارعة  �حتاد  و�شكر  �لأوز�ن  خمتلف  يف 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي ع��ل��ي ح�شن 

�لهتمام .

املنهايل يفوز بال�سيارة االأ�ىل
�ل���دويل �شامل  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  �بت�شم �حل��ظ حلكم 
�لتي  �لأوىل  �ل��ف��ورد  ب�شيارة  للفوز  �ملنهايل  �بوبكر 
للجودو  �آيبيك  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ر�شدتها 
للجمهور بالتعاون مع �شركة برميري )فورد( حيث 
مت �ل�شحب �لعلني عقب مباريات �جلولة �لثانية من 

�لبطولة .

اللجنة املنظمة حتتفى بالوفود 
غر�ند  �آيبيك  بطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  �قامت 
�شالم للجودو حفل ع�شاء بفندق فندق ريتز كارلتون 
غر�ند  �آيبيك  بطولة  �شيوف  �شرف  علي  �أبوظبي 
ثعلوب  ب��ن  وذل���ك بح�شور حممد  �أب���و ظبي  ���ش��الم 
و�لكيك  و�جل���ودو  �مل�شارعة  �حت���اد  رئي�س  �ل��درع��ي 
بوك�شينغ ،كما ح�شر �حلفل عبيد ز�يد �لعنزي نائب 
�لكويتي  �لحت��ادي��ن  رئي�س  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س 
�لدولية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  �شركة  وممثلي  و�ل���ش��ي��وي 
�ل�����ش��رك��ات �لر�عية  �ل��ب��رتول��ي��ة )�آي��ب��ي��ك( ومم��ث��ل��ي 
�ملنظمة  �للجنة  و�أع�شاء  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  وروؤ���ش��اء 
�ملنظمة علي  �للجنة  رئي�س  ..وقد حر�س  للبطولة 
قد  �لبطولة  تكون  �أن  ،�أم���ال  بال�شيوف  �لرتحيب 
..وقد  �مليد�ليات  قبل  �لجتماعية  �أهد�فها  حققت 
ع��رب وف���د �لحت����اد �ل����دويل ل��ل��ج��ودو ع��ن �شعادتهم 
بالنجاح �لذي حققته �لبطولة و�لتي متثل بطولة 

�لبطولت �لتي نظمها �لحتاد �جلودو حتى �لن .

يف خطوة تهدف لتبادل اخلربات بني ا�ستاد هزاع بن زايد �ملعب كومرزبانكاأرينا

اتفاقية تعاون بني نادي العني لال�شتثمار واإينرتاخت فرانكفورت الأملاين

اأذربيجان تت�شدر الرتتيب العام لفعاليات بطولة اآيبيك غراند �شالم للجودو

•• �لعني - �لفجر:
مناف�شات  �لثنني  �ليوم  �شباح  من  �لتا�شعة  يف  تنطلق 
ب��ط��ول��ة �آ���ش��ي��ا �ل��ر�ب��ع��ة ل��ل��رم��اي��ة ع��ل��ى �لط���ب���اق و�لتي 
و�لرماية  للفرو�شية  �ل��ع��ني  ن���ادي  م��ي��ادي��ن  حتت�شنها 
و�جل���ول���ف وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى �ل��ت��ا���ش��ع م���ن ���ش��ه��ر نوفمرب 
 20 ميثلون  ور�م��ي��ة  ر�م��ي��ال   156 مب�شاركة  �جل���اري 
�ل��ي��وم يف م�شابقة رم��اي��ة �لط���ب���اق من  دول���ة ومي��ث��ل��ن��ا 
�حلفرة �لرت�ب خم�شة رماة بينهم ثالثة رماية كفريق 
�لعرياين وعبد  وظ��اه��ر  ب��ن جم��رن  وه��م حمد  ��شا�شي 
�لبناي و�حمد  ي�شارك كل من م�شعل  �هلل بوهليبة كما 
ر�شميا  م���رة  ولأول  ت�����ش��ارك  ك��م��ا  �����س  ك��ي��و  �م  بوهليبة 
�لنو�ة  متثل  و�ل��ت��ي  حممد  فاطمة  �ل�شاعدة  �ل��ر�م��ي��ة 

�لوىل لفتياتنا �شمن منتخبات �لرماية .
 13 ميثلون  ر�م��ي��ا   35 �شمن  �ل��ي��وم  رماتنا  ويتناف�س 
دولة على �للقب و�مليد�ليات �لثالث �لذهبية و�لف�شية 

و�لكويتي  �لهندي  �ملنخبني  �برزهم  ولعل  و�لربونزية 
و�ل��ق��ط��ري ح��ي��ث ���ش��ب��ق ل��ه��م �ل��ف��وز ب��الل��ق��اب �لقارية 
وكاأ�س �لعامل وبطولت �لعامل بل و�لألعاب �لوملبية ويف 
ومو�طنيه  �لديحاين  فهيد  �لكويتي  �لر�مي  مقدمتهم 
ط���الل �ل��ر���ش��ي��دي ون��ا���ش��ر �مل��ق��ل��د و�ل��ه��ن��دي منافيجت 
بن جمرن  وبطلنا حمد  �لعذبة  ر��شد  و�لقطري  �شينج 

وغريهم .
وك���ان رم���اة �ل����رت�ب ق��د �أن��ه��و� ت��دري��ب��ه��م �ل��ر���ش��م��ي يوم 
�أم�����س ب��ن��ج��اح وح��ق��ق��و� م��ع��دلت رم���ي ع��ال��ي��ة ت��وؤك��د �أن 
�مل��ن��اف�����ش��ة ب��ال��ب��ط��ول��ة ���ش��ت��ك��ون ق��وي��ة و���ش��ر���ش��ة وممتعة 
�أن  �ملنظمة  �للجنة  ق���ررت  ول��ذل��ك  �مل�شاهدة  وت�شتحق 
يكون �لدخول طو�ل �يام �لبطولة باملجان حتى ت�شتمتع 
و�بطال  �ب��ط��ال��ن��ا  ي��ت��اب��ع��ون  وه���و  �جلماهريباملناف�شات 

�لقارة و�لعامل . 
وكما هو معروف فان �لبطولة تقام على �شعيد �لفردي 

�لفرق  �شعيد  على  �لقانوين  �لعدد  �كتمل  �ذ�  و�ل��ف��رق 
�لتعاون  جمل�س  دول  ورم���اة  منتخبات  ح��ظ��وظ  ول��ع��ل 
حيث  �لبطولة  يف  �ل��و����ش��ع��ة  م�شاركتهم  بف�شل  ك��ب��رية 
ن�شبة م�شاركة  �ع��ل��ى  وه��ي  ر�م��ي��ا   24 ب  ت�����ش��ارك قطر 

ر�ميا   19 ب  �لهند  ث��م  ر�م��ي��ا   21 ب  �لكويت  وت�شارك 
ثم �لم��ار�ت ب 16 ر�ميا ثم كاز�خ�شتان ب 15  ر�ميا 
ثم �ل�شعودية وباك�شتان و�ليابان ولكل منهم 7 رماة ثم 

باق�س �ملنتخبات .

مب�ساركة 35 راميًا �الدخول جماين

منتخبنا يخو�ص مناف�شات بطولة اآ�شيا للرماية اليوم بالعني
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الفجر الريا�ضي

خّيم �حلزن على �ل�شحف �ل�شعودية 
�شياع  بعد  �لأح����د،  �شباح  �ل�����ش��ادرة 
ح��ل��م ت��ت��وي��ج �ل���ه���الل ب��ل��ق��ب دوري 
تعادله  �إثر  �لقدم،  لكرة  �آ�شيا  �أبطال 
م����ع و�����ش����رتن ����ش���ي���دين �لأ�����ش����رت�يل 
0-0، �ل�شبت على ملعب ��شتاد �مللك 
كان  بعدما  بالريا�س،  �ل���دويل  فهد 
ذهابا  باأ�شبوع  قبلها  خ�شر  �ل��ف��ري��ق 
�ل�شحف  و���ش��ب��ت  ���ش��ي��دين  يف   1-0
حكم  ع��ل��ى  غ�شبها  ج���ام  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
ني�شيمور�،  يويت�شي  �لياباين  �ملبار�ة 
ع��ل��ى م�شتوى  ي��ك��ن  �إن����ه مل  وق���ال���ت 
�حت�شاب  ع��ن  تغا�شى  و�أن���ه  �مل���ب���ار�ة، 
ثالث ركالت جز�ء و��شحة للهالل.

حتليلها  يف  ق��ال��ت  �ل��وط��ن  �شحيفة 
عا�شية  �آ�شيا  ع��ن��و�ن  حت��ت  للمبار�ة 
دوري  ك��اأ���س  ع��ان��دت  وم�شتع�شية: 
�لأبطال �لآ�شيوي بن�شخته �جلديدة 
عليه  �لتمرد  يف  و��شتمرت  �ل��ه��الل، 
�أم�س  ت��ع��رث  حينما  ���ش��ن��ة،   15 م��ن��ذ 
بالتعادل �ل�شلبي �أمام �شيفه و�شرتن 
نهائي  �إي���اب  يف  �لأ����ش���رت�يل  �شيدين 
�مل�شابقة، �لذي ��شت�شافه ��شتاد �مللك 

فهد �لدويل .
وت��اب��ع��ت �ل���وط���ن: ف�����ش��ل �ل���ه���الل يف 
و�لهائلة  �ل��ك��ث��رية  �ل��ف��ر���س  ترجمة 
�ل����ت����ي ����ش���ن���ح���ت ل�����ه �أم����������ام �مل����رم����ى 
�ملبار�ة  دقائق  مدى  على  �لأ�شرت�يل 
�جلمهور،  على  ع�شيبة  م��رت  �ل��ت��ي 
�ل��ت��ي مالأت  �آم���ال جماهريه  وخ��ي��ب 
جنبات �ل�شتاد، يف حني جنح �حلار�س 
و�لت�شدي  �ل���ت���األ���ق  يف  �لأ�����ش����رت�يل 

لأغلب �لهجمات �لهاللية .
�لتهامات  ع��ك��اظ  �شحيفة  وك��ال��ت 

�لفريق  ومل��ه��اج��م��ي  �مل����ب����ار�ة  حل��ك��م 
�لهاليل، وقالت حتت عنو�ن �حلكم 
�لزعيم  �أ����ش���اع���وه���ا..  و�مل��ه��اج��م��ون 
لعبو  خ���ي���ب  �ل����ع����امل����ي����ة:  ي���رف�������س 
�جلماهري  �آم��������ال  �ل����ه����الل  ف����ري����ق 
مل�شاندتهم  �حت�شدت  �لتي  �ل�شعودية 
فريق  �شيفهم  �أم���ام  مو�جهتهم  يف 
نف�شه  �أعلن  �ل��ذي  �شيدين  وي�شرتن 
زعيما على عر�س �لكرة يف �لقارتني 
�ل�شفر�ء و�لأ�شرت�لية للمرة �لأوىل 
يف تاريخه بح�شوله على مبتغاه بعد 
مع  �شلبا  متعادل  ب��اخل��روج  جنح  �أن 
�لنهائي  �إي��اب  يف  �ل�شعودي  م�شيفه 
�مللك  ����ش��ت��اد  �شهده  �ل���ذي  �لآ���ش��ي��وي 
�لريا�س  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  �ل�����دويل  ف��ه��د 
�لذهاب  مرحلة  يف  ف���وزه  م�شتثمر� 

�ملو�جهة  نهاية  ويف  رد،  دون  ب��ه��دف 
�لبطولة  بكاأ�س  �شيدين  ف��ري��ق  ت��وج 
�أفر�د  نال  فيما  �لذهبية  و�مليد�ليات 
�لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ات  �ل��ه��الل  ف��ري��ق 
ليتاأهل �لوليد فريق �شيدين لبطولة 
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  ل��الأن��دي��ة  �ل��ع��امل 
�لول-دي�شمرب  ك���ان���ون  يف  �مل���غ���رب 

�ملقبل .
�لقت�شادية: جتدد  و�أك��دت �شحيفة 
وع�شاقه،  ل��ل��ه��الل  �ل�����ش��ن��وي  �مل�شهد 
�ل�شود�ء،  و�ل��ل��ي��ايل  �لأي����ام  وت��ك��ررت 
�أبطال  وف�شل يف ��شتعادة لقب دوري 
�أن  14 ع���ام���ا، رغ����م  �مل��ف��ق��ود  �آ���ش��ي��ا 
ن�شختها  يف  بابه  عند  �أت��ت  �لبطولة 

�حلالية .
وق��ال��ت �لق��ت�����ش��ادي��ة: ف�����ش��ل �حلكم 

�ملبار�ة،  �إد�رة  يف  ني�شيمور�  �لياباين 
للهالل،  ج����ز�ء  رك����الت   3 وجت��اه��ل 
للعابد،  �ل�����ش��ن��دوق  د�خ���ل  �إع��اق��ت��ني 
و�لفرج، وثالثة عندما لم�شت �لكرة 
�ليوم،  ..�شحيفة  �ملد�فعني  �أح��د  يد 
قالت: ني�شيمور� من �لطرد يف كاأ�س 

�لعامل �إىل حتكيم نهائي �آ�شيا .
و�ملحللون  �لنقاد  ��شتغرب  وتابعت: 
�إ�شناد �لحتاد  �أم�س من  �لريا�شيون 
�ل��ق��دم حتكيم لقاء  ل��ك��رة  �لآ���ش��ي��وي 
�لنهائي �لآ�شيوي �إىل �حلكم �لياباين 
ط���رد من  ق��د  ك���ان  �ل���ذي  ني�شيمور� 
�لفتتاحية  �مل���ب���ار�ة  ب��ع��د  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�ل��ع��امل �لأخ���رية بالرب�زيل  يف ك��اأ���س 
�رتكبها يف تلك  �لتي  �أخطائه  لكرثة 
�ملبار�ة �لتي تو��شلت يف مبار�ة نهائي 

�شيء،  على  دل��ت  �إن  �لتي  �أم�س  �آ�شيا 
ف��اإمن��ا ت��دل على ���ش��وء �لخ��ت��ي��ار من 
بامكانه  كان  �لذي  �لآ�شيوي  �لحتاد 
نهائي  لإد�رة  مميز�  حكما  يختار  �أن 

�أكرب من �حلكم �لياباين .
�ملتخ�ش�شة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ���ش��ح��ي��ف��ة 
بعنو�ن  ل��ل��م��ب��ار�ة  ق��ر�ءت��ه��ا  ع��ن��ون��ت 
وق����ال����ت حتت   . ل���ل���ه���الل  ت��ك��ت��ب  مل 
للهالل.  ت��ك��ت��ب  مل  �ل���ع���ن���و�ن:  ه����ذ� 
باخت�شار.. مل تكتب للهالل.. تعاون 
�لياباين  و�حل���ك���م  �ل�����ش��ي��يء  �حل����ظ 
ن��ي�����ش��ي��م��ور� يف ح��رم��ان �ل��ه��الل من 
�آ�شيا ومن �لتاأهل  �أبطال  لقب دوري 
لكاأ�س �لعامل لالأندية للمرة �لثانية 

يف تاريخه .
�جل���زي���رة ق��ال��ت ت��ت��ح��ت ع���ن���و�ن: مل 
تكتب ل��ل��ه��الل ف��ط��ار ب��ه��ا ���ش��ي��دين : 
هكذ�  لقتلته  رج���ال  �حل���ظ  ك���ان  ل��و 
و�لإد�ري،  و�ل���الع���ب،  �مل�����ش��ج��ع،  ردد 
و�مل�����درب، و�ل��رئ��ي�����س �ل���ه���اليل، وكل 
م�����ن ت���ع���اط���ف م�����ع ف����ري����ق �ل���ه���الل 
لعب  �ل���ذي  �ل�شعودية  �ل��ك��رة  ممثل 
ت�شمى  �أن  ي���ف���رت����س  ك�����ان  م����ب����ار�ة 
و�شرتن  �أم��ام  �لعمر لالعبيه  مبار�ة 
�لهالل  �أن  ذلك  �لأ�شرت�يل،  �شيدين 
�إل هز  �ل��ق��دم  ك��رة  فعل ك��ل �شيء يف 
�لعمر  ف��ر���ش��ة  ل��ي��خ�����ش��رو�  �ل�����ش��ب��اك 
�ل�شابع  �لآ���ش��ي��وي  باللقب  �ل��ف��وز  يف 
�لذي فقدوه ب�شهولة لفريق حديث 
يف  عمالق،  حار�س  يقوده  �لتاأ�شي�س 
ح��ني ك���ان �ل��رب�زي��ل��ي دي��غ��او �ملد�فع 
ن�شيد  �أن  ي�شتحق  �لأوح���د  �ل��ه��اليل 
ب�����اأد�ئ�����ه �مل���خ���ل�������س و�ل��������ذي ك�����ان يف 

م�شتوى �حلدث .

�ل�شاعة  يف  �لريا�شي  دبي  جمل�س  ي�شت�شيف 
نوفمرب   3 �لثنني  �ليوم  ظهر  من  �لو�حدة 
�مللتقى  ب��اجل��د�ف  �ملجل�س  م��ق��ر  يف   2014
�ل�شيخة فاطمة بنت  �لتعريفي بجائزة �شمو 
بح�شور   ،2014 �لريا�شية  للمر�أة  مبارك 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وممثلي  �ل��ه��ي��ئ��ات و�لحت��������اد�ت 

�لأندية. 
�لرتويجية  �حلملة  �إط���ار  يف  �مللتقى  وي��اأت��ي 
للجائزة، حيث �شتلقي �للجنة �لعليا �ملنظمة 
للجائزة �ل�شوء على �آخر �مل�شتجد�ت �خلا�شة 

و�شروط  �لزمني  وبرناجمها  �جلائزة  بفئات 
عدد  �شيقوم  حيث  �لتقييم،  و�آل��ي��ات  �لرت�شح 
م���ن �أع�����ش��اء �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ب��ال��ت��ح��دث عن 
�أه�����د�ف ور���ش��ال��ة �جل���ائ���زة �ل��ت��ي ت��ع��د �لأه���م 
�خت�شا�شها  جم���ال  يف  �ل���ع���امل  يف  و�لأك������رب 
و�لتي متنح للمر�أة �ملتميزة يف �شتى جمالت 

�لريا�شة.
وح�����ر������س جم���ل�������س دب������ي �ل����ري����ا�����ش����ي على 
من  �ن��ط��الق��اً  �لتعريفي  �مللتقى  ��شت�شافة 
ك��ون��ه م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف 

و�لإ�شر�ف  ودعمها  �لن�شائي  �لن�شاط  رعاية 
منه  و�شعياً  دب��ي،  �إم���ارة  م�شتوى  على  عليها 
ل��ت��وف��ري �ل��ف��ر���ش��ة جل��م��ي��ع �مل��ع��ن��ي��ني بقطاع 
وموؤ�ش�شات  �أف���ر�د  وم��ن  �لن�شائية  �لريا�شة 
�لإعالم  وو���ش��ائ��ل  و�أه��ل��ي��ة  وخا�شة  حكومية 
ودورها  �لر�ئدة  �جلائزة  هذه  على  لالطالع 
روؤ�شاء  �إىل جميع  �ل��دع��وة  وج��ه  �مل��ه��م، حيث 
�لأندية حل�شور  وروؤ�شاء جمال�س  �لحتاد�ت 
�مللتقى، كما وجه �لدعوة �إىل جميع �لإد�ريات 
و�لريا�شيات يف �لحتاد�ت و�أندية دبي، وعدد 

و�لأندية  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  من 
�خلا�شة و�جلامعات لإعالم جميع �ملنت�شبات 
�إليها بامللتقى. جدير بالذكر �أن هذه �جلائزة 
�نطلقت من حر�س �شمو �ل�شيخة فاطمة بن 
مبارك على رعاية �لريا�شة �لن�شائية وتوفري 
�لفر�شة للفتيات للممار�شة �لريا�شة و�لتاألق 
موؤمتر  لتو�شيات  ترجمة  ج��اءت  كما  فيها، 
�لذي  للريا�شة  �لفتيات  مم��ار���ش��ة  م��ع��وق��ات 
بالتعاون  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  نظمته 
مع �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة، 

وتهتم �جلائزة بت�شليط �ل�شوء على �إجناز�ت 
�ملر�أة �لعربية يف �ملجال �لريا�شي خللق حر�ك 
ريا�شي على �مل�شتوى �ملحلي و�لعربي يف جمال 
ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة ودع���م و�إب�����ر�ز �إجن�����از�ت �مل���ر�أة 
على  �لتناف�شية  �لريا�شة  جم��ال  يف  �لعربية 
لالرتقاء  و�ل�شعي  و�ملحلي،  �لعربي  �مل�شتوى 
و�جلماعي  �ل��ف��ردي  �مل�شتوى  على  ب��اأد�ئ��ه��ن 
لريا�شة  و�ل�شتد�مة  �لريادة  �شعارها  ليكون 

�ملر�أة بروؤى و�إبد�عات عربية ودولية .
وتهدف �جلائزة �إىل حتفيز �ملر�أة على تنمية 

�ملختلفة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل���ج���الت  يف  ق��در�ت��ه��ا 
�ل��ن�����ش��اء ب�شكل ع���ام و�ل��ن�����ش��اء من  وت�����ش��ج��ي��ع 
�أنو�عا  ذو�ت �لإعاقة على �للتحاق مبختلف 
لريا�شات و�إيجاد �إطار مالئم لدعم وتطوير 
�لإمار�ت  دولة  �لن�شائي يف  �لريا�شي  �لقطاع 
�ملتحدة و�لعامل ب�شكل عام وت�شليط  �لعربية 
�ل�شوء على �إجناز�ت �ملر�أة �لريا�شية �ملختلفة 
�لعاملية  �ملعايري  وف��ق  توثيقها  �إىل  و�ل�شعي 
�لريا�شة  �مل��ج��ال ودع��م��ه��ا يف جم���ال  ه���ذ�  يف 

�لتناف�شية على �مل�شتويني �ملحلي و�لدويل.

جمل�ص دبي الريا�شي ي�شت�شيف امللتقى التعريفي بجائزة ال�شيخة فاطمة اليوم 

تابع ريال مدريد عرو�شه �لهجومية �لقوية بفوزه خارج ملعبه على غرناطة برباعية 
نظيفة رفعته �ىل �ل�شد�رة بعد خ�شارة بر�شلونة �ملفاجئة �مام �شيفه �شلتا فيغو 1-�شفر 

يف �ملرحلة �لعا�شرة من بطولة ��شبانيا .
ع��ن غرميه  ب��ف��ارق نقطتني  �ل��رتت��ي��ب متقدما  م��دري��د  ري���ال  وت�����ش��در 

�مام  بعد �لوىل  �لتو�يل  �لثانية على  �لذي مني بخ�شارته  �لتقليدي 
مدريد  �تلتيكو  ع��ن  ونقطة  �ملا�شي،  �ل�شبوع   1-3 ب��ال��ذ�ت  ري��ال 
حامل �للقب. وهذه �ول مرة منذ 2009 يخ�شر بر�شلونة مرتني 

�لول-�كتوبر  ت�����ش��ري��ن  م��ن��ذ  م���رة  و�ول  �ل�����دوري  يف  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
�ملبار�ة  �ل��دوري ويف  بالت�شجيل على ملعبه يف  2011 يف�شل 

�لوىل، �حتاج �لنجم �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو �ىل 
100 ثانية لفتتاح �لت�شجيل للفريق �مللكي بعد 

متريرة عر�شية من �لفرن�شي كرمي بنزمية 
ر�ف��ع��ا ر���ش��ي��ده �ىل 17 ه��دف��ا يف 10 

مباريات.
خامي�س  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  وجن���ح 

ه��د�ف مونديال  رودري��غ��ي��ز 
�ل��������رب�زي��������ل ب����ر�����ش����ي����د 6 
�لهدف  ����ش��اف��ة  �ه����د�ف يف 

�ل���ث���اين ع��ن��دم��ا �ط���ل���ق كرة 
بي�شر�ه  ق��وي��ة  �ل��ط��اي��ر  ع��ل��ى 
�شكنت �لز�وية �لبعيدة ملرمى 

غرناطة )31(.
ورد رونالدو �جلميل لبنزمية 

بكعبه  ك������رة  ل����ه  م������رر  ع���ن���دم���ا 
د�خل  بحرفنة  �لخ��ري  فغمزها 

�ل�شباك م�شجال هدف فريقه �لثالث 
مهرجان  رودري���غ���ي���ز  ي��خ��ت��ت��م  �ن  ق��ب��ل   )53(

�لهد�ف من م�شافة قريبة )86(.
�ن�شيلوتي  ك���ارل���و  �لي���ط���ايل  �مل�����درب  ف��ري��ق  ودخ����ل 

مو�جهته مع غرناطة مبعنويات عالية بعد �ن �حلق 
�ملا�شي  �ملو�شم �ل�شبوع  برب�شلونة خ�شارته �لوىل هذ� 

�لتو�يل  �حل��ادي ع�شر على  و�لفوز هو  �لكال�شيكو  3-1 يف 
لريال مدريد يف خمتلف �مل�شابقات وهو مدعو ملو�جهة ليفربول 

�لنكليزي �لثالثاء �ملقبل يف �جلولة �لر�بعة من دوري �بطال �وروبا 
كارباخال  �لمين  �لظهري  ��شابة  �ملبار�ة  و�شهدت  لقبها  �لتي يحمل 

و�لذي دخل بدل منه يف �ل�شوط �لثاين �لفارو �ربيلو�.
�لف   71 �م��ام  نو  كامب  ملعب  على  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
يف  م��رة  لول  ��شا�شيا  ���ش��و�ري��ز  لوي�س  ���ش��اه��دو�  متفرج 
�لدوري بعد �نتهاء فرتة �يقافه لربعة ��شهر، علما بانه 

�من��ا يف مدريد،  �لخ��رية  ري��ال  ��شا�شيا يف مبار�ة  �شارك 
تعملق حار�س �شلتا فيغو �شريخيو �لفاريز وقاد فريقه �ىل 

و�هدر  �شنو�ت   10 منذ  بر�شلونة  على  و�لول  تاريخي  فوز 
بر�شلونة فر�شا باجلملة بد�أها نيمار بني يدي �لفاريز )8(، ثم �شدد 

لعب �شانتو�س �ل�شابق يف �لعار�شة )11(، قبل �ن يبعد �شريخيو برب�عة كرة خطرية 
له )30(.

251 يف  �لرقم  �لقيا�شي  وكان �لرجنتيني ليونيل مي�شي قريبا من ت�شجيل هدفه 
�لدوري لكن كا�شرتو �بعد كرته �ىل �لعار�شة قبل �ن تخرتق �ل�شباك )32(.

�لعار�شة بعد متريرة من �شو�ريز )36(،  و�هدر مي�شي جمدد� بر�أ�شه فوق 
قبل �ن يختم �لخري فر�س �ل�شوط �لول بكرة �شدها �لفاريز )42( وعلى 
غر�ر �ل�شوط �لول، تابع بر�شلونة �شغطه و��شاب �لعار�شة عرب نيمار بعد 
و�شجل   )47( ر�فينيا  و�لرب�زيلي  �لبا  ج��وردي  �لظهري  بني  م�شرتكة  كرة 
من  بالكعب  جميلة  متريرة  بعد  �شلتا  هدف  لريفي  خو�كني  �لرجنتيني 
ف�شددها  �لفي�س  د�ين  �ل��رب�زي��ل��ي  م��ن  بالرقابة  خطاأ  �ث��ر  نوليتو 

�ر�شية تخطت �حلار�س �لت�شيلي كالوديو بر�فو )55(.
و�لذي  �ل�شابق  �شلتا  �نريكي، مدرب  دفع  �لهدف،  بعد 
����ش��ت��ب��ع��د �مل���د�ف���ع ج����ري�ر ب��ي��ك��ي��ه ���ش��اح��ب �لخطاء 
ر�فينيا  بدل من  وبيدرو  بت�شايف  موؤخر�،  �ملتعددة 
�لذي  �شو�ريز  ر�أ���س  بيدرو  فوجد  وبو�شكيت�س، 

�شدد على �حلار�س )70(.
ويف غمرة �لهجوم �لكاتالوين ��شاع نوليتو 
على  ك��رة  بعد  �لثاين  �لهدف  فر�شة 
ب��ر�ف��و �ىل ر�أ�س  �ب��ع��ده��ا  �ل��ط��ائ��ر 
لعبها  �ل��ذي  ت�شارلز  �لرب�زيلي 

فوق �لعار�شة )78(.
حرة  �شربة  مي�شي  و�ه��در 
يف ز�وية �لعار�شة )80(، 
�ر�شية  ����ش���و�ري���ز  و����ش���دد 
�لفاريز  ت����األ����ق  ج��م��ي��ل��ة 
بابعادها )84( لتنتهي �ملبار�ة 
مدريد  �تلتيكو  و�ل��ت��ح��ق  �شلتا  ب��ف��وز 
حامل �للقب موقتا بالو�شافة بفوزه على �شيفه 
قرطبة 4-2 على ملعب في�شنتي كالديرون �مام 48600 
فريقه(  م��رم��ى  دل��غ��ادو )43 يف  ل��وي�����س  للفائز  و���ش��ج��ل  م��ت��ف��رج 
و�لفرن�شي �نطو�ن غريزمان )58( و�لكرو�تي ماريو مانزوكيت�س 
غيال�س  نبيل  �جل��ز�ئ��ري  وللخا�شر   ،)80( غار�شيا  ور�وول   )62(
)53 و87( وتابع ريال �شو�شييد�د نتائجه �ل�شيئة عندما خ�شر �مام 

�شيفه ملقة بهدف خو�مني )72(.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

ريال مدريد 24 نقطة من 10 مباريات  1-
�تلتيكو مدريد 23 من 10  2-

بر�شلونة 22 من 10  3-
��شبيلية 22 من 9  4-
فالن�شيا 20 من 9  5-

ريال مدريد يخطف �شدارة الليغا من بر�شلونة

تردد �ألربتو مورينو من ليفربول، فاأحرز �أيوزي برييز 
م�شهد  يف  �لأر�����س  ���ش��اح��ب  ي��ون��اي��ت��د  لنيوكا�شل  ه��دف��ا 
�ل�شيف  �لفريق  يف  �لدفاعية  �مل�شاكل  لب�س  بال  �أظهر 
خالل ثو�ن من �لأد�ء �ل�شيء ملد�فع �شمه �لفريق من 
هذ�  �شو�ريز  لوي�س  بيع  �شفقة  م��ن  جناه  م��ال  فائ�س 
ب��ني م�شجعي ليفربول  ي���دور  ب���د�أ  �ل���ذي  ه��و �حل��دي��ث 
�لر�شائل  وع����رب  �لن���رتن���ت  ع��ل��ى  �ل���درد����ش���ة  غ����رف  يف 
�لأ�شلي  �لوقت  نهاية  �شافرة  ثو�ن من  �لن�شية خالل 
1-0 يف نيوكا�شل و�شط  للمبار�ة �لتي خ�شرها �لفريق 
ت�����ش��اوؤلت و����ش��ع��ة ع��ن �شحة �مل�����ش��ار م��ن �لأ���ش��ا���س لكن 
يف  �لر�بعة  �خل�شارة  ف��اإن  رودج���رز،  لربيند�ن  بالن�شبة 
ب���ال���دوري ه���ذ� �مل��و���ش��م مي��ك��ن تف�شريها  10 م��ب��اري��ات 
كلحظة م��ن �جل��ن��ون �ل��دف��اع��ي. وق��ال رودج���رز ملحطة 
وهذ�  خطاأ  على  عاقبونا  �لتلفزيونية  �شبورت  ب��ي.ت��ي 
�لإ����ش���ارة  ب�����دوؤو� يف  ل��ك��ن م�شجعني  �مل���ب���ار�ة  ك��ل��ف��ن��ا  م���ا 
و�لب�شر  �ل�شمع  كان ملء  �لذي  للمدرب  �للوم  باأ�شابع 
وبينما  ثاقبة.  باأعني  ير�قب  �لآن  لكنه  �ملا�شي  �ملو�شم 
مربر�ت  ع��ن  ل���رودج���رز  ك��رم��ا  �أك���رث  م�شجعون  يبحث 
كاإ�شابة �ملهاجم د�نييل �شتوريدج، ي�شري �آخرون للدفاع 
�لالعبني  كرثة  رغم  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  يف  يعاين  �ل��ذي 
�شو�ريز  �لهد�ف  رحيل  فبعد  لتعزيزه.  �ن�شمو�  �لذين 

جنيه  م��ل��ي��ون   130 ل��ي��ف��رب��ول  �أن���ف���ق  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  �إىل 
9 لعبني  ل�شم  دولر(  ��شرتليني )207.94 مليون 
�إىل ليل معار�  �ل��ذي ع��اد  �أوري��ج��ي  ج��دد بينهم ديفوك 
�ملو�شم  للقوة  مفتقدة  بدت  ت�شكيلة  لدعم  و�ح��د  ملو�شم 
يف  �شيتي  ملان�ش�شرت  و�شيفا  ليفربول  حل  حني  �ملا�شي 
�أي  �لقدم. ومل يحقق  �ملمتاز لكرة  �ل��دوري �لجنليزي 
من �لالعبني �جلدد طفرة كربى، بل ف�شل بع�شهم يف 
�لبع�س  يظهر  حني  يف  �أ�شا�شا  �لالئق  بال�شكل  �لظهور 
ب��اأخ��ط��اء غ��ريت نتائج ب�شكل  �ل��ت��األ��ق  �لآخ���ر ملحات م��ن 

كامل وهفو�ت كارثية.
على  حافظ  بعدما  قلق  م�شدر  ليفربول  دف��اع  ويظل 
م��ب��ار�ة بجميع   15 ف��ق��ط يف  م��رت��ني  �ل�����ش��ب��اك نظيفة 
لوفرين  ديان  �لكرو�تي  و�أ�شيف  �ملو�شم  هذ�  �مل�شابقات 
جنيه  مليون   37 مقابل  ل��ل��دف��اع  م��وري��ن��و  و�لإ���ش��ب��اين 
��شرتليني جمتمعني لتعزيز �لدفاع �لذي �شمح بدخول 
50 هدفا يف �شباك �لفريق �ملو�شم �ملا�شي لكن �أخطاء 
�أم��ام مان�ش�شرت   1-3 �لهزمية  ليفربول  مورينو كلفت 
نيوكا�شل  يف  و�لآن  �مل��و���ش��م،  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  �شيتي 
فاإنه  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  ن��وع  لتوفري  لوفرين  �ن�شم  وبينما 
ب�شكل يفتقر  ي��ل��ع��ب  �ل����ذي  ل��ل��دف��اع  �ل��غ��م��و���س  �أ����ش���اف 

للر�حة يف �لركالت �لثابتة.

�ل�شعور  ت�شيل�شي  �لربتغايل جوزيه مورينيو مدرب  بد� على 
بعدم �لر�شا رغم فوز فريقه 2-1 على كوينز بارك رينجرز 
و�ل��ب��ق��اء يف ���ش��د�رة �ل����دوري �لجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ل��ك��رة �لقدم 
�لت�شجيل  �و���ش��ك��ار  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��و���ش��ط  �فتتح لع��ب  وب��ع��دم��ا 
ه���از�رد  �ي���دن  �لبلجيكي  �جل��ن��اح  �أ���ش��اف  ب��رب�ع��ة  لت�شيل�شي 
هدف �لفوز من ركلة جز�ء يف �ل�شوط �لثاين، ليظل �لفريق 
لكن  مناف�شيه،  �أق��رب  على  نقاط  ب��اأرب��ع  متفوقا  �ل�شد�رة  يف 
فريقه  �أد�ء  على  مورينيو  وحت�شر  �شعيد�.  يكن  مل  مورينيو 
و�نتقد  ب��ل  ت�شيل�شي  ج��م��اه��ري  م�����ش��ان��دة  ع���دم  م��ن  و����ش��ت��ك��ى 
�ل�شتاد  يف  �لكا�شفة  �لأ���ش��و�ء  ت�شغيل  عن  �مل�شوؤول  �ل�شخ�س 
يكفي  يلعب فريقي جيد� مبا  لل�شحفيني مل  وقال مورينيو 

لفرت�ت  ج��ي��دة  ق��دم  ك��رة  قدمنا  �أت��وق��ع.  كنت  مثلما  �أو 
و�أ�شعر  بالنقاط  �شعيد  �أن���ا  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر.  لي�س  لكن 

�ننا ن�شتحقها لكن �ن ن�شتحق �لنقاط و�ن نلعب 
ما  وهو  �شيء خمتلف متاما  للغاية  ب�شكل جيد 

�نتهت  جيدة  ف��رتة  لعبنا  و�أ���ش��اف  نفعله.   مل 
للفريق  بهدف  ب��د�أت  ف��رتة  ثم  �لأول  بالهدف 
لكن  �ل��ث��اين  بهدفنا  لي�س  و�ن��ت��ه��ت  �مل��ن��اف�����س 

ب��ارك ت�شدى  روب���رت جرين ح��ار���س كوينز 
لفر�شتني �أو ثالث فر�س �أبقت على فريقه 

يف �أجو�ء �للقاء. 
لنا  دقيقة   15 كانت  وتابع 

ثم 15 دقيقة للمناف�س 
وكنا نلعب يف مو�جهة 

دفاعيا  منظم  فريق 
ب�������������ش������ك������ل ج����ي����د 

للغاية. هذ� عمل 
ر�ئع من �ملدرب 

هاري ريدناب 
وت�������ش���ب���ب 

ل�����������ن�����������ا 

�ملا�شي  �لأ�شبوع  �لتوقيت  تغيري  وم��ع  �شعوبات.   يف  �ملناف�س 
�ل�شوط  منت�شف  يف  �لكا�شفة  ل��الأ���ش��و�ء  حاجة  هناك  كانت 
وقت  يف  ت�شغيلها  بعد  �شعيد�  يكن  مل  مورينيو  لكن  �لأول 

متاأخر.
�لأ�شو�ء  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  �ل�شخ�س  �ن  �أع��ت��ق��د  مورينيو  وق���ال 
�لكا�شفة كان يف نف�س �حلالة �ملز�جية للجمهور مع نوم �جلميع 
و�أ�شاف لقد �حتاج �ىل 20 دقيقة كي يفهم �ن �لظالم قد حل 
لكني �حتجت �ىل 30 دقيقة كي �أتفهم �ن �ملدرجات مل تكن 
خالية. عندما �أحرزنا هدفا �أدركت �ن �ملدرجات ممتلئة وهذ� 
جيد وعاد �لإ�شباين دييغو كو�شتا لقيادة هجوم ت�شيل�شي بعد 
ع�شالت  يف  �إ�شابة  ب�شبب  �ملا�شية  �جلولة  يف  غيابه 
��شتبدله  مورينيو  لكن  �خللفية،  �لفخذ 
�لثاين. وقال مورينيو  �ل�شوط  يف 
مل يقدم عر�شا جيد� للغاية مثل 
�لع�شالت  يف  �ل�شابة  �لفريق. 
بل  فقط  �جل�شد  على  ت��وؤث��ر  ل 
على تفكري �مل��رء و�أ���ش��اف بعد 
�مل��رء بخوف يف  ذل��ك ي�شعر 
يقلل  وه�����ذ�  �ل��ف��ع��ل  رد 
�شرعته بع�س �ل�شيء. 
����ش���ي���ك���ون �أف�������ش���ل يف 

�ملبار�ة �لقادمة. 

دفاع ليفربول يثري امل�شاكل رغم تعزيزه باملاليني 

مورينيو م�شتاء من اأداء ت�شيل�شي رغم ت�شدره للربميريليغ

انتقادات الذعة الأداء حكم املباراة

احلزن يخيم على ال�شحف ال�شعودية بعد هزمية الهالل



      

يزورون 19 بلدًا يف يوم واحد
يوبفيك )38  يوفند  و  عاماً(  يونغ )42  تاي  وهم  نرويجيني،  قام ثالثة 
قيا�شي  رقم  بتحقيق  �ملا�شي،  �ل�شهر  )39عاماً(،  جارفورز  وغونار  عاماً( 

عاملي جديد، وذلك بزيارة �أكرب عدد من �لدول يف يوم و�حد. 
وفقاً ملوقع �أوديتي �شينرت�ل ، �ليوم �ل�شبت، متكن �ملغامرون �لرنويجيون 
�لثالثة، من �ل�شفر �إىل 19 بلد�ً �أوروبياً يف يوم و�حد فقط، وبذلك متكنو� 

من حتطيم �لرقم �لقيا�شي بزيارة �أكرث من 17 بلد�ً.
�شبتمرب   22 �لإث��ن��ني،  ليل  منت�شف  بعد  �ل��ث��الث��ة،  �ل��رنوج��ي��ون  و�أن��ط��ل��ق 
�أوروبية متجاورة، وهي بلغاريا  )�أيلول(، من �ليونان يف رحلة تربط دوًل 
و�لنم�شا  و�شلوفينيا  و�لبو�شنة  وك��رو�ت��ي��ا  و�شربيا  وكو�شوفو  ومقدونيا 
و�ملجر و�شلوفاكيا وت�شيكيا و�أملانيا وهولند� وبلجيكا ولوك�شمبورغ وفرن�شا 
و�شوي�شر�، و�نتهى بهم �ملطاف يف ليختن�شتاين، قبل 20 دقيقة من �نتهاء 
�ليوم، ومل يتمكنو� من زيارة �إيطاليا، �لدولة رقم 20 على جدولهم، ل�شوء 

�لأحو�ل �جلوية. 
وقام �لأ�شدقاء طو�ل �لرحلة، باتباع ثالثة قو�عد ب�شيطة، هي �ملرور فقط 
يف كل بلد، وتقدمي �أدلة على ذلك، وق�شم �لرنويجيني �لثالثة �ملهام فيما 
بينهم، فتوىل يوفند يوبفيك م�شوؤولية قيادة �ل�شيار�ت طول �لرحلة، فيما 
توىل غونار غر�فورز مهام �لتخطيط وقر�ءة �خلر�ئط، �أما تاي يونغ باك 
فقام مبهام توفري �لطعام وم�شروبات �لطاقة �ملطلوبة. و�عتمد �ملغامرون 
�أ�شا�شي، على تاأجري جمموعة من �ل�شيار�ت، و�أي�شاً حجز  �لثالثة، ب�شكل 
�أن هذه هي �ملحاولة �لثانية لهم،  م�شبق لرحلتي طري�ن جتاريتني، علماً 

بعدما �أن عادلو� �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق، يف مايو )�أيار( �ملا�شي.

يبحر على جثة حوت ميت
باأغرب  ق��ام��ا  �أ���ش��رت�ل��ي��ني  �شخ�شني  ح���ول  ت��ق��ري��ر�ً  م���ريور  �شحيفة  �أوردت 
�لت�شرفات مع �لكائنات �لبحرية �ملتوح�شة، حيث قام �أحدهما بالإبحار على 
�أبي�س ميت و�لثاين �لتقط لنف�شه �شورة �شيلفي مع قر�س  ظهر جثة حوت 
ر�شدته  �أ�شرت�يل  ملو�طن  هي  �لأوىل  �ل�شورة  �لبحار.  �أعماق  حتت  مفرت�س 
�إنقاذ كانت تتجول بالقرب من �ملحيط وهو يبحر على جثة حوت  مروحية 
ميت بينما حتا�شره �أ�شماك �لقر�س �جلائعة، و�لتي جتمعت حوله على �شكل 
د�ئرة، بينما �أخذ �لرجل يقطع لها من حلم �حلوت لإطعامها.  و�أكدت �ملنظمة 
�أن حوتاً  تويرت  �شابق على  �لبحرية يف وقت  �ل�شالمة  �مل�شوؤولة عن مر�قبة 
�أبي�س عمالق وقر�س منر كبري �شوهد�ً يتعاركان باملنطقة. ويبدو �أن �لرجل 
ترك قاربه قبل �لت�شلق �إىل ظهر �حلوت �مليت بعد ظهر �أم�س �ل�شبت ليقوم 
بجولة على �ل�شفينة �لبحرية �لأكرب، ل�شبب غري معروف. وكانت �ل�شحيفة 
�شورة  �لتقاط  ق��رر  �شجاع  لغو��س  �ل�شور  من  جمموعة  �ل�شبت  ن�شرت  قد 
�شيلفي لنف�شه مع �شمكة قر�س بي�شاء �شخمة يف �أعماق �لبحار، حيث �قرتب 

�لرجل من �لقر�س ثم �لتقط �ل�شورة مب�شاعدة كامري� مائية متطورة.
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عنكبوت ي�شتوطن 
اأذن كاتي ميلوا

ذك���������������رت ������ش�����ح�����ي�����ف�����ة م���������ريور 
�لربيطانية �أن �ملغنية �جلورجية 
وكاتبة  �حل�����ش��ن��اء  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�كت�شفت  م��ي��ل��و�  ك��ات��ي  �لأغ������اين 
د�خل  يعي�س  �شغري�ً  عنكبوتاً  �أن 

�أذنها منذ قر�بة �أ�شبوع.
�جلميلة  �مل��ط��رب��ة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
)30 �شنة( �لتي غنت يف يوم من 
 Spiders( لأيام �أغنية ت�شمى�
�ل�شيف  �أن  �كت�شفت   )Web
غ���ري �مل���دع���و �ق��ت��ح��م �أذن���ه���ا عرب 
و��شتوطن  �لت�شجيل  ���ش��م��اع��ات 

فيها منذ قر�بة �أ�شبوع. 
علمت  عندما  �لنجمة  و�نده�شت 
�أذنها  د�خ��ل  يعي�س  �لعنكبوت  �أن 
�أ�شبوع، حيث توجهت  منذ قر�بة 
�حل�شرة  و�أخ�����رج�����ت  ل��ل��ط��ب��ي��ب 
و�شجلت عملية �لإخر�ج بالفيديو 
ون�شرتها على ح�شابها �ل�شخ�شي 

على �لن�شتغر�م .

تلتقي ابنها بعد فراق 57 عامًا 
�شكوت،  ك��ي��ف��ني  ���ش��م��ل  ع���ام���اً، مت مل   57 د�م  ف����ر�ق  ب��ع��د 
ديلي  موقع  وبح�شب  �أخ����رى.   م��رة  �حلقيقية  وو�ل��دت��ه 
�إلتقى كيفني �شكوت )57  �ل�شبت،  ميل �لربيطاين، يوم 
�لذي يعي�س يف تي�شيب�شتو، جنوب ويلز، وولد يف  عاماً(، 
د�ر لرعاية �لأمهات غري �ملتزوجات، يف لينكولن، بو�لدته 
�حلقيقية، بعد �أن �فرتق عنها وهو طفل ل يتجاوز عمره 

�ل�شتة �أ�شابيع.
وذكرت بات 78 )عاماً( ، �أم كيفني �حلقيقية، �أنها تركت 
لي�ش�شرت�شاير،  م��وب��ر�ي،  ميلتون  م��ن  بالقرب  منزلها 
 ،1957 ع��ام  منذ  تلتقه  مل  �ل��ذي  �بنها  ل��رتى  و�شافرت 
وقالت: مل �أفكر �أبد� �أنني �شاأرى كيفني مرة �أخرى، كنت 
�أحتفظ له ب�شورة و�حدة فقط، ولكنها �أتلفت منذ عدة 
�شنو�ت . و�أ�شافت، ما زلت �أتذكر يوم �لإثنني، 20 �أكتوبر 
�أعطيته لعائلة بالتبني،  1957، عندما  )ت�شرين �لأول( 
ذ�ك، ولكن مل  ينفطر حني  قلبي  وك��ان  برعايته،  لتقوم 

يكن لدي �أي حل �أخر .
وكان كيفني يف منزله، عندما رن جر�س �لهاتف، و�شاألته 
�مر�أة عن يوم ميالده، وعندما �أجابها، قالت له �أنا �أمك . 
وقال كيفني: �أ�شبح �لآن لدي �أم، و�أنا �أحبها، هذ� �أهم ما 
يف �لأمر ، و�أ�شاف، بعد وفاة �أمي بالتبني، قررت �أنه حان 

�لوقت لأعرف من هي �أمي �حلقيقية .

م�شابقة ملكة جمال للمعمرات
60 من  �ل�  �ملتجاوز�ت �شن  �لن�شاء  �شاركت جمموعة من 
م�شابقة  يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أنحاء  خمتلف 
�مل���ع���م���ر�ت . وق���ام���ت �مل��ت�����ش��اب��ق��ات بعر�س  م��ل��ك��ة ج��م��ال 
م��ه��ار�ت��ه��ن �ل��ت��ي ت��ن��وع��ت ب��ني �ل��رق�����س و �ل��غ��ن��اء وحتى 
�لعزف على �لبيانو، وفازت يف �لنهاية با�شتي غوديل من 
ولية فريجينيا بامل�شابقة. و�أكدت �مل�شرتكات يف �مل�شابقة 
�أنف�شهن  يف  �لثقه  منحهن  �لتجربة،  لتلك  خو�شهن  �أن 

مرة �أخرى و�أكدت لهن قدرتهن �مل�شتمرة على �لعطاء.

تتخ�ش�ص يف القانون على منت �شفينة 
�شفينة  م��نت  على  ك��ام��اًل  ف�شاًل  �شعودية  طالبة  ق�شت 
����ش��ت��م��رت مل���دة ���ش��ه��ري��ن، ك��ج��زء م��ن ���ش��اع��ات �لتخ�ش�س 
لدر��شة مو�د جامعية يف �لقانون متنقلة بني ع�شر دول 
�أوروب��ا. قامت �لطالبة مرمي �لدباغ يف ق�شم �لقانون  يف 
بجامعة د�ر �حلكمة بهذه �لرحلة خالل �لف�شل �لدر��شي 
2014، وذلك بهدف خو�س جتربة فريدة من  �ل�شيفي 
نوعها، وفقاً ل�شحيفة عكاظ �ل�شعودية.  وعن جتربتها، 
ودينها  وطنها  فيها  مثلت  لأنها  مفيدة  كانت  �إنها  قالت 
ع��ل��ى ع���دة م�����ش��ت��وي��ات، وت�����ش��رح: يف ���ش��ت��وك��ه��ومل حظيت 
بفر�شة �أخذ عدد من �لطالبات لزيارة م�شجد، و�شاركت 
عديدة  مو�شوعات  يف  �ملفيدة  �ملحادثات  من  �لعديد  يف 
غريت روؤيتي للعامل . و�أعربت عن فخرها يف م�شاهمتها 
بن�شر تر�ث بلدها يف �لدول �لتي ز�رتها، �شيما �أنها كانت 
�مل����ر�أة �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي ت��رت��دي �حل��ج��اب �لإ���ش��الم��ي على 
�شورة  ت�شويب  حاولت  �أنها  �إىل  م�شرية  �ل�شفينة،  منت 
�لدين �لإ�شالمي من خالل �ملحادثات وجل�شات �لأ�شئلة 

و�لأجوبة �لتي ��شت�شافتها. 

هدية حتول فتاة اإىل مليونرية 
مل تكن هدية عيد ميالد فتاة �أمريكية هذ� �لعام كغريها من �لأعو�م �ل�شابقة، فعلى �لرغم من �أن و�لدها مل ي�شرت 
لها �ملالب�س و�حللي �لثمينة، و�كتفى باإهد�ئها بطاقتي يان�شيب قيمة كل منهما 20 دولر�ً فقط، �إل �أن فرحتها 

كانت غامرة، عندما ربحت �إحدى �لبطاقتني مبلغ 4 مليون دولر، لتكون �أغلى هدية تتلقاها يف حياتها.
وحتولت ديزي �أوكامبو )19 عاماً( �لتي تعي�س مع و�لديها و�شقيقتها يف �شيكاغو، �إىل مليونرية بني ع�شية و�شحاها، 
�ليان�شيب �للتني ح�شلت عليهما كهدية عيد  �إحدى بطاقتي  �أن حكت  �ملا�شي، بعد  �أكتوبر )ت�شرين �لأول(   7 يف 

ميالدها من و�لدها بح�شب ما �أوردت �شحيفة نيويورك د�يلي نيوز �لأمريكية.
وذكرت ديزي يف حديث ل�شبكة �إن بي �شي �شيكاغو �لإخبارية �أنها مل ت�شدق عينيها عندما �شاهدت �لرقم يف �إحدى 

حمطات �لوقود، و�أخذت ت�شرخ باأعلى �شوتها من �شدة �لفرح.
و�أ�شافت ديزي �لتي تعمل بدو�م جزئي يف حمل مالب�س �إىل جانب �لدر��شة: تابعت عملي يف ذلك �ليوم دون �أن �أخرب 

�أحد�ً باأي �شيء، لقد كانت �أف�شل هدية �أتلقاها يف حياتي .
و�أ�شارت ديزي �إىل �أن مبلغ �جلائزة �شيمهد �لطريق لها لتحقيق حلمها يف �أن ت�شبح ممر�شة، حيث �شت�شتخدم جزء�ً 

من �لنقود لدفع م�شاريف �لدر��شة، بالإ�شافة �إىل �أنها تخطط ل�شر�ء منزل جديد للعائلة.

االثنني -   3   نوفمبر   2014 م   -  العـدد    11247
Monday  3  November   2014  -  Issue No   11247

مقهى يبيع الفطائر باملخدرات
تفجرت ف�شيحة مدوية يف مدينة كر�كوف �لبولونية بعد �أن تبني 
�لتي حتتوي على مو�د  �لفطائر  ببيع  يقوم  �إح��دى مقاهيها  ب��اأن 
عالية �لقيمة من خمدر �ملورفني �لأمر �لذي يجعل من يزور هذ 
�ملقهى ويتناول هذه �لفطائر يت�شرف وكاأنه قد تعاطى �ملخدر�ت.

�إىل  �ملا�شي  ي��وم �جلمعة  �م��ر�أة  �لق�شة عندما و�شلت  ب��د�أت  وق��د 
ب�شكل  تت�شرف  وه��ي  ك��ر�ك��وف  مدينة  م�شفى  يف  �لنف�شي  �لق�شم 
غريب كما ل��و نها كانت حت��ت ت��اأث��ري خم��در ، غ��ري �أن �مل���ر�أة وفق 
نوع  �أي  تتعاطى  باأنها ل  �أق�شمت  �ندرزيه كوليغ  �مل�شت�شفى  مدير 
من �ملخدر�ت و�أنها تناولت �شباحا فطور� عاديا عبارة عن فطائر 

��شرتتها من مقهى خا�س ببيع �حللويات يف �ملدينة .
و�أ�شاف �ملدير باأن �بنة �إحدى �ملري�شات يف �مل�شت�شفى قد تناولت 
لها  �أجريت  �لتي  �لتحليالت  و�أظهرت  �لفطائر  هذه  نف�س  �أي�شا 
�أح��د �لأطباء باإجر�ء عملية  وج��ود خم��در�ت يف ج�شمها فيما قام 
من  �لفطائر  نف�س  ب�شر�ء  �أي�شا  ق��ام  �أن  بعد  نف�شه  على  �ختبار 

�ملقهى فتبني �أي�شا وجود مو�د مدمنة يف ج�شمه . 
وقد قام موظفو ق�شم �ملخترب�ت يف �مل�شفى بزيارة �ملقهى و��شرتو� 
منها كمية من هذه �لفطائر و�أج��رو� عليها �لتحليالت �ملخربية 
ب�شكل مرتفع فيها على  �ملورفني  �لالزمة فتبني لهم وجود مادة 

خالف �لفطائر �لتي ��شرتوها يف مقاهي �أخرى جماورة .

اأبلغت اأبناءها قرارها بقتلهم ونفذته 
�أن  �لأردن��ي��ة،  �لعا�شمة  يف  قتل  جرمية  م��ن  جنتا  طفلتان  �أف���ادت 
�لأم �أبلغت �أبناءها ظهر �ليوم �لذي �شبق �جلرمية، نيتها قتل كل 
�لجتماعية  �أو�شاعهم  �أن  �أي�شا  �أبلغتهن  و�أنها  و�لنتحار،  �أبنائها 
وباأن  و�ل��ده��م،  �شجن  بعد  خ�شو�شا  للغاية،  �شيئة  و�لقت�شادية 

م�شريهم �إىل �ل�شارع.
وكانت �لأم �لأربعينية �أقدمت فجر �ل�شبت قبل �ملا�شي، على قتل 
ثالثة من �أطفالها خنقا، يف �أثناء نومهم، فيما حاولت قتل �بنتني 

�أخريني، �إل �أنهما لذتا بالفر�ر.
ويف وقت مت فيه �إيد�ع �لفتاتني �لناجيتني يف �إحدى دور �لرعاية، 
فاإن �لأم حاليا تعاين من حالة �شحية حرجة، ��شتوجبت نقلها �إىل 

�لعناية �حلثيثة �إثر ف�شلها يف حماولة �لنتحار.
�أي��ا من �لأبناء مل ياأخذ كالم �لأم  �إن  وقالت �لفتاتان، يف �لإف��ادة 
و�لقلق  �لإحباط  تعبري عن حالة  قالته  ما  �أن  ، مقدرين  بجدية 
تقدم على  �أن  ي�شتحيل  و�أنها  تعي�شها منذ فرتة،  �لتي  و�لع�شبية 

خطوة من هذ� �لنوع .
لكنهما  �أ�شقائهن  بقتل  ت��ق��وم  و�لدتهما  �شاهدتا  �أن��ه��م��ا  و�أف��ادت��ا 
�لأم  حم��اول��ة  وع��ن��د  �لأم،  فعل  ردة  م��ن  خ��وف��ا  ب��ال��ن��وم،  تظاهرتا 
قتلهما، طلبتا �أن ت�شمح لهما بال�شالة، وحينها متكنتا من �لهرب 

و�ل�شتغاثة باجلري�ن وحار�س �لعمارة .
قبل  م��ا  ملرحلة  ع��دي��دة  ج��و�ن��ب  ت�شمنت  �لفتاتني،  �إف���ادة  �أن  بيد 
�جلرمية، لتك�شف عن عنا�شر خلل عدة يف حماية �شحايا �لعنف، 
�لنتهاكات  ع��ن  �لتبليغ  خ��دم��ات  ب�شعف  يتعلق  م��ا  يف  خ�شو�شا 

�لو�قعة بحق �لطفل.
على  د�أب  �لأب  ف��اإن  ع��ام��ا(،   16( �ل��ك��ربى  �لفتاة  رو�ي���ة  وبح�شب 
�لتحر�س بها ، منذ كان عمرها ع�شرة �أعو�م، لكنها يف ذلك �حلني 

املمثلة كيت هد�سون خالل ح�سورها حفل LACMA الفنى �حفل تكرمي باربرا كر�غر �كوينتني تارانتينو يف لو�س اجنلي�س. )ا ف ب(مل تكن تدرك فعليا �أفعال و�لدها .

ليلى علوي تنفي 
تدبي�ص معدتها

ن��ف��ت �ل��ف��ن��ان��ة ل��ي��ل��ى ع���ل���وي ما 
عملية  �إج�����ر�ئ�����ه�����ا  ع�����ن  ت�������ردد 
على  �شاعد  مما  معدة،  تدبي�س 
وزنها  يف  �مل��ف��اج��ئ  �لن��خ��ف��ا���س 
وظهورها ب� قو�م مثايل ، وذلك 
من خالل �لفوتو �شي�شن ، �لتي 
�أط��ل��ق��ت��ه��ا يف �ل��ف��رتة �لأخ����رية، 
و�أثارت �شجة كبرية يف �ملجتمع 

�مل�شري.
 ليلى قالت يف ت�شريحات خا�شة 
نظاًما  ت��ت��ب��ع  �إن���ه���ا  م��ق��ت�����ش��ب��ة، 
غذ�ئًيا منذ فرتة، وحتر�س على 
ممار�شة �لريا�شة يومًيا، ل�شيما 
�جلري، بالإ�شافة �إىل �هتمامها 
و�لفاكهة،  �خل�����ش��رو�ت  بتناول 
لفتة �إىل �أن �لنيولوك �جلديد، 
ومل  ط���ف���ي���ف���ة،  ب���ت���غ���ي���ري�ت  مت 
روج  كما  عمليات  �أي  على  ُتقدم 

�لبع�س.

اإلي�شا تتن�شل من 
م�شوؤولية التعدي على 

اأول مرة حتب 
�أن تنحي نف�شها نهائًيا، عن �ل�شد�م �لقائم بني ورثة �لفنان منري  �إلي�شا،  �لنجمة  قررت 
�لأ�شمرعبد �حلليم حافظ،  �لعندليب  �لتي قدمها   ، �أول مرة حتب  �أغنية  م��ر�د، �شاحب 
وقامت بتقدميها ب�شكل جديد �إلي�شا من خالل �ألبومها �لأخري حالة حب ، حيث رف�شت 
لل�شوتيات  روتانا  �شركة  جتاه  �لورثة  من  �ملقامة  �لق�شائية  �لدعوى  يف  طرًفا،  تكون  �أن 
و�ملرئيات. �لدعوى �أقيمت من جانب �لفنان زكي فطني عبد �لوهاب، �أ�شرف وجيه �أباظة، 
جنل �لفنانة ليلى مر�د، حيث يكون �شاحب �لأغنية �لأ�شا�شية خالهما، وقد حركا �لدعوى 
بتهمه �لتعدي على �مللكية �لفكرية، مطالبني بتعوي�س مادي 200 �ألف جنيه مع �شرورة 

يقول باحثون �إن �لأمريكيني ي�شتهلكون �لكثري من 
بالقليل  لي�س  و�إن قدر�  �لطعام(  �ل�شوديوم )ملح 

من هذه �لكمية �لكبرية يكمن يف �ل�شطائر.
عاد�ت  يتناول  وطني  م�شح  بيانات  �إىل  و��شتناد� 
تو�شلت  و�ح��د  يوم  �لأمريكيني خالل  �لأك��ل عند 
للبالغني  �لإجمايل  �لعدد  ن�شف  �أن  �إىل  �لدر��شة 
على  ح�شلو�  ذلك  فعلو�  من  و�أن  �شطرية  تناولو� 
�شعر�ت حر�رية �أكرث وكميات �أكرب من �مللح مقارنة 

مبن مل ياأكلو� �شطائر.
وق����در ف��ري��ق �ل���در�����ش���ة �أن �ل�����ش��ط��ائ��ر ت�����ش��اه��م يف 
�ملتو�شط بنحو خم�س كمية �ل�شوديوم �لذي يدخل 

�جل�شم يف �ليوم �لو�حد.
وق���ال���ت رون������د� ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان �ل���ت���ي ق�����ادت فريق 
�أبحاث  ت��غ��ذي��ة يف جم��م��وع��ة  �ل��ب��ح��ث وه���ي ع��امل��ة 
�لأمريكية  �لزر�عة  ل��وز�رة  �لتابعة  �لغذ�ء  در��شات 
�ل�شوديوم  م��ن  ز�ئ���دة  لكمية  �جل�شم  �مت�شا�س 

خطر على �ل�شحة ب�شبب �لعالقة بني �ل�شوديوم 
و�شغط �لدم. 

 2010 لعام  �لغذ�ء لالأمريكيني  �ر���ش��اد�ت  وذك��رت 
زيادة  �أن  �لأمريكية  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
بزيادة  ع��الق��ة  ل��ه��ا  �جل�����ش��م  يف  �ل�����ش��ودي��وم  ن�شبة 
�رتفاع �شغط �لدم وهو ما يوؤدي بدوره �إىل زيادة 
�لقلبية  و�لنوبة  �لقلب  �أمر��س  �ل�شابة  خماطر 

�لحتقانية و�أمر��س �لكلى.
بتقليل  �لأطفال  خا�شة  �جلميع  �ل��وز�رة  وتو�شي 
�إىل  يوميا  �جل�شم  ت��دخ��ل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ودي��وم  كمية 
2300 ملليجر�م ل �أكرث �أي ما يعادل ملعقة �شاي 

من �مللح.
بالربيد  ر�شالة  هيلث يف  ل��روي��رتز  رون���د�  وق��ال��ت 
تناولو� عدد�  ع��ام  ب�شكل  �ل��رج��ال  �إن  �لل��ك��رتوين 
�شعف  ق��ر�ب��ة  على  وح�شلو�  �ل�شطائر  م��ن  �أك���رب 

كمية �ل�شوديوم �لتي دخلت �أج�شام �لن�شاء.

ال�شطائر م�شدر للكثري من ملح الطعام  حالق يرف�ص 
حالقة �شعر جنل 

كامريون
�بن  �شعر  رف�س حالق بريطاين، تخفيف 
رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون 

�لذي كان حا�شر� مع جنله. 
�شاحب  �أن  �ل���ي���وم  رو����ش���ي���ا  م���وق���ع  ون���ق���ل 
�ل�شالون، �لذي يوجد يف �لعا�شمة لندن، 
لكامريون  �حلالقة  خدمة  تقدمي  رف�س 

�لبن مربر� ذلك بان�شغال كل حالقيه. 
وت���ق���دم خ���دم���ات �حل���الق���ة ع����ادة لرئي�س 
�ل�����وزر�ء ك���ام���ريون و�أف�����ر�د ع��ائ��ل��ت��ه مبقر 
���ش��رتي��ت على  د�ون��ي��ن��ج   10 �حل��ك��وم��ة يف 
�لعا�شمة  يف  �مل��ع��روف  �ل�شعر  م�شفف  ي��د 

�لربيطانية لينو كاربو�شريو. 
لكن هذه �ملرة �نتقل كامريون مع �بنه �إىل 
�شالون �حلالقة. لكن �شاحبه �عتذر عن 


