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انطلق مزاينة بينونة للإبل يف املنطقة 
الغربية وم�شاركات اإماراتية متعددة

عربي ودويل

بح�شور حاكم ال�شارقة .. اأحمــد اأبــو الغيـــط يعـــر�ص 
�شهادتــــه علــــى فتــــرة احلـــرب وال�شـــلم يف م�شــــــر

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

»دول اجلوار« تعكف على 
بلورة موقف موحد يف ليبيا

•• دبي - وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن العامل اليوم اأ�شبح يف حاجة اأكرث من 
اأي وقت م�شى لتن�شيق اجلهود وتوحيد الروؤى و�شياغة حلول م�شرتكة 
للعديد من التحديات االجتماعية واالقت�شادية والتنموية التي تواجه 
والتحديات  اكثثرث عوملة  اأ�شبح  الثثيثثوم  الثثعثثامل  بثثاأن  �شموه  واأ�ثثشثثاف  دولثثه 
وفكر  م�شرتك  بعمل  اإال  ملواجهتها  �شبيل  وال  للحدود  عابرة  اأ�شبحت 

وا�شح وتوحيد جدي للطاقات الدولية.
جاء ذلك مبنا�شبة افتتاح �شموه لقمة جمال�س االأجندة العاملية 2014 
اليوم والتي ت�شت�شيفها دولة االإمارات يف الفرتة من 9 اإىل 11 نوفمرب 
روؤو�شاء  ونثثواب  دول  لروؤ�شاء  امل�شتوى  رفيعة  عاملية  مب�شاركة  اجلثثاري 

وروؤو�شاء حكومات ووزراء و�شخ�شيات �شيا�شية واقت�شادية عاملية.
اآل مكتوم ترحب دولة  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأ�شاف �شاحب 
�شياغة  يف  النجاح  لهم  وتتمنى  القمة  ب�شيوف  و�شعبا  قيادة  االإمثثثارات 
دولة  وتفخر  الق�شايا  من  العديد  حثثول  م�شرتكة  عاملية  روؤى  وبثثلثثورة 
تكون  باأن  التوايل  على  ال�شابع  للعام  للقمة  ا�شت�شافتها  االإمثثارات عرب 
االأفثثثكثثثار و�ثثشثثيثثاغثثة احلثثلثثول و�شنع  من�شة عثثاملثثيثثة مثثفثثتثثوحثثة الجثثتثثمثثاع 

امل�شتقبل.
)التفا�شيل �س2(

   

اطلقت مبادرة )�سبت( للأن�سطة املدر�سية
الرتبية توؤكد: ال �صحة ملا يرتدد حول دوام 

ال�صبت وامل�صاركة باملنا�صط يف العطالت اختياري
•• دبي – حم�شن را�شد 

نثثفثثت وزارة الثثرتبثثيثثة والثثتثثعثثلثثيثثم مثثا يثثثثردده املثثثيثثثدان الثثثرتبثثثوي جملة 
وتف�شيال ، عرب ر�شائل متداولة على الوات�شاب باإلغاء عطلة ال�شبت 
باملدار�س موؤكدة اأنه ال �شحة مطلقا ملا يتداول بامليدان ، وكان معايل 
وزير الرتبية والتعليم يف لقائه بو�شائل االإعالم موؤخرا قد نفى ما 
يرتدد يف هذا ال�شاأن ، كما جاء رد الثثوزارة على ما يرتدد من خالل 
االأجندة املدر�شية 2014 – 2015 ، والتي عممتها وزارة الرتبية 
موؤخرا على كافة املناطق التعليمية واملدار�س ، وجاء يف ذيل االأجندة 
حول اأهميتها يف رقم -4- ا�شتثمار اأيام االإجازات من خالل اأن�شطة 
واأندية طالبية هادفة اأيام ال�شبت ، مما يوؤكد عدم �شحة ما يتداول 
، كما تناول بع�س العاملني بامليدان الرتبوي اأي�شا ر�شائل اأن هناك 
، لتنفيذ فعاليات  ال�شبت  يثثوم  بثثالثثدوام  بثثاإلثثزامثثهثثم  بثثثالثثثوزارة   تثثوجثثه 
املنا�شط املدر�شية والرحالت كبديل عن تنفيذها يف االأيام الدرا�شية 
، وردا على ما طرحته )الفجر( يف لقائها بث اأمل الكو�س وكيل الوزارة 
يرتدد  ملا  �شحة  ال  اأنثثه   ، املدر�شية  والبيئة  االأن�شطة  لقطاع  امل�شاعد 
واأن اأمر امل�شاركة يف فعاليات االأن�شطة اأيام العطالت اختياري ولي�س 

اإجباري.
)التفا�شيل �س5(

رحب بامل�ساركني يف قمة جمال�س الأجندة العاملية 

حممد بن را�صد: االإمارات اأ�صبحت من�صة عاملية 
الجتماع االأفكار و�صياغة احللول و�صنع امل�صتقبل

مواقــيت ال�صالة
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تركت لقواعدها حرية الختيار:
تون�س: النه�صة تقرر عدم دعم اأي مر�صح للرئا�صية..!

تقدم لالأكراد يف كوباين وق�صف مواقع لداع�س ب�صوريا

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأخريا، وبعد ماراتون من امل�شاورات الداخلية وطيف 
النه�شة  حثثركثثة  اأ�ثثشثثدلثثت  للرئا�شة،  املرت�شحني  مثثن 
االإ�شالمية يف تون�س ال�شتار على م�شل�شل من �شتدعم 
حدا  بثثقثثرارهثثا  وا�ثثشثثعثثة  للرئا�شية،  املثثرت�ثثشثثحثثني  مثثن 
مر�شحها  عن  اإعالنها  انتظار  واكب  الذي  للت�شويق 
املثثفثث�ثثشثثل، ومثثنثثهثثيثثة بثثذلثثك تثثعثثب طثثابثثور املرت�شحني 
بثثابثثهثثا خثثاطثثبثثني ودهثثثثا ومنتظرين  عثثلثثى  الثثواقثثفثثني 

جوابها.
اجتماع جمل�س  النه�شة يف ختام  اأعلنت حركة  فقد 

•• عوا�شم-وكاالت:

الثثكثثردي من حتقيق  ال�شعب  وحثثدات حماية  متكنت 
تقدم يف مدينة عني العرب )كوباين( التي يدافعون 

عنها يف وجه تنظيم داع�س. 
وقال املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان يف بيان، ام�س 
مقاتلي  مثثع  ا�شتباكات  عقب  جثثاء  ذلثثك  اإن  ال�شبت، 
 13 اأ�شفرت عن مقتل ما ال يقل عن  تنظيم داع�س 
وحدات  لثثدى  بع�شهم  جثث   التنظيم،  مثثن  م�شلحا 
احلماية، اإ�شافة ملقتل ما ال يقل عن �شتة من وحدات 

احلماية. 

�ثثثشثثثورى احلثثثركثثثة، عثثثن عثثثدم دعثثمثثهثثا الأي مثثر�ثثشثثح يف 
االنثثثتثثثخثثثابثثثات الثثرئثثا�ثثشثثيثثة تثثثاركثثثة لثثثقثثثواعثثثدهثثثا حرية 

االختيار. 
وياأتي هذا االإعالن لي�شع حدا للتكهنات بخ�شو�س 
النه�شة  حركة  بدعم  �شيح�شى  للرئا�شة  مر�شح  اأي 
قرطاج،  نحو  لل�شباق  مر�شح  اأي  تقدم  مل  اأنثثهثثا  مبثثا 
علما اأنه مل�شمون قرارها تاأثري يف نتائج االنتخابات 
نوفمرب  من  والع�شرين  الثالث  يف  املقررة  الرئا�شية 
اجلماهريية  قاعدتها  حجم  اإىل  بالنظر  اجلثثثثاري، 

كثاين قوة انتخابية بعد حركة نداء تون�س .
)التفا�شيل �س12(

واأ�شار املر�شد اإىل اأن عدة حماور مبدينة عني العرب 
ت�شهد تبادال الإطالق نار.  

للتحالف،  تابعة  طثثائثثرات  ق�شفت  اأخثثثرى،  جهة  مثثن 
�شوريا  �شمال  يف  داع�س  لتنظيم  مواقع  ال�شبت،  ليل 
ال�شوري  املر�شد  وقثثال  نفطي.   بينها حقل  و�شرقها 
اأربعة  دوت  اإلثثثكثثثرتوين  بثثريثثد  يف  االإنثثث�ثثثشثثثان  حلثثقثثوق 
ال�شرقي ليال ناجمة  الثثثزور  انثثفثثجثثارات يف ريثثف ديثثر 
على  الثثثدويل  العربي  التحالف  نفذها  �شربات  عثثن 
بني  للتنظيم  وحاجز  النفطي  التنك  حقل  منطقة 
بلدة غرانيج وقرية البحرة يف الريف ال�شرقي لدير 

الزور، ما اأدى اإىل مقتل �شخ�شني. 

مينيون يتظاهرون مطالبني بخروج امللي�شيات امل�شلحة من �شنعاء )ا ف ب(

روؤ�شاء م�شر واليونان وقرب�س واياديهم مت�شابكة عقب املوؤمتر ال�شحفي

وزيرة خارجية االحتاد االوروبي تتفقد احدى املدار�س التابعة لالمم املتحدة يف غزة  )ا ف ب( 

•• عوا�شم-وكاالت:

قثثثالثثثت وزيثثثثثثرة خثثثارجثثثيثثثة االحتثثثثاد 
موغرييني  فيديريكا  االوروبثثثثي 
ويجب  ميكن  القد�س  ان  ال�شبت 
ان تثثثكثثثون عثثا�ثثشثثمثثة لثثثدولثثثتثثثني يف 
الفل�شطينية  الثثدولثثة  اىل  ا�ثثشثثارة 
امل�شوؤولة  وقثثثثالثثثثت  وا�ثثثشثثثرائثثثيثثثل. 
رئي�س  لثثقثثائثثهثثا  عثثقثثب  االوروبثثثثيثثثثة 
رامي احلمد  الفل�شطيني  الوزراء 
القد�س  نعم  نعم،  اهلل  رام  يف  اهلل 
عا�شمة  تثثكثثون  ان  ويثثجثثب  ميثثكثثن 
لثثدولثثتثثني. واكثثثدت وزيثثثر خارجية 
فيديريكا  االوروبثثثثثثثثثثي  االحتثثثثثثثثاد 
مثثوغثثرييثثنثثي يف قثثطثثاع غثثثزة ام�س 
ان االحتثثثثثثثاد يثثثريثثثد اقثثثثامثثثثة دولثثثثة 
ا�شتمرت  حثثثثني  يف  فثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثة 
القد�س  يف  ال�شبت  ليل  املواجهات 
فل�شطينيني  �شبان  بني  ال�شرقية 

وعنا�شر ال�شرطة اال�شرائيلية.
موؤمتر  يف  مثثثوغثثثرييثثثنثثثي  وقثثثثالثثثثت 
مثثثدر�ثثثشثثثة  عثثثثقثثثثدتثثثثه يف  �ثثثثشثثثثحثثثثايف 
البحرين لالجئني الفل�شطينيني 
الثثثثثتثثثثثي تثثثثثثثثثثثوؤوي اكثثثثثثثرث مثثثثثثن الثثثثف 
نثثثثازح مبثثنثثطثثقثثة تثثثل الثثثهثثثوى غرب 
نثثثريثثثد عمليا  نثثحثثن  مثثديثثنثثة غثثثثزة 
موقف  فثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثة.هثثذا  دولثثثثثثة 
االحتثثاد االوروبثثثي انثثه يريد دولة 
فل�شطينية واعتربت ان العامل ال 

وحكومة الوفاق الوطني يف قطاع 
غزة وامتنى ان يكون ذلك ممكنا 

يف امل�شتقبل القريب.
حملي  مثثث�ثثثشثثثوؤول  اأكثثثثثثد  ذلثثثثثك  اىل 
ال�شلطات  ان  امثثث�ثثثس  فثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثي 
اال�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة �ثثشثثلثثمثثت عثثثثثددا من 
�ثثشثثكثثان قثثثريثثثة بثثيثثت اكثث�ثثشثثا جنوب 
مب�شادرة  يق�شي  قثثثرارا  الثثقثثد�ثثس 
ما يقارب من 13 الف دومن من 

ارا�شي القرية.
وا�ثثشثثاف �ثثشثثعثثادة اخلثثطثثيثثب رئي�س 
جمثثلثث�ثثس حمثثلثثي بثثيثثت اكثث�ثثشثثا “هذا 
القرار ي�شادر ما تبقى من ارا�شي 
�ثثشثثودرت م�شاحات  الثثتثثي  الثثقثثريثثة 
�شابقة  �ثثشثثنثثوات  يف  مثثنثثهثثا  اخثثثثثرى 

الأغرا�س اال�شتيطان.
وجثثثاء يف الثثقثثرار ،يثثتثثم و�ثثشثثع اليد 
امنية”  االرا�ثثشثثي الغثثرا�ثثس  على 
بثثخثثرائثثط تو�شح  الثثثقثثثرار  وارفثثثثثق 
مثث�ثثشثثاحثثات مثثواقثثع االرا�ثثثشثثثي التي 

تقرر م�شادرتها.
االأرا�شي  ا�شحاب  القرار  وميهل 
لالعرتا�س  ايثثام  �شبعة  املثث�ثثشثثادرة 

على م�شادرة ارا�شيهم.
القرار  هثثذا  اأن  اخلطيب  واأو�ثثشثثح 
يثثاأتثثي بثثعثثد اإعثثثثالن االحثثثتثثثالل عن 
ا�شتيطانية  وحثثثثثدة   240 بثثثنثثثاء 
جثثثثديثثثثدة يف مثث�ثثشثثتثثوطثثنثثة رامثثثثثوت 

املقامة على ارا�شي القرية.

فيديريكا موغرييني توؤكد ان العامل لن يحتمل حربا رابعة يف غزة

االحتاد االأوروبي: القد�س يجب اأن تكون عا�صمة لدولتني 

•• �شنعاء-اأ ف ب:

التمرد  عنا�شر  من  ع�شرات  قتل 
اليمن  يف  امثثث�ثثثس  فثثجثثر  احلثثثوثثثثي 
لتنظيم  مثثثثثثثزدوج  هثثثجثثثوم  خثثثثثالل 
القاعدة االإرهابي، وفق م�شادر يف 

التنظيم والقبائل.
انتحاريا  ان  قبلية  وقالت م�شادر 
يقود �شيارة مفخخة اقتحم مركزا 
طبيا حوله احلوثيون اىل ثكنة يف 
 150( رداع  مدينة  قرب  املنا�شح 
اىل  م�شرية  �شنعاء(،  جنوب  كلم 
مثثقثثتثثل عثثث�ثثثشثثثرات اال�ثثثشثثثخثثثا�ثثثس يف 

الهجوم.
القاعدة من جهته  تنظيم  واعلن 
احلوثيني  عثثث�ثثثشثثثرات  ان  بثثثيثثثان  يف 

قتلوا وجرحوا يف الهجوم.
ويف الهجوم الثاين اطلق م�شلحون 
مثثن الثثقثثاعثثدة الثثنثثار عثثلثثى مدر�شة 
ا�شتوىل عليها احلوثيون يف وادي 
اجلراح قرب رداع، بح�شب م�شادر 

قبلية والقاعدة.
اربعة  ان  الثثقثثاعثثدة  بثثيثثان  واو�ثثشثثح 

•• القاهرة-اأ ف ب:

والثثثيثثثونثثثان وقرب�س  دعثثثت مثث�ثثشثثر 
وقثثثثف جميع  اىل  تثثركثثيثثا  الثث�ثثشثثبثثت 
الثثثزلثثثزايل اجلارية  املثث�ثثشثثح  اأعثثمثثال 
يف  لقرب�س،  البحرية  املناطق  يف 
وقت اتهم فيه الرئي�س القرب�شي 
ا�شتفزازية  باعمال  بالقيام  انقرة 
مفاو�شات  عثثرقثثلثثة  �ثثشثثاأنثثهثثا  مثثثن 
املتو�شطية  توحيد اجلزيرة  اعادة 

املق�شمة.
من  ال�شابع  يف  نيقو�شيا  واعلنت 
تعليق  اكثثثتثثثوبثثثر  االول  تثث�ثثشثثريثثن 
املثثثفثثثاو�ثثثشثثثات مع  مثث�ثثشثثاركثثتثثهثثا يف 
الثثثثثطثثثثثرف الثثثثقثثثثرب�ثثثثشثثثثي الثثثثرتكثثثثي 
توحيد  اعثثثثثثثثادة  اىل  والثثثثرامثثثثيثثثثة 
اجلزيرة املتو�شطية احتجاجا على 
ت�شرفات انقرة التي ار�شلت �شفنا 
املنطقة  يف  الثثثغثثثاز  عثثثن  لثثلثثتثثنثثقثثيثثب 

االقت�شادية اخلال�شة بقرب�س.
ودعا الرئي�س امل�شري عبد الفتاح 
القرب�شي  والثثرئثثيثث�ثثس  الثث�ثثشثثيثث�ثثشثثي 
ورئي�س  انثثا�ثثشثثتثثا�ثثشثثيثثاد�ثثس  نثثيثثكثثو�ثثس 
انتوني�س  الثثثثيثثثثونثثثثاين  الثثثثثثثثثثثوزراء 
كافة  وقثثف  اىل  تركيا  �ثثشثثامثثارا�ثثس 
اعقب  ثثثالثثثي  بثثيثثان  يف  ان�شطتها 
قثثثمثثثة لثثثهثثثم يف قثث�ثثشثثر االحتثثثثاديثثثثة 

الرئا�شي يف القاهرة.

حرب بال هوادة على املتمردين .
املوؤمتر  اعثثلثثن  اخثثثر  عثثلثثى �ثثشثثعثثيثثد 
ال�شعبي العام ام�س اقالة الرئي�س 
اليمني عبدربه من�شور هادي من 
اأمثثانثثة هثثذا احلثثثزب الثثثذي يرئ�شه 
الثثرئثثيثث�ثثس الثث�ثثشثثابثثق عثثلثثي عثثبثثد اهلل 

�شالح.
العام  الثث�ثثشثثعثثبثثي  املثثثثوؤمتثثثثر  ويثثتثثهثثم 
بثثانثثه طثثلثثب من  اليمني  الثثرئثثيثث�ثثس 
االمم املتحدة فر�س عقوبات على 
�شالح معتربا انه يعر�س ال�شالم 

يف البالد للخطر.
�شخ�شني يف  تعيني  احلثثزب  واكثثد 
واالمني  الرئي�س  نثثائثثب  من�شبي 
العام اللذين كان ي�شغلهما هادي.

العقوبات،  جلنة  اىل  ر�ثثشثثالثثة  ويف 
�شالح  ان  املتحدة  الواليات  قالت 
يقف وراء حماوالت ن�شر الفو�شى 
يف اليمن، عرب ا�شتخدام املتمردين 
احلثثثوثثثثيثثثني لثثيثث�ثثس مثثثن اجثثثثل نزع 
املركزية  احلكومة  عثثن  ال�شرعية 
ا�شتقرار  عثثدم  وخللق  بل  فح�شب 

من اجل القيام بانقالب.

واكدت م�شر واليونان وقرب�س يف 
البيان ال�شادر حتت عنوان اعالن 
القاهرة احرتام احلقوق ال�شيادية 
وواليثثثثثة جثثمثثهثثوريثثة قثثرب�ثثس على 
منطقتها االقت�شادية اخلال�شة..
العربية  باللغتني  البيان  و�ثثشثثدر 

واالنكليزية.
الثثثثثالث تركيا اىل  الثثثدول  ودعثثثت 
امل�شح  اأعثثمثثال  جميع  عثثن  التوقف 
املناطق  يف  اجلثثثثاريثثثثة  الثثثثثزلثثثثثزايل 
عن  وااِلمثثتثثنثثاع  لقرب�س  البحرية 
اأي ن�شاطات م�شابهة يف امل�شتقبل.

كما دعوا اىل ت�شوية عادلة و�شاملة 

على  هجوما  �شنوا  عنا�شره  مثثن 
املبنى.

ومنطقة رداع كانت �شهدت يومي 
اكتوبر  االول  ت�شرين  و20   19
اعمال عنف خلفت خم�شني قتيال 
خ�شو�شا بني املتمردين احلوثيني 
وهجمات  انثثثثتثثثثحثثثثاري  هثثثجثثثوم  يف 
من  مب�شلحني  مدعومة  للقاعدة 

القبائل ال�شنية.

�شيطر  �ثثشثثبثثتثثمثثرب  ايثثثثلثثثثول  ومثثثنثثثذ 
العديد  على  حوثيون  مثثتثثمثثردون 
بينها  الثثثيثثثمثثثن  يف  املثثثنثثثاطثثثق  مثثثثن 

العا�شمة �شنعاء.
واثار دخول احلوثيني اىل مناطق 
املناطق  قبائل هذه  مينية غ�شب 
ال�شالح  افثثثثثثرادهثثثثثثا  حثثثمثثثل  الثثثثتثثثثي 
ملثثثقثثثاومثثثة احلثثثثوثثثثثيثثثثني، كثثثمثثثا اثثثثثار 
غ�شب القاعدة التي توعدت ب�شن 

القرب�شية،  لثثلثثمثث�ثثشثثكثثلثثة  ودائثثثثمثثثثة 
ان بالده  امل�شري   الرئي�س  وقثثال 
لهذا احلدث  كثثربى  اهمية  تثثويل 
الثالثي  الثثثتثثثعثثثاون  هثثثثذا  وتثثعثثتثثرب 
خطوة جديدة على طريق تر�شيخ 
التعاون العميق وهو تعاون يحمي 
اال�ثثشثثتثثقثثرار يف  ويثثدعثثم  م�شاحلها 
�شرق املتو�شط ويهدف اىل توفري 

ال�شالم والرخاء ل�شعوبها.
الثثثيثثثونثثثان وقرب�س  قثثثثثادة  وتثثعثثهثثد 
االحتاد  مع  م�شر  عالقات  بدعم 
االوروبثثثثثثثثثثثي الجثثثثثثثثراء حثثثثثثثوار بني 

الطرفني.

رابثثعثثة يف  حثثربثثا  ان يحتمل  ميكن 
غزة.

لالحتاد  العليا  املمثلة  وا�شتمعت 
اخلارجية  لثثثلثثث�ثثثشثثثوؤون  االوروبثثثثثثثثي 
والثث�ثثشثثيثثا�ثثشثثة االمثثنثثيثثة الثثتثثي تقوم 
قثثطثثاع غزة  قثث�ثثشثثرية اىل  بثثثزيثثثارة 
عثثثثائثثثثالت  مثثثثثن  عثثثثثثثدد  �ثثثثثشثثثثثرح  اىل 
النازحني حول ظروفهم حياتهم 
ان  املتحدة بعد  يف مدار�شة االمم 

فثثقثثدوا مثثنثثازلثثهثثم الثثتثثي دمثثثثرت يف 
احلرب.

كثثثاأم  اوال  هثثنثثا  اىل  جثثئثثت  وقثثثالثثثت 
ال�ثثشثثاهثثد مثثثا حثثثثدث، بثثعثثد احلرب 
الثثثقثثثاهثثثرة قلنا  مثثثثوؤمتثثثثر  وخثثثثثثالل 
ان  اىل  حتثثثتثثثاج  غثثثثثزة  ان  جثثمثثيثثعثثا 
تثثنثثنثثفثث�ثثس واالمثثثثثثثور هثثنثثا يثثجثثب ان 

تتغري وال يوجد وقت لالنتظار.
واكثثدت �ثثشثثرورة اال�ثثشثثراع يف اعادة 

االعثثثمثثثار االحتثثثثاد االوروبثثثثثي على 
منظمات  لثثدعثثم  دائثثثثم  ا�ثثشثثتثثعثثداد 

االمم املتحدة.
و�شددت على ان الو�شيلة الوحيدة 
النهاء هذه املعاناة و�شع حد لهذا 
فل�شطينية  دولثثثة  اقثثامثثة  الثث�ثثشثثراع 
تعي�س ب�شالم اىل جانب ا�شرائيل 
يعتقد االحتاد االوروبي ب�شرورة 
الفل�شطينية  الثث�ثثشثثلثثطثثة  تثثفثثعثثيثثل 

حزب �سالح يعزل هادي من الأمانة العامة

مقتل ع�صرات احلوثيني يف هجمات للقاعدة 

القاهرة واثينا ونيقو�صيا تدعو تركيا للتوقف 
عن امل�صح الزلزايل يف املناطق القرب�صية
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القد�س ت�صتعد الفتتاح م�صجد ال�صيخ خليفة 
بن زايد االأكرب يف فل�صطني بعد االق�صى 

•• القد�ص املحتلة -وام:

م�شجد  افتتاح  مبنا�شبة  احتفال  القامة  مكثفة  ا�شتعدادات  جتري 
ال�شيخ خليفة بن زايد يف بلدة العيزرية الواقعة �شرقي القد�س وهو 
االكرب يف فل�شطني بعد امل�شجد االق�شى املبارك حيث انتهت اعمال 

البناء يف امل�شجد وا�شبح االن جاهزا لل�شالة بعد افتتاحه اليوم.
وبخ�شو�س االهتمام الفل�شطيني بهذا امل�شروع االماراتي احليوي 
يف فل�شطني يقول ال�شيخ يو�شف دعيب�س وزير االوقاف الفل�شطيني 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شم  يحمل  الثثذي  الكبري  امل�شجد  هثثذا  ان 
ي�شتاأثر  الثثثدولثثثة حثثفثثظثثه اهلل  رئثثيثث�ثثس  نثثهثثيثثان  ال  زايثثثثد  بثثثن  خثثلثثيثثفثثة 
باعتباره  وال�شعبية  الر�شمية  الفل�شطينية  االو�ثثشثثاط  باهتمامات 
االماراتي  العطاء  عن  وا�شحة  �شورة  يعطي  بثثارزا  اماراتيا  معلما 
ووقوف دولة االمارات اىل جانب ال�شعب الفل�شطيني مل�شاعدته على 

تخطي او�شاعه ال�شعبة.
واأ�شار اىل ان مدينة القد�س حتظى باهتمام اماراتي غري م�شبوق 
ومن  نهيان  ال  �شلطان  بن  زايثثد  ال�شيخ  له  املغفور  منذ عهد  فهي 
بعده خلفه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
اىل  وتقف  القد�س  يف  التنموية  امل�شاريع  تقيم  اهلل  حفظه  الدولة 
ار�ثثشثثهثثم وتثثتثثوىل مثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثات خريية  اهثثلثثهثثا لتثبيتهم عثثلثثى  جثثانثثب 
اماراتية اقامة موائد الرحمن يف �شهر رم�شان املبارك حيث تنت�شر 
احلرم  بتكايا  اي�شا  وتتكفل  االق�شى  �شاحات  يف  االماراتية  املوائد 
القد�شي واحلرم االبراهيمي يف اخلليل حيث تقدم على مدار العام 

وجبات الطعام الفقراء من اهايل املدينينت.
)التفا�شيل �س4(

على  هجوم  يف  حار�صني  مقتل 
باخلرطوم الرئا�صي  الق�صر 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اعثثلثثنثثت الثثرئثثا�ثثشثثة الثث�ثثشثثودانثثيثثة ان 
�شخ�شا من جنوب كردفان هاجم 
اخلرطوم  يف  الثثرئثثا�ثثشثثي  الثثقثث�ثثشثثر 
من  ومتكن  �شيفا  حامال  ال�شبت 
احلر�س  عنا�شر  احثثد  �شالح  نثثزع 
فقتل اثنني منهم قبل ان يرديه 
احمد  �شيد  عماد  وقثثال  احلر�س. 
رئا�شة  يف  االعثثثثالمثثثثي  املثثث�ثثثشثثثوؤول 
اجلمهورية لفران�س بر�س رف�س 
البوابة  عثثنثثد  الثثتثثوقثثف  املثثهثثاجثثم 
الغربية للق�شر اجلمهوري واخذ 
اثنني  وقتل  احلرا�س  احد  �شالح 
احلرا�س  يثثطثثلثثق  ان  قثثبثثل  مثثنثثهثثم 

عليه النار ويردوه قتيال.
واكد �شيد احمد ان الرئي�س عمر 
يكونوا  مل  ومثث�ثثشثثاعثثديثثه  الثثبثث�ثثشثثري 
داخل الق�شر عند وقوع احلادث.

مثثن جثثهثثتثثه، قثثثال املثثتثثحثثدث با�شم 
اجلي�س العقيد ال�شوارمي خالد 
و�شفه ب  الثثذي  املهاجم  ان  �شعد 
“املختل عقليا “و�شل اىل مدخل 
�شيفا  يحمل  اجلمهوري  الق�شر 
عنا�شر  احثثد  قتل  يف  وا�شتخدمه 

احلر�س.
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اأخبـار الإمـارات

وزارة العمل ت�صارك مر�صى التوحد اأعمالهم الفنية �صمن مبادرة منكم نتعلم
•• اأبوظبي-وام:

باأبوظبي  للتوحد  االمثثثارات  مركز  العمل  وزارة  مثثن  وفثثد  زار 
ا�شتكماال  تثثاأتثثي  الثثتثثي  نتعلم  منكم  املجتمعية  املثثبثثادرة  �شمن 
بعنوان  املا�شي  يوليو  �شهر  الثثوزارة يف  اطلقتها  التي  للمبادرة 
التوحد  مر�شى  فئة  مثثع  التوا�شل  تعزيز  بهدف  معكم  نحن 
وتقدمي الدعم املعنوي لهم من خالل غر�س الثقة يف نفو�شهم 
والتعرف  املثثتثثنثثوعثثة  واإبثثداعثثاتثثهثثم  مثثواهثثبثثهثثم  م�شاركتهم  عثثرب 
التفتي�س  اإدارة  مدير  الن�شي  حم�شن  وقثثال  اإمكانياتهم.  على 
جتاه  وم�شوؤوليتها  الثثوزارة  حر�س  من  انطالقا  انه  باأبوظبي 

فئات املجتمع ت�شعى الوزارة اإىل تبنى مبادرات ت�شهم يف تعزيز 
التوا�شل مع كافة اأفراد املجتمع ومن �شمنهم مر�شى التوحد 
..موؤكدا ان م�شاركة وفد الوزارة لطلبة املركز ما هو اإال واجب 
املجتمع  يف  لالندماج  ت�شجيعهم  يف  ي�شهم  وجمتمعي  اإن�شاين 
ودعمهم  ثقتهم  وك�شب  احتياجاتهم  على  التعرف  خثثالل  من 
وفاعلني يف  اإيجابني  اأفثثراد  الثثذي يحفزهم ويجعلهم  بال�شكل 

حميطهم.
وتعرف وفد الوزارة امل�شكل من ادارة التفتي�س يف اأبوظبي خالل 
املقدمة  واأن�شطته  خدماته  واأبثثثرز  املركز  اأق�شام  على  الثثزيثثارة 
الدرا�شية  ف�شولهم  يف  الطلبة  بزيارة  الوفد  قام  كما  للطلبة 

والتحدث اإليهم والتعرف على مهاراتهم املكت�شبة ممن خالل 
تواجدهم باملركز.

كما �شارك الوفد طلبة املركز مواهبهم واإبداعاتهم الفنية من 
خالل اال�شتماع ملقطوعاتهم املو�شيقية على البيانو واحلياكة 
التي  الفنية  االعثثمثثال  اأهثثم  على  التعرف  اإىل  اإ�شافة  والر�شم 
�شربي  اأمثثثل  الثثدكثثتثثورة  ورحثثبثثت  م�شبقا.  املثثركثثز  طلبة  نفذها 
مثثديثثرة مثثركثثز االإمثثثثثارات للتوحد بثثوفثثد الثثثثوزارة واأعثثربثثت عن 
�شعادتها للدعم التي تقدمه وزارة العمل ومدى االأثر االيجابي 
الذي �شاهمت به املبادرتني نحن معكم و منكم نتعلم يف تكوين 

عالقات اجتماعية بني املوظفني وطالب التوحد باملركز. 

رحب بامل�ساركني يف قمة جمال�س الأجندة العاملية 

حممد بن را�صد: االإمارات اأ�صبحت من�صة عاملية الجتماع االأفكار و�صياغة احللول و�صنع امل�صتقبل
العامل اليوم اأ�صبح اأكرث عوملة والتحديات اأ�صبحت عابرة 

للحدود وال �صبيل ملواجهتها اإال بعمل دويل م�صرتك 
هذه القمة هي ور�صة ع�صف ذهني عاملي يقدم فيها العامل 
خال�صة فكره وجتاربه ومقرتحاته لتحقيق ال�صعادة للب�صر

•• دبي - وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن العامل اليوم اأ�شبح يف حاجة اأكرث من 
الثثروؤى و�شياغة حلول م�شرتكة  اأي وقت م�شى لتن�شيق اجلهود وتوحيد 
تواجه  التي  والتنموية  واالقت�شادية  االجتماعية  التحديات  من  للعديد 
دوله واأ�شاف �شموه باأن العامل اليوم اأ�شبح اكرث عوملة والتحديات اأ�شبحت 
عابرة للحدود وال �شبيل ملواجهتها اإال بعمل م�شرتك وفكر وا�شح وتوحيد 

مفتوحة الجتماع االأفكار و�شياغة احللول و�شنع امل�شتقبل .
من  نخبة  جتمع  التي  العاملية  الفكرية  امللتقيات  اأكثثرب  من  القمة  وتعترب 
والثثتثثحثثاور يف  للنقا�س  الثثعثثامل  اأنثثحثثاء  مثثن جميع  واملفكرين  الباحثني  اأهثثم 
عملية  تو�شيات  تقدمي  على  والعمل  والتطوير  التنمية  ق�شايا  م�شتقبل 
اإحداث  اإىل  الرامية  الدولية  اجلهود  رفد  ت�شهم يف  الإيجاد حلول  وفعالة 
تنمية دولية �شاملة ترتقي باالإن�شان. وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم اإن هذه القمة هي ور�شة ع�شف ذهني عاملي تعد االأكرب من 
نوعها يقدم فيها العامل خال�شة فكره وجتاربه ومقرتحاته لتحقيق هدف 

جمال�س  لقمة  �شموه  افتتاح  مبنا�شبة  ذلك  جاء  الدولية.  للطاقات  جدي 
االأجندة العاملية 2014 اليوم والتي ت�شت�شيفها دولة االإمارات يف الفرتة 
من 9 اإىل 11 نوفمرب اجلاري مب�شاركة عاملية رفيعة امل�شتوى لروؤ�شاء دول 
�شيا�شية واقت�شادية  روؤو�شاء وروؤو�شاء حكومات ووزراء و�شخ�شيات  ونواب 
ترحب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ�شاف  عاملية. 
دولة االإمارات قيادة و�شعبا ب�شيوف القمة وتتمنى لهم النجاح يف �شياغة 
وبلورة روؤى عاملية م�شرتكة حول العديد من الق�شايا وتفخر دولة االإمارات 
عرب ا�شت�شافتها للقمة للعام ال�شابع على التوايل باأن تكون من�شة عاملية 

واحد هو حتقيق ال�شعادة للب�شر ودولة االإمثثارات كانت وما زالت و�شتبقى 
وم�شتقبل  حقيقية  ب�شرية  تنمية  بتحقيق  يتعلق  مثثا  لكل  رئي�شيا  داعثثمثثا 
اأف�شل لكافة املجتمعات واالأمم . وت�شتقطب القمة االأكرب من نوعها اأكرث 
دول  واملتخ�ش�شني من جميع  الفكر  رواد  نخبة  م�شارك من   1000 من 
 80 املقرتحة الأكرث من  ملناق�شة احللول  الذين يجتمعون يف دبي  العامل 
بها  �شتخرج  التي  والتو�شيات  النقا�شات  وت�شع  العاملي  ال�شاأن  تهم  ق�شية 
القمة االإطار العام والع�شب الفكري جلل�شات وفعاليات االجتماع ال�شنوي 

للمنتدى االقت�شاد العاملي الذي �شيعقد يف دافو�س يف العام 2015.

خرباء يوؤكدون ريادة االإمارات يف حماية االأطفال من االأخطار االإلكرتونية
•• ال�شارقة -وام:

االأمنية  الثثتثثقثثنثثيثثة  بثثثالثثث�ثثثشثثثوؤون  مثثتثثخثث�ثثشثث�ثثشثثون  اإتثثثفثثثق 
ثالثية  ان  على  االإجتماعية  الرتبوية  واالإ�شت�شارات 
الوازع الديني والتقاليد االأ�شيلة ال�شائدة والقوانني 
احلامية لالأطفال يف دولة االإمثثارات العربية املتحدة 
اأبثثرز الثثدول التي تقل فيها ن�شبة  جعلت منها احثثدى 
امل�شتوى  عثثلثثى  بثثثاالأطثثثفثثثال  االإلثثثثثكثثثثثرتوين  الثثتثثحثثر�ثثس 
النتيجة  هذه  جاءت  اذ  والعاملي  واالإقليمي  اخلليجي 
امل�شتمرة واملتعلقة بهذا اجلانب  يف �شوء االإح�شاءات 
من التي ر�شدتها االأق�شام االأمنية املتخ�ش�شة التابعة 

لوزارة الداخلية.
نف�شية  قانونية  نثثدوة  خثثالل  املعلومات  هثثذه  وجثثثاءت 
الثثتثثحثثر�ثثس اجلثثنثث�ثثشثثي االألثثثكثثثرتوين لالأطفال  بثثعثثنثثوان 
اأقيمت بقاعة ملتقى الكتاب �شمن الفعاليات الثقافية 
للكتاب  الثثدويل  ال�شارقة  معر�س  من   33 الث  للدورة 
اجلاري  نوفمرب   15 لغاية  فعالياته  ت�شتمر  الثثثذي 
بثثحثث�ثثشثثور الرائد  الثثث�ثثثشثثثارقثثثة وذلثثثثثك  اكثث�ثثشثثبثثو  مبثثثركثثثز 
الداخلية  وزارة  مثثن  الثثذبثثاحثثي  اهلل  عثثبثثد  الثثقثثانثثوين 
بثثثثدائثثثثرة اخلدمات  املثث�ثثشثثتثث�ثثشثثارة  املثثثثرزوقثثثثي  وفثثثاطثثثمثثثة 
االإجتماعية يف ال�شارقة واأدارها املقدم را�شد املن�شوري 

و�شهدت ح�شورا الفتا.
وا�شتهل الذباحي حديثه خالل الندوة بتعريف الطفل 
يف القانون الدويل واالإماراتي لتكوين �شورة مقربة 
عن طبيعة مو�شوع الندوة .. م�شريا اىل اأن العوامل 
االإلكرتوين  التحر�س  جرمية  انت�شار  وراء  االأ�شا�شية 
اأنها جرمية عابرة  4 عوامل هي  باالأطفال تعود اىل 
اخلثثايل من  ال�شرية  مثثن  جثثو  تقام يف  واأنثثهثثا  للحدود 
الرقابة العامة ومنها حمدودية ثقافة الطفل وحبه 

التي  الثثقثثوانثثني  وقلة  لالإ�شتطالع  واملثثعثثروف  الكبري 
جترم فعل التحر�س حول العامل.

واكد ان القوانني ال�شارمة والنادرة املتخذة للتعامل 
من  نثثثثادرة  ن�شبا  �شجلت  االإمثثثثثثارات  دولثثثثة  يف  احلثثثثازم 

ال�شكاوى املتعلقة بالتحر�س االإلكرتوين باالأطفال.
وزارة  قبل  املبذولة من  اجلهود  الذباحي  وا�شتعر�س 
الداخلية لتطويق هذه اجلرمية والتي متثلت يف عدة 
اجلناية  لل�شرطة  االإن�شمام  ابثثرزهثثا  مهمة  خثثطثثوات 
االإفرتا�شية  للقوة  واالإن�شمام  االأنرتبول   - الدولية 
االأطفال  حلماية  العاليا  اللجنة  وا�شتحداث  العاملية 
ملكافحة  الثثداخثثلثثيثثة  وزارة  مثثركثثز  وانثث�ثثشثثاء  بثثثثالثثثثوزارة 
على  حمايتي  تطبيق  واطثثالق  االألكرتونية  اجلرائم 
التعر�س  عند  االأطثثفثثال  ال�شتغاثة  الذكية  الثثهثثواتثثف 
للخطر ومنها اأي�شا اطالق 3 خدمات فورية عاجلة 

هي اأمان و وجنيد واالأمني .
وتثثثنثثثاول الثثثرائثثثد الثثثذبثثثاحثثثي يف خثثثتثثثام حثثديثثثثثه بع�س 
وتثقيفهم  االأطفال  توعية  اأهمية  اأبرزها  التو�شيات 
ال�شبكة  عرب  �شور  اإر�ثثشثثال  اأو  معلومات  اإعثثطثثاء  بعدم 
بهم  والتحر�س  ا�شتغاللهم  اليتم  حتى  العنكبوتية 
وتفعيل اأو�شاع ال�شبط االآمنة ب�شكل دائم على اأجهزة 
لتنقية حمتوى  برامج  اإىل و�شع  باالإ�شافة  االأطفال 
املواقع غري الالئقة وتنمية احلثثوار بني  ال�شبكة من 
االأبناء وذويهم مبا يكفل تعديل ال�شلوكيات واالإر�شاد 
ال�شليم والتوا�شل مع الوزارة يف حال تعر�س االأطفال 
كما  االلثثكثثرتوين  التحر�س  اأ�ثثشثثكثثال  مثثن  �شكل  اي  اىل 
اأهمية تعليم االأهل الأبنائهم ا�شتعمال غرف  دعا اىل 
الغرباء  مثثع  الثثتثثحثثدث  وعثثثثدم  اآمثثثثن  ب�شكل  الثثدرد�ثثشثثة 

مطلقا.
من جانبها قدمت امل�شت�شارة فاطمة املرزوقي تعريفات 

عثثثدة حثثثول الثثو�ثثشثثف الثثقثثانثثوين لثثلثثتثثحثثر�ثثس اجلن�شي 
واملواقع  والتطبيقات  باالأطفال وو�شائله  االإلكرتوين 
التي تكرث فيها هذه اجلرمية .. مو�شحة اأنها م�شكلة 
عاملية عامة ولي�س متخ�ش�شة ببلد معني واأن العاملني 
يف  بتما�شك  يحتفظان  اليثثزاالن  واالإ�شالمي  العربي 
العادات والتقاليد التي حتد من انت�شار هذه اجلرمية 
اأ�شهمت يف دخول  االإجتماعية  ال�شبكات  اأن  موؤكدة   ..
الثثكثثثثثري مثثثن الثثثعثثثادات الثثدخثثيثثلثثة بثثحثثكثثم االإحثثثتثثثكثثثاك و 

احلاجة امللحة لثقافة تعامل جديدة معها.
امل�شرتكة  احلماية  اأهمية  املثثرزوقثثي  فاطمة  وعثثثززت 
الثثدولثثة واالأ�ثثثشثثثرة حيث قدمت  الثثتثثي تقع على عثثاتثثق 
الدولة الكثري من املبادرات التي تكفل حماية الطفل 
جميع  مثثع  تن�شج  جثثديثثدة  مثثثبثثثادرات  بثثو�ثثشثثع  وت�شتمر 
التحر�س  جرمية  من  حتد  التي  والتحديات  املراحل 
االألكرتوين بالطفل ودعت اإىل و�شع �شوابط اأ�شرية 
لالبناء  ميثثكثثن  الثثتثثي  االإلثثكثثرتونثثيثثة  املثثثواقثثثع  اإدارة  يف 
الوازع  وغثثر�ثثس  العنكبوتية  ال�شبكة  على  م�شاهدتها 
الديني املنطلق من مفهوم القدوة التي يراها الطفل 

يف البيت من خالل االأبوين.
بني  احلا�شرين  من  عدة  مداخالت  الندوة  و�شهدت 
جتاربهم  عن  يف  حتدثوا  االأ�شر  واأربثثاب  متخ�ش�شني 
العنكبوتية  ال�شبكة  اىل  الثثدخثثول  يف  اأطثثفثثالثثهثثم  مثثع 
التامة  واالإبثثاحثثة  الثثتثثام  املثثنثثع  اأن  على  االآراء  واتفقت 
للطفل هي �شلب امل�شكلة اأحيانا واأن جميع االإجراءات 
املتخذة يف البيت ان مل تكن م�شبوقة برتبية متميزة 
اإىل نتيجة  ال�شارم  االأبثثوي  املنع  يثثوؤدي  اأن  فال ميكن 
معنية طاملا ا�شبح االإنرتنت متاحا ب�شهولة وي�شتطيع 
اجلميع ولوج ال�شبكة باأي جهاز اإت�شال متاح ومتوفر 

يف اال�شواق باأقل االأثمان.

هيئة اخلدمة الوطنية تعقد اجتماعا تن�صيقيا مع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم بني �صرطة اأبوظبي واجلمارك
•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اخلثثثدمثثثة  هثثيثثئثثة  عثثقثثدت 
اجتماعها  مبقرها  واالحتياطية 
اللجنة  مثثثع  الثثتثثنثث�ثثشثثيثثقثثي  الثثثثثثدوري 
م�شروع  تنفيذ  لثثدرا�ثثشثثة  اخلثثا�ثثشثثة 
واالحتياطية  الثثوطثثنثثيثثة  اخلثثدمثثة 
اللواء  برئا�شة  الثثداخثثلثثيثثة  بثثثثوزارة 
الثثثركثثثن طثثثيثثثار الثث�ثثشثثيثثخ اأحثثثمثثثد بن 
هيئة  رئثثيثث�ثثس  نثثهثثيثثان  اآل  طثثحثثنثثون 

اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
اللواء  مثثثعثثثايل  االجثثثتثثثمثثثاع  حثث�ثثشثثر 
الرميثي  مثثطثثر  خثثلثثفثثان  حمثثمثثد 
نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
وعدد من �شباط القوات امل�شلحة 

ووزارة الداخلية.
وبداأ االجتماع بكلمة ملعايل اللواء 
الرميثي ثمن فيها التعاون القائم 
يف  املتمثلة  امل�شلحة  الثثقثثوات  بثثني 
ووزارة  الثثوطثثنثثيثثة  اخلثثثدمثثثة  هثثيثثئثثة 
اأهمية  معاليه  واأو�ثثشثثح  الداخلية 
يف  اال�شرتاتيجية  الثث�ثثشثثراكثثة  هثثذه 
 6 رقثثم  القانون االحتثثثادي  تفعيل 
الوطنية  �شاأن اخلدمة  ال�شادر يف 
واالحثثتثثيثثاطثثيثثة وتثثعثثاون االأطثثثثراف 
ال�شحيحة  بثثالثثطثثرق  تثثفثثعثثيثثلثثه  يف 
اأكمل  على  خروجه  ت�شمن  والتي 
وجه وح�شبما و�شع له من برامج 
وخطط م�شرتكة مع كافة اجلهات 

املعنية يف الدولة.
لثثرئثثيثث�ثثس هيئة  الثثلثثجثثنثثة  وقثثثدمثثثت 
واالإحتياطية  الثثوطثثنثثيثثة  اخلثثدمثثة 
املحاور  الأهثثثثم  تو�شيحيا  عثثر�ثثشثثا 
التي  الثثثدرا�ثثثشثثثة  تثثنثثاولثثتثثهثثا  الثثثتثثثي 
لثثتثثفثثعثثيثثل قانون  الثثلثثجثثنثثة  اأعثثدتثثهثثا 

•• اأبوظبي-وام:

واالإدارة  اأبثثثوظثثثبثثثي  �ثثشثثرطثثة  وقثثعثثت 
املالية  بثثثدائثثثرة  لثثلثثجثثمثثارك  الثثعثثامثثة 
موؤخرا مبقر القيادة العامة مذكرة 
اإجثثثثراءات  تطوير  جمثثال  يف  تفاهم 

االأمن وال�شالمة.
ح�شر مرا�شم التوقيع اللواء خليل 
املالية  عثثثثام  مثثثديثثثر  بثثثثثثدران  داوود 

واخلدمات ب�شرطة اأبوظبي.
اأبوظبي  �ثثشثثرطثثة  املثثذكثثرة عثثن  وقثثثع 
القائم  املرر  العقيد خمي�س م�شبح 
بثثاأعثثمثثال مثثديثثر عثثثام �ثثثشثثثوؤون االأمن 
واملثثثنثثثافثثثذ بثث�ثثشثثرطثثة اأبثثثوظثثثبثثثي وعن 
الهاملي  خثثثثادم  حمثثمثثد  اجلثثثمثثثارك 
مدير عام اجلمارك باالإنابة. وقال 
اإىل  تهدف  املذكرة  اإن  املثثرر  العقيد 
والتعاون  الثث�ثثشثثراكثثة  عثثالقثثة  تثثعثثزيثثز 
بثثثثثني الثثثثطثثثثرفثثثثني مثثثثثن خثثثثثثالل رفثثثع 
وال�شالمة  لثثالأمثثن  االأداء  م�شتوى 

خمتلف  يف  الثثثوطثثثنثثثيثثثة  اخلثثثثدمثثثثة 
اجلهات التابعة للوزارة.

ومراحل  اآلية  الدرا�شة  وت�شمنت 
التوزيع ملجندي اخلدمة الوطنية 
التدريب  مثثرحثثلثثة  اإمتثثامثثهثثم  بثثعثثد 
االأ�شا�شي موزعني ح�شب القيادات 
الرئي�شية  واالإدارات  والثثثوحثثثدات 
وزارة  مثثن  لكل  التابعة  وامل�شاندة 
الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة 
ل�شرطة  العامة  والقيادة  اأبوظبي 

دبي.
التقدميي  الثثثعثثثر�ثثثس  �ثثشثثمثثل  كثثثمثثثا 
اأهثثثم املثثنثثاهثثج الثثتثثدريثثبثثيثثة الثثتثثي مت 
التعليمية  الثثلثثجثثنثثة  مثثثع  و�ثثشثثعثثهثثا 
قيادة  مثثثع  بثثثالثثثتثثثعثثثاون  املثث�ثثشثثرتكثثة 
القوات  يف  االنثثثثفثثثثرادي  الثثتثثدريثثب 
العديد  على  ركثثزت  التي  امل�شلحة 
املجتمع  املثثهثثمثثة يف  الثثقثث�ثثشثثايثثا  مثثن 
وال�شالمة  االلكرتونية  كاجلرائم 

املثثثثثروريثثثثثة ومثثثكثثثافثثثحثثثة املثثثثخثثثثدرات 
وغريها  الثثث�ثثثشثثثاحلثثثة  واملثثثثواطثثثثنثثثثة 
ولثثتثثفثثعثثيثثل مناهج  الثثقثث�ثثشثثايثثا  مثثثن 
مت  ال�شحيحة  بال�شورة  التدريب 
من  املحا�شرين  مثثن  عثثدد  اختيار 
لتدري�س  واملثثوؤهثثلثثني  الكفاءة  ذوي 
الزمنية  وفق اخلطة  املناهج  هذه 
اللجنة  املعدة لذلك. وا�شتعر�شت 
القرار الوزاري الذي اأقره الفريق 
�ثثشثثمثثو الثث�ثثشثثيثثخ �ثثشثثيثثف بثثثن زايثثثثد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اأداء  تنظيم  ب�شاأن  الداخلية  وزيثثر 
واالحتياطية  الثثوطثثنثثيثثة  اخلثثدمثثة 
يحدد  والثثثذي  الداخلية  وزارة  يف 
لتدريب  الثثثثثالزمثثثثثة  الثثث�ثثثشثثثوابثثثط 
جمثثثنثثثدي اخلثثثثدمثثثثة الثثثوطثثثنثثثيثثثة يف 

وزارة الداخلية.
لدرا�شة  اخلا�شة  اللجنة  وختمت 
الوطنية  اخلثثدمثثة  م�شروع  تنفيذ 

الداخلية  بثثثثثوزارة  واالحثثتثثيثثاطثثيثثة 
التو�شيات  اأهثثم  بو�شع  اجتماعها 
واالقرتاحات التي من �شاأنها دفع 
عملية ال�شراكة مع هيئة اخلدمة 
الوطنية. ويف ختام االجتماع �شكر 
اأحمد  ال�شيخ  طيار  الركن  الثثلثثواء 
بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة 
واالحتياطية  الثثوطثثنثثيثثة  اخلثثدمثثة 
ما  عثثلثثى  الثثداخثثلثثيثثة  وزارة  جلثثنثثة 
تثثبثثذلثثه مثثثن جثثهثثود مثث�ثثشثثكثثورة من 
اأجثثثثثثل حتثثقثثيثثق الثثثثتثثثثعثثثثاون الثثثدائثثثم 
من  مثثا  كثثل  يف  امل�شتمر  والتن�شيق 
قانون  تثثفثثعثثيثثل  يثثكثثفثثل  اأن  �ثثثشثثثانثثثه 
اخلدمة الوطنية وتطبيق اأحكامه 
القيادة  و�شعته  ومثثا  يتنا�شب  مبا 
الر�شيدة من روؤى واأهداف حتقق 
امل�شرتك  الوطني  العمل  م�شرية 
بثثثني كثثافثثة جثثهثثات املثثجثثتثثمثثع �شواء 

الع�شكرية اأو املدنية. 

ف�شال عن ت�شهيل حركة امل�شافرين 
والربي  اجلثثثوي  النقل  قطاعي  يف 

وفقا للمعايري الدولية والوطنية.
واأ�شاف اأن �شرطة اأبوظبي حري�شة 
ال�شراكة  بثثعثثالقثثات  تعك�س  اأن  على 
املختلفة  املثثجثثتثثمثثع  قثثثطثثثاعثثثات  مثثثثع 
التي  والتن�شيق  الثثتثثعثثاون  مفاهيم 

العامة  امل�شلحة  على  بالنفع  تعود 
وتوؤكد ا�شرتاتيجيات متميزة تعنى 
امل�شتوى  راقثثثيثثثة  خثثثدمثثثات  بثثتثثقثثدمي 
اأعثثلثثى مثث�ثثشثثتثثويثثات اجلودة  وحتثثقثثيثثق 
العامة  االإدارة  مع  التعاون  ..وثمن 
املبذولة  اجلثثهثثود  مثثقثثدرا  للجمارك 
لتوطيد العالقات . من جانبه اأ�شاد 

بالعالقات  الثثهثثامثثلثثي  خثثثادم  حمثثمثثد 
الوطيدة مع �شرطة اأبوظبي والتي 
تعزز ما يقدم من خدمات واإجراءات 
املذكرة  اأن  اإىل  مثث�ثثشثثريا   .. �ثثشثثالمثثة 
واالآراء  املثثعثثلثثومثثات  بثثتثثبثثادل  تق�شي 
بني الطرفني والتعاون يف جماالت 

التدريب والتاأهيل لالأفراد. 

نيابة اأبوظبي تاأمر بحب�س عماين بتهمة حماولة تهريب مت�صلل اإىل داخل الدولة 
•• اأبوظبي-وام: 

اجلن�شية  عماين  االأول  متهمني  بحب�س  اأبوظبي  يف  العامة  النيابة  اأمثثرت 
تهمة  االول  للمتهم  وجهت  حيث  اجلن�شية  اأوزباك�شتانية  الثانية  واملتهمة 
الدولة وا�شتخدام حمرر عريف �شحيح  اإىل داخل  حماولة تهريب مت�شلل 
با�شم الغري بينما وجهت للمتهمة الثانية الدخول اإىل البالد ب�شورة غري 

�شرعية والعودة اىل الدولة بعد االإبعاد.
اأ�شفرت عن قيام جمارك منفذ هيلي مبدينة  وكانت حتقيقات النيابة قد 
باجتاه  احلدودية  النقطة  من  املثثرور  حماولته  اأثناء  املتهم  ب�شبط  العني 
الدولة حيث ادعى ان من يرافقه يف املركبة هي زوجته وقام باإبراز هويتها 
ال�شخ�شية وعند انتهاء موظف اجلمارك من اإجراءات التفتي�س طلب من 

ال�شخ�شي  االثبات  ملطابقة  اجلمارك  موظفة  اىل  الذهاب  الثانية  املتهمة 
اأثناء  الهوية  بني  وا�شح  اختالف  وجثثود  تبني  حيث  هويتها  من  والتاأكد 
املطابقة. وب�شوؤال املتهمة اعرتفت ان الهوية ال تعود لها وانها اأوزباك�شتانية 
ا�شدقائها نظري  اأحد  االول مبعرفة  املتهم  باالتفاق مع  اجلن�شية وقامت 

مبلغ مايل 5500 دوالر يف حال دخولها اإىل الدولة.
وعن تفا�شيل الواقعة اعرتف املتهمان مبا اأ�شند اإليهما من تهم حيث اأقر 
املتهم االول بانه اأثناء تواجده مبنطقة الربميي امام احدى الفنادق �شاهد 
العني حيث اعرتف  اي�شالها اىل مدينة  واتفق معها على  الثانية  املتهمة 
بتقدمي جواز �شفر زوجته ملوظف اجلمارك وتقدمي حمرر عريف �شحيح 
با�شم الغري كما اعرتفت املتهمة الثانية بتهمة حماولة الدخول اىل البالد 

ب�شورة غري م�شروعة كما اأقرت بتهمة الت�شلل والعودة بعد االبعاد.

 إدارة المشـــــتريات 

(procurementdivision@adm.abudhabi.ae) 

AbuDhabiADM
AbuDhabiADM

AbuDhabi_ADMwww.adm.gov.ae

AbuDhabiADMAbuDhabiADM

إعالن تمديد موعد تقديم العطاءات

لالستفسار يرجى االتصال على الرقم (6955283/ 02) أبوظبي، أو الكتابــة الـى 
البريـــد االلكترونــي

تعلن بلديــة مدينة أبوظبي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة المذكورة أدناه وفقا لما يلي :

يوم الثالثاء 
18/ 11 /2014م 

وذلك بدالً من تاريخ
 04 /011/ 2014م

رقم 
المناقصة

اسم
 المشــروع

آخر موعد 
لتقديم العطاءات

تصميم وتنفيذ مواقف معدنية مؤقتة
 في مدينة أبوظبي ـ حزمة أولى

( ل�حواض شرق 5، شرق 8، غرب6 )              

(ط)
 2014/176م
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اأخبار الإمارات

فرع الهالل االأحمر بال�صارقة يقدم تربعا لدائرة اخلدمات االجتماعية لتوفري �صيارة متنقلة للعالج الطبيعي لكبار ال�صن
•• ال�شارقة-وام:

قدم فرع هيئة الهالل االأحمر يف ال�شارقة تربعا ماليا بقيمة 300 األف 
�شيارة متنقلة  لتوفري  االإمثثثارة  االجتماعية يف  اخلثثدمثثات  لثثدائثثرة  درهثثم 

للعالج الطبيعي لكبار ال�شن يف مناطق �شكنهم.
وقد ت�شلم عبد الرحمن اإبراهيم مدير دائرة اخلدمات االجتماعية فرع 

كلباء �شيكا بقيمة التربع من خمي�س حممد ال�شويدي مدير الفرع.
وبحث اجلانبان جماالت التعاون و التن�شيق وفقا لبنود االتفاقية املوقعة 
�شحية  خدمات  تقدمي  اإمكانية  وناق�شا  ال�شدد  هثثذا  يف  الطرفني  بني 
ال�شارقة  يف  الطبي  االأحمر  الهالل  مركز  عرب  ال�شن  لكبار  متخ�ش�شة 

وتوفري اأجهزة واأ�شرة طبية و كرا�شي متحركة ومعينات �شمعية وب�شرية 
لهذه الفئة. ومت االتفاق كذلك على تكوين فريق م�شرتك بني اجلانبني 
اجثثراء ربط الكرتوين بني فرع  اإمكانية  اأثناء الطوارئ و درا�شة  للعمل 
تبادل  و  التعاون  عملية  لت�شهيل  الدائرة  و  ال�شارقة  يف  االأحمر  الهالل 

املعلومات فيما يخ�س جانب امل�شاعدات االإن�شانية.
وقال خمي�س ال�شويدي اإن هذا التربع ياأتي �شمن جهود الهالل االأحمر 
لدعم الق�شايا االإن�شانية للفئات اخلا�شة وم�شاندته للموؤ�ش�شات واملراكز 
التي ترعى �شوؤونهم ودعم قدراتها وتعزيز جهودها للقيام بدورها على 

اأف�شل وجه جتاه هذه ال�شريحة الهامة يف املجتمع.
كبريا  اهتماما  للم�شنني  االإن�شانية  االأو�ثثشثثاع  تثثويل  الهيئة  اأن  واأو�ثثشثثح 

و  براجمها  خثثالل  مثثن  لظروفهم  التاأييد  و  الثثدعثثم  ح�شد  على  وتعمل 
اأن�شطتها املوجهة لهذه الفئات.

القائمة  اجلهات  بقوة  ي�شاند  ال�شارقة  يف  االأحمر  الهالل  فرع  اأن  واأكثثد 
على اأمر كبار ال�شن على م�شتوى االإمارة و يرتبط معها بعالقات �شراكة 
متميزة تبلورت يف حتقيق الكثري من املكت�شبات لهم .. منوها اإىل حيوية 
التعاون القائم بني الهيئة و دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة منذ 
املوجهة لهذه  االأثثثر يف ترقية اخلدمات  اأكثثرب  له  فرتة طويلة مما كان 

الفئة الهامة.
و �شدد على اأهمية الدور الذي ت�شطلع به الدائرة يف هذا ال�شدد موؤكدا 
اأن الهيئة لن تدخر و�شعا يف �شبيل تقدمي �شبل الدعم و امل�شاندة للم�شنني 

و املوؤ�ش�شات التي ترعى �شوؤونهم وتهتم بق�شاياهم.
من جانبه اأعرب عبد الرحمن اإبراهيم مدير دائرة اخلدمات االجتماعية 
فرع كلباء عن �شكره و تقديره للدعم الذي ظلت تقدمه الهالل االحمر 
 .. خدماتها  من  امل�شتهدفني  ل�شالح  جهودها  وتعزيز  الثثدائثثرة  لربامج 
موؤكدا اأن الهيئة تعترب من الداعمني االأ�شا�شيني واملنا�شرين الدائمني 

للدائرة.
وقال ابراهيم اإن جماالت ال�شراكة القائمة بني اجلانبني اأحدثت فرقا 
اأن رعاية امل�شنني حتتاج ملثل هذا  و نقلة نوعية يف براجمها و�شدد على 
النوع من التعاون و التن�شيق البناء من اأجل رعاية اأف�شل لهذه ال�شريحة 

التي ال تزال تنتظر منا املزيد من الدعم و امل�شاندة .

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

برعاية �صيف بن زايد: ندوة دولية يف اأبوظبي حول تقنيات االت�صال وال�صالمة على الطرق يومي 26 و27 نوفمرب

حتت �سعار �سياغة التحول العاملي 

االإمارات ت�صت�صيف الدورة ال�صابعة لقمة جمال�س االأجندة العاملية اليوم يف دبي

املن�صوري ي�صتقبل وفد معهد ال�صيخ زايد للعالج املتقدم لالأطفال بالواليات املتحدة

جمعية االإمارات حلقوق االإن�صان ت�صارك يف موؤمتر حتديات االأمن وحقوق االإن�صان يف املنطقة العربية

•• اأبوظبي-وام:

لل�شالمة  االإمثثثارات  جمعية  تنظم 
املثثثثروريثثثثة الثثثنثثثدوة الثثثدولثثثيثثثة حول 
على  وال�شالمة  االت�شال  تقنيات 
الثثطثثرق يف اأبثثوظثثبثثي خثثالل يومي 
26 و27 نوفمرب اجلاري برعاية 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س  رئثثيثث�ثثس  نثثثائثثثب  نثثهثثيثثان  اآل 
الرئي�س  الداخلية  وزيثثثر  الثثثثوزراء 
وبالتعاون  لثثلثثجثثمثثعثثيثثة  الثثثفثثثخثثثري 
من  للوقاية  الدولية  املنظمة  مع 
العربية  واملنظمة  الطرق  حثثوادث 
ومنظمة  املثثثثثثروريثثثثثثة  لثثثلثثث�ثثثشثثثالمثثثة 
ال�شحة العاملية واملوؤ�ش�شة الكندية 

ال�شالمة  ثقافة  وتعزيز  اهدافها 
املرورية لدى م�شتخدمي الطريق 

كافة.
ال�شوء  ت�شلط  الثثثنثثثدوة  اإن  وقثثثثال 
التقنيات  ا�ثثشثثتثثخثثدام  عملية  عثثلثثى 
احلديثة داخل املركبة واأثرها على 
�شلوك ال�شائق والركاب و ا�شتخدام 
امل�شاة  قبل  التقنيات احلديثة من 
توؤدي  والثثتثثي  الطريق  وم�شتخدم 
على  ال�شري  اأثثثنثثاء  ان�شغالهم  اإىل 
الثثطثثريثثق وعثثلثثى الثثتثثقثثاطثثعثثات مما 
للحوادث  تثثعثثر�ثثشثثهثثم  اإىل  يثثثثثوؤدي 

املرورية.
دولة   22 مثثن  اأكثثثثرث  اأن  واأ�ثثثشثثثاف 
بال�شالمة  معنية  وجثثهثثة  وهثثيثثئثثة 

للحد مثثن احلثثثوادث املثثروريثثة وما 
وعلمية  عملية  حلول  من  اأفرزته 
خمتلف  وت�شجيع  املثثجثثال  هثثذا  يف 
على  الثثطثثريثثق  م�شتخدمي  فثثئثثات 
العمل  مثثثثبثثثثادرات  اىل  االنثث�ثثشثثمثثام 
املرورية  الثث�ثثشثثالمثثة  يف  الثثتثثطثثوعثثي 
عرب �شبكات التوا�شل االجتماعي.
ال�شوء  �شت�شلط  الثثنثثدوة  اإن  وقثثال 
التي  امل�شامني  انثثتثثاج  على  اأيثث�ثثشثثا 
التوعية وال�شالمة  ن�شر  ت�شهم يف 
النقائ�س  وتثثثثر�ثثثثشثثثثد  املثثثثثثروريثثثثثثة 
والثثثثتثثثثحثثثثديثثثثات وتثثثثطثثثثرح احلثثثلثثثول 
حمليا  الوا�شع  للنقا�س  والبدائل 
ودولثثثثيثثثثا. واأو�ثثثثشثثثثح اإبثثثثثن بثثثثثدوة اأن 
مفتوحة  الثثثثثنثثثثثدوة  يف  املثثث�ثثثشثثثاركثثثة 

املرورية  الثث�ثثشثثالمثثة  يف  لثثلثثبثثحثثوث 
�شةزئ واللجنة امل�شرتكة لل�شالمة 
واحللول املرورية. واأعثثرب حممد 
رئي�س  الثثدرمثثكثثي  بثثثدوة  بثثن  �شالح 
االإمثثثثثارات  جثثمثثعثثيثثة  اإدارة  جمثثلثث�ثثس 
�شكره  عثثثثن  املثثثثثروريثثثثثة  لثثلثث�ثثشثثالمثثة 
ل�شمو  الكرمية  للرعاية  وتقديره 
نثثثائثثثب رئثثثيثثث�ثثثس جمثثلثث�ثثس الثثثثثثثثوزراء 
وزيثثثر الثثداخثثلثثيثثة لثثلثثنثثدوة انطالقا 
باأمن  واهثثثتثثثمثثثامثثثه  حثثثر�ثثثشثثثه  مثثثثن 
الطريق  مثث�ثثشثثتثثخثثدمثثي  و�ثثثشثثثالمثثثة 
واحلثثثثثثثد مثثثثن خمثثثثاطثثثثر احلثثثثثثثوادث 
دعم  اأن  موؤكدا  ونتائجها  املرورية 
مكنها  للجمعية  �ثثشثثمثثوه  ورعثثثايثثثة 
لتحقيق  جثثهثثودهثثا  مثثوا�ثثشثثلثثة  مثثثن 

القيادة  اأثناء  ال�شائقني  �شلوكيات 
باإعتبارهم  ال�شباب  بثثني  وخا�شة 
واالأكرث  احلديثة  التقنيات  جيل 
التكنولوجيات  لثثهثثذه  ا�شتخداما 
تثثثثبثثثثادل اخلثثثثثثثثربات والثثثتثثثجثثثارب  و 
�شلوكيات  مع  التعامل  يف  العاملية 
م�شتخدمي  اأ�ثثثثشثثثثنثثثثاف  خمثثثتثثثلثثثف 
من  لعينات  وا�شتعرا�س  الطريق 
احلثثثثلثثثثول الثثثتثثثي مت اعثثثتثثثمثثثادهثثثا يف 
الدول املتقدمة با�شتخدام تقنيات 
قيادة  �شلوكيات  لتغيري  االت�شال 
واإبراز  اآمنة  �شلوكيات  اإىل  املركبة 
والدرا�شات  الثثبثثحثثوث  اأهثثثم  نثثتثثائثثج 
الثثدول والتي  املنجزة يف عثثدد من 
اهتمت بتوظيف التقنيات احلديثة 

الثثنثثدوة من  �شت�شارك يف  املثثروريثثة 
علمية  بحث  اأوراق  تقدمي  خثثالل 
الندوة  واأهثثثثثداف  تثثتثثنثثاول حمثثثاور 
التجارب  من  عدد  لعر�س  اإ�شافة 
املثثتثثمثثيثثزة يف هثثثذا املثثجثثال مثثن عدد 
مثثثن الثثثثثدول املثثتثثقثثدمثثة مثثثثثل كندا 
امل�شاركة  عثثلثثى  عثثثثالوة  والثث�ثثشثثويثثد 

املحلية من داخل الدولة.
وذكر اأن الندوة تهدف اإىل ت�شليط 
تعتمد  التي  الو�شائل  ال�شوء على 
الثثتثثقثثنثثيثثات احلثثثديثثثثثثثة للحد  عثثلثثى 
النقال  الثثثهثثثاتثثثف  ا�ثثثشثثثتثثثخثثثدام  مثثثن 
التي  احللول  وبحث  القيادة  اأثناء 
توفرها تقنيات االت�شال احلديثة 
الثثكثثفثثيثثلثثة بثثالثثتثثاأثثثري االإيثثثجثثثابثثثي يف 

والهيئات  االأهثثثلثثثيثثثة  لثثلثثجثثمثثعثثيثثات 
احلكومية  واملثثجثثالثث�ثثس  والثثثلثثثجثثثان 
العالقة  ذات  احلثثكثثومثثيثثة  وغثثثثري 
مبثثنثثظثثومثثة الثثث�ثثثشثثثالمثثثة املثثثثروريثثثثة 
واأجهزة  ودولثثيثثا  واإقليميا  حمليا 
املثثثثثثثثرور والثثثرتخثثثيثثث�ثثثس واجلثثثثهثثثثات 
والبيئة  والثثنثثقثثل  بثثالثثطثثرق  املعنية 
والتعليم  والثثثرتبثثثيثثثة  والثثث�ثثثشثثثحثثثة 
العايل و �شركات التاأمني ومدار�س 
و�شركات  املثثركثثبثثات  قثثثيثثثادة  تثثعثثلثثيثثم 
والباحثني  واخلثثثرباء  االإتثث�ثثشثثاالت 
واالأكادمييني من مراكز ومعاهد 
اأبثثثثثحثثثثثاث عثثثاملثثثيثثثة مثثتثثخثث�ثثشثث�ثثشثثة يف 
املرورية  ال�شالمة  ق�شية  معاجلة 

وال�شلوكيات اخلطرة.

•• دبي-وام:

جمال�س  قثثثمثثثة  فثثثاعثثثلثثثيثثثات  تثثثثثبثثثثثداأ 
التي   2014 الثثعثثاملثثيثثة  االأجثثثثنثثثثدة 
ت�شت�شيفها دولة االإمارات العربية 
لثثلثثمثثرة الثث�ثثشثثابثثعثثة عثثلثثى الثثثتثثثوايل يف 
�ثثشثثعثثار �شياغة  الثثثيثثثوم حتثثثت  دبثثثثي 
الثثتثثحثثول الثثعثثاملثثي مبثث�ثثشثثاركثثة عاملية 
رفيعة امل�شتوى لروؤ�شاء دول ونواب 
ووزراء  حكومات  وروؤو�شاء  روؤو�شاء 
واقت�شادية  �شيا�شية  و�شخ�شيات 

عاملية.
و�ثثشثثتثثعثثر�ثثس دولثثثثة االإمثثثثثثثثارات على 
ا�شت�شافتنها  خثثثالل  مثثثن  الثثثعثثثامل 
جل�شات  خثثالل  من  اأفكارها  للقمة 
لعامل  االإمثثاراتثثي  الذهني  الع�شف 
اأف�شل الإيجاد حلول فعالة حلاالت 
اأجندة  حتثثديثثد  واإعثثثثثثثادة  االأزمثثثثثثثات 

اأعمال التنمية يف العامل.
ويثثعثثد احلثثثثدث اأهثثثثم مثثلثثتثثقثثى عاملي 
امللحة  الثثقثث�ثثشثثايثثا  اأبثثثثثثثرز  لثثثثتثثثثداول 
مب�شاركة  الثثثثعثثثثامل  تثثثثواجثثثثه  الثثثتثثثي 
و�شناع  املثثفثثكثثريثثن  كثثبثثار  مثثن  نخبة 
املوؤ�ش�شات  مثثن  واخلثثثثثرباء  الثثثقثثثرار 
وال�شركات  واحلكومية  االأكادميية 

جمال�س  الثثثقثثثمثثثة  �ثثثشثثثيثثثحثثث�ثثثشثثثرون 
املكلفة   80 الثثثث  الثثعثثاملثثيثثة  االأجثثثنثثثدة 
وفر�س  حلول  اإيجاد  على  بالعمل 
ملثثثواجثثثهثثثة حتثثثثديثثثثات عثثثثديثثثثدة على 
االإقليمية  اأو  الثثعثثاملثثيثثة  االأ�ثثثشثثثعثثثدة 
ال�شيا�شية  املثثثثجثثثثاالت  ومبثثخثثتثثلثثف 
واالإقثثثثثتثثثثث�ثثثثثشثثثثثاديثثثثثة والثثث�ثثثشثثثنثثثاعثثثيثثثة 

واملناخية.
 80 الث  املجال�س  اإىل هذه  وي�شاف 
�ثثشثثتثثة جمثثالثث�ثثس عثثلثثيثثا تثث�ثثشثثم خرباء 
جمال�س  �شبكة  اأنحاء  خمتلف  من 
مهمة  بها  يناط  العاملية  االأجثثنثثدة 
مثثعثثاجلثثة الثثقثث�ثثشثثايثثا االأو�ثثثشثثثع خارج 

اخت�شا�س املجال�س الفردية.
وتت�شمن قائمة املبادرات اجلديدة 
التي �شتطرحها قمة العام احلايل 
االإعثثالن عن جائزة روؤيثثة جمال�س 
االأجندة العاملية امل�شممة خ�شي�شا 
لثثتثثكثثرمي املثثجثثالثث�ثثس الثثثتثثثي اأحثثثثثرزت 
نتائج اإيجابية خالل فرتة العامني 

املا�شيني.
امل�شتقبل  جمثثثالثثث�ثثثس  تثثثعثثثقثثثد  كثثثمثثثا 
مب�شاركة  الثثقثثمثثة  بثثعثثد  فثثاعثثلثثيثثاتثثهثثا 
نخبة من اخلرباء اال�شرتاتيجيني 
من �شبكة جمال�س االأجندة العاملية 

واالأمثثثثثثثثثثثن الثثثثغثثثثذائثثثثي فثثث�ثثثشثثثال عن 
املناخ وتاأثريه  ب�شاأن تغري  املخاوف 
قد  الثثقثث�ثثشثثايثثا  بثثعثث�ثثس  اأن  حثثثني  يف 
تبدو اأنها تقت�شر فقط على بع�س 
املناطق والبلدان واحلقيقة اأننا يف 
عثثثامل مثثرتابثثط نثثتثثاأثثثر بثثهثثا جميعا 

بطريقة اأو باأخرى.
بثثثثاأنثثثثه ال ميكن  املثثثنثثث�ثثثشثثثوري  ونثثثثثثوه 
عامل  يف  غرينا  عثثن  مبعزل  العمل 
قمة  لكون  ال�شبب  هو  وهثثذا  اليوم 
االأجثثثنثثثدة الثثعثثاملثثيثثة عثثلثثى مثثثثثل هذا 

القدر من االأهمية.
االإمارات  دولثثة  اأن  معاليه  واأو�ثثشثثح 
للقمة  ا�ثثشثثتثث�ثثشثثافثثتثثنثثهثثا  خثثثثالل  مثثثن 
من  اأفكارها  العامل  على  �شتعر�س 
الذهني  الثثعثث�ثثشثثف  جثثلثث�ثثشثثات  خثثثالل 
اأفثث�ثثشثثل الإيجاد  لثثعثثامل  االإمثثثثاراتثثثثي 
حلول فعالة ال تقدر بثمن حلاالت 
اأجندة  حتثثديثثد  واإعثثثثثثثادة  االأزمثثثثثثثات 

اأعمال التنمية يف العامل.
الرئي�س  الثثقثثمثثزي  �ثثشثثعثثادة  وراأى 
االأجندة  جمثثالثث�ثثس  لقمة  املثث�ثثشثثارك 
العاملية يف ت�شريح �شحايف له قمة 
اإقثثثرارا  العاملية  االأجثثنثثدة  جمال�س 
العربية  االإمثثثثثثارات  دولثثثثة  بثثثقثثثدرات 

اخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 
واالإعالم.

دورتها  يف  القمة  رئا�شة  ويت�شارك 
معايل  مثثن  كثثل  ال�شابعة  ال�شنوية 
�شعيد  بثثثثثن  �ثثثشثثثلثثثطثثثان  املثثثثهثثثثنثثثثد�ثثثثس 
و�شعادة  االقت�شاد  وزيثثر  املن�شوري 
�ثثشثثامثثي الثثقثثمثثزي مثثديثثر عثثثام دائرة 

التنمية االقت�شادية يف دبي.
وت�شت�شيف دولة االإمارات العربية 
املثثتثثحثثدة قثثمثثة جمثثالثث�ثثس االأجثثثنثثثدة 
من  االأكثثثرب  هثثي  مب�شاركة  العاملية 
 1000 اأكثثثرث  ت�شم  حثثيثثث  نثثوعثثهثثا 
الفكر  رواد  نثثخثثبثثة  مثثثن  مثثث�ثثثشثثثارك 
واملثثتثثخثث�ثثشثث�ثثشثثني مثثثثن جثثمثثيثثع دول 
الثثعثثامل الثثذيثثن يثثجثثتثثمثثعثثون يف دبي 
الأكرث  املثثقثثرتحثثة  احلثثلثثول  ملناق�شة 
العاملي  ال�شاأن  80 ق�شية تهم  من 
الثثثتثثثي تثثثثاأتثثثثي يف و�ثثثشثثثط حثثثالثثثة من 
واال�شطرابات  اال�ثثشثثتثثقثثرار  عثثثثدم 
واالأزمات  واالإقت�شادية  ال�شيا�شية 
االإن�شانية التي باتت م�شدر القلق 
الرئي�شي للعامل وحتد من اجلهود 
الدولية الرامية اإىل اإحداث تنمية 

دولية �شاملة ترتقي باالإن�شان.
وميثثثثثثثثثثثل قثثثثثثثثثثادة الثثثثفثثثثكثثثثر الثثثثذيثثثثن 

الواجب اتخاذها.
وذكر �شواب اأنه مل�س مرارا وتكرارا 
النقا�شات  توؤثر فيها  التي  الكيفية 
يف دبثثثي عثثلثثى اآلثثثيثثثة الثثتثثفثثكثثري لدى 
كثري من ال�شخ�شيات القيادية ذات 

املكانة العاملية املرموقة.
املنتدى  يثثجثثمثثع  مثثثثا  اأن  واأو�ثثثثثشثثثثثح 
دولة  وحكومة  العاملي  االقت�شادي 
االإمثثثثثثثثثارات الثثعثثربثثيثثة املثثثتثثثحثثثدة هو 
جمال�س  قثثمثثة  جثثعثثل  يف  الثثثطثثثمثثثوح 
ومرجعية  مثاال  العاملية  االأجثثنثثدة 
بني  اجلثثهثثود  تن�شيق  كيفية  حثثثول 
اخلرباء يف املجال االأعمال ورجال 
املدين  املجتمع  وهيئات  ال�شيا�شة 
التحديات  مثثثثع  الثثثتثثثعثثثامثثثل  حثثثيثثثال 
تواجه  التي  وامل�شتقبلية  احلالية 

العامل.
ولفت معايل املن�شوري يف ت�شريح 
�شحايف له بهذه املنا�شبة ام�س اإىل 
جديدة  حتديات  يواجه  العامل  اأن 
متجددة  �شيا�شية  تقلبات  �شكل  يف 
التطرف  مثثثثن  جثثثثديثثثثدة  واأ�ثثثثشثثثثكثثثثال 

واأزمات الالجئني.
ا�شتمرار  اأيثث�ثثشثثا  هثثنثثاك  اإن  وقثثثثال 
البطالة  مثل  االأخثثثرى  للتحديات 

دولة  حكومة  يف  امل�شوؤولني  وكثثبثثار 
االإمثثثثثثثارات بثثهثثدف اخلثثثثثروج بثثثروؤى 
ت�شهم يف التحول الذي ت�شبو اإليه 

الدولة.
وتطرح القمة اأجندة غري م�شبوقة 
لثثلثثجثثمثثهثثور عثثرب اأكثثثثرث مثثن خم�شة 
وقائعها  تنقل  �شحفية  مثثوؤمتثثرات 
مبا�شرة عرب االإنرتنت ف�شال عن 

جل�شتني حواريتني متلفزتني.
وقثثثثثثثثثثال الثثثثثربوفثثثثث�ثثثثثشثثثثثور كثثثثالو�ثثثثس 
املنتدى  ورئثثيثث�ثثس  مثثوؤ�ثثشثث�ثثس  �ثثثشثثثواب 
له  تعليق  يف  الثثعثثاملثثي  االقثثتثث�ثثشثثادي 
لقمة  ال�شابعة  الثثدورة  انعقاد  على 
هذا  اإن  العاملية  االأجثثنثثدة  جمال�س 
اأ�شخم  ي�شم  بكونه  يتميز  احلدث 
م�شتوى  على  اخلثثثرباء  مثثن  �شبكة 
الثثثثعثثثثامل ويثثثثثاأتثثثثثي هثثثثثذا مثثثثن خالل 
اأع�شائه  عدد  يف  امللحوظة  الزيادة 

الذي زاد عن 1000 ع�شو.
واأ�ثثشثثاف اإنثثه من املهم جثثدا يف هذا 
امتالك  العالقات  مت�شعب  العامل 
بني  التوا�شل  فر�شة  توفر  من�شة 
مدرو�شة  بطريقة  العقول  اأف�شل 
والبحث عن  تبادل اخلثثربات  تتيح 
احللول واقرتاح اخلطوات العملية 

والتطور  النمو  الرائدة يف  املتحدة 
االإبداع  جمثثال  يف  الفاعل  ودورهثثثا 
واالإبتكار ولتتبادل خرباتها يف هذا 
يف  امل�شاركة  العامل  دول  مع  املجال 

القمة.
ت�شكل  القمة  هثثذه  اأن  على  و�ثثشثثدد 
االقت�شادات  الإلهام  من�شة  اأف�شل 
بثثذل جهود  نحو  االأخثثثرى  النا�شئة 
الرخاء  تثثولثثيثثد  بثثثهثثثدف  خمثثلثث�ثثشثثة 

وال�شعادة يف جمتمعاتهم.
وتعد قمة جمال�س االأجندة العاملية 
بتعزيز  مثثلثثتثثزمثثة  دولثثيثثة  مثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثة 
الثثعثثامل مثثن خثثثالل التعاون  و�ثثشثثع 
بني املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 

�شمن روح املواطنة العاملية.
وتتفاعل املجال�س مع قادة االأعمل 
االأكادميية  واملوؤ�ش�شات  وال�شيا�شة 
اأجندات  لثثبثثلثثورة  املثثجثثتثثمثثع  وقثثثثثادة 

عاملية واإقليمية و�شناعية.
وتاأ�ش�شت القمة كجهة غري ربحية 
جينيف  ومثثثقثثثرهثثثا   1971 عثثثثثام 
م�شتقلة  جثثثهثثثة  وهثثثثثي  بثث�ثثشثثويثث�ثثشثثرا 
وحمثثثثايثثثثدة وغثثثثثري مثثرتثثبثثطثثة بثثثثاأي 
وثثثيثثق مع  ب�شكل  وتثثعثثمثثل  مثث�ثثشثثالثثح 

املنظمات الرائدة الدولية كافة.

•• دبي -وام:

�شعيد  بن  �شلطان  معايل  ا�شتقبل 
مبكتبه  االقت�شاد  وزير  املن�شوري 
بثثثديثثثوان عثثثام الثثثثثوزارة بثثدبثثي وفدا 
اأمثثثريكثثثيثثثا يثث�ثثشثثم عثثثثثددا مثثثن كبار 
واخلرباء  االأطثثبثثاء  من  امل�شوؤولني 
الثث�ثثشثثيثثخ زايد  الثثعثثامثثلثثني يف مثثعثثهثثد 
التابع  لثثالأطثثفثثال  املثثتثثقثثدم  لثثلثثعثثالج 
االأطفال  لثثطثثب  الثثوطثثنثثي  للمركز 

بالعا�شمة االأمريكية وا�شنطن.
الزائر  االأمثثثريكثثثي  الثثثوفثثثد  تثثثراأ�ثثثس 
�شام�س  كنج  بثثام  الدكتورة  للدولة 
للتطوير  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
التنفيذي  والثثثرئثثثيثثث�ثثثس  املثثعثثهثثد  يف 
ملوؤ�ش�شة م�شت�شفى االأطفال والذي 
بداأ جولته يف دولة االإمارات بلقاء 
�شعادة  بح�شور  املن�شوري  معايل 
وكيل  �شالح  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 
وزارة االقت�شاد للتجارة اخلارجية 

وال�شناعة.
بزيارة  اإحلاقا  الزيارة  هذه  وتاأتي 
االقت�شاد  وزيثثثثر  مثثعثثايل  بثثهثثا  قثثثثام 
لثثلثثواليثثات املثثتثثحثثدة االأمثثريكثثيثثة يف 

العالج  تقبل  اإىل  االأطثثفثثال  لثثدفثثع 
من دون اأي عقبات.

االأمريكي  الثثوفثثد  املن�شوري  ودعثثا 
الثثثتثثثعثثثاون  تثثثعثثثزيثثثز  �ثثثثثشثثثثثرورة  اإىل 
مثثثثع اجلثثثثهثثثثات املثثخثثتثث�ثثشثثة يف دولثثثثة 
االإمارات وامل�شاهمة يف نقل املعارف 

واخلربات االأمريكية اإىل بالدنا.
اجلانب  يثثثتثثثجثثثاوز  املثثعثثهثثد  ولثثثكثثثون 
التعليمي  اجلثثانثثب  اإىل  الثثعثثالجثثي 
والثثتثثطثثويثثر االأكثثثثادميثثثثي فثثقثثد حث 
مثثثعثثثالثثثيثثثه الثثثثثوفثثثثثد عثثثلثثثى �ثثثثشثثثثرورة 
مثثثثثن فر�س  عثثثثثثدد  اأكثثثثثثثرب  تثثثثوفثثثثري 
االإماراتيني  لثثلثث�ثثشثثبثثاب  الثثثتثثثدريثثثب 
املتحدة  الثثثواليثثثات  اإىل  املثثبثثتثثعثثثثثني 
لال�شتفادة الق�شوى من اإمكانيات 
معارفه  نثثقثثل  يف  وتثثثطثثثوره  املثثعثثهثثد 
االإمثثثارات من خالل  وتوطينها يف 
منها  لي�شتفيد  امل�شتقبل  اأطثثثبثثثاء 
امل�شت�شفيات  يف  االإمثثاراتثثي  الطفل 

الوطنية.
و اأكثثثد مثثعثثايل وزيثثثر االقثثتثث�ثثشثثاد اأن 
تاأ�شي�شها  ومثثنثثذ  االإمثثثثثثثارات  دولثثثثة 
بثثاال�ثثشثثتثثثثثمثثار مبثثثثا فيه  تثثثثثثرتدد  ال 
وخ�شو�شا  جمعاء  الب�شرية  خثثري 

راأ�س  على  املا�شي  �شبتمرب  نهاية 
وفد جتاري رفيع �شم نخبا وطنية 
يف خمتلف القطاعات اال�شتثمارية 
حيث زار معاليه والوفد املرافق له 
املتقدم  للعالج  زايثثد  ال�شيخ  معهد 
لطب  الوطني  املركز  يف  لالأطفال 
االأمريكية  بثثالثثعثثا�ثثشثثمثثة  االأطثثثفثثثال 
وا�شنطن والثثذي يعد مركزا طبيا 
على اأعلى درجات التطور والكفاءة 
م�شت�شفيات  اأف�شل  كاأحد  وي�شنف 
املتحدة  الثثثثثواليثثثثثات  يف  االأطثثثثثفثثثثثال 

االأمريكية وعلى امل�شتوى العاملي.
اللقاء  خثثثثالل  املثثنثث�ثثشثثوري  واأ�ثثثثشثثثثاد 
ال�شيخ  مثثثعثثثهثثثد  يف  �ثثثثشثثثثاهثثثثده  مبثثثثا 
لالأطفال  املثثتثثقثثدم  لثثلثثعثثالج  زايثثثثثد 
وم�شاريع  واآلثثثثيثثثثات  تثثقثثنثثيثثات  مثثثن 
ت�شخي�س  مع  التعامل  يف  اإبداعية 
بثثدقثثة وتقدمي  االأطثثثثفثثثثال  حثثثثاالت 
الثثرعثثايثثة الثثثالزمثثثة لثثهثثم ونثثثوه مبا 
جتهيزات  مثثثثثن  املثثثعثثثهثثثد  ميثثثتثثثلثثثكثثثه 
امل�شتوى  على  نظريها  قل  حديثة 
االأطباء  تثثعثثاطثثي  وكثثيثثفثثيثثة  الثثعثثاملثثي 
مثثع االأطثثثفثثثال املثثر�ثثشثثى واالأمنثثثثاط 
يتبعونها  التي  االإيجابية  النف�شية 

والتعليم  الثثث�ثثثشثثثحثثثة  قثثثطثثثاعثثثي  يف 
العديد  الثثثثدولثثثثة  اأطثثثلثثثقثثثت  حثثثيثثثث 
الدولية  االإن�شانية  املثثبثثادرات  مثثن 
حياة  اأمنثثثثاط  لتح�شني  والثثهثثادفثثة 

اآالف الب�شر.
حر�شت  االإمثثثثثارات  اأن  اإىل  واأ�ثثشثثار 
املحبة  ثثثقثثافثثة  نثث�ثثشثثر  عثثلثثى  دائثثثمثثثا 
والتاآلف من خالل دورها االإن�شاين 
العامل  �شعوب  خمتلف  مع  الرائد 
الذي  احلثث�ثثشثثاري  بالنهج  مقتدية 
و�شعه القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
بثثن �ثثشثثلثثطثثان اآل نثثهثثيثثان طثثيثثب اهلل 
ثراه و�شارت عليه من بعده القيادة 
ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة 
نهيان  اآل  زايثثثد  بثثن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  الثثدولثثة  رئي�س 
�ثثشثثاحثثب الثث�ثثشثثمثثو الثث�ثثشثثيثثخ حممد 
رئي�س  نثثائثثب  مكتوم  اآل  را�ثثشثثد  بثثن 
الثثثدولثثثة رئثثيثث�ثثس جمثثلثث�ثثس الثثثثثوزراء 
واإخوانهما  اهلل  رعثثثاه  دبثثثي  حثثاكثثم 

اأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات.
وتطرق املن�شوري اإىل توجه دولة 
املعرفة  اقثثتثث�ثثشثثاد  نثثحثثو  االمثثثثثثثارات 
ومثثثثا توليه  ا�ثثشثثرتاتثثيثثجثثي  كثثهثثدف 

•• دبي -وام:

�ثثشثثارك وفثثد مثثن جمعية االإمثثثارات 
املوؤمتر  اأعمال  يف  االإن�شان  حلقوق 
الثثثثثثثثدويل حثثثثثول حتثثثثديثثثثات االأمثثثثثن 
املنطقة  يف  االإنثثثثث�ثثثثثشثثثثثان  وحثثثثثقثثثثثوق 
العا�شمة  يف  اأقثثيثثم  الثثثذي  العربية 
الثثقثثطثثريثثة الثثثدوحثثثة يثثثومثثثي 5و6 

نوفمرب احلايل.
املوؤمتر  يف  املثثث�ثثثشثثثارك  الثثثوفثثثد  �ثثشثثم 
الكعبي  �شويعن  بن  �شامل  حممد 
علي  وعبيد  االإدارة  جمل�س  رئي�س 

ال�شام�شي ع�شو جمل�س االإدارة.
الوطنية  الثثلثثجثثنثثة  املثثثوؤمتثثثر  ونثثظثثم 
حلثثثقثثثوق االإنثثثث�ثثثثشثثثثان بثثثثدولثثثثة قطر 

اهلل  منحها  التي  حقوقه  و�شمان 
تعاىل وكرمه بها م�شريا اإيل بع�س 
اأقرتها  التي  واملعاهدات  القوانني 
اخلليجي  الثثتثثعثثاون  جمثثلثث�ثثس  دول 

ملكافحة اجلرائم االإرهابية.
اأهمية  اىل  الكعبي  حممد  واأ�ثثشثثار 
تثثنثثظثثيثثم مثثثثثل هثثثثذه املثثثثوؤمتثثثثرات ملا 
اأمنية  ي�شهده الواقع من حتديات 
الراهن  الثثو�ثثشثثع  ظثثل  يف  ع�شيبة 
لبع�س البلدان العربية واأثر تلك 
يف  االإن�شان  حقوق  على  التحديات 
االإرهاب  ظاهرة  وخا�شة  املنطقة 
حلقوق  انتهاك  اأكثثرب  تعترب  التي 
االإنثثثث�ثثثثشثثثثان فثثث�ثثثشثثثال عثثثثن حمثثثاولثثثة 
اال�شتفادة من التجارب واخلربات 

بالتعاون مع االأمانة العامة ملجل�س 
واالأمانة  الثثعثثرب  اخلارجية  وزراء 
العربية  الثثثثدول  جلثثامثثعثثة  الثثعثثامثثة 
واملفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة 
العربية  وال�شبكة  االإن�شان  حلقوق 
حلقوق  الثثثوطثثثنثثثيثثثة  لثثلثثمثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثات 

االإن�شان.
كلمة  االفتتاحية  و�شهدت اجلل�شة 
بن  عبداللطيف  الثثدكثثتثثور  مثثعثثايل 
را�شد الزياين االأمني العام ملجل�س 
العربية  اخلثثلثثيثثج  لثثثثدول  الثثتثثعثثاون 
جمل�س  دول  اأن  عثثلثثى  فثثيثثهثثا  اأكثثثثثد 
اهتمامها  جثثثثل  تثثثبثثثذل  الثثثثتثثثثعثثثثاون 
امل�شرتك  االأمثثنثثي  التعاون  لتعزيز 
االإن�شان  رعثثثايثثثة  عثثلثثى  وحتثثثر�ثثثس 

واالإطالع على اأف�شل املمار�شات يف 
ابثثن �شويعن  هثثذا املجال. واأو�ثثشثثح 
الهام  الثثثثثثثدويل  احلثثثثثثدث  هثثثثثذا  اأن 
بني  العالقات  توطيد  اإىل  يهدف 
االأمن  حفظ  بها  املثثنثثاط  اجلثثهثثات 
الداخلية  وزارات  يف  مثثتثثمثثثثثلثثة 
واالأمنية  الثثعثثدلثثيثثة  واملثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثات 
واجلهات املناط بها حماية حقوق 
املجتمع  مثثنثثظثثمثثات  مثثثثثل  االإنثث�ثثشثثان 
املدين واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق 
العالقة  اأوجثثه  ومناق�شة  االإن�شان 
روؤية  اإىل  للو�شول  وذلثثثك  بينهم 
انتهاكات  اأيثثثة  دون  االأمثثثن  حتفظ 
حلثثقثثوق االإنثث�ثثشثثان وحتثثثرتم �شيادة 
حلقوق  العاملية  املبادئ  و  القانون 

ا�شت�شرفت امل�شتقبل و�شعت جاهدة 
لثثبثثنثثاء االإنثثث�ثثثشثثثان االإمثثثثاراتثثثثي ومن 
اأعلى  اإىل  لثثلثثو�ثثشثثول  متثثكثثيثثنثثه  ثثثثم 
العلم  حثثقثثول  خمتلف  يف  املثثراتثثب 
اأن  اإىل  مثث�ثثشثثريا   .. والتكنولوجيا 
اال�شرتاتيجية  االأهثثداف  اأهم  اأحد 
لوزارة االقت�شاد يكمن يف م�شاهمة 
 5 اقت�شاد املعرفة مبا ال يقل عن 
املحلي  الناجت  املائة من جممل  يف 

االإجمايل بحلول العام 2021.
مثثن جثثانثثبثثهثثا اأكثثثثدت الثثدكثثتثثورة بام 
زايد  ال�شيخ  اأن معهد  �شام�س  كنج 
والثثعثثامثثلثثني بثثه ملثث�ثثشثثوا جنثثثاح زيثثثارة 
الواليات  اإىل  موؤخرا  الدولة  وفد 
املثثتثثحثثدة مثثعثثربثثة عثثن �ثثشثثعثثادة اإدارة 

اأهمية  مثثثن  االإمثثثاراتثثثيثثثة  الثثثقثثثيثثثادة 
بثثالثثغثثة لثثالبثثتثثكثثار واحثثتثث�ثثشثثان كافة 
االأفثثثكثثثار الثثتثثي مثثن �ثثشثثاأنثثهثثا تطوير 
املختلفة  االقت�شادية  القطاعات 
وحت�شني قدرة االإمارات التناف�شية 

على ال�شعيد الدويل.
القرار  اإىل  ال�شدد  هثثذا  يف  واأ�ثثشثثار 
الذي �شدر قبل ب�شعة اأيام بت�شكيل 
امل�شتوى  عثثثالثثثيثثثة  وطثثثنثثثيثثثة  جلثثثنثثثة 
خثثا�ثثشثثة بثثاالبثثتثثكثثار ..مثثو�ثثشثثحثثا اأن 
بخطوات  تثث�ثثشثثري  االمثثثثثثثارات  دولثثثثة 
مدرو�شة نحو التحول اإىل اقت�شاد 
كفاءات  وبقيادة  املعرفة  على  قائم 

وطنية متمكنة.
الثثثر�ثثثشثثثيثثثدة  الثثثثثقثثثثثيثثثثثادة  اأن  واأكثثثثثثثثثثد 

املثثثعثثثهثثثد بثثثثثزيثثثثثارة مثثثثعثثثثايل الثثثثوزيثثثثر 
والثثثثوفثثثثد املثثثثرافثثثثق لثثثه .. واأ�ثثثثشثثثثادت 
بثثحثثر�ثثس حثثكثثومثثة دولثثثثة االإمثثثثثارات 
على متابعة �شوؤون املعهد وتقدمي 
كثثثل مثثثا مثثثن �ثثشثثاأنثثه اأن يثث�ثثشثثاهثثم يف 
اإىل  اأدى  ممثثثا  وجنثثثاحثثثه  تثثطثثويثثره 
الثثيثثوم ليكون واحثثثدا من  و�ثثشثثولثثه 
اأفثثث�ثثثشثثثل مثثثثراكثثثثز االأطثثثثثفثثثثثال على 

م�شتوى العامل.
ورحبت �شام�س باأي تعاون مع دولة 
الر�شمي  امل�شتويني  على  االإمثثارات 
اأو االأهلي ..موؤكدة ا�شتعداد املعهد 
التام لتقدمي كل اخلربات واملعارف 
ال�شاعدة  االإمثثثاراتثثثيثثثة  لثثالأجثثيثثال 

خ�شو�شا يف جمال االبتكار.

تعاملها  يف  املنظمات  هثثذه  جتثثارب 
مع االإرهاب ..ويف اجلل�شة الثانية 
العمل  ور�ثثثثثثس  نثثثتثثثائثثثج  عثثثر�ثثثس  مت 
اجلل�شة  خ�ش�شت  بينما  املنعقدة 

اجلل�شة  وا�ثثشثثتثثعثثر�ثثشثثت  االإنثثث�ثثثشثثثان. 
املنظمات  بثثعثث�ثثس  جتثثثثثارب  االأوىل 
االأجهزة  مع  ال�شراكة  يف  الدولية 
اإىل جثثانثثب عثثر�ثثس الأهم  االأمثثنثثيثثة 

البيان  لقراءة  واخلتامية  الثالثة 
التو�شيات  وتثثثثقثثثثدمي  اخلثثثتثثثامثثثي 
ملعايل االأمني العام جلامعة الدول 

العربية. 
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اأخبـار الإمـارات
وزير الرتبية يدعو اجلميع للتعلم من �سخ�سية واإجنازات رئي�س الدولة

احلمادي : العامل يقدر ال�صخ�صية القيادية املتميزة خلليفة وينبهر باإجنازاته املتالحقة
اأ�ثثشثثاد مثثعثثايل املثثهثثنثثد�ثثس ح�شني بثثن اإبثثراهثثيثثم احلثثمثثادي وزيثثثر الرتبية 
والتعليم باختيار جملة فورب�س العاملية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، �شمن قائمة ال�شخ�شيات 
2014، داعياً اجلميع للتعلم  العامل للعام  ونفوذاً يف  تاأثرياً  االأقثثوى 
�شموه،  بها  يتمتع  التي  الفريدة  والقيادية  االن�شانية  ال�شخ�شية  من 
اأمثثثام االجنثثثثازات الثثفثثريثثدة واملتالحقة التي  و�ثثشثثرورة الثثوقثثوف كثثثثثرياً 

حققتها هذه القيادة احلكيمة خالل ال�شنوات الع�شر االأخرية.
العامل  فقال  احلثثمثثادي  ابراهيم  بثثن  ح�شني  املهند�س  معايل  واأ�ثثشثثاف 

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  القيادية  ال�شخ�شية  يقدر  اأجمع 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، وحيث يعلم اجلميع اأن هذه 
ال�شخ�شية الفريدة تربت وترعرت يف ظل املغفور له باذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، ذلك القائد العظيم وامللهم الذي مل يرى 
العامل اأجمع من هو مثله يف احلكمة والقيادة والعطاء، فكان طبيعياً 
زايثثد، هو خري خلف خلري  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اأن يكون �شاحب 
�شلف ، مما مكنه من حتقيق اإجنازات اقت�شادية واإجتماعية و�شيا�شية، 
ولو  لتحقيق  �شاعني  منبهرين،  الثثعثثامل  وخثثثرباء  زعثثمثثاء  اأمامها  يقف 

ن�شبة من هذه االجنازات العظيمة، وهو االأمر الذي يف�شر ال�شر وراء 
يف  تاأثرياً  ال�شخ�شيات  اأكرث  الدولة �شمن  رئي�س  ال�شمو  كون �شاحب 

العامل. 
التام على تقدمي  الثثوزارة  واأعثثرب وزيثثر الرتبية والتعليم عن حر�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، يف مناهج الوزارة، ليكون 
القدوة واملثال العظيم للنجاح والتميز يف احلياة، وذلك ل�شمان جناح 
الوزارة يف �شناعة الكوادر الوطنية املتفوقة و املتميزة واملتخ�ش�شة يف 
كافة قطاعات �شوق العمل املتوافق مع اخلطة اال�شرتاتيجية للدولة 

.  2030 االقت�شادية  اأبوظبي  وروؤية   2021
قائال  كلمته  احلثثمثثادي  اإبثثراهثثيثثم  بثثن  ح�شني  املهند�س  معايل  واأخثثتثثتثثم 
هنيئاً لكل مواطن وعربي وم�شلم واإن�شان، بكون �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة، �شمن ال�شخ�شيات االأكرث تاأثرياً يف العامل، مما يدل على اأن 
اأن قدوته  اأجمع ي�شري نحو كل اخلري والعطاء والتقدم، طاملا  العامل 
يف ذلك، تتمثل يف من هو خري خلف خلري �شلف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شحة  واأمثثثده مبوفور  ورعثثاه  اهلل  نهيان حفظه  اآل  زايثثد  بن  خليفة 

والعافية. 

�صلطان بن حمدان : املحطة الثالثة ملاراثون زايد اخلريي يف القاهرة ا�صتكمال ملبادرات اخلري االإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  م�شت�شار �شاحب  نهيان  اآل  بن حمدان  �شلطان  ال�شيخ  ثمن معايل 
ال�شمو  �شاحب  ودعثثم  رعاية  الهجن  �شباقات  احتثثاد  رئي�س  الثثدولثثة  رئي�س 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ملبادرات العطاء 
واخلري واالإ�شهامات الفاعلة ملد يد العون التي تنطلق من اأر�س االإمارات 

با�شتمرار نحو الفئات املت�شررة يف جمتمعات الوطن العربي والعامل.
اأيثثادي �شموه البي�شاء و�شلت عطاياها  اأن  اأكد معاليه يف ت�شريحات له  و 
جلمع املت�شررين ووقفت لرت�شم الفرحة وتخفف معاناة ال�شعفاء.. واأ�شاد 
بالدعم واالهتمام الذي يوليه الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة لقافلة اخلري 
التي تقدم جلميع املحتاجني واملت�شررين  االإن�شانية  االإماراتية  واملبادرات 
لت�شاند ق�شاياهم وهمومهم وتوفر لهم اأب�شط مقومات العي�س ب�شالم وكل 

ما يحتاجونه للنهو�س من جديد.
و اأو�شح معاليه اأن تنظيم املحطة الثالثة ملاراثون زايد اخلريي يف القاهرة 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  و�شعها  التي  والفكرة  للر�شالة  ا�شتكماال  يعد 

االمارات  مكانة  ن�شر  عاتقه  على  وحمل  اأعثثوام  ع�شرة  مثثدار  على  تنظيمه 
الكلى وجنح  املعاناة على مر�شى  واأ�شهم يف تخفيف  االإن�شانية  ومبادراتها 
يف م�شاعدتهم للتخل�س من املعوقات وال�شعوبات اإىل جانب اإطالعهم على 
الثقافة االماراتية وموؤ�ش�شيها ومواقف الدولة و�شعبها االأ�شيل والرتويج 

مل�شريتها الريادية بني االأمم.
ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  للفريق  ال�شامية  التوجيهات  اأن  وذكر معاليه 
زايد اآل نهيان ب�شرورة عقد وتنظيم ماراثون زايد اخلريي لدعم امل�شابني 
فكرة  كثثل  وراء  يقف  �شموه  اأن  جمثثثددا  اأكثثثد  م�شر  يف  االطثثفثثال  ب�شرطان 
االإمثثثارات اخلثثريي بني  �شاأن  واإعثثالء  االآخرين  ت�شهم يف منا�شرة  ومبادرة 
اأن ن�شخة م�شر التي �شتقام خالل الفرتة  اإىل  دول العامل. واأ�شار معاليه 
الداعمة  ور�شالته اجلوهرية  املاراثون  �شل�شلة عطاءات  اإىل  ت�شاف  املقبلة 
للتفاعل الريا�شي بجانب حر�شه على ا�شتثمار الريا�شة للمنفعة اخلريية 
الفرحة  امل�شتهدفة ور�شم  للفئة  وامل�شاندة  التربع والدعم  وتر�شيخ مبادئ 
على ذويهم واأهلهم واإحياء اأمل ال�شفاء بني �شفوفهم عرب ماراثون يحمل 
الكبري  العطاء  و�شاحب  نه�شتها  وبثثاين  االحتثثاد  دولثثة  موؤ�ش�س  زايثثد  ا�شم 

والداعم االأول ملبادرات العون جلميع املت�شررين يف جميع ربوع العامل.

لن�شر  الريا�شة من�شة حيوية  وال�شاعية جلعل  نهيان  اآل  زايثثد  بن  حممد 
الثقافات الريا�شية واأفعال اخلري والتوا�شل مع ال�شعوب وحتقيق غايات 
ال�شالم والتقارب وقال اإن ماراثون زايد اأر�شى قواعد اخلري ونهج العطاء 
لالإمارات يف حمطاته العاملية يف احلركة الريا�شية وذلك متا�شيا مع العمل 
اخلريي واالإن�شاين الذي غر�شه واأ�ش�شه املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآلنهيان طيب اهلل ثراه موؤ�ش�س االمارات وباين نه�شتها.
اإن توا�شل ماراثون زايد اخلريي باأهدافه ال�شامية وغاياته  وقال معاليه 
االإن�شانية ما هو اإال جت�شيد لنهج املبادرة التي داأبت عليه االمارات وحر�شت 
لالإمارات  الريا�شي  اخلثثريي  ال�شفري  ليكون  احلا�شر  يف  ا�شتمراره  على 
..الفتا اإىل اأن االهتمام الكبري والدعم الذي يوليه قادة و�شيوخ االمارات 
للمبادرات اخلريية واالإن�شانية التي تنبثق من اأر�س االمارات اأر�س العطاء 
والنماء يوؤكد ثقافة امل�شاعدة والعون ونهج ال�شالم والعطاء التي تعا�شرها 

الدولة يف خمتلف املجاالت.
واأو�شح معاليه اأن ماراثون زايد اخلريي الدويل جنح يف اأن يكون الوجه 
ي�شجل  اأن  وا�شتطاع  العاملية  املجتمعات  يف  االمثثاراتثثيثثة  للريا�شة  امل�شرق 
خالل  االأمثثريثثكثثي  املجتمع  يف  اخلثثرييثثة  بر�شالته  م�شبوقة  غثثري  جنثثاحثثات 

اللجنة  تقودها  التي  املميزة  للجهود  وتقديره  �شكره  عثثن  معاليه  وعثثرب 
الفريق  �شعادة  برئا�شة  الثثدويل  اخلثثريي  زايثثد  ملثثاراثثثون  والدائمة  املنظمة 
يف  جنحت  التي  الوطنية  الثثكثثوادر  من  واأع�شائها  الكعبي  هثثالل  حممد  م 
اأبناء االمارات  املعروف عند  املميز  التنظيم  اأن ت�شفي ب�شمات  كل حمفل 
عن  االأمل  ليخفف  عطاءاته  ويوا�شل  اأهدافه  احلثثدث  يحقق  اأن  ..متمنيا 

املر�شى وذويهم ويزرع االأمل والب�شمة يف قلوب امل�شابني.
جدير بالذكر اأن ماراثون زايد اخلريي يف القاهرة يقام بتوجيهات الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف 5 دي�شمرب املقبل تزامنا مع 
احتفاالت الدولة باليوم الوطني الث 43 ويعود ريعه ل�شالح مر�شى �شرطان 

االأطفال بالقاهرة 57357 .
ور�شدت اللجنة املنظمة العليا جوائثز مالية للفائزين االأوائل يف املاراثون 
10 كيلومرتات على  وقدرها مليون جينه م�شري ويقام املاراثون مل�شافة 
4 فئات هي ال�شباق الرئي�شي املحرتفني للجن�شني �شيدات رجال وال�شباق 
�شنة   18 الثث�ثثشثثبثثاب حتثثت  و�ثثشثثبثثاق  �ثثشثثيثثدات رجثثثال  اجلثثمثثاهثثيثثثثثري للجن�شني 
م�شاركة  ويتوقع  االحتياجات اخلا�شة  ذوي  و�شباق  واأوالد  بنات  للجن�شني 

اأكرث من 50 األف مت�شابق. 

�صرطة راأ�س اخليمة تنظم ور�صة عمل 
تبحث املوؤ�صرات اال�صرتاتيجية

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ب�شرطة  االأداء  وتطوير  االإ�شرتاتيجية  اإدارة  نظمت 
م�شتوى  مناق�شة  بثثهثثدف  عمل  ور�ثثشثثة  اخليمة،  راأ�ثثثس 
التقدم يف حتقيق م�شتهدفات املوؤ�شرات االإ�شرتاتيجية 
لثثلثثربثثع االأول والثثثثثثثاين والثثثثثالثثث مثثن الثثعثثام اجلثثثاري 
حممد  النوبي  حممد  العميد  بح�شور  2014م، 
نثثائثثب قثثائثثد عثثام �شرطة راأ�ثثثس اخلثثيثثمثثة، واملثثقثثدم علي 
حممد القر�شي مدير اإدارة االإ�شرتاتيجية و تطوير 
املبادرات  مالك  جميع  ح�شور  اإىل  باالإ�شافة  االأداء، 
ل�شرطة  العامة  للقيادة  االإ�شرتاتيجية  واملثثوؤ�ثثشثثرات 

راأ�س اخليمة.
اخلطة  تنفيذ  �ثثشثثري  متابعة  اإطثثثثار  يف  الثثور�ثثشثثة  تثثاأتثثي 

االإ�ثثشثثرتاتثثيثثجثثيثثة يف الثثقثثيثثادة الثثعثثامثثة لثث�ثثشثثرطثثة راأ�ثثثس 
امل�شتهدفات  مثثثدى حتثثقثثيثثق  مثثن  والثثتثثحثثقثثق  اخلثثيثثمثثة، 
املعتمدة بهدف اإدارة االأداء املوؤ�ش�شي وعر�س املبادرات 
اخليمة  راأ�ثثس  ل�شرطة  العامة  للقيادة  االإ�شرتاتيجية 
بكل  اخلا�شة  االأن�شطة  اجنثثاز  مثثدى  على  والتدقيق 
وحتقيق  املخرجات  لتحقيق  للو�شول  �شماناً  مبادرة 

االأهداف االإ�شرتاتيجية.
النوبي حممد،  العميد حممد  الور�شة وّجه  يف ختام 
املزيد  بثثثذل  اإىل  املثثوؤ�ثثشثثرات  ومثثثالك  احلثث�ثثشثثور  جميع 
مثثثن اجلثثثهثثثود لثثتثثعثثزيثثز اخلثثثطثثثوات املثثقثثبثثلثثة لثثكثثل هدف 
ا�ثثشثثرتاتثثيثثجثثي، مبثثثا يثث�ثثشثثهثثم يف حتثثقثثيثثق روؤيثثثثثة اخلطة 
االإ�شرتاتيجية التي ترمي اإىل تعزيز روؤية وتطلعات 

الوزارة، والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة.

اأدلة �صرطة اأبوظبي ت�صتعني بب�صمة الرتبة يف ك�صف اجلرائم

العني للتوزيع تنظم املنتدى االأول الإدارة امل�صاريع

•• اأبوظبي-وام: 

ل�شرطة  الثثعثثامثثة  الثثقثثيثثادة  وقثثعثثت 
اأبوظبي   - البيئة  وهيئة  اأبوظبي 
ب�شمة  يف  املنافع  لتبادل  اتفاقية 
الرتبة و خمترب االأدلثثة اجلنائية 

وتعزيز التعاون امل�شرتك بينهما.
حثثث�ثثثشثثثر تثثثوقثثثيثثثع االتثثثفثثثاقثثثيثثثة بني 
اجلانبني يف مبنى القيادة العامة 
الدكتور  الثثلثثواء  اأبوظبي  ل�شرطة 
نا�شر خلريباين النعيمي االأمني 
نثثائثثب رئي�س  �ثثشثثمثثو  ملثثكثثتثثب  الثثثعثثثام 
الداخلية  وزيثثثر  الثثثثثوزراء  جمل�س 
ووقعها عن هيئة البيئة - اأبوظبي 
العام  االأمثثني  املبارك  رزان خليفة 
اأبوظبي  �ثثشثثرطثثة  وعثثثثن  لثثلثثهثثيثثئثثة 
احلمادي  الثثرحثثمثثن  عثثبثثد  العقيد 

غمو�س  كثثث�ثثثشثثثف  مثثثثن  اجلثثثثرميثثثثة 
بع�س اجلرائم عن طريق ربطها 
العالقة  املثثثثثواد  وبثثعثث�ثثس  بثثالثثرتبثثة 
اجلرمية  م�شرح  يف  املثثوجثثودة  بها 
ليتم بعد ذلك حتديد مكان وقوع 
الرتبة  لطبيعة  وفثثقثثا  اجلثثرميثثة 

مدير اإدارة االأدلة اجلنائية.
اأبوظبي  وتتيح االتفاقية ل�شرطة 
اال�ثثشثثتثثفثثادة مثثن ب�شمة الثثرتبثثة يف 
قاعدة  لديها  يتوافر  التي  الهيئة 
الدولة  يف  الثثثرتبثثثة  الأثثثثثر  بثثيثثانثثات 
م�شرح  عثثنثثا�ثثشثثر  ميثثثكثثثن  والثثثثثثثذي 

لهيئة  تثثتثثيثثح  كثثمثثا  ومثثوا�ثثشثثفثثاتثثهثثا 
البيئة االنتفاع من خمترب االأدلة 
اجلنائية يف خمتلف التخ�ش�شات 

املتوافرة.
وقال العقيد احلمادي اإن م�شروع 
م�شح الرتبة يف الهيئة يعزز عمل 
اجلنائي  الثثثبثثثحثثثث  يف  الثثث�ثثثشثثثرطثثثة 
والتعرف  املثثخثثدرات  عن  بالك�شف 
اإىل جثثهثثة خثثثروج االأ�ثثشثثخثثا�ثثس بها 
ا�شتنادا  اجلثثثثثثثة  مثثثكثثثان  وحتثثثديثثثد 
حددها  الثثتثثي  الثثرتبثثة  �شفات  اإىل 
. موؤكدا  مثثنثثطثثقثثة.  لثثكثثل  املثث�ثثشثثروع 
التوا�شل  ا�ثثشثثتثثمثثرار  عثثلثثى  الثثعثثمثثل 
مع الهيئة وتطوير اآليات التعاون 

امل�شرتك.
املبارك  رزان  قثثالثثت  جثثانثثبثثهثثا  مثثن 
ال�شراكة  تثثثعثثثزز  االتثثثفثثثاقثثثيثثثة  اإن 

اأبوظبي  و�ثثثشثثثرطثثثة  الثثهثثيثثئثثة  بثثثني 
يف جمثثثال الثثثدرا�ثثثشثثثات واالأبثثثحثثثاث 
واال�شتفادة  امل�شرتكة  التطبيقية 
الثثهثثيثثئثثة يف تعزيز  اإمثثكثثانثثيثثات  مثثن 
البيئة  حثثمثثايثثة  وخثثثطثثثط  بثثثرامثثثج 
البيئي يف جميع  الوعي  ن�شر  من 
اإىل  اإ�شافة  العالقة  ذات  املجاالت 
تن�شيق العمل يف حاالت الطوارئ. 
للم�شاهمة  �ثثشثثرورهثثا  عثثن  وعثثربت 
اجليولوجية  املعلومات  توفري  يف 
امليدانية  والتقنية  والبيولوجية 
بيانات  قثثاعثثدة  مبثث�ثثشثثروع  املتعلقة 
اأبوظبي  اإمثثثثثارة  يف  الثثرتبثثة  مثث�ثثشثثح 
متكاملة  �ثثشثثجثثالت  يثثثوفثثثر  الثثثثثذي 
مدعمة باخلرائط عن اأرا�شي كل 
منطقة يف اإمارة اأبوظبي لت�شهيل 

وتعزيز عمل �شرطة اأبوظبي.

•• العني – الفجر:

للتوزيع  الثثثعثثثني  �ثثشثثركثثة  نثثظثثمثثت 
امل�شاريع  الإدارة  االأول  املثثنثثتثثدى 
بثثحثث�ثثشثثور مثثعثثايل الثث�ثثشثثيثثد حممد 
�ثثشثثامل الثثظثثاهثثري مثثديثثر جمل�س 
و  لثثلثثتثثوزيثثع  الثثعثثني  �ثثشثثركثثة  اإدارة 
االأق�شام  وروؤ�شاء  االإدارات  مثثدراء 
يف الثث�ثثشثثركثثة يثثهثثدف املثثنثثتثثدى اإىل 
ن�شر مفهوم كيفية اإدارة امل�شاريع 
بني جميع اإدارات ال�شركة و تبادل 

 )ProXalt( بثثثروكثثث�ثثثشثثثالثثثت 
االأمريكية.  املثثتثثحثثدة  بثثالثثواليثثات 
ور�ثثشثثة عثثمثثل نثثاقثث�ثثس فثثيثثهثثا ثالثة 
واإدارة  الثثقثثيثثادة  اأ�ثثشثثا�ثثشثثيثثة  حمثثثاور 
واإدارِة  اجلثثثثودِة  واإدارِة  املثث�ثثشثثاريثثع 

املخاطر 
تناولت اجلل�شة النقا�شية االأوىل 
اخلا�شِة  النظرية  العلوم  بع�س 
توظيِف  وكيفيِة  امل�شاريع  بثثثاإدارِة 
هثثثثثذه الثثثنثثثظثثثريثثثاِت ودجِمثثثثهثثثثا مع 
العني  �شركِة  يف  العمليِة  اخلثثربِة 

املثثعثثرفثثة واخلثثثثثربات مثثع اجلهات 
احلكومية االأخرى.

اأقيم يف  �شارك يف املنتدى والذي 
فثثنثثدق روتثثانثثا الثثعثثني عثثثدة جهات 
بلدية  مثثنثثهثثا  حثثكثثومثثيثثة وخثثا�ثثشثثة 
العني و جامعة االإمارات و �شركة 
اأبوظبي للتوزيع و �شركة ابوظبي 
ال�شحي  الثثثث�ثثثثشثثثثرف  خلثثثثثدمثثثثثات 

باالإ�شافة اإىل م�شاندة.
موؤ�ش�س  راو  غثثاري  الدكتور  قثثدم 
معهد  اإدارة  جمثثلثث�ثثس  رئثثيثث�ثثس  و 

للتوزيع. 
حماور  الثانية  اجلل�شة  وتناولت 
التعرِف على نظاِم العمِل يف اإدارِة 
امل�شاريِع واحلفاِظ على معايريه، 
على  الثثثتثثثعثثثرِف  اإىل  بثثثاالإ�ثثثشثثثافثثثة 
اأ�ثثثثشثثثثالثثثثيثثثثِب بثثثثعثثثث�ثثثثسِ الثثثث�ثثثثشثثثثركثثثثاِت 
واختتم  االإدارِة  فنِّ  احلكوميِة يف 
مع  النقا�شيِة  جل�شاته  املثثنثثتثثدى 
اإدارِة  يف  خلثثثثثرباَء  مثثعثثريف  تثثثبثثثادل 
خمتلفة  جهات  ميثلوَن  امل�شاريِع 

يف الدولة.

العني  �شركة  بثثاأن  بالذكر  جدير 
للتوزيع جنحْت باأن تكوَن اإحدى 
ال�شركاِت الرائدِة يف تطبيِق اإدارِة 
علِم  تطبيِق  خثثالِل  من  امل�شاريع 
االإدارة االأكادميي و الذي يعتمُد 
عثثلثثى الثثنثثظثثريثثاِت الثثعثثاملثثيثثِة يف فّن 
يف  دوَرهثثثا  لثثتثثوؤدَي  امل�شاريع  اإدارِة 

املجتمِع ب�شكٍل ناجٍح وفّعال
اأكرث  بثثاإدارة  ال�شركة   حيث تقوم 
عامنا  يف  مثث�ثثشثثروعثثا   150 مثثثن 

احلايل .

القد�س ت�صتعد الفتتاح م�صجد ال�صيخ خليفة بن زايد االأكرب يف فل�صطني بعد االأق�صى
•• القد�ص املحتلة -وام:

القامة  مكثفة  ا�ثثشثثتثثعثثدادات  جتثثثري 
افثثتثثتثثاح م�شجد  احثثتثثفثثال مبثثنثثا�ثثشثثبثثة 
بلدة  زايثثثثثد يف  بثثثن  الثث�ثثشثثيثثخ خثثلثثيثثفثثة 
�ثثشثثرقثثي القد�س  الثثواقثثعثثة  الثثعثثيثثزريثثة 
وهو االكرب يف فل�شطني بعد امل�شجد 
اعمال  انتهت  املبارك حيث  االق�شى 
البناء يف امل�شجد وا�شبح االن جاهزا 

لل�شالة بعد افتتاحه اليوم.
الفل�شطيني  االهثثتثثمثثام  وبخ�شو�س 
املثث�ثثشثثروع االمثثثثاراتثثثثي احليوي  بثثهثثذا 
يو�شف  الثث�ثثشثثيثثخ  يثثقثثول  فل�شطني  يف 
الفل�شطيني  االوقثثاف  وزيثثر  دعيب�س 
الثثذي يحمل  الكبري  امل�شجد  ان هذا 
ا�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
االو�شاط  باهتمامات  ي�شتاأثر  اهلل 
وال�شعبية  الر�شمية  الفل�شطينية 
باعتباره معلما اماراتيا بارزا يعطي 
�شورة وا�شحة عن العطاء االماراتي 
ووقثثثثوف دولثثثة االمثثثثثارات اىل جانب 
على  مل�شاعدته  الفل�شطيني  ال�شعب 

تخطي او�شاعه ال�شعبة.
واأ�شار اىل ان مدينة القد�س حتظى 
فهي  م�شبوق  غري  اماراتي  باهتمام 
منذ عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن 
خلفه  بعده  ومثثن  نهيان  ال  �شلطان 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال 
القد�س  يف  التنموية  امل�شاريع  تقيم 
وتقف اىل جانب اهلها لتثبيتهم على 
ار�ثثشثثهثثم وتثثتثثوىل مثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثات خريية 
امثثاراتثثيثثة اقثثامثثة مثثوائثثد الرحمن يف 

اأ�شكال  كل  من  وحمايتها  املقد�شات 
التهويد والهدم.

م�شجد  وجثثثثود  اأن  احلثث�ثثشثثيثثنثثي  واأكثثثثد 
بالذات  املكان  هثثذا  يف  خليفة  ال�شيخ 
مكانا  و�ثثثشثثثيثثثكثثثون  جثثثثثثدا  �ثثثثثشثثثثثرروي 
امل�شلمني  جثثثمثثثيثثثع  مثثثثثن  مثثثقثثث�ثثثشثثثودا 
الفل�شطينية  الثثبثثلثثدات  يف  املقيمني 
وال�شواحري  ابودي�س  مثل  القريبة 
وكذلك  القد�س  وجامعة  ال�شرقية 
مدينة بيت حلم وقراها اإ�شافة اىل 
من  اأكثثرث  �شيخدم  اأنثثه  اأي  العيزرية 
يف  يعي�شون  فل�شطيني  الثثف   100

املنطقة.
املجل�س  رئي�س  فرعون  ع�شام  وقثثال 
الثثبثثلثثدي الثث�ثثشثثابثثق يف الثثعثثيثثزريثثة التي 
يثثقثثع عثثلثثى ار�ثثشثثهثثا املثث�ثثشثثجثثد ان هذا 
املثث�ثثشثثروع االمثثاراتثثي يعد االكثثرب من 
اأقامتها  التي  احليوية  امل�شاريع  بني 
فل�شطني  يف  خثثثا�ثثثشثثثة  االإمثثثثثثثثثثثثثارات 

والقد�س ال�شريف.
وا�شاف ان امل�شجد يقوم على م�شاحة 
وا�شعة من االرا�شي يف تلة مرتفعة 
الرئي�شية  اجلثثثثهثثثثات  عثثثلثثثى  ويثثثطثثثل 
وترتفع  االق�شى  وامل�شجد  للقد�س 
فوق  مثثثرتا   75 عثثلثثو  اىل  مثثئثثذنثثتثثاه 
من  ت�شاهد  بحيث  االر�ثثشثثي  الثثثثدور 

اعالها ا�شوار االق�شى ال�شرقية.
وجثثثثود هذا  ان  فثثثرعثثثون اىل  واأ�ثثثشثثثار 
العيزرية  بثثلثثدة  يف  الثثكثثبثثري  املثث�ثثشثثجثثد 
ن�شمة  الثثف  مائة  مثثن  اكثثرث  �شيخدم 
يعي�شون يف ثالث جهات من القد�س 
واجلنوبية  وال�شمالية  ال�شرقية  هي 
بيت  حثثثتثثثى  �ثثثشثثثمثثثاال  اهلل  رام  مثثثثثن 
حلثثم جثثنثثوبثثا حثثيثثث تثثقثثع عثثثدة احياء 

مباآذنه ال�شاهقة و بعلو بنيانه حيث 
يرتفع م�شجد ال�شيخ خليفة اإىل علو 
املرتفع  موقعه  باإعتبار  اأدوار  �شتة 
فوق ربوة عاليه تطل على م�شاحات 
يقع  فثثيثثمثثا  كثثبثثرية  �شكانية  كثثثثثافثثة  و 
على الطريق الرئي�شي بني االأق�شى 

واملناطق التي ف�شلت عن القد�س.
اأنثثثبثثثاء  ملثثثثنثثثثدوب وكثثثثالثثثثة  ويف جثثثولثثثة 
خليفة  ال�شيخ  م�شجد  يف  االإمثثثثارات 
�ثثشثثاهثثد اال�ثثثشثثثتثثثعثثثدادات الثثتثثي جتري 
الر�شمي  لالفتتاح  و�ثثشثثاق  قثثدم  على 
للم�شجد الذي متوله وت�شرف عليه 
نهيان  اآل  زايثثد  بثثن  خليفة  موؤ�ش�شة 
البناء  ويقوم  االإن�شانية..  لالأعمال 
على اأر�س مرتفعة يف بلدة العيزرية 
االق�شى  امل�شجد  ماأذنه  تقابل  حيث 
للقد�س..  الثث�ثثشثثرقثثيثثة  الثثنثثاحثثيثثة  مثثثن 
اإماراتيا  مثثعثثلثثمثثا  املثث�ثثشثثجثثد  ويثثعثثتثثرب 
بثثثثثثارزا يف اأر�ثثثثثثس االإ�ثثثثشثثثثراء واملثثثعثثثراج 
يف  يبنى  م�شجد  اأكثثثرب  يعترب  حثثيثثث 
امل�شاحة وال�شعة  فل�شطني من حيث 
بعد امل�شجد االأق�شى املبارك .. فيما 
اأربعة  حثثوايل  امل�شجد  م�شاحة  تبلغ 
ربوة  عثثلثثى  ويثثقثثع  مثثربثثع  مثثثرت  اآالف 
وا�شعة  منطقة  على  ت�شرف  عالية 
ال�شريف خلف  القد�س  من �شواحي 

وداخل اجلدار.
ويثثثتثثثاألثثثف املثث�ثثشثثجثثد بثثثاال�ثثثشثثثا�ثثثس من 
اجناز  اتثثفثثق على  وقثثد  طثثوابثثق  �شتة 
وال�شاد�س  اخلثثثامثثث�ثثثس  الثثثطثثثابثثثقثثثني 
تاأجيل  مت  حثثني  يف  فيهما  لل�شالة 
اجنثثثاز الثثطثثوابثثق االخثثثرى اىل فرتة 
الحثثثثقثثثثه حثثثيثثثث �ثثثشثثثتثثث�ثثثشثثثتثثثخثثثدم هثثثذه 
مثثثثركثثثثز �شحي  القثثثثامثثثثة  الثثثثطثثثثوابثثثثق 

تنت�شر  حيث  املثثبثثارك  رم�شان  �شهر 
املوائد االماراتية يف �شاحات االق�شى 
وتتكفل اي�شا بتكايا احلرم القد�شي 
واحلرم االبراهيمي يف اخلليل حيث 
تقدم على مدار العام وجبات الطعام 

الفقراء من اهايل املدينينت.
الهبا�س  حمثثثمثثثود  الثثثدكثثثتثثثور  وقثثثثثال 
قثثثا�ثثثشثثثي الثثثقثثث�ثثثشثثثاة يف فثثلثث�ثثشثثطثثني ان 
املثثث�ثثثشثثثجثثثد هثثثثو مثثثثن �شمن  مثثث�ثثثشثثثروع 
م�شاريع اماراتية كثرية يف االرا�شي 
والقرى  املثثثدن  عثثمثثت  الفل�شطينية 
و�شملت  الفل�شطينية  واملثثخثثيثثمثثات 
وامل�شت�شفيات  واملثثثثنثثثثازل  املثثثثدار�ثثثثس 
االيتام  ودور  الثثنثث�ثثشثثائثثيثثة  واملثثثثراكثثثثز 
من�شاآت  مثثثثن  وغثثثثريهثثثثا  والثثثثعثثثثجثثثثزة 
االن�شان  تفيد  التي  املثثدين  املجتمع 

الفل�شطيني.
واأ�شار الدكتور الهبا�س الذي ا�شرف 
املكلفة  اللجنة  على  �شابقة  فثثرتة  يف 
تركز  االمثثثثثارات  اأن  امل�شجد  بثثاجنثثاز 
فثثلثث�ثثشثثطثثني على  مثث�ثثشثثروعثثاتثثهثثا يف  يف 
افثثادة اكرب عدد ممكن من ال�شرائح 
انها  ال�شعيفة واال�شر املحتاجة كما 
الدينية  املثثثراكثثثز  اقثثامثثة  عثثلثثى  تعمل 
ال�شعب  مثث�ثثشثثاعثثدة  بثثهثثدف  وغثثثريهثثثا 
�شعائرهم  اداء  عثثلثثى  الفل�شطيني 

الدينية بي�شر و�شهولة.
وزير  احل�شيني  عدنان  ال�شيد  وقثثال 
ال�شيخ  م�شجد  اإن  الثثقثثد�ثثس  �ثثثشثثثوؤون 
خليفة يف بلدة العيزرية القريبة من 
قريب  بثثارز  اإ�ثثشثثالمثثي  معلم  القد�س 
مثثن االقثث�ثثشثثى وهثثو مثثا يثلج ال�شدر 
ويعطي االأمل باأن االأمة بخري واأنها 
تثثعثثمثثل جثثثاهثثثدة عثثلثثى احلثثثفثثثاظ على 

كانت  فل�شطينية  وقثثثرى  مقد�شية 
وال تزال جزءا ال يتجزاأ من القد�س 

ال�شريف.
يخدمها  الثثثتثثثي  املثثنثثطثثقثثة  ان  وقثثثثثال 
وابودي�س  الثثعثثيثثزريثثة  هثثثي  املثث�ثثشثثجثثد 
اىل  باال�شافة  ال�شرقية  وال�شواحرة 
جامعة القد�س التي ت�شم اكرث من 
خارج  االن  تقع  طثثالثثب  االف  ع�شرة 
القد�س بعد انف�شالها عنها باجلدار 

العازل.
وحتدث فرعون عن امل�شجد فقال ان 
االأكرب  يعد  االإمثثاراتثثي  امل�شروع  هثثذا 
مثثثن بثثثني املثث�ثثشثثاريثثع احلثثثيثثثويثثثة التي 
اأقامتها االإمارات خا�شة يف فل�شطني 
والثثثقثثثد�ثثثس الثث�ثثشثثريثثف ..واأ�ثثثثشثثثثاف ان 
اإقامة امل�شجد يف هذا املكان هو تعبري 
جانب  اىل  االإمثثثثثثثثثثارات  وقثثثثثثوف  عثثثثن 
له  وم�شاندتها  الفل�شطيني  ال�شعب 
يف كثثل املثثيثثاديثثن كثثمثثا اأنثثثه يثثعثثد اأقرب 
مكان اإ�شالمي من االأق�شى ال�شريف 
املنطقة  مثثثثن  املثث�ثثشثثلثثني  لثثيثث�ثثشثثتثثقثثبثثل 
املثثحثثيثثطثثة بثثثاجلثثثدار الثثفثثا�ثثشثثل الذي 

اأقامته ال�شلطات االإ�شرائيلية.
تاريخ  لها  الثثعثثيثثزريثثة  بثثلثثدة  اأن  وذكثثثر 
عريق حيت كانت تعترب ممرا لل�شيد 
امل�شيح عليه ال�شالم اأثناء تنقله من 
القد�س اىل مدينة اأريحا التاريخية 
فاإنها مبا  ولذلك  امليت  البحر  قرب 
بها  يوجد  م�شلمة  اأكرثية  من  فيها 
اأي�شا م�شيحيون يوؤدون �شلواتهم يف 

كنائ�س تاريخية مقامة يف البلدة.
ال�شياح  مثثن  الثثكثثثثثري  اأن  اىل  واأ�ثثثشثثثار 
املنطقة  يف  ميثثثثثثرون  واملثثثث�ثثثثشثثثثوؤولثثثثني 
اإعجابهم  مثثبثثديثثن  املثث�ثثشثثجثثد  ويثثثثرون 

اخلريية  املثثقثثا�ثثشثثد  م�شت�شفى  يتبع 
مكتبة  اىل  بثثاال�ثثشثثافثثة  الثثقثثد�ثثس  يف 

ا�شالمية عامة.
ويقول املهند�س �شمري قر�س املقاول 
امل�شجد  البناء يف  اعمال  ينفذ  الذي 
ان امل�شجد يقام على م�شاحة وا�شعة 
مثثثن االرا�ثثثشثثثي حثثيثثث يثثقثثع عثثلثثى تلة 
ويطل  الثثبثثنثثاء  عليها  يثثقثثوم  مرتفعة 
للقد�س  الثثرئثثيثث�ثثشثثيثثة  اجلثثثهثثثات  عثثلثثى 
مئذنتاه  وترتفع  االق�شى  وامل�شجد 
الثثثثثدور  فثثثثثوق  مثثثثثرتا   75 عثثثلثثثو  اىل 
اعالها  من  ت�شاهد  بحيث  االر�ثثشثثي 

ا�شوار االق�شى ال�شرقية.
وذكثثثثر ان املثث�ثثشثثجثثد بثثنثثي مثثن احلجر 
الطبيعي بجميع جدرانه يف حني مت 
ت�شنيع حمراب امل�شجد يف تركيا من 
فيه  و�شعت  اذا  بحيث  م�شعة  مثثثواد 
ي�شع  املثثحثثراب  ا�شبح  واحثثثدة  �شمعة 
بثثثثاآالف اللمبات  نثثثورا وكثثاأنثثه مثث�ثثشثثاء 
ال�شيخ  الكهربائية. وقال ان م�شجد 
خليفة يت�شع لنحو �شتة االف م�شل 

والثاين  االول  طابقيه  يف  وم�شلية 
لنحو  الرئي�شي  امل�شجد  يت�شع  حيث 
اربعة االف م�شلي من الرجال ثم يف 
الطابق ال�شفلي يت�شع اللفي م�شليه 
متو�شاأ  اىل  بثثاال�ثثشثثافثثة  الن�شاء  مثثن 

للرجال واخر منف�شل للن�شاء.
وا�شار اىل ان م�شاحة م�شجد الرجال 
ت�شل اىل الف و650 مرتا مربعا يف 
حني ت�شل امل�شاحة يف الطابق الثاين 
مرت  الثثف  نحو  فقط  الن�شاء  مل�شلى 
مدخالن  للم�شجد  اعثثد  وقثثد  مربع 
لل�شالة  الثثرجثثال  لثثدخثثول  ا�شا�شيان 
واحد من اجلهة ال�شرقية واخر من 
اعثثد مدخل  الغربية يف حني  اجلهة 
خثثثا�ثثثس لثثلثثنثث�ثثشثثاء حثثيثثث يثثدخثثلثثن اىل 
بثثثاب اخثثثر ال عثثالقثثة له  امل�شلى مثثن 
مب�شلى الرجال. وقال انه مت اعداد 
قاعة كبرية لتحفيظ القران الكرمي 
يف امل�شجد �شتكون ملحقة به يف حني 
للم�شاحف  حثثديثثثثثة  ارفثثثثف  بثثنثثاء  مت 

والكتب اال�شالمية.

ولفت املهند�س قر�س اىل ان امل�شجد 
وم�شلية  م�شل  اآالف  ل�شتة  يت�شع 
ومركزا  ا�ثثشثثالمثثيثثة  مثثكثثتثثبثثة  ويثث�ثثشثثم 
وم�شلى  الثثكثثرمي  الثثقثثراآن  لتحفيظ 
لثثلثثنثث�ثثشثثاء وهثثثنثثثاك اجتثثثثثاه بثثثثان يكون 
الطابق االر�شي مركزا �شحيا كبريا 
املقا�شد اخلريية يف  مل�شت�شفى  تابعا 
القد�س لي�شتقبل املر�شى من جميع 
انثثثحثثثاء الثث�ثثشثثفثثة الثثغثثربثثيثثة الثثثذيثثثن ال 
م�شت�شفى  اىل  الو�شول  ي�شتطيعون 

املقا�شد.
القباب  ذي  امل�شجد  م�شاحة  وتبلغ 
الثثتثث�ثثشثثع الثثثذي يثثعثثد اأكثثثرب م�شجد يف 
االأق�شى  املثث�ثثشثثجثثد  بثثعثثد  فثثلثث�ثثشثثطثثني 
مربع  مثثرت  اآالف  �شتة  نحو  املثثبثثارك 
ت�شرف على  ربثثوة عالية  و يقع على 
منطقة وا�شعة من �شواحي القد�س 
الثثث�ثثثشثثثريثثثف خثثثلثثثف و داخثثثثثثل اجلثثثثثدار 
�شلطات  اأقثثثامثثثتثثثه  الثثثثثثذي  الثثثفثثثا�ثثثشثثثل 
لتف�شل  �شنوات  اأربثثع  قبل  االإحتالل 
مدينة القد�س عن اأحيائها العربية. 
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اأخبـار الإمـارات

 

�شح الكالم 

علينا  وجثثب   ، ومثثرهثثا  بحلوها  اأحثثداثثثه  اأ�شبوع م�شى طويت  نهاية  مثثع 
بالق�شور حتى يعترب  والغافل  الواعي منكم  لنا وقفة لنخرب  اأن يكون 
اأدائها  االإدارات يكون وفق  فهل من معترب؟ وهل من متعظ ؟ فتقييم 
اأو   ، ملحوظ  ب�شكل  الثثتثثوقثثعثثات  يثثفثثوق  متنح  اإمثثثا  وعليه   ، وخمثثرجثثاتثثهثثا 
اأو  و�شدق  ماآ�شي  من  ومل�شناه  عرفناه  مبا  ولكن  اأي�شا  التوقعات  يفوق 
بالرتبية  العاملني  املوظفني  اأ�شماء  قوائم  ك�شفت عنه  ، فما  ال ت�شدق 
واملناطق التعليمية والذين �شيخ�شعون الختبارات قيا�س كفاءات يثري 
اأ�شماء موظفني متوفني  اأن تلك القوائم �شمت  ، فقد فوجئنا  العجب 
، وجمموعة  �شنوات  بثثالثثوزارة منذ  العمل  تركوا  واآخثثريثثن  اهلل،  رحمهم 
�شنوات،  خم�س  منذ  بثثالثثوزارة  �شلة  لهم  تعد  ومل  بيوتهم  يف  جال�شني 
اللهم مع نهاية كل �شهر ل�شرف رواتبهم ، وقد مت حتديد االأ�شماء واأيام 
اختباراتهم ، ليتبني اأن معظمهم مدرج حتت مكان العمل مكتب وكيل 
الثثوزارة – دبي – ديثثوان الثثوزارة ، وال�شوؤال الثثذي يطرح نف�شه هنا اأية 
اإدارة اأو اإدارات م�شئولة عن اإدراج تلك االأ�شماء، وعدم حتري الدقة فيما 
حدث ؟ واأي االإدارات التي غ�شت الب�شر طوال خم�س �شنوات م�شت عن 
�شرف رواتب ملوظفني جال�شني ببيوتهم ؟ وهل ت�شتحق تلك االإدارات 
كثرية  اأ�شئلة  ؟  ملحوظ  ب�شكل  التوقعات  يفوق  تقييمها  يف  متنح  اأن 
وعديدة نطرحها فهل من جميب ؟  نعم كان هناك املجيب الذي منا 
االإدارات  بتنبيه  فبادر   ، بالقوائم  ما جاء  علمنا  اإىل  كما منا  علمه  اإىل 
املعنية مبا وقعت فيه من خطاأ نعده ج�شيما وتوجيهها لتعديله ، وبداأت 
خماطبات املناطق ب�شرورة التدقيق على القوائم وح�شر من هم على 
راأ�س العمل ومن اأنتقل ومن ترك ومن ومن ، اإال اأن هناك من يتجاهل 
في�شر على   ، امليدان  امل�شئولني يف  اأنهم عيون  يعي  االإعثثالم وال  ر�شالة 
مهاجمتهم دوما يف اجتماعاته ولقاءاته وا�شفا اإياهم باأنهم ي�شيدون يف 
ماء عكر ، واأننا اعتدنا منهم دائما اأال يعجبهم العجب ، فيما لو �شفقنا 
وهللنا وغ�ش�شنا الب�شر عما يحدث ل�شرنا والنعم فيهم وكرمنا ، ولكن 
لي�س لدي ما اأرده على هوؤالء اإال �شاحمكم اهلل ولتت�شوروا ما تت�شورونه 
، ويكفينا اأن هناك قيادات وم�شئولني بوزارتكم يعون متاما اأهمية ر�شالة 
االإعالم ويقدرونها ، وتت�شع �شدورهم ل�شماع وتلقي كافة ما يتم ر�شده 
بامليدان ويبادرون بت�شحيح كافة االأخطاء ومعاجلتها وهذا ما يكفينا .
حم�سن را�سد
r_dubai2005@yhoo.com

�ســــدق اأو ل 
ت�ســـدق

قرينة حاكم عجمان جتتمع مبديرات املدار�س ا�صتعدادا لليوم الوطني 43
•• عجمان : الفجر

بنت  فثثاطثثمثثة  ال�شيخة  �شمو  عثثجثثمثثان  حثثاكثثم  قثثريثثنثثة  الثثتثثقثثت 
زايد بن �شقر اآل نهيان رئي�شة جمعية اأم املوؤمنني بعجمان 
�شباح اأم�س مبديرات مدار�س منطقة عجمان التعليمية يف 
االجتماع التح�شريي لال�شتعداد لليوم الوطني الث43 للعام 

احلايل وذلك مبقر اجلمعية.
التي  واالأفثثكثثار  املقرتحات  بع�س  مناق�شة  االجتماع  وتناول 
تثثتثثوافثثق واأهثثمثثيثثة اإظثثثهثثثار هثثثذه املثثنثثا�ثثشثثبثثة الثثعثثزيثثزة، وتقدمي 
مبادرات من �شاأنها اإجناح هذه االإحتفائية، واطلعت �شموها 
على  للجميع  �شكرها  عن  معربة  املثثدار�ثثس،  ا�شتعدادات  على 
ما يبذلونه يف �شبيل اإجناح هذه املنا�شبة الوطنية الكبرية، 

حب  يعك�س  الثثثذي  باملظهر  الثثفثثعثثالثثيثثات  تظهر  اأن  متطلعة 
الطلبة والعاملني يف امليدان الرتبوي لهذا البلد الغايل على 
قلوبنا، �شائلة اهلل اأن يدمي على بالدنا اأمنها واأمانها يف ظل 

قيادتها احلكيمة.
نهيان  اآل  زايثثد بن �شقر  بنت  ال�شيخة فاطمة  �شمو  واأكثثدت 
الغالية  املنا�شبة  الإخثثراج  والعطاء  اجلهد  بذل  �شرورة  على 
بال�شكل الذي يليق بها وو�شع ت�شور �شامل لكافة الفعاليات 
الطالب  املدار�س م�شددة على �شرورة جعل  �شتنفذ يف  التي 
االحتفاء  اإن  وامل�شاركة م�شددة  االإعثثداد  يتجزاأ من  جثثزءا ال 
ولي�س  واالإجنثثازات  باالأعمال  فعلية  ترجمة  الوطني  باليوم 
بهذه  لالحتفاء  احلقيقي  فاملقيا�س  االأقثثوال،  اأو  بال�شعارات 

املنا�شبة هو االإخال�س للوطن واالجناز على ار�س الواقع .

العرب  اأعظم  االحتثثاد  من  ن�شتخل�س  اأننا  �شموها  واأو�شحت 
والدرو�س، مطالبة اإدارات املدار�س اإبراز هذه املنا�شبة وفق ما 
يليق باأهميتها ومكانتها من خالل اإظهار هذا اليوم باأبهى 
�شورة واالحتفال به واإقامة الفعاليات النوعية مع االلتزام 
بثثالثثعثثادات والتقاليد االإمثثاراتثثيثثة والثثتثثي بثثدورهثثا تربز  الثثتثثام 
ولتعريفهم  �شامل،  تطور  من  لوطنهم  حتقق  ما  لالأجيال 
وما  العطاء  �شنوات  عرب  حتققت  التي  االجنثثثازات  مبراحل 
و�ثثشثثلثثت اإلثثيثثه الثثثدولثثثة مثثنثثذ فثثجثثر الثثثثثاين مثثن ديثث�ثثشثثمثثرب عام 

 .1971
اإليه  واالنثثتثثمثثاء  الثثوطثثن  حلثثب  احلقيقي  باملعنى  وتعريفهم 
مكت�شبات  على  واملحافظة  والعطاء  بالبذل  يتمثل  والثثذي 

الوطن وامل�شاركة يف م�شرية التطوير والنماء .

م�صت�صفى عبيداهلل ت�صت�صيف طبيبا يف الغدد ال�صماء وال�صكري 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ت�شت�شيف م�شت�شفى ابراهيم بن حند عبيداهلل براأ�س اخليمة الدكتور فوؤاد قنديل اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم 
وا�شت�شارات طبية يف  بكاليفورنيا الجاء فحو�شات  الطبية  االأمثثل  وال�شكري مبدينة  ال�شماء  الغدد 

الفرتة من 23 ولغاية 25 نوفمرب اجلاري .
وقال حممد را�شد بن اأر�شيد تاأتي زيارة الدكتور قنديل �شمن �شيا�شة وزارة ال�شحة بالدولة القائمة 
الطبية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  خرباتهم  مثثن  اال�شتفادة  بهدف  عامليني  اأطثثبثثاء  مثثع  التعاون  على 

املختلفة �شمن برنامج االأطباء الزائرين وعالج بع�س احلاالت املر�شية بالدولة امل�شتع�شية .
وذكر اأر�شيد ان االأ�شخا�س الذين يرغبون يف مقابلة الطبيب الزائر حجز املواعيد من خالل التوا�شل 
والتن�شيق مع الدكتورة �شمية العرج - ا�شت�شاري اإمرا�س الباطنية مب�شت�شفى عبيدا هلل على الرقم 

التايل : 072024493

اإ�سافة اأ�سناف جديدة ل�سمها للمقا�سف املدر�سية 

 الرتبية: خطة للتو�صع يف م�صروع االر�صاد الطالبي ورفع عدد املر�صدين اإىل 3 يف كل مدر�صة
اأمل الكو�س: ال�صنوات املقبلة �صت�صهد تناميًا يف اأدوار املر�صدين

اأطلقت مبادرة �سبت للأن�سطة املدر�سية

الرتبية توؤكد: ال �صحة ملا يرتدد حول دوام ال�صبت وامل�صاركة باملنا�صط يف العطالت اختياري

خلل اأ�سبوع من حملة ال�سبط املروري على �سارع نزوى املدام

حجز 38 مركبة وت�صجيل 350 خمالفة �صري و�صرطة ال�صارقة حتذر من ال�صلوكيات املتهورة 

•• دبي- الفجر 

اأكدت الوكيل امل�شاعد لقطاع االن�شطة املدر�شية يف وزارة الرتبية و التعليم 
اأمل الكو�س، و�شع الوزارة خطة للتو�شع يف تنفذ م�شروع االإر�شاد الطالبي 
اأن كان يطبق يف  بعد  درا�شية مبكرة،  لي�شمل �شفوف   ، املهني واالأكادميي 
املرحلة الثانوية فقط، اإ�شافة اإىل تدريب عدد من املعلمني على االإر�شاد، 
لي�شل عدد املر�شدين يف كل مدر�شة اإىل ثالثة على االأقل، كما تعمل على 
بحث امكانية ا�شافة ا�شناف غذائية جديدة ايل قائمة االغذية ال�شحية 
املعتمدة يف املقا�شف املدر�شية، كما ا�شتملت اأجندة تطوير القطاع ا�شتملت 
على مثثتثثغثثريات حتثثاكثثي تطوير االأنثث�ثثشثثطثثة، مبثثا يثثتثثوافثثق مثثع اأهثثثثداف خطة 
املتعددة  للم�شارات  مواكبة  تاأتي  بحيث   ،2021-2015 التعليم  تطوير 
نفو�س  يف  االإبثثثداع  مهارات  تعزيز  خثثالل  من  اخلطة،  عليها  ا�شتملت  التي 

الطلبة، ومهارات التوا�شل البحث والتعلم .
يف  املثثر�ثثشثثديثثن  اأدوار  يف  تتنامى  �شت�شهد  املقبلة  الثث�ثثشثثنثثوات  اأن  واأو�ثثشثثحثثت 
التخطيط والتنفيذ لربامج وفعاليات االإر�شاد التعليمي املهني، كما تفعل 
تنوع  عن  ف�شاًل  املنتجة،  واحلياة  العمل  اأجثثل  من  التعلم  مبادئ  املدر�شة 
ناحية،  من  واملعلم  الطالب  بني  العالقة  تدعم  التي  االإر�شادية  الربامج 
اأولياء االأمور  اأخرى، كما تزداد م�شاركة  والطالب وويل االأمر من ناحية 
التخ�ش�شات  نحو  الطلبة  وتوجيه  باإر�شاد  املتعلقة  املدر�شية  الفعاليات  يف 
وفنية  علمية  اأندية  اأعثثداد  لزيادة  ما�شية  الثثوزارة  اأن  واأ�شافت  الدرا�شية. 
علمي  نثثادي  مدر�شة  كثثل  لثثدى  يكون  بحيث  متعددة،  املثثجثثاالت  يف  ومهنية 
االإبداعية،  م�شروعاتهم  ويتبنى  الطلبة،  مثثن  اأبنائها  اإبثثداعثثات  يحت�شن 
واالإقليمية،  واملحلية  الدولية  والفعاليات  املناف�شات  يف  الطلبة  وم�شاركة 

باالإ�شافة اإىل الرحالت العلمية والرتفيهية لكل حلقة.
واأفادت اأن اأن�شطة الوزارة تركز يف وم�شمونها العام على االإبداع واالبتكار 
واكت�شاف اأبناء الدولة املوهوبني يف خمتلف املجاالت ورعايتهم، واإك�شابهم 

مهارات القرن 21، واأدوات ومقومات مواكبة الع�شر وم�شتجدات امل�شتقبل، 
كثثمثثا و�ثثشثثع قثثطثثاع االأنثث�ثثشثثطثثة مبجمل مثثا ر�ثثشثثده مثثن مثث�ثثشثثروعثثات وبرامج 
الهوية  قيم  تعزيز  ت�شتهدف  متطورة  مل�شارات  الثثزاويثثة  حجر  ومثثبثثادرات، 

الوطنية يف نفو�س الطلبة وتنمية قدراتهم وا�شتثمار طاقاتهم .
املتنوعة  املهنية  امل�شارات  الطالب يف  لتدريب  �شراكات جمتمعية  وتاأ�شي�س 
يف  متميزين  اأبطال  وبناء  بدنية  ولياقة  مدر�شية  تغذية  برامج  وتطوير 

العلوم والريا�شيات واالألعاب االأوملبية املعتمدة
وال�شحة  التغذية  ادارة  يف  متمثلة  الثثثوزارة  اإن  الكو�س  قالت  وتف�شيال: 
املدر�شية تبحث مع املدار�س و اولياء االمور مدي امكانية زيادة اال�شناف 
الغذائية املقدمة يف املقا�شف املدر�شية من خالل عمل ا�شتبيانات للوقوف 
الطعام  لقوائم  ا�شافتها  على  املوردين  مع  االتفاق  و  اال�شناف  هذه  على 
لالإ�شافة  املر�شحة  اال�ثثشثثنثثاف  تكون  ان  ب�شرط  املقا�شف،  تلك  يف  املثثقثثدم 

تتنا�شب مع اال�شرتاطات و املعايري املحددة.
املثثثدار�ثثثس غثثري امللتزمة  الثثثثثوزارة ر�ثثشثثدت خمثثالثثفثثات لبع�س  بثثثاأن  اأفثثثثادت  و 
با�شرتاطات ومعايري املقا�شف املدر�شية من حيث تقدمي وعر�س اال�شناف 

اغذية  تقدمي  من  الثثثوزارة  اليه  تن�شد  ما  مع  تتالءم  و  فقط  لها  امل�شرح 
تقدمي  يف  املخالفات  تلك  ومتثلت  مدار�شها،  لطالبه  باملئة  مئة  �شحية 
اغذية غري �شحية مثل ) ال�شيب�شي و ال�شوكوالته(وعدم التزامها بتقدمي 

احلليب و الع�شائر و الفواكه و اخل�شروات. 
وذكثثثثرت اأن الثثثثثوزارة لثثن تثثتثثهثثاون يف اأيثثثة خمثثالثثفثثات متثث�ثثس �ثثشثثالمثثة الطلبة 
القيمة  اأغذية �شحية وعالية  الثثوزارة من توفر  و�شحتهم، وما ت�شتهدفه 
واجلثثودة، اإذ مت ر�شد تلك املخالفات من خالل اللجان املحلية للمقا�شف 
املدر�شية التى �شكلتها الوزارة موؤخرا يف كل منطقة تعليمية برئا�شة مدير 
الثثوزارة عن كثب عملية  تتابع  كما  املقا�شف،  و متابعة  املنطقة لالإ�شراف 
املدار�س  اأراء  ور�شد  جانبها،  من  املعتمدة  ال�شركات  من  االأغثثذيثثة  توريد 
والطلبة واأولياء اأمورهم اأول باأول، م�شرية اىل ان وجهت انذار كتابي لتلك 
املدار�س كونها املره االوىل التى ير�شد فيها تلك املخالفات، ويف حال تكرار 

تلك املخالفات �شوف يطبق عليها القانون و تعر�س للم�شائلة .
واأكدت الكو�س ان الوزارة عممت علي املدار�س اخلا�شة �شرورة االلتزام و 
التقيد بدليل االغذية املعتمد التى كانت قد وزعته الوزارة من قبل ليتم 
اتباع االجراءات اال�شرتاطات الواجب توفرها يف املقا�شف املدر�شية، موؤكده 
على تكاتف اجلهود بني الثثوزارة و املناطق التعليمية و البلديات يف التزام 
الر�شمي  الدليل  اعتمده  ما  وفق  �شليمة  اأغذية  بتقدمي  اخلا�شة  املدار�س 
ال�شعرات  عالية  وم�شروبات  اأغذية  وجبات  تقدمي  يحظر  الثثذي  لثثلثثوزارة، 
التي ترتبط مبا�شرة مبجموعة من  الغذائية،  القيمة  احلرارية ومتدنية 

االأمرا�س املزمنة وال�شمنة .
واأفادت الوكيل امل�شاعد لقطاع االأن�شطة والبيئة املدر�شية يف وزارة الرتبية 
م�شروع  تنفذ  يف  للتو�شع  خطة  و�شعت  الثثثوزارة  اأن  الكو�س  اأمثثل  والتعليم 
االإر�شاد الطالبي املهني واالأكادميي ، لي�شمل �شفوف درا�شية مبكرة، بعد 
اأن كان يطبق يف املرحلة الثانوية فقط، اإ�شافة اإىل تدريب عدد من املعلمني 

على االإر�شاد، لي�شل عدد املر�شدين يف كل مدر�شة اإىل ثالثة على االأقل .

•• دبي – حم�شن را�شد 

والثثتثثعثثلثثيثثم ما  الثثرتبثثيثثة  وزارة  نثثفثثت 
الثثثثرتبثثثثوي جملة  املثثثثيثثثثدان  يثثثثثثثردده 
متداولة  ر�ثثشثثائثثل  عثثرب   ، وتف�شيال 
على الوات�شاب باإلغاء عطلة ال�شبت 
اأنثثثثثه ال �شحة  مثثثثوؤكثثثثدة  بثثثاملثثثدار�ثثثس 
بثثاملثثيثثدان ، وكان  يثثتثثداول  ملثثا  مطلقا 
يف  والتعليم  الرتبية  وزيثثثر  مثثعثثايل 
قد  موؤخرا  االإعثثالم  بو�شائل  لقائه 
نفى ما يثثرتدد يف هذا ال�شاأن ، كما 
جثثاء رد الثثثوزارة على ما يثثرتدد من 
 2014 املدر�شية  االأجثثنثثدة  خثثالل 
وزارة  عممتها  والتي   ،  2015 –
املناطق  كافة  على  موؤخرا  الرتبية 
الثثتثثعثثلثثيثثمثثيثثة واملثثثثدار�ثثثثس ، وجثثثثثاء يف 
ذيثثثثل االأجثثثثنثثثثدة حثثثثول اأهثثمثثيثثتثثهثثا يف 
االإجثثثازات  اأيثثثام  ا�شتثمار   --4 رقثثم 
طالبية  واأندية  اأن�شطة  خالل  من 
هادفة اأيام ال�شبت ، مما يوؤكد عدم 
�شحة ما يتداول ، كما تناول بع�س 
اأي�شا  الثثرتبثثوي  بامليدان  العاملني 
بالوزارة  تثثوجثثه  هثثنثثاك  اأن  ر�ثثشثثائثثل 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار االأ�شبوع االأول من احلملة 
اأطثثلثثقثثتثثهثثا �شرطة  الثثتثثي  املثثثروريثثثة 
�شعادة  مثثن  بثثتثثوجثثيثثهثثات  الثث�ثثشثثارقثثة 
الهديدي  حمثثمثثد  حثثمثثيثثد  الثثثلثثثواء 
ال�شارقة ل�شبط  قائد عام �شرطة 
املثثخثثالثثفثثة عثثلثثى طريق  املثثثركثثثبثثثات 
نثثثثزوى املثثثثدام املثثتثثعثثارف عثثلثثيثثه بني 
ب�شارع  الثث�ثثشثثبثثاب  مثثثن  جمثثمثثوعثثات 
الثثثثوحثثثثو�ثثثثس( متثثثكثثثنثثثت وحثثثثثثدات   (
الثث�ثثشثثبثثط املثثثثثروري مثثن حثثجثثز 38 
املركبات  مثثثثن  خمثثثالثثثفثثثة  مثثثركثثثبثثثة 
الثثتثثي ا�ثثشثثتثثخثثدمثثهثثا جمثثمثثوعثثة من 
تنظيم  يف  املثثثتثثثهثثثوريثثثن  الثثث�ثثثشثثثبثثثاب 
قانونية  غثثري  و�شباقات  جتمعات 
الثثطثثريثثق مثثعثثر�ثثشثثني بذلك  عثثلثثى 
للخطر  االآخثثريثثن  وحياة  حياتهم 
املرور  حثثركثثة  بعرقلة  ومت�شببني 
ت�شجيل  مت  كثثمثثا  الثثثطثثثريثثثق  عثثلثثى 
يخ�شع  �ثثثشثثثري  خمثثثالثثثفثثثة   350
املقررة  لثثلثثمثثخثثالثثفثثات  مثثرتثثكثثبثثوهثثا 
مبثثثوجثثثب قثثثانثثثون الثث�ثثشثثري واملثثثثثرور 

للخطر 
وتثثثفثثث�ثثثشثثثيثثثاًل قثثثثثثال املثثثثقثثثثدم اأحثثثمثثثد 
بثثثن درويثثث�ثثثس رئثثيثث�ثثس قثث�ثثشثثم املثثثثرور 
والدوريات باإدارة املرور والدوريات 
اأن احلملة التي انطلقت مع بداية 
االأ�شبوع االأخري مب�شاركة عدد من 
ال�شري  ورقباء  املرورية  الثثدوريثثات 
ومراقبة  متابعة  عثثلثثى  ركثثثزت  قثثد 
ال�شباب  جمثثثمثثثوعثثثات  ومثثثالحثثثقثثثة 
املتهورين الذين بداأوا مع حت�شن 
جتمعات  بتنظيم  الطق�س  حثثالثثة 
و�ثثثشثثثبثثثاقثثثات غثثثثري قثثثانثثثونثثثيثثثة على 
تزويد  اإىل  بثثاال�ثثشثثافثثثثثثثثة  الثثطثثريثثق 
قوة  من  تزيد  باإ�شافات  املركبات 
و�شرعثثة املركبثثة هذا اإىل جانب ما 
حتدثثثه من �شجيج وازعاج تنم عن 
 ، القانونيثثة  بالنظم  اال�شتهرتار 
حيث مت ر�شدهم من خالل بع�س 
الدوريات املرورية وال�شكاوى التي 
و�شلت اإىل اإدارة املرور والدوريات 
من بع�س ال�شائقني وم�شتخدمي 
امل�شار  املنطقة  اأهايل  الطريق من 
، وبثثثنثثثاء عثثلثثيثثه فثثقثثد ا�شدر  اإلثثيثثهثثا 

ال�شارقة  �شرطة  عثثام  قائد  �شعادة 
تثثعثثلثثيثثمثثات بثثالثثتثث�ثثشثثدي فثثثثورا لهذه 
بها  املتورطني  و�شبط  املمار�شات 
حيث  امل�شتخدمة  املركبات  وحجز 
حملة  بثثثثاإطثثثثالق  االإدارة  قثثثامثثثت 
ال�شبط املثثروري التي متكنت من 
املركبات  وحجز  املخالفني  �شبط 
االأول  االأ�ثثثشثثثبثثثوع  املثثثذكثثثورة خثثثالل 
�شوف  احلثثثمثثثلثثثة  اأن  اإىل  مثثث�ثثثشثثثريا 
ت�شتمر دون انقطاع و�شوف تغطي 
كافة املناطق وال�شوارع التي ي�شتبه 
املتهورة  املثثجثثمثثوعثثات  هثثثذه  بثثقثثيثثام 
املمار�شات  هثثذه  ملثل  با�شتغاللها 
وال�شلوكيات الطائ�شة ومنها �شارع 
مليحثثثة التى �شهدت خالل الفرتة 
االخثثثثثثرية الثثعثثديثثد مثثثن احلثثثثثوادث 
�شباب  �شحيتها  راح  التى  املوؤ�شفة 
ال�شرعثثة  نتيجثثة  العمل  مقتبل  يف 
احلملة  تت�شاعد  و�شوف  الزائدة، 
الفرتة  خثثثثالل  لثثلثثمثثعثثطثثيثثات  تثثبثثعثثا 
ذلك  ي�شكل  اأن  متوقعا  الثثقثثادمثثة 
الت�شرفات  هثثذه  مثثن  للحد  رادعثثثا 

الغري م�شوؤولثثة.  

ومنها الوقوف و�شط الطريق دون 
مثثربر، واحثثثداث تغيري يف حمرك 
وقيادة  ترخي�س،  بثثثدون  املركبثثة 

مركبثثة ت�شبب �شجيجاً. 
مبارك  عثثثبثثثداهلل  الثثعثثقثثيثثد  وحثثثثثذر 
العمليات  عثثثثام  مثثثديثثثر  عثثثامثثثر  بثثثن 
املثثثثثركثثثثثزيثثثثثة بثثث�ثثثشثثثرطثثثة الثثث�ثثثشثثثارقثثثة 

جمثثثثثمثثثثثوعثثثثثات الثثثث�ثثثثشثثثثبثثثثاب الثثثثذيثثثثن 
االإ�ثثشثثتثثهثثتثثار بقوانني  عثثلثثى  درجثثثثوا 
املمار�شات  بثثهثثذه  والثثتثثورط  املثثثرور 
هذه  خثثالل  العبثية  وال�شلوكيات 
الثثثتثثثي ت�شهد  الثثثعثثثام  الثثثفثثثرتة مثثثن 
حت�شن حالة الطق�س من اأن تكرار 
هذه املخالفات �شوف يتبعه ت�شديد 

العقوبات واإن دعا احلال م�شادرة 
هذه  مثل  يف  امل�شتخدمة  املركبات 
والتي  القانونية  غثثري  الن�شاطات 
اإىل  الطريق  على  ال�شالمة  تهدد 
جانب اتخاذ العديد من التدابري 
واالإجثثثثثثثثثثثثراءات الثثثتثثثي حتثثثثثول دون 
االآخرين  وحياة  حياتهم  تعري�س 

بثثاإلثثزامثثهثثم بثثثالثثثدوام يثثثوم الثث�ثثشثثبثثت ، 
املدر�شية  املنا�شط  فعاليات  لتنفيذ 
تنفيذها  عثثثن  كثثبثثديثثل  والثثثرحثثثالت 
ما  على  وردا   ، الدرا�شية  االأيثثثام  يف 
طثثرحثثتثثه الثثفثثجثثر يف لثثقثثائثثهثثا بثثث اأمل 
امل�شاعد  الثثثثثثثثوزارة  وكثثثيثثثل  الثثثكثثثو�ثثثس 
املدر�شية  والبيئة  االأن�شطة  لقطاع 
اأمر  واأن  يثثثرتدد  ملثثا  �شحة  ال  اأنثثثه   ،
االأن�شطة  فثثعثثالثثيثثات  يف  املثثث�ثثثشثثثاركثثثة 
ولي�س  اخثثثتثثثيثثثاري  الثثعثثطثثالت  اأيثثثثثثام 
اأمل  اأطلقت  جهتها  من   . اإجثثبثثاري 

امل�شاعد  الثثثثثثثثوزارة  وكثثثيثثثل  الثثثكثثثو�ثثثس 
املدر�شية  والبيئة  االأن�شطة  لقطاع 
موؤخرا يف كتاب لها ملديري املناطق 
– مبادرة   -262 برقم  التعليمية 
�شبت داعية كافة املناطق التعليمية 
بثثالثثدولثثة الثثتثثعثثاون يف تثثنثثفثثيثثذ تلك 
على  مدر�شتني  واخثثتثثيثثار   ، املثثبثثادرة 
االأقثثثثثل مثثثن كثثثل مثثنثثطثثقثثة ، عثثلثثى اأن 
وامل�شرفني  الطلبة  اأ�شماء  رفع  يتم 
املبادرة  تثثلثثك  تنفيذ  يف  الثثراغثثبثثني 
اخثثتثثيثثاريثثا ولثثيثث�ثثس اإلثثزامثثيثثا ، وطرح 

الثثتثثي �شيتم  الثثثربامثثثج واالأنثث�ثثشثثطثثة 
تنفيذها ، موؤكدة على اأهمية تفعيل 
وتطوير االأن�شطة املدر�شية ، وجعل 
املدر�شة وعاء تربويا اآمنا ميكن من 
الرتبية  عملية  ا�ثثشثثتثثمثثرار  خثثاللثثه 
خثثثارج الثثيثثوم الثثدرا�ثثشثثي ، واخلثثثروج 
املنهجية  التقليدية  اأ�شكالها  عثثن 
اإىل اإ�شكال اأخرى تتميز بالتلقائية 
مع  وتتفق   ، والتكامل  وال�شمولية 
الطلبة  اأبنائنا  ومثثيثثول  احتياجات 

خالل املراحل ال�شنية املختلفة .

املناهج  يف  االإر�ثثشثثاد  ومتطلبات  مثثبثثادئ  ت�شمني  على  الثثثثوزارة  عملت 
الثثدرا�ثثشثثيثثة، وذلثثثثك بثثعثثد اأن كثثثان لثثه مثثنثثهثثاج خثثا�ثثس بثثثه، ونثث�ثثشثثاب من 
اإىل حت�شري  تلك اخلطوة  وراء  الثثوزارة من  احل�ش�س، حيث تهدف 
الطالب يف مراحله العمرية املبكرة لاللتحاق بالتخ�ش�شات املطلوبة 
يف �شوق العمل م�شتقباًل، الإحداث املوائمة بني املخرجات التعليمية 
التخ�ش�شات  املثثوؤهثثلثثة يف خمتلف  الثثكثثوادر  مثثن  الثثدولثثة  واحثثتثثيثثاجثثات 
االجتماعيني  واالإخ�شائيني  املعلمني  تدريب  يتم  ان  على  املطلوبة، 
على مبادئ االإر�شاد الطالبي، ليكونوا نواة تدريبية موزعة على كافة 

املدار�س احلكومية .

�سورة ملا يتداوله امليدان من ر�سائل غري �سحيحة 

�سورة ملا جاء ب�سرح الجندة املدر�سية 



األحد -   9   نوفمبر   2014 م   -  العـدد    11252
Sunday  9  November   2014  -  Issue No   11252اأخبـار الإمـارات

06

•• ال�شارقة-الفجر:

بن  �شلطان  الثثدكثثتثثور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
حمثثمثثد الثثقثثا�ثثشثثمثثي، عثث�ثثشثثو املثثجثثلثث�ثثس االأعثثثلثثثى حاكم 
ندوة  )اجلثثمثثعثثة(،  االول  اأمثث�ثثس  يثثوم  م�شاء  ال�شارقة، 
الثثغثثيثثط، وزيثثثر اخلارجية  اأبثثثو  اأحثثمثثد  قدمها مثثعثثايل 
املثث�ثثشثثري االأ�ثثشثثبثثق، حتثثت عثثنثثوان قثثثراءة يف يف كتاب: 
�شاهد على احلرب وال�شالم ، وذلك �شمن فعاليات 
الثثثثدورة الثثثثثالثثثثثة والثثثثثالثثثني مثثن مثثعثثر�ثثس ال�شارقة 

الدويل للكتاب، يف مركز اإك�شبو ال�شارقة. 
وح�شر الندوة اىل جانب �شموه كل من معايل حممد 
اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي، وال�شيخ 
�شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة ال�شارقة 
القا�شمي  �شلطان  بنت  بثثثدور  وال�شيخة  لثثالإعثثالم، 
وال�شيخ  �ثثشثثروق،  والتطوير  اال�شتثمار  هيئة  رئي�س 
�شامل بن عبد الرحمن القا�شمي رئي�س مكتب �شمو 
احلاكم، ومعايل اأنور قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون 
العزيز بن عثمان  الدكتور عبد  اخلارجية، ومعايل 
للرتبية  اال�شالمية  املنظمة  عام  مدير  التويجري 
اهلل  عبد  و�ثثشثثعثثادة   ، االإي�شي�شكو  والثقافة  والثثعثثلثثوم 
الثقافة واالعالم،  دائثثرة  العوي�س رئي�س  بن حممد 

و�شعادة الدكتور عبيد �شيف الهاجري مدير مكتب 
االإي�شي�شكو االإقليمي يف ال�شارقة، واأحمد بن ركا�س 
للكتاب  الثثثدويل  ال�شارقة  �ثثس  مثثعثثَرّ مثثديثثر  الثثعثثامثثري 
وح�شد كبري من اجلمهور املهتمني وممثلي و�شائل 
اأبو  اأحمد  وتناول  املعر�س.  وزوار  املختلفة  االعثثالم 
الغيط يف بداية الندوة الظروف التي واكبت تاأليفه 
الكتاب، وكذلك كتابه االآخر �شهادتي ، وقال اأنه ترك 
 ،2011 مثثار�ثثس  مثثن  اخلام�س  يف  اخلثثارجثثيثثة  وزارة 
على  للعمل  يتفرغ  اأن  اأ�ثثشثثهثثر  بثالثة  بعدها  وقثثثرر 
�شاهد  كثثتثثاب  اأن  اإىل  مثث�ثثشثثرياً  مثثعثثاً،  الكتابني  هثثذيثثن 
الدبلوما�شية  العملية  يتناول  وال�شالم  على احلرب 
الهدف  اإىل حتثثقثثيثثق  بثثثاحلثثثرب، و�ثثثشثثثواًل  وعثثالقثثتثثهثثا 
ال�شيا�شة  باأن  اأنه يوؤمن �شخ�شياً  ال�شيا�شي، م�شيفاً 
والدبلوما�شية وجهان لعملة واحدة. وقال: الكتاب 
و�شمعته  �شاهدته  ملا  ولكن  اأكتوبر،  حلثثرب  يثثوؤرخ  ال 
عندما  فكرته  وجثثاءت  عملي،  خالل  من  وعا�شرته 
اأن  واقثثعثثاً، فقررت  اأمثثراً  اأ�شبحت  اأن احلثثرب  تاأكدت 
واجتماعات  جل�شات  مثثن  يثثدور  مثثا  تفا�شيل  اأ�شجل 
�شكل مالحظات،  دفاتر �شغرية، على  وات�شاالت يف 
كي تبقى يف ذاكرة االأجيال القادمة . واأ�شار اإىل اأنه 
نوفمرب  مثثن  ال�شابع  يف  وحتثثديثثداً  عثثامثثاً،   41 قبل 

اخلارجية  وزيثثثر  كي�شنجر،  هثثري  التقى   ،1973
االأمريكي، الأول مرة مع الرئي�س امل�شري، ال�شادات، 
امل�شري،   - االأمثثريثثكثثي  اال�شتباك  ف�س  على  واتفقا 

والبدء بحل ال�شراع تدريجياً مع اإ�شرائيل.
واأ�ثثشثثاف بثثاأنثثه قبل حثثرب 1973 كثثان هثثنثثاك جهد 
م�شري كبري الإقناع الواليات املتحدة بحل ال�شراع 
اإ�شرائيل  ولكن  الع�شكري،  اخليار  اإىل  اللجوء  دون 
وا�شلت تعنتها رغم �شدور القرار 242 يف نوفمرب 
النزاع  يف  احتلتها  اأرا�ثثثثسٍ  مثثن  باإن�شحابها   1967
االأخري ، وجاء حذف األ التعريف متعمداً يف �شياغة 
املجال  اإف�شاح  اأجل  من  االإجنليزية  بن�شخته  القرار 
بثثالثثقثثرار، وهثثثذا مثثا كان.  اإ�ثثشثثرائثثيثثل للتالعب  اأمثثثثام 
بالقوة،  حقها  ا�ثثثشثثثرتداد  قثثثررت  م�شر  اأن  م�شيفاً 
فتجهزت وا�شتعدت جّيداً للحرب دون اأن تغلق الباب 
اأمثثريثثكثثي حول  اأمثثثام حمثثثاوالت احل�شول على دعثثم 
ذلك القرار ال�شهري. واأ�شار اإىل اأن االجتماع ال�شري 
اإ�شماعيل،  الذي عقد بني كي�شنجر وحممد حافظ 
القومي  االأمثثن  ل�شوؤون  اجلمهورية  رئي�س  م�شت�شار 
اآنذاك، ت�شمن ا�شتعداداً اأمريكياً لتحقيق االإن�شحاب 
ترف�س  كانت  م�شر  لكن  مراحل،  على  االإ�شرائيلي 
�شيا�شة املراحل الأنها غري فعالة، وا�شرتطت اإن�شحاباً 

كاماًل ويف اإطار زمني حمدد. وقال اإن قرار احلرب 
اتخذ يف 30 �شبتمرب 1973، خالل االجتماع الذي 
القومي، مب�شاركة عدد من  االأمثثن  عقد يف جمل�س 
القادة الع�شكريني وقادة املوؤ�ش�شات االأمنية يف م�شر.  
تفا�شيل ملحمة  روايثثثة  الغيط  اأبثثو  اأحثثمثثد  ووا�ثثشثثل 
احلرب وال�شالم، قائاًل اإنه مع بدء احلرب يف ال�شاد�س 
من يونيو ات�شل كي�شنجر مع حممد ح�شن الزيات، 
وزير اخلارجية، قبل �شاعة واحدة من انطالق اأوىل 
قذائف املعركة واأكد له اأن اإ�شرائيل لي�شت لديها نية 
لعمل ع�شكري، وبعد اأن بداأت احلرب، اأعاد كي�شنجر 
االت�شال طالباً من م�شر اإعادة قواتها والعودة اإىل 
مواقعها واإال �شي�شيبها الدمار واخلراب، كما طالب 
احلرب،  اإيقاف  ب�شرورة  م�شر  ال�شوفييتي  االحتثثاد 
لتجتمع الواليات املتحدة واالحتاد ال�شوفييتي �شد 
فقال  اآنثثثثذاك،  م�شاعره  الغيط  اأبثثو  وو�ثثشثثف  م�شر. 
كانت  اإذا  ومثثا  �شوريا،  من موقف  كثثان متوج�شاً  اإنثثه 
�شت�شارك فعاًل اإىل جانب م�شر يف احلرب، م�شيفاً 
الطريان  راأى  عثثنثثدمثثا  اإال  بثثالثثراحثثة  ي�شعر  مل  اأنثثثه 
اجلوالن.  يف  االإ�شرائيلية  الثثقثثوات  ي�شرب  ال�شوري 
البع�س،  يدعي  كما  احلثثرب مدبرة،  تكون  اأن  ونفى 
قثثثائثثثاًل: ال يثثوجثثد اأحثثثثد يثثدبثثر حثثثربثثثاً، والثثثثثدم لي�س 

اأبلغت  م�شر  اأن  اأي�شاً  �شحيحاً  لي�س  كما  رخي�شاً، 
الثثواليثثات املثثتثثحثثدة واإ�ثثشثثرائثثيثثل بثثاحلثثرب، فثثال يوجد 
دولة تخرب عدوها بخططها .  واأكد وزير اخلارجية 
اإىل جانب م�شر،  العربية وقفت  الثثدول  اأن  االأ�شبق 
وال�شيخ  في�شل،  امللك  وفعاًل، م�شيداً مبواقف  قواًل 
ثثثراه، م�شرياً  اآل نهيان، طيب اهلل  زايثثد بن �شلطان 
اإىل اأن جمريات احلرب فاجاأت اإ�شرائيل، واأثبتت عن 
عجزها عن فعل اأي �شيء. واأ�شاف اأنه خالل الفرتة 
ال�شغط  الثثث�ثثثشثثثادات  حثثثثثاول   1977-1975 مثثثن 
اأن  خا�شة  الت�شوية،  ب�شاأن  املتحدة  الثثواليثثات  على 
ال�شوفييت عملوا على منع تدفق ال�شالح اإىل م�شر، 
فعل  امل�شرية من  القوات  ذلثثك متكنت  كل  لكن مع 
على  اإ�شرائيلية  دبثثابثثة   1000 ودمثثثرت  امل�شتحيل 
اجلبهة امل�شرية.  وقال اأبو الغيط اإن اتفاقية ال�شالم 
مدار  على  ونفذت   1979 عثثام  م�شر  وقعتها  التي 
حترير  عنها  نتج   ،1982 عثثام  حتى  �شنوات  ثثثالث 
�شيناء بالكامل، لتتحقق روؤية امل�شري حممد حافظ 
اإ�شماعيل للعمل الع�شكري امل�شري، والذي يتمثل يف 
�شرورة املزاوجة بني العمل الدبلوما�شي والع�شكري 
يف احلرب، حيث كان الهدف من احلرب هو حتريك 
عملية ال�شالم مبا يوؤدي اإىل ا�شتعادة حقنا، وهو ما 

اأر�ثثس الواقع.   ويف نهاية الندوة،  حتقق فعاًل على 
بن  �شلطان  الثثدكثثتثثور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شكر 
الغيط،  اأبو  اأحمد  االأ�شبق  الوزير  القا�شمي،  حممد 
الذي جرى  �شموه عن  و�شاأل  الوا�شح،  على عر�شه 
الغيط  اأبثثو  فاأقر  الفرتة؟  تلك  يف  ال�شاذيل  للفريق 
ال�شاذيل  الثثديثثن  �شعد  بثثني  تاريخي  خثثالف  بثثوجثثود 
وحممد حافظ اإ�شماعيل، موؤكداً اأن ال�شادات قرر اأن 
االأهمية، خا�شة  نف�س  يف  معاً  بال�شخ�شني  يحتفظ 

اأن الفريق ال�شاذيل يتمتع بعقلية ع�شكرية رائعة. 
بتوقيع  الثثنثثدوة  �شبق  قثثد  الغيط  اأبثثثو  اأحثثمثثد  وكثثثان   
كتابه: �شاهد على احلرب وال�شالم يف ركن التواقيع 
باملعر�س، وبح�شور عدد كبري من كبار ال�شخ�شيات 
اأبثثو الغيط يف اجلزء  الثثزوار. ويحكي  واملهتمني من 
االأول من الكتاب، م�شاهد عاي�شها، بحكم مهام عمله 
مع امل�شري حممد حافظ اإ�شماعيل، ملدة عامني تابع 
خاللها كيفية اإعداد م�شر حلربها مع اإ�شرائيل، ثم 
فرتة احلرب ذاتها وما تالها من مفاو�شات. فيما 
يروي يف اجلزء الثاين من الكتاب كوالي�س �شناعة 
عملية ال�شالم مع اإ�شرائيل، حيث �شاءت االأقدار اأن 
مبتابعة  املكلفة  املجموعة  اإىل   1977 عثثام  ين�شم 

هذا امللف.

بح�سور حاكم ال�سارقة

اأحمــد اأبــو الغيـــط يعـــر�س �صهادتــــه علــــى فتــــرة احلـــرب وال�صـــالم يف م�صــــــر

•• اأبوظبي-وام:

منتدى  من  ال�شاد�شة  الثثدورة  فعاليات  االثنني  غدا  تنطلق 
للمعارف  اأبوظبي  جامعة  جمموعة  تنظمه  الذي  التوطني 
ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع جمل�س اأبوظبي للتوطني وبرعاية 
ذهبية من االحتاد للطريان يف فندق فريمونت باب البحر 
معدالت  دفثثع  يف  التوطني  دور  �شعار  حتت  وذلثثك  باأبوظبي 
من  نخبة  يومني  مثثدار  على  املنتدى  وي�شتقطب   . التنمية 
احلكومي  القطاعني  مثثن  التوطني  خثثرباء  مثثن  املتحدثني 
�شناع  مثثن  وعثثثدد  الب�شرية  املثثثثوارد  ومتخ�ش�شي  واخلثثا�ثثس 
القرار واملدراء التنفيذيني من خمتلف الهيئات واملوؤ�ش�شات 
وا�شرتاتيجيات  الثثتثثوطثثني  اأثثثثر  ملناق�شة  وذلثثثك  احلثثكثثومثثيثثة 

غري  الوظائف  يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  الثثكثثوادر  ا�شتقطاب 
االعتيادية وتعزيز قدرة القطاع اخلا�س على جذب الكوادر 
الن�شائية  الثثكثثوادر  جثثذب  على  الرتكيز  عن  ف�شال  املواطنة 
املواطنة ل�شغل منا�شب قيادية يف �شتى املجاالت والقطاعات. 
واأكد الدكتور اأحمد بدر الرئي�س التنفيذي ملجموعة جامعة 
تنفيذ  عاتقها  على  اأخثثذت  املجموعة  اأن  للمعارف  اأبوظبي 
تثثو�ثثشثثيثثات خثثثثرباء الثثتثثوطثثني خثثثالل فثثعثثالثثيثثات خثثتثثام الثثثثدورة 
اخلرباء  اأو�ثثشثثى  حيث  املا�شي  الثثعثثام  املنتدى  مثثن  اخلام�شة 
يف  �ثثشثثواء  االأعثثمثثال  موؤ�ش�شات  عمل  ب�شرورة  واملتخ�ش�شون 
التعليم  اأقرب مع موؤ�ش�شات  اأو اخلا�س ب�شكل  العام  القطاع 
خالل  من  التوطني  اأهثثثداف  اإىل  للو�شول  بالدولة  العايل 

درا�شة متغريات �شوق العمل.

وحث الطلبة على �شرورة التوجه اإىل التخ�ش�شات العلمية 
التي تخدم اقت�شاد املعرفة واخلروج من اإطار التخ�ش�شات 
جامعة  جمموعة  نفذت  وقثثد  املثثثثوروث.  والعمل  التقليدية 
 222 مثثن  اأكثثثرث  درا�ثثشثثة علمية �شملت  لثثلثثمثثعثثارف  اأبثثوظثثبثثي 
وتو�شلت  واخلثثا�ثثس  الثثعثثام  القطاعني  يف  و�ثثشثثركثثة  موؤ�ش�شة 
اإىل عدد من االإح�شائيات والنتائج التي �شيتم  من خاللها 

االإعالن عنها خالل يومي املنتدى.
الدرا�شة  تلك  اإليها  تو�شلت  التي  اأبثثرز احلقائق  اأحثثد  ولعل 
دح�س االعتقاد اخلاطئ باأن املوظفني املواطنني ال ي�شتمرون 
اأ�ثثشثثل ثالثة  اأن اثنني مثثن  واأكثثثدت  كثريا يف وظيفة واحثثثدة 
يبقيان يف وظائفهما ملدة ت�شل اإىل 3 �شنوات وما يقارب 25 
االأخثثذ يف  �شنوات مع  باملائة يبقون يف وظائفهم ملدة خم�س 

االعتبار وجود حتديات تواجه بع�س هوؤالء املوظفني تتعلق 
مبدى توفر بيئة العمل املحفزة.

واأو�شح الدكتور بدر اأن منتدى التوطني يف دورته ال�شاد�شة 
التنمية  معدالت  دفثثع  يف  التوطني  دور  على  ال�شوء  ي�شلط 
ومدى النجاح الذي حققته بع�س النماذج يف جمال تدريب 
املثثواطثثنثثني مثثن خثثالل احلثثر�ثثس على اال�شتمرارية  وتثثاأهثثيثثل 
الب�شرية  املثثثوارد  هثثذه  اإدارة  وكيفية  الوظيفي  واال�ثثشثثتثثقثثرار 

املتميزة من خالل التطوير املهني.
متزايدة  اأعثثثثدادا  �شنويا  ي�شتقطب  املثثنثثتثثدى  اأن  اإىل  واأ�ثثشثثار 
قطاعات  خمتلف  من  واخلثثرباء  واملتحدثني  امل�شاركني  من 
ومن  التوطني  ق�شية  اأهمية  تعي  والتي  بالدولة  االأعثثمثثال 
للعام  تنظيمه  اأن  حيث  اأهميته  املثثنثثتثثدى  هثثذا  ي�شتقي  هنا 

الق�شايا  التوايل يوؤكد مدى جناحه يف طرح  ال�شاد�س على 
االإمثثارات واإيجاد  التوطني يف دولة  التي تواجه  والتحديات 
حلول عملية لها مبا يتوافق مع احتياجات اأجندة ال�شيا�شة 

العامة حلكومة اأبوظبي وروؤيتها االقت�شادية 2030.
النقا�س  حلقات  من  جمموعة  يت�شمن  املنتدى  اأن  واأو�ثثشثثح 
تتناول  الثثتثثي  احلثثالثثة  ودرا�ثثثشثثثات  املتخ�ش�شة  العمل  وور�ثثثس 
وق�ش�س  اخلا�س  القطاع  يف  التوطني  على  الرواتب  تاأثري 
النجاح يف جمال التوطني وريادة االأعمال والتوطني وكيفية 

ا�شتخدام التوا�شل الثقايف لتعزيز جهود التوطني.
الثث�ثثشثثاد�ثثشثثة يقام  الثثتثثوطثثني يف دورتثثثثه  اأن مثثنثثتثثدى  اإىل  ولثثفثثت 
ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع جمل�س اأبوظبي للتوطني وبرعاية 

ذهبية من االحتاد للطريان .

جمموعة جامعة اأبوظبي للمعارف تنظم فعاليات الدورة ال�صاد�صة من منتدى التوطني غدا

•• ال�شارقة-وام:

عثثقثثد املثثجثثلثث�ثثس اال�ثثشثثتثث�ثثشثثاري الإمثثثثارة 
املا�شي  اخلثثمثثيثث�ثثس  �ثثشثثبثثاح  الثث�ثثشثثارقثثة 
دور  اأعثثثمثثثال  �ثثشثثمثثن  الثثثثثانثثيثثة  جل�شته 
الف�شل  من  الثاين  العادي  االنعقاد 
يف  مبقره  وذلثثك  الثامن  الت�شريعي 
مدينة ال�شارقة برئا�شة عبدالرحمن 

�شامل الهاجري رئي�س املجل�س.
بعد  االأعثثثثثثثثمثثثثثثثثال  جثثثثثثثثثدول  تثثث�ثثثشثثثمثثثن 
اجلل�شة  م�شبطة  عثثلثثى  الثثتثث�ثثشثثديثثق 
االفتتاحية واالأوىل مناق�شة م�شروع 
اإعادة  ب�شاأن  2014م  ل�شنة  قثثانثثون 
ال�شرطية  الثثعثثلثثوم  اأكثثادميثثيثثة  تنظيم 
الوارد  والتقرير  ال�شارقة  اإمثثثارة  يف 
االإ�شالمية  الثثثث�ثثثثشثثثثوؤون  جلثثثنثثثة  مثثثثن 
االأمن  و�شوؤون  والبلديات  واالأوقثثاف 
بح�شور  باملجل�س  الثثعثثامثثة  واملثثرافثثق 
الثثثعثثثقثثثيثثثد الثثثثدكثثثثتثثثثور �ثثثثشثثثثامل جثثثثثروان 
العلوم  اأكثثادميثثيثثة  عثثام  مدير  النقبي 
حممد  والعقيد  بال�شارقة  ال�شرطية 
املثثثثوارد  اإدارة  مثثديثثر  الثثقثث�ثثشثثري  عثثلثثي 
اأحمد  والثثرائثثد  امل�شاندة  واخلثثدمثثات 
�شوؤون  ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي  غثثامن 
الطالب وعدد من الطلبة ال�شباط 
عبدالرحمن  وهثثثنثثثاأ  بثثثاالأكثثثادميثثثيثثثة. 
املجل�س  رئثثثيثثث�ثثثس  الثثثهثثثاجثثثري  �ثثثشثثثامل 
االفتتاحية  كلمته  يف  اال�ثثشثثتثث�ثثشثثاري 
قيادة و�شعب االإمثثارات مبنا�شبة يوم 
الثثعثثلثثم الثثتثثي عثثرب فيها املثثجثثلثث�ثثس عن 
فثثرحثثتثثه بثثهثثا مثثثن خثثثالل رفثثثع العلم 
ومثثثا حتثثمثثلثثه مثثثن مثث�ثثشثثاعثثر تثثعثثرب عن 
فرحة اجلميع وجتاوبهم مع احلملة 
الوطنية لالحتفاء بها. وقال اإن تلك 
املثثثبثثثادرة الثثوطثثنثثيثثة واال�ثثشثثتثثجثثابثثة من 
قبل �شعب االإمارات تعد وفاء �شطره 
�شعب االإمثثثثثثارات لثثوطثثنثثه وقثثيثثادتثثه و 
دليال على االعتزاز بالوطن والدولة 
واملوؤ�ش�شني االأوائل الذين �شاهموا يف 
قيام دولة االمثثارات العربية املتحدة 
حب  ويثثثربز  خفاقا  علمها  لثثريفثثرف 
االنثثتثثمثثاء واالعثثثتثثثزاز بثثالثثوطثثن الذي 
نتلقى جميعا حمبته يف ذكرى توىل 
بن  الثث�ثثشثثيثثخ خليفة  الثث�ثثشثثمثثو  �ثثشثثاحثثب 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�س  زايد 

اهلل مقاليد احلكم.
الرفيعة  بثثاملثثكثثانثثة  الثثهثثاجثثري  واأ�ثثثشثثثاد 
التي تبواأها معر�س ال�شارقة الدويل 
يثثوا�ثثشثثل عثثطثثاءه يف كل  للكتاب وهثثو 

الثالثة  دورتثثثثه  افثثتثثتثثاح  لي�شهد  عثثثام 
والثثثثثالثثثني م�شاركة الفثثتثثة مثثن قبل 
الثثعثثار�ثثشثثني والثثنثثا�ثثشثثريثثن والثثثثثزوار يف 
ظل ما يحظى به من ح�شور ورعاية 
الدكتور  الثث�ثثشثثيثثخ  الثث�ثثشثثمثثو  �ثثشثثاحثثب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بثثن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة الذي 
ي�شعى با�شتمرار للرتويج والت�شجيع 
عثثلثثى املثثطثثالثثعثثة و�ثثثشثثثون الثثثثثقثثافثثة يف 
االإمثثثارة وقثثد اأثثثمثثرت روؤيثثتثثه عن نيل 
الثقافة  عثثا�ثثشثثمثثة  لثثثقثثثب  الثثث�ثثثشثثثارقثثثة 
نظرا  2014م  لثثثعثثثام  االإ�ثثثشثثثالمثثثيثثثة 
الكبرية يف احلفاظ على  مل�شاهماتها 

الرتاث والثقافة.
تثثقثثديثثره جلثثهثثود االأمانة  وعثثثرب عثثن 
اال�شت�شاري  لثثلثثمثثجثثلثث�ثثس  الثثثثعثثثثامثثثثة 
للم�شاركة الالفتة والتي تعد االأوىل 
الدويل  ال�شارقة  معر�س  يف  بجناح 
املجل�س  باإ�شدارات  للتعريف  للكتاب 

ودوره املجتمعي ون�شاأته.
امللتقى  وانثثثعثثثقثثثاد  بثثتثثنثثظثثيثثم  اأ�ثثثثشثثثثاد  و 
االأ�ثثثثشثثثثري الثثثرابثثثع عثث�ثثشثثر يف االإمثثثثثارة 
قيادة  االأ�ثثشثثريثثة  الثثقثثيثثادة  �شعار  حتثثت 
اأ�ثثشثثرة قثثيثثادة اأمثثثة بثثاإ�ثثشثثراف املجل�س 
من  و�شعيه  االأ�ثثشثثرة  ل�شوؤون  االأعثثلثثى 
خثثالل حمثثاوره واأهثثدافثثه اإىل تقارب 
نهج  وفثثق  العمل  اخلثثطثثوات وتوحيد 
الن�شيج  على  للحفاظ  متميز  عملي 

االأ�شري.
اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  واأ�ثثشثثاف 
اإمارة  العطاء يف  يتوا�شل  : ويف هذا 
ال�شارقة  ملتقى  بثثانثثعثثقثثاد  الثث�ثثشثثارقثثة 

فثثثر�ثثثس وحتثثثديثثثات املثث�ثثشثثتثثقثثبثثل الثثثذي 
لال�شتثمار  الثث�ثثشثثارقثثة  هيئة  نظمته 
مناق�شة  بثثهثثدف  �ثثشثثروق  والثثتثثطثثويثثر 
والتحديات  الثثفثثر�ثثس  وا�ثثشثثتثثعثثرا�ثثس 
الثثتثثي متثثكثثن �ثثشثثنثثاع الثثقثثرار يف اإمثثثارة 
تثثعثثزيثثز دور االإمثثثثثارة  الثث�ثثشثثارقثثة مثثثن 
املنطقة  يف  رائثثثد  ا�شتثماري  كمركز 
الثثتثثاأكثثيثثد عليه مثثن روؤية  ومثثثا جثثثرى 
�ثثشثثاحثثب الثث�ثثشثثمثثو حثثاكثثم الثث�ثثشثثارقثثة يف 
وتنمية  االإنثث�ثثشثثان  بناء  على  الرتكيز 
البنية  وتثثطثثويثثر  ثثثقثثافثثتثثه ومثثعثثرفثثتثثه 

التحتية خلدمته.
حتقق  ومثثا  الريا�شي  اجلانب  وثمن 
اخلارطة  على  مكانة  مثثن  لل�شارقة 
الثثثريثثثا�ثثثشثثثيثثثة مثثثثن خثثثثثالل اأحثثثداثثثثهثثثا 
والعاملية  الثثثثدولثثثثيثثثثة  وبثثثثطثثثثوالتثثثثهثثثثا 
بثثعثثد االإعثثثثثثالن عثثثن تنظيم  ال�ثثشثثيثثمثثا 
للدراجات  الثثثدويل  ال�شارقة  طثثثواف 
جمل�س  قبل  من  الثالثة  ن�شخته  يف 
ال�شارقة الريا�شي والتنظيم الالفت 
الثالثة  الثثدولثثيثثة  الثث�ثثشثثارقثثة  لبطولة 
لكرة ال�شلة بنادي ال�شارقة الريا�شي 
الثقايف ومثثا تثثرنثثو اإلثثيثثه االإمثثثثارة من 
الريا�شة  لثثثدعثثثم  مثثتثثوا�ثثشثثل  تثثعثثزيثثز 

والريا�شيني.
�شامل  الدكتور  العقيد  األثثقثثى  بعدها 
اأكادميية  عثثام  مدير  النقبي  جثثروان 
العلوم ال�شرطية بال�شارقة كلمة اأ�شاد 
وتعاونه  اال�شت�شاري  باملجل�س  فيها 
وتوا�شله  واهثثتثثمثثامثثه  اجلثثثهثثثات  مثثثع 
الدائم مع اأكادميية العلوم ال�شرطية 
معربا عن تقديره لدور املجل�س وما 

يثثبثثذلثثه مثثثن جثثثهثثثود وطثثنثثيثثة خلدمة 
اأ�شباب  من  اإن  وقثثال  ال�شارقة  اإمثثثارة 
اإعادة تنظيم قانون االأكادميية تغيري 
البناء التنظيمي لالأكادميية باعتماد 
التنظيمي  الثثهثثيثثكثثل  احلثثثاكثثثم  �ثثشثثمثثو 
ل�شنة   50 رقثثم  للمر�شوم  وفثثقثثا  لها 
2014 والذي ا�شتمل على حتويلها 
واعتماد  اإدارات  وعثثثدة  عثثامثثة  الإدارة 
باالأكادميية  الثثدرا�ثثشثثة  نثثظثثم  تغيري 
تعيني  واعثثتثثمثثاد  اأنثثظثثمثثة  اأربثثثعثثثة  اإىل 
ال�شباط  لكلية  متخ�ش�س  عثثمثثيثثد 
خ�شوع  بثثجثثانثثب  العليا  والثثثدرا�ثثثشثثثات 
 2000 لثث�ثثشثثنثثة   1 رقثثثثثم  الثثثثقثثثثانثثثثون 
والتعديل  الثثتثثعثثديثثالت  مثثن  للعديد 
واأدخلت  مثثواده  االأخثثري �شمل معظم 

عليه مواد جديدة مل تكن موجودة.
بعد ذلك بداأ املجل�س مناق�شة م�شروع 
اأكادميية  تنظيم  اإعثثادة  ب�شان  قانون 
ال�شارقة  بثثثاإمثثثارة  ال�شرطية  الثثعثثلثثوم 

ال�شوؤون  جلنة  من  الثثوارد  والتقرير 
والبلديات  واالأوقثثثثثثثاف  االإ�ثثشثثالمثثيثثة 

و�شوؤون االأمن واملرافق العامة.
اإىل املجل�س  اإنثثه ورد  الهاجري  وقثثال 
من  كثثتثثاب  املثثا�ثثشثثي  �شبتمرب   21 يف 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمثثانثثة 
م�شروع  بثثثاإحثثثالثثثة  الثث�ثثشثثارقثثة  الإمثثثثثثارة 
اأكادميية  تثثنثثظثثيثثم  بثثثثاإعثثثثادة  يثثخثثتثث�ثثس 
ال�شارقة  بثثثاإمثثثارة  ال�شرطية  الثثعثثلثثوم 
وح�شب اأحكام املادة 72 من الالئحة 
الداخلية للمجل�س فقد وافق املجل�س 
يف جثثلثث�ثثشثثتثثه الثث�ثثشثثابثثقثثة عثثثلثثثى اإحثثثالثثثة 
اإىل  اأعثثثاله  املثثذكثثور  القانون  م�شروع 
جلنة �شوؤون املرافق العامة لدرا�شته 
وقامت  للمجل�س  تثثقثثريثثرهثثا  ورفثثثثع 
اللجنة م�شكورة بعقد اجتماعا لهذا 

الغر�س واأعدت تقريرها ب�شاأنه.
بثثعثثدهثثا دعثثثثا رئثثيثث�ثثس جلثثنثثة املثثثرافثثثق 
بثثن فالح  الثثعثثامثثة ولثثيثثد علي حممد 
اللجنة  تثثقثثريثثر  لثثثتثثثالوة  املثثنثث�ثثشثثوري 
رئي�س  وتال  القانون.  م�شروع  ب�شاأن 
تلقى  وقثثال  القانون  م�شروع  اللجنة 
ال�شارقة  الإمثثارة  اال�شت�شاري  املجل�س 
برقم  كتابا  التنفيذي  املجل�س  مثثن 
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اإحالة  21 �شبتمرب املا�شي مت�شمنا 
م�شروع قانون يخت�س باإعادة تنظيم 
باإمارة  ال�شرطية  الثثعثثلثثوم  اأكثثادميثثيثثة 

ال�شارقة للنظر فيه.
وعمال باأحكام املادة 72 من املر�شوم 

1999م  ل�شنة   27 رقثثم  االأمثثثثريي 
للمجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن 
اال�ثثشثثتثث�ثثشثثاري الإمثثثثثارة الثث�ثثشثثارقثثة فقد 
اأكتوبر   23 بثثتثثاريثثخ  املثثجثثلثث�ثثس  اأحثثثثال 
اإليه  امل�شار  القانون  م�شروع  املا�شي 
اأعاله اإىل جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية 
االأمن  و�شوؤون  والبلديات  واالأوقثثاف 
واملثثثثرافثثثثق الثثثعثثثامثثثة ملثثنثثاقثث�ثثشثثتثثه ورفثثثع 
لثثلثثمثثجثثلثث�ثثس. وقثثثثد عقدت  تثثقثثريثثرهثثا 
الغر�س  لثثثهثثثذا  اجثثثتثثثمثثثاعثثثا  الثثلثثجثثنثثة 
وذلثثثثثك بثثرئثثا�ثثشثثة �ثثشثثعثثادة ولثثثيثثثد علي 
حمثثمثثد بثثن فثثثالح املثثنثث�ثثشثثوري رئي�س 
را�شد  �شعادة  �شعادة  وح�شور  اللجنة 
النقبي  بثثور�ثثشثثيثثد  اهلل  عثثبثثد  خمي�س 
اللجنة واأع�شائها وهم �شعادة  مقرر 
حميد عبيد �شيف بوفيري ال�شام�شي 

و�شعادة خليفة را�شد عبيد بن حمود 
الثثطثثنثثيثثجثثي و�ثثشثثعثثادة �ثثشثثامل عثثلثثي بن 
رحثثمثثة الثث�ثثشثثامثث�ثثشثثي و�ثثثشثثثعثثثادة حممد 
الكتبي.  هويدن  بن  �شعيد  اهلل  عبد 
اإح�شان  �شعادة  االجتماع  ح�شر  كما 
م�شبح خلفان ال�شويدي رئي�س جلنة 
جانب  ومن  باملجل�س  االأ�شرة  �شوؤون 
االأمثثثثانثثثثة الثثعثثامثثة يثثو�ثثشثثف حثث�ثثشثثن اآل 
القانونية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  علي 
امل�شت�شار  واللجان  اجلل�شات  و�شوؤون 
العزيز  وعثثبثثد  للمجل�س  الثثقثثانثثوين 
�شوؤون  ق�شم  رئي�س  خثثادم  بثثن  اأحثثمثثد 
يثثو�ثثشثثف احلمادي  اجلثثلثث�ثثشثثات وهثثثدى 

اأمني �شر اللجنة.
ن�شو�س  اللجنة  تثثدار�ثثشثثت  اأن  وبثثعثثد 
يت�شمن  الثثثثثذي  الثثثقثثثانثثثون  مثثث�ثثثشثثثروع 

ديثثثبثثثاجثثثة واأربثثثثثعثثثثثا وعثثث�ثثثشثثثريثثثن مثثثثادة 
تداخل  واملقرتحات  االآراء  وتبادلت 
اأع�شاء وع�شوات املجل�س مع ممثلي 
اأكثثادميثثيثثة الثثعثثلثثوم الثث�ثثشثثرطثثيثثة لنظر 
اإليه مادة  م�شروع القانون وتطرقوا 
مادة وتبادلوا االآراء يف خمتلف مواده 
وما به من مهام لالأكادميية وهيكلها 
واخثثتثث�ثثشثثا�ثثشثثات جمل�س  الثثتثثنثثظثثيثثمثثي 
مب�شروع  يثثلثثحثثق  ومثثثثثا  االأكثثثثادميثثثثيثثثثة 
للمجل�س  اخثثتثث�ثثشثثا�ثثس  مثثن  الثثقثثانثثون 
العلمي لالأكادميية وغريه من املواد 
اأقثثثروا  اجلل�شة  نثثهثثايثثة  ويف  الثثثثثواردة. 
اإعادة  قانون  م�شروع  على  امل�شادقة 
تنظيم اأكادميية العلوم ال�شرطية يف 
اإدخثثثال عثثدد من  اإمثثثارة ال�شارقة بعد 

التعديالت . 

ا�صت�صاري ال�صارقة يقر م�صروع قانون اإعادة تنظيم اأكادميية العلوم ال�صرطية يف االإمارة بعد اإدخال تعديالت

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 38 /2014 تظلم  عمايل                  
اىل املتظلم �شده/1- كري�شنا ناند تيوارى جمهول  حمل االقامة مبا ان املتظلم/ 
البداد للهند�شة م م ح) فرع دبي( وميثله: امريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد 
كمال بور الب�شتكي   قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من 
القرار ال�شادر يف االمر على عري�شة رقم 2014/1152 والر�شوم وامل�شاريف  . 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/11/10  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  ايثثام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11252 بتاريخ  2014/11/09    

  اإعالن �سطب قيد
 ( ليمتد  اآنثثد بالنرز  اركتيكت�س  �شركة هريمي  ال�شادة/  بثثاأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن   
اجلن�شية: كوريا الدميقراطية ال�شعبية(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 

يف امارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )3483( يف �شجل ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

فقدان جواز �سفرت
اجني�س  املثثثثدعثثثثو/  فثثثقثثثد  
دياتى كيونانوال  - الفلبني 
اجلن�شية  - جثثواز  �شفره  
 )2371965  ( رقثثثثثثم 
مثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثده عثثثثلثثثثيثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم  االتثثث�ثثثشثثثال 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شيخ  الثثث�ثثثشثثثمثثثو  �ثثثشثثثاحثثثب  بثثثحثثث�ثثثشثثثور 
القا�شمي،  الدكتور �شلطان بن حممد 
ع�شو املجل�س االأعلى، حاكم ال�شارقة، 
الدويل  الثث�ثثشثثارقثثة  مثثعثثر�ثثس  ا�شت�شاف 
لثثثلثثثكثثثتثثثاب، لثثثيثثثلثثثة اأمثثثث�ثثثثس )اجلثثثثمثثثثعثثثثة(، 
االإعالمي امل�شري عمرو اأديب، يف ندوة 
حتدث فيها عن دور االإعالم العربي يف 

حماية اأركان الدولة الع�شرية.
 وقال �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف 
عالقتنا  اإن  الندوة:  اثناء  له  مداخلة 
مثثع االإعثثثالمثثثي عثثمثثرو اأديثثثثب هثثي من 
وقرينتي  اأنثثثا  جنل�س  ال�شا�شة،  خثثالل 
كلمة  اآخثثر  اإىل  جواهر،  ال�شيخة  �شمو 

تنتهي من الربنامج . 
واأ�ثثثشثثثاف �ثثشثثاحثثب الثث�ثثشثثمثثو: كثثثثثري من 
وتفلت  يليق  ال  مبثثا  يتلفظون  النا�س 
الكثرية،  واالأخثثثطثثثاء  الثثكثثلثثمثثات  مثثنثثهثثم 
لثثكثثن عثثمثثرو اأديثثثثثب يثثرتثثفثثع �ثثشثثوتثثه يف 
اأو  �شتيمة  دون  مثثن  والتعليق  الثثكثثالم 
من  اأن  اإىل  الفتاً   ، يعيب  ما  اأو  خطاأ، 
باالإن�شان  لثثيثث�ثثس  الثثكثثلثثمثثات  مثثنثثه  تثثفثثلثثت 
املثثتثثمثثكثثن مثثن نثثفثث�ثثشثثه.  واأ�ثثثشثثثاف حاكم 
متمكن  اأديثثب  االإعالمي  اإن  ال�شارقة: 
من نف�شه،ويعرف القيم، ويعرف كيف 

اِحب ال�شمو ال�شيخ  يتعامل .  وتابع �شَ
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي: 
ن�شكر عمرو اأديب، ونتمنى اأن يثبت يف 
يف  اال�شتمرار  منلك  ال  فنحن  مكانه، 
�شكراً  واملحطات،  القنوات  عن  البحث 

له ولوقوفه يف هذا املكان . 
 ومثثثن جثثانثثبثثه تثثقثثدم االعثثالمثثي عمرو 
والتقدير  الثث�ثثشثثكثثر  بثثخثثالثث�ثثس  اأديثثثثثثثب 

ال�شارقة،  حثثثاكثثثم  الثث�ثثشثثمثثو  لثث�ثثشثثاحثثب 
له،  امل�شريني  وتقدير كل  واأبلغه حب 
يثثعثثرف مكانة  بيت م�شري  كثثل  قثثائثثاًل 
مل�شر  ال�شارقة، وما قدمه  ودور حاكم 
للحفاظ  حتثثرك  ف�شموه  وامل�شريني، 
واملخطوطات،  الثثعثثلثثمثثي  املثثجثثمثثع  عثثلثثى 
م�شري  �ثثشثثمثثوه  اأن  يثثعثثرف  وجثثمثثيثثعثثنثثا 
اأحثثبثثبثثت م�شر  واأنثثثا  مثث�ثثشثثري،  م�شري 

اأكرث عندما التقيت �شموه . 
 واأكد اأديب اأن االإعالم بات من القوى 
املوؤثرة يف امل�شهد املجتمعي وال�شيا�شي 
على امل�شتوى العاملي، ويف عاملنا العربي 
االإعالمي  اخلطاب  م�شتويات  تتفاوت 
مثثثثع حاجات  يثثثتثثثوافثثثق  وتثثثتثثثطثثثور مبثثثثا 
املجتمعات، وي�شهم بطريقة اأو باأخرى 
يف تثبيت اأركان الدول الع�شرية، حيث 

م�شريته  يف  العربي  االإعثثثالم  يخو�س 
ورا�شخ  جاد  بناء  ت�شييد  نحو  الواعية 
قادر على مواجهة املخاطر، اإىل جانب 
قدرته على االرتقاء بالوعي اجلمعي.

فروقات  هثثنثثاك  اأن  اإىل  اأديثثثب  واأ�ثثشثثار   
كبرية بني النظام واحلكومة والدولة، 
ومهمتنا جميعاً احلفاظ على الدولة، 
النقد  �ثثثشثثثهثثثام  تثثثوجثثثيثثثه  بثثيثثنثثمثثا ميثثثكثثثن 
احلكومة  اإىل  واالإ�ثثثثثشثثثثثارة  والثثتثثعثثلثثيثثق 
تواجهها،  والثثتثثي  واملثث�ثثشثثكثثالت  واأدائثثثهثثثا 
ومكانة  وكثثرامثثة  بهيبة  امل�س  دون  مثثن 
الثثثدولثثثة، فثثال يثثجثثوز تثثدمثثريهثثا، الفتاً 
اإىل اأن ال�شعب امل�شري كان مع الدولة، 
وجتثثثّلثثثى ذلثثثثك بثثو�ثثشثثوح اأكثثثثثرث يف 30 
االإخوان  تنظيم  حثثاول  عندما  يونيو، 
اأن يخطف الدولة، ويهدمها ويحولها 
اليوم  التنظيم. وقال: نحن  اإىل دولة 
الدولة،  ومثثع  ال�شي�شي،  الرئي�س  مثثع 
نقد  يريد  فثثرق كبري بني من  وهناك 

احلكومة وهدم الدولة .
 وحثثثثذر كثثثثثرياً مثثن االإ�ثثشثثاعثثة ودورهثثثثا 
اأن  الثثتثثحثثريثث�ثثشثثي الثثثثهثثثثدام، مثثو�ثثشثثحثثاً 
اأننا  اإىل  ولثثفثثت  و�ثثشثثدقثثة،  نثثور  الكلمة 
ن�شتقي االأخبار من دولتنا لكن ذلك ال 

يعني اأننا �شوت واحد.
اأهثثمثثيثثة ودور االإعثثثثثثالم يف  واأكثثثثثد عثثلثثى 

احلد من االأمية، ويف تو�شيح احلقائق 
والت�شليل  االإ�ثثثشثثثاعثثثة  عثثثن  واالبثثثتثثثعثثثاد 
والكذب، كي ال ت�شاهم يف هدم الدولة، 
الثثثثذي يجمعنا  فثثالثثدولثثة هثثي االإطثثثثثار 
ويثثحثث�ثثشثثنثثنثثا كثثلثثنثثا، وبثثالثثتثثايل يثثجثثب اأن 
وقثثثثد تعلمنا  الثثثثدولثثثثة،  عثثلثثى  نثثحثثافثثظ 
اإىل  ولفت  يونيو،   30 الدر�س يف  هذا 
نقبل  وال  دولتنا  على  �شنحافظ  اأنثثنثثا 
بثثتثثمثثزيثثقثثهثثا وتثثفثثتثثيثثتثثهثثا وحتثثثولثثثهثثثا اإىل 
االإعالم  اإن  اأديثثثب  وقثثال  دول.   ب�شعة 
الرقابة  بثثثثدور  يثثقثثوم  الثثثيثثثوم  املثث�ثثشثثري 

الربملان  يثثثاأتثثثي  وعثثنثثدمثثا  واملثثث�ثثثشثثثاءلثثثة، 
بالتاأكيد،  املهمة  �شيقوم بهذه  اجلديد 
من اأجل اأن نعمل معاً للدولة العادلة، 
دولة  اإىل  والثثتثثقثثديثثر  الثث�ثثشثثكثثر  مثثوجثثهثثاً 
الذين  وموؤ�ش�شها  وقثثادتثثهثثا  االإمثثثثارات 
كانوا  ولذلك  الثثدولثثة،  معنى  يعرفون 
ال�شوت  ورفثثعثثوا  يثثونثثيثثو،   30 يف  معنا 
الدولية  املثثحثثافثثل  خمثثتثثلثثف  يف  عثثالثثيثثاً 
اإىل  واأ�ثثشثثار    . دولثثة م�شر  اإال  قائلني: 
يف  �شاهمتا  والثث�ثثشثثعثثوديثثة  االإمثثثثثارات  اأن 
احلثثفثثاظ عثثلثثى الثثدولثثة املثث�ثثشثثريثثة، فلو 

وتفتت،  لثثثتثثثجثثثزاأت  الثثثثدولثثثثة  �ثثشثثقثثطثثت 
ال�شودان  من  االأمثلة  بع�س  اإىل  الفتاً 

وفل�شطني واليمن وليبيا.
اأديثثثب: الثثيثثوم م�شر قوية وهي   واأكثثثد 
التي  االأيثثثام  تلك  عن  وتختلف  بخري، 
�شبقت 30 يونيو، تقدم وتطور يف كل 
�شياح م�شر  اأكرث  اأن  اإىل  واأ�شار  �شيء، 
اليوم هم من االإمارات. وختم بالقول: 
نن�شى  ولثثن  نن�شى من وقثثف معنا،  لن 
من وقف �شدنا. تعي�س دولة االإمارات، 

حتيا م�شر .

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شيخ  الثث�ثثشثثمثثو  �ثثشثثاحثثب  بثثحثث�ثثشثثور 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
اأطثثثثلثثثثق مثثثعثثثايل الثث�ثثشثثيثثخ نثثثهثثثيثثثان بن 
الثقافة  وزيثثثثثر  نثثهثثيثثان  ال  مثثثبثثثارك 
وال�شباب وتنمية املجتمع م�شاء يوم 
اأََمثثث�ثثثشثثثاالول اجلثثمثثعثثة وعثثلثثى هام�س 
الدويل  ال�شارقة  معر�س  فعاليات 
للكتاب مبادرة القراءة ثقافة واأبداع 
مكانة  تثثثاأكثثثيثثثد  اإىل  تثثثهثثثدف  والثثثتثثثي 
، يف ع�شر  الكتاب  واأهمية  الثثقثثراءة، 
القراءة،  ثقافة  تعميق  و  املعلومات، 
لدى جميع اأبناء الوطن ، مبا يعود 
 ، والرتجمة   ، التاأليف  على  بالنفع 
يوفر  نحو  وعلى  بالوزارة   ، والن�شر 

الكتب املفيدة للجميع .
اأحمد  حممد  معايل  احلفل  ح�شر 
الوطني  املثثثجثثثلثثث�ثثثس  رئثثثيثثث�ثثثس   ، املثثثثثثر 
ثثثْلثثثَطثثثان بن  االحتثثثثثثثثادي والثثث�ثثثشثثثيثثثخ �ثثثشُ
موؤ�ش�شة  رئثثيثث�ثثس  الثثقثثا�ثثشثثمثثي  اأحثثثمثثثد 
بدور  وال�شيخة  لثثالإعثثالم  ال�شارقة 
هيئة  ،رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بنت 
 - والثثتثثطثثويثثر  لال�شتثمار  الثث�ثثشثثارقثثة 
�شروق ، املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي 
و�شعادة   ،  ، للن�شر  كلمات  ملجموعة 
عفراء ال�شابري وكيل وزارة الثقافة 
واأحمد  املجتمع  وتنمية  والثث�ثثشثثبثثاب 
معر�س  مدير  العامري  ركا�س  بن 
الثثث�ثثثشثثثارقثثثة الثثثثثثدويل لثثلثثكثثتثثاب وعثثثدد 
كبري من القيادات العاملني بقطاع 

الثقافة واملثقفني يف الدولة .
تقدم  االطثثثثثثثالق  حثثثفثثثل  بثثثثدايثثثثة  ويف 
بثثثن مبارك  نثثهثثيثثان  الثث�ثثشثثيثثخ  مثثثعثثثايل 
ال�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  نهيان  ال 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
القا�شمي على دوره البارز يف املجال 

امل�شتوى  فثثقثثط عثثلثثى  لثثيثث�ثثس  الثثثثثقثثايف 
امل�شتوى  اإىل  يثثثتثثثعثثثداه  بثثثل  املثثحثثلثثي 

العربي والعاملي.
اأتقدم  اأن   ، ي�شرفني  معاليه  وقثثثال 
اإلثثيثثكثثم يثثا �ثثشثثاحثثب الثث�ثثشثثمثثو ، بفائق 
، معرباً  الثثتثثقثثديثثر  الثثتثثحثثيثثة وعثثمثثيثثق 
عن اعتزازنا جميعاً ، باملكانة البارزة 
الإمارة ال�شارقة ، يف م�شرية الثقافة 
اأن   ، ، وي�شرين وي�شعدين  يف العامل 
اأُحييكم اأطيَب حتية ، واأُرحُب بكم يف 
َوزارُة  فيه  ُتطِلُق  الذي   ، اللقاء  هذا 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
، مثثبثثادرة : الثثثقثثثراءة ثثثقثثافثثة واإبثثثثداع 
تاأكيد  اإىل  تثثهثثدف   ، مثثبثثادرة  وهثثثي   ،
يف   ، الكتاب  واأهمية  القراءة،  مكانة 
ع�شِر املعلومات، باعتبار اأن القراءة 
ع�شِر  يف  وحثثتثثى   ، دائثثثمثثثاً  �ثثشثثتثثظثثل   ،
االإنثثثرتنثثثت والثثتثثقثثنثثيثثات املثثتثث�ثثشثثارعثثة ، 
و�شيلة لتحريك الفكِر املُبِدع ، واإثراِء 
املعرفَة  واإكثث�ثثشثثابثثه   ، الثثثقثثثارئ  خثثيثثاِل 
العميقة ، بل اإنها َتظلُّ دائماً ، وهي 
الطريق املهد ، اإىل اكت�شاِف املعارف 

، وم�شدِر االإبداِع واالبتكار .

وا�ثثثشثثثاف مثثعثثايل الثث�ثثشثثيثثخ نثثهثثيثثان بن 
تهدف  املبادرة،  ان  نهيان  ال  مبارك 
الثثثقثثثراءة، لدى  ثثثقثثافثثِة  تثثعثثمثثيثثِق  اإىل 
خا�شة   ، الوطن  وبناِت  اأبناِء  جميِع 
الباقيُة  الو�شيلُة  هثثي  الثثقثثراءة  واأن 
قدراِت  لتنمية   ، دائثثمثثاً  والثث�ثثشثثاحلثثُة 
واإعداِده   ، واللغوية  الفكريِة  الفرد 
والتوا�شل  والثثتثثخثثاطثثِب  لثثلثثحثثواِر   ،
والأن  املجتمع،  م�شريِة  يف  لالإ�شهاِم 
االأ�شا�شية  الثثو�ثثشثثيثثلثثُة  هثثثي  الثثثقثثثراءة 
للتعّلِم امل�شتمّر مدى احلياة واملَدخُل 
مبا   ، للثقافة  واحلقيقّي  الطبيعيُّ 
يوؤثر ب�شكٍل مبا�شر يف ُكلِّ ما ينتجه 

االإن�شان ِبيده وقلبه وعقله .
واثثثثنثثثى مثثعثثالثثيثثه عثثلثثى جثثثهثثثود كافة 
لت�شجيع   ، الثثثثثدولثثثثثة  يف  اجلثثثثثهثثثثثاِت 
القراءة يف املجتمع ، واإطالِق بع�شها 

، ملبادرات هامة يف هذا املجال .
 ، اأُ�ثثشثثري  اأْن  اأود  اإنثثنثثي  معاليه  وقثثثال 
تت�شُم   ، نعلنها  التي  املثثبثثادرَة  اأن  اإىل 
اأنثثثحثثثاِء الدولة  ُتثثغثثطثثي كثثافثثَة  بثثاأنثثهثثا 
وبنات  اأبثثثثنثثثثاِء  جثثمثثيثثع  تثث�ثثشثثتثثهثثدف  و 
االإمثثارات من كافِة الفئات واالأعمار 

بل   ، العام  طثثوال  م�شتمرة  اأنها  كما 
، يف االأعثثوام املُقِبلة  اأي�شاً  وم�شتمرة 
، ونثثثحثثثُن عثثلثثى ثثثقثثٍة كثثامثثلثثة مثثثن اأن 
اجلميع �شوف ُيبادرون اإىل امل�شاركِة 
نحو  اإطثثثاِرهثثثا  يف  والثثتثث�ثثشثثابثثِق   ، فيها 
هدف واحد تتعدد حماوره ، وتتنوع 
�شوف  الثثذي  النحِو  على   ، اأن�شطته 
جتدون تفا�شيله على موقِع الوزارة 

على �شبكِة االإنرتنت .
وال�شباب  الثقافة  وزير  واأكد معايل 
وتنمية املجتمع اأن املبادرة ، �شت�شبح 
يف  مهمة  فعاليات  الإطثثثثالِق  جمثثثااًل 
وتنمية  والثث�ثثشثثبثثاب  الثثثثثقثثافثثة  وزارة 
باأمور  االهتماِم  تتمثل يف   ، املجتمع 
التاأليف، والرتجمة ، والن�شر ، وعلى 
جلميع   ، املفيدة  الكتب  يوفر  نحٍو 
انها  كما  زهثثيثثدة  وباأ�شعاٍر   ، ال�شكان 
جمااًل ِخ�شباً ، لتعميِق قدراِت اأبناِء 
وبناِت الوطن على املزِج بني القراءة 
والتقنيات احلديثة ، واتخاذهما معاً 
كافة  يف  واالبتكار  لثثالإبثثداع  اأ�شا�شاً   ،
الوقت  وت�شِهم يف  احلثثيثثاة،  جمثثثاالِت 
ذاتثثثثه يف تثثعثثزيثثِز هثثثذه الثثثثثقثثة ، لدى 

الُقّراء اأنف�ِشهم ، وتنميِتها نحَو اآفاٍق 
اأعلى واأو�شع، كما �شوف تفتح قنوات 
كثرية ، للتعلِم املتبادِل بني اجلميع 
، مبا ي�شهم يف االرتقاء ، مب�شتويات 
الثثفثثكثثر ، واالإبثثثثثثثداع ، واملثثثثبثثثثادرة ، يف 

جمتمِع االإماراِت كله .
واأو�شح معاليه ان الرتكيز يف عنواِن 
املثثثثبثثثثادرِة عثثلثثى الثثثثقثثثثراءة، ال يثثعثثنثثي ، 
اإغفال املهاراِت االأخثثرى ، من كتابٍة 
وحُمادثة وامنا هي اأي�شاً ، جزٌء من 

هذه املبادرة.
ُنعلَن  اأن   ، ُيثث�ثثشثثعثثُدين  معاليه  وقثثثال 
هثثذه املثثبثثادرَة الثثيثثوم ، مثثن هنا ، من 
بال�شارقة  الثثكثثتثثاِب  مثثعثثر�ثثِس  ِرحثثثثثاِب 
فثثثالثثثقثثثراءة هثثثي الثثثتثثثي حتثثيثثي مثثثا يف 
الكتاب ، ِكلتاهما تاأخُذ من االأخرى 
حياِة  يف  حيوي  دوٌر  لها  وِكلتاهما   ،
فاإن  وكذلك  املجتمع،  وحياِة  الفرد 
اإمارَة ال�شارقة ، قد اأ�شبحت عا�شمة 
حقيقية للثقافة ، لي�س يف االإماراِت 
العربية  املنطقة  ويف  بثثل   ، وحثثدهثثا 

كلها .
نثثطثثلثثق هذه   ، الثثثيثثثوم  كثثنثثا  اإذا  واإنثثثنثثثا 
املبادرة با�شِم وزارة الثقافة وال�شباب 
حقيقِة  يف  فاإنها   ، املجتمع  وتنمية 
امتداد طبيعي، لفكِر قيادتنا  االأمر 
احلكيمة ، ممثلة يف �شاحب ال�شمو 
اآل  زايثثثد  بثثن  خليفة  ال�شيخ  الثثوالثثد 
 ، اهلل  حفظه  الثثدولثثة  رئي�س  نهيان 

ومّتعه مبوفور ال�شحة والعافية.
لنا  يثثوؤكثثُد  �شموه  اإن  معاليه  مثثوؤكثثداً 
وتنمية  بثثاملثثعثثارف  الثثتثثزوَد  اأن  دائثثمثثاً 
قدرات الفرد ، بل وتعميق اإ�شهاماته 
وعثثطثثائثثه فيكافِة جثثوانثثِب احلثثيثثاة و 
جمتمِع  يف  اأ�شا�شّي  عامل  ذلثثك  كثثلُّ 
ُنثثحثثاول قثثدر اجلهِد  الثثذي   ، املعرفة 
نعلي  واأن   ، له  نوؤ�ش�س  اأن  والطاقة 

من �شاأنه ، يف كافة ربوع الدولة . 

نثثهثثيثثان بن  ال�شيخ  كثثمثثا رفثثثع مثثعثثايل 
وا�شم  بثثا�ثثشثثمثثه   ، نثثهثثيثثان  ال  مثثثبثثثارك 
جميع احل�شور ، اأ�شمى اآيات ال�شكِر 
ال�شمو  �ثثشثثاحثثب  اإىل   ، والثثثتثثثقثثثديثثثر 
لروؤيِته  الثثثثدولثثثثة،  رئثثثيثثث�ثثثِس  الثثثثوالثثثثد 
االإمثثثاراُت  تثثكثثوُن عليه  مِلثثا   ، احلكيمة 
دائماً ، من ازدهاٍر ، وتقدٍم، ورخاء . 
داعيا اهلل اأْن يوفَق قيادَتنا احلكيمة 
، اإىل كِل ما فيه خرُي ومَناء ، اإماراِتنا 
دائثثثمثثثة معترب  ، وبثث�ثثشثثفثثٍة  احلثثبثثيثثبثثة 
وطنيًة  مثثنثثا�ثثشثثبثثًة  املثثنثثا�ثثشثثبثثة  هثثثذه  ان 
قائاًل  مثثعثثالثثيثثه  واأ�ثثثثشثثثثاف  بثثامثثتثثيثثاز 
ثقافة  الثثقثثراءَة  اأن   ، نعلن  اإننا حني 
واإبداع ، فاإمنا نعني القراءَة الواعيَة 
الناميُة  الثقافُة  وهثثي   ، والفاهمة 
اأرقى  اإنثثه االإبثثداع يف  واملتطورة ، ثم 
، يف ظل  واأرفثثثِع م�شتوياِته   ، �ثثشثثوِره 
الفر�شُة  تتاح  اأْن  هو   ، وا�شح  هدف 
اأمام كل َفرد من �شكان االإمارات الأَن 
ي�شِبح قارئاً واعياً ينفتح على ثقافة 
وطِنه ، وثقافِة االآخرين ، مبا يكون 
له اأكرب االأثر ، على تنمية مهاراِته 
اأفكاِره وهنا  ، ومناِء  ، وتغذيِة عقِله 
اجلثثمثثيثثع مع  تثثعثثاوَن  االأمثثثثر  يتطلُب 
وتنمية  والثث�ثثشثثبثثاب  الثثثثثقثثافثثة  وزارُة 
املجتمع وعلى راأ�شها اأجهزُة االإعالم 
، املدار�ُس والكلياُت واجلامعات ، بل 
واأي�شاً ، االأُ�شرة ، ودورها يف ت�شجيِع 
اأبثثنثثائثثهثثا وبثثنثثاتثثهثثا عثثلثثى الثثثقثثثراءة، وال 
واملراكِز  املثثكثثتثثبثثات  َدْوَر  هثثنثثا  َنثثنثث�ثثَشثثى 

الثثثثثقثثافثثيثثة ، ومثثعثثار�ثثِس الثثُكثثُتثثب، لذا 
�شبيل  يف  اجلميع  يتعاون  اأن  يجب 
يف  الراغبني  الإقباِل  الفر�س  اإتاحِة 
الثثقثثراءة واإعثثطثثاِئثثهثثم املثثجثثاَل املالئم 
اأن  اإىل  لثثلثثنثثبثثوِغ والثثتثثفثثوق و�ثثشثثواًل   ،
املهاراُت  وَتثثنثثمثثو   ، االإبثثثثثثداع  يتحقق 
الفكريُة واملبتكرة ، كي تنت�شر ثقافة 
القراءة ، يف املجتمع كله واأدعثثو اهلَل 
اأن حتثثقثثق هذه   ، وتثثعثثاىل  �ثثشثثبثثحثثانثثه 
املثثثثبثثثثادرة ، كثثثل مثثثا نثثثاأمثثثل فثثيثثه ، من 

اأهداٍف وغايات.
ويف ختام كلمته تقدم معايل ال�شيخ 
بال�شكر  نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان 
بنت  بثثدور  ال�شيخة  ل�شمو  اجلثثزيثثل، 
، و معايل حممد  القا�شمي  �شلطان 
الفاعل  باالإ�شهام   ، لتكرمهما   ، املثثر 
موؤكدا  املثثثثبثثثثادرة  هثثثثذه  اإطثثثثثثالِق  يف   ،
معاليه انهما من الرموز املرموقة ، 
للفكِر والثقافِة يف االإمارات ، مقدراً 
 ، املُتوا�شلة  جهوَدهما   ، كثرياً  لهما 
يف �شبيل دعِم كلِّ ما هو حٌق ، وخرٌي 
، وجثثمثثال ، يف مثث�ثثشثثرية هثثثذا الوطن 
بالتحية  معاليه  تقدم  كما  العزيز 
 ، الثثوطثثن  اأبثثنثثاِء وبثثنثثات  اإىل جميِع   ،
هذه  يف   ، للم�شاركة  اجلميع  داعثثيثثاً 
باإذن اهلل  ُو�شواًل   ، املثمرة  االأن�شطِة 
لكل   ، والنماء  التقدِم  حتقيق  اإىل   ،
، والثثتثثطثثوِر والثثنثثجثثاح ، ملجتمِع  فثثرد 

االإماراِت كله .
جانبها  ومثثن  مت�شل  �شعيد  وعثثلثثى 

�شلطان  بنت  بثثثدور  ال�شيخة  ثمنت 
ال�شارقة  هثثيثثئثثة  رئثثيثث�ثثس  الثثقثثا�ثثشثثمثثي 
لال�شتثمار والتطوير �شروق املوؤ�ش�س 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة كلمات 
نهيان  ال�شيخ  معايل  جهود  للن�شر 
وال�شباب  الثقافة  وزيثثر  مبارك،  بن 
وتطوير  دعثثم  يف  املجتمع،  وتنمية 
الثثعثثمثثل الثثثثثثثقثثثايف بثثثدولثثثة االإمثثثثثثثارات 
املبادرات  واإطثثالق  املتحدة،  العربية 
التي ت�شهم يف تعزيز ريادة االإمارات 

وح�شورها البارز يف هذا املجال.
ثقافة  الثثثقثثثراءة  مثثبثثادرة  اأن  واأكثثثثدت 
يف  مثثثثوؤثثثثثراً  دوراً  �ثثشثثتثثلثثعثثب  واإبثثثثثثثثداع 
ت�شجيع اأفراد املجتمع على القراءة، 
اإن�شجاماً مع روؤية االإمارات 2021 

الهادفة اإىل تعزيز ركائز الثقافة.
اإن  القا�شمي  بثثدور  ال�شيخة  وقالت   
التفكري  عثثلثثى  ي�شجع  املثثثبثثثادرة  ا�ثثشثثم 
االإبداعي، وي�شهم يف تنمية املهارات 
والقدرات، وهو ما ي�شتجيب الأ�ش�س 
ويدفعنا  املثثعثثرفثثة،  جمتمع  وركثثائثثز 
االهتمام  على  جثثهثثودنثثا  تركيز  اإىل 
الأنثثثثثثه اجليل  وثثثثقثثثافثثثتثثثه،  بثثالثثطثثفثثل 
الثثثذي �ثثشثثيثثكثثون لثثه الثثثثدور االأبثثثثثرز يف 
الطفل  اأن  اإىل  م�شرية  م�شتقبلنا، 
كان الدافع االأ�شا�شي لها يف تاأ�شي�س 
اأ�ثثثشثثثدرت  لثثلثثنثث�ثثشثثرالثثتثثي  كثثلثثمثثات  دار 
ع�شرات الكتب لالأطفال واليافعني، 
التي  املثثبثثادرات  العديد مثثن  ونثثفثثذت 

ت�شجع على القراءة.

حاكم ال�صارقة ي�صهد ندوة دور االإعالم العربي يف حماية اأركان الدولة الع�صرية لالعالمي عمرو اأديب 

بح�سور حاكم ال�سارقة 

نهيان بن مبارك يطلق مبادرة القراءة ثقافة واأبداع 
وزير الثقافة: اإطلق املبادرة من معر�س ال�سارقة ياأتي تقديرا ملكانتها الثقافية الكبرية

•• دبي-وام: 

اأ�ثثثشثثثاد �ثثشثثاحثثب الثث�ثثشثثمثثو الثث�ثثشثثيثثخ الثثدكثثتثثور �ثثشثثلثثطثثان بثثن حممد 
مببادرة  الثث�ثثشثثارقثثة  حثثاكثثم  االأعثثلثثى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
والفر�شة   1971 الوطنية  للمعرفة  حممد  بثثن  حثثمثثدان 
التي تتيحها لن�شر معلومات موثقة عن تاريخ الدولة خا�شة 

مرحلة تاأ�شي�س االحتاد.
جاء ذلك خالل زيارة �شموه جلناح املبادرة مبعر�س ال�شارقة 
اأع�شاء جمل�س  ا�شتقبال �شموه  الدويل للكتاب حيث كان يف 
بن  حثثمثثدان  ال�شيخ  �شمو  باإطالقها  اأمثثر  التي  املثثبثثادرة  اإدارة 
املجل�س  رئي�س  دبثثي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�ثثشثثد  بثثن  حممد 

التنفيذي. وتفقد �شموه اأي�شا جناح مبادرة حمدان بن حممد 
لالإبداع االأدبي واطلع على بع�س حمتوياته التي ت�شم مناذج 
بطباعتها  قثثامثثت  الثثتثثي  ال�شعرية  الثثثدواويثثثن  ا�ثثثشثثثدارات  مثثن 
دواوين  اأو عرب  اإ�ثثشثثدارات مطبوعة  �شواء من خالل  املبادرة 

م�شموعة.
اإىل بع�س  وفيما يتيح جناح املبادرة االأدبية فر�شة اال�شتماع 
برنامج  عرب  م�شبقا  باقتنائها  الزائر  يرغب  التي  الدواوين 
تعر�س  الثثوطثثنثثيثثة  لثثلثثمثثعثثرفثثة   1971 مثثثبثثثادرة  فثثثثاإن  مثثتثثقثثدم 
مطبوعات  وتثثقثثدم  املعلومات  اإىل  للو�شول  ذكثثيثثة  تطبيقات 
االإمارات  دولثثة  عن  معلومة   71 يت�شمن  كتيب  منها  ورقية 

العربية املتحدة.

احتفت  الوطنية  للمعرفة   1971 مبادرة  اأن  بالذكر  جدير 
منذ اأيام قليلة بختام املو�شم االأول الإطالقها حيث قام �شمو 
 71 بتكرمي  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ 

�شخ�شية فائزة مب�شابقة املعلومات اجلماهريية.
وك�شفت مثثبثثادرة حثثمثثدان بثثن حممد لثثالإبثثداع االأدبثثثثي عثثن 6 
رجثثثل وحيد  ديثثثثوان  هثثي  قثثامثثت بطباعتها  جثثديثثدة  دواويثثثثثن 
كروز  بن  زايد  لل�شاعر  الفال  ال�شحي مواثيق  اأحمد  لل�شاعر 
ديوان  الدرمكي  حا�شوم  بن  عو�س  لل�شاعر  ال�شنديان  املثثري 
الورد  بع�س  ديثثثوان  الثثرتكثثي  متعب  لل�شاعر  املا�شي  �شفحة 
اخلزامى  نفح  وديثثوان  املري�شي  اإيثثاد  لل�شاعر  يخنقني عبريه 

لل�شاعر غازي بن عون. 

حاكم ال�صارقة ي�صيد مببادرة حمدان بن حممد للمعرفة الوطنية 1971

اأ�شاد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  الثثثثثقثثافثثة  وزيثثثر  نثثهثثيثثان  اآل 
التي  بثثثاجلثثثهثثثود  املثثجثثتثثمثثع  وتثثنثثمثثيثثة 
للرتاث  الثث�ثثشثثحثثوح  جمعية  تثثبثثذلثثهثثا 
على  احلفاظ  يف  بابوظبي  الوطني 
الثثثثرتاث الثث�ثثشثثعثثبثثي واحثثثيثثثاء املثثثثوروث 
العربية  االمثثثثارات  لثثدولثثة  ال�شعبي 
املثثثتثثثحثثثدة وبثثثيثثثئثثثاتثثثهثثثا املثثثثتثثثثعثثثثددة ويف 
يف  اجلبلية  املنطقة  بيئة  مقدمتها 
ل�شاحب  ال�شامية  التوجيهات  ظل 
ال  زايثثثد  بثثن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نثثهثثيثثان رئثثيثث�ثثس الثثثدولثثثة حثثفثثظثثه اهلل 

ال�شيخ  �ثثشثثمثثو  اول  الثثفثثريثثق  واخثثثيثثثه 
حممد بن زايثثد ال نهيان ويل عهد 
ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات 
ال�شعبي  الثثثثرتاث  بثثاحثثيثثاء  امل�شلحة 
واحلثثثثثثفثثثثثثاظ عثثثلثثثيثثثه مثثثثثن االنثثثثثدثثثثثثار 

وحتقيق تناقله بني االجيال.
كثثمثثا اكثثثد �ثثشثثمثثوه عثثلثثى الثثثثدور الذي 
توثيق  يف  اجلثثثمثثثعثثثيثثثة  بثثثثثثه  تثثثثثقثثثثثوم 
ال�شحوح  لقبائل  ال�شعبي  الثثثثرتاث 
املناطق  يف  الثثثثدولثثثثة  ابثثثنثثثاء  وتثثثثثثراث 
اجلبلية وال�شاحلية م�شيدا باجلهد 
التطوعي لئري�س واع�شاء اجلمعية 

من  املا�شية  �شنة  الع�شرين  خثثالل 
عمر اجلمعية .

على  حر�شها  على  اجلمعية  و�شكر 
احلثثث�ثثثشثثثور والثثثتثثثوثثثثيثثثق االعثثثثالمثثثثي 
هذا  يف  املثثثتثثثوا�ثثثشثثثلثثثة  وا�ثثثثشثثثثداراتثثثثهثثثثا 
جملة   مثثثقثثثدمثثثتثثثهثثثا  ويف  اجلثثثثثانثثثثثب 
مع  تفاعلها  اىل  باال�شافة  الندبة  
و�شائط التوا�شل االجتماعي �شواءا 
مثثثن خثثثثالل مثثوقثثعثثهثثا االلثثثكثثثرتوين 

و�شفحتها يف الفي�شبوك.
معاليه  ا�شتقبال  خثثثالل  ذلثثثك  جثثثاء 
بالعا�شمة  بق�شره  ام�س  ظهر  بعد 

بن  را�ثثشثثد  عثثبثثداهلل  ل�شعادة  ابوظبي 
رئثثيثث�ثثس جمل�س  الثث�ثثشثثحثثي  لثثقثثيثثو�ثثس 
للرتاث  الثثث�ثثثشثثثحثثثوح  جثثمثثعثثيثثة  ادارة 
الثثوطثثنثثي والثث�ثثشثثيثثدة مثثثرمي عبداهلل 
�شعيد ال�شحي نائبة رئي�س اجلمعية 

ل�شوؤون املراأة.
واطثثثلثثثع �ثثشثثعثثادة عثثثبثثثداهلل را�ثثثشثثثد بن 
رئثثيثث�ثثس جمل�س  الثث�ثثشثثحثثي  لثثقثثيثثو�ثثس 
ادارة اجلمعية معاليه على فعاليات 
املا�شية  الثثثفثثثرتة  خثثثثالل  اجلثثمثثعثثيثثة 

وخطة الن�شاط القادمة .
�شموه  ال�شحي  مثثرمي  اطلعت  فيما 

عثثلثثى جثثثهثثثود الثثلثثجثثنثثة الثثنثث�ثثشثثائثثيثثة يف 
متخلف  مثثثع  وتثثثعثثثاونثثثهثثثا  اجلثثمثثعثثيثثة 
ان�شطة  ابثثثثراز  اجلثثهثثات االخثثثثرى يف 
دولة  يف  واجلثثبثثلثثيثثة  ال�شحية  املثثثثثراأة 

االمارات العربية املتحدة .
اأن  اجلمعية  رئي�شة  نائبة  وا�ثثشثثارت 
اإثبات  قثثثثثادرة عثثلثثى  ابثثنثثة االإمثثثثثثثارات 
والفنون  الثقافة  جمثثاالت  يف  ذاتها 
لثثلثثوزارة واجلثثهثثات املعنية  �ثثشثثاكثثرة   ،
الفر�ِس  كثثثافثثثَة  لثثثلثثثمثثثراأة  تثثثوفثثثريهثثثا 
اأمامها كي حتقق كل ما لديها من 

طاقات ومواهب واإمكانات . 

م�سيدًا بجهودها يف اإحياء الرتاث ال�سعبي

نهيان بن مبارك ي�صتقبل رئي�س جمعية ال�صحوح للرتاث الوطني ونائبته ل�صوؤون املراأة
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•• اأبوظبي-وام:

تثثتثثمثثيثثز املثثثثثواقثثثثثع االأثثثثثثثريثثثثثثة واملثثثثعثثثثامل 
الثثتثثاريثثخثثيثثة بثثاملثثكثثانثثة واالأهثثمثثيثثة التي 
ال�شعوب  ذاكثثثثرة  �شعيد  عثثلثثى  حتتلها 
تثثعثثد هثثثثذه املعامل  واملثثجثثتثثمثثعثثات كثثمثثا 
واحثثثثثثدة مثثثن الثثعثثنثثا�ثثشثثر واملثثثوؤ�ثثثشثثثرات 
الدالة على ما�شي وتاريخ التجمعات 

الب�شرية.
وتثثثثثثثروي املثثثثواقثثثثع االأثثثثثثريثثثثثة يف دولثثثثة 
املثثثتثثثحثثثدة ق�شة  الثثعثثربثثيثثة  االإمثثثثثثثثثارات 
حثث�ثثشثثارة �ثثشثثربثثت بثثجثثذورهثثا يف عمق 
املكت�شفات  تثثث�ثثثشثثثري  حثثثيثثثث  الثثثثتثثثثاريثثثثخ 
االأثرية اإىل الع�شور واحلقب الزمنية 
املثثخثثتثثلثثفثثة الثثثتثثثي اأبثثثثثدع و�ثثشثثاهثثم فيها 
االإن�شان االإماراتي من خالل توا�شله 

مع احل�شارات االإن�شانية اآنذاك.
االأثرية  املكت�شفات  تلك  بع�س  وتعود 
اإىل االألثثثثف اخلثثامثث�ثثس قثثبثثل املثثيثثالد اإذ 
توجد يف مناطق متعددة يف االإمارات 
مت التنقيب عنها على فرتات خمتلفة 
بعد اأن بداأت امل�شوحات االأثرية االأوىل 
مثثثع بثثثدايثثثة الثث�ثثشثثبثثعثثيثثنثثيثثات مثثثن القرن 
العلمية  الثثبثثعثثثثثات  وقثثثامثثثت  املثثثا�ثثثشثثثي 
بحثا  خمتلفة  مثثواقثثع  يف  بالتنقيب 
الثالثة قبل  �ثثشثثواهثثد مثثن االألثثثف  عثثن 
امليالد لتدخل بذلك االإمارات مرحلة 
التاريخ املبني على املكت�شفات االأثرية 
لها  اأرخ  اأن  بثثعثثد  العلمية  واحلثثقثثائثثق 
عدد من الرحالة واملهتمني بالتاريخ 
وجماالته. والدالف اإىل موقع مويلح 
االأثثثري ال يرى حدودا معينة لروعة 
مللمت  التي  فمنازلها  امل�شهد  وجمال 
تناغما  ت�شكل  الغابرة  الع�شور  اأ�شرار 
يق�شها  التاريخ  مثثازال  لعالقة  ودفئا 
و�شخورها  املثثتثثعثثاقثثبثثة  االأجثثثيثثثال  عثثلثثى 
اأحداث  �ثثشثثريورة  على  �شاهدة  باقية 
املنطقة وبوابة تاريخية كبرية وحافلة 
مبا خطته اأيدي اأنا�س ا�شتوطنوا فيها 
وعربوا تاركني الكثري من الذكريات 
واالآثار. وتلك االآثار مبخزونها الغني 
نفي�شا  منجما  تثثعثثد  الثثثرتف  حثثد  اإىل 
يثثثغثثثري الثثبثثاحثثثثثني والثثثدار�ثثثشثثثني على 
جوانب  اإىل  الو�شول  يف  منه  االإفثثثادة 
واأثرية  وتثثاريثثخثثيثثة  مثثعثثرفثثيثثة  علمية 

كثرية.
بلغت  االأثثثريثثة  االكت�شافات  هثثذه  لكن 
ال�شيخ  له  املغفور  اهتمام  بعد  ذروتها 
نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن  زايثثد 
االإمثثثثارات  ثثثثراه موؤ�ش�س وبثثثاين دولثثثة 
امل�شتمر  ودعثثثمثثثه  والثثثثثثثرتاث  بثثثثاالآثثثثثار 
الأعثثثثمثثثثال الثثتثثنثثقثثيثثب واملثثث�ثثثشثثثح االأثثثثثثري 

حيث اأمر منذ اأوائل ال�شبعينيات من 
القرن الع�شرين بو�شع خطط حملية 
ال�شامل  االأثثثثثثري  للم�شح  واحتثثثاديثثثة 
الأرا�ثثثشثثثي الثثدولثثة وقثثثد نثثتثثج عثثن ذلك 
االأثرية  املثثواقثثع  مثثن  الكثري  ت�شجيل 
من  عثثدد  على  العثور  اإىل  باالإ�شافة 

النقو�س والكتابات ال�شخرية.
ووجثثثثه الثث�ثثشثثيثثخ زايثثثثد رحثثمثثه اهلل منذ 
للثقافة  وزارة  باإن�شاء  االحتثثاد  بداية 
البحث  عثثمثثلثثيثثات  نثثظثثمثثت  واالإعثثثثثثثثالم 
بالتن�شيق  والثثثثدرا�ثثثثشثثثثة  والثثتثثنثثقثثيثثب 
مثثثثع مثثثثراكثثثثز الثثثبثثثحثثثوث واجلثثثامثثثعثثثات 
يف  املتخ�ش�شة  العلمية  واملثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثات 
العديد من دول العامل لتخرج مبئات 
الثثتثثي مت  االأثثثثريثثثة  واملثثقثثابثثر  املقتنيات 
التنقيب عنها خا�شة مبنطقة مليحة 
اإذ تعد خري �شاهدا على وجود الكثري 
الذي  والثقايف  احل�شاري  االإرث  من 

حتت�شنه خمتلف اإمارات الدولة.
وبثثاإ�ثثشثثراف مثثبثثا�ثثشثثر مثثن الثث�ثثشثثيثثخ زايد 
ومبثثثثوجثثثثب اتثثثفثثثاقثثثيثثثة لثثثلثثثتثثثعثثثاون بني 
العراق ودولة االإمارات بداأت يف يناير 
بالتنقيب  عراقية  بعثة   1973 عثثام 
ثالثة  دام  ملثثو�ثثشثثم  مثثلثثيثثحثثة  مثثوقثثع  يف 
باالآثار وحبه  �شغفه  �شدة  اأ�شهر ومن 
بتاريخ  املثثوقثثع  زار  االأثثثريثثة  للمواقع 
به  وجثثثثثثال   1973 عثثثثثام  مثثثثار�ثثثثس   6
و�شل  اأن  بعد  كاملتني  �شاعتني  ملثثدة 
ذات غرف  بيوت  العثور على  مل�شامعه 
متعددة واأوان فخارية يرجع تاريخها 

اإىل ع�شر ما قبل امليالد.
و�شاهد ال�شيخ زايد رحمه اهلل خالل 
زيارته االآثار التي عرث عليها باملوقع 
حوار  ودار  بنف�شه  يتفح�شها  واأخثثثذ 

بينه وبني اأع�شاء بعثة التنقيب التي 
االآثار  اأهمية  حثثول  املنطقة  يف  تعمل 
التي عرث عليها والتي يعود تاريخها 

اإىل 250 عام قبل امليالد.
اأن االإن�شان  اأظثثهثثرت تلك االآثثثثار  وقثثد 
املنطقة  بثثالثثزراعثثة يف  ا�ثثشثثتثثقثثر وعثثمثثل 
والقدماء الذين �شكنثوا املوقثع مار�شوا 

�شباكثة و�شناعثة احلديثد.
زايد  لل�شيخ  البعثة  رئثثيثث�ثثس  واأو�ثثثشثثثح 
اأن موقع مليحة  الثثزيثثارة  خثثالل تلك 
يثثرتثثبثثط ارتثثبثثاطثثا جثثغثثرافثثيثثا مبنطقة 
اأثثثثثريثثثثة مثثهثثمثثة قثثثريثثثبثثثة وهثثثثثي املثثثثثدام 
كيلومرتا   12 حثثثثثوايل  تثثبثثعثثد  الثثثتثثثي 
هناك  لكن  مليحة  مثثن  اجلثثنثثوب  اإىل 
مثثواقثثع بثثني هثثذيثثن املثثوقثثعثثني تنت�شر 
للزراعة  �شاحلة  �شهلية  اأر�ثثس  و�شط 
التي تنمو ب�شورة  تكرث بها االأ�شجار 
املياه  من�شوب  لقرب  نتيجة  طبيعية 
مهما  عامال  ذلك  كان  وقد  اجلوفية 
االإن�شان  �شجعت  الثثتثثي  الثثعثثوامثثل  مثثن 
على ال�شكنى يف هذا ال�شهل منذ اأقدم 

الع�شور.
لل�شيخ  العراقية  البعثة  رئي�س  وقثثال 
زايد حينئذ : اإن االكت�شافات االأثرية 
الناحية  اأهثثمثثيثثتثثهثثا مثثن  لثثهثثا  املثثكثثان  يف 
الثثتثثاريثثخثثيثثة والثثعثثلثثمثثيثثة فثثقثثد مت فيها 
فخارية  جلثثثثثرار  مثثقثثابثث�ثثس  اكثثتثث�ثثشثثاف 
يونانية  الأخثثثثثتثثثثثام  طثثثبثثثعثثثات  عثثثلثثثيثثثهثثثا 
والرموز  اليونانية  احلثثروف  وبع�س 
القرن  يف  عثثثرفثثثت  الثثثتثثثي  الثثثوا�ثثثشثثثحثثثة 
يف  العثور  مت  كما  امليالد  قبل  الثالث 
املوقع اأي�شا على جمموعة كبرية من 
والثث�ثثشثثهثثام احلديدية  الثث�ثثشثثيثثوف  بثثقثثايثثا 

وكتل حديدية باأحجام خمتلفة.

و�ثثثشثثثاأل املثثغثثفثثور لثثه بثثثثاإذن اهلل يف تلك 
الكتل  تثثثلثثثك  مثثث�ثثثشثثثدر  عثثثثن  الثثثثثزيثثثثثارة 
احلثثثديثثثديثثثة؟.. واأجثثثابثثثه رئثثيثث�ثثس بعثة 
اأن احلثثثديثثثد مثثثوجثثثود يف   : الثثتثثنثثقثثيثثب 
اجلبال القريبة وقد اأ�شفرت عمليات 
التحري يف اأماكن خمتلفة من املوقع 
عن وجود االأفثثران والكور التي كانت 
احلثثثديثثثد و�شنع  �ثثشثثهثثر  تثث�ثثشثثتثثخثثدم يف 
ا�شتخراج  ومت  واالأواين  االأ�ثثشثثلثثحثثة 

كميات من احلديد املن�شهر.
زايد  ال�شيخ  اأمثثام  البعثة  رئي�س  واأكثثد 
املنطقة  يف  احلثثديثثد  تثثوفثثر  اأن  اأيثث�ثثشثثا 
والذي ميكن روؤيته بو�شوح يف اجلبال 
االأ�شباب  اأحد  يعد  باملنطقة  املوجودة 
املثثهثثمثثة عثثثثالوة عثثلثثى املثثثثاء جثثعثثل تلك 
االأزمنة  منذ  لل�شكنى  قابلة  املنطقة 
يف  وجثثدت  ال�شناعة  اأن  كما  القدمية 

املنطقة يف ذلك الوقت.
احلفريات  اأعمال  زايد  ال�شيخ  وتفقد 
تراكمات  وجثثثثود  عثثثن  اأ�ثثثشثثثفثثثرت  الثثتثثي 
مثثن فثثتثثات الثثكثثلثث�ثثس بثثاأحثثجثثام خمتلفة 
اأر�ثثشثثيثثة م�شنوعة  فثثثوق  ومثثو�ثثشثثوعثثة 
مثثثن الثثثطثثثني ..وا�ثثشثثتثثفثث�ثثشثثر عثثثن تلك 
الرتاكمات التي يبلغ حميطها حوايل 
14 مرتا وارتفاعها 3 اأمتار تقريبا.. 
التعليل  اأن  البعثة  رئي�س  له  واأو�ثثشثثح 
كانت  اأنثثثثهثثثثا  هثثثثو  لثثثوجثثثودهثثثا  االأويل 
نتيجة  دفثثاعثثيثثة  الأغثثثرا�ثثثس  ت�شتخدم 
النعدام املوانع الدفاعية الطبيعية يف 

�شهل املليثحة واملثدام.
يو�شف  عي�شى  ي�شتدعي  جانبه  ومثثن 
االأثرية  والثثتثثنثثقثثيثثبثثات  املثث�ثثشثثح  مثثراقثثب 
الثقافة واالإعثثالم ذكرى تلك  بدائرة 
الزيارة.. قائال: بعد زيارة املغفور له 

ال�شيخ زايد للموقع اأنهت بعثة االآثار 
كان  والذي  التنقيب  العراقية مو�شم 
لكن  اأ�شهر  ثالثة  دام  واحثثدا  مو�شما 

ا�شتمر التنقيب يف موقع مليحة .
اأجثثثثرت   1985 عثثثثام  يف  ويثث�ثثشثثيثثف: 
�شامال  مثث�ثثشثثحثثا  الثثفثثرنثث�ثثشثثيثثة  الثثبثثعثثثثثة 
بوا�شطة االأجهزة الكهرومغناطي�شية 
لعدد من التالل والروابي التي عرث 
يف  وتنوعت  االأبنية  بع�س  على  فيها 
ال�شطحية  املثثلثثتثثقثثطثثات  الثثثفثثثرتة  تثثلثثك 
ومعادن  فخارية  ك�شرا  �شملت  حيث 
وا�شتمرت  االأجثثثثثثر  وقثثثطثثثع  وزجثثثثاجثثثثا 
التنقيبات الفرن�شية حتى الت�شعينات 

من القرن املا�شي .
واأكد مراقب امل�شح والتنقيبات االأثرية 
عن  اأ�شفرت  الفرن�شية  التنقيبات  ان 
بفرتتها  تعود  متكاملة  مدينة  وجود 
وحتى  امليالد  قبل  الثالث  القرن  اإىل 
الثثقثثرن الثثرابثثع املثثيثثالدي حيث �شملت 
هذه التنقيبات جمموعة من املدافن 
واملباين ال�شكنية وور�س عمل وح�شنا 

وعددا من االآبار.
واأ�شار اإىل اأن فريق االآثار التابع الإدارة 
االآثار التابعة لدائرة الثقافة واالإعالم 
قام بالتنقيب يف موقع مليحة ابتداء 
وحتى   1994/1993 املو�شم  مثثن 
التنقيبات  و�شملت  احلثثا�ثثشثثر  الثثوقثثت 
مبنى �شكنيا �شخما وكذلك جمموعة 

من املقابر االآدمية واحليوانية.
وردا على �شوؤال حول الفرتة املرجحة 
عي�شى  ..يثثثثقثثثثول  املثثثوقثثثع  يف  لثثلثثحثثيثثاة 
اإن الدالئل االأثرية املكت�شفة  يو�شف: 
ا�شتخدام  تثثرجثثح  مثثلثثيثثحثثة  مثثوقثثع  يف 
املثثثوقثثثع مثثنثثذ االألثثثثثثف اخلثثثامثثث�ثثثس قبل 

امليالد اإذ مت العثور على جمموعة من 
ال�شهام  وروؤو�ثثثثس  ال�شوانية  االأدوات 
ال�شوانية وذلك من خالل امل�شوحات 

التي متت يف املوقع .
الغربية  احلثثثثثثثدود  عثثثلثثثى  ويثثث�ثثثشثثثيثثثف: 
دالئل  على  الثثعثثثثثور  مت  مليحة  ملثثوقثثع 
الثالث قبل  اإىل االألف  تعود بفرتتها 
وجثثود مدفن  عبارة عن  وهثثي  امليالد 
مثثثن طثثثثثراز مدافن  الثث�ثثشثثكثثل  دائثثثثثثري 
تثثعثثود بفرتتها  الثثنثثار والثثتثثي  اأم  فثثثرتة 
الثثثربونثثثزي ومثثثن خالل  الثثعثث�ثثشثثر  اإىل 
اإىل  تعود  التي  ال�شطحية  امللتقطات 
امليالد والتي  االأول قبل  االألثثف  فرتة 
اعثثتثثربت الثثفثثرتة املثثبثثكثثرة مثثن مليحة 
الميتون  مليحة  �ثثشثثكثثان  اأن  يثثبثثدو  اإذ 
احلديدي  الع�شر  �شكان  اإىل  ب�شلة 
اأنثثهثثم جمموعة عربية  اجلثثائثثز  ومثثن 
املجموعات  اإىل  تنتمي  االأ�شل  بدوية 
الق�شمني  عثثا�ثثشثثت يف  الثثتثثي  الثثبثث�ثثشثثريثثة 
االأو�شط وال�شمايل من �شبه اجلزيرة 

العربية .
العلماء  يثثثجثثثمثثثع  اآخثثثثثثثر  جثثثثانثثثثب  مثثثثن 
مليحة  مثثوقثثع  اأن  عثثلثثى  والثثبثثاحثثثثثون 
يو�شح احلقب  يعترب منوذجا مثاليا 
التاريخية الطويلة التي تعاقبت على 
االأحثثثداث  تثثاريثثخ  مثثع  ويتفق  املنطقة 
املناخية التي  اجليولوجية واالأحثثوال 
اجلزيرة  منطقة  تثث�ثثشثثادم  عنها  نثثتثثج 
العربية بقارات وانف�شالها عن اأخرى 
اأن ثارت فيها الرباكني وتدفقت  بعد 
البحار  وغمرت  امللتهبة  احلمم  منها 
اآخرى  عن  وانح�شرت  اأجزائها  بع�س 
وحتركت اإىل القطب اجلنوبي فغطى 
اأرا�ثثثشثثثيثثثهثثثا ملاليني  مثثعثثظثثم  اجلثثثلثثثيثثثد 
اإىل خط  �ثثشثثمثثاال  وزحثثثفثثثت  الثث�ثثشثثنثثني 
والرطوبة  بالدفء  فنعمت  اال�شتواء 
وانهمرت فيها االأمطار بغزارة وجرت 
واكت�شت  البحريات  وتخللتها  االأنهار 
اخل�شراء  واملثثثروج  الكثيفة  بالغابات 
ال�شخمة  احلثثثيثثثوانثثثات  فثثيثثهثثا  ورتثثثعثثثت 
من  اأخثثرى  ع�شور  عليها  تعاقب  كما 

اجلدب واجلفاف.
الع�شر  يف  اأنثثثثثثثه  املثثثثثراجثثثثثع  وتثثثثثوؤكثثثثثد 
اأي يف  احلثثثجثثثري االأعثثثثلثثثثى واملثثثتثثثاأخثثثر 
. م كان  6000 ق   35000 الزمن 
وحو�س  كافة  اأوروبثثثثا  يغطي  اجلليد 
البحر االأبي�س املتو�شط وكانت م�شر 
وبالد ال�شام وما حاذاهما من املناطق 
معظمها  يف  وخالية  الثثربودة  �شديدة 
اإقليم  كثثثثثان  حثثثثني  يف  الثثث�ثثثشثثثكثثثان  مثثثثن 
رطب  مبناخ  ينعم  العربية  اجلثثزيثثرة 
والبحريات  االأمطار  فيه  تكرث  دافثثئ 

نباتي  غثثطثثاء  هنالك  وكثثثان  واالأنثثثهثثثار 
والقمح  الربية  الثمار  وكانت  كثيف 
وال�شعري جميعها تنبت ب�شكل طبيعي 
دون ان تزرع وكانت احليوانات ت�شرح 
وترتع يف جبال هذه املنطقة و�شهولها 
نتيجة  واأنثثواع خمتلفة  باأعداد كبرية 
واالأحثثثثوال  الكثيف  الثثنثثبثثاتثثي  الثثغثثطثثاء 
ويثثو�ثثشثثح علماء  املثثنثثا�ثثشثثبثثة.  املثثنثثاخثثيثثة 
االأر�ثثثثثثثس واملثثثثنثثثثاخ واجلثثثيثثثولثثثوجثثثيثثثا اأن 
االأزمنة  كثثانثثت يف  الثثعثثربثثيثثة  اجلثثزيثثرة 
اأر�س  عثثثام   10.000 مثثنثثذ  الثثغثثابثثرة 
وهو  من�شابة  ومثثيثثاه  خثث�ثثشثثراء  مثثثروج 
اجليولوجية  الثثثدرا�ثثثشثثثات  تثثثوؤكثثثده  مثثا 
كانت  االأر�ثثثثس  اأن  اأيثث�ثثشثثا  تبني  والثثتثثي 
متر بع�شور جليدية يف اأوروبا و�شمال 
الثثكثثرة االأر�ثثشثثيثثة عموما يف حثثني كان 
بالثمار  ينعم  العربية  اإقليم اجلزيرة 
وجميعها  وال�شعري  والثثقثثمثثح  الثثربيثثة 
تنبت ب�شكل طبيعي من دون اأن تزرع . 
ويوؤكد املخت�شون اأن اجلزيرة العربية 
كما  واأنثثهثثارا  مثثروجثثا  تعود  اأن  تو�شك 
املا�شية  اجلليدية  الثثثدورات  يف  كانت 
وذلثثك القثثرتاب ع�شر جليدي جديد 
حثثثيثثثث بثثثثثثثثداأت الثثثثثثثلثثثوج والثثثعثثثوا�ثثثشثثثف 
الثلجية تزحف من املناطق القطبية 
الثثث�ثثثشثثثمثثثالثثثيثثثة نثثثحثثثو اجلثثثثثنثثثثثوب ولثثثثثوال 
االأن�شطة  ب�شبب  احلثثراري  االحتبا�س 
الب�شرية لراأينا جزيرة العرب يف هذه 

االأيام مروجا واأنهارا.
وبثثثثداأ الثثعثث�ثثشثثر احلثثجثثري الثثقثثدمي مع 
ظثثثهثثثور االإنثثثث�ثثثثشثثثثان عثثثلثثثى �ثثشثثطثثح هذه 
االأر�ثثس وكان االإن�شان يف هذا الع�شر 
يعي�س متنقال من مكان الآخر يبحث 
عثثن الثث�ثثشثثيثثد ويثثجثثمثثع الثثثثثمثثار الربية 
اأدواتثثه من العظام واحلجارة  وي�شنع 
كيف  االإن�شان  عثثرف  الع�شر  هثثذا  ويف 

ي�شعل النار ويطهو طعامه.
فقد  احلديث  احلجري  الع�شر  واأمثثا 
األثثثف عثثام قبل امليالد  بثثثداأ منذ مثثائثثة 
 4000  -  6000 نحو  اإىل  وا�شتمر 
عثثثثام قثثبثثل املثثثيثثثالد اأيثث�ثثشثثا ويف اأواخثثثثر 
هثثثذا الثثعثث�ثثشثثر ا�ثثشثثتثثقثثر االإنثثث�ثثثشثثثان وبثثثداأ 
الزراعة  يف  ويعمل  احليوان  ي�شتاأن�س 

وال�شناعة.
واملكت�شفات  التنقيبات  اإىل  وا�شتنادا 
االأثثثريثثة الثثتثثي متثثت يف مثثوقثثع مليحة 
االإن�شان  لن�شاط  م�شرحا  يثثعثثد  فثثهثثو 
االإن�شان  كثثان  عندما  املنطقة  هثثذه  يف 
وال�شيد  وال�شناعة  الثثزراعثثة  ميار�س 
اأدوات  بثثا�ثثشثثتثثخثثدام  الثثثقثثثوت  ويثثجثثمثثع 
جمع  على  �شاعدته  ب�شيطة  حجرية 
اإىل جانب  نف�شه  عثثن  والثثدفثثاع  قثثوتثثه 
من  املثث�ثثشثثنثثوعثثة  االأدوات  ا�ثثشثثتثثخثثدام 
جثثثثثرار فخارية  �ثثشثثكثثل  عثثلثثى  الثثثفثثثخثثثار 
وكثثانثثت مثثن اأقثثثثدر املثثثثواد عثثلثثى البقاء 
فح�شها  بوا�شطة  العلماء  متكن  اإذ 

•• اأبوظبي-وام: 

العادي  االنعقاد  دور  من  االأوىل  جل�شته  يف  االحتثثثادي  الوطني  املجل�س  وافثثق 
اأكتوبر   26 بتاريخ  عقدها  الثثتثثي  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  للف�شل  الثثرابثثع 
2014م على اإحالة ثالثة م�شروعات قوانني واردة من احلكومة اإىل اللجان 

املعنية وفقا للمادة 89 من الد�شتور.
املادة  باأحكام  االإخثثثالل  عثثدم  مثثع  يلي  مثثا  الد�شتور على  مثثن  املثثثادة  تلك  وتن�س 
110 تعر�س م�شروعات القوانني االحتادية مبا يف ذلك م�شروعات القوانني 
اإىل رئي�س االحتاد لعر�شها  املالية على املجل�س الوطني االحتادي قبل رفعها 
على املجل�س االأعلى للت�شديق عليها ويناق�س املجل�س الوطني االحتادي هذه 

امل�شروعات وله اأن يوافق عليها اأو يعدلها اأو يرف�شها.
فقد وافق املجل�س على اإحالة م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي 
املائية  الثثثرثوات  وتنمية  وحماية  ا�شتغالل  �ثثشثثاأن  يف  1999م  ل�شنة   23 رقثثم 
احلية بدولة االإمارات العربية املتحدة اإىل جلنة ال�شوؤون اخلارجية والتخطيط 
والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�شمكية وم�شروع قانون احتادي 
واالإعالم  وال�شباب  والتعليم  الرتبية  �شوؤون  جلنة  اإىل  االآثثثار  حماية  �شاأن  يف 
والثقافة وم�شروع قانون احتادي يف �شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف للميزانية العامة 
اإىل  2014م  املالية  ال�شنة  عن  امللحقة  امل�شتقلة  اجلهات  وميزانيات  لالحتاد 

جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية.
واأكدت املذكرة االي�شاحية مل�شروع قانون تعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي 
ل�شنة 1999 ب�شاأن ا�شتغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية يف الدولة 
الوطني  الغذائي  االأمثثثن  منظومة  يف  عن�شرا  تعد  احلية  املائية  الثثثرثوات  اأن 
وعلى الرغم من اأهمية تلك الرثوات يف دولة االإمارات اإال اأنها تعر�شت للكثري 
خمزون  يف  كبري  ا�شتنزاف  اإىل  اأدى  مما  اجلائر  ال�شيد  واأهمها  االأخطار  من 
اأنثثواع الثثرثوة املائية احلية اإىل خطر  الثثرثوة املائية احلية وتعر�س بع�س من 

االنقرا�س.
اأن احلكومة ارتثثاأت تعديل هذا القانون مبا يتالءم مع املتطلبات  اإىل  واأ�شارت 
احلثثالثثيثثة ويثثحثثقثثق حثثمثثايثثة وتنمية الثثثثرثوات املثثائثثيثثة احلثثيثثة مثثن خثثثالل تنظيم 

ا�شتغالل هذه الرثوات وو�شع طرق كفيلة للمحافظة عليها.
واحتوى م�شروع القانون على 5 مواد ت�شمنت املواد التي طراأ عليها التعديل 
املادة  الثثتثثايل:  النحو  وذلثثثك على  املثثلثثغثثاة  واملثثثثواد  الثثقثثانثثون  اإىل  امل�شافة  واملثثثثواد 
1ت�شمنت ا�شتبدال عدد من املواد القانونية اجلديدة باملواد القانونية احلالية 
توافرها فيمن  يتعني  التي  وال�شروط  التعريفات   : تتناول  28 مادة  وعددها 
احلية  املائية  الثثرثوات  وتنمية  العليا حلماية  واللجنة  ال�شجل  ا�شمه يف  يقيد 
واخت�شا�شاتها  وع�شويتها  وت�شكيلها  ال�شيد  تنظيم  جلنة  حمل  حلت  والتي 
واخت�شا�شات ال�شلطة املخت�شة وبيان مدة القيد يف ال�شجل مع اإحالة �شروط 

يجوز  التي  الثثقثثوارب  وعثثدد  التنفيذية  الالئحة  اإىل  القيد  جتديد  و�شوابط 
تت�شمنها  التي  البيانات  طبيعة  بيان  يف  واالإحثثالثثة  امتالكها  الواحد  لل�شياد 
اإال  بها  القيام  يحظر  التي  واالأعثثمثثال  التنفيذية  الالئحة  اإىل  القارب  رخ�شة 
بعد احل�شول على ت�شريح كتابي من ال�شلطة املخت�شة واإبحار قارب �شيد دون 
ال�شماح  اإىل  اإ�شافة  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  لل�شوابط  وفقا  مالكه 
للعمالة الوافدة بالتنقل على قوارب ال�شيد اململوكة لذوي القرابة من الدرجة 
االأوىل والثانية واالإحالة اإىل الالئحة التنفيذية يف ممار�شة عمليات الت�شدر 
الذي  املواطنون  وال�شيادون  االأ�شماك  ل�شيادي  التعاونية  اجلمعيات  قبل  من 
الطبيعيون  واالأ�شخا�س  ال�شيد  ويعتمدون على مهنة  ال�شيد  قوارب  ميلكون 
واالعتباريون الذي يزاولون اأعمال الزراعية ال�شمكية واجلهات املعفاة من ر�شوم 
20 مكررا  2 : اإ�شافة اأحكام جديدة باأرقام املادة  الرتخي�س. وت�شمنت املادة 
واملادة 55 مكررا واملادة 56 مكررا والتي تناولت احلكم املتعلق ب�شطب القارب 
من ال�شجل واخت�شا�س جمل�س الوزراء باإ�شدار الئحة باملخالفات واجلزاءات 
اأحكام القانون والئحته التنفيذية  اأي حكم من  االإداريثثة على كل من يخالف 
وقيمة الغرامة املقررة عن كل خمالفة وتقييم كفاءة تطبيق ت�شريعات الرثوات 

املائية احلية االحتادية على امل�شتوى املحلي.
23 ل�شنة  3: املثثثواد امللغاة مثثن الثثقثثانثثون االحتثثثادي رقثثم  اأو�ثثشثثحثثت املثثثادة  فيما 
الدولة  يف  احلية  املائية  الثثثرثوات  وتنمية  وحماية  ا�شتغالل  �شاأن  يف   1999
 8 واملثثثادة  ال�شجل  يف  للقيد  املطلوبة  امل�شتندات  تتناول  والتي   7 املثثادة  وهثثي: 
املتعلقة باالإجراءات التي يتعني على جلنة تنظيم ال�شيد اتخاذها عند النظر 
من  بالتظلم  املتعلق  احلكم  وتناولت   10 واملثثثادة  ال�شجل  يف  القيد  طلبات  يف 
ال�شياد  �شواء قيد  ال�شجل  القيد يف  ال�شيد يف حالة رف�س  قرار جلنة تنظيم 
اأو قيد قارب ال�شيد” واملادة 47 والتي ت�شمنت احلكم باحل�شول على �شهادة 
حكم  كل  اإلغاء  واخلام�شة  الرابعة  املادتان  وتناولت  للت�شدير.  الالزمة  املن�شاأ 
يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القانون واالأحكام املتعلقة بالن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية وتاريخ العمل بالقانون.
فاإن  االآثثثثار  حماية  �شاأن  يف  احتثثادي  قانون  مل�شروع  االي�شاحية  املثثذكثثرة  ووفثثق 
االآثثثثار مثثن قيمة نادرة  ملثثا متثله  الثثقثثانثثون نظرا  اقثثثرتاح هثثذا  ارتثثثاأت  احلكومة 
وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية واالأدبية والدينية واالإن�شانية 
عامة  للدولة  والتاريخي  احل�شاري  التطور  مظاهر  من  مظهرا  تعد  كونها 
وملختلف االإمارات خا�شة موؤكدة اأن هذا امل�شروع يهدف اإىل احلفاظ على االآثار 
يف الدولة ب�شكل ينظم حمايتها بداية من ت�شجيلها ب�شجل وطني على م�شتوى 
اإمارة وحتديد وتعريف االآثار واأنواعها  الدولة واأخر حملي على م�شتوى كل 
وطرق التنقيب عنها و�شيانتها وترميمها وحظر ا�شترياداها اأو ت�شديرها اإال 

برتخي�س اأو ت�شريح من ال�شلطة املخت�شة بح�شب تعريف القانون.
اأي اعتداء قد يقع على  القانون ليحدد العقوبات املرتتبة على  وجاء م�شروع 

االآثار اأو املواقع االأثرية اأو ارتكاب اأية اأفعال خمالفة الإجراءات ت�شجيل االآثار 
يدعم  بالدولة مبا  االأثثثثري  املثثثوروث  بهدف حماية  ذلثثك  كل  عنها  التنقيب  اأو 
ويحفظ االإمكانات ال�شياحية واالأثرية ويحفظ حق االأجيال احلالية والقادمة 
على  �شتة ف�شول مق�شمة  القانون  م�شروع  ويت�شمن  يف موروثهم احل�شاري. 
م�شروع  الثثواردة يف  والعبارات  الكلمات  لبع�س  تعاريف  تناولت:  مثثادة   ”33“
يف  بثثاالآثثثار  اخلا�شة  البيانات  بت�شجيل  املتعلقة  املو�شوعية  واالأحثثكثثام  القانون 
ال�شجل الوطني وتعاون املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار مع ال�شلطة املخت�شة 
املخت�شة  ال�شلطة  والثثتثثزام  الثثدولثثة  من  املهرب  اأو  املفقود  االأثثثر  ا�شتعادة  على 
باالآثار و�شيانة  ذات عالقة  اأن�شطة  ا�شت�شافة  اأو  تنظيم  املجل�س عند  باإخطار 
اململوكة ملكية خا�شة  االآثثثار  بت�شجيل  املتعلقة  الزمنية  واملدة  االأثر وترميمه 
يتعني مراعاتها عند  التي  واالإجثثثراءات  اإمثثارة  بكل  املحلي اخلا�س  ال�شجل  يف 
اأعمال  من  به  القيام  يحظر  ومثثا  ق�شد  غري  عن  اأثثثر  على  العثور  اأو  اكت�شاف 
: االأحكام اخلا�شة  القانون  االآثثثار. كما ت�شمنت مواد م�شروع  اأو ت�شرفات يف 
باالآثار الثابتة واالأحكام اخلا�شة باالآثار غري الثابتة والعقوبات املرتتبة على 
باإ�شباغ  واملتعلقة:  للم�شروع  اخلتامية  واالأحثثكثثام  القانون  هذا  اأحكام  خمالفة 
�شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي للموظفني الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من 
وزير العدل باالتفاق مع املجل�س الوطني لل�شياحة اأو ال�شلطة املخت�شة واإ�شدار 
القرارات التنفيذية واإلغاء االأحكام املخالفة واملتعار�شة مع هذا امل�شروع واأحكام 

الن�شر يف اجلريدة الر�شمية والعمل بالقانون.
االحتادية  القوانني  م�شروعات  يف  النظر  يف  للد�شتور  وفقا  املجل�س  ويخت�س 
حيث ميار�س دوره الت�شريعي يف مناق�شة م�شروعات التعديالت الد�شتورية و 
وم�شروعات  للدولة  العامة  امليزانية  وم�شروع  االحتادية  القوانني  م�شروعات 
ح�شاباتها اخلتامية واإبداء الراأي يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية” وللمجل�س 
اأن يوافق على م�شروعات القوانني اأو يعدلها اأو يرف�شها وله اأن يبدي ما يراه 

من مالحظات.
وح�شب املذكرة االي�شاحية مل�شروع قانون احتادي يف �شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف 
ال�شنة  عثثن  امللحقة  امل�شتقلة  اجلثثهثثات  وميزانيات  لثثالحتثثاد  العامة  للميزانية 
املالية 2014م فاإن امليزانية العامة لالحتاد لل�شنة املالية 2014 قد �شدرت 
بالقانون االحتادي رقم 3 ل�شنة 2014 يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد 
وميزانيات اجلهات امل�شتقلة عن ال�شنة املالية 2014 وقدرت مببلغ 46 مليارا 

و180 مليون درهم.
�شاأن تقرير اعتماد  اأن احلكومة وافقت على م�شروع قانون احتادي يف  وبينت 
عن  امللحقة  امل�شتقلة  اجلثثهثثات  وميزانيات  لثثالحتثثاد  العامة  للميزانية  اإ�ثثشثثايف 
قيد  زال  ال  درهثثثم  األثثثف   537 و  مليونا   851 مببلغ   2014 املثثالثثيثثة  ال�شنة 
النظر لدى املجل�س. ونظرا ملوافقة احلكومة على اعتماد اإ�شايف اآخر للميزانية 
األف   500 و  895 مليونا  امل�شتقلة مببلغ  العامة لالحتاد وميزانية اجلهات 

املالية من عدة جهات  وزارة  اإىل  التي قدمت  الطلبات  بناء على  وذلثثك  درهثثم 
مت  فقد   2014 املالية  ال�شنة  ميزانية  على  اإ�شافية  مالية  اعتمادات  بطلب 
دمج م�شروعي القانونني ب�شاأن اعتماد ا�شايف للميزانية العامة لالحتاد لل�شنة 
ولثثذا فقد قدرت  اأعثثاله يف قانون احتثثادي واحثثد  اإليهما  امل�شار   2014 املالية 
و  2014 مببلغ مليار  املالية  ال�شنة  العامة لالحتاد عن  امليزانية  م�شروفات 

747 مليونا و 37 األف درهم.

موقع مليحة االأثري جنح يف ر�صد تاريخ اأمة وق�صة ح�صارة بدعم من زايد

•• دبي -وام:

الثثطثثرق واملثثوا�ثثشثثالت مثثذكثثرة تفاهم مثثع هيئة  وقثثعثثت هيئة 
النقل يف نيو�شاوث ويلز اال�شرتالية لدعم وتعزيز عالقات 
ال�شكك  قطاع  يف  اخلثثربات  وتبادل  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
احلثثديثثدة واملثثوا�ثثشثثالت الثثعثثامثثة والثثنثثقثثل الثثبثثحثثري والطرق 
�شعادة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  املثثذكثثرة عن  وقثثع  واملثثثرور. 
مطر الطاير رئي�س جمل�س االإدارة واملدير التنفيذي للهيئة 
وعن هيئة النقل اال�شرتالية معايل هون جون اجاكا وزير 
�شعادة  االإعاقة بح�شور  املجتمع ووزير خدمات ذوي  �شوؤون 
وعثثدد من  الدولة  ا�شرتاليا يف  �شفري جمهورية  كاجن  بابلو 

املديرين التنفيذيني ومديري االإدارات يف الهيئة.

ون�شت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وتبادل اخلربات 
واال�شتفادة من جتربة والية نيو�شاوث ويلز اال�شرتالية يف 
ت�شغيل  النقل  هيئة  تتوىل  حيث  احلديدية  ال�شكك  قطاع 
قطار �شيدين الثثذي يعد اأحثثد اأكثثرب �شبكات املثثرتو يف العامل 
يف حني تقوم حاليا بتنفيذ م�شروع اآخر للمرتو اإ�شافة اإىل 
الرتامات  اأنظمة  ت�شغيل  يف  الهيئة  جتربة  مثثن  اال�شتفادة 
وحثثثافثثثالت املثثثوا�ثثثشثثثالت الثثعثثامثثة واأنثثثظثثثمثثثة الثثنثثقثثل البحري 
النقل  و�ثثشثثائثثل  خمتلف  بثثني  التكامل  حتقيق  يف  وجتربتها 

واملوا�شالت العامة واإدارة احلركة املرورية.
ال�شراكة  وي�شعى الطرفان من خالل املذكرة لتعزيز جهود 
لتحقيق طموحات وتطلعات اجلانبني و�شمان حتقيق املنافع 
املتبادلة من خالل حتديد اإطار لعالقات ال�شراكة وتاأ�شي�س 

ثقافة العمل امل�شرتك بهدف حت�شني اأداء العمليات وتب�شيط 
املعامالت وحت�شني خدمة العمالء واحلفاظ على التوا�شل 
وتبادل  بينهما  املثثتثثبثثادلثثة  امل�شالح  لتحقيق  الثثطثثرفثثني  بثثني 
اإىل جانب  املعرفة واخلربة املوؤ�ش�شية على جميع امل�شتويات 
تبادل املعلومات والدرا�شات ذات العالقة مبهام وتخ�ش�شات 
للطرفني.  وقال �شعادة مطر الطاير اإن اجلانبني ي�شرتكان 
اأف�شل  تثثبثثادل  وي�شتطيعان  الثثعثثامثثة  االأهثثثثداف  مثثن  كثري  يف 
نيو�شاوث  اأن واليثثة  العام خا�شة  النقل  اخلثثربات يف جمثثال 
دبي من حيث  تعترب مت�شابهة مع مدينة  اال�شرتالية  ويلز 
منو عدد ال�شكان و�شرعة التنمية العمرانية وكثافة احلركة 
يف  ممثلة  مبهام  تقومان  الهيئتني  اأن  مو�شحا  املثثروريثثة.. 
م�شاريع  يف  ال�ثثشثثيثثمثثا  والثثثطثثثرق  املثثوا�ثثشثثالت  انثثظثثمثثة  ت�شغيل 

االلكرتونية  واالأنثثظثثمثثة  و�شيانتها  وت�شغيلها  الثثقثثطثثارات 
تثثخثثطثثيثثط وجثثثثدولثثثثة رحثثثثثالت حافالت  وكثثثذلثثثك يف جمثثثثال 
العديد  تغطي  التفاهم  مذكرة  اأن  اإىل  واأ�ثثشثثار   . املوا�شالت 
املوا�شالت  قطاع  يف  الهيئة  عمل  تخ�س  التي  املجاالت  من 
التي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف االرتقاء بقطاع النقل اجلماعي 
املوا�شالت  بثثقثثطثثاع  للنهو�س  الهيئة  ت�شعى  حثثيثثث  دبثثثي  يف 
العامة لت�شجيع ال�شكان على التحول من ا�شتخدام املركبات 
اأن  واأ�شاف  اجلماعي.  النقل  و�شائل  ا�شتخدام  اإىل  اخلا�شة 
النقل  التفاهم تتيح لنا اال�شتفادة من جتربة هيئة  مذكرة 
اال�ثثشثثرتالثثيثثة يف مثثراجثثعثثة الثثقثثوانثثني والثثتثث�ثثشثثريثثعثثات اخلا�شة 
بثثاملثثوا�ثثشثثالت الثثعثثامثثة الثثتثثي تثثدعثثم الثثتثثحثثول نثثحثثو ا�شتخدام 
و�شائل النقل اجلماعي عو�شا عن املركبات اخلا�شة وكذلك 

القطارات  موؤ�ش�شة  هيكلة  اإعثثادة  يف  جتربتها  من  اال�شتفادة 
حتقيق  اإىل  اإ�ثثشثثافثثة  احلثثافثثالت  وت�شغيل  الثثبثثحثثري  والثثنثثقثثل 

التكامل بني خمتلف اأنظمة النقل اجلماعي.
من جانبه اأ�شاد معايل هون جون اجاكا وزير �شوؤون املجتمع 
بالتنمية  ويثثلثثز  نيو�شاوث  يف  االإعثثاقثثة  ذوي  خثثدمثثات  ووزيثثثر 
منها حمط  التي جعلت  دبثثي  اإمثثارة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة 
اأنظار امل�شتثمرين ورجال االأعمال وال�شياح. وعرب هون جون 
اجاكا عن �شعادته بالتعاون مع هيئة الطرق واملوا�شالت يف 
دبي والعمل �شويا لتبادل اخلربات والتعاون من اأجل حتقيق 
االأهثثداف والغايات امل�شرتكة .. وقال نحن نقدر كثريا جدا 
املتحدة وهثثذا ي�شيف  العربية  االإمثثثارات  دولثثة  عالقاتنا مع 

بعدا اآخر اإىل ما نعتربه عالقة متميزة .

طرق و موا�صالت دبي توقع مذكرة تفاهم مع هيئة النقل يف نيو�صاوث ويلز اال�صرتالية 

تتعلق باملياه والآثار واعتماد اإ�سايف للميزانية

املجل�س الوطني االحتادي يحيل اإىل جلانه ثالثة م�صروعات قوانني واردة من احلكومة 
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حوادث  و ق�ضايا

زوج لل�ساحرة 
يف اأحد الكرنفاالت تعرف ريت�شارد ديرم�شي�س 28 عاما والذي يعمل ك�شائق 
�شاحنة مبدينة ميونخ على هيال فامير ال�شقراء اجلميلة التي لفتت نظره 
خارجة  هيال  وكانت  وا�شتقرت  قلبه  يف  �شكنت  لروؤيتها  االأوىل  الوهلة  من 
 5 اأجنثثبثثت منه طثثال عمره االآن  الثثذي  لتوها مثثن ق�شة طثثالق مثثن زوجثثهثثا 
انتقل  طفلها  مثثع  وحثثدهثثا  تعي�س  اأنثثهثثا  ريت�شارد  عثثرف  وعندما  �شنوات 

للعي�س معها.
هثثيثثال ولهذا  رغثثبثثات  لثثكثثل  كثثامثثل  ب�شكل  ريثثتثث�ثثشثثارد مطيعا  كثثثان  وقثثثد 
ا�شتطاعت اأن جتذبه ب�شهولة اإىل الطائفة التي تنتمي اإليها وتعتقد 
بطقو�شها وتعاليمها وجعلت منه بكل �شهولة تلميذا خا�شعا لهاال 

يرف�س لها طلبا وال يعار�شها يف اأمر تاأمره به.
 

الكاهنة الأوىل للطريقة 
قال ريت�شارد اأمام املحكمة عن ذلك لقد كانت هيال تعرف كل 
اأمرها  طثثوع  اأ�شري  وكنت  ومتار�شه  االأ�ثثشثثود  ال�شحر  عن  �شيء 
دون اأن اأفكر اأو اأعرت�س وكاأنني منوم تنوميا مغناطي�شيا لقد 
�شرحت يل اأفكار الطائفة وحتدثت معي عن القوى ال�شحرية 
لل�شم�س والثثقثثمثثر واالأبثثثثراج والثثكثثواكثثب والثثنثثجثثوم وعثثن طريق 
عمل  هيال  ا�شتطاعت  املغناطي�شي  والتنومي  التاأمل  جل�شات 
غ�شيل مخ كامل يل وقد كانت اجلل�شات التي تخ�ش�شها يل 

ت�شتغرق 10 �شاعات متوا�شلة اأحيانا.
العظمي  الكاهنة  كانت هيال هي  فقد  ذلثثك غريبا  يكن  ومل 
الطائفة  اأفثثثراد  ومثثع  �شقتها  يف  حتتفل  كثثانثثت  لثثهثثذا  للطائفة 
ب�شورة �شوداوية فكان يجتمع حوايل ثالثني فردا من ال�شباب 
جميعا  ويرق�شون  الطائفة  اأتثثبثثاع  مثثن  ال�شن  وكثثبثثار  والفتيات 
حول دخان البخور املت�شاعد املحاط بعدد ال يح�شى من ال�شموع 

ال�شوداء امل�شاءة. 
اأما اجلن�س عندها فكانت ال ت�شتمع به اإال بالطرق ال�شادية لهذا فقد 
كان يجب على ريت�شارد اأن يجرح ذراعه بخنجر قراأت عليه هيال بع�س 
التعاويذ ال�شحرية ثم تخلط دماوؤه بالطعام ثم تقراأ على الطعام بعد ذلك 
تلقيه يف  بالدماء ثم  اأخثثرى كانت تخلط اخلبز  اأحيان  التعاويذ ويف  بع�س 

النار.
اأنها  حتى  لها  عبدا  واإمنثثا  لهيال  زوجثثا  يعد  مل  اأنثثه  ريت�شارد  �شعر  وعندما 
اأن  اأي زوج واإمنا عليه  باأ�شمها جمردا مثل  اأال يناديها  اأ�شبحت تطلب منه 
يناديها بلقب �شيدة ال�شحرة واأن عليه اأمن يقبل قدميها دائما عند الدخول 

اأو اخلروج.

الهروب من الدائرة 
الدائرة اجلهنمية الأنه مل  اأن يهرب من هذه  اأن عليه  اإىل  ريت�شارد  وانتبه 
يعد ياأخذ كفايته من النوم وا�شطرب عمله واأ�شبح �شبه عاطل فكان عليه اأن 
يفكر يف الهروب من هذه الدائرة الغربية التي حتيط به واأنه لكي يبتعد عن 

الدائرة فالبد اأن يرتك هيال واأن يبتعد عنها نهائيا. 
منها  وعبدها  تلميذها  وبهروب  بالهزمية  تر�شي  ال�شحرة مل  �شيدة  اأن  اإال 
بعد اأن عرف كل �شيء عن اجلماعة ولهذا كما قال ريت�شارد قامت بتهديده 
اأو يق�شي هو على نف�شه  واإرهابه ومعرفة مكانه وتتبعه حتى تق�شي عليه 

بنف�شه بوا�شطة �شحرها.

�سهادة الأم 
وقد حاول والدا ريت�شارد اإنقاذه من خمالب �شيدة ال�شحرة وقالت اأمه عن 

هذه املحاوالت الدوؤوبة الإنقاذه .

الر�سا�س هو احلل
لقد راأينا ماذا فعلت هذه ال�شاحرة بابننا فقد اأنعزل مع نف�شه متاما واأ�شبح 
ال يتحدث مع اأحد على االإطالق والأن ريت�شارد مل يعرف كيف ي�شاعد نف�شه 
ب�شورة �شليمة لهذا قاده تفكريه اإىل اأن احلل االأمثل للتخل�س من اخلوف 

الذي ي�شيطر عليه من هيال هو التخل�س منها نهائيا بقتلها.
والتي مل  عليها  ر�شا�شته  واأطلق  منزلها  اإىل  وتوجه  �شاحنته  ا�شتقل  لهذا 
اأي�شا كان موجودا معها  اأتباعها  ت�شبها وحدها بل اأ�شابت �شديقا لها من 

باملنزل مل تكن االإ�شابات قاتلة ولكنها كانت خطرية على حياتهما.
وقد هرب ريت�شارد على الفور بعد ارتكاب جرميته اإال اأنه مت القب�س عليه 
املحاكمة وقد حكم عليه  اإىل  وقثثدم  ارتكاب اجلرمية  بعد يومني فقط من 
�شهادة  على  معتمدا  احلكم  يف  طعن  حماميه  اأن  اإال  �شنوات  �شت  بال�شجن 
زوج هيال ال�شابق والذي عاي�س بنف�شه اخلطر الذي تنطوي عليه ت�شرفات 
اأفكار الطائفة التي  زوجته والذي كان يزداد مبرور الوقت وكلما توغل يف 
اإليه  تقوم بزعامتها ولهذا فقد رفع ق�شية ح�شانة �شد هيال ل�شم طفله 
م�شتفيدا من احلادث الذي قام به ريت�شارد كدليل على اخلطر الذي يحيط 
الغريبة  وت�شرفاتها  واأفكارها  بكل من هيال  الذي يحيط  بطفله واخلطر 
ثم قال والدا ريت�شارد عن احلكم الذي �شدر �شد ابنهما اإنه قا�شي اأكرث من 
اأن يوؤدي ذبابة واأن هيال قامت ب�شحره فلوال  ابنها ال ي�شتطيع  الالزم الأن 

�شحرها الذي اأ�شابته به ملا كان قد اأقدم على �شيء من ذلك. 
املهم اأن هيال و�شديقها بداأ يف التعايف من االإ�شابات اخلطرية التي حلقت 
بهما وبداأت هيال متار�س طقو�شها من جديد ومل ينفعها �شحرها يف الوقاية 

من ر�شا�شات ريت�شارد .

»هاخلى ابنى يجوز عليكى«.. كانت هذه اآخر جملة نطقتها القتيلة قبل اأن تفارق احلياة.»كنت هاعمل 
اإيه.. داميا كانت بتقويل هاطلقك من ابني.. بهذه الكلمات بداأت "ه.خ " ربة منزل كالمها، وقالت : 
تزوجت منذ عدة �شنوات من " اأ.�س "، وكنت اأقطن برفقته فى عزبة ال�شالم مب�شر داخل منزل عائلته.
وهددتها  بينهما  كالمية  م�شادة  ن�شبت  احلثثادث  ويثثوم  بق�شوة  تعاملني  دائما  كانت  حماتي  واأ�شافت: 
اأبنائها  وغياب  مبفردها  تواجدها  وا�شتغليت  بنف�شي  اأ�شعر  مل  قائلة:  واأ�شافت  ابنها..  من  بالطالق 
واأح�شرت فاأ�شا وانهلت عليها بال�شرب علي راأ�شها حتي فارقت احلياة ت�شكت املتهمة للحظات وتتذكر 
اأيامها مع حماتها وتتابع منذ اأن وطئت قدمى منزل زوجى ووالدته »م�س بتطيقنى«، وكثرياً ما دخلت 
فى م�شاجرات مع زوجى ب�شببها، وكنت األح با�شتمرار عليه اأن نرتك منزل العائلة ونقيم فى مكان بعيد 
ولو »ع�شة« �شغرية بعيداً عن اأمه، لكنه كان يرف�س با�شتمرار، طمعاً فى احل�شول على مرياثه منها، 
حيث كان لديها قطعة اأر�س كانت تعقد العزم على بيعها وتوزيع ثمنها على اأوالدها الثالثة. واأردفت 
املتهمة قائلة، كان زوجى و�شقيقه يطالبان والدتهما ببيع الث 4 قراريط اأر�س التى متتلكها دون جدوي، 

، ومع كل هذا كانت حتب اأوالدها وت�شر اأن تذهب اإىل ال�شوق بالرغم من تقدم عمرها ل�شراء املاأكوالت 
ال�شوق وا�شرتت  اإىل  املتهمة، ذهبت »حماتى«  الطعام بنف�شها الأوالدها.وعن يوم احلثثادث، تقول  وتعد 
اخل�شار، وبداأت اإعداد الطعام، وتناولنا جميعا الغذاء، ثم خرج زوجى واأ�شقاوؤه، ومل يتبق اإال اأنا وهى، 
واأ�شرعت  جنونى،  فجن  عليكى«  يجوز  ابنى  »هاخلى  ىل  قالت  كالعادة،  كالمية  م�شادات  بيننا  ودارت 
احلياة. ففارقت  راأ�شها  على  و�شربتها  بفاأ�س  واأم�شكت  الثانى فالحقتها  للطابق  وراءهثثا، حيث جرت 

قتيلة، لطمنى على  اأمثثه  �شاهد  الفور، وعندما  بزوجى وح�شر على  ات�شلت  ارتكبت جرميتي  اأن  بعد 
وجهى، لكنى تو�شلت اإليه اأال يف�شحنى وال يبلغ عنى حتى ال يت�شرد طفلنا الذى مل يتخط عمره 8 
اأ�شهر، وجنحت بدهائى ودالىل على زوجى اأن اأن�شيه دم اأمه، وحتول من وح�س غا�شب على والدته، اإىل 
�شخ�س ي�شاركنى فى البحث عن طريقة الإخفاء معامل اجلرمية، واتفقنا على و�شع اجلثة داخل جوال 
اأنه يطمع فى ن�شيبها باملرياث، لكن املباحث  واإلقائها فى ال�شارع. واتهمنا خال زوجى بقتلها بحجة 

ك�شفت امل�شتور واألقت القب�س علينا.

نهاية امراأة من نار
كانت مثل جمرة اللهب ت�سع دفئا من بعيد ولكن من يقرتب منها لبد اأن يحرتق بنارها اإنها هيل فامير 26 عاما والتي 
تنتمي اإىل طائفة �سرية تتخذ من ال�سحر منهجا واأ�سلوبا للحياة وتعتقد فيه وتوؤ من به ومتار�س طقو�سه الغريبة 
فهم يرق�سون حول �سوء ال�سموع وي�سربون دماء بع�سهم البع�س واأكرب العتقادات واأكرثها ر�سوخا يف اأنف�سهم هي 

اأن امراأة واحدة فقط ت�ستطيع اأن تنقذ وحترر العامل كله من اأزماته. 

ه�صمت راأ�س حماتها بالفاأ�س خوفًا من الطالق

قتل  بتهمة  اجلنايات  بواب عمارة ملحكمة  ومعها  �شيدة  قدمت 
القتل  جرمية  بارتكاب  ال�شيدة  اعثثثرتاف  ومثثع  املواطنني  اأحثثد 
الدافع  معرفة  يف  التحقيقات  اأثناء  النيابة  وكيل  معها  احتار 
للجرمية اأما �شريكها البواب الذي �شاعدها يف اإعطاءها مفتاح 

ال�شقة املفرو�شة التي كانت م�شرحا للجرمية.
واأمام ح�شار ممثل النيابة للقاتلة وكذلك حمامي اأهل القتيل 
وقفت القاتلة لتعرتف اأمام املحكمة قائلة نعم قتلته يف ال�شقة 
املفرو�شة وتركته ينزف حتى مات ولو عاد للحياة لقتلته مرة 
اأخرى وهنا ردت عليها اإحدى ال�شيدات يف قاعة املحكمة قائلة 

)منك هلل( ربنا ينتقم منك.
اأمثثثثام املحكمة  اعثثرتافثثهثثا  ا�ثثشثثتثثمثثرت يف  اإمنثثثا  الثثقثثاتثثلثثة  ومل تعلق 
قثثائثثلثثة تثثثويف زوجثثثي وتثثثرك يل ابثثنثثة واحثثثثدة عثثمثثرهثثا 6 �شنوات 

وكان وقتها عمري 24 �شنة حني �شرت اأحمل لقب  
للزواج  تقدموا  اأرملة وتفرغت البنتي متاما ورف�شت كل من 
من  ابنتي  تخرجت  اأن  اإىل  هثثذا  ب�شب  عائلتي  وعثثاديثثت  مني 
لها  تقدم  اجلامعة  من  ابنتي  تخرجت  وعندما  مرموقة  كلية 
عري�س ي�شغل وظيفة مهمة ذات راتب �شخم بالن�شبة الأقرانه 
وبال�شوؤال عنه اأت�شح اأنه �شاب م�شتقيم ومن عائلة طيبة وعلى 
االأمر  .عر�شت  الطبع  ودماثة  اخللق  ح�شن  من  عالية  درجثثة 
على ابنتي فوجدتها م�شطربة قلقة مل تعطيني جوابا �شافيا 
وبثثدت حزينة مهمومة  للتفكري  واإمنثثا طلبت مهلة  اأو ال  بنعم 
وت�شعد  بناية  اإىل  تدخل  فراأيتها  مراقبتها  اإىل  دفعني  ممثثا 

اأن منحته منحة  البواب بعد  الرابع و�شاألت  اإىل �شقة بالطابق 
�شخية فقال يل: اإن هذه ال�شقة �شقة مفرو�شة فو�شني �شاحبها 
املثثهثثنثثد�ثثس الثثثثذي يثثعثثمثثل بثثثاإحثثثدى الثثثثدول الثثعثثربثثيثثة يف تاأجريها 
االآن  وي�شكنها  اأحد  الأي  ولي�س  حمرتمة  ل�شخ�شيات  مفرو�شة 
�شاب ثري جدا يعطيني �شهريا مبلغا �شخيا من املال الأغم�س 
واحدة  ووجدتها  لل�شقة  �شعدت  وقد  بال�شقة  يثثدور  عما  عيني 
اإياهم وربنا ي�شرت عليها وال�شاب نف�شه غري موجود ومن  من 
املوؤكد اأن الفتاة �شتنتظره الأنه اأخربين اأنه �شيح�شر بعد �شاعة 
وطلب مني االهتمام بالفتاة فيما لو طلبت �شيئا حلني و�شوله 
اإىل �شقة  وهنا جن جنوين فهذه الفتاة التي هي ابنتي ت�شعد 

مفرو�شة ي�شكنها �شاب ال اأعرفه.
ياأتي  لن  ال�شاب  بثثاأن  واأخربها  للفتاة  اأ�شعد  للبواب  قلت  وهنا 
اليوم ويخرب ال�شاب حني و�شوله اأن الفتاة �شوف تاأتي له بعد 
�شاعة ثم غادرت البناية فورا اإىل منزيل وعادت ابنتي واعرتفت 
باحلقيقة وباأن هذا ال�شاب اأ�شاع عمرها كله واأنها على عالقة به 
منذ �شنة وقد وعدها بالزواج واأنه منذ اأن علم مب�شروع خطبتها 
لن  بثثاأنثثه  واأنثثثه �شارحها  لها  بثثوعثثوده  واأخثثثل  منها  يتهرب  وهثثو 
يتزوجها واأنه يف�شل اأن تظل �شديقه له واأنها كانت يف زيارته 
وهنا قررت  عليها  باكية مغ�شيا  اأمامي  انهارت  ثم  لقتله  اليوم 
اأنا  اأما  اأمامها  اأنا االنتقام منه بدال منها فمهما حدث عمرها 
فعمري خلفي اأو هو اأ�شبح يتوارى . وذهبت لل�شقة من جديد 
البواب و�شعدت  املفتاح من  اأبنتي وح�شلت على  اأخثثرب  اأن  دون 

للطابق الرابع وفتحت ال�شقة ووجدت ال�شاب يجل�س مبالب�س 
البيت على مقعد معطيا ظهره لباب ال�شقة كنوع من الالمباالة 
مبن يح�شرن اإليهومل ي�شعر اإال واأنا اأطعنه ب�شكني املطبخ التي 
اأح�شرتها معي فاأنكفا على وجهه على االأر�ثثس والدماء تنزف 

منه ثم اأغلقت باب ال�شقة وغادرت حتى مت اكت�شاف مقتله ثم 
ابنتي والأن خديعته مل تكن البنتي  اأجثثل  نعم قتلته من  قالت 
وحدها واإمنا اأنا اأي�شا واأ�شاع اأحلى �شنوات عمري التي كر�شتها 

لها وانهارت االأم وتاأجلت اجلل�شة.

من اأجل ابنتي ال تهمني حياتي!!



األحد -   9   نوفمبر   2014 م   -  العـدد    11252
Sunday  9  November   2014  -  Issue No   11252عربي ودويل

10

باك�صتان ت�صاعد ال�صني على حماربة املت�صددين 
•• بكني-رويرتز:

قال رئي�س الوزراء الباك�شتاين حممد نواز �شريف ام�س 
اأثناء لقاء مع الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ اإن بالده 
�شت�شاعد ال�شني يف حماربتها ملت�شددين تقول بكني اإنهم 
ين�شطون يف منطقة �شينجيانغ امل�شطربة يف اأق�شى غرب 

ال�شني.
حركة  على  باملنطقة  هجمات  يف  باللوم  ال�شني  وتلقي 
اأبناء  االقليم  ويعي�س يف  اال�شالمية.  ال�شرقية  ترك�شتان 
عرق الويغور امل�شلمني لكن العديد من اخلرباء االأجانب 

ي�شككون يف وجود احلركة كجماعة متما�شكة.

يف  الوحيدة  الرئي�شية  باك�شتان  حليفة  ال�شني  وتثثدعثثو 
على  الق�شاء  اإىل  طويل  وقثثت  منذ  ابثثاد  ا�ثثشثثالم  املنطقة 
مت�شددين من �شينجيانغ تقول اإنهم موجودون يف حزام 
املت�شددة وبينها  قبلي يقيم فيه عدد من من اجلماعات 

حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
العامني  خثثالل  ب�شينجيانغ  ا�شطرابات  يف  املثثئثثات  وقتل 
اإن  املنفى  يف  الثثويثثغثثور  واأبثثنثثاء  ن�شطاء  ويثثقثثول  املا�شيني. 
�شعب  وثثثقثثافثثة  ديثثن  على  ال�شني  تفر�شها  الثثتثثي  الثثقثثيثثود 
اجلماعات  ولي�س  العنف  يف  االأكثثرب  ال�شبب  هي  الويغور 

املت�شددة املنظمة.
حماربة  يف  �شت�شتمر  بثثثثثالده  اإن  ل�شثثثثثي  �شثثثثثثريف  وقثثثال 

اال�شالمية  ال�شرقية  ترك�شتان  االرهابية حلركة  القوات 
بحزم. 

ب�شاأن  ال�شني  مع  التن�شيق  �شتعزز  باك�شتان  اأن  واأ�ثثشثثاف 
اأفغان�شتان اأي�شا للحفاظ امل�شرتك على ال�شالم االقليمي 
بو�شعها  مثثا  كثثل  �شتفعل  بثثثثالده  اأن  وتثثابثثع  واال�ثثشثثتثثقثثرار 
ل�شمان �شالمة ال�شركات ال�شينية والعاملني ال�شينيني 
املت�شددين  من  لهجمات  تعر�شوا  بعدما  اأرا�شيها  على 
باك�شتان  اأن  ال�شينية  املا�شي وذكرت وزارة اخلارجية  يف 
ال�شني يف جمثثاالت من  اتفاقا مع   20 اأكثثرث من  وقعت 
بينها الطاقة النووية وميناء جثثوادار الذي تتوىل بكني 

تطويره.

حركة ال�صباب ال�صومالية ت�صيطر على جزيرة ا�صرتاتيجية

•• عوا�شم-وكاالت:

لعمليات  االأعثثثثثلثثثثثى  الثثثقثثثائثثثد  اأكثثثثثثد 
تنظيم  �ثثشثثد  الثثثثثثدويل  الثثتثثحثثالثثف 
اأن  اأو�شنت،  داع�س ، اجلرال لويد 
التنظيم  �شلبت  اجلوية  ال�شربات 
التنقل  عثثلثثى  الثثثثقثثثثدرة  االإرهثثثثثابثثثثثي 
ا�شتهداف  خثثثثالل  مثثثن  والثثثقثثثتثثثال، 
على  والثثتثثنثث�ثثشثثت  اتثث�ثثشثثاالتثثه  �شبكة 

عنا�شره.
وقثثثثال اأو�ثثثثشثثثثنت، خثثثثالل مثثنثثتثثدى بث 
تاأثري  حثثثثول  االأطثثلثث�ثثشثثي  املثثجثثلثث�ثثس 
الثثعثثمثثلثثيثثات اجلثثثويثثثة عثثلثثى قثثثثدرات 
باأن  اأنثثا على يقني  داعثث�ثثس:  تنظيم 
هو  الهدف  املتوقع..  هو  مفعولها 
�شلب االأعثثداء القدرة على القيادة 
القتالية،  وقثثثدراتثثثه  والثث�ثثشثثيثثطثثرة، 
والثثثتثثثحثثثرك بثثحثثريثثة عثثثرب احلثثثثدود 

ال�شورية العراقية .
واأ�ثثثشثثثاف رغثثثم تثثراجثثع قثثثوة داع�س 
التي  اجلوية،  احلملة  تاأثري  حتت 
اآب-اأغ�شط�س  منذ  اأمريكا  تقودها 
املثثا�ثثشثثي، لكنه ال يثثثزال قثثثثادراً على 
اأعثثثتثثثقثثثد اأن  مثثثوا�ثثثشثثثلثثثة الثثثثقثثثثتثثثثال.. 
ال�شوؤال هو ال�شرعة التي ميكن بها 
نحو  على  العراقي  اجلي�س  اإعثثثداد 
املكا�شب  تلك  للحفاظ على  �شريع 
وقثثثثدر اأو�ثثثشثثثنت عثثثدد اأفثثثثثراد داع�س 
األف   17 اإىل  اآالف  ت�شعة  بثثني  مثثا 

عن  بكثري  يقل  رقثثم  وهثثو  مقاتل، 
تقديرات �شابقة.

مثثثثثن جثثثهثثثة اأخثثثثثثثثثثثرى، نثثثفثثثى وزيثثثثثر 
جثثون كريي  االمثثريكثثي  اخلارجية 
وا�شنطن  تثثكثثون  ان  امثث�ثثس  بثث�ثثشثثدة 
اقثثثثثرتحثثثثثت عثثثلثثثى ايثثثثثثثثثران تثثثعثثثاونثثثا 
حمتمال يف مكافحة تنظيم داع�س 
ب�شان  االتثثثفثثثاق  �ثثشثثرط  االإرهثثثثابثثثثي 

برنامج ايران النووي.
منتدى  هام�س  على  كثثريي  وقثثثال 
اآ�شيا  يف  االقثثثتثثث�ثثثشثثثادي  لثثثلثثثتثثثعثثثاون 
الثثثهثثثادئ يف بثثكثثني، لي�س  واملثثحثثيثثط 
املفاو�شات  بثثني  ارتثثبثثاط  اي  هناك 
وم�شائل  الثثنثثووي  الربنامج  ب�شان 

اخرى منف�شلة .
يثثثكثثثون االمثثثثر  وا�ثثثثشثثثثاف اريثثثثثثد ان 
لثثيثث�ثثس هناك  الثثثو�ثثثشثثثوح.  مبثثنثثتثثهثثى 
ت�شكل  اتثث�ثثشثثاالت  او  حمثثادثثثات  اي 
اتفاقا او م�شاومة من اي نوع على 
�شلة باالحداث اجلارية يف ال�شرق 
االو�ثثثثشثثثثط وكثثثانثثثت �ثثشثثحثثيثثفثثة وول 
اخلمي�س  ا�شارت  جورنال  �شرتيت 
الرئي�س  مثثثن  �ثثشثثريثثة  ر�ثثشثثالثثة  اىل 
االمريكي باراك اوباما اىل مر�شد 
اجلمهورية يف ايران علي خامنئي 
اوباما  فثثثان  الثث�ثثشثثحثثيثثفثثة  وبثثحثث�ثثشثثب 
قثثد يثثكثثون تثثطثثرق يف الثثر�ثثشثثالثثة اىل 
ملتطريف  للبلدين  م�شرتك  ت�شد 
تثثنثثظثثيثثم داعثثث�ثثثس واو�ثثشثثحثثت ان اي 

انثثثثثه لي�س  الثث�ثثشثثبثثت  وقثثثثثثال كثثثثثريي 
املباحثات  هثثثثذه  مبثثثثثل  عثثلثثم  عثثلثثى 
ما  عثثلثثى  اطثثلثثع  اين  اظثثثن  م�شيفا 
ب�شان هذه  الرئي�س ويقوله  يفعله 
الثثقثث�ثثشثثايثثا و�ثثثشثثثدد كثثثريي عثثلثثى حد 
وجود  نثثفثثى  او  اكثثثد  احثثثد  ال  علمي 
مثثثثثثثل هثثثثثذه الثثثر�ثثثشثثثالثثثة ولثثثثثن اعلق 
الواليات  رئي�س  يكون  قد  ما  على 
املثثتثثحثثدة وقثثائثثد بلد اآخثثثر قثثثااله او 

تثثعثثاون �شيكون رهثثن االتثثفثثاق على 
الربنامج النووي.

والعالقات الدبلوما�شية مقطوعة 
املتحدة منذ  ايثثران والواليات  بني 
اىل  يثثنثثظثثر  ا�ثثشثثبثثح  لثثكثثن   1979
ايثثثثثثران يف االونثثثثثثة االخثثثثثثرية اكرث 
فثثاكثثرث بثثاعثثتثثبثثارهثثا دولثثثة ميثثكثثن ان 
ا�شتقرار  يف  للم�شاعدة  بثثدور  تقوم 

العراق و�شوريا.

مل يقواله يف �شياق خا�س وحددت 
ايران وجمموعة ال�شت )الواليات 
املثثثثتثثثثحثثثثدة وبثثثريثثثطثثثانثثثيثثثا ورو�ثثثشثثثيثثثا 
والثث�ثثشثثني وفثثرنثث�ثثشثثا واملثثانثثيثثا( مهلة 
الثاين-نوفمرب  ت�شرين   24 حتى 
اليران  يتيح  اتثثفثثاق  اىل  للتو�شل 
موا�شلة برناجمها النووي املدين 
العقوبات  رفثثثع  مثثقثثابثثل  الثثبثثحثثث يف 

الدولية بحقها.

كريي ينفي ربط نووي اإيران مبكافحة التنظيم

التحالف: �صلبنا داع�س القدرة على التنقل والقتال

قتياًل يف هجوم على نقطة حكومية بباك�صتان  17
•• اإ�شالم اباد-د ب اأ:

17 م�شلحا على  ال�شبت ان قوات االأمثثن قتلت  الباك�شتاين ام�س  ذكر اجلي�س 
االأقل يف ا�شتباك وقع بعد منت�شف الليل يف املنطقة القبلية التي ت�شهد انفالتا 
امنيا على احلدود االأفغانية وهاجم نحو 60 م�شلحا نقطة اأمنية حكومية يف 
منطقة �شنب قمر بخيرب، وهى اإحدى املقاطعات القبلية الباك�شتانية ال�شبع و 
معقل للم�شلحني الذين لهم �شلة بالقاعدة. وقال امليجور جرال عا�شم �شليم 
باجوا اإن القوات احلكومية �شدت الهجوم وفرامل�شلحون و خلفوا وراءهم 17 
واعلن   . املقاطعة  يف  عملية خيرب-1  املا�شي  ال�شهر  ابثثاد  اإ�شالم  و�شنت  قتيال 
ان قواعد  واأ�شاف باجوا  االآن.  70 م�شلحا حتى  اأكرث من  اجلي�س عن مقتل 
اأي�شا هجوما  اجلي�س  و�شن  انتكا�شات خطرية  من   ويعانون  دمرت  امل�شلحني 
يف منت�شف حزيران-يونيو املا�شي يف وزير�شتان ال�شمالية وهي مقاطعة قبلية 

اخرى ومعقل لطالبان. ويقال ان اأكرث من 11 الف م�شلح قتلوا هناك .

•• مقدي�شو-وكاالت:

ا�شتعادت حركة ال�شباب يف ال�شومال، ال�شبت، �شيطرتها 
يف  تقع  كانت  البالد  جنوبي  ا�شرتاتيجية  جزيرة  على 
قب�شة القوات املوالية للحكومة االحتادية، والتي ردت 
عن  يقل  ال  مثثا  اإن  عثثيثثان  �شهود  وقثثثال  املنطقة  بق�شف 
بعدما  الذي وقع  العنيف  القتال  قتلوا يف  �شخ�شا   20
ال�شباب  حركة  اأو  االإ�شالمية  ال�شباب  حركة  هاجمت 
ال�شبت  �شباح  اال�شرتاتيجية  كودة  جزيرة  ال�شومالية 
وكانت كودة ، التي تقع من اجلنوب للعا�شمة االإقليمية 
التي  ال�شباب،  حركة  قثثوات  مثثن  طثثّهثثرت  قثثد  كي�شمايو، 
الإيواء  �ثثشثثري  كمكان  ال�شابق  يف  اجلثثزيثثرة  ا�شتخدمت 
والقوات  االأفريقي  االحتاد  قوات  وفر�شت  قادتها  كبار 
احلكومية، يف االأ�شهر االأخرية، �شيطرتها على العديد 
ال�شباب، لكن احلركة  الرئي�شية من حركة  املواقع  من 
ال تزال حتتفظ مب�شاحات كبرية من االأر�س يف املناطق 
النائية وال تزال ال�شومال تعاين من الهجمات الدموية 
حلركة ال�شباب التي يقتل فيها العديد من االأ�شخا�س.

اأوباما يعود اإىل اآ�صيا بعد �صفعة االنتخابات 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

الدميوقراطيني  هثثزميثثة  بثثعثثد  اوبثثامثثا  بثثثثاراك  االمثثريكثثي  الثثرئثثيثث�ثثس  يلتقي 
�شي  ال�شيني  نظريه  بكني  يف  االثنني  غدا  الوالية،  منت�شف  انتخابات  يف 
اطثثار جولة  وذلثثك يف  الق�شايا  عثثدد من  توتر حثثول  جينبينغ على خلفية 

ا�شيوية ت�شمل اي�شا بورما وا�شرتاليا.
و�شي�شعى اوباما الذي يبداأ �شنتيه االخريتني يف البيت االبي�س من موقع 
غري مريح بعد �شيطرة اجلمهوريني على جمل�شي الكونغر�س، اىل تبديد 
االنطباع بان ت�شل�شل االزمات الدولية مع مت�شددي تنظيم داع�س االإرهابي 
عن  ابعدته  ايبوال  وفريو�س  اوكرانيا  �شرق  يف  والثثنثثزاع  و�شوريا  العراق  يف 

املنطقة.
اآ�شيا-املحيط الهادئ )ابيك( يف بكني ورابطة  فخالل انعقاد قمم منتدى 
دول جنوب �شرق اآ�شيا )اآ�شيان( يف نايبيداو وجمموعة الع�شرين يف بريزبني 
الواليات  دور  والقاء خطاب مهم حول  ثنائية  لقاءات  واجثثراء  با�شرتاليا، 
املتحدة يف هذا اجلزء من العامل، �شيتعني على اوباما هذه املرة ال�شعي اىل 
اقناع حماوريه بان �شيا�شة اعادة التوازن او �شيا�شة حمور اآ�شيا التي ت�شكل 

الركن اال�شا�شي يف �شيا�شته اخلارجية، لي�شت �شوى �شيغة.
ويثثتثثوقثثع ارنثث�ثثشثثت بثثثاور مثثن مثثركثثز الثثدرا�ثثشثثات اال�شرتاتيجية والثثدولثثيثثة يف 
للرئي�س االمريكي. وقال عندما  بالن�شبة  ان تكون رحلة �شعبة  وا�شنطن 
اوباما بعد  بثثاراك  �شتت�شاءل من هو  اآ�شيا قدومه  �شرق  بلدان جنوب  ترى 
والراأ�شمال  االرادة  ميلك  كثثان  ان  روؤيثثثة  اىل  و�شت�شعى  االنثثتثثخثثابثثات؟  هثثذه 

ال�شيا�شي لتنفيذ التزاماته .
الهزيلة  احل�شيلة  ب�شاأن  ر�شمية  �شينية  �شحيفة  �شخرت  اال�شبوع  وهثثذا 
من  املقربة  تاميز  غلوبال  وكتبت  االمثثريكثثي.  للرئي�س  الفارغ  اخلطاب  و 
مقالة  يف  ال�شيني  ال�شيوعي  احلثثثزب 
+نعم،  دومثثا  يقول  اوبثثامثثا  افتتاحية 
نثث�ثثشثثتثثطثثيثثع+ مثثثثثريا تثثطثثلثثعثثات كبرية 
لدى ال�شعب. لكنه اجنز عمال تافها 
الن�شاره  تثثقثثريثثبثثا  �ثثشثثيثثئثثا  يثثقثثدم  ومل 
وبثثعثثد ان كثثان الثثعثثام املثثا�ثثشثثي الغائب 
التعاون  مثثنثثتثثدى  قثثمثثة  عثثثن  االكثثثثثرب 
الهادىء  ال�شيا-املحيط  االقت�شادي 
)اآبيك( يف بايل ب�شبب ازمة امليزانية 
اوباما  يعتزم  املثثتثثحثثدة،  الثثواليثثات  يف 
اليابان  ني�شان-ابريل  يف  زار  الثثثذي 
حلفائه،  لطماأنة  اجلنوبية  وكثثوريثثا 

هذه املرة ان يرتك ب�شمته.

الطريان  ا�ثثشثثتثثهثثدف  املثثثا�ثثثشثثثي،  �ثثشثثبثثتثثمثثرب-اأيثثلثثول  ويف 
با�شم خمتار  املعروف  اأحمد عبدي غثثوداين،  االأمريكي 
اأبو الزبري، زعيم حركة ال�شباب خالل ح�شوره اجتماعا 
ما  ح�شب  مقدي�شو،  العا�شمة  جنوب  احلركة  لقيادات 
ذكرته وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( واحلكومة 

ال�شومالية.
 5 بثثحثثوايل  اأفثثرادهثثا  وت�شعى احلثثركثثة، التي يقدر عثثدد 
اآالف، اإىل االإطاحة باحلكومة ال�شومالية املدعومة من 
جانب االأمم املتحدة، وفر�س منط مت�شدد من ال�شريعة 

االإ�شالمية يف املناطق اخلا�شعة لها.
من  تت�شارع  امل�شلحة  اجلماعات  من  العديد  يثثزال  وال 
بحكومة  االإطاحة  منذ  ال�شومال  على  ال�شيطرة  اأجثثل 
1991، وهو ما �شجع  �شياد بري عام  الرئي�س حممد 

القرا�شنة على االزدهار.
لكن ن�شاط القرا�شنة انح�شر يف الفرتة االأخرية بف�شل 
البحار  يف  املختلفة  الثثثثدول  تثث�ثثشثثريهثثا  الثثتثثي  الثثثدوريثثثات 
زودت  التي  امل�شلحة  واحلرا�شة  ال�شومال  من  القريبة 

بها ال�شفن التجارية.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيار غريالن:
الرئا�شية  اأوبثثامثثا  حملة  اختيار  مت   ،2008 عثثام 
املتخ�ش�شني  طرف  من  ال�شنة  يف  اإ�شهار  كاأف�شل 
يف االإعثثثثثثالن واأظثثثهثثثر هثثثذا االخثثتثثيثثار بثثو�ثثشثثوح اأن 
ي�شكل تهديدا  انه  اإليه على  ُينظر  اأوباما مل يكن 
مل  واأنثثه  االأمريكي،  للمجتمع  االأ�شا�شية  للهياكل 
يكن ا�شرتاكيا، �شيوعيا، اأو م�شلما اأو راديكاليا كما 
وال  اجلمهوريني  مثثن  معار�شوه  وينتقده  يدعي 
يزالون وعلى عك�س ذلك، كان اأوباما ميثل فر�شة 
ت�شويقية غري عادية: فهو مل يكن بو�س، الرئي�س 
واأغلبية حمدودة من  باأ�شره  العامل  الذي يكرهه 
االأمريكيني،ومبفردات الت�شويق، كان ميلك اإغراء 

املُنتج اجلديد.

ا�ستند انتخابه عام 2008 على الوهم
ومبا اأنه كان اأول رئي�س اإفريقي اأمريكي ، وانتقد 
العراق،  يف  غبية  حثثرب  ب�شن  لقيامها  بو�س  اإدارة 
االأمريكيني،  مثثن  كثثبثثرية  ونثث�ثثشثثبثثة  الثثعثثامل  انثثتثث�ثثشثثى 
وت�شوروا اأنه �شيكون تلك الع�شا ال�شحرية لتغيري 
الواليات  داخثثثثل  الثث�ثثشثثيثثا�ثثشثثيثثة  والثثثعثثثالقثثثات  الثثثعثثثامل 

املتحدة.
بثثالثثطثثبثثع، حملة  ذلثثثك جمثثثرد وهثثثم، �شجعته  كثثثان 
اأوبثثثامثثثا االنثثتثثخثثابثثيثثة، الثثتثثي كثثانثثت تثثعثثمثثل مثثثثثل كل 
احلمالت حيث تتدفق االأموال من خالل �شناعة 

العواطف والده�شة.
اأكرث من مناف�شه ماكني، وهذا حتى  اأوباما  انفق 
على  الباب  العليا  للمحكمة  قانون  يفتح  اأن  قبل 
 ، االأعمال  اأو�شاط رجثثال  اأمثثام تربعات  م�شراعيه 
ما يعني زيثثادة قثثدرة االأثثثريثثاء على التمويل. كما 
�شوتوا  الذين  اأفريقي  اأ�شل  من  االأمريكيني  اأن 
باأغلبية �شاحقة ل�شاحله كانوا �شعداء برمزية هذا 
االأمور  تتغرّي  اأن  ياأملون  كانوا  ولكنهم  االنت�شار، 

على م�شتوى ما ُي�شّمى العالقات العرقّية .
اأوباما  كثثثان  والثثثثذي  الثث�ثثشثثائثثد حينها،  الثثوهثثم  فثثفثثي 
يفهمه جيدا، مبا اأنه كتب يف جراأة االأمل انه كان 
، بغ�س  بي�شاء يعر�س اجلميع عليها  �شا�شة  مثل 
واآرائهم  قناعاتهم   ، ال�شيا�شية  اآرائهم  عن  النظر 
ت�شمح  التي  املثثثراآة  اأو  ال�شا�شة  كثثان  اإذن   ، اخلا�شة 
بعملية االإ�شقاط ، وبالتايل الوهم بتطابق واتفاق 
كثثان عليه جتميع  ملر�شح  وهثثذا و�شع مثايل  كلي: 
اأّن هذا  اإال  جثثدا  اآراءهثثثم  وتختلف  تتباين  ناخبني 
انتخاب  يتم  عندما  عائقا  ي�شبح  االأعثثلثثى،  املثثثثثل 

املر�شح ويبا�شر ممار�شة ال�شلطة.

رئي�س �سجني يف البيت الأبي�س
يثثحثثدث جلميع منتجات  لثثقثثد حثثثدث الأوبثثثامثثثا مثثا 
ب�شاعة  اال�ثثثشثثثتثثثهثثثالكثثثي:  املثثجثثتثثمثثع  يف  الثثتثث�ثثشثثويثثق 
تتجدد  اأن  يجب  وجاذبية احلديث  اأخثثرى،  تطرد 

با�شتمرار. 
الواليات  يف  حثثثثدوده  لثثه  االأول  اجلثثاذبثثيثثة  عثثامثثل 
املتحدة، فبينما كان اأوباما يف اأوروبا زعيما موؤلها 
تقريبا، مل ي�شوت البي�س له بكثافة، وكانت هناك 
اأعلنت عن  البداية �شرعان ما  عن�شرية كامنة يف 

نف�شه ب�شرعة ا �شده.
معجبوه  واأ�شيب  ال�شلطة،  اختبار  يف  اأوباما  تهّراأ 
اأمل،  بخيبة  والثثالتثثيثثنثثو�ثثس  والثث�ثثشثثود  ال�شباب  مثثن 
اأو  اجلثثرميثثة  مكافحة  �شيا�شات  يف  تثثثردده  ب�شبب 

املخدرات، والهجرة، وال�شرائب وعدم امل�شاواة .
با�شتعارة  يكون،  اأن  انثثه عو�س  ذلثثك،  واالأهثثثم من 
عثثنثثوان كثثتثثاب واحثثثد مثثن زمثثالئثثي، فن�شان مي�شلو 
الواليات  الثثتثثنثثفثثيثثذيثثة يف  الثث�ثثشثثلثثطثثة  هثثيثثمثثنثثة  حثثثول 
ب�شرعة  تبنّي  االأبي�س:  البيت  اإمرباطور  املتحدة 
االأبثثثيثثث�ثثثس، �شجني  الثثبثثيثثت  �ثثشثثجثثني  اأوبثثثامثثثا هثثثو  اأّن 
بالّتنّكر  الرئا�شة  اإىل  اأن ي�شل  متطوع الأنه �شّمم 
االإ�شرائيلي  الفل�شطيني  ال�شراع  خا�شة  الأفكاره، 
اأظهرت  وقد  االجتماعية  العدالة  اأو  الفل�شطيني 
اأنه  بو�شوح،  املا�شي  ال�شيف  فريغ�شون  اأحثثثداث 
الذكاء،  لي�س من  يكن  اإن مل  الأوانثثثه،  ال�شابق  من 
بانتخاب  العن�شرية  بعد  ما  اأمريكا  عن  احلديث 
�شحرية  ع�شا  ميلك  اأوباما  يكن  مل  اأ�شود.  رئي�س 

لتغيري توازن القوى ال�شيا�شية ب�شربة واحدة.
للكونغر�س،  ح�شابا  يح�شب  اأن  الرئي�س  على  اإّن 
اللوبيات  تثثخثثرتقثثه  اجلثثمثثيثثع،  يثثعثثلثثم  كثثمثثا  الثثثثثذي، 
وجماعات ال�شغط املتعددة، من لوبي ال�شالح اإىل 
اأطاح  الثثذي   ، فثثارمثثا(  االأدويثثثة )بيغ  لوبي �شناعة 
التاأمني ال�شحي  يف جانب ما مب�شروعه الإ�شالح 
اأي  العمومية،  ال�شحة  خيار  يت�شمن  ال  )الثثثذي 

لي�س نظاما على النمط االأوروبي(.

يهوديا  لوبي  لي�س  وهو  الإ�شرائيل،  املوؤيد  اللوبي 
اأحثثثد مكوناته  االأحثثثيثثثان، الأن  اأغثثلثثب  ُيثثقثثال يف  كما 
االأ�شولية، مينع  امل�شيحية  الرئي�شية هي احلركة 
كل رئي�س اأمريكي اأيا كان من اأن ينتقد اإ�شرائيل. 
تبادل  فبعد  نفقته،  على  املثثبثثداأ  هثثذا  اأوبثثامثثا  تعّلم 
�شاخن مع نتنياهو، كان عليه اأن يعود اإىل اخلطاب 

املعتاد للروؤ�شاء االأمريكيني.

�سوء فهم للنظام ال�سيا�سي الأمريكي
الرئي�س ُمرتهن اأي�شا للراأي العام، والذي ت�شكله 
يف جزء كبري و�شائل االإعالم. هذه الو�شائط، مثل 
درجثثة ال  اإىل  تكون رجعية  نيوز، غالبا ما  فوك�س 
ملك  على  تقريبا  وجميعها  فرن�شا،  يف  نت�شورها 

جمموعات كبرية.
مل ينتقد اأوباما الراأ�شمالية اأو ما ي�شميه البع�س 
اإ�شالحاته  ولثثكثثن  االأمثثثريثثثكثثثيثثثة،  االأيثثديثثولثثوجثثيثثا 
تقدمية،  اإ�شالحات  اإجثثثراء  حمثثاوالت  اأو  القليلة 
وهي   ،2009 عثثام  االقت�شادي  التحفيز  كخطة 
الرعاية  برنامج  اأو  كينزية خجولة،  اإنعا�س  خطة 
ال�شحية اللذين تعر�شا لق�شف اإعالمي حمافظ 
لوزارة  ح�شابا  يقرا  اأن  اأي�شا  اأوبثثامثثا  على  مهيمن 
الثثدفثثاع ولثثوبثثي الثث�ثثشثثنثثاعثثات الثثعثث�ثثشثثكثثريثثة، ويف هذا 
االإطار، وحتت �شغط املجمع ال�شناعي الع�شكري، 
لل�شالم  نثثوبثثل  جثثثائثثثزة  عثثلثثى  يتح�شل  وهثثثو  قثثثثرر، 
عثثام 2009، قثثرر اإر�ثثشثثال مزيد مثثن الثثقثثوات اإىل 
ُخ�شرت  قد  احلثثرب  اأن  الوا�شح  ومثثن  اأفغان�شتان. 
املتحدة ثروة  الثثواليثثات  بثثثّددت  اأيثثثن  البلد  هثثذا  يف 

طائلة.
ففي نواح كثرية، اعتمد اأوباما �شيا�شة ميينّية ، دون 
املطالبة  ي�شتمر يف  الثثذي  اليمني  اإعجاب  ينال  اأن 
ال�شباب  من  اأن�شاره  اأمثثل  بتخييب  ولكن  باملزيد، 
االأوروبية،  بامل�شطلحات  لنقلها  اأو  والتقدميني، 
در�ثثس للحزب اال�شرتاكي  هثثذا  ي�شارا. ويف  االأكثثرث 
الفرن�شي تاأ�ّش�س وهم عام 2008 على فهم �شيء 
ال�شيا�شي االأمريكي، وعلى جهل بعالقات  للنظام 
�شلطة  على  يقوم  نظامه  اأ�شبح  بلد  يف  ال�شلطة 
املال، مبا اأن املر�شحني االأغنياء اأو من مت متويلهم 

ب�شخاء وحدهم ميكنهم الرت�شح لالنتخابات.
ي�شمد  اأن  والتقدمي  املنقذ  اأوبثثامثثا  وهثثم  ا�شتطاع 
حتى عام 2012 بعد هزمية قا�شية يف انتخابات 
اإذا جاز  2010 وذلك بف�شل،  التجديد الن�شفي 
التعبري، هراء مناف�شه وقتها ميت رومني، املر�شح 

املحافظ املتطرف والذي ارتكب عديد االأخطاء. 

عام 2014، �سورة معكو�سة عن وهم 2008
لوهم  املعكو�شة  الثث�ثثشثثورة  ي�شبه  مثثا  هثثنثثاك  الثثيثثوم 
بكل  اأوبثثامثثا  وُيثثّتثثهثثم  �شيئا  املنقذ  اأ�ثثشثثبثثح   :2008
وحرب  للبع�س،  بالن�شبة  اأمثثل  خيبة  هي  االأدواء. 
وعلى  الآخثثريثثن.  بالن�شبة  م�شروعة  اأيديولوجية 
باأنه رخو  اأوباما  ال�شيا�شة اخلارجية، اتهم  �شعيد 

اأو مرتدد، ونف�س ال�شيء على اجلبهة الداخلية.
 2008 عثثام  النف�شي  التف�شري  عملية  كانت  لقد 
النف�شي  الثثتثثفثث�ثثشثثري  وعثثمثثلثثيثثة  مثثث�ثثثشثثثدودا،  طثثريثثقثثا 
التي تف�شر  املوؤ�ش�شاتية  العوامل  الراهنة تتجاهل 
اأوبثثامثثا �شخ�شيا مع  الثثتثثحثثوالت. رمبثثا يكون  هثثذه 
رقثثابثثة �ثثشثثارمثثة على االأ�ثثشثثلثثحثثة الثثنثثاريثثة، ولثثكثثن مل 
لتغيري  ال�شيا�شية  ال�شروط  جميع  ا�شتيفاء  يتم 
لل�شيا�شة  الثثتثثوازن  اإعثثثادة  ينا�شر  ورمبثثا   ، القانون 
االأمثثريثثكثثيثثة يف الثث�ثثشثثرق االأو�ثثثشثثثط، لثثكثثنثثه ال ميلك 

الو�شائل ال�شيا�شية لتحقيق ذلك.
دور  لكنه  دورا،  تلعب  اأوبثثامثثا  �شخ�شية  اأن  �شك  ال 
اأن تعطي  اأّن جودة خطابه ال ميكن  ثانوي. وكما 
عيوبه  فثثثثثاإّن   ،2008 عثثثام  لثثثفثثثوزه  كثثامثثال  كثث�ثثشثثفثثا 
هالته، مل  يبدو فقدان  ما  تف�شر على  احلالية ال 
يعد تلك ال�شا�شة التي ميكن للجميع اأن يتوقعوا 
�شا�شة  الثثيثثوم  ولكنه  اإيثثجثثابثثي  ب�شكل  خاللها  مثثن 

لتوقعات �شلبية.
لقد كر�س وظيفته االأوىل ك�شا�شة عر�س، واليوم، 
وظيفة  االأبي�س،  البيت  يف  ك�شجني  و�شعه  يدعم 
اإ�ثثشثثهثثار عام  بثث�ثثشثثاعثثة  اإّن  �ثثشثثلثثبثثيثثة.  �ثثشثثا�ثثشثثة عثثر�ثثس 
2008 مل تفي بوعودها، ومل يكن هناك منا�س 
اأجنز  اإ�شهار  ت�شديق  ال�شذاجة  انه من  ذلثثك،  من 
اليوم، القول  املبالغة  منذ �شت �شنوات ومن قبيل 
ق�شة  ونهاية  االأمثثثل  خيبة  تف�شر  �شخ�شيته  بثثاأن 
الرجعي  االنثثعثثطثثاف  م�شهد  كثثان  وان  حتى  احلثثب 
ت�شهد  اإن فرن�شا قد  املتحدة موؤ�شف.  الواليات  يف 

و�شعا �شيا�شيا مماثال يف ال�شنوات القادمة.

•• ترجمة خرية ال�شيباين

باراك اأوباما مل يعد حلمًا! 

بيار غريالن اأ�شتاذ احل�شارة االأمريكية يف جامعة باري�س نانتري.

املهدي يقاطع االنتخابات ويطالب برحيل الب�صري
•• القاهرة -د ب اأ:

املعار�س ال�شادق  ال�شوداين  قال رئي�س حزب االأمة القومي 
حثثثثزبثثثثه  اإن  املثثثثثثثهثثثثثثثدي 
االنتخابات  �ثثشثثيثثقثثاطثثع 
نظام  اإن  اإذ  املثثثقثثثبثثثلثثثة، 
ال�شوداين  )الثثرئثثيثث�ثثس 
عثثثثمثثثثر( الثثثبثثث�ثثثشثثثري اأعثثثثثد 
مبكراً  لتزويرها  عدته 
اإ�شالح  اأن  نثثرى  ونحن 
يبداأ  ال�شيا�شي  الو�شع 

برحيله .
ودعثثثثثثثثثثثثثثثثا املثثثثثثثثثثهثثثثثثثثثثدي يف 
ل�شحيفة  تثث�ثثشثثريثثحثثات 
اللندنية  )احلثثثثثثيثثثثثثاة( 

اإيران  مع  ال�شودان  عالقات  اإىل  التنّبه  اإىل  ام�س  ال�شادرة 
يثثخثثتثثلثثف عن  الثثث�ثثثشثثثوداين  الثث�ثثشثثعثثب  مثثثوقثثثف  اأن  اإىل  مثث�ثثشثثرياً 
تعاون  فالب�شري لديه  اإيثثران،  العالقة مع  النظام يف  موقف 
الدول  وعلى  طهران،  مع  وا�شح  ب�شكل  واأمني  ا�شرتاتيجي 
اخلثثلثثيثثجثثيثثة اأن تثثنثثظثثر الأفثثثعثثثال الثثنثثظثثام ال اأقثثثوالثثثه عثثلثثى حد 

تعبريه.
ب�شبب  �شائعة  عليا  م�شالح  لديه  الثث�ثثشثثودان  اأن  اإىل  واأ�ثثشثثار 
ال�شودان  الإعثثفثثاء  حاجة  هناك  للب�شري..  الدولية  املالحقة 
ولثثكثثن ال  دوالر،  بليون   48 اإىل  ت�شل  مثثرتاكثثمثثة  ديثثثون  مثثن 
اأحد ي�شتطيع فتح حوار ب�شاأنها، الأن النظام مطارد ومالحق 

دولياً .
الثثذي يتزعمه مب�شر  املوؤمتر  اإن عالقة حزب  املهدي  وقثثال 
جيدة ، م�شيفا الأن عالقاتنا مميزة مع م�شر، حاول النظام 

ال�شوداين اأن يعرقل هذه العالقة ومل ي�شتطع .
يف  احل�شور  عثثن  غائبة  تثثزال  ال  العربية  اجلامعة  اأن  واأكثثثد 

عن  مغّيبة  العربية  اجلامعة   : متابعا   ، الثث�ثثشثثوداين  امل�شهد 
اأدخلنا  ونثثحثثن  قثث�ثثشثثايثثاه،  حثثل  يف  دوراً  تلعب  وال  الثث�ثثشثثودان، 
م�شر يف الو�شع ال�شوداين احلايل من اأجل التوازن العربي 

اأن  يثثذكثثر   . االأفثثثريثثثقثثثي 
ي�شهد  �ثثشثثوف  الثث�ثثشثثودان 
اإجراء انتخابات برملانية 
اأبريل  ورئا�شية يف �شهر 
جمل�س  واخثثتثثار  املقبل. 
املوؤمتر  حثثثثزب  �ثثثشثثثورى 
الثثثثثثثوطثثثثثثثنثثثثثثثي احلثثثثثثاكثثثثثثم 
ال�شهر  الثثثث�ثثثثشثثثثودان  يف 
رئي�شا  الب�شري  املثثا�ثثشثثي 
لثثلثثحثثزب ومثثر�ثثشثثحثثا عنه 
الرئا�شية  لالنتخابات 

القادمة.
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عربي ودويل

اأحيت الفلبني ام�س اأول ذكرى ملرور االإع�شار هايان حيث اأدى االآالف 
�شلوات تكرميا لذكرى القتلى ونظمت احتجاجات تطالب احلكومة 

باتخاذ مزيد من االإجراءات الإعادة بناء املجتمعات املنكوبة.
املقابر  ال�شموع يف  ب�شكل متزامن، وا�شيئت  الكنائ�س  اأجرا�س  ودقت 
بدء  بدقيقة �شمت مع  والتزموا  قدا�شا  ال�شكان  اجلماعية، وح�شر 
االأكثثرث ت�شررا  الفلبني والتي كانت  تاكلوبان �شرق  اليوم يف مدينة 

. من هايان يف 8 ت�شرين ثان-نوفمرب عام 2013 
وان�شم االآالف من الناجني من االإع�شار اإىل م�شرية احتجاج قادها 
حمنتهم  على  ال�شوء  لت�شليط  بالطني  اأنف�شهم  غثثطثثوا  اأ�شخا�س 
واأدانوا االإهمال املزعوم من احلكومة ودعوة ال�شلطات اإىل بذل املزيد 

من اجلهد حلماية العامة من الكوارث يف امل�شتقبل.
وت�شبب االإع�شار هايان يف مقتل اأو فقدان اأكرث من 7300 �شخ�س، 
ف�شال عن ت�شريد اأكرث من 4 ماليني �شخ�س يف 44 اإقليما �شربها 
االإع�شار الذي ت�شبب اأي�شا يف اأ�شرار وخ�شائر قدرت قيمتها بحوايل 

1ر571 مليار بيزو )9ر12 مليار دوالر(.

اعلن م�شدر ر�شمي �شوي�شري ان �شوي�شرا لن تعيد بعد االآن طالبي 
وليبرييا  وغينيا  �شرياليون  اىل  طلباتهم  ترف�س  الثثذيثثن  اللجوء 
التي ينت�شر فيها وبثثاء ايبوال يف غرب افريقيا واكد  الثثدول الثالث 
الناطق بامم الوزارة االحتادية للعدل وال�شرطة لوكالة فران�س بر�س 
نباأ يف هذا ال�شاأن اعلنه التلفزيون ال�شوي�شري العام الناطق باالملانية 
الثثثدول الثالث  الثثقثثادمثثني مثثن  ابثثعثثاد طالبي اللجوء  وميثثكثثن ارجثثثاء 
الذين ترف�س طلباتهم، اذا تقدموا بطلب يف هذا االجتثثاه. و�شيتم 

تعليق درا�شة ملفات طالبي اللجوء القادمني من هذه البلدان.
اال ان �شوي�شرا ا�شتثنت من هذا القرار مرتكبي اجلنح اخلطرية يف 
لالمن  تهديدا  ي�شكلوا  ان  ميكن  الذين  اللجوء  وطالبي  �شوي�شرا 
الثثداخثثلثثي او اخلثثارجثثي لثثلثثبثثالد ومثثثن املثثمثثكثثن ايثث�ثثشثثا ابثثعثثاد الغينيني 

والليبرييني والقادمني من �شرياليون اىل دول اخرى اي�شا.
طويلة  فرتة  منذ  الالجئني  مل�شاعدة  ال�شوي�شرية  املنظمة  وتطالب 
بوقف اعادة هوؤالء اىل دولهم. وهي تقول ان �شوي�شرا ابعدت �شبعة 
نحو  هناك  املنظمة،  وح�شب  البلدان  هثثذه  اىل  اللجوء  طالبي  من 

مئتي طالب جلوء قدموا من الدول الثالث يف �شوي�شرا حاليا.

اجتماعه  اثر  ام�س  �شريغي الفثثروف  الرو�شي  وزيثثر اخلارجية  قال 
مع نظريه االمريكي جون كريي، ان تدخل الواليات املتحدة يف حل 

االزمة االوكرانية �شي�شكل خطوة يف االجتاه ال�شحيح .
وتثثوؤ�ثثشثثر الثثتثث�ثثشثثريثثحثثات الثثتثثي تثثلثثت اجثثتثثمثثاع الثثوزيثثريثثن عثثلثثى هام�س 
واملحيط  االقت�شادي الآ�شيا  املنتدى  التح�شريية لقمة  االجتماعات 
الهادىء يف بكني، اىل مرونة يف املوقف الرو�شي من االزمة االوكرانية 
على ما يبدو قبل لقاءات مقررة بني الرئي�س فالدمري بوتني وباقي 
يف  الع�شرين  جمموعة  قمة  ثثثم  القمة  هثثذه  مبنا�شبة  الثثقثثادة  كثثبثثار 
ا�شرتاليا وقال الفروف يف ت�شريحات نقلها التلفزيون الرو�شي العام 
ان مواقفنا من االحداث يف اوكرانيا ال تتطابق مع مواقف الواليات 
املتحدة لكن اذا اهتمت وا�شنطن بامل�شاهمة يف حت�شني الو�شع وار�شاء 
حوار بني كييف وقيادة التمرد .. فاين اعتقد ان ذلك �شيكون خطوة 

يف االجتاه ال�شحيح .
وا�شاف ان على الواليات املتحدة ان تهدىء املت�شنجني داخل االدارة 
االنف�شاليني  مثثع  �شامل  نثثزاع  يف  دخولهم  دون  لتحول  االوكثثرانثثيثثة 
املوؤيدين لرو�شيا. واو�شح نرى من ال�شروري االنتهاء من حتديد 
خط فك اال�شتباك بهدف مراقبة وفق اطالق النار و�شروط الهدنة 
يف ا�شارة اىل اتفاق ه�س لوقف اطالق النار ابرم يف 5 ايلول-�شبتمرب 

بني �شلطات كييف واملتمردين.

عوا�شم

مانيل

مو�شكو

جنيف

اأخبار ال�صاعة حتذر من خطورة 
املمار�صات االإ�صرائيلية يف القد�س

•• اأبوظبي-وام:

املا�شية �شهدت ت�شاعدا كبريا مبمار�شات  اإن الفرتة  ال�شاعة  اأخبارة  قالت 
اإ�شرائيل العنيفة يف القد�س وانتهاكاتها حرمة امل�شجد االأق�شى ذلك الرمز 
اال�شتياء  من  حالة  اأثثثار  ما  كله  العامل  يف  امل�شلمني  لثثدى  املقد�س  الديني 
الفل�شطينية  االأرا�شي  االإ�شالمية كافة ب�شكل عام ويف  الدول  والغ�شب يف 

املحتلة ب�شكل خا�س.
اأن  الن�شرة  اأكثثدت  القد�س  االإ�شرائيلية يف  املمار�شات  عنوان خطورة  وحتت 
امل�شا�س  الثثثدوام مثثن خثثطثثورة  املتحدة حثثذرت على  العربية  االإمثثثثارات  دولثثة 
باملقد�شات الدينية اأو حماولة النيل منها ملا ينطوي عليه ذلك من خطر 
والعاملي  االإقليمي  امل�شتويني  على  واال�شتقرار  وال�شالم  االأمثثن  على  كبري 
وتهديد بعودة ال�شراعات الدينية التي اكتوى العامل بنارها �شنوات طويلة 
ويعرف ويالتها وما جتلبه للب�شرية من دمار وخثثراب ولذلك فقد كانت 
ر�شالة االإمارات وا�شحة يف لقاء �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية يف اأبوظبي مع عدد من �شفراء الدول االأع�شاء يف جمل�س االأمن 
الدويل موؤخرا حيث اأكد �شموه اأنه قد اآن االأوان لوقف العنف االإ�شرائيلي 
يف القد�س وعلينا جميعا اأن نعمل بالو�شائل كلها من اأجل ذلك ..واأ�شاف 
اأن دولة االإمارات جزء من التحالف الدويل ملحاربة االإرهاب والتطرف يف 
العامل لكن ما تقوم به اإ�شرائيل من قتل وت�شريد لالآمنني ي�شعب مهمتنا 

يف توفري منطقة اآمنة.
البحوث  و  للدرا�شات  االإمثثثثارات  مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  واأو�ثثشثثحثثت 
اال�شرتاتيجية اأن العبث االإ�شرائيلي يف القد�س ي�شيع اأجواء من االحتقان 
�شعاراتها  لرتويج  وتياراتها  التطرف  قوى  ت�شتغلها  بيئة  ويوفر  والتوتر 
واال�شتقرار  ال�شالم  لتحقيق  حمثثثاوالت  اأي  اإجثثهثثا�ثثس  يف  هدفها  وحتقيق 
احلوار  اإىل  تدعو  التي  املعتدلة  القوى  ي�شع  بينما  املنطقة  يف  والتنمية 
�شعب  موقف  يف  والثقافات  واحل�شارات  االأديثثثان  بني  واالنفتاح  وال�شالم 
ولذلك فاإن ما قامت وتقوم به اإ�شرائيل من انتهاك حلرمة امل�شجد االأق�شى 

ال يخدم �شوى املتطرفني.

عبا�س يتوجه ملجل�س الأمن ال�سهر احلايل

دول اأوروبية تفكر يف االعرتاف بدولة فل�صطني

الربملان الليبي يعلن ا�ستمراره بالعمل رغم قرار حّله

»دول اجلوار« تعكف على بلورة موقف موحد يف ليبيا

اأوامر احتاللية باال�صتيالء على 13 األف
 دومن من اأرا�صي بيت اإك�صا �صمال غرب القد�س 

رحيل يا�صر عرفات خلخل البيت الفل�صطيني

•• عوا�شم-وكاالت:

حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اكد 
جمل�س  اىل  التوجه  ام�س  عبا�س 
ال�شهر  خثثثثثثالل  الثثثثثثثثدويل  االمثثثثثثثن 
احلايل للمطالبة باعتبار االرا�شي 
الفل�شطينية ارا�شي دولة حمتلة.

بثثثدء اجتماع  وقثثثثال عثثبثثا�ثثس قثثبثثيثثل 
ان  بثثثثثرام اهلل  مثثكثثتثثبثثه  لثثلثثقثثيثثادة يف 
�شتقدم  الثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثة  الثثثقثثثيثثثادة 
اىل  قثثرار  م�شروع  احلثثايل  ال�شهر 
بثثاعثثتثثبثثار احتالل  جمثثلثث�ثثس االمثثثثن 
العام  منذ  الفل�شطينية  االرا�ثثشثثي 

1967 احتالل الرا�شي دولة .
الطلب،  تثثثقثثثدمي  بثثثعثثثد  وا�ثثثثثشثثثثثاف  
نتمنى احل�شول على ت�شعة ا�شوات 
ان  وامثثا  يقبلوه  ان  فاما  لعر�شه، 
خطوة  االمثثور  و�شنقرر  يرف�شوه، 
خثثطثثوة بثثعثثد ذلثثثثك وفثثيثثمثثا يخ�س 
االو�شاع يف مدينة القد�س، طالب 
عبا�س جمل�س االمن التاأكيد على 
و�شعية القد�س املعتمدة منذ العام 
وقال  نريد من جمل�س   .1967
االأمن بيانا يوؤكد و�شعية القد�س 
املعتمدة منذ عام 1967، كاأرا�شي 
يجوز  ال  اإ�ثثثشثثثالمثثثيثثثة  مثثثقثثثد�ثثثشثثثات 
املجل�س  نثثطثثالثثب  عليها  االعثثثتثثثداء 
بثثثاإدانثثثة مثثا يثثحثثدث والثثتثثاأكثثيثثد على 
الو�شع  على  )احلفاظ  ‘ال�شتاتكو 
القيادة  اجتماع  ويثثاأتثثي  الثثراهثثن(. 
التوتر  ا�شتداد  بعد  الفل�شطينية 

مبقت�شى القانون الدويل، وقالت 
اأن حق  تثثثرى  بثثالدهثثا  اإن حثثكثثومثثة 
هو  للفل�شطينيني  امل�شري  تقرير 
الدافع وراء اخلطوة بغ�س النظر 
كامل  عثثلثثى  �شيطرتهم  عثثثدم  عثثن 

اأرا�شيهم.
�شلطات  اأ�ثثثثثثثشثثثثثثثدرت  ذلثثثثثثثثك،  اىل 
احلاجز  على  املتمركزة  االحتالل 
الع�شكري املقام على مدخل قرية 
الف�شل  بجدار  املعزولة  اإك�شا  بيت 
القد�س  غثثثرب  �ثثشثثمثثال  الثثعثثنثث�ثثشثثري 
املثثحثثتثثلثثة، �ثثشثثبثثاح الثث�ثثشثثبثثت، قثثثثرارا 
يق�شي بو�شع اليد على 12852 
دومًنثثثثا مثثن اأرا�ثثثشثثثي الثثقثثريثثة حتى 

نهاية العام.
وزعمت �شلطات االحتالل اأن قرار 
و�ثثشثثع الثثيثثد عثثلثثى هثثثذه االأرا�ثثثشثثثي 
منفذ منذ عام 2012 واأن القرار 
اجلديد يهدف للتاأكيد على القرار 
القدمي ال�شادر يف ذات العام، واأن 
الأغرا�س  االأرا�شي  هذه  ا�شتخدام 
اإ�شرائيلية،  احثثتثثاللثثيثثة  ع�شكرية 
ويثثثاأتثثثي ا�ثثشثثتثثجثثابثثة ملثثثا زعثثمثثت اأنها 
حاجات اأمنية اإ�شرائيلية يف القرية 

املحاذية للخط االأخ�شر .

بثالدولة  االعثثثثثرتاف  يف  الثث�ثثشثثويثثد 
اتخاذ  يثثتثثم  مل  مثثا  الفل�شطينية، 
ال�شالم يف  خطوات الإحياء عملية 

ال�شرق االأو�شط.
هذه  اأن  الثث�ثثشثثحثثيثثفثثة  واأ�ثثثثشثثثثافثثثثت 
بع�س  يف  املثثثثبثثثثدئثثثثيثثثثة  املثثثثثثثواقثثثثثثثف 
�شاأنها  الثثعثثوا�ثثشثثم االأوروبثثثيثثثة، مثثن 
االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ت�شع  اأن 
اأوباما يف مثثاأزق دبلوما�شي،  بثثاراك 
اخلا�شة  املثثتثثوتثثرة  عالقته  يعك�س 
االإ�شرائيلي  الثثثثثثوزراء  رئثثيثث�ثثس  مثثع 

عقب  وحثثمثثا�ثثس،  فتح  حركتي  بثثني 
ا�شتهدفت  وقوع �شل�شلة انفجارات 
قياديني يف حثثركثثة فتح يف  مثثنثثازل 
غزة. وقال عبا�س تعليقا على ذلك 
نثثعثثرف مثثن قثثثام بثثهثثذا الثثعثثمثثل اىل 
ذلك، قالت �شحيفة وول �شرتيت 
ال�شبت  ام�س  االأمريكية  جثثورنثثال 
اأمريكيني  مثث�ثثشثثوؤولثثني  عثثثن  نثثقثثال 
دوال  اإن  قولهم  كثثبثثار،  واأوروبثثثيثثثني 
اأقثثثثثرب حلفاء  اأوروبثثثثيثثثثة تثثعثثد مثثثن 
بثثاتثثبثثاع خطوات  تثثهثثدد  وا�ثثشثثنثثطثثن 

�شاأنها  من  كما  نتنياهو،  بنيامني 
اأن ت�شهم يف انهيار ربيع املحادثات 
املتحدة  الثثثواليثثثات  تثثقثثودهثثا  الثثتثثي 
والفل�شطينيني  االإ�شرائيليني  بني 
ونثثثقثثثلثثثت عثثثثن مثثثث�ثثثثشثثثثوؤول اأوروبثثثثثثثثي 
االأبد  اإىل  ننتظر  لثثن  قثثولثثه  كبري 
اأخرى  اأوروبثثيثثة  دوال  اأن  م�شيفا   ،

ت�شتعد التباع خطوات ال�شويد .
وا�شنطن  اإن  الثث�ثثشثثحثثيثثفثثة  وقثثثالثثثت 
والثثثدول االأوروبثثيثثة تثثداولثثت اأي�شا 
املتحدة  االأمم  يف  اجلثثثهثثثود  دفثثثثع 

•• غزة-وام:

وزعت �شلطات االحتالل اال�شرائيلي املتمركزة على احلاجز الع�شكري املقام 
على مدخل قرية بيت اإك�شا املعزولة بجدار الف�شل العن�شري �شمال غرب 
12852 دومنا من  اليد على  قثثرارا يق�شي بو�شع  ام�س  املحتلة  القد�س 
اأرا�شي القرية حتى تاريخ 31 دي�شمرب 2017. وزعمت �شلطات االحتالل 
2012 واأن القرار  ان قرار و�شع اليد على هذه االأرا�شي منفذ منذ عام 
اجلديد يهدف للتاأكيد على قرار و�شع اليد القدمي ال�شادر يف ذات العام 
واأن ا�شتخدام هذه االأرا�شي الأغرا�س ع�شكرية احتاللية اإ�شرائيلية وياأتي 
ا�شتجابة ملا زعمت اأنها حاجات اأمنية اإ�شرائيلية يف القرية املحاذية للخط 
االأخ�شر . وبح�شب القرار الواقع يف �شفحتني ومرفق بخرائط تو�شيحية 
فاإن  اآلثثثون  نت�شان  الغربية  ال�شفة  يف  االحثثتثثالل  جي�س  قثثائثثد  مثثن  ومثثوقثثع 
االأرا�شي التي �شيتم اال�شتيالء عليها تقع يف حو�شي 7 و 8 وت�شم مناطق 
ظهر بدو ومنو�س خطب وحرائق العرب. واأكد جنود االحتالل املتواجدين 
على احلاجز اأن م�شوؤول االرتباط التابع لالحتالل �شيح�شر للقرية يوم 
بعد غد االثنني من اأجل حتديد االأرا�شي التي ينوي االحتالل اال�شتيالء 

عليها. وقال رئي�س املجل�س القروي يف بيت اإك�شا �شعادة اخلطيب ان الهدف 
من هذا القرار االإجهاز على القرية وتهويدها بالكامل بعد اأن قامت قوات 
اإىل �شجن كبري ي�شم قرابة  االحتالل باإغالقها وقطع طرقها وحتويلها 
ونا�شد  متوا�شل.  ب�شكل  يعانون  الذين  القرية  اأهثثايل  من  ن�شمة   2500
�شيحرم  الثثذي  القرار  هثثذا  الإلغاء  التدخل  احلقوقية  املوؤ�ش�شات  اخلطيب 
املوؤ�ش�شات  ..داعيا  الزراعية  اأرا�شيهم  اإىل  الو�شول  من  املزارعني  ع�شرات 
الوطنية والثثثوزارات املخت�شة اىل دعثثم �شمود االهثثايل والثثوقثثوف يف وجه 
اال�شتيالء  ت�شهيل  اأجثثل  مثثن  اأر�شهم  عثثن  لرتحيلهم  الهادفة  املخططات 
عليها وتهوديها. واأ�شار اإىل اأن هذا القرار ياأتي بعد اإعالن بلدية االحتالل 
عن بناء 244 وحدة ا�شتيطانية يف م�شتوطنة راموت املقامة على اأرا�شي 
القرية ..الفتا اإىل اأن اال�شتيالء على االأرا�شي ياأتي اأي�شا بعد م�شادرة مئات 
الدومنات ل�شالح بناء �شكة قطار تربط تل اأبيب بالقد�س املحتلة وما تبع 
تلك العمليات من اإجراءات اأمنية تعكر حياة املواطنني ب�شكل كبري. يذكر 
اأن االحتالل اأغلق طريق بيت اإك�شا يف العام2006 وعزلها عن حميطها 
واأحاطها بجدار الف�شل العن�شري وال ي�شمح لالأهايل بالدخول واخلروج 

�شوى من بوابة حديدية اقامها غربي القرية.

الفل�شطينيني  دعثثثثوة  ال�ثثشثثتثثيثثعثثاب 
دولة م�شتقلة، ورمبا عرب  الإقامة 

ت�شويت يف جمل�س االأمن.
ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن م�شوؤولني 
بينهم وزير  مثثن  كثثبثثارا  اأوروبثثثيثثثني 
اخلثثثثارجثثثثيثثثثة الثثثفثثثرنثثث�ثثثشثثثي لثثثثثثوران 
حكوماتهم  بثثاأن  �شرحوا  فابيو�س 
�شتعرتف يف نهاية املطاف بالدولة 
عملية  تعطلت  اإذا  الفل�شطينية 

ال�شالم.
جورنال  �شرتيت  وول  ذّكثثثرت  كما 
اخلارجية  وزيثثثثثثر  بثثتثث�ثثشثثريثثحثثات 
االأيرلندي ت�شاريل فالناغان، التي 
دعمها  تكثف  بثثثالده  اأن  فيها  اأكثثثد 
م�شتقلة  فل�شطينية  دولثثثة  لقيام 
العموم  جمثثلثث�ثثس  اأن  اإىل  ويثث�ثثشثثار 
الربيطاين �شّوت باأغلبية كا�شحة 
اإىل  احلكومة  تثثدعثثو  مثثذكثثرة  على 
االعرتاف بدولة فل�شطني. وكانت 
اعرتافها  ر�شميا  اأعلنت  ال�شويد 
من  الثالثني  يف  فل�شطني  بدولة 
املا�شي،  االأول  اأكثثتثثوبثثر-تثث�ثثشثثريثثن 
القرار  الفل�شطينيون  و�شف  وقد 
نثثثثثثددت به  بثثثالثثثتثثثاريثثثخثثثي، يف حثثثثني 

اإ�شرائيل وو�شفته باأنه موؤ�شف.
ويف اأول خطوة من نوعها تتخذها 
االأوروبي،  دولة ع�شوة يف االحتاد 
ال�شويدية  اخلارجية  وزيثثرة  قالت 
لفل�شطني  اإن  فال�شرتوم  مارغوت 
اأر�ثثثثثثشثثثثثثا و�ثثثشثثثعثثثبثثثا وحثثثثكثثثثومثثثثة مما 
بثثهثثا كدولة  يثث�ثثشثثتثثدعثثي االعثثثثثرتاف 

ان يزول عام 1999 مع اقامة دولة فل�شطينية.
ويقول خافيري ابو عيد وهو متحدث با�شم منظمة التحرير 
املوؤمل  الثثقثثرار  اتثثخثثذ  مثثن  اول  كثثثان  عثثرفثثات  ان  الفل�شطينية 
%78 من  عثثن  والتخلي   ،1967 عثثام  بثثحثثدود  بثثاالعثثرتاف 

فل�شطني التاريخية ومتهيد الطريق امام التعاي�س .
الفل�شطينية- املثثفثثاو�ثثشثثات  وفثث�ثثشثثل   2000 عثثثام  مثثنثثذ  ولثثكثثن 
ت�شريع  مثثع  متعرثة  تبدو  ال�شالم  عملية  فثثان  اال�شرائيلية، 
بينما  املحتلة  االرا�ثثشثثي  يف  اال�شتيطانية  الن�شطتها  ا�شرائيل 
اىل  الثثعثثودة  قبل  اال�شتيطان  جتميد  الفل�شطينيون  ي�شرتط 

طاولة املفاو�شات.
وي�شيف يف عام 2004، قالت ا�شرائيل ان العائق امام ال�شالم 
اجلديد. الرئي�س  مثثع  العمل  وتعهدت  عثثرفثثات  وفثثاة  مثثع  زال 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

بعد مرور ع�شر �شنوات على رحيله، ما يزال الزعيم الفل�شطيني 
يا�شر عرفات رمزا وطنيا وبطال بالن�شبة لل�شعب الفل�شطيني 

الذي ينتظر احل�شول على دولته امل�شتقلة.
عبا�س  حممود  ال�شابق  وزرائثثثه  رئي�س  خلفه،  ح�شول  ورغثثم 
على و�شع دولة مراقب يف االأمم املتحدة، فان الفل�شطينيني 
قيام  66 عاما على  بعد  امل�شتقلة  دولتهم  ينتظرون  زالثثوا  ما 

ا�شرائيل.
وتويف عرفات يف 11 من ت�شرين الثاين-نوفمرب 2004 يف 
ا�شابها  فل�شطينية  �شلطة  تاركا  فرن�شي،  ع�شكري  م�شت�شفى 
الوهن ، فهي كيان لي�س له �شلطات وا�شحة وكان من املفرت�س 

للغاية  �شيئة  اتفاقيات  حبي�شة  فل�شطني  فثثان  بيطار  بح�شب 
ا�شتعادة  فاو�س عليها عرفات من منفاه يف تون�س، ورغب يف 
دون  الثثتثثنثثازالت  مثثن  الكثري  فل�شطني.وقدم  يف  قثثدم  مثثوطثثىء 
احلثث�ثثشثثول عثثلثثى �ثثشثثمثثانثثات حثثثول وقثثثف اال�ثثشثثتثثيثثطثثان او انهاء 

االحتالل.مل يح�شل �شوى على وعود بقيت دون تنفيذ .
عام  الثثذاتثثي  للحكم  او�شلو  اتفاقيات  فثثان  ذلثثك،  وعثثالوة على 
ادت  افقا زمنيا القامة دولة فل�شطينية  التي حددت   1993
الدولة  على  احل�شول  يف  ف�شله  ب�شبب  جاذبيته  تثثراجثثع  اىل 

و�شمته عن الف�شاد امل�شت�شري حوله .
وبعد ع�شرة اعوام على وفاته، ما يزال الفل�شطينيون يدينون 
�شقف  حتديد  ويحاولون  اال�شرائيلية  اال�شتيطانية  االن�شطة 

زمني القامة دولة على حدود عام 1967.

لثثكثثن بثثعثثد عثثثدة ا�ثثشثثهثثر،قثثامثثوا بثثاالنثث�ثثشثثحثثاب مثثن غثثثزة يف قرار 
ان  اكثثد  احثثادي اجلانب دون اي تن�شيق مع حممود عبا�س. و 
ا�شرائيل تتجاهل عبا�س. ويو�شح ناثان براون، وهو باحث اول 
غري مقيم يف مركز كارنيغي لل�شرق االو�شط ان عبا�س خلف 
عرفات كرئي�س لفتح وال�شلطة الفل�شطينية ومنظمة التحرير 

لكنها ا�شبحت منظمات اقل ح�شورا مما كانت عليه .
واال�شرتاتيجية  الدولية  العالقات  معهد  يف  الباحث  وي�شرح 
لعرفات،  احلركي  عمار،اال�شم  ابو  ان  بيطار  كرمي  باري�س  يف 
والتخطيط  املثثنثثظثثمثثات  بثثنثثاء  يف  ف�شل  ولثثكثثنثثه  �شلطته  مثثار�ثثس 

للم�شتقبل .
وتابع كان رجال ثوريا لكنه مل يكن رجل دولة.كان جيدا يف 
واليوم،  اال�شرتاتيجي  للتفكري  لي�س  ولكن  والتوا�شل  العمل 

قوة ال�شالح، وما حدث كان اإجبارا لهيئة املحكمة، وهذا 
ما و�شح جيدا للموؤ�ش�شات الدولية التي تراقب املوقف، 
3 ق�شاة من املحكمة تنحوا ليلة  اأن هناك  اإىل  م�شريا 
وبثثالثثتثثايل هيئة  املحكمة،  االإرهثثابثثي بحق  هثثذا احلثثثادث 
املحكمة مل تكن مكتملة، فتم املجيء بث 3 ق�شاة اآخرين 

لي�شاركوا دون حلف اليمني.
وقال �شالح : اإن املحاكم لي�شت معنية بتغيري الد�شاتري، 
فهذا حق جمل�س النواب الذي يقوم بال�شياغة بح�شب 
املثثقثثرتحثثات مثثثن الثثثقثثثوى الثث�ثثشثثيثثا�ثثشثثيثثة، واالأطثثثثثر العامة 
خالل  من  لل�شعب  احلكم  ويكون  العامل،  يف  للد�شاتري 
ال�شعوب  بيد  الد�شاتري  تغيري  فثثاإن  لذلك  اال�شتفتاء، 
فثثقثثط واأكثثثثثد رئثثيثث�ثثس جمثثلثث�ثثس الثثثثنثثثثواب، اأن الثثعثثمثثل جار 
طربق  بث  املوؤقت  مقره  من  النواب  جمل�س  لنقل  حاليا 

•• عوا�شم-وكاالت:

الليبي؛  مثثع دول اجلثثثثوار  مثث�ثثشثثاورات  الثثقثثاهثثرة  جتثثثري 
لثثدرا�ثثشثثة اآخثثثثر الثثثتثثثطثثثورات الثثتثثي طثثثثثراأت عثثلثثى ال�شاحة 
الليبية، على خلفية قرار الدائرة الد�شتورية للمحكمة 
العليا، القا�شي ببطالن انعقاد جل�شات جمل�س النواب، 
املحكمة  اأن  معلًنا  املجل�س  رف�شه  الثثثذي  الثثقثثرار  وهثثو 
امللي�شيات  وحما�شرة  ل�شغوط  نظًرا  االأهلية؛  تفتقد 

امل�شلحة لها.
وقالت م�شادر م�شرية اإن وزير اخلارجية �شامح �شكري 
نثثظثثرائثثه مثثن دول اجلثثثثوار، لتبادل  تثثوا�ثثشثثل هاتفيا مثثع 
ماأالتها  ودرا�ثثشثثة  الليبية،  الق�شية  يف  النظر  وجثثهثثات 
واالتثثثفثثثاق عثثلثثى مثثوقثثف مثثوحثثد يثثدعثثم اإنثثثهثثثاء االنق�شام 

احلادث يف ال�شارع الليبي.
ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ�ثثشثثارت 
كثثلثثف وزيثثثثر خثثارجثثيثثتثثه �ثثشثثامثثح �ثثشثثكثثري بثثتثثدار�ثثس االأمثثثر 
اأجل  مثثن  واالأجنبية؛  العربية  �ثثشثثواء  الثثثدول  اأغثثلثثب  مثثع 
الوقوف على روؤية املجتمع الدويل للق�شية التي توؤثر 

على م�شر ب�شكل كبري.
اجلوار  ودول  الثثثدويل  املجتمع  املثث�ثثشثثري  الثثوزيثثر  واأبثثلثثغ 
مبوقف بالده جتاه التطورات، الذي قال امل�شدر اإنه لن 
يخرج عن دعم املوؤ�ش�شات ال�شرعية، فيما من املنتظر اأن 

ُتعلن تلك الدول موقفها يف القريب العاجل.
وكانت م�شادر قد ذكرت اأن دوائر اتخاذ القرار امل�شرية 
يف  االأخثثثري  التطور  عقب  متوا�شلة  اجتماعات  عقدت 
القاهرة  موقف  على  والوقوف  درا�شته  اأجثثل  من  ليبيا 
املثثثدي القريب  فثث�ثثشثثاًل عثثن درا�ثثشثثة نتائجه عثثلثثى  مثثنثثه، 

واإمكانية تطور الو�شع على االأر�س.
ال�شعب  خلثثيثثارات  الثثداعثثم  موقفها  م�شر  جثثثددت  فيما 
التهديدات  رافثث�ثثشثثة  الثث�ثثشثثنثثدوق  �ثثشثثرعثثيثثة  الثثلثثيثثبثثي وفثثثق 

االإرهابية.
الرئي�س  اأعثثمثثال  جثثدول  مقدمة  الليبي  امللف  ويحجز 
بالده  �شيا�شة  واأولثثويثثة  ال�شي�شي،  عبدالفتاح  امل�شري 
الدبلوما�شية  عثثجثثلثثة  لثثتثثحثثريثثك  دفثثعثثه  مثثا  اخلثثارجثثيثثة، 
اأجل  مثثن  والثثدولثثيثثة  االإقليمية  املحافل  جتثثاه  امل�شرية 
ال  امل�شرية  امل�شالح  يثثخثثدم  مبثثا  الليبي  الثث�ثثشثثراع  اإنثثهثثاء 
ُتثثراقثثب دول  اإىل ذلثثثك،  بثثاأمثثن احلثثثدود  �شيما مثثا يتعلق 
االحتاد االأوروبي تطورات الق�شية الليبية بحذر �شديد 
عثثن موقفها جتاه  الثثثدول  تلك  مثثن  اأي  تعلن  بينما مل 

االأحداث االأخرية.
الدول  تلك  اأن عددا من  اإىل  الت�شريبات  بع�س  وت�شري 
موقف  ت�شكيل  اأجثثل  من  بينها؛  فيما  م�شاورات  جُتثثري 
االأممي  املبعوث  مثثع  بالتعاون  االأحثثثثداث،  جتثثاه  موحد 
رئي�س  اأكثثثد  مثثثثواز،  �ثثشثثيثثاق  لثثيثثون ويف  بثثرنثثارديثثنثثو  لليبيا 
النواب  اأن جمثثلثث�ثثس  �ثثشثثالثثح،  عثثقثثيثثلثثة  الثثلثثيثثبثثي،  الثثثربملثثثان 
العليا،  املحكمة  بقرار  متاأثر  وغري  اأعماله،  يف  م�شتمر 
الذي كان قثثرارا �شادرا من دون جهة اخت�شا�س وقال 
من  خثثثرج  الثثثقثثثرار  اإن  �شحفية،  تثث�ثثشثثريثثحثثات  يف  �ثثشثثالثثح 
الدائرة الد�شتورية داخل املحكمة العليا ولي�س حمكمة 
بالتدخل يف  لي�شت معنية  بالتايل  د�شتورية عليا، وهي 
�شحة اأو عدم �شحة مواد د�شتورية. واأردف: م�شتمرون 

يف واجبنا الد�شتوري الوطني .
واأو�شح �شالح اأن الق�شاء يف ليبيا مهدد، وو�شح ذلك يف 
احلكم الق�شائي امل�شي�س ، الذي �شدر حتت �شغوط من 

االأ�شا�شي  املثثقثثر  مبثابة  هثثي  الثثتثثي  بثثنثثغثثازي،  مدينة  اإىل 
للربملان.

يف غثث�ثثشثثون ذلثثثك، و�ثثشثثل املثثثثربوك قثثريثثرة عثثمثثران وزير 
راأ�ثثس وفد  قادما على  ام�س  القاهرة  اإىل  الليبي  العدل 
بطائرة خا�شة من طربق يف زيارة مل�شر ت�شتغرق عدة 
اأيام لبحث التطورات االأخرية يف بالده ودعم العالقات 

بني م�شر وليبيا.
وقالت م�شادر مطلعة اإن الوزير الليبي �شيلتقي خالل 
زيارته كبار امل�شوؤولني خا�شة يف وزارة العدل والق�شاء 
املثث�ثثشثثري لبحث اآخثثثر الثثتثثطثثورات يف بثثثالده و�ثثشثثبثثل دعم 
الق�شاء  جمثثال  يف  وليبيا  م�شر  بثثني  التعاون  عثثالقثثات 
اإعادة  يف  امل�شرية  اخلثثثربات  مثثن  واال�شتفادة  والثثقثثانثثون 

تاأهيل منظومة الق�شاء والعدل يف ليبيا.

�صرطي اإ�صرائيلي يقتل فل�صطينيًا بدم بارد
•• القد�ص املحتلة -اأ ف ب:

كيفية  االإنثثرتنثثت  على  فل�شطينيون  نا�شطون  بثه  فيديو  ت�شجيل  ك�شف 
مقتل ال�شاب الفل�شطيني خري حمدان )22 عاماً( من بلدة كفركنا داخل 
الغا�شب  ال�شاب  حماولة  الت�شجيل  ويظهر  ال�شبت.  فجر  االأخ�شر  اخلط 
مهاجمة �شيارة لل�شرطة االإ�شرائيلية بعد اقتحامها البلدة، وقيام عنا�شر 
بكل  عليه  ال�شيطرة  با�شتطاعتهم  كان  اأنثثه  علماً  بثثارد،  بدم  بقتله  ال�شرطة 
�شهولة. وياأتي قتل ال�شاب يف اأجواء من التوتر ال�شديد يف القد�س ال�شرقية 
املحتلة ويف ال�شفة الغربية املحتلة. يف املقابل، قال بيان �شادر عن ال�شرطة 
�شمال  كفركنا  يف  اأقربائه  اأحثثد  توقيف  خالل  تدخل  خري  اإن  االإ�شرائيلية 
اإ�شرائيل، مهدداً ال�شباط ب�شكني. واأ�شاف امل�شدر نف�شه اأن ال�شرطة اأطلقت 
اأن الفيديو اأظهر اأن  عدة عيارات حتذيرية قبل اأن تفتح النار عليه، علماً 
اإن ترجل  ما  النار من م�شد�شه مبا�شرة  اأطلق  الفتى  الثثذي قتل  ال�شرطي 
من ال�شيارة الع�شكرية. واأو�شحت ال�شرطة اأن ال�شاب تويف خالل نقله اإىل 

امل�شت�شفى.
ال�شبت  �شباح  اأقثثامثثوا  �شاباً   50 نحو  اإن  االإ�شرائيلية  ال�شرطة  قالت  كما 
اأنها متكنت  القرية، مو�شحة  عند مدخل  باإطارات  النار  واأ�شعلوا  حواجز 
من تفريقهم وتعزيز قواتها يف القطاع. وذكرت اإذاعة جي�س االحتالل اأن 

جتار كفركنا يقومون باإ�شراب احتجاجي.
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•• �شنعاء-وكاالت:

االأول، من  ام�س  اأُعلن عنها  التي  اليمنية،  للحكومة  الت�شكيلة اجلديدة  خلت 
اأي ح�شور للحراك اجلنوبي املطالب باالنف�شال عن ال�شمال وا�شتعادة الدولة 
�شابقة  وتقارير  لتوقعات  الت�شكيل احلكومي خمالفا  ال�شابقة وجاء  اجلنوبية 
الت�شكيلة  اأن  والعربية ورغم  املحلية  االإعثثالم  ُن�شرت يف عدد كبري من و�شائل 
ال�شخ�شيات  اإن هذه  اأن احلثثراك يقول  اإال  ت�شمنت ثالث �شخ�شيات جنوبية، 
ظهرت للمرة االأوىل يف فعاليات موؤمتر احلوار اليمني، وقدمت نف�شها ممثال 
للحراك اجلنوبي، بينما مل يكن لها اأي ح�شور يذكر يف ال�شاحة اجلنوبية قبل 
الت�شكيلة اجلديدة، هي  ت�شمنتها  التي  وال�شخ�شيات اجلنوبية   . املوؤمتر  هذا 
بدر با�شلمة الذي �شغل من�شب وزير النقل، وغالب عبد اهلل مطلق، يف من�شب 
وزير الدولة ل�شوؤون تنفيذ خمرجات احلثثوار، بينما ت�شلم ريا�س يا�شني عبد 

علقات جيدة 
مع كل املرت�سحني

الثث�ثثشثثورى يف  رئي�س جمل�س  واأكثثثد 
العيادي،  فتحي  النه�شة  حثثركثثة 
النهائي  احلثثثثثثثثزب  مثثثثوقثثثثف  عثثثثثن 
املرت�شحة  الثثث�ثثثشثثثخثثث�ثثثشثثثيثثثات  مثثثثثن 
دعا  حيث  الرئا�شية  لالنتخابات 
�شمائرهم  حتكيم  اإىل  الناخبني 
على  حتثثافثثظ  �شخ�شية  وانثثتثثخثثاب 
وت�شمن  الثثدميثثقثثراطثثي  الثثنثثظثثام 
عدم التغول وهو ما يعني اختيار 

احلياد.
وكان �شورى النه�شة، اأعلى �شلطة 
املوؤمتر  بعد  احلثثثزب  يف  تقريرية 
العام، قد �شهد نقا�شات م�شتفي�شة 
وفق ما توؤكده م�شادر مطلعة بني 
تثثوجثثهثثني رئثثيثث�ثثشثثيثثني. فثثقثثد ارتثثثاأى 
البع�س الدفع نحو دعم �شخ�شية 
الرئا�شي،فيما  ال�شباق  يف  بعينها 
�شّوتت االأغلبية على خيار احلياد 
النه�شة  الأنثثث�ثثثشثثثار  املثثثجثثثال  وفثثتثثح 
الذين �شيختارون يف كنف احلرية 

و دون و�شاية من قيادة احلركة.
اأكد  لثثثقثثثرار حثثركثثتثثه،  �ثثشثثرحثثه  ويف 
امل�شت�شار ال�شيا�شي حلركة النه�شة 
احلركة  ذهثثثاب  اأّن  زيثثتثثون  لطفي 
نحو عدم دعم اأي مر�شح للرئا�شة 
كثثان هثثدفثثه تثثرك حثثريثثة االختيار 
لثثقثثواعثثد احلثثركثثة واأنثث�ثثشثثارهثثا مبا 
م�شددا  �شمائرهم،  عليهم  متليه 
اأي  الثثقثثرار ال يعك�س  اأّن هثثذا  على 
ال�شلب  اأو  باالإيجاب  �شواء  موقف 
الث27 مرت�شحا، واأن حركة  جتاه 
تثثتثثعثثامثثل مثثعثثهثثم جميعا  الثثنثثهثث�ثثشثثة 

على قدم امل�شاواة، ح�شب تعبريه.
واأ�ثثشثثاف زيثثتثثون، اأن الثثقثثرار �شدر 
بثثعثثد نثثقثثا�ثثشثثات طثثويثثلثثة اأفثثثثثثرزت يف 
يق�شي  ر�ثثشثثمثثيثثا  مثثوقثثفثثا  االأخثثثثثثري 
باملحافظة على عالقات جيدة مع 
الوقت  نف�س  ويف  املرت�شحني،  كل 
حللفاء  احلرية  من  هام�س  تثثرك 
ال�شخ�شية  انثثتثثخثثاب  يف  النه�شة 

التي تتنا�شب وتطلعاتهم.
اإذا كان القرار الذي اتخذه  وعّما 
�ثثثشثثثورى احلثثثركثثثة يعك�س  جمثثلثث�ثثس 
خيارا بعدم املغامرة وم�شاندة اأحد 
االأغلبية  حثثزب  ملر�شح  املناف�شني 
الباجي  الثثثربملثثثان اجلثثديثثد  داخثثثل 
اأمل التحالف  ال�شب�شي على  قائد 
نثثثداء تون�س واحلثث�ثثشثثول على  مثثع 
احلكومة  �شمن  وزاريثثثثة  حثثقثثائثثب 
الثثثتثثثي �ثثشثثيثث�ثثشثثكثثلثثهثثا، قثثثثثال زيثثثتثثثون: 
لنكون  اأحثثثد  وراء  ن�شعى  ال  نحن 
داخثثثل احلثثكثثومثثة، ومثثوقثثفثثنثثا لي�س 
منها..  جثثزءا  لنكون  اأبثثدا متهيدا 
فاحلكومة لي�شت جزاءا ملوقف ما 
الطرف  وعلى  م�شوؤولية،  هي  بل 
املثثكثثلثثف بثثتثث�ثثشثثكثثيثثلثثهثثا )حثثثثثزب نثثثداء 
العليا  للم�شلحة  النظر  تون�س( 

للبالد ال املواقف والوالءات .
وتثثابثثع الثثقثثيثثادي الثثبثثارز يف حركة 
النه�شة لطفي زيتون: �شالحيات 
اأ�شا�شا يف  تتمثل  ال�شورى  جمل�س 
حتديد م�شلحة احلركة، وموقفه 
بثثاحلثثيثثاد فثثيثثمثثا يخ�س  الثثقثثا�ثثشثثي 
االنتخابات الرئا�شية كان يف اإطار 
احلركة  مطامح  يحقق  ما  اإقثثثرار 
املخول  اجلهة  راعثثت  واإذا  اأكثثثرث.. 
املرحلة  اأن  احلكومة  ت�شكيل  لها 
تتطلب حكومة وحدة وطنية وكنا 
اأما  مثث�ثثشثثتثثعثثدون..  فنحن  �شلبها 
كثثذلثثك فنحن  االأمثثثثر  يثثكثثن  اإذا مل 

امل�شروع  هثثثذا  جنثثثاح  اأن  واأ�ثثثشثثثاف 
اإىل  يثثبثثقثثى يف حثثثاجثثثة  الثث�ثثشثثيثثا�ثثشثثي 
الدولة  مثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثات  كثثل  ا�ثثشثثتثثقثثرار 
جمابهة  يف  دورهثثثثثثثا  لثثتثث�ثثشثثرتجثثع 
الدميقراطية  وتثبيت  االإرهثثثثثاب 
االقت�شادية  االأو�ثثثشثثثاع  واإ�ثثثشثثثالح 

واالجتماعية.
يذكر اأن احلركة الد�شتورية كانت 
م�شاندتها  عثثثن  بثثثدورهثثثا  اأعثثلثثنثثت 
لثثثثرت�ثثثثشثثثثح رئثثثثيثثثث�ثثثثس حثثثثثثثثزب نثثثثثثداء 
ال�شب�شى  قثثثائثثثد  الثثبثثاجثثى  تثثونثث�ثثس 
املقبلة  الثثرئثثا�ثثشثثيثثة  لثثالنثثتثثخثثابثثات 
ودعثثثثثت كثثثافثثثة الثثثد�ثثثشثثثتثثثوريثثثني اإىل 
اأّكد  حثثني  يف  لفائدته  الت�شويت 
الرئا�شية  لالنتخابات  املثثرت�ثثّشثثح 
كثثمثثال مثثثرجثثثان انثثثه يف حثثثال عدم 
االأول لالنتخابات  الدور  فوزه يف 
الثثرئثثا�ثثشثثيثثة، فثثثانثثثه �ثثشثثيثثدعثثم احد 
يف  الد�شتورية  العائلة  مر�شحي 
الثثثثدورة الثثثثثانثثيثثة واعثثتثثرب مرجان 
اأم�س  �ثثشثثحثثفثثي  مثثثثوؤمتثثثثر  خثثثثثالل 
ال�شبت اأّن على رئي�س اجلمهورية 
احلكومة  مثثع  وفثثثثاق  يف  يثثكثثون  اأن 

القادمة. 
ظهور  بعد  الت�شريح  هثثذا  ويثثاأتثثي 
معلومات عن لقاءات بني الباجي 
مرجان  كثثمثثال  و  ال�شب�شي  قثثائثثد 
مرجان  لثثتثثخثثّلثثي  بينهما  واتثثثفثثثاق 
عن الرئا�شة لفائدة الباجي قائد 

ال�شب�شي.

اإجبار املرزوقي على املغادرة
باحلملة  مثثثتثثث�ثثثشثثثل  �ثثثثشثثثثيثثثثاق  ويف 
منطقة  �ثثثثثشثثثثثادت  االنثثثثتثثثثخثثثثابثثثثيثثثثة، 
القريوان  حمافظة  من  بوحجلة 
حثثالثثة من   ، ال�شبت  اأمثث�ثثس  �ثثشثثبثثاح 
واالحتقان  واالحثثتثثجثثاج  الفو�شى 
يف �ثثشثثفثثوف االأهثثثثايل عثثلثثى خلفية 
حممد  للرئا�شية  املرت�شح  زيثثثارة 
املن�شف املرزوقي مما اجربه على 

مغادرة املنطقة.
واأفاد ت م�شادر اإعالمية متطابقة، 
�شاحة  نثثحثثو  تثثوجثثه  املثثثرزوقثثثي  اأن 
األقى  اأيثثن  املدينة  و�شط  ال�شهداء 
�شبب  اأن  خثثاللثثهثثا  مثثن  قثثثال  كلمة 
بوحجلة  مبنطقة  التنمية  تثثاأخثثر 
النظام  نفوذ  وتوا�شل  الف�شاد  هو 
تعجب  مل  مثثثربرات  وهثثي  ال�شابق 
احلا�شرين الذي طالبوه بوعوده 
�شنة  لهم  زيثثارتثثه  خثثالل  ال�شابقة 
2011 و�شرعان ما حتول امل�شهد 
املرزوقي  اجثثثرب  ممثثا  فثثو�ثثشثثى  اإىل 

على مقاطعة كلمته واملغادرة.
مثثثن جثثهثثة اأخثثثثثثثرى، عثثثثرّب االأمثثثثني 
لل�شغل  التون�شي  لثثالحتثثاد  الثثعثثام 
من  خ�شيته  عن  العبا�شي،  ح�شني 
العنف مبنا�شبة االنتخابات  عودة 
الرئا�شية بعد التهديدات ال�شادرة 
عن رابطات حماية الثورة املنحلة 

بالقانون.
الأي  ميكن  ال  انه  العبا�شي  واأ�شار 
اأن  الثثروابثثط  هثثذه  با�شم  متحدث 
فالثورة  الثثثثثثثورة،  بثثا�ثثشثثم  يثثتثثحثثدث 
ويحميها  االأبثثثي  �شعبها  يحميها 
غري  وال�شيء  والد�شتور  القانون 
ذلثثثثك حثث�ثثشثثب تثثعثثبثثريه كثثمثثا �شكر 
العليا  الهيئة  العام تدخل  االأمني 
هذه  ملثثنثثع  لثثالنثثتثثخثثابثثات  امل�شتقلة 
بالعنف  الثثتثثاأثثثري  مثثن  الثثرابثثطثثات 
التدخل  وحثثيثثا  االنثثتثثخثثابثثات،  على 
العمومية  لثثثلثثثنثثثيثثثابثثثة  الثثث�ثثثشثثثريثثثع 

للتحقيق يف املو�شوع.

موجودون يف الربملان وكفى .
زعثثثثيثثثثم حركة  دعثثثثثثا  جثثثهثثثتثثثه  مثثثثثن 
قواعد  الغنو�شي  را�ثثشثثد  النه�شة 
حثثثزبثثثه انثثثتثثثخثثثاب الثثرئثثيثث�ثثس الثثثذي 
االنتخابات  يف  احلثثثريثثثات  يثثحثثمثثي 
فخورون  نحن  وقثثثال:   الرئا�شية 
ندعو  و  الثث�ثثشثثورى  جمل�س  بثثقثثرار 
قواعدنا و التون�شيني اإىل انتخاب 
رئثثيثث�ثثس �ثثشثثامثثن لثثلثثدميثثقثثراطثثيثثة و 

يحمي احلريات .

ثقة الفريخة
 وم�سري املرزوقي 

تقّدم  مل  الثثنثثهثث�ثثشثثة  اأّن  ويثثثثذكثثثثر 
الرئا�شية،  داخلها يف  مر�شحا من 
اأّن  لكّن املراقبني واملحّللني يرون 
املوؤقت  الرئي�س  مثل  �شخ�شيات 
املن�شف  حمثثمثثد  واليثثتثثه  املنتهية 
امل�شتقل  واملثثثرت�ثثثشثثثح  املثثثثثرزوقثثثثثي، 
الثثثثثربملثثثثثان اجلثثثديثثثد  ونثثثائثثثبثثثهثثثا يف 
اأن  الثثثثفثثثثريثثثثخثثثثة، ميثثثثكثثثثن  حمثثثثمثثثثد 
حتظى بدعم قواعد احلركة التي 
اأّنثثثهثثثا خثثثرّيت عثثثدم املغامرة  يثثبثثدو 
ملر�شح  املناف�شني  اأحثثثد  ومثث�ثثشثثانثثدة 
قائد  الباجي  تون�س  نثثداء  حركة 
بحظوظ  ينطلق  الثثثذي  ال�شب�شي 
اإىل  االأّقثثثثثل  عثثلثثى  لل�شعود  وافثثثثرة 
الدور الثاين وفق عديد املوؤ�شرات 

واملعطيات ال�شيا�شية.
موقف  اأّن  مثثثثراقثثثثبثثثثون،  ويثثثثثثثرى 
الثثنثثهثث�ثثشثثة كثثثثان خمثثثرجثثثا ذكثثثيثثثا ال 
يغ�شب حركة نداء تون�س وال يزرع 
الفو�شى والتمرد داخل قواعدها، 
الراف�شة  الثثث�ثثثشثثثريثثثحثثثة  خثثثا�ثثثشثثثة 
لثثكثثل تثثعثثامثثل مثثع الثثثنثثثداء وزعيمه 
اأّن  يعترب  بل هناك من  ال�شب�شي، 
هذا احلياد �شيكون يف �شالح قائد 
منه  �شي�شتفيد  الثثثثذي  الثث�ثثشثثبثث�ثثشثثي 
ال�شلبة  النواة  اأ�شوات  اأّن  باعتبار 
املر�شحني  بني  �شتتفرق  للنه�شة 

املعركة  لكن هل  ي�شخرون؟  ممن 
احلقيقة  يف  لثثيثث�ثثشثثت  االنثثتثثخثثابثثيثثة 
�ثثشثثمثثن حتثثالثثف نثثثثداء تثثونثث�ثثس بني 
وقد  حمتملني.  مرت�شحني  عثثدة 
احلقيقي  املثثثر�ثثثشثثثح  بثثثثثاأن  نثثتثثفثثاجثثاأ 

للنداء مل يظهر بعد .

دعم جديد لل�سب�سي
زعثثثيثثثم  يثثثثثوا�ثثثثثشثثثثثل  االأثثثثثثثثثثنثثثثثثثثثاء،  يف 
التيار  تثثونثث�ثثس حثث�ثثشثثد دعثثثم  نثثثثداء 
ال�شياق،  هثثثثذا  ويف  الثثثد�ثثثشثثثتثثثوري، 
كافة  الد�شتوري  اللقاء  حزب  دعا 
واأع�شائه  ومثثنثثا�ثثشثثلثثيثثه  كثثثثثثثوادره 
واأنثث�ثثشثثاره بثثالثثداخثثل واخلثثثثارج اإىل 
الباجي  لفائدة  بكثافة  الت�شويت 
نوفمرب   23 يثثوم  ال�شب�شي  قثثائثثد 
الذي  للم�شروع  انت�شارا  اجلثثاري 
بثثثداأتثثثه احلثثثركثثثة الثثوطثثنثثيثثة وذلك 
اأ�شدره  بثثيثثان  يف  جثثثاء  مثثا  بح�شب 

اأم�س ال�شبت.
واعترب اأن رئي�س حركة نداء تون�س 
الباجى قائد ال�شب�شى وما يختزله 
من م�شروع �شيا�شي وح�شاري هو 
االأقدر يف هذه املرحلة على توحيد 
الدولة  حثثثول  الثثتثثونثث�ثثشثثي  الثث�ثثشثثعثثب 
املهابة  املثثثدنثثثيثثثة  الثثثدميثثثقثثثراطثثثيثثثة 
املثث�ثثشثثروع الوطني  تثثوا�ثثشثثل مثثع  يف 
مبقاليد  االأجثثثدر  وهثثو  التون�شي، 
يف  التون�شية  اجلمهورية  رئا�شة 
تاريخ  من  املف�شلية  املرحلة  هذه 
يف  ورد  مثثا  وفثثق  التون�شي  ال�شعب 

ن�س البيان.
وجاء يف ذات البيان اأن حزب اللقاء 
الد�شتوري ي�شجل بكل ارتياح بروز 
كتلة اأغلبية دميقراطية يف جمل�س 
نواب ال�شعب، معتربا ذلك انت�شارا 
ال�شعب  اأطثثيثثاف  اأغلبية  لتطلعات 
يف دولة دميقراطية متفتحة تقود 
اال�ثثشثثالحثثى على قاعدة  املثث�ثثشثثروع 

الدميقراطية واملواطنة.

حزبه،  وح�شل  لها،  قدمها  التي 
حثثثثثزب الثثثتثثثكثثثتثثثل، عثثثلثثثى �ثثشثثفثثر من 

املقاعد يف الربملان اجلديد.
عديد  النه�شة  حركة  اأبقت  هكذا 
املرت�شحني للرئا�شة الطامعني يف 
اأن  الت�شلل، بعد  املبا�شر يف  دعمها 
لقواعدها الختيار  تركت احلرية 
مثثن يثثريثثدون مثثن املثثرت�ثثشثثحثثني يف 
اأربك  مثثوقثثف  وهثثثو  االأول،  الثثثثدور 
عديد املرت�شحني واأولهم الرئي�س 
الذي  املثثرزوقثثي،  من�شف  املتخلي 
تفيد توقعات املراقبني حول عدد 
يتح�شل  اأن  التي ميكن  االأ�شوات 
عثثلثثيثثهثثا مثثثن حثثثزبثثثه، املثثثثوؤمتثثثثر من 
االأحزاب  وبقية  اجلمهورية،  اأجل 
اأعلنت  ال�شغرى واجلمعيات التي 
مثثنثثهثثا ذلك  يثثتثثوقثثع  اأو  مثث�ثثشثثانثثدتثثه 
اأ�شوات  دون  �ثثشثثوت  األثثثثف   250
الثثنثثهثث�ثثشثثويثثني ، وهثثثي حثث�ثثشثثيثثلثثة ال 

ميكن اأن ت�شعه يف الدور الثاين.
اأن  اأّن املرزوقي �شبق له  اإىل  ي�شار 
النه�شة  �شعب  �شّماهم  من  غثثازل 
اأ�شواتهم للبقاء يف  ، وراهثثن على 
ق�شر قثثرطثثاج، وعثثدم دعثثوة قيادة 
ودعمه  مثث�ثثشثثانثثدتثثه  اإىل  الثثنثثهثث�ثثشثثة 
ب�شكل �شريح قد يربك ح�شاباته، 
ويقلل من حظوظه مبا اأنها متثل 
األف �شوت متنحها القدرة   900
ال�شباق  جمريات  يف  التحكم  على 
من  ح�شمه  نقل  مل  اإن  الرئا�شي، 

الثثقثثبثثائثثل. وُيالحظ  بثثني  وتثثتثثوزع 
انه ع�شية اإ�شدار النه�شة لبيانها، 
املرت�شح  الثثفثثريثثخثثة  حمثثمثثد  قثثثثال 
يف  ونائبها  الرئا�شية  لالنتخابات 
الواثق،  بلهجة  اجلثثديثثد  الثثربملثثان 
من  العديد  مع  الت�شاور  بعد  انثثه 
واملحادثات  ال�شيا�شيني  الثثفثثرقثثاء 
مع االأطياف القريبة منه، حت�شل 
على الدعم الالزم الذي �شيوؤهله 
لثثلثثو�ثثشثثول اإىل الثثثثثدور الثثثثثثثاين يف 
القادم،  االنثثتثثخثثابثثي  اال�ثثشثثتثثحثثقثثاق 
اجلديني  املناف�شني  من  و�شيكون 
واأفاد،  تون�س  رئي�س  من�شب  على 
ح�شب ما جاء يف بيانه، اأن النتائج 
�شتكون حتما على عك�س ما تروج 
لثثه بثثعثث�ثثس االأطثثثثثثراف الثثتثثي تعمل 
�شيقة  حزبية  م�شالح  اأجثثثل  مثثن 
والتاأثري  الثثعثثام  الثثثثثراأي  لت�شليل 

عليه.
الفريخة  ل  حت�شّ هثثل  والثث�ثثشثثوؤال، 
عثثثلثثثى دعثثثثثم �ثثشثثمثثنثثي و�ثثثثشثثثثري من 
كان  الثثذي  للحرج  النه�شة جتنبا 
�شركائها  لغري  انحيازها  �شيثريه 
املن�شف  مقدمتهم  ويف  ال�شابقني 
جعفر،  بثثن  وم�شطفى  املثثثرزوقثثثي 
هثثثثثذا االأخثثثثثثثري الثثثثثثذي خثثثثثرج اأكثثثثرب 
اخلثثثا�ثثثشثثثريثثثن عثثلثثى االإطثثثثثثثالق من 
مثث�ثثشثثاركثثتثثه حثثكثثم الثثنثثهثث�ثثشثثة، حيث 
طموحه  يف  مثث�ثثشثثانثثدتثثهثثا  يثثنثثل  مل 
جثثلثثيثثل اخلدمات  رغثثثم  الثثرئثثا�ثثشثثي 

على حملة املرزوقي االنتخابية.
امل�شتقل  الثث�ثثشثثابثثق  الثثنثثائثثب  وفثث�ثثّشثثر 
للنه�شة  التابعة  تون�س  قائمة  يف 
واملفكر  الثثتثثاأ�ثثشثثيثث�ثثشثثي  املثثجثثلثث�ثثس  يف 
ابثثثو يثثعثثرب املثثثرزوقثثثي قثثثرار حركة 
خ�شارة  على  تاأكيد  باأنه  النه�شة 
رئي�س اجلمهورية احلايل حممد 
ال�شباق  يف  املثثثثثرزوقثثثثثي  املثثنثث�ثثشثثف 
الثثرئثثا�ثثشثثي املثثنثثتثثظثثر، مثثو�ثثشثثحثثا اأن 
لقواعدها  النه�شة  حركة  اإعثثالن 
وكاأنه  مثثر�ثثشثثح  الأي  دعثثمثثهثثا  عثثثدم 
تلزمهم  ال  بثثاأنثثهثثا  لثثهثثم  تثث�ثثشثثريثثح 
كان  الثثذي  للمرزوقي  بالت�شويت 
لثثلثثحثث�ثثشثثول عثثلثثى دعمهم  االأقثثثثثرب 

قبل وقت ق�شري.
وحول هوية امل�شتفيد االأكثثرب من 
هثثثذا الثثثقثثثرار، حثث�ثثشثثب راأيثثثثثه، توقع 
االأ�ثثشثثتثثاذ اأبثثثو يثثعثثرب املثثثرزوقثثثي اأن 
مر�شح حركة نداء تون�س الباجي 
قثثثائثثثد الثث�ثثشثثبثث�ثثشثثي �ثثشثثيثثكثثون اأكثثثثرث 
حتالف  بعد  خا�شة  امل�شتفيدين 
الرتويكا  اأطثثثثثراف  �ثثشثثّد  اجلثثمثثيثثع 
ح�شب ما بينته نتائج االنتخابات 
الثثتثث�ثثشثثريثثعثثيثثة، وهثثثو دلثثيثثل عثثلثثى اأن 
كثثثال مثثثن املثثثثرزوقثثثثي وبثثثثن جعفر 
للقوى  بالن�شبة  انتهوا  وال�شابي 
بقية  اأن  اإىل  م�شريا  االجتماعية، 
وزن  اأي  لثثهثثم  لثثيثث�ثثس  املثثرت�ثثشثثحثثني 
�شيا�شي  تثثثاريثثثخ  وال  مثثا�ثثشثثي  وال 
اأدري  واأ�ثثشثثاف ال  بثثه..  ي�شهد لهم 

اجلولة االوىل0
اأّن  يثثثدرك  املثثثرزوقثثثي  اأّن  �ثثشثثك  وال 
وبع�س  حثثثزبثثثه  اأنثثث�ثثثشثثثار  اأ�ثثثثشثثثثوات 
اأعلنت  الثثتثثي  الثث�ثثشثثغثثرى  االأحثثثثثزاب 
دعمه ال تكفي لتامني فثثوزه، وان 
الرئا�شي  الق�شر  يف  بقائه  �شراع 
حتثث�ثثشثثمثثه قثثثثواعثثثثد الثثنثثهثث�ثثشثثة دون 
ي�شتمر  اأن  ُينتظر  لذلك  �شواها، 
يف حماولة ا�شتقطابهم، خا�شة اأّن 
�شريحة منهم ال ُتخفي انت�شارها 
له اأّيا كان قرار القيادة، وحتديدا 
ال�شقور  بثثجثثنثثاح  يثثو�ثثشثثفثثون  مثثثن 

داخل احلركة.
عدم  اأّن  اإىل  حمثثلثثلثثون،  ويثث�ثثشثثري 
جانب  اإىل  علنا  النه�شة  وقثثثوف 
نثثثتثثثائثثثج حزبه  مثثثثثثرده  املثثثثثرزوقثثثثثي، 
املرتدية يف االنتخابات الت�شريعية 
وقثثنثثاعثثة جثثثزء مثثثن قثثيثثاداتثثهثثا بان 
اأ�شبح  املثثرزوقثثي  املن�شف  تر�شيح 
اأكثثثرث مثثنثثه فثثر�ثثشثثة للنجاح،  عثثبثثئثثاً 
انثثه ببقائه  اآخثثثرون  يوؤكد  يف حني 
االأقل  على  ظاهرّيا  احلثثيثثاد،  على 
، جمل�س �شورى النه�شة يقرر اأن 

ال يتكبد هزمية اأخرى علنية .
ي�شتبعد  مثثن ال  هثثنثثاك  املثثقثثابثثل  يف 
دون  املر�شح   ، املثثرزوقثثي  يثثكثثون  اأن 
العتبارات  الثثنثثهثث�ثثشثثة  مثثن  اإعثثثثالن 
والرتباطات  بثثاملثثّرة  تون�شية  غثثري 
جّل  اأّن  بدليل  م�شرتكة  خارجية 
قواعد النه�شة االآن هم القائمون 

تركت لقواعدها حرية الختيار

تون�س: النه�صة تقرر عدم دعم اأي مر�صح للرئا�صية!
مر�سح رئا�سي ونائب النه�سة يف الربملان يثق يف املرور للدور الثاين! 

فتحي العيادي

هل يكون حممد فريحة 
املرزوقي يرتبكمر�شح النه�شة ال�شمني؟

الباجي يوا�شل 
ح�شد دعم 
الد�شتوريني

قواعـد النه�صــة 
م�صري  يف  تتحكم 
بقــاء املرزوقــي 
قرطــاج  بق�صــر 

ــقــاء  ــل حــــزب ال
ـــتـــوري  ـــص ـــد� ال
يدعــم ال�صـب�صي 
الــرئــا�ــصــيــة يف 

املركزية النقابية تخ�سى عودة العنف خلل النتخابات الرئا�سية

حركة  بدعم  �سيح�سى  للرئا�سة  مر�سح  اأي  بخ�سو�س 
النه�سة مبا اأنها مل تقدم اأي مر�سح لل�سباق نحو قرطاج، 
النتخابات  نتائج  يف  تاأثري  قرارها  مل�سمون  اأنه  علما 
نوفمرب  من  والع�سرين  الثالث  يف  املقررة  الرئا�سية 
اجلماهريية  قاعدتها  حجم  اإىل  بالنظر  اجلـــاري، 

كثاين قوة انتخابية بعد حركة نداء تون�س .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

وطيف  الداخلية  امل�ساورات  من  ماراتون  وبعد  اأخريا، 
النه�سة  حــركــة  اأ�ــســدلــت  للرئا�سة،  املرت�سحني  مــن 
الإ�سلمية يف تون�س ال�ستار على م�سل�سل من �ستدعم من 
للت�سويق  حدا  بقرارها  وا�سعة  للرئا�سية،  املرت�سحني 

الذي واكب انتظار اإعلنها عن مر�سحها املف�سل، ومنهية 
بذلك تعب طابور املرت�سحني الواقفني على بابها خاطبني 
النه�سة يف  اأعلنت حركة  ودها ومنتظرين جوابها. فقد 
ختام اجتماع جمل�س �سورى احلركة، عن عدم دعمها لأي 
الرئا�سية تاركة لقواعدها حرية  مر�سح يف النتخابات 
للتكهنات  حــدا  لي�سع  الإعـــلن  هــذا  ويــاأتــي  الختيار.  

جمل�س �شورى النه�شة اتخذ قراره

اهلل، حقيبة ال�شحة العامة وال�شكان. ويف ال�شياق ذاته، اكتظت مواقع التوا�شل 
االجتماعي باآالف الدعوات التي اأطلقها ن�شطاء جنوبيون يف اليمن، طالبوا فيها 
قائد املنطقة الع�شكرية الرابعة بعدن، اللواء الركن حممد ال�شبيحي، باإعالن 
اعتذاره عن من�شب وزير الدفاع الذي منحته اإياه الت�شكيلة االأخرية للحكومة 
وو�شف النا�شطون ت�شليم وزارة الدفاع لل�شبيحي بالفخ الذي يراد منه اإبعاده 
. ومتكن م�شلحو احلوثي من  املحافظة يف فو�شى عارمة  عثثدن، الإغثثراق  عن 
دخول عدن بعد اأ�شابيع من املمانعة التي اأبداها ال�شبيحي، وا�شتقدامه االآالف 
من اللجان ال�شعبية من حمافظات جنوبية جماورة حلماية املوؤ�ش�شات واملن�شاآت 
العامة واخلا�شة يف عدن ويفر�س ال�شبيحي طوقا اأمنيا على عدن، التي ت�شهد 
اعت�شاما �شلميا مفتوحا منذ اأ�شابيع الأن�شار احلراك اجلنوبي، الذين يوؤكدون 
التي  ال�شابقة  اجلنوبية  الدولة  وا�شتعادة  ال�شمال  عن  باالنف�شال  مطالبهم 

دخلت يف وحدة اندماجية مع اليمن ال�شمايل يف 1990.

•• دم�شق-وكاالت:

النظام  قوات  اإن  )معار�شة(،  االإن�شان  حلقوق  ال�شورية  ال�شبكة  قالت 
ال�شراع  بثثدء  منذ  مثثدر�ثثشثثة،  اآالف  اأربثثعثثة  حثثثوايل  ا�شتهدفت  الثث�ثثشثثوري 
واأكدت املنظمة يف تقرير لها اأن 450 من املدار�س  امل�شلح يف 2011. 
اأغلبها يف حم�س وريف دم�شق وحلب  ُدمثثرت ب�شكل كامل،  امل�شتهدفة 
مدر�شة  و423  اآالف  بثالثة  حلقت  التي  االأ�ثثشثثرار  اأن  اإىل  م�شرية   ،
اأخرى ترتاوح ما بني املتو�شطة والن�شبية. ولفت التقرير اإىل اأن بع�س 
ُحولت  فيما  للنازحني،  مقرات  اإىل  ُحولت  ن�شبياً  املت�شررة  املثثدار�ثثس 
من  وامل�شابني  اجلرحى  ملعاجلة  ميدانية  م�شاٍف  اإىل  اأخثثرى  مدار�س 

جراء الق�شف الع�شوائي لقوات النظام .
 1200 اأن قثثثوات االأمثثثن واجلثثيثث�ثثس النظامي حثثولثثت قثثرابثثة  واأ�ثثشثثاف 

مدر�شة اإىل مراكز اعتقال وتعذيب يف ظل اكتظاظ ال�شجون املركزية 
باأعداد هائلة من املعتقلني جتاوزت 215 األفا، اأغلبهم اعتقلوا تع�شفياً، 
اإ�شافة اإىل ا�شتخدام عدد من املدار�س كمقرات اأمنية يقيم فيها عنا�شر 
ال�شورية ويتم من خاللها ق�شف االأحياء املجاورة  االأمن واملخابرات 
اإن  املا�شي،  االأ�شبوع  قالت  الدولية،  االأطفال  اأنقذوا  وكانت منظمة   .
ال�شراع امل�شتمر يف �شوريا حرم نحو ثالثة ماليني طفل من التعليم 
، م�شرية اإىل اأن �شوريا اأ�شبحت ثاين اأ�شواأ دولة حول العامل يف معدل 
اإحلثثثاق االأطثثفثثال بثثاملثثدار�ثثس. وقثثالثثت نثثائثثب رئي�س االئثثتثثالف الوطني 
ال�شوري، نورا االأمري، يف وقت �شابق، اإن التق�شري الدويل جتاه االأزمة 
امل�شبوق  غري  وال�شمت  ال�شوري،  الطفل  منها  يعاين  التي  االإن�شانية 
االإن�شانية،  بحق  مقبولة  غري  جرمية  التعليم،  عملية  ا�شتهداف  اإزاء 

وانتهاك فا�شح ملواثيق حقوق الطفل واالإن�شان .
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املال والأعمال
البنك العربي يح�صد جائزتني على م�صتوى ال�صرق االأو�صط للعام 2014 رئي�س �صل يف اأبوظبي: �صنعر�س تقنيات جديدة بجناح ال�صركة يف اأديبك 2014 
امل�شرتك وتبادل اخلربات. وردا علي �شوؤال حول م�شاركة �شل 
الدائمة هذا العام اأو�شح فون اأن �شل دعمت معر�س وموؤمتر 
اأديبك على مر االأعثثوام وهو ما يعك�س التزامها بهذا احلدث 
اإ�ثثشثثافثثة اىل دعثثثم ال�شركة  الثثنثثفثثط والثثثغثثثاز  الثثكثثبثثري يف جمثثثال 
النفط  قطاع  تطوير  اأجثثل  من  املتوا�شلة  وجهودها  امل�شتمر 
والغاز يف البالد. واأ�شاف هذا العام نحن فخورون مبوا�شلة 
دعمنا وكوننا جزءا من اأديبك الذي يحتفل بعامه الثالثني 
االأهم  باعتباره احلدث  الأديبك  ننظر  �شل  �شركة  ..ونحن يف 
ن�شاهم فيه من خالل  لثثذا  العامل  والغاز يف  النفط  يف قطاع 
ال�شركة  يف  والغاز  النفط  قطاعات  كل  من  خربائنا  م�شاركة 
اأنحاء العامل وذلك لتبادل االأفكار واخلثثربات مع  من جميع 

اأقراننا يف هذه ال�شناعة.

•• اأبوظبي-وام: 

والكويت  اأبوظبي  �شل يف  �شركة  نائب رئي�س  اأنثثدرو فون  اأكثثد 
معر�س  يف  �شل  م�شاركة  اأهثثمثثيثثة  اأبثثوظثثبثثي  �شل  �شركة  رئي�س 
اأبوظبي  مثثركثثز  يف  ينطلق  الثثثثذي   2014 اأديثثثبثثثك  ومثثثوؤمتثثثر 
ال�شركة  اأن  واأعثثثلثثثن   .. املثثقثثبثثل  االثثثنثثني  لثثلثثمثثعثثار�ثثس  الثثوطثثنثثي 
�شتعر�س تقنيات وبرامج جديدة يف جناحها باملعر�س. وقال 
فون يف حديثه لوكالة اأنباء االمثثارات وام اإن �شركة �شل تعتز 
ب�شراكتها الطويلة مع اأدنوك وجمموعة �شركاتها وتعاونهما 
واأعثثثرب عن  اأبثثوظثثبثثي..  الإمثثثارة  النفطية  املثثثوارد  لتعزيز  معا 
امل�شتمر  الثثدعثثم  تثثقثثدمي  الثثثذي تلعبه �شل يف  بثثالثثدور  اعثثتثثزازه 
وتلبية احتياجات الطاقة يف دولة االمارات من خالل التعاون 

•• دبي-الفجر: 

ح�شل البنك العربي موؤخراً على جائزة اأف�شل بنك متويل جتاري 
يف املنطقة من جملة اإمييا فاينان�س EMEA Finance  العاملية 
و كذلك جائزة اأف�شل بنك يف جمال اإدارة النقد يف ال�شرق االأو�شط 
 Global اإف  اإ�ثثثس  اآي  اإنثثفثث�ثثشثثرت  غثثلثثوبثثال  مثثن جمثثلثثة   2014 لثثلثثعثثام 
 Euromoney يورومني  �شركة  عن  ال�شادرة   ،  Investor/ISF

املالية العاملية. 
ويثثاأتثثي فثثوز البنك الثثعثثربثثي بثثجثثائثثزة اأفثث�ثثشثثل بنك متثثويثثل جتثثثاري يف 
ال�شرق االأو�شط بناء على جمموعة من معايري االأداء والتنظيم مثل 
احل�شة ال�شوقّية والنمو واالبتكار واال�شرتاتيجية. اأما جائزة اأف�شل 

بنك خلدمات اإدارة النقد يف ال�شرق االأو�شط ، فقد حاز عليها البنك 
البنك  يقدمها  التي  املمّيزة  امل�شرفية  واحلثثلثثول  لالأعمال  تقديراً 
لعمالئه يف قطاع ال�شركات كاأف�شل مزود خلدمات اإدارة النقد بناًء 
النقد وتقدميه  اإدارة  الناجحة يف  املتميز وا�شرتاتيجيته  اأدائه  على 

منتجات مبتكرة. 
ويف تعليقه على هذا االإجناز، �شّرح ال�شيد نعمة �شباغ، املدير العام 
هذه  ح�شد  العربي  البنك  موا�شلة  اإّن  العربي:  للبنك  التنفيذي 
اجلوائز العاملّية ياأتي تعزيزاً مل�شرية جناحه ول�شجل اإجنازاته احلافل 
على خمتلف امل�شتويات االأمر الذي يج�شد الثقة العالية التي يحظى 
والتي  والعاملية  واالإقليمية  املحلية  اجلهات  البنك من خمتلف  بها 

و�شعته يف مقدمة امل�شارف الرائدة يف املنطقة. 

املركز الوطني لالإح�صاء ي�صارك يف املوؤمتر الدويل وفريق اخلرباء الدوليني حول البيانات الكبرية يف ال�صني 

جمعية عجمان لل�صيادين تناق�س التقرير املايل للعام احلايل وتو�صي ب�صيانة م�صنع الثلج

م�صوؤولو هيئة تنظيم االت�صاالت ي�صاركون
 بور�صة عمل جوجل حول االبتكار وريادة االأعمال

374 م�سروعًا يتاأهل للمرحلة الثانية لتاأكيد امل�ساركة 

 حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع : 1500 م�صروع ي�صجل 
يف املرحلة االأوىل من م�صابقة التاجر ال�صغري 2014

••اأبوظبي-الفجر:

لالإح�شاء  الثثوطثثنثثي  املثثثركثثثز  �ثثثشثثثارك 
مثثثثوؤخثثثثرا ممثثثثثثثاًل لثثثثدولثثثثة االإمثثثثثثثثارات 
الدويل  املثثوؤمتثثر  يف  املتحدة  العربية 
على  املثثتثثحثثدة  االأمم  تثثنثثظثثمثثه  الثثثثثذي 
الكبرية  البيانات  حول  امل�شتوى  هذا 
بالتعاون مع  الر�شمية،  واالإح�شاءات 
 – بكني  ال�شيني، يف  االإح�شاء  جهاز 
وياأتي  ال�شعبية.  ال�شني  جمهورية 
الدويل مب�شاركة  املوؤمتر  انعقاد هذا 
الدول  عن  وممثاًل  خبرياً   90 نحو 
يف  اأيثثثام  ثالثة  امثثتثثداد  على  امل�شاركة 
باالإ�شافة  بكني  ال�شينية  العا�شمة 
اىل العديد من امل�شاركني من خمتلف 
اجلهات، والذي يعترب هو االأول من 
اإطار  يف  املنطقة  م�شتوى  على  نوعه 
لالأمم  االإح�شائية  اللجنة  اأقرته  ما 
املتحدة وفريق االأمم املتحدة للخرباء 
وفر�س  الثثثكثثثبثثثرية  الثثثبثثثيثثثانثثثات  بثثث�ثثثشثثثاأن 
الر�شمية،  االحثث�ثثشثثاءات  مثثع  تكاملها 
ومتطلبات مواكبة العمل االح�شائي 
الثثر�ثثشثثمثثي لثثلثثتثثطثثورات املثثتثث�ثثشثثارعثثة يف 
االلكرتونية  والبيئة  التقني  املثثكثثون 
على خمتلف امل�شتويات، وتاأثري ذلك 
على العمليات واالجراءات واالنظمة 
االح�شائية، و�شبل التكيف االإيجابي 
مع هذه التطورات مبا يخدم عملية 
اح�شائية  ومعلومات  بيانات  توفري 

التعاون بني الإح�ساءات 
الر�سمية والبيانات الكبرية

�شعادة  اأ�ثثثثشثثثثاف  نثثفثث�ثثشثثه  الثثث�ثثثشثثثيثثثاق  يف 
فريق  نثثثقثثثا�ثثثشثثثات  بثثثثثثثاأن  الثثثث�ثثثثشثثثثويثثثثدي، 
التعاون  مثثو�ثثشثثوع  تثثنثثاولثثت  اخلثثثثرباء 
وال�شركاء  الر�شمية  االح�شاءات  بني 
وخا�شة  الكبرية،  بالبيانات  املعنيون 
كمجمعني  �شواء  اخلا�س  القطاع  يف 
املطورين  اأو  الثثثكثثثبثثثرية  لثثثلثثثبثثثيثثثانثثثات 
املعمق  والتحليل  الذكية  للتطبيقات 
الثثثبثثثيثثثانثثثات، خثثا�ثثشثثة يف جمال  لثثثهثثثذه 
املنظمة  الثثقثثانثثونثثيثثة  الثثبثثيثثئثثة  تثثطثثويثثر 
ملثثلثثكثثيثثة واتثثثاحثثثة وا�ثثثشثثثتثثثخثثثدام واعثثثثثادة 
ا�ثثشثثتثثخثثدام الثثبثثيثثانثثات الثثثكثثثبثثثرية، مبا 
يحقق �شروط اأمن البيانات وحماية 
البيانات واملعلومات الفردية لالأفراد 
على  للحفاظ  ال�شغرية  واملجموعات 
اأمن و�شالمة املجتمع بكافة مكوناته، 
اىل جثثانثثب ذلثثثك اأكثثثثد اخلثثثثرباء على 
وماأ�ش�شتها  ال�شراكات  تطوير  اأهمية 
�شمن مناذج تعزز اال�شتخدام االمثل 
توفري  وكثثثثذلثثثثك  الثثثبثثثيثثثانثثثات،  لثثثهثثثذه 
و�شيا�شات  للبيانات  عثثامثثة  �شيا�شات 
البيانات  مثثالثثكثثي  لثثتثثحثثفثثيثثز  واآلثثثثيثثثثات 
لال�شتخدام  اتاحتها  اىل  وجممعيها 

املنظم.
ويف هذا ال�شياق اأكد �شعادة ال�شويدي 
انبثق عنه من  ومثثا  املثثوؤمتثثر  هثثذا  اأن 
اأو�ثثثشثثثح ملجاالت  تثثو�ثثشثثيثثات وحتثثثديثثثد 

مثثن خثثرباء وجتثثثارب دولثثيثثة متقدمة 
مقدمة  الثثثعثثثامل  دول  مثث�ثثشثثتثثوى  عثثلثثى 
وماأ�ش�شة  لتطوير  الدولية  للجهود 
وتبادل فر�س اال�شتفادة من البيانات 
�شريعة  احثث�ثثشثثاءات  الإنثثثتثثثاج  الثثكثثبثثرية 
البيانات  اال�شتفادة من هذه  وكذلك 
تعاين  التي  الفراغات  بع�س  يف ملء 
منها البيانات غري املتوفرة من بع�س 

امل�شادر التقليدية.
واأ�ثثثثثشثثثثثاف �ثثثشثثثعثثثادة الثثث�ثثثشثثثويثثثدي بثثثثاأن 
مدى  على  ا�شتمرت  التي  النقا�شات 
اأيثثثام لفريق اخلثثثرباء وممثلي  اأربثثعثثة 
الثثثثدول املثث�ثثشثثاركثثة قثثد تثثنثثاولثثت تبادل 
اال�شتفادة  الثثثدول يف جمثثال  خثثثربات 
ال�شناعية  االقثثثثثمثثثثثار  بثثثيثثثانثثثات  مثثثثن 
والبيئية،  الثثثزراعثثثيثثثة  لثثثالإحثثث�ثثثشثثثاءات 
بيانات  مثثثثن  اال�ثثثثشثثثثتثثثثفثثثثادة  وكثثثثذلثثثثك 
الهواتف النقالة الإح�شاءات ال�شياحة 
والثث�ثثشثثفثثر والثثتثثنثثقثثل، واال�ثثشثثتثثفثثادة من 
التوا�شل  و�ثثشثثبثثكثثات  ومثثواقثثع  بثثيثثانثثات 
الإح�شاءات  واالنثثرتنثثت  االجثثتثثمثثاعثثي 
امل�شتهلكني،  ثثثقثثة  ومثث�ثثشثثوح  اال�ثثشثثعثثار 
باالإ�شافة اىل العديد من االح�شاءات 
فر�س  عليها  تنطوي  التي  الثثواعثثدة 
الكبرية  الثثبثثيثثانثثات  مثثثن  اال�ثثثشثثثتثثثفثثثادة 
يوؤكد  ممثثثثا  املثثثتثثثنثثثوعثثثة  ومثثث�ثثثشثثثادرهثثثا 
و�شرورة  اال�ثثشثثرتاتثثيثثجثثيثثة  الثث�ثثشثثراكثثة 
التكامل ما بني االأجهزة االإح�شائية 

و�شركات التكنولوجيا املعلومات.

وغثثثريهثثثا، هثثثذا الثثتثثنثثوع وهثثثثذا النمو 
املت�شارع للبيانات وما ي�شتق منها من 
معلومات قد تخدم العمل االح�شائي 
الثثثر�ثثثشثثثمثثثي تثثتثثطثثلثثب مثثثثن االأجثثثثهثثثثزة 
الوطنية  االحثث�ثثشثثائثثيثثة  واملثثثنثثثظثثثمثثثات 
مراجعة  والثثثثدولثثثثيثثثثة،  واالإقثثثلثثثيثثثمثثثيثثثة 
االربع  االأ�شا�شية  لعملياتها  �شاملة 
وحتليل  ومثثعثثاجلثثة  بجمع  واملثثتثثمثثثثثلثثة 
متغريات  ظثثثل  يف  الثثثبثثثيثثثانثثثات  ونثث�ثثشثثر 

جديدة.
 

مبادرة دولية وجتارب متقدمة
ويف هذا ال�شياق اأكد �شعادة ال�شويدي 
بثثثثاأن هثثثذا الثثلثثقثثاء �ثثشثثمثثل ممثثثثثلثثني عن 
ا�شتكمااًل  وجثثثثثاء  دولثثثثثثة،   30 نثثحثثو 
حتقيقها  مت  التي  والنتائج  للجهود 
الثثدولثثيثثة بعد  املثثبثثادرة  يف �شياق هثثذه 
اإنثث�ثثشثثاء فثثريثثق اخلثثثرباء الثثثدويل حول 
اللجنة  الكبرية، وتوجيهات  البيانات 
االحثثث�ثثثشثثثائثثثيثثثة لثثثثثثثثالأمم املثثثثتثثثثحثثثثدة يف 
ب�شاأن  نيويورك  اجتماعها االخري يف 
االإح�شائية  االجثثهثثزة  قثثيثثام  �ثثشثثرورة 
وامكانات  فثثثر�ثثثس  لثثثدرا�ثثثشثثثة  لثثثلثثثدول 
الكبرية  الثثبثثيثثانثثات  مثثثن  اال�ثثثشثثثتثثثفثثثادة 
من  وطلبها  االح�شائية،  لالأغرا�س 
فريق اخلرباء الدويل والذي ت�شارك 
دولة االمارات العربية املتحدة ممثلة 
يف املثثثثركثثثثز الثثثوطثثثنثثثي لثثثالإحثثث�ثثثشثثثاء يف 
ع�شويته، وي�شّكل هذا املوؤمتر مبا فيه 

ووقتية  ودوريثثثثثة  وبثثثوتثثثرية  مثثوثثثوقثثة 
الثثقثثرار يف  مثثتثثخثثذي  �شريعة خلثثدمثثة 
وتكنولوجيا  الرقمية  الثثثثثورة  ع�شر 
�ثثثشثثثعثثثادة را�شد  واأ�ثثثثشثثثثار  املثثثعثثثلثثثومثثثات.  
املركز  عام  -مدير  ال�شويدي  خمي�س 
تراأ�س  والثثثذي  لثثالإحثث�ثثشثثاء-،  الوطني 
االح�شاءات  اأن  اإىل  املثث�ثثشثثارك،  الثثوفثثد 
متزايد  ب�شكل  تعتمد  باتت  احلديثة 
عثثثلثثثى مثثنثثتثثجثثات وفثثثثر�ثثثثس وخثثثثيثثثثارات 
التقني  املثثكثثون  تثثاأثثثري  بفعل  متجددة 
عثثلثثى الثثعثثمثثلثثيثثات االحثث�ثثشثثائثثيثثة، وهذا 
تغيري مت�شارع ومتنوع على اأكرث من 
حجم  تعاظم  ظل  يف  خا�شة  �شعيد، 
الثثبثثيثثانثثات الثث�ثثشثثجثثلثثيثثة، واتثث�ثثشثثاع دائثثثرة 
ت�شجيلها  و�ثثشثثائثثل  وتثثثنثثثوع  انثثتثثاجثثهثثا، 
الرتاكم  خثثالل  مثثن  �ثثشثثواء  وحفظها، 
م�شادرها  يف  لثثلثثبثثيثثانثثات  املثثتثثعثثاظثثم 
اأو  الثثعثثام  القطاع  يف  �ثثشثثواء  االأ�شا�شية 
م�شادر  تثثنثثوع  اأو  اخلثثثا�ثثثس،  الثثقثثطثثاع 
جتميعها من خالل اأجهزة احلا�شوب 
ال�شناعية  واالأقثثثثثمثثثثثار  واالنثثثثثرتنثثثثثت 
واأجثثثثثثهثثثثثثزة اال�ثثثشثثثتثثث�ثثثشثثثعثثثار واالإنثثثثثثثثثثذار 
والثثرادارات على الطرق وغريها من 
به  تزخر  ما  اىل  باالإ�شافة  االأماكن، 
مواقع التوا�شل االجتماعي و�شبكات 
تبادل املعلومات من معلومات ميكن 
بالتحليل  ال�شيما  منها  اال�ثثشثثتثثفثثادة 
خمتلف  جتثثاه  املجتمعية  للتوجهات 
واالجتماعية  االقت�شادية  الق�شايا 

التو�شيات  مثثن  جمموعة  اتثثخثثذ  قثثد 
�شمن  رفعها  �شيتم  التي  والثثقثثرارات 
الثثفثثريثثق الجتماع  تثثقثثريثثر عثثثن عثثمثثل 
الثثلثثجثثنثثة االحثث�ثثشثثائثثيثثة الثثثقثثثادم لالأمم 
املثثتثثحثثدة والثثثثثثذي �ثثشثثيثثتثثم انثثثعثثثقثثثاده يف 
�شهر مار�س 2015، ومن اأهم نتائج 
عمل  فثثرق  ت�شكيل  الفريق  وقثثثثرارات 
العمل  نتائج  تنفيذ  ملبا�شرة  جزئية 
جمال  يف  املثثوؤمتثثر  اليها  تو�شل  التي 
وفر�س  الكبرية  بالبيانات  التعريف 
االح�شائي،  لثثلثثعثثمثثل  ا�ثثشثثتثثخثثدامثثهثثا 
القطاعات  بثثني  الثث�ثثشثثراكثثات  وتثثطثثويثثر 
ملكية  جمثثثثثال  يف  واخلثثثثا�ثثثثس  الثثثثعثثثثام 

وا�شتخدام البيانات الكبرية.

للبيانات  االقثثلثثيثثمثثي  الثثعثثمثثل  وفثثثريثثثق 
امل�شاريع  مثثن  ذلثثك  باعتبار  الثثكثثبثثرية 
املركز  عليها  �شيعمل  الثثتثثي  العاجلة 
بثثالثثتثثنثث�ثثشثثيثثق مثثثثع مثثثثركثثثثز االحثثث�ثثثشثثثاء 
و�شعبة  االأعثث�ثثشثثاء  والثثثدول  اخلليجي 
متهيداً  املتحدة  االأمم  يف  االإحثث�ثثشثثاء 
التعاون  مثثثثن  الثثثقثثثادمثثثة  لثثلثثمثثرحثثلثثة 
النجاح  لثثثهثثثذا  و�ثثشثثيثثكثثون  املثثث�ثثثشثثثرتك، 
امل�شتقبل  يف  اإ�ثثثثشثثثثافثثثثيثثثثة  خثثثثثطثثثثثوات 
املركز  ومثثث�ثثثشثثثاركثثثة  بثثثثثدور  لثثثالإرتثثثقثثثاء 
البيانات  والثثدويل يف عامل  االإقليمي 

واالإح�شاءات احلديثة.
را�شد  �ثثشثثعثثادة  اأكثثثثد  مت�شل  �ثثشثثيثثاق  يف 
خمي�س ال�شويدي، باأن فريق اخلرباء 

الكبرية،  الثثبثثيثثانثثات  مثثثن  اال�ثثشثثتثثفثثادة 
من  املثثثثثثزيثثثثثثد  اىل  الثثثثثثثثثثثدول  ودعثثثثثثثثثثثوة 
اال�شتثمار يف القدرات واملوارد الفنية 
والثثبثث�ثثشثثريثثة لثثثثزيثثثثادة الثثثثقثثثثدرات على 
ي�شكل  وحتليلها،  البيانات  ا�شتخدام 
واالإقليمية  الوطنية  للجهود  دعثثمثثاً 
والثثثثثثدولثثثثثثيثثثثثثة لثثثثتثثثثطثثثثويثثثثر املثثثثثثثبثثثثثثثادرات 
والتجارب  اخلثثربات  من  واال�شتفادة 
الكبرية  الثثبثثيثثانثثات  اإدارة  جمثثثثال  يف 

لالأغرا�س االإح�شائية..
�ثثشثثتثث�ثثشثثاهثثم يف  املثثثركثثثز   واأن مثث�ثثشثثاركثثة 
امل�شرتكة  املثثثبثثثادرة  وتثثطثثويثثر  تثثعثثزيثثز 
التعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على 
االإقليمي  املخترب  بت�شكيل  اخلليجي 

كما  باأكملها،  اجلمعية  على  بالنفع 
�شبق ونفذنا جملة مطبوعة بعنوان 
تثثثثثوؤرخ للجمعية  كثثانثثت  الثث�ثثشثثيثثاد  اأنثثثثا 
ال�شيادين  وتثثث�ثثثشثثثارك  نثث�ثثشثثاطثثاتثثهثثا 
اأفثثثراحثثثهثثثم مثثثن خثثثالل بثثثاب جمتمع 

ال�شياد.  

•• عجمان : اأ�شامة عبد املق�شود 

عقد �شعادة احمد اإبراهيم الغمال�شي 
عجمان  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
لل�شيادين يف مقر اجلمعية، اجتماعا 
ملجل�س االإدارة ملناق�شة جدول االأعمال 
بح�شور را�شد الع�شري نائب رئي�س 
ال�شام�شي  �شعيد  ويو�شف  اجلمعية 
اأمثثثثثني الثث�ثثشثثر واالأعثثثث�ثثثثشثثثثاء �ثثشثثيثثف بو 
�ثثشثثلثثيثثمثثان الثث�ثثشثثامثث�ثثشثثي و�ثثشثثعثثيثثد علي 

ال�شام�شي وفي�شل عبيد الزعابي.
بداية  يف  االإدارة  جمثثلثث�ثثس  ورفثثثثثثع 
االجتماع اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى 
ال�شيخ  �ثثشثثمثثو  واإىل  عثثجثثمثثان  حثثثاكثثثم 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بثثن  عثثمثثار 
التنفيذي  املثثجثثلثث�ثثس  رئثثيثث�ثثس  عثثجثثمثثان 
للجمعية  الدائم  �شموهما  دعم  على 
واهثثتثثمثثامثثهثثمثثا بثثالثث�ثثشثثيثثاديثثن واإزالثثثثثة 

•• دبي-الفجر: 

بثثثن را�شد  كثث�ثثشثثفثثت مثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثة حمثثمثثد 
لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 
التنمية  دائثثثثثثرة  مثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثات  اإحثثثثثثدى 
االقت�شادية يف دبي، اأن موقع م�شابقة 
www.yec. الثث�ثثشثثغثثري  الثثثتثثثاجثثثر 

من  االأوىل  املرحلة  يف  ا�شتقبل   ،ae
الت�شجيل ما يزيد عن 1500 طلب 
الت�شجيل يف  بثثثاب  فثثتثثح  مثث�ثثشثثروع مثثنثثذ 
التاجر  م�شابقة  مثثن  العا�شر  الثثثدورة 
التي  دبثثي،  2014 يف  للعام  ال�شغري 
تثثقثثام حتثثثت رعثثثايثثثة كثثرميثثة مثثثن �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي.
وتثث�ثثشثثمثثل عثثمثثلثثيثثة الثثتثث�ثثشثثويثثت 374 
م�شاركاً   948 مثثن  الأكثثثرث  مثث�ثثشثثروعثثاً 
مثثثن طثثلثثبثثة اجلثثثامثثثعثثثات واملثثثثدار�ثثثثس يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة للفئة 
�شنة،   25 اإىل   16 مثثثن  الثثعثثمثثريثثة 
الثانية  للمرحلة  تثثاأهثثلثثوا  الثثذيثثن  هثثم 
اإجراءات  وا�شتكمال  امل�شاركة  لتاأكيد 
الت�شجيل يف امل�شابقة، ليتم الت�شويت 
املثثث�ثثثشثثثاريثثثع مثثثن خثثثثالل مواقع  لثثثهثثثذه 
بل�س.   وجثثوجثثل  بثثوك  في�س  التوا�شل 
وعلى نطاق مت�شل، قال عبد البا�شط 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املثثديثثر  اجلناحي، 
ال�شغرية  امل�شاريع  را�ثثشثثد  بثثن  حممد 

•• دبي-وام:

ا�شت�شافت هيئة تنظيم االت�شاالت 
جوجل  مثثع  بالتعاون  عمل  ور�ثثشثثة 
دبثثثثي مبثث�ثثشثثاركثثة عثثثثدد مثثثن مثثثثدراء 
على  لثثالطثثالع  الهيئة  ومثث�ثثشثثوؤويل 
اأهم التكتيكات واملمار�شات املبتكرة 

يف اإدارة االأعمال �شريعة النمو.
املوؤلفة  الثثعثثمثثل  ور�ثثشثثة  و�ثثثشثثثارك يف 
تطوير  اإىل  وتثثهثثدف  ق�شمني  مثثن 
اآفاق جديدة وثقافة تعاونية بناءة 
موظفون  احلكومي  االأداء  لتعزيز 
اأ�شرتوالبز  مثثركثثز  و  جثثوجثثل  مثثن 
دبثثثثي الثثتثثقثثنثثي لثثثثثثرواد االأعثثثثمثثثثال يف 

املنطقة واملمول من جوجل .
من  االأول  الثثثقثثث�ثثثشثثثم  وتثثث�ثثثشثثثمثثثنثثثت 
اأقثثيثثمثثت يف مكتب  الثثثتثثثي  الثثثور�ثثثشثثثة 
دبي  يف  االتثث�ثثشثثاالت  تنظيم  هيئة 
التفاعلية  جمموعة من اجلل�شات 
الثثثتثثثي األثثثثقثثثثت الثثث�ثثثشثثثوء عثثثلثثثى اأبثثثثثرز 
االأ�ثثشثثالثثيثثب والثثثطثثثرق الثثتثثي حتول 
االأفثثثكثثثار اجلثثثديثثثدة واملثثبثثتثثكثثرة اإىل 
الق�شم  وركثثز  تطبيقية..  مفاهيم 
التجريبي  الثثتثثعثثلثثم  عثثلثثى  الثثثثثثثاين 
وعمل امل�شاركون �شمن جمموعات 
التقنيات  كثثافثثة  لتطبيق  �ثثشثثغثثرية 
خالل  اكت�شبوها  التي  واملمار�شات 
بثثنثثاء حثثالثثة عثثمثثل ملبادرة  الثثيثثوم يف 

حكومية.
و قال �شعادة ماجد �شلطان امل�شمار 

ندوة حول الثقافة 
املالية يف جامعة العني 

•• ابوظبي-الفجر:

بكيفية  الطلبة  توعية  باأهمية  اإميثثانثثاً 
اتخاذ  على  والت�شجيع  االأمثثثوال  اإدارة 
املثث�ثثشثثوؤولثثة ، نظمت  املثثالثثيثثة  الثثثقثثثرارات 
عمادة �شوؤون الطلبة يف جامعة العني 
لثثلثثعثثلثثوم والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا مبثثقثثرهثثا يف 
اأبوظبي وبالتعاون مع م�شرف اأبوظبي 
املالية  الثقافة  حثثول  نثثدوة  االإ�شالمي 
حتت �شعار اإدارة اأموالك على االأ�شول 
ا�شتبيان  عمل  الثثنثثدوة  ت�شمنت  حيث 
توجهاتهم  عثثلثثى  لثثلثثتثثعثثرف  لثثلثثحثث�ثثشثثور 
االأمثثثثثثوال،  اإدارة  كثثيثثفثثيثثة  يف  واآرائثثثثهثثثثم 
االأكادميية  الهيئتني  اأع�شاء  بح�شور 
وتاأتي   . واالإداريثثثثثثثة وطثثلثثبثثة اجلثثامثثعثثة 
الندوة جثثزءاً من حملة م�شرف  هثثذه 
اأطلقها  الثثثتثثثي  االإ�ثثثشثثثالمثثثي  اأبثثثوظثثثبثثثي 
االأ�شول  عثثلثثى  اأمثثثوالثثثك  اإدارة  بثثعثثنثثوان 
للتوعية املالية التي تهدف اإىل توعية 
جميع اأفراد املجتمع وطلبة اجلامعات 
اأموالهم  اإدارة  بكيفية  خثثا�ثثس  ب�شكل 
قثثرارات مالية  اتخاذ  وت�شجيعهم على 
ملواجهة  م�شتعدين  ليكونوا  م�شوؤولة 
حتثثثديثثثات احلثثثيثثثاة يف الثثثوقثثثت احلثثثايل. 
وقدم ال�شيد ح�شن علي النوي�س نائب 
مدير الت�شويق يف امل�شرف، املحا�شرة 
تركز  التي  املوا�شيع  اأهثثم  اإىل  وتطرق 
عديدة  ن�شائح  وقثثثدم  احلملة،  عليها 
اأهمية الثقافة املالية والتخطيط  عن 
يف  التوفري  اإيجابيات  وبخا�شة  املثثايل 
وقت مبكر ، كما قام مبناق�شة خطوات 
وو�شع  اأف�شل،  ب�شكل  االأمثثثوال  الإدارة 
الديون  واإدارة  واالدخثثثثثار  املثثيثثزانثثيثثات 
تقييم  عثثثن  فثث�ثثشثثاًل  واال�ثثثشثثثتثثثثثثثمثثثارات، 

املخاطر وبناء الرثوات ال�شخ�شية.

التنفيذي،  املثثجثثلثث�ثثس  رئثثيثث�ثثس  الثثعثثهثثد 
وواعدة،  مدرو�شة  م�شروعات  وكلها 
فثثمثثنثثهثثا مثث�ثثشثثنثثع الثثثثثلثثج الثثثثذي يخدم 
ال�شيادين واملجتمع املدين، وم�شروع 
للقوارب  ومواقف  البرتول،  حمطة 
لل�شيانة  خم�ش�س  مكان  توفري  مع 

الفرتة  يف  ا�شتحدثنا  كما  الثثدوريثثة، 
تخ�س  اإجثثثثراءات  واحلالية  ال�شابقة 
�شمك  ل�شوق  تابعة  جديدة  حمثثالت 
يثثثقثثثع حتثثثثت مظلة  الثثثثثثثذي  عثثثجثثثمثثثان 
اأمثثاكثثن للدالل  اجلثثمثثعثثيثثة، وحتثثديثثد 
يعود  رمثثثثزي  بثثاأجثثر  مثثنثثهثثا  لي�شتفيد 

�شبيل  يف  تواجههم  التي  ال�شعوبات 
تثثوفثثري احلثثثيثثثاة الثثكثثرميثثة لثثهثثم، جاء 
جدول  مناق�شة  اإطثثثثار  يف  االجثثتثثمثثاع 
االأعثثثثثمثثثثثال اخلثثثثا�ثثثثس مبثثثيثثثزانثثثيثثثة عام 
و�شيانة  الثثداللثثة  واأو�ثثثشثثثاع   2014
معدات م�شنع الثلج والية تغيري نوع 

الن�شاط لل�شيادين.
اجلمعية  اإدارة  جمثثثلثثث�ثثثس  نثثثاقثثث�ثثثس 
بثثرئثثا�ثثشثثة احثثمثثد الثثغثثمثثال�ثثشثثي جدول 
االأعثثمثثال الثثثذي بثثثداأ بثثطثثرح ميزانية 
املجل�س  رئي�س  وحثثث  اجلثثثاري  الثثعثثام 
املثثحثثا�ثثشثثبثثني املثث�ثثشثثرفثثني عثثلثثى اإعثثثثثداد 
وعر�شها  اجنثثازهثثا  ب�شرعة  امليزانية 
وقت،  اقثثرب  يف  املجل�س  اأع�شاء  على 
واأو�ثثثشثثثى بثث�ثثشثثاأن هثثثذا الثثبثثنثثد اأن يقوم 
واإقفال  االجنثثثثاز  بثث�ثثشثثرعثثة  املثثحثثا�ثثشثثب 
املثثيثثزانثثيثثة وتثثو�ثثشثثيثثحثثهثثا حثثتثثى تكون 
اجلمعية  عثثلثثى  عثثر�ثثشثثهثثا  يف  �ثثشثثهثثلثثة 

العمومية حني الك�شف عنها.
خا�شة  عثثثمثثثل  ورقثثثثثثثثة  عثثثثر�ثثثثس  ومت 

الت�شجيل  عميلة  تت�شم  واملتو�شطة: 
املثث�ثثشثثاريثثع مبثثعثثايثثري جديدة  واخثثتثثيثثار 
امل�شروع  فثثكثثرة  واأكثثثرث دقثثة مثثن حيث 
اإىل  باالإ�شافة  اطالقه  من  والثثهثثدف 
املنتج،  االإبثثثداعثثثي يف عثثر�ثثس  اجلثثانثثب 
اإطثثار حر�شنا  وتاأتي هذه اخلطوة يف 
تنمية اجلانب االإبداعي لدى الطلبة 
وجعل امل�شروع اأكرث تناف�شية يف الطرح 
من  جمثثمثثوعثثة  طثثثثرح  يف  تثث�ثثشثثهثثم  واأن 
على  الطموحة  امل�شاريع  من  متنوعة 
اأر�س الواقع .  واأكد اجلناحي على اأن 
امل�شاريع التي ت�شارك يف الدورة �شوف 
جناحات متتالية يف امل�شتقبل القريب، 
املا�شية  الثثث�ثثثشثثثنثثثوات  �ثثثشثثثهثثثدت  حثثثيثثثث 
اإىل  مثثن قف�س االك�شاك  عثثدد  خثثروج 
امل�شتوى  عثثلثثى  �ثثشثثيثثت  ذات  مثث�ثثشثثاريثثع 

ال�شيادين،  طلبات  االأع�شاء  بكامل 
وكثثثثثثثان اأبثثثثثثرزهثثثثثثا طثثثلثثثب تثثثغثثثيثثثري نثثثوع 
يحمل  من  هناك  اأن  حيث  الن�شاط، 
اإ�شافة  اأو دالل ويريد  رخ�شة �شياد 
كامال،  الثثنثث�ثثشثثاط  تثثغثثري  اأو  نثث�ثثشثثاط 
لثثرخثث�ثثشثثة �ثثشثثيثثانثثة مثثعثثدات �ثثشثثيثثد، اأو 
اإ�شافة ن�شاط على القوارب لرخ�شة 
بالتنمية  واال�ثثشثثتثثفثثادة  قثثثوارب  نثثزهثثة 
يف  االإمثثثارة  ت�شهدها  التى  ال�شياحية 
هثثذه االأيثثثثام، واجثثمثثع االأعثث�ثثشثثاء على 
النظر يف اآلية العمل واالطثثالع على 
االإجراءات،  لهذه  التنظيمي  الهيكل 
يتثنى  حثثثثتثثثثى  الثثثتثثثنثثثفثثثيثثثذ  و�ثثثثشثثثثرعثثثثة 
ي�شتفيدوا  اأن  الثثطثثلثثبثثات  الأ�ثثشثثحثثاب 
يف  وي�شاهمون  الن�شاط،  تغيري  مثثن 

التنمية الإمارة عجمان.
ناق�س  املثثنثثعثثقثثدة  نثثفثث�ثثس اجلثثلثث�ثثشثثة  ويف 
الثثعثثامثثلثثني مبهنة  االأعثثث�ثثثشثثثاء و�ثثثشثثثع 
الداللة، وا�شتحدثت اجلمعية اأ�شلوب 
الكوبونات  ا�ثثشثثتثثخثثدام  وهثثثثو  جثثديثثد 

بثث�ثثشثثيثثانثثة مثثثعثثثدات مثث�ثثشثثنثثع الثثثثثلثثج يف 
م�شنع  اأن  تثثبثثني  وقثثثثد  االجثثثتثثثمثثثاع، 
احمد  كثثان  عندما  تنفيذه  مت  الثلج 
االإدارة  ملثثجثثلثث�ثثس  رئثثيثث�ثثشثثا  الثثغثثمثثال�ثثشثثي 
قثثبثثل الثثثثثدورة املثثا�ثثشثثيثثة، ووقثثثثف على 
املثثكثثان وو�شع  الثثتثثخثثطثثيثثط وحتثثديثثد 
اأن  حيث  تنفيذه،  واأ�شباب  االأهثثثداف 
كبرية  كمية  ي�شتخدمون  ال�شيادين 
من الثلج اأثناء خروجهم لل�شيد ملدة 
يوم واحد، فكانت الفكرة اأن ي�شتثمر 
قبل  مثثن  االحثثتثثيثثاج  هثثثذا  الغمال�شي 
خدمة  وتثثقثثدمي  اجلمعية  منت�شبني 
تعود  اأن  عثثلثثى  مثثثوجثثثوديثثثن،  لثثعثثمثثالء 
ومنت�شبيها،  اجلمعية  على  االإربثثثثاح 
واأو�شى يف نهاية املناق�شة لهذا البند 
يثثعثثلثثن عثثثن مثثنثثاقثث�ثثشثثة مثثثن خالل  اأن 
تثثقثثدمي ثثثالثثثة عثثرو�ثثس مثثن �شركات 
مثثتثثخثث�ثثشثث�ثثشثثة يف �ثثشثثيثثانثثة مثثثثثل هذه 

املعدات باأ�شرع وقت ممكن.
وتناول االجتماع يف جل�شته املنعقدة 

املثث�ثثشثثاركثثة يف  اأن  اإىل  املثثحثثلثثى. مثث�ثثشثثرياً 
االأعمال،  يدعم قطاع  �شوف  امل�شابقة 
مثثن خثثثالل املثث�ثثشثثاريثثع الثثتثثي تثثعثثرب عن 
املثثثواهثثثب واالأفثثثثكثثثثار املثثثبثثثدعثثثة، ومدى 
التفوق يف  امل�شابقة يعك�س هذا  تطور 
جمال امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة. 
واأ�ثثثشثثثارت مثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثة حمثثمثثد بثثن را�شد 
لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
م�شابقة  من  احلالية  الثثثدورة  اأن  اإىل 
يف  �شتعقد   2014 ال�شغري  التاجر 
دبثثي يف الثثفثثرتة مثثا بثثني 26 نوفمرب 
و29 نوفمرب 2014 و�شت�شمل فئات 
 5 تثثرتاوح بني  عمرية جديدة والتي 
�ثثشثثنثثوات حثثتثثى 11 �ثثشثثنثثة. فثث�ثثشثثاًل عن 
على  �ثثشثثنثثوات  ع�شر  مبثثثرور  احتفالها 

م�شابقة التاجر ال�شغري.

مدير عام هيئة تنظيم االت�شاالت 
لقطاع  العام  املدير  نائب  باالإنابة 
على  ملتزمون  نحن   : االت�شاالت 
الثثتثثطثثور وتعزيز  الثثثثدوام مبثثواكثثبثثة 
خمتلف  يف  الثثوطثثنثثيثثة  الثثثكثثثفثثثاءات 
املكانة  تر�شيخ  اأجثثل  مثثن  املثثجثثاالت 
م�شهد  �ثثشثثمثثن  لثثلثثهثثيثثئثثة  الثثثثرائثثثثدة 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�شاالت 
العمل  العاملي.. ومن خالل ور�شة 
املجال  اأتيح  جوجل  مع  التفاعلية 
لثثعثثدد مثثن املثث�ثثشثثوؤولثثني واالإداريثثثثثني 
مفاهيم  اأحثثثثثثثثدث  اإىل  لثثثلثثثتثثثعثثثرف 

وقثثثثثد �ثثشثثمثثمثثت جثثثوجثثثل دبثثثثثي هذا 
تعزيز  يف  لثثلثثمثث�ثثشثثاعثثدة  الثثثربنثثثامثثثج 
لتفعيل  وتفاعلية  تعاونية  اأجثثثواء 
كثثثل اجلثثثهثثثود كثثخثثطثثوة هثثامثثة على 
طثثريثثق الثثنثثجثثاح مثثن اأجثثثثل تطوير 
�شيا�شات برنامج العمل احلكومي.

كبار  من   20 الور�شة  وا�شتهدفت 
تنظيم  هيئة  ومثث�ثثشثثوؤويل  موظفي 
االت�شاالت الذين يكر�شون عملهم 
ب�شكل عام  اأداء احلكومة  لتح�شني 
احلكومة  اإىل  لثثالنثثتثثقثثال  متثثهثثيثثدا 

الذكية.

التي  االأعثثثثثمثثثثثال  ريثثثثثثثثادة  واأدوات 
والتي  التكنولوجيا  رواد  اعتمدها 
على  اإيجابا  تنعك�س  اأن  �شاأنها  من 

العمل احلكومي عموما .
تبادل  �شيتم  اأنثثه  امل�شمار  واأ�ثثشثثاف 
الدرو�س املكت�شبة من هذه الدورة 
مع خمتلف موظفي الهيئة وذلك 
اأجل تطبيق  لتعميم الفائدة ومن 
ال�شف  قثثثيثثثادات  اإعثثثثثثداد  مثثنثثهثثجثثيثثة 
الثثثثثاين والثثثثثالثثث وهثثثو مثثا حتر�س 
مع  ان�شجاما  تطبيقه  على  الهيئة 

فكر قيادتنا الر�شيدة .

التعامل  مثثن  بثثدال  مقدما  املدفوعة 
باملبالغ النقدية، فالكوبونات ت�شرتى 
من اإدارة اجلمعية وهذا اال�شتحداث 

�شيوؤدي اإىل �شرعة االأداء. 
اأن  الغمال�شي  اإبثثراهثثيثثم  احثثمثثد  اأكثثثد 
جثثمثثعثثيثثة عثثجثثمثثان لثثلثث�ثثشثثيثثاديثثن تلعب 
ال�شاحة  عثثلثثى  وحمثثثوريثثثا  هثثامثثا  دورا 
اأنها  حيث  ن�شاأتها،  منذ  املجتمعية 
ال�شيادين  مثثثن  مبنت�شبيها  تثثهثثتثثم 
وغثثثثثثريهثثثثثثم مثثثثثثن املثثثثثهثثثثثن املثثثرتثثثبثثثطثثثة 
بثثاالأ�ثثشثثمثثاك وتثث�ثثشثثويثثقثثهثثا، كثثمثثا تقوم 
التى  الثث�ثثشثثعثثاب  بثثتثثذلثثيثثل  اجلثثمثثعثثيثثة 

تواجه اأع�شاء اجلمعية العمومية.
على  بثثان اجلمعية حتر�س  واأ�ثثشثثاف 
على  وتقف  االأع�شاء  مطالب  تلبية 
حيث  ا�شتطاعت،  مثثا  م�شاكلهم  حثثل 
على  حثثثالثثثيثثثا  تثثث�ثثثشثثثرف  اجلثثمثثعثثيثثة  اأن 
�شنوات  منذ  تنفيذها  مت  م�شروعات 
بثثثدعثثثم ومثثتثثابثثعثثة حثثثثثيثثثثثة مثثثن �شمو 
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
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العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1672 تنفيذ  جتاري
اكرب  م 2- حممد  ذم  �س  االو�ثثشثثط  لل�شرق  فارمز  �ثثشثثده/1- جرين  املنفذ  اىل 
حمل  جمهويل  ا�شكاين  خثثور  ح�شيني  ا�شغر  اح�شان   -3 �شنائي  بي�شة  فناعت 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة �شيبا للتجارة العامة �س ذم م وميثله: 
ابراهيم علي املو�شى احلمادي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  املنفذ به وقدره )466002( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامكم بدفع 
خزينة املحكمة وب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم )2013/323( جتاري. 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1957 تنفيذ  جتاري
اىل املثثنثثفثثذ �ثثثشثثثده/1- ابثثراهثثيثثم عثثبثثدالثثرحثثمثثن احلثث�ثثشثثن الثثفثثكثثي جمهول  
اأقام  قد  اوكويكوي   جو�شه  اويف  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعثثاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
به وقدره )22129( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4352 عمايل جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- رحمت رفيق لتجارة االقم�شة- �س ذ م م  جمهول  
حمل االقامة مبا ان املدعي /عبداحلكيم ك�شنى حممد خثثان   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية عمالية وقدرها 
)19553 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
اخلمي�س  يثثثوم  جل�شة  لثثهثثا  وحثثثثددت   .)2014/1184479 الثث�ثثشثثكثثوى)  رقثثثم 
املوافق 2014/11/27 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/3336 عمايل جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- نيمره للخدمات الفنية- �س ذم م    جمهول  حمل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد يون�س نياز بت �شاه  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   26060( وقثثثدرهثثثا  عثثمثثالثثيثثة  مب�شتحقات  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثشثثوعثثهثثا 
ال�شكوى)  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1000( وتذكرة عوده مببلغ 
املوافق 2014/11/27  2014/180456(. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/3781 عمايل جزئي                                    
م  ذم  �ثثس  املتحركة  الهواتف  لتجارة  لينك  كويك   -1/ عليه  املثثدعثثى  اىل 
جمثثهثثول  حمثثل االقثثامثثة مبثثا ان املثثدعثثي /امثثري �شليمان بثثاز حممد خان  
مقدارها  عمالية  بحقوق  مطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقثثام  قد 
)44533 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )1100 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
يف ال�شكوى )2014/183108(. . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2014/11/20 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3847 عمايل جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- كا�شف �شهيل للنقليات �س ذم م جمهول  حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد ار�شاد حممد ها�شم قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى 
بقيمة )1000  مطالبة بحقوق عمالية مقدارها )22343( درهم وتذكرة عودة 
لها  . وحثثددت  ال�شكوى رقم )2014/183056(   وامل�شاريف يف  والر�شوم  درهثثم( 
 ch1.A.5 جل�شة يوم االحد املوافق 2014/11/16 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4435 عمايل جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- �شي�شتم لالن�شاءات جمهول  حمل االقامة مبا ان 
املدعي /نايان �شاركار بابهيل �شاركار قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )30000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 )2014/186352( ال�شكوى  رقثثم  واملثث�ثثشثثاريثثف  والثثر�ثثشثثوم  درهثثثم(   2000(
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/20 ال�شاعة 8:30 �س 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4259 عمايل جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- املجموعة اخلا�شة حلرا�شة االبنية  جمهول  حمل 
االقامة مبا ان املدعي /جريترودى فيدي�س زامورا جالون    قد اقام عليك 
درهم   )27001( مقدارها  عمالية  بحقوق  مطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهثثم(   3000( بقيمة  عثثوده  وتذكرة 
)2014/182866(. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/27 
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/831 مدين جزئي                                    
مبا  االقثثامثثة  حمل  جمهول   خمتار  يا�شر  حممد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي /فريده اما �شيهو حممد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
عليه  املثثدعثثى  والثثثزام  املركبة  البيع  عقد  نثثفثثاذ  ب�شحة  باحلكم  املطالبة 
املوا�شالت  الطريق  با�شم موؤ�ش�شة الرتخي�ش�س بهيئة  املركبة  بت�شجيل 
ب�شداد مبلغ وقدره )500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
 ch2.D.17 يوم االثنني املوافق 2014/11/10 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/721 عقاري كلي                                    
اىل املدعى عليهم /1- عبداهلل حممد يو�شف ال�شيباين 2- عي�شى حممد يو�شف ال�شيباين  3- علي  
حممد يو�شف ال�شيباين   4- عائ�شة  حممد يو�شف ال�شيباين  5-ناعمة  حممد يو�شف ال�شيباين  
6- ا�شماء  حممد يو�شف ال�شيباين   7- خليفة  حممد يو�شف ال�شيباين  8- احمد  حممد يو�شف 
ال�شيباين   9- فاطمة  حممد يو�شف ال�شيباين   10- امل  حممد يو�شف ال�شيباين     جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /طيبة حممد يو�شف عبداهلل ال�شيباين ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها 
وكيلة عن كل من يو�شف وكلثم ومرمي ورفيعة وامنة وعبدالرحمن حممد يو�شف ال�شيباين   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعى عليه بالر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/12/15 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                           يف الدعوى رقم 2014/165 طلب بيع مال مرهون) تنفيذ(
اىل املنفذ �شدهم/1- علي حممد علي بجا�س 2- ا�شما حممد علي بجا�س 
3- �شعاد الطاف خان جمهويل حمل االقامة مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك 
الفجرية الوطني ) �س م ع( وميثله: ع�شام عبداالمري حمادي الفا�شلي 

التميمي 
نعلنكم بانه مت احلجز على اال�شهم العائدة لكم وعددها )284.637 درهم( 
لدى بنك امل�شرق وا�شهم عددها)5.850.000( درهم لدى �شركة اال�شمنت 

الوطنية حتت يد �شوق دبى املايل وذلك للعلم  جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/580 تنفيذ عقاري
املا�شة  �ثثشثثركثثة   -2 ح  م  �ثثثس  لثثيثثمثثتثثد  انفي�شتمينت  وورلثثثثثد  نثثيثثو  �ثثشثثركثثة  �ثثشثثدهثثمثثا/1-  املثثنثثفثثذ  اىل 
انرتنا�شيونال للو�شاطة العقارية جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ مرمي عبداهلل 
حممود حميدان حماد وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2011/497 عقاري كلي واملقيد به التنفيذ رقم )2014/580( تنفيذ عقاري باعتباره 
ايثثه دي اي 4( مثثادي 4-  الثثوحثثدة رقثثم ) جي 02 - �شي  �شندا التنفيذيا وذلثثك : ف�شخ عقد بيع 
�شمن م�شروع دوار قرية اجلمريا- دبي املربم بني املدعية واملدعية عليها االوىل ) �شركة نيو 
وورلد انفي�شتمنت ليمتد �س م ح(   1- بالزامكم بالت�شامم ب�شداد مبلغ وقدره )815324.02( 
درهم  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2012/476 تنفيذ مدين

طالب التنفيذ: علي عبداهلل جعفر الزرعوين - واآخثثرون   عنوانه: امارة دبي- �شارع 
الر�شيد- مقابل خمبز و�شوبر ماركت حبيب- فيال رقم 46   املنفذ �شده: عبدالعزيز 
امارة  عنوانه:  واخثثرون  الزرعوين-  جعفر  عبداهلل  وجعفر  الزرعوين  جعفر  عبداهلل 
دبي- ديرة- �شارع الر�شيد- مقابل �شوبرماركت حبيب- فيال 363    انه يف يوم الثالثاء 
املوافق 2014/11/18 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف االيام الثالث الثالية ان اقت�شى احلال 
�شيباع باملزاد العلني املمتلكات اخلا�شة بح�شني علي ناجي اذر، لدى اجلهة التي انيط 
وذلك   )  www.emiratesauction.ae للمزادات  االمثثارات  �شركة  البيع  بها 
يف التاريخ املحدد اعاله. عبارة عن قطعة ار�س- اجلهة: دبي) ديرة( املنطقة نايف - 
رقم االر�س 533 رقم البلدية- 791-118 امل�شاحة 250.47 واملقدر  قيمتها بث)15000000 

درهم( مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1370 تنفيذ  جتاري
جمهول   احلو�شني   عثثبثثداهلل  حثثيثثدر  خلف  حممد  �ثثشثثده/1-  املنفذ  اىل 
حمثثل االقثثامثثة مبثثا ان طثثالثثب الثثتثثنثثفثثيثثذ/ مثث�ثثشثثرف ابثثوظثثبثثي اال�شالمي 
املذكورة  التنفيذية  الثثدعثثوى  عليكم  اأقثثثام  قثثد  عثثامثثة(  م�شاهمة  )�شركة 
درهثثم اىل  وقثثدره )348878.38(  به  املنفذ  املبلغ  والثثزامثثك بدفع  اعثثاله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2014/2985 تنفيذ  عمايل
اىل املنفذ �شده/1- ركن املرح ذ م م جمهول  حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ ايريك باكليو فبيان قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقثثدره )8240( درهثثم اىل طالب  املبلغ  اعثثاله والزامكم بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ 505 درهم ر�شوم خلزينة 
املحكمة.  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجثثراءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم االلتزام 

االعالن. 
رئي�س الق�سم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2149 تنفيذ  عمايل
م  جمهول   ذم  �س  العامة  للتجارة  جثثوادى  يحيى  �ثثشثثده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ هالريو بالي�شى ديلو�س ريي�س    قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
اىل مبلغ 533 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ   2014/11/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  2120/ 2014 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�شتاأنف عليه: �شودهري  باك�شتان  ار�شاد ح�شني كمال ح�شني اجلن�شية:   : امل�شتاأنف 
نا�شر رفيق �شوالهريا واآخرون اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع اال�شتئناف : تعديل حكم- 
تعوي�س  املطلوب اعالنهما/1-  �شودهري نا�شر رفيق �شوالهريا اجلن�شية: باك�شتان  
البلو�شي  اأحمد  هيكل  ا�شماعيل  ل�شاحبها  والنقليات  العامة  للمقاوالت  2-جينوفا 
ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  امل�شتاأنف قد  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  اجلن�شية: االمارات 
الدعوى رقم  2013/3058 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2014/11/12 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 10.00 �شباحا امام الدائرة الثانية 
حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة 
املحددة. علما بان مثولك امام القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  11252 بتاريخ   2014/11/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  269/ 2013 -جتاري - م ر-  �س- ع ن

امل�شتاأنف : �شعيد نا�شر عبداهلل العي�شائي اجلن�شية: االمارات   امل�شتاأنف عليه: 
علي عبدالكرمي حممد علي اجلن�شية: م�شر مو�شوع اال�شتئناف : الغاء احلكم 
اعالنه/علي  املطلوب  درهم  ال�شركة مببلغ 150000  وت�شفية  بحل  امل�شتاأنف- 
عبدالكرمي حممد علي اجلن�شية: م�شر  العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/206 جت كل- م ر- ب- ع ن  وحدد 
لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2014/11/9 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة-املركز  العني  ا�شتئناف  حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �شباحا   10.00
بدفاعك  التقدم مبذكرة  وكيل معتمد وميكنك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري 
و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة. علما بان مثولك 

امام القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف العني

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2230  جتاري كلي                
�شامل  حممد  زوجثثثة  ال�شويدي  علي  �شعيد  مثثرمي  عثثلثثيثثه/1-  املثثدعثثى  اىل 
العمرى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / م�شرف ابوظبي اال�شالمي 
) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة نعلنكم 
الدعوى  يف   2014/10/20 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  قثثررت  املحكمة  بان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/11/10 ال�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11252 بتاريخ   2014/11/9     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/862 جتاري جزئي

العنوان:   : امريكا  اجلن�شية:  والكر  تريزا  يوالند  عليه:  املدعى  اىل   
اجلن�شية:  خان  علي  مريزا  خان  بهادر  املدعي:  ل�شالح  بالن�شر 
هذه  عليك  حكمت  قد   2014/11/3 بتاريخ  انه  نعلمك  افغان�شتان 
مبثابة  املحكمة  حكمت  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة 
احل�شوري - يف مادة جتارية: بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعي 
وامل�شاريف.   ) درهم  الف  واربعون  مبلغ خم�شة   ( درهم   45.000 مبلغ 
االربعاء  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�شتئناف   قابال  حكما 

املوافق  2014/11/5م لت�شلمك هذا امل�شتند.
القا�سي/ د. ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11252 بتاريخ 2014/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/607 تنفيذ عقاري
ان طالب  االقثثامثثة مبا  ر�شيد كبة  جمهول  حمل  ر�شيد يو�شف حممد  �ثثشثثده/1- حممد  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ امالك للتمويل �س م ع وميثله: ع�شام عبداالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم 
�شندا  باعتباره   2014/6/26 بتاريخ  اخلمي�س  يوم  كلي  عقاري   2011/1104 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر 
التنفيذ  وت�شليمه اىل طالب   ) وقثثدره )289754.23 درهم  ب�شداد مبلغ  1-بالزامكم   : تنفيذيا وذلك 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 2- بف�شخ اتفاقية االيجار ومالحقها 
املربمة واملدعي عليه االول عن ال�شقة رقم )3212(باولد تاون برج خليفة م�شروع العطارين والزام 
من  خالية  التعاقد  وقثثت  عليها  كانت  التي  باحلالة  اليها  امل�شار  ال�شقة  بت�شليم  االول  عليه  املدعي 
دائرة  من  ال�شادر  العقار  ملكية  ب�شند  م�شتاجر  ب�شفته  االول  عليه  املدعى  ا�شم  وب�شطب  ال�شواغل 
الواردة  العبارة  بتاريخ 2011/7/24 حتت رقم 2011/52652 - 3- و�شطب  االرا�شي واالمثثالك بدبي 
بهذا ال�شند بانه تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجار املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
ندوة حول الثقافة املالية يف جامعة العني 

�شناعة  اأقثثثطثثثاب  بثثثني  والثثتثثنثث�ثثشثثيثثق 
والتقنيات  واالبثثتثثكثثارات  الثثطثثريان، 
احلثثديثثثثثة، واأحثثثثدث االجتثثثاهثثثات يف 

�شناعة ال�شفر العاملية.
قثثريثث�ثثشثثي مدير  دانثثثثيثثثثال  ويثثثثقثثثثول 
)ريد  ب�شركة  املثثعثثار�ثثس  جمموعة 
اكثثثزبثثثيثثث�ثثثشثثثنثثثز الثثث�ثثثشثثثرق االأو�ثثثثثشثثثثثط( 
مت  واملثثنثثتثثدى:  للمعر�س  املنظمة 
ا�شت�شارية للمنتدى،  ت�شكيل جلنة 
ت�شم خرباء من �شناعة الطريان، 
املنتدى،  اأعثثثثمثثثثال  جثثثثثدول  لثثو�ثثشثثع 
الذي �شي�شم طيفاً وا�شعاً من كبار 
الدولية  املثثنثثظثثمثثات  يف  املثثتثثحثثدثثثني 
املثثثعثثثنثثثيثثثة بثثثثثالثثثثثطثثثثثريان و�ثثثثشثثثثركثثثثات 
مثثثن اجلهات  وغثثثريهثثثا  الثثثثطثثثثريان 

العاملة يف القطاع .
اكزبي�شنز  )ريثثثثثد  �ثثشثثركثثة  وتثثعثثمثثل 
مع  بالتن�شيق  االأو�ثثثشثثثط(  الثث�ثثشثثرق 
ال�شبا  )نثثد  �شركة  يف  العمل  فريق 
للعالقات العامة وتنظيم املعار�س( 
املنتدى،  تنظيم  على  ت�شرف  التي 
�شناعة  يف  الثثثالعثثثبثثثني  كثثثبثثثار  مثثثثع 
الطريان واملنظمات الدولية وقادة 
�شمان  اأجل  من  العاملية،  املطارات 
وت�شليط  االأفثثكثثار،  اأف�شل  مناق�شة 
اأقطاب  بثثني  التعاون  على  ال�شوء 
م�شلحة  يثثحثثقثثق  مبثثثثا  الثث�ثثشثثنثثاعثثة 
الطريان  �ثثشثثنثثاعثثة  يف  الثثعثثامثثلثثني 
والطريان  خا�س  ب�شكل  املثثطثثارات 

ب�شكل عام.

•• دبي- الفجر :

الثالثة  الثثثثثثدورة  دبثثثثي  ت�شت�شيف 
العاملية  املطارات  قادة  منتدى  من 
 30 )جثثثلثثثف(، مبثث�ثثشثثاركثثة   2015
واخلثثثرباء و�شناع  الفكر  قثثادة  من 
املقبل  مايو  �شهر  وذلثثك يف  القرار 
للمعار�س  الثثثثثثدويل  دبثثثثي  مبثثثركثثثز 

واملوؤمترات.
الثثثذي ي�شتمر  املثثنثثتثثدى  ويثثتثث�ثثشثثارك 
على مدى يومني خالل الفرتة من 
11 اإىل 12 مايو 2015، �شاحة 
اخلام�شة  الثثنثث�ثثشثثخثثة  مثثثع  الثثعثثر�ثثس 
ع�شرة من معر�س املطارات، الذي 
التجارية  املعار�س  اأكثثرب  مثثن  يعد 
املتخ�ش�شة يف �شناعة املطارات يف 

العامل.
ويثثثقثثثام املثثثنثثثتثثثدى واملثثثعثثثر�ثثثس حتت 
رعثثثثايثثثثة �ثثشثثمثثو الثث�ثثشثثيثثخ اأحثثثثمثثثثد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
موؤ�ش�شة  رئي�س  املثثثدين،  للطريان 

مطارات دبي.
عثثثلثثثى ا�ثثشثثتثث�ثثشثثافثثة دبي  وتثثثعثثثلثثثيثثثقثثثاً 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  قثثال  للمنتدى 
اهمية  املثثطثثارات  حتتل  �شعيد:  بن 
عاملي  كثثثمثثثركثثثز  دبثثثثثثي  يف  خثثثا�ثثثشثثثة 
لثث�ثثشثثنثثاعثثة الثثثطثثثريان، لثثذلثثك نحن 
بثثحثثاجثثة لثثلثثتثثو�ثثشثثعثثات الثث�ثثشثثخثثمثثة يف 
يف  الكبري  النمو  ال�شتيعاب  املطار 
و�شتوا�شل  حجم احلركة اجلوية، 

متر  وقثثت  يف  املنتدى  مثثن  الثالثة 
العاملية  الثثثثطثثثثريان  �ثثشثثنثثاعثثة  فثثيثثه 
النمو  وتوا�شل  جثثذريثثة  بتحوالت 
منطقة  وتقف  �شريعة،  مبثثعثثدالت 
خا�شة  بثث�ثثشثثفثثة  الثثثعثثثربثثثي  اخلثثلثثيثثج 
ب�شفة  االأو�ثثشثثط  ال�شرق  ومنطقة 
عثثامثثة يف مثثقثثدمثثة مثثنثثاطثثق العامل 

االأ�شرع منواً يف �شناعة الطريان.
وي�شلط املنتدى الذي يجمع خرباء 
العامل،  اأنثثحثثاء  الثثطثثريان من كافة 
قثث�ثثشثثيثثتثثني مهمتني  عثثلثثى  الثث�ثثشثثوء 
املت�شارعة  الثثتثثحثث�ثثشثثريات   : وهثثمثثا 
ال�شت�شافة معر�س اإك�شبو 2020 
يف دبثثثثي، ومثث�ثثشثثروع تثثطثثويثثر مطار 
ورلد  دبثثثي  يف  الثثثثثدويل  مثثكثثتثثوم  اآل 
تناولهما  �ثثشثثيثثتثثم  حثثيثثث  �ثثشثثنثثرتال، 
املنتدى  اأعثثثثثمثثثثثال  جثثثثثثدول  �ثثشثثمثثن 
احلالية  التحديات  يتناول  الثثذي 
املطارات  لثث�ثثشثثنثثاعثثة  واملثث�ثثشثثتثثقثثبثثلثثيثثة 
التي ت�شمل الت�شريعات احلكومية، 
والتعاون  املثثثمثثثار�ثثثشثثثات،  واأفثثث�ثثثشثثثل 

يف  والثثتثثحثثديثثث  الثثتثثطثثويثثر  عمليات 
املثثطثثار لثثعثثب دور ا�ثثشثثرتاتثثيثثجثثي يف 
كما  امل�شتقبل  يف  للنمو  خططنا 
ال�شخمة  لثثال�ثثشثثتثثثثثمثثارات  �شيكون 
واملتوا�شلة يف قطاع الطريان، اأثر 
اإيجابي، لي�س فقط بالن�شبة لدبي، 
لثثدولثثة االإمثثثثثارات ومنطقة  واإمنثثثثا 

اخلليج والعامل اأجمع .
يثثلثثعثثب منتدى  �ثثشثثمثثوه:  واأ�ثثثثشثثثثاف 
حيوياً  دوراً  العاملية  املطارات  قثثادة 
�شناعة  وخثثثثثثثرباء  قثثثثثثادة  جثثثمثثثع  يف 
واإتاحة  دبثثي  يف  العاملية  الثثطثثريان 
الفر�شة اأمام جتربة غري م�شبوقة 
املثثثثثعثثثثثارف واخلثثثثثثثثربات،  تثثثثبثثثثادل  يف 
ب�شورة ت�شهم يف جهودنا اجلماعية 
ا�ثثشثثتثثدامثثة منثثو �شناعة  اأجثثثثل  مثثن 

الطريان العاملية .
املطارات  معر�س  من  كل  ويحظى 
العاملية،  املثثثطثثثارات  قثثثادة  ومثثنثثتثثدى 
الهيئات  مثثثثن  كثثثبثثثري  عثثثثثدد  بثثثدعثثثم 
احلثثثثكثثثثومثثثثيثثثثة والثثثثث�ثثثثثشثثثثثركثثثثثات، ويف 

�شناعة الطريان العاملية، لت�شليط 
التقنيات  اأحثثثثثثثدث  عثثثلثثثى  الثثث�ثثثشثثثوء 
واآخر االبتكارات يف جمال �شناعة 
املثثثطثثثارات. ويثثثاأتثثثي انثثعثثقثثاد الثثثثدورة 

الهند�شية ودناتا.
ويجمع املنتدى، الذي يعد من�شة 
مثثثثثالثثيثثة عثثاملثثيثثة لثثتثثبثثادل اخلثثثربات 

للطريان  دبثثثثي  هثثيثثئثثة  مثثقثثدمثثتثثهثثا 
للمطارات،  دبي  وموؤ�ش�شة  املثثدين، 
الطريان  مل�شاريع  دبثثي  وموؤ�ش�شة 

املمار�شات،  واأفثثث�ثثثشثثثل  واملثثثثثعثثثثثارف 
حتثثثثت �ثثشثثقثثف واحثثثثثثثد، اأبثثثثثثثرز قثثثثادة 
القرار يف  الفكر واخلثثرباء و�شناع 

يبحث حتديات �سناعة املطارات العاملية مب�ساركة 30 من قادة الفكر واخلرباء و�سناع القرار

دبي ت�صت�صيف املنتدى الثالث لقادة املطارات العاملية )جلف( يف مايو 2015
احلدث يتقا�سم �ساحة العر�س مع الدورة اخلام�سة ع�سرة من معر�س املطارات

االأمثثثثثثثوال،  اإدارة  كثثيثثفثثيثثة  يف  واآرائثثثثثهثثثثثم 
االأكادميية  الهيئتني  اأع�شاء  بح�شور 

واالإدارية وطلبة اجلامعة .
وتثثثاأتثثثي هثثثذه الثثثنثثثدوة جثثثثثزءاً مثثثن حملة 
م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي التي اأطلقها 
االأ�شول  عثثلثثى  اأمثثثوالثثثك  اإدارة  بثثعثثنثثوان 
توعية  اإىل  تهدف  التي  املالية  للتوعية 
املجتمع وطلبة اجلامعات  اأفثثراد  جميع 
اأموالهم  اإدارة  بكيفية  خثثا�ثثس  ب�شكل 
مالية  قثثثرارات  اتثثخثثاذ  على  وت�شجيعهم 
ملواجهة  م�شتعدين  ليكونوا  مثث�ثثشثثوؤولثثة 

حتديات احلياة يف الوقت احلايل.

•• ابوظبي-الفجر:

بكيفية  الطلبة  توعية  باأهمية  اإميثثانثثاً 
اتخاذ  على  والت�شجيع  االأمثثثثوال  اإدارة 
، نظمت  املثثث�ثثثشثثثوؤولثثثة  املثثالثثيثثة  الثثثثقثثثثرارات 
العني  جامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة 
لثثلثثعثثلثثوم والثثثتثثثكثثثنثثثولثثثوجثثثيثثثا مبثثثقثثثرهثثثا يف 
اأبوظبي وبالتعاون مع م�شرف اأبوظبي 
املالية  الثقافة  حثثول  نثثثدوة  االإ�ثثشثثالمثثي 
االأ�شول  على  اأموالك  اإدارة  �شعار  حتت 
ا�شتبيان  عثثمثثل  الثثثنثثثدوة  ت�شمنت  حثثيثثث 
توجهاتهم  عثثلثثى  لثثلثثتثثعثثرف  لثثلثثحثث�ثثشثثور 

ال�صارقة للبيئة تفوز بجائزة بي غرين 
2014 عن فئة اأف�صل �صركة الإدارة النفايات 

•• ال�شارقة-وام:

فازت �شركة ال�شارقة للبيئة بيئة - املتخ�ش�شة يف جمال تقدمي احللول البيئية 
ال�شرق  للعام يف منطقة  النفايات  الإدارة  �شركة  اأف�شل  بجائزة   - النفايات  واإدارة 
االأو�شط وذلك للعام الثاين على التوايل خالل احلفل ال�شنوي لتوزيع جوائز اإدارة 
املرافق يف ال�شرق االأو�شط بي غرين لعام 2014. واقيم حفل توزيع اجلوائز قبل 
يومني يف فندق �شاطئ اجلمريا بدبي بح�شور نخبة من كبار ال�شخ�شيات وعدد 
من امل�شوؤولني يف القطاعني العام واخلا�س وذلك لتكرمي اأف�شل املمار�شات العاملية 
اخل�شراء يف منطقة ال�شرق االأو�شط حيث مت منح �شركة ال�شارقة للبيئة بيئة هذه 
النفايات.  اإدارة  الكبرية يف خدمات  لتميزها وجهودها  تقديرا  املرموقة  اجلائزة 

وت�شلم اجلائزة فهد �شهيل رئي�س العمليات يف ال�شركة.

نائب  النوي�س  علي  ح�شن  ال�شيد  وقثثدم 
املحا�شرة  املثث�ثثشثثرف،  يف  الت�شويق  مدير 
وتثثطثثرق اإىل اأهثثثم املثثوا�ثثشثثيثثع الثثتثثي تركز 
عثثلثثيثثهثثا احلثثمثثلثثة، وقثثثثدم نثث�ثثشثثائثثح عديدة 
والتخطيط  املالية  الثقافة  اأهمية  عثثن 
املثثثايل وبثثخثثا�ثثشثثة اإيثثجثثابثثيثثات الثثتثثوفثثري يف 
قثثام مبناق�شة خطوات  ، كما  وقثثت مبكر 
االأموال  الإدارة  وفعالة  �شهلة  اإر�ثثشثثاديثثة 
ب�شكل اأف�شل، وو�شع امليزانيات واالدخار 
ف�شاًل  واال�ثثشثثتثثثثثمثثارات،  الثثديثثون  واإدارة 
عثثثن تثثقثثيثثيثثم املثثثخثثثاطثثثر وبثثثنثثثاء الثثثثثرثوات 

ال�شخ�شية.

االحتاد للطريان تنظم ت�صعة اأيام مفتوحة
 لتوظيف اأفراد ال�صيافة اجلوية خالل �صهر نوفمرب

طريان االإمارات تكمل بنجاح اأول عام لعملياتها يف �صيالكوت الباك�صتانية

كهرباء ال�صارقة تنظم ندوة وور�صة عمل 
بالتعاون مع �صيمن�س االأملانية حول اإدارة امل�صاريع

واالأبحاث وتطوير برامج الطاقة 
وتاأهيل  الثثثقثثثدرات  وبثثثنثثثاء  واملثثثيثثثاه 
املتخ�ش�شة  الثثثفثثثنثثثيثثثة  الثثثثثكثثثثثوادر 

و�شيانة املعدات.
واأكثثدت املهند�شة مي الليم مدير 
امل�شاريع  بثثثرامثثثج  مثثتثثابثثعثثة  اإدارة 
اأن  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة 
الهيئة تعمل بكل جهد ال�شتقطاب 
الثثثثتثثثثكثثثثنثثثثولثثثثوجثثثثيثثثثا احلثثثثثديثثثثثثثثثثثة يف 
تنفذها  التي  املختلفة  امل�شروعات 

م�شرية  واملثث�ثثشثثتثثقثثبثثل  احلثثا�ثثشثثر  يف 
املهند�س  الدكتور  توجيهات  اىل 
را�شد الليم رئي�س الهيئة جلميع 
املثثثثدراء بثثاتثثخثثاذ كثثافثثة االإجثثثثراءات 
واإعداد اخلطط الالزمة لتحقيق 
اإىل  امل�شتدامة والو�شول  التنمية 
امل�شتويات العاملية يف االآداء وذلك 
امل�شنية  اجلهود  ببذل  اإال  يتم  ال 
املحكم  الثثث�ثثثشثثثديثثثد  والثثثتثثثخثثثطثثثيثثثط 
الثثوقثثت والثثتثثوجثثيثثه االأمثل  وبثثثذل 
امل�شروعات  يف  لثثثال�ثثثشثثثتثثثثثثثمثثثارات 
على  والثثثثثرتكثثثثثيثثثثثز  املثثث�ثثثشثثثتثثثقثثثبثثثلثثثيثثثة 
يف  ت�شتثمر  التي  االإ�شرتاتيجية 
تطوير املوارد الب�شرية واالأبحاث 

العلمية.
القائمة  ال�شراكة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
�شيمن�س  و�ثثثشثثثركثثثة  الثثهثثيثثئثثة  بثثثثني 
تبادل  يف  الرغبة  تثثوؤكثثد  االأملثثانثثيثثة 
والتجارب  واخلثثثثربات  املثثعثثلثثومثثات 
مثثثذكثثثرة  تثثثوقثثثيثثثع  اأن  ..مثثثثثثوؤكثثثثثثدة 
خطوة  تعد  ال�شركة  مع  التفاهم 
اأوىل مهمة يف هذا االجتاه وذلك 
التطوير  بثثثرنثثثامثثثج  مثثثثن  كثثثجثثثزء 
االحرتايف الذي يهدف اإىل تو�شيع 
خربات موظفي الهيئة يف جمال 
ال�شبكات.  وتكنولوجيا  الثثطثثاقثثة 
ومياه  كثثهثثربثثاء  هيئة  اأن  واأكثثثثثدت 
ال�شارقة تهدف اإىل اال�شتفادة من 
يف  املثثتثثطثثورة  العلمية  االجنثثثثثازات 
واالأبحاث  التقنية  �شناعة  جمال 
ومن  تتطلع  الهيئة  ان  م�شيفة 
�شيمن�س  مثثثثع  الثثث�ثثثشثثثراكثثثة  خثثثثثالل 
اإبداعية  بيئة  لتاأ�شي�س  العاملية 
واملياه  الثثطثثاقثثة  جمثثال  يف  علمية 

والتقنيات املتقدمة.

•• ال�شارقة-وام: 

نثثثظثثثمثثثت هثثثيثثثئثثثة كثثثثهثثثثربثثثثاء ومثثثيثثثاه 
�شركة  مثثثع  بثثالثثتثثعثثاون  الثث�ثثشثثارقثثة 
ور�شة  و  نثثثدوة  االأملثثانثثيثثة  �شيمن�س 
عمل حول اأ�شا�شيات اإدارة امل�شاريع 
�شارك فيها مدراء االإدارات وذلك 
اإطثثثار االتثثفثثاقثثيثثة الثثتثثي وقعتها  يف 
تبادل  بهدف  ال�شركة  مع  الهيئة 
التدريب  جمثثثثاالت  يف  اخلثثثثثربات 

•• ابوظبي-الفجر:

الناقل  لثثلثثطثثريان،  االحتثثثاد  اأعلنت 
العربية  االإمثثثارات  لدولة  الوطني 
اأيثثثام  ت�شعة  تنظيم  عثثن  املثثتثثحثثدة، 
مثثفثثتثثوحثثة خثثثثالل الثث�ثثشثثهثثر احلثثثايل 
)نوفمرب ت�شرين الثاين 2014( 
توظيف  اإىل  خثثاللثثهثثا  مثثن  ت�شعى 

اإىل  العا�شمة،  واجلزائر  ويريفان 
اإجراء مقابالت للمدعّوين  جانب 
ومان�ش�شرت.  لثثثثنثثثثدن  يف  فثثثثقثثثثط 
وبالن�شبة للراغبني يف ح�شور اأيام 
الدعوة  على  املق�شورة  التوظيف 
امل�شبق  الثثتثث�ثثشثثجثثيثثل  ُيثثثرجثثثى  فثثقثثط، 
االإلكرتوين:  الثثرابثثط  زيثثثارة  عثثرب 
www .etihad .com/

اأفراد �شيافة جوية ممن ميتلكون 
خربات متميزة يف جمال ال�شيافة، 
لالن�شمام  فثثر�ثثشثثة  مينحهم  مبثثا 
اإىل طاقم ال�شيافة اجلوية التابع 

لل�شركة الرائدة عاملياً.
تثثثثعثثثثتثثثثزم الثثثث�ثثثثشثثثثركثثثثة اإقثثثثثثامثثثثثثة اأيثثثثثثثام 
خمتلفة  مثثثدن  �ثثشثثت  يف  للتوظيف 
حول العامل ت�شّم براغ وبوداب�شت 

ي�صـــــلط  املنتــــدى 
ال�صــوء على اأف�صــل 
ويتيـــح  املمار�صـــات 
للم�صــاركني االطـالع 
على اأحدث اخلربات

الثثثواردات  لنقل  �شحن حيوية  طثثاقثثات  توفري  خثثالل  مثثن 
املدينة.  واإىل  من  امل�شافرين  حركة  وت�شهيل  وال�شادرات 
واأ�شاف حقق هذا اخلط اأداء متميزا يف عمليات ال�شحن 
التي  الثث�ثثشثثحثثنثثات  اأحثثثجثثثام  مثثتثثوا�ثثشثثل يف  ت�شجيل منثثو  مثثع 
اأوروبثثثثا  يف  اأ�ثثثشثثثواق مهمة  اإىل  �ثثشثثيثثالثثكثثوت  مثثن  نقلها  يثثتثثم 

واالأمريكتني واأفريقيا عرب مركزنا يف دبي .
اأربثثع رحثثالت اأ�شبوعيا من دبي  وت�شري طثثريان االإمثثثارات 
بتوزيع   200-  330 اأ  اإيربا�س  بطائرة  �شيالكوت  اإىل 
و183  االأعثثمثثال  رجثثال  درجثثة  54 مقعدا يف  الدرجتني 
 17 قثثدرهثثا  �شحن  وطثثاقثثة  ال�شياحية  الثثدرجثثة  مقعدا يف 
يثثوفثثر فر�شا  الثثثواحثثثدة يف كثثل اجتثثثاه مثثا  طثثنثثا يف للرحلة 
تثثقثثع �شمنها  الثثتثثي  املثثنثثطثثقثثة  لثثلثثتثثجثثارة مثثثن واإىل  نثثوعثثيثثة 
املدينة. و�شملت قائمة اأبرز املنتجات التي �شحنتها طريان 
املنتجات  املثثا�ثثشثثي  الثثعثثام  خثثثالل  �شيالكوت  مثثن  االإمثثثثثارات 
والثثفثثاكثثهثثة واخل�شروات  الثثلثثحثثوم  مثثثثثل  الثثعثثطثثب  �ثثشثثريثثعثثة 
امل�شت�شفيات  وم�شتلزمات  وجتثثهثثيثثزات  العلمية  املثثعثثدات 
اجللدية  املنتجات  الريا�شية  واملالب�س  املو�شيقية  االآالت 

واالأن�شجة واملالب�س وامل�شغوالت اليدوية.

•• دبي-وام:

تربط  التي  العاملية  الناقلة   - االإمثثثثارات  طثثريان  اأكملت 
فيما بني النا�س واالأماكن يف خمتلف اأنحاء العامل - اأول 
عام على بدء عملياتها اإىل مدينة �شيالكوت الباك�شتانية 
املا�شية  �شهرا   12 الثثث  مثثدى  على  مكانتها  ر�شخت  التي 
�شمن  وال�شحن  للم�شافرين  االأهمية  متنامية  كوجهة 
�شبكة رحالت الناقلة. ونقلت طريان االإمثثارات منذ بدء 
رحالتها اإىل �شيالكوت يف عام 2013 اأكرث من 79 األف 
م�شافر وما يزيد على 2400 طن من الب�شائع من واإىل 
�شيالكوت. وقال جا�شم �شيف نائب رئي�س طريان االإمارات 
اأفريقيا وغرب  �شمال  التجارية ملنطقة  ال�شحن  لعمليات 
كونها  رفيعة  �شمعة  ر�شخت  االإمثثثثثارات  طثثثريان  ان  اآ�ثثشثثيثثا 
ت�شاهم ب�شكل حيوي يف ت�شهيل حركة ال�شياحة والتجارة 
رحالت  ت�شري  التي  الوجهات  خمتلف  يف  واال�شتثمارات 
ا�شتثناء يف هذا  تكن  �شيالكوت مل  ان  اىل  ..م�شريا  اإليها 
اإعطاء  اإىل هذه املدينة يف  املجال حيث �شاهمت رحالتنا 
دفعة قوية القت�شاد املنطقة التي تقع فيها املدينة وذلك 
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الغاء اعلن �سابق
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة رقم 
CN 1132758 باال�شم التجاري �شركة حراء خلدمات 
رجال االعمال ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا والغاء الرخ�شة.
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة 
ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة 
هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 
االجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�شادية بان ال�شثثثثثادة/مفاجاأة للمقاوالت العامة

 رخ�شة رقم:CN 1181264 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شياء الدين بابلو نور ح�شني %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد املا�س حممد عبداهلل الهاملي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/�شعيد املا�س حممد عبداهلل الهاملي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مفاجاأة للمقاوالت العامة

SURPRISE GENERAL CONTRACTING
اىل/مفاجاأة للمقاوالت العامة ذ.م.م 

SURPRISE GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا مي�شم ق 12 م 26 اىل املنطقة الغربية ليوا 
اجلبانة دائرة ال�شوؤون البلدية بلدية املنطقة الغربية ار�س رقم 59-48 مكتب رقم 9

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�شادية بان ال�شثثثثثادة/�شركة فيرب تيك العمال الفيرب جال�س 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1132220 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي را�شد علي عبداهلل الظاهري من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/علي را�شد علي عبداهلل الظاهري من 67% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ثانكا�شني كوتاماثو كوتابان من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ثانكا�شني كوتاماثو كوتابان من 33% اىل %100
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل نوع الرخ�شة/من جتارية اىل حرفية

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة فيرب تيك العمال الفيرب جال�س ذ.م.م

FIBER TECH FIBREGLASS CO. LLC
اىل/موؤ�ش�شة فيرب تيك العمال الفيرب جال�س 

FIBER TECH FIBREGLASS
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:ذا اي�س كرمي الب �س.ذ.م.م
The ICE Cream Lab :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:217269       بتاريخ:2014/9/7 م
با�شثثم:ذا اي�س كرمي الب �س.ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي �شارع الكورني�س �س.ب: 45662 هاتف: 026658844 فاك�س: 026663442 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مطعم مقهى. 

 The ويدنوها  ومميز  كبري  ب�شكل  العربية  باللغة  الب  كرمي  اي�س  ذا  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
 . ومميز  كبري  ب�شكل  الالتينية  باللغة   ICE Cream Lab

اال�شثثرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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  اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم 2014/4565 ايجارات

اىل املحكوم عليه: 1- �شركة داماك العقارية 2- جرلد وليام افي�س
جمهول حمل االقامة

بجل�شتها  حكمت  بثثاملثثركثثز  االبثثتثثدائثثيثثة  الق�شائية  اللجنة  بثثثان  نعلمكم 
2014/9/15 يف الدعوى املذكورة اعاله.ل�شالح: اأديب جواد عبدال�شمد 
 بالزامكم :/بتجديد عقد االيجار ملدة �شنة تبداأ من 2014/7/1 بذات 
قيمة و�شروط العقد ال�شابق مع الزام املدعى عليهما بر�شوم وم�شاريف  
الدعوى ومبلغ 300 درهم اأتعاب حماماة.  وملا كان هذا احلكم قد �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي 
علنا مبثابة احل�شوي، فهو قابل  لال�شتئناف خالل 15 يوم اعتبارا من 

تاريخ ن�س هذا االعالن واال �شار نهائيا قابل للتنفيذ.
 مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 5276 ل�سنة 2014
اىل املدعى عليه: االمور للمواد الغذائية �س ذم م جمهول حمل االقامة

مبا ان املدعي/ع�شام حممد عبداهلل ال �شيخ
املركز بطلب  امام  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 5276  اقام �شدكم  قد 
الزامكم باخالء املاأجور وت�شليمه للمدعى خاليا من ال�شواغل مع �شداد 

االيجار امل�شتحق حتى االخالء.
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد 
)الرابعة(  الق�شائية  اللجنة  امثثام   4.30 ال�شاعة   2014/11/16 املوافق 
دبي  بلدية  مببنى  املركز  مبقر  واملنعقدة  االبتدائية  الثالثة  بالدائرة 
لنظر الدعوى وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 
او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم  الن�شر. فانت مكلف باحل�شور 

من دفاع وم�شتندات.
 مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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بح�شور املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س االقليمي لالوملبياد 
التقى  اأفريقيا  و�شمال  االأو�ثثشثثط  ال�شرق  ملنطقة  الثثدويل  اخلا�س 
باع�شاء  والثثريثثا�ثثشثثة  ال�شباب  وزيثثثر  الثثعثثزيثثز  عبد  خثثالثثد  املهند�س 
يف  القاهرة  ت�شت�شيفها  التي  االقليمية  لاللعاب  املنظمة  اللجنه 
دولة   15 مب�شاركة   2014 دي�شمرب   12 وحتى   2 من  الفرتة 
ريا�شيتني  اىل  بثثاال�ثثشثثافثثة  تناف�شية  ريثثا�ثثشثثة   14 يف  يتناف�شون 
يف  ويثث�ثثشثثارك  اقليمية  مثثثوؤمتثثثرات   5 تثثقثثامت  كثثمثثا   ، ا�شتعرا�شيتني 
االلعاب ما يقرب من 1027 العب والعبة وم�شارك حيث �شهد 
اخلا�شة  والرتتيبات  اال�شتعدادات  اخر  حلى  الوقوف  االجتماعا 
با�شت�شافة م�شر لهذه االلعاب ت�شارك يف هذه االلعاب االمارات 
، البحرين ، ال�شعودية ، قطر ، االردن ، فل�شطني ، العراق ، ايران 
، ليبيا ، لبنان ، تون�س ، اجلزائر ، املغرب ، �شوريا . باال�شافة اىل 

م�شر الدولة املنظمة .
و�شم الوفد اللجنة املنظمة د. �شامي عنرت �شاهني رئي�س اللجنة 
والتدريب  الريا�شة  مدير  حمي  عماد  الدكتور  ونائبة  املنظمة 
وامل�شابقات  االألثثعثثاب  مدير  الثثفثثويل  و�شريف  اخلثثا�ثثس،  لالوملبياد 
لالوملبياد اخلا�س الدويل، واأمل مبدى املدير الوطني لالوملبياد 
االإقليمية  االألثثثعثثثاب  لثثثثدورة  املنظمة  اللجنة  واأعثث�ثثشثثاء  اخلثثا�ثثس، 

لالوملبياد اخلا�س. 
حاجة  يف  م�شر  بثثاأن  اخلثثا�ثثس  لالوملبياد  االإقليمي  الرئي�س  قثثال 
ال�شت�شافة مثل هذا احلدث الدويل يف الوقت الراهن ، الفتا اأن 
االوملبياد يوىل عناية خا�شة با�شت�شافة احلدث واالإعثثداد اجليد 

له.
وك�شف اأن االوليمبياد اخلا�س قد قام بالتعاون مع وزارة ال�شباب 
دورات   4 ال�شباب خالل  1500 متطوع من  بتدريب  والريا�شة 
تدريبية مت تعليمهم مهارات االإعداد والتنظيم اجليد للبطوالت 
الدولية. وا�شتعر�س املهند�س اأمين عبد الوهاب الهيكل التنظيمى 
والذى  بها،  امل�شاركني  الالعبني  وعثثدد  للبطولة،  املنظمة  للجنة 
اللجنة  اأن  معلنا  الثثثدول،  خمتلف  مثثن  العثثب   1500 اإىل  ي�شل 
فى  امل�شاركني  الالعبني  زيثثارة  برتتيب  �شتقوم  للبطولة  املنظمة 

الدورة ملوقع حفر قناة ال�شوي�س اجلديدة.
وا�شتمع وزير ال�شباب والريا�شة ملطالب اللجنة املنظمة اخلا�شة 
بثثثثدورة االألثثثعثثثاب االإقثثلثثيثثمثثيثثة لثثالولثثيثثمثثبثثيثثاد اخلثثا�ثثس فيما يخ�س 
االأمور اللوج�شتية املتعلقة بالبطولة، واأماكن التدريب، واالأدوات 
التدريبية التى يحتاجونها لتدريب الالعبني، موجها امل�شئولني 
بالوزارة بالتن�شيق مع اللجنة املن�شقة وتلبية احتياجاتهم ا�شتعدادا 

لبدء البطولة.
وطالب املهند�س خالد عبد العزيز ببذل مزيد من اجلهد والعمل 
فيما يخ�س االإعثثدادات والرتتيبات الالزمة ال�شت�شافة البطولة 
كحدث دويل هام يعرب عن قيمة ومكانة م�شر، واهتمامها بذوى 

االحتياجات اخلا�شة.
اللجنة  اأمثثثام  عثثواقثثب  اأى  تذليل  والثثريثثا�ثثشثثة  ال�شباب  وزيثثثر  واأكثثثد 

لهم  الدعم  وتقدمي  اخلا�س،  االوليمبياد  من  للبطولة  املنظمة 
الثثوزارة مع  اإىل م�شاهمة  البطولة ب�شكل متميز، م�شريا  الإخثثراج 

اللجنة املنظمة فى حفل افتتاح البطولة.
ا�شرف  الدكتور  ال�شباب والريا�شة  اللقاء من جانب وزارة  ح�شر 
التنفيذى،  املثثديثثر  اخلثث�ثثشثثاب  وحمثثمثثد   ، الثثوزيثثر  م�شاعد  �شبحي 
بالقاهرة،  والثثريثثا�ثثشثثة  ال�شباب  مثثديثثريثثة  مثثديثثر  �شويلم  وحمثثمثثد 
الثقافية  للربامج  املركزية  االإدارة  رئي�س  جمال  اأمثثل  والدكتورة 
العالقات  عام  عامر مدير  والدكتورة جهاد  بالوزارة  والتطوعية 
الثثعثثامثثة واخلثثارجثثيثثة، وحمثثمثثد الثث�ثثشثثاذيل مثثعثثاون الثثوزيثثر لل�شوؤون 
ال�شبابية، ودينا فوؤاد مدير عام الربامج الك�شفية وحممد الكردى 
والدكتور حممد عبد القادر مديرا املكتب الفني للوزير يف قطاعي 

ال�شباب والريا�شة.

اآل نهيان نائب رئي�س  برعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ام�س  �شباح  اختتمت  الرئا�شة  �شوؤون  وزيثثر  الثثوزراء  جمل�س 
مناف�شات مهرجان �شمحه ل�شباقات الهجن وت�شعرية هجن 

الرئا�شة الثالثة هذا املو�شم.
عك�شت  الهجن  مثثالك  مثثن  كبرية  م�شاركة  املثثهثثرجثثان  �شهد 
النجاح الذي حظي به طوال ثالثة اأيام من املناف�شات القوية 
مل�شافة  االإيثثذاع  �شن  �شباقات  ام�س  �شباح  واأقيمت  واملثرية.. 
6 كلم يف امليدان اجلنوبي مبنطقة الوثبة وت�شدرت غازيه 
مناف�شات  االأخثثثرية  االأمثثتثثار  يف  النابت  عقيل  طالب  ملحمد 
للبكار مفتوح وانتزعت  االأول واملخ�ش�س  الرئي�شي  ال�شوط 
جم�شم هجن الرئا�شة �شيارة رجن روفر بعد و�شولها للمركز 

االأول وقطعت م�شافة ال�شوط بتوقيت وقدره 9:19:1.
و�شهد ال�شوط مناف�شة قوية حتى االأمتار االخرية والتي مل 
اأجثثزاء من الثانية بني �شاحب املركز االأول  يزد الفارق عن 
والثالث حيث جاءت يف املركز الثاين و�شايف لعلي �شلطان 
وقدره  بتوقيت  امل�شافة  قطعت  اأن  بعد  الكتبي  بالر�شيد 
حممد  ملثثبثثارك  متعبه  و�شلت  الثالث  املثثركثثز  ويف   9:19:3
بن ن�شرة العامري وقطعت م�شافة ال�شوط بتوقيت وقدره 
9:19:5 ويف ال�شوط الرئي�شي الثاين واملخ�ش�س للجعدان 
نامو�س  مع  ال�شويدي  بالر�شيد  خليفة  لعلي  �شاهني  حلق 
ال�شوط واملركز االول بعد ان قطع م�شافة ال�شوط بتوقيت 
وقدره 9:13:6 واأقتن�س جم�شم هجن الرئا�شة �شيارة رجن 
روفر تاركا املركز الثاين ل�شوا�س لرا�شد �شعيد اأحمد �شيف 
الرميثي وقطع امل�شافة بتوقيت وقدره 9:28:3 وحل ثالثا 
 9:28:6 باللويع اخلييلي بتوقيت وقدره  �شاهني خلليفة 
ويف ال�شوط الثالث كانت جنوى ل�شهيل احمد دري الفالحي 
على موعد مع نامو�س ال�شوط واملركز االأول وجاءت ميا�شه 
ل�شالح حممد بن ن�شرة العامري يف املركز الثاين ويف املركز 
املن�شوري  ق�شمان  �شويد  ل�شعيد  ال�شاهينية  و�شلت  الثالث 
بالر�شيد  خليفة  لعلي  هملول  ت�شدر  الثثرابثثع  ال�شوط  ويف 
ال�شويدي مناف�شات ال�شوط وجاء يف املركز االأول تاركا املركز 
وو�شل  الرميثي  �شيف  اأحمد  �شعيد  لرا�شد  لث متعب  الثاين 

ثالثا املاجد لقمرا �شالح حمد املري.
ويف ال�شوط اخلام�س حققت كب�شولة اإجنازا جديدا للمالك 
يف  وجثثاءت  اأوال  بو�شولها  ال�شويدي  بالر�شيد  خليفة  �شعيد 
وحلت  املن�شوري  زايثثثد  حممد  ملحمد  الثثثزود  الثثثثثاين  املثثركثثز 
ثالثه الريانه جلابر را�شد حمد م�شعود ويف ال�شوط ال�شاد�س 
اأقتن�شت احلزافه ملحمد مهري �شعيد دري املن�شوري نامو�س 
حممد  اهلل  جلار  اجل�شا�شيه  وجثثاءت  االأول  واملركز  ال�شوط 
طالب عقيل املري يف املركز الثاين وو�شلت احلذره ل�شعيد 
ال�شوط  ويف  الثثثثثالثثث  املثثركثثز  يف  ال�شويدي  بالر�شيد  خليفه 
نامو�س  الوهيبي  حثثامثثد  علي  حلمد  ح�شيم  اأنثثتثثزع  ال�شابع 
لعلي  نيم  يثثور  ل  الثاين  املركز  تاركا  االأول  واملركز  ال�شوط 
ل�شالح  ال�شيف  الثالث  املركز  يف  وحل  الزرعي  �شامل  �شعيد 
حمد القمرا املري ويف ال�شوط الثامن فازت املتحدة ملحمد 
االأول وجاءت  ال�شوط واملركز  بنامو�س  املن�شوري  علي دري 
يف املركز الثاين اأمثال حلمد حممد �شامل العمري ويف املركز 
ويف  اخلييلي  ماجد  اأحمد  ملحمد  ال�شاهينية  و�شلت  الثالث 

ال�شوط التا�شع كانت الظبية لعلي خليفة بالر�شيد ال�شويدي 
املركز  تاركة  االأول  واملركز  ال�شوط  نامو�س  مع  موعد  على 
ثالثة  وو�شلت  الوهيبي  علي  �شعيد  لعامر  �شيفه  ل  الثاين 

ال�شاهينية لرا�شد علي �شعيد الزرعي.
وجاءت بقية نتائج االأ�شواط كالتايل : ال�شوط العا�شر �شلهود 
ال�شاهينية   11 ال�شوط  ال�شويدي  بالر�شيد  خليفة  ل�شعيد 
ملحمد حماد بوخرايط العامري ال�شوط 12 الغزال لنا�شر 
خلفان يوعان ال�شام�شي ال�شوط 13 املايديه الأحمد خليفة 
بالر�شيد ال�شويدي ال�شوط 14 هملول ل�شهيل �شعيد حممد 
بالكيلة العامري ال�شوط 15 �شعايب لنا�شر �شعيد حم�شن 
ملثثثبثثثارك �ثثشثثلثثطثثان قران  16 حمثثبثثوب  الثثفثثالحثثي و الثث�ثثشثثوط 
17 ت�شدرت هملولة  ال�شوط  االأ�شواط  اآخر  املن�شوري ويف 
واأحرزت  ال�شوط  م�شافة  العامري  ولويع  الدحبة  ل�شهيل 
نامو�س ختام مهرجان �شمحه ..وح�شل الفائزين باالأ�شواط 
جوائز  على  الفائزين  وبقية  �شيارات  على  االأوىل  الع�شرة 
على  العا�شر  اىل  املراكز  اأ�شحاب  ح�شل  فيما  قيمة  نقدية 

جوائز نقدية قيمة.
يف  اأقيمت  والتي  اإنتاج  اللقايا  �شن  مناف�شات  نتائج  وجثثاءت 
امليادين  لعا�شمة  اجلثثنثثوبثثي  املثثيثثدان  يف  ال�شباحية  الثثفثثرتة 
الوثبة ومل�شافة 5 كلم اأم�س كالتايل ال�شوط الثالث : املركز 
الثاين  املركز  املن�شوريو  �شويدق�شمان  ملحمد  �شماهر  االأول 
منحاف ل�شامل حمد ثعلوب الدرعي و املركز الثالث زعفرانه 
ملحمد عتيق زيتون املهريي.. ال�شوط الرابع : املركز االأول 
رداد  الثاين  املركز  و  ال�شام�شي  حمد  فار�س  حلامد  متعب 
�شاهني  الثثثثثالثثث  املثثركثثز  و  الثثعثثفثثاري  الطماطم  هثثالل  ملحمد 
املركز   : اخلام�س  ال�شوط  النعيمي..  خثثامت  �شلطان  لعلي 
االأول �شن لعبداهلل م�شبح �شروخ النعيمي و املركز الثاين 
الثالث  املثثركثثز  و  ال�شام�شي  يثثوعثثان  نا�شر  لعبداهلل  برجمه 
ال�شاد�س  ال�شوط  الثثعثثامثثري..  بالرو�س  قريع  لنا�شر  عذبه 
العنود لعامر را�شد �شعيد الربي�شي املري و  االأول  املركز   :
املن�شوري  قران  �شلطان  مبارك  لرا�شد  �شقرا  الثاين  املركز 
 .. الثثفثثالحثثي  حم�شن  �شعيد  لنا�شر  هثثيثثام  الثثثثثالثثث  املثثركثثز  و 
و  اخلييلي  مبارك  حممد  خلمي�س  م�شرف  ال�شابع  ال�شوط 
املركز الثاين جراح لهادي �شعيد جمهور االأحبابي و املركز 
الثالث �شاهني ملبارك علي حممد املزروعي.. ال�شوط الثامن 
: املركز االأول �شواهني ل�شهيل دليله �شامل العامري و املركز 
الثالث  املركز  و  الكتبي  �شامل  الثاين �شواهني ملن�شور حماد 
 : التا�شع  ال�شوط   .. الهاملي  هملوله الأحمد خليفه فا�شل 
املركز االأول م�شكور ل�شعيد حممد مبارك اخلييلي واملركز 
و  املن�شوري  �شيف  �شلطان  را�ثثشثثد  ل�شلطان  الطاير  الثثثثثاين 
الكتبي ويف  را�شد م�شبح  الثالث ريبال ملحمد غريب  املركز 
اآخر اأ�شواط الفرتة ال�شباحية ال�شوط العا�شر كانت نا�شيه 
املوعد وحلقت مع نامو�س  العامري على  حلمد نابت خيله 
لث حفله لعبداهلل  الثاين  املركز  تاركة  االأول  ال�شوط واملركز 
باملر  الثثطثثويثثر  لنا�شر  �شفا  وجثثثثاءت  املثثقثثبثثايل  �شهيل  حميد 
باملركز  الفائزين  الثالث و ح�شل جميع  املركز  العامري يف 
جوائز  على  العا�شر  اىل  املثثراكثثز  وبقية  �شيارات  على  االأول 

نقدية قيمة.

اأما نتائج الفرتة امل�شائية واملخ�ش�شة لل�شرايا فجاءت نتائج 
ال�شاهينية  الثالث : املركز االأول  ال�شوط  االأ�شواط كالتايل 
لعلي خليفة بالر�شيد ال�شويدي املركز الثاين جبارة ل�شامل 
البراهيم  ميا�شه  الثالث  املثثركثثز  الثثعثثامثثري  �شقوح  الدحبه 
علي �شطيط الوهيبي ال�شوط الرابع : املركز االأول �شيلني 
الزعيم  الثاين  املركز  النابت  عقيل  طالب  حممد  جلثثاراهلل 
ملحمد �شعيد اخلال�س العامري املركز الثالث م�شتحيل حلمد 
اأحمد كطر اخلييلي ال�شوط اخلام�س : املركز االأول �شواب 
ل�شيف �شاحي �شيف الرميثي و املركز الثاين وقود جلاراهلل 
لرا�شد  �ثثشثثوده  الثالث  املثثركثثز  و  النابت  عقيل  طالب  حممد 
املركز   : ال�شاد�س  ال�شوط  الرميثي..  م�شفر  اأحثثمثثد  �شعيد 
االأول جوري حلمد غريب را�شد الكتبي و املركز الثاين غاده 
الثالث �شديده ملحمد  ل�شالح حمد �شامل العامري و املركز 
االأول  املثثركثثز   : ال�شابع  الثث�ثثشثثوط  اجلثثحثثايف..  �شلطان  �شعيد 
الثاين  املثثركثثز  و  ال�شويدي  بالر�شيد  خليفة  ل�شعيد  مثثنثثاور 
ن�شوان لنا�شر مبارك عيه ال�شام�شي و املركز الثالث مهول 
ملحمد را�شد يافور املن�شوري.. ال�شوط الثامن : املركز االأول 
الثاين  املركز  و  العامري  حممد  خيله  حممد  لنابت  العني 
الثالث خواطر  املركز  املن�شوري و  ال�شهامه ملهري علي دري 
ل�شعيد خليفة بالر�شيد ال�شويدي.. ال�شوط التا�شع : املركز 
االأول ولد �شاهني جلاراهلل حمد طالب عقيل النابت و املركز 
الثالث  املركز  و  �شليمان اجلربين  الثاين كيف ملحمد حمد 
�شن  اأ�ثثشثثواط  اآخثثر  ويف  اخلييلي..  اأحمد مطر  العابر حلمد 
جميع  ال�شام�شي  حمد  مطر  لعبداهلل  ميزه  تخطت  اللقايا 
مناف�شاتها وحلقت مع املركز االأول ونامو�س ال�شوط وجاءت 
الكتبي  �شامل  حماد  �شامل  ل�شعيد  مر�شيال  الثاين  املركز  يف 
حمد  مطر  حمد  لغامن  الطيارة  و�شلت  الثالث  املركز  ويف 
املن�شوري و ح�شل جميع الفائزين باالأ�شواط على �شيارات 

وبقية املراكز اىل العا�شر على جوائز نقدية قيمة.
وقدم عدد من مالك الهجن امل�شاركني يف مهرجان �شمحه 
ال�شيخ من�شور  �شمو  والتقدير اىل  ال�شكر  الهجن  ل�شباقات 
الثثوزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 
ل�شباقات  امل�شتمرة  ومتابعتة  املتوا�شل  دعمه  على  الرئا�شة 
و  اإجنثثاز �شمحه  الثثذي يعرب عن  املهرجان  الهجن والإقثثامثثة 
ياأتي موا�شال الإجنازات هجن الرئا�شة واأكد امل�شاركني باأن 
مهرجان �شمحه ل�شباقات الهجن حقق الكثري من النجاحات 
اأبرزها امل�شاركة الكبرية ملالك الهجن يف الدولة واأبناء دول 
والثثذي مت  احلقايق  مناف�شات  التعاون خ�شو�شا يف  جمل�س 
اكثثد مثثالك الهجن  40 �شوطا كما  اأ�شواطه اىل  زيثثادة عثثدد 
ان اكتمال فرحة املهرجان كانت مع ت�شعرية هجن الرئا�شة 
الثالثة هذا املو�شم يف �شهرين واأو�شح املالك اأن التواجد يف 
التوا�شل  يزيد  فهو  للمالك  الكثري  ميثل  امليادين  عا�شمة 
بثثني املثثثالك ويثثعثثمثثق الثثعثثالقثثت بثثيثثنثثهثثم.. ويف خثثتثثام حديثهم 
حمدان  بثثن  �شلطان  ال�شيخ  مثثعثثايل  اىل  ال�شكر  املثثثالك  قثثدم 
الدولة  ال�شمو رئي�س  اآل نهيان م�شت�شار �شاحب  بن حممد 
والدائم  امل�شتمر  تواجده  الهجن على  �شباقات  رئي�س احتاد 
مع املالك ومتابعة جميع مايتعلق بال�شباقات وىخرها جاء 

مع تد�شني نظام اخلدمات الذكية الحتاد �شباقات الهجن.

اأنثثظثثار املثثاليثثني مثثن ع�شاق كثثرة الثثقثثدم يف العامل  تتجه 
الثثعثثربثثي �ثثشثثوب الثثعثثا�ثثشثثمثثة الثث�ثثشثثعثثوديثثة الثثريثثا�ثثس خالل 
ثان-نوفمرب احلايل  ت�شرين   26 اإىل   13 الفرتة من 
الثانية والع�شرين من بطولة  الن�شخة  ملتابعة فعاليات 
الكويت  منتخبات  مب�شاركة  تثثقثثام  الثثتثثي  اخلليج  كثثاأ�ثثس 
وال�شعودية واالإمارات والعراق واليمن وقطر والبحرين 

وعمان.
وحتثثظثثى بثثطثثوالت كثثاأ�ثثس اخلثثلثثيثثج مثثنثثذ انثثطثثالقثثهثثا عام 
االأو�شاط  كافة  من  بالغ  باهتمام  االآن  وحتى   1970
يف  عثثديثثدة  الأ�ثثشثثبثثاب  وال�شعبية  والثثريثثا�ثثشثثيثثة  ال�شيا�شية 
مثثقثثدمثثتثثهثثا اأنثثثهثثثا حتثثثدد زعثثثامثثثة كثثثرة الثثثقثثثدم يف منطقة 
اللعبة  يف  كبرية  تثثغثثريات  �شهدت  التي  العربي  اخلليج 
البطولة  ا�شتمرارية  اأن  كما  املا�شية.  ال�شنوات  خثثالل 
منذ انطالقها وحتى االآن جعل منها واحدة من اأقوى 
البع�س  اإن  بل  دوليا  بها  املعرتف  االإقليمية  البطوالت 
االأحثثيثثان خثثري بديل لبطولة كاأ�س  يثثراهثثا يف كثري مثثن 

العرب التي ال تقام بنف�س الدرجة من االنتظام.
البطولة  ت�شهد   ، امل�شاركة  املنتخبات  عثثدد  قلة  ورغثثثم 
دائما مناف�شة �شديدة على اللقب نظرا لتقارب م�شتوى 
معظم املنتخبات امل�شاركة وحر�شها على فر�س �شطوتها 

الكروية على املنطقة.

فكرة �سعودية انطلقت من البحرين
ومثل العديد من البطوالت العربية كانت فكرة اإقامة 
هثثثذه الثثبثثطثثولثثة �ثثشثثعثثوديثثة و�ثثشثثاحثثبثثهثثا هثثو االأمثثثثري خالد 
الفي�شل الذي طرح الفكرة يف اأواخر ال�شتينيات قبل اأن 
يعر�شها وفد بحريني برئا�شة ال�شيخ حممد بن خليفة 
رئي�س االحتاد البحريني يف ذلك الوقت على االإجنليزي 
االأوملثثبثثيثثة يف  االألثثعثثاب  دورة  راو�ثثثس خثثالل  �شتانلي  �شري 

. مك�شيكو �شيتي عام 1968 
تنفيذ  يف  قدما  امل�شي  على  البحرين  حلر�س  ونثثظثثرا 
اجتماعا  الثثقثثدم  لكرة  البحريني  االحتثثثاد  عقد  الفكرة 
عقب العودة من املك�شيك ملناق�شة الفكرة وتقرر توجيه 
الدولتني  كانتا  الأنهما  والكويت  ال�شعودية  اإىل  الدعوة 

اخلليجيتني اللتني ان�شمتا لالحتاد الدويل للعبة.
يف  االأوىل  البطولة  يف  امل�شاركة  على  الدولتان  ووافقت 
 1970 اآذار-مثثار�ثثس   27 من  ابتداء  البحرين  �شيافة 

االحتاد  مثثن  بثثثاإذن  االأوىل  البطولة  يف  قطر  و�ثثشثثاركثثت 
الدول  �شمن  تكن  مل  اأنها  رغثثم  )فيفا(  للعبة  الثثدويل 

االأع�شاء يف الفيفا اآنذاك.
وعثثقثثد اجثثتثثمثثاع ملثثمثثثثثلثثي الثثثثثدول املثث�ثثشثثاركثثة عثثلثثى هام�س 
الثثثثثثدورة كل  اإقثثثامثثثة  الثثبثثطثثولثثة االأوىل وتثثثقثثثرر خثثثاللثثثه 
اإقامتها �شنويا كما اختريت ال�شعودية  عامني بدال من 

ال�شت�شافة الدورة الثانية.
ثالث  باللقب  الفائز  اأن  على  البطولة  الئحة  ون�شت 
اأن جترى  احلثثيثثاة على  مثثدى  بثثالثثكثثاأ�ثثس  مثثثرات يحتفظ 
املناف�شات بعد ذلك على كاأ�س جديدة على غرار بطوالت 

كاأ�س العامل.

اللقب الأول للكويت
منتخبات  على  االأوىل  البطولة  يف  امل�شاركة  واقت�شرت 
الكويت والبحرين وال�شعودية وقطر واأقيمت مناف�شاتها 
ني�شان-اأبريل  مثثن  الثالث  حتى  اآذار-مثثثار�ثثثس   27 مثثن 
عي�شى  ال�شيخ  مدينة  ملعب  على  مبارياتها  واأقثثيثثمثثت 
الريا�شية وافتتحها ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 
قطر  على  بثثالثثفثثوز  البحرين  وبثثداأتثثهثثا  البحرين  اأمثثثري 

2-1 وفازت الكويت باللقب االأول.
و�شجل البحريني اأحمد �شاملني اأول اأهداف البطولة يف 
 19 ت�شجيل  الثثدورة  و�شهدت  املباراة  14 من  الدقيقة 
للبطولة  هثثدافثثا  امل�شعود  حممد  الكويتي  وتثثثوج  هثثدفثثا 
اأف�شل  بثثالن  اأهثثثثداف والثثقثثطثثري خثثالثثد  بر�شيد ثثثالثثثة 

العب وال�شعودي اأحمد عيد اأح�شن حار�س مرمى.
اآذار-  19 االإمثثارات من  ال�شاد�شة يف  البطولة  واأقيمت 

1982 مب�شاركة  ني�شان-اأبريل  الرابع من  اإىل  مار�س 
اآل  �شلطان  بن  زايثثد  ال�شيخ  وافتتحها  املنتخبات  نف�س 
�شاماران�س  اأنطونيو  خثثوان  االأ�شباين  ح�شور  يف  نهيان 
اآنذاك وفازت االإمارات  رئي�س اللجنة االأوملبية الدولية 
يف االفتتاح على قطر 1-�شفر و�شهدت البطولة حالة 
االن�شحاب الثانية يف بطوالت اخلليج وكانت من ن�شيب 
الفريق العراقي الذي ان�شحب يف اليوم الثاين للبطولة 

بقرار من الرئي�س العراقي الراحل �شدام ح�شني.
وقت  يف  �شارك  الثثذي  الكويتي  املنتخب  اللقب  وا�شتعاد 
 1982 العامل  كاأ�س  بطولة  يف  العام  نف�س  من  الحثثق 

با�شبانيا.

على  فثثوزه  جرمان  �شان  باري�س  فريق  واأن�شار  حمللون  رجح 
غرميه اأوملبيك مر�شيليا يف مباراة كال�شيكو الدوري الفرن�شي 
باري�س. وعلى عك�س  االأمثثراء يف  االأحثثد مبلعب حديقة  اليوم 
املو�شم  هذا  الذهاب  مرحلة  مواجهة  تت�شم  ال�شنوات،  ما�شي 

فيما  اأهثثمثثيثثة  مثثن  لها  ملثثا  والثثنثثديثثة  والت�شويق  بثثثاالإثثثثارة 
املحلل  اعترب  فقد  الرتتيب.  ب�شدارة  يتعلق 

الريا�شي دانيال ريولو اأن ما مييز ال�شياق 
الذي جتري فيه مواجهة الفريقني هذه 
ال�شنة هو تقدم مر�شيليا على باري�س يف 
نتائج الدوري الفرن�شي، م�شريا اإىل هذا 

االأمر مل يح�شل منذ اأربع �شنوات.
 واأ�شاف االإعالمي املخت�س يف كرة القدم 

اأن املقابلة �شتكون املواجهة االأكرث ت�شويقا 
يف الدوري ، منوها اإىل اأن فوز �شان جرمان 

الالعبني  حيث  مثثن  االأقثثثثوى  لكونه  منطقي 
االنت�شار  اإن  ريثثولثثو  وقثثثال   . املثثاديثثة  والثثثقثثثدرات 

الفارق  تقلي�س  مثثن  الباري�شي  الثثنثثادي  �شيمكن 
اإىل نقطة واحدة بينما �شتوؤدي هزميته اإىل تعميق 

املحلل  واعترب  مر�شيليا.  ل�شالح  نقاط  ب�شبع  الهوة 
الريا�شي اأن الهزمية �شتكون قطعا مبثابة �شفعة قوية 

ل�شان جريمان وملدربه لوران بالن .
زمالء  اأن  الثثفثثرنثث�ثثشثثيثثة  الثثعثثا�ثثشثثمثثة  لثثفثثريثثق  مثث�ثثشثثجثثعثثون  وراأى 

على  التغلب  عثثوامثثل  كثثل  ميتلكون  �شيلفا  تياغو  الثثربازيثثلثثي 
مر�شيليا الذي يت�شدر حاليا الدوري املحلي بفارق اأربع نقاط 

على �شان جرمان حامل اللقب.
اأحد م�شجعي الفريق الباري�شي ويدعى فين�شان )19 عاما( 

قال اإنه واثق من قدرات فريقه على الفوز، م�شريا يف حديثه 
للجزيرة نت اإىل اأن اأوملبيك مر�شيليا ال ميلك العبني من 

اأمثال اأدي�شون كافاين وبالي�س ماتويدي .
واأ�شاف الطالب الذي داأب منذ طفولته على ت�شجيع 

نادي العا�شمة الفرن�شية، اأن �شان جرمان �شيلعب 
لثثفثثوز ميثثهثثد ال�شتعادة  املثثتثثعثثطثث�ثثس  اأمثثثثام جثثمثثهثثوره 
الثثفثثريثثق لثث�ثثشثثدارة الثثثثدوري واالحثثتثثفثثاظ باللقب . 
تذكرة  للتو  ا�شرتت  التي  عاما(   36( هيلني  اأمثثا 

اأن يكون  اأملها يف  املقابلة، فاأعربت عن  حل�شور 
اأداء الفريق على امل�شتوى املتوقع، مرجحة فوز 
�شان جريمان الأن خربات العبيه ومواهبهم ال 

ت�شاهيها قدرات العبي مر�شيليا .
واأردفت بالقول اإن الهزمية ال ميكن قبولها من فريق 

يحظى بعناية خا�شة يف ال�شنوات االأخرية ، يف اإ�شارة اإىل 
رفت على النادي منذ �شرائه من قبل جهاز  املبالغ التي �شُ

قطر لال�شتثمار يف 2011.
اأحد  يف  مثثوظثثفثثة  تعمل  الثثتثثي  الفرن�شية  الثث�ثثشثثيثثدة  و�ثثشثثددت 
م�شتعدين  غري  الفريق  اأن�شار  اأن  على  املحلية،  امل�شارف 

االإمكانيات  ذي  مر�شيليا  اأوملبيك  اأمثثام  هزمية  لتحمل 

املادية املتوا�شعة ، على حد قولها.
بدوره، اأكد املعلق الريا�شي بقناة كانال بلو�س الفرن�شية مراد 
الفردية لالعبي  الطاقات  بني  للمقارنة  اأنه ال وجه  زغيدي 
الفريقني ، لكنه نوه اإىل اأن قوة مر�شيليا تكمن يف روح املبادرة 
االأرجنتيني  مدربه  كون  عن  ف�شال  الفريق،  لدى  اجلماعية 

مار�شيلو بيال�شا اأح�شن اأداء من لوران بالن .
وخُل�س املحلل الريا�شي اإىل اأن جمهور حديقة االأمراء لن 
اأمثثام خ�شمه اللدود ،  يغفر للفريق هزمية يف عقر داره 
م�شريا اإىل اأن نادي مر�شيليا، خالفا لفريق العا�شمة، 
اإىل  ي�شعى  ما  بقدر  البطولة  لقب  على  يراهن  ال 
يف  املتناف�شة  الفرق  بني  ترتيبه  حت�شني 

الدوري الفرن�شي.

الأبي�س الإماراتي عري�س البطولة مرتني

كاأ�س اخلليج ي�صد اأنظار املاليني 
يف الن�صخة الـ22

االإمارات تر�صح ماجد الع�صيمي لرئا�صة االحتاد االآ�صيوي الباراأوملبي

خلل لقاء الرئي�س الإقليمي ووزير ال�سباب والريا�سة باللجنة املنظمة للألعاب الإقليمية الثامنة للأوملبياد اخلا�س

م�صر تفتح ذراعيها ال�صتقبال 14 دولة و1027 العبًا يتناف�صون فى 16 ريا�صة 

اخــتتـــام مهـــرجان �صمحـــه ل�صباقـــات الهجــــن

اأعلنت اللجنة الباراأوملبية االإماراتية تر�شيح ماجد الع�شيمي نائب رئي�س احتاد االإمارات لريا�شة املعاقني نائب 
رئي�س اللجنة البار اأوملبية االآ�شيوية ملن�شب رئي�س االحتاد االآ�شيوي الباراأوملبي. ومن املقرر اأن ت�شت�شيف اأبوظبي 
دي�شمرب   4 اإىل  نوفمرب احلايل   28 الفرتة من  االآ�شيوية خالل  للجنة  العمومية  وموؤمتر اجلمعية  اجتماع 
املقبل وي�شهد انتخابات الرئي�س اجلديد لالحتاد. جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته اللجنة البار 
اأوملبية االإماراتية مبقر الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة بدبي بح�شور ماجد الع�شيمي واإبراهيم عبد 
امللك االأمني العام للهيئة وحممد حممد فا�شل الهاملي رئي�س احتاد االإمارات لريا�شة املعاقني ع�شو جمل�س 
اإدارة اللجنة الباراأوملبية الدولية وعبد الرزاق بني ر�شيد رئي�س احتاد منطقة غرب اآ�شيا وثاين جمعة بالرقاد 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي للمعاقني. واأكد عبد امللك اأهمية تر�شيح الع�شيمي ملن�شب رئي�س االحتاد االآ�شيوي 
اإن الع�شيمي من القيادات ال�شابة املتميزة التي نفخر بها وهو اأحد رموز ريا�شة املعاقني يف  الباراأوملبي وقال 
املعاقني وعمل بجهد وتفان ل�شنوات طويلة واأعتز لكوين بقيت قريبا منه  اأعطى الكثري لفئة  االإمثثارات فقد 
خالل العمل يف هذه املوؤ�ش�شة ومل�شت حر�شه على اإي�شال ر�شالة املعاقني اإىل املجتمعني املحلي واخلارجي و�شعيه 
الثثدوؤوب الإبراز اإجنثثازات هذه ال�شريحة وو�شع هيكلية �شلبة لريا�شة املعاقني . وعرب عن دعم الهيئة العامة 

لرعاية ال�شباب والريا�شة ملاجد الع�شيمي وقال  ناأمل يف اأن يفوز بكر�شي الرئا�شة لالحتاد االآ�شيوي الباراأوملبي 
الأن ذلك يعد فوزا واإجنثثازا لالإمارات كلها ولي�س ملاجد وحده . من جهته عرب حممد حممد فا�شل الهاملي 
االآ�شيوي  املناف�شة على من�شب كبري كمن�شب رئي�س االحتاد  اإماراتية قادرة على  عن االعتزاز بوجود كفاءات 
الباراأوملبي.. م�شيدا ب�شخ�شية الع�شيمي املتميزة يف كل من املجالني االإداري والريا�شي وقال:  اإن فوز ماجد 
بهذا املن�شب يعد تتويجا للجهود التي بذلها طوال م�شريته وفوزا لفئة الريا�شيني املعاقني وفر�شة لتطوير 
خاللها  من  ت�شتطيع  متميزة  كفاءات  اإىل  الراهن  الوقت  يف  حتتاج  التي  االآ�شيوية  الباراأوملبية  اللجنة  عمل 
النهو�س بريا�شة املعاقني واالرتقاء بها . وحتدث عبد الرزاق بني ر�شيد الفائز موؤخرا مبن�شب رئي�س احتاد 
منطقة غرب اآ�شيا م�شتعر�شا االإجنازات التي قدمها الع�شيمي واأكد دعمه لرت�شحه لرئا�شة االحتاد االآ�شيوي. 
واأكد  ذاتثثه  احلي  يف  لن�شاأتهما  �شهدها  التي  طفولته  منذ  الع�شيمي  م�شرية  عن  بالرقاد  جمعة  ثاين  وحتثثدث 
حر�س الع�شيمي على زج نف�شه يف املباريات الريا�شية حلبه ال�شديد للريا�شة االأمر الذي كرب معه واأو�شله اإىل 
اإجنازات متميزة يف م�شريته الريا�شية واالإدارية نظرا الجتهاده وقوة اإرادته. من جانبه عرب ماجد الع�شيمي 
عن �شكره وتقديره لكل من ي�شانده يف تر�شحه لهذا املن�شب م�شريا اإىل الدعم الذي حظي به من قبل جمتمع 

اإن تطور ريا�شة املعاقني انطلق بتوجيهات من املغفور له ال�شيخ زايد الذي  االإمثثارات وقيادة االإمثثارات وقال: 
كل  ليجدوا  االإرادة  فر�شان  فانطلق  املعاقني  بنود حماية حقوق  املتحدة  العربية  االإمثثارات  دولة  د�شتور  �شمن 
الدعم وامل�شاندة من ال�شيوخ الذين فتحوا لهم اأبوابهم ودعموهم لكي حتقق ريا�شة املعاقني االإماراتية اإجنازات 
عظيمة ناف�شت اإجنازات الدول الكربى بف�شل التالحم يف املجتمع االإماراتي . وتقدم الع�شيمي بجزيل ال�شكر 
للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة وقال اإن 
�شموه ا�شتقبلنا قبل اأيام وقدمت له ملف تر�شيحي وقد اأثلج �شدري بكلماته امل�شجعة ون�شائحه التي �شاأعتربها 
منهاج عمل اأ�شتقي منه ما ير�شدين يف عملي خالل الفرتة التي تلي مرحلة االنتخابات .. كما اأتقدم بجزيل 
الثثذي وجد منه كل دعم وم�شاندة  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  ل�شمو  ال�شكر 
وبارك تر�شحه وكذلك دعم �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية 
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة العامة لل�شباب 
والريا�شة واملجال�س واالحتادات واالأندية الريا�شية ال�شيما اأندية املعاقني اإ�شافة اإىل الدعم املتميز من قبل 

و�شائل االإعالم التي تعد �شريكا مهما يف دعم هذه اخلطوة وحتقيق جناحها .

كال�صيكو م�صوق بني �صان جريمان ومر�صيليا اليوم
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الفجر الريا�ضي

لطيفة   – الغربية  املنطقة   ••
جابر:

الدورة  فعاليات  امثث�ثثس  �شباح  انطلقت 
على  لالبل  بينونة  مزاينة  من  الثانية 
الغربية  بثثاملثثنثثطثثقثثة  زايثثثثد  ار�ثثثثس مثثديثثنثثة 
ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  وذلثثك حتت 
بثثثن زايثثثثد اآل نثثهثثيثثان ممثثثثثل احلثثثاكثثثم يف 
املثثنثثطثثقثثة الثثغثثربثثيثثة ،وتثث�ثثشثثتثثمثثر حثثتثثى يوم 
 2014 نوفمرب   13 الثثقثثادم  اخلمي�س 
املهرجانات  اإدارة  جلثثنثثة  مثثثن  بثثتثثنثثظثثيثثم 
و�شط  والثثرتاثثثيثثة،  الثقافية  والثثربامثثج 
اإقبال جماهريي وا�شع منذ اليوم االأول 
م�شت�شار  املثثزروعثثي  خلف  حممد  واأ�ثثشثثاد 
الثقافة والرتاث يف ديوان �شمو ويل عهد 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي 
باملتابعة  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
قبل  من  لالإبل  بينونة  ملزاينة  الدائمة 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  املهرجان  راعي 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
على  احلثثفثثاظ  يف  ي�شهم  مبثثا  الثثغثثربثثيثثة، 
املوروث الرتاثي وتعرف الن�سء مبوروث 
االإبثثثل من  ملثثا متثله  اآبائهم واأجثثدادهثثم، 

قيمة كربى يف القدمي واحلديث.
بينونة  مزاينة  اإّن  اىل  املثثزروعثثى  وا�ثثشثثار 
لثثثثالإبثثثثل تثث�ثثشثثتثثقثثطثثب عثثثثثثثدداً كثثثثبثثثثرياً من 
للتناف�س  االإمثثثثاراتثثثثيثثثثني  االإبثثثثثثل  مثثثثالك 
الريا�شة  هثثثذه  واإبثثثثثثراز  جثثوائثثزهثثا  عثثلثثى 
الثثثرتاثثثثيثثثة الثثعثثريثثقثثة الثثثتثثثي انثثطثثلثثقثثت يف 
الثثتثثاريثثخ والتثثثزال واأ�ثثشثثاد باجلهود  فجر 
يف  وُم�شاركتهم  املنطقة  الأبثثنثثاء  املميزة 
تقدمي  يف  وُم�شاهمتهم  الثثثرتاث  �ثثشثثون 
الثثثرعثثثايثثثة الأ�ثثثثشثثثثواط املثثثزايثثثنثثثة، يف اإطثثثثار 
الثثتثثعثثاون مثثع اجلثثهثثات الثثداعثثمثثة لتعزيز 
والذي  ال�شعبي،  املثثثوروث  و�شون  حفظ 
اأركانه.  اأهثثم  اأحثثد  تعترب مثثزايثثني االإبثثثل 
مزاينة  مهرجان  يف  املُ�شاركة  وتقت�شر 
بثثيثثنثثونثثة لثثالإبثثل عثثلثثى مثثالثثكثثي االإبثثثثل من 
الفر�س  تاأكيد  وبهدف  االإمثثثارات،  دولثثة 
وتعزيز  املُثث�ثثشثثاركثثني  املثثتثث�ثثشثثاويثثة جلثثمثثيثثع 
اأعلنت  واملثث�ثثشثثداقثثيثثة،  الثثنثثزاهثثة  مثثعثثايثثري 
لالإبل  بينونة  ملثثزايثثنثثة  املنظمة  اللجنة 
التعديالت يف درجات  اإجثثراء بع�س  عن 
التحكيم للم�شابقة التي ت�شمل املحليات 
االأ�ثثشثثايثثل واملثثجثثاهثثيثثم، عثثلثثمثثاً بثثثثاأّن كافة 
والتحكيم  والثثتثث�ثثشثثنثثني  الثثتثث�ثثشثثبثثيثثه  جلثثثان 
اأع�شاء  ي�شم  اإمثثاراتثثي  كثثادر  من  تتكون 
اأبناء  من  معروفني  ونزاهة  خربة  ذوي 

دولة االإمارات ح�شراً.

لكل من  الثث�ثثشثثارب  درجثثثة  فثثتثثّم تخفي�س 
فئتي املحليات واملجاهيم من 5 درجات 
 100 اأ�ثثثشثثثل  مثثثن  فثثقثثط  درجثثثتثثثني  اإىل 
درجثثة، وذلك حر�شاً على احلفاظ على 
ال�شكل الطبيعي لل�شارب ومنع اإجراء اأّي 
الثالث  الدرجات  توزيع  ومّت  تعديالت، 
املتبقية على كّل من كرب الراأ�س، واخلد، 

واإ�شافة درجة ق�شاب اخل�شم.
 100 الثثثث  التحكيم  درجثثثثات  اأّن  ويثثذكثثر 
درجة   25 اإىل  تثثثتثثثوّزع  االأ�ثثشثثايثثل  لثثفثثئثثة 
)الثثث�ثثثشثثثارب، ق�شاب  والثثثرقثثثبثثثة  لثثثلثثثراأ�ثثثس 
االأذنني،  انت�شاب  اخلد،  عر�س  اخل�شم، 
وكرب  لالأعلى،  وارتفاعها  الرقبة  طول 
العلوي  للجزء  درجثثثة   25 و  الثثثراأ�ثثثس(. 
لالأعلى،  الغارب  ارتفاع  الغارب،  )طثثول 
 15 و  املثثركثثب(،  وموقعه،  ال�شنام  �شكل 
درجثثثة لثثلثثجثثزء االأمثثثامثثثي )و�ثثشثثع النحر، 
و�ثثثشثثثع الثثثبثثثاط، وحثثثجثثثم اخلثثثثثثف(، و 10 
الفقارة،  )كثثرب  اخللفي  للجزء  درجثثثات 
 25 وا�ثثشثثتثثقثثامثثة االأرجثثثثثل(، ف�شال ً عثثن 
)طول  والثثر�ثثشثثاقثثة  الثثعثثام  لل�شكل  درجثثثة 
الثثذاللثثة، �شحة  الثثبثثدن وارتثثفثثاع املطية، 

اجل�شم وملعان ال�شعر(. 
100 لفئة  الثثثث  الثثتثثحثثكثثيثثم  اأمثثثثا درجثثثثثات 
للراأ�س  25 درجة  اإىل  املجاهيم فتتوّزع 
اخل�شم،  قثث�ثثشثثاب  )الثثث�ثثثشثثثارب،  والثثثرقثثثبثثثة 
عثثر�ثثس اخلثثثد، انثثتثث�ثثشثثاب االأذنثثثثثني، طول 
الثثثرقثثثبثثثة وارتثثثفثثثاعثثثهثثثا لثثثالأعثثثلثثثى، وكرب 
العلوي  للجزء  درجثثثة   25 و  الثثثراأ�ثثثس(. 
لالأعلى،  الغارب  ارتفاع  الغارب،  )طثثول 
�ثثشثثكثثل الثث�ثثشثثنثثام ومثثوقثثعثثه، املثثثركثثثب(. 15 
درجثثثة لثثلثثجثثزء االأمثثثامثثثي )و�ثثشثثع النحر، 

و�ثثثشثثثع الثثثثثبثثثثثاط، وحثثثجثثثم اخلثثثثثثثثف(. 10 
الفقارة،  )كثثرب  اخللفي  للجزء  درجثثثات 
وا�شتقامة االأرجل(. و 25 درجة لل�شكل 
طول  العر�س،  )جمال  والر�شاقة  العام 
ال�شفة، كرب املطية، �شحة اجل�شم وملعان 

ال�شعر(.

�سروط ومعايري مزاينة بينونة 
للإبل 

عن  اأعثثلثثنثثت  قثثد  املنظمة  اللجنة  وكثثانثثت 
املزاينة،  املثث�ثثشثثاركثثة يف  �ثثشثثروط ومثثعثثايثثري 
االإبثثل من  واملتاحة فقط جلميع مالك 
املتحدة  العربية  االإمثثثثثارات  دولثثثة  اأبثثنثثاء 
21 �شنة،  اأعثثمثثارهثثم عثثن  تثثقثثل  ممثثن ال 
وذلثثثثثثك بثثثهثثثدف دعثثثثثم وتثث�ثثشثثجثثيثثع مالك 
التم�شك  موا�شلة  على  املحليني  االإبثثثل 
بثثثالثثثعثثثادات والثثتثثقثثالثثيثثد اال�ثثشثثيثثلثثة، ومبا 
ي�شكل ا�شتعداداً منا�شباً ملناف�شات الدورة 
دي�شمرب  الظفرة  مهرجان  من  ال�شابعة 
دول  مثثن  االإبثثثل  مثثالك  مب�شاركة  املقبل 
جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل رئي�س.

للمطية  ال�شماح  املثثزايثثنثثة  �ثثشثثروط  ومثثن 
وبالن�شبة  فقط،  واحثثدة  مثثرة  بامل�شاركة 
من  امل�شاركة  االإبثثل  تكون  ال�شت  ل�شوط 
واأ�شواط  احلايل،  �شن  اإىل  املفرودة  �شن 
ومثثا فوق،  املثثفثثرودة  �شن  مثثن  التالد10 
املفرودة  �شن  مثثن  اجلمل10  واأ�ثثشثثواط 
االإبل  م�شاركة  اأن متنع  على  فثثوق،  ومثثا 
االأ�شايل  املحليات  اأ�ثثشثثواط  يف  املهجنة 
واأ�ثثثشثثثواط املثثجثثاهثثيثثم االأ�ثثشثثايثثل، وكذلك 
وم�شاركة  املحلقة  املطية  م�شاركة  متنع 
نثثوع من  بثثاأي  امل�شابة  اأو  املري�شة  االإبثثل 

ال�شروط  وتثث�ثثشثثتثثبثثعثثد  كثثمثثا  الثثفثثطثثريثثات. 
جزء  اأي  يف  م�شبوغة  كثثانثثت  اإن  املطية 
اإن  االإبثثل  ت�شتبعد  وكذلك  ج�شمها،  من 
مل تكن مو�شومة، واإذا تبني اأنها خمدرة 
اأو ربطه للتغيري من �شكلها  ال�شارب  يف 

الطبيعي اأو اأي تالعب اآخر يف الراأ�س.
املثثنثثظثثمثثة عثثلثثى �شرورة  وتثثثوؤكثثثد الثثلثثجثثنثثة 
حيث  الت�شنني  مبثثراحثثل  الثثتثثام  التقيد 
ال يثثحثثق الثثرتفثثيثثع بثثني االأ�ثثثشثثثواط، واأنه 
�شن  يف  الت�شنني  جلنة  ا�شتباه  حثثال  يف 
املولد،  اإال من  املطية فال تقبل احللفة 
ويف حال ا�شتباه جلنة الت�شبيه يف املطية 
باأنها مهجنة حتال لفح�س تطابق الدم 
حلني  جائزتها  توقيف  ويتم   ،DNA
املالك  يح�شر  اأن  على  النتيجة  ظهور 
يوماً   14 اأقثث�ثثشثثاهثثا  مثثدة  يف  واالأب  االأم 
ملوقع املزاينة. ويف حال اكت�شاف اللجنة 
فيتم  املثث�ثثشثثارك  مثثن  تثثالعثثب  اأو  اأي غ�س 
ا�شتبعاده من امل�شاركة ويحرم من جميع 
امل�شاركة  مثثن  كثثذلثثك  ويثثحثثرم  جثثثوائثثثزه، 
الأع�شاء  يثثحثثق  وال  اأعثثثثثثوام  ثثثالثثثة  ملثثثثدة 
التحكيم والفرز  اأو جلان  العليا  اللجنة 
والت�شبيه والت�شنني بامل�شاركة يف املزاينة 

باإبلهم اأو م�شاركة اأحد من اأبنائهم.
ومن �شمن ال�شروط اأّنه ال يحق للمالك 
ال�شوط  يف  مطية  من  باأكرث  بامل�شاركة 
الثثواحثثد من اأ�ثثشثثواط الثثفثثردي، وال يحق 
للمت�شابق االن�شحاب بعد بداية ال�شوط 
حتى اإعالن النتائج. كما يتم حرمان اأي 
اإلكرتونية من  مطية ال حتمل �شريحة 
حرمان  ويتم  نتيجتها.  وتلغى  امل�شاركة 
�شنوات   3 ملثثدة  امل�شاركة  مثثن  مطية  اأي 

يف حال مت ا�شتبعادها ب�شبب التغيري يف 
�شكلها الطبيعي. 

بيعها  مت  مطية  اأي  م�شاركة  مينع  كما 
وبثثثعثثثد ذلثثثثك مت ا�ثثشثثرتجثثاعثثهثثا مثثثن قبل 
التالد،  اأ�ثثشثثواط  املثث�ثثشثثرتي يف  اأو  الثثبثثائثثع 
باإثبات  االإبثثثثثل  �ثثشثثاحثثب  يثثلثثتثثزم  اأن  عثثلثثى 
ملكيته لها وتاأديته للق�شم اأمام اللجنة، 
وعليه اأن يثبت باأن املطية حملية اأو من 
املجاهيم وهي غري مهجنة ح�شب علمه 
باأداء  املثثالثثك  الثثتثثزام  وكثثذلثثك  ومعرفته، 
اأو  اأو ربط  باأنه مل يقم بتخدير  الق�شم 
الطبيعي،  �شكلها  لتغيري  املطية  �شبغ 
والثثثثتثثثثزام كثثثل مثثث�ثثثشثثثارك بثثالثثتثثوقثثيثثع على 
يحق  ال  حيث  املزاينة،  وقوانني  �شروط 

له امل�شاركة يف حال عدم توقيعه.
واأكد حممد عبداهلل بن عا�شد املهريي 
مدير مزاينة بينونة لالإبل، اأهمية تقّيد 
وال�شروط  بثثاالأنثثظثثمثثة  املثث�ثثشثثاركثثني  كثثافثثة 
باالأوقات  وااللثثتثثزام  باملزاينة،  اخلا�شة 
املحددة لدخول االإبل حيث مينع دخول 
املحدد  الثثثوقثثثت  انثثتثثهثثاء  بثثعثثد  مثثطثثيثثة  اأي 
للدخول، ومينع مالك االإبل من دخول 
من  اإبلهم  ا�شتالم  بعد  املثثزايثثنثثة  �شبوك 
قبل اللجنة، ويتوجب االلتزام باجلدول 
لقرارات  واالمتثال  لالأ�شواط  الزمني 
جلنة  اأّن  واأو�ثثثثثشثثثثثح  الثثتثثحثثكثثيثثم.  جلثثثنثثثة 
اإىل  املطّية ال ترقى  اأّن  ارتثثاأت  اإذا  الفرز 
يتم  للمزاينة ف�شوف  العامة  املوا�شفات 
انتقاء  يتم  اأّنثثه  اإىل  ُم�شرياً  ا�شتبعادها، 
اأفثث�ثثشثثل مثثوا�ثثشثثفثثات اجلثثثمثثثال يف االإبثثثثل 
امل�شاركة، وتكون املفا�شلة والتمييز بني 
املراكز لالإبل امل�شاركة على اأ�شا�س نظام 

نافذة  اللجنة  قثثثرارات  وتثثكثثون  النقاط، 
وغري قابلة للطعن اأو اأّي تدخل.
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مليني درهم اإماراتي
حممد  ال�شيد  املثثزايثثنثثة  مثثديثثر  واأو�ثثثشثثثح 
عا�شد املهريي اأن مزاينة بينونة لالإبل 
املحليات  بثثفثثئثثات  خثثا�ثثشثثة  مثثزايثثنثثة  تثثعثثد 
 16 �ثثثشثثثوطثثثاً،   32 �ثثشثثمثثن  واملثثثجثثثاهثثثيثثثم 
)منها  االأ�ثثشثثايثثل  املحليات  لفئة  �شوطاً 
2 �شوط مفتوح ال�شت، و2  12 فثثردي، 
لفئة  �شوطاً  �شوط مفتوح جمل(، و16 
�شوط   2 فثثثردي،   12 )منها  املجاهيم 
مفتوح ال�شت، و2 �شوط مفتوح جمل(. 
الفئات  عثثدد اجلثثوائثثز يف خمتلف  ويبلغ 
280 جائزة بقيمة  واالأ�شواط واملراكز 
اأكثثثثرث مثثثن 4 مثثاليثثني درهثثثثم اإمثثثاراتثثثي، 
عن  عبارة  وبع�شها  نقدية  جوائز  منها 
�ثثشثثّيثثارات قثثّيثثمثثة. ويثثبثثلثثغ جمثثمثثوع جوائز 
كل �شوط فردي 115 األف درهم، بينما 
يثثبثثلثثغ جمثثمثثوع جثثوائثثز كثثل �ثثشثثوط جمل 

170 األف درهم.
املزاينة يف مقر مهرجان الظفرة  وتقام 
املخ�ش�س  املكان  اأّن  زايثثد، حيث  مبدينة 
للمزاينة جاهز متاماً للمزاينة ومالك 
ُمعّدة،  عزبهم  �شيجدون  الثثذيثثن  االإبثثثل، 
باالإ�شافة اإىل جميع اخلدمات االأخرى 
الثثثتثثثي تثثتثثوفثثر ملثثثهثثثرجثثثان الثثثظثثثفثثثرة. كما 
ومعايرياً  �شروطاً  اللجنة  اإدارة  و�شعت 
لهم  الثثهثثجثثن، وخ�ش�شت  ُمثثثالك  تثثخثثدم 

جوائز عينية ومادية قيمة.
لالإبل  بينونة  مزاينة  اأّن  املهريي  واأكثثد 

الأبناء  نوعها  من  فريدة  فر�شة  ت�شكل 
للظفر  املتحدة  العربية  االإمثثثارات  دولثثة 
اأف�شل  بثثجثثوائثثزهثثا، مثثن خثثثالل تثثقثثدمي 
االأجمل  ومزاينة  االإبثثل  من  عندهم  ما 
منها، االأمر الذي يف�شح املجال للجميع 

لعر�س اإمكانياتهم.
امل�شابقة  الأ�شواط  وبالن�شبة  اأّنه  واأو�شح 
اأ�شايل  حمثثلثثيثثات  املثثفثثتثثوحثثة  الثثثفثثثرديثثثة 
فت�شمل مفاريد- حقايق- لقايا- ايذاع- 
ثثثنثثايثثا- حثثثول لثثكثثل مثثنثثهثثا عثث�ثثشثثرة مراكز 
وكاأ�س،  درهثثثم  األثثثف   50 االأول  للمركز 
والثثثثثاين 25 األثثثف درهثثثم والثثثثثالثثث 10 
 6 واخلثثامثث�ثثس  االآف   7 والثثثرابثثثع  االآف 
 4 والثث�ثثشثثابثثع  اآالآف   5 والثث�ثثشثثاد�ثثس  االأف 
االآف والثامن 3500 درهم والتا�شع 3 
اأما بالن�شبة  األفي درهم.  االآف والعا�شر 
لثثثثالأ�ثثثثشثثثثواط الثثثفثثثرديثثثة املثثثفثثثتثثثوحثثثة تالد 
اأ�شايل فهي مفاريد- حقايق-  حمليات 
ثثثنثثايثثا- حثثثول وتتناف�س  ايثثثثذاع-  لثثقثثايثثا- 
القيم  بنف�س  مثثراكثثز  ع�شرة  على  اأيثث�ثثشثثاً 
ال�شابقة. كما اأ�شار اإىل وجود 6 اأ�شواط 
تتناف�س  جمثثثاهثثثيثثثم  مثثفثثتثثوحثثة  فثثثثرديثثثثة 
اأ�شواط   6 ووجثثثود  مثثراكثثز،  ع�شرة  على 
تتناف�س  جماهيم  تالد  مفتوحة  فردية 
تكون  وبحيث  مراكز،  ع�شرة  على  اأي�شاً 
اأ�ثثثشثثثواط الفردي  كثثمثثا هثثي يف  اجلثثثوائثثثز 
 8 اأي�شا ً  وهثثنثثاك  االأ�ثثشثثايثثل.  للمحليات 
تالد  ال�شت  املفتوح  ال�شوط  اأ�شواط هي 
حمليات اأ�شايل، وال�شوط املفتوح ال�شت 
حمليات اأ�شايل، وال�شوط املفتوح ال�شت 
ال�شت  املفتوح  وال�شوط  جماهيم،  تثثالد 
جمثثاهثثيثثم، والثث�ثثشثثوط املثثفثثتثثوح جمل 10 

املفتوح  وال�شوط  اأ�شايل،  حمليات  تالد 
وال�شوط  اأ�ثثشثثايثثل،  10 حمثثلثثيثثات  جثثمثثل 
جماهيم،  تثثثثثثالد   10 جثثثمثثثل  املثثثثفثثثثتثثثثوح 
جماهيم،   10 جمل  املثثفثثتثثوح  والثث�ثثشثثوط 
�شيكون  االأ�ثثثشثثثواط  هثثثذه  والثثتثثنثثافثث�ثثس يف 
بحيث  مثثراكثثز،  منها على خم�شة  كل  يف 
ني�شان  �شيارة  على  االأول  املركز  يح�شل 
األف   25 بيك اب وكثثاأ�ثثس، والثثثثثاين على 
20 األف درهم، والرابع  درهم، والثالث 
10 االآف  األثثثف درهثثثثم، واخلثثامثث�ثثس   15

درهم.
 

رعاة املهرجان
وقثثثثّدم حثثتثثى الثثيثثوم عثثثدد مثثن املواطنني 
ت�شمل  املثثزايثثنثثة،  املثثاديثثة جلثثوائثثز  رعايته 
االأول وحتى  مثثن  املثثراكثثز  كثثافثثة جثثوائثثز 
العا�شر يف بع�س االأ�شواط، وهم: خمي�س 
عا�شه  �شامل  املن�شوري،  ال�شدي  حممد 
البقمي، علي �شامل بن هياي املن�شوري، 
حممد �شامل بن هياي املن�شوري، حممد 
بخيت بن طناف املنهايل، اإ�شافة ل�شركة 
تراي�شتار للهند�شة واالإن�شاءات، و�شركة 
اأبثثثوظثثثبثثثي لثث�ثثشثثنثثاعثثات الثثثغثثثاز املثثثحثثثدودة 

جا�شكو )جممع حب�شان(.
بثثيثثنثثونثثة لالإبل  مثثثزايثثثنثثثة  كثثثمثثثا حتثثثظثثثى 
11 جهة وموؤ�ش�شة حكومية  بدعم من 
ور�شمية، والتي تعمل على تقدمي الدعم 
الالزم للو�شول باملهرجان نحو حتقيق 
اأهثثثدافثثثهثثثا يف جثثعثثل الثثثثثرتاث االإمثثثاراتثثثي 
احلياة  يف  تفا�شيله  بكل  معا�شا  اأ�شلوبا 
بينونة  مزاينة  يثثدعثثم  حيث  املثثعثثا�ثثشثثرة. 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  من:  كل  لالإبل 
العامة  القيادة  واالأوقثثثاف-  االإ�شالمية 
�شرطة  )مثثثديثثثريثثثة  اأبثثثوظثثثبثثثي  لثث�ثثشثثرطثثة 
اأبوظبي  – �ثثشثثركثثة  الثثغثثربثثيثثة(  املثثنثثطثثقثثة 
الثثنثثفثثايثثات يف  اإدارة  – مثثركثثز  لثثلثثتثثوزيثثع 
اأبوظبي تدوير – دائرة ال�شوؤون البلدية 
الغربية  املنطقة  بلدية  اأبوظبي  باإمارة 
– نثثثثادي �ثثشثثقثثاري االإمثثثثثثارات – ديثثثوان 
ممثثثثثل احلثثاكثثم يف املثثنثثطثثقثثة الثثغثثربثثيثثة – 
احتاد �شباقات الهجن يف دولة االإمارات 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة   –
�شحة – دائرة النقل يف اأبوظبي، وجهاز 

اأبو ظبي للرقابة الغذائية.

اأربعة مليني درهم جمموع جوائزه

انطالق مزاينة بينونة لالإبل يف املنطقة الغربية وم�صاركات اإماراتية متعددة

من�سور بن حممد يتلقى تهنئة املوؤ�س�سة العاملية للزوارق ال�سريعة

الكتبي: الريا�صات البحرية تبواأت مكانة عاملية بف�صل دعم القيادة
تثثلثثقثثى �ثثشثثمثثو الثث�ثثشثثيثثخ مثثنثث�ثثشثثور بثثثن حمثثمثثد بثثثن را�ثثثشثثثد اآل 
البحرية  للريا�شات  الثثثدويل  دبثثي  نثثثادي  رئي�س  مكتوم 
بي  بي  دبليو  ال�شريعة  لثثلثثزوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة  تهنئة 
الدويل  دبثثي  لثثنثثادي  رئي�شا  �شموه  تعيني  مبنا�شبة  اأيثثثه 
للريا�شات البحرية وقال �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي 
ال�شريعة  للزوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
دبثثلثثيثثو بثثي بثثي اأيثثثه اأن تثثثراأ�ثثثس �شمو الثث�ثثشثثيثثخ مثثنثث�ثثشثثور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للنادي يعد مك�شبا للريا�شة 

االإماراتية ب�شكل عام والريا�شات البحرية ب�شكل خا�س 
املتوا�شل  الثثدعثثم  بف�شل  عثثاملثثيثثة  مثثكثثانثثة  تثثثبثثثواأت  والثثتثثي 

وامل�شتمر من القيادة الر�شيدة يف الدولة.
العمل  �شت�شهد طفرة يف جمال  املقبلة  املرحلة  اأن  واأكثثد 
االإداري من خالل االهتمام بتطوير العديد من اجلوانب 
واال�شتفادة من مكان النادي ودوره كمنارة م�شعة لي�س يف 
اأو املنطقة اخلليجية بل على ال�شعيد  االإمثثارات وحدها 
العاملي حيث اكت�شب النادي �شمعة عاملية منذ تاأ�شي�شه عام 

1988 مع كربى االأحداث والبطوالت التي نظمها.
ال�شريعة  لثثلثثزوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة  اأن  الكتبي  واأ�ثثشثثاف 
دبليو بي بي اأيه والتي انطلقت من قلب دانة الدنيا دبي 
البحرية  الثثدويل للريا�شات  نثثادي دبي  العامل ومن  اإىل 
والتي  الثثنثثاجثثحثثة  الثث�ثثشثثراكثثة  ا�ثثشثثتثثمثثرار  اإىل  دائثثمثثا  تتطلع 
واملوؤ�ش�شات  االحتثثثادات  اعلي  من  الثقة  لتنال  اأو�شلتها 
الثثعثثاملثثيثثة للزوارق  املثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثة  اأن  قثثائثثال  واأو�ثثثشثثثح  الثثعثثاملثثيثثة 
ال�شريعة دبليو بي بي اأيه تنظم اليوم احد اجنح االأحداث 

الريا�شية يف العامل على االإطالق بطولة العامل )�شكاي 
لثثلثثزوارق ال�شريعة اك�س كثثات والثثتثثي طرقت  دايثثف دبثثي( 

اأبواب قارات العامل .
واختتم الكتبي موؤكدا نحن يف املوؤ�ش�شة العاملية للزوارق 
املثثزيثثد يف  اأيثثثه نتطلع لتحقيق  بثثي  بثثي  دبثثلثثيثثو  الثث�ثثشثثريثثعثثة 
امل�شتقبل القريب م�شتفيدين من دعم القيادة الر�شيدة 
وم�شتندين على ال�شراكة ال�شلبة مع النادي يف الو�شول 

اإىل الغاية واالأهداف املر�شومة.

ال�شبت يف قرية  اأنهى نادي تراث االإمثثارات ام�س 
الدويل  ال�شباق  فعاليات  للقدرة  العاملية  بوذيب 
واحدة   جنمة  كثثيثثلثثومثثرتاً    80 مل�شافة  التاأهيلي 
باكورة  للقدرة  العني  كاأ�س  �شباق  بذلك  خمتتما 
على  تنظيمه  مت  والثثذي  للقدرة  اجلديد  املو�شم 
مدى يومني بتوجيهات ورعاية كرمية من �شمو 
�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زايثثد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
وبالتعاون  الثثنثثادي،  رئي�س  الثثدولثثة  رئي�س  ال�شمو 
والتن�شيق مع اإحتاد االإمارات للفرو�شية وال�شباق، 
حممد  بثثن  خليفة  بثثن  حمثثمثثد  ال�شيخ  وبثثحثث�ثثشثثور 
ال�شيخ  مكتب  مدير  الفالحي  و�شعيد  نهيان  اآل 
الدكتور هزاع بن �شلطان اآل نهيان وحممد مهري 
املزروعي مدير قرية بوذيب وعدد من امل�شوؤولني 
اإىل جثثانثثب عثثثدد مثثن مثثثالك ومربي  الثثثنثثثادي،  يف 

اخليول يف الدولة وجمهور غفري.
 ، واحثثثدة   التاأهيلي جنمة  الثثثدويل  ال�شباق  وكثثان 
قد  وفار�شة،  فار�شا   160 نحو  فيه  �شارك  الثثذي 
مبدينة  للقدرة  العاملية  بثثوذيثثب  قرية  يف  انطلق 
اخلثثتثثم �ثثشثثبثثاح الثثيثثوم مبثثراحثثلثثه الثثثثثالث: االأوىل 
 30 مل�شافة  ا�شرتاحة  مع  كيلومرتاً   30 مل�شافة 
دقيقة، والثانية مل�شافة 30 كيلومرتاً مع ا�شرتاحة 
30 دقيقة، والثالثة مل�شافة 20 كيلومرتاً، وذلك 
بثثعثثد اأن كثثانثثت عثثمثثلثثيثثات الثثفثثحثث�ثثس الثثبثثيثثطثثري قد 
اأم�س اجلمعة، فيما كان  انطلقت منذ ع�شر يوم 
�شباح اجلمعة نف�شه قد �شهد منذ �شاعات الفجر 

الثثتثثي �شملت  الثثكثثاأ�ثثس  االأول مثثن  الثثيثثوم  فثثعثثالثثيثثات 
مثثثن اخليول   400 لثثنثثحثثو  الثثبثثيثثطثثري  الثثفثثحثث�ثثس 
امل�شاركة يف ال�شباقني املحليني التاأهيليني مل�شافة 
وانطالق  كيلومرتاً،   40 ومل�شافة  كيلومرتاً   80
فعاليات ال�شباق التاأهيلي االأول مبراحله الثالث، 
الثاين  التاأهيلي  ال�شباق  فعاليات  انثثطثثالق  ثثثم 

مبرحلة واحدة.
ويف نهاية ال�شباق قام ال�شيخ حممد بن خليفة بن 
حممد اآل نهيان بح�شور كل من �شعيد الفالحي 
وحممد مهري املزروعي بتكرمي الفائزين باملراكز 

الثثثثثدويل، حثثيثثث نال  الثث�ثثشثثبثثاق  االأوىل يف  الثثثثثالثثثة 
بطولة ال�شباق الفار�س تانو �شينج من  ا�شطبالت 
، وح�شل على درع ذهبي،  الريف عجمان للقدرة 
الفار�س بقوان �شينج من   الثانية  املرتبة  وحل يف 
، وح�شل على درع ف�شي،  ا�شطبالت دبي للقدرة 
الثثفثثار�ثثشثثة ليلي عبد  الثثثثثالثثثثثة  املثثرتثثبثثة  وجثثثثاءت يف 

العزيز الر�شا من  ا�شطبالت بن حبيب .
وثمنت اللجنة العليا املنظمة لل�شباق عقب اختتام 
الفعاليات جهود �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان على رعايته الكرمية ودعمه املو�شول لهذه 

�ثثشثثرورهثثا بامل�شاركة  اأعثثربثثت عثثن  الثثريثثا�ثثشثثة، كثثمثثا 
الكبرية من جانب كافة اإ�شطبالت الدولة العامة 
الدولة،  الفرو�شية يف  اأندية  واخلا�شة وعدد من 
يف  امل�شبوق  غثثري  امل�شاركة  حلجم  تقديرها  وعثثن 
ال�شباقات التاأهيلية الثالث، م�شرية اإىل احلما�شة 
امل�شاركني، واإىل  الزائدة التي مل�شتها لدى معظم 
ظهور اإمكانات الفتة لدى عدد كبري من الفر�شان 
ووجثثثود خثثامثثات ممثثتثثازة يف ريثثا�ثثشثثة الثثقثثدرة، َتِعُد 
جميعها بكوكبة من الفر�شان الذين �شيكون لهم 
الريا�شة، االأمر الذي توقعت  �شاأن كبري يف هذه 

اللجنة معه مو�شم قدرة جديد يب�شر بالكثري من 
امل�شروع الوطني  النتائج الطيبة مبا ين�شجم مع 
املزيد  النادي الإعثثداد  �شمو رئي�س  به  الثثذي وجثثه 
من الفر�شان والفار�شات من �شغار ال�شن وطلبة 
املثثثدار�ثثثس واجلثثامثثعثثات والثثثهثثثواة لثثيثثكثثونثثوا فر�شان 
امل�شتقبل، ومبا ي�شب يف بوتقة الغايات املرجوة من 
هذا امل�شروع يف احلفاظ على رفد ريا�شة القدرة 
والثثتثثحثثمثثل بثثدمثثاء جثثديثثدة وطثثاقثثات واعثثثثدة بغية 
الريا�شة  هثثذه  ومثثفثثردات  تقاليد  على  املحافظة 
العربية االأ�شيلة وتوا�شلها عرب االأجيال، وتاأهيل 

املوؤثر  لهم ح�شورهم  ليكون  االإمثثارات  فر�شان 
عثثلثثى الثث�ثثشثثاحثثة الثثريثثا�ثثشثثيثثة الثثدولثثيثثة وحتقيق 
الطيبة على خمتلف  الرفيعة وال�شمعة  املكانة 

امل�شتويات املحلية والعربية والدولية.
العني  �شباق  من  اليوم  فعاليات  ختام  وعقب   
مثثالك ومربي اخليول  عثثدد من  للقدرة عرب 
ال�شيخ  �شمو  جلهود  تقديرهم  عن  الدولة  يف 
املو�شول  ودعثثمثثه  نهيان  اآل  زايثثثد  بثثن  �شلطان 
القدرة  ريا�شة  بتطوير  ال�شديدة  وتوجيهاته 
ودعثثم فر�شان وفثثار�ثثشثثات االإمثثثثارات مثثن خالل 
تثثثوفثثثري كثثثل مثثثا يثثثلثثثزم ذلثثثثك يف قثثثريثثثة بوذيب 
اهثثثتثثثمثثثام جثثمثثيثثع املعنيني  الثثثتثثثي غثثثثدت مثثثركثثثز 
عدد  عرب  كما  بها،  واملهتمني  الريا�شة  بهذه 
كثثبثثري مثثن الثثفثثر�ثثشثثان الثثذيثثن اجثثثتثثثازوا مراحل 
الثثثثثدويل، عن  الثث�ثثشثثبثثاق  �شيما يف  الثثتثثاأهثثيثثل، ال 
العني،  كثثاأ�ثثس  �شباقات  يف  بامل�شاركة  اعثثتثثزازهثثم 
وعن امتنانهم الكبري وتقديرهم العايل جلهود 
اآل  زايثثد  بثثن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  راعثثي احلثثدث 
ال�شديد  وحر�شه  ودعثثمثثه  اهتمامه  على  نهيان 
بثثفثثرو�ثثشثثيثثة االإمثثثثثثثثارات، مثمنني  عثثلثثى االرتثثثثقثثثثاء 
بثثوذيثثب من  قثثريثثة  القائمني على  كثثذلثثك جثثهثثود 
االإمارات  احتثثاد  وكذلك جهود  ومدربني،  كثثوادر 
لثثلثثفثثرو�ثثشثثيثثة ومثثثا قثثدمثثه اجلثثمثثيثثع مثثثن م�شاعدة 
واهتمام الإجناح جتربتهم يف التاأهل �شمن هذه 

الريا�شة العربية االأ�شيلة. 

مع انطلقة مو�سمه اجلديد

نــــادي تــــراث االإمـــارات يختتــــم �صبـــاق كــــاأ�س العــــني للقــــدرة يف بــــوذيـــــب
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اآل مكتوم فريق بنك  قادت �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد را�شد 
اأبوظبي التجاري للفوز بلقب بطولة ) بنك اأبو ظبي بينك بولو( 
اجلماهريية  اخلريية  اال�شتعرا�شية  االفتتاحية  املباراة  يف  وذلثثك 
بنادي  الرئي�شي  بامللعب  االأول  اأم�س  م�شاء  اقيمت  التي  االن�شانية 
6-4 حثثيثثث �شم  مثثيثث�ثثشثثاراتثثي بنتيجة  فثثريثثق  عثثلثثي  بثثفثثوزه  غثثنثثتثثوت 
واملحرتفني،  املثثواطثثنثثني  اللعبة  جنثثوم  مثثن  كثثبثثرياً  عثثثدداً  الفريقان 
والتي تقام �شنوياً بهدف التعريف مبخاطر مر�س �شرطان الثدي 
اأربعة ا�شواط مثرية وممتعة برعاية  ،والتي جاءت جمرياتها من 
ل�شباق  غنتوت  نثثادي  رئي�س  نهيان  اآل  زايثثد  بن  فثثالح  ال�شيخ  �شمو 
اخليل والبولو ،وو�شط ح�شور كبري ر�شمي و�شعبي ايذانا بافتتاح 
مو�شم النادي الريا�شي للبولو والتي اقيمت علي كاأ�س بينك بولو 
ال�شنوية التي بلغت دورتها اخلام�شة. وبفوزه يحتفظ فريق بنك 
تد�شيناً  بعد مباراة قوية متثل  الذهبي  باللقب  التجاري  اأبوظبي 
-2014 والبولو  ل�شباق اخليل  لنادي غنتوت  الريا�شي  للمو�شم 
2015 ،الذي ي�شهد الكثري من الفعاليات الريا�شية التي اعدها 
النادي يف ظل الطفرة الرائعة لقاعدة اللعبة التي ات�شعت مب�شاركة 
�شنويا  تنظيمها  علي  النادي  حر�س  ان  بعد  اجلن�شني  من  وا�شعة 
ب�شرطان  التوعية  يف  ت�شهم  الثثتثثي  ال�شنوية  الثثدولثثة  حملة  �شمن 
الذي يحر�س  املميز  الرتفيهي  العائلي  باليوم  الثدي واال�شتمتاع 
النادي علي تنظيمه مب�شاركة كافه افراد االأ�شرة واملجتمع ابتهاجا 

باملو�شم اجلديد . 
باملرح من  عائلي مملوء  يثثوم  يف  واأنيقاً  رائثثعثثاً  االحتفال  جثثاء  وقثثد 
املبكر  املجاين  كالفح�س  االأن�شطة  من  متنوعة  جمموعة  خثثالل 
والفعاليات التي تنا�شبت وخمتلف االأعمار الأن�شطة البولو و�شباق 
مب�شاركة  الثثقثثدم  كثثرة  مثثهثثارات  مثل  امل�شاحبة  والفعاليات  اخليل 
اآيبيك  اكادميية  الواعدين من  وبرعم من  نا�شئ   100 اكرث من 
بثثقثثيثثادة املثثثدرب الثثوطثثنثثي والعثثثب اجلثثزيثثرة الثثثدويل ال�شابق احمد 
اخليل  ركثثوب  فقرات  بجانب   ، امل�شاعد  والطاقم  املثثرزوقثثي  جمعة 
مب�شاركة  ال�شغار،  وجثثوه  على  والر�شم  والهجن  ال�شغرية  واملهور 
ال�شاحر املتجول، فيما �شارك اأكرث من األفي �شخ�س من مواطنني 
التي  واحثثثثدة،  الثثورديثثة يف حلظة  الثثبثثالثثونثثات  اإطثثثالق  ومقيمني يف 
فيما  للمجتمع.  كر�شالة  بهيج  منظر  يف  وال�شماء  االأر�ثثثس  غطت 
�شمل احلفل العديد من املفاجاآت يف املنطقة التي خ�ش�شت لالأ�شر 

العائلية، كما �شهد االحتفال اجلماهريي ا�شتعرا�شاً مثرياً للقفز 
باملظالت  احلثثر  القفز  اأعثث�ثثشثثاء  مثثن   7 ممثثيثثزة  مب�شاركة  باملظالت 
اآالف   10 من  اأكثثرث  من  قدموا  الذين  ومثرية  رائعة  بت�شكيالت 
قدم تقدمهم علم االإمارات م�شاركة وابتهاجا بذكري يوم )العلم( 
بجانب اأعالم و�شعارات جمل�س اأبو ظبي الريا�شي وبنك ابو ظبي 

التجاري والفريقني ونادي غنتوت �شاحب املبادرة .
كبري  ح�شور  و�شط  الريا�شي  للمو�شم  االحتفال  مثثبثثاراة  وجثثاءت 
اأبثثو ظبي  تقدمة �شعادة عثثارف حمد العواين االمثثني العام ملجل�س 
نادي  رئي�س  نائب  املن�شوري  حوفان  بن  �شعيد  و�شعادة  الريا�شي 
جمل�س  ع�شو  التنفيذي  الرئي�س  عريقات  عثثالء  و�شعادة  غنتوت 
ورجال  امل�شوؤولني  من  والعديد  التجاري  ظبي  ابثثو  لبنك  االدارة 
احتفالية  يف  اجلن�شني  مثثن  والثثريثثا�ثثشثثيثثني  الثثدبثثلثثومثثا�ثثشثثي  ال�شلك 
واخلريية  االإن�شانية  املفاهيم  من  الكثري  ج�شدت  رائعة  )ورديثثثة( 
�شعاراً  ميثل  الثثذي  الثثوردي  باللون  الرئي�شي  امللعب  اكت�شى  بعدما 
للتوعية بهذا املر�س اللعني بعد ان دخل كرنفال الفريقني وطاقم 

احلكام تتقدمه من جانبي امللعب �شيارة مي�شاراتي .
وقد افتتحت الت�شجيل لفريق بنك اأبو ظبي التجاري �شمو ال�شيخة 
اآل مكتوم يف الدقائق االوىل من ال�شوط  ميثاء بنت حممد را�شد 
، وا�شاف الهدف  اأهثثداف مو�شم البولو بنادي غنتوت  االأول كثثاأول 
املباراة  �شجل هدفني خالل  الثثذي  النعيمي  احمد  الالعب  الثاين 
االحتفالية ،فيما قل�س الفارق لفريق مي�شاراتي علي املري، وعاد 
االأرجنتيني  املثثحثثرتف  بثثقثثيثثادة  ليتقدم  الثثتثثجثثاري  ظبي  ابثثو  فثثريثثق 
فيما  املباراة )هاتريك(  اأهثثداف خالل  �شجل ثالثة  الثثذي  او�شكار 
�ثثشثثجثثل حمثثثرتف مثثيثث�ثثشثثاراتثثي االرجثثنثثتثثيثثنثثي ديثثغثثو كثثو�ثثشثثيثثك هدفني 
مرة  الأول  ت�شارك  التي  املهريي  اليازية  ال�شاعدة  لالعبة  وهدفا 
يف  احلثثظ  عب�س  ،وقثثد  الن�شائي  للبولو  دعما  البولو  مناف�شات  يف 
الت�شجيل يف املباراة االفتتاحية لكل من نا�شر ال�شام�شي العب ابو 
اأنها  اإال  ظبي التجاري وعبداهلل بن د�شمال جنم فريق مي�شاراتي 
�شاركا يف حملة التوعية من خالل تلك املباراة اال�شتعرا�شية والتي 

ادارها بيليو بزاردي .

التتويج
ويف ختام املباراة االحتفالية الوردية قام �شعادة عارف حمد العواين 

الريا�شي و�شعادة �شعيد بن حوفان  اأبو ظبي  العام ملجل�س  االمني 
املن�شوري نائب رئي�س نادي غنتوت و�شعادة عالء عريقات الرئي�س 
وكبار  التجاري  ظبي  ابثثو  لبنك  االدارة  جمل�س  ع�شو  التنفيذي 
اأبو ظبي التجاري بكاأ�س املركز االأول  احل�شور بتتويج فريق بنك 
واجلوائز والهدايا التذكارية التي قدمها بنك ابو ظبي التجاري 
واجلهات امل�شاهمة يف اجناح احلدث الريا�شي ، كما �شمل التكرمي 
اجلثثهثثات الثثراعثثيثثة و�ثثشثثيثثوف احلثثفثثل .. كثثمثثا مت يف خثثتثثام االحتفال 
وتتويج  واالأطثثفثثال  للكبار  الثثوردي  باللون  زي  اأجمل  على  ال�شحب 

الفائزين املختارين بهذه املنا�شبة.

م�ساهمة رائعة
�شاهمت جهات عديدة يف اجناح املهرجان االحتفايل الذي جمع بني 
فريقي بنك اأبوظبي التجاري )بينك بولو( وفريق مي�شاراتي ويف 
مقدمتها بنك اأبوظبي التجاري ،جمل�س اأبوظبي الريا�شي وهيئة 
الر�شمية  ال�شيارة  مثثوتثثورز  الثثربميثثري  و�شركة  باأبوظبي  ال�شحة 
اإفريقيا  ان�شتا�شيا  اخلليج،  وزهثثرة  للطريان،  واالحتثثاد  مي�شاراتي 
بولو اخلريية، وم�شت�شفى اليف الين)ال ال ات�س( ، كلينيكا جويل 
العرب  وبيت  للفن،  بثثدور  ومعر�س  البحر،  بثثاب  فريمنت  وفندق 
للعبايات  و1001  �شبا  واغووي�شت  و�شيلكور  البنف�شجي  للذهب 

و�شول فا�شون لالأزياء وم�شت�شفى ينوفري�شال .
و�شرح �شعادة عارف العواين االمني العام ملجل�س اأبو ظبي الريا�شي 
بثثثان املثثجثثلثث�ثثس حثثريثث�ثثس عثثلثثي دعثثثم مثثثثثل تثثلثثك املثثثبثثثادرات االن�شانية 
بتوجيهات �شمو رئي�س املجل�س والتي متثل بداية املو�شم الريا�شي 
لثثثنثثثادي غثثنثثتثثوت ممثثثا يثثبثث�ثثشثثر مبثثو�ثثشثثم حثثافثثل مثثثن خثثثالل احل�شور 
 ، والالعبني  الالعبات  من  املميزة  وامل�شاركة  الكبري  اجلماهريي 
علي اأمل اأن ي�شهد نادي غنتوت برئا�شة �شمو ال�شيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو ان يكون مو�شما 
ا�شتثنائيا بكل ما حتمله الكلمة من معاين موا�شلة للنجاحات التي 

�شهدتها املوا�شم املا�شية .
واأ�شاف ال�شك امل�شاركة الريا�شية املجتمعية حققت اأهدافها النبيلة 
يف ن�شر التوعية �شمن هذه املبادرة البارزة، بعد اأن حققت العيادة 
احلا�شرات  بني  وا�شعة  با�شتجابة  وحظيت  باهراً  جناهاً  الثثورديثثة 
اللواتي اجتمعن يف �شرحها مع اأطباء مرموقني يف عالج �شرطان 

تعافني من  اللواتي  تلك  مقابلة  فر�شة  لهن  ت�شنت  الثدي، حيث 
هذا املر�س، ومت تدريبهم على االأ�شاليب والطرق ال�شحيحة من 
خالل الفحو�شات املجانية داخل وحدة الت�شوير ال�شعاعي للثدي 
الثدي  �ثثشثثرطثثان  الثثتثثوعثثيثثة مبثثر�ثثس  بثثرنثثامثثج  جثثهثثود  �شمن  املتنقلة 
وتوفري الفحو�س املتقدمة للوقاية منه.. وامنياتنا لنادي غنتوت 
التوفيق يف مو�شمه اجلديد ولالأندية كافه دورها املجتمعي ا�شافة 

للدور الريا�شي .

اأحمد النعيمي : �سكرا ل�سركاء النجاح
بثثان ما حتقق  نثثادي غنتوت  النعيمي مدير عثثام  اأحمد  ال�شيد  قثثال 
ال�شيخ  �شمو  رعثثايثثة ومتابعة  لثثو  ان يتحقق  لثثه  كثثان  مثثا  مثثن جنثثاح 
فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو 
وم�شاركة �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد را�شد اآل مكتوم بامل�شاركة 
يف قيادة فريق بنك اأبوظبي التجاري الفائز بلقب بطولة ) بنك اأبو 
نادي  لبولو  الريا�شي  املو�شم  افتتاح  التي متثل  بولو(  بينك  ظبي 
غنتوت الذي �شيكون علي موعد يف حلته اجلديدة مع الكثري من 
املنا�شبة  واأ�شاف البد بهذه   .. والفعاليات اجلماهريية  البطوالت 
جمل�س  مقدمتهم  ويف  االحثثتثثفثثال  رعثثثاة  لثثكثثافثثه  ال�شكر  نثثزجثثى  ان 
التي  وكافه اجلهات  التجاري  اأبثثو ظبي  وبنك  الريا�شي  اأبثثو ظبي 

�شاهمت والتي متثل �شركاء النجاح .
وعرب جنم فريق مي�شاراتي للبولو عبد اهلل بن د�شمال لقد تاأثرت 
للغاية باالإقبال اجلماهريي العائلي الهائل، وب�شراحة اأنا واأع�شاء 
فريقي فخورون بامل�شاركة يف مثل هذا احلدث الريا�شي االحتفايل 
االن�شاين الذي زاده تاألقاً م�شاركة �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد 
بثثن را�ثثشثثد اآل مثثكثثتثثوم وابثثثثرز جنثثثوم الثثبثثولثثو بثثجثثانثثب مثث�ثثشثثاركثثة بنك 
ا�شتحق  والذي  املباراة ورعاية للحدث  التجاري طرفا يف  اأبوظبي 
لقب املهرجان االحتفايل االنيق الذي جاء تنظيمه اأنيقا م�شاهمة 
�شبري  الدكتور  وقثثال   . املر�س  بهذا  للتعريف  الوطنية  احلملة  يف 
نيليكود رئي�س جمل�س اإدارة م�شت�شفى يونيفري�شال اأجنحة العافية 
الثثبثثالد باليوم  ابثثوابثثه �شمن احثثتثثفثثاالت  اأبثثو ظبي والثثثذي يفتح  يف 
الوطني ال 43 باأنهم �شعداء غاية ال�شعادة لوجود امل�شت�شفى �شمن 
علي  امل�شت�شفى  حر�س  ان  ،بعد  االن�شانية  الريا�شية  مبادرة  رعثثاة 
م�شاركة كوكبة متميزة من االطباء والطبيبات واخ�شائي التجميل 

باالإ�شافة لفريق عمل متكامل للفحو�شات الطبية بجانب هدايا 
للجمهور .. وقال – يهمنا ان يكون امل�شت�شفى جزء فعال يف كافه 
االحداث التي تقام يف دولة االمارات وراعي رئي�شي لكافه الفعاليات 

التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف دعم امارات املحبة وال�شالم .

عريقات : كل ال�سكر ل�سمو ال�سيخ فلح بن زايد 
�شرح �شعادة عالء عريقات الرئي�س التنفيذي ع�شو جمل�س االدارة 
ال�شكر  نزجى  اأن  �شانحة  ملنا�شبة  بانها  التجاري  ظبي  ابثثو  لبنك 
ل�شباق  نثثادي غنتوت  رئي�س  نهيان  اآل  زايثثد  بن  ال�شيخ فالح  ل�شمو 
اخليل والبولو الذي اتاح للبنك رعاية تلك املبادرة للعام اخلام�س 
املثثعثثاين وهثثي ت�شهد ذلك  الثثتثثوايل والثثتثثي ج�شدت الكثري مثثن  علي 
احل�شور االنيق من خالل تلك املباراة االحتفالية التي لي�س فيها 
فائز او خا�شر والتي �شهدت ح�شورا كبريا من كافة اأنحاء االإمارات 
االحتفايل  اليوم  جناح  يف  وامل�شاهمة  بولو  بينك  بطولة  لي�شهدوا 
االنيق مب�شاركة �شفرية الريا�شة الن�شائية �شمو ال�شيخة ميثاء بنت 

حممد بن را�شد اآل مكتوم .
وذكر ال�شيد مطر اليبهوين رئي�س جلنة ريا�شة الفرو�شية مبجل�س 
للبولو  الريا�شي  اأبثثو ظبي  فريق جمل�س  بان  الريا�شي  اأبثثو ظبي 
الذي مت ت�شكيله موؤخرا موا�شلة ملرحلة تاأ�شي�شه يف 2009 ي�شكل 
ا�شافة حقيقية للبولو االماراتي وبولو نادي غنتوت الذي �شيكون 
علي موعد مع اجلديد وقد اعد مفاجاأة من �شاأنها اأن ت�شهم يف دعم 

البولو االماراتي .

م�ساهمة رائعة
�شاهمت جهات عديدة يف اجناح املهرجان االحتفايل الذي جمع بني 
فريقي بنك اأبوظبي التجاري )بينك بولو( وفريق مي�شاراتي ويف 
مقدمتها بنك اأبوظبي التجاري ،جمل�س اأبوظبي الريا�شي وهيئة 
الر�شمية  ال�شيارة  مثثوتثثورز  الثثربميثثري  و�شركة  باأبوظبي  ال�شحة 
اإفريقيا  ان�شتا�شيا  اخلليج،  وزهثثرة  للطريان،  واالحتثثاد  مي�شاراتي 
بولو اخلريية، وم�شت�شفى اليف الين)ال ال ات�س( ، كلينيكا جويل 
العرب  وبيت  للفن،  بثثدور  ومعر�س  البحر،  بثثاب  فريمنت  وفندق 
للعبايات  و1001  �شبا  واغووي�شت  و�شيلكور  البنف�شجي  للذهب 

و�شول فا�شون لالأزياء وم�شت�شفى ينوفري�شل .

•• اإعداد - اأحمد جمال الدين:

تتجه االأنظار اإىل جزيرة بوكيت التايالندية التي 
حتت�شن دورة االألعاب االآ�شيوية ال�شاطئية الرابعة 
نثثوفثثمثثرب اجلاري   23–14 مثثن  الثثفثثرتة  خثثثالل 
 2008 عثثثام  االأوىل  لثثلثثمثثرة  انثثطثثلثثقثثت  اأن  بثثعثثد   ،
ا�شت�شافت  ثثثم   ، االأنثثدونثثيثث�ثثشثثيثثة  بثثثايل  مثثديثثنثثة  يف 
من  الثانية  الن�شخة  م�شقط  العمانية  العا�شمة 
دولة  اأول  لت�شبح   2010 عام  االآ�شيوية  الثثدورة 
عربية حتظى ب�شرف تنظيم هذا احلدث ، بينما 
�شهدت مدينة هايانغ ال�شينية الدورة الثالثة عام 
2012 ، قبل اأن يعلن املجل�س االأوملبي االآ�شيوي 
الرابعة  الثثثثدورة  الإ�شت�شافة  بوكيت  اخثثتثثيثثار  عثثن 
املقبلة عام  الن�شخة  اإقامة  اأن يتم  ، على   2014

2016 يف مدينة نها ترانغ الفيتنامية.
الثثدورة للمرة الرابعة  وت�شارك االإمثثارات يف هذه 
على التوايل ، بعد اأن ح�شد ريا�شييها يف الثالث 
حمثثافثثل املثثا�ثثشثثيثثة 6 مثثيثثدالثثيثثات مثثلثثونثثة بثثواقثثع 3 
، حيث  واحثثثدة  وبثثرونثثزيثثة   ، ، وف�شيتان  ذهثثبثثيثثات 
�شجلت بناء االأج�شام اأول ذهبية لريا�شة االإمارات 
ا�شتطاع حممد  ، حني   2008 بثثايل  �شاطئية  يف 
 ، كجم   70 وزن  االأول  باملركز  التتويج  الزاحمي 
اإىل جانب برونزية الالعب حممد اأهلي يف نف�س 
اللعبة ، ف�شال عن ف�شية منتخبنا الوطني لكرة 
القدم ال�شاطئية بعد اخل�شارة من نظريه العماين 

يف املباراة النهائية.
يف  الفريقني  يلتقي  اأن  جمثثثدداً  االأقثثثثدار  وتثث�ثثشثثاء 
 ،  2010 عثثام  الثانية  لثثلثثدورة  النهائية  املثثبثثاراة 
اللقب  حامل  من  ال�شاطئي  االأبي�س  فيها  ليثاأر 
 ، العماين  املنتخب  واجلمهور  االأر�ثثثس  و�شاحب 
الوقت  انتهاء  الرتجيحية عقب  اجلثثزاء  بركالت 

االإيجابي  بالتعادل  للمباراة  واالإ�ثثشثثايف  االأ�شلي 
2–2 ، ليقتن�س بذلك منتخبنا الوطني امليدالية 
املائية  الثثدراجثثات  ميداليتي  جانب  اإىل  الذهبية 
يف  االإمثثثثثارات  و�شعت  الثثتثثي   ، والف�شية  الذهبية 
املرتبة العا�شرة يف جدول الرتتيب العام ، لتتقدم 
بذلك 6 مراكز عن ت�شينف امل�شاركة االأوىل من 
عمر الدورة ومل يحالف احلظ منتخبنا الوطني 
لكرة القدم ال�شاطئية وال�شفري الوحيد للريا�شة 
2012 حيث  الثالثة عام  الن�شخة  االإماراتية يف 
تلقيه  النهائي عقب  ربثثع  الثثدور  الثثثدورة من  ودع 

اخل�شارة من املنتخب االإيراين بنتيجة 3-4.
اأرقاماً  ت�شجيل  اإىل  االإمثثثثثثثارات  العثثبثثو  ويثث�ثثشثثعثثى 
جديدة يف هذا العر�س االآ�شيوي الذي ينطلق بعد 
اأياماً قليلة ، حني يخو�شون غمار املناف�شات يف 6 
ريا�شات هي : اجلوجيت�شو ، وكرة القدم ال�شاطئية 
، والريا�شات اجلوية ، وال�شراع ، واجليت �شكي ، 

والكرة الطائرة بالقدم.
تعد ريا�شة اجلوجيت�شو من االألعاب احلديثة على 
وبالرغم  اأنها  اإال   ، االإماراتية  الريا�شية  ال�شاحة 
النجاحات  العديد من  تفوقت وحققت  ذلك  من 
على كافة االأ�شعدة ، عن طريق منتخبات اللعبة 
مبراحلها ال�شنية املختلفة املليئة بالنجوم الواعدة 
، التي برهنت على جدارتها بالريادة والرتبع على 
القمة ، حيث ا�شتطاع اأبطال االإمارات اأن يح�شدوا 
العديد من االألقاب العاملية والقارية ، اآخرها كان 
والتي  املا�شي  اأبريل  العاملية  اأبثثو ظبي  بطولة  يف 
اأقثثيثثمثثت مبثثديثثنثثة زايثثثثد الثثريثثا�ثثشثثيثثة ، عثثنثثدمثثا توج 
26 ميدالية متنوعة  العبو منتخبنا الوطني ب 
، من بينها ذهبية الوزن املفتوح يف احلزام البني 
والتي اأحرزها النجم في�شل الكتبي ، وامليداليتني 
مناف�شات  يف  دروي�س  حممد  من  لكل  الف�شيتني 

احلثثثثثثزام االأبثثثيثثث�ثثثس لثثثلثثثرجثثثال، و�ثثثشثثثفثثثاء حثث�ثثشثثن يف 
مناف�شات احلزام االأبي�س لل�شيدات. 

املحافل  يف  االأوىل  للمرة  اجلوجيت�شو  اإدراج  ومت 
االآ�ثثشثثيثثويثثة الثثكثثربى ، بثثعثثد الثث�ثثشثثعثثي احلثثثثثيثثث من 
اللجنة االأوملبية الوطنية ل�شم اللعبة واعتبارها 
التي  الثثريثثا�ثثشثثة  مل�شتقبل  احلقيقية  االإنثثطثثالقثثة 
الريا�شات  قثثائثثمثثة  عثثلثثى  بثثقثثوة  نثثفثث�ثثشثثهثثا  فثثر�ثثشثثت 
القتالية ، وا�شتحوذت على مكانة رفيعة يف فرتة 
وجيزة ، لتاأتي اللحظة املرتقبة حني مت االإعالن 
اجتماعات  يف   ، ر�شمياً  اجلوجيت�شو  اعتماد  عثثن 
رقم32  العمومية  واجلمعية  التنفيذي  املكتب 
العا�شمة  يف  عثثثقثثثدت  الثثثتثثثي  االأوملثثثثبثثثثي  لثثلثثمثثجثثلثث�ثثس 
الفلبينية مانيال، باالإ�شافة اإىل اإدراجها يف دورة 
القتالية  والثثفثثنثثون  لل�شاالت  االآ�ثثشثثيثثويثثة  االألثثعثثاب 
الباك�شتانية  اآبثثاد  ع�شق  مدينة  ت�شت�شيفها  التي 
الثامنة  االآ�شيوية  االألثثعثثاب  ودورة   ،2017 عثثام 

ع�شرة واملقرر اإقامتها باإندوني�شيا عام 2018.
حتد  يف  للجوجيت�شو  الوطني  منتخبنا  ويثثدخثثل 
البطل  بثقة  االآ�ثثشثثيثثويثثة  مثثهثثامثثه  اأوىل  يف  جثثديثثد 
املتوج ، ال�شيما واأن العبيه قد اعتادوا على م�شهد 
في�شل   : وهثثم  الثث�ثثشثثرف  من�شة  واعثثتثثالء  الن�شر 
90 كجم، واأحمد  الكتبي يف احلثثزام االأ�شود وزن 

غلوم املازمي يف احلزام البني وزن 65 كجم.
وزن  االأزرق  احلثثثثزام  يف  بثثالثثهثثول  حميد  وخثثلثثفثثان 
احلزام  يف  الكعبي  را�شد  عبيد  وزايثثد  كجم،   82
عثثبثثد اهلل  و�ثثشثثعثثود  كثثجثثم،   90 الثثبثثنثثفثث�ثثشثثجثثي وزن 
احلمادي يف احلزام االأزرق وزن 78 كجم، وطالب 
كجم،   74 وزن  البني  احلثثثزام  يف  الكربي  �شالح 
وحممد دروي�س النعيمي يف احلزام االأبي�س وزن 
احلزام  يف  �شامل  ريحان  وعيد  كجم،   100 فثثوق 
علي  و�شعيد  كجم،   100 فثثوق  وزن  البنف�شجي 

حميد ال�شام�شي يف احلزام االأبي�س وزن حتت 60 
كجم، وعلي �شامل الدرعي يف احلزام البنف�شجي.

وكان االحتاد االآ�شيوي للجوجيت�شو قد حدد عدد 
خالل  عليها  املناف�شة  يتم  �شوف  التي  امليداليات 
متنوعة،  ميدالية   36 وتبلغ  الثثثثدورة،  فعاليات 
بواقع 12 ذهبية، ومثلها للف�شة والربونز، وتقام 
خمتلف  يف  لثثلثثرجثثال  اأوزان  خم�شة  يف  املناف�شات 
 80 70 كجم،  60 كجم،  االأحثثزمثثة، هثثي: حتثثت 
اأوزان  90 كجم، وثالثة  90 كجم، وفثثوق  كجم، 

للن�شاء، حتت 50 كجم، 60 كجم، و70 كجم. 
ال�شاطئية  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  ي�شتهل 
�شمن   ، االأفثثغثثاين  نظريه  اأمثثام  االآ�شيوية  مهمته 
تق�شيم  مت  اأن  بعد   ، الثالثة  املجموعة  مناف�شات 
املنتخبات االأربعة ع�شر امل�شاركة اإىل 4 جمموعات 
، حيث اأ�ثثشثثفثثرت الثثقثثرعثثة عثثن وقثثثوع االأبثثيثث�ثثس اإىل 
جانب كل من ال�شني واأفغان�شتان ، باالإ�شافة اإىل 
االأوىل  املجموعة  �شمت  حيث  املجموعات  بقية 
منتخبات )تايالند البلد امل�شت�شيف ، واليابان، 
والثثبثثحثثريثثن، واأوزبثثكثث�ثثشثثتثثان(، والثثثثثانثثيثثة )اإيثثثثران، 
الكويت   ( والثثرابثثعثثة  وقثثطثثر(،  والثثعثثراق،  ولبنان، 
�شاحب  يتاأهل  اأن  على   ) وفل�شطني   ، وعثثمثثان   ،
املركز االأول والثاين من كل جمموعة اإىل الدور 

ربع النهائي.
ال�شاطئية  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  وياأتي 
لعام  يف املركز احلادي ع�شر عامليا واالأول عربياً 
2013 ح�شب ت�شنيف املنتخبات الذي اأ�شدرته 
الدويل  االحتثثاد  يف  ال�شاطئية  القدم  كثثرة  جلنة 
لكرة القدم، وتقدم منتخبنا يف الت�شنيف اجلديد 
الذي �شدر مطلع فرباير املا�شي مركزين، حيث 
ال�شابق  الت�شنيف  يف  ال13  املرتبة  يحتل  كثثان 
من  الثثفثثرتة  يف  املنتخبات  ترتيب  ي�شمل  الثثثذي 

2009 وحتى 2013.
باملظالت  لثثلثثقثثفثثز  الثثثوطثثثنثثثي  مثثنثثتثثخثثبثثنثثا  ويثثحثثلثثق 
�شل�شلة  مثثوا�ثثشثثلثثة  اأجثثثثثل  مثثثن  بثثوكثثيثثت  �ثثشثثمثثاء  يف 
االإجنثثثثثازات يف عثثامل الثثريثثا�ثثشثثات اجلثثويثثة ، حيث 
امليداليات  االإمثثارات  اقتن�شت مظالت  واأن  �شبق 
االآ�شيوية  الثثبثثطثثولثثة  مثثثثثل  مثثن حمثثفثثل  اأكثثثثرث  يف 
للقفز 2013 بال�شني والتي حققوا فيها اإجنازا 
بث4 ميداليات ملونة، عبارة عن ذهبية  يف الفوز 
ف�شية  وميدالية  للفرق،  الرباعي  التما�شك  يف 
لثثلثثفثثرق وميدالية  بثثاملثثظثثالت  الثثتثث�ثثشثثابثثك  لثثفثثريثثق 
وميدالية  املثث�ثثشثثلثثحثثة،  لثثلثثقثثوات  ملنتخبنا  فثث�ثثشثثيثثة 
جانب  اإىل   ، الهدف  فثثردي  م�شابقة  يف  برونزية 
يف  االأفثثقثثي  الثثربثثاعثثي  التما�شك  م�شابقة  ذهبية 
باملظالت  للقفز  الثثرابثثعثثة  الثثدولثثيثثة  دبثثي  بطولة 

دي�شمرب 2013.
كما يخو�س منتخب ال�شراع الذي ي�شم عنا�شر 
بارزة مناف�شات الدورة االآ�شيوية ، من اأجل تقدمي 
اأداءاً مميزاً يعك�س التدريبات واالإعدادات خالل 
االأخرية  امل�شاركات  عن  ف�شال   ، املا�شية  الفرتة 
تدريجيي  ب�شكل  امل�شتوى  زيثثثادة  اإىل  اأدت  الثثتثثي 

التي  لالوبتيم�شت  االآ�ثثشثثيثثويثثة  البطولة  مثل   ،
اأبريل  املنامة  البحرينية  العا�شمة  ا�شت�شافتها 
 21 من  والعبة  العبا   124 مب�شاركة  املا�شي 
اإىل  اأدى  الثثذي  ،ال�شيء  واآ�شيويا  عربيا  منتخبا 
اأداء الالعبني مثل  حدوث نوعاً من الطفرة يف 
�شالمة املن�شوري بتحقيقها الرقم االأف�شل على 
اإىل   ، البطولة  يف  امل�شاركني  الالعبني  م�شتوى 
جانب حممد احلمادي الذي �شجل رقماً متقدماً 

يف ذات البطولة.
منتخباتنا  مثث�ثثشثثاركثثة  كثثثذلثثثك  الثثثثثثدورة  وتثث�ثثشثثهثثد 
بالقدم  الطائرة  والكرة   ، �شكي  الوطنية للجيت 
البداية  اإىل  املثثنثثتثثخثثبثثني  مثثثن  كثثثل  يثثتثثطثثلثثع  حثثيثثث 
الدفعة  اإىل  الثثو�ثثشثثول  يف  �شت�شهم  الثثتثثي  القوية 

املن�شودة من اأجل الظفر بامليداليات امللونة.
من ناحية اأخرى غادرت بعثة منتخبنا الوطني 
للجوجيت�شو عرب مطار اأبوظبي الدويل ، حيث 
ومتتد  املقبل  االإربثثثعثثثاء  مثث�ثثشثثواره  املنتخب  يثثبثثداأ 
املناف�شات اإىل 3 اأيام ، حيث يطمح اأبطال اللعبة 
�شجل  اإىل  ي�شاف  اآ�ثثشثثيثثوي  لقب  اأول  حتقيق  يف 

االإجنازات امل�شرفة لريا�شة االإمارات.

اختتمت م�شاء ام�س االول فعاليات بطولة ال�شارقة الرابعة لقفز احلواجز حيث 
اخلتامي  ال�شوط  يف  لوند  تينا  الفار�شة  ت�شدر  عن  الثاين  اليوم  نتائج  اأ�شفرت 
من نادي مندرة للفرو�شية و ال�شباق على �شهوة جوادها �شاليب�شو بزمن وقدره 

42.02 ثانية.
على  االأ�شايل  ا�شطبالت  من  ديفيد  فردريك  الفار�س  اىل  الثاين  املركز  وذهثثب 
للفار�س  الثالث  واملثثركثثز  ثانية   42.15 وقثثثدره  بزمن  اإيثثكثثواردو  جثثثواده  �شهوة 
حممد غامن الهاجري من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق على �شهوة جواده 
الهواجر كودمو�س بزمن وقدره 42.17 ثانية بينما حل رابعا الفار�س عبد اهلل 
املري من مركز االإمارات للفرو�شية وعلى �شهوة جواده �شريا جوتري بزمن قدره 
45.08 ثانية فيما كان املركز اخلام�س من ن�شيب الفار�شة نادية عبد العزيز 

ترمي من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق وعلى �شهوة جوادها كاالوو.
اأنهى  من  لكل  متايز  جولة  هي  الثانية  جولتني  من  اخلتامي  ال�شوط  وتثثاألثثف 

ارتفاع احلواجز  وي�شل  فيها  رفع احلواجز  اأخطاء مع  دون  االأوىل من  اجلولة 
حتى 140 �شم.

وت�شدر ال�شوط الرابع من البطولة وهو من جولتني الثانية هي جولة متايز 
لكل مثثن اأنثثهثثى اجلثثولثثة االأوىل مثثن دون اأخثثطثثاء مثثع رفثثع احلثثواجثثز فيها وي�شل 
ارتفاع احلواجز حتى 105 �شم مع تتويج خا�س للخيول �شغرية ال�شن ويعترب 
هذا ال�شوط خا�س للمبتدئني الفار�س اأحمد عبد اهلل اخلادم من نادي ال�شارقة 
اأما  ثانية   31.02 قثثدره  بزمن  كيمان  جثثواده  �شهوة  وعلى  وال�شباق  للفرو�شة 
ال�شافينات  ا�شطبالت  رامي غريب من  الفار�س  الثاين فكان من ن�شيب  املركز 
الفار�س ه�شام  الثالث فكان من ن�شيب  املركز  اأمثثا  ثانية   31.30 قثثدره   بزمن 
قدره  بزمن  �شكاي  دما�شكو�س  جثثواده  �شهوة  على  الغيث  ا�شطبالت  من  غريب 
ال�شارقة  نادي  العني�س من  نا�شر  اأمين  الفار�س  رابعا  فيما حل  ثانية   32.88
للفرو�شية وال�شباق على �شهوة جواده �شارانك بزمن قدره 33.34 ثانية وعاد 

الفار�س ه�شام غريب لينال املركز اخلام�س ولكن على �شهوة جواده بيبورو�شو 
بزمن قدره 36.36 ثانية .

عن  اخلارجي  الرملي  امليدان  يف  اأقيم  والثثذي  اخلام�س  ال�شوط  نتائج  واأ�شفرت 
جواده  �شهوة  على  للفرو�شية  مندرة  نثثادي  من  �شمدين  و�شيم  الفار�س  ت�شدر 
تريبو زيد بزمن قدره 20.88 ثانية وهو �شوط بق�شمني حيث يحق اأن يكمل 
املحدد  وبالزمن  اأخثثطثثاء  دون  من  امل�شار  من  االأول  الق�شم  اأنهى  من  كل  امل�شار 
على اأن يتناف�س الفر�شان على قطع بقية ال�شمار بالزمن االأ�شرع وي�شل ارتفاع 

احلواجز حتى 120.
اأمثثثا املثثركثثز الثثثثثاين فثثكثثان مثثن ن�شيب الثثفثثار�ثثس خثثالثثد الثثوهثثيثثبثثي مثثن ا�شطبالت 
املركز  اأمثثا  ثانية   20.99 قثثدره  بزمن  نثثاتثثايل  جثثثواده  �شهوة  وعلى  ال�شافنات 
وبزمن  االأ�شايل  ا�شطبالت  من  يو�شف  �شوق  الفار�شة  ن�شيب  من  فكان  الثالث 
ولكن  الرابع  املركز  لينال  الوهيبي  خالد  الفار�س  وعثثاد  ثانية   22.30 وقثثدره 

املركز اخلام�س فكان  اأما  ثانية   22.45 على �شهوة جثثواده لو�شي بزمن قدره 
االأ�شايل وعلى �شهوة جوادها  ا�شطبالت  نادية خليفة من  الفار�شة  من ن�شيب 
اأما يف فئة اخليول �شغرية ال�شن فقد احتل املركز  كوليو بزمن قدره 22.88. 
االأول الفار�س علي حممد املرزوقي من نادي تراث االإمارات على �شهوة جواده 
اأينفني فان بزمن قدره 23.26 ثانية وحل ثانيا الفار�س �شادي غريب من نادي 
ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق على �شهوة جواده لوين هارز اأما املركز الثالث فكان 
من ن�شيب الفار�س �شامل اأحمد ال�شويدي من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق. 
عن  اخلارجي  الرملي  امليدان  يف  اأقيم  والثثذي  ال�شاد�س  ال�شوط  نتائج  واأ�شفرت 
ت�شدر الفار�س �شادي غريب من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق على �شهوة 
ال�شوط بجولتني  وهثثذا  �شوط  وهثثو  ثانية   29.67 قثثدره  بزمن  بالدرو  جثثواده 
اأخطاء مع رفع  اأنهى اجلولة االأوىل من دون  الثانية هي جولة متايز لكل من 

احلواجز فيها وي�شل ارتفاع احلواجز حتى 130 �شم.

اختــتــــام بطــــولــــة ال�صـــارقــــة الـــرابعــــة لقفـــــز احلـــــواجـــــز

برعاية فلح بن زايد اآل نهيان

بطـــولــــة بنــــك اأبوظبـــي التجـــاري بينـــك بـــولـــو تــد�صـــن مو�صــم النادي الريا�صـــي للبولــــــو
فريق اأبوظبي التجاري يحتفظ باللقب الذهبي بعد فوزه على مي�ساراتي 
م�ساهد من حمبي ريا�سة البولو ح�سروا حفل الفتتاح يف غنتوت   5000

ت�سارك ب 6 األعاب يف الآ�سيوية ال�ساطئية الرابعة

ريـا�صيــو االإمـارات يتطلعــون اإلـى اإعـادة االأجمــاد يف بوكيـت
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جمتمع االمارات

م�صاهري الطهاة يت�صابقون يف جزيرة يا�س 
اأبوظبي قبيل افتتاح مهرجان مذاق اأبوظبي

بداأ اأروع �شباق للطهاة يف العامل على جزيرة يا�س ، حيث ت�شتعد العا�شمة 
ال�شتقبال مهرجان مذاق اأبوظبي والذي �شي�شم باقة وا�شعة من االأطعمة 

وامل�شروبات العاملية املف�شلة جلميع اأفراد العائلة.
ويجمع املهرجان جمموعة من الطهاة امل�شاهري دولياً وبع�س اأهم مواهب 
الطهي يف اأبو ظبي ليقوموا بتقدمي عر�س رائع يف مهرجان مذاق اأبوظبي 
ا�شرتاحة  بثثاأخثثذ  الطهاة  قثثام  االأثثثنثثاء،  هثثذه  االأ�ثثشثثبثثوع. ويف  نهاية  يف عطلة 

�شريعة باأحد اأكرث الوجهات اإثارة يف اأبوظبي، وهي حلبة مر�شى يا�س.

احتفلت  تاأ�شي�شها،  على  عثثامثثاً   35 مثثثرور  مبنا�شبة 
ع�شاء  املميزة يف حفل  املنا�شبة  بهذه  املواكب  مدار�س 
ال�شخ�شيات  كبار  من  كبرية  جمموعة  ح�شره  بهيج 
�شنوات  قبل  املدر�شة  من  تخرجوا  الذين  وامل�شاهري 
وتبووؤوا مواقه هامة حملياً. يذكر اأن مدار�س املواكب 
لها تاريخ طويل يف م�شرية التعليم باالإمارات، وحتظى 
بثقة الكثريين من املواطنني واملقيمني ملا تقدمه من 

م�شتوى تعليمي راقي. 
اأدوني�س ن�شر  وعلى هام�س م�شاركته بالفعالية، قال 
الرئي�س التنفيذي لث اأكادمييا حللول االإدارة الدولية 
والرب�شاء،  بالقرهود  املثثواكثثب  مدر�شتي  تدير  والتي 
واملدر�شة الدولية للعلوم والفنون بالورقاء:  ي�شعدنا 
اأن نحتفل بهذه املنا�شبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، 
بح�شور جمموعة كبرية من خريجي املدر�شة والذين 
اإىل  ان�شموا  واأبثثنثثاءهثثم  حالياً  اأمثثثور  اأولثثيثثاء  ا�شبحوا 
 .)AMSI( الدولية  االإدارة  حللول  اأكادمييا  عائلة 

اإن الطلبة الدار�شني لدينا واخلريجني هم �شغلنا ال�شاغل الذي يدفعنا دوماً نحو 
اإليه وحافز كبري لتحقيق  اإنهم �شفراء لنا يف كل مكان يذهبون  التطور والتقدم، 
مزيد من النجاحات. لدينا التزام وا�شح يف مدار�شنا بتقدمي مناهج تعليمية ُتعد 
التعليم ما قبل  الطالب للدرا�شة اجلامعية، ليكون هناك توا�شل حقيقي ما بني 
جناح  حمطة  يعترب  اليوم  هثثذا  اأن  على  ن�شر  ال�شيد  و�شدد  واجلامعي.  اجلامعي 

واأمهات  اأباء  لدينا  واأ�شاف:  عاماً،   35 قبل  املدر�شة  بداأتها  والتي  املتتالية  اأخرى 
ممن در�شوا مبدار�شنا واأبناءهم اليوم طلبة مدار�شنا اأي�شاً، كما اأن املناهج العاملية 
لغات  ثثثالث  لدينا  الطلبة  يثثدر�ثثس  حيث  متفردة  جتعلها  مدار�شنا  تدر�شها  التي 
باأي جامعة  االلتحاق  ليتمكن اخلريج من  والفرن�شية  والعربية  وهي االجنليزية 
وبكل �شهولة وي�شر. واأ�شري هنا اإىل اأن لدينا قرابة الث6000 طالب، من خمتلف 

اجلن�شيات املوجودة بالدولة. 

»�صيتي �صنرت مردف« ُوجهة الذواقة خالل مهرجان »نكهات من حول العامل«
م ما  ي�شت�شيف �شيتي �شنرت مردف، ُوجهة احلياة الع�شرية واملطاعم العاملية التابع لث ماجد الفطيم، مهرجان »نكهات من حول العامل« طوال �شهر نوفمرب مب�شاركة اأكرث من ثمانني مطعماً تقدِّ
لذ وطاب من اأ�شهر االأطباق يف العامل. ويت�شمن املهرجان فقرات ترفيهية حية وفر�شة الفوز بتجربة االأطعمة ال�شهية يف عا�شمة الذواقة باري�س. ومع انطالق مهرجان »نكهات من حول العامل« 

عة. اأُنريت َرْدهة الواحة، امل�شاحة اخلارجية املحاذية ملدخل مردف �شيتي �شنرت لتتاألق »حديقة االأنوار« اخلارجية املو�شَّ
وُتقام خالل الفرتة بني 1-15 نوفمرب فعالية الطهاة املتجولني حيث �شيجول عدد من الطهاة اأرجاء �شيتي �شنرت مردف 
للرتفيه عن املت�شوقني واجتذاب ال�شغار لالن�شمام اإليهم. وتبداأ جولة الطهاة عند ال�شاعة 4:30 و 6:30 و 9:00 
م�شاء. كذلك ن�شر �شيتي �شنرت مردف ن�شخة هذا العام من كتاب و�شفات الطعام »نكهات من حول العامل« الذي ُيوزع 

جماناً ويت�شمن ُطرق حت�شري اأ�شهر االأطباق التي تقدمها املطاعم العاملية الواقعة �شمن �شيتي �شنرت مردف.
اأبثثرز ما مييز �شيتي �شنرت مثثردف العدد الكبري  ويف هذا ال�شياق، قال حممد اجل�شمي، مدير �شيتي �شنرت مثثردف: من 
العامل مبثابة  التي تقدمها ملرتاديها. ومهرجان نكهات من حول  العاملية  الوا�شعة من االأطباق  من املطاعم والت�شكيلة 
ع الثقافات وخيارات الطعام بدبي، وعرب تقدمي اأ�شهر اأطباق العامل حتت �شقف واحد ناأمل اأن نحقق اأ�شعد  احتفالية بتنوُّ

اللحظات لكافة مرتادي �شيتي �شنرت مردف طوال �شهر نوفمرب .
و�شيتاأهل كل مت�شوق ينفق 300 درهم فاأكرث يف اأي من متاجر �شيتي �شنرت مردف لفر�شة الفوز برحلة اإىل العا�شمة 
الفرن�شية لتذوق األذ االأطباق هناك، و�شتت�شاعف فر�شة كل من ينفق املبلغ املذكور ردهات املطاعم. كذلك ميكن الفوز 

بجوائز فورية عند ا�شتبدال اإي�شال ال�شراء من اأي من مطاعم ومقاهي �شيتي �شنرت مردف.

زوار املنتزه يكت�صفون متعة االأزياء التنكرية
ال�شارقة،  اإمارة  املائية والرتفيهية االأوىل يف  املنتزه، وجهة االألعاب  حتول 
انطالق  مثثع  االأ�ثثشثثبثثوع،  نهاية  خثثالل عطلة  واملثثثرح  الن�شاط  مثثن  اإىل خلية 
فر�شة  والكبار،  ال�شغار  لثثلثثزوار، من  اأتثثاح  الثثذي  التنكرية،  االأزيثثثاء  عر�س 

ارتداء مالب�س ال�شخ�شيات الواقعية واخليالية املف�شلة لديهم.
واأطلق االأطفال، خالل الفعالية التي اأقيمت على مدار اأربعة اأيام، العنان 
خليالهم يف ركن الفنون، واكت�شبوا بع�س الطاقة والر�شاقة خالل درو�س 
األعاب ممتعة ومرحة مثل لعبة الكرا�شي املو�شيقية،  الرق�س، و�شاركوا يف 
و�شباق التتابع مع حمل البالون وغريها من االألعاب امل�شلية، باالإ�شافة اإىل 

خمتلف االألعاب املنت�شرة يف احلديقة املائية. 

تتعاون مع طالب اجلامعة االأمريكية   BRIZO
البتكار ت�صاميم م�صتوحاة من فن العمارة املحلي

اخلالطات  عثثالمثثة  احتفلت  تاأ�شي�شها،  عثثلثثى  �ثثشثثنثثوات  ع�شر  مثثثرور  مبنا�شبة 
وبعقد من  االإمثثارات  الر�شمية يف  بانطالقتها  BRIZO )بريزو(  الفاخرة 
ت�شميم  م�شتقبل  بعنوان  تدريبية  دورة  ا�شت�شافة  خالل  من  العاملي  النجاح 
ال�شوء  الثثثدورة  و�شّلطت  دبثثي.  يف  االأمثثريكثثيثثة  اجلامعة  يف  اال�شتحمام  غثثرف 
تفتخر  الذي  والفخامة  واملو�شة  الت�شميم  االبتكار يف  املمّيز بني  املزيج  على 
 20 الثثثثدورة  وح�شر  دلثثتثثا.  خثثالطثثات  �شركة  االأم  وال�شركة   BRIZO بها 
طالباً من اأملع طالب الت�شميم الداخلي برئا�شة مدير الت�شميم ال�شناعي يف 
BRIZO �شيلني  جاد لورد وامل�شّممة ال�شناعية الرئي�شية يف   BRIZO
البيوت من خالل  مل�شة حيوية على  باإ�شفاء  غارالند. ي�شتهر لورد وغارالند 
ا�شتلهام االأفكار من العامل اخلارجي. ويتحّليان بث29 عاماً من اخلربة �شوياً 
تخللها التعاون الوثيق مع م�شّمم االأزياء العاملي ال�شهري جي�شون وو. وانعقدت 
الدورة يف �شياق زيارتهما االأوىل اإىل دبي، وهي رحلة ا�شتوحيا فيها االأفكار من 
املناظر الطبيعية والعمارة املحلية يف االإمارة ومنظر املدينة و�شعبها. ويف هذا 
ال�شدد، قال ال�شيد لورد: طوال �شنوات عملي الث21، كان القا�شم امل�شرتك بني 
خمتلف ت�شاميمي هو تبّدل م�شادر االإلهام دائماً. ولذلك اأجد اأن دبي موقع 
ممّيز وملفت بالن�شبة اإيل كم�شّمم. وال اأعني منظر املدينة فح�شب، بل اأي�شاً 
احليوية واالإبداع اللذين يّت�شم بهما االأ�شخا�س الذين التقي بهم اأنا و�شيلني، 

مبن فيهم الطالب هنا يف اجلامعة االأمريكية يف دبي. 

حمل االأطفال يفتتح متجره اجلديد 
يف اآريبيان �صنرت يف مردف بدبي

اأعثثثلثثثن حمثثثل االأطثثثفثثثال عثثثن افتتاح 
اأريبيان  مثثركثثز  يف  اجلثثديثثد  متجره 
�ثثثثشثثثثارع  �ثثثثشثثثثنثثثثرت يف مثثثثثثثثثثردف عثثثثلثثثثى 
عثثثثدد متاجر  لثثريتثثفثثع  اخلثثثوانثثثيثثثج، 
يف  املتخ�ش�شة  التجارية  الثثعثثالمثثة 
االإمثثثثارات  يف  االأطثثفثثال  م�شتلزمات 
افتتاح  ومت  مثثثثتثثثثجثثثثراً.   43 اإىل 
�شونيل  بثثحثث�ثثشثثور  اجلثثثديثثثد  املثثتثثجثثر 
اأريبيان  اأول،  رئي�س  نائب  بثثثاردواج، 
�ثثشثثنثثرت، ومثثالثثكثثومل جثثوزيثثف، مدير 
املتخ�ش�شة،  امل�شاحات  تثثاأجثثري  اأول 
اأريبيان �شنرت، روبان �شامنوجراجه، 
مدير عام حمل االأطفال، وذلك يوم 
اأكتوبر الفائت.  ويقدم املتجر   30
م�شاحة  يثثغثثطثثي  الثثثثثثذي  اجلثثثثديثثثثد، 
الطابق  يف  مثثربثثعثثة  قثثثدم   4535
جمموعة  املثثثثركثثثثز،  مثثثثن  االأر�ثثثثثشثثثثثي 
وم�شلتزمات  منتجات  مثثن  وا�ثثشثثعثثة 
االأطفال عالية اجلودة مبا يف ذلك 
املالب�س واأ�شا�شيات العناية بالطفل 
املخ�ش�شة  واالأثثثثثثثثثثثاث  واالألثثثثثثعثثثثثثاب 
اأعمارهم  تثثرتاوح  الذين  لالأطفال 

�صرطة دبي تثني على مبادرة مركز 
بور�صه بدبي لل�صالمة على الطرقات

رحبت �شرطة دبي بالنجاح الكبري الذي حققته مبادرة مركز بور�شه بدبي 
توزيع  و�شهدت  موؤخرا  فعالياتها  اأختتمت  التي  الطرقات  على  لل�شالمة 
الثثتثثزامثثهثثم مببادئ  اأبثثثثدوا  الثثذيثثن  ال�شائقني  مثثن  عثثدد  على  نقدية  جثثوائثثز 
�شنويا،  مرتني  تقام  التي  املبادرة،  و�شهدت  الطرقات.  على  االآمنة  القيادة 
اال�شتخدامات،  املتعددة  الريا�شية  كيان  بور�شه  نثثوع  مثثن  �شيارتني  قيام 
واملقدمة من مركز بور�شه بدبي لعنا�شر �شرطتي دبي وال�شارقة، بدوريات 

على طرقات االإمارتني ثالث مرات يوميا اأثناء وقت الذروة. 

اآينوك تفتتح اأول متجر م�صتقل لعالمة زووم يف اأبوظبي
و�ّشعت �شركة برتول االإمارات الوطنية )اينوك( االنت�شار اجلغرايف ل�شل�شلة متاجر زووم مع افتتاح 
اأول متجر م�شتقل لها يف اأبوظبي �شمن جمّمع وزارة الداخلية. ومع افتتاح املتجر اجلديد يف اأبوظبي، 

يبلغ عدد متاجر زووم 171 متجراً 
يف دولة االإمارات.

ي�شغل  الثثذي  اجلثثديثثد،  املتجر  ويوفر 
طيفاً  مربعة،  قثثدم  اآالف   4 م�شاحة 
الثثثتثثثي تلبي  املثثثنثثثتثثثجثثثات  مثثثثن  وا�ثثثشثثثعثثثاً 
الفواكه  فيها  مبا  العائلة  احتياجات 
واللحوم  الثثطثثازجثثة،  واخلثثث�ثثثشثثثراوات 
املنزلية  واالأدوات  والثثثثثثثدواجثثثثثثثن، 
والبقالة، اإ�شافة اإىل منتجات ال�شحة 

واجلمال، واملجالت وغريها.

مدار�س املواكب حتتفي مبرور 35 عامًا على تاأ�صي�صها باحتفالية مهيبة 

�صركة اآر اإ�س اإيه تتعاون مع مركز دبي للرعاية اخلا�صة �صمن حملة معًا نحو االأف�صل 

بداأت حياتها املهنية كطاهية بعمر 16 �سنة
مي�صيل موللر.. تك�صف اأ�صرار وخبايا مطبخ ال�صرق االأو�صط يف فندق حياة كابيتال جيت اأبو ظبي 

مّت موؤخراً تعيني ال�شيدة مي�شيل موللر يف من�شب م�شاعدة ال�شيف التنفيذي وت�شرف علي ادارة املطابخ يف فندق حياة كابيتال جيت اأبو ظبي وتعترب مي�شيل 
جزء من اأ�شرة حياة وقد انتقلت من فندق وفلل بارك حياة اأبو ظبي حيث كانت هناك جزءاً من فريق الطهاة قبل افتتاح الفندق منذ فرباير 2011. جتلب 
مي�شيل معها خربة تتجاوز 17 عاماً، واآخر من�شب لها كان �شيف املطبخ يف فندق  بيت�س هاو�س  ال�شهري، وهناك كان دورها اأ�شا�شياً يف تقدمي جمموعة متنوعة 
من ماأكوالت البحر االأبي�س املتو�شط لل�شيوف، ويف مطعم  كافيه  عملت بجهد كبرًي الإتقان اأ�شرار وخبايا مطبخ ال�شرق االأو�شط، بينما اأ�شبعت اأي�شاً �شهية 
ال�شيوف للحلوى مبا تعده من حلويات ال تقاوم. وا�شبحت مي�شيل يف من�شبها اجلديد، م�شوؤولة عن اأق�شام املاأكوالت وامل�شروبات يف فندق  حياة كابيتال 
جيت  الذي ي�شم مطعم 18 درجة احلائز على جوائز، وبروفيت رول، وبريفه، وذي الوجن وبار امل�شبح. وبخربتها، �شوف ترتاأ�س فرق الطهاة ل�شمان اجلودة 
العالية للمنتجات، وجعل ال�شيوف يتمتعون بتجارب ال مثيل لها تتجاوز جميع توقعاتهم.  ُولدت مي�شيل ون�شاأت يف مدينة برلني، واكت�شفت �شغفها للطبخ يف 
�شن مبكر جداً من طفولتها، اأما ف�شولها للتعرف على الثقافات املختلفة من خالل املاأكوالت فيجعل الطهي بالن�شبة لها ر�شالة ولي�س مهنة. بداأت حياتها 
املهنية كطاهية بعمر 16 �شنة فقط يف املانيا، ثم اتبعت ذلك بخربة عمل يف �شوي�شرا واإيطاليا واأيرلندا وقطر، حيث اأعّدت املاأكوالت لعدة �شخ�شيات مرموقة 

وم�شهورة، على �شبيل املثال ال احل�شر، الرئي�س اأوباما واأمري قطر واملغني ميك جاغر.

احلبتور لدى م�شاهدته تقريراً عن 
حالتها يف اإحدى الن�شرات االإخبارية 
الثثثثعثثثثام. فقد  �ثثثشثثثابثثثق هثثثثثذا  يف وقثثثثثت 
التهاب  مبثثر�ثثس  اإ�شابتها  �شت  �ُشخِّ
 Retinitis( ال�شبغي  ال�شبكية 
يف  االنتكا�شي   )Pigmentosa
قة  معوَّ واعثثُتثثرِبَت   ،2013 دي�شمرب 
قائمة  الثثتثثحثثقثثيثثق  واأورد  بثث�ثثشثثريثثاً. 
بثثثاالأمثثثنثثثيثثثات الثثثتثثثي تثثثرغثثثب مثثثثويل يف 
بالعمى  تثث�ثثشثثاب  اأن  قثثبثثل  حتثثقثثيثثقثثهثثا 

الثثكثثامثثل. وقثثثد تثثثثرّبع احلثثبثثتثثور، من 
خالل موؤ�ش�شة خلف اأحمد احلبتور 
جمعية  اإىل  اخلثثثثرييثثثثة،  لثثثالأعثثثمثثثال 

اأن�شئت خ�شي�شاً مل�شاعدة مويل.
قثثثثثثثال احلثثثثثبثثثثثتثثثثثور: �ثثثثثشثثثثثررت كثثثثثثثثثرياً 
يف  الرائعة  العائلة  هثثذه  با�شت�شافة 
دبي. ُي�شعدين اأنهم متّكنوا من زيارة 
دبي.  بها  تتمّيز  التي  املثثعثثامل  بع�س 
واأدعثثثثو اهلل كي  فثثتثثاة جميلة،  مثثويل 
واأنا  ملر�شها.  �شافياً  عالجاً  يجدوا 

متويل  يف  للم�شاعدة  ا�شتعداد  على 
اأي من البحوث الالزمة جلعل ذلك 
ممكناً . ا�شت�شاف احلبتور العائلة يف 
لثثدى و�شولها يف منتجع و�شبا  دبثثي 
حبتور جراند، وو�شع جدواًل حافاًل 
واأ�شرتها  ملثثويل  واملحطات  باملواعيد 
الثثتثثي تثث�ثثشثثم كثثثٍل مثثثن والثثدتثثهثثا اإيف 
ووالدها كري�س و�شقيقتها �شارلوت، 
�شاموئيل  و�شقيقها  اأعثثثثثثوام(،   5(

)عامني(.

الرئي�س  دويل،  كثثريثث�ثثس  قثثثال  املثثثبثثثادرة، 
التنفيذي ل�شركة  اآر اإ�س اإيه للتاأمني، 
البحرين:  االإمثثثارات ومملكة  دولثثة  يف 
اإيثثه ال نحر�س  اإ�ثثس  اآر  �شركة  نحن يف 
على اإدارة اأعمالنا مب�شوؤولية فح�شب، 
اإيجابي  فثثثارق  اإحثثثثداث  اأيثث�ثثشثثاً على  بثثل 
اإىل  يف جمثثتثثمثثعثثاتثثنثثا املثثحثثلثثيثثة. ونثثثظثثثراً 
فخورون  نحن  املهّمة،  بهذه  التزامنا 
جداً بامل�شاهمة يف الن�شاط املهم الذي 
يقوم به مركز دبي للرعاية اخلا�شة .

قثثثّدم خثثلثثف اأحثثمثثد احلثثبثثتثثور، رئي�س 
احلبتور،  جمثثمثثوعثثة  اإدارة  جمثثلثث�ثثس 
 7 بنت،  مثثويل  الربيطانية  للطفلة 
اأعوام، واأ�شرتها عطلة العمر يف دبي. 
الثثتثثي تعاين  ُدعثثيثثت مثثويل بنت  فقد 
من مر�س نادر وم�شتع�ٍس يف عيَنيها 
اأ�شبوع  ملثثّدة  لالإقامة  العمى،  ي�شّبب 
يف اأحد فنادق احلبتور ذات ت�شنيف 

5 جنوم.
انتباه  مثثثثويل  الثثطثثفثثلثثة  لثثفثثتثثت  وقثثثثد 

وموّظفيها، ثم ترّبعت ال�شركة مببلغ 
اأي�شاً.  اخلا�س  �شندوقها  من  يوازيه 
يف  االأفثث�ثثشثثل  نحو  مثثعثثاً  حملة  انطلقت 
اإطار  وقت �شابق من العام اجلثثاري يف 
اإيثثثه ومركز  اإ�ثثثس  اآر  �شركة  بثثني  تثثعثثاون 
عمالء  فترّبع  اخلا�شة.  للرعاية  دبي 
املوؤ�ش�شة  ل�شالح  وموّظفوها  ال�شركة 
األواح  �شراء  خثثالل  من  الربحية  غري 
ر�شم فردية. بعد ذلك جمعت ال�شركة 
هذه االألواح التي تخّطى عددها 500 

للرعاية  دبثثي  مركز  اإىل  ونقلتها  لثثوح 
التالميذ  لثثثّونثثثهثثثا  حثثثيثثثث  اخلثثثثا�ثثثثشثثثثة، 
واملثثثدّر�ثثثشثثثون واملثثتثثطثثّوعثثون مثثن �شركة 
ثثثّم مّت جمعها على �شكل   ، اإيثثه  اإ�ثثس  اآر 
وقد  كثثبثثرية.  لثثوحثثة  لت�شكيل  اأحثثجثثيثثة 
االأو�شط،  ال�شرق  ون  اوغيلفي  �شاركت 
اآر  ب�شركة   اخلا�شة  الت�شويق  �شركة 
اإ�ثثثثثس اإيثثثثثه بثثثدعثثثم احلثثمثثلثثة اأيثثث�ثثثشثثثاً عرب 
الدعائية  الب�شرية  الو�شائل  تثثوفثثري 
هذه  عثثلثثى  وتثثعثثلثثيثثقثثاً  جمثثثانثثثاً.  للحملة 

ن�شر  اإىل  الثثهثثادفثثة  جثثهثثودهثثا  اإطثثثثار  يف 
دعثثثثثم عمل  واملثثث�ثثثشثثثاهثثثمثثثة يف  الثثثتثثثوعثثثيثثثة 
االحتياجات  ذوي  االأطثثفثثال  مع  املركز 
اإيه  اإ�ثثثس  اآر  اخلثثا�ثثشثثة، تثثرّبعثثت �ثثشثثركثثة 
تثثقثثدمي خدمات  الثثثرائثثثدة يف جمثثثال   ،
العربية  االإمثثثثثثارات  دولثثثثة  الثثتثثاأمثثني يف 
اإىل  درهثثثم  األثثثف   27 املثثتثثحثثدة، مببلغ 
مركز دبي للرعاية اخلا�شة. ومتّكنت 
احلملة اخلريية من جمع 13،500 
اإ�ثثثس اإيه  درهثثثم مثثن عثثمثثالء �ثثشثثركثثة اآر 

رجل االأعمال خلف احلبتور ُيقّدم عطلة العمر للطفلة مويل بنت
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعذب طفلها حتى املوت 
تعر�شه  بعد  اأمريكي  طفل  تثثويف  حقيقة،  رعثثب  ق�شة  يف 
قبل  من  اأيثثثام،  ثالثة  ملثثدة  املتوا�شل  والتعذيب  لل�شرب 
والدته و�شديقها، وذلك وفقاً ل�شلطات مقاطعة ت�شي�شرت 

االأمريكية.
�شكوت  الثثطثثفثثل  اأن  الثث�ثثشثثادمثثة،  الق�شة  تفا�شيل  وتثثبثثني 
ماكميالن )3 اأعوام( وجد معلقاً من قدميه يف مقطورة 
اأمرب  �شديقها  وزوجثثثة  و�شديقها،  والثثدتثثه  فيها  تعي�س 
بثثوا�ثثشثثطثثة �شلك  اأن �ثثشثثرب بعنف  بثثعثثد  فثثيثثالنثثبثثام، وذلثثثك 

معدين ملدة ثالثة اأيام ونزف من اأنفه وفمه.
وان�شدمت الزوجة اأمرب حني دخولها املقطورة، بعد اأن 
فات�شلت  قدميه،  من  ومعلقاً  ميتاً  ال�شغري  الطفل  راأت 
بثثالثث�ثثشثثرطثثة فثثثثثثوراً، وذلثثثثثك وفثثثقثثثاً لثث�ثثشثثحثثيثثفثثة ديثثثلثثثي نيوز 

االأمريكية.
وعلقت املمر�شة التي راأت جثة الطفل قائلة: لقد راأيت 
الكثري من االأ�شياء الفظيعة يف حياتي ومهنتي، لكنني مل 

اأر �شيئاً كهذا ، ثم بكت.

اآلة جتعلك ت�صعر بوجود االأ�صباح 
�شعوراً  متنح  روبثثوتثثيثثة  اآلثثثة  �شوي�شريون  بثثاحثثثثثون  ابتكر 
اإذ  اأ�ثثثشثثثبثثثاح،  بثثالثثقثثرب مثثثن  يثثعثثيثث�ثثس  اأنثثثثه  لثثثو  لل�شخ�س كثثمثثا 
اأفالم  االآلثثثة يف حمثثاكثثاة جتثثربثثة حقيقية متثثاثثثل  جنحت 
اخليال وكاأنه امتطى اآلة نقلته اإىل مكان ي�شكنه االأرواح 
واالأ�شباح. وقال الباحثون املتخ�ش�شون يف علم االأع�شاب 
اإن  ال�شوي�شري للتكنولوجيا يف لوزان  باملعهد الفيدرايل 
ما  غريب  ج�شم  بثثاأن  اح�شا�شاً  ال�شخ�س  يعطي  الروبوت 
ما  بح�شب  يثثراه،  ال  ولكنه  منه  بالقرب  بالفعل  موجود 
الباحثون جتارب  واأجثثرى  التقني.  �شينيت  ورد يف موقع 
على 12 م�شارك، وجنحت بالفعل، اإذ اأحدثت ا�شطراباً يف 
اإ�شارات املخ، واأعطت امل�شاركني اح�شا�شاً باأن �شبحاً موجوداً 
كما هو احلال مع املر�شى النف�شيني، فتقوم االآلة بنكزهم 
من اخللف، فيمدوا اأ�شابعهم اإىل االأمام وكاأن روح غريبة 
يف املكان ي�شعرون بها، لكن ال ترى بالعني املجردة، وقد 

ا�شتغرق هذا االح�شا�س ن�شف ثانية.

امراأة حتت�صر تطلب ح�صانها اإىل امل�صت�صفى لتودعه 
طلبت امراأة بريطانية يف اأمنيتها االأخرية بينما كانت على 
فرا�س املوت اح�شار ح�شانها الذي قامت برعايته منذ كان 
مهرا اىل امل�شت�شفي لوداعه، ح�شبما ذكرت ابنتها. وقالت 
بي  )بثثي  الربيطانية  االذاعثثثثة  لهيئة  مثثار�ثثس  تنيا  االبثثنثثة 
�شي( اإن احل�شان مل�س باأنفه اأحد وجنتيها. وتوفيت �شيال 
مار�س جراء ال�شرطان عن 77 عاما بعد �شاعات من نقلها 
ب�شرير امل�شت�شفى من اأجل لقاء اخري بح�شان اال�شتعرا�س 
اإحثثثثدى  الثثث�ثثثشثثثيثثثارات يف  عثثثامثثثا يف مثثثوقثثثف   25 بثثثرونثثثويثثثن 
واأ�شافت   . اجنثثلثثرتا  غثثرب  �شمال  يف  ويثثجثثان  م�شت�شفيات 
والدتي  واعتقد  العائلة  وكثثل  املمر�شات  كل  :بكت  مار�س 
ال�شعادة.  غاية  كانت يف  الأنها  تبك  التي مل  الوحيدة  هى 
وتثثابثثعثثت مثثار�ثثس خثثثالل تثثذكثثر لثثقثثاء الثثثثوداع يثثثوم الثالثاء 
املا�شي : بالكاد كانت اأمي تتحدث يف هذه املرحلة، لكنها 
منه  وتطلب  برونوين  ا�شم  لتنطق  يكفي  قوية مبا  كانت 
قبلة وكان برونوين يعرف متاما ما تريده )امي(. ظهرت 
الربيطانية  ال�شحف  مثثن  املثثئثثات  الثثلثثقثثاء يف  لثثهثثذا  �ثثشثثورة 

وانت�شرت يف خمتلف اأنحاء العامل على تويرت.

اآالف ال�صهب متطر املريخ
قال علماء تابعون الإدارة الطريان والف�شاء االأمريكية )نا�شا( اإن مذنبا مر بكوكب املريخ ال�شهر املا�شي واأمطره 
باآالف ال�شهب يف ال�شاعة وكون طبقة جديدة من اجلزيئات امل�شحونة باالأيونات يف الغالف اجلوي للكوكب االأحمر. 
ومع قرب حلول الظالم اكت�شت �شماء املريخ مب�شحة من اللون االأ�شفر نتيجة ال�شوديوم املوجود يف الغبار املتبخر 

للمذنب مما اأحدث �شوءا اأ�شفر ي�شبه اأ�شواء امل�شابيح يف اأماكن وقوف ال�شيارات على االأر�س.
االأول  اأم�س  الهاتف  لل�شحفيني يف موؤمتر عرب  بولدر  كثثولثثورادو يف  الكواكب يف جامعة  �شنايدر عامل  نيك  وقثثال 

اجلمعة اأعتقد اأن روؤية هذا العدد الكبري من ال�شهب يف نف�س الوقت كانت �شت�شبح جتربة مذهلة. 
�شايدينج  املذنب  لدرا�شة  املريخ  دارت حول  التي  املاأهولة  الف�شائية غري  املركبات  اأ�شطوال من  العلماء  وا�شتخدم 
�شربينج لدى مروره يوم 19 اأكتوبر ت�شرين االأول. ومر املذنب على بعد 139500 كيلومرت فقط عن املريخ اأي 
اأقل من ن�شف امل�شافة بني االأر�س والقمر واأقرب ع�شر مرات من امل�شافة التي و�شل اإليها اأي مذنب مر باالأر�س 
من قبل. وجاء املذنب من منطقة بعيدة يف الف�شاء ت�شمى �شحابة اأورط بها البقايا املتجمدة الناجتة عن تكون 
املجموعة ال�شم�شية قبل نحو 4.6 مليار �شنة. وترك املذنب ب�شمته على املريخ فخلف كميات كبرية من الغبار يف 

غالفه اجلوي متجاوزا توقعات مناذج الكمبيوتر.
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ي�صرتي جثة يف مزاد علني
امريكياً  مواطناً  اأن  الربيطانية،  �شتار  ديلي  �شحيفة  ذكثثرت 
ال  اجلثثديثثد  منزله  اأن  اكت�شف  عندما  كثثبثثرية،  �شدمة  انتابته 
يحتوي على اأثاث قدمي فح�شب واإمنا يحتوي على جثة راقدة 

حتت اأر�شية غرفة النوم.
منزاًل يف مدينة  ا�شرتى  ويل�شون،  ويليام  يدعى  امريكي  وكان 
كيب كورال بالواليات املتحدة االأمريكية، من خالل مزاد علني، 

اإال اأنه مل يقم مبعاينة املنزل قبل �شرائه.
عندما دخل املنزل الرجل ملعاينة ممتلكاته الغالية، وبداأ يحرك 
االأثاث وعندئذ عرث على جثة متعفنة حتت اأر�شية غرفة النوم 

الرئي�شية، فاأت�شل على الفور بال�شرطة، لالبالغ عن الواقعة.
وكثثان املنزل مت بيعه مبثثزاد علني من قبل م�شلحة ال�شرائب، 

نظراً الأن �شاحبه مات ومل يدفع ال�شرائب امل�شتحقة.

رجل ي�صبح مع مت�صاحني
يف اإطثثثار اأبثثحثثاث بثثاحثثث اأمثثريثثكثثي يثثدعثثى الثثدكثثتثثور فليت مب�شتنقع 
ي�شبح  املاء وبداأ  اإىل  ، نزل فليت  بلويزيانا  اأوغ�شطني  القدي�س 

من مت�شاحني متو�شطي احلجم ويحت�شنهم يف املاء.
بتلك  يثثقثثوم  وهثثثو  الثثدكثثتثثور فليت  الثثفثثيثثديثثو  ويثثظثثهثثر يف مقطع 
املغامرة اخلطرية حيث نزل اإىل املاء وبداأ ي�شبح مع التم�شاحني 

ويطعمهم ويالعبهم، وكاأنهما �شديقاه.
اأخذ يغط�س ويحمل على ظهره  ، واإمنثثا  مل يكتف بذلك فليت 
التما�شيح الغادرة، والتي كانت حتاول بني احلني واالآخر ع�شه، 
اإال اأن الباحث اجلرئ مل يبال بذلك واأخذ يلعب معهما وكاأنهما 

حيوانات األيفة.

اعتقل المتالكه عجاًل بال رخ�صة
�شغري  عجل  على  كاليفورنيا  بجنوب  مدينة  يف  ال�شرطة  عثثرثت 
اتهمته  �شخ�س  على  القب�س  والقت  ل�شيارة  اخللفي  املقعد  يف 
وثائق  دون  ايثثام  ثالثة  عمرة  يتجاوز  ال  الثثذي  العجل  بحيازة 

ملكية.
وقثثثثال جثثثون ولثث�ثثس املثثتثثحثثدث بثثا�ثثشثثم ادارة حثثمثثايثثة احلثثثيثثثوان يف 
من  اقثثرتبثثت  الثث�ثثشثثرطثثة  ان  كاليفورنيا  يف  كثثاونثثتثثي  ريثثفثثر�ثثشثثايثثد 
يوم  �شباح  من  مبكرة  �شاعة  يف  �شيارة  بجاور  يقفان  �شخ�شني 
الوقت  هثثذا  يف  لثثوجثثودهثثمثثا  فيهما  وا�شتبهت  املثثا�ثثشثثي  االربثثعثثاء 

بجوار متجر �شيارات مغلق.
ويف وقت الحق ادرك رجال ال�شرطة وجود عجل �شغري يف املقعد 
اخللفي لل�شيارة التي دهنت نوافذها. وقال ال�شرطة ان مت نزع 

بطاقة التعريف اخلا�شة بالعجل ويبدو انه م�شروق.
والقت ال�شرطة القب�س علي �شيزار زامورا �شانتانا )31 عاما( 
بنزين مقابل مئتي  العجل من حمطة  ا�شرتى  انه  الذي زعم 

دوالر.
وقثثثثال جثثثون ولثث�ثثس مثثن الثثثنثثثادر ان جتثثد حثثيثثوانثثا حثثيثثا يف املقعد 
اخللفي ل�شيارة. واالمر اخلطري ان العجل ملك ل�شخ�س وانه 

املمثلة ماريون كوتيار خلل ح�سورها عر�س فيلم )يومني، ليلة واحدة( يف امل�سرح امل�سري بهوليوود. )ا ف ب(م�شروق. 

طالب يجلب املخدرات اإىل املدر�صة
قالت مدر�شة ثانوية بوالية كولورادو االأمريكية اإنها ا�شطرت اإىل االإغالق 
قاعة  الطالب  باملاريوانا الأحثثد  دخثثان غليون حم�شو  اأن مالأ  بعد  اجلزئي 

درا�شية. 
وت�شاعد الدخان املنبعث من الغليون يف اأحد الف�شول الدرا�شية يف املدر�شة 

الواقعة يف �شاحية يف �شمال �شرق دنفر. 
وقالت املدر�شة يف بيان كاإجراء وقائي، مت و�شع طالبنا قيد تاأمني معدل 
الذين كانوا  املراهقني  اأن  ، م�شيفة  املدر�شة  اأنحاء  التنقل عرب  للحد من 

قرب الغليون جرى فح�شهم من قبل عاملني باملجال الطبي. 
االأوىل.  اأولويتنا  الثثطثثالب هثثي  فثثاإن �شالمة  دائثثمثثا  وقثثالثثت كما هثثو احلثثال 

وجميع الطالب بخري و�شوف ت�شتاأنف املدر�شة عملها كاملعتاد . 
وقالت املدر�شة اإنها تعمل مع ال�شلطات املخت�شة حلل هذه امل�شاألة و�شتقدم 
معلومات اأكرث عندما تتوفر.  ومل تقدم تفا�شيل عن الطالب الذي جلب 

الغليون اإىل املدر�شة اأو االإجراءات التاأديبية املحتملة. 

فيال يزيد �صعرها على 650 
األف دوالر يوميًا

نقلت و�شائل اإعالم ومواقع متخ�ش�شة يف العقار اأن فيال �شكنية يف لندن 
باتت اأغلى عقار يف العامل. 

ونقل موقع ياهو فاينان�س عن موقع اأمريكي متخ�ش�س اأن �شعر الفيال 
اآبري   17 العنوان  يف  الواقعة  الفيال،  دوالر.   مليار   1،58 بث  يقدر  بثثات 
العا�شمة الربيطانية لندن،  فيليمور )Upper Phillimore 17( يف 
االأ�شبق  االأوكثثثثراين  الرئي�س  ابنة  بين�شوك،  اأولينا  ا�شرتتها  قثثد  كانت 
 127 2008 مببلغ  الركود االقت�شادي عام  اأثناء فرتة  ليونيد كوت�شما 

مليون دوالر فقط. 
وهذا يعني اأن الفيال كان �شعرها يزيد يوميا باأكرث من 650 األفا. 

الفيال مكونة من �شت طوابق وفيها 10 غرف فقط مع حديقة خلفية. 
واأخرى  ريا�شية  وقاعة  �شباحة  حمام  يوجد  االأر�ثثثس،  حتت  وباأ�شفلها 
ملجاأ  تعترب  التي  االأمثثثان  غرفة  هثثو  الفيال  يف  االأهثثثم  لكن  �شينمائية. 
جمهزة  وهي  وال�شطو.  االإرهابية  والعمليات  واالأعا�شري  احلرائق  من 
املال واملجوهرات  اإنذار متنوع وات�شاالت وفيها خزائن حلفظ  بو�شائل 

تاأكيد وفاة روبن 
وليامز منتحرًا

االأمريكية  مارين  مقاطعة  اأكثثدت 
ر�ثثشثثمثثيثثا وفثثثثاة املثثمثثثثثل احلثثائثثز على 
جثثائثثزة اأو�ثثشثثكثثار روبثثثثن ولثثيثثامثثز يف 
وذلثثك عقب  اآب منتحرا  اأغ�شط�س 
اجراء حتقيقات واختبارات ال�شموم 

على جثة املمثل الكوميدي.
وقال مكتب قائد �شرطة مقاطعة 
بثثيثثان ان ولثثيثثامثثز )63  مثثاريثثن يف 
عثثامثثا( والثثثذي عثثرث على جثته يف 
اآب من قبل م�شاعد  11 اغ�شط�س 
تيبورون  يف  مبثثثنثثثزلثثثه  �ثثشثثخثث�ثثشثثي 
فران�شي�شكو  �شان  خليج  مبنطقة 
ال�شنق.  بثث�ثثشثثبثثب  خمثثتثثنثثقثثا  تثثثثثويف 
وهثثثثثذه هثثثي نثثفثث�ثثس الثثنثثتثثيثثجثثة التي 
يف  ال�شرطة  قائد  م�شوؤولو  قدمها 

ا�شتنتاجاتهم االأولية.
وكثثثان ولثثيثثامثثز يثثعثثاين مثثن املراحل 
الرعا�س  الثث�ثثشثثلثثل  ملثثثر�ثثثس  املثثثبثثثكثثثرة 
ومن اكتئاب حاد كما قالت اأرملته 
ق�شري  وقثثت  بعد  �شنايدر  �ثثشثثوزان 
مثثثن وفثثثاتثثثه. وقثثثالثثثت انثثثثه مل يكن 
الت�شخي�س  هثثذا  لتقا�شم  م�شتعدا 

مع اجلمهور.
ال�شرطة  قثثائثثد  مكتب  بثثيثثان  وقثثثال 
اختبارات  ان  مثثثاريثثثن  مبثثقثثاطثثعثثة 
الثث�ثثشثثمثثوم عثثلثثى جثثثثثة ويثثلثثيثثامثثز مل 
تثثكثث�ثثشثثف عثثثن وجثثثثثود كثثحثثولثثيثثات اأو 
خمدرات غري م�شروعة كما وجدت 
املو�شوفة له  الطبية  االأدويثثة  اثار 
ا�شتخدامها  مع  تت�شق  برتكيزات 

الأغرا�س عالجية.

نبيلة بن عطية 
تطعن �صديقها 

الفرن�شية  االأزيثثاء  عار�شة  قامت 
احل�شناء ذات االأ�شول اجلزائرية 
نبيلة بن عطية )22 �شنة( بطعن 
اأثثثثنثثثاء عراك  بثث�ثثشثثكثثني  �ثثشثثديثثقثثهثثا 

ن�شب بينهما. 
وقثثثثثثثثالثثثثثثثثت �ثثثثشثثثثحثثثثيثثثثفثثثثة مثثثثثثثثريور 
عطية  بثثثثثن  اإن  الثثثثربيثثثثطثثثثانثثثثيثثثثة 
اأكرب  مثثن  واحثثثدة  اأ�شبحت  الثثتثثي 
تليفزيون  بثثثرنثثثامثثثج  مثثثقثثثدمثثثات 
�شديقها  اأ�شابت  بفرن�شا  الواقع 
تثثومثثا�ثثس فثثريجثثارا بثثجثثرح خطري 

اأثناء عراك ن�شب بينهما.
لغرفة  الثث�ثثشثثرطثثة  ا�ثثشثثتثثدعثثاء  ومت 
الفنانة وعار�شة االأزياء احل�شناء، 
م�شاباً  تثثومثثا�ثثس  وجثثثثدت  والثثثتثثثي 
بجرح خطري اإثر اإ�شابته ب�شكني 

بوا�شطة �شديقته اجلزائرية. 
ال�شهرية  عطية  بن  احتجاز  ومت 
الفرن�شية،  كثثثاردا�ثثثشثثثيثثثان  بثثكثثيثثم 
ويجري  بثثاريثث�ثثس،  �ثثشثثرطثثة  بق�شم 
التحقيق معها يف اإ�شابة �شديقها 

اخلطرة.

اأمر تقييد لرجل 
تر�صد بـ»ريهانا« 

بعد  ريهانا  البوب  باالبتعاد عن جنمة  نيويورك رجال  قا�شي مبدينة  اأمثثر 

اعتقاله للرت�شد لها خارج منزله يف مانهاتن وار�شال ر�شائل تهديد.
النف�شية  لالأمرا�س  م�شت�شفى  ماكجلني  بادخال  اأمثثر  قد  القا�شي  وكثثان 
الطالق  التما�شا  ماكجلني  وقثثدم  اأيثثلثثول.  �شبتمرب  يف  اآيالند  �شتاتني  يف 

�شراحه.
ويف قرار �شدر يف وقت �شابق،  قال القا�شي اأورالندو مارازو اإن هذا االأمر 
املطربة  منزل  من  اقثثرتب  اذا  ماكجلني  باعتقال  لل�شرطة  ي�شمح  �شوف 

اجلثثمثثال هثثاجثث�ثثس دائثثثثم يف خمثثيثثلثثة االإنثث�ثثشثثان مثثنثثذ قدمي 
االأزل فقد اهتم قدماء امل�شريني باأدوات الزينة واحللي، 
كله.  للعامل  انتقلت  حتى  واألوانها  اأ�شكالها  يف  وابتكروا 
وجلاأت بع�س القبائل البدائية اإىل الو�شم الإ�شافة مل�شة 
جمالية للوجه.  ويعترب ا�شتخدام املواد ال�شامة ظاهرة 
كانوا  فثثالثثرومثثان  جتميلية،  الأغثثرا�ثثس  متجددة  قثثدميثثة 
لتو�شيع  البيالدونا  ع�شبة  من  للعني  قطرات  ي�شعون 
حدقة العني الأنهم وجدوها اأكرث جاذبية وبعد اكت�شاف 
اأ�شبح  بالبوتك�س  الثثيثثوم  املثثعثثروف  البوتيولينيوم  �ثثشثثم 
العامل.  اأنثثحثثاء  عثثلثثى  ت�شيطر  الثث�ثثشثثامثثة  ظثثاهثثرة اجلثثمثثال 
الدكتور  الثثبثثوتثثوكثث�ثثس يجيب  مثثثادة  عثثلثثى  اأكثثثرث  ولثثتثثعثثرف 
�شريف مطر من مركز اأوباجي للتجميل يف اأبوظبي عن 

اال�شتف�شارات التالية. كيف يعمل البوتك�س؟
الكيميائية  املثثواد  بع�س  اإفثثثراز  بوقف  الثثثدواء  هثثذا  يقوم 
من نهايات االأع�شاب املغذية للع�شالت التي مت حقنها 
وبالتايل مينع تلك الع�شالت من االنقبا�س مما ي�شعف 

حركتها القوية املوؤدية لظهور التجاعيد.
كيف يتم احلقن؟ نعقم اجللد ب�شكل جيد اأواًل ثم نحقن 
الدواء بوا�شطة اإبرة رفيعة جداً بكميات قليلة وخمففة 
من خالل اجللد داخل ع�شالت الوجه التعبريية ويكرر 

احلقن داخل كل ع�شلة مراد عالجها. هل عملية احلقن 
موؤملة؟ وكم ت�شتغرق من الوقت؟

وحمتمل  جثثداً  خفيف  بوخز  اإح�شا�س  احلقن  ي�شاحب 
وت�شتغرق مدة احلقن حوايل 5-10 دقائق فقط.

م�شاعدي  بوا�شطة  البوتك�س  اإبر  اإعطاء  املمكن  من  هل 
االأطباء اأو خبريات التجميل؟

اإذا مل يعطى هذا  بالطبع ال، الأن هناك خطورة كبرية 
املجال، الأن  اأطباء متخ�ش�شني يف هذا  الثثدواء من قبل 
الطبيب املخت�س يعرف جيداً الت�شريح الع�شلي للوجه 
وبالتايل يحقن البوتك�س يف اأماكن معينة فقط لتحقيق 
اأف�شل نتيجة، لكن االأعرا�س اجلانبية حتدث اإذا اأجري 
موانع  هثثي  مثثا  مثثتثثدرب.  غثثري  �شخ�س  بوا�شطة  احلثثقثثن 
يعانون  الذين  املر�شى  والر�شاعة،  احلمل  اال�شتعمال؟ 
اإفثثراط احل�شا�شية لهذا  الع�شبية،  االأمرا�س  من بع�س 
الدواء، كذلك ال يجب ا�شتعماله يف حالة وجود التهاب 
املري�س  كثثان  اإذا  اأو  املثثثراد حقنها  االأمثثاكثثن  عثثدوى يف  اأو 

ي�شتعمل اأنواع معينة من امل�شادات احليوية.
ما هي اال�شتعماالت االأخرى للبوتك�س؟

يعالج م�شكلة اإفراط التعرق مبنطقة االإبطني والكفني 
وباطن القدمني.

جرعة من ال�صم تزيدك جمااًل يعي�س مت�صلاًل يف الكويت 
منذ 1946

اإلقاء القب�س  متكن االأمن الكويتي من 
اإقامة  اأي  يحمل  ال  اإيثثثثراين  وافثثثد  عثثلثثى 
�ثثشثثاحلثثة يف الثثكثثويثثت الثثتثثي دخثثلثثهثثا منذ 
االأمثثن بحوزته على  1946.  وعرث  عام 
وثيقة �شفر بدائية �شادرة من احلكومة 
املا�شي  الثثقثثرن  اأربعينيات  يف  االإيثثرانثثيثثة 
مدون بها بيانات خا�شة بها، كما مل يتم 
باحلا�شب  لل�شخ�س  بيانات  على  العثور 
تثبت  ب�شمة  اأو  بثثالثثوزارة  اخلا�س  االآيل 
هويته لعدم قيامه بعمل اقامة طيلة الث 

بالكويت. وجوده  مدة  �شنة   58
وك�شف امل�شدر االأمني اأنه وبعد التحقيق 
معه تبني اأن املذكور كان يعمل يف بداية 
حياته كاأجري، اأما يف الوقت احلايل فهو 
املرجح  مثثن  اأنثثثه  مبيناً  الت�شول  ميثثار�ثثس 
�شيا�شياً  ال�شخ�س مطلوب  اأن يكون هذا 


