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مناف�شة قوية بني �أ�شهر 
مالك �البل فى مز�ينة بينونة

عربي ودويل

مهرجان �ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي 2014 يطلق 
�شت م�شابقات جديدة للمرة �الأوىل

�لفجر �لريا�شي

�خبار �المار�ت

تعزيز�ت �النف�شاليني تنذر 
بحرب �شاملة يف �أوكر�نيا

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت�شلم 
امل�شرف  دب��ي رع��اه اهلل يف ق�شر  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
ال�شديقة  ال��دول  �شفراء  من  عدد  اعتماد  اأوراق  ام�س  ظهر  باأبوظبي 

ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شموه بح�شور..  تقبل  الدولة. فقد  اجلدد لدى 
الداخلية  ال���وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  ال نهيان  زاي��د  �شيف بن 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو 
وزير  نهيان  ال  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
اخلارجية اأوراق اعتماد ا�شحاب ال�شعادة ال�شفراء . )التفا�شيل �س2(

   

حممد بن را�شد يكلف حمدان بن حممد 
بقيادة جهود تعزيز االبتكار يف دبي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كلف 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �شمو ال�شيخ حمدان 
ب��ق��ي��ادة ج��ه��ود تعزيز  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
البتكار يف الإمارة وتوفري بيئة داعمة له على خمتلف امل�شتويات. كما 
يف  البتكار  لدعم  ا�شرتاتيجية  بتطوير  التنفيذي  املكتب  �شموه  وجه 
دبي تتكامل مع ال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار. ياأتي ذلك يف اأعقاب 
اإطالق ال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار والتي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم موؤخرا بهدف جعل الإمارات �شمن 
الدول الكرث ابتكارا على م�شتوى العامل خالل ال�شنوات ال�شبع املقبلة 
للتنفيذ  وطنية  مبادرة   30 تت�شمن  متوازية  م�شارات  اأربعة  �شمن 
خالل ال�شنوات الثالث القادمة كمرحلة اأوىل. ويهدف توجيه �شموه 
اإىل و�شع الأطر التي �شتكفل توحيد جهود البتكار ملختلف املوؤ�ش�شات 

واجلهات احلكومية واخلا�شة يف دبي وتكامل اأدوارها.

الرتبية تعلن عن ت�سور لـ 3 هياكل جديدة ملدار�سها
ا�شتحداث وظائف اإدارية جديدة.. نائبان اأكادميي 

واإداري ملدير كل مدر�شة ت�شم 800 طالب
•• دبي – حم�شن را�شد 

تعكف وزارة الرتبية والتعليم حاليا على درا�شة هيكل تنظيمي جديد 
الذي  التطوير والتحديث  ، يتزامن مع عمليات  للمدار�س احلكومية 
�شي�شهده امليدان الرتبوي قريبا ، وقد مت اإدراج الت�شور اجلديد للهيكل  
– 2021. )التفا�شيل   2015 �شمن خطة وزارة الرتبية والتعليم 

نقد من داخلها وارتباك وترحيب من خارجها

حياد النه�شة يف مزاد علني بني املرت�شحني..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص   

دعم  ب��ع��دم  النه�شة  ���ش��ورى  جمل�س  ق���رار  ي���زال  ل 
ال�شارع  يف  ي��ت��ف��اع��ل  ل��ل��رئ��ا���ش��ة  امل��رت���ش��ح��ن  م��ن  اأي 
مواقف  للعلن  تخرج  ب��داأت  وقد  التون�شي  ال�شيا�شي 
املنتقدة  الإ���ش��الم��ي��ة  النه�شة  ح��رك��ة  ق��ي��ادات  بع�س 
ملوقف حركتهم القا�شي بالوقوف على احلياد يف ما 
الختيار  حرية  وت��رك  الرئا�شية  النتخابات  يخ�س 

لقواعدها يف الت�شويت ملن يرونه منا�شبا.
ويف هذا ال�شياق، اعتربت ع�شو جمل�س �شورى حركة 
باملجل�س  ال��ع��ام  الت�شريع  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ش��ة  النه�شة  
الوطني التاأ�شي�شي كلثوم بدر الدين، اأنه كان  يتوجب 
على حزبها اإعالن موقفه الداعم لرت�شيح �شخ�شية 
اأك��رث يف ال�شباق نحو ق�شر قرطاج، قائلة يف هذا  اأو 
ال�شياق اأّن الوقوف على الربوة حيال هذه امل�شالة ل 

ي�شلح الآن.                           )التفا�شيل �س12(
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ا�ستقبل نائبة رئي�س جمهورية بنما 

حممد بن زايد يوؤكد اهتمام 
االمارات مبد ج�شور التعاون مع بنما 

•• ابوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ق�شر  يف  ���ش��م��وه  جمل�س  يف  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الرئي�س  نائبة  م��ال��و  �شانت  اإي��زاب��ي��ل  م��ع��ايل  البحر 
البالد  ت���زور  ال��ت��ي  بنما  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���رة 
�شانت مالو  اإي��زاب��ي��ل  �شموه مب��ع��ايل  ح��ال��ي��ا. ورح���ب 
دولة  بن  والتعاون  ال�شداقة  عالقات  معها  وبحث 
المارات العربية املتحدة وجمهورية بنما يف خمتلف 
املجالت . وجرى خالل اللقاء تناول اأوجه التعاون 

بتنمية  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ال��ق��ائ��م 
وتطوير املجالت القت�شادية والتجارية وال�شياحية 
للم�شوؤولن  املتبادلة  الزيارات  تكثيف  على  والتاأكيد 
يف البلدين وفق روؤية واهتمام قيادتي البلدين على 
ال�شداقة  رواب��ط  وتوثيق  الثنائية  العالقات  تعزيز 
اآل نهيان  بينهما. وقال �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ال��ت��ع��اون مع  الم����ارات مهتمة مب��د ج�شور  دول���ة  ان 
متنامية  عالقات  لبناء  معا  والعمل  بنما  جمهورية 
لل�شعبن  املتبادلة  واملنافع  امل�شرتكة  امل�شالح  حتقق 

والبلدين ال�شديقن.
)التفا�شيل �س2(

مقتل ع�شرات الطلبة 
بتفجري مدر�شة يف نيجرييا

•• الغو�ص-اأ ف ب:

ام�س يف  ب��ج��روح  اخ���رون   79 47 تلميذا وا�شيب  ع��ن  م��ا ل يقل  قتل 
ما  على  نيجرييا،  �شرق  �شمال  يف  مدر�شة  ا�شتهدفت  انتحارية  عملية 
بتنفيذ  ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س متهمة حركة بوكو حرام  اف��ادت 
اوجوكوو   اميانويل  النيجريية  ال�شرطة  با�شم  املتحدث  وقال  الهجوم. 
وقع تفجري نفذه انتحاري يف مدر�شة يف بوتي�شكوم بولية يوبي وا�شاف 
47 قتيال و79 جريحا بن التالميذ متهما حركة بوكو حرام  هناك 
ع��ام��ة لل�شبيان يف  م��در���ش��ة  التفجري يف  امل��ج��زرة. وق��د وق��ع  ب��ارت��ك��اب 
بوتي�شكوم العا�شمة القت�شادية لولية يوبي يف وقت كان مدير املدر�شة 
بدء  قبل  جميعهم  جتمعوا  الذين  التالميذ  اىل  كلمة  لتوجيه  ي�شتعد 

احل�ش�س الدرا�شية بح�شب احد املعلمن وعن�شر من فريق امل�شعفن.
وقال مدر�س ان التالميذ جتمعوا لجتماع ال�شباح عندما انفجر �شيء 
ما و�شطهم حمدثا �شجة مدوية. وقال ادم القا�شم احد ال�شكان املحلين 

ان الفو�شى تخيم داخل املدر�شة وخارجها وان املكان مليء بالدماء.

قوات الأمن اليمنية تزيل خميمات العت�شام يف العا�شمة �شنعاء  )رويرتز(

الدخان يت�شاعد من موقع لداع�س ق�شفه طريان التحالف يف كوباين ال�شورية

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله نائبة الرئي�س وزيرة خارجية بنما  )وام(

حممد بن را�شد يوجه حديثه اىل ال�شفراء اجلدد  )وام(

•• عوا�شم-وكاالت:

ك��ث��ف ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره����اب����ي 
-الذي اأر�شل املزيد من التعزيزات 
اإىل مدينة عرب العرب )كوباين(- 
ق�شف حميط معرب مر�شد بينار، 
بينما �شنت طائرات التحالف ع�شر 
الأخرية،  ال�شاعات  خ��الل  غ���ارات 

و�شط ا�شتباكات عنيفة.
وق�����ش��ف ت��ن��ظ��ي��م داع�������س حميط 
احل��دودي مع  بينار  معرب مر�شد 

تركيا بخم�س قذائف.
ت�شجيال  الإره��اب��ي  التنظيم  وب��ث 
واآليات  م�شلحن  ُيظهر  م�شورا 
قال  ومتو�شطة  ثقيلة  ور�شا�شات 
اإن���ه���ا ���ش��ت��وّج��ه ل��ت��ع��زي��ز ق���وات���ه يف 

مدينة عن العرب.
التنظيم  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
اإىل  ر���ش��ال��ة موجهة  الإره���اب���ي يف 
ق�����وات ال��ب�����ش��م��رك��ة ال���ك���ردي���ة اإن 
ُجمع  مهما  يرتاجع  لن  التنظيم 
ل���ه م���ن ق�����وة، ع��ل��ى ح���د تعبريه. 
وي����ظ����ه����ر ال���ت�������ش���ج���ي���ل ع�������ش���رات 
متو�شطة  واأ����ش���ل���ح���ة  امل�����ش��ل��ح��ن 

•• �شنعاء-وكاالت:

43 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى الأق�����ل  ق���ت���ل 
-م����ع����ظ����م����ه����م ح�������وث�������ي�������ون- يف 
جماعة  م�شلحي  ب��ن  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
القبائل  وم�������ش���ل���ح���ي  احل�����وث�����ي 
اأه�����ايل ق��ري��ة خ��ب��زة يف رداع  م���ن 
مبحافظة البي�شاء و�شط اليمن،  
ال�شرطة  اأزال��ت  ذل��ك  ويف غ�شون 
املتبقية  املخيمات  ام�س  اليمنية 
بالعا�شمة  ال��ت��غ��ي��ري  ���ش��اح��ة  يف 
موؤخرا  ا�شتخدمها  والتي  �شنعاء 
خالل  احل��وث��ي  ج��م��اع��ة  م�شلحو 

احتجاجاتهم يف العا�شمة.
وكان م�شلحو جماعة احلوثي قد 
خبزة  على  عنيفاً  ه��ج��وم��اً  �شنوا 
واملتو�شطة،  اخلفيفة  بالأ�شلحة 
ا�شتباكات  ان����دلع  اإىل  اأدى  مم��ا 
يف  ال��ق��ب��ائ��ل  م�شلحي  م��ع  عنيفة 

القرية.
ونقلت وكالة الأنا�شول عن م�شدر 
اقتحموا  احل��وث��ي��ن  اأن  خ��ب��زة  يف 
اتفاقاً  ه��ن��اك  اأن  رغ���م  ال��ق��ري��ة، 
ب��ي��ن��ه��م وب���ن ق��ب��ائ��ل ق��ي��ف��ة بعدم 
الزحف نحو قرى القبيلة. ولفت 
امل�شدر اإىل اأن اأهمية قرية خبزة 
لأن�شار  م��ع��ق��اًل  ك��ون��ه��ا  يف  تكمن 
ال��ق��ي��ادي يف  ال��ذه��ب  نبيل  ال�شيخ 
العرب  بجزيرة  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
اأمريكية  غ�����ارة  يف  ُق���ت���ل  وال������ذي 

مطلع ال�شهر اجلاري.
وي����خ����و�����س م�������ش���ل���ح���و ال���ق���اع���دة 
عنيفة  معارك  القبائل  وم�شلحو 
م�����ش��ل��ح��ي ج��م��اع��ة احلوثي  ���ش��د 
رداع، خلفت ع�شرات  اأي��ام يف  منذ 

بحالة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ج��ن��دي 
اأبيب  تل  بعد طعنه يف  خطرة 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

بجروح  اإ�شرائيلي  جندي  اأ�شيب 
يف  للطعن  تعّر�شه  بعد  خ��ط��رية 
ظهر  اأبيب  تل  يف  القطار  حمطة 
ال�شرطة  اع��ت��ق��ل��ت  وق����د  ام�������س. 
يف  وج��د  عربيا  �شابا  الإ�شرائيلية 
بعملية  بعالقته  لال�شتباه  املكان 
ال��ط��ع��ن، وت��ع��ت��ق��د ال�����ش��رط��ة باأن 

اخللفية اأمنية ولي�شت جنائية.
واجل��ن��دي م��ن وح��دة �شالح اجلو 
خطرة،  بحالة  وه��و  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
فيما تفيد معلومات باأنه يف حالة 
وفاة �شريرية. وقالت ال�شرطة اإن 
منفذ  ي��ك��ون  ب���اأن  ي�شتبه  املعتقل 
ال��ط��ع��ن وه����و م���ن ���ش��ك��ان مدينة 
واأ�شارت  الغربية.  بال�شفة  نابل�س 
الفل�شطيني  اع��ت��ق��ال  مت  اأن���ه  اإىل 
م���ن ق��ب��ل ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��رط��ة بعد 
ال���ف���رار م��ن امل��وق��ع والخ��ت��ب��اء يف 

بناية جماورة يف ال�شارع.
ال�شرطة  اأف�������ادت  الأول  واأم���������س 
الإ�شرائيلية باأن اإ�شرائيليا تعر�س 
ل��ه��ج��وم م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة من 
بلدة  ق�����رب  ال���غ���ا����ش���ب  ال�������ش���ب���اب 
 48 اأرا������ش�����ي ع�����رب  ال��ط��ي��ب��ة يف 
)�شمال تل اأبيب(. وقد مت اإحراق 

ال�شيارة التي كان على متنها.
الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  وت�����ش��ه��د 
احتجاجات  اأ�شابيع  منذ  املحتلة 
ع��������ارم��������ة ع�����ل�����ى الع����������ت����������داءات 
امل�شجد  على  املتكررة  الإ�شرائيلية 
اقتحام  يف  متثلت  ال��ت��ي  الأق�����ش��ى 
م�شوؤولن اإ�شرائيلين ومتطرفن 
ي��ه��ود ل��ل��ح��رم، وب���الع���ت���داء على 
بالتو�شع  املحتلة  القد�س  اأرا���ش��ي 

يف امل�شتوطنات.

ومدافع  جند  ون��اق��الت  وخفيفة 
ر�شا�شة.

وت���اأت���ي م��ع��ظ��م ال��ت��ع��زي��زات التي 
ير�شلها تنظيم داع�س لدعم قواته 
ال���ع���راق، من  اأو  ���ش��وري��ا  ���ش��واء يف 
حم��اف��ظ��ة ال��رق��ة ال�����ش��وري��ة التي 

ي�شيطر عليها التنظيم بالكامل.
التحالف  املقابل، كثف ط��ريان  يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة  ال���دويل 
لعن  اجلنوبية  للمناطق  ق�شفه  القتلى واجلرحى من الطرفن.

ويف �شباح ام�س اأزالت قوات الأمن 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل��خ��ي��م��ات امل��ت��ب��ق��ي��ة يف 
يف  اجلامعة  بحي  التغيري  �شاحة 
العا�شمة �شنعاء والتي ا�شتخدمها 
احلوثي  جماعة  م�شلحو  م��وؤخ��را 
خالل احتجاجاتهم يف العا�شمة. 
وكانت املخيمات يف �شاحة التغيري 
ثورة  اإب���ان  ب��الأ���ش��ا���س  اأن�شئت  ق��د 
الرئي�س  ن����ظ����ام  ����ش���د   2011
من  �شالح  اهلل  عبد  علي  املخلوع 

قبل �شباب الثورة.
واأزال�����ت ج��راف��ات وع��رب��ات تابعة 
املتبقية  املخيمات  اليمني  لالأمن 
�شارعي  ويف  ال��ت��غ��ي��ري  ���ش��اح��ة  يف 

ث����م فتحت  وال������دائ������ري،  ال����ع����دل 
اإزالة املخيمات التي  ال�شوارع بعد 
اأفراد  فيها  يعت�شم  ي���زال  ل  ك��ان 

من جماعة احلوثي.
املخيمات  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
مغادرة  م��ن  اأ�شهر  بعد  رفعها  مت 
ويف   .2012 ع��ام  للحكم  �شالح 
اإزال��ة خميمات  2013 متت  عام 
من  معت�شمن  اأن  غ��ري  اأخ����رى، 
جماعة احلوثي و�شبابا م�شتقلن 
ال�شغرية  املخيمات  ع�شرات  اأبقوا 
مطالبن  ���������ش��������وارع،  ع��������دة  يف 
اإن  قالوا  التي  ثورتهم  با�شتمرار 

معظم اأهدافها مل تتحقق.
الوليات  ف��ر���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  ويف 

الث��ن��ن عقوبات  ام�����س  امل��ت��ح��دة 
ال�شابق  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
من  واثنن  �شالح  اهلل  عبد  علي 
قادة احلوثين لتهديدهم الأمن 
وال�شتقرار يف البالد عقب اإجراء 
التابع  الأم��ن  مماثل من جمل�س 

لالأمم املتحدة الأ�شبوع املا�شي.
المريكية  اخلزانة  وزارة  وقالت 
انها ادرج��ت علي عبد اهلل �شالح 
وعبد  احل��ك��ي��م  يحيى  اهلل  وع��ب��د 
القائمة  ع��ل��ى  احل���وث���ي  اخل���ال���ق 
اعمال  يف  ل�����ش��ل��وع��ه��م  ال�������ش���وداء 
تهدد ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر 
ال�����ش��الم والم����ن وال���ش��ت��ق��رار يف 

اليمن.

ال����ع����رب، و����ش���ن ع�����ش��ر غ������ارات يف 
ال�شاعات الأخرية.

الطريق  التحالف  ق�شف  وم��ه��د 
ال�شعب  ح���م���اي���ة  وح�������دات  اأم�������ام 
هجمات  ل�شن  ال�شورية  ال��ك��ردي��ة 
يف جنوب عن العرب، م�شريا اإىل 
اإخ���راج م�شلحي  اأن��ه��ا متكنت م��ن 
جامع  منطقة  من  داع�س  تنظيم 
ر���ش��اد ال��ق��ري��ب م��ن م��ر���ش��د بينار 

وقتلت عددا منهم.

الأمن يزيل خميمات �ساحة التغيري يف �سنعاء 

ع�شرات القتلى مبعارك بني القبائل واحلوثيني يف رداع
غارات وا�شتباكات يف عني العرب وداع�ش ير�شل تعزيزات
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رئي�ش الدولة مينح ال�شفري ال�شيني 
و�شام اال�شتقالل من الطبقة االأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل �شعادة هواجن جه من �شفري جمهورية ال�شن ال�شعبية لدى الدولة 
و�شام ال�شتقالل من الطبقة الوىل تقديرا للجهود التي بذلها خالل 

فرتة عمله بالدولة.
)التفا�شيل �س4(

ت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سديقة اجلدد

حممد بن را�شد يوؤكد على روح ال�شداقة التي تربط 
قيادة و�شعب االمارات مع جميع قيادات و�شعوب العامل
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اأخبـار الإمـارات

ت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سديقة اجلدد

حممد بن را�شد يوؤكد على روح ال�شداقة التي تربط قيادة و�شعب االمارات مع جميع قيادات و�شعوب العامل

ا�ستقبل نائبة رئي�س جمهورية بنما 

حممد بن زايد يوؤكد اهتمام االإمارات مبد ج�شور التعاون مع بنما 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت�����ش��ل��م 
نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل يف 
ق�����ش��ر امل�����ش��رف ب��اأب��وظ��ب��ي ظهر 
من  ع����دد  اع���ت���م���اد  اأوراق  ام�������س 
اجلدد  ال�شديقة  ال���دول  ���ش��ف��راء 
�شموه  تقبل  فقد  ال��دول��ة.  ل��دى 
ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  ب��ح�����ش��ور.. 
ن��ه��ي��ان نائب  ب���ن زاي����د ال  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
ب��ن زاي���د ال ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
عبداهلل  ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��رئ��ا���ش��ة 
بن زايد ال نهيان وزير اخلارجية 
ال�شعادة  ا���ش��ح��اب  اع��ت��م��اد  اأوراق 
�شبوري�س  ال��ك�����ش��ان��در  ال�����ش��ف��راء 
�شفري جمهورية الت�شيك ودو�شان 
جمهورية  ����ش���ف���ري  ه����ورون����ي����ك 
�شفري  تي�شلف  وج���ان  �شلوفاكيا 
مم���ل���ك���ة ال�������ش���وي���د ودوم���ي���ن���ي���ك 
بلجيكا  مم��ل��ك��ة  ���ش��ف��رية  م��ي��ن��ور 
�شفري  لوبكيماير  ويلهام  واإكهارد 
ج���م���ه���وري���ة امل����ان����ي����ا الحت�����ادي�����ة 

•• ابوظبي-وام: 

ال�شيخ  اأول �شمو  الفريق  ا�شتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ام�س يف جمل�س  امل�شلحة  للقوات 
ال��ب��ح��ر معايل  ق�����ش��ر  ���ش��م��وه يف 
اإيزابيل �شانت مالو نائبة الرئي�س 
وزي����رة خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة بنما 

التي تزور البالد حاليا.
اإيزابيل  ���ش��م��وه مب��ع��ايل  ورح���ب   

�شانت مالو وبحث معها عالقات 
ال�����ش��داق��ة وال���ت���ع���اون ب���ن دولة 
الم�������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
خمتلف  يف  ب���ن���م���ا  وج���م���ه���وري���ة 
اللقاء  امل���ج���الت. وج���رى خ���الل 
بن  القائم  التعاون  اأوج��ه  تناول 
البلدين خا�شة فيما يتعلق بتنمية 
القت�شادية  امل���ج���الت  وت��ط��وي��ر 
والتاأكيد  وال�شياحية  والتجارية 
املتبادلة  ال���زي���ارات  تكثيف  ع��ل��ى 
وفق  ال��ب��ل��دي��ن  ل��ل��م�����ش��وؤول��ن يف 

البلدين  ق��ي��ادت��ي  روؤي���ة واه��ت��م��ام 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وتوثيق روابط ال�شداقة بينهما. 
وق�����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل نهيان ان دول��ة المارات  زاي��د 
التعاون  ج�������ش���ور  مب����د  م��ه��ت��م��ة 
معا  والعمل  بنما  جمهورية  م��ع 
ل��ب��ن��اء ع���الق���ات م��ت��ن��ام��ي��ة حتقق 
امل�������ش���ال���ح امل�������ش���رتك���ة وامل���ن���اف���ع 
والبلدين  ل��ل�����ش��ع��ب��ن  امل���ت���ب���ادل���ة 
اأعربت  جانبها  من  ال�شديقن. 

اإي��زاب��ي��ل �شانت م��ال��و عن  م��ع��ايل 
الم���ارات  دول���ة  ب��زي��ارة  �شعادتها 
على  والط���الع  املتحدة  العربية 
املتقدمة  ال��ت��ن��م��وي��ة  جت��رب��ت��ه��ا 
ب����الده����ا على  م�����وؤك�����دة ح����ر�����س 
العمل  جوانب  وتو�شيع  التعاون 
امل�������ش���رتك م���ع دول�����ة الإم��������ارات. 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زايد 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 

ال�شيخ  والإن�شانية والفريق �شمو 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
و����ش���م���و ال�����ش��ي��خ ع���م���ر ب����ن زاي����د 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
خالد  ال�شيخ  و�شمو  والإن�شانية 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زايد 

اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
الحتياجات  وذوي  الإن�����ش��ان��ي��ة 

حمدان  ال�شيخ  ومعايل  اخلا�شة 
بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي وعدد من 
ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولن.

ال�شقيقة وال�شديقة .
نائب  ال�شمو  �شاحب  تلقى  وق��د 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي دعوات ر�شمية 
من زعماء عدد من الدولة لزيارة 
بلدانهم وذلك من خالل ال�شفراء 
اعتمادهم  اأوراق  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
ل�شموه ام�س وقبلها �شموه �شاكرا 
ومثمنا عاليا هذه الدعوات التي 
تنم عن روح ال�شداقة التي تربط 
ق��ي��ادة و���ش��ع��ب دول��ت��ن��ا م��ع جميع 
العامل.  دول  و����ش���ع���وب  ق����ي����ادات 
اأوراق  ت���ق���دمي  م���را����ش���م  ح�����ش��ر 
حمدان  ال�شيخ  م��ع��ايل  الع��ت��م��اد 
بن مبارك ال نهيان وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي واأ�شحاب 
الوزراء..  جمل�س  اأع�شاء  املعايل 
الفريق م�شبح بن را�شد  ومعايل 
�شاحب  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ال���ف���ت���ان 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة 
الرئي�شي  ع���ب���داهلل  م���ري  حم��م��د 
و�شعادة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة 
دبي وعدد من امل�شوؤولن يف وزارة 

اخلارجية.

ليمو�س  دي  ان������درادي  وخ��و���ش��ي��ه 
انغول ونيل�شون  �شفري جمهورية 
جمهورية  �شفري  �شعبان  جميل 
و�شا�شوتا�شيفكي  الورغ���������واي 
وقد  مقدونيا.  جمهورية  �شفري 
ن��ق��ل ال�����ش��ف��راء ال��ث��م��ان��ي��ة اجلدد 
اعتمادهم  اأوراق  ت��ق��دمي  خ���الل 
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
دولهم  زع��م��اء  حتيات  دب��ي  حاكم 

للتوا�شل  ج���دي���دة  ج�����ش��ور  مب���د 
الن�����ش��اين وال��ث��ق��ايف وال��ت��ع��اون يف 
المارات  دول��ة  مع  امليادين  �شتى 
وحكومة  ق����ي����ادة  حت���ظ���ى  ال����ت����ي 
والتقدير لدى  بالحرتام  و�شعبا 
واأ�شاد  العامل.  دول  وباقي  دولهم 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��ع��ادة ال�����ش��ف��راء مبا 
و���ش��ل��ت اإل���ي���ه دول��ت��ن��ا م���ن تقدم 
ومنجزات ح�شارية على خمتلف 
العادلة  ال�شيا�شة  بف�شل  ال�شعد 

قبل  م��ن  والت�شهيالت  امل�����ش��اع��دة 
املعنية  اجلهات  وجميع  حكومته 
يف الدولة كي يتمكنوا من القيام 
كممثلن  الوظيفية  بواجباتهم 
اإيجاد  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��وا  ل���دول���ه���م 
جمالت جديدة ومفيدة للتعاون 
اأنتم  �شموه   وخاطبهم  امل�شرتك. 
وممثلن  �شفراء  ال�شدقاء  اأيها 
نريدكم  ولكن  بالدنا  يف  لدولكم 
اأن تكونوا �شفراء  يف نف�س الوقت 

اإىل  و����ش���ع���وب���ه���م  وح���ك���وم���ات���ه���م 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن 
�شاحب  واأخ������ي������ه  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
و�شعب  ح��ك��وم��ة  واإىل  م��ك��ت��وم  ال 
لدولتنا  متمنن  الم����ارات  دول���ة 
مزيدا من الجن��ازات احل�شارية 
ومعربن  العظيمة  والن�����ش��ان��ي��ة 
عن رغبة قادة وحكومات بلدانهم 

واملتوازنة لقيادتها الر�شيدة. 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
بال�شفراء  رح��ب  مكتوم  ال  را�شد 
اأداء  يف  ال���ن���ج���اح  ل��ه��م  وم��ت��م��ن��ي��ا 
دولة  مهامهم مبا يخدم م�شالح 
المارات ودولهم امل�شرتكة ويعزز 
بن  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  اأوا���ش��ر 
�شعبنا و�شعوبهم مبا يعود بالنفع 
واأك��د لهم  واخل��ري على اجلميع. 
�شموه اأنهم �شيحاطون بكل ا�شكال 

تنقلون  دول���ك���م  ل����دى  ل��دول��ت��ن��ا 
قياداتكم  اإىل  ن��ظ��رن��ا  وج���ه���ات 
و�شداقة  حمبة  ر�شالة  وحتملون 
من �شعبنا اإىل �شعوبكم . واأ�شاف 
�شموه  اإن من يحمل هذه الر�شالة 
ال�شيخ  الخ  خارجيتنا  وزير  دوما 
الذي  نهيان  ال  زاي��د  بن  عبداهلل 
واإخ��ال���س مع فريقه  يعمل بجد 
هذه  لي�شال  اخلارجية  وزارة  يف 
ال�����دول  خم��ت��ل��ف  اإىل  ال���ر����ش���ال���ة 

الهالل االأحمر تقدم تربعا ل�شالح املت�شررين 
من حرائق ت�شيلي

•• ابوظبي-وام: 

دولر  اآلف  ع�شرة  بقيمة  تربعا  الإم��ارات��ي��ة  الأحمر  الهالل  هيئة  قدمت 
اأمريكي ل�شالح الأ�شر املت�شررة من حرائق الغابات يف ت�شيلي التي اندلعت 
الغابات  من  وا�شعة  م�شاحات  تدمري  اإىل  واأدت  املا�شي  ابريل  �شهر  خالل 
والأرا�شي الزراعية اإ�شافة اإىل ت�شرر اأكرث من ثمانية اآلف منزل يف منطقة 
فال باري�شيو الت�شيلية واأدت اإىل اإجالء 12 الف �شخ�س من املنطقة. وقد 
جلمع  خ��ريي  ع�شاء  حفل  يف  �شانتياجو  يف  الإم���ارات  دول��ة  �شفارة  �شاركت 
احلرائق  من  املت�شررين  من  الفقرية  للعائالت  م�شاكن  لبناء  التربعات 
ت�شيلي  ل��دى  الإم����ارات  �شفري  املعينة  حممد  ع��ب��داهلل  �شعادة  ح�شر  حيث 
وال�شيد �شلطان الطائي ال�شكرتري الثالث يف ال�شفارة احلفل اخلريي الذي 
اأقامته موؤخرا جمعية تيت�شو الت�شيلية و�شارك فيه عدد من الوزراء وكبار 
امل�شوؤولن يف احلكومة الت�شيلية اإ�شافة اإىل رجال الأعمال واملهتمن بال�شاأن 
الإن�شاين يف ت�شيلي. وقدم �شعادة �شفري الإمارات خالل احلفل التربع با�شم 

هيئة الهالل الأحمر التي خ�ش�شت مبلغا ماليا منذ بداية اندلع احلرائق 
اأودعته لدى �شفارة الدولة يف ت�شيلي ل�شالح املت�شررين. وكانت الهيئة قد 
بادرت فور وقوع احلرائق اإىل خماطبة ال�شفارة يف �شانتياجو للتن�شيق مع 
ال�شلطات الت�شيلية بهدف تقدمي الغاثات العاجلة لل�شحايا وامل�شاهمة يف 
املت�شررين الذين دمرت بيوتهم  امل�شاكن ل�شالح  واإع��ادة بناء  اإي��واء  جهود 
من جراء احلرائق التي اجتاحت م�شاحات وا�شعة يف منطقة فال باري�شيو 
ال�شاحلية يف جمهورية ت�شيلي جنوب غرب قارة اأمريكا الالتينية وذلك بعد 
�شاركت فيها هيئة  التي  العاجلة ل�شحايا احلرائق  انتهاء حملة الغاثات 
الهالل الأحمر يف حينه. يذكر اأن الهيئة ل تكتفي فقط بتقدمي الغاثات 
باإعادة  ال��ك��ارث��ة  اآث���ار  م��ن  التعايف  مرحلة  يف  ت��ق��وم  ب��ل  لل�شحايا  العاجلة 
تاأهيل املناطق املنكوبة واملت�شررة عرب اإن�شاء امل�شاريع التنموية والإنتاجية 
الأحمر  للهالل  ثابتة  �شيا�شة  وه��ي  التحتية  والبنى  الإ���ش��ك��ان  وم�شاريع 
واندوني�شيا  الفلبن  ب��دءا من  والأزم��ات  الكوارث  كافة مناطق  نفذتها يف 

اأق�شى ال�شرق وحتى هاييتي واملك�شيك وت�شيلي يف اأق�شى الغرب.

م�شوؤول اأممي ي�شيد 
باإجنازات قيادة االمارات 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد الدكتور باباتوندي اأو�شوتيمن املدير التنفيذي ل�شندوق الأمم املتحدة 
وزير �شحة نيجرييا ال�شابق مبا حققته قيادة دولة الإمارات الر�شيدة من 
اإجنازات و ما ت�شهده الدولة من تطوير وحتديث يف كافة قطاعاتها. واأكد 
اأو�شوتيمن الذي يزور البالد حاليا للم�شاركة يف قمة املنتدى الإقت�شادي 
العاملي الذي يقام حاليا يف دبي اأهمية هذا احلدث الذي يتناول العديد من 
التغريات  ال�شتفادة من  بكيفية  يتعلق  الهامة خا�شة ما  العاملية  الق�شايا 
 . ال�شكان  ع��دد  اإج��م��ايل  اىل  ال�شباب  ن�شبة  وارت��ف��اع  ال��ع��امل  يف  ال�شكانية 
واأ�شاف اأن ت�شليط ال�شوء على هذه الق�شايا يدفع عجلة التنمية اذا ما مت 
و�شع ا�شتثمارات كافية يف التعليم وزيادة فر�س العمل والرتقاء باملهارات 
وال�شحة مبا يف ذلك ال�شحة الجنابية واخلدمات الجتماعية الأخرى. 
وقد توىل الدكتور باباتوندي اأو�شوتيمن رئا�شة جل�شة خا�شة ملناق�شة هذا 

ال�شاأن ..
كما �شارك ال�شندوق يف الندوة اخلا�شة بكبار ال�شن.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:يورو بيرتوليوم برودكت�س �س.ذ.م.م
EUROLUBE:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:189697       بتاريخ:2013/4/8 م
با�ش��م:يورو بيرتوليوم برودكت�س �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي / ديرة �س.ب: 95031 هاتف: 042384112 فاك�س: 042384122 
امت�شا�س  مركبات  مزلقات  �شناعية  و�شحوم  زي��وت  بالفئة:4  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وترطيب وتثبيت الغبار )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد ا�شاءة �شموع وفتائل لال�شاءة جرافيت تزليق 

�شحم تزليق زيت تزليق وقود حمركات زيت حمركات . 
و�شف العالمة:كتب امل�شمى EUROLUBE باحلروف الالتينية البارزة باللون ال�شود ب�شورة متميزة 
خ�شو�شا احلرف O من امل�شمى حيث ر�شم يف �شكل نقطة زيت باللونن ال�شود وال�شفر وفوق امل�شمى يوجد 

ت�شميم بحجم اكرب لنف�س نقطة الزيت باللون ال�شود وال�شفر . 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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اأخبار الإمارات

اأخب�ار ال��شاعة: ع�ا�شمة ع�املية ل�البتك�ار
•• اأبوظبي-وام:

اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة حتولت  ال�شاعة  اأخبار  اأك��دت ن�شرة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ي��ادة  حت��ت 
الدولة - حفظه اهلل - اإىل مركز عاملي لالبتكار والإبداع وال�شت�شراف 
العلمي للم�شتقبل يف ظل توجهات وا�شحة لقيادتها الر�شيدة يف هذا 
لالبتكار  الوطنية  ال�شرتاتيجية  خالل  من  نف�شها  عن  تعرب  املجال 
رائ��دة على طريق  اأنها متثل خطوة  اإعالنها موؤخرا م�شيفة  التي مت 
عنوان  وحتت  والأف���راد.  املوؤ�ش�شات  لدى  را�شخة  ثقافة  البتكار  جعل 
�شاحب  بو�شوح  اأك���ده  املعنى  ه��ذا  اإن  ق��ال��ت  لالبتكار  عاملية  عا�شمة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

العاملية  الأج��ن��دة  جمال�س  قمة  مبنا�شبة  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
2014 التي ت�شت�شيفها الإمارات للعام ال�شابع على التوايل وانطلقت 
اأم�س الول الأحد حيث قال اإن دولة الإمارات العربية املتحدة من�شة 
 . امل�شتقبل  و�شنع  احللول  و�شياغة  الأفكار  لجتماع  مفتوحة  عاملية 
واأ�شافت الن�شرة - التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
املبادرات  ق��ي��ادة  و  بطرح  الإم����ارات  دول��ة  اهتمام  اأن   - ال�شرتاتيجية 
العاملية غري التقليدية يف التعامل مع امل�شكالت والتحديات التي تواجه 
البيئة  على  احلفاظ  اأو  التطرف  اأو  الطاقة  جمال  يف  �شواء  الب�شرية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عنها  عرب  التي  الروؤية  من  ينطلق   .. وغريها 
خالل  بحاجة  العامل  اأن  على  تقوم  التي  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
املرحلة احلالية اأكرث من اأي وقت م�شى اإىل تن�شيق اجلهود وتوحيد 

الجتماعية  التحديات  من  للعديد  م�شرتكة  حلول  و�شياغة  ال��روؤى 
والقت�شادية والتنموية التي تواجه دوله لأنه اأي العامل اأ�شبح حاليا 
اأكرث عوملة والتحديات اأ�شبحت عابرة للحدود ول �شبيل ملواجهتها اإل 
وبينت  الدولية.  للطاقات  وتوحيد جدي  وا�شح  وفكر  بعمل م�شرتك 
اأنه لذلك حتر�س الإمارات على النخراط الفاعل يف اأي حترك دويل 
مع  للتعامل  وفاعلة  م�شرتكة  وا�شرتاتيجيات  روؤى  بناء  اإىل  يهدف 
التحديات الكونية التي تهدد اأمن وا�شتقرار وتنمية الب�شرية اأيا كانت 
طبيعة هذه التحديات اأو م�شادرها اأو اأ�شبابها على اأ�شا�س اأنها حتديات 
ت�شتهدف اجلميع دون ا�شتثناء . ونوهت باأن ا�شت�شافة الإم��ارات قمة 
وهي  ال��ت��وايل  على  ال�شابع  للعام   2014 العاملية  الأج��ن��دة  جمال�س 
القمة التي جتمع امل�شوؤولن واأ�شحاب الفكر واملتخ�ش�شن يف املجالت 

على  امل��ط��روح��ة  امل�شكالت  للبحث يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن  املختلفة 
يوؤكد   .. اإمن��ا  لها  ن��اج��زة  حلول  و�شع  على  والعمل  الدولية  ال�شاحة 
ب��الإم��ارات يف قدرتها  العامل  ثقة  الأول هو  الأم��ر   : اأ�شا�شين  اأمرين 
على ال�شطالع بتنظيم مثل هذا احلدث العاملي الكبري بكفاءة عالية 
وقدرة فائقة. وقالت  اأخبار ال�شاعة  يف ختام مقالها الفتتاحي .. اإن 
الأمر الثاين هو اأن اأي حدث عاملي يهدف اإىل تقدمي حلول مل�شكالت 
يت�شق  اإمنا  العامل  يف  وال�شالم  وال�شتقرار  التنمية  وحتقيق  الب�شرية 
وتوجهات دولة الإمارات العربية املتحدة وقيادتها الر�شيدة التي كانت 
ول تزال و�شتبقى داعما رئي�شيا لكل ما يتعلق بتحقيق تنمية ب�شرية 
بحق  ق��ال  كما  ك��اف��ة  والأمم  للمجتمعات  اأف�شل  وم�شتقبل  حقيقية 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم . 

 

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 المل                      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 الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                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 الأهلية 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 المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

العني
�شيدلية العن                        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           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

�شيف بن زايد يلتقي نائب رئي�ش جمعية تواأمة اأبوظبي وهيو�شنت

مب�ساركة 90 �سخ�سا

بلدية املنطقة الغربية تنظم ور�شة عمل حول املناولة اليدوية االآمنة

م�شوؤول اإعالمي: ماراثون زايد اخلريي ثمرة من ثمرات دعم القيادة الر�شيدة لالأعمال اخلريية
•• اأبوظبي-وام:

ثمن �شعادة حممد اإبراهيم املحمود 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأبوظبي 
الهيئة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ل����الإع����الم 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري وال���دع���م الذي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ق��دم��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للمبادرات  اهلل   ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
عززت  التي  واخل��ريي��ة  الإن�شانية 
مكانة دولة الإمارات يف طليعة دول 
بتوجيهات  املحمود  واأ�شاد  العامل. 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
الريادي يف تقدمي  ودوره  امل�شلحة 
الآخرين  ون�شرة  واملعونة  الدعم 
والوقوف اإىل جانبهم يف ال�شدائد 
املوؤ�ش�س  اإنطالقا من نهج  واملاآ�شي 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اذن  له  املغفور 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه ور�شالة اخلري الإماراتية 
املت�شررين  لت�شمل  ام��ت��دت  ال��ت��ي 
واملحتاجن من جمتمعات الوطن 
العربي والعامل. واأكد اأن ماراثون 
ال��ق��اه��رة الذي  زاي����د اخل����ريي يف 
يقام يف اخلام�س من �شهر دي�شمرب 
املقبل يف املجمع اخلام�س يف ملعب 
ل�شالح  القاهرة  الدفاع اجلوي يف 
م��ر���ش��ى ���ش��رط��ان الأط���ف���ال .. هو 

امل�شابن  اىل  للو�شول  الطاحمة 
اأجل ر�شم  مبختلف الأمرا�س من 
حمياهم  ع��ل��ى  وال��ف��رح��ة  الب�شمة 
وذويهم وغر�س اأمل العي�س ب�شالم 
�شي�شهم يف  املاراثون  باأن  .. منوها 
تعزيز لغة تقارب ال�شعوب وتوطيد 
ال�شراكات  وب��ن��اء  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر 
اأهم  م��ن  تعد  التي  الريا�شة  ع��رب 

الو�شائل يف حتقيق التوا�شل.
اأن التوجيهات ال�شامية  اإىل  ولفت 
يحملها  التي  الإن�شانية  والر�شالة 
الغايل على قلب  املاراثون وال�شم 
ك��ل اإم���ارات���ي وع��رب��ي مت��ث��ل مثلث 
منوها   .. الكبري  للحدث  النجاح 
اللجنة  ب��خ��ربة  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  يف 
امل�������ش���رف���ة على  ال���ع���ل���ي���ا  امل���ن���ظ���م���ة 
امل��اراث��ون ال���ذي ت��وق��ع ل��ه ت�شجيل 
امل�شتويات  يف  ك���ب���رية  جن����اح����ات 
املاراثون  اإن  املحمود  وق��ال  ك��اف��ة. 
من  جديدة  اإم��ارات��ي��ة  حلقة  ميثل 
لرمز  وال��ع��رف��ان  التقدير  حلقات 
املوؤ�ش�س  ال��وال��د  وال���وف���اء  ال��ع��ط��اء 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
زايد بن �شلطان اآل نهيان وامتدادا 
يف  ودوره  اخل���ريي���ة  لإ���ش��ه��ام��ات��ه 
الإن�شانية وجت�شيد  ر�شالة  تر�شيخ 
وم�شاعدة  اخل����ريي����ة  الأع������م������ال 
الآخرين واإ�شاعة مبداأ ال�شالم بن 
ال�شعوب وكلها مثل توا�شل ال�شري 
بقيادة  الرائدة  دولتنا  على نهجها 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
التي  ب�����الأه�����داف  م��ن��وه��ا   .. اهلل 
تقوم  والتي  املاراثون  ينطلق منها 
وتخ�شي�س  اخل���ريي  العمل  على 
امل�شابن  ل�����ش��ال��ح  احل������دث  ري�����ع 
اإىل  الأط���ف���ال يف م�شر  ب�����ش��رط��ان 
ال��ت��ربع يف  ث��ق��اف��ة  ت�شجيع  ج��ان��ب 
وامل�شاريع  الأع��م��ال  ودع��م  املجتمع 
كنمط  الريا�شة  واتخاذ  اخلريية 
اإيجابيا  وم�شلكا  ال�شحية  للحياة 
واملعوقات  الأع��ب��اء  م��ن  للتخل�س 
ال�شحية . واأكد اأن �شركة اأبوظبي 
لالإعالم �شت�شخر جميع اإمكانياتها 
ماراثون  لدعم  موؤ�ش�شاتها  بكافة 
زاي����د اخل����ريي يف م�����ش��ر واإع����الء 
ر�شالته ونهجه وتعزيز مكانته بن 
الريا�شية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح����داث 
الناحية  من  اخلريية  املنفعة  ذات 
جمل�س  رئي�س  وحيا   . الإعالمية 
لالإعالم  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اإدارة 
الدائمة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ج��ه��ود 
الركن  الفريق  بقيادة  للماراثون 
الكعبي  ه�����الل  حم���م���د  م��ت��ق��اع��د 
اللجنة  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب 
جمل�س  رئي�س  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
القوات  �شباط  ون��ادي  فندق  اإدارة 
الدافع  اأن  م����وؤك����دا   .. امل�����ش��ل��ح��ة 
يتحلى  ال��ذي  والإن�����ش��اين  الوطني 
ب��ه ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى احل���دث ميثل 

�شمانة رئي�شية لنجاحه.
واختتم املحمود حديثه بالتاأكيد اأن 

هذا املاراثون الواعد قابل للمزيد 
مهرجانا  ل��ي�����ش��ب��ح  ال���ن���م���اء  م����ن 
عاملية  ب�شبغة  م�����ش��ري��ا  اإم���ارات���ي���ا 
غلى جانب اإ�شهامه يف تعزيز اآفاق 
التعاون بن البلدين ال�شقيقن يف 
ك��اف��ة اجل��وان��ب وت��ب��ادل اخلربات 
وت���ع���زي���ز ال���������ش����راك����ات. ي���ذك���ر اأن 
الفريق  بتوجيهات  يقام  امل��اراث��ون 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
يف  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
حمطته الثالثة يف القاهرة تزامنا 
باليوم  ال����دول����ة  اإح����ت����ف����الت  م����ع 
الوطني ال� 43  والذي يعود ريعه 
الأطفال  �شرطان  مر�شى  ل�شالح 
كما   ..   57357 ال���ق���اه���رة   يف 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
الأوائ����ل  للفائزين  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز 

وقدرها مليون جنيه  امل��اراث��ون  يف 
م�شري فيما يقام املاراثون مل�شافة  
فئات  اأربع  على  كيلومرتات    10
املحرتفن  الرئي�شي  ال�شباق  ه��ي 
للجن�شن �شيدات ورجال وال�شباق 
�شيدات  ل��ل��ج��ن�����ش��ن  اجل���م���اه���ريي 
ورج�������ال و����ش���ب���اق ال�������ش���ب���اب  حتت 
ذوي  و�شباق  للجن�شن   �شنة   18
اخلا�شة..ويتوقع  الح��ت��ي��اج��ات 
األ����ف    50 م����ن  اأك������رث  م�������ش���ارك���ة 
 .. مت�شل  �شعيد  ع��ل��ى  م��ت�����ش��اب��ق. 
املنظمة  اللجنة  وف��د  غ��دا  يتوجه 
على  للوقوف  القاهرة  اإىل  العليا 
اآخ����ر ال��ت��ح�����ش��ريات والإج�������راءات 
اخلريي  احل���دث  لنجاح  ال��الزم��ة 
ك��م��ا ���ش��ي��ع��ق��د ال���وف���د ال����ذي ي�شم 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��ل��وم��ي  ����ش���الح 
ال��ع��ل��ي��ا مدير  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

املاراثون واأمل بو�شالخ املن�شق العام 
رئي�س  الربيكي  واأحمد  للماراثون 
اللجنة الإدارية اإجتماعات ر�شمية 
القاهرة  يف  ال����دول����ة  ����ش���ف���ارة  م���ع 
ووزارة ال�شباب والريا�شة امل�شرية 
واإدارة م�شت�شفى �شرطان الأطفال 
اآخر  ملناق�شة   57357 بالقاهرة 
امل�������ش���ت���ج���دات وب����ح����ث اخل����ط����وات 
ال����ه����ام����ة ل����ت����اأم����ن اح���ت���ي���اج���ات 
التنظيمية  اجل��وان��ب  ومتطلبات 
والت�شويقية  والفنية  واللوج�شتية 
الوفد  �شيعقد  ك��م��ا   . ل��ل��م��اراث��ون 
م����وؤمت����را ���ش��ح��ف��ي��ا م�����ش��رتك��ا مع 
الإع���الم  لإط����الع  املعنية  اجل��ه��ات 
امل�������ش���ري ع��ل��ى ت��ف��ا���ش��ي��ل احل���دث 
واآخ�����ر ال��ت��ح�����ش��ريات لإق��ام��ت��ه يف 
موعده وذلك يوم اخلمي�س املوافق 

اجلاري. نوفمرب   13

القيادة  دع����م  ث���م���رات  م���ن  ث���م���رة 
ال���ر����ش���ي���دة ل����الأع����م����ال اخل���ريي���ة 
واملبادرات الإن�شانية التي تتوا�شل 
با�شتمرار وعرب خمتلف القطاعات 
واملجالت .. لفتا اإىل اأن املاراثون 
ال�شامية  وغاياته  عطاءاته  وا�شل 
منذ انبثاق فكرته من قبل الفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وجن������ح يف ح���م���ل ل��������واء امل�����ب�����ادرة 
يف  الإماراتية  اخلريية  الريا�شية 
و�شول  واأمريكا  اأبوظبي  جمتمع 
الأمر  القاهرة  يف  الثالثة  ملحطته 
احلدث  اإن�شانية  على  يوؤكد  ال��ذي 
م�شاعدة  ج�������ش���ور  م����د  يف  ودوره 
واملت�شررة  امل�����ش��ت��ه��دف��ة  ال���ف���ئ���ات 
واهتمامه  ال���ع���امل  جم��ت��م��ع��ات  يف 
اأهدافه  ن��ط��اق  لتو�شيع  ال�����دوؤوب 

••  املنطقة الغربية – لطيفة جابر

وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
املنطقة  ب���ب���ل���دي���ة  وال���������ش����الم����ة 
اأم�����������س ور������ش�����ة عمل  ال���غ���رب���ي���ة 
لل�شركات العاملة يف قطاع البناء 
والإن�شاء باملنطقة الغربية تهُدف 
فئات  ب����ن  ال���ت���وع���ي���ة  ن�����ش��ر  اإىل 
العاملن يف قطاع البناء والإن�شاء 
وذلك كجزء من عملية التطوير 
واأي�شاً  ال��ق��ط��اع  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
ل�شمان و�شول املعلومة بال�شورة 
امل�����رادة م��ب��ا���ش��رة ول��رت���ش��ي��خ روح 
ال�شركات وم�شاركة  التوا�شل مع 
امل����ع����ل����وم����ات و����ش���ق���ل اخل������ربات 
وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  جم�������ال  يف 
خلطة  تنفيذاً  وذلك  وال�شالمة؛ 
كجزء  للتوعية  ال�شنوية  املكتب 

ال�����ش��ل��ط��ة املنظمة  اأن�����ش��ط��ة   م���ن 
)دائرة  والن�����ش��اء  ال��ب��ن��اء  لقطاع 
ال�����ش��وؤون ال��ب��ل��دي��ة( امل��خ��ول��ة من 
اإدارة  ل���ن���ظ���ام  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة 
وال�شالمة  وال�������ش���ح���ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
وال�شحة  للبيئة  اأبوظبي  ومركز 
وال�شالمة )اأو�شاد( ملتابعة تطبيق 
وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  ن���ظ���ام  
وال�شالمة املهنية لإمارة ابوظبي 
هذا  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال���ك���ي���ان���ات  يف 
العمل  ور���ش��ة  ت�شمنت  ال��ق��ط��اع. 
بعنوان  الأوىل  حم���ا����ش���رت���ن 
املناولة اليدوية الآمنة لالأحمال 
والثانية بعنوان ال�شالمة يف اإدارة 
امل�شاندة  ال�شري والأن�شطة  حركة 

يف امل�شاريع.      
ت�شمنت املحا�شرة الأوىل مقدمة 
اليدوية  امل��ن��اول��ة  ع��ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

م���راع���اة ح��ال��ة ال��ط��ق�����س ودرج���ة 
مناق�شة  اأي�����ش��اً  مت  احل���رارةك���م���ا 
يف  امل�شاعدة  امليكانيكية  التقنيات 
وكيفية  اليدوية  املناولة  عمليات 
التدريب  اآلية  و  عليها  احل�شول 
وال�شيانة  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 

الدورية لها.
على  الثانية  املحا�شرة  وا�شتملت 
ال�شالمة  ع��ن  تعريفية  مقدمة 
والأن�شطة  ال�شري  حركة  اإدارة  يف 
واملتطلبات  امل���وق���ع،  يف  امل�����ش��ان��دة 
البيئة  اإدارة  لنظام  الت�شريعية 
املهنية  وال�������ش���الم���ة  وال�������ش���ح���ة 
لإمارة ابوظبي يف مواقع العمل، 
اخلا�شة  الأ�شا�شية  وامل�شطلحات 
باملوقع،  ال�����ش��ري  ح���رك���ة  ب��������اإدارة 
الأن�شطة  اإىل  التطرق  مت  حيث 
امل�شاندة يف املوقع  كاإعداد الأر�س 

وجتهيز  امل��وؤق��ت  ال�شور  وتركيب 
وتوفري  العمال  مكان ل�شرتاحة 
وجتهيز  ل���ه���م  خ���دم���ي���ة  م����راف����ق 
مكاتب لالإدارة وتوفري الكهرباء 
املوؤقتة، وحتديد املخازن و�شاحات 
ال����ت����خ����زي����ن وت������وف������ري م����واق����ف 
ور�شم  وال�����ش��اح��ن��ات  ل��ل�����ش��ي��ارات 
ال�شري  م�������ش���ارات ح��رك��ة  وو����ش���ع 

داخل املوقع وغريها
ويف ختام ور�شة العمل مت الرد على 
اأ�شئلة وا�شتف�شارات احل�شور، ومت 
التنويه بزيارة املوقع الإلكرتوين 
للبيئة  اأب��وظ��ب��ي  مبركز  اخل��ا���س 
املهنية  وال�������ش���الم���ة  وال�������ش���ح���ة 
مزيد  ع��ل��ى  للح�شول  )اأو����ش���اد( 
م���ن امل���ع���ل���وم���ات، وق����د ����ش���ارك يف 
الندوة 90 �شخ�شاً من ال�شركات 

العاملة باملنطقة.  
الآم��ن��ة ل��الأح��م��ال؛ ك��م��ا حتدثت 
عن بيئة العمل مثل توفري اأر�شية 

طبيعة  ذا  ت��ك��ون  بحيث  مالئمة 
غ����ري زل����ق����ة، وت����وف����ري الإ�����ش����اءة 

كافية يف مكان العمل وعرب امل�شار 
مع  بالأحمال،  امل��رور  اثناء  املتبع 

•• ابوظبي -وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ام�����س يف 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  م��ك��ت��ب��ه 

نائب  بافقيه  اأحمد  جمال  اأبوظبي 
مدينتي  ت����واأم����ة  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س 
تك�شا�س  بولية  وهيو�شنت  اأبوظبي 
عددا  اجلانبان  وبحث  الأم��ري��ك��ي��ة. 
الهتمام  ذات  امل���و����ش���وع���ات  م����ن 
عملية  ت���ع���زي���ز  و����ش���ب���ل  امل�������ش���رتك 

ال�شرتاتيجية وتطوير  اإدارة  مدير 
جامعة  من  اأبوظبي  ب�شرطة  الأداء 
مان�ش�شرت يف اململكة املتحدة وعنوانها 
القائد الفعال يف التغيري املوؤ�ش�شي . 
واأو�شت الدرا�شة ب�شرورة التوا�شل 
واملوظفن  الإدارة  ب����ن  ال���ف���ع���ال 

اللواء  اللقاءين  ح�شر  ال��داخ��ل��ي��ة. 
النعيمي  خلريباين  نا�شر  الدكتور 
الأمن العام ملكتب �شمو نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
الظاهري  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  وال��ع��م��ي��د 
م��دي��ر ع��ام ���ش��وؤون ال��ق��ي��ادة ل�شرطة 

ال��ت��واأم��ة ع��ل��ى ال��وج��ه الأك���م���ل. من 
رئي�س  نائب  �شمو  اطلع  اآخ��ر  جانب 
الداخلية  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
الإدارة  دك���ت���وراه يف  اأط���روح���ة  ع��ل��ى 
�شيف  الدكتور  الرائد  عليها  ح�شل 
ال��ن��ع��ي��م��ي نائب  ����ش���امل خل���ري���ب���اين 

التغيري  ع��م��ل��ي��ات  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
وحتفيزهم  امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��ح��دي��ث 
الإب������داع والب���ت���ك���ار ودجمهم  ع��ل��ى 
يف امل��وؤ���ش�����ش��ة وت��ب��ن��ي اأه��داف��ه��ا فيما 
ا�شتبيانات  على  ال��درا���ش��ة  اعتمدت 
وزارة  العاملن يف  ع��ددا من  �شملت 

اأبوظبي والعقيد حممد حميد دملوج 
الظاهري مدير عام ال�شرتاتيجية 
الداخلية  ب�����وزارة  الأداء  وت��ط��وي��ر 
ال�شعيبي  �شلطان  في�شل  والعقيد 
ال�شرتاتيجية وتطوير  اإدارة  مدير 

الأداء ب�شرطة اأبوظبي. 

حماكم دبي ودائرة الق�شاء يف اأبوظبي تبحثان تعزيز �شراكتهما لتقدمي اأف�شل اخلدمات
•• دبي-وام: 

اطلع وفد دائرة الق�شاء يف اأبوظبي على �شري عمليات توثيق املعامالت 
اإدارة كاتب العدل يف حماكم دبي. وتاأتي الزيارة يف اإطار  التي تنفذها 
تعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية والتعاون بن الهيئات احلكومية املختلفة 

على م�شتوى الدولة لال�شتفادة من اأف�شل اخلدمات واملمار�شات. كما 
اطلع الوفد خالل الزيارة على اآلية تقدمي خدمات كاتب العدل اخلا�س 
وك��ان يف  الرئي�شي.  الق�شم  توثيقها يف  التي مت  املعامالت  ومن��اذج من 
ا�شتقبال الوفد من حماكم دبي كل من عبدالرزاق القا�شم مدير اإدارة 
كاتب العدل واإبراهيم الزرعوين رئي�س ق�شم الدعم املوؤ�ش�شي وحممد 

عبيد رئي�س ق�شم كاتب العدل اخلا�س والكاتب عدل اأول نعيمة اأهلي. 
بو�شعيدان  مبارك  حممد  امل�شت�شار  من  كال  الق�شاء  دائ��رة  وفد  و�شم 
نويه�س  و�شارة عماد  والعالقات  الت�شال  باأعمال مدير قطاع  القائم 
باحث قانوين اأول باملكتب الفني لوكيل دائرة الق�شاء ونورة الظاهري 

مديرة اإدارة الأداء والتميز املوؤ�ش�شي يف الدائرة.
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اأخبـار الإمـارات
تقديرا للجهود التي بذلها خالل فرتة عمله بالدولة 

رئي�ش الدولة مينح ال�شفري ال�شيني 
و�شام اال�شتقالل من الطبقة االأوىل

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  منح 
جمهورية  �شفري  م��ن  ج��ه  ه���واجن  �شعادة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الطبقة  من  ال�شتقالل  و�شام  ال��دول��ة  ل��دى  ال�شعبية  ال�شن 
الوىل تقديرا للجهود التي بذلها خالل فرتة عمله بالدولة ما 

اأ�شهم يف تطوير وتعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون بن دولة 
الإمارات وال�شن يف املجالت كافة. وقام �شمو ال�شيخ عبداهلل 
لل�شفري  ال��و���ش��ام  بتقليد  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
خالل ا�شتقباله له مبكتبه بديوان عام وزارة اخلارجية ام�س. 
وهناأ �شموه ال�شفري بح�شوله على الو�شام متمنيا له التوفيق 
ال�شفري  اأع��رب  جهته  من  امل�شتقبلية.  مهامه  اأداء  يف  والنجاح 

الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  عن  ال�شيني 
يلعبه  الذي  البارز  وال��دور  ل�شموه  بال�شيا�شة احلكيمة  م�شيدا 

اإقليميا ودوليا. 
ووزارة  ب�شفة عامة  الدولة  للم�شوؤولن يف  �شكره  واأع��رب عن 
اخلارجية ب�شفة خا�شة على ما لقيه من تعاون خالل فرتة 

عمله ما اأ�شهم يف اإجناح مهمته. 

مب�ساركة ما يزيد عن 200 خبري ومتخ�س�س

خرباء منتدى التوطني ي�شتعر�شون اأبرز املبادرات لتعزيز ن�شب التوطني يف القطاع اخلا�ش
•• اأبوظبي - الفجر :

فندق  يف  )الثنن(  اأم�س  انطلقت 
باأبوظبي  ال��ب��ح��ر  ب���اب  ف��ريم��ون��ت 
ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال�����ش��اد���ش��ة من 
م��ن��ت��دى ال��ت��وط��ن وال����ذي تنظمه 
جم����م����وع����ة ج����ام����ع����ة اأب����وظ����ب����ي 
للمعارف ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع 
جمل�س اأبوظبي للتوطن وبرعاية 
للطريان،  الحت�������اد  م����ن  ذه���ب���ي���ة 
من  نخبة  املنتدى  ا�شتقطب  حيث 
املتحدثن من �شناع القرار وخرباء 
الب�شرية  امل����وارد  واإدارة  ال��ت��وط��ن 
واملدراء التنفيذين من القطاعن 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س ح��ي��ث و�شل 
عدد امل�شاركن يف املنتدى يف دورتها 
ال�شاد�شة ما يزيد عن 200 خبري 
التوطن  جم���ال  يف  وم��ت��خ�����ش�����س 
تطلعات  ون����اق���������ش����وا  ب�����ال�����دول�����ة، 
اأعلى  ن�����ش��ب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
للتوطن يف القطاع اخلا�س، واأثر 
التوطن يف دفع معدلت التنمية، 
الكوادر  ا�شتقطاب  وا�شرتاتيجيات 
الوظائف  يف  املتخ�ش�شة  الوطنية 
غ���ري الع���ت���ي���ادي���ة، وت��ع��زي��ز قدرة 
القطاع اخلا�س على جذب الكوادر 
املواطنة، ف�شاًل عن الرتكيز على 
املواطنة  الن�شائية  ال��ك��وادر  ج��ذب 
ق��ي��ادي��ة يف �شتى  ل�����ش��غ��ل م��ن��ا���ش��ب 

املجالت والقطاعات.
���ش��ع��ادة ع��ل��ي را����ش���د الكتبي  واأك�����د 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير 
خالل  للتوطن  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ال��ك��ل��م��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��دى اأن 
زي�����ادة الإق���ب���ال ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
املنتدى اإمنا ياأتي ترجمة وا�شحة 
عملية  دع��م  يف  امل�شاركن  مل�شاعي 

واخل��ا���ش��ة، اأح��دث��ت ف���رق حقيقي 
اع��داد املواطنن يف �شوق  يف زي��ادة 
ال�شنوات،  م��ن  �شابقها  ع��ن  العمل 
ويف ي��ن��اي��ر م��ن ه���ذا ال��ع��ام عمدت 
القيادة بالدولة اىل حتفيز القطاع 
ن�شب  م�������ش���اع���ف���ة  اإىل  اخل�����ا������س 
، كما  اأ���ش��ع��اف   10 اإىل  ال��ت��وط��ن 
احللول  و�شع  على  املجل�س  يعمل 
التوطن  نق�س  ملعاجلة  اجل��ذري��ة 
واأه����م����ه����ا  ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س  يف 
اأو�شاط  ب��ن  ال����الزم  ال��وع��ي  ب��ن��اء 
م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وبن 
املجتمعي  الوعي  ون�شر  املواطنن 
ثقافة  تطوير  يف   ت��اأث��ريه  كعامل 
ال��ع��م��ل وه���و م��ا ن��ح��ت��اج ل��ب��ن��ائ��ه يف 
الأجيال القادمة من خالل تفعيل 
النظامي  التعليم  موؤ�ش�شات  دور 
التدريب  ومعاهد  ومراك  والعايل 
والتاأهيل لإك�شاب املواطنن املعارف 
الالزمة واملهارات املتخ�ش�شة التي 
بكافة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يحتاجها 

�شرائحه.
وح��������������ث ال�������ك�������ت�������ب�������ي اخل��������������رباء 
واملتخ�ش�شن امل�شاركن يف املنتدى 
التحديات  على  الرتكيز  ع��دم  اإىل 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ت��وط��ن ح��ي��ث اأنها 
الرتكيز على  بل  للجميع  معلومة 
امل���وا����ش���ي���ع وامل����ح����اور ال���ت���ي حترز 
التوطن  عملية  يف  ملحوظ  تقدم 
م�شتقبل  مثل  اخلا�س  القطاع  يف 
وح��ا���ش��ر ال��ت��وط��ن، وال��ت��وط��ن يف 
وتطوير  وتعليم  اخلا�س،  القطاع 
الوطنية  واخل����دم����ة  امل���واط���ن���ن، 
القطاع  يف  وال��روات��ب  للمواطنن 
والقطاع  الطاقة  وق��ط��اع  اخل��ا���س 
اإىل  البحري والقطاع املايل، لفتاً 
اأن���ه ان��ط��الق��اً م��ن اإمي����ان املجل�س 

وا���ش��ح��ة لتخطيط  ت�����ش��ع خ��ط��ط 
ال���ت���ع���اق���ب ال���وظ���ي���ف���ي، ول����ك����ن يف 
خ�������ش���م ����ش���ع���ي دول��������ة الإم�����������ارات 
العربية املتحدة بتوجيهات القيادة 
موؤ�شرات  يف  التفوق  اإىل  الر�شيدة 
الجتاه  فعلينا  العاملية  التناف�شية 
�شركات قطاعات  لت�شجيع  بو�شوح 
تعاقب  خ��ط��ط  ل��و���ش��ع  الأع����م����ال 
خا�شة  للتنفيذ،  ق��اب��ل��ة  وظ��ي��ف��ي��ة 
للتنمية  الدويل  املعهد  تقرير  واأن 
اأن دول��ة الإمارات  اأك��د  يف �شوي�شرا 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ح��ا���ش��ل��ة على 
احلكومية  الكفاءة  يف  الأول  املركز 
املراكز  ع��ل��ى  للحفاظ  �شعينا  ويف 
لهذا  الدولة  حققتها  التي  الأوىل 
بالهتمام  ال��ب��دء  ال�����ش��روري  فمن 
والتي  الوظيفي  التعاقب  بخطط 
ب��دي��ل للقيام  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
الهيكل  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب��ال��وظ��ائ��ف 
التنظيمي للموؤ�ش�شة وذلك لتفادي 

وا�شتباق اأي م�شكالت.
اأحمد  الدكتور  اأو�شح  جانبه  ومن 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ب��در 
ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ع��ارف ب���اأن 
امل��ج��م��وع��ة ق���ام���ت ب��ت��ن��ف��ي��ذ بحث 
ودرا�������ش������ة ع���ل���م���ي���ة ����ش���م���ل���ت اأك�����رث 
222 م��وؤ���ش�����ش��ة و����ش���رك���ة يف  م���ن 
ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل����ا�����س من 
النفط  م��ث��ل  م���ت���ع���ددة  ���ش��ن��اع��ات 
الهند�شية،  واخل����دم����ات  وال����غ����از، 
والتمويل،  وامل�������ش���ارف  وال���ب���ن���اء، 
وال����ط����ريان، والإع������الم والإع�����الن 
والطاقة  والتعليم  والت�����ش��الت، 
وال�شفر،  وال�����ش��ي��اح��ة  وال�����ش��ح��ة، 
الدرا�شة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  وغ���ريه���ا، 
تو�شلت اإىل عدد من الإح�شائيات 
% من   74.2 اأن  والنتائج ومنها 

التوطن يف القطاع اخلا�س ورغبة 
التجارب  م����ن  ل����ش���ت���ف���ادة  م��ن��ه��م 
يف  واحل��ال��ي��ة  ال�شابقة  وامل���ب���ادرات 
م�شرياً  التوطن،  اأه���داف  حتقيق 
اأهمية  اخل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع  اأن  اإىل 
اقت�شادنا  من���و  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تعزيز  يف  احليوي  ل��دوره  الوطني 
ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ش��ادي م���ن خالل 
ال��ق��ط��اع��ات غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة وهذا 
التناف�شية  ت��ق��ري��ر  اإل��ي��ه  اأ����ش���ار  م��ا 
اأبوظبي الذي اأو�شح  الأول لإمارة 
تنامي القطاعات غري النفطية يف 
الق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي وه���و م��ا يعترب 
اأم�����را اأ���ش��ا���ش��ي��ا ل��ال���ش��ت��دام��ة على 
امل���دى ال��ط��وي��ل، لكن ب��ال��رغ��م من 
القطاع  ال��ذي يلعبه  الكبري  ال��دور 
القت�شاد  ت���ط���وي���ر  يف  اخل����ا�����س 
توظيف  ن�����ش��ب��ة  اأن  اإل  ال���وط���ن���ي  
ال����ك����وادر الإم����ارات����ي����ة ف��ي��ه حتتاج 
اجلهود  لزيادة  مراجعة  وقفة  اإىل 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  املبذولة 

الرائدة.
جمل�س  ه��دف  اأن  الكتبي  واأو���ش��ح 
م�شاركة  ه���و  ل��ل��ت��وط��ن  اأب���وظ���ب���ي 
امل��واط��ن��ن على  اإع���داد وحتفيز  يف 
القطاع  ه��ذا  يف  بفاعلية  امل�شاركة 
ت���ق���ف م�����ش��اه��م��ت��ه��م عند  ال�������ذي 
العاملة  القوى  اإجمايل  من   4%
اأبوظبي  اإم��������ارة  يف  الإم����ارات����ي����ة 
الأول  التناف�شية  ت��ق��ري��ر  بح�شب 
اأن  اإىل  لف���ت���اً  اأب���وظ���ب���ي،  لإم�������ارة 
كعام  حتديده  مت  وال��ذي   2013
تعاىل  اهلل  ب��ح��م��د  مت  ال���ت���وط���ن 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة تنفيذ  وب��دع��م 
التوطن  م����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ن 
احلكومية  و����ش���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 

وطنية  م�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ت��وط��ن  اأن 
م�شرتكة فقد قام بتطوير العالقة 
العمل  ���ش��رك��ائ��ه م���ن ج���ه���ات  م���ع 
والباحثن عن عمل واأن�شاأ البوابة 
الل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��ل رحلة 
ب��اق��ة خدمات  وت���ق���دم  ال��ت��وظ��ي��ف 
وقت  اأي  يف  للطرفن  الكرتونية 
وم���ن اأي م��ك��ان ك��م��ا جت��م��ع ع���دداً 
والح�شاءات  البيانات  م��ن  ك��ب��رياً 
لقاعدة  الأوىل  النواة  ت�شكل  التي 
للقوى  ���ش��ام��ل��ة  وط���ن���ي���ة  ب���ي���ان���ات 
ال���ع���ام���ل���ة وخ����ط����ط ال���ت���وط���ن يف 
الإمارة، بالإ�شافة اإىل ذلك تعزيزاً 
والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  لدور 
من�شة  بتطوير  اأي�شاً  املجل�س  قام 
الإعالن  �شيتم  جديدة  الكرتونية 
وب�شكل عملي  ت�شاهم  عنها قريبا  
املبذولة  اجل���ه���ود  يف  م����رة  لأول 
احتياجات  ب��ن  الفجوة  لتقلي�س 
التعليم  ال��ع��م��ل وخم��رج��ات  ���ش��وق 
ال��ع��ال.  وم��ن جانبه ق��دم الدكتور 
عثمان اخلوري الرئي�س التنفيذي 
للموارد الب�شرية يف �شركة اأبوظبي 
تناول  ع��ل��م��ي��اً  ل��ل��م��ط��ارات ع��ر���ش��اً 
م����ن خ����الل����ه ال���ت���ط���ب���ي���ق الأم����ث����ل 
ملواجهة مع�شلة توؤرق العديد من 
املوؤ�ش�شات وال�شركات يف القطاعن 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س ت��ت��م��ث��ل يف 
التعاقب  خلطط  الأن�شب  التفعيل 
الوظيفي والتي متكن املوؤ�ش�شة من 
احلفاظ على ال�شتمرارية والعمل 
على  اأن����ه  اإىل  م�����ش��رياً  ب�����ش��ال���ش��ة، 
العاملية  الإح�شاءات  اأن  الرغم من 
اإىل   70% م����ن  اأن  اإىل  ت�����ش��ري 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من   75%
املتحدة  واململكة  اأوروب��ا  العاملية يف 
مل  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 

الدرا�شة  �شملتها  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات 
�شنوي  ه�����دف  ل��ن��ف�����ش��ه��ا  و����ش���ع���ت 
من  و61.7%  ال��ت��وط��ن  لن�شبة 
ال�شتطالع  �شملها  التي  املوؤ�ش�شات 
حتقيق  ع���ل���ى  ب���ق���درت���ه���ا  ت�����وؤم�����ن 
اإليها  تتطلع  التي  التوطن  ن�شبة 
من  املقبلة  �شنوات  اخلم�س  خ��الل 
2015 2019-، بينما خ�ش�شت 
ال�شركات  ت��ل��ك  م���ن   72.8%
املوؤ�ش�شة  داخ�������ل  ع���م���ل  وح��������دات 
لتنفيذ خطط  واأق�شام متخ�ش�شة 
التوطن وحتقيق اأهدافها والن�شب 

التي ت�شعى اإليها.
الدرا�شة  اأن  ب��در  الدكتور  واأ���ش��اف 
العوامل  اأك�����رث  اأن  اإىل  خ��ل�����ش��ت 
املواطنن  امل��وظ��ف��ن  ال��ت��ي جت���ذب 
ان�شمامهم  ل��دى  عنها  ويبحثون 
الفوائد  ه��ي  اإىل وظ��ائ��ف ج��دي��دة 
بن�شبة  ال���وظ���ي���ف���ي���ة  وال���������ش����روط 
اهتمامهم  ي��اأت��ي  بينما   ،68%
ب��ال��ت��ق��دم ال��وظ��ي��ف��ي ال�����ش��ري��ع اإىل 
بخطط  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا   ،59%
بها  فيهتمون  الوظيفي  التطوير 
العمل  �شاعات  اأم��ا   ،58% بن�شبة 
ن�شبة  اإىل  بها  فقد و�شل الهتمام 

%48، والتفاعل يف العمل بن�شبة 
منها  ع���دد  يبحث  بينما   43%
وظائف  على  احل�شول  فر�س  عن 
مو�شحاً   ،38% بن�شبة  ق��ي��ادي��ة 
اأكرث  اأن  وج���دت  ال��درا���ش��ة  اأن  اإىل 
التوطن  واجهت  التي  التحديات 
قلة  ه����ي   2014 ال����ع����ام  خ�����الل 
ال�شناعة،  تخ�ش�شات  يف  اخل���ربة 
يتعلق  فيما  عالية  توقعات  وو�شع 
والتوقعات  الوظيفية،  ب��ال��ف��وائ��د 
واملواقع  ال��رتق��ي��ات  يف  ال�شخ�شية 
الوظيفي  ال��ه��ي��ك��ل  يف  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ال�شناعات  بع�س  ج��اذب��ي��ة  وم���دى 

عن غريها للموظفن املواطنن.
اأحد  لعل  واأن  ب��در  الدكتور  ولفت 
اإليها  تو�شلت  التي  احلقائق  اأب��رز 
العتقاد  الدرا�شة هي دح�س  تلك 
اخلاطئ باأن املوظفن املواطنن ل 
ي�شتمرون كثرياً يف وظيفة واحدة، 
حيث وجدت الدرا�شة اأن اثنن من 
وظائفهم  يف  يبقون  ث��الث��ة  اأ���ش��ل 
ملدة ت�شل اإىل 3 �شنوات وما يقارب 
ملدة  وظائفهم  يف  يبقون   25%
الأخذ  م��راع��اة  مع  �شنوات،  خم�س 
تواجه  حتديات  وج��ود  العتبار  يف 

تتعلق  امل���وظ���ف���ن  ه�������وؤلء  ب��ع�����س 
مبدى توفر بيئة العمل املحفزة.

الدورة  من  الأول  اليوم  �شمل  كما 
التوطن"  ل�"منتدى  ال�����ش��اد���ش��ة 
عدد  اآراء  ت��ن��اول��ت  ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ة 
الدرا�شة  نتائج  يف  امل�����ش��ارك��ن  م��ن 
جمموعة  بها  قامت  التي  العلمية 
جامعة اأبوظبي للمعارف، كما قدم 
و���ش��ام ه��ا���ش��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س التعلم 
للطريان"  "الحتاد  يف  والتنمية 
عر�شاً علمياً تناول جتربة ال�شركة 
يف ا�شتخدام التعلم والتنمية جلذب 
والحتفاظ  وت�شغيلهم  املواطنن 
ب���ه���م، وق�����دم ال���دك���ت���ور ج��ا���ش��م اآل 
علي نائب املدير التنفيذي لقطاع 
مبوؤ�ش�شة  امل�������ش���رتك���ة  اخل����دم����ات 
تناول  علمياً  عر�شاً  لالإعالم  دبي 
اجليل  اإدارة  حت����دي����ات  خ����الل����ه 
اجلديد يف الدولة، كما قدم �شعادة 
اأحمد �شبيب الظاهري املدير العام 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  زاي���د  ملوؤ�ش�شة 
والإن�������ش���ان���ي���ة ع���ر����ش���اً ت���ن���ول من 
الع�شكرية  اخل��دم��ة  ت��اأث��ري  خالله 
التوطن وكيف ميكن للعمل  على 

التطوعي اأن يعزز �شبل التوطن.

ُحرمة احلياة اخلا�سة وحتديات العامل الإفرتا�سي يف ندوة قانونية دولية تنظمها جامعة المارات اليوم 

 د. حبيبة ال�شام�شي : �شبكات التوا�شل االجتماعي اأوجدت بيئة خ�شبة الإنتهاك خ�شو�شيات االآخرين
 •• العني-الفجر: 

مب���������ش����ارك����ة خ���������رباء ق���ان���ون���ن 
ودول����ي����ن م����ن دول������ة الم�������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وال�����ولي�����ات 
وجمهورية  الم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
املغربية  واململكة  العربية  م�شر 
واجلمهورية اللبنانية ينظم ق�شم 
القانون اخلا�س بكلية القانون يف 
جامعة المارات العربية املتحدة 
ن�������دوة دول����ي����ة ب����ع����ن����وان ُح���رم���ة 
احلياة اخلا�شة وحتديات العامل 
الإفرتا�شي يف التا�شعة من �شباح 
الثالثاء احلادي ع�شر من  اليوم 
نوفمرب اجلاري على م�شرح كلية 
باملبنى  للطالب  املعلومات  تقنية 

الهاليل للجامعة .
وعن اأهمية الندوة قالت الدكتورة 
ال�شام�شي  ���ش��امل  ���ش��ي��ف  ح��ب��ي��ب��ة 
اأ�شتاذة القانون اخلا�س باجلامعة 
الطلبة  ل�شوؤون  العميد  م�شاعدة 

م�������ش���اع���اً ع����رب غ�����رف ال���درد����ش���ة 
 ، الإجتماعي  التوا�شل  و�شبكات 
مما يوجد بيئة خ�شبة  لالإنتهاك 
الفرتا�شي،  ال��ع��امل  خ���الل  م��ن 
وه���ذا م��ا دف���ع دول ال��ع��امل ل�شن 
قوانن خا�شة بجرائم  احلا�شوب 

والنرتنت .
ال�شام�شي  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت   
انه �شوف ت�شلط الندوة الأ�شواء 
امل��و���ش��وع م��ن خ��الل ثالثة  على 
حماور : املحور الأول : الأ�شا�س 
حلرمة  وال����ق����ان����وين  ال�������ش���رع���ي 
وامل�����ح�����ور   ، اخل����ا�����ش����ة  احل�����ي�����اة 
الإلكرتونية  التحديات   : الثاين 
املعا�شرة وحرمة احلياة اخلا�شة 
الثالث: نطاق احلق  اأما املحور   ،
ب���ن حقوق  يف احل���ي���اة اخل��ا���ش��ة 

الأفراد وم�شلحة املجتمع.
 

جل�شات الندوة
الأوىل  اجل���ل�������ش���ة  و����ش���ت���ن���اق�������س 

ورق��ة احلق   ، اخل��ا���س باجلامعة 
الت�شريعات  بن  اخل�شو�شية  يف 
والأجنلو�شك�شونية  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
ا�شتاذ  زن��ط��ار  ل��ل��دك��ت��ور احم��م��د 
ال���ق���ان���ون اخل���ا����س ب��اجل��ام��ع��ة ، 
اخل�شو�شية  يف  احل����ق  وورق������ة 
واحلق يف الو�شول اىل املعلومات 
لالأ�شتاذ روجيه اخلوري امل�شت�شار 
حكم  لتطوير  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  يف 

القانون والنزاهة يف لبنان  .
باجلل�شة  ال������ن������دوة  وت���خ���ت���ت���م 
حممد  �شرياأ�شها   والتي  الثالثة 
�شتناق�س  وال����ت����ي  ال���ط���الف���ح���ة 
اخل�شو�شية  يف  احل���ق  م��و���ش��وع 
ال�����ش��ري��ع��ة وال��ق��ان��ون والتي  ب��ن 
اأوراق  ث��الث  مناق�شة  �شتت�شمن 
الواردة  القيود  :ورق���ة  ه��ي  عمل 
ع��ل��ى ح��رم��ة احل��ي��اة اخل��ا���ش��ة يف 
�شقوط   - ال���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة 
للدكتور  اأمن����وذج����اً  ال���ش��ت��ئ��ذان 
امل����رزوق����ي رئي�س  ح�����ش��ن حم��م��د 

رئ��ي�����ش��ة ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة : يعد 
من  اخل���������ش����و�����ش����ي����ة  يف  احل��������ق 
بالإن�شان  ال��ل�����ش��ي��ق��ة  احل����ق����وق 
ج���دل كبري  م��ث��ار  وك����ان ولزال  
ب���ن ف��ق��ه��اء ال���ق���ان���ون ، ك��م��ا اأن 
حرمة احلياة اخلا�شة وقد�شيتها 
احل�شارات  اهتمام   حمط  كانت 
 ، ال�شماوية  والأدي����ان   ، القدمية 
ود�شاتري وقوانن العامل ، وكانت 
ومتفاوتة  احلماية خمتلفة  هذه 
بن جمتمع و اأخر ، وزمان واأخر 
، ولكن ثورة املعلوماتية  و�شيطرة 
ال�������ش���ب���ك���ة ال���ع���ن���ك���ب���وت���ي���ة  رك����زت 
الأن���ظ���ار ح���ول ����ش���رورة  توحيد 
اجل����ه����ود  ل��و���ش��ع ق����واع����د  حتى 
اأول���ئ���ك  ال��ذي��ن يجعلون  حت��م��ي 
حياتهم ال�شخ�شية  وا�شرارهم و 
واأخطرها  تفا�شيل حياتهم   اأدق 
ور�شائلهم  مكاملاتهم  ذل��ك  وم��ن 
الفيديو  وم��ق��اط��ع   ، و����ش���وره���م 
ال�شخ�شية  ملنا�شبتهم  امل�����ش��ورة 

للخبري  ال�����ش��ي��رباين  وال���ق���ان���ون 
ال���������دويل  امل���ح���ام���ي الأم���ري���ك���ي 
ال��دك��ت��ور ج��وزي��ف ���ش��م��ول هوفر 
اخلا�شة  احل���ي���اة  ح���رم���ة  ورق�����ة 
اللكرتونية  والتحديات  للعامل 
للم�شت�شارة والقا�شية يف حمكمة 
مليكة  املغربية  باململكة  النق�س 

ابن زاهر .
الثانية  اجلل�شة  �شتناق�س  فيما 
اأحمد  الدكتور  �شرياأ�شها  وال��ت��ي 
نطاق  مو�شوع  للندوة  ال��زع��اب��ي 
احل����ق يف احل���ي���اة اخل���ا����ش���ة بن 
وم�شلحة  الف����������راد  م�����ش��ل��ح��ة 
�شتت�شمن  وال�����ت�����ي  امل���ج���ت���م���ع  
 : ه��ي  عمل  اأوراق  ارب���ع  مناق�شة 
الرقمي  الن�شيان  يف  احل��ق  ورق��ة 
اللبناين  ال��ق��ا���ش��ي  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ار 
احلق  ورق����ة   ، ال���ف���رزيل  مي�شيل 
اخل�شو�شية  ب���ن  ال�������ش���ورة  يف 
للدكتور  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  وح���ق���وق 
اأ�����ش����ام����ة ب������در ا����ش���ت���اذ ال���ق���ان���ون 

الربوفي�شور  ���ش��رياأ���ش��ه��ا  وال���ت���ي 
مو�شوع  ل��ل��ن��دوة  �شعيب  جم��دي 
املعا�شرة  اللكرتونية  التحديات 
" والتي  وحرمة احلياة اخلا�شة 
اأوراق  اأرب����ع  مناق�شة  �شتت�شمن 
احل���ي���اة  "حماية   : ه�����ي  ع���م���ل 
واحلا�شر  امل���ا����ش���ي   : اخل���ا����ش���ة 
اخلبري  للربوفي�شور   وامل�شتقبل 
الدين  ح�شام  ال���دويل  وامل��ح��ام��ي 
ك��ل��ي��ة احلقوق  الأه������واين ع��م��ي��د 
وهو  �شابقا  �شم�س  ع��ن  بجامعة 
ك��ت��ب يف  ق���ان���وين  اأك����ادمي����ي  اأول 
ح���رم���ة احل���ي���اة اخل���ا����ش���ة احلق 
عليه   وح�������ش���ل  اخل�����ش��و���ش��ي  يف 
مب�شر  التقديرية  الدولة  جائزة 
1977 ، ورق���ة م��دخ��ل اىل  ع��ام 
الطابع  ذات  ال��ب��ي��ان��ات  م��ع��اجل��ة 
الدكتور   امل���ح���ام���ي  ال�����ش��ي��رباين 
و�شيم حرب رئي�س املركز العربي 
والنزاهة  القانون  حكم  لتطوير 
املهني  ال�����ش��ر  ورق�����ة   ، ل��ب��ن��ان  يف 

ال�شالمية  ال����درا�����ش����ات  ق�����ش��م 
املدنية   امل�شئولية  ورق��ة   ، بالكلية 
مل��وظ��ف��ي ���ش��رك��ات الت�������ش���الت " 
ا�شتاذ  ال�شعيبي  ف����وؤاد  ل��ل��دك��ت��ور 
القانون يف جامعة عجمان للعلوم 
وورق�����ة حرمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ال�شريعة  ب���ن  اخل��ا���ش��ة  احل���ي���اة 
الت�شريعات  و  الإ������ش�����الم�����ي�����ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة يف دول������ة الم�������ارات 
العربية املتحدة للدكتور عبداهلل 
بن �شامل اآل طه الطنيجي ا�شتاذ 

الدرا�شات ال�شالمية باجلامعة.
املنظمة  اللجنة  رئي�شة  واأ�شافت 
ل���ل���ن���دوة : ����ش���ت���ق���دم ال�����ن�����دوة يف 
ختامها جمموعة من املقرتحات 
يف  �شت�شاهم   ال��ت��ي  وال��ت��و���ش��ي��ات 
زي����ادة احل��م��اي��ة امل��ف��رو���ش��ة على  
وحماية  اخل�����ش��و���ش��ي��ة  يف  احل���ق 
احلياة اخلا�شة ، بدًء من اإهتمام 
الأ����ش���رة ال��دول��ي��ة ب�����ش��ون احلق 
الو�شائط  ع��رب  اخل�شو�شية  يف 

بالقوانن  م��روراً  و  الإلكرتونية 
امل��ق��ارن��ة  الأج��ن��ب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ، 
الت�شريعات  بن�شو�س  ومقارنتها 

الوطنية يف الدولة .
القانون قد  ع��م��ادة كلية  وك��ان��ت   
���ش��ك��ل��ت جل���ن���ة ل����الإ�����ش����راف على 
حبيبة  الدكتورة  برئا�شة  الندوة 
وع�شوية  ال�شام�شي  �شامل  �شيف 
احممد  الربوفي�شور   : م��ن  ك��ال 
والربوفي�شور   ، زنطار  الم��راين 
اأ�����ش����ام����ة ب������در وال���ربوف���ي�������ش���ور 
حممد  والدكتور   ، غ��ادي  يا�شن 
يو�شف  والإع���الم���ي  ال��ط��الف��ح��ة 

املعمري .

فرع الهالل االأحمر و�شرطة ال�شارقة يحذران من خماطر التدخني
•• ال�شارقة -وام:

نظم ف��رع هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر يف 
ال�شارقة بالتعاون مع القيادة العامة 
ل�شرطة ال�شارقة دورة حول دوافع و 
خماطر التدخن. وتناولت الدورة - 
مب�شاركة عدد من موظفي الهيئة - 
التعريف باأ�شرار التدخن و اأ�شاليب 
للحد  ال��الزم��ة  املجتمعية  التوعية 

من تاأثرياته على الفرد و املجتمع. 
ال�شويدي  حم��م��د  خ��م��ي�����س  ورح����ب 
م����دي����ر ف������رع ال����ه����الل الأح�����م�����ر يف 
ال�شارقة خالل الدورة بامل�شاركن .. 
جلهودهم  الهيئة  تقدير  عن  معربا 
الإن�شاين  العمل  ب��اآل��ي��ات  ل��الرت��ق��اء 
وم�شاركتهم  ح��ر���ش��ه��م  خ���الل  م���ن 
يف ف���ع���ال���ي���ات م���ث���ل ه�����ذه ال�������دورات 
التدريبية . واأ�شاد بال�شراكة القائمة 
بن الفرع و القيادة العامة ل�شرطة 
ال�شارقة يف خمتلف املجالت . وقال 
الت�شغيلية  اخل��ط��ة  اإن  ال�����ش��وي��دي 
التدخن  مكافحة  جمال  يف  للهيئة 
ت�شرت�شد  ل�����الإدم�����ان  ال���ت�������ش���دي  و 
الوطنية  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  مب��ح��اور 
واأو�شح   . ال�����ش��دد  ه���ذا  يف  ل��ل��دول��ة 
عدد  م��ع  �شراكتها  ع��ززت  الهيئة  اأن 
وتعمل  ال�����دول�����ة  يف  اجل����ه����ات  م����ن 
براجمها  لتنفيذ  م��ع��ه��ا  ب��ال��ت��ع��اون 
للتعريف  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  و  ال��ت��وع��وي��ة 
باأ�شرار التدخن . واأكد اأن الت�شدي 

للتدخن و الوقاية منه من الربامج 
توليها  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  و  ال��دائ��م��ة 
اإىل  لفتا   .. كبريا  اهتماما  الهيئة 
التوعية  تت�شمن  الهيئة  برامج  اأن 
مب��خ��اط��ر ال��ت��دخ��ن ب��اع��ت��ب��اره من 
وطرق  لل�شحة  الرئي�شية  امل��ه��ددات 
واأ�شاف   . عنه  الإق���الع  و  مكافحته 
تكللت  الهيئة  ج��ه��ود  اأن  ال�����ش��وي��دي 
لالإقالع  الوحدات  من  عدد  باإن�شاء 
الدولة  م���دار����س  يف  ال��ت��دخ��ن  ع���ن 
التعليمية  امل��ن��اط��ق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وت���ك���وي���ن ف����ري����ق ����ش���ف���راء ال���ه���الل 
الأح��م��ر ل��ل��وق��اي��ة م��ن الإدم�����ان من 
اأقرانهم  القيادات الطالبية لتوعية 
مب��خ��اط��ر الإدم��������ان وت����اأث����ريه على 
الن�شيج الجتماعي وتهديده جلهود 
الجتماعية  و  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإ�شدار  ال��ربن��ام��ج  يت�شمن  ك��م��ا   ..
تب�شر  ال��ت��ي  وامل��ط��ب��وع��ات  الكتيبات 
مبخاطر التدخن اإىل جانب تنظيم 

الندوات واملحا�شرات التثقيفية . 

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ م���ري دراز 
باك�شتان   - �شيل خان  خان 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رق�������������������������م)4102222( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/9397495

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ زي�������ارول 
عبدالكرمي    - بنغالدي�س 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رق������������������������م)1569216( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/7983220

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ جمال ح�شن 
ر����ش���ت���م ع���ل���ي ���ش��ي��ك��دي��ر - 
بنغالدي�س اجلن�شية- جواز 
�شفره رقم)0195584( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/7983220

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ بيدي�شا قو�س 
بي�شوي�شوار قو�س  - هندي 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )H8410455 رقم)
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/8230856

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ مو�شى احمد 
ن�����ور ال����دي����ن����ى    - اي�����ران 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رق�����������������م)17146712( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/7833388

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ روفلن بانحوج ريا�س  - الفلبن 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج�����واز ����ش���ف���ره  رق����م ���ش��ف��ره رقم 
عليه  ي��ع��رث  مم���ن  ي��رج��ى   -  )5468682(
ت�شليمه ب�شفارة الفلبن او اقرب مركز �شرطة 

بالمارات.  

اعـالن قطع عالقة
بهذا تعلن �شركة اأهال لال�شت�شارات  ودرا�شات اجلدوى القت�شادية 
ذ م م- ومقرها عجمان  ،باأنها �شوف تعلن اقامة املذكور/ في�شل 

رووؤف قري�شي بريطاين اجلن�شية يحمل جواز �شفر رقم
 P  GBR 705441295  واقامة رقم )6018991( فعلى ممن 
اأية مطالبات على املذكور جتاه ال�شركة الت�شال على رقم  لديه 

)0504322601(

اعـالن قطع عالقة واإن�صحاب من ال�صركة
بهذا تعلن �شركة /مريتلو براند�س) �س ذ م م( عن قطع 
ع��الق��ت��ه��ا ال�����ش��ي��د: حم��م��د ع���ارف ع��ب��دال��رح��ي��م �شجادى 
 )K11965154( ايراين اجلن�شية- جواز �شفر رقم(
امل���ذك���ورة اع���اله م��ن تاريخ  ال�����ش��رك��ة  ح��ي��ث ان�شحب م��ن 
7/2/2013 وال�شركة غري م�شئوولة عن اأية التزامات 
بها  يقوم  ت�شرفات  واى  ال�شركة  جت��اه  طرفه  من  ماليه 
على م�شئووليته اخلا�شة. وال�شركة غري م�شوؤولة عن اأية 

ت�شرفات يقوم بها. 
ن�سر هذا العالن على م�سئوولية ال�سركة
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن حممد ي�شدر قرارا بالتعرفة املوحدة للموا�شالت العامة يف اإمارة دبي 

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
بع�س  بتعديل   2014 ل�شنة   29 رقم  القرار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ل�شتخدام  املوحدة  التعرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   3 رقم  النظام  اأحكام 
املوا�شالت العامة يف اإمارة دبي. يهدف القرار اإىل ت�شجيع فئات املجتمع 
ال��ع��ام��ة وذل���ك م��ن خ��الل تنظيم  امل��وا���ش��الت  ا���ش��ت��خ��دام  املختلفة على 
حت�شيل تعرفة ا�شتخدام املوا�شالت العامة يف اإمارة دبي على نحو مي�شر 
باأن  العليا  القيادة  ويتوافق مع خطط احلكومة نحو ترجمة توجيهات 
تكون دبي مدينة ذكية. كما يهدف اإىل تخفيف الأعباء املالية عن بع�س 
فئات املجتمع مثل كبار ال�شن وم�شتحقي امل�شاعدة الجتماعية والطالب 
النقل  لو�شائل  ا�شتخدامهم  عند  خمف�شة  تعرفة  منحهم  �شيتم  حيث 

العامة اخلا�شعة للتعرفة. وي�شتبدل القرار يف مادته الأوىل كلمة  القرار 
بكلمة  النظام اأينما وردت يف النظام رقم  3 ل�شنة 2009 ب�شاأن التعرفة 
التنفيذية  دبي ولئحته  اإم��ارة  العامة يف  املوا�شالت  املوحدة ل�شتخدام 
وخدمات  وامل��راف��ق  النقل  و�شائل  الثانية  م��ادت��ه  وع��رف��ت  وتعديالتها. 
املوا�شالت العامة اخلا�شعة للر�شوم..كذلك التعرفة املوحدة واملخف�شة 
على  الرابعة  امل��ادة  ون�شت  اخلدمات.  من  امل�شتفيدة  الفئات  اإىل  اإ�شافة 
اأن يكون ا�شتخدام و�شائل النقل العامة يف املناطق املحددة نظري تعرفة 
موحدة يتحدد مقدارها وفقا ملا هو مبن يف اجلدول رقم  1 امللحق بالقرار 
ووفقا لثالثة م�شتويات الأول يطبق على الرحالت التي تبداأ وتنتهي يف 
ونقطة  الرحلة  بدء  نقطة  بن  امل�شافة  تكون  اأو  التعرفة  منطقة  نف�س 
النتهاء ل تزيد على ثالثة كيلو مرتات ..والثاين يطبق على الرحالت 
التي تبداأ يف منطقة تعرفة وتنتهي يف منطقة تعرفة جماورة لها ..اأما 

م�شتوى التعرفة الثالث فيطبق على الرحالت اإىل ثالث مناطق تعرفة 
اأو اأكرث ..وحتدد تكاليف اإ�شدار التذاكر والبطاقات وفقا ملا هو مبن يف 
التنفيذية للقرار  بالقرار. كما حتدد الالئحة  امللحق   3 رق��م   اجل��دول 
اأ�شكال التذكرة الورقية املوحدة والبطاقة الإلكرتونية املوحدة بنوعيها 
املعرفة وغري املعرفة والبيانات التي يجب اأن تت�شمنها كل من التذكرة 
والبطاقة. ون�س القرار يف مادته ال�شابعة على اأن مينح الطالب وكبار 
ال�شن وم�شتحقو امل�شاعدات الجتماعية تعرفة خمف�شة عند ا�شتخدامهم 
الدرجات العادية لو�شائل النقل العامة اخلا�شعة للتعرفة املوحدة على 
للبطاقة  ا�شتخدامهم  عند  دره���م   3.75 اإىل   1.50 ب��ن  ت���رتاوح  اأن 
الإلكرتونية املعرفة ..كما حدد القرار يف اجلدول رقم  2 قيمة التعرفة 
اخلا�شة بالتذاكر اأو البطاقات وفقا ملدة �شالحيتها يف حن ن�شت املادة 
الثامنة على اأن ل يخ�شع الأطفال ممن هم دون �شن اخلام�شة وكذلك 

واأو�شح  املقررة.  املخف�شة  اأو  املوحدة  للتعرفة  الإعاقة  ذوو  الأ�شخا�س 
القرار كذلك تكاليف اإ�شدار التذاكر والبطاقات على اأن تكون درهمن 
للتذكرة الورقية املوحدة و�شتة دراهم للبطاقة الإلكرتونية غري املعرفة 
و50 درهما للبطاقة الإلكرتونية املعرفة للدرجة العادية و 60 درهما 
لت�شجيل  درهما  و30  الذهبية  للدرجة  املعرفة  الإلكرتونية  للبطاقة 
البطاقة الإلكرتونية غري املعرفة  عادية اأو ذهبية و 30 درهما لإ�شافة 
اأ�شكال مميزة على البطاقة الإلكرتونية املعرفة  عادية اأو ذهبية . ومن 
املو�شالت  و�شائل  ا�شتخدام  �شهولة  تعزيز  يف  القرار  ي�شهم  اأن  املنتظر 
العامة يف الإمارة من خالل تنوع خيارات التذاكر والبطاقات وال�شتفادة 
من امليزات التي حتققها ملا يف ذلك من اآثار اإيجابية عامة على منظومة 
النقل اجلماعي يف دبي على اأن ين�شر القرار يف اجلريدة الر�شمية ويعمل 

به من تاريخ ن�شره.

اأ�سادت برعاية ودعم اأم الإمارات وحرم حاكم ال�سارقة

مر�شدات راأ�ش اخليمة ت�شتقبل مديرة االإقليم العربي باجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة

للو�سول اإىل اأكرب قطاع ممكن من �سباب اخلليج

الزياين ي�شتقبل فريق ترويج جائزة فاطمة بنت مبارك لل�شباب العربي الدولية

•• راأ�ص اخليمة-الفجر :

زارت اليوم مفو�شية مر�شدات راأ�س 
مر�شدات  جلمعية  التابعة  اخليمة 
مي�شلن  الدولية  القائدة  الم��ارات 
العربي  الإقليم  م��دي��رة  انطونيان 
للمر�شدات  ال���ع���امل���ي���ة  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
القائدة  ترافقها  الك�شافة  وفتيات 
ع�شوة  حديد  بخيت  جناة  الدولية 
العاملية  باجلمعية  العربية  اللجنة 
الك�شافة  وف���ت���ي���ات  ل���ل���م���ر����ش���دات 
عبدالرحمن  ن������ورة  وال����دك����ت����ورة 
جمعية  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب����ة  امل�����دف�����ع 
ي�شر  وال��ق��ائ��دة  الإم����ارات  مر�شدات 
والربامج  ال��ت��دري��ب  م�شئولة  زاي��د 

باجلمعية .
حيث اطلعن على �شري العمل وعلي 
باملفو�شية  وامل�������ش���اري���ع  اخل���ط���ط 
وكانت يف ا�شتقبالهم القائدة مرمي 
رئي�شة  ال�����ش��ح��ي  ���ش��ع��ي��د  ع����ب����داهلل 
مر�شدات  مفو�شية  اإدارة  جمل�س 
املجل�س  وع�������ش���وات  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
ال��ل��وات��ي اج��ت��م��ع��ن وق��دم��ن تقرير 
م��ف�����ش��ل ع����ن ����ش���ري احل����رك����ة وعن 
اعداد الزهرات واملر�شدات وال�شابات 

اللواتي ان�شممن املفو�شية .
م����رمي عبداهلل  ال���ق���ائ���دة  وا�����ش����ادت 
مر�شدات  رئ��ي�����ش��ة  ال�����ش��ح��ي  ���ش��ع��ي��د 
والدعم  ب��اله��ت��م��ام  راأ�����س اخل��ي��م��ة 

التنمية  يف  ت�شاهم  تطوعية،  اأهلية 
متطورة  ب���اأ����ش���ال���ي���ب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وخطوات عملية لن�شر الوعي بفكر 
وعلى  الإر�شادية.  الأن�شطة  وثقافة 
ال��رئ��ي�����ش��ة اخلم�س  ق��ي��م اجل��م��ع��ي��ة 
ال���وع���د – ال��ق��ان��ون – ال��ت��ط��وع – 

التنمية – ال�شالم.
وق���ال���ت ال��ق��ائ��دة م���رمي ال�����ش��ح��ي : 
الإم���ارات  م��ر���ش��دات  جمعية  تعترب 
الرائدة  التطوعية  اجلمعيات  م��ن 
تهتم  وال����ت����ي  الإم������������ارات  ب����دول����ة 
ب�����ش��ئ��ون ب��ن��ت الإم�������ارات واإع���داده���ا 
الإعداد املطلوب من كافة اجلوانب 
الجتماعية  و  والثقافية  الدينية 
وال�شلوكية  والعلمية  واجل�شمانية 
من خالل براجمها املتطورة والتي 
وتقاليد جمتمع  ع��ادات  تواكب مع 
التطور  م���ع  وت��ت��م�����ش��ى  الإم���������ارات 
ملتطلبات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ع��ل��م��ي 

احلياة .
مر�شدات  جمعية  ا�شتطاعت  وق��د 
الإمارات خالل ال�شنوات املا�شية من 
اجلهات  جميع  مع  عالقتها  توثيق 
العالقة  ذات  وال�����وزارات  وال��دوائ��ر 
احلركة  ون�����ش��ر  ال��ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف 
الإر�شادية والتي ت�شهد الآن تطورا 
للوحدات  املنت�شبات  ع��دد  يف  كبريا 
الإر�شادية وعدد القيادات الرتبوية 
 . الإر�شادية  الفرق  ل��الإدارة  املوؤهلة 

ال�شيخ   ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ك��رمي��ة 
خليفة بن زايد بن �شلطان اآل نهيان 
واخوانة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم����������ارات ول�����دور 
واه���ت���م���ام ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة  فاطمة 
القائدة  الإم�����ارات  اأم  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
الأعلى والرئي�شة الفخرية جلمعية 
ال�شيخة  مر�شدات الإم��ارات، و�شمو 
حرم  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

رئي�شة جمعية مر�شدات الإمارات .
مر�شدات  مفو�شية  رئي�شة  واأك���دت 
املفو�شية  حت��ق��ي��ق  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
اإعداد  املتمثلة يف  لأهداف اجلمعية 
للحياة  ���ش��ل��ي��م��ا  اإع��������دادا  ال��ف��ت��ي��ات 
العتماد  مبداأ  وممار�شة  وتدريبها 
املجتمع  وخ����دم����ة  ال���ن���ف�������س  ع���ل���ى 
لل�شابات  الكاملة  الثقافة  وات��اح��ة 
لعامل  واإع���داده���ن  الع�شر  مل�شايرة 
وتعميق  تنمية  على  والعمل  تغري 
املر�شدات  والإخ��اء بن  الود  اأوا�شر 

يف جميع اأنحاء العامل
وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا ق�����ال�����ت ال����ق����ائ����دة 
مديرة  انطونيان  مي�شلن  الدولية 
العاملية  باجلمعية  العربي  الإقليم 
للمر�شدات وفتيات الك�شافة : بداأت 
دول متعددة يف  املر�شدات يف  حركة 
ويف  الثالثينات  يف  العربي  الإقليم 

الالحمدود الذي توليه اأم الإمارات 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
القائدة الأعلى والرئي�شة الفخرية 
جلمعية مر�شدات المارات للحركة 
ال�شيخة  �شمو  و���ش��ك��رت  الر���ش��ادي��ة 
جواهر بنت القا�شمي حرم �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة رئي�شة جمعية 
ع��ل��ى دعمها  الإم��������ارات  م���ر����ش���دات 
الر�شادية  ل��ل��ح��رك��ة  ال����الحم����دود 
���ش��م��وه��ا بعقد  ال��ك�����ش��ف��ي��ة وت���وج���ي 
متقدمة  ك�شفية  ار���ش��ادي��ة  دورات 
ل�شقل القيادات الر�شادية الك�شفية 
الدعم  وعلى  الدولة  م�شتوى  على 
�شموها  تقدمه  ال���ذي  ال��الحم��دود 

للنهو�س باحلركة قدما.
راأ������س اخليمة  م���ر����ش���دات  وق���دم���ت 
املفو�شية  م��ن  ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ه��داي��ا 
مرافق  تفقدن  اللواتي   ل�شيوفها 
البيئات  ع��ل��ى  واأط��ل��ع��ن  امل��ف��و���ش��ي��ة 
ال����ت����ي اأوج���������دت خل����دم����ة احل���رك���ة 
اخلليج  �شركه  من  كرمية  وبرعاية 

ال�شناعات الدوائية جلفار.
ال�شحي  م����رمي  ال���ق���ائ���دة  واأك�������دت 
لروؤية  وتطبيقها  املفو�شية  ال��ت��زام 
جيل  لتن�شئة  ت�شعى  التي  اجلمعية 
الواعدات  وال�����ش��اب��ات  الفتيات  م��ن 
وخدمة  التطوعي  العمل  جمال  يف 
امل���ج���ت���م���ع ل���ب���ن���اء ع������امل اأف���������ش����ل ، 
موؤ�ش�شة  لتكون  اجلمعية  ور���ش��ال��ة 

ومتثل املفو�شيات الإر�شادية والتي 
لهذا  دليال  الدولة  مبناطق  اأن�شاأت 
النت�شار وذلك بهدف اأن تتوىل كل 
واإدارتها  احلركة  تن�شيط  مفو�شية 
العامة  ال�شيا�شة  وف��ق  وت��ط��وي��ره��ا 
زمنية  خطة  �شوء  وعلى  للجمعية 
مبا  العلمي  الأ�شلوب  على  معتمدة 

يتما�شى مع احتياجات املجتمع .
وحتر�س جمعية مر�شدات الإمارات 
الوطني  ب���ال���رتاث  اله��ت��م��ام  ع��ل��ي 
اأن�شطة  توظيف  خالل  من  للدولة 
بنت  لتعريف  الإر���ش��ادي��ة  ال��ربام��ج 
ال�شعبي  ال��رتاث  الإم��ارات بجوانب 
علية  ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة  و  وال����وط����ن����ي 
تقيم  كما  القادمة،  ونقلة لالأجيال 
على  للتاأكيد  م�شابقات  اجلمعية 
تاريخ  الأ���ش��ا���ش��ي يف  اجل���ان���ب  ه���ذا 
الرتاثية  النواحي  و�شقل   ، ال��دول 

الثقافية لدى الفتاه. 
علي  اجل����م����ع����ي����ة  حت������ر�������س  ك�����م�����ا 
دول جمل�س  م��ع  ع��الق��ت��ه��ا  ت��وث��ي��ق 
العربية  وال��دول  اخلليجي  التعاون 
والأجنبية من خلال تبادل الزيارات 
واملوؤمترات  املخيمات  وامل�شاركات يف 
اخلربات  تبادل  بهدف  والتجمعات 
املجتمع  وت����ع����ري����ف  وامل����ع����ل����وم����ات 
اخلارجي بالنه�شة والتطور الكبري 
املر�شدات  ح���رك���ة  ت�����ش��ه��ده  ال������ذي 
الرعاية  بف�شل  الإم������ارات  ب��دول��ة 

••  اأبوظبي رم�شان عطا:

ا�����ش����ت����ق����ب����ل م������ع������ايل ال�����دك�����ت�����ور 
الزياين  را����ش���د  ب���ن  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
ال��ت��ع��اون لدول  اأم���ن ع��ام جمل�س 
الأمانة  مقر  يف  العربية  اخلليج 
الرتويج  ف��ري��ق  اأم�����س  ب��ال��ري��ا���س 
ال�شيخة فاطمة بنت  جلائزة �شمو 
الدولية  ال��ع��رب��ي  لل�شباب  م��ب��ارك 
ال����ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة ل��ل��ري��ا���س يف 

اإطار جهود الرتويج للجائزة.
الزياين  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  رح����ب 
ا�شتعداد  م��وؤك��داً  اجل��ائ��زة  بفريق 
الأمانة من خالل مكاتبها يف دول 
الرتويج،  ج��ه��ود  مل�شاندة  املجل�س 
ب��اأه��م��ي��ة هذه  منها  اإمي���ان���اً  وذل���ك 
جهود  بتقدير  تهتم  التي  اجلائزة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���ع���رب���ي  ال�����ش��ب��اب 
العامل، والتي جاءت من �شخ�شية 
اإن�����ش��ان��ي��ة ي��ق��دره��ا ال���ع���امل ه���ي اأم 
فاطمة  ال�شيخة  ���ش��م��و  الإم������ارات 
التي  اهلل-  -حفظها  م��ب��ارك  بنت 
تبذل الكثري من اجلهود من اأجل 
واأبدى  وال�����ش��ب��اب،  امل����راأة  م�شاندة 
لتعين  الأم��ان��ة  ا�شتعداد  معاليه 
ب���اجل���ائ���زة مهمته  م��ن�����ش��ق خ��ا���س 
ومكتب  اخلليج  دول  بن  التن�شيق 
اجل���ائ���زة م��ن اأج����ل ال��و���ش��ول اإىل 
�شباب  م����ن  ق����ط����اع مم���ك���ن  اأك�������رب 
واأن  امل���ب���دع���ن، خ���ا����ش���ة  اخل���ل���ي���ج 
الربامج  م���ن  ال���ع���دي���د  ل���الأم���ان���ة 
ميكن  ال��ت��ي  ال�شبابية  وال��ل��ق��اءات 
على  ال�شباب  بت�شجيع  ت�شتثمر  اأن 
الإب�������داع والب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ز من 
اأجل الو�شول بهم اإىل العاملية من 

خالل الرت�شح للجائزة.
رئي�س  ���ش��رح  اإىل  معاليه  وا�شتمع 
ف���ري���ق ال����رتوي����ج ���ش��ي��خ��ة حممد 

من جانب اآخر زار فريق الرتويج 
اخلليج  ل�������دول  ال���ع���رب���ي  م���ك���ت���ب 
والتقى  ال����ري����ا�����س،  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
خالل الزيارة م�شوؤويل املكتب، ويف 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  ح�شره  اجتماع 
العريفي  حم���م���د  ع���ب���دال�������ش���الم 
ال�شابق  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
م�شت�شار  اليمنية،  اجلمهورية  يف 
م��ك��ت��ب ال���رتب���ي���ة ال���ع���رب���ي ل����دول 
الع�شريي  حمد  وال�شيد  اخلليج، 
م���دي���ر م��ك��ت��ب م���دي���ر ع����ام مكتب 
ل�����دول اخلليج  ال��ع��رب��ي  ال��رتب��ي��ة 
وعدد من امل�شوؤولن؛ متت مناق�شة 
للجائزة  ل��ل��رتوي��ج  ال�شبل  اأف�����ش��ل 
ال�شبابية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  يف 
التابعة للمكتب على م�شتوى دول 
الرتبية  م��ك��ت��ب  واأب�����دى  امل��ج��ل�����س، 
ال����ع����رب����ي ت���رح���ي���ب���ه وا����ش���ت���ع���داده 
�شعياً  اجل��ائ��زة،  م��ع  للتعاون  ال��ت��ام 
املبدعن  ال�����ش��ب��اب  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 

زيارته  ال��دول��ي��ة  ال��ع��رب��ي  لل�شباب 
الأربعاء  ي���وم  ح��ت��ى  ال��ري��ا���س  اإىل 
بزيارات  خ��الل��ه��ا  �شيقوم  ال���ق���ادم، 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ل���ع���دد  ت��روي��ج��ي��ة 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم���ال  وال����ه����ي����ئ����ات 
رع���اي���ة ال�����ش��ب��اب ودع�����م امل���ب���ادرات 
اخل��ا���ش��ة ب��ه��م. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جائزة 
الدولية  ال��ع��رب��ي  لل�شباب  م��ب��ارك 
من  الأع��م��ار  يف  ال�شباب  ت�شتهدف 
يف  وت�شم  عاماً،   21 وحتى   12
املبدع،  العربي  ال�شباب  فئاتها فئة 
الفئة  ه��ذه  يف  امل�شاركة  وجم���الت 
الفردية هي: املجال الثقايف الذي 
والفنون  الكتابية،  الفنون  ي�شمل 
التعبريية،  وال��ف��ن��ون  الت�شكيلية 
التطبيقية،  الفنون  اإىل  بالإ�شافة 
العلمي  املجال  املجالت هو  وثاين 
فهو  امل��ج��الت  ثالث  اأم��ا  والتقني، 
امل���ج���ال الج��ت��م��اع��ي وُي��ق�����ش��د به 

عر�شاً  ق���دم���ت  ح��ي��ث  اجل����اب����ري، 
ور�شالتها،  اجل����ائ����زة  ع���ن  واف����ي����اً 
وجمالتها،  واأه��داف��ه��ا،  وروؤي��ت��ه��ا، 
واآلية  ت�شتهدفها،  ال��ت��ي  وال��ف��ئ��ات 
التكرمي، اإىل غري ذلك مما يتعلق 

باجلائزة.
وق����د ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ع�����ش��و فريق 
مو�شى  �شريفه  ال�شيدة  ال��رتوي��ج 
الأن�شطة  اإدارة  م���دي���ر  امل����ازم����ي 
الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم، 
ك��م��ا ح�����ش��ره ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
البعثة  رئ��ي�����س  ال��غ��ي��الين  ���ش��ال��ح 
ال���دائ���م���ة مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون لدول 
الأمم  ل������دى  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج 
املتحدة يف فيينا، والوزير املفو�س 
الدو�شري  م����ب����ارك  ب����ن  حم�����ش��ن 
كما  بالأمانة،  ال�شحة  اإدارة  مدير 
ح�شره كذلك عدد من امل�شوؤولن 
الأمانة  يف  امل��ف��و���ش��ن  وال�����ش��ف��راء 

العامة ملجل�س التعاون.

للح�شول  املناف�شة  ميكنهم  الذين 
نوعها  الأوىل من  على جائزة هي 
على  العربي  بال�شباب  الهتمام  يف 

م�شتوى العامل.
م���رك���ز  ال�������رتوي�������ج  ف�����ري�����ق  وزار 
ت��ن��م��ي��ة امل�����ب�����ادرات ال��ت��ط��وع��ي��ة " 
اإط����ار  يف  ي��ع��م��ل  ال�����ذي  ت�شامي" 
التطوع  ال�شباب يف جمال  ت�شجيع 
الرائدة،  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل���ب���ادرات 
الأف   10 م��ن  اأك����رث  وي�شتقطب 
�شاب على م�شتوى اململكة العربية 
الفريق  ال��ت��ق��ى  وق���د  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
ال�شريك  عبيد  اآل  جل��ن  ال�شيدة 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���وؤ����ش�������س 
اجلائزة  ا�شتعرا�س  ومت  للمركز، 
م����ن ح���ي���ث ال������روؤي������ة وال���ر����ش���ال���ة 
الرت�شح،  وجم������الت  والأه���������داف 

وغري ذلك مما يرتبط بها.
وي��وا���ش��ل ف��ري��ق ال��رتوي��ج جلائزة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 

اجلمعيات  ���ش��ارك��ت   ،1966 ع���ام 
ال��ذي مت  الأول  العربي  امل��وؤمت��ر  يف 
انعقاده يف ليبيا ، ويف عام 1973، 
الإقليمية  امل��ج��م��وع��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  مت 
فتم   1999 ع��ام  اأم��ا يف   ، العربية 

تكوين الإقليم العربي.
وع���ن اآل���ي���ة ع��م��ل الإق��ل��ي��م ق��ال��ت : 
ك��ل منظمة  م��ن  م��ن��دوب��ات  جتتمع 
ع�شو يف الإقليم يف املوؤمتر العربي 
واحدة  م��رة  للمر�شدات  الإقليمي 
الق�شايا  ملناق�شة  �شنوات  ثالث  كل 
ال��ه��ام��ة اخل��ا���ش��ة ب��ت��ط��وي��ر حركة 
املر�شدات بالإقليم، وينتخب املوؤمتر 
جلنة جتتمع �شنوياً لت�شع القرارات 

مو�شع التنفيذ.
اأو�شحت  ال��ع��رب��ي  الإق��ل��ي��م  وح����ول 
وال�شرق  ال�شمالية  اأفريقيا  يف  اأن��ه 
الأو����ش���ط وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، تقدم 

وال�شداقة  امل���رح  امل��ر���ش��دات  ح��رك��ة 
بالإ�شافة  ال�������ش���اب���ات  و  ل��ل��ف��ت��ي��ات 
ال�شخ�شية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ف���ر����س  اإيل 

والتدريب التعليمي والتخ�ش�شي.
العربي  الإقليم  ي�شم  اأن��ه  وك�شفت 
للمر�شدات  ال���ع���امل���ي���ة  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
منظمة   14 ال���ك�������ش���اف���ة  وف���ت���ي���ات 
األف   160 م��ن  اأك��رث  ت�شم  ع�شوة 

مر�شدة عربية اليوم.
العربي  الإق��ل��ي��م  ي��ه��دف  واأ���ش��اف��ت 
امل����ر�����ش����دات يف  ت���ع���زي���ز ح���رك���ة  اإىل 
وتعزيز  بالإقليم  الأع�����ش��اء  ال���دول 
امل�شرتك  التفاهم  و  ال��ه��دف  وح��دة 
املبني علي املبادئ الأ�شا�شية ويعمل 
على  �شمان التن�شيق بن املنظمات 

الأع�شاء.
كما يهدف اىل الإمداد بالتعليم من 
اجل ال�شالم و التفاهم وتعزيز تقدم 

الفتيات و ال�شابات وويقدم الإقليم 
فر�س  ال�شابات  و  للفتيات  العربي 
للتعلم والتطور كاأفراد و للم�شاركة 

الكاملة يف ازدهار جمتمعاتهن .
تقدم املنظمات الأع�شاء يف اجلمعية 
فتيات  و  ل���ل���م���ر����ش���دات  ال���ع���امل���ي���ة 
ال��ك�����ش��اف��ة ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة، ف��ي��ه��ا ميكن 
لأع�����ش��ائ��ن��ا ال�����ش��غ��ار اأن ي��ت��ط��وروا ، 
وت��ق��دم الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي حت��ث علي 
تقدم  كما   ، احلياتية  املهارات  تعلم 
امل�شاريع الفعالة عن الق�شايا امللّحة 
الإجنابية  ال�����ش��ح��ة  ق�����ش��ي��ة  م��ث��ل 
ال�شابات  ال����ق����ائ����دات  وت�����دري�����ب   ،
ل���ه الأول����وي����ة ال��ع��ل��ي��ا. ح��ي��ث متّكن 
الدرا�شية  احللقات  و  العمل  ور���س 
من  ال�����ش��اب��ات  امل�����ش��ارك��ات  املنتظمة 
تطوير �شفاتهم القيادية و تطوير 
وتعزيز حركة املر�شدات يف الإقليم.

امل�شاركات التي تنطوي على الإبداع 
يف جمالت خدمة وتنمية وتاأهيل 
وتت�شمن  وامل���ج���ت���م���ع���ات،  الأُ�����ش����ر 
قبولها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  امل�������ش���ارك���ات 
امل�شاركة  الج��ت��م��اع��ي:  امل��ج��ال  يف 
املوؤثرة يف العمل التطوعي وخدمة 
التطوعية  واحل���م���الت  امل��ج��ت��م��ع، 
ال�شحية  ب��امل�����ش��ك��الت  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
م�شاعدة  وح���م���الت  والأم����را�����س، 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ن��ائ��ي��ة م��ث��ل اإع�����ادة 
وكذلك  وال��ب��ي��وت،  املناطق  تاأهيل 
الأف���راد من  حمالت دم��ج وتاأهيل 
ال�����ش��ن ودور  وك��ب��ار  الإع���اق���ة  ذوي 
رعاية الأيتام واملت�شولن و�شحايا 
الطبيعية،  وال����ك����وارث  احل������روب 
يف  امل���������ش����اع����دة  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
ال�شغرية لالأ�شر  امل�شاريع  ت�شميم 
واملجتمعات الأقل حظاً اأو امل�شاريع 
ت�شهم  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة  ال�شغرية 
واملبادرات  الأ���ش��رة،  تنمية دخ��ل  يف 
واملجتمعات،  ل��الأ���ش��ر  التعليمية 
 6 الفئة  ه��ذه  يف  الفائزين  وع���دد 
العمرية  الفئة  يف  ثالثة  فائزين، 
وث��الث��ة يف  ع���ام���اً(،   16 –  12(
الفئة العمرية )17 – 21 عاماً(، 
دولر  اآلف   10 اجل��ائ��زة  وق��ي��م��ة 

اأمريكي لكل فائز اأو فائزة.

وبالن�شبة للفئة الثانية التي متت 
اإ���ش��اف��ت��ه��ا ه���ذه ال�����دورة ف��ه��ي فئة 
امل�����ش��روع امل���ب���دع ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
ينفذها  التي  بامل�شاريع  التعريف 
ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي وي��ب��دع��ون فيها 
والتقنية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����ج����الت  يف 
اإىل  بالإ�شافة  الأع��م��ال،  وتطوير 
الجتماعي،  اأو  التطوعي  العمل 
ليكونوا  املتميزين  تكرمي  و�شيتم 
ق��دوة وم��ث��اًل يحتذى به من قبل 
اأماكن  ال�شباب على اختالف  بقية 
وودهم وجمالت عملهم، وبالتايل 
ت�شجيع ال�شباب العربي على العمل 
اإ�شافة  ي�����ش��ك��ل  ال�����ذي  اجل���م���اع���ي 
الفئة  وه�����ذه  ل��ل��م��ج��ت��م��ع،  ن��وع��ي��ة 
الإبداعية  للم�شاريع  خم�ش�شة 
من  العربي  ال�شباب  يقدمها  التي 
اجل��ن�����ش��ن، وع���دد ال��ف��ائ��زي��ن فيها 
امل�شروع  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن  اأرب���ع���ة، 
فكرة جديدة اأو تطويراً اأو تطبيقاً 
ذات  ويف  م��ع��روف��ة،  لفكرة  ج��دي��داً 
امل���ج���الت ال�����ش��اب��ق��ة ب��ح��ي��ث تكون 
اجلائزة  وقيمة  جماعية  م�شاريع 
لكل  اأم���ري���ك���ي  دولر  اآلف   10

م�شروع.
خم�ش�شة  فهي  الثالثة  الفئة  اأم��ا 
العربي؛  لل�شباب  الراعية  للجهة 

وتهدف اإىل التعريف باجلهات التي 
وت�شجيع  ورع��اي��ة  دع��م  اإىل  ت��ب��ادر 
العربي  ال�شباب  ق���درات  وت��ط��وي��ر 
بالإ�شافة  امل���ج���الت،  خم��ت��ل��ف  يف 
امل�شتويات  كافة  اإىل دعمهم �شمن 
العاملية،  اأو  الإقليمية  اأو  املحلية 
وبالتايل خلق وعي لدى املوؤ�ش�شات 
�شرورة  نحو  واخلا�شة  احلكومية 
اله���ت���م���ام ب��ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب، وطرح 
امل���ب���ادرات ال��داع��م��ة ل��ه��م، وكذلك 
ت��وف��ري امل�����وارد والإم���ك���ان���ات التي 
والإب���داع،  الإن��ت��اج  على  ت�شاعدهم 
وع���دد امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ف��ائ��زة يف هذه 
م��وؤ���ش�����ش��ات، وقيمة  ث����الث  ال��ف��ئ��ة 
األف   15 ل��ك��ل م��وؤ���ش�����ش��ة  اجل���ائ���زة 

دولر اأمريكي.
الفئة  ت��خ�����ش��ي�����س  مت  ح�����ن  يف 
الداعمة  ل��ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال���راب���ع���ة 
ل��ق�����ش��اي��ا ال�����ش��ب��اب؛ وال��ت��ي تهدف 
التي  بال�شخ�شية  الح��ت��ف��اء  اإىل 
ال�شباب  ق�شايا  دع���م  يف  �شاهمت 
نتائج  مل�شاهمتها  وك��ان��ت  ال��ع��رب��ي، 
املحلية  امل�شتويات  على  ملمو�شة 
وال���دول���ي���ة، ويف هذه  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
اإحداهما  �شخ�شيتان،  تفوز  الفئة 
حملية اإماراتية، والثانية �شخ�شية 

اإقليمية اأو دولية.
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انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/2258   

 املنذر/ب�شار حممد تي�شري - بوكالة املحامى/ منذر احلمادى
 املنذر اليها: ابت�شام ح�شن جانيبه )جمهول حمل القامة(

اليها  املخطر  يخطر  العدىل  الخطار  ه��ذا  ومبوجب  املخطر  ان  حيث 
وينذرها قانونا ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )300.000 درهم( ثالثمائة 
الف درهم اماراتى مقابل اقرار املديونية وهو مبثابة ال�شند التنفيذي 
وامل��وؤرخ يف 2013/2/11 وذل��ك يف خالل مدة اق�شاها 15 يوم من تاريخ 
اعالنها بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر ا�شفن لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �شد املخطر اليها.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     

اخطار ن�صر يف الق�صية التنفيذية  2014/216
اىل املحكوم عليه / �شتار جيجا ا�شتابلي�شمنت ليمتد  ليكن معلوما لديك 
بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 
بالزامك  يق�شى   2012/1425 رق��م  احلقوقية  الق�شية  يف   2013/4/29
بدفع مبلغ وقدره )232931( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. وحيث ان 
املحكوم له/ عثمان اخطر   قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ 
حتت رقم 2014/216 لذا انت مكلف ل�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( 
املحكمة  ف��ان  ذل��ك  الخ��ط��ار ويف ح��ال تخلفك عن  ن�شر  تاريخ  يوما من 
ح�شب  احل��ك��م  لتنفيذ  املنا�شبة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الج�����راءات  بحقك  �شتتخذ 

ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف الدعوى رقم 2014/4399  عمايل جزئي

اىل املدعى عليه /1- امل�شرين للتجارة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد 
ح�شن ح�شن ح�شن كنون  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2014/11/9 احلكم التمهيدي التايل: باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت 
املدعي بكافة طرق و�شهادة ال�شهود ان املدعى عليها قد كلفته بالعمل �شاعات ا�شافية 
)مع بيان عددها ومدتها( وانه قد عمل ل�شالح املدعى عليها ايام العطالت الر�شميه 
ل�شماع   2014/11/23 جل�شة  وح���ددت  ال��ط��رق  ب��ذات  النفي  عليها  للمدعى  و�شرحت 
باحلكم  عليها  املدعى  باعالن  للمدعى  و�شرحت  بامل�شروفات  الف�شل  وابقت  ال�شهود 
 8.30 ال�شاعة   2014/11/23 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  بالن�شر. 

  ch1.A.5 شباحا يف القاعة�
  ق�صم الق�صايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1369 جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1-في�شل حممد عبداهلل ح�شن احمد  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /البنك التجاري الدويل �س م ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان 
ال�شويدي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )465.549دره��م( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة 
12% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
 ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/11/20 املوافق  اخلمي�س  يوم 
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 القل. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ابوظبي-الفجر:

ق������ام وف������د رف����ي����ع م����ن الأ�����ش����ات����ذة 
ال��زائ��ري��ن يف اأك��ادمي��ي��ة الإم�����ارات 
اإىل  علمية  ب��رح��ل��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ال���وط���ن���ي بهدف  الأر����ش���ي���ف  م��ق��ر 
الطالع على جوانب يف تاريخ دولة 
الإمارات وتراثها لكي يكونوا اأكرث 
الثقافية  البيئة  وقرباً من  اطالعاً 
و�شعهم  ل���دى  الإم�������ارات  دول����ة  يف 

منهاج الأكادميية.
التي  العلمية  ال���زي���ارة  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
التي  الإم�����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  نظمتها 
اخلارجية  ال�شيا�شة  ب��دع��م  تعنى 
ال����ع����الق����ات  ل�����ل�����دول�����ة يف جم��������ال 
املعرفة  وزي��������ادة  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة، 
الدولة  دور  واإظ����ه����ار  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
ال���دول���ي���ة  ال����ع����الق����ات  يف جم������ال 
والدبلوما�شية والقطاعات املرتبطة 
التاريخي  ب��ال��ع��م��ق  الإمل�������ام  ب���ه���ا- 
العربية  الإم��ارات  والرتاثي لدولة 

املتحدة.
مثل  الوطني  الأر���ش��ي��ف  وي�شتقبل 
ه����ذه ال����زي����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة يف اإط����ار 
بينه  العلمي  ال��ت��ع��اون  ج�����ش��ور  م���ّد 
داخل  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شات  وب��ن 
وتتطلع  وخارجها،  الإم���ارات  دول��ة 
املوؤ�ش�شات الأكادميية عرب رحالتها 
اإىل الأر�شيف الوطني تعزيز املعرفة 

بتاريخ دول��ة الإم���ارات، نظراً لدور 
الأر�شيف الوطني كموؤ�ش�شة بحثية 
تاريخية وطنية تعّد حا�شناً لذاكرة 
التاريخية  للوثائق  ومالذاً  الوطن 
التي تر�شد احلقب التاريخية التي 

مرت بها البالد.
باخلري  عائ�شة  ال��دك��ت��ورة  والتقت 
واخلدمات  ال��ب��ح��وث  اإدارة  م��دي��ر 

الزائر   الأك��ادمي��ي  بالوفد  املعرفية 
لت�شتعر�س اأمامهم تاريخ الأر�شيف 
ال���وط���ن���ي وم�����ش��ريت��ه ع��ل��ى طريق 
وتعزيز  ال�����وط�����ن،  ذاك��������رة  ح���ف���ظ 
ال����ولء والن��ت��م��اء وت��ر���ش��ي��خ اأرك���ان 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، واأ���ش��ه��ب��ت مدير 
املعرفية  واخلدمات  البحوث  اإدارة 
باجلانب  الإمل������ام  اأه��م��ي��ة  ����ش���رح  يف 

ال�شيا�شة  يف  للعاملن  ال��ت��اري��خ��ي 
اخل��ارج��ي��ة، وت��ن��اول��ت م��ع��ه��م �شبل 
الأر�شيف  بن  التعاون  اأط��ر  متتن 

والأكادميية.
واأ���ش��اد اأع�����ش��اء ال��وف��د  ال��زائ��ر مبا 
اهتمام؛  م���ن  الأر����ش���ي���ف  يف  لق����وه 
ال�شيخ  ق��اع��ة  يف  اإط��الع��ه��م  مّت  اإذ 
زايد بن �شلطان على املراحل التي 
م���ّر ب��ه��ا احت���اد الإم�����ارات واجلهود 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا الآب�����اء امل��وؤ���ش�����ش��ون يف 
اإجن��اح الحت��اد، وعلى بع�س  �شبيل 
اطلعوا  ك��م��ا  ال��رتاث��ي��ة،  امل��ق��ت��ن��ي��ات 
الإم���ارات  ما�شي  يف  حمطات  على 
العربية املتحدة وحا�شرها ر�شدها 
ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ث��الث��ي الأب����ع����اد يف 
قاعة ال�شيخ حممد بن زايد للواقع 

الفرتا�شي.
الأر�شيف  ق���دم  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 
الوطني لل�شيوف بع�س اإ�شداراته 
املتخ�ش�شة يف تاريخ دولة الإمارات 

العربية املتحدة وتراثها.

•• اأبوظبي-وام:

ابوظبي  ب��������رتول  ����ش���رك���ة  وق����ع����ت 
الوطنية ادنوك و موؤ�ش�شة الإمارات 
لتنمية ال�شباب اليوم اتفاقية �شراكة 
مبادرات  مب��وج��ب��ه��ا  ادن�����وك  ت��دع��م 
اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شة  وب��رام��ج 
املواطن  ال�����ش��ب��اب  وت��ط��وي��ر  ت��ن��م��ي��ة 
وت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م ومن��وه��م املهني 
والتميز.  الإب����داع  على  وت�شجعهم 
التعاون  اىل  التفاقية  ت��ه��دف  كما 
تطوير  ت�����ش��م��ل  جم������الت  ع�����دة  يف 
م�شاريع  على  قائمة  حلول  واإي��ج��اد 
الجتماعية  ل��ل��ق�����ش��اي��ا  م�����ش��ت��دام��ة 
وحت��ف��ي��ز وت�����ش��ج��ي��ع ال�����ش��ب��اب على 
ال����ت����ط����وع وامل���������ش����ارك����ة وال����ع����ط����اء 
حممد  الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع  للمجتمع. 
���ش��ل��ي��وي��ح ال��ق��ب��ي�����ش��ي م���دي���ر دائ����رة 
مهنا  و  ادن���وك  يف  الب�شرية  امل����وارد 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ه��ريي  عبيد 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف م��وؤ���ش�����ش��ة الم������ارات 
ال�شوؤولن  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بح�شور 
م�����ن اجل�����ان�����ب�����ن. ج�������رت م���را����ش���م 
لفتتاح  الول  ال���ي���وم  يف  ال��ت��وق��ي��ع 
اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س  فعاليات 
ال����دويل ل��ل��ب��رتول ادي��ب��ك 2014 

يتعاون  الت��ف��اق��ي��ة  ل��ب��ن��ود  ووف��ق��ا   .
الطرفان يف تنفيذ عدد من الربامج 
وامل����ب����ادرات وامل�����ش��ارك��ة يف ع���دد من 
تعريف  اىل  تهدف  التي  الفعاليات 
باملواهب  مبا�شرة  اخل��ا���س  القطاع 
العرو�س  ق��ي��م��ة  لإظ���ه���ار  امل��ح��ل��ي��ة 
الوظيفية عليهم واإبراز فوائد عمل 
القطاع اخلا�س وتوفري  ال�شباب يف 
ال�شباب  ل�شت�شافة  كذلك  الفر�شة 
الإماراتي يف اليام التجريبية داخل 
�شركات القطاع اخلا�س. كما تن�س 
الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف جمال 
امل�شرتكة  وامل�شاريع  البحوث  اإج��راء 
وتوفري  ال�����ش��ب��اب  بتنمية  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الح�شائيات  و  الب����ح����اث  ن���ت���ائ���ج 
وق����واع����د ال���ب���ي���ان���ات ب���غ���ر����س فهم 
وطموحاتهم  ال�������ش���ب���اب  ت���وج���ه���ات 
قدراتهم  وتنمية  ا�شراكهم  بغر�س 
العمل  ف���ر����س  ت���وف���ري  ج���ان���ب  اىل 
�شليويح  حممد  ق��ال  و  ال��ت��ط��وع��ي. 
ع��ل��ى هذه  ال��ت��وق��ي��ع  ان  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
لتوجيهات  ترجمة  ياأتي  التفاقية 
القيادة الر�شيدة ودعمها الالحمدود 
ال����ربام����ج وامل�����ب�����ادرات التي  ل��ك��اف��ة 
ن�شر وت�شجيع موؤ�ش�شات  تهدف اىل 
ل�شيما  الجتماعي  العمل  وبرامج 

املبادرات التي ت�شتهدف دعم وتنمية 
ال�شباب لإتاحة الفر�شة اأمام الأفراد 
دولتنا  اإىل  اجلميل  لرد  واملوؤ�ش�شات 
ادن��وك مل تغفل  اأن  واأك��د  احلبيبة. 
وكانت  املجتمعية  م�شوؤوليتها  يوما 
ق�شايا  م��ع  الفعال  للتعاطي  مثال 
الدعم  خ��الل  من  احليوية  الوطن 
لكافة  امل�شتمرة  وامل�شاندة  والرعاية 
ت�����ش��ت��ه��دف حتقيق  ال���ت���ي  ال���ربام���ج 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  ل��ك��اف��ة  ال��رف��اه��ي��ة 

وخا�شة �شريحة ال�شباب. 
اإط������ار  ادن��������وك ويف  ب������ان  وا������ش�����اف 
تهدف  ال��ت��ي  وج��ه��وده��ا  م�شاهمتها 
اىل تنمية وتطوير ال�شباب املواطن 
الإماراتي  تلتزم بدعم منو املجتمع 
الجتماعية  القطاعات  خمتلف  يف 
والقت�شادية والتعليمية من خالل 
لتنمية  الإم��������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  دع����م 
واملبادرات  ال��ربام��ج  وك��اف��ة  ال�شباب 
الأدوات  ال�شباب  لقطاع  توفر  التي 
ومنوهم  مهاراتهم  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
امل���ه���ن���ي وت�����ش��ج��ع��ه��م ع���ل���ى الإب�������داع 
والتميز دعما ل�شرتاتيجية حكومة 
ان  واوا������ش�����ح   .2030 اب���وظ���ب���ي 
ادنوك وامتدادا للتزامها بامل�شاركة 
الفعاليات  ج���م���ي���ع  يف  امل�������ش���ت���م���رة 

وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل اإع���داد 
وتاأهيل املواطنن �شمن م�شوؤوليتها 
تنمية  يف  الرائد  ودوره��ا  املجتمعية 
املجتمع بكافة قطاعاته الجتماعية 
والق���ت�������ش���ادي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ب����ادرت 
عالقتها  وتقوية  تعزيز  اىل  ادن��وك 
مب��وؤ���ش�����ش��ة الإم������ارات ووق��ع��ت معها 
ال�شركة  ت��دع��م  ل��ل��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 
املوؤ�ش�شة  مبوجبها مبادرات وبرامج 
التي  امل�شرتكة  بالربامج  م�شيدا   ..
امل���واه���ب  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  اإىل  ت���ه���دف 
ال��ع��ل��م��ي��ة وت�����ش��ج��ي��ع ال�����ش��ب��اب على 
معارفهم  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ل��وم  درا����ش���ة 
بالتفكري  امل���ت�������ش���ل���ة  وق�����درات�����ه�����م 
التحليلي وامل�شاركة يف حل الق�شايا 
التكنولوجيةاملحلية والعاملية . واكد 
رفاهية  حتقيق  يف  التفاقية  اهمية 
ا�شرتاتيجية  وت���رج���م���ة  امل��ج��ت��م��ع 
وخا�شة   2030 اب��وظ��ب��ي  حكومة 
يف جم��ال اع���داد وت��اأه��ي��ل وتوظيف 
بالعالقات  م�������ش���ي���دا  امل����واط����ن����ن 
ال��وث��ي��ق��ة وال�����ش��راك��ات ال��ف��اع��ل��ة مع 
املحلية  وال�شرائح  اجلهات  خمتلف 
وتطوير  تنمية  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
واعداد ال�شباب حتقيقا ملبدء الدمج 
املجتمع  ����ش���رائ���ح  ل��ك��اف��ة  ال�����ش��ام��ل 

م�شيدا بالتعاون القائم مع موؤ�ش�شة 
الإمارات والذي يهدف اإىل ت�شجيع 
ال�شباب على درا�شة العلوم وتطوير 
املت�شلة  وق�����درات�����ه�����م  م���ع���ارف���ه���م 
يف  وامل�����ش��ارك��ة  التحليلي  بالتفكري 
املحلية  التكنولوجية  الق�شايا  حل 
وال��ع��امل��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب مهنا 
املهريي الرئي�س التنفيذي للعمليات 
امتنان  ع��ن  الم�����ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
موؤ�ش�شة الإمارات وتقديرها للدعم 
اأن  ال��ذي قدمته ادن��وك م�شريا اىل 
هذه ال�شراكات تعد م�شدرا مهم من 
العتماد  مت  التي  التمويل  م�شادر 
عليها يف متويل الربامج واملبادرات 
التي  الأم���د  طويلة  ال�شرتاتيجية 
تنمية  جم���ال  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تتبناها 
املوؤ�ش�شة  اأن  املهريي  واأك��د  ال�شباب. 
كر�شت نف�شها كقناة موثوقة لتمكن 
الأع��م��ال من رد  الأف���راد وموؤ�ش�شات 
وبناء  الإم��ارات��ي  للمجتمع  اجلميل 
موؤ�ش�شات  ب��ن  ال�����ش��راك��ات  وتر�شيخ 
الرامية اىل  العام واخلا�س  القطاع 
تبني الربامج وامل�شاريع الجتماعية 
حتقيق  اإىل  والرامية  الأم��د  طويلة 
حياة  يف  وم�شتدام  اجتماعي  ت��اأث��ري 

ال�شباب يف دولة الإمارات. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر           

نائب قائد عام  النوبي حممد  العميد حممد  ا�شتقبل 
�شرطة راأ�س اخليمة، الوفد املكلف من وزارة الداخلية 
حممد  العقيد  – ب��رئ��ا���ش��ة  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  اإدارة   –
بوزارة  الإن�شان  حقوق  اإدارة  مدير  نائب  حمادي  علي 
�شبيعان  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  ال��رائ��د  بح�شور  ال��داخ��ل��ي��ة، 
اخليمة،  راأ����س  ب�شرطة  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ف��ري��ق  رئي�س 
وال���رائ���د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ظ��اه��ري، وال���رائ���د حممد 

احلمودي من وزارة الداخلية.

الداخلية  وزارة  جهود  ا�شتعرا�س  الور�شة  خ��الل  ومت 
املعنية،  اإدارات����ه����ا  ���ش��م��ن  الإن�������ش���ان  يف جم����ال ح��ق��وق 
ال��دول��ة، بدعم  الإن�����ش��ان يف  ت�شريعات ح��ق��وق  وجم���ال 
وتعزيز ثقافة حقوق الإن�شان مبا يعك�س مدى التطور 
والهتمام الذي توليه قيادة الدولة من حيث الهتمام 
يف جميع جمالت حقوق الإن�شان ) املراأة، الطفل، وذوي 
الحتياجات اخلا�شة، العمالة، والنزلء (، ومن ثم مت 
الدورية،  والتقارير  الوطنية  العمل  خطة  ا�شتعرا�س 
ودور القيادات يف تنفيذ ودعم ت�شيري هذه اخلطة على 
العميد حممد  اأ�شاد  الواقع. ويف ختام الجتماع  اأر�س 

النوبي بجهود وزارة الداخلية وعلى راأ�شها نائب رئي�س 
جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، ال���ذي ي��وج��ه دائما 
بالعناية يف حقوق الإن�شان يف جميع الإدارات واملراكز 
حقوق  اإدارة  به  تقوم  مبا  و  للوزارة،  التابعة  والأق�شام 
الإن�شان من الهتمام ب�شيانة حريات و حقوق و كرامة 
اأفراد املجتمع التي كفلها د�شتور الدولة و قوانينها و 
ت�شريعاتها امل�شتمدة من قيمنا و تعاليم ديننا احلنيف، 
و الرتقاء بالعمل ال�شرطي و�شول لأف�شل املمار�شات 
الإن�شانية يف التعامل مع اأفراد املجتمع دون متييز بن 

فئاته.

�شرطة راأ�ش اخليمة ت�شت�شيف ور�شة حقوق االن�شان 

•• عجمان -وام:

افتتح �شالح اجلنيبي مدير م�شت�شفى 
عجمان  يف  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اليوم  ب�   امل�شت�شفى  احتفال  فعاليات 
ي�شادف  ال��ذي  الأ�شعة   لعلم  العاملي 
ال��ث��ام��ن م��ن ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب م��ن كل 
عام. وت�شمن الحتفال معر�شا فنيا 
وحفال ثقافيا بجانب جولة ميدانية 
لق�شم الأ�شعة وذلك يف اإطار م�شاركة 
املنظمات  الطبية  ع��ج��م��ان  منطقة 
باليوم  الح��ت��ف��ال  العاملية  ال�شحية 
ال��ع��امل��ي ل��ع��ل��م الأ����ش���ع���ة وال������ذي من 
الأ�شعة  بعلم  الح��ت��ف��ال  يتم  خ��الل��ه 
امل�شت�شفى  اإدارة  اأن  اأك��د اجلنيبي  و   .
التي  اأح��دث الجهزة  ت�شعى لدخ��ال 

املجال  النتائج ويف هذا  اأف�شل  تقدم 
مت ال���ت���ح���ول م����ن حت��م��ي�����س اأف�����الم 
الكيميائية اىل  املحاليل  الأ�شعة من 
والحتفاظ  الإلكرتوين  التحمي�س 
حتتاج  ول  اإلكرتونيا  الأ�شعة  ب�شور 
الطبيب  باإمكان  اأن  كما  ملفات  اإىل 
الط�����الع ع��ل��ي��ه��ا م���ن اأي م��ك��ان من 
خ�����الل ال����رب����ط الإل������ك������رتوين. من 
ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت ه��ن��د ال��ع��ب��دويل فني 
 .. امل�شت�شفى  يف  اأ�شعة  اأخ�شائي  طب 
اإعطاء  على  رك��ز  الفني  املعر�س  اإن 
م��ع��ل��وم��ات ���ش��ح��ي��ة ���ش��ح��ي��ح��ة حول 
ا�شتخدامات  وك��ذل��ك  الأ���ش��ع��ة  عمل 
الطبي فقط  املجال  لي�س يف  الأ�شعة 
بل حتى يف جمال الك�شف على الآثار 
التي  التحنيط  القدمية مثل عملية 

اأنه  حيث  احل�شارات  بع�س  عرفتها 
م��ن خ���الل الأ���ش��ع��ة امل��ق��ط��ع��ي��ة التي 
املومياء  م���ث���ل  الآث��������ار  ل���ه���ذه  مت����ت 
متكن العلماء من التعرف على اآلية 
ا�شتخدمها  ال��ن��ي  وامل����واد  التحنيط 
ال��ن��ا���س يف ذل���ك ال��زم��ان ح��ت��ى تبقى 
ال�شنوات.  ه��ذه  ك��ل  املحنطة  اجلثث 
ونوهت مبو�شوع الرنن املغناطي�شي 
اتخاذها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  والح��ت��ي��اط��ات 
املري�س وفني  للحفاظ على �شالمة 
الرتكيز  واحد بجانب  اآن  الأ�شعة يف 
على  ال��ك�����ش��ف  يف  الأ����ش���ع���ة  دور  ع��ل��ى 
ه�شا�شة العظام ب�شبب نق�س فيتامن  
الثدي ل  املبكر لأورام  والت�شوير  د  
الثدي  �شرطان  اأ�شبح  بعدما  �شيما 
ظ���اه���رة م��ل��م��و���ش��ة يف امل��ج��ت��م��ع ويف 

هذا املجال فاإن لالأ�شعة دور كبري يف 
اكت�شاف هذه الأورام مما يحتم على 
الك�شف.  املبادرة لج��راء هذا  الن�شاء 
اإنه مت تنظيم  وقالت هند العبدويل 
م��ع��ر���س م�����ش��غ��ر اآخ����ر ا���ش��ت��م��ل على 
ال��ت��ي تو�شع  ال��ت��ح��ذي��ري��ة  ال��ل��وح��ات 
اللرتام  واأهمية  الأ�شعة  اأق�شام  على 
بها مثل املراأة احلامل التي يجب األ 
قيا�س  وجهاز  الأ�شعة  لهذه  تتعر�س 
يتعر�س  التي  الأ�شعة  جرعات  مدى 
لها الفنيون خالل عملهم حيث يتم 
قيا�س هذه اجلرعات كل �شهرين مع 
يتم  كان  �شواء  م��واد احلماية  عر�س 
لب�شها اأو و�شعها على ج�شم املري�س 
الإ�شعاعي  ال��ت�����ش��وي��ر  عملية  اأث���ن���اء 
تناول  ت�����ش��وي��ري  ف��ي��ل��م  ع��ر���س  ومت 

ت��اري��خ الأ���ش��ع��ة واأن��واع��ه��ا اإىل جانب 
والأن�شطة  الأ���ش��ع��ة  بق�شم  التعريف 
ال�����ش��ي��اق ذاته  ب��ه��ا. ويف  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
موؤمترا  ال�شحي  املدينة  مركز  نظم 
ق��اع��ة مركز  الأ���ش��ع��ة يف  علميا ح��ول 
را����ش���د ل��ل�����ش��ك��ري والأب����ح����اث. واأك����د 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��وح��ي��دي ن��ائ��ب مدير 
ال��ط��ب��ي��ة حر�س  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة 
وزارة ال�شحة على تطوير اخلدمات 
الطبية ومواكبة كل جديد للحفاظ 
بالدولة  واملقيم  املواطن  �شحة  على 
الر�شيدة  حكومتنا  ل�شيا�شة  حتقيقا 
امل�شتوى ال�شحي والجتماعي  لرفع 
الوحيدي  واأ���ش��اد   . الم���ارات  ل�شعب 
بفريق العمل زاهدة الكعبي وبلقي�س 
فنين  م��ن  العمل  وط��اق��م  البعداين 

ال�شحي.  املدينة  مركز  يف  واإداري���ن 
عمل  اأوراق  امل����وؤمت����ر  ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 

ق���دم���ه���ا اأط����ب����اء وحم����ا�����ش����رون من 
جامعة ال�شارقة وح�شر املوؤمتر عدد 

كبري من العاملن باأق�شام الأ�شعة يف 
م�شت�شفيات الدولة.

م�شت�شفى خليفة ومركز املدينة ال�شحي يف عجمان يحتفالن بيوم االأ�شعة العاملي 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  ال�شلومي  �شامل  اأحمد  العقيد  راأ���س 
الإجتماع  اخليمة  راأ����س  ب�شرطة  والإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
التن�شيقي الأول حول و�شع اخلطة لإقامة فعاليات اأ�شبوع 
النزيل اخلليجي املوحد يف الفرتة من 7 اىل 11 دي�شمرب 
ال�شباط،  و���ش��ف  ال�شباط  م��ن  ع��دد  بح�شور  2014م، 

والذي يقام حتت �شعار  خذ بيدي نحو غد اأف�شل .
بامل�شاركن  ال�شلومي  العقيد  رح��ب  الجتماع  بداية  ويف   
العام  خ��الل  بذلوها  التي  بجهودهم  م�شيدا  الجتماع  يف 
املن�شرم يف الفعالية، والتي حققت جناحاً كبرياً من خالل 
التقييم والنتائج امل�شرفة على م�شتوى الدولة، داعياً اإياهم 
اإىل الإ�شتمرار على هذا النهج من خالل طرح املزيد من 

املطلوب  بال�شكل  الفعالية  ت��ربز  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الأف��ك��ار 
اأن هذا الأ�شبوع يهدف اإىل  اإىل  كما عهده اجلميع، ولفت 
املجتمع،  اأو���ش��اط  يف  النزيل  واح��ت��واء  رع��اي��ة  ثقافة  ن�شر 
العملية  مع �شرورة م�شاهمة املجتمع بكافة موؤ�ش�شاته يف 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ان��ف��راد  وع���دم  للنزيل  الإ���ش��الح��ي��ة 
والإ�شالحية للقيام بهذا الدور، وكذلك اإعادة دمج النزيل 
وكذلك من خالل  الالحقة  الرعاية  باملجتمع من خالل 

تغيري نظرة املجتمع له .
ثم بداأ اأع�شاء اللجنة بطرح عدد من املقرتحات والأفكار 
يف  املدرجة  الربامج  واأه��م  الفعالية،  خ��الل  �شتطرح  التي 
اأجندة اأ�شبوع النزيل اخلليجي فيما يخدم تطوير فعاليات 
احلدث عن العام املا�شي وتقدمي كل ما هو جديد ومميز 

للجميع .

•• اأبوظبي-وام:

القا�شمي  خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  رعاية  حتت 
زايد  جامعة  رئي�شة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزي���رة 
والتعليم   للبحوث  املتقدمة  الإم����ارات  �شبكة  تنظم   ..
�شهر  13 من  و    12 يومي  عنكبوت يف مقر اجلامعة 
من �شهر نوفمرب اجلاري الجتماع العا�شر مل�شتخدمي 
ال�شبكة. ويناق�س الجتماع يف ن�شخته العا�شرة موا�شيع 
ال�شيخة  معايل  تلقي  فيما  والتاأثري  والتنفيذ  البتكار 
لبنى الكلمة الفتتاحية ثم كلمات املتحدثن الرئي�شين 
وهم فيل باتي املحرر املتنقل يف جملة التاميز للتعليم 
العايل رئي�س حترير التاميز لرتتيب جامعات التعليم 
العايل العاملية والدكتور برنارد هاري�س الطبيب ورائد 
ال��ف�����ش��اء الأم���ريك���ي ال�����ش��اب��ق ال����ذي ���ش��ارك يف بعثتن 
�شابقتن وم�شى يف الف�شاء. وت�شمل فعاليات الجتماع 

جامعات  م��ن  متحدثن  ي�شت�شيفها  جانبية  جل�شات 
اأبوظبي  وم��رك��ز  بوليتيكنيك  واأب��وظ��ب��ي  وزاي���د  خليفة 
�شركة   ب��ج��ان��ب  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي  وال���ت���دري���ب  للتعليم 
الطبية  دب���ي  م��دي��ن��ة  وك��ل��ي��ة  تكنولوجيز  ك��ون��ف��رج��ن��ت 
اإب��ت��ي��ك  لبحوث الت�����ش��الت يف جامعة  وم��رك��ز اإب����داع  
و�شركة  العليا  التقنية  وكليات  اإلو�شيان  و�شركة  خليفة 
دولة  يف  العايل  للتعليم  اأو  اآي  �شي  وجمل�س  �شتيلكي�س 
الإمارات. اأما يف اليوم الثاين فتنق�شم فعاليات الجتماع 
للعاملن يف  والآخ�����ر  ال��ط��ل��ب��ة  اأح��ده��م��ا  م�����ش��اري��ن  اإىل 
التعليم حيث يناق�س م�شار الطلبة مو�شوعات متعلقة 
بالبحوث والتعليم..فيما يتم تنظيم �شل�شلة من ور�س 
التعليم  قطاع  يف  العاملن  للمهنين  امل�شغرة  العمل 
والتي تركز على اخلدمات التي تقدمها �شبكة  عنكبوت  
مثل  الأنكاميديا  والت�شالت املوحدة واحلو�شبة عالية 

الأداء واأنظمة اإدارة التعلم واأدوات التقييم وغريها.

•• دبي-وام:

د���ش��ن��ت ب��ل��دي��ة دب���ي ح���اوي���ات ج��دي��دة جل��م��ع النفايات 
لعادة  خطة  اإط���ار  ..يف  احلجم  �شغرية  الإلكرتونية 
تدوير النفايات والتخل�س النهائي من مكبات النفايات 
يف الإمارة . د�شن الفعالية �شعادة املهند�س ح�شن نا�شر 
ل��وت��اه م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي ب��اإط��الق ال��ع��م��ل يف اأول 
حاوية بالتعاون مع جمعية الحتاد التعاونية مبنطقة 
املزهر و�شركة اإفريدي املخت�شة باإعادة تدوير النفايات 
الإمارة  اأنحاء  مل�شروع و�شع حاويات عديدة يف  كبداية 

منها  وال�شتفادة  الإلكرتونية  النفايات  تدوير  لإع��ادة 
اأن  وق��ال لوتاه   . النفايات  ب��دل من طمرها يف مكبات 
اأهم عمليات  الإلكرتونية من  النفايات  عملية جتميع 
الإنتاج  اأن  ..مو�شحا  البيئة  على  التجميع خلطورتها 
ما  يتطلب  العامل  يف  الإلكرتونية  للب�شائع  ال�شنوي 
يقارب  320 طنا من الذهب وما يزيد على  500.7  
طن من الف�شة مع قيمة مرتافقة تتجاوز  21 مليار 
دولر واأنه مت ا�شتعادة ما يقل عن ن�شبة  10 باملائة من 
ذلك الرقم . ومن جانبه اأو�شح �شالح اأمريي م�شاعد 
العامة  وال�شحة  البيئة  خ��دم��ات  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

الر�شا�س  تتكون من  الإلكرتونية  الأجهزة  اأغلبية  اأن 
والكيميائية  النفطية  وامل��رك��ب��ات  العنا�شر  وع�����ش��رات 
الأخرى التي تلوث الرتبة وتت�شرب اإىل املياه اجلوفية 
التعاون  بتفعيل  ق��ام��ت  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  ان  اىل  لف��ت��ا 
و�شراكة القطاع اخلا�س من خالل التفاق مع �شركة 
للنفايات  خم�ش�شة  حديثة  ح��اوي��ات  بت�شميم  اأف���ريدا 
ت�شتهدف  خطة  �شمن  فنية  مبوا�شفات  اللكرتونية 
وجمهزة  خمتلفة  ب��اأح��ج��ام  ج��دي��دة  ح���اوي���ات  ت��وف��ري 
واللكرتونية  الكهربائية  ك��الأج��ه��زة  النفايات  جلمع 
اإىل اخلطة  اأم��ريي  واأ���ش��ار   . والتقنية �شغرية احلجم 

احلدائق  يف  احلاويات  و�شع  بهدف  مراحل  على  تنفذ 
التجارية  وامل��ج��م��ع��ات  دب����ي  ب��ل��دي��ة  وم���راك���ز  ال��ع��ام��ة 
مناطق  خمتلف  يف  امل��ن��ت�����ش��رة  ال��ت��ع��اون��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
املجيد  عبد  املهند�س  او�شح  وم��ن جهته   . دب��ي  مدينة 
�شيفائي مدير اإدارة النفايات بالبلدية اأن البلدية تعمل 
على تعزيز املمار�شات ال�شليمة من اأجل حتقيق �شالمة 
البيئة واملجتمع ..وقال اأن فكرة اإعادة تدوير النفايات 
�شعادة مدير عام  الإلكرتونية كانت مقرتحا من قبل 
البلدية ومتت بحثها ب�شكل علمي ومدرو�س واملوافقة 

عليها .

املوؤ�ش�شة العقابية تنظم اأ�شبوع النزيل 7 دي�شمرب القادم 

االأر�شيف الوطني ي�شتقبل وفدًا من اأكادميية االإمارات الدبلوما�شية يف رحلة علمية

برعاية لبنى القا�سمي

�شبكة االإمارات املتقدمة للتعليم والبحوث عنكبوت 
تنظم اجتماع امل�شتخدمني العا�شر

بل���دي���ة دب���ي ت���د�ش���ن حاوي����ات جدي����دة جل�م���ع النفاي����ات 
االإلكرتوني�����ة �شغ��رية احلج����م 

ادنوك توقع اتفاقية �شراكة مع موؤ�ش�شة االمارات لتنمية ال�شباب
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ت���وازن القاب�شة  ت�����ش��ارك جم��م��وع��ة  
الدفاعية  ال�شناعات  يف  املتخ�ش�شة 
والتقنية بابوظبي يف فعاليات الدورة 
الرابعة من مهرجان اأبوظبي للعلوم 
رعاية  حت����ت  ي���ق���ام  ال������ذي   2014
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة  القائد الأعلى للقوات  نائب 
نوفمرب   22-13 م���ن  ال���ف���رتة  يف 

اجلاري .
ت�شارك   وال��ت��ي  ال����دورة  ه��ذه  ومتتيز 
بامتداد  رعايتها  يف  القاب�شة  ت��وازن 
ال�شارقة  ام����ارة  لت�شمل  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
وم����دي����ن����ة ال����ع����ن مب�������ش���ارك���ة األ�����ف 
جامعات  م���ن  و13  ع��ل��م��ي  م��ر���ش��د 
�شيف  �شعادة  واك���د   . الم����ارات  دول���ة 
التنفيذي  الرئي�س  الهاجري  حممد 
الهدف  اأن  القاب�شة  ت��وازن  ملجموعة 
مهرجان   « اأن�������ش���ط���ة  م���واك���ب���ة  م����ن 
يف  الآخ��ذ   »  2014 للعلوم  اأبوظبي 
امل�شاهمة  ع��ام، هو  بعد  عاماً  التو�شع 
ابناء  م��ن  ال�شابة  الأج��ي��ال  اإع���داد  يف 
للتوجه  وحتفيزها  الم���ارات  وب��ن��ات 
بالعلوم  املرتبطة  التخ�ش�شات  نحو 

والتكنولوجيا.
ال�شديدة  ال��روؤي��ة  بف�شل  اأن���ه  وذك���ر 
الر�شيدة،  للقيادة  املتوا�شل  والدعم 
الإمكانيات  اأف�شل  تقدمي  من  بد  ل 
لإجناح ه�ذا امل�شروع الوطني ال�شخم 
لبناء  الرامية  اجلهود  يواكب  ال��ذي 

اقت�شاد املعرفة يف دولة المارات .

وحياتنا  ع��امل��ن��ا  ان  ال��ه��اج��ري  وق����ال 
اأ�شبحت اأكرث ارتباطا بالتكنولوجيا 
ت�شكيل  دورن��ا يف  بفخر  نتخذ  ونحن 
ودع�����م امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف 
ب��ل��دن��ا و���ش��م��ان ف��ر���س ع��م��ل كبرية 
قائال  �شعادته  وا�شاف  املقبل  للجيل 
���ش��ن��ح��ر���س م���ن خ���الل ج��ن��اح ت���وازن 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  ال���ق���اب�������ش���ة 
والعمل   ، وان�شطة مبتكرة لالطفال 
على جذبهم للم�شاركة بها والتفاعل 
باملناف�شة  مليئ  مم��ت��ع  ب�شكل  معها 

والبداع.
جناح  ت�����ش��م��ي��م  مت  ان�����ه  ايل  ول���ف���ت 
للعلوم  اأبوظبي  ال�شركة يف مهرجان 
ال�شغار  ابداعي ليوفر لزواره  ب�شكل 
اأج���������واء ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���رف���ي���ه���ي���ة من 
اأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات حتفزهم  خ���الل 
الذهنية  ق��درات��ه��م  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
والبدنية. ويتيح جناح توازن الفر�شة 
ال�شباب  ام��ام  الأوق���ات  اأم��ت��ع  لق�شاء 
والطفال الذين �شيخو�شون جتارب 
لزوار  ي��ت��اح  و���ش��وف  ه��ن��اك،  تن�شى  ل 
من�شة توازن من ال�شغار ا�شتعرا�س 

من  جمموعة  خ��الل  م��ن  مهاراتهم 
امل�����ش��اب��ق��ات والأل����ع����اب امل��م��ت��ع��ة مثل 
ال�����ش��رب��ة ال�����ش��اح��ق��ة  ����ش���الم دان���ك 
التهجئة  و���ش��ب��اق  ال���ت���وازن  وحت����دي 
العمالقة  والفقاعة  املتاهة  وموازنة 

و�شباق القدرة الذهنية.
و�شوف يلقى زوار اجلناح من ال�شغار 
ترحيباً حاراً من �شهيل وهو �شخ�شية 
العلوم  يع�شق  طموح  اإم��ارات��ي  ل�شاب 
ملجموعة  ك�شفري  ويعمل  والهند�شة 
الرتويج  اأج���ل  م��ن  القاب�شة  ت���وازن 
للعلوم والتكنولوجيا و�شط الطالب 

وال�شغار.
دائماً  يظهر  وال���ذي  �شهيل  ويو�شي 
ل��ب��زة العمل م��ع حزام  وه��و م��رت��دي��اً 
ال�شغار  والآلت،  ب���امل���ع���دات  م���ل���ئ 

ب���اأن  وامل��ن�����ش��ة  امل���ه���رج���ان  زوار  م���ن 
مهاراتهم  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��وا 
ومعارفهم يف العلوم والهند�شة حتى 
ي�شاهموا م�شتقباًل يف منو القطاعات 
الت�شنيعية الواعدة بدولة الإمارات.

اأبوظبي  مهرجان  ان  ذك��ره  اجل��دي��ر 
فريدة  علمية  م��ب��ادرة  ي�شكل  للعلوم 
لتطوير  اأب���وظ���ب���ي  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وي���ه���دف م���ن خالل 
ومعرو�شاته  عمله  وور����س  عرو�شه 
الرغبة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة 
وتر�شيخ  وامل���ع���رف���ة  ب��ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
ال�����ش��غ��ف ب��ال��ع��ل��وم والب���ت���ك���ار لدى 
�شنة،   15  -  5 من  العمرية  الفئات 
العلماء.  م��ن  امل�شتقبل  جيل  لإل��ه��ام 

انتهي 

•• ال�شارقة-الفجر:

�شديقة  اإم���ارة  ال�شارقة  حملة  اأطلقت 
ال�شحة،  وزارة  م���ن  وب���دع���م  ل��ل��ط��ف��ل، 
الطبيعية  للر�شاعة  الوطني  ال�شبوع 
ال�شارقة.  يف  خ��ورف��ك��ان  م�شت�شفى  يف 
 10 وج��رت فعاليات حفل الإط��الق يف 
م���ع احتفال  وت���زام���ن���ت  ن��وف��م��رب،  م���ن 
الأوىل  ال�شنوية  ب��ال��ذك��رى  امل�شت�شفى 

لعتماده كمن�شاأة �شديقة للطفل.
الوطني  ال����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  وجت�����ري 
الثامن وحتى  الطبيعية من  للر�شاعة 
اإىل  وتهدف  نوفمرب،  ع�شر من  الثالث 
الأهمية  ح����ول  ال���وع���ي  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
ل�شمان  الطبيعية  للر�شاعة  احليوية 
املوؤ�ش�شات  ولت�شجيع  ال��ر���ش��ع،  �شحة 
تطبيق  على  العمل  واأم��اك��ن  ال�شحية 

ممار�شات �شديقة لالأم والطفل. 
مدير  ال��غ��زال،  خلفان  ح�شة  د.  وقالت 
اللجنة التنفيذية حلملة اإمارة �شديقة 
للطفل: باتت فوائد الر�شاعة الطبيعية 
ومنوهم،  ال���ر����ش���ع،  ���ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
والطفل،  الأم  ب��ن  ال���رواب���ط  ومت��ت��ن 
وال��ت��ن��م��ي��ة الج���ت���م���اع���ي���ة ل���الأط���ف���ال، 
وغ��ريه��ا اأم����را م��ع��روف ع��امل��ي��ا. ولهذا 
ف��اإن الأول��وي��ة الأوىل لدينا يف  ال�شبب، 
للطفل  �شديقة  اإم���ارة  ال�شارقة  حملة 
الجتماعي  ال��وع��ي  ���ش��م��ان  يف  تتمثل 
تنمية  يف  الطبيعية  الر�شاعة  باأهمية 
ال�شارقة  ي��ت��ي��ح لأط���ف���ال  ال��ط��ف��ل، مم��ا 
اأف�شل بداية  والإم��ارات احل�شول على 
ت�شكل  وت���اب���ع���ت:   . حل��ي��ات��ه��م  مم��ك��ن��ة 
متطلبات احلياة الع�شرية حتديا بالغا 
لالأمهات، ول�شيما العامالت منهن، يف 
هنا  وم��ن  الطبيعية،  الر�شاعة  تقدمي 
بالكامل،  املجتمع،  ب��ذل  ���ش��رورة  ت��اأت��ي 
الأم��ه��ات على  مل�شاعدة  كل ما يف و�شعه 
م��ن��ح اأط��ف��ال��ه��ن اأف�����ش��ل رع��اي��ة ممكن. 

مبادرة  اإىل  اله��ت��م��ام  ه���ذا  اأدى  وق���د 
للطفل  �شديقة  اإم���ارة  ال�شارقة  حملة 
ال�شديقة  املن�شاآت  اعتماد  نظام  بطرح 
خالل  من  هدفنا  يقت�شر  ول  للطفل. 
النا�س  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا 
فح�شب،  الطبيعية  الر�شاعة  باأهمية 
التي  املن�شاآت  بتكرمي  اأي�شا  نقوم  حيث 
تويل �شحة الأم والطفل اأولوية. وياأتي 
الطبيعية  للر�شاعة  الوطني  ال�شبوع 
فر�شة ممتازة لإلقاء ال�شوء على هذه 
الأو�شاط  وت��وع��ي��ة  احل��ي��وي��ة،  الق�شية 
باإمكانهم  مب��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
الهام.  امل�شعى  ه��ذا  يف  للم�شاعدة  فعله 
بروؤية  والإع��ت��زاز  الفخر  ببالغ  ون�شعر 
املوؤ�ش�شات  م����ن  ال���ه���ائ���ل  ال����ع����دد  ه�����ذا 
معايري  ت��ب��ن��ي  اإىل  ت�����ش��ارع  وامل��ن��ظ��م��ات 
وللر�شاعة  للر�شع  ال�شديقة  املن�شاآت 
وموظفي  اإدارة  تهنئة  ونود  الطبيعية. 
ع���ل���ى حتقيق  خ����ورف����ك����ان  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ه���ذا الإجن�����از ال���ه���ام، ون���اأم���ل اأن متثل 

اإلهام  امل�شت�شفى قدوة حتتذى وم�شدر 
الإمارات  ال�شارقة،  يف  املوؤ�ش�شات  لباقي 

العربية املتحدة، واملنطقة .
للر�شاعة  الوطني  بال�شبوع  ويحتفل 
الطبيعية يف الإم��ارات العربية املتحدة 
اأه�����داف ال���ش��ب��وع العاملي  مت��ا���ش��ي��ا م��ع 
للر�شاعة الطبيعية الذي يتم الحتفال 
ال�شابع  وح��ت��ى  الأول  م���ن  ���ش��ن��وي��ا  ب���ه 
بتنظيم  فعالياته  وجت���ري  اأغ�شط�س، 
الر�شاعة  لتفعيل  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
ال�شبوع  احتفالت  واأقيمت  الطبيعية. 
العام  لهذا  الطبيعية  للر�شاعة  العاملي 
هدف  الطبيعية  الر�شاعة  �شعار  حتت 
ال�شوء  ت�شليط  بهدف   ، �شحية  حلياة 
الإمنائية  املتحدة  الأمم  اأه���داف  على 
الهدف  ول�شيما  وحتقيقها،  لالألفية 
وفيات  ين�س على خف�س  ال��ذي  الرابع 
على  ين�س  ال��ذي  واخلام�س  الأط��ف��ال، 
البدء  يتطلب  الأم، مما  حت�شن �شحة 
للر�شع  الطبيعية  الر�شاعة  تقدمي  يف 

منذ الولدة، والإقت�شار على الر�شاعة 
وبالتايل  وم��وا���ش��ل��ت��ه��ا،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
الر�شاعة الطبيعية، وترويجها  حماية 
اإىل  احلملة  اإنطالقة  ويعود  ودعمها.  
بناًء   2012 ال��ع��ام  م��ن  م��ار���س  ���ش��ه��ر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على 
القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
وب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن ق��ري��ن��ة �شاحب 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
رئي�س  القا�شمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
بهدف  الأ�شرة،  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س 
لالأجيال  اأف�شل  �شحية  حياة  تاأ�شي�س 
احلملة  ت��ت��ط��ل��ع  ح���ي���ث  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ال�شحية،  امل��راف��ق  ك��اف��ة  ت��وف��ر  اأن  اإىل 
والأماكن  واحل�����ش��ان��ات،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات، 
�شحية  ب���ي���ئ���ة  الإم�����������ارة  يف  ال����ع����ام����ة، 
ب��ح��ي��ث ت�شبح  والأم����ه����ات،  ل���الأط���ف���ال 
اإمارة   2015 عام  نهاية  قبل  ال�شارقة 

�شديقة للطفل بالكامل.

•• دبي – الفجر 

على  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تعكف 
بق�شد جتويد  اإج�����راءات  ع��دة  ات��خ��اذ 
الختبارات  وك���ف���اءة  اأداء  وت��ط��وي��ر 
بح�شب   ،2015 ل���ل���ع���ام  ال���وط���ن���ي���ة 
احلمادي  ح�����ش��ن  م��ع��ايل  ت��وج��ي��ه��ات 
ال��ت��ي تتمثل يف احلث  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
التعليمية،  الأن���ظ���م���ة  جت���وي���د  ع��ل��ى 
الفائدة  يحقق  مبا  كفاءتها  وحت�شن 
تعليم  اإىل  الو�شول  يف  منها،  املرجوة 
املعريف،  القت�شاد  على  قائم  ابتكاري 
اأبناءنا  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ي�����ش��ت��ه��دف 

الطلبة.
امل�شاعد  الوكيل  امل��ع��ال  خ��ول��ة  واأك���دت 
لقطاع ال�شيا�شات التعليمية يف الوزارة 

بالفرق  جمعها  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
املتخ�ش�شة ومدراء املناطق التعليمية 
الرتبية،  وزارة  يف  الأن�شطة  مبنى  يف 
ل�شتعرا�س قطاع ال�شيا�شات التعليمية 
لنتائج الختبارات الوطنية 2014 ، 
اأن هذه الختبارات لي�س الهدف منها 
بل  امل���دار����س،  ب��ن  التناف�شية  اإي���ج���اد 
الق�شد منها، جتويد النظام التعليمي 

مبختلف اأركانه واأ�ش�شه.
واأ���ش��اف��ت اأن ه��ذه الخ��ت��ب��ارات تهدف 
اأي�شاً اإىل توفري معلومات للمخت�شن 
املناهج،  وتطوير  اإع���داد  كيفية  ح��ول 
مهاراتهم  و�شقل  املعلمن  وت��دري��ب 
تطوير  اإىل  املتنامية  احلاجة  ظل  يف 
ق����درات����ه����م مب����ا ي���ت���واك���ب م����ع روؤي�����ة 
الدولة نحو تعليم ع�شري قائم على 

التعامل  على  القدرة  واأي�شاً  املعرفة، 
اإك�شابهم  ن�شتهدف  الذين  الطلبة  مع 

مهارات القرن 21 .
ه���ذه  ن���ت���ائ���ج  ت����ق����اري����ر  اأن  وذك���������رت 
اولياء  اإىل  ورق��ي��اً  ت�شلم  الخ��ت��ب��ارات 
الأمور بهدف اطالعهم على م�شتوى 
انه ثمة  اإىل  التعليمي، لفتة  اأبنائهم 
الختبارات  ه��ذه  نتائج  لإدراج  م�شاع 
للطالب  اللكرتوين  ال�شجل  يف ملف 
التقارير،  ه��ذه  اإي�شال  �شمان  بهدف 

واإطالع اأولياء الأمور عليها.
ال��ت��وج��ه نحو  اأن���ه يف ظ��ل  اإىل  ولفتت 
الختبارات  درج�����ة  م���ن  ج����زء  اإدراج 
الوطنية يف املعدل العام، فاإن احلاجة 
اأخذ هذه الختبارات  اإىل  باتت ملحة 
ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د، ور���ش��د نتائجها 

بدقة متناهية لتكون مقيا�شاً وموؤ�شراً 
مل�شتوى الطلبة، وحتديد نقاط القوة 

وال�شعف لديهم.
ي��ت��م و�شع  ����ش���وف  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ارت 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شرية  ت��ع��ه��د  من�����وذج 
معايري  وف��ق  وتطبيقها  الخ��ت��ب��ارات، 
لدى  واحل��ي��ادي��ة  ب��امل�����ش��داق��ي��ة  تت�شم 

القائمن عليها يف املدار�س.
على  للقائمن  التعهد  هذا  اأن  وبينت 
ه����ذه الخ���ت���ب���ارات ����ش���وف ي���ك���ون من 
الختبارات،  ت��ط��ب��ي��ق  وث���ائ���ق  ���ش��م��ن 
الختبارات  هذه  خروج  �شمان  بهدف 
اأن  اإىل  امل��ط��ل��وب��ة، م�����ش��رية  ب��ال�����ش��ورة 
ه��ذه اخل��ط��وة تعد ج���زءاً م��ن اجلهود 
اإىل  وال��رام��ي��ة  ال�����وزارة،  ال��ت��ي تبذلها 

رفع م�شتوى الأداء للطلبة. 

الختبارات  ه���ذه  اإن  امل���ع���ال،  وق���ال���ت 
واخلام�س  الثالث  ل�شفوف  املوجهة 
وال�شابع والتا�شع يف مواد اللغة العربية 
والجنليزية  وال��ع��ل��وم  وال��ري��ا���ش��ي��ات 
ت��ع��زز م��ن ن��ق��اط ال��ق��وة، وحت�شن من 
اأداء  يف  الق�شور  اأو  ال�شعف  م��واط��ن 
على  ذل��ك  ي��ع��ود  املجمل  ويف  الطلبة، 

تطوير اأداء املدار�س ب�شكل عام.
واأكدت اأن اللقاء تطرق اإىل اأهم نتائج 
الختبارات الوطنية، وكيفية التن�شيق 
كفريق واحد لو�شع اخلطط لتح�شن 
امليدان  ت��ه��ي��ئ��ة  ع���ن  ف�����ش��اًل  الأداء، 
م�شتوى  ع��ل��ى  الخ���ت���ب���ارات  لتطبيق 
املطبقة  املدار�س احلكومية واخلا�شة 

ملنهاج الوزارة.
التوجيه  اأن  ع���ل���ى  امل���ع���ال  و�����ش����ددت 

تعاطيه  يف  ي���رك���ز  اأن  ع��ل��ي��ه  ي��ت��ع��ن 
اكت�شاب  ع��ل��ى  الخ���ت���ب���ارات  ه���ذه  م���ع 
وتقدمي  املتنوعة،  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات 
هذه  ن��ت��ائ��ج  لتح�شن  ال����الزم  ال��دع��م 
جديدة  قيمة  واإ���ش��اف��ة  الخ��ت��ب��ارات، 

ال�شفوف  يف  الطلبة  ل���دى  مكت�شبة 
الالحقة.

الوطنية  الخ����ت����ب����ارات  اأن  وذك�������رت 
لرقابة  تخ�شع  �شوف   2015 املقبلة 
م��ت��وا���ش��ل��ة م���ن ق��ب��ل ال������وزارة بهدف 

بحيث  �شل�س،  ب�شكل  ���ش��ريه��ا  ���ش��م��ان 
�شوف يتم توفري مراقبن من املناطق 
اأثناء الختبار، عالوة على  التعليمية 
زي������ارات دوري�����ة ت��ن��ظ��م��ه��ا امل��ن��اط��ق يف 

خمتلف مراحل تطبيق الختبارات. 

•• عجمان : الفجر

وبث  املجتمعي  للتوا�شل  تكري�شا 
امل���واه���ب  وت��ن�����ش��ي��ط  الإب���������داع  روح 
واكت�شاف  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  داخ���ل 
يف  والطالبات  الطلبة  من  املواهب 
والعلمية،  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���الت  ���ش��ت��ى 
للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ����ش���ارك���ت 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا مب���ج���م���وع���ة من 
ال��ه��ن��د���ش��ة وكلية  ك��ل��ي��ت��ي  ط��ال��ب��ات 
باجلامعة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
العاملية  ال���ت�������ش���وي���ر  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
املهند�شن  م��ع��ه��د  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ن والإل����ك����رتون����ي����ن 
العام  ه��ذا  اأقيمت  وال��ت��ي   ،IEEE
حتت �شعار مواءمة التكنولوجيا لغٍد 
 ) IEEE( �اأف�شل، احتفال بيوم ال
املركز  على  اجل��ام��ع��ة  ح�شلت  وق��د 
الأول يف امل�شابقة التى �شاركت فيها 
كل من �شرات �شدرا، واأم��ارا جافد، 
واإمي����ان ي��ون�����س، واأب�����رار ن���ور هلال، 
واأمريه اإر�شاد، ونهى داود، و�شعدية، 
���ش��رح��ب��ي��ل، ودع�����اء ح�شن،  وم����رمي 
وم��اري��ا ج��ه��اد، وب��اإ���ش��راف املهند�شة 

فعاليتن،  بتنظيم  م��اه��ل،  �شامية 
الإميان  منار  مدر�شة  يف  اإحداهما 
واجهة  يف  والأخ����������رى  اخل�����ريي�����ة، 
امل��ج��از امل��ائ��ي��ة، وم��ا ت�شمه م��ن نوا 
فري م�شيئة، حيث قامت الطالبات 
الواجهة  يف  ال�شور  من  ع��دد  باأخذ 

مع بدء انطالق النوافري.
بتوثيق هذه  ال��ط��ال��ب��ات  ق��ام��ت  ث��م 

ث���ال���ث �شور  ال��ف��ع��ال��ي��ة، واخ���ت���ي���ار 
املوافقة  ومت��ت  للمعهد،  واإر�شالها 
عن  ���ش��ورت��ن  تر�شيح  ع��ل��ي��ه��م،ومت 
فئة Land Mark، و�شورة عن 
الت�شويت  يتم  حتى  الإب�����داع،  فئة 
من قبل اجلمهور عليها، وقد و�شل 
اإىل  الفائزة  عدد الأ�شوات لل�شورة 
وبذلك  �شوت،  األ��ف   81 يقارب  ما 

املركز  ع���ل���ى  ال���ط���ال���ب���ات  ح�����ش��ل��ت 
تعرب  التي  ال�شورة  ه��ذه  الأول عن 
حيث   ،Land Mark فئة  ع��ن 
اإعجابا كبريا لي�س فقط من  األقت 
اجلمهور، بل حتى من اأع�شاء جلنة 

التحكيم.
وت����ع����ق����ي����ب����ا ع�����ل�����ى ال��������ف��������وز، ق�����ال 
حياتي،  فهر  الدكتور  الربوفي�شور 

جناح  اإن  ال��ه��ن��د���ش��ة،  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
ال��ط��ال��ب��ات يف امل�����ش��اب��ق��ة ي��اأت��ي نتاج 
الثقافية  ل��الأن�����ش��ط��ة  ال��ك��ل��ي��ة  دع���م 
وحتفيز  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الطلبة والطالبات على امل�شاركة يف 
خمتلف الأن�شطة. موؤكدا اأن الكلية 
وروؤ����ش���اء الأق�����ش��ام ي��ق��دم��ون العون 
وتقدم  للطلبة.  امل�شتمر  وال��دع��م 
ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��رئ��ي�����س ق�شم 
الربوفي�شور  الكهربائية،  الهند�شة 
تزين  واملهند�شة  م��ري،  م�شتح�شن 
يف   )  IEEE( ال���  �شفرية  ���ش��ري��ف، 
وتوجيههما  دعمهما  على  ال��دول��ة، 
ل��ل��ط��ال��ب��ات، وجت�����در الإ�����ش����ارة اإىل 
اأكرب  اأح����د  ت��ع��د  امل�����ش��اب��ق��ة  اأن ه���ذه 
العامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل�����ش��اب��ق��ات 
املهند�شن  م��ع��ه��د  ينظمها  وال��ت��ي 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ن والإل����ك����رتون����ي����ن 
معينة،  م��ع��اي��ري  ���ش��م��ن   IEEE
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
ال��دول حول  بامل�شاركة من خمتلف 
ت��ع��رب عن  ف��ع��ال��ي��ة  بتنظيم  ال��ع��امل 
���ش��ع��ار م��ع��ن ل��الح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال���� ) 

)IEEE

اإدراج نتائج الطلبة الكرتونيًا ل�سمان اإطالع اولياء الأمور عليها

خولة املعال: تطوير اأداء االختبارات الوطنية بهدف جتويد التعليم ولي�ش خللق التناف�شية

) IEEE( �جامعة عجمان تنفرد باملركز االأول يف م�شابقة الت�شوير العاملية ل

•• ام القيوين- وام: 

كرم �شعادة العميد ال�شيخ را�شد بن اأحمد املعال قائد عام �شرطة اأم القيوين مبكتبه ام�س 
�شباطا من اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية ب�شرطة اأم القيوين نظري جهودهم املبذولة 
واإخال�شهم وتفانيهم يف اإجناز مهام عملهم . ياأتي هذا التكرمي يف اإطار حر�س القيادة 
العامة ل�شرطة اأم القيوين على الهتمام مبنت�شبيها وتقدمي احلوافز التي من �شاأنها رفع 
الروح املعنوية لديهم وزيادة الطموح والإ�شرار نحو اإجناز الأعمال املوكلة لهم بكل حر�س 
واإخال�س. �شمل التكرمي كال من املالزم خليفة �شيف ال�شندود وامل�شاعد اأول خالد عبداهلل 

املعال وامل�شاعد اأول �شامل جمعه حمد وامل�شاعد اأول ح�شن �شعيد بن خلف .

•• دبي- وام: 

ال�شويدي مدير عام مدينة دبي لالإنرتنت ومنطقة  بحث ماجد 
التقني  املجمع  رئي�س  ت�شيبكالو  فالريي  والدكتور  للتعهيد  دب��ي 
يف  العالقات  وتعزيز  امل�شرتك  التعاون  �شبل  ت��ك  ه��اي  بيالرو�س 
هذا  وي��اأت��ي   . والبتكار  والت�����ش��الت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
الجتماع عقب احتفال مدينة دبي لالإنرتنت مبرور 15 عاما على 
اإطالقها وكجزء من اجلهود التي يبذلها امل�شوؤولون يف مدينة دبي 
الإم���ارات. ويعترب  لالإنرتنت يف تعزيز جم��الت البتكار يف دول��ة 
العاملية  التقنية  املجمعات  اأك��رب  اأح��د  ت��ك  ه��اي  بيالرو�س  جممع 

التي  املنتجات  بتطوير  املجمع  ي��ق��وم  حيث  للربجميات  املنتجة 
و  تيليكوم  بريتي�س  �شركة  مثل  رائ��دة  عاملية  �شركات  ت�شتخدمها 
بيجو و كوكا كول و ميت�شوبي�شي . واأكد ماجد ال�شويدي والدكتور 
تكنولوجيا  قطاع  وتطوير  اأج��ل  من  البتكار  دعم  اأهمية  فالريي 
امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ة م��وات��ي��ة مل�����ش��اري��ع الأعمال 
ال��ري��ادي��ة ف�شال ع��ن ت��وث��ي��ق ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب��ن ك��ل م��ن دبي 
القطاعات. وتلعب مدينة  الدعم �شمن هذه  وبيالرو�شيا لتوفري 
دبي لالإنرتنت دورا رئي�شيا يف حتقيق روؤية دبي بتطوير اقت�شاد 
قائم على املعرفة وتعترب داعما رئي�شيا للمبادرات التي مت الإعالن 
الذي  لالإنرتنت  دب��ي  مدينة  ابتكار  مركز  اإن�شاء  فيها  مب��ا  عنها 

األف   15 وي�شتوعب  1.6 مليون قدم مربع  �شيمتد على م�شاحة 
اإىل جعل  الرامية  اجلهود  لدعم  امل�شروع  هذا  ياأتي  موظف حيث 
دبي مركزا عامليا لالبتكار. كما تت�شمن عملية التحول العمل عن 
كثب مع البيئات وامل�شاريع التطويرية الأخرى ذات ال�شلة يف �شتى 
اأنحاء العامل وم�شاركة الروؤى والأفكار واملعرفة مع هذه الأطراف 
. واأكد ال�شويدي حر�س مدينة دبي لالإنرتنت على اإر�شاء عالقات 
التعاون والت�شارك يف الأفكار مع خمتلف املجمعات التكنولوجية يف 
العامل .. م�شريا اإىل اأن مدينة دبي اأ�شبحت وجهة رائدة يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت على م�شتوى العامل الرائدة يف 

هذا القطاع. 

قائد عام �شرطة ام القيوين 
يكرم متميزين 

دبي لالإنرتنت تبحث �شبل التعاون مع جممع بيالرو�شيا هاي تك 

توازن ت�سارك مهرجان اأبوظبي للعلوم 2014

الهاجري: ن�شعي الإعداد االأجيال ال�شابة من ابناء االمارات 
للم�شتقبل وحتفيزها للتوجه نحو العلوم والتكنولوجيا

حملة ال�شارقة اإمارة �شديقة للطفل حتتفل باإطالق 
الفعالية يف م�شت�شفى خورفكان

•• دبي-وام:

ال�شحية  الرعاية  مراكز  مبادرة  ال�شحة  وزارة  اأطلقت 
الأولية �شديقة للطفل التي نظمتها جلنة دعم الر�شاعة 
ت�شجيع  وت�����ش��ت��ه��دف  ال��ط��ب��ي��ة  دب���ي  مبنطقة  الطبيعية 
املبادرة  هذه  وتاأتي   . الطبيعية  الر�شاعة  على  الأمهات 
ل����وزارة ال�شحة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه����داف اخل��ط��ة  �شمن 
ال�شحية  احلياة  اأمن��اط  تعزيز  بهدف   2016  2014
مع  تزامنا  و  املجتمع  اأف���راد  بن  ال�شحي  الوعي  ون�شر 
الذي  الطبيعية  للر�شاعة  الوطني  بالأ�شبوع  الحتفال 
ي��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة م��ن ال��ث��ام��ن اإىل 11 ن��وف��م��رب من 
كل عام . واأكد نا�شر البدور مدير منطقة دبي الطبية 
ال��ذي عقد مبنا�شبة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  كلمته خ��الل  يف 
اإط��الق امل��ب��ادرة �شرورة منح الأط��ف��ال احل��ق يف التن�شئة 
ال�شحية وا�شطالع املجتمع بواجبه جتاه هذه ال�شريحة 
.. م�شريا اإىل دور هذه املبادرة يف تعزيز الوعي لدى كل 
جميع  توفري  لأهمية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملن 
الر�شاعة  ع��ل��ى  وت�شجيعهن  الأم���ه���ات  ل��دع��م  ال��و���ش��ائ��ل 
اأهمية  ذات  الطبيعية  الر�شاعة  اأن  واأ�شاف   . الطبيعية 
بالغة ل�شحة الطفل والأم املر�شعة على حد �شواء بدنيا 

ونف�شيا ووقائيا..غري ان هناك اأقل من 40 باملائة عامليا 
من الر�شع دون �شن �شتة اأ�شهر يغذون بلنب اأمهاتهم فقط 
وذلك وفقا ملنظمة ال�شحة العاملية. وقال البدور اأنه مت 
الر�شيدة  قيادتنا  لتوجيهات  تنفيذا  املبادرة  اطالق هذه 
الهادفة اإىل زيادة الوعي حول اأهمية الر�شاعة الطبيعية 
و مواكبة لتو�شيات املنظمات الطبية وال�شحية العاملية 
لت�شجيع  ب��الأط��ف��ال  املتخ�ش�شة  ال��ط��ب��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
الأولة  ا�شهر  ال�شتة  ملدة  الأق��ل  الطبيعية على  الر�شاعة 
من حياة الطفل وكلما كانت مدة الر�شاعة نحو عامن 
كانت النتائج اأف�شل . ومن جهتها قالت الدكتورة لطيفة 
بوزارة  والطفولة  الأم��وم��ة  رع��اي��ة  اأخ�شائية  العو�شي 
اأع�شاء  اأن جلنة دعم الر�شاعة الطبيعية ت�شم  ال�شحة 
و  ل��الأم  ال�شحية  الرعاية  تقدم  التي  القطاعات  كل  من 
الطفل مبا فيها اإدارة الطب الوقائي والرعاية ال�شحية 
يوجد  اأن����ه  واأو���ش��ح��ت  ال���رباح���ة.  م�شت�شفى  و  الأول���ي���ة 
بالدولة نحو ع�شر م�شت�شفيات �شديقة للطفل معتمدة 
باأن  العاملية .. منوهة  اليوني�شيف ومنظمة ال�شحة  من 
ال�شحية  الرعاية  مراكز  جعل  اإىل  تهدف  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
للطفل  �شديقة  م��راك��ز  الطبية  دب��ي  مبنطقة  الأول��ي��ة 

. حتى 2017 

ال�شحة تطلق مبادرة مراكز الرعاية 
ال�شحية االأولية �شديقة للطفل 
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اإعــــــــــالن
لتاأجري  ال�ش�����ادة/بنتلي  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1143240 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد علي احمد عبداهلل مفتاح %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عائ�شة حممد رجب احمد الزعابي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيونري للخدمات العالجية

 رخ�شة رقم:CN 1426931 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وليد �شامل علي العكربي احلمريي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة با�شم فوزي العزاوي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة عبداهلل احمد ريحان ال�شحي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 0.20*0.40

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/بيونري للخدمات العالجية

PIONEER MEDICAL SERVICES
اىل/بيونري للخدمات العالجية ذ.م.م 

PIONEER MEDICAL SERVICES LLC
املالك   c187 2/18 ق  املرور �س  �شارع  ابوظبي  ابوظبي جزيرة  تعديل عنوان/من 
حممد احمد البواردي الفال�شي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع حمدان �شرق 6 
قطعة 18 طابق 3 مكتب رقم 301 املالك/�شياح حممد مو�شى القبي�شي /واآخرون

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلليج 

لنظمة التطوير - فرع ابوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1137077 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مزارع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1435370:ليوا للع�شل الطبيعي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
بي�شاور  ال�ش�����ادة/خمبز  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1663319 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة موزه علي �شليمان الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي عبداهلل �شعيد الظاهري
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دما�س لتجارة الثاث 

والديكور رخ�شة رقم:CN 1251894 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نورة حمد حميد املن�شوري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف علي بطي �شامل مو�شى القبي�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد ابوليلة
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة 

CN 1103358-1:موتن احمد - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القبطان لعمال الديكور 

والبواب رخ�شة رقم:CN 1152186 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 7*1.2 اىل 5*1

تعديل ا�شم جتاري:من/القبطان لعمال الديكور والبواب
AL QABTAN DECOR & DOOR WORK

اىل/اأند مور للديكور
AND MORE DECOR

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب البواب وال�شبابيك )4330011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شريتا ل�شيانة املعدات اللكرتوميكانيكية 

رخ�شة رقم:CN 1133269 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شامل عوي�شه جابر اخلييلي %95

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد حممد �شامل عوي�شه جابر اخلييلي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد خمي�س ال�شحي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 200000
تعديل لوحة العالن / 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/�شريتا ل�شيانة املعدات اللكرتوميكانيكية

CIRTA SERVICES MAINTANCE METREAL ELECTRO MECHANICAL
اىل/�شريتا ل�شيانة املعدات اللكرتوميكانيكية ذ.م.م 

CIRTA SERVICES MAINTANCE METREAL ELECTRO MECHANICAL LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/امبري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح كهرباء ال�شيارات وعادم ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1152677 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تنمية المارات للمقاولت 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1150950 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/تنمية المارات للمقاولت وال�شيانة العامة
EMIRATES DEVOLOPMENT CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/تنمية المارات للمقاولت والنقليات العامة
EMIRATES DEVOLOPMENT CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ق�شر ال�شفا للمقاولت وال�شيانة  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1423982 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يو�شف جمعه زايد خمي�س املنذري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ يو�شف جمعه زايد خمي�س املنذري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شام عبدالعال حامد نوي�شي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم حممد القناوي عزام %24

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 0.40*0.60 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/ق�شر ال�شفا للمقاولت وال�شيانة العامة

ALSAFA PALACE CONTRACTING & GENR - MAINT
اىل/ق�شر ال�شفا للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م 

ALSAFA PALACE CONTRACTING & GENR - MAINT LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
الن�شر  ال�ش�����ادة/عيون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1692093:للبالط والرخام رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان خمي�س عبيد �شويلح الهاملي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد بطي �شعيد �شامل املن�شوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /�صركة دايف تك للخدمات الهند�صية 
ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  ت��ق��دم  ق��د  ذ.م.م  البحرية 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�ص والت�صجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
          LIBRA 8500 R                          جديده                   جديده

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

 اإعـــالن �صطب قيد
نا�شيونال  ت�شاينا  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ليمتد  كمباين  كون�شرتك�شن  ثريد  اجننرينغ  كيميكال 
)اجلن�شية:ال�شن( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 
يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )3330( يف �شجل ال�شركات 
القانون الحتادي رقم  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:مركز ذا وير هاو�س للياقة البدنية �س.ذ.م.م   
wh the warehouse gym:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:214071       بتاريخ:2014/7/3 م
با�ش��م:مركز ذا وير هاو�س للياقة البدنية �س.ذ.م.م

وعنوانه:المارات - دبي - بردبي القوز - �س.ب: 450020 هاتف: 043232323 
فاك�س: 042263012 الهاتف املتحرك:0508882000

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28 اللعب وادوات اللعب وادوات اللعاب البدنية والدوات 
الريا�شية )عدا املالب�س( الزخارف والزينات اخلا�شة و�شجرة عيد امليالد . 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات مكتوبة باللغة الالتينية wh the warehouse gym داخل 
مربع ب�شهم من ال�شفل وبجانبها the باللون ال�شفر وا�شفلها warehouse باللون البي�س وا�شفلها 
العالمة  من  الول  احلرف  من   w حرف  اعلى  جنوم  ثالثة  مع  �شوداء  واخللفية  ال�شفر  باللون   gym

والعالمة ب�شكل مميز . 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  نوفمرب 2014 العدد 11254

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النوار لتجارة 

CN 1067622:املخلفات الورقية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة رافيا فاطمة �شديق احمد %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز عبداهلل يو�شف يون�س

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
مارك  ال�ش�����ادة/باور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1008287:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان عبداهلل �شامل �شعيد النيادي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل احمد عبداهلل العامري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
واحة  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1007949:زاخر للرجال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عمران ح�شن حممد مو�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مو�شى عبدالكرمي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11254 بتاريخ 2014/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللوؤلوؤه 

البي�شاء لتمثيل ال�شركات
 رخ�شة رقم:CN 1560032 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي ت��وف��ريه��ا منحا 
لتمكينهم من  الإماراتين  للمواطنن  كاملة  درا�شية 
احل�شول على درجة بكالوريو�س الهند�شة الكهربائية 
يف  للتكنولوجيا   رو�ش�شرت  جامعة  يف   امليكانيكية  اأو 
اإط��ار  برنامج املنح  دبي. وتندرج هذه اخلطوة �شمن 
الكوادر  لتطوير  الهيئة  ط��رح��ت��ه  ال���ذي  ال��درا���ش��ي��ة  
الوطنية دعما لأهداف روؤية الإمارات 2021 . وقال 
الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة 
املنا�شبة..اإن  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف  للهيئة  التنفيذي 
�شاحب  توجيهات  م��ع  ان�شجاما  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  ه��ذه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
لأهداف  وجت�شيدا  الإماراتية  املواهب  وتنمية  لدعم 
الكوادر  ق��درات  تطوير  يف  للدولة  الوطنية  الأج��ن��دة 
الدرا�شية  املنح  لهذه  �شيكون  اأن��ه  واأ���ش��اف  الوطنية. 
والتميز  الأكادميي  الأداء  تعزيز  على  اإيجابيا  تاأثريا 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�شرتاتيجيتنا  م��ع  يتما�شى  مب��ا  املهني 
الإعتماد  ميكن  وطني  ك��ادر  وتطوير  التوطن  تعزيز 
ع��ل��ي��ه ل��ت��ع��زي��ز ال���وظ���ائ���ف امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ال���دوائ���ر 
تطوير  على  الهيئة  حر�س  �شعادته  واأك��د  احلكومية. 
وحت��دي��ث خطط وب��رام��ج ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل ب�شكل 
املنا�شبة  الوظيفية  الفر�س  توفري  بهدف  متوا�شل 
قطعت  ق��د  الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا  ال��دول��ة..  ملواطني 
ن�شبة  بلغت  حيث  الوظائف  توطن  يف  بعيدا  �شوطا 
خالل  املائة  يف    80.44 العليا   الإدارة  يف  التوطن 
الربع الأول من العام اجلاري و 42.40  يف املائة يف 
الإدارة الو�شطى و 30.94  يف املائة يف الوظائف غري 
الأكرف  يو�شف  الدكتور  ق��ال  جهته  من  الإ�شرافية. 
ل��ق��ط��اع دع���م الأعمال  ل��ل��رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
واملوارد الب�شرية..اإن برنامج املنح الدرا�شية يف الهيئة 
يلتزم برعاية املواهب املتميزة واإعدادهم للوظائف يف 
ا�شرتاتيجية  من  ج��زءا  املبادرة  هذه  ومتثل  امل�شتقبل 
التوطن  التي ت�شمن تعزيز م�شرية  املتكاملة  الهيئة 
الدرا�شات  يف  الطالب  ودع��م  الدرا�شية  املنح  وتوفري 

قاعدة  وتاأ�شي�س  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  الأك��ادمي��ي��ة 
را�شخة من املواهب الوطنية تكون قادرة على موا�شلة 
يو�شف  اأك��د  جانبه  من  الهيئة.  جناح  م�شرية  وتعزيز 
الع�شاف رئي�س جامعة رو�ش�شرت للتكنولوجيا يف دبي 
اأن اجلامعة ت�شع ن�شب عينيها بناء الطاقات الب�شرية 
الإماراتية القادرة على خو�س املجالت احليوية مثل 
والقيادة  الذكية  وامل���دن  الطاقة  وك��ف��اءة  ال�شتدامة 
والبيئة امل�شتدامة ويلعب تاأ�شي�س العالقات املثمرة مع 
دورا  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مثل  الرائدة  املوؤ�ش�شات 
مهما يف حتقيق اأه��داف روؤي��ة الإم���ارات 2021 وقد 
اجلامعية  امل��ب��ادرات  لدعم  دائما  �شباقة  الهيئة  كانت 
الرامية اإىل بناء منظومة متكاملة من الكوادر املوؤهلة 
قال  ناحيته  من  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
للهند�شة  امل�شاعد  الأ�شتاذ  ال�شمد  عبد  وائل  الدكتور 
امليكانيكية يف جامعة رو�ش�شرت للتكنولوجيا يف دبي اإن 
م�شادر  �شعيد  على  املطلوبة  النوعية  النقلة  اإح��داث 
الطاقة و�شبل ا�شتخدامنا لها ميثل اليوم واحدا من 
اجلامعة  ا�شتعداد  م��وؤك��دا   .. العاملية  التحديات  اأب��رز 
من  ج���زءا  باعتبارها  ال�شعب  التحدي  ه��ذا  خل��و���س 
�شبكة اخلربات العاملية التي ت�شمها جامعة رو�ش�شرت 
للتكنولوجيا . وتهدف خطة التوطن التي تعتمدها 
طموحة  برامج  اإط��الق  اإىل  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
ل��ت��دري��ب واإع����داد الإم��ارات��ي��ن على خ��و���س املجالت 
ويخ�شع  احليوي.  القطاع  هذا  ي�شملها  التي  التقنية 
واإج����راءات  واأن��ظ��م��ة  لقواعد  الدرا�شية  املنح  برنامج 
يقل  ل  اأن  على  الهيئة  حتددها  التي  الدرا�شية  املنح 
العامة  الثانوية  املائة يف  80  يف  ع��ن   املتقدم  معدل 
جامعة  م��ن  البكالوريو�س  درج��ة  الطالب  نيل  وبعد 
مبن�شب  تعيينه  يتم  دب��ي  يف  للتكنولوجيا  رو�ش�شرت 
وعالوات  جمز  رات��ب  تقا�شي  مع  الهيئة  يف  هند�شي 
اإ���ش��اف��ي��ة وت��ع��د ج��ام��ع��ة رو���ش�����ش��رت ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
عاملية  - جامعة   2008 ع��ام  تاأ�ش�شت يف  التي   - دب��ي 
غري ربحية تابعة ل� جامعة رو�ش�شرت للتكنولوجيا يف 
العاملية  اجلامعات  من  تعترب  والتي  نيويورك  مدينة 
املرموقة التي تركز على التكنولوجيا ومتتلك �شجال 
حافال بالتميز على مدى  185  عاما. ومتنح جامعة 

البكالوريو�س  درجتي  دبي  يف  للتكنولوجيا  رو�ش�شرت 
والدرا�شات العليا يف الهند�شة امليكانيكية والكهربائية 
للطالب الإماراتين مبا يدعم اأهداف روؤية الإمارات 
البكالوريو�س واملاج�شتري  2021 كما متنح �شهادتي 
وال��ه��ن��د���ش��ة وع��ل��وم احلا�شوب  وال��ق��ي��ادة  الأع���م���ال  يف 
ف�شال ع��ن ت��ق��دمي منح درا���ش��ي��ة ل��الإم��ارات��ي��ن بدعم 
م��ن ���ش��ن��دوق ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت . 
وت�شم جامعة رو�ش�شرت للتكنولوجيا يف دبي ومقرها 
لطالب  بحثين  م��رك��زي��ن   .. لل�شيلكون  دب���ي  واح���ة 
خمترب  و  وال�شتدامة  الطاقة  مركز  هما:  الهند�شة 
كفاءة  على  برناجمهما  ي��رك��ز  وال���ذي  امليكاترونيك 
وا���ش��ت��دام��ة ال��ط��اق��ة يف دول���ة الإم�����ارات وب��ق��ي��ة بلدان 
العامل. وحظيت اجلامعة يف دبي موؤخرا باهتمام عاملي 
امليكانيكية  الهند�شة  ع��دد من ط��الب  ف��وز  بعد  لف��ت 
فيها باجلائزة الأوىل �شمن م�شابقة الطاقة املتجددة 
ل���ط���الب ال��ه��ن��د���ش��ة وت�����ش��ه��م امل�����ش��ارك��ة يف م��ث��ل هذه 
الق�شايا  ح��ول  اجلامعة  ط��الب  توعية  يف  الفعاليات 
امل��ه��م��ة م��ث��ل ظ��اه��رة الح��ت��ب��ا���س احل�����راري والبيئات 
يف  املاج�شتري  درجة  منح  اجلامعة  وتعتزم  امل�شتدامة. 
علوم املدن الذكية بالتعاون مع واحة دبي لل�شيليكون 
مدريد.  ال�شبانية  العا�شمة  يف  بوليتكنيكا  جامعة  و 
دبي  م�شاعي  للتكنولوجيا  رو�ش�شرت  جامعة  وت��دع��م 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  غ�شون  يف  ذك��ي��ة   مدينة  لت�شبح  
املقبلة وتتطلع من خالل مبادراتها املبتكرة اإىل ترك 
اأثر ملمو�س يف املجتمع والعامل وجت�شد هذه اجلهود 
امل�����ش��رتك��ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����س و�شيلة 
ت�شعى  ال��ذي  التخ�ش�شات  متعدد  التفكري  لتوظيف 
بذلك  يتمكنوا  ك��ي  طالبها  ب��ن  لرت�شيخه  اجلامعة 
من حت�شن حياتهم م�شتفيدين من التفكري الإبداعي 
�شديد  ع����امل  غ��م��رة  امل��ت��ق��دم��ة. ويف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
العوملة  التناف�شية ويتجه بخطى مت�شارعة نحو ذرى 
تتزايد احلاجة للح�شول على �شهادة جامعية معرتف 
للتكنولوجيا   رو�ش�شرت  جامعة  منح   وتتيح  عامليا  بها 
�شهادة  على  فر�شة احل�شول  الإماراتين  للمواطنن 
العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  بها  معرتف  اأمريكية 

والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�شفت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان 
2014 عن  ال���رتاث���ي  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
�شت م�شابقات متنوعة تدخل  اإط��الق 
املهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ن 
للم�شابقات  ل��ت��ن�����ش��م  الأوىل  ل��ل��م��رة 
منذ  ب���داأت  التي  التقليدية  الرتاثية 
اأكرث من ثالثة عقود، وذلك يف اإطار 
اجلهات  خمتلف  م��ع  ال�شراكة  تعزيز 
لإ�شراك خمتلف القطاعات املوؤ�ش�شية 
وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة مب�����ا ي���ح���ق���ق اأه��������داف 
يف  فعالياته  تنطلق  ال���ذي  امل��ه��رج��ان 
من  ابتداًء  باأبوظبي،  الوثبة  منطقة 
20 نوفمرب ولغاية 12 دي�شمرب من 

العام احلايل 2014. 
وينعقد مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي 
من  ����ش���ام���ي���ة  رع����اي����ة  حت����ت   2014
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س  نهيان،  اآل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  م��ن  ودع���م 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
مبتابعة  املهرجان  ويحظى  امل�شلحة. 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي�����د اآل 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 

وزير �شوؤون الرئا�شة. 
ال�شت  امل�شابقات  اع��ت��م��اد  على  معلقاً 
فعاليات  ج������دول  ���ش��م��ن  اجل����دي����دة 
م����ه����رج����ان ال�������ش���ي���خ زاي�������د ال����رتاث����ي 

النيادي،  حميد  �شعادة  ق��ال   ،2014
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب   ،
ملهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي 2014، 
ال�شيخ  ل�شمو  اخل��ا���س  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر 
ن��ه��ي��ان: ت�شعى  اآل  زاي���د  ب��ن  م��ن�����ش��ور 
اإىل  املنظمة للمهرجان  العليا  اللجنة 
ت��دع��ي��م ���ش��ب��ل ال��ت��وا���ش��ل م��ع خمتلف 
اإ�شهاماتها  ���ش��ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ي  اجل���ه���ات 
املهرجان  م�شرية  اإىل  نوعية  اإ���ش��اف��ة 
يف دورته احلالية، ودعم كافة اجلهود 
التي من �شاأنها تو�شيع دائرة التفاعل 

مع هذه الن�شخة ال�شتثنائية . 
امل�شابقات  اأن  اإىل  ال���ن���ي���ادي  ول���ف���ت 
مبجملها تعترب مبتكرة، لأنها ت�شمن 
حتقيق مزيداً من النخراط من قبل 

فئات املجتمع وخمتلف املوؤ�ش�شات عرب 
بوابة الرتاث وتكري�س اأو�شع م�شاركة 
املجتمعية  ال�������ش���رائ���ح  خم��ت��ل��ف  م����ن 

والفئات العمرية. 
وتاأتي م�شابقتي تراثنا هويتنا و ال�شيخ 
زايد قدوتنا يف مقدمة امل�شابقات حيث 
تقام بالتعاون مع وزارة التعليم العايل 
لت�شجيع طلبة التعليم العايل للبحث 
اأن  ح��ي��ث  ال����رتاث.  العلمي يف جم���ال 

م�شابقة تراثنا هويتنا 
ب��ح��ث��ي��ة ت�شعى  ع���ب���ارة ع���ن م�����ش��اب��ق��ة 
اأف�����ش��ل ب��ح��ث ح���ول تقاليد  لخ��ت��ي��ار 
ال�������ش���ع���ب الإم���������ارات���������ي وت������راث������ه يف 
القت�شادية  احل��ي��اة  ج��وان��ب  خمتلف 
م�شابقة  اأما  والثقافية.  والجتماعية 

ت�شتهدف  فاإنها  قدوتنا  زاي��د  ال�شيخ 
الجنازات  ح��ول  بحث  اأف�شل  اختيار 
املوؤ�ش�س  القائد  عهد  يف  حتققت  التي 
نهيان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 

طيب اهلل ثراه. 
كلتا  يف  امل��ن��اف�����ش��ة  ب���اب  اأن  اإىل  ُي�����ش��ار 
اأم��ام جميع طالب  امل�شابقتن مفتوح 
اجلامعية  وال��درا���ش��ات  ال��ع��ام  التعليم 
ال���ع���ل���ي���ا، ح���ي���ث ميكن  وال�����درا������ش�����ات 
ل��ل��ط��الب امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن على 
املناف�شات  يف  امل�شاركة  ال��دول��ة  اأر����س 
لنيل  البحثية  مب�شاريعهم  وال��ت��ق��دم 
اجلوائز. و�شيتم الإعالن عن تفا�شيل 

اأكرث يف القادم من الأيام.
وجت�������ري م�������ش���اب���ق���ة اأف���������ش����ل ����ش���ورة 

الإمارات  بالتعاون مع جمعية  تراثية 
ل��ل��ت�����ش��وي��ر ال�������ش���وئ���ي، وت���ه���دف اإىل 
واإ�شراك  التفاعل  م��ن  م��زي��د  حتقيق 
وكافة  الجتماعية  ال�شرائح  خمتلف 
التظاهرة  ه����ذه  يف  امل���ه���رج���ان  رواد 
اأف�شل  اختيار  على  والعمل  الثقافية، 
ال�����ش��ور واأج��م��ل��ه��ا ع��ل��ى الإط����الق مبا 
ي��ع��ك�����س ج���م���ال ال�������رتاث الإم�����ارات�����ي 
تغني  اأح��ي��ان��اً  فال�شورة  الكلمة،  ع��رب 

بجماليتها عن اآلف الكلمات. 
املنظمة  العليا  اللجنة  خ�ش�شت  وقد 
امل�شابقة الرابعة لالإعالم والإعالمين 
اأف�شل تغطية �شحفية  عرب م�شابقة، 
التنوع  ح��ال��ة  فر�شت  حيث   ، ت��راث��ي��ة 
اعتماد  املهرجان  فعاليات  يف  الكبرية 
هذه امل�شابقة، فمن البيئات الأربع اإىل 
امل��ه��ن ال��رتاث��ي��ة، اإىل امل��ع��ار���س احلية 
وغريها  ال��ع��م��ل  ور�����س  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
هذه  وت�شمل  الفعاليات،  م��ن  الكثري 
العربية  باللغة  للتغطية  فئة  اجلائزة 

واأخرى باللغة الإجنليزية.
فندق  اأف�شل  م�شابقتي  �شعيد  وعلى 
الرتاثي  زاي���د  ال�شيخ  مل��ه��رج��ان  داع���م 
�شياحية  وك���ال���ة  اأف�����ش��ل  و   ،  2014
الرتاثي  زاي��د  ال�شيخ  ملهرجان  داعمة 
بالتعاون  جت��ري��ان  فاإنهما   ،  2014
واملجل�س  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  مع 

الوطني لالآثار وال�شياحة. 
اأف�شل  م�شابقة  اأن  ال��ن��ي��ادي  واع��ت��رب 
ف���ن���دق داع�����م مل��ه��رج��ان ال�����ش��ي��خ زاي���د 

اأم���ام  ال��ب��اب  ت��ف��ت��ح   2014 ال���رتاث���ي 
م�شاركة كافة الفنادق التي تعترب اأحد 
الزوار  تعريف  يف  الرئي�شية  البوابات 
تنظمها  التي  والأن�شطة  بالفعاليات 
ال�شياح  اإعطاء  يف  وامل�شاهمة  ال��دول��ة، 
تاريخية  مل��ح��ة  ل���الإم���ارات  ال��ق��ادم��ن 
للروؤية  نظراً  وذل��ك  حقيقية،  تراثية 
وهي  البداية  منذ  عليها  قامت  التي 
ليكون  ال��ع��ر���س  ب��ط��ري��ق��ة  الرت����ق����اء 
مب��ث��اب��ة م��ت��ح��ف ح���ي ت��ف��اع��ل��ي، حيث 
الإط�����الع  امل���ه���رج���ان  رواد  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
احل�شارة  م���ق���وم���ات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
الرئي�شية  والبيئات  قدمياً  الإماراتية 
اجلبلية،  البيئة  ل��ه��ا:  املكونة  الأرب���ع 
ال��ربي��ة، ال��زراع��ي��ة وال��ب��ح��ري��ة وكافة 
الأن�����ش��ط��ة احل��ي��ات��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة بتلك 
احلقب الزمنية باأدق تفا�شيلها، حيث 

حياً  �شاهداً  الوطن  ذاك��رة  يقف جناح 
واحلقائق  الأح���داث  من  العديد  على 
التاريخية التي تعر�س لأول مرة اأمام 

اجلمهور. 
�شياحية  وك��ال��ة  اأف�����ش��ل  م�شابقة  اأم���ا 
الرتاثي  زاي��د  ال�شيخ  ملهرجان  داعمة 
ل���ل���وك���الت  م���وج���ه���ة  ف���ه���ي   2014
اأن�شطتها  تت�شمن  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
باملهرجان،  ت��ت�����ش��ل  ت���راث���ي���ة  ب���رام���ج 
املنظمة  العليا  اللجنة  تتطلع  حيث 
الأمد  طويلة  �شراكة  اإىل  للمهرجان 
ال�شياحية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع 
ت�شطلع  فهي  الإم�����ارات،  يف  الن�شطة 
بدور حموري يف تقدمي تاريخ وثقافة 

الدولة ملختلف الزوار. 
اأن ك��ل م�شابقة  اإىل  وجت��در الإ���ش��ارة  
ت�شم  امل��ذك��ورة  ال�شت  امل�شابقات  م��ن 

ثالثة فائزين يف كل فئة من فئاتها، 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن  دع���م���اً  وذل�����ك 
لتكري�س ثقافة املناف�شة وف�شح املجال 
ق�شة  م��ن  ج���زًء  ليكون  اجلميع  اأم���ام 
النجاح امل�شتمرة ملهرجان ال�شيخ زايد 
الرتاثي. وميتد مهرجان ال�شيخ زايد 
الرتاثي 2014 على مدار 22 يوماً 
يت�شمن خاللها العديد من الفعاليات 
تعليمي،  تثقيفي،  طابع  ذات  املتنوعة 
التاريخي  الم��ت��داد  يحاكي  ت�شويقي 
وال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الإم������ارات، و يتكون 
خمتلفة  عنا�شر  من  اأي�شاً  املهرجان 
الكبري  ال����راح����ل  اه��ت��م��ام��ات  ت��ع��ك�����س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، يف �شتى املجالت والتي كان 
لها الدور الأكرب يف التاأ�شي�س لنه�شة 

الإمارات احلالية. 

•• دبي – حم�شن را�شد 

حاليا  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعكف 
جديد  تنظيمي  ه��ي��ك��ل  درا����ش���ة  ع��ل��ى 
ل��ل��م��دار���س احل��ك��وم��ي��ة ، ي��ت��زام��ن مع 
الذي  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير  عمليات 
 ، ق��ري��ب��ا  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  �شي�شهده 
وقد مت اإدراج الت�شور اجلديد للهيكل  
والتعليم  الرتبية  وزارة  خطة  �شمن 
عن  اأعلن  والتي   2021 –  2015
احلمادي  ح�شن  م��ع��ايل  تفا�شيلها 

وزي�����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م���وؤخ���را ، 
اجلديد  التنظيمي  الهيكل  وت�شمن 
 ، جديدة  ثالث  وم�شميات  ت�شنيفات 
�شت�شاهم يف حتويل املدار�س اإىل وحدة 
الداء  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ق����ادرة  م�شتقلة 
، وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ب����ادرت ال����وزارة 
ي�شم  ع��م��ل  ف��ري��ق  بت�شكيل  م���وؤخ���را 
نخبة مت اختيارها من مدراء املدار�س 
الت�شنيفات  ع��ر���س  ومت   ، املتميزين 
وفق  �شنفت  ح��ي��ث  للهيكل  ال��ث��الث��ة 
الول وي�شم  الهيكل   ، الطلبة  اأع��داد 

800 فما فوق ، والهيكل  عدد طلبة 
ال���ث���اين ل��ل��م��دار���س ال��ت��ي ت�����ش��م عدد 
فيما   ،  800 اىل   400 م���ن  ط��ل��ب��ة 
ل��ل��م��در���ش��ة يخت�س  ال��ث��ال��ث  ال��ه��ي��ك��ل 
باملدار�س التي ت�شم عدد طلبة 400 

فما دون .
وت�شمن الت�شور الذي جاء بال�شفحة 
ال����وزارة ر���ش��م كروكي  38 م��ن خطة 
�شيتطلب  ح��ي��ث   ، ال��ث��الث��ة  للهياكل 
 800 ط��ل��ب��ة  ع�����دد  الول  ال���ه���ي���ك���ل 
له  ويتبع  م��در���ش��ة  م��دي��ر   ، ف��وق  فما 

نائبن  ت��ع��ي��ن  وي��ت��م   ، ال�����ش��ك��رت��اري��ة 
ويتبعه  اأك���ادمي���ي  اأح��ده��م��ا  ل��ل��م��دي��ر 
والثاين   ، الكادميية  ال�شئون  وح��دة 
واح������دة  وح����دت����ن  وي���ت���ب���ع���ه  اإداري 
ل�شئون  ووح���دة  املدر�شية  للخدمات 
عدد  ال��ث��اين  الهيكل  فيما   . الطلبة 
، وي�شم مدير  800 فما فوق  طلبة 
املدر�شة فال�شكرتارية ، فنائب للمدير 
ي��ت��ب��ع��ه ث����الث وح������دات م��ن��ه��ا وح���دة 
للخدمات  واخ����رى  ال��ط��ل��ب��ة  ل�����ش��ئ��ون 
املدر�شية والثالثة لل�شئون الكادميية 

. اأما الهيكل الثالث عدد طلبة 400 
املدر�شة  م���دي���ر  ف��ي�����ش��م   ، دون  ف��م��ا 
لنائب  احل���اج���ة  دون  ف��ال�����ش��ك��رت��اري��ة 
مدير ، و�شيتبع املدير مبا�شرة ثالث 
الطلبة  ل�شئون  وح���دة  منها  وح���دات 
والثالثة  املدر�شية  للخدمات  واخ��رى 

لل�شئون الكادميية .
واأكد فريق العمل القائم على درا�شة 
اأن  على   ، الثالثة  مب�شنفاته  الهيكل 
اعتماده  وبعد  الت�شور  بهذا  الهيكل 
ا�شتحداث  ���ش��ي��ت��ط��ل��ب   ، ب���ه  وال��ع��م��ل 

ال��ع��دي��د م���ن ال���وظ���ائ���ف اجل���دي���دة ، 
اجلديد  ال��ت�����ش��ور  اأن  ع��ل��ى  م����وؤك����دا 

���ش��ي��واك��ب��ه امل��زي��د م��ن ال�����ش��الح��ي��ات ، 
بكفاءة،  العمل  اإدارة  يف  �شت�شهم  التي 

و�شت�شاعد املديرين واملديرات يف ابتكار 
العديد من املبادرات التطويرية .

•• دبي -وام:

الن�شاء  لأم��را���س  الإم����ارات  م��وؤمت��ر  فعاليات  اختتمت 
وال��ت��ول��ي��د وال��ع��ق��م ال����ذي اإ���ش��ت��م��ر ث��الث��ة اأي�����ام بدبي 
األقاها  حم��ا���ش��رة   33 ت��ق��دمي  ف��ع��ال��ي��ات��ه  وت�����ش��م��ن��ت 
ومتخ�ش�شن  اأط��ب��اء  مب�شاركة  وحظي  متحدثا   20
اأقيم  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ال��ع��امل . وي��ع��د  م��ن خمتلف دول 
على  نوعه  من  الأك��رب  بدبي  مارينا  العنوان  فندق  يف 
خليفة  نا�شر  واأك��د  الأو�شط.  ال�شرق  منطقة  م�شتوى 
البدور وكيل وزارة ال�شحة امل�شاعد مدير منطقة دبي 
الطبية على هام�س الإفتتاح اأهمية هذا املوؤمتر الذي 

والتجارب  واخل����ربات  امل��ع��ارف  ل��ت��ب��ادل  فر�شة  ي�شكل 
الطبية الناجحة بن الأطباء والإ�شتفادة من الأبحاث 
وامل�شتجدات العاملية يف حت�شن امل�شتوى العام للخدمات 
 . للمر�شى  مثلى  �شحية  خ��دم��ات  وت��وف��ري  ال�شحية 
اأمرا�س  اإ�شت�شارية  البحر  ع��واط��ف  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الن�شائية  ل��الأم��را���س  دب���ي  وال�����ولدة مب��رك��ز  ال��ن�����ش��اء 
والإخ�شاب رئي�شة املوؤمتر اأن هذا احلدث �شلط ال�شوء 
ال��ب��ح��وث والدرا�شات  اإل��ي��ه  ت��و���ش��ل��ت  اأح����دث م��ا  ع��ل��ى 
علم  ومنها  العالقة  ذات  املجالت  خمتلف  يف  العلمية 
يف  الدقيقة  والعمليات  اخل�شوبة  اأم��را���س  و  الأج��ن��ة 
رباعي  والت�شوير  املتكرر  احلمل  واإ�شقاط  املجال  هذا 

الأب��ع��اد واأح����دث م��ا تو�شل اإل��ي��ه ال��ط��ب يف ال��وق��اي��ة و 
للوقاية  العمرية  املراحل  التطعيم للرجل يف خمتلف 
من نوعية معينة من الفريو�شات التي تعيق احلمل و 
العالج بالإيحاء الطاقة الإيجابية . ومت خالل املوؤمتر 
للعاملن يف  الأج��ن��ة  علم  �شعبة  اإن�����ش��اء  ع��ن  الإع����الن 
خمتربات اخل�شوبة بهدف تطوير و تدريب العاملن 
الن�شاء  اأف�شل ورق��ة يف جمال  املجال و تكرمي  يف هذا 
والتوليد و العقم لتحفيز الأطباء للمناف�شة يف جمال 
اأمرا�س الن�شاء و التوليد والعقم..فيما نظم بالتزامن 
م���ع امل���وؤمت���ر م��ع��ر���س ط��ب��ي ���ش��ارك��ت ف��ي��ه 19 �شركة 

عر�شت خالله اأحدث الأجهزة و التقنيات . 

اختتام موؤمتر االإمارات الدويل الأمرا�ش الن�شاء والتوليد والعقم 
•• دبي -وام:

ك��رم��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��دب��ي 53 م��در���ش��ة م�����ش��ارك��ة يف 
برنامج نربا�س �شاهمن يف اإجناح الربنامج املعني بتوعية 
حممد  امل�شت�شار  وق��ال  قانونيا.  وتثقيفهم  املدار�س  طلبة 
الأ�شرة  نيابة  رئي�س  العام  املحامي  بوعبداهلل  ر�شتم  علي 
والأحداث بدبي اأنه مت تكرمي 39 مدر�شة حكومية تابعة 
لهيئة  تابعة  خا�شة  مدر�شة  و14  التعليمية  دب��ي  ملنطقة 
مبادرة  م��ع  لتعاونهن  وذل���ك  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 
نربا�س الهادفة اإىل توعية الأحداث من الطلبة والطالبات 

بخطر اجلرائم وامل�شببات والطرق املو�شلة لها . واأكد اأن 
النيابة العامة تقوم بدورها الجتماعي يف الن�شح والإر�شاد 
والتوجيه قبل فر�س اأي عقوبات ف�شال عن حماية الأبناء 
من  املتجهمة  الفعل  وردود  ال�شلبية  النف�شية  الآث���ار  من 
حفل  ب��داأ  وق��د   . جنوحهم  ح��ال  جتاههم  املحيطة  البيئة 
التكرمي بعر�س فيلم ق�شري عن الربنامج وقدم امل�شت�شار 
�شهاب اأحمد حممد رئي�س نيابة بنيابة الأ�شرة والأحداث 
عر�شا مف�شال للح�شور عن اأهم اأهداف الربنامج . يذكر 
اأن برنامج نربا�س حائز على جائزة املبادرة الإدارية املتميزة 

 . يف برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز لعام 2013 

نيابة دبي تكرم 53 مدر�شة م�شاركة يف برنامج نربا�ش 

ت�سم م�سابقات بحثية جديدة لطلبة التعليم العايل

مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي 2014 يطلق �شت م�شابقات جديدة للمرة االأوىل 

الرتبية تعلن عن ت�سور لـ 3 هياكل جديدة ملدار�سها

ا�شتحداث وظائف اإدارية جديدة.. نائبان اأكادميي واإداري ملدير كل مدر�شة ت�شم 800 طالب

•• اأبوظبي-وام:

لل�شوؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت 
امللتقى  والأوق������������اف  الإ�����ش����الم����ي����ة 
حتفيظ  م���راك���ز  لإدارات  ال�����ش��ن��وي 
القراآن الكرمي على م�شتوى الدولة 
والآليات  ال�شنوية  اخل��ط��ة  ملناق�شة 
لعامي  امل��ق��ررة  واملناهج  وال�شوابط 
2014  2015 . �شارك يف امللتقى 
اإ�شافة  م��رك��ز  وم��دي��رة  م��دي��را   65
وامل���در����ش���ات  امل���در����ش���ن  م���ئ���ات  اإىل 
هذه  يف  والإداري�������������ات  والإداري������������ن 
املراكز. واأ�شاد �شعادة الدكتور حممد 
العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق������اف يف 
كلمته خالل امللتقى بالدعم ال�شخي 
مراكز  جلعل  الر�شيدة  القيادة  م��ن 
ال���دول���ة معامل  ال���ك���رمي يف  ال���ق���راآن 
بعبق  وت���رب���وي���ة مت���ت���از  ح�������ش���اري���ة 
اأحدث  وف��ق  وتعمل  العريق  املا�شي 
املناهج والو�شائل الرتبوية احلديثة 
خدمة لكتاب اهلل عز وجل يف تنوير 
الأدائية  مهاراتهم  و�شقل  الأج��ي��ال 
والف�شاحة  وال��ت��ج��وي��د  ال��رتت��ي��ل  يف 
الكعبي  وق�����ال  امل���ن�������ش���ودة.  ال��ل��غ��وي��ة 
والكبري  امل��ت��وا���ش��ل  ال��دع��م  ه���ذا  اإن 
م��ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ي��ح��ف��ز ح�س 
ل��ل��ق��راآن الكرمي  ل��ن��ق��دم  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ولأبناء املجتمع اأف�شل ما لدى الهيئة 
وا�شتعر�س  وج����ه����ود.  خ�����ربات  م���ن 
ت��ط��ور ال��ع��م��ل يف ه���ذه امل���راك���ز منذ 
عهد القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن 
ثراه   اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان   اآل  �شلطان 

ال�����ش��م��و ال�شيخ  ح��ت��ى ع��ه��د ���ش��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال��دول��ة  حفظه اهلل  واأخيه �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل  
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما 
ل����الحت����اد حكام  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  الإم���ارات 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اليوم  امل��راك��ز  و�شلت  حيث  امل�شلحة 
املراكز  ب��ن��اء  درج���ة  اإىل  التطور  م��ن 
ال��ن��م��وذج��ي��ة. واأ���ش��اف اأن���ه ي��اأم��ل اأن 
ت��ول��د ه���ذه امل��راح��ل م��ن ال��ت��ط��ور يف 
كل اإمارة من اإمارات الدولة جوا من 
التناف�شية الأمثل بن اإدارات املراكز 

و�شدد   . وطالبهم  فيها  واملحفظن 
ال��ذي ح�شره  امللتقى  �شعادته خالل 
املدير  املزروعي  عبيد  حممد  �شعادة 
يف  الإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  التنفيذي 
الهيئة .. على اأهمية توا�شل الدورات 
واملدر�شات  ل��ل��م��در���ش��ن  وال��ت��دري��ب 
اأغنى  امل����راك����ز  ه�����ذه  ت���ك���ون  ب��ح��ي��ث 
املجتمع  واأح���ن���ى احل��وا���ش��ن لأب���ن���اء 
من  فيها  والدار�شن  املنت�شبن  وكل 
�شغار وكبار مبا تقدمه هذه املراكز 
من مناهج متطورة وف�شول درا�شية 
وا�شعة  ا�شتيعابية  وق���درات  متميزة 
القراآن  تعلم  على  برغبة  للمقبلن 
ال���ك���رمي وق��ي��م��ه واأح���ك���ام���ه يف هذه 
اأن  ال��ق��راآن يجب  اأخ��الق  املراكز لأن 
ال�شليم  وامل��ح��ت��وى  ال��واج��ه��ة  ت��ك��ون 
وامل���خ���رج���ات وال���ث���م���رات ال��ي��ان��ع��ة يف 

خالل  ودار   . عامة  واملجتمع  الأ�شر 
امللتقى حوارا ومت خالله طرح الآراء 
كيفية  ح��ول  ودار جمملها  والأف��ك��ار 
�شنويا  امل��ت��زاي��دة  الأع�����داد  ا�شتيعاب 
الكرمي-  ال��ق��راآن  حتفيظ  مراكز  يف 
والتي ت�شم حاليا  35  األفا و 462  
م��ن��ت�����ش��ب��ا والح���ت���ي���اج���ات ال���الزم���ة 
ل�شتيعابهم من مبان وحافالت نقل 
التوافق  ومت  ومدر�شات.  ومدر�شن 
 - امل�شاجد  حلقات  يف  التو�شع  على 
عددها حاليا  577  حلقة - اإ�شافة 
مراكز جديدة..  اإن�شاء  اأو  ل�شتئجار 
بجانب اق��رتاح تطبيقات  الآيباد  و 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة للحفظ  ب��رام��ج  اإن���ت���اج 
مواهب  و�شقل  والتعليم  وال��ت��الوة 
اأبناء  م��ن  اجلميلة  الأ����ش���وات  ذوي 

الإمارات كل الهتمام.

كهرباء ومياه دبي تقدم للطالب االإماراتيني منحا 
درا�شية كاملة يف جامعة رو�ش�شرت للتكنولوجيا 

 ال�شوؤون االإ�شالمية تعقد امللتقى ال�شنوي الإدارات 
مراكز القراآن الكرمي
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الزياين يرحب بت�شكيل احلكومة اليمنية اجلديدة
•• الريا�ص-وام:

رحب الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين 
اأم����ن ع���ام جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليج 
العربية بت�شكيل احلكومة اليمنية اجلديدة 
برئا�شة معايل خالد بحاح واعتربها خطوة 
مهمة ل�شتكمال املوؤ�ش�شات الد�شتورية وامل�شي 
لإخراج  ال�شلمية  ال�شيا�شية  بالعملية  قدما 
والتحديات  امل�شطربة  الأو���ش��اع  من  اليمن 
ال�شعبة التي يواجهها. واأعرب الأمن العام 
ملجل�س التعاون عن اأمله اأن تتمكن احلكومة 

التحديات  م��واج��ه��ة  م��ن  اجل��دي��دة  اليمنية 
التي  كافة  والقت�شادية  والأمنية  ال�شيا�شية 
تعرقل م�شرية اليمن نحو امل�شتقبل الأف�شل 
مب��ا ف��ي��ه��ا ب�����ش��ط ���ش��ي��ادة ال���دول���ة و احلفاظ 
على اأمن اليمن وا�شتقراره وموا�شلة جهود 

التنمية واعادة العمار. 
واأ�شاد بتعاون القوى ال�شيا�شية الوطنية التي 
الكرمي  و�شعبه  لليمن  العليا  امل�شالح  غلبت 
ودع���م���ت ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة ح��ر���ش��ا منها 
وا�شتقراره  اليمن  اأم���ن  على  احل��ف��اظ  على 
ووحدته و�شيادته واأكد الدكتور عبداللطيف 

التعاون  جمل�س  دول  دعم  ا�شتمرار  الزياين 
يبذلها  التي  احلثيثة  للجهود  وم�شاندتها 
ال��رئ��ي�����س ع��ب��درب��ه م��ن�����ش��ور ه����ادي والقوى 
ال�شيا�شية اليمنية من اأجل موا�شلة العملية 
اخلليجية  امل���ب���ادرة  تنفيذ  ع��رب  ال�شيا�شية 
بجانب خمرجات موؤمتر  التنفيذية  واآليتها 
ال�شلم  اتفاق  وبنود  ال�شامل  الوطني  احل��وار 
.. داعيا املجتمع الدويل  الوطنية  وال�شراكة 
والدول الداعمة لليمن اىل موا�شلة تقدمي 
الظروف  هذه  يف  لليمن  الدعم  اأ�شكال  كافة 

ال�شعبة التي يعي�شها. 

االأرهاب والهجرة يت�شدران االجتماع االأورومتو�شطي 
•• االأق�رص-د ب اأ:

هيمنت ق�شايا الرهاب والهجرة الناجتة عن انت�شار العنف بعدد من بلدان 
الأع�شاء  ال���دول  ممثلي  اجتماع  على  املتو�شط  والبحر  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الثالث ع�شر  الأورومتو�شطية يف اجتماعهم  باجلمعية القليمية واملحلية 

الذى عقد مبدينة الأق�شر التاريخية ب�شعيد م�شر ام�س.
جاء ذلك بح�شور الرئي�شن امل�شاركن للجمعية مي�شيل لو بران والدكتور 
مب�شر  املحلية  التنمية  وزي���ر  لبيب  ع���ادل  وال��ل��واء   ، ال��رح��م��ن  عبد  على 
والع�شوائيات  احل�شري  للتطوير  الدولة  وزي��رة  ا�شكندر  ليلى  والدكتورة 
مب�شر واللوائن طارق �شعد الدين حمافظ الأق�شر وخالد فودة حمافظ 

جنوب �شيناء ، وممثلي الدول الأع�شاء باجلمعية .
ظاهرتي  مواجهة  اإن  للجمعية  امل�شارك  الرئي�س  ب��ران  ل��و  مي�شيل  وق��ال 
العنف والرهاب يف بع�س بلدان املنطقة مثل ليبيا و�شورية بجانب امل�شاكل 
العنف  التي ينت�شر بها  املنطقة  الناجتة عن الهجرة اجلماعية من بلدان 

والرهاب ، باتت من اأولويات عمل اجلمعية خالل الفرتة املقبلة .
فيما قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية املحلية مب�شر اإن م�شر تطالب 
يرتتب  ما  ومواجهة  الره��اب  م�شاكل  بدرا�شة  الأورومتو�شطية  اجلمعية 
امل���راأة  ق�شايا  تبنى  و����ش���رورة   ، املنطقة  ب��ل��دان  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات  م��ن  عليه 
بلدان  ح�شارات  ب��ن  انفتاح  اح���داث  على  اجلمعية  تعمل  واأن  ومطالبها 

منطقة املتو�شط .

جتدد االإ�شتباكات يف جنوب ال�شودان رغم اتفاق التهدئة
•• جوبا-اأ ف ب:

اكدت احلكومة واملتمردون ام�س جتدد ال�شتباكات يف جنوب ال�شودان الذي متزقه 
التقارير  وج��اءت  النار.  اطالق  بانتهاك وقف  متبادلة  اتهامات  و�شط  اهلية،  حرب 
�شاعة   48 بعد  بالنفط وعدة جبهات اخرى  الغني  ال�شمال  القتال يف  ان��دلع  حول 
فقط على اجراء الرئي�س �شالفا كري وزعيم املتمردين رياك م�شار حمادثات �شالم يف 
اثيوبيا وعدا فيها الو�شطاء القليمين بانهاء احلرب فورا. ال ان املتحدث الع�شكري 
با�شم املتمردين لول رواي كوانغ اتهم القوات احلكومية ب”�شن هجمات من�شقة يف 

وليتي الوحدة واعايل النيل، وقال ان قاعدة للمتمردين يف ولية جونقلي تعر�شت 
اي�شا لق�شف كثيف. وقال يف بيان ان احلكومة م�شوؤولية كليا عن تلك الهجمات غري 
ال�شرورية املدفوعة برغباتها وحماولتها اعادة ال�شيطرة على حقول نفط خا�شعة 
ل�شيطرتنا«. واكد املحدث با�شم اجلي�س فيليب اغوير اندلع القتال يف ولية اعايل 
النيل متهما املتمردين باطالق النار اول. وقال لذاعة حملية ا�شتمرت املعركة لب�شع 
دقائق ... ومت �شد الهجوم. وبداأ القتال يف جنوب ال�شودان يف كانون الول دي�شمرب 
املا�شي عندما اتهم كري، نائبه املقال م�شار، مبحاولة تنفيذ انقالب. وتفاقمت اعمال 

العنف لتاأخذ طابعا اثنيا مب�شاركة العديد من املجموعات امل�شلحة.

•• دم�شق –وكاالت:

ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  ق�����ال 
ا�شتباكات  اإّن  امل��ع��ار���س،  الإن�����ش��ان 
النظام  ق���وات  ب��ن  دارت،   عنيفة 
م����دع����م����ة وم����ق����ات����ل����ي ال���ك���ت���ائ���ب 
الكتائب  وم��ق��ات��ل��ي  الإ����ش���الم���ي���ة 
اأخرى يف املدينة  املقاتلة من جهة 
ترافق مع ق�شف  القدمية بحلب، 
ال���ن���ظ���ام م��ن��اط��ق يف عدة  ل���ق���وات 
اأنباء  دون  القدمية  بحلب  مناطق 
عن اإ�شابات، ويف ريف حلب ق�شف 
ال��ط��ريان احل��رب��ي اأم��اك��ن يف بلدة 
النكليزي  القرب  ومنطقة  عندان 
ومناطق اأخرى يف مزارع بلدة كفر 

حمرة.
املعار�شة  مقاتلو  ف��ج��ر  ذل���ك  اإىل 
ال���غ���اب بريف  ���ش��ه��ل  ال�����ش��وري��ة يف 
حماة الغربي �شيارة لقوات النظام 
للنظام، ما  بن قريتن مواليتن 
بح�شب  ف��ي��ه��ا،  م��ن  ك��ل  ملقتل  اأدى 

نا�شطن.
اأك�����د م���رك���ز حماة  وم����ن ج���ان���ب���ه، 
ال���ك���رمي  ب���ل���دت���ي  اأن  الإخ������ب������اري 
ب��ري��ف ح��م��اة الغربي  والأ���ش��رف��ي��ة 
ت�����ش��ه��دان اإط�����الق ن����ار ك��ث��ي��ف من 
عنا�شر الدفاع الوطني )ال�شبيحة( 
من قرية البارد، و�شط حركة نزوح 
ا���ش��ت��ه��داف عنا�شر  اإث����ر  ج��م��اع��ي��ة 
للدفاع  ت��اب��ع��ة  ل�����ش��ي��ارة  امل��ع��ار���ش��ة 
اأر�شي على الطريق  الوطني بلغم 

القريب من القريتن.
م�شادر  اأ���ش��ارت  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
الطريان احلربي  اأن  اإىل  ميدانية 
�شن عدة غارات جوية على مدينة 

كفرزيتا بريف حماة ال�شمايل.
نا�شطون  ق����ال  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م���ن 
بيت  باأكناف  ت�شمى  م��ا  كتائب  اإن 
الأنفاق  م��ن  ع���دداً  دم���رت  املقد�س 

•• بغداد-وكاالت:

و�شع تنظيم داع�س الإرهابي نفوذه 
ال�شرق الو�شط بح�شوله على  يف 
املقد�س  بيت  ان�شار  جماعة  ولء 
اخ��ط��ر اجل��م��اع��ات الإره���اب���ي���ة يف 
الغمو�س  ي��زال  وق��ت ل  م�شر، يف 
ي����ل����ف م�������ش���ري ق�����ائ�����ده اب�������و بكر 
اف�������ادت بع�س  ال������ذي  ال����ب����غ����دادي 
ا�شابته  عن  ال�شحافية  التقارير 
يف غ������ارات ل��ل��ت��ح��ال��ف ال������دويل يف 

العراق.
ان���������ش����ار بيت  واع����ل����ن����ت ج���م���اع���ة 
لتنظيم  مبايعتها  ام�����س  امل��ق��د���س 
داع�س وان�شمامها اىل �شفوفه، يف 
ح�شابها  على  ن�شرته  �شوتي  بيان 

يف موقع تويرت.
مراقبون  يقول  بينما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
حاول  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  اإن 
م��ن��ذ اج��ت��ي��اح��ه ع������دداً م���ن مدن 
10 ح��زي��ران يونيو  ُبعيد  ال��ع��راق 
املناطق  اأه���ايل  ا�شتمالة  امل��ا���ش��ي، 
املزيد  لك�شب  عليها،  �شيطر  التي 
قدراته  تعزيز  بغية  التعاطف  من 
الب�شرية واحل�شول على م�شافات 
توؤمن له �شال�شة احلركة  جديدة 

يف تلك املناطق.
التنظيم  اأن  امل��راق��ب��ون  وي�����ش��ي��ف 
ك�شر عن اأنيابه اإثر اإعالنه وثيقة 
يونيو،  ح���زي���ران    12 امل��دي��ن��ة يف 
ميلي  بنداً   16 على  احتوت  التي 

النظام  ل��ق��وات  التابعة  واخل��ن��ادق 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
خميم  يف  ف���ل�������ش���ط���ن  ل���ت���ح���ري���ر 
ال��ريم��وك ج��ن��وب دم�����ش��ق، م��ا اأدى 

ل�شقوط قتلى وجرحى.
واأفادت الكتائب يف ت�شجيل م�شور 
اأن عنا�شرها قاموا بتفجري ون�شف 
خم�شة اأنفاق عملت عنا�شر النظام 
وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ح��ف��ره��ا يف 
م���داخ���ل خم��ي��م ال���ريم���وك خالل 
ل��ل��ت�����ش��ل��ل منها  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ه��ور 
يف  م�شريًة  امل�شلحن،  م��واق��ع  اإىل 
متكنوا  اأن���ه���م  اإىل  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت 
اآخ��ر من  ع��دٍد  ال�شيطرة على  م��ن 

الأنفاق واخلنادق.
ك��م��ا اأ���ش��اف��ت ك��ت��ائ��ب اأك���ن���اف بيت 
املقد�س اأن عملية التفجري اأ�شفرت 
عن وقوع قتلى وجرحى يف �شفوف 
اأحمد  وميلي�شيات  النظام  عنا�شر 

طرحها  ال���ت���ي  امل����ب����ادرة  ل���درا����ش���ة 
امل����ب����ع����وث ال��������دويل ����ش���ت���اف���ان دي 
بتجميد  وامل���ت���ع���ل���ق���ة  م���ي�������ش���ت���ورا 
ح�شبما  )�شمال(،  حلب  يف  القتال 
ال�شورية  الرئا�شة  �شفحة  اوردت 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  على 

في�شبوك.
اطلع  ال���ش��د  ان  ال�شفحة  وذك���رت 
النقاط  ع��ل��ى  م��ي�����ش��ت��ورا  دي  م���ن 
ال����ش���ا����ش���ي���ة واه���������داف م���ب���ادرت���ه 
املدينة  ح��ل��ب  يف  ال��ق��ت��ال  بتجميد 
مي�شتورا  دي  م���ب���ادرة  ان  م��ع��ت��ربا 
جديرة بالدرا�شة ومبحاولة العمل 
عليها من اجل بلوغ اهدافها التي 
الم��ن اىل مدينة  ع��ودة  ت�شب يف 

حلب.
وع���رب ال����ش���د ع���ن اأه��م��ي��ة مدينة 
حلب وحر�س الدولة على �شالمة 
الأر�س  م��ن  بقعة  ك��ل  امل��دن��ي��ن يف 

جربيل داخل الأنفاق.
اإعالمية  م�شادر  اأف���ادت  ذل��ك  اإىل 
املقاتلة  ال��ف�����ش��ائ��ل  اأّن  م��ي��دان��ّي��ة، 
ا���ش��ت��ع��ادت، ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى نقاط 
اإليها  تقّدمت  النظام  ق��وات  كانت 
دم�شق  بريف  ال�شرقّية  الغوطة  يف 

وكّبدتهم خ�شائر.
املعار�شة  م��ق��ات��ل��و  ب������اأّن  واأّك��������دت 
ب�شاتن  على  ال�شيطرة  ا�شتعادوا 
بلدَتْي زبدين وحتيتة اجلر�س بعد 
القوات  م  تقدُّ عقب  عنيفة  معارك 
دّم�����رت خاللها  ف��ي��ه��ا،  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
العديد  واأوقعت  متو�شًطا،  ر�شا�شاً 

من اجلنود قتلى.
ويف ال�شياق نف�شه، تعّر�شت بلدات 
مدفعي  لق�شف  ال�شرقية  الغوطة 

و�شاروخي عنيف.
ال�شوري  الرئي�س  اك��د  جهته  م��ن 
بالده  ا�شتعداد  ام�س  ال�شد  ب�شار 

اأم�����س متكنت خاللها  ف��ج��ر  م��ن��ذ 
اأكرث  ا�شتعادة  الأمنية من  القوات 
للق�شاء  ت��اب��ع��ة  ق���ري���ة   16 م���ن 
واأجربت داع�س بعد معارك عنيفة 
الق�شاء  داخ��ل مركز  اإىل  للهروب 

والتمرت�س باملدنين العزل.
ل�شتنها�س  هيت  جم��زرة  ودف��ع��ت 
ال��ع�����ش��ائ��ر ال�����ش��ن��ي��ة، ح��ي��ث ب����داأت 
واجلغايفة  ال����ب����ومن����ر  ع�������ش���ائ���ر 

فيها تعليماته املت�شددة على اأهايل 
املناطق التي ي�شيطر عليها.

ال��ب��اح��ث يف م��رك��ز بغداد  وي��ق��ول 
ل��ل��درا���ش��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة عمر 
يحاول  كان  داع�س  اإن  الأطرقجي 
يف ب������ادئ الأم�������ر ا���ش��ت��م��ال��ة اأه����ل 
اخلا�شعة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع�����ش��ائ��ر 
ل��ن��ف��وذه، ب��ه��دف ك�شب امل��زي��د من 
الأهايل  اإ�شكات  حتى  اأو  العنا�شر 
عن اأفعالها جتاه موؤ�ش�شات الدولة 
وت������راث ال����ع����راق، ول���ش��ي��م��ا بعد 
ودور  املقد�شة  للمراقد  تفجريها 

العبادة«.
وي�شيف: �شرعان ما انقلب ال�شحر 
التنظيم  ب��داأ  بعدما  ال�شاحر  على 
بحق  الب�شعة  ج��رائ��م��ه  مبمار�شة 
يف  الدينية  والأقليات  ال�شنة  اأبناء 
والأنبار  ال��دي��ن  و���ش��الح  امل��و���ش��ل 
واحل��وي��ج��ة وغ��ريه��ا م��ن املناطق 
ال���ت���ي ت��خ�����ش��ع ل�����ش��ي��ط��رت��ه، حيث 
امل��ن��اط��ق بت�شكيل  ت��ل��ك  اأب���ن���اء  ب���داأ 
داع�س  ق���ت���ال  م�����ش��ل��ح��ة  جم��ام��ي��ع 
وا�شعة  اغ��ت��ي��ال  ع��م��ل��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 

بحق قياداته للخال�س منه.
وحا�شر داع�س العديد من مناطق 
�شمال بغداد وغربها ممن رف�شوا 
واخل�شوع  ل��ه��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م  دخ����ول 
ال�شلوعية  ومنها  �شيطرته،  حتت 
الفلوجة  وع���ام���ري���ة  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
كم   70( الغربية  وهيت  وحديثة 
غرب الرمادي(، التي اقرتف فيها 

التنظيم جمزرة طالت 500 من 
اأبناء البومنر.

ويرجع اخلبري الع�شكري واملتتبع 
امل�شلحة  اجل����م����اع����ات  ل�������ش���ل���وك 
التنظيمات  ق��ت��ل  ال�����ش��م��ري  ع��ل��ي 
بطرق  معار�شيها  لكل  املتطرفة 
النا�س  اإره������اب  مل��ح��اول��ة  وح�����ش��ي��ة 

واإخ�شاعهم.
ويبن ال�شمري اأن داع�س ا�شتخدم 
للمدنين  ال������رتوي������ع  ا�����ش����ل����وب 
م����ن خالل  ال�����ش��ن��ي��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
ال��ق��ت��ل وم��ع��اق��ب��ة ك��ل م��ن يخالفه 
او ق��ت��ل واح���ت���ج���از وج���ه���اء امل���دن 
هذه  ول��ك��ن  عليها،  ي�شيطر  ال��ت��ي 
بال�شلب  انقلبت  ط��امل��ا  الأ���ش��ال��ي��ب 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات تلك،  ت���واج���د  ع��ل��ى 
حوا�شنها  م��ات��ف��ق��د  دائ���م���ا  لأن���ه���ا 
بع�س  يف  معها  املتعاطفن  وحتى 
الأحيان، وهذا ماحدث مع داع�س 
بعد �شلوكها غري القومي بتعاملها 
واأخريا قتلها ملئات ال�شنة من اأبناء 

ع�شائر هيت.
اإع������دام اب���ن���اء قبيلة  ل��ك��ن ح���ادث���ة 
الع�شائرية  القوى  اأعادت  البومنر 
ال�شنية خلط املواجهة مرة اأخرى 
الإرهابية  التنظيمات  من  بال�شد 
واأعاد اإىل الأذهان  ومنها داع�س”، 
����ش���وة ت���ل���ك ال���ع�������ش���ائ���ر ب���ع���د عام 
القاعدة  ح��ارب��ت  عندما   2008

وطردتها من مدنها.
م���ع���ارك ق�����ش��اء ه��ي��ت ال��ت��ي ب���داأت 

ال�شورية بح�شب ال�شفحة.
وق����دم م��ب��ع��وث المم امل��ت��ح��دة يف 
خطة  اك��ت��وب��ر  الول  ت�شرين   30
���ش��ان ال��و���ش��ع يف �شوريا  حت��رك يف 
ال���������دويل،  الم���������ن  جم���ل�������س  اىل 
بع�س  يف  القتال  بتجميد  تق�شي 
امل��ن��اط��ق وب��الخ�����س م��دي��ن��ة حلب 
لل�شماح بنقل م�شاعدات والتمهيد 

ملفاو�شات.
لل�شحافين  مي�شتورا  دي  و�شرح 
بعد اجتماع ملجل�س المن الدويل 
انه لي�شت لديه خطة �شالم وامنا 
خطة حترك للتخفيف من معاناة 
ال�شكان بعد اكرث من ثالث �شنوات 

من احلرب يف �شوريا.
املتحدة  المم  م���ب���ع���وث  وق��������ال 
قد  امل���ق�������ش���م���ة  ح���ل���ب  م���دي���ن���ة  ان 
لتجميد  ج���ي���دة  م��ر���ش��ح��ة  ت���ك���ون 
ال��ن��زاع ف��ي��ه��ا، م��ن دون م��زي��د من 

التفا�شيل.
وج����اء اق�����رتاح دي م��ي�����ش��ت��ورا اىل 
مل��ج��ل�����س الم����ن ب��ع��د زي���ارت���ن قام 
اللتن  واي�����ران  رو���ش��ي��ا  اىل  ب��ه��م��ا 
تدعمان النظام ال�شوري، �شبقتهما 

زيارة اىل دم�شق.
مت  ان��ه  الرئا�شة  �شفحة  وا�شافت 
اأهمية  على  اللقاء  خ��الل  الت��ف��اق 
ت��ط��ب��ي��ق ق�������راري جم��ل�����س الأم�����ن 
2178 وتكاتف جميع   - 2170
اجلهود الدولية من اأجل حماربة 
الإرهاب يف �شورية واملنطقة والذي 

ي�شكل خطراً على العامل باأ�شره.
وكان دي مي�شتورا �شدد يف موؤمتر 
�شحايف عقده يف دم�شق اثر لقائه 
ايلول  ال����ش���د يف  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س 
مواجهة  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �شبتمرب، 
ان  على  الرهابية”،  امل��ج��م��وع��ات 
ي��رتاف��ق ذل��ك م��ع ح��ل��ول �شيا�شية 

جامعة لالزمة ال�شورية.

ال�سد يدر�س دعوة املبعوث الدويل لتجميد القتال يف حلب 

ت�شاعد املعارك بني قوات النظام واملعار�شة يف �شوريا

جمعة اأن�سار بيت املقد�س املتطرفة تبايع التنظيم الإرهابي

مذبحة البومنر ت�شتنه�ش ع�شائر االأنبار �شد داع�ش

وا�شنطن وطهران ت�شتاأنفان املحادثات يف م�شقط 
•• م�شقط-اأ ف ب:

ام�س  انطلقت  التي  الي��راين  النووي  امللف  ام�س يف م�شقط حمادثاتهما حول  املتحدة  والوليات  اي��ران  ا�شتاأنفت 
الأول بهدف التو�شل اىل اتفاق قبل 24 ت�شرين الثاين نوفمرب.

والتقى وزير اخلارجية المريكي جون كريي ونظريه اليراين حممد جواد ظريف يف العا�شمة العمانية لليوم 
الثاين على التوايل.

ويحاول البلدان التو�شل اىل اتفاق بن ايران وجمموعة الدول ال�شت )الدول اخلم�س الدائمة الع�شوية يف جمل�س 
المن واملانيا(، حول امللف النووي اليراين الذي تخو�س طهران ب�شببه مواجهة حمتدمة مع الغرب منذ �شنوات.
وعقد الوزيران الحد حمادثات ا�شتمرت خم�س �شاعات، بح�شور م�شوؤولة ال�شيا�شة اخلارجية الوروبية ال�شابقة 

كاثرين ا�شتون التي تدير املحادثات. واللقاء مغلق امام ال�شحافين.
وتت�شاعد ال�شغوط الداخلية حول هذه املحادثات يف ايران والوليات املتحدة، وقد قال الرئي�س المريكي باراك 

اوباما الحد ان فجوة كبرية ما زالت تف�شل بن الطرفن.

نافذة 
م�سرعة

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

•• مي�شال كولوم�ص:
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  ع��ن  تف�شلنا  ي��وم��ا   730
الأم��ري��ك��ي��ة، وه���ي مب��ث��اب��ة ده���ر ع��ن��دم��ا ت��ك��ون قد 
اأغلبية  و�شيطرت  احلكم،  مقاليد  معظم  خ�شرت 
وتخلى  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ن،  املجل�شن  ع��ل��ى  م��ع��ار���ش��ة 
اأع�����ش��اء احل���زب ال���ذي ���ش��اه��م يف انتخابك،  ع��ن��ك 
ليتجهوا بكل جوارحهم اإىل التي تطمح خلالفتك 
اأوباما  خ�شر  لقد  باخت�شار،  كلينتون.  ه��ي��الري 
علينا  نقتنع،  وح��ت��ى  عليها  و�شيطرته  ال�شلطة 
�شهرين عندما  قبل  ما حدث  اإىل  ننظر  اأن  فقط 
ال�شيوخ  ملجل�س  الدميقراطيون  املر�شحون  انطلق 
انتخابهم  اجل  النواب يف حملتهم من  اأو جمل�س 
اأن ياأتي  اأقلية منهم رغبت يف  اإعادة انتخابهم.  اأو 
الدعوة  ل��ه  ُت��وّج��ه  اإذ مل  لدعمهم،  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
ويف  اجتماعا،  ثالثن  يف  اإل  وامل�شاركة  للح�شور 
ال��دمي��ق��راط��ي يخ�شى  ي��ك��ن احل����زب  ولي�����ات مل 

الهزمية فيها. 
مدعوة  كلينتون  هيالري  كانت  نف�شه،  الوقت  يف 
يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ك���ان ال�����ش��راع الن��ت��خ��اب��ي فيها 
���ش��ر���ش��ة وحظوظ  ال��وط��ي�����س وامل��ن��اف�����ش��ة  ح���ام���ي 
الدميقراطين يف امليزان، مثل اأيوا ونيو هامب�شري 
وف���ل���وري���دا وك��ارول��ي��ن��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة. وق����د ظهرت 
بيل، جنم  زوجها  وك��ان  منا�شبة،   42 يف  هيالري 
الروك احلقيقي للحزب، بل كانت م�شاركته اأكرب، 

اإذ تراأ�س 53 اجتماعا يف 54 يوما.
بعيون فرن�شية، يبدو هذا ال�شخط على اأوباما غري 
من�شف تقريبا. بالتاأكيد، هو رئي�س �شعيف وغري 
اخلارجية،  ال�شيا�شة  �شعيد  على  خ�شو�شا  حا�شم 
فهو مل يلمع يف الأزمة الأوكرانية ليوقف بوتن، 
ناهيك   ، ال�شورية  لالزمة  الإج��اب��ة  توفري  يف  ول 
من  الإ�شالمية  ال��دول��ة  جهاديي  حت��ّول  منع  ع��ن 
يف  امل�شتقرة  البلدان  جلميع  تهديدا  ي�شبحوا  اأن 
املنطقة، حتى وان قرر نهاية الأ�شبوع تعزيز كتيبة 
امل�شت�شارين الع�شكرين يف العراق ب 1500 رجل، 

ويبدو انه اأدرك متاأخرا طبيعة اخلطر.
القت�شادية،  ال��ن��اح��ي��ة  وم���ن  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
ومقارنة بالعديد من الدول، خا�شة اأوروبا، اأقلعت 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن ج��دي��د: زي����ادة م��ع��ت��ربة يف 
النمو، البور�شة يف و�شع اأف�شل، البطالة ترتاجع 
النطباع  املتحدة  الوليات  وُتعطي  مطرد،  ب�شكل 
باأنها تنطلق بخطى ثابتة، ورغم ذلك توؤكد جميع 

الرئي�شي  ال�شبب  اأّن  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شحف 
لن��ت�����ش��ار اجل��م��ه��وري��ن ه���و اأن الأم��ري��ك��ي��ن ل 
ي�شعرون اأن بلدهم ينتع�س ويحلق، كما كان احلال 

زمن رونالد ريغان اأو بيل كلينتون. 
ح�شل  واإن  ارت��ف��اع��ا،  ال��دخ��ل  متو�شط  ي�شهد  مل 
الو�شطى،  للطبقة  وبالن�شبة  جدا،  بطيء  فبن�شق 
واملعدومة،  املُ��ه��ّم�����ش��ة  ال��ف��ئ��ات  ع��ن  احل��دي��ث  دون 
فمع  امل�شتقبل،  م��ن  وال��ت�����ش��اوؤم  الإح��ب��اط  ي�شيطر 
اوب���ام���ا، ان���دث���ر احل��ل��م الأم����ريك����ي: ي��ع��ت��ق��د ثلثا 
اأ�شوا  ب�شكل  �شيعي�شون  اأط��ف��ال��ه��م  اأّن  ال��ن��اخ��ب��ن، 
منهم. ووفقا ل�شتطالع للراأي اجري عند اخلروج 
الناخبن  م���ن  ب��امل��ائ��ة   45 ذك����ر  الق�������رتاع،  م���ن 
التي  الرئي�شي  القلق  م�شدر  باعتباره  القت�شاد 
حّدد اختيارهم، اأي قبل ق�شايا الهجرة، واإ�شالح 
ال�شالح،  على  وال�شيطرة  ال�شحية،  الرعاية  نظام 
اأو ال�شيا�شة اخلارجية التي مل توؤثر اإّل بن�شبة 13 

باملائة فقط يف قرار املواطنن.
عليه  ي�شعب  اأن���ه  ه��ي  لأوب��ام��ا،  بالن�شبة  امل�شكلة 
يتمكن من  اأن  وليته،  نهاية  قبل  العامن  خالل 
الذي ف�شل يف زرعه فيهم  التفاوؤل  منح مواطنيه 
اليدين وميلك حرية احلركة  كان مطلق  عندما 

والت�شرف.
كونغر�س  م��ع  التعاي�س  عليه  �شيكون  ال��واق��ع،  يف 
الكونغر�س  ي�شعى  ق��د  ق��وان��ن  ل��ه  �شيقدم  م��ع��ادي 
اإىل ا�شتخدام حق النق�س الذي يكفله له الد�شتور 
الوليات  اأن  يعني  دون متريرها، وهذا  للحيلولة 
ت��ت��ج��ّم��د يف م��ك��ان��ه��ا ح��ت��ى نوفمرب  امل���ت���ح���دة ق���د 

.2016
ح�شب  اإذا  اإل  ال�����ش��ي��ن��اري��و  ه���ذا  ت���ف���ادي  مي��ك��ن  ل 
اجلمهوريون اأّن ترك البالد يف حالة جمود طيلة 
يقدمونها  ه��دي��ة  اأف�����ش��ل  ي��ك��ون  اأن  ع��ام��ن ميكن 
لهيالري كلينتون، اإذ اأّن هناك �شكوك يف اأّن خيبة 
اأوباما  الأمل التي عرّب عنها الناخبون من باراك 
يتخل�س  مل  جمهوري  مبع�شكر  التحاقهم  تعني 
اأتباع  يطبع  ال���ذي  ال�شعبوية  فائ�س  م��ن  مت��ام��ا 

حزب ال�شاي. 
البيت  مع  بالتعاون  اجل��دي��دة  الأغلبية  قبول  اإّن 
الأبي�س قد يكون تكتيكيا اأذكى واأجدى، وهذه هي 
ب�شكل  وليته  اأوباما  لي�شتكمل  الوحيدة  الفر�شة 

اأف�شل مّما هو متوقع.

ترجمة خرية ال�شيباين

الواليات املتحدة: وداعا اأوباما!

 حملل �شيا�شي ومدير حترير �شابق ملجلة لوبوان الفرن�شية 

وغريهم  والبوع�شاف  واحلديثية 
بحمل ال�شالح وم�شاندة القطعات 
وطرد  الق�شاء  لق��ت��ح��ام  الم��ن��ي��ة 

م�شلحي داع�س منه.
قائممقام ق�شاء حديثة مبحافظة 
اجلغيفي  احل��ك��ي��م  ع��ب��د  الأن����ب����ار 
زودت  املركزية  احلكومة  اأن  اأك���د  
اأب���ن���اء ع�����ش��ريت��ي اجل��غ��اي��ف��ة والبو 
طريق  ع��ن  والعتاد  بال�شالح  من��ر 

املتواجدة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ق��ط��ع��ات 
بقاعدة بعن ال�شد بهدف مقاتلة 

داع�س يف مناطق النبار.
وبن اجلغيفي اأن ممار�شات داع�س 
واق���دام���ه���ا ع��ل��ى ارت���ك���اب جمزرة 
الع�شائر  من  عريقة  ع�شرية  بحق 
بباقي  دف����ع  الن����ب����ار  يف  ال�����ش��ن��ي��ة 
�شد  لالنتفا�س  املحافظة  ع�شائر 

التنظيم الرهابي.
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عربي ودويل

اول زيارة  البانيا ايدي راما ام�س اىل بلغراد يف  و�شل رئي�س وزراء 
اجواء  يف  تاأتي  عاما،   68 منذ  �شربيا  اىل  البانية  حكومة  لرئي�س 

ت�شعيد للتوترات بن ال�شرب واللبان يف البلقان.
وقد ا�شتقبل راما نظريه ال�شربي الك�شندر فو�شيت�س يف حفل مع كل 

الت�شريفات الع�شكرية امام ق�شر احلكومة يف بلغراد.
�شيتم  التي  ال��زي��ارة  اط��ار  يف  منفردا  اجتماعا  امل�����ش��وؤولن  و�شيعقد 
قد  التاريخية  ال��زي��ارة  وه��ذه  ع��دة.   اتفاقات  على  التوقيع  خاللها 
ت�شمح بتهدئة التوترات التي تلقي بظاللها على العالقات الثنائية 
مطالب  واي�شا  كو�شوفو  با�شتقالل  املتعلق  القدمي  اخلالف  ب�شبب 
القلية اللبانية يف �شربيا مبزيد من احلكم الذاتي او حتى ب�شمها 
راما  زي��ارة  وكانت  اللبان.  من  بغالبية  املاأهول  كو�شوفو  اقليم  اىل 
مقررة يف ال�شل يف 22 ت�شرين الول اكتوبر املا�شي، لكنها تاأجلت 
اثر اح��داث خطرية ادت اىل وقف مباراة لكرة  ا�شابيع على  لثالثة 
بطولة  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات  اإط��ار  يف  والبانيا  �شربيا  بن  القدم 
وتلك الح��داث -التي اعتربتها �شربيا   .»2016 اأمم اأوروب��ا يورو 
والناجمة عن حتليق طائرة بدون طيار ترفع  ا�شتفزازا �شيا�شيا”- 
بازمة  ت�شببت  ب��ل��غ��راد،  يف  امللعب  ار����س  ف��وق  ال��ك��ربى  البانيا  علم 
بلغراد  ب��ن  ح��اد  كالمي  بتبادل  م�شحوبة  م�شبوقة  غ��ري  �شيا�شية 

وتريانا مما يربز ه�شا�شة العالقات بن اجلانبن.

دورية  على  حتذيرية  طلقات  ام�س  جنوبيون  ك��وري��ون  جنود  اطلق 
املنزوعة  املنطقة  داخ��ل  احل���دود  م��ن  تقرتب  كانت  �شمالية  ك��وري��ة 

ال�شالح التي تف�شل بن اجلانبن.
ال�شمالية عن  النار، وابتعدت دورية كوريا  ومل يجر تبادل لطالق 
افاد متحدث يف  البلدين، بح�شب ما  الفا�شل بن  الع�شكري  اخلط 
وزارة الدفاع. وقال املتحدث ان احلادث، وهو واحد من عدة حوادث، 
وقع عند نحو ال�شاعة 9،40 �شباحا )00،40 ت غ( عندما �شوهد 
اخلط  من  يقرتبون  ال�شمالين  الكورين  اجلنود  من  ع�شرة  نحو 
الفا�شل. وا���ش��اف بعد اط��الق حت��ذي��رات كالمية، اطلق  احل���دودي 
جانبنا نحو 20 طلقة حتذيرية”، م�شيفا ان الدورية عادت ادراجها 
بعد ذلك. ووقعت �شل�شلة من احل��وادث امل�شابهة على طول احلدود 
ال��ك��وري��ت��ن يف ال���ش��ه��ر الخ����رية، ج���رى خ���الل بع�شها تبادل  ب��ن 
لطالق النار ال انه مل تقع ا�شابات. وبعك�س الت�شمية التي تطلق 
عليها، قد تكون املنطقة املنزوعة ال�شالح بن كوريا ال�شمالية وكوريا 
وه��ي منطقة  ال��ع��امل.  ح��ول  ت�شلحا  املناطق  اك��رث  اح��دى  اجلنوبية 
بعر�س 4 كلم وبطول 248 كلم تتخللها �شياجات مكهربة وحقول 
الغام وجدران م�شادة للدبابات. ويقع خط الف�شل الع�شكري الذي 

ي�شكل احلدود بن البلدين يف منت�شفها.

قتل جنديان واربعة م�شلحن على القل يف تبادل لطالق النار يف ولية 
افغان�شتان،  مع  احل��دود  على  الباك�شتانية  القبائلية  وزير�شتان  �شمال 
بح�شب ما افاد اجلي�س الثنن. ووقع ال�شتباك خالل عملية تطهري 
يف الولية امل�شطربة حيث ي�شن اجلي�س الباك�شتاين هجوما كبريا �شد 
بيان  يف  اجلي�س  وق��ال  يونيو.  حزيران  منذ  املنطقة  تلك  يف  امل�شلحن 
اثناء عملية تطهري يف منطقة غارلماي يف  قتلوا  ارهابين  اربعة  ان 
�شمال وزير�شتان. وا�شت�شهد جنديا يف تبادل لطالق النار. ومل ترد اية 
تفا�شيل اخرى عن ال�شتباك، ال ان م�شوؤولن يف ال�شتخبارات قالوا 
�شمال  ولي��ة  وتعترب  ثقيلة.  ا�شلحة  ا�شتخدموا  وامل�شلحن  اجلنود  ان 
وزير�شتان معقال حلركة طالبان الباك�شتانية التي متردت على الدولة 
يف 2007. ويف منطقة خيرب القبلية املجاورة ل�شمال وزير�شتان، قتل 
على  زرع��ت  ناف�شة  عبوة  انفجار  يف  لل�شالم  حملية  جلنة  م��ن  عن�شر 
من  موؤلفة  تطوعية  قوة  هي  ال�شالم  وجل��ان  الثنن.  الطريق  جانب 
الذين يدعمون جهود احلكومة يف مكافحة طالبان يف  القبائل  رجال 
لوكالة  املحلية  احلكومة  يف  امل�شوؤول  خان  علي  طيب  و�شرح  املنطقة. 
انفجرت  عندما  اخ��ران  اثنان  وا�شيب  قتل  متطوعا  ان  بر�س  فران�س 

قنبلة م�شنعة يدويا زرعت على جانب الطريق«.

عوا�شم

بلغر�د

بي�شاور

�شيول

ميامنار ترف�ش طلب
 بنغالدي�ش توطني الروهينغا

•• يانغي-وكاالت:

رف�شت ميامنار ام�س طلبا من بنغالدي�س يق�شي بالبدء الفوري يف قبول 
عودة الالجئن امل�شلمن )الروهينغا( الذين يعي�شون يف خميمات �شرقي 

بنغالدي�س على احلدود بن البلدين.
ونقل متحدث با�شم الرئي�س ثن �شن قوله اإنه من امل�شتحيل قبول عودتهم 
ب�شكل عاجل ، م�شريا اإىل اأن بالده م�شتعدة ل�شتقبالهم بناء على قوانن 

املواطنة واإثبات اأن كال الوالدين من مواطني ميامنار.
 2005 ع��ام  توقفت  توطن  اإع���ادة  عملية  ا�شتئناف  بنغالدي�س  وحت���اول 
العقدين  خ��الل  ميامنار  من  ف��رت  التي  امل�شلمة  الروهينغا  اأقلية  لإع���ادة 

املا�شين ب�شبب ا�شطهاد عرقي وجمازر ت�شاعدت يف ال�شنوات الأخرية.
ميامنار( مطالبة  راخن )غربي  ولية  وبوذيو  ميامنار  وترف�س حكومة 
اأقلية الروهينغا امل�شلمة باجلن�شية ويعتربونها من البنغالين ي�شار اإىل اأن 
الروهينغا مل يتمتعوا بجن�شية ميامنار لدى الولدة لأن هويتهم العرقية 

غري معرتف بها مبوجب قانون خا�س باملواطنة �شادر عام 1982.
ووافقت ميامنار �شابقا على ا�شتقبال اأكرث من األفي لجئ من بنغالدي�س 
بعد التحقق من حقهم يف املطالبة بالعودة، لكنها ترتدد يف التنفيذ ب�شبب 

ت�شنيف بنغالدي�س هوؤلء الالجئن من الروهينغا، ح�شب قولها.
وهناك اأكرث من مائتي األف لجئ من الروهينغا يف بنغالدي�س، نحو ثالثن 
األفا منهم م�شجلون ويقيمون يف خميمن ر�شمين يف مدينة كوك�س بازار 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الالجئن  �شوؤون  وكالة  ح�شب  بنغالدي�س،  �شرقي 
اأعمال  اأ�شفرت  وق��د  بنغالدي�س  يف  الالجئن  تاأهيل  واإع���ادة  اإغاثة  وجلنة 

ال�سلطة تندد بتطبيق القوانني الإ�سرائيلية على ال�سفة

االحتالل يتوغل يف غزة وي�شن اعتقاالت بالقد�ش 

11 جريحا يف اعتداء ي�ستهدف حانة يف خاركيف

تعزيزات االنف�شاليني تنذر بحرب �شاملة يف اأوكرانيا

خميم نازحني يف دارفور اأ�شبح اأ�شبه ب�شجن 

الوكالة الذرية ت�شاعد �شرياليون يف مكافحة االإيبوال الثني يندد بالبطء الدويل يف م�شاعدة ليبيا
•• فيينا-رويرتز:

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ام�س اإنها اأر�شلت اإىل �شرياليون معدات ا�شتخدمت من قبل يف 
عمليات نووية ميكن اأن ت�شاعدها يف التعرف �شريعا على حالت الإ�شابة بالإيبول م�شرية اإىل اأنها 

على ات�شال بباقي دول غرب اأفريقيا ل�شتطالع احتياجاتهم.
يف  فعال  لكن  حم��دود  ب�شكل  ت�شاهم  رمبا  متلكها  التي  املتخ�ش�شة  التقنية  اأن  اإىل  الوكالة  واأ�شارت 
الت�شدي ملوجة تف�شي الإيبول التي ت�شببت يف وفاة 4950 �شخ�شا حتى الآن معظمهم يف �شرياليون 
وليبرييا وغينيا. واأر�شلت دول بدءا من الوليات املتحدة وال�شن وو�شول اإىل كوبا موارد وطواقم 
طبية اإىل دول غرب اأفريقيا يف حملة تنظمها الأمم املتحدة وتقول الوكالة الدولية اإن تكنولوجيا 
الت�شخي�س امل�شتمدة من الطاقة النووية واملعروفة با�شم تفاعل البوليمرياز املت�شل�شل العك�شي ت�شمح 
باكت�شاف فريو�س الإيبول يف غ�شون �شاعات قليلة وتتطلب الطرق الأخرى للتعرف على الإيبول 

زراعة عينات من خاليا ال�شخ�س امل�شتبه اإ�شابته بالفريو�س يف املختربات الطبية لأيام عديدة.

واأو�شح  عنه.  نيابة  يقاتل  اأن  اأح��د  من  يريد  ول  بنف�شه  معركته  يخو�س 
اأن جمموعات خمتلفة دخلت يف موؤ�ش�شات الدولة خا�شة املوؤمتر الوطني 
اإع��ادة بناء اجلي�س  اأجل  العام وحاربت املحاولت التي بذلها الليبيون من 
وجود  الثني  ونفى  الأم���ن«.  واإر���ش��اء  وامل��واط��ن  الوطن  حلماية  وال�شرطة 
القطاعات  كل  اأن  م��وؤك��دا   ، الليبي  اجلي�س  ق��وات  قيادة  داخ��ل  ت�شارب  اأي 
والوحدات يف اجلي�س الليبي تخ�شع لأوامر رئا�شة الأركان العامة التابعة 
لوزارة الدفاع وتتقيد بالتعليمات ال�شادرة اإليها ، معلنا اأن كل العمليات بن 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية وال�شلطات ال�شيا�شية تتم يف توافق تام.
رف�شه  اأعلن  الثني  تنبثق عنه حكومة  ال��ذي  الليبي  النواب  وك��ان جمل�س 
قرار املحكمة العليا اخلمي�س املا�شي التي تبطل انتخابه ، موؤكدا اأن القرار 

مت اتخاذه حتت تهديد ال�شالح«.

•• القاهرة -د ب اأ:

املجتمع   ، ليبيا  الن��ت��ق��ال��ي��ة يف  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة   ، ال��ث��ن��ي  ع��ب��د اهلل  ات��ه��م 
الدويل بالتلكوؤ واملماطلة يف م�شاعدة بالده يف حربها املعلنة �شد الإرهاب 
والتنظيمات املتطرفة. وقال الثني يف ت�شريحات ل�شحيفة ال�شرق الأو�شط 
الدويل  الأم��ن  ملجل�س  التابعة  العقوبات  جلنة  اإن  ام�س  ن�شرتها  اللندنية 
تتعامل ببطء �شديد مع طلبات احلكومة الليبية ل�شراء الأ�شلحة ل�شالح 
الدولة الليبية لتطهريها من الإرهاب والتطرف ، وتتعامل معها بروتينية 

وبريوقراطية �شديدة توؤخر و�شولها اإىل اجلي�س الليبي.
اأنه يتعن على العامل اأن يفهم اأن ال�شعب الليبي وحكومته  واعترب الثني 
ما�شيان باإ�شرار يف مكافحة الإرهاب ، لفتا اإىل اأن ال�شعب الليبي قرر اأن 

•• القد�ص-غزة-وكاالت:

ع����ل����ى طعن  ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي  اق���������دم 
ج��ن��دي ي���ه���ودي ا���ش��رائ��ي��ل��ي يف تل 
قبل  خطرة  بجروح  وا�شابه  ابيب 
ت��وق��ي��ف��ه ع��ل��ى م��ا ذك���رت متحدثة 

با�شم ال�شرطة.
وقال امل�شعفون ان ال�شاب اليهودي 

ال�شرائيلي يف حالة حرجة.
ال�شرطة  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق��ة  وق��ال��ت 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ل���وب���ا ال�����ش��م��ري ان 
جروح ال�شاب الذي تعر�س للطعن 
اجلي�س  يف  جم���ن���د  وه�����و  ب���ال���غ���ة، 

ال�شرائيلي،
هذا وتوغلت عدة اآليات اإ�شرائيلية، 
ب�شكل حمدود عند  الإثنن،  ام�س 
اأط��راف مدينة خانيون�س، جنوبي 

قطاع غزة، بح�شب �شهود عيان.
وقال �شهود عّيان ، اإّن اأربع جرافات 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت م���ن موقع 
وتوغلت  ال��ع�����ش��ك��ري،  ك��ي�����ش��وف��ي��م 
بلدة  �شرقي  م���رتاً   150 م�شافة 
القرارة، �شمايل مدينة خانيون�س.

ف���ق���د قامت  ال�������ش���ه���ود،  وب��ح�����ش��ب 
بعمليات جتريف يف  الآل��ي��ات  ه��ذه 
حميط الأرا�شي الزراعية القريبة 
تغادر  اأن  قبل  وذل���ك  ال��ب��ل��دة،  م��ن 

املكان.
قبل  م��ن  تعقيب  اأي  ي�����ش��در  ومل 
اجل���ان���ب الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ح����ول هذا 

التوغل حتى اللحظة.
وي��ع��د ه���ذا ال��ت��وغ��ل ه��و اخلام�س 
اإبرام  بعد  غ��زة،  ح��دود قطاع  على 
ات����ف����اق وق�����ف اإط�������الق ال����ن����ار بن 
 26 يف  واإ���ش��رائ��ي��ل  الفل�شطينين 
بو�شاطة  امل��ا���ش��ي،  اآب  اأغ�����ش��ط�����س  
م���������ش����ري����ة، وذل����������ك ب����ع����د ح����رب 

اإ�شرائيلية دامت 51 يوماً.

فل�شطن  اأن  اإىل  ع��ري��ق��ات  واأ���ش��ار 
�شامياً  م��ت��ع��اق��داً  اأ���ش��ب��ح��ت ط��رف��اً 
لعام  الأرب������ع������ة  ج���ن���ي���ف  مل����واث����ي����ق 
الإ�شافية  1949وبروتوكولتها 
و�شتكون قادرة قريبا على مقا�شاة 

اإ�شرائيل.
ل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  و�شادقت 
الت�شريع يف احلكومة الإ�شرائيلية 
ع��ل��ى م�����ش��روع ق���ان���ون ي��ن�����س على 
القوانن  مفعول  ���ش��ري��ان  تو�شيع 
الإ�شرائيلي  الكني�شت  ي�شنها  التي 

لت�شمل ال�شفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإ�شرائيلية العامة 
يلزم  امل��ذك��ور  ال��ق��ان��ون  م�شروع  اأن 
ال�شفة  ملناطق  الع�شكري  القائد 
بتطبيق  اأم����ر  ب���اإ����ش���دار  ال��غ��رب��ي��ة 
�شهر  اأق�شاها  م��دة  بعد  القوانن 
ون�������ش���ف ال�����ش��ه��ر م����ن ن�����ش��ره��ا يف 

اجلريدة الر�شمية الإ�شرائيلية.
القانون  م�����ش��روع  اإىل ط��رح  وب���ادر 
نواب من الكتل اليمينية واملتدينة 
امل�شتوطنن  ح��ي��اة  اإدارة  ب��دع��وى 
لقوانن  وفقا  الغربية  ال�شفة  يف 
الو�شع  ت��غ��ي��ري  دون  ال��ك��ن��ي�����ش��ت 
الناحية  م����ن  امل���ن���اط���ق  ه�����ذه  يف 
تعاليم  ان��ت��ه��اك  ودون  ال�شيا�شية 

القانون الدويل.
م�شروع  اأن  اإىل  الإذاع����ة  واأ����ش���ارت 
ينطبق  ل�����ن  امل�����ذك�����ور  ال����ق����ان����ون 
الغربية  ال�������ش���ف���ة  ����ش���ك���ان  ع���ل���ى 

الفل�شطينين.

اعتقال احد اقاربه.
هم  ا�شرائيل  يف  املقيمون  وال��ع��رب 
مل  فل�شطيني  ال���ف   160 اح��ف��اد 
دولة  ان�شاء  ارا�شيهم عند  يغادروا 
ا�شرائيل يف 1948. وهم ميثلون 
ال���ي���وم اك����رث م���ن 20 ب��امل��ئ��ة من 

ثمانية مالين ا�شرائيلي.
وجاء مقتل ال�شاب و�شط اجواء من 
التوتر ال�شديد يف القد�س ال�شرقية 
وال�شفة الغربية املحتلتن. وكانت 
ا�شرائيل حتى  العربية يف  البلدات 
الن مبناأى عن املواجهات واعمال 

العنف مع ال�شرطة ال�شرائيلية.
ت��وت��را كبريا  واث���ار مقتل ح��م��دان 
ا�شرائيل.  �شمال  كفركنا  قريته  يف 
�شخ�س   2500 م��ن  اك���رث  وك����ان 
�شاركوا ال�شبت يف جتمع احتجاجا 
على مقتله كما قام ع�شرات ال�شبان 

يف هذه الثناء اعلنت ال�شرطة ان 
ا�شرائيل  ع���رب  م��ن  �شخ�شا   24
اعمال  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة  م��ت��ه��م��ن 
العنف التي تلت مقتل �شاب عربي 
ال�شرطة،  ب��ر���ش��ا���س  ا���ش��رائ��ي��ل��ي 
���ش��ي��م��ث��ل��ون ام�����ام ق���ا����س م���ن اجل 
توقيفهم  لفرتة  املحتمل  التمديد 

الحرتازي.
واو�شحت متحدثة با�شم ال�شرطة 
امل��وق��وف��ن هم  ب��ن  ان ع�شرة م��ن 

من القا�شرين.
وي�������ش���ت���ب���ه يف ان����ه����م �����ش����ارك����وا يف 
اثناء  ال�������ش���رط���ة  م����ع  م���واج���ه���ات 
قرب  كفركنا  ق��ط��اع  يف  ت��ظ��اه��رات 

النا�شرة )�شمال ا�شرائيل(.
مقتل  اث��ر  التظاهرات  ه��ذه  وات��ت 
خري حمدان )22 عاما( بر�شا�س 
ال�����ش��رط��ة ب��ي��ن��م��ا ك���ان ي��ح��ت��ج على 

ب����اح����راق الط��������ارات ع��ن��د مدخل 
ال�شرطة  ب��ر���ش��ق  وق���ام���وا  ال��ب��ل��دة 

باحلجارة، بح�شب ال�شرطة.
م�شاء  لهجوم  ا�شرائيلي  وتعر�س 
الح������د م����ن ق���ب���ل جم���م���وع���ة من 
ال�شكان قرب بلدة الطيبة يف �شمال 
ال�شرطة.  اف�����ادت  ك��م��ا  اب���ي���ب،  ت���ل 
وانقذه �شكان اخ��رون مما و�شفته 
عملية  ب�����ش��ب��ه  الع�������الم  و����ش���ائ���ل 
ال�شيارة  اح�������راق  مت  وق�����د  ق���ت���ل. 
وت�شليم  م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى  ك����ان  ال���ت���ي 
يف  منت�شرين  ل�شرطين  ال�شائق 
القطاع من دون ا�شابة، كما قالت 

ال�شرطة.
ن�������دد كبري  اأخ������������رى،  م�����ن ج����ه����ة 
�شائب  الفل�شطينين  املفاو�شن 
عريقات ام�س باإقرار جلنة وزارية 
لتطبيق  قانون  اإ�شرائيلية م�شروع 

•• كلمة-اأ ف ب:

النازحن من  الف  ع�شرات  اليه  ال��ذي جلاأ  ال�شوداين  كلمة  ا�شبح خميم 
ب�شجن  �شبيها  فيها،  الدائر  النزاع  ب�شبب  ال�شودان  غ��رب  دارف��ور  منطقة 
ب�شبب الكتظاظ وعدم توفر فر�س عمل، حتى ان اخلروج منه بات �شديد 
الغبار  يك�شو  ال���ذي  املخيم  وه���ذا  امل�شلحة.  امليلي�شيات  ب�شبب  اخل��ط��ورة 
رجال  من  �شخ�س  الف   163 ي��وؤوي  �شحراوية  �شبه  بيئة  و�شط  �شوارعه 
وال�شوادر  الطن  من  امل�شنوعة  الك��واخ  الف  يف  يقيمون  واطفال  ون�شاء 
والع�شاب. كثريون من هوؤلء النازحن و�شلوا منذ العام 2003 عندما 
على  احتجاجا  اخل��رط��وم  حكومة  على  بالتمرد  عربية  غ��ري  قبائل  ب���داأت 
جلاأت  التي  �شليمان  حواء  وقالت  البالد.  يف  واقت�شاديا  �شيا�شيا  تهمي�شها 
اىل املخيم مع بناتها بعد مقتل زوجها وابنها يف هجوم على قريتهم قرب 

العام  يف  هنا  اىل  و�شلنا  عندما  اآم��ن��ة  حياتنا  ك��ان��ت  ن��ي��ال  ولي���ة  عا�شمة 
للعمل فقط  �شليمان  ح��واء  ا�شطرت  الم��ن  انعدام  ب�شبب  لكن   .  2003
داخل املخيم حيث تبيع الطماطم �شعيا لك�شب ما ي�شد رمق عائلتها وقال 
ان  بغ�شب  بر�س  فران�س  لوكالة  علي  �شيخ  النازحن  احد ممثلي جمتمع 

امليلي�شيا امل�شلحة ت�شتهدف �شكان املخيم وتعر�شهم للخطر.
وتابع �شيخ علي )60 عاما( الذي و�شل اىل املخيم مثل كثريين غريه بعد 
اندلع النزاع يف دارفور 2003 اذا ذهب رجل خارج املخيم حل�شاد مزرعته 
او اذا ذهبت امراأة جلمع احلطب للطبخ فان الرجل يقتل وت�شرق ممتلكاته 

واملراأة تغت�شب .
هناك  بينما  املخيم  من  مقربة  على  ينتظرون  م�شلحن  ان  ال�شكان  واك��د 
التابعة للبعثة امل�شرتكة لالحتاد  عدد قليل جدا من قوات حفظ ال�شالم 

الفريقي والمم املتحدة )يوناميد( يف دارفور حلمايتهم.

على  الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة  ال����ق����وان����ن 
م�شتوطنات ال�شفة الغربية.

ب��ي��ان �شحفي  وق���ال ع��ري��ق��ات ، يف 
قرار  على  الفل�شطيني  ال���رد  اإن   ،
بتطبيق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
على  الإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي  ال�����ق�����ان�����ون 
امل�����ش��ت��وط��ن��ات غ���ري ال�����ش��رع��ي��ة يف 
املحتلة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  الأرا�����ش����ي 
حمكمة  اأم��������ام  ي����ك����ون  اأن  ي���ج���ب 

اجلنايات الدولية«.
ال����ق����ي����ادة  اأن  ع�����ري�����ق�����ات  واأك�����������د 
الفل�شطينية قررت عر�س م�شروع 
اأمام  ر�شمي  ب�شكل  العربي  القرار 
جم��ل�����س الأم�������ن ال��������دويل، وذل����ك 
لتثبيت مبداأ الدولتن على حدود 
زمني  ���ش��ق��ف  ول��ت��ح��دي��د   1967
بعا�شمتها  فل�شطن  دول��ة  لإقامة 
عام  ح��دود  على  ال�شرقية  القد�س 

.1967
اخلارجية  وزارة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ودائ����������رة �����ش����وؤون 
وعددا  ال��ع��دل  ووزارة  امل��ف��او���ش��ات 
الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  م��ن  اآخ���ر 
�شكوك  الآن  ُي��ح�����ش��رون  امل��ع��ن��ي��ة 
ان�������ش���م���ام ف��ل�����ش��ط��ن ل����ع����دد من 
واملواثيق  وامل��ع��اه��دات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
راأ����ش���ه���ا حمكمة  ال���دول���ي���ة وع���ل���ى 

اجلنايات الدولية.
تقوم  م��ا  اأن  ال�شدد  ب��ه��ذا  واع��ت��رب 
ب���ه احل���ك���وم���ة الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة من 
بامل�شجد  يتعلق  ف��ي��م��ا  مم��ار���ش��ات 
الأق���������ش����ى امل������ب������ارك وا����ش���ت���م���رار 
وال����ش���ت���ي���الء على  ال����ش���ت���ي���ط���ان 
امل��ن��ازل وت��ه��ج��ري ال�����ش��ك��ان وفر�س 
يف  وخا�شة  الأر����س  على  احلقائق 
القد�س ال�شرقية املحتلة وا�شتمرار 
ح�شار قطاع غزة يجب الرد عليه 

اأمام حمكمة اجلنايات الدولية«.

احرتام �شيادة اوكرانيا.
من ناحية اخرى تنظم هولندا الثنن مرا�شم لتكرمي 
التي  املاليزية  الطائرة  كارثة  يف  قتلوا  �شخ�شا   298
ات�س  ام  رق��م  بالرحلة  تقوم  كانت  بينما  ا�شقطت  كانت 

17 فوق اوكرانيا يف متوز يوليو.
البعثات  ويف  ال��ب��الد  ان��ح��اء  جميع  يف  الع���الم  ونك�شت 
مرا�شم  اط���ار  يف  اخل���ارج  يف  الهولندية  الدبلوما�شية 
وي�����ش��ارك فيها  ام�����ش��رتدام  �شتجري يف  ال��ت��ي  ال��ذك��رى 
1600 �شخ�س ا�شافة اىل امللك فيليم الك�شندر وامللكة 

مك�شيما ورئي�س الوزراء مارك روتي.
قتل  اخ��را  بلدا   16 نحو  �شفراء  املرا�شم  يف  و�شي�شارك 

عدد من مواطنيهم يف الكارثة.
الطائرة وهي من  ان  الغربية  وال��دول  اوكرانيا  وتقول 

•• �شختار�شك -اأ ف ب:

ف��ت��ح��ت ال�����ش��ل��ط��ات الوك���ران���ي���ة ام�����س حت��ق��ي��ق��ا بتهمة 
 11 ا���ش��اب��ة  ع��ن  ا�شفر  بالقنبلة  اع��ت��داء  بعد  الره����اب 
�شرق  خ��ارك��ي��ف  يف  ح��ان��ة  وا���ش��ت��ه��دف  ب��ج��روح  �شخ�شا 

اوكرانيا كانت جتمع الموال للجنود الوكرانين.
لها  تتعر�س  التي  العنيفة  الع��ت��داءات  اول  اح��د  وه��و 
خاركيف، �شرق اوكرانيا، التي بقيت مبناأى عن املعارك 
فيها  يتعاي�س  وال��ت��ي  ولوغان�شك،  لدونيت�شك  خالفا 
اجواء  يف  للرو�س  املوالون  والنف�شاليون  كييف  ان�شار 

�شديدة التوتر.
واف��ادت اجهزة الم��ن الوكرانية )ا���س بي يو( يف بيان 
ان النفجار دمر حانة �شتينا )جدار( يف و�شط املدينة. 

واو�شحت ان اثنن من اجلرحى يف حالة خطرة.
اوزيروف  ميخائيل  احلانة  �شاحب  ط��رح  ما  و�شرعان 
امام ال�شحافين فر�شية عمل ارهابي”، رابطا الهجوم 
ب��ان�����ش��ط��ة احل���ان���ة ال��ت��ي ك��ان��ت جت��م��ع ام�����وال للجنود 
الوك��ران��ي��ن ال��ذي��ن ي��ق��ات��ل��ون الن��ف�����ش��ال��ي��ن املوالن 
دونيت�شك  امل���ج���اورة يف  امل��ت��م��ردة  امل��ن��اط��ق  يف  ل��رو���ش��ي��ا 

ولوغان�شك.
اىل ذلك، توجهت اعداد كبرية من ال�شاحنات والدبابات 
ام�س  الثقيلة  بال�شلحة  املحملة  الع�شكرية  والعربات 
عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  اوك��ران��ي��ا  ���ش��رق  م��ن��اط��ق  ب��اجت��اه 
من  املخاوف  تزايد  مع  لرو�شيا  املوالون  النف�شاليون 

عودة احلرب ال�شاملة اىل املنطقة امل�شطربة.
�شاحنة   21 بر�س  فران�س  وك��ال��ة  م��ن  �شحايف  و�شاهد 
دونتي�شك  اىل  تتجه  هاوتزر  مدفع  و14  دبابات  و�شت 

بعد و�شول تعزيزات كبرية اخرى من ال�شلحة الثقيلة 
الجد اىل املنطقة التي تعترب معقال لالنف�شالين.

املنطقة  ال��ق�����ش��ف يف  ت�����ش��اع��د  اوك���ران���ي���ا  وم��ي��دان��ي��ا يف 
احتمال  ح��ول  القلق  م��ن  زاد  م��ا  بدونتي�شك  املحيطة 
من  ا�شابيع  بعد  ه��ج��وم  ل�شن  النف�شالين  ا���ش��ت��ع��داد 

ال�شتباكات املنف�شلة.
واع����رب ال��ب��ي��ت الب��ي�����س الح���د ع��ن قلقه م��ن النباء 
م�شاعي  اي  ان  من  وح��ذر  الع�شكرية،  التعزيزات  ب�شان 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��زي��د م���ن الرا�شي  ل��الن��ف�����ش��ال��ي��ن 
الذي  النار  اطالق  وقف  لتفاق  �شافرا  انتهاكا  �شيكون 
وقف  اىل  وادى  �شبتمرب  اي��ل��ول  يف  ال��ي��ه  ال��ت��و���ش��ل  مت 
القتال ال انه مل يوقف عمليات الق�شف املنف�شلة لعدد 

من النقاط.
المن  جمل�س  با�شم  املتحدثة  ميهان  برناديت  وقالت 
ال��ق��وم��ي الم���ريك���ي يف ب��ي��ان ن��ح��ن ق��ل��ق��ون ج����دا ازاء 
احتدام املعارك يف �شرق اوكرانيا وازاء املعلومات الواردة 
خ�شو�شا من منظمة المن والتعاون يف اوروب��ا والتي 
ت�شري اىل ا�شتقدام النف�شالين مدعومن من الرو�س 
اىل  وال��دب��اب��ات  الثقيلة  ال�شلحة  م��ن  ك��ب��رية  ل��ق��واف��ل 

مناطق املتمردين«.
كما اعربت وزي��رة خارجية الحت��اد الوروب��ي فيدريكا 
اىل  ع�شكرية  ت��ع��زي��زات  و���ش��ول  ان��ب��اء  ان  م��وغ��ريي��ن��ي 
مناطق النف�شالين تعترب تطورا مقلقا للغاية داعية 
رو�شيا اىل منع اي حتركات ا�شافية للقوات وال�شلحة 

واملعدات«.
كما دعت جميع الط��راف اىل �شبط النف�س وقالت ان 
على رو�شيا العمل من اجل التو�شل اىل حل �شلمي مع 

ار�س-جو  ب��وك  ب�����ش��اروخ  ا�شقطت   777 بوينغ  ط��راز 
عليه  ح�شلوا  الذين  الوكرانيون  النف�شاليون  اطلقه 
من رو�شيا، ال ان مو�شكو تنفي هذه التهم ب�شدة وت�شري 

با�شابع التهام اىل كييف.
وحتى الن مت التعرف على هويات 289 من ال�شحايا 
بعد جمع ا�شالئهم التي انت�شرت يف موقع احلادث، ال 
ان وزير اخلارجية الهولندي بريت كوندرز حذر ال�شبت 
مطلقا.  عليه  العثور  يتم  ل  قد  ال��رف��ات  بع�س  ان  من 
والتي  الي��ام الخ��رية  الع�شكرية يف  التعزيزات  واث��ارت 
المن  منظمة  وعنا�شر  اج��ان��ب  �شحافيون  �شاهدها 
ب��ع��د ان ج���دد اجلي�س  امل���خ���اوف  وال��ت��ع��اون يف اوروب������ا، 
لدعم  ق��وات  بن�شر  لرو�شيا  اتهاماته  الح��د  الوك���راين 

النف�شالين ا�شتعدادا ل�شن هجوم جديد.
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اأوباما: وجودنا يف العراق ال ي�شتهدف اإيران
•• وا�شنطن -وكاالت:

قال الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، اإن ا�شرتاتيجية حماربة تنظيم داع�س 
التواجد  اأن  تفهم  على  ط��ه��ران  ح��ث  فيما  ال��ه��ج��وم،  مرحلة  اإىل  حت��ول��ت 
الأمريكي يف العراق ل ي�شتهدفها، نافيا وجود اأي تن�شيق اأو ربط باأي �شكل 

من الأ�شكال بن املفاو�شات النووية الإيرانية وبن ق�شية داع�س.
بي  �شي  �شبكة  اأم�����س  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  واأ���ش��اف 
جديدة،  مبرحلة  الآن  مير  داع�س  قتال  اأن  الأمريكية،  التلفزيونية  اإ���س 
ببع�س  بالقيام  البدء  اإىل  داع�س  زخ��م  اإيقاف  حماولة  من  النتقال  وه��ي 
داع�س،  ق��درات  اإ�شعاف  يف  فعالة  كانت  اجلوية  الغارات  وتابع:  الهجمات. 
واإبطاء التقدم الذي كانوا يحرزونه، اأما الآن فاإن ما نريده هو قوات برية، 

قوات عراقية برية ت�شتطيع الت�شدي لهم. ويوم اجلمعة املا�شي، قرر اأوباما 
العراقية وقوات  القوات  لتدريب  العراق،  اإ�شايف يف  1500 ع�شكري  ن�شر 
ح�شب  داع�س،  تنظيم  ملواجهة  لها  اإر���ش��ادات  وتقدمي  العراق،  �شمال  اإقليم 
اأن  على  جم��دداً  الأمريكي  الرئي�س  واأك��د  الأمريكية.  الدفاع  ل��وزارة  بيان 
ال�شيا�شة الأمريكية جتاه اإر�شال قوات برية اإىل العراق مل تتغري، وحتدث 
الأمريكية ملحاربة داع�س، قائال:  القادمة من ال�شرتاتيجية  املرحلة  عن 
نحن نقوم بفتح 4 مراكز تدريب يف العراق مع دول احللف ت�شمح لنا بجلب 
جمندين عراقين، بع�شهم من القبائل ال�شنية التي ل زالت تقاوم داع�س، 
و�شع  يف  ون�شاعدهم  املنا�شبة،  والتجهيزات  املنا�شب،  التدريب  لهم  ونقدم 
حال  جوياً  دعماً  لهم  و�شنقدم  اللوج�شتيات،  يف  ون�شاعدهم  ا�شرتاتيجية، 

ا�شتعدادهم للبدء بالقيام بهجوم �شد داع�س.

الفلبني تعزل جنودها العائدين من ليبرييا 
•• مانيال-رويرتز:

ال�شالم خدموا يف مهمة  ق��وات حفظ  100 جندي فلبيني من  اأك��رث من  اإن  ام�س  الفلبيني  قال اجلي�س 
ا�شتغرقت نحو عام يف ليبرييا �شيو�شعون يف احلجر ال�شحي يف جزيرة معزولة عند عودتهم هذا الأ�شبوع 
اجل��رال جريجوريو  قائد اجلي�س  وذك��ر  اليبول.  ا�شابتهم مبر�س  والتاأكد من عدم  لج��راء فحو�شات 
يت�شق  مانيال  خليج  م�شب  عند  البحرية  تديرها  جزيرة  يف  يوما   21 ي�شتمر  ال��ذي  العزل  اأن  كاتاباجن 
مع بروتوكولت منظمة ال�شحة العاملية وجهود احلكومة حلماية البالد من الفريو�س القاتل. وارتفعت 
اأكرث ثالث  اإ�شابة يف  13241 حالة  4950 من بن  اإىل  حم�شلة الوفيات الناجتة عن تف�شي اليبول 
دول نكبت باملر�س يف غرب اأفريقيا وهي غينيا وليبرييا و�شرياليون. ودعت منظمة ال�شحة يوم اجلمعة 
لفر�س �شوابط �شارمة على نطاق وا�شع لوقف انت�شار املر�س. وقال كاتاباجن يف موؤمتر �شحفي يف القاعدة 
الرئي�شية للجي�س يف مانيال قبل يومن من و�شول 108 جنود و24 من رجال ال�شرطة وحرا�س ال�شجون 

من مونروفيا قواتنا حلفظ ال�شالم تنتمي اإىل الفئة اخلالية من خماطر عدوى اليبول.

•• الفجر - تون�ص:

مل ينف املدير العام لالمن الرئا�شي توفيق القا�شمي 
احلزب  رئ��ي�����س  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  حقيقة 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  وم��ر���ش��ح��ه  احل���ر  ال��وط��ن��ي 
�شليم الرياحي، موؤكدا، يف ت�شريح ل�شحيفة ال�شباح 

الأ�شبوعي ال�شادرة اأم�س الثنن ..
اإن��ه من  القا�شمي  وق��ال  التهديدات جدية  ه��ذه  اأن   
منطلق املحافظة على اأرواح الآخرين مت اإعالم �شليم 
النتخابية  برنامج حملته  ملراجعة  بالأمر  الرياحي 
املعنية مبا مُيّكن من  الأمنية  ال�شلط  والتن�شيق مع 

حمايته.

ال�شحيفة  ل��دى  اأخ��رى موثوقة  اأف��ادت م�شادر  كما 
اأن الرياحي مل يكرتث للتهديدات خا�شة واأنه حتت 
علمه  عند  ان��ده�����س  لكنه  ال��رئ��ا���ش��ي،  الأم���ن  حماية 
ب���اأن منقبة ب��ال��ت��واط��وؤ م��ع اأط����راف اأخ���رى خططت 
الذي  الجتماع  مع  تزامنا  الثالثاء  اليوم  لغتياله 

كان �شيجريه يف مدينة �شفاق�س..
 اإ�شافة اإىل انه ا�شت�شاط غ�شبا عندما اأُبلغ باأنه من 
زيارات  جانب  اإىل  ال��زي��ارة  ه��ذه  تاأجيل  له  الأف�شل 
م���دن ���ش��و���ش��ة وامل��ن�����ش��ت��ري وم��دن��ن امل��ربجم��ة �شمن 
عدة  ال��ري��اح��ي  �شليم  األ��غ��ى  وق��د  النتخابية  حملته 
زيارات ميدانية كانت مربجمة اأم�س الثنن يف اإطار 

حملته النتخابية . 

منقبة خططت الغتيال �شليم الرياحي!

ع�شو  اع��ت��ربت  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
النه�شة  ح��رك��ة  ���ش��ورى  جم��ل�����س 
العام  ال��ت�����ش��ري��ع  ورئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة 
التاأ�شي�شي  ال���وط���ن���ي  ب��امل��ج��ل�����س 
كلثوم بدر الدين، اأنه كان يتوجب 
على حزبها اإعالن موقفه الداعم 
اأك����رث يف  اأو  ل��رت���ش��ي��ح ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ال�شباق نحو ق�شر قرطاج، قائلة 
على  ال��وق��وف  اأّن  ال�شياق  ه��ذا  يف 
ال����رب����وة ح���ي���ال ه����ذه امل�����ش��ال��ة ل 

ي�شلح الآن.

كان بالإمكان اأف�سل مما كان
واأو�شحت كلثوم بدر الدين، الأحد 
النه�شة  اإع��الن  وبعد يومن من 
عن ترك احلرية ملنظوريها لدعم 
منا�شبة  يرونها  التي  ال�شخ�شية 
اأنه  الق����رتاع،  ي��وم  املن�شب  ل��ه��ذا 
يكون  اأن  حزبها  على  يجب  ك��ان 
بخ�شو�س  اختياراته  يف  وا�شحا 
حزب  اأي  تغول  ملنع  امل�شالة  ه��ذه 
وم�����ش��ك��ه ب��ج��م��ي��ع ال�����ش��ل��ط��ات يف 

البالد وفق تعبريها.
واأ���ش��اف��ت ب���در ال��دي��ن اأن��ه��ا دعت 
رف���ق���ة ح�����وايل 28 ع�����ش��وا اآخ���ر 
اإىل �شرورة  ال�شورى  من جمل�س 
الرئا�شية  اأكرث يف  اأو  دعم مر�شح 
اج��ت��م��اع جمل�س  اأق���ره  مل��ا  تنفيذا 
ال�شورى ليوم 29 اأكتوبر املا�شي 
الذي حدد جل�شة يومي اخلمي�س 
واجلمعة املا�شين للبت يف امل�شالة 
قولها  ح�شب  يتم  مل  الأم���ر  لكن 
بنف�س  الدين  بدر  كلثوم  واأ�شارت 
مبقدور  ك����ان  اأن����ه  اإىل  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
يف  �شخ�شية  دع��م  النه�شة  حركة 
بن  التوازن  ت�شمن  ال�شباق  هذا 
اأهداف  �شد  تقف  ول  ال�شلطات 
الدميقراطية  وت���دع���م  ال����ث����ورة 
وامل�شار النتقايل يف البالد، وهي 
م��وا���ش��ف��ات ت��ت��وف��ر يف اأك����رث من 

�شخ�شية وطنية.
ال��ن��ه�����ش��ة مل  اإن ح���رك���ة  وق���ال���ت 
ي��ك��ن ي��ع��وزه��ا ت��ق��دمي م��ر���ش��ح لها 
غريها  مثل  الرئا�شية  �شباق  يف 
م��ن الأح���زاب خا�شة واأن���ه لديها 
كفاءات وكوادر ميكن لها اأن تكون 
ال�شباق،  ه���ذا  يف  ج��دي��ا  م��ن��اف�����ش��ا 
لكنها اآثرت عدم القيام بذلك من 
القطع مع  منطلق احلر�س على 
ما  وه��و  املهيمن،  احل��زب  �شيا�شة 
�شيما  راهنا  اإليه  النتباه  يتوجب 
بالنتخابات  الفائر  احل��زب  واأن 
للرئا�شية  مر�شح  له  الت�شريعية 

وفق تقديرها.
يكون  اأن  الدين  بدر  كلثوم  ونفت 
راجع  امل�شالة  م��ن  حزبها  موقف 
مفتوحا  ال����ب����اب  ت���رك���ه���ا  خل���ي���ار 
ل����ت����ح����ال����ف مم����ك����ن م������ع ح���رك���ة 
احلكومة  لت�شكيل  ت��ون�����س  ن����داء 
امل�شالة  ه��ذه  اإّن  قائلة  ال��ق��ادم��ة، 
الأمر  لن  حاليا  مطروحة  غ��ري 

اأخرى  �شيناريوهات  اأربعة  جملة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ���ش��ي��ت��دار���ش��ه��ا 
القليلة  الأي�������ام  خ����الل  ل��ل��ح��زب 
القادمة لختيار اأف�شلها مل�شلحة 

تون�س وفق قوله.
ياأخذ  مل  احل���زب  اأن  على  و���ش��دد 
الوثيقة  ب�����ش��اأن ه���ذه  ق����رارا  ب��ع��د 
ال�شيناريوهات  م���ن  غ���ريه���ا  اأو 
من  وال��ت��ي  م�شتقبال  امل��ط��روح��ة 
بينها التوجه نحو ت�شكيل حكومة 
�شخ�شية  ترتاأ�شها  وطنية  وح��دة 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  اأو  م���ت���ح���زب���ة 
حكومة  ت��ك��وي��ن  اأو  ت��ك��ن��وق��راط 
اأغ���ل���ب���ي���ة ن��ي��اب��ي��ة وه�����ى خ���ي���ارات 
�شيدر�س املجل�س الوطني للحزب 

موقعه فيها ح�شب تعبريه.
�ش��ياق  يف  ����ش���ف���ر  ول����ي����د  ون����ف����ى 
اآف������اق  مت�شل، لق����اء رئي�س حزب 
اإب���راه���ي���م بنجل  ي��ا���ش��ن  ت��ون�����س 
تون������س  ن���������داء  حرك�����ة  رئي�س 
للحديث  ال�شب�ش�ي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ 
التفاهم  م�����ش��روع  وث��ي��ق��������������ة  ع���ن 

الوطني.
يذكر اأن حزب اآفاق تون�س الفائز 
نواب  جمل�س  يف  مقاعد  بثمانية 
القادم طرح على حركتي  ال�شعب 
اللتن  وال��ن��ه�����ش��ة  ت��ون�����س  ن�����داء 
الربملان  مقاعد  اأغلبية  حت���وزان 
ح����ول طريقة  م�����ش��روع��ا  ال���ق���ادم 
ال�شنوات  خ�����الل  ت���ون�������س  ح���ك���م 
مبقت�شى  تتوىل  املقبلة  اخلم�س 
الثالثة  الأح���������زاب  م�����ش��ام��ي��ن��ه 
ت�شكيل احلكومة القادمة على اأن 
حركة  م��ن  ال��ربمل��ان  رئي�س  يكون 
اجلمهورية  ورئ���ي�������س  ال��ن��ه�����ش��ة 

الباجي قائد ال�شب�شي.
اآخ��ر، حت��ّول املرت�شح  على �شعيد 
الزنايدي  م��ن��ذر  تون�س  لرئا�شة 
القوات  وزار  ال�شعانبي،  جبل  اإىل 
التون�شية  وال��ع�����ش��ك��ري��ة  الأم��ن��ي��ة 
م��ت��ق��دم��ة م���ن اجلبل  م���واق���ع  يف 
الوطني  لواجبها  تاأديتها  اأث��ن��اء 
يف الدفاع عن البالد من اخلطر 
الإرهابي ومالحقة الإرهابين يف 

اأحد اأكرب معاقلهم.
الزيارة على هام�س  وج��اءت هذه 
يوا�شل  التي  النتخابية  احلملة 
ال��زن��اي��دي ال��ق��ي��ام بها وال��ت��ي زار 
خ��الل��ه��ا حم��اف��ظ��ة ال��ق�����ش��ري��ن ، 
ال��ع��ا���ش��م��ة و�شافح  غ���رب  ج��ن��وب 
الأمن  ق��وات  ع��ددا من  الزنايدي 
تفانيهم  على  و�شكرهم  واجلي�س 
الوطن وعملهم  اأج��ل حماية  من 
الدوؤوب من اأجل ا�شتقرار البالد 
واإجن��اح امل�شار النتخابي كما قام 
ال�شابق  والوزير  للرئا�شة  املر�شح 
يف عهد بن علي، بزيارة اإىل اأهايل 
الثورة  وجرحى  �شهداء  وعائالت 

يف الق�شرين.
كبريا  ا�شتقبال  الزنايدي  ولق��ى 
من اأهايل ال�شهداء الذين ا�شتكوا 
الثورة  ب��ع��د  م��ا  �شلط  اإه���م���ال  ل��ه 
رغم  اأب��ن��ائ��ه��م  وح��ق��وق  ملطالبهم 
ورفع  والتطمينات  الوعود  جملة 
ال�شهداء  اأبنائهم  �شور  الأه���ايل 
باإيجاد  ال��زن��اي��دي  وع��ده��م  فيما 
انتخابه  مت  ح���ال  يف  ل��ه��م  ح��ل��ول 

رئي�شا للجمهورية.

����ش���ت���ح���دده ن���ت���ائ���ج الن���ت���خ���اب���ات 
الرئا�شية.

ت�شويت  ع��م��ل��ي��ات  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 
����ش���ورى حركة  اأع�������ش���اء جم��ل�����س 
النه�شة على م�شالة دعم احلزب 
م����ن عدمه  ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة  مل���ر����ش���ح 
ع�شوا  ت�شويت72  اإىل  اأف�����ش��ى 
�شوت  فيما  مر�شح  اأي  دع��م  �شد 
29 اآخرون ل�شرورة دعم مر�شح 

لهذه النتخابات.

التكتل يرتجى.. 
واملوؤمتر يرحب

ه�����ذا امل����وق����ف ي���ج���د ام�����ت�����داده يف 
�شفوف املرت�شحن خا�شة وؤلئك 
الذين يرون تقل�س حظوظهم يف 
غ��ي��اب دع���م ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة ويف 
ه��ذا الإط���ار، طالب الأم��ن العام 
للرئا�شة،  واملر�شح  التكتل  حلزب 
ات���خ���اذ موقف  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 

ودعم مر�شح للرئا�شة.
وق������ال م�����ش��ط��ف��ى ب����ن ج��ع��ف��ر يف 
النه�شة  على  اأن  اإذاع���ي  ت�شريح 
اتخاذ موقف يتما�شى مع طبيعة 
ه�����ذه ال����ف����رتة ال���ت���ي ي���ك���رب فيها 
اأ�شار  اأخ���رى،  ال��ره��ان وم��ن جهة 
بن جعفر اإىل قدرته على جتميع 
القوى الوطنية من خالل دعوته 
لالتفاق على مر�شح موحد رغم 
حزب  اأّن  ع��ل��م��ا  م�����ش��اع��ي��ه،  ف�����ش��ل 
�شفر  على  حت�شل  قد  جعفر  بن 
م��ن امل��ق��اع��د يف ال��ربمل��ان اجلديد 
يف  الثالثة  القوة  يعّد  ك��ان  بعدما 
اأ�شالع  التاأ�شي�شي وثالث  املجل�س 

الرتويكا احلاكمة.
الداميي  ع��م��اد  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  يف 
اأجل  من  املوؤمتر  بحزب  القيادي 
اجل���م���ه���وري���ة، ح�����زب امل����رزوق����ي، 
حركة  ����ش���ورى  جم��ل�����س  ق����رار  اأّن 

كّل  ي��دع��م  امل�شار  اإّن  ب��ّك��ار  وق��ال��ت 
امل�شروع  ن��ف�����س  ي��ح��م��ل  م��رت���ّش��ح 
امل�شار، م�شرية  الجتماعي حلزب 
�شتذهب  امل�شار  اأ�شوات قواعد  اأّن 
يف الدور الأّول لل�شّق الدميقراطي 
املدين اأو امل�شتقلن وامل�شاركن يف 

اعت�شام الرحيل.
اأّك�����دت �شلمى  م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، 
بّكار اأّن امل�شار لن يدعم اأو ي�شّوت 
ل��ل��م��رت���ش��ح��ن مّم����ن ����ش���ارك���وا يف 
ح��ك��م ال��رتوي��ك��ا، ك��م��ا ل��ن ي�شّوت 
مل�����ن �����ش����اه����م يف م���ن���ظ���وم���ة اب����ن 
املجل�س  ق���ّي���م  وق����د  ه����ذا  ع���ل���ي.. 
نتائج  امل�������ش���ار  حل�����زب  ال���وط���ن���ي 
يف  ونظر  الت�شريعية  النتخابات 
الأخطاء التي ارتكبها احلزب ويف 
بع�س  ارتكبتها  التي  ال��ت��ج��اوزات 
امل�شار  و���ش��دد  امل�شاركة،  الأح����زاب 
للقوى  ال��ك��ايف  التنوع  غياب  على 
النواب  جمل�س  يف  الدميقراطية 
القادم ل�شمان حماية ما جاء يف 

الد�شتور من حقوق وحريات.

ح اآفاق تون�س يو�سّ
الت�شريبات  ت��ت��وا���ش��ل  الأث���ن���اء  يف 
يف  وتركيبته  احلكم  طبيعة  حول 
املرحلة القادمة، وقد اأكد الناطق 
تون�س  اأف��اق  حزب  با�شم  الر�شمي 
التفاهم  وثيقة  اأّن  �شفر،  ول��ي��د 
ال���ت���ي حت���دث���ت عديد  ال���وط���ن���ي، 
الأطراف على اأن احلزب عر�شها 
على حركتي نداء تون�س والنه�شة 
م�����وؤخ�����را، ل ُت����ع����رّب ع����ن روؤي���ت���ه 
بخ�شو�س  ال��ن��ه��ائ��ي��ن  وم��وق��ف��ه 
حلكم  الأم��ث��ل  للطريقة  ت�شوره 
ت��ون�����س خ���الل ال�����ش��ن��وات اخلم�س 

القادمة.
ال�شيناريو  ه���ذا  اأن  ���ش��ف��ر  وب����ّن 
من  واح�������دا  ي���ك���ون  اأن  ي���ع���دو  ل 

اجلمهورية  اأج����ل  م���ن  وامل���وؤمت���ر 
وال���ت���ي���ار ال���دمي���ق���راط���ي وح����زب 
البناء  وح��زب  والتنمية  الإ�شالح 
الوطنية  واحل�����رك�����ة  امل����غ����ارب����ي 
ل��ل��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ق�����ّررت دعم 
النتخابات  يف  امل��رزوق��ي  املن�شف 

الرئا�شية. 
تن�شيقية  اإن���������ش����اء  ق�������ررت  ك���م���ا 
لالنخراط يف حملته النتخابية، 
واأي�شا اإن�شاء جلنة لتن�شيق احلوار 
م�شرية  الأط������راف،  خمتلف  ب��ن 
بناء  القرار  هذا  اّتخذت  اأنها  اإىل 
على غياب التوازن ال�شيا�شي بعد 

نتائج النتخابات الت�شريعية.
الأح��������زاب  ه�����ذه  اأّن  اإىل  ي�������ش���ار 
الربملان  ال�شغرية غري ممثلة يف 

النه�شة، ُيعترب ر�شالة اإيجابية.
اأّن ه��ذا القرار  واأ���ش��اف ال��دامي��ي 
ه������و ر�����ش����ال����ة مُت�����ك�����ن م������ن دف����ع 
املن�شف  لنتخاب  احل��زب  اأن�شار 
املجال  ف�شح  اأّن  ُم�شرياً  املرزوقي، 
مل��ن��ا���ش��ل��ي ال��ن��ه�����ش��ة ه����و اإ�����ش����ارة 
حري�شن  اأنهم  باعتبار  اإيجابية 
ع���ل���ى ال�����ت�����وازن واحل����ف����اظ على 
ول  احلريات  من  العايل  ال�شقف 
املرت�شح  ل��ك��ن  ال���ت���غ���ول  ي��ق��ب��ل��ون 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة حممد 
اإىل  اأم�����س الث��ن��ن  اأ���ش��ار  فريخة 
على  للح�شول  حظا  الأوف����ر  اأن���ه 
م�شاندة اأن�شار حركة النه�شة يف 

النتخابات الرئا�شية.
وقد قّررت اأحزاب البناء الوطني 

امل�شار،  ق���واع���د  ���ش��ت��دع��م��ه  ال����ذي 
اأّولها اأن يكون املرت�ّشح من داخل 
جبهة الإن���ق���اذ ال��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
وبذلك  ب��ب��اردو  الرحيل  اعت�شام 
ي�����دع�����م احل����������زب اأح����������د ه��������وؤلء 
الناطق  ال����ث����الث����ة  ����ح����ن  امل����ر�����شّ
ال�شعبية  اجلبهة  با�شم  الر�شمي 
اأو رئ��ي�����س حركة  ال��ه��م��ام��ي  ح��ّم��ة 
نداء تون�س الباجي قائد ال�شب�شي 
العليا  ال�شيا�شية  الهيئة  اأو رئي�س 
جنيب  اأحمد  اجلمهوري  احل��زب 
عدد  دع����م  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ش��اب��ي، 
الذين  امل�شتقلن  املرت�شحن  من 
الرحيل وفق  اعت�شام  �شاهموا يف 
ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  اأّكدته  ما 

حلزب امل�شار �شلمى بكار .

املوؤمتر  حزبي  با�شتثناء  اجلديد 
وال���ت���ي���ار ال����دمي����ق����راط����ي، وه����ذا 
الأخ��ري ك��ان قد ان�شق على حزب 
اإ�شافة  املرزوقي  بزعامة  املوؤمتر 
للتيار  ي��ن��ت��م��ي  ب��ع�����ش��ه��ا  اأّن  اإىل 

الإ�شالمي اأو قريب منها..!

امل�سار ُيخرّي قواعده
امل���������ش����ار  يف ح������ن خ��������رّي ح��������زب 
خالل  الدميقراطي  الجتماعي 
تداول جمل�شه الوطني يف م�شاألة 
دعم مر�ّشح لالنتخابات الرئا�شية 
حيث  بعينه،  مر�ّشح  ت�شمية  ع��دم 
 4 اأو   3 ب���ن  ال��ن��ق��ا���س  ان��ح�����ش��ر 

اأ�شماء.
املر�ّشح  وق��د ح��ّدد احل��زب �شفات 

نقد من داخلها وارتباك وترحيب من خارجها

حياد النه�شة يف مزاد علني بني املرت�شحني!
ناطق با�سم اآفاق تون�س يك�سف حقيقة وثيقة التفاهم الوطني التي اأر�سلوها للنه�سة والنداء 

بن جعفر يرنو
 اىل ج�شر النه�شة

حزب امل�شار واخليارات املوجهه

م�شطفى بن جعفر يرتّجى النه�شة دعم مر�شح للرئا�شية مر�شح لرئا�شة تون�ش ي�شعد جبل ال�شعانبي معقل االإرهابيني

امل�سار يخري قواعده بني الت�سويت لل�سب�سي اأو الهمامي اأو ال�سابي

ل يــزال قــرار جمل�س 
بعدم  النه�سة  �سورى 
دعم اأي من املرت�سحني 
يتفاعل  ــة  ــس ــا� ــرئ ــل ل
ال�سيا�سي  الــ�ــســارع  يف 
بــداأت  وقــد  التون�سي 
مواقف  للعلن  تخرج 
حركة  قيادات  بع�س 
الإ�سالمية  النه�سة 
املــــنــــتــــقــــدة ملـــوقـــف 
ــهــم الــقــا�ــســي  حــركــت
بــــــالــــــوقــــــوف عــلــى 
يخ�س  مــا  يف  احلــيــاد 
الرئا�سية  النتخابات 
ــــة  ــــري ـــــــــــــرك ح وت
لقواعدها  الخــتــيــار 
يف الت�سويت ملن يرونه 

منا�سبا.

قرار النه�شة اربك اجلميع

الزنايدي يف قمة ال�شعايني •• الفجر – تون�ص - خا�ص:  
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املال والأعمال
�شرياميك راأ�ش اخليمة ت�شارك يف معر�ش البناء ال�شعودي2014 

���ش��وق خارجية  اأك���رب  ت��ع��د اململكة ح��ال��ي��اً  راأ�����س اخل��ي��م��ة، ك��م��ا 
ملنتجاتنا. اإننا نرى يف هذا املعر�س من�شة مثالية لنك�شف عن 
�شتعمل  والتي  موؤخراً،  اأطلقناها  التي  وخطوطنا  ت�شكيالتنا 
على تعزيز عالقتنا مع العمالء احلالين، اإىل جانب دورها يف 
خلق فر�س عمل جديدة. وميكن اأن يعزى جناحنا يف اململكة 
وثقافة  اأذواق  تلبي  ال��ت��ي  املجموعات  م��ن  العديد  ط��رح  اإىل 
توفري  مع  مبيعاتنا  حجم  تدعم  اأنها  كما  ال�شعودية،  ال�شوق 
طيف �شامل من اخلدمات يف هذه ال�شوق . و�شت�شهد م�شاركة 
�شرياميك راأ�س اخليمة يف معر�س البناء ال�شعودي لهذا العام 
قيامها بعر�س جمموعة من منتجاتها يف جناح تبلغ م�شاحته 
150 مرتاً مربعاً، و�شي�شم الإ�شافات اجلديدة من جمموعات 
 ، و ماربل  و وود  �شمنت  و  ب��الط اجل���دران، ومنها: ميتاليك 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اأحدث  عر�س  عزمها  اخليمة  راأ���س  �شرياميك  �شركة  اأعلنت 
وهو  ال�����ش��ع��ودي،  ال��ب��ن��اء  معر�س  يف  منتجاتها  م��ن  جمموعة 
اأك���رب م��ع��ر���س ل��ق��ط��اع الإن�������ش���اءات م��وج��ه ل��ل�����ش��رك��ات ورجال 
اأكرب  تعد  ال��ت��ي  ال�شركة  ه��ذه  واأ���ش��اف��ت  اململكة.  يف  الأع��م��ال 
م�شّنع لل�شرياميك يف العامل، عدداً من الت�شكيالت اجلديدة 
ت�شاميمها  جمموعة  اإىل  لتن�شم  ال��وا���ش��ع��ة،  حمفظتها  اإىل 
اأكرب  ال�شعودية،  يف  لعمالئها  �شتعر�شها  التي  الكال�شيكية 
الرئي�س  م�شعد،  ع��ب��داهلل  وق���ال  لل�شركة.  الت�شدير  اأ���ش��واق 
معر�س  يعترب  اخليمة:  راأ����س  �شرياميك  ل�شركة  التنفيذي 
البناء ال�شعودي اأحد اأهم املعار�س التي ت�شارك بها �شرياميك 

اإىل جانب ت�شكيلة اإليغان�س من البالط الراقي. وعالوة على 
ليكون من�شة لإطالق  ال�شركة هذا احلدث  �شت�شتخدم  ذلك، 
اأنواع البالط باأحجام جديدة، وهي: 20 × 60 �شم و 33 × 
45 �شم و 30 × 100 �شم. و�شوف تعر�س �شرياميك راأ�س 
اخليمة اأحدث جمموعة من اأطقم احلمامات التكميلية، مبا 
يف ذلك اأوبيولن�س و اإيلينا و مرتوبوليتان و اإنفينيتي . واإىل 
جانب ذلك، �شتقوم �شرياميك راأ�س اخليمة باإطالق جمموعة 
ال�شوق اخلليجية يف  ري��زورت لأطقم احلمامات لأول مرة يف 
اجلديدة  ال�شحية  الأدوات  من  جمموعة  وهي  املعر�س،  هذا 
و�شتكون  احل��واف.  ب��دون  القادم  اجليل  بت�شميم  تتميز  التي 
هذه ال�شل�شلة متوافرة باأن�شاق زوجية مغلقة اأو قرب اجلدران 
�شركة  �شتقوم  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة   . اأو معلقة على اجل��دران 

اأخرى  ج��دي��دة  جمموعة  ب��اإط��الق  اخليمة  راأ����س  �شرياميك 
ا�شم  امل��ع��ر���س، و�شتحمل  اأط��ق��م احل��م��ام��ات خ���الل ه���ذا  م��ن 
هارموين . وف�شاًل عن اأطقم احلمامات، �شتعر�س �شرياميك 
التي ت�شمل  املنتجات  راأ���س اخليمة جمموعة كلودي راك من 
ل�شرائح  واملطابخ  احلمامات  وجتهيزات  الفاخرة  احلنفيات 
�شديقة  اأنها  كما  العالية،  باجلودة  جميعها  ومتتاز  خمتلفة، 
للبيئة. ومت ت�شميم جناح �شرياميك راأ�س اخليمة مع الأخذ 
يف العتبار متطلبات ال�شوق ال�شعودية، حيث �شي�شم عرو�شاً 
ف��ري��دة وم��ت��ط��ورة. وق�����ش��م��ت امل�����ش��اح��ة ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى اأ�شا�س 
عر�س  ليتم  وامل�شاريع،  وال�شكنية  التجارية  ال�شوق  قطاعات 
من  املهتمن  اأم���ام  �شهولة  اأك���رث  بطريقة  امل��ج��م��وع��ات  ك��اف��ة 

الزوار.

رئي�ش توتال االإمارات يوؤكد ان ابوظبي مهمة جدا للعامل يف جمال الطاقة 

على هام�س اأعمال قمة جمال�س الأجندة العاملية 2014 

حكومة االإمارات ت�شلم املنتدى االقت�شادي العاملي التو�شيات ال�شادرة عن جل�شات الع�شف الذهني االإماراتي... لعامل اأف�شل
عبد اهلل لوتاه: جترية الع�سف الذهني الإماراتي م�ساهمة للبحث عن حلول عملية لتجاوز الأزمات التي مير بها املجتمع الدويل يف الوقت احلايل

�شل ت�شارك بجناح �شخم يف اأديبك2014 
طويلة  �شراكاتنا  اأثمرتها  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد 
الأمد يف اأبوظبي.  وقال انه وعلى �شبيل املثال �شنقوم 
بعر�س املبادرة التي نفذتها �شركة اأدكو بدعم من �شل، 
وهي مبادرة )المتياز يف احلفر(. وهذه املبادرة عبارة 
عن برنامج تدريبي تعليمي ي�شتهدف املهند�شن خالل 
ب�شكل  والرتكيز  التدريب  م��ع  الأوىل  عملهم  �شنوات 
ال��الزم��ة لأداء متطور  وامل��ه��ارات  امل��ع��رف��ة  خ��ا���س على 
الربنامج  باأن  علماً  والهند�شية.  الت�شغيلية  املهمات  يف 
اكت�شاب  الأوىل  املرحلة  يتكون من مرحلتن، تت�شمن 
املهارات الهند�شية الأ�شا�شية وتطوير وتاأهيل املر�شحن 
على العمل حتت �شغط العمل. املرحلة الثانية تت�شمن 
الآبار  ت�شميم  تعُلم  على  امل�����ش��ارك��ن  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب 
بطريقة �شحيحة ومتطورة و�شمان �شالمة اجلوانب 
من  �شنقوم  كما  قائال  وت��اب��ع  احل��ف��ر.   لعملية  الفنية 
خالل جناحنا يف اأديبك با�شتعرا�س �شراكتنا مع كليات 
التقنية العليا، فقد قمنا بتبني م�شروع تطوير وتاأهيل 
ال�شباب من تطوير  لتمكن  الكليات  املحاكاة يف  مركز 
املحاكاة.  معدات  خالل  من  الالزمة  العملية  املهارات 
�شيارات �شديقة  على  ال�شوء  اي�شا  اجلناح  ي�شلط  كما 
الإم��ارات من  للبيئة مت ت�شميمها و�شناعتها يف دول��ة 
ذات  ال�شيارات  العليا، وهذه  التقنية  قبل طالب كليات 

كفاءة يف ا�شتهالك الوقود. 

 •• ابوظبي-الفجر: 

بجناح  العمالقة  النفطية  دات�����س  روي���ال  �شل  ت�شارك 
اأندرو  ال�شيد  وق��ال  اأديبك2014  معر�س  يف  �شخم 
والكويت  اأب��وظ��ب��ي  يف  �شل  �شركة  رئي�س  ن��ائ��ب   - ف��ون 
ورئي�س �شركة �شل اأبوظبي - اأن ال�شركة تعر�س تقنيات 

وبرامج جديدة .
وذكر ال�شيد فون ان هدفنا الرئي�شي يف اأديبك 2014 
ه��و ت��ب��ادل الأف��ك��ار واخل���ربات م��ع خ���رباء م��ن خمتلف 
�شركائنا  اإىل  بالإ�شافة  وذل��ك  املنطقة  و  العامل  اأنحاء 
يف دولة الإمارات من اأجل دعم جهود التنمية يف قطاع 

النفط والغاز. 
وا�شاف قائال مبا اأنه يتم انفاق اأكرث من مليار دولر 
التقدم  حتقيق  ف���اإن  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  �شنويا 
احتياجاتها  تلبية  يف  البلدان  لدعم  امل�شتمر  والبتكار 
من الطاقة وتنويع امل��وارد يعد من اأهم اأه��داف �شركة 
�شل وهو الأمر الذي �شيتم مناق�شته يف معر�س وموؤمتر 
اأدي��ب��ك ه��و مهم جداً  اإن وج���ود �شل يف  اأدي��ب��ك. واك���د 
بالن�شبة لنا هذا العام، ونقوم من خالل جناح ال�شركة 
با�شتعرا�س تقنيات ال�شركة املتطورة يف جمالت الغاز 
احلم�شي و تقنيات ال�شتخال�س املعزز للنفط و تقنيات 
التميز يف احلفر كما �شنقوم من خالل جناحنا بعر�س 

•• ابوظبي-الفجر:

اكد املهند�س حامت ن�شيبة رئي�س توتال 
بابوظبي  املجموعة  وممثل  الإم���ارات 
ال�شابعة  ال��دورة  ان م�شاركة توتال يف 
ابوظبي  وم����وؤمت����ر  مل���ع���ر����س  ع�������ش���رة 
هي   2014 ادبيك  للبرتول  ال��دويل 
ال�شخم علي الطالق نظرا لهتمام 
ال�����ش��رك��ة ب��دع��م ه���ذا احل����دث الكرث 
.  وق����ال يف حديث  ال���ع���امل  مت��ي��زا يف 
لوكالة انباء المارات وام ون�شرة اخبار 
اديبك 2014 الر�شمية للمعر�س ان 
للعامل يف جمال  ج��دا  ابوظبي مهمة 
امدادات الطاقة وهي بالن�شبة ل�شركة 
ت��وت��ال حت��ظ��ي مب��وق��ع ال�����ش��دارة بن 

املناطق التي تعمل بها توتال . 
وا����ش���اف ت��ن��ب��ع اه��م��ي��ة اب��وظ��ب��ي من 
كونها املنطقة رقم واحد بن خمتلف 
يف  ال��ع��امل  يف  بها  نعمل  ال��ت��ي  املناطق 
لو  و   ، وال��غ��از  النفط  �شناعة  جم��ال 
ج����رت م���ق���ارن���ة ت���وت���ال ب���ن خمتلف 
ال�شركات الجنبية العاملة بالمارات 
فانها اأكرب �شركة لديها وجود وانت�شار 
تعمل  حيث  النفط  انتاج  �شركات  بن 
يف ح��ق��ل اب���و ال��ب��خ��و���س، وت��ت��ع��اون مع 
العديد من ال�شركات مثل ادجازوادما 
ولديها  ودول���ف���ن  وج��ا���ش��ك��ووف��رت��ي��ل 
ال�شم�شية يف  ن�شاط يف جمال الطاقة 
الكهرباء  م�شاريع  ج��ان��ب  اىل   ، ل��ي��وا 
م�شنع  ووج��ود   ، الطويلة  منطقة  يف 
ال�شهامة  للتدريب يف  للزيوت ومعهد 

.
وذكر ن�شيبة ان معر�س ادبيك 2014 
�شركات  لتعر�س  عاملية  من�شة  يعترب 
تقنياتها  اح������دث  ال���دول���ي���ة  ال���ن���ف���ط 
ال�شرتاتيجية  ���ش��راك��ات��ه��ا  وت��ع��ق��د 
هذا  ان  مو�شحا   ، بعمالئها  وتلتقي 
اهتماما كبريا من قبل  ينال  احل��دث 
جم��م��وع��ة ت��وت��ال ال��ت��ي حت��ر���س على 

اجلديدة  ب��امل�����ش��اري��ع  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ويف 
ادنوك  �شركة  عنها  تعلن  �شوف  التي 
نتحدث  ان���ن���ا  ب���ال���ق���ول:  ن�����ش��ي��ب��ة  رد   ،
املقبلة،  عاما  لالربعن  م�شاريع  ع��ن 
كبري  م�شتقبل  وج���ود  ظ��ل  يف  خا�شة 
ل��ل��ن��ف��ط يف اب���وظ���ب���ي، وح�����ش��ب روؤي����ة 
ابوظبي 2030 للتنمية القت�شادية 
التي تهتم با�شتغالل الطاقة املتجددة 
وال��ب��دي��ل��ة ، ون��ح��ن م��ل��ت��زم��ون بطاقة 
اف�شل خا�شة مع تواجدنا يف م�شروع 
ودعم  الغربية،  املنطقة  يف   1 �شم�س 
امل��ت��ج��ددة، ون�شري على  ال��ط��اق��ات  ك��ل 
2030 للتنمية  خطى روؤية ابوظبي 
ال�شتعداد  لدينا  حيث  القت�شادية، 
النفطية  ال���ط���اق���ة  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
ولفت   . ���ش��واء  ح��د  ع��ل��ى  وال�شم�شية 
ا�شتهالك  ج�����ود  اىل  ن�����ش��ي��ب��ة  ح�����امت 
الطاقة على  كبري ومتزايد يف جمال 
انتاج  ان  م��و���ش��ح��ا  ال���ع���امل،  م�����ش��ت��وى 
النفط العاملي يبلغ 95 مليون برميل 
الرقم  يوميا، ويتوقع ان نتجاوز هذا 
خالل ال�شنوات املقبلة يف ظل احلاجة 
الكبرية وامللحة على م�شادر الطاقة، 
�شيدفع  املرتفع  ال�شتهالك  ان  حيث 
بالطاقة  تتعلق  ا�شرتاتيجيات  لو�شع 

املتجددة او النووية.
ال�شخرية  ال��زي��وت  انتاج  ان  وذك��ر 

ان احلديث يجري عن مناق�شة �شركة 
ادك����و . وق����ال : ان وج���ودن���ا م��ع ادكو 
�شيكون مهما ونامل ان تقرر احلكومة 
حيث  اجلديد،  العمل  هذا  يف  ادخالنا 
نتطلع لتطوير عالقاتنا يف المارات 
الفرتة  خ��الل  احتياجاتها  يلبي  مب��ا 

املقبلة . 

يف الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، حيث 
ن���ت���واج���د يف الم����������ارات م���ن���ذ ال���ع���ام 
1939، ونامل لن يتوا�شل تواجدنا 

يف المارات خالل الفرتة املقبلة .
وذكر ان توتال ت�شعى ب�شكل متوا�شل 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات م���ع اب��وظ��ب��ي من 
خالل بحث م�شاريع جديدة، مو�شحا 

من  يعزز  كبري  جناح  �شمن  التواجد 
املعر�س خالل  قوة م�شاركة توتال يف 
هذا العام . وم�شي يقول: اننا ن�شعى 
لبناء عالقات قوية ومميزة يف الدول 
ال�شركات  مع  وكذلك  بها  نعمل  التي 
�شكلنا  ، ولقد  ار�شها  تعمل على  التي 
ال���دول خا�شة  ع��الق��ات قوية يف ه��ذه 

تخ�ش�س  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث  اجل���ام���ع���ات 
الطاقة  اإحدى اجلامعات يف جمال 
ت��رك��ز فيه جامعة  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
وهكذا،  ال��ب��ي��ئ��ة  جم����ال  يف  اأخ������رى 
بالدعم  الأب��ح��اث  ه��ذه  حتظى  واأن 
واخلا�س  احلكومي  القطاعن  من 
واملنظمات  امل���وؤ����ش�������ش���ات  وج���م���ي���ع 
على  والت�شجيع  التحفيز  يف  املعنية 

البتكار.
الذكية  احل��ك��وم��ة  ج��ل�����ش��ة  واأم�����ا يف 
فقد  احل������ك������وم������ات  وم���������ش����ت����ق����ب����ل 
التعاون  ع��ل��ى  ال��ت��و���ش��ي��ات  ورك�����زت 
بهدف  ال����دول����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ات  م����ع 
الر�شادية  والدل��ة  املعايري  �شياغة 
لأف�شل  وف��ق��ا  ال��ذك��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
التجارب واملمار�شات العاملية، وو�شع 
اأثر  لقيا�س  عمل   واآل��ي��ات  منهجية 
الذكي على  التحول  جناح مبادرات 
واعتبار  �شعادته،  وم�شتوى  املجتمع 
اأن جتربة دولة المارات يف التحول 
الذكي منوذجا ميكن ال�شتفادة منه 
والعاملي،  الإقليمي  امل�شتوين  على 
م���ع ف�����ش��ح امل���ج���ال ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
اأمام  والتجارب  واحل��ل��ول  امل��ب��ادرات 

جميع دول العامل. 
اأن حتديد  ال��ت��و���ش��ي��ات  ب��ي��ن��ت  ك��م��ا 
طريق  ع����ن  امل�������ش���اري���ع  اأول������وي������ات 
وتعزيز  امل��ع��ن��ي��ن  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل 
ت�شكيل  خ��الل  من  امل�شرتك  العمل 
بح�شب  وقطاعية  موؤ�ش�شية  جل��ان 
امل���ت���ط���ل���ب���ات ي���ع���ت���رب اأم�������ر م���ه���م يف 
الذكية،  احل��ك��وم��ة  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
بن  فيما  التن�شيق  لتفعيل  وذل���ك 
اجلهات احلكومية ومتكن موظفي 
اأداة  ل��ي��ك��ون��وا  اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ل��ل��ت��غ��ي��ري وال���ت���ط���وي���ر والب���ت���ك���ار، 
هناك  اأن  اإىل  التو�شيات  واأ����ش���ارت 
نحو  ل���ل���ت���ح���ول  م���ه���م���ة  ع������وام������ل 
مقدمتها،  ويف  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
العوامل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ع���وام���ل 
الأمنية  وال���ع���وام���ل  الق��ت�����ش��ادي��ة 

والعوامل ال�شيا�شة. 

•• دبي-الفجر: 

���ش��ل��م��ت ح���ك���وم���ة دول������ة الإم��������ارات 
تقارير  اأم���������س  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الع�شف  حملة  )جل�شات  تو�شيات 
اأف�شل(  لعامل  الإم��ارات��ي..  الذهني 
يف  املتخ�ش�شة  امل��ج��ال�����س  ل��روؤ���ش��اء 
وذلك  العاملي،  القت�شادي  املنتدى 
جمال�س  قمة  فعاليات  هام�س  على 
والتي   2014 ال��ع��امل��ي��ة  الأج���ن���دة 
تعقد فعالياتها بدبي يف الفرتة من 

�9 ولغاية 11 نوفمرب اجلاري.
وتاأتي هذه التقارير يف اإطار ال�شعي 
ل��دول��ة الإم����ارات العربية  ال����دوؤوب 
يف  وال��ت�����ش��ارك  للم�شاهمة  امل��ت��ح��دة 
املبتكرة  ال��ع��امل��ي��ة  احل���ل���ول  ت��ق��دمي 
املجتمع  خ����دم����ة  يف  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 
الإن�����������ش�����اين، ح���ي���ث خل�������ش���ت ه���ذه 
الرئي�شية  مبو�شوعاتها  التقارير 
وم�شتقبل  ال����ذك����ي����ة،  احل����ك����وم����ة 
والبتكار،  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة،  الإع�����الم، 
الجتماعي،  والب���ت���ك���ار  وال�����ش��ب��اب 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  خ�����ربات 
املتحدة ممثلة بالقطاعن احلكومي 
واخلا�س وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 
بالق�شايا العاملية وت�شورها لكيفية 
اإىل  الو�شول  ت�شمن  التي  احللول 

عامل اأف�شل.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ����ش���رح ع��ب��د اهلل 
ن��ا���ش��ر ل��وت��اه ن��ائ��ب رئ��ي�����س اللجنة 
الأجندة  جم��ال�����س  ل��ق��م��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
مت  م����ا  ق����ائ����اًل:   2014 ال���ع���امل���ي���ة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه خ����الل ه����ذه احلملة 
م���ن ن�����ش��اط��ات وور������س ع��م��ل ي�شب 
العامل  م���ع  ال���ت���ع���اون  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
م�شاعدة  م���ن  اأم���ك���ن  م���ا  وت���ق���دمي 
ق�شايا  جتاة  بامل�شوؤولية  والت�شارك 
العامل امللحة، التي ت�شتنزف الكثري 
الب�شرية  وال��ط��اق��ات  ال��ق��درات  م��ن 
الع�شف  جترية  تقدم  اأن  اأم��ل  على 
الذهني الإماراتي حلوًل وتو�شيات 
الأزم����ات  جت���اوز  يف  ت�شهم  مبتكرة 

احلكومية  اخل���دم���ات  يف  ال����ري����ادة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����ع����امل، و����ش���رورة 
ال��ك��وادر احلكومية يف  ب��ن��اء ق���درات 
الأدوات  وت��ط��وي��ر  الب��ت��ك��ار  جم���ال 
حتقيق  يف  ت�شهم  التي  والأ���ش��ال��ي��ب 
الطاقة  ب�����اأن  م��ن��وه��ن  الب���ت���ك���ار، 
والت�شالت  والتكنولوجيا  والنقل 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شتدامة،  والتنمية 
قطاعي ال�شحة والتعليم التي تعد 
من اأهم القطاعات التي حتتاج اإىل 
الب��ت��ك��ار مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات التي 
تتعلق يف هذه املجالت، ومبا ي�شهم 
يف حت�شن ج���ودة احل��ي��اة يف جميع 

الدول حول العامل.
اأن الإم�����ارات  واأ����ش���ارت ال��ت��و���ش��ي��ات 
ال��ع��امل��ي��ة يف تبنى  ال����ري����ادة  ح��ق��ق��ت 
لالبتكار  وط���ن���ي���ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ة 
ال�شرتاتيجية،  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 
اأهمية  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ون  اأك����د  ك��م��ا 
ال��ق��ط��اع��ات واأف����راد  اإ����ش���راك جميع 

املجتمع يف عمليات البتكار، وتوفري 
التحفيز  يف  ت�شهم  التي  املعلومات 
القنوات  وت��ف��ع��ي��ل  الب���ت���ك���ار،  ع��ل��ى 
التي ت�شهم يف حتقيق التوا�شل مع 

املجتمع.
كما دعت التو�شيات اإىل �شروة و�شع 
الناظمة  وال���ق���وان���ن  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
القيود  فر�س  دون  البتكار  لعملية 
بن  البتكار  عملية  من  حتد  التي 
امل�شاركون  اأك��د  كما  املجتمع،  اأف��راد 
ع���ل���ى ������ش�����رورة ت���ق���دمي امل�����وازن�����ات 
الكافية التي تعزز التحول لالبتكار 
حتتاج  والتي  املختلفة،  املجالت  يف 
العملية  وال��درا���ش��ات  الأب��ح��اث  اإىل 

والأكادميية املتنوعة.
اإىل  ك����ذل����ك  ال���ت���و����ش���ي���ات  ودع�������ت 
ت�شجيع ال�شتثمارات واإيجاد مراكز 
يتم  واأن  ك��ل ج��ام��ع��ة،  ل��الب��ت��ك��ار يف 
اإيجاد نوع من التخ�ش�س والتكامل 
يف الأب���ح���اث ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا هذه 

ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا املجتمع ال����دويل يف 
الوقت احلايل.

وبن لوتاه اأن التقارير الناجتة من 
الإماراتي  الذهني  “الع�شف  حملة 
لعامل اأف�شل، هي ر�شالة توؤكد على 
اأهمية توحيد جميع الآراء والأفكار 
ملواجهة  ال����ع����امل،  دول  ج��م��ي��ع  يف 
عملية  دون  حت���ول  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات 
اإليها  التي يحتاج  التنمية والتطور 
املجتمع الدويل اليوم، وناأمل لهذه 
ال��ت��ق��اري��ر وال��ن��ق��ا���ش��ات ال��ت��ي �شوف 
وتو�شياتها  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ح���ول  ت����دور 
لتمهيد  ج���ي���دة  ب�������ادرة  ت�����ش��ك��ل  اأن 
اأف�شل  عامل  اإىل  للو�شول  الطريق 
يعي�س فيه اجلميع باأمن وا�شتقرار 

ورفاهية. 

خلدمة  عملية  حــلــول  اإيــجــاد 
املجتمع الإن�ساين

الذهني  الع�شف  حملة  وت�شمنت 

ك���م���ا دعت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ق����ف����زات يف 
بالبتكار  الهتمام  اإىل  التو�شيات 
يف اإيجاد هذه املعايري التي ميكن اأن 
ت�شهم يف حت�شن معدلت التناف�شية 
املجالت  يف  ول���ش��ي��م��ا  ال���ع���امل،  يف 
ت��رت��ب��ط ب�شكل  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
والتطور  التنمية  عمليات  يف  كبري 

يف اأي جمتمع من املجتمعات.
اأه��م��ي��ة تعزيز  ال��ت��و���ش��ي��ات  وذك����رت 
جميع  ب������ن  ال�����������دويل  ال�����ت�����ع�����اون 
العاملية  واجل�����ه�����ات  امل����وؤ�����ش���������ش����ات 
املتخ�ش�شة يف التناف�شية مبا ي�شهم 
يف اإي���ج���اد ال��ق��ف��زات ال��ط��م��وح��ة يف 
اأهمية  اإىل  بالإ�شافة  امل��ج��ال،  ه��ذا 
تبادل املعارف واخلربات والتجارب، 
ال��ع��امل من  دول  مب��ا مي��ك��ن جميع 
الإيجابية  التجارب  من  ال�شتفادة 
�شالح  يف  ي�شب  وال���ذي  والناجحة 
املجتمع الدويل، والق�شاء على عدد 

من امل�شكالت التي تواجهه.

الإم������ارات������ي ل���ع���امل اأف�������ش���ل ور�����س 
فيها  وب��ح��ث  ناق�س  منف�شلة  عمل 
واملخت�شن  اخل��رباء  جمموعة من 
دولة  احل��ك��وم��ي��ن يف  وامل�����ش��وؤول��ن 
العاملية  ال��ق�����ش��اي��ا  اأه����م  الإم�������ارات 
عملية  حلول  اإي��ج��اد  يف  للم�شاهمة 
�شمن  الإن�����ش��اين،  املجتمع  خل��دم��ة 
اإطار حماور حملة الع�شف الذهني 
ت���رت���ك���ز على  الإم�������ارات�������ي وال����ت����ي 
املو�شوعات الأ�شا�شية التي ت�شهم يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة والنمو. 
التناف�شية  جل�شة  تو�شيات  واأك��دت 
حتقيق  اأن  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
يحتاج  للتناف�شية  معدلت مرتفعة 
اإىل ال��ن��ظ��ر امل�����ش��ت��م��ر ن��ح��و الأم����ام 
للقيا�س،  جديدة  موؤ�شرات  لإيجاد 
والتي تقوم على حتقيق ال�شتدامة 
املجتمع،  لأف��راد  والر�شا  وال�شعادة 
وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب الط������الع ع��ل��ى ما 
لتحقيق  �شابق  وق��ت  يف  اإجن���ازه  مت 

اأن هذه  اإىل  اجل��ل�����ش��ة  اأ����ش���ارت  ك��م��ا 
التي  التناف�شية  املبتكرة يف  النماذج 
تنتهجها الإمارات ت�شهم يف حتقيق 
ب���اأن تكون   2021 روؤي���ة الإم����ارات 
وذلك  ال���ع���امل،  دول  اأف�����ش��ل  �شمن 
مبجموعة  ارت���ب���اط���ه���ا  خ����الل  م���ن 
م����ن الأم����������ور ال���رئ���ي�������ش���ي���ة وال���ت���ي 
املتطورة  التحتية  بالبنية  تتعلق 
على  والعتماد  املوا�شالت  و�شبكة 
على  القائم  والقت�شاد  ال�شتدامة 
ت��ع��د مبجملها من  وال��ت��ي  امل��ع��رف��ة 
الو�شول  يف  الرئي�شية  امل�شاهمات 
�شلم  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ة  امل���رات���ب  اإىل 

التتاف�شية العاملي. 

ي�سهم   البتكار  على  العتماد 
اخلدمات  يف  الريادة  بتحقيق 

احلكومية
اأهمية  البتكار على  واأب��رزت جل�شة 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى الب��ت��ك��ار يف حتقيق 

خمرجات وتو�شيات حملة الع�شف الذهني االإماراتي لعامل اأف�شل  ر�شالة توؤكد اأهمية توحيد اجلهود العاملية لتحقيق التنمية املن�شودة

اأدنوك للتوزيع توقع مذكرة تفاهم مع هيئة االإمارات للهوية 
•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  وهيئة  للتوزيع  اأدن��وك  للتوزيع  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  وقعت 
للهوية ام�س مذكرة تفاهم لتفعيل ا�شتخدام بطاقة الهوية الذكية التي ت�شدرها 
واعتماد  اأدن��وك  خدمات  من  امل�شتفيدين  لبيانات  ودائ��م  رئي�شي  كم�شدر  الهيئة 
هام�س  على  التفاقية  توقيع  جاء  لل�شركة..  الإلكرتونية  اخلدمات  يف  البطاقة 
معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول والغاز اديبك �� 2014 يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س ادنيك ون�شت املذكرة على تعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية بن 
اجلانبن من خالل تعزيز ال�شتفادة من اخلدمات التي تقدمها الهيئة لأغرا�س 

اإىل توحيد جهود الطرفن  اإ�شافة  الهوية  التحقق من �شحة و�شالحية بطاقة 
لتقدمي اأف�شل اخلدمات ملختلف فئات املتعاملن مبا ي�شاهم يف حتقيق م�شاحلهما 
امل�شرتكة وي�شب يف امل�شلحة العليا للدولة. واأكد اجلانبان �شعيهما من خالل هذه 
املذكرة اإىل امل�شاهمة ب�شكل فاعل يف تنفيذ اخلطة ال�شرتاتيجية للحكومة و�شول 
اإىل حتقيق روؤية الإمارات 2021 باأن تكون دولتنا واحدة من اأف�شل دول العامل. 
بن  ال��ت��ع��اون  وجم���الت  امل�شرتك  العمل  تدعيم  على  الت��ف��اق  امل��ذك��رة  وت�شمنت 
اجلانبن لتح�شن اأداء العمليات وتب�شيط الإجراءات وتطوير خدمات املتعاملن 
امل�شتويات  ك��ل  املوؤ�ش�شية على  وال��ت��ج��ارب  وال��درا���ش��ات  امل��ع��ارف واخل���ربات  وت��ب��ادل 
خ�شو�شا تلك التي تتناول املبادرات وامل�شاريع التي تتعلق باخت�شا�شات اجلانبن.
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نهيان بن مبارك يوؤكد اأهمية مبادرة �شباب اأدبيك 2014 
العاملن  مع  التوا�شل  من  ومتكنهم  والغاز  النفط  �شناعة 
فيه . واأ�شاد معاليه يف ت�شريح لن�شرة اأخبار اأدبيك الر�شمية 
النق�س  م�شكلة  ملعاجلة  جاءت  التي  املبادرة  بهذه  للمعر�س 
اأعداد ال�شباب الذين ين�شمون للعمل يف �شناعة  املتزايد يف 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از. واأع�����رب ع��ن ث��ق��ت��ه ب��ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ن على 
العمل  موا�شلة  يف   2014 اأدب��ي��ك  �شباب  وم��ب��ادرة  املعر�س 
امل�شارات  يف  لالنخراط  الإم���ارات  �شباب  وحتفيز  اإلهام  على 
م�شتقبلنا  ح��م��اي��ة  يف  ي�شهم  مب��ا  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  الوظيفية 
القت�شادي و�شمان اأمن الطاقة .. م�شريا اإىل اأنه مت ت�شميم 
برنامج �شباب اأدبيك 2014 بحيث يدعم هذه اجلهود نظرا 

لأهميتها مل�شتقبل قطاع النفط والغاز اإقليميا ودوليا . 

••اأبوظبي-وام:

الثقافة  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  اأكد معايل 
وال�شباب وتنمية املجتمع اأهمية مبادرة �شباب اأدبيك 2014 
ت�شجيع جيل  و  اإلهام  اإىل  �شامال يرمي  برناجما  باعتبارها 
اأبناء دولة الإم��ارات على العمل والنخراط يف  ال�شباب من 
 2014 اأدبيك  �شباب  مبادرة  تقدم  و  وال��غ��از.  النفط  قطاع 
ن��ه��ي��ان ودعم  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  ب��رع��اي��ة م��ع��ايل 
جمل�س اأبوظبي للتعليم .. �شل�شلة من الأن�شطة وور�س العمل 
تنظم خالل و بعد معر�س وموؤمتر اأدبيك فيما تهدف اإىل 
قطاع  يوفرها  التي  الواعدة  العمل  بفر�س  ال�شباب  تعريف 

••اأبوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شمو  ا�شتقبل 
اخل����ارج����ي����ة  وزي���������ر  ن����ه����ي����ان  اآل 
ال�������وزارة ام�س  ب����دي����وان ع��������������������������ام 
دي�ش�كالزي  ك�����الودي�����و  ����ش���ع���ادة 
اإيني  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ي���زور  ال���ذي  للطاقة  الي��ط��ال��ي��ة 
ال�����دول�����ة ح���ال���ي���ا ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
م����ع����ر�����س وم�������وؤمت�������ر اأب����وظ����ب����ي 
 2014 اأديبك  للبرتول  ال��دويل 
ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت   .
العاملية  البرتولية  ال�شوق  اأو�شاع 

اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  �شمو ع��ب��داهلل 
ب�شكل  ت�شهم  الإم�����ارات  دول���ة  اأن 
التقنيات  يف  ال�شتثمار  يف  ف��ع��ال 
وال�شديقة  وامل��ت��ط��ورة  احل��دي��ث��ة 
للبيئة مبا يعود بفوائد اقت�شادية 
عجلة  موا�شلة  يف  ت�شهم  وبيئية 

التنمية ال�شاملة. 
موا�شلة  اأهمية  اإىل  �شموه  واأ�شار 
يف  املعنية  وال���درا����ش���ات  الأب���ح���اث 
���ش��ن��اع��ة ال���ط���اق���ة وال���ع���م���ل على 
امل�شاريع  يف  والب��ت��ك��ار  ال��ت��ج��دي��د 
التي  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال�������ش���راك���ات 
وت���ط���وي���ر  ت�������ش���ه���م يف حت�����دي�����ث 

وامل�شرتك  التعاون  تعزيز  و�شبل 
وجمهورية  الم�����ارات  دول���ة  ب��ن 
جمال  يف  وب����الأخ���������س  اي���ط���ال���ي���ا 
والطاقات  والغاز  النفط  �شناعة 
امل����ت����ج����ددة. ك���م���ا مت ب���ح���ث اأه����م 
اجلديدة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ت��ط��ورات 
النفط  ���ش��ن��اع��ة  وامل�����ش��ت��ح��دث��ة يف 
اإيني  �شركة  تعر�شها  التي  والغاز 
اليطالية للطاقة يف اآديبك واأهم 
وم�شاريعها  وخططها  براجمها 
وروؤيتهم  وامل�شتقبلية  ال��ق��ائ��م��ة 
واأهم  ال�شناعة  ه��ذه  م�شتقبل  يف 
واأكد  تواجههم.  التي  التحديات 

�شناعة الطاقة من اأجل م�شتقبل 
اأكد  جانبه  من  لأجيالنا.  اأف�شل 
اإيني  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
بالده  حر�س  للطاقة  اليطالية 
املتاحة  ال��ف��ر���س  ا���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
وبالأخ�س يف قطاع  البلدين  بن 
بالعالقات  م�����ش��ي��دا   .. ال��ط��اق��ة 
البلدين  ب��ن  امل��ت��م��ي��زة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
امل�شرتكة.  امل�شالح  تخدم  وال��ت��ي 
الذي  املتطور  بامل�شتوى  اأ�شاد  كما 
احلالية  دورت��ه  يف  اأديبك  ي�شهده 
والتو�شعات الكبرية التي �شهدتها 

قيا�شا بالدورات ال�شابقة.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل املدير التنفيذي ل�شركة اإيني االإيطالية 

جمل�ش اإدارة احتاد م�شارف االإمارات ي�شتعر�ش خطة عمل 2015 ويعتمد وثيقة حقوق العمالء
جمل�س  وا�شتعر�س  املحدد.  الزمني  اجل��دول  وفق  امل�شروع  بتنفيذ  اللتزام  ل�شمان 
الإدارة برئا�شة معايل عبدالعزيز الغرير .. م�شاهمة وتعاون امل�شارف الأع�شاء مع 
�شركة الحتاد للمعلومات الئتمانية التي با�شرت عملها يف �شهر �شبتمرب املا�شي .. 
الإمارات  يف  امل�شريف  القطاع  على  بها  �شتعود  التي  والفوائد  اأهميتها  على  مثنين 
ب�شكل خا�س وعلى القت�شاد بوجه عام. وت�شمنت البنود التي ناق�شها املجل�س .. دعم 
قطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة نظرا لأهميتها الكبرية بالن�شبة لالقت�شاد وما 
حتظى به من اهتمام كبري من قبل احلكومة. وقد عمل احتاد امل�شارف خالل العام 
اجلاري على عدد من املبادرات التي تهدف اإىل الرتقاء بالعمل امل�شريف يف الدولة 
كان من �شمنها مبادرة ت�شهيالت الإقرا�س احلدي التي اأطلقها امل�شرف املركزي يف 
اأبريل 2014. وتوفر املبادرة قرو�شا ليوم واحد للم�شارف التي حتتاج اإىل �شيولة 

على املدى الق�شري مقابل تقدمي �شمان منا�شب. 

•• اأبوظبي-وام:

للم�شارف  املهنية  التمثيلية  الهيئة   - الإم��ارات  اإدارة احتاد م�شارف  ناق�س جمل�س 
..اآخر  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال��ث��اين  ال��دول��ة - خ��الل اجتماعه  العاملة يف  الأع�����ش��اء   49 ال��� 
 2015 لعام  عمله  وخطة  الذكية  احلكومة  ملبادرة  الحت��اد  دعم  ب�شاأن  امل�شتجدات 
الذكية  املحفظة  م�شروع  الأع��م��ال  ج��دول  وت�شدر  العمالء.  حقوق  وثيقة  واعتماد 
الذي يجري التح�شري والتن�شيق ب�شاأنه عرب اجتماعات مكثفة وذلك لتطبيق نظام 
الدولة.  م�شتوى  على  الأخ���رى  الرقمية  والأج��ه��زة  املتحركة  الهواتف  عرب  الدفع 
توفري  اإىل  ويهدف  الذكية  احلكومة  مبادرة  يف  رئي�شا  عن�شرا  امل�شروع  هذا  وميثل 
الإم���ارات. وجتدر  الأم��وال يف دول��ة  اأك��رث حداثة وكفاءة و�شمولية لتحويل  اأ�شلوب 
الإ���ش��ارة اإىل اأن احت��اد م�شارف الإم����ارات يعمل ع��ن كثب م��ع ك��ل الأط���راف املعنية 

تراأ�س وفد الدولة باجتماع جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول التعاون بالريا�س

د. را�شد بن فهد: الئحة خليجية اإلزامية موحدة لالأجهزة الكهربائية منخف�شة اجلهد

املجل�ش االأعلى للطاقة يف دبي يروج جلائزة االإمارات للطاقة 2014- 2015 يف م�شقط
�شندوق خليفة وامل�شرف العربي لال�شتثمار يوقعان 

اتفاقية متويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

ال�ساحنات ت�ستغرق 12 دقيقة فقط للتحميل والتفريغ

ميناء خليفة ي�شجل رقما قيا�شيا جديدًا يف االنتاجية

ال�شندوق وقع اتفاقية م�شابهة مع بنك اأبوظبي التجاري. 
اإط��ار �شعي ال�شندوق لتوفري حلول  التوجه يف  وياأتي هذا 
متويلية متنوعة حتافظ على موارد ال�شندوق وتزيد من 
قدرته على توفري التمويالت الالزمة لدعم وتعزيز قطاع 
عبداهلل  �شعاد  وق��ال��ت  وامل��ت��و���ش��ط��ة.  ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات 
الفردان .. اإن ال�شندوق ي�شعى اإىل تنويع احللول التمويلية 
امل�شتفيدين  املواطنن  قاعدة  تو�شيع  بهدف  يوفرها  التي 
من خدماته وذلك عن طريق فتح قنوات متويل جديدة. 
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  اعتمد  ال�شندوق  اأن  واأو���ش��ح��ت 
اخلدمات  من  ا�شتفاد  حيث  املبا�شر  التمويل  اأ�شلوب  على 
التمويلية التي يقدمها ال�شندوق عرب براجمه التمويلية 
اأن  ال��ف��ردان  واأك���دت  امل�شاريع.  م��ن  كبري  ع��دد  املتخ�ش�شة 
القرو�س  املبا�شر عرب �شمان  التمويل غري  اأ�شلوب  اعتماد 
ويتيح  لل�شندوق  املالية  امل��وارد  ال�شغط على  �شيخفف من 
ت�شمل  اأن  ميكنها  ب�شكل  اخلدمات  وتو�شيع  تنويع  اإمكانية 
اأو  تاأ�شي�س  يف  ال��راغ��ب��ن  امل�شتفيدين  م��ن  اأو���ش��ع  �شريحة 

تو�شيع م�شروعات �شغرية ومتو�شطة يف الدولة. 

جمهز  خليفة  ميناء  اأن  ل��ذل��ك  ي�شاف  فيها.  ت��واج��ده��م 
التي  املعلوماتية  والتكنولوجيا  الت�شال  و�شائل  باأحدث 
تتيح اإجراء امل�شوحات الكاملة وتطوير اخلدمات مبا يعزز 

�شرعة الإجناز يف مواقع امليناء املختلفة.
اأوجه التطوير والبتكار  اأحد  ويعترب نظام احلجز املبكر 
تطبيقاً  خليفة  ميناء  يوفر  حيث  امليناء  عمليات  اإدارة  يف 
الت�شجيل  ال�شاحنات  ل�شائقي  يتيح  الذكية  الهواتف  على 
اأو حت��م��ي��ل احلاوية  ل��ت��ن��زي��ل  امل��ف�����ش��ل  ال���وق���ت  واخ���ت���ي���ار 
يتيح  مما  النظام  لدى  املعّرف  امل�شتخدم  رمز  با�شتخدام 
ملرافئ اأبوظبي تنظيم التقاط احلاوية وت�شليمها يف وقت 

ق�شري عند دخول ال�شاحنة اإىل امليناء.
على  اأبوظبي  مرافئ  عملت  اخل��دم��ات  حت�شن  اإط��ار  ويف 
التن�شيق  وزي����ادة  املحطة  موظفي  ب��ن  ال��ت��وا���ش��ل  تعزيز 
املطور  للموانىء  اأبوظبي  �شركة  وا�شتثمرت  بينهم.  فيما 
الرئي�شي مليناء خليفة يف رافعات تكدي�س اإ�شافية يف �شاحة 
احل���اوي���ات يف امل��ي��ن��اء ل��ريت��ف��ع امل��ج��م��وع احل����ايل اإىل 42 
رافعة، كما با�شرت ال�شركة با�شتخدام نظم اأمنية متقدمة 
للتحقق من هوية ال�شاحنة و�شائقها خالل وقت ق�شري، 
ف��اأدخ��ل��ت ن��ظ��ام ت��ع��رف ���ش��وئ��ي ع��ل��ى امل��ح��ارف ، وموجات 
يحمل  مل�شق  بوا�شطة  ال�شاحنة  على  للتعرف  ال��رادي��و 
اإلكرتونية تو�شع على مقدمة ال�شاحنة ت�شهياًل  �شريحة 

••اأبوظبي-وام:

العربي  وامل�شرف  امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  وق��ع 
امل�شرف  مي��ول  اتفاقية  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  لال�شتثمار 
خاللها امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ب�شمان ال�شندوق. 
وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا ك���ل م���ن ���ش��ع��اد عبداهلل 
يف  امل�����ش��ان��دة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ف��ردان 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك���ل���داري  وف��ي�����ش��ل  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ن��دوق 
على   .. اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  للم�شرف 
احلالين  العمالء  خدمة  مركز  بتاأ�شي�س  امل�شرف  ال��ت��زام 
واجتذاب عمالء جدد فيما ميار�س اأعماله حتت ا�شم مركز 
امل�شرف - �شندوق خليفة لدعم امل�شاريع .. بهدف اخت�شار 
العمالء  قبل  من  املقدمة  الطلبات  لت�شلم  واجلهد  الوقت 
لال�شتفادة من برامج وخدمات التحالف. وتعترب التفاقية 
موؤ�ش�شات  مع  ال�شندوق  يربمها  التي  نوعها  من  الثانية 
امل�شروعات  ومت��وي��ل  الإق���را����س  عملية  ت��ت��وىل  م�شرفية 
ال�شغرية واملتو�شطة ب�شمان من �شندوق خليفة حيث كان 

•• اأبوظبي-الفجر: 

قيا�شياً  رق���م���اً  خ��ل��ي��ف��ة  م��ي��ن��اء  ���ش��ّج��ل 
جديداً يف اإنتاجيته بتقليل وقت دوران 
�شبه  احلاويات  حمطة  عند  ال�شاحنات 
كفاءة  معززاً  املنطقة  يف  الأوىل  الآلية 
املحطة يف اإجناز عمليات املناولة والنقل 

على م�شتوى املنطقة. 
ل�شركة  ال��زم��ن��ي  ال��ف��ارق  ه��ذا  وُي�شجل 
ت��دي��ر وت�شغل  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  م���راف���ئ 
خليفة،  م��ي��ن��اء  يف  احل����اوي����ات  حم��ط��ة 
عند  ال�شاحنات  دوران  وق��ت  بلغ  حيث 
دخ���ول حم��ط��ة احل���اوي���ات ح���وايل 42 
عند   2012 �شبتمرب  �شهر  يف  دقيقة 

بداية الت�شغيل، وي�شكل هذا التحول ن�شبة 
70 باملئة تقلياًل لوقت النتظار.

اأو  حمولتها  لل��ت��ق��اط  ال�شاحنة  دوران  وق���ت  ويحت�شب 
تفريغها من واإىل حمطة احلاويات على فرتتن زمنيتن، 
امليناء  بوابة  خ��ارج  اإىل  ال�شاحنة  و�شول  من  الأوىل  تبداأ 
ال�شاحنة  عبور  حلظة  من  الثانية  وتبداأ  ال��دخ��ول،  وقبل 

لبوابة امليناء ثم مغادرتها.
اخلارجية  امليناء  بوابات  على  احلا�شل  الإزدح���ام  ويعترب 
والتي  احل��اوي��ات  حمطات  تواجهها  التي  التحديات  اأب��رز 
اإما  واح��د  وقت  ال�شاحنات يف  العديد من  و�شول  ي�شببها 
اآخر  ت��واج��ه حت��دي��اً  كما  احل��م��ول��ة.  لل��ت��ق��اط  اأو  لتفريغ 
يكمن يف الإجراءات الأمنية والتفتي�س على البوابات اأثناء 
وت�شاريح  ال�شاحنات  ل�شائقي  الثبوتية  الأوراق  تدقيق 
الدخول، وعامل اآخر يتمثل يف عدم دراية بع�س ال�شائقن 
واجهات  رب���ط  ج��ان��ب  واإىل  امل��ي��ن��اء.  مب��راف��ق  ومعرفتهم 
احلاويات  ب  تو�شّ التي  الآلية  التكدي�س  برافعات  النظام 
يف ال�شاحات املخ�ش�شة، هناك يف احلقيقة �شبب اآخر وراء 
اأبوظبي  مرافئ  تركيز  وهو  ج��ذري  ب�شكل  الوقت  خف�س 
على تلّقي �شائقي ال�شاحنات التدريب الالزم حول كيفية 
ا�شتخدام حمطة احلاويات �شبه الآلية وتوعيتهم مبرافق 
اأثناء  مراجعتها  عليهم  ي��ت��وج��ب  ال��ت��ي  وامل��ن�����ش��اآت  امل��ي��ن��اء 

•• ابوظبي-الفجر: 

اأحمد  ال��دك��ت��ور را���ش��د  اأع��ل��ن معايل 
وامل��ي��اه رئي�س  البيئة  ب��ن فهد وزي��ر 
الم���������ارات  ه���ي���ئ���ة  ادارة  جم���ل�������س 
موا�شفات  واملقايي�س  للموا�شفات 
التقيي�س  ه��ي��ئ��ة  ادارة  جم��ل�����س  اأن 
ل��������دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل�����دول 
الالئحة  اع��ت��م��د  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
املوحدة لالأجهزة  الفنية اخلليجية 
منخف�شة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وامل����ع����دات 
بكافة  تطبيقها  ب��دء  وت��ق��رر  اجلهد 
دول جمل�س التعاون جتريبيا ب�شكل 
غري اإلزامي اعتبارا من مطلع �شهر 
التطبيق  ي���ب���داأ  واأن  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و 
الإلزامي لالئحة اعتبارا من مطلع 

. �شهر يوليو 2016 
�شحفي  ب����ي����ان  يف  يف  ذل������ك  ج������اء 
اأ����ش���درت���ه م��وا���ش��ف��ات ع��ق��ب ع���ودة 
معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد 
الريا�س  ال�شعودية  العا�شمة  م��ن 
ح��ي��ث ت��را���س م��ع��ال��ي��ه وف���د الدولة 
ملجل�س  ال���ع�������ش���ري���ن  الج����ت����م����اع  يف 
جمل�س  ل��دول  التقيي�س  هيئة  ادارة 
ال��ت��ع��اون والج��ت��م��اع ال��ث��اين ملجل�س 
اإدارة مركز العتماد اخلليجي حيث 
�شم وفد الدولة يف الجتماع �شعادة 
ع��ب��د اهلل امل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر ع���ام هيئة 
واملقايي�س  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  الإم�����ارات 
ليلى  وال�شيدة  ب��الإن��اب��ة  موا�شفات 
ع��ل��ي اأخ����زمي����ي رئ��ي�����س ق�����ش��م نظم 
طارق  وال�����ش��ي��د  بالهيئة  امل��ع��ل��وم��ات 
ال���ه���رم���ودي رئي�س  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
ق�شم املقايي�س العلمية و الإ�شرافية 
واملهند�س علي عو�س املنهايل مدير 
اإدارة خدمات هيئات تقييم املطابقة 

القطرية الدوحة.
و قال معاليه اأن جمل�س اإدارة الهيئة 
خليجية  ف��ن��ي��ة  لئ��ح��ة   19 اع��ت��م��د 
غذائية و اأقر تعديل 6 لوائح فنية 
فنيتن  لئحتن  وحتويل  خليجية 
قيا�شية  موا�شفات  اإىل  خليجيتن 
مع التحديث كما اطلع على مذكرة 
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  ت��ط��وي��ر  ب�����ش��اأن 
لهيئة التقيي�س لدول املجل�س وقرر 
متخ�ش�س  ا�شت�شاري  مكتب  تكليف 
التنظيمي  الهيكل  م�شروع  لتنفيذ 
م�شروع  املجل�س  اعتمد  كما  للهيئة 
موازنة الهيئة لل�شنة املالية 2015 
الأمانة  املجل�س على مذكرة  واطلع 
ال��ع��ام��ة ب�����ش��اأن م��ن�����ش��ب اأم����ن عام 
 2015 اأب��ري��ل  م��ن  للفرتة  الهيئة 

. حتى اأبريل 2018 
الجتماع  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأو�����ش����ح  و 
العتماد  مركز  اإدارة  ملجل�س  الثاين 
اخل��ل��ي��ج��ي ن��اق�����س درا����ش���ة ل�����الإدارة 
التوجهات  ح����ول  ل��ل��م��رك��ز  ال��ع��ام��ة 
امل�شتقبلية ملركز العتماد اخلليجي 
ت���ق���ري���را ح����ول تطور  وا���ش��ت��ع��ر���س 
اأعمال املركز واعتمد م�شروع موازنة 

املركز لل�شنة املالية 2015.
اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  اأك��د  و 
بن فهد اأهمية الدور احليوي ملركز 
العتماد اخلليجي من خالل قيامه 
الفح�س  ملختربات  الع��ت��م��اد  مبنح 
والختبار واملعايرة والهيئات املانحة 
الإدارة  ل��ن��ظ��م  امل��ط��اب��ق��ة  ل�����ش��ه��ادات 
واملنتجات وهيئات التفتي�س يف كافة 
دول جمل�س التعاون م�شريا معاليه 
�شمان  اإىل  ي��ه��دف  امل���رك���ز  اأن  اإىل 
كفاءة جهات تقومي املطابقة يف دول 

املجل�س وجودة خدماتها .

الأعلى  امل��ج��ل�����س  مم��ث��ل��و  وق�����دم   .
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  للطاقة 
ن���ب���ذة ع����ن اجل�����ائ�����زة والأه���������داف 
الطلب  تقدمي  ومعايري  والفئات 
التقييم  م���راح���ل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
واجل���������دول ال���زم���ن���ي ل���ل���ج���ائ���زة . 
يبداأ  ال��ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��الم  اأن  ي��ذك��ر 
املقبل  دي�����ش��م��رب  م���ن  الأول  م���ن 
ليتم   2015 يناير  نهاية  وحتى 
والتقييم  الطلبات  ف��رز  ذل��ك  بعد 
اجلائزة  للجنة  الفائزين  وتر�شيح 
النهائية  ل��ل��م��واف��ق��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اأكتوبر  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  وت����ك����رمي 
2015 بالتزامن مع يوم الطاقة 

العاملي.

عام  اأم��ن  قدمه  تقريرا  ا�شتعر�س 
الهيئة حول اأن�شتطها خالل الفرتة 
من مايو حتى اأكتوبر 2014 وعرب 
املجل�س عن تقديره جلهود الأمانة 
التقيي�س  اأج��ه��زة  و  للهيئة  ال��ع��ام��ة 
الوطنية يف تنمية التعاون امل�شرتك 
الأع���������ش����اء يف جمال  ال�������دول  ب����ن 
به  امل��رت��ب��ط��ة  والأن�����ش��ط��ة  التقيي�س 
لالأمانة  م���ذك���رة  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
البناء  ب�شاأن م�شتجدات كود  العامة 
ت���اأج���ي���ل عر�س  اخل��ل��ي��ج��ي وت���ق���رر 
ال���ق���ادم  الج���ت���م���اع  اإىل  امل���و����ش���وع 
ماهية  تو�شيح  بعد  الدارة  ملجل�س 
الكود ومدى اإمكانية تطبيقه داخل 
اأكواد  الدول الأع�شاء يف ظل وجود 
ب��ن��اء وط��ن��ي��ة وت��ع��دي��ل م��وع��د حفل 
ت��د���ش��ن ك���ود ال��ب��ن��اء اخل��ل��ي��ج��ي اإىل 
العا�شمة  2015 يف  دي�شمرب  �شهر 

حول اإدارة وا�شتهالك الطاقة بن 
العربية  املجتمعات  مكونات  كافة 
املوارد  ا�شتهالك  تر�شيد  لت�شجيع 
التنمية  وحت���ق���ي���ق  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
امل�����ش��ت��دام��ة ل���الأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة . 
بطي  اأحمد  �شعادة  قال  جهته  من 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  املحريبي 
رئي�س  ون���ائ���ب  ل��ل��ط��اق��ة  الأع����ل����ى 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ج��ائ��زة اأن 
ج��ائ��زة الإم������ارات ل��ل��ط��اق��ة تعترب 
واخلربات  الأف��ك��ار  لتبادل  من�شة 
م��ن خربات  ال�شتفادة  خ��الل  م��ن 
وتقدمي  والأف�����������راد  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
وم�شاريع  اأف���ك���ار  م���ن  ل��دي��ه��م  م���ا 
وبالتايل حتقيق م�شتقبل م�شتدام 

معايل  برئا�شة  بالريا�س  ال��ت��ع��اون 
الربيعة  ف��وزان  بن  توفيق  الدكتور 
باململكة  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة رئ��ي�����س ال���دورة 
بتد�شن  ق����ام  ل��ل��م��ج��ل�����س  احل���ال���ي���ة 
املكتبة الإلكرتونية لهيئة التقيي�س 
ل���������دول جم���ل�������س ال�����ت�����ع�����اون ال���ت���ي 
معلوماتية  �شبكة  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف 
متخ�ش�شة باأن�شطة التقيي�س تربط 
اأجهزة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  م���راك���ز  ب���ن 
يف  العالقة  ذات  واجلهات  التقيي�س 
املجل�س  وحث  التعاون  جمل�س  دول 
ال�شتفادة  ع��ل��ى  الأع�������ش���اء  ال�����دول 
م���ن امل��ك��ت��ب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة و اإث����راء 
واملجالت  باملطبوعات  حمتوياتها 
وال��ك��ت��ب وال����دوري����ات وغ���ريه���ا من 

الإ�شدارات .
املجل�س  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  اأ�����ش����ار  و 

اجلائزة  باإطالق هذه  املجل�س  قام 
ال���ت���ي ت���دع���م اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا يف 
والتحول  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة 
روؤيتنا  الأخ�شر مع  الإقت�شاد  اىل 
الطاقة  لإدارة  كمركز  دب��ي  ملكانة 
امل��ن��ط��ق��ة . واأ����ش���اف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف 
خ����الل اجلائزة  م���ن  ن�����ش��ع��ى  اأن���ن���ا 
الناجحة  امل��م��ار���ش��ات  ت��ق��دي��ر  اإىل 
من  التي  البتكارية  وامل�����ش��روع��ات 
ب��ال��ن��ف��ع والأث�����ر  ت���ع���ود  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 
دولة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س  الإي��ج��اب��ي 
الإمارات العربية املتحدة ومنطقة 
اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
باأ�شره  ال���ع���امل  ع��ل��ى  ب���ل  ف��ح�����ش��ب 
كما تهدف اإىل ن�شر وزيادة الوعي 

وال�شيد يحي عي�شى الزريهي من�شق 
البيئة  ب������وزارة  ال��ع��ام��ة  ال���ع���الق���ات 

واملياه. 
الالئحة  اأه���م���ي���ة  م��ع��ال��ي��ه  اأك������د  و 
الفنية اخلليجية لالأجهزة واملعدات 
اجلهد  م��ن��خ��ف�����ش��ة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
هيئة  ادارة  جمل�س  اعتمدها  ال��ت��ي 
يف  التعاون  جمل�س  ل��دول  التقيي�س 
دعم العمل اخلليجي امل�شرتك ودعم 
اأهداف جمل�س التعاون فيما يتعلق 
ال�شوق  واإن�شاء  اجلمركي  ب��الحت��اد 
ينعك�س  امل�����ش��رتك��ة مم��ا  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
الإماراتي  القت�شاد  على  اإيجابيا 
وامل�شتهلك ب�شكل اإيجابي من خالل 
ال�شالمة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  ت���وف���ري 

واحلماية له.
قام  امل��ج��ل�����س  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأ����ش���اف  و 
جمل�س  مب���ق���ر  اج���ت���م���اع���ه  خ������الل 

•• دبي - وام:

يف  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�س  ع��ق��د 
العا�شمة  يف  �شحفيا  موؤمترا  دبي 
ال��ع��م��ان��ي��ة م�����ش��ق��ط وذل�����ك �شمن 
اجلولة الرتويجية التي يقوم بها 
للطاقة  الإم���ارات  جلائزة  املجل�س 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
دورتها  يف  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  اأف��ري��ق��ي��ا 
حتت   2015-  2014 ال��ث��ان��ي��ة 
ح�شر   . م�شتدام  مل�شتقبل  ع��ن��وان 
امل��وؤمت��ر ع��دد م��ن م���دراء وروؤ�شاء 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ه��ي��ئ��ات 
و�������ش������رك������ات ال�����ق�����ط�����اع اخل����ا�����س 
والإع��الم��ي��ن ومم��ث��ل��ي الإذاع�����ات 
وال�����ش��ح��ف امل��ح��ل��ي��ة. و����ش���م وفد 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دبي 
كال من نا�شر ال�شيبه مدير اإدارة 
البيئة وال�شحة وال�شالمة واجلودة 
الأمن  دي���اب  وط��اه��ر  املجل�س  يف 
العام للجائزة وعمر القر�شي نائب 
يف  والفعاليات  للت�شويق  الرئي�س 
وقال   . للطاقة  الإم�����ارات  ج��ائ��زة 
نائب  الطاير  �شعيد حممد  �شعادة 
للطاقة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
يف دب���ي ورئ��ي�����س ج��ائ��زة الإم�����ارات 
ملبادرة  ت��ط��ب��ي��ق��ا  اإن�����ه   .. ل��ل��ط��اق��ة 
م�شتدامة  لتنمية  اأخ�شر  اإقت�شاد 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي - رع���اه اهلل - 

العزيز  عبد  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����ش��ارك��ون 
يطلعون  ال��ق��ادة  الإع����داد  حميد  ب��ن 
ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات االحت�����اد ل��ل��ط��ريان

•• عجمان-وام: 

التدريبة  الدورة  امل�شاركون يف  اطلع 
بن  العزيز  عبد  برنامج  من  الثانية 
حميد لإع�داد الق�����ادة خالل زيارتهم 
اأك����ادمي����ي����ة الب���ت���ك���������������ار وال���ت���دري���ب 
ل�����ش��رك��ة الحت����اد للطريان  ال��ت��اب��ع��ة 
املتطورة  التقنيات  اأبوظبي..على  يف 
واملنتجات املبتكرة التي تقوم ال�شركة 
طائراتها.   اأ���ش��ط��ول  على  ب��اإدخ��ال��ه��ا 
وقام امل�شاركون يف الربنامج - الأول 
اإىل دعم  ي���ه���دف  ال�����ذي  ن���وع���ه  م���ن 
لل�شباب  القيادية  امل��ه��ارات  وتطوير 
عدد  يرافقهم   - الطموح  اخلليجي 

من امل�شوؤولن يف الحتاد للطريان.
اأروق���������ة الأك����ادمي����ي����ة  ب���ج���ول���ة يف 
ا�شتمعوا خاللها اإىل �شرح مف�شل 
التي  امل���ب���ت���ك���رة  ال���ع���ن���ا����ش���ر  ع�����ن 
يف  اجلديد  املطار  مبنى  �شيوفرها 
يف  ر�شميا  افتتاحه  املقرر  اأبوظبي 
2017 واخل��دم��ات اجلديدة  ع��ام 
التي تعتزم �شركة الحتاد للطريان 
اإ����ش���اف���ت���ه���ا ع���ل���ى م����نت اأ����ش���ط���ول 
طائراتها يف امل�شتقبل. كما ا�شتمع 
م�شوؤويل  من  �شرح  اإىل  امل�شاركون 
����ش���رك���ة الحت��������اد ل����ل����ط����ريان عن 
التي  ب��الإجن��ازات  احلافل  ال�شجل 
يف  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شركة  حققتها 
عام 2003 واملكانة املرموقة التي 
م�شاف  اإىل  وارتقائها  لها  و�شلت 
ال�شركات الرائدة عامليا يف �شناعة 
ال��ط��ريان خ��الل ع�شر �شنوات من 

عمرها فقط .

تد�سني مكتبة اإلكرتونية تربط بني مراكز املعلومات باأجهزة التقيي�س اخلليجية
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املال والأعمال

دوالر للربميل �شعر ت�شوية العقد االآجل خلام عمان يف بور�شة دبي  تعيني بوجرا بريبروغلو يف من�شب الرئي�ش التنفيذي ملجموعة فنادق ريك�شو�ش81.78 
تنفيذي جديد لأول عالمة جتارية عاملية من تركيا . وقالت انه ميلك خربة 
العمليات  رئي�س  نائب  �شغل من�شب  انه  اذ  وال�شيافة  الفنادق  طويلة يف قطاع 
العليا يف جمموعة كمبن�شكي ملنطقة الهند و ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف اأكرث 
ال�شيد بريبروغلو �شيقود  ان  20 فندقا. وا�شارت جمموعة ريك�شو�س اىل  من 
عمليات فنادقها لتمثيل ال�شيافة الرتكية يف عدة مناطق جغرافية، من خالل 
النمو املت�شارع والتو�شع يف خمتلف البلدان يف جميع اأنحاء العامل.  واعرب ال�شيد 
بريبروغلو عن �شعادته بتويل من�شب الرئي�س التنفيذي للمجموعة وقال �شوف 
ابذل ق�شاري جهدي ملوا�شلة النجاح لفنادق ريك�شو�س واحلفاظ علي خدماتها 
اأوروبا  على  خا�شة  ب�شورة  الرتكيز  مع  ال�شريع  منوها  وت��رية  ظل  يف  الراقية 

ال�شرقية والو�شطى و�شواحل املتو�شط و�شمال اأفريقيا واخلليج العربي .

 ••  دبي-الفجر: 

بوجرا  ال�شيد  تعين  مت  ان��ه  تركيا  يف  الفندقية  ريك�شو�س  جمموعة  اعلنت 
املنت�شرة  فنادقها  ملجموعة  اجلديد  التنفيذي  الرئي�س  من�شب  يف  بريبروغلو 
ال��دول اخلليجية والعربية وال�شيوية يف  يف تركيا ودول��ة الم���ارات وع��دد من 
وا�شيا.  اوروب��ا  ا�شواق  يف  امل�شطرد  منوها  ريك�شو�س  فيه  توا�شل  ال��ذي  الوقت 
وقالت املجموعة ان هذا التعين يجئ يف الذكري اخلام�شة ع�شر لتاأ�شي�س فنادق 
ريك�شو�س وللم�شي قدما يف حتقيق املزيد من الجنازات يف �شناعة ال�شيافة يف 
املناطق التي تعمل بها . واكدت ان ال�شيد بريبروغلو الذي ام�شي ع�شر �شنوات 
يف منا�شب تنفيذية عليا يف جمموعة كمبن�شكي �شوف يوظف خرباته كرئي�س 

املهتمن بالأ�شواق التي تقع �شرق ال�شوي�س باأ�شعار تت�شم 
افتتاحها  منذ  البور�شة  وتعد  اخل��ام.  للنفط  بال�شفافية 
املتخ�ش�شة على م�شتوى  البور�شات  اإحدى   2007 عام 
خلام  الآج��ل  العقد  وه��و  الرئي�س  عقدها  واأ�شبح  العامل 
اإىل  املتجه  اخل��ام  للنفط  موثوقية  الأك��رث  املعيار  عمان 
ال�شوق التي ت�شهد منوا �شريعا �شرق ال�شوي�س والأداة التي 
تعك�س اقت�شادات املنطقة الآ�شيوية ب�شورة متفردة واأكرب 
عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�شليم الفعلي وثالث 
الوحيد  وامل��ع��ي��ار  ال��ع��امل  يف  اخل���ام  للنفط  �شعري  معيار 

للنفط اخلام الذي يتم ت�شديره من عمان ودبي. 

•• دبي -وام:

ارتفع �شعر ت�شوية العقد الآجل خلام عمان 1.05 دولر 
ال�شابق  ت�شويته  ب�شعر  الواحد مقارنة  للربميل  اأمريكي 
ليبلغ 81.78 دولر عند ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف 
ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي ال��ث��ام��ن��ة وث���الث���ن دق��ي��ق��ة بتوقيت 
ام�س.  للطاقة  دب��ي  ب��ور���ش��ة  يف  ت��داول��ه  ل��دى  جرينت�س 
وتهدف بور�شة دبي للطاقة � وهي اأول بور�شة دولية يف 
 � وال�شلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
والعمالء  وامل��ت��داول��ن  النفط  اإن��ت��اج  �شركات  ت��زوي��د  اإىل 

•• تغطية-رم�شان عطا:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل ، افتتح �شباح ام�س 
اآل نهيان  زاي��د  ه��زاع بن  ال�شيخ  �شمو 
رئي�س  نائب  الوطني  الأم��ن  م�شت�شار 
اأبوظبي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
وبح�شور �شمو ال�شيخ حامد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س ديوان �شمو ويل عهد 
اأبوظبي الدورة ال�شابعة ع�شرة ملوؤمتر 
للبرتول  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ومعر�س 
ي��ق��ام مبركز  2014 وال���ذي  اأدي��ب��ك 
خالل  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
حتت  ن��وف��م��رب  بن13-10  ال��ف��رتة 
�شعار التحديات والفر�س يف الثالثن 

عاما القادمة .
هزاع  ال�شيخ  �شمو  قام  الفتتاح  عقب 
اأن���ح���اء املعر�س  ب��ج��ول��ة يف  زاي����د  ب��ن 
اأدن�������وك وع����ددا  ���ش��رك��ة  زار خ��الل��ه��ا 
اأج��ن��ح��ة ���ش��رك��ات ال��ن��ف��ط والغاز  م��ن 
�شموه  واط��ل��ع  وال��ع��امل��ي��ة.  اخلليجية 
اأدنوك  على خطط وبرامج وم�شاريع 

التي يتم تنفيذها يف دولة الإمارات.
التي  ����ش���م���وه  ج����ول����ة  ����ش���م���ل���ت  ك���م���ا 
التطورات  اآخ���ر  ع��ل��ى  اط��ل��ع خ��الل��ه��ا 
�شناعة  جم�����ال  يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
امل��ع��دات التي  النفط وال��غ��از واأح���دث 
املحلية  ال��ن��ف��ط  ����ش���رك���ات  ت��ع��ر���ش��ه��ا 
حيث  املعر�س  اأجنحة  كافة  والعاملية 
زار جناح الوليات املتحدة الأمريكية 
الأوربية  ال��دول  واأجنحة  وبريطانيا 
وت��وق��ف ���ش��م��وه ع��ن��د اأج��ن��ح��ة ال�شن 

وكوريا اجلنوبية.
ال�شابعة  ال�����دورة  اف��ت��ت��اح  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
�شركة  تنظمه  وال��ذي  لأدي��ب��ك  ع�شرة 
�شركة  من  بدعم  اإيفنت�س  جي  اإم  دي 
ب�����رتول اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي��ة اأدن�����وك 

ووزارة الطاقة .

قادة وخرباء 
ال�شويدي  اأ�شاد معايل عبداهلل نا�شر 
مدير عام اأدنوك بالدعم الالحمدود 
ب��ه��ا معر�س  ال��ت��ي يحظى  وال��رع��اي��ة 
ال����دويل للبرتول  اأب��وظ��ب��ي  وم��وؤمت��ر 
اأدي���ب���ك م���ن ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة منذ 

. انطالقته يف العام 1984 
الدعم  وب��ف�����ش��ل  اأدي����ب����ك  ان  واك������د 
والرعاية الكرمية من �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال��دول��ة حفظه اهلل حقق من��وا كبريا 
خالل الثالثن عاما املا�شية وتطور 
لي�شبح واحدا من اأكرب ثالث فعاليات 
العاملي وواح��دا من  الطاقة  يف قطاع 
ال��ن��ف��ط والغاز  اأه����م م��ع��ار���س ق��ط��اع 
ت��ر���ش��ي��خ مكانته  ال��ع��امل وجن���ح يف  يف 
وقادة  مل�����ش��وؤويل  تتيح  عاملية  كمن�شة 
وخرباء قطاع النفط والغاز التوا�شل 

والتعاون وتبادل اخلربة واملعرفة.
ي��ت��ي��ح جم���الت  اأدي����ب����ك  اأن  واأو�����ش����ح 
م��ت��ع��ددة ل��ب��ل��ورة ال��ت��ع��اون م��ع �شركاء 
اأه����داف وم�شاعي  اأدن����وك مب��ا ي��خ��دم 
دول����ة الإم�������ارات ال��رام��ي��ة اإىل زي���ادة 
ق����درات����ه����ا يف اإن�����ت�����اج ال���ن���ف���ط اخل����ام 
املليون  ون�����ش��ف  م��الي��ن  ث��الث��ة  اإىل 
يوميا يف  برميل  مليون   3.5 برميل 
تعزيز  يف  �شهم  وي  املقبلة  ال�شنوات 

الأرقام القيا�سية
نائب  احلاجي  �شلطان  ال�شيد  و�شرح 
والإنتاج  لال�شتك�شاف  ت��وت��ال  رئي�س 
لال�شرتاتيجية  التنفيذي  والرئي�س 
ون�شعي  م�����ش��اري��ع   9 من��ت��ل��ك  ق���ائ���ال 
اأبوظبي وحققنا  للتو�شع مع حكومة 
اىل  ت�شل  انتاجية  ك��ف��اءة  اهلل  بحمد 
52 % وهي ن�شبة عالية جدا تفوق 
ال��ك��ف��اءة ال��ع��امل��ي��ة امل���ق���درة ب��� 35 % 
اىل  لت�شل  اأبوظبي  مل�شاعدة  ون�شعي 
القريب  امل�شتقبل  يف   %  75 ن�شبة 
ال�شركة  يف  التوطن  ن�شبة  ع��ن  وام��ا 
 40 ن�شبة  اىل  و�شلنا  احل��اج��ي  ق��ال 
امل�شتقبلية  اخلطة  وع��ن  تقريبا   %
حتدث قائال، نحن نعمل على ح�شب 
روؤية حكومة اأبوظبي 2030 وما هو 
والغازية  النفطية  بالطاقة  متعلق 
عمليا  ن�����ش��اه��م  ����ش���وف  وال�����ش��م�����ش��ي��ة 
واملخطط  القيا�شية  الأرق���ام  لنحقق 
اإم��ارة ابوظبي ت�شتحوذ  ، وتعترب  لها 
على %10 من انتاج توتال العاملي.  

مركز لالبتكارات
وقال ابراهيم حممد اجلناحي نائب 
واملدير  جل��اف��زا  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ج��اري��ة اأن 
معر�س  يف  م�شاركتها  خ��الل  ج��اف��زا 
اأدي����ب����ك ت�����ش��ل��ط ال�������ش���وء ع���ل���ى اأه����م 
ال�شمات الرئي�شية التي جعلتها املركز 

القليمي ل�شناعة النفط والغاز .
ا�شتقطاب املزيد من  اإىل   كما تهدف 
املرموقة  وال�شركات  الكبرية  الأ�شماء 
وال�شناعات  وال��غ��از  النفط  قطاع  يف 
اإىل  اجلناحي  واأ���ش��ار  بهما  املرتبطة 
امل�شاركة  خالل  �شتقدم  تكنوبارك  اأن 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ي���زات 
ال�شناعية  ل����الب����ت����ك����ارات  ك���م���رك���ز 
الطاقة  جم��ال  يف  بامل�شاريع  مدفوعا 

واملياه والقطاعات ال�شحية.

قاعدة ترويجية
وم��ن ال�����ش��رك��ات ال��ك��ربي امل�����ش��ارك��ة يف 
هذا  ك����ان   2014 ادي���ب���ك  م��ع��ر���س 
القاء مع ال�شيد حممد �شاهن مدير 
الت�شويق واملبيعات لل�شركة ال�شعودية 
لالأنابيب حيث قال ، نحن نخت�س يف 
الطولية  امللحومة  النابيب  ت�شنيع 
ع�شرين  اىل  ن�����ش��ف  م��ن  ل��ل��م��ق��ا���ش��ات 
ان�������س ، واي�������ش���ا امل����ب����دلت احل���راري���ة 
واأوعية ال�شبط ، وعن م�شاركتهم يف 
كل  ن�شارك  نحن  �شاهن  ق��ال  اديبك 
عام باملعر�س ول يخفي علينا اهميته 
يف ال�شرق الأو�شط والعامل اجمع فهو 
النفط  املهمة يف جمال  املن�شات  احد 
العام زي��ادة يف عدد  ولحظت يف ه��ذا 
امل�شاركات واحل�شور وت�شليط ال�شوء 

علية اكرث من الأعوام املا�شية ،
وع���ن ال���ش��ت��ف��ادة م���ن امل�����ش��ارك��ة قال 
�شاهن نتبادل الفكار واخلربات مع 
العامل  �شركات عاملية من جميع دول 
وعر�س  ال���ع���م���الء  م����ع  وال���ت���وا����ش���ل 
قاعدة  يتيح  مما  للجمهور  منتجاتنا 
ال�شتثمارات  حجم  وع��ن   ، ترويجية 
 100 اك��رث من  ال�شركة متتلك  ق��ال 
لديها  اخلليج  انابيب  و�شركة  مليون 
350 مليون وحجم مبيعاتنا يتعدى 

ال� 700 مليون �شنويا .

ببناء من��وذج م�شتدام  ال��دول��ة  ال��ت��زام 
الكفاءة  حتقيق  م��ع  ال��ط��اق��ة  لإن���ت���اج 
كما  املمار�شات  جميع  يف  وال�شتدامة 
ا�شتقرار  ب�شمان  الل��ت��زام  م��ن  ي��ع��زز 
ال�شوق الطاقة العاملية وتلبية الطلب 

العاملي املتنامي على الطاقة.
من  ���ش��ل�����ش��ل��ة  الول  ال����ي����وم  و����ش���ه���د 
الروؤ�شاء  ولقاءات  الوزارية  اجلل�شات 
التنفيذين وامل�شوؤولن من دول عدة 
بالإ�شافة اإىل ور�س العمل واجلل�شات 
النظر  وج��ه��ات  ل��ت��ب��ادل  املتخ�ش�شة 
املحلية  القيمة  تعزيز  ب�شاأن  والآراء 
يف قطاع الطاقة عن طريق ال�شتثمار 
يف اإعداد مهنين تقنين موؤهلن من 

اأ�شحاب الكفاءات.
و���ش��ارك يف اجلل�شة ال��وزاري��ة كل من 
املزروعي  ب���ن حم��م��د  ���ش��ه��ي��ل  م��ع��ايل 
وزي���ر ال��ط��اق��ة وع��ل��ي ���ش��ال��ح العمري 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  النفط  وزي���ر 
وعبداهلل  ال��ك��وي��ت  يف  الأم����ة  جمل�س 
���ش��امل ال��ب��دري الأم���ن ال��ع��ام ملنظمة 
واللورد  اأوبك  للنفط  امل�شدرة  الدول 
ال���دول���ة ال�شابق  دي��ف��ي��د ه��وي��ل وزي���ر 

عددا  الول  اليوم  فعاليات  وت�شمنت 
م���ن اجل��ل�����ش��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ك��ل من 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
الرئي�س  دول���ة  وزي���ر  اجل��اب��ر  �شلطان 
مبادلة  يف  الطاقة  لقطاع  التنفيذي 
ال�شويدي  ن��ا���ش��ر  ع���ب���داهلل  وم���ع���ايل 
وال�شيد  اأدن���وك  ل�شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
موؤمتر  رئي�س  ال�شام�شي  خليفة  علي 
وال���ربوف���ي�������ش���ور   2014 ادي����ب����ي����ك 
ميت�شيو كاكو عامل الفيزياء النظرية 

واملرجع يف علوم البيئة.
2014 ما  اأدي���ب���ك  وي��ج��م��ع م��وؤمت��ر 
 111 600 متحدث من  يزيد على 
�شركة وموؤ�ش�شة �شمن برنامج ي�شتمل 
ع���ل���ى ج��ل�����ش��ات ت��ن��ف��ي��ذي��ة وح����واري����ة 
واأربع  تقنية متخ�ش�شة  و81 جل�شة 
وث����الث جل�شات  اأك���ادمي���ي���ة  ج��ل�����ش��ات 
ي�شت�شيف  كما  امل��ع��ل��وم��ات.  تقنية  يف 
موجها  ال�شخ�شيات  لكبار  برناجما 
لقادة القطاع و�شانعي القرار ي�شل ط 
الق�شايا  اأه��م  بع�س من  ال�شوء على 

يف قطاع الطاقة.
موؤمتر  يف  املتحدثن  قائمة  وت�شم 

الدولية  ال��ط��اق��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ل�������ش���وؤون 
ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة كما 
العمل  ف����ر�����س  اجل���ل�������ش���ات  ت���ت���ن���اول 
لل�شباب وتعزيز النمو يف القت�شادات 

النا�شئة.

التقنيات وال�سرتاتيجيات
اأك�����د ع��ل��ي خليفة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
اأديبك  م���وؤمت���ر  رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي 
ال�شرتاتيجية  اإدارة  ومدير   2014
اأديبك  اأن  اأدن������وك  ل���دى  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
الطاقة  ق��ط��اع  ل���الإب���داع يف  م��ع��ر���س 
والعاملي  الإقليمي  ال�شعيدين  على 
م�شريا اإىل التغي رات املت�شارعة التي 

ي�شهدها 
القطاع يف التقنيات وال�شرتاتيجيات 
املنتجات  يف  امل��ل��م��و���ش��ة  وال���ت���ط���ورات 

واخلدمات . 
وقال اإن احلدث يقدم منربا لتج�شيد 
عالقات  وحتقيق  وامل�شاركة  التعاون 
�شراكة مثمرة يف وقت نوا�شل العمل 
وخرباتنا  م��واردن��ا  تعظيم  على  فيه 

امل�شرتكة .

كما نتوقع اأن ن�شهد حتقيق منو اأكرب 
هذا  تد�شن  مع  خا�شًة  امل�شتقبل،  يف 
ب�شلته  يتميز  ال���ذي  اجل��دي��د  امل��ن��ت��ج 
ال�شناعية  القطاعات  باأكرب  الكبرية 

يف منطقة اخلليج العربي. 
منتجاتنا  تتميز  الظاهري:  واأ���ش��اف 
اإ�����ش����اف����ة اإىل  مب���ع���اي���ريه���ا ال���ع���ال���ي���ة 
اجلودة  �شهادات  اأعلى  على  ح�شولها 
ع��امل��ي��اً، الأم����ر ال����ذي خ��ول��ن��ا لن�شبح 
من ال��رواد يف جمالنا، ونتطلع قدماً 
النفط  قطاع  م��ع  م�شاركتنا  لتفعيل 
التي  العالية  اجل���ودة  لإث��ب��ات  وال��غ��از 
 PetroBICC جمموعة  توفرها 
وال��������ق��������درة ع����ل����ى اإط�������ال�������ة ال���ع���م���ر 

الفرتا�شي. 

تنويع املوارد
اأن��درو فون نائب رئي�س  ال�شيد  وق��ال 
والكويت  اأب���وظ���ب���ي  يف  ����ش���ل  ����ش���رك���ة 
ورئي�س �شركة �شل اأبوظبي اأن ال�شركة 
تعر�س تقنيات وبرامج جديدة . وذكر 
اأديبك  يف  الرئي�شي  ه��دف��ن��ا  ان  ف���ون 
الأفكار واخلربات  تبادل  2014 هو 

مع خرباء من خمتلف اأنحاء العامل و 
املنطقة وذلك بالإ�شافة اإىل �شركائنا 
يف دولة الإمارات من اأجل دعم جهود 

التنمية يف قطاع النفط والغاز . 
وا�����ش����اف مب���ا اأن�����ه ي��ت��م ان���ف���اق اأك���رث 
البحث  على  �شنويا  دولر  مليار  م��ن 
التقدم  حت��ق��ي��ق  ف������اإن  وال���ت���ط���وي���ر، 
يف  ال��ب��ل��دان  لدعم  امل�شتمر  والب��ت��ك��ار 
تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنويع 
املوارد يعد من اأهم اأهداف �شركة �شل 
�شيتم مناق�شته يف  ال��ذي  الأم���ر  وه��و 

معر�س وموؤمتر اأديبك .
اأدي���ب���ك هو  ���ش��ل يف  اإن وج�����ود  واك�����د 
العام،  ه���ذا  ل��ن��ا  بالن�شبة  ج����داً  م��ه��م 
ال�شركة  ج���ن���اح  خ�����الل  م����ن  ون����ق����وم 
املتطورة  ال�شركة  تقنيات  با�شتعرا�س 
يف جمالت الغاز احلم�شي و تقنيات 
وتقنيات  للنفط  املعزز  ال�شتخال�س 

التميز يف احلفر
جناحنا  خ����الل  م���ن  �سJنقوم  ك��م��ا 
ب��ع��ر���س ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات التي 
يف  الأم���د  طويلة  �شراكاتنا  اأثمرتها 

اأبوظبي.

�شركات  ع��ن  ممثلن   2014 اأدي��ب��ك 
اأدنوك و اأرامكو ال�شعودية وجمموعة 
اإلكرتيك  ت��وت��ال و ج���رال  ب��ي و  ب��ي 
للنفط والغاز و �شل وت�شارك يف اديبك 
16 �شركة نفط وطنية من   2014
عدة دول و17 �شركة نفط عاملية من 
اأعلى  اأنحاء العامل الأمر الذي ميثل 
م�شاركة من �شركات النفط الوطنية 

والعاملية يف تاريخ احلدث.
وبلغ عدد الأجنحة الوطنية امل�شاركة 
ه����ذا ال���ع���ام 20 ج��ن��اح��ا وط��ن��ي��ا من 
كافة اأنحاء العامل بزيادة قدرها 25 
باملائة عن دورة العام املا�شي يف �شوء 
ال��دول املنتجة  اأهم  م�شاركة عدد من 
وال�شن  امل��ت��ح��دة  ك��ال��ولي��ات  للنفط 

وكندا واملك�شيك.

العمر الفرتا�سي
رئي�س  الظاهري،  �شامل  جمال  وق��ال 
دوكاب  ت�شعى  دوك���اب:  اإدارة  جمل�س 
املنتج  ل����ه����ذا  ط���رح���ه���ا  خ������الل  م�����ن 
القوي  منوها  موا�شلة  اإىل  اجل��دي��د 

يف الأ�شواق.

مب�ساركة �سركات نفطية عاملية

هزاع بن زايد يفتتح اأديبك 2014 يف دورته ال�شابعة ع�شرة 
عبداهلل ال�سويدي: اأديبك يتيح جمالت متعددة لبلورة التعاون مع �سركاء اأدنوك

خليفة ال�شام�شي: نوا�شل العمل على تعظيم مواردنا وخرباتنا امل�شرتكة

تعاون بحثي بني معهد م�شدر و�شرتاتا لتطوير هياكل طائرات اأكرث �شالبة حمليا 
الختبار احلراري بالأ�شعة حتت احلمراء هو قدرته على اختبار املواد دون 
اإحلاق ال�شرر بها . و�شيتم تطوير كافة الأنظمة الأ�شا�شية والفرعية التي 
�شت�شتخدم يف هذا امل�شروع يف خمتربات معهد م�شدر مبا يف ذلك املعاجلة 
هذه  و�شتعمد   . املعهد  باحثي  من  فريق  اإ���ش��راف  حتت  وذل��ك  اللوغارمتية 
ال��ت��ع��اون البحثي م��ا بن  امل��م��ار���ش��ات يف جم��ال  اأف�����ش��ل  اإىل تبني  ال�����ش��راك��ة 
الأط��راف الأكادميية وال�شناعية وذلك بغية ت�شريع وترية العمل وحتقيق 
فوائد ملمو�شة للقطاع ال�شناعي بالإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف تطوير خطوط 
والتطوير  بالأبحاث  القيام  على  املوؤ�ش�شات  وت�شجيع  الكفاءة  عالية  اإنتاج 
داخليا وتنمية الكفاءات يف جمال التقنيات املتقدمة. ومن خالل �شراكته مع 
ميدان  الوطنية يف  والقدرات  الكوادر  بتنمية  �شيقوم معهد م�شدر  �شرتاتا 
اأبحاث الطريان وبناء فريق بحثي متخ�ش�س ي�شم طلبة اإماراتين موؤهلن 

للم�شي قدما يف اأبحاثهم حتى بعد تخرجهم .

•• اأبوظبي-وام: 

 - للت�شنيع  ���ش��رتات��ا  و���ش��رك��ة  والتكنولوجيا  للعلوم  م�����ش��در  معهد  اأع��ل��ن 
املتخ�ش�شة يف ت�شنيع مكونات هياكل الطائرات املتقدمة واململوكة بالكامل 
ل�شركة مبادلة للتنمية - عن م�شروع تعاون بحثي يهدف اإىل توحيد اجلهود 
والرتكيز على تطوير نظم واأ�شاليب مبتكرة يف جمال فح�س واختبار مكونات 
هياكل الطائرات. و�شيتم يف اإطار امل�شروع امل�شرتك العمل على تطوير نظام 
اختبار بالأ�شعة حتت احلمراء يكون مبقدوره اإجراء فح�س فوري للمكونات 
على  العتماد  عرب  الكربونية  بالألياف  املقوى  البال�شتيك  من  امل�شنوعة 
بث نب�شات �شوئية عالية الكثافة والتحكم فيها . وفور اإجنازه �شيتم ربط 
مل��دى متانة  قيا�س كمي  لإج��راء  الإن��ت��اج احلالية  النظام اجلديد بخطوط 
هياكل العينات اخلا�شعة لالختبار والإ�شهام يف �شمان اأعلى معايري اجلودة 

لقطاع الطريان يف الدولة واإننا ننظر اإىل هذا التعاون بعن الأمل ونتطلع 
اإىل اأن يعود على �شناعة الطريان بنتائج اإيجابية وفوائد كبرية . يذكر اأنه 
بالأ�شعة حتت احلمراء  اأنظمة الختبار احل��راري  يتم العتماد كثريا على 
عمليات  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل��ت��ط��ورة  اخلفيفة  املركبة  امل���واد  ج���ودة  مراقبة  يف 
موفنزاده  فريد  الدكتور  وق��ال   . ال��ط��ريان  �شناعة  يف  اخلفيفة  الت�شنيع 
الهام  الدور  تاأكيدا على  ياأتي  البحثي  التعاون  اإن هذا  رئي�س معهد م�شدر 
الذي يلعبه معهد م�شدر يف تطوير الأبحاث اخلا�شة بقطاع الطريان الذي 
يعتمد على التكنولوجيا املتقدمة ب�شكل رئي�شي . واأكد موفنزاده اأن املعهد 
�شيوا�شل العمل على تطوير مهارات وقدرات بحثية جديدة وتو�شيع نطاق 
التعاون البحثي لي�شمل خمتلف الأطراف املعنية. واأعرب عن ثقته باأن هذا 
ال�شناعات  دعم  يف  وامل�شاهمة  مبتكرة  حلول  اإىل  �شيف�شي  البحثي  امل�شروع 
املحلية القائمة على املعرفة وتنويع اقت�شاد الدولة . يذكر اأن ما مييز نظام 

البحثي من طالبن  الفريق  . ويتكون  يف خمتلف مرافق ومن�شاآت �شرتاتا 
رئي�س  عمر  عاطف  حممد  الدكتور  اإىل  اإ�شافة  باحث  ومهند�س  اإماراتين 
مركز اأبحاث النظم الذكية والأ�شتاذ امل�شاعد يف برنامج هند�شة واإدارة النظم 
يف معهد م�شدر . و�شيقوم الفريق يف مرحلة متقدمة بتطوير مناذج متعددة 
من هذا النظام بحيث تلبي خمتلف املتطلبات املحلية والحتياجات اخلا�شة 
ل�شركة �شرتاتا . ويكت�شب التعاون البحثي بن معهد م�شدر و�شركة �شرتاتا 
اأهمية كبرية ذلك لأنه �شيمهد الطريق اأمام ا�شتك�شاف اخلا�شيات والقدرات 
التي تنطوي عليها تقنية الختبار احلراري بالأ�شعة حتت احلمراء و�شبل 
ال�شتفادة منها يف ابتكار اأ�شاليب جديدة تتيح فح�س مكونات الهياكل دون 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العلماء  �شلطان  �شليم  بدر  وق��ال   . بها  الإ�شرار 
�شرتاتا ن�شعى من خالل هذه ال�شراكة اإىل بلورة اإطار عمل ي�شهم يف تعزيز 
قوية  دفعة  ويعطي  الطريان  و�شناعة  الأك��ادمي��ي  القطاع  بن  ما  التعاون 

اأندرو فون: يتم اإنفاق اأكرث من مليار دوالر �شنويًا على البحث والتطوير

منتجاتنا  تتميز  الظاهري:  جمال 
وح�سولها  الــعــالــيــة  مبــعــايــريهــا 
ــى �ـــســـهـــادات اجلــــــودة عــاملــيــًا ــل ع

كفاءة  حققنا  احلــاجــي:  �سلطان 
 %  52 اإىل  ــل  ــس ــ� ت اإنـــتـــاجـــيـــة 
العاملي املــعــدل  تــفــوق  ن�سبة  ــي  وه

حممد اجلناحي: نهدف ال�شتقطاب اأ�شماء �شركات مرموقة يف قطاع النفط
حممد �ساهني: حجم مبيعات اأنابيب اخلليج يتعدى الـ 700 مليون �سنويًا
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 يف الدعوى رقم 2014/197 نزاع جتاري

�شد املتنازع �شده: ال�شيد احمد بن حممد بن ثنيان ال�شبيعي املقامة من ال�شيد 
عاطف بن عبدالرحمن بن ح�شن �شباحي مبا ان هناك نزاع مقام �شدكم امام 
مركز الت�شويات الودية مبحاكم دبي حتت رقم 2014/197 نزاع جتاري، وحيث 
انه مت ندبنا خبريا حما�شبيا يف النزاع، فاننا وعمال باحكام قانون الثبات رقم 
او من ميثلكم قانونا والذي  10 ل�شنة 1992 ندعوكم حل�شور اجتماع خربة 
املوافق  الربعاء  يوم  وذلك  ادناه  املو�شح  العنوان  على  مبكتبنا  يعقد  �شوف 
2014/11/19 يف متام ال�شاعة 10 �شباحا. برج كرو�س فينيور- �شارع ال�شيخ زايد 
بدبي- بالجتاه اىل ابوظبي قبل فندق  الكروان بالزا، الدور التا�شع والع�شرون 

مكتب رقم 2905.
اخلبري املحا�صبي/ حممد �صعيد الظنحاين 

اعالن اجتماع خربة

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/142  ا�صتئناف تظلم جتاري    
 اىل امل�شتاأنف �شده/ جي كيه ام للتجارة العامة �س ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة التجارة الداخلية �س ذم م وميثله: عامر 
�شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2014/104 تظلم جتاري بتاريخ 2014/7/23. وحددت لها 
جل�شه يوم الربعاء املوافق 2014/11/19 ال�شاعة 17.30 �شباحا بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/395  ا�صتئناف جتاري    

حمل  جمهول  الب�شر  احمد  �شالح  احمد  �شده/حممد  امل�شتاأنف  اىل   
القامة مبا ان امل�شتاأنف /امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية 
وميثله: عبا�س م�شتت فندي املالكي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2013/16 جتاري جزئي بتاريخ 2014/4/28. وحددت لها 
بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2014/12/22  جل�شه يوم الثنن 
رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1543  ا�صتئناف جتاري    

 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- فالمينق جالف م م ح اخل�شم املدخل/2- مالك يو�شف 
/بنك  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  مالك  اقبال  كا�شف   -3 اقبال 
امل�شرق �س م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم    قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2012/834 جتاري كلي   بتاريخ 2013/10/20. وحددت 
لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2014/12/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2011/939 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-حممد عبداهلل را�شد عبداهلل النعيمي جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ام القيوين الوطني  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 640429.56( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/1923 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-فواز فوؤاد �شخا�شريو جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ اجمد بهجت عازار وميثله: ع�شام عبدالمري 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  التميمي  الفا�شلي  ح��م��ادي 
به وقدره )5385640(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/1691 تنفيذ جتاري
فرع(2-   ( ات�س  ب��ي  ام  ج��ي  كبيتال  �شدهما/1-الرتاناتيف  املنفذ  اىل 
روبن لومان جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شين�شوجن 
اجننريينج اند كون�شرتك�شن كو ليمتد وميثلها/ يوجن ميوجن قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )43117772( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/680 عقاري كلي                                    
اىل املدعى عليه /1- ت�شابال وورلد �س ذم م جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي 
/امينة عبدال�شتار در حممد وميثله: احمد علي حممد من�شور الزيودي  قد 
واملدعى  امل��دع��ى  ب��ن  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
عليها والزام املدعى عليها مببلغ وقدره )223.040 درهم( والفائدة بواقع %9 
من تاريخ ا�شتالم املدعى عليها للمبلغ وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/11/26 ال�شاعة 
11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 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 القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/845 مدين جزئي                                      
ب��ور  جمهول  حمل القامة مبا  اىل املدعى عليه /1- علي مو�شى ماركريي 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ن��واب ج��ون   قد  املدعي /قا�شم  ان 
ب�شحة ونفاذ عقد البيع املحرر بن املدعي واملدعى عليه واملت�شمن بيع املدعية 
او  اليه  ملكيتها  ونقل  دبي  خ�شو�شي   )J/46272( رقم  املركبة  عليه  للمدعي 
والزامه  عليه  امل��دع��ى  نفقة  على  الج����راءات  بتلك  القيام  م��ن  امل��دع��ى  متكن 
امل��واف��ق 2014/11/23  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  وامل�����ش��اري��ف.   بالر�شوم 
من  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  ���س   8:30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/617 مدين كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- �شركة قرية اجلمريا- ذ م م جمهول  حمل القامة 
الدعوى  اق���ام عليك  ق��د  بيكوتي  ج��ي��وف��ان��ى  /م��ارت��ي��ن��و  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )876.000 درهم( 
املحاماة.   وحددت لها  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الزامها  مع 
بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/11/20 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 318 /2014 تظلم  جتاري                  
اىل املتظلم �شده/1- �شامر رفيق حممود �شباح جمهول  حمل القامة مبا ان 
املتظلم/ بنك ابوظبي الوطني وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  قد اقام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على 
عري�شة رقم 2014/376 جتاري والر�شوم وامل�شاريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها 
 ch1.B.6 جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/23  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 القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1511 جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- �شركة جرين لين ياكت انرتيورز �س م ح  جمهول  حمل 
القامة مبا ان املدعي /�شركة امل�شمار ال�شريع للمقاولت �س ذم م  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )128.601درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام مع الزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    
بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2014/11/30  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
ch1.B.8 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 القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1175 احوال نف�ص م�صلمني                                        
اىل امل��دع��ى عليه /1- ف��ار���س ذي��ب كامل خمي�س  جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مبا 
ان املدعي /وي��ن��ريوا دومينجو ج��اروت��ى) امي��ان( بعد ال���ش��الم  قد اق��ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة ونفقة زوجية �شابقة 
ال�شداق وم�شكن �شرعي وتقرير احل�شانة واجرة  �شامله وموؤخر  اولد  ونفقة 
حا�شنة واج��رة خادمة والر�شوم وامل�شاريف.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنن 
ch1.C.14 لذا فانت مكلف  بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2014/12/1 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�صم                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/837 جتاري جزئي                                             
اىل املدعى عليه /1- �شحر حممد احمد ح�شن جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعي /بنك را�س اخليمة الوطني وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها ب�شداد مبلغ وقدره 
)85.347.78 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2014/11/16 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.)امرت بتق�شري امليعاد 

ملدة ا�شبوع تبداأ من تاريخ الن�شر(.
رئي�ص الق�صم                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/599 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- درينيتي ديفيلوبر�س ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
يوم  كلي  عقاري   2014/366 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  م   ذم  �س  الثقافة  قرية 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2014/7/20 بتاريخ  الح��د 
تاريخ  او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من  التنفيذ  )3606642.88 درهم( وت�شليمه اىل طالب 
ن�شر هذا العالن. 2- تعلن هيئة التحكيم ان اتفاقية بيع و�شراء العقار الكائن يف منطقة املربمة 
بن قرية الثقافة ذ م م و درينيتي دفيلوبر�س ليمتد بتاريخ 5 يونيو 2006 ب�شاأن قطعة الر�س 
رقم P1.A011  التي تتاألف من  13980 قدم مربع يف منطقة اجل��داف، قرية الثقافة دبي 
المارات العربية املتحدة تعترب وتظل �شارية املفعول ب�شكل كامل . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2014/482  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما /1- البتكار لتنظيم  املعار�س 2- فوؤاد خليل �شبت مبارك اجلنيبي- 
ب�شفته مالك موؤ�ش�شة البتكار لتنظيم املعار�س  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك ابوظبي الوطني  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2014/8/28 احلكم التمهيدي التايل: بحكمت املحكمة وقبل الف�شل يف 
وفق  مهمته  لتكون  باجلدول  ال��دور  �شاحب  املخت�س  امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع 
منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنن املوافق  
2014/11/17 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة ch2.E.21 يف حالة عدم �شداد املدعى 

امانة اخلبري. 
  ق�صم الق�صايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/774 عمايل كلي                                    
القامة  ت��ي  جمهول حمل  ال  نت ورك جي  عليه /1- ميز  املدعى  اىل 
�شامل  علي  ع��م��ران  ال�شيخ وميثله:  /اي���اد حممد جنيب  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
نا�شر الراوي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليها مب�شتحقات عمالية وقدرها )216.054 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/13 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/3949 عمايل جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- ا�شتياق احمد حفيظ للمقاولت �س ذم م جمهول 
اقام  قد  رم�شان   /�شيكاندر عظم حممد  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
)19417 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500دره��م( والر�شوم وامل�شاريف. 
املوافق  الثنن  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى )2014/182791(. وحددت  رقم 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2014/11/24
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/4173 عمايل جزئي                                    
م( جمهول حمل  ذم  �س  الغذائية)  للمواد  /1-الم���ور  عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد ندمي حممد يعقوب يعقوب قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )30320 درهم( 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  عودة  وتذكرة 
املوافق 2014/11/24  لها جل�شة يوم الثنن  )2014/181707(. وحددت 
او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/4023 عمايل جزئي                                    
حمل  جمهول  م  ذم  �س  ال��زج��اج-  ل�شناعة  /1-اك�شيل  عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حاربال �شينخ بانتا �شينغ قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   24097( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  عودة  وتذكرة 
املوافق 2014/11/24  لها جل�شة يوم الثنن  )2014/183890(. وحددت 
او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/111  ا�صتئناف تظلم جتاري      
 اىل امل�شتاأنف �شدهما/ في�شال راجيندرا كاباديا 2- راجيندرا دوار كادا�س 
اوريك�س  م��اف  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  كاباديا 
للتمويل �س م خ وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  جت��اري  تظلم   2014/42 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2014/6/19  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2014/12/10 ال�شاعة 
او من  يقت�شي ح�شوركم  ch1.B.7 وعليه  رقم  بالقاعة  17.30 م�شاًء 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/2924 تنفيذ عمايل
جمهول   م  م  ذ  ���س  لاللكرتونيات  البي�س  �شده/1-ال�شهم  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عظت علي حممد اليا�س قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
اىل مبلغ  226 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/2981 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1-كراج الختيار الذهبي �س ذم م وميثله مديره ال�شيد: 
التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  ا�شماعيل ح�شن  جمهول حمل  غ�شان 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  فايز احل��اج ح��م��دان  حممد عطيه 
وق��دره )48523( درهم  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل اىل مبلغ  486 درهم 
ر�شوم خلزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11254 بتاريخ 2014/11/11     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/2253   

 املنذر/ق�شي خلدون �شي�شكلي
م��ل��ك  )جم��ه��ول حمل  م��ل��ك عبداللطيف  اح��م��د معيد  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر   

القامة(
ب��اأداء مبلغ وق��دره )50.000 دره��م( خالل مدة  ينذر املنذر/ املنذر اليه 
اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعاوي الق�شائية 
وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  الداء  ام��ر  وا�شت�شدار 

التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

لعبوه  ماحققه  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ب��ارك 
من  اجلوجي�شتو  فريق  من  والنا�شئن  ال�شباب 
نتائج مميزة خالل م�شاركتهم الأخرية يف بطولة 
وح��ر���س حممد  للجوجي�شتو  امل��ف��ت��وح��ة   ال��ع��ن 
نادي  اإدارة  ع�����ش��و جم��ل�����س  ج��ر���س  ب���ن  ح���م���دان 
الفردية  الأل��ع��اب  وم�����ش��رف   الريا�شي  ال�شارقة 
ونقل  الأول  اأم�����س  م�شاء  التواجد  على  بالنادي 
جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  بن  اأحمد  ال�شيخ  حتيات 
واأع�����ش��اء جمل�س  ون��ائ��ب��ه  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  اإدارة 

الدارة وال�شرة ال�شرجاوية.
ال�شارقة  ن��ادي  لعبي  بطموح  جر�س  اب��ن  وا�شاد 
املفتوحه  العن  من خالل م�شاركتهم يف بطولة 
للجوجيت�شو خا�شة فيما حققه الالعب ابراهيم 
ميدالية  م���ن  ب���دل���ه  م���ع   75 حت���ت  احل��و���ش��ن��ي 
عبدالرحمن  ي��ا���ش��ر  ال��الع��ب  ب��ج��ان��ب  ب��رون��زي��ه 
حتت 76.5 مع بدله من ميدالية  برونزيه كما 
ف�شية  ميداليتن  خ��اين  في�شل  الالعب  وحقق 
85 من  ال��وزن املفتوح مع بدله وبرونزية حتت 
 66.5 حتت  ن�شر  حذيفة  وال��الع��ب  بدله  غري 
مع بدله ف�شية واثنى على نتائجهم معربا عن 
اخلادم  وع��ب��داهلل  ث��اين  اآل  اأح��م��د  ال�شيخ  تقدير 

وعي�شى  الدارة  جمل�س  واأع�شاء  الرئي�س  نائب 
هالل اأمن ال�شر العام على تلك النتائج املب�شرة 
للفريق ل�شيما والفريق ي�شهد م�شاركاته الأوىل 

.
واأك������د اب����ن ج���ر����س خ����الل ح�����ش��وره ج���ان���ب من 
وفنون  م����ه����ارات  ت��ع��ل��م  يف  ال���ف���ري���ق  ت���دري���ب���ات 
اإدارة  جمل�س  حر�س  على  اجلوجيت�شو  ريا�شة 
والوقوف  اجلوجي�شتو  ريا�شة  دعم  على  النادي 
النادي والدولة يف كافة  بجانب لعبيها لتمثيل 

امل�شاركات.
اإحدى  ري��ا���ش��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و مت��ث��ل  اأن  واع��ت��رب 
ال�شارقة  ن��ادي  يف  والهامة  املحورية  الريا�شات 
الريا�شي والتي �شيكون للنادي �شاأن كبري خالل 
ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة م��ن خ���الل لع��ب��ي��ه ع����الوة على 
وتلك  ل�شيما  املقبلة  وال�شتحقاقات  امل�شاركات 
اأبناء  كافة  من  وا�شعة  م�شاركة  ت�شهد  الريا�شة 
الدولة وحر�س من الندية على تاأهيل لعبيها 
الدائمة من قبل  واملتابعة  الكبري  الدعم  يف ظل 
احت�����اد الم�������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و وح��ر���ش��ه على 
ومبادئ  راقية  اأه��داف  لها من  ملا  الريا�شة  ن�شر 

اأخالقية .

 واأعرب عن �شعادته بات�شاع رقعة الأن�شطة والفرق 
بان�شمام  الريا�شي  ال�شارقة  ب��ن��ادي  الريا�شية 
يف  ال��ري��ا���ش��ات  ق��اط��رة  اإىل  اجلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة 
النادي  بعد اأن وجه ال�شيخ اأحمد بن عبداهلل اآل 
اللعبة  باعتماد  النادي  اإدارة  ثاين رئي�س جمل�س 
واإدراجها كريا�شة لها وزنها وثقلها �شمن برامج 
النادي واإ�شهارها يف �شهر مار�س املا�شي بح�شور 
ال�شارقة  ل��ن��ادي  ال��ع��ام  ال�شر  اأم��ن  ه��الل  عي�شى 
احتاد  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ب��ط��ران  وي��و���ش��ف 
التدريب  الأندية ومراكز  وم�شوؤول  اجلوجيت�شو 

بالحتاد.
الراغبن  كافة  يرحب  ال�شارقة  نادي  اإىل  وا�شار 
اجلوجي�شتو  ري��ا���ش��ة  ت��دري��ب��ات  اإىل  لالن�شمام 
واك��ت�����ش��اب وت��ع��ل��م م��ه��ارات��ه��ا وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل 
الراقية  الن�شانية  واملبادئ  القيم  من  جمموعة 

التي تفيد املجتمع .
م�شيدا مبا مت توفريه من دعم لوج�شتي من قبل 
موؤكدان  النادي  لدعم  ي�شاف  للريا�شة  الحت��اد 
مكانة  ل��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون  اجل��وج��ي�����ش��ت��و  ري���ا����ش���ة  اأن 
واأهميته على اخلارطة الريا�شية لنادي ال�شارقة 

وابطالها خالل الفرتة املقبلة .

•• بوكيت – اأحمد جمال الدين
ت�شوير – عادل النعيمي

اأوىل  للجوجيت�شو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  خ��ا���س 
والتي  التايالندية  بوكيت  جزيرة  يف  تدريباته 
ال�شاطئية  الآ���ش��ي��وي��ة  الأل���ع���اب  دورة  حتت�شن 
لن�شختها الرابعة ، يف الفرتة من 14 – 23 من 
ال�شهر اجلاري  من اأجل الإ�شتعداد للمناف�شات 
التي تعد حمطة الإنطالق لأبطالنا عرب بوابة 

املحافل الآ�شيوية.

ب6  ال�شاطئية  ال����دورة  يف  الإم�����ارات  وت�����ش��ارك 
األعاب هي اجلوجيت�شو ، وكرة القدم ال�شاطئية 
، والريا�شات اجلوية ، وال�شراع ، واجليت �شكي ، 

والكرة الطائرة بالقدم.
التدريبي  برناجمه  اجلوجيت�شو  فريق  وي��وؤدي 
املدرب  يحر�س  حيث   ، يوميتن  فرتتن  على 
جرعات  تكثيف  ع��ل��ى  ري���رت  م��اي��ك��و  ال��ربازي��ل��ي 
طريق  عن   ، الفنية  وامل��ن��اورات  البدنية  اللياقة 
معدلت  رف���ع  ع��ل��ى  للرتكيز  ال�شباحي  امل����ران 
ال�شرعة وقوة التحمل ، اإىل جانب مران الفرتة 
احلركات  بع�س  مراجعة  �شهد  وال��ذي  امل�شائية 
ال�شيء   ، منوذجى  ب�شكل  وتطبيقها  والأ�شاليب 
العالية  ال��دق��ة واجل��اه��زي��ة  ال���ذي عك�س درج���ة 

التي يتمتع بها لعبو منتخبنا الوطني.
رئي�س  الها�شمي  املنعم  عبد  اأج���رى  جانبه  م��ن 
الحتاد  رئي�س   ، للجوجيت�شو  الإم����ارات  احت���اد 
اإقامة  مب��ق��ر  ه��ات��ف��ي��اً  ات�����ش��اًل  للعبة  الآ���ش��ي��وي 
، اط���م���ئ���ن فيه  ب��ب��وك��ي��ت  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

بالكامل  ال���وف���د  اأع�������ش���اء  ع��ل��ى 
الرتتيبات  كافة  من  والتاأكد 

وال����ت����ج����ه����ي����زات اخل���ا����ش���ة 
�������ش������واء من  ب����ال����الع����ب����ن 

اأو  ال����ف����ن����ي����ة  ال����ن����اح����ي����ة 
التنظيمية.

اأمن  اأك����د ف��ه��د ع��ل��ي  و 
ع�����ام احت������اد الإم��������ارات 
للجوجيت�شو على ثقته 
حتقيق  يف  ال�����ك�����ب�����رية 
املطلوبة  الأه�������������داف 
الأوىل  امل�������ش���ارك���ة  م���ن 
لريا�شة اجلوجيت�شو يف 
امل�شتوى  على  ال����دورات 

اإىل  الآ���ش��ي��وي ، م�����ش��رياً 
امللحوظ  ال����ت����واف����ق  اأن 

ب�������ن ك������اف������ة ال����الع����ب����ن 
امل�شي نحو  والإ���ش��رار على 

اإل  ه��و  م��ا  باإ�شتمرار  التميز 
واإع����داداً  متوا�شل  لعمل  ن��ت��اِج 

اجتياز  اإىل  �شيوؤهلهم   ، م�شتمر 
م�شريتهم  ط��وال  والتحديات  ال�شعوبات  كافة 

الريا�شية.
تتوافر  اجلوجيت�شو  احت���اد  ع��ام  اأم���ن  واأ���ش��اف 
الألقاب والفوز  الكفيلة بح�شد  لدينا اخلربات 
كرثة  لأن  املناف�س،  ك��ان  اأي��ا  امللونة  بامليداليات 
املتعددة  البطولت  يف  والحتكاكات  امل�شاركات 
التكيف مع الظروف  القدرة على  ،منح لعبينا 
من  املن�شود  امل���ردود  انتظار  ثم  وم��ن   ، املختلفة 

قبل جنوم امل�شتقبل يف هذه اللعبة.
العديد  للجوجيت�شو  الوطني  املنتخب  وي�شم 
من العنا�شر املوهوبة بالرغبة يف �شناعة املجد 
وزايد   ، الكتبي  في�شل  ال��واع��د  البطل  اأم��ث��ال   ،
الكعبي ، وعلي الدرعي ، و�شعود احلمادي اإ�شافة 
اإىل باقي الفريق ، اإذ تعهد كافة الالعبن على 
تقدمي اأف�شل ما لديهم من اأداء وعدم ترك اأي 
التتويج  من�شات  اع��ت��الء  م��ن  متكنهم  ف��ر���ش��ة 
لدخول التاريخ من اأو�شع الأبواب ، ل�شيما واأن 

ال��ول��ي��دة التي  ال��ري��ا���ش��ة  امل��ت��وج يف ه��ذه  البطل 
اأدرجت للمرة الأوىل �شمن الألعاب امل�شاركة يف 
ال��دورات الآ�شيوية ، �شيكتب ا�شمه بحروف من 
اأرفع  الذين ح��ازوا على  الأب��ط��ال  ن��ور يف �شجل 
لعبة  م��ي��دال��ي��ات  ب��اك��ورة  باإقتنا�شهم  الأو���ش��م��ة 

اجلوجيت�شو اآ�شيويا.
اإدارة  اأع�����رب م���ب���ارك امل��ن��ه��ايل م��دي��ر  وب������دوره 
عن  اجلوجيت�شو  ب��احت��اد  والت�����ش��ال  الت�شويق 
لعبي  ان��ت��اب  ال��ذي  ال�شديد  باحلما�س  تفاوؤله 

اأدائهم  عقب  الوطني  املنتخب 
اأن  اإىل  امل��ران الأول ، م�شرياً 
املدار�س  من  العديد  هناك 
�شيواجهها  التي  الآ�شيوية 
الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ن��ت��خ��ب 
ال����ق����ارة  ت�������ش���م  ، ح���ي���ث 
منتخبات  ال�������ش���ف���راء 
قوية للغاية مثل البلد 
امل�شت�شيف “ تايالند” 
وغريها  وب��اك�����ش��ت��ان   ،
�شاحبة  ال��������دول  م����ن 
هذه  يف  الطويل  ال��ب��اع 

الريا�شة.
بالتقدم  املنهايل  واأ�شاد 
ي�شهده  ال���ذي  امل��ل��م��و���س 
جمتمع اجلوجيت�شو بعد 
ما   ، اآ�شيوياً  اللعبة  اإدراج 
البالغ  اله��ت��م��ام  على  اأك���د 
على  ال����ك����ب����ري  واحل������ر�������س 
الطبيعية  مكانتها  و�شعها يف 
ل��ت��ف��ر���س ن��ف�����ش��ه��ا ب���ق���وة على 

قائمة الألعاب القتالية خالل الفرتة املقبلة.
اإىل  للجوجيت�شو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وي�����ش��ع��ى 
الظهور بال�شكل امل�شرف والأداء الرائع ، لتمثيل 
ريا�شة الإمارات ب�شكل مميز ، ي�شهم يف اإكتمال 
الفردية  الأل���ع���اب  ل��ك��اف��ة  ال�شحيحة  ال�����ش��ورة 

واجلماعية.
منتخب  اإداري  ال�����ب�����ريق  ي���و����ش���ف  واأو�������ش������ح 
اجلوجيت�شو اأن الهدف الأوحد لكافة الالعبن 

وامليداليات  الأوىل  امل��راك��ز  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة  ه��و 
الفريق  ، حيث جتلى ذلك يف تدريبات  املتنوعة 
اأقيم يف  ال��ذي  املثمر  الداخلي  املع�شكر  �شواء يف 
ال�شابقة  واملواجهات  الربوفات  اأو يف   ، اأبو ظبي 
حيث كان العامل امل�شرتك يف �شتى املنا�شبات هو 
ع��دم ال��وق��وف عند ح��د معن م��ن الإجن����ازات ، 

وم�شاعفة اجلهود يف ال�شتحقاقات القادمة.
التي  ال��ق��رع��ة  لنتيجة  ال��ي��وم  اأب��ط��ال��ن��ا  وينتظر 
، حيث  امل�شاركة  للفرق  املواجهات  كافة  �شتحدد 
يقوم  ح��ن  الآ���ش��ي��وي  الأومل��ب��ي  املجل�س  يجريها 

بالإعالن عن مولد اللعبة ر�شمياً فى اآ�شيا.
واأ�شار لعب منتخبنا الوطني زايد الكعبي اإىل 
ك��ب��رية يف اعتالء  ف��ري��ق الإم�����ارات  اأن ح��ظ��وظ 
قد  الفوز  م�شهد  واأن  ، خا�شة  التتويج  من�شات 
يراودهم  واأ�شبح  الالعبن  جميع  عليه  اع��ت��اد 
ب�شفة م�شتمرة ، ما يعد يف حد ذاته مك�شب كبري 
. كما اأ�شاف الالعب علي الدرعي اأن مناف�شات 
اجلوجيت�شو دائما ما تخلو من املفاجاأت ، ولكن 
لعبي  ك��اف��ة  بها  يتمتع  ال��ت��ي  العالية  ال��ك��ف��اءة 
املنتخب تلهمهم الثقة بالنف�س وعدم النظر اإل 
اأج��ل ترجمة اجلهود  م��ن  ال�شحيح  الجت���اه  يف 

املتوا�شلة يف الإعداد لهذه البطولة.   
وكانت اللجنة املنظمة للدورة الألعاب الآ�شيوية 
اأع���ل���ن���ت ع����ن توزيع   ال���راب���ع���ة ق����د  ال�����ش��اط��ئ��ي��ة 
اإىل  والربونزية  والف�شية  الذهبية  امليداليات 
اأرب��ع��ة )4( لع��ب��ن مب��ا فيهم ال��ث��الث الأوائ���ل 
بال�شافة لكال اخلا�شرين يف الدور قبل النهائي 
على  �شيح�شالن  واللذن  الفردية  املناف�شات  يف 

ميداليتن برونزيتن.

احتاد  وتوجهات  �شيا�شات  اإط��ار  يف 
الإمارات لل�شطرجن برئا�شة �شعادة 
املقبايل  مر�شد  ب��ن  حممد  �شعيد 
الأع�شاء  الأن���دي���ة  م��ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
الآراء  وت��ب��ادل  املعلومات  وحتديث 
ق����ام وف����د جل��ن��ة احل���ك���ام باحتاد   ،
العو�شي  عمر  برئا�شة  ال�شطرجن 
رئي�س جلنة احلكام بزيارة اإىل نادي 
ال��ف��ج��رية ل��ل�����ش��ط��رجن وال��ث��ق��اف��ة ، 
و�شم الوفد كال من احلكم الدويل 
ه�شام الأدهمي واحلكم الدويل هند 
الوفد  ا�شتقبال  ، وكان يف  النعيمي 
عبدالعزيز  ل��ل��ن��ادي  ال��ع��ام  الأم���ن 
العبدويل ومدير العالقات العامة 

خالد احلفيتي.
وقد نقل عمر العو�شي اإىل جمل�س 
اإدارة النادي ، حتيات رئي�س الحتاد 
املقبايل  م��ر���ش��د  ب��ن  �شعيد  ���ش��ع��ادة 

بن  را�شد  الدكتور  العام  وامل�شت�شار 
واأع�شاء جمل�س  الظاهري  ك�شي�س 
العو�شي  واط���م���اأن  الحت����اد  اإدارة 
حيث  م��ن  الالعبن  م�شتوى  على 
علمهم واملامهم بالقوانن اجلديدة 
لل�شطرجن وقام رئي�س جلنة احلكام 
بتقدمي ن�شخة من القانون الدويل 
العربية  باللغة  لل�شطرجن مرتجم 
وفقا لآخر التعديالت وقدم �شرحا 
م����وج����زا لأه������م ال���ت���ع���دي���الت على 
الالعبن  اإط��الع  بهدف  القوانن 
ع���ل���ي���ه���ا  وال����ع����م����ل مب���وج���ب���ه���ا يف 

امل�شابقات القادمة . 
عبدالعزيز  رح�����ب  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
العبدويل الأمن العام للنادي بزياة 
وفد جلنة احلكام باحتاد ال�شطرجن 
وث��م��ن ج��ه��وده��م وح��ر���ش��ه��م على 
بالقوانن  ال��الع��ب��ن  اإمل���ام  متابعة 

العبدويل  واأ���ش��اد  املعدلة  اجلديدة 
ب��ج��ه��ود رئ��ي�����س واأع�������ش���اء جمل�س 
اإدارة الحتاد للنهو�س باللعبة من 
التي مت  الطموحة  خالل اخلطط 
الإعالن عنها لتطوير كافة عنا�شر 
على  الحت��اد  حر�س  وثمن  اللعبة 

التوا�شل مع الأندية.   
وق����ام ال��ع��و���ش��ي ب�����اأداء م���ب���اراة مع 
من�شور  ال�شاعد  ال��ف��ج��رية  لع��ب 
ت�شجيع  اإط��������ار  يف  وذل������ك  خ���ال���د 
اللعبة،  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  ال��الع��ب��ن 
كما قام رئي�س جلنة احلكام باإلقاء 
ت�شمنت  ال���الع���ب���ن  ع���ل���ى  ك��ل��م��ة 
ممار�شة  ع��ل��ى  ال��الع��ب��ن  ت�شجيع 
فوائد  من  لها  ملا  الأذك��ي��اء  ريا�شة 
الذهنية  القدرات  عديدة يف تنمية 
الإيجابية  الفوائد  اإىل  بالإ�شافة 
يف تكوين �شخ�شية الفرد وتدريبه 

على التخطيط والتحليل والقدرة 
على ات��خ��اذ ال��ق��رارات مم��ا ينعك�س 
اخلا�شة  احل����ي����اة  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي���ا 

لالعب وم�شتقبله 
الالعبن  ال���ع���و����ش���ي  ح����ث  ك���م���ا   
ال�����ش��اب��ق��ن ب���ال���ن���ادي ع��ل��ى دخ���ول 
التحكيم من خالل ح�شور  جمال 
دورات اإعداد و�شقل احلكام اجلدد 
التي ينظمها الحتاد لزيادة قاعدة 

التحكيم.
تاأتي زيارة جلنة احلكام من منطلق 
ا�شرتاتيجية الحتاد وجلنة احلكام 
القاعدة  زي�����ادة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ال�شطرجن  حل����ك����ام  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 
وك��ذل��ك ال��ت��اأك��د م��ن اط���الع جميع 
اخلا�شة  القوانن  على  الالعبن 
وحتديثاتها،  ال�����ش��ط��رجن  ب��ل��ع��ب��ة 
واخ���ت���ت���م ع��م��ر ال��ع��و���ش��ي زي���ارت���ه 

لنادي الفجرية بتوجيه ال�شكر اإىل 
ح�شن  ع��ل��ى  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

واهتمامهم  ل��ل��وف��د  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م 
الإيجابية  وال��ن��ت��ائ��ج  ب��ال��الع��ب��ن 

موؤخرا  النادي  نا�شئو  حققها  التي 
يف بطولت الدولة وبطولة العامل 

جنوب  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  للنا�شئن 
اأفريقيا. 

ابن جر�س  يوؤكد دعم اإدارة النادي للريا�سة 

نادي ال�شارقة الريا�شي يبارك لالعبيه من فريق اجلوجيت�شو نتائجهم املتميزة يف بطولة العني املفتوحة 

خا�س مرانه الأول بعزمية وجدية عالية

جوجيت�ش����و االإم����ارات ي�شت�ع����د الأول���ى م�شاركات����ه االآ�شيوي���ة

للتوا�سل مع الأندية و�سرح القوانني اجلديدة لالعبني 

جلنة حكام ال�شطرجن تزور نادي الفجرية

القمزي يفتتح بطولة الروي�ش املفتوحة للكرة
ادارة  مدير  القمزي  عو�س  بن  �شيف  عي�شى  ال�شيد  اأفتتح 
الإ�شكان واخلدمات ملجمع الروي�س بطولة الروي�س الكروية 
ال  وذل��ك بح�شور عدنان عبداهلل   2014 ملو�شم  املفتوحة 
على رئي�س ق�شم اخلدمات الرتفيهية بالروي�س وعدد من 
م�شوؤويل املجمع وفرق البطولة التي ي�شرف علي تنظيمها 
املن�شوري  �شالح  والكابنت  خمتار  ال��دي��ن  �شم�س  الكابنت 
ال�شقيقة  واجلاليات  املوؤ�ش�شات  من  ف��رق   8 �شهدت  والتي 
علي  توزيعها  مت  والتي  باملنطقة  العاملن  من  وال�شديقة 
اأدنوك   ، تكرير  �شركة  الأوىل فرق  جمموعتن وقد �شمت 
فت�شم  الثانية  ام��ا  الأ���ش��دق��اء،   ، الهند  ج��ن��وب   ، للتوزيع 
ف���رق م�����ش��ر ، امل��ت��ح��د ، ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ، واجل���اب���ر.. وقد 

امل�شاركة  ب��ال��ف��رق  امل��ب��اري��ات  ان��ط��الق��ة  ال��ق��م��زي قبل  رح��ب 
امل�شاركة  للفرق  متمنيا  واحلكام  الفريقن  م�شافحة  بعد 
التوفيق وللبطولة النجاح. و�شهدت نتائج مباريات اجلولة 
الفتتاحية لفرق املجموعة الأوىل  فوز فريق �شركة تكرير 
6-�شفر  الهند  2-�شفر وعلي جنوب  للتوزيع  ادنوك  علي 
،ويف نف�س املجموعة فاز فريق الأ�شدقاء علي جنوب الهند 
يت�شدر  وب��ذل��ك  3-�شفر  للتوزيع  ادن���وك  وعلي  2-�شفر 
نقاط   6 ب��ر���ش��ي��د  امل��ج��م��وع��ة الوىل  والأ����ش���دق���اء  ت��ك��ري��ر 
..و�شهدت  الفريقن  ب��ن  الأه����داف  ف���ارق  م��ع  منهما  لكل 
2-�شفر  اأفريقيا  جنوب  علي  م�شر  فوز  الثانية  املجموعة 
3-1 مما كفل لفريق م�شر النفراد  وعلي الفريق املتحد 

6 نقاط ،كما فاز فريق اجلابر  ب�شدارة املجموعة بر�شيد 
علي جنوب افريقيا 6-1 وخ�شر امام املتحد بهدف نظيف 
حقق  ال���ذي  املتحد  ف��ري��ق  ك��ح��ال  ن��ق��اط   3 بر�شيد  ليبقي 
ف��ري��ق م�شر  ام���ام  ب����دوره ع��ل��ي اجل��اب��ر فيما خ�شر  ال��ف��وز 
اليوم  م�شاء  البطولة  مباريات  وت�شتاأنف    .  1-3 بنتيجة 
للبطولة  التمهيدي  ال��دور  مباريات  ختام  باإقامة  الثالثاء 
علي م�شتوى فرق املجموعة الثانية حيث يتقابل م�شر مع 
اجلابر ،ويلعب الفريق املتحد مع جنوب اأفريقيا ،وت�شتاأنف 
الدور  باإقامة مباراتي  املقبل  الأحد  يوم  البطولة  مباريات 
قبل النهائي وقد حتدد يوم الثالثاء القادم موعدا لنهائي 

البطولة مبجمع الروي�س ال�شكني .
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لطيفة   – الغربية  املنطقة   ••
جابر

التي  ل��الإب��ل  بينونة  م��زاي��ن��ة  ���ش��ه��دت  
ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  تقام حتت 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
جلنة  م��ن  وبتنظيم  الغربية  املنطقة 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
اأب����وظ����ب����ي على  ب�����اإم�����ارة  وال����رتاث����ي����ة 
اأ�شهر  ب���ن  ق��وي��ة  ال���ت���وايل، م��ن��اف�����ش��ة 
مالك الإبل يف دولة المارات العربية 
املناف�شات  قوة  املتحدة، خا�شة يف ظل 
ونزاهتها  التحكيم  جل���ان  وح��ي��ادي��ة  
امل�شاركون والفائزون  وهو ما �شهد به 

يف خمتلف اأ�شواط املهرجان .
عا�شد  ب����ن  ع����ب����داهلل  حم���م���د  واأك��������د 
لالإبل  بينونة  مزاينة  مدير  امل��ه��ريي 
اأهمية تقّيد كافة امل�شاركن بالأنظمة 
وال�شروط اخلا�شة باملزاينة، واللتزام 
ب���الأوق���ات امل��ح��ددة ل��دخ��ول الإب����ل، اإذ 
انتهاء  ب��ع��د  م��ط��ي��ة  اأي  دخ����ول  مي��ن��ع 
للدخول، ومينع مالك  املحدد  الوقت 
املزاينة  ����ش���ب���وك  دخ������ول  م����ن  الإب�������ل 
اللجنة،  قبل  م��ن  اإب��ل��ه��م  ا���ش��ت��الم  بعد 
وي��ت��وج��ب الل��ت��زام ب��اجل��دول الزمني 
ل��الأ���ش��واط والم��ت��ث��ال ل��ق��رارات جلنة 
جلنة  اأّن  امل��ه��ريي  واأو���ش��ح  التحكيم. 
الفرز اإذا ارتاأت اأّن املطّية ل ترقى اإىل 
املوا�شفات العامة للمزاينة ف�شوف يتم 
انتقاء  اأّنه يتم  اإىل  ُم�شرياً  ا�شتبعادها، 
اأف�����ش��ل م��وا���ش��ف��ات اجل��م��ال يف الإبل 
والتمييز  املفا�شلة  وت��ك��ون  امل�����ش��ارك��ة، 
ب����ن امل����راك����ز ل����الإب����ل امل�������ش���ارك���ة على 
قرارات  وت��ك��ون  النقاط،  نظام  اأ�شا�س 
اأو  للطعن  قابلة  وغ��ري  نافذة  اللجنة 

اأّي تدخل.

ومن جهته قال حمد حممد ال�شام�شي 
حمليات  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل�����ان  م�������ش���وؤول 
تعمل  امل��ه��رج��ان  اإدارة  اإن  وجم��اه��ي��م 
با�شتمرار على و�شع �شوابط ومعايري 
للمتلقي  لتقدميها  للمزاينات  دقيقة 
ب��ك��ل اح��رتاف��ي��ة ع��ل��ى ق��اع��دة الإتقان 
الأوىل  ال���ق���اع���دة  ي�����ش��ّك��ل  ال���ع���م���ل  يف 
والأ�شا�شية يف جناح اأي م�شروع تراثي 
جلان  اختيار  على  تعمل  كما  تفاعلي، 

التحكيم  من اخلرباء يف هذا املجال.
التحكيم  جل��ان  اأن  ال�شام�شي  واأو���ش��ح 
ل تقوم مبهامها قبل اأن توؤدي الق�شم 
اأم��ام اجلمهور، م�شرياً  على كتاب اهلل 
الت�شنن  جلنة   - هي  اللجان  اأن   اإىل 
جميع  بت�شنن  تقوم  حيث  والت�شبيه 
الإبل  وت�شبيه جميع  امل�شاركة  العمار 
الفرز  وجل��ن��ة   ، وا���ش��ت��ب��ع��اده��ا  املهجنة 
لالنتقال  املر�شحة  الهجن  بفرز  تقوم 

وجلنة  ب��ال��ن��ق��اط  التحكيم  جل��ن��ة  اىل 
طبقا  النقاط  بتوزيع  وتقوم  التحكيم 
ل���ش��ت��م��ارة ال��ت��ح��ك��ي��م وال��ت��دق��ي��ق على 

عملية جمع النقاط واإعالن النتائج. 
ون�����وه م�������ش���وؤول جل����ان ال��ت��ح��ك��ي��م اإىل 
و6  املحليات  لفئة  حمكمن   6 وج��ود 
وبالن�شبة  امل��ج��اه��ي��م،  لفئة  حمكمن 
 3 فهناك  والت�شبيه  الت�شنن  للجان 
و3  الأ�شايل  املحليات  لفئة  م�شبهن 

م�شبهن لفئة املجاهيم.
امل�شابقة  بها يف  امل��ع��م��ول  الآل��ي��ة  وع��ن 
ق���ال ال�����ش��ام�����ش��ي: )ي��ت��م اإدخ�����ال الإبل 
وبعد  ال�شبوك  اإىل  الباكر  ال�شباح  يف 
النتهاء من عملية الت�شنن والت�شبن 
تتم عملية الفرز ومن ثم تبداأ عملية 
ال��ت��ح��ك��ي��م، ح��ي��ث ي��ت��م اإج�������راء قرعة 
و  اأ  ف��ري��ق��ن  لتحديد  املحكمن  ع��ل��ى 
لفريق  بالفرز  اأ  فريق  يقوم  حيث  ب 

الأمر  �شحيح  والعك�س  اأ  ل�  ويحكم  ب 
ال��ن��زاه��ة يف  اإىل حتقيق  ي����وؤدي  ال���ذي 
التحكيم واأن املطية  مت حتكيمها من 
قبل فريقن(. وكانت اللجنة املنظمة 
اأعلنت عن �شروط ومعايري امل�شاركة يف 
مالك  جلميع  فقط  واملتاحة  املزاينة، 
الإبل من اأبناء دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة مم���ن ل ت��ق��ل اأع���م���اره���م عن 
21 �شنة، وذلك بهدف دعم وت�شجيع 
موا�شلة  على  املحلين  الإب���ل  م��الك 
التم�شك بالعادات والتقاليد ال�شيلة، 
ومبا ي�شكل ا�شتعداداً منا�شباً ملناف�شات 
الظفرة  ال�شابعة من مهرجان  الدورة 
الإبل  املقبل مب�شاركة مالك  دي�شمرب 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن 

ب�شكل رئي�س.
واأعلنت اللجنة املنظمة ملزاينة بينونة 
لالإبل عن اإجراء بع�س التعديالت يف 

درجات التحكيم للم�شابقة التي ت�شمل 
علماً  وامل��ج��اه��ي��م،  الأ���ش��اي��ل  املحليات 
والت�شنن  الت�شبيه  جل���ان  ك��اف��ة  ب����اأّن 
اإماراتي  ك���ادر  م��ن  ت��ت��ك��ون  والتحكيم 
ونزاهة  خ����ربة  ذوي  اأع�������ش���اء  ي�����ش��م 
م��ع��روف��ن م��ن اأب���ن���اء دول����ة الإم�����ارات 
ال�شارب  درج��ة  تخفي�س  فتّم  ح�شراً. 
واملجاهيم  امل��ح��ل��ي��ات  ف��ئ��ت��ي  م���ن  ل��ك��ل 
اإىل درجتن فقط من  5 درج��ات  من 
100 درجة، وذلك حر�شاً على  اأ�شل 
احلفاظ على ال�شكل الطبيعي لل�شارب 
اأّي تعديالت، ومّت توزيع  اإج��راء  ومنع 
الدرجات الثالث املتبقية على كّل من 
ك��رب ال���راأ����س، واخل����د، واإ���ش��اف��ة درجة 

ق�شاب اخل�شم.
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة اأع��ل��ن��ت عن 
املزاينة،  يف  امل�شاركة  ومعايري  �شروط 
واملتاحة فقط جلميع مالك الإبل من 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأب��ن��اء دول��ة 
21 �شنة،  اأع��م��اره��م ع��ن  مم��ن ل تقل 
وذل����ك ب��ه��دف دع���م وت�����ش��ج��ي��ع مالك 
التم�شك  املحلين على موا�شلة  الإبل 
ب��ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ال���ش��ي��ل��ة، ومبا 
ملناف�شات  م��ن��ا���ش��ب��اً  ا���ش��ت��ع��داداً  ي�����ش��ك��ل 
الظفرة  ال�شابعة من مهرجان  الدورة 
الإبل  املقبل مب�شاركة مالك  دي�شمرب 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن 

ب�شكل رئي�س.
ال�شماح  امل�����زاي�����ن�����ة  ������ش�����روط  وم�������ن 
فقط،  واح��دة  م��رة  بامل�شاركة  للمطية 
تكون  “ال�شت”  ل�����ش��وط  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اإىل  امل��ف��رودة  �شن  م��ن  امل�شاركة  الإب���ل 
“التالد10”  واأ���ش��واط  احل��اي��ل،  �شن 
م��ن �شن امل��ف��رودة وم��ا ف��وق، واأ�شواط 
وما  امل��ف��رودة  �شن  م��ن  “اجلمل10” 
ف����وق، ع��ل��ى اأن مت��ن��ع م�����ش��ارك��ة الإب���ل 

الأ�شايل  املحليات  اأ�شواط  يف  املهجنة 
وكذلك  الأ�شايل،  املجاهيم  واأ���ش��واط 
متنع م�شاركة املطية املحلقة وم�شاركة 
الإبل املري�شة اأو امل�شابة باأي نوع من 

الفطريات.
كما مينع م�شاركة اأي مطية مت بيعها 
وب��ع��د ذل���ك مت ا���ش��رتج��اع��ه��ا م��ن قبل 
التالد،  اأ���ش��واط  يف  امل�شرتي  اأو  البائع 
باإثبات  الإب���ل  �شاحب  يلتزم  اأن  على 
م��ل��ك��ي��ت��ه ل��ه��ا وت���اأدي���ت���ه ل��ل��ق�����ش��م اأم����ام 
املطية  ب���اأن  يثبت  اأن  وع��ل��ي��ه  ال��ل��ج��ن��ة، 
اأو م���ن امل��ج��اه��ي��م وه����ي غري  حم��ل��ي��ة 
مهجنة ح�شب علمه ومعرفته، وكذلك 
التزام املالك باأداء الق�شم باأنه مل يقم 
بتخدير اأو ربط اأو �شبغ املطية لتغيري 
م�شارك  كل  والتزام  الطبيعي،  �شكلها 
ب���ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى �����ش����روط وق����وان����ن 

املزاينة، 

 ال�شوؤون ال�شالمية داعم ا�شرتاتيجي 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��م��زاي��ن��ة  ح��ر���ش��ت 
ل��ل�����ش��وؤون الإ����ش���الم���ي���ة والأوق��������اف يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
ل���الإب���ل املقامة  ب��ي��ن��ون��ة  دع���م م��زاي��ن��ة 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  رع����اي����ة  حت����ت 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
جلنة  من  وبتنظيم  الغربية،  املنطقة 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
وبرعاية  اأب����وظ����ب����ي،  يف  وال����رتاث����ي����ة 
الر�شمية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  ودع���م 
هذا  دع��م  بهدف  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
يج�شد  ال��ذي  املهم  التاريخي  احل��دث 
جزء موروث الأباء والأج��داد واملتمثل 
واملحافظة  ل��الإب��ل  بينونة  م��زاي��ن��ة  يف 
الأ�شيلة  العربية  الإب��ل  �شاللت  على 
ودع����م م��الك��ه��ا. وق����ال ���ش��ل��ط��ان زايد 
باملنطقة  الهيئة  ف��رع  مدير  امل��زروع��ي 
الغربية اإن دعم الهيئة للمزاينة ياأتي 
الإ�شهام  يف  ا�شرتاتيجيتها  من  كجزء 
والثقافة  ال��دي��ن��ي  ال���وع���ي  ت��ن��م��ي��ة  يف 
العتدال  ق��ي��م  وغ���ر����س  الإ����ش���الم���ي���ة 
قيم  اأن  اإذ  امل��ج��ت��م��ع،  يف  وال��ت�����ش��ام��ح 
التاريخي،  تنبع من مورثه  الإن�شانية 
لف��ت��اً اإىل اأن ه��ذه امل��زاي��ن��ة م��ا ه��ي اإل 
ج����زء م���ن ه����ذا امل�������وروث، ول ب���د من 
املجالت  كافة  يف  املجتمعية  امل�شاركة 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  حتافظ  التي 

وتعززها لدى الأجيال النا�شئة.
وت��ع��م��ل ه��ي��ئ��ة الأوق�������اف ع��ل��ى تاأمن 
من  قريبة  مواقع  يف  موؤقتة  م�شاجد 
املزاينة وعزب مالك البل وامل�شاركن 
امل����زاي����ن����ة، كما  امل��ن��ت�����ش��رة يف حم���ي���ط 
وقته  يف  الأذان  رف����ع  ع��ل��ى  حت���ر����س 
والكتيبات  وال��وع��اظ  الأئ��م��ة  وت��وف��ري 

الإر�شادية والتوعوية.

•• العني - الفجر 

مت�شك لعبو اأ�شبال فريق العن لكرة اليد ب�شدارتهم لفرق املجموعة 
الثانية لدوري هذا املو�شم وتربعوا على قمة جدول الرتتيب ورفعوا 
 11-15 ال�شعب  تغلبهم على �شيفهم  بعد  16 نقطة  اإىل  ر�شيدهم 
الدوري  بطولة  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  م��ن  ال�شاد�شة  اجل��ول��ة  م��ب��اراة  يف 
العام والتي اأقيمت ع�شر ال�شبت من هذا الأ�شبوع على �شالة مدر�شة 
النهيانية واإنتهى �شوطها الأول بتعادل الفريقن بنتيجة 5-5. وبهذه 
 13 جمعوا  اأن  بعد  ال��ث��اين  مركزهم  يف  ال��ك��وم��ان��دوز  يبقى  النتيجة 

نقطة.
جاء الأداء متكافئاً بن الفريقن يف �شوط اللعب الأول لينتهي بالتعادل 

جمريات  على  �شيطرته  يفر�س  اأن  اإ�شتطاع  العن  اأن  اإل  الإي��ج��اب��ي 
م�شتغاًل  كفته  ب��ه  رج��ح  طيباً  فنياً  م�شتوى  وي��ق��دم  ال��ث��اين  ال�����ش��وط 
ويزيد  الآخ��ر  تلو  الهدف  لي�شجل  ال�شيوف  فيها  وقع  التي  الأخطاء 
من الفارق بن الفريقن ، وقد حاول لعبو ال�شعب اللحاق بالفريق 
امل�شيف ومعادلة النتيجة اإل اأنهم مل يتمكنوا من ذلك ليوا�شل العن 

تفوقه و�شيطرته على اأحداث هذا ال�شوط حتى �شافرة النهاية.
يذكر اأن هذا هو الفوز اخلام�س لفريق اأ�شبال يد العن الذين حققوا 
ذهاباً  اأي�شاً  ال�شعب  وعلى  واإياباً  ذهاباً  يا�س  بني  على  قبل  من  الفوز 
الأهلي وتعر�شوا خل�شارة واحدة جاءت من فريق احتاد  وعلى  واإياباً 
على  ومواجهته  الأهلي  على  �شيفاً  العيناوي  الفريق  و�شيحل  كلباء، 

�شالته يوم 22 من نوفمرب اجلاري.

توا�شلت لليوم الثالث على التوايل مناف�شات الأ�شبوع الريا�شي ملنت�شبي 
ال�شرطة  احت��اد  مع  بالتن�شيق  يقام  وال��ذي  عجمان  يف  الأمنية  املنطقة 
الريا�شات  خمتلف  يف  مناف�شة  ام�����س  الفعاليات  و�شهدت  ال��ري��ا���ش��ي. 
مركز  يف  اأقيمتا  اللتان  وال��ب��ل��ي��اردو  البولينج  ريا�شتا  ومنها  املعتمدة 
القدم  وك��رة  احلبل  و�شد  الطاولة  تن�س  اإىل  اإ�شافة  للبولنج  الإم���ارات 
وامل�شابقة الثقافية وغريها من الألعاب التي �شهدت ح�شورا وم�شاركة 
نتائج  حتقيق  اإىل  امل�����ش��رتك��ن  م��ن  ك��ل  �شعي  ظ��ل  يف  ك��ب��رية  ومناف�شة 
اإيجابية . واأ�شاد �شعادة العميد علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام 
على  امل�شاركن  جميع  وحث  البطولة  تنظيم  مب�شتوى  عجمان  �شرطة 
ورفع  اجل�شم  �شحة  يف  الريا�شي  الأ�شبوع  هذا  من  ال�شتفادة  �شرورة 
الفعاليات  هذه  اأن  واأك��د   . الداخلية  ملنت�شبي  البدنية  اللياقة  م�شتوى 
حتفز منت�شبي املنطقة الأمنية على بذل املزيد من اجلهد يف العمل .. 

م�شريا اإىل دورها البارز يف الق�شاء على اأمرا�س الع�شر املتعلقة بال�شمنة 
وحتقيق زيادة الإنتاج والن�شاط . وبداأت فعاليات الأ�شبوع الريا�شي التي 
تقام بالتن�شيق مع احتاد ال�شرطة الريا�شي مبناف�شات كرة القدم ومتثل 
الفرق املناف�شة القيادة العامة ل�شرطة عجمان والإدارة العامة لالإقامة 
و�شوؤون الأجانب والإدارة العامة للدفاع املدين. وكانت فعاليات الأ�شبوع 
الريا�شي ملنت�شبي املنطقة الأمنية بعجمان قد انطلقت يف بداية الأ�شبوع 
اجلاري وت�شتمر حتى يوم اخلمي�س املقبل . ويت�شمن برنامج الفعالية 
الطاولة  وت��ن�����س  وال��ب��ل��ي��اردو  و���ش��د احل��ب��ل  ال��ق��دم  ك���رة  لعبة منها   20
العمرية  الفئات  وح�شب  والن�شاء  للرجال  وامل�شي  والرماية  وال�شباحة 
ال�شروط  ح�شب  الثقافية  وامل�شابقات  الريا�شية  الأل��ع��اب  من  وغريها 
املحددة والتي �شتقام يف ال�شالت الريا�شية املغلقة لنادي �شباب عجمان 

وعلى كورني�س ال�شفيا يف عجمان. 

توا�شل مناف�شات االأ�شبوع الريا�شي ملنت�شبي املنطقة االأمنية يف عجمان بالتن�شيق مع احتاد ال�شرطةاأ�شبال العني يك�شبون ال�شعب ويوا�شلون �شدارتهم لدوري اليد

حمكمًا لفئتي املحليات واملجاهيم و6 اأع�ساء للجان الت�سنني والت�سبيه  12

من����اف�ش���ة قوي����ة بني اأ�شه����ر م���الك االب����ل فى مزاين����ة بينون�������ة

طواف  م��ن  الثانية  للن�شخة  املنظمة  اللجنة  اعلنت 
دب���ي ال����دويل ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ام�����س جمموعة 
تنطلق  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الن�شخة  ال��ت��ع��دي��الت يف  م��ن 
القادم  ال�شابع من فرباير  اإىل  الرابع  الفرتة من  يف 
امل�����ش��ت��وى العاملي  ال��ط��واف اىل  ت��رق��ي��ة  ب��ع��د ان مت��ت 
60 يف املائة عن العام ال�شابق  وزادت م�شافته بن�شبة 
 . ك��ي��ل��و م����رتا   663 اإىل  امل�����ش��اف��ة  اإج���م���ايل  ل��ي�����ش��ل 
درجة  ورف��ع  الزمن  �شباق  اإل��غ��اء  التعديالت  وت�شمل 
الطواف وهو ما �شيتيح الفر�شة امام اكرب عدد من 
يف  تغيري  اىل  ا�شافة  للم�شاركة  امل�شنفن  الدراجن 
بع�س م�شارات ال�شباق لتمر مبناطق جديدة مل تكن 
وينطلق  الأوىل  الن�شخة  يف  ال�شباق  خ��ارط��ة  �شمن 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  اأم���ام  م��ن  ك��ل مراحله  ال�شباق يف 
دبي  م��ع��امل  اأح���د  عند  وينتهي  البحرية  للريا�شات 
العام  مكان  نف�س  يف  الطواف  ختام  و�شيكون  ال��ب��ارزة 
ال�شابق مبنطقة برج خليفة . واأعلنت اللجنة املنظمة 
ام�����س ع���ن م�����ش��ارك��ة اليطايل  يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي 
يعد  ال��ذي  الطريق  بقر�س  امللقب  نيبايل  فين�شينزو 
ال��ط��واف ا���ش��اف��ة ك��ب��رية للحدث وحتديا  ظ��ه��وره يف 
�شعبا يف مواجهة امل�شاركن حيث يعترب نيبايل واحدا 
اأك��رب ثالث  الذين حققوا  ال��دراج��ن  اثنن من  من 
 2014 ب��ط��واف فرن�شا  ب��ف��وزه  ال��ع��امل  ب��ط��ولت يف 
 .2010 اأ�شبانيا  وط��واف   2013 ايطاليا  وط��واف 
دبي  ملجل�س  العام  الم��ن  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  وثمن 
املوؤ�ش�شات  ت��ع��اون  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الريا�شي 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  واخل��ا���ش��ة يف  احل��ك��وم��ي��ة 
يف  ال��ط��واف  لإجن���اح  خ�شو�شا  ودب��ي  عموما  املتحدة 
الأوىل  الن�شخة  اأرق��ام  وتناول حارب  الوىل.  ن�شخته 
من الطواف .. مبينا اأن مئات املالين من امل�شاهدين 
تابعوا احلدث يف 102 دولة بثت قنواتها التلفزيونية 
اجلودة  ع��ايل  ال��ب��ث  وبتقنية  ر�شمي  ب�شكل  ال��ط��واف 
ب��ث��ت اخبارا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ن��وات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
تابع  كما  ال��ع��امل  دول  جلميع  ال��ط��واف  ع��ن  وتقارير 
اأخبار الطواف عرب املواقع اللكرتونية قرابة 136 
اإعالمي  باهتمام  البطولة  وحظيت  مت�شفح  مليون 
كبري. وقال حارب  لقد تلقينا العديد من ال�شادات 
الحتاد  من  الطواف  من  الأوىل  الن�شخة  نهاية  بعد 
الإعالمية  وال���وف���ود  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  ال����دويل 
ووك������الت الأن���ب���اء ال��ت��ي ح�����ش��رت م���ن خم��ت��ل��ف دول 
لكنها  بها  نعتز  �شهادات  وهي  الطواف  ملتابعة  العامل 
وجتعلنا  م�شاعفة  م�شوؤولية  حتملنا  ذات��ه  الوقت  يف 
لأن  �شذدز�ش�س  زاأ���س  �شركائنا يف  بالتعاون مع  ن�شعى 
نقدم ن�شخة ثانية اأكرث متيزا ون�شل لآف��اق اأرح��ب . 
لإطالق  املنظمة  اللجنة  ا�شتعدادات  عن  حت��دث  كما 
للدراجات  ال��دويل  دب��ي  ط��واف  من  الثانية  الن�شخة 
يف  �شتكون  الطواف  قرية  اأن  اإىل  م�شريا   .. الهوائية 

من  لقربه  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي 
م�شارات املراحل اجلديدة للطواف .. مبينا ان املوقع 
الطالع  الطواف  ل�شيوف  الفر�شة  �شيتيح  اجلديد 
ح��ارب عن  ق��رب. وك�شف  الفرق عن  ا�شتعدادات  على 
كانت  ال��ط��واف  ع��ن  وا���ش��ع��ة  ترويجية  اإط���الق حملة 
ال���زوار  ب��داي��ت��ه��ا يف دب���ي م���ول ع��رب ج��ن��اح زاره اآلف 
خالل ثالثة اأيام .. م�شيفا ان احلملة �شتتوا�شل يف 
بجديد  للتعريف  الأخ��رى  الت�شوق  ومراكز  امل��دار���س 
لتحديد  ال�شحف  يف  ترويجية  حملة  م��ع  ال��ط��واف 
و�شرح م�شارات املراحل الأربع .  و�شرح رئي�س اللجنة 
لتحقيقها  ي�شعون  التي  الأه���داف  للطواف  املنظمة 
م���ن خ���الل ه���ذا احل����دث وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ن�����ش��ر ثقافة 
املجتمع  اأف��راد  وت�شجيع  الهوائية  ال��دراج��ات  ريا�شة 
على ممار�شتها ملا لها من فوائد عديدة وكبرية على 
ال�شحة والن�شاط و�شعادة الأفراد وكذلك الرتويج ملا 
ودبي  املتحدة عموما  العربية  الإم��ارات  دولة  ت�شهده 
النواحي  خمتلف  يف  تطور  م��ن  التحديد  وج��ه  على 
وتخطيط  والعمران  ال�شياحة  جم��الت  يف  خ�شو�شا 
اأن الطواف فر�شة لنقدم للعامل �شورة  امل��دن. وقال 
وحا�شرنا  ال��زاخ��ر  تراثنا  ب��ن  الفريد  التالقي  ع��ن 
متثل  جاليات  فيه  تعي�س  ال��ذي  والن�شجام  امل��زده��ر 
وطننا  وي��ع��م��ل��ون يف  يقيمون  دول���ة   200 م��ن  اأك���رث 
على  يتوافدون  الذين  ال��زوار  اإىل مالين  بالإ�شافة 
وطننا على مدار العام .  كما قام �شعيد حارب بتكرمي 
برعاية  �شاركت  التي  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
الن�شخة الوىل من احل��دث وذل��ك تقدير جلهودهم 
يف جناح احلدث وهي هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي 
وط����ريان الإم�����ارات وق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���ش��ي��ة والقيادة 
العامة ل�شرطة دبي و القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة واحتاد الإمارات 
ودائرة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الهوائية  للدراجات 
ال�شياحة والت�شويق التجاري واإعمار ونخيل ودبي اآي 
والنابودة لل�شيارات والفطيم لل�شيارات. وك�شف حريز 
امل��ر ب��ن ح��ري��ز م��دي��ر ال��ط��واف ع��ن م�����ش��ارات مراحل 
الطواف الأربع وقام ب�شرح تفا�شيل امل�شارات والطرق 

من خالل فيلم مت عر�شه على احل�شور. 
واأو�شح حريز اأن املرحلة الأوىل للطواف �شتحمل ا�شم 
كيلومرتا   145 مل�شافة  ومتتد  الحت��اد  علم  مرحلة 
يتم  ال��ت��ي  باملنطقة  م���رورا  علي  جبل  نحو  وتنطلق 
ثم   2020 اك�شبو  ا�شت�شافة  من�شاآت  ت�شييد  فيها 
العودة من منطقة دبي مارينا ثم �شارع اجلمريا لعدة 
لفات وتكون النهاية قرب علم الحتاد. وحتدث مدير 
الطواف عن املرحلة الثانية التي حتمل ا�شم مرحلة 
النخلة مبينا اأن طول م�شارها يبلغ 185 كيلومرتا 
ومتر باملدينة الأكادميية وم�شمار �شباقات الهجن ثم 
م�شمار القدرة للدراجات الهوائية ثم العودة باجتاه 

ث��م ج��زي��رة نخلة جمريا فيما حتمل  ج��زر اجل��م��ريا 
املرحلة الثالثة ا�شم مرحلة ال�شحراء و تبلغ م�شافتها 
205 كيلومرتات وتنطلق من نقطة البداية باجتاه 
منطقة حتا حيث متر بطرق �شحراوية و�شيتم من 
خالل املرحلة املرور قرب �شل�شلة جبال احلجر �شرق 
�شبه اجلزيرة  �شرق  الأع��ل��ى يف  وه��ي اجلبال  ال��دول��ة 
العربية. وا�شار حريز اىل ان املرحلة الرابعة والخرية 
من الطواف وهي الأق�شر بن املراحل ويبلغ طولها 
128 كيلومرتا ومتر مبناطق عديدة يف و�شط دبي 
ل�شباقات اخليول وحديقة  بينها م�شمار ميدان  من 
م�شرف واملمزر و ديرة واخلور وميناء را�شد ثم املرور 
يف �شارع جمرياوتكون نقطة النهاية عند برج خليفة. 
وق��ال اأن��ه مت م��راع��اة الكثري م��ن ال��ع��وام��ل املهمة يف 
الطوافو�شت�شمل  وم��راح��ل  ال�شباق  م�شارات  حتديد 
خريطة الن�شخة الثانية العديد من املناطق اجلديدة 
التي �شيمر بها املت�شابقون ا�شافة اىل مناطق اأخرى 
الطواف لنقدم  الن�شخة الوىل من  بها يف  امل��رور  مت 
ل��ل��ع��امل م���ن خ����الل ال���ط���واف ����ش���ورة م��ت��ك��ام��ل��ة عن 
العامل  �شاهدها  التي  اللوحة  تكمل  الرائعة  مدينتنا 

يف الن�شخة الوىل من الطواف .
ومن جانبه اأعلن الدراج اليطايل فين�شينزو نيبايل 
�شيكون  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  ال���دويل  دب��ي  ان ط��واف 
مبثابة انطالقة ملو�شمه مع فريقه باعتباره اول �شباق 
يخو�شه يف عام 2015 .. م�شيفا انه �شعيد بالتواجد 
يف دبي وواثق من ان الطواف �شيحقق جناحا كبريا.. 
يحمل  امل�����ش��ار  وان  خا�شة  للم�شاركة  حما�شا  مبديا 
حتديات كبرية بالن�شبة له. وقال اتواجد يف دبي منذ 
ايام يف اجازة وقد اعجبت كثريا بهذه املدينة اجلميلة 
ا�شتمتعت  وق��د  يحتاجه  م��ا  ك��ل  ل��زائ��ره��ا  توفر  التي 
ب���الج���واء ال��رائ��ع��ة يف دب���ي واخ����ذت دراج��ت��ي وذهبت 
اىل ال�شحراء و�شاهدت الكثري من ال�شياح والجانب 
باخت�شار  دبي  ا�شهى طعام يف  وتناولت  املدينة  داخ��ل 
واأ�شاف    . بينكم  و�شعيد بوجودي هنا  املدينة  احببت 
�شراكة  �شت�شكالن  الدراجات  وريا�شة  دبي  ان  اأعتقد 
الدراجات  �شباقات  جن��اح  م��ق��وم��ات  ك��ل  لأن  ناجحة 
الطواف  ه��ذا  يف  م�شاركتي  ان  واأرى  دب��ي  يف  متوفرة 
اإع��الن��ه مثري  ال���ذي مت  امل�����ش��ار  ك��ث��ريا لأن  �شتفيدين 
بالتحديات  لأن��ه ملئ  يكون ممتعا  ان  واتوقع  للغاية 
الدويل  دب��ي  ل��ط��واف  املنظمة  اللجنة  اعلنت  وق��د   .
التجاري  دب��ي  بنك  م��ع  الت��ف��اق  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
ليكون راعيا للقمي�س الزرق الذي يرتديه مت�شدرو 
املراحل و�شيكون دبي التجاري مبوجب هذه التفاقية 
هو الراعي الأبرز يف هذا احلدث . وقدم �شعادة �شعيد 
ال�شكر  للطواف  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  ح��ارب 
لبنك دبي التجاري.. موؤكدا انه من البنوك الوطنية 

التي تهتم باجلوانب الجتماعية. 

يف بادرة جديدة لتعزيز توا�شله املجتمعي ودعما 
يف ا�شرتاتيجيته يف حتقيق اأجواء ريا�شية حتقق 
نادي  اإدارة  ت��واك��ب  الت�شجيع  م��ن  ج��وا  ل��رواده��ا 
مبادراتها  لتطلق  الريا�شية  الفعاليات  ال�شعب 
يف  واملجتمعية  الثقافية  اللجنة  اأن�شطة  �شمن 

اإن�شاء »خيمة نادي ال�شعب خلليجي 22«.
النادي  اأم��ام مقر  التي �شتقام  �شاأن اخليمة  ومن 
خ��ي��م��ة �شخمة  ع��ل��ى  وحت���ت���وي يف جت��ه��ي��زات��ه��ا 
ومكيفة داخلها �شا�شة بالزما �شخمة اإ�شافة اإىل 
كاأ�س  بطولة  م��ب��اري��ات  لعر�س  �شغرية  �شا�شات 
عن  ف�شال  اخليمة  ل��رواد  مبا�شر  ب�شكل  اخلليج 
الوعي  ب��ث  م��ن  اخليمة  ب��ه  �شتقام  ال��ذي  التميز 

الريا�شي  وموؤازرة املنتخب الوطني.
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��دوخ��ي  يا�شر  واأ���ش��ار 
واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اللجنة  ورئ��ي�����س  ال�شعب 
العر�س  هذا  يف  منه  واإ�شهاماً  النادي  اأن  بالنادي 
بن  �شامل  ال�شيخ  الكروي اخلليجي وحتت رعاية 

اإدارة نادي  القا�شمي رئي�س جمل�س  عبدالرحمن 
تلك  تد�شن  يف  ب���ادر  الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  ال�شعب 
اخليمة لتوفري جو من املتابعة والت�شجيع طوال 
انعقاد مباريات الكاأ�س اعتباراً من يوم اخلمي�س 

املقبل.
واو�شح الدوخي اأن النادي و�شع كافة التجهيزات 
ل���ش��ت��ق��ب��ال امل�����ش��ج��ع��ن وت����وف����ري م���ك���ان �شحي 
عالوة  اخلليجية  ال��ع��رو���س  ومتابعة  للت�شجيع 
على القيام بعدد من امل�شابقات والأفكار والتي من 
بينها م�شابقة التوقعات لنتائج مباريات البطولة 
وغريها مع تنظيم حما�شرات عن الريا�شة وبث 

الوعي الريا�شي.
ال�شعباوية  اخليمة  بتنفيذ  عهد  النادي  اأن  وبّن 
من  ل�شتفادة  املعار�س  لتنظيم  اأدم��ارك  ملوؤ�ش�شة 
ف��ري��ق عمل  ت�شكيل  م��ع  امل��ج��ال  ه��ذا  خرباتها يف 
جناح  ل�شمان  للنادي  املنت�شبن  املتطوعن  من 

احلدث. 

وك�شف الدوخي اأن افتتاح اخليمة �شريافقه دعوة 
املفاآجات  عن  الع��الن  بجانب  ال�شخ�شيات  كبار 
نوعية  اإ�شافة  لتكون  اخليمة  ل��رواد  �شتتاح  التي 
وم�����ش��اه��م��ة ب����ارزة م��ن ن����ادي ال�����ش��ع��ب يف تدعيم 

م�شاركة املنتخب الوطني يف كاأ�س اخلليج.
من جانبه اأ�شار عبداهلل �شلطان الدح اأمن ال�شر 
العام لنادي ال�شعب الثقايف الريا�شي اأن اخليمة 
الهادف  ال��ري��ا���ش��ي  للت�شجيع  م��ل��ت��ق��ى  ���ش��ت��م��ث��ل 
الوطني  منتخبنا  م���وازرة  ع��ن  للتعبري  وموقعا 
حر�س  تعزيز  على  ع��الوة  اخلليجي  م�شواره  يف 
تلك  خ��الل  من  املجتمعي  التوا�شل  على  النادي 

اخليمة .
اخليمة  ل�����زي�����ارة  م����دع����و  اجل���م���ي���ع  اأن  واأك���������د 
ال�شعباوية وال�شتمتاع بكافة من خدماتها والتي 
للريا�شين  تهيئتها  على  ال��ن��ادي  اإدارة  حر�شت 

واجلماهري.

اللجنة املنظمة لطواف دبي الدويل للدراجات الهوائية 
تعلن عن عدد من التعديالت يف الن�شخة اجلديدة

لإتاحة املجال للجماهري ملتابعة املباريات وموؤازرة املنتخب

نادي ال�شعب ينظم خيمة نادي ال�شعب خلليجي ٢٢

ت��وج ف��ري��ق األ��ع��اب ال��ق��وى ب��ن��ادي الإم�����ارات بذهبية 
بطولة الإمارات لألعاب القوى التي احت�شنتها اإمارة 
دبي م�شاء اأم�س الول فيما ح�شل الالعب عبد العزيز 
ال��ف��ردي و�شمت  ف��ئ��ة  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  �شبيت ع��ل��ى 
ق��ائ��م��ة الأب���ط���ال ال��الع��ب��ن ع��ب��د اهلل ع���ادل مندين 

وع��ب��د ال��رح��م��ن ع���ادل م��ن��دين وحم��م��د علي حممد 
بقيادة  اهلل  عبد  ح�شن  و���ش��امل  �شبيت  العزيز  وعبد 
امل����درب ه���ادي حم��م��د ك���رمي. وت��ق��دم حم��م��د اأحمد 
بهذه  الإم����ارات  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شكر  ب��ن 
املنا�شبة بال�شكر جلميع لعبي األعاب القوى بالنادي 

.. كما اأثنى على جهود مدرب الفريق الكابنت هادي 
حممد كرمي الكعبي منوها بان فريق العاب القوى 
ومبا حققه من اجناز ونتائج متميزة جعل من نادي 
الإمارات كيانا ريا�شيا متميزا يف جمال األعاب القوى 

بف�شل مثابرتهم وان�شباطهم يف التمارين. 

نادي االإمارات يتوج بذهبية بطولة القوى على م�شتوى الدولة
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الفجر الريا�ضي

ارتفاع  ���ش��ل��ّي��م  ب���ن  ت���وق���ع حم��م��د 
اأعداد �شائقي ال�شيارات والدراجات 
امل�شاركن  الإم���ارات���ي���ن  ال���ن���اري���ة 
ال�شحراوية  الإم����ارات  بطولة  يف 
وامل�شاهمة يف حتقيق اأرقام قيا�شية 
ت�شتعد  وال��ت��ي  للبطولة،  ج��دي��دة 
ملو�شم  ال���ث���ال���ث���ة  ج���ول���ت���ه���ا  ل��ع��ق��د 
الأ�شبوع  نهاية   2015-2014

اجلاري. 
و����ش���ت���ق���ام اجل����ول����ة ال���ث���ال���ث���ة من 
جولت  �شت  من  املوؤلفة  البطولة 
مب�شاركة  اجل���م���ع���ة،  ي����وم  ���ش��ب��اح 
اللقب  عن  امل��داف��ع  الفهيم،  اأحمد 
وامل�شارك  ال�شيارات  فئة  ومت�شدر 
ب�����ش��ي��ارة م��ن ن���وع ب��ولري�����س، فيما 
البلو�شي  حممد  زم��ي��اله  يت�شدر 
الدراجات  فئتي  امل�شغوين  وحميد 
الرباعية  وال�����دراج�����ات  ال���ن���اري���ة 

الكوادز على التوايل. 
فيه  ي���ح���ق���ق  ال�������ذي  ال�����وق�����ت  ويف 
متقدمة  نتائج  الثالث  ال�شائقون 
املحلية  البطولة  ومتميزة، حتظى 
عدد  مب�شاركة  الثاين  مو�شمها  يف 
الإماراتين،  املت�شابقن  من  كبري 
وي�����رى ب���ن ���ش��ل��ّي��م، رئ��ي�����س ن���ادي 
وال�شياحة،  ل��ل�����ش��ي��ارات  الإم������ارات 
ال�شائقن  م����ن  اأك������رب  ع������ددا  اأن 

الإماراتين �شي�شاركون يف اجلولت 
القادمة من البطولة. 

وق������ال ب����ن ����ش���ل���ّي���م، رئ���ي�������س احت����اد 
ال�شيارات  ل���ري���ا����ش���ة  الم����������ارات 
وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة: لق���ت هذه 
قبوًل  ت�شكيلها  وطريقة  البطولة 
ال�شائقون  ق��ب��ل  م��ن  وا���ش��ت��ح�����ش��ان��اً 
ت���ق���ام على  ف���ه���ي   ، الإم�����ارات�����ي�����ون 

للغاية  وم��ث��رية  ق�شري،  م�شار 
وتقام  ك��ب��ري  ب�شكل  وتناف�شية 
ق�شرية  زم��ن��ي��ة  ف����رتة  ���ش��م��ن 

)�شاعتان(.
وا�شاف: نتوقع م�شاركة املزيد من 
املحرتفن الإماراتين يف البطولة، 
خا�شة يف فئة ال�شيارات، ويف الوقت 
طبيعة  اأن  م��ن  مت��ام��ا  ن��ث��ق  نف�شه 

من  املزيد  �شت�شجع  ال�شل�شلة  هذه 
لالنخراط  وال�����ش��ائ��ق��ن  ال�����ش��ب��اب 
بطولة  وت��ق��ام  امل�شتقبل.  يف  فيها 
بتنظيم من  ال�شحراوية  الإمارات 
واحتاد  لل�شيارات  الإم����ارات  ن���ادي 
ال�شيارات  ل���ري���ا����ش���ة  الإم�����������ارات 

النارية ودع��م من تاغ  وال��دراج��ات 
ه��وي��ر ال�����ش��رق الأو����ش���ط – راعي 
وال�شريك  ال���ر����ش���م���ي  ال���ت���وق���ي���ت 

املوؤ�ش�س. 
ال��ب��ط��ول��ة من  اأن مت��ك��ن��ت  وب���ع���د 
للمرة  م�شاركة   100 ا�شتقطاب 

اجلولة  يف  امل���و����ش���م  ه����ذا  الأوىل 
الأوىل، يف حن ا�شتقطبت اجلولة 
قيا�شيا  رقما  البطولة  من  الثانية 
135 �شائق �شيارات  ل�  اأكرب و�شل 
ودراجات نارية. ومع الرتكيز على 
امل�شاركات  ح�����ش��ر  مت  ال�����ش��الم��ة، 

يف ال����دراج����ات ال���ن���اري���ة وال���ك���وادز 
 120 ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة  يف اجل���ول���ة 
املقعودي  اأحمد  ومتكن  م�شاركة.  
من الفوز بفئة ال�شيارات يف اجلولة 
الثانية ب�شيارته من نوع بولري�س 
بالفوز  رغبته  على  للتاأكيد  بقي 

املركز  اأن  الرغم من  باللقب، على 
مكنه  الفهيم  حققه  ال��ذي  الثامن 
م��ن م��وا���ش��ل��ة ���ش��دارت��ه للرتتيب 

العام. 
من جهته متكن مت�شدر الرتتيب 
العام للدراجات النارية، البلو�شي، 
م����ن حت���ق���ي���ق ال����ف����وز يف اجل���ول���ة 
الأوىل للبطولة، يف حن حل ثالثا 
يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م��ت��خ��ل��ف��ا عن 
الربيطاين جايك �شيبتون وحممد 
بنقطة  م��ت��ق��دم��ا  ل��ي��ب��ق��ى  ج��ع��ف��ر 
واحدة على الكويتي �شاحب املركز 
اللقب  على  املناف�شة  لكن  ال��ث��اين، 
اأي  يف  ت��ت��غ��ري  اأن  ومي���ك���ن  حت���ت���دم 
وق��ت.  ويف فئة ال� 450 �شي �شي، 
ي�شارك البلو�شي اإىل جانب كل من 
عبداهلل،  را�شد  ال�شنقيطي،  �شعيد 
املرزوقي،  عادل  البلو�شي،  �شلطان 
د�شمال،  حممد  الرميثي،  خلفان 
املن�شوري،  حممد  �شماك،  حممد 

اأحمد املهريي وحمدان العلي. 
الإماراتي  ال�شائق  ويت�شدر  ه��ذا 
خ��ال��د ال��ف��ال���ش��ي ف��ئ��ة ال���دراج���ات 
فوق 450 �شي �شي، اأما امل�شغوين 
بعد  الرباعية  ال��دراج��ات  فيت�شدر 
ان فاز يف اجلولة الوىل وحل ثالثا 

يف اجلولة الثانية. 

اأعلنت هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية عن ا�شتكمال 
اأحد ع�شر لعبا من املنتخب الوطني الأول لكرة القدم 
ت�شجيل  مبركز  الوطنية  للخدمة  الت�شجيل  لإج��راءات 
الرحمانية يف ال�شارقة. وغادر الالعبون مع�شكر التدريب 
يف ال�شعودية و�شول اإىل دبي لإمتام اإجراءات الت�شجيل 
خالل �شاعات قليلة ليتمكن الالعبون من العودة ظهر 
اليوم التايل على جناح ال�شرعة ملتابعة تدريباتهم التي 
كاأ�س  بطولة  يف  مل�شاركتهم  ا�شتعدادا  اإليها  يخ�شعون 
اخلليج العربي خليجي 22 التي �شتنطلق يف العا�شمة 
ال�شعودية الريا�س اخلمي�س املقبل. وكان احتاد الإمارات 
العربية املتحدة لكرة القدم قد ك�شف عن اأ�شماء الالعبن 
الأح��د ع�شر وه��م.. عبد العزيز �شنقور - علي خ�شيف 

اإ�شماعيل �شامل -  - علي �شامل - عامر عبد الرحمن - 
خالد عي�شى - خمي�س ا�شماعيل - حممد اأحمد - حممد 
وحر�شا  عبا�س.  وليد   - العنزي  مهند   - الرحمن  عبد 
الوطن يف  الوطني يف متثيل  دوره��م  متابعة  منها على 
ب�شرعة  ووجهت  تعاونا  الهيئة  اأبدت  الريا�شية  املحافل 
اإجراءات ت�شجيلهم ليتمكنوا من العودة اإىل مع�شكرهم 
التدريبي يف الدمام حيث با�شروا تدريباتهم منذ التا�شع 
والع�شرين من اأكتوبر املا�شي. اجلدير بالذكر اأن لعبي 
املنتخب الوطني اأظهروا رغبتهم بحما�س بالغ يف تاأدية 
واجبهم الوطني وحر�شا �شديدا على ا�شتكمال اإجراءات 
الت�شجيل قبل اإنتهاء املوعد املحدد للت�شجيل يف اخلدمة 
الوطنية وذلك بح�شب ما �شمحت لهم ظروف التدريب 

اإذ تكبدوا عناء ال�شفر من واإىل املع�شكر التدريبي وذلك 
يف خالل اأقل من 24 �شاعة. وعن الأثر الإيجابي الذي 
حممد  ق���ال  ال��الع��ب��ن  ع��ل��ى  الت�شجيل  عملية  ت��رك��ت��ه 
الوطنية  املنتخبات  جلنة  ع�شو  الظاهري  حماد  عبيد 
م�شرف عام املنتخب الوطني اإن لعبي املنتخب الوطني 
الريا�شية  امل��ح��اف��ل  ع��ل��ى مت��ث��ي��ل وط��ن��ه��م يف  م��ع��ت��ادون 
ل��ل�����ش��اب الإم���ارات���ي الريا�شي  وت��ق��دمي ���ش��ورة م�����ش��رف��ة 
اآخ��ر هي  نوع  لتقدمي �شورة من  ي�شتعدون  اليوم  لكنهم 
الغايل  يبذل  ال��ذي  الريا�شي  الإم��ارات��ي  ال�شاب  ���ش��ورة 
الظاهري  وبح�شب  الوطن.  خدمة  �شبيل  يف  والرخي�س 
العايل  الوطني  اإح�شا�شهم  عن  املنتخب  لعبو  عرب  فقد 
مبنتهى اجلددية ومل يتقاع�شوا اأو يتهاونوا يف الرد على 

الت�شجيل  اإج����راءات  وت��واف��دوا ل�شتكمال  ال��واج��ب  ن��داء 
ا���ش��ت��ع��دادا ل��الل��ت��ح��اق ب��اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة ..م���وؤك���دا اأن 
ا�شتكمالهم الإجراءات ل يعني عدم م�شاركتهم يف خليجي 
اآثار  ل��ربن��ام��ج اخل��دم��ة  ي��ك��ون  اأن  املنتظر  واأن���ه م��ن   22
اإليه �شواء كان لناحية  اإيجابية على الالعبن املنت�شبن 
املعنويات  رف��ع  لناحية  اأو  البدنية  اللياقة  م�شتوى  رف��ع 
واملهارات القيادية وروح الفريق والن�شباط. من جانبه 
قال الالعب مهند العنزي باأنه ي�شعر اليوم ببالغ ال�شعادة 
الوطنية  باخلدمة  لاللتحاق  الت�شجيل  من  متكن  كونه 
وقال اإن اأداءه للخدمة الوطنية هو اأقل ما ميكن له ولأي 
علي  الالعب  واأك��د  العزيزة.  لدولتنا  يقدمه  اأن  مواطن 
على  وو�شام  له  �شرف  هي  الوطنية  اخلدمة  اأن  خ�شيف 

���ش��دره ف��ه��و ي�شعى خل��دم��ة ال��ب��الد م��ن م��وق��ع��ه احلايل 
كريا�شي وقال اليوم اأتاحت له اخلدمة الوطنية الفر�شة 
خل��دم��ة ال���وط���ن م���ن م��وق��ع ج��دي��د وه����و ي��ع��ت��رب نف�شه 
الفر�شة. و�شكر خ�شيف  حمظوظا للح�شول على هذه 
القيادة الر�شيدة على دعمها الدائم واملتوا�شل ملواطني 
الريا�شة.  الدولة يف خمتلف املجالت خا�شة يف جمال 
بت�شجيله  اع��ت��زازه  عن  عرب  فقد  ا�شماعيل  خمي�س  ام��ا 
مع�شكر  اإىل  للدخول  تلهفه  وع��ن  الوطنية  اخلدمة  يف 
التجربة احلما�شية. كما حتدث  التدريب وخو�س هذه 
امل��ح��اف��ل الريا�شية  ب��رف��ع علم الإم����ارات يف  ع��ن ف��خ��ره 
القيادة  اإ�شعاد  على  الفريق  وحر�س  وحر�شه  الدولية 

الر�شيدة و�شعب الإمارات.

هيئة اخلدمة الوطنية توؤكد ا�شتكمال اإجراءات ت�شجيل 11 العبا من املنتخب الوطني لكرة القدم

حن  كبرية  مفاجاأة  ديبورتيفو  موندو  اإل  �شحيفة  فجرت 
والتي  الفخذ  اإ�شابة يف  يعاين من  ليونيل مي�شي  اأن  اأك��دت 
تعيقه حتما عن تقدمي م�شتوى كبري يليق ب�شمعته كالعب 

املا�شية  ال�����ش��ن��وات  ت��رب��ع يف  على ع��امل��ي 
القارة  يف  الأف�����ش��ل��ي��ة  ع��ر���س 

يرتك  اأن  ق���ب���ل  ال���ع���ج���وز 
الأوحد  ملناف�شة  ال��ري��ادة 
ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون����ال����دو، 
وك����������ان ل����ي����و ق������د ع���ان���ى 
م����ن اإ�����ش����اب����ات ك���ث���رية يف 

الفرتات ال�شابقة حتى اإنه 
الكال�شيكو  بنف�شه يف  ج��ازف 

يوم اخلام�س  ريال مدريد  اأمام 
اإذ  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  م��ن  والع�شرين 

لعب م�شابا يف الكاحل وذلك بعدما 
ت���ع���ر����س ل���ت���دخ���ل ع��ن��ي��ف يف م���ب���اراة 

اأجاك�س مبلعب كامب نو .
ال�شهرية  الكتالونية  ال�شحيفة  وذك��رت 

الفخذ  اآلم يف  يعاين من  مي�شي  اأن 
على  كثريا  اأعاقته  والتي  الأي�شر 

ال���ق���ي���ام ب������دوره ك��م��ا ي���ج���ب، اإذ 
ذك����رت اأن����ه مل ي��ك��ن ق���ادرا 

على اجلري كثريا اأمام 
اأمل�����ريي�����ا وه������و ما 

يف�شل  ج��ع��ل��ه 
ت�شجيل  يف 
ال���������ه���������دف 
له   251

ت������اري������خ  يف 
ال�����������������������������دوري 

وحتدثت  الإ�����ش����ب����اين، 
طبيب  ع���ن  م���ون���دو  اإل 
بر�شلونة ريكاردو برونا، 
ف���اأف���ادت اأن����ه ن�����ش��ح ليو 

تتفاقم  اأن  قبل  بالراحة 
حالته. 

اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
الأرج���ن���ت���ي���ن���ي رف�������س ذلك 

وي�شر على اللعب يف كل مرة، 
اأثناء  اإنه يرف�س تغيريه  حتى 

امل��واج��ه��ات، وه��و ما لن يكون يف 
الإ�شابة  تفاقم  لإمكانية  �شاحله 

واب��ت��ع��اده بعد ذل��ك مل��دة طويلة 
عن املالعب.

ليونيل  ي���ف���ل���ح  ومل 
مي�شي يف الت�شجيل 

الثالثة  ل���ل���م���رة 
ع����ل����ى ال�����ت�����وايل 
ال�����������������دوري  يف 
وذلك  الإ���ش��ب��اين 

اأمام ريال مدريد، �شيلتا فيغو واأملرييا، علما باأنه خ�شر اأول 
مواجهتن وفاز يف الثالثة، ويعترب هذا الرقم هو الأ�شوا ل� 
اأمام ليفانتي  اإذ ف�شل يف الت�شجيل  مي�شي منذ مطلع العام، 
على مرتن يف كاأ�س امللك والدوري الإ�شباين قبل اأن يف�شل 
اأمام  اأي�شا ليغيب  اأمام مالغا يف الدوري الإ�شباين  يف ذلك 
اإياب الدور ربع النهائي بكاأ�س امللك  اأخرى يف  ليفانتي مرة 

ثم يعود للعب اأمام فالن�شيا وي�شجل من ركلة جزاء. 
وعلقت بع�س ال�شحف العاملية هو هذا الإخفاق فاأكدت 
اأن لعنة زارا هي من تالحقه وذل��ك لأن��ه يبحث 
ع���ن م��ع��ادل��ة رق���م اأ����ش���ط���ورة ب��ي��ل��ب��او منذ 

مباراة اإيبار قبل الكال�شيكو.
الأوىل  امل���رة  ه��ذه  تعترب  ول 
ي����ع����اين م���ن���ه���ا ليو  ال����ت����ي 
م��������ن ��������ش�������وء احل��������ظ، 
مر  واأن  ���ش��ب��ق  ح��ي��ث 
ب��ف��رتات ك��ث��رية مل 
فيها  ي���������ش����ج����ل 
م�شريته  خ����الل 
م�����ع ب���ر����ش���ل���ون���ة، 
وت��ع��ت��رب اأط�����ول فرتة 
مل ي�شجل فيها الالعب 
 ،2007-2006 مو�شم 
ي�������ش���ج���ل يف  ح����ي����ث مل 
متتالية  م��ب��اراة   12
املناف�شات  ك����ل  يف 
وذل��ك اأم��ام كل من 
ت�شيلي  ل��ي��ف��رب��ول، 
على  و�شرق�شطة 
م�������رت�������ن ل���ك���ل 
بجانب  ف��ري��ق، 
اإ������ش�����ب�����ي�����ل�����ي�����ة، 
ف�����ال�����ن�����������ش�����ي�����ا، 
را����������ش���������ي���������ن���������غ 
����ش���ان���ت���ان���دي���ر، 
دي����ب����ورت����ي����ف����و 
لك������ورون وري����ال 

مدريد. 
ليونيل  اأن  ي���ذك���ر 
لعب  ق�����د  م���ي�������ش���ي 
م�شريته  خ������الل 
م������ع ب���ر����ش���ل���ون���ة 
م���ب���اراة،   440
فيها  و���ش��ج��ل 
هدفا   365
ف����ي����م����ا غ����اب 
عن الت�شجيل 
 213 يف 
بداية  م�����ب�����اراة 
م������������ن م������و�������ش������م 

.2005-2004

���ش��ارك الأ���ش��ب��اين ج��وزي��ب ج���واردي���ول امل��دي��ر الفني 
الرمزي  ال�شتفتاء  يف  الأمل��اين  ميونيخ  بايرن  لنادي 

اإقليم  حكومة  نظمته  نيا ال���ذي  لو كتا
ل���ل���وق���وف ع���ل���ى ال������راأي 
م�شاألة  م���ن  ال�����ش��ع��ب��ي 
ان��ف�����ش��ال الإق���ل���ي���م عن 

اأ�شبانيا.
وق��������ال ج�������واردي�������ول يف 
�شحفية  ت�������ش���ري���ح���ات 

ب�شوته  الإدلء  بعد 
م����������������ن خ�����������الل 

مراكز  اأح�����د 
الق����رتاع يف 
 : نة �شلو بر
ل�شنا  ن���ح���ن 
اأربعة  جم��رد 

اأ������ش�����خ�����ا������س 
اأنا�س  ه���ن���اك   ..

يرغبون  ك��ث��ريون 
ي�شبحوا  اأن  يف 

.. عندما  م�شموعن 
الكثري  ه���ن���اك  ي���ك���ون 

من النا�س التي تطالب 
ب���ه���ذا ف����ال مي���ك���ن لأي 
يحرمهم  اأن  ق����ان����ون 

منه .
ال�شتفتاء  ي���ح���م���ل  ول 

امل��ذك��ور ال��ذي ج��رى اأم�س 
ر�شمية،  ���ش��ف��ة  اأي  الأول 

الد�شتورية  املحكمة  اأن  حيث 
اأبطلت  ال����ش���ب���ان���ي���ة  ال���ع���ل���ي���ا 

تنظيمه هذا الأ�شبوع، ورغم ذلك 
هرع ما يجاوز املليون �شخ�س اإىل 

بينهم  م��ن  الق����رتاع  �شناديق 
املدرب الكتالوين ال�شاب.

ج�������واردي�������ول  ي����خ����ف  ومل 
النف�شالية،  م��ي��ول��ه  اأب�����دا 

ف��ق��د ����ش���ارك يف ال��ع��دي��د من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن اأج�����ل دعم 

ا�شتقالل كتالونيا.
وظ����ه����ر ج��������واردي��������ول يف 
املا�شي  ���ش��ب��ت��م��رب  اأي���ل���ول 

املقاطع  اأح��������د  خ������الل 

امل�����ش��ورة م��داف��ع��ا ع��ن ح��ق احل��ك��وم��ة ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة يف 
ت�شرين  التا�شع من  ر�شمي يف  �شعبي  ا�شتفتاء  تنظيم 
ثان نوفمرب اجلاري، وهو ما يخالف �شراحة ن�شو�س 

الد�شتور الأ�شباين.
وم��ن ناحية اأخ���رى، اأع���رب امل���درب الأ���ش��ب��اين من 
خالل ت�شريحاته ال�شحفية عن ثقته بقدرة 
م��واط��ن��ه ل��وي�����س ان��ري��ك��ي امل��دي��ر الفني 
لفريق بر�شلونة على حتقيق النجاح 

مع الفريق الكتالوين.
واأو�������ش������ح ج������واردي������ول: 
ل����وي���������س ان���ري���ك���ي 
��������ش�������وف ي���ح���ق���ق 
النجاح ولكن كل 
احلياة  يف  ���ش��يء 
يحتاج اإىل وقت 
القدم  ك�����رة   ..
مرحلية  عملية 

.
واأ�شاف املدير الفني لبايرن ميونيخ: 
الملانى الأمر لي�س تويل القيادة ثم يف 
نوفمرب اأ�شبح بطال يف كل �شيء .. كل 
���ش��يء ي��ح��دث يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب .. يف 
بان�شيابية  الأم��ور  ت�شري  الأحيان  بع�س 
 .. مكلفة  ت��ك��ون  الآخ����ر  البع�س  ويف 
بهم يف بطولة  اأ���ش��ط��دم  األ  اأمت��ن��ى 

دوري اأبطال اأوروبا .
وق�����اد ج�����واردي�����ول ب��ر���ش��ل��ون��ة يف 
وجنح  التاريخية  ع�شوره  اأزه��ى 
متطورة  لعب  طريقة  تطبيق  يف 
للغاية اأحدثت ثورة يف عامل كرة 
القدم مبعاونة لعبن كبار مثل 
ليونيل مي�شي واأندري�س اني�شتا 

وت�شايف هرينانديز.
الذي  ان��ري��ك��ي  لوي�س  ويحمل 
تدريب  يف  ج�����واردي�����ول  خ��ل��ف 
عام  لرب�شلونة  الرديف  الفريق 
كاهله  على  ثقيال  عبئا   ،2008
ه���ذا امل��و���ش��م ل��ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى تقارب 
امل�شتوى بن فريقه وغرميه التاريخي 
الذي �شهد طفرة هائلة يف  ريال مدريد 
كارلو  الإيطايل  قيادة  حتت  الفنية  قدراته 

اأن�شيلوتي.

بن �سلّيم يرى باأن امل�ساركة الإماراتية يف البطولة ال�سحراوية يف ارتفاع

املتناف�شون من االإمارات يف فئات ال�شيارات والدراجات النارية يت�شدرون قوائم الرتتيب 
يف الوقت الذي تتوجه فيه البطولة لعقد جولتها الثالثة

مي�شي يلعب م�شابا وبر�شلونة يخفي 
حالته احلقيقية

جوارديوال واثق من جناح 
انريكي مع بر�شلونة 

ريبريي يعزو ارتفاع 
م�شتواه اىل غوارديوال 

اعترب الفرن�شي فرانك ريبريي لعب و�شط بايرن ميونيخ الملاين، ان 
غوارديول  بيب  ال�شباين  احل��ايل  ملدربه  يعود  عرو�شه  م�شتوى  ارتفاع 

وذلك ح�شب مقابلة ن�شرت اليوم على موقع البوند�شليغه.
وقال ريبريي )31 عاما( �شاحب القمي�س رقم 7 يف النادي البافاري 
وال��ذي عاد منذ فرتة اىل املالعب بعد �شفائه من ا�شابة يف وتر اخيل 
قدمه اليمنى: بف�شل بيب )غوارديول( ا�شبحت اف�شل بكثري كالعب 
وا�شاف: لقد �شار بامكاين اللعب يف جميع املراكز وابدل دائما مكاين 
مع زمالئي خالل املباريات بهدف ان ل يتمكن املناف�س يف الفريق الخر 
من تكوين فكرة على ما ينتظره وهذا ما يجعلنا نحقق دائما النجاحات 

كما ح�شل موؤخرا ال�شبت مع فرنكفورت .
الفوز  اىل  ق��ادت��ه  التي  لياقته  ا�شبوع  نحو  منذ  ا�شتعاد  ري��ب��ريي  وك��ان 

بجائزة اف�شل لعب عام 2013.
ومتكن ريبريي من ح�شول فريقه على ركله جزاء يف املباراة التي فاز 
يهدف  ان  قبل  وذل��ك  ا�شبوع  قبل   1-2 دورمت��ون��د  بورو�شيا  على  فيها 
متريرتن حا�شمتن اىل توما�س مولر يف املباراة التي تغلب فيها على 

فرانكفورت 4-�شفر ال�شبت.
كما برز ريبريي الربعاء املا�شي يف لقاء فريقه يف مناف�شات دوري ابطال 

اوروبا عندما �شجل احد الهدفن يف مرمى روما اليطايل.
واكد ريبريي: ما زلنا منلك ال�شيطرة هذا املو�شم ون�شعر باننا اف�شل 
م��ن امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي ون��ح��ن ق����ادرون ع��ل��ى ال��الع��ب يف خ��ط��ط خمتلفة 

وحتقيق خطورة اكرث على اخل�شم .

دورمتوند يفتقد 
�شقراطي�ش ا�شبوعني 

�شيفتقد خل��دم��ات مدافعه  ان��ه  ام�����س  دورمت��ون��د  بورو�شيا  ن���ادي  اع��ل��ن 
اليوناين الدويل �شقراطي�س ملدة ا�شبوعن ب�شبب تعر�س الخري ل�شابة 
يف ق�شلة ال�شاق خالل املباراة التي فاز فيها فريقه على مون�شنغالدباخ 

1-�شفر ام�س الأول الحد.
وك�شف طبيب النادي ان الالعب ا�شيب ب�شعر يف ق�شلة ال�شاق، و�شيلتحق 
بدوره  �شيغيب  ال��ذي  هوملز  مات�س  اي�شا  ت�شم  التي  امل�شابن  بقائمة 

ا�شبوعن.
و�شيغيب �شقراطي�س بالتايل عن املباراة امام بادربورن التا�شع يف الدوري 
امل�شاركة يف  يتمكن من  لكنه قد  احل��ايل،   22 يلتقيه يف  املحلي عندما 

اللقاء مع ار�شنال بعد 4 ايام يف مناف�شات دوري ابطال اوروبا.
وكان �شقراطي�س )26 عاما( تعر�س لال�شابة ب�شبب عرقلة اندريه هان 

يف الدقيقة 82، والتي نال ب�شببها خام�س بطاقة �شفراء هذا املو�شم.
النهائي من دوري  ال��دور ثمن  بلوغه  بورو�شيا دورمت��ون��د �شمن  وك��ان 
ابطال اوروبا، لكنه جنح الحد بو�شع حد خلم�س هزائم يف الدوري حن 

�شعد من املركز الخري اىل املركز اخلام�س ع�شر بر�شيد 10 نقاط.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يفاجاأ بابنه �شمن ع�شابة �شرقته
اأحد جتار الأغنام يف املنطقة ال�شرقية ال�شعودية  فوجئ 
باأن ابنه من �شمن ع�شابة ا�شتولت على ما يقارب ال�186 
األف ريال من داخل �شاحنته اأثناء توقفها ب�شوق املا�شية.

الوطن  ل�شحيفة  وفقاً  ال�شرقية،  املنطقة  �شرطة  كانت 
ال�شعودية، قد األقت القب�س على 3 �شباب منهم �شعوديون 
على خلفية �شرقتهم مبلغ 186 األف ريال من اأحد جتار 
الأغنام مبحافظة حفر الباطن ال�شعودية ليت�شح اأن اإبن 
�شرقوا  ال��ذي��ن  الل�شو�س  �شمن  م��ن  ك��ان  ال��ب��الغ  مقدم 
املبلغ من والده. واأفاد الناطق الإعالمي ل�شرطة املنطقة 
على  القب�س  مت  باأنه  الرقيطي،  زي��اد  العقيد  ال�شرقية 
يزال  فيما ل  الأغ��ن��ام،  تاجر  �شرقة  املتورطن يف  3 من 

البحث جارياً عن املتهم الرابع. 

القب�ش على قاتل تخفى 33 عامًا
�شعودي  مواطن  �شبط  من  ال�شعودية  ال�شلطات  متكنت 
33 عاماً وكان قد فر  متورط بجرمية قتل قبل حوايل 
تلك  ط��وال  اململكة  اإىل  يعد  ومل  اليمنية  الأرا���ش��ي  اإىل 
لليمن،  املحاذية  ع�شري،  منطقة  �شرطة  وقب�شت  امل��دة. 
اإىل  ع��ائ��داً  ك��ان  عندما  املطلوب  ال�شتيني  امل��واط��ن  على 
اأن الق�شية  اململكة مت�شلاًل من اجلارة اليمن، ومتوهماً 

دفنت بوفاة املغدور. 
اإنه  اململكة،  غ��رب  جنوب  ع�شري،  منطقة  �شرطة  وقالت 
نظام  وخم��ال��ف��ي  املت�شللن  لتعقب  اأم��ن��ي��ة  حملة  اأث��ن��اء 
الإقامة مت �شبط عدد من الأ�شخا�س املقيمن بطريقة 
غري نظامية بوادي ردوم، اإثر حماولتهم الت�شلل اإىل داخل 
اأحدهم بعد ال�شتباه به وبالتحقيق  اململكة حيث �شبط 
قتل  جرمية  بارتكاب  اتهم  واأن  �شبق  ب��اأن��ه  اع��رتف  معه 
1403 هجرية )1982م( وعلى  العام  الريا�س  مبنطقة 
اإىل اليمن منذ ذلك الوقت ومل  اإثر ذلك هرب مت�شلاًل 
ت�شبق له العودة. واأ�شافت اأنه بالرجوع اإىل التعاميم مت 
�شرطة  اإىل  املتهم  اإحالة  ومت��ت  ذل��ك،  �شحة  من  التاأكد 
منطقة العا�شمة الريا�س. ومل تعِط ال�شرطة تفا�شياًل 

حول اجلرمية التي متت قبل حوايل 33 عاماً.

اجلوز اأغلى من الذهب 
يحمل املزارع يل بفخر جوزتن متماثلتن يف يده ياأمل 
اأن يجني منهما مبلغا طائال، ففي ال�شن قد يباع اجلوز 
باأ�شعار اأغلى من الذهب. ويوؤكد يل زانهوا وهو يقف يف 
ظل اأ�شجار اجلوز التي جنى منها ثروة اأن الأ�شعار ارتفعت 

ارتفاعا �شديدا. ومل نكن لنتخيل ذلك قبل �شنوات .
اإىل  الأج���رة  �شيارات  �شائقي  من  جميعهم،  فال�شينيون 
مرورا  ال��ع��ام��ة،  احل��دائ��ق  يف  اجلال�شن  ال�شن  يف  الكبار 
اليد  يف  جوزتن  حمل  يحبون  الأن��ف��اق،  قطارات  بركاب 
ومتريرها بن ال�شابع والراحة، يف اأي وقت من النهار.

وبح�شب مبادئ الطب التقليدي، ت�شاعد هذه املمار�شات 
باأنها  يل  ويقر  الدموية.  ال��دورة  حت�شن  على  القدمية 

مفيدة لل�شحة .
وكانت قوقعات اجلوز ت�شتخدم للعب يف بالط الباطرة 
اأ�شبحت  وه��ي  امل��ي��الد،  بعد   220 ال��ع��ام  منذ  ال�شن  يف 
خالل حكم �شاللة ت�شينغ )1644 - 1912( تثري اهتمام 

النخبة يف البالد.

اكت�شاف فريو�ش الغباء 
اكت�شف علماء اأمريكيون بال�شدفة، فريو�شاً جديداً مل ُير�شد من قبل، قادر على اإ�شابة الإن�شان وجعله اأكرث غباء، 

والتقليل من قدراته الإدراكية واملعرفية.
الطحالب يف  ي�شيب  ال��ذي  الفريو�س  اأن   ، نربا�شكا  وجامعة  الطبية،  هوبكنز  لكلية جونز  املنتمون  العلماء  واأك��د 
اإدراك  الإدراكية لالإن�شان، مثل  الوظائف  التاأثري على  الإن�شان، ميكنه  اكت�شافه من قبل لدى  يتم  الأ�شا�س، ومل 

املكان اأو املعاجلة الب�شرية.
وجاء اكت�شاف الفريو�س بال�شدفة، بينما كان العلماء عاكفن على درا�شة علمية متعلقة بامليكروبات التي ت�شيب 
حلق الإن�شان. واكت�شف العلماء اأن احلم�س النووي يف حناجر الأ�شخا�س الأ�شحاء يطابق احلم�س النووي لأحد 

الفريو�شات، التي ت�شيب الطحالب اخل�شراء، بح�شب �شحيفة اإندبندنت الربيطانية.
وعرث العلماء على الفريو�س يف 40 �شخ�شا، من �شمن 90 �شاهموا بالدرا�شة.

بالفريو�س هي  امل�شابن  نتائج  امل�شرتكن، وكانت  و�شلوكية خمتلفة جلميع  اختبارات معرفية  الباحثون  واأجرى 
اأن الكت�شاف اجلديد، ميثل دليال وا�شحا على  اإىل  واأ�شار عامل الفريو�شات، روبرت يولكن،  الأقل ب�شكل وا�شح. 

مدى قدرة الكائنات احلية الدقيقة يف ج�شم الإن�شان على تغيري اإدراكه و�شلوكه.
ون�شرت الدورية الر�شمية لالأكادميية الوطنية للعلوم بالوليات املتحدة الأمريكية، نتائج الدرا�شة.
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يحول طفله اإىل رجل حديدي 
اأمريكي اإىل طريقة مبتكرة، يف حماولة ملنح طفله الذي  اأب  جلاأ 
على  التغلب  م��ن  ليتمكن  ال�شجاعة،  اأ�شهر   4 عمره  يتجاوز  مل 
من  الأوىل  ال�شهور  اأم�شى  اأن  بعد  امل��ن��زل،  اإىل  وال��ع��ودة  امل��ر���س 
امل�شت�شفى، وذل��ك عن طريق ت�شميم زي رجل حديدي  حياته يف 
مقطع  ه��ارت  اإي��ري��ك  ون�شر  الهالوين.  عيد  يف  الطفل  لريتديه 
فيديو على يوتيوب، ي�شرح فيه طريقة �شنع الزي، ليكون جاهزاً 
لريتديه الطفل يف العيد، وا�شتخدم مناذج ورقية يف البداية لر�شم 
مب�شد�س  وا�شتعان  فلينية،  م��ادة  اإىل  ينقله  اأن  قبل  التم�شميم، 
نيويورك  اأوردت �شحيفة  ما  الزي بح�شب  اأج��زاء  الغراء لتجميع 

دايلي نيوز الأمريكية.
واأ�شار هارت اإىل اأنه ا�شتوحى هذه الفكرة، بعد اأن �شاهد طفله الذي 
ولد قبل الأوان وهو ي�شارع من اأجل احلياة، وقد ا�شتعان الأطباء 
بالأنابيب والأ�شالك لإبقائه على قيد احلياة، وهذا ما حدث مع 

الرجل احلديدي الذي �شمم البدلة للحفاظ على حياته.
التي تطلبت من هارت عماًل طوياًل  البدلة  اأن  وعلى الرغم من 
الطفل  ب��اأن  يعتقد  اأن��ه  اإل  دقيقة،  م��ن  لأك��رث  طفله  يرتديها  مل 
ي�شتحق هذا التعب، وقد ح�شل بالنهاية على زي مميز للهالوين، 

قد مينحه ال�شجاعة للبقاء على قيد احلياة.

فرار جماعي لقردة من حديقة حيوانات
جنحت جمموعة من قردة البابون يف الفرار من قف�شها يف حديقة 
ب�شبب  عدة  ل�شاعات  ليبيا(  )�شرق  بنغازي  يف  للحيوانات  اجل��الء 
35 قردا  اأن  ال��زوار بقفل باب القف�س.  واأو�شح �شهود  اأح��د  عبث 
البابون فرت من قف�س يف حديقة اجل��الء يف و�شط  من ف�شيلة 
مدينة بنغازي.  واأ�شاف هوؤلء اأن هذه القردة انت�شرت يف ال�شوارع 
نتيجة  العالية  والأبنية  الأ�شجار  وت�شلقت  احلديقة  من  القريبة 

حالة الهلع التي انتابتها بعد مالحقة ال�شكان لها. 
العاملن يف  اأن  ال�شويهدي  اأكد مدير احلديقة توفيق  املقابل،  يف 
احلديقة وال�شكان قاموا حتى وقت متاأخر من ليل الأحد بجمع 

كل القرود الهاربة من حديقة اجلالء عدا قردين اثنن فقط . 
وقال ال�شويهدي اإن القرود مل تبتعد عن احلديقة كثريا، وانت�شرت 

يف حميطها وت�شلقت املباين العالية القريبة منها . 
ي��زال ق��ردان من ف�شيلة  35 ق��ردا، وما  واأو�شح عدد القرود يبلغ 
مقابل  مبنى  فوق  متواجدان  ولكنهما  اإرجاعهما  يتم  مل  البابون 

للحديقة، و�شتتم اإعادتهما . 

ذباب الف�شاء ي�شل اإىل االأر�ش
من  وجياًل  ف�شاء  رواد  ث��الث  ام�س،  رو�شية  ف�شائية  مركبة  نقلت 
ال��ذب��اب ال���ذي ن�����ش��اأ يف ال��ف�����ش��اء، م��ن حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة اإىل 
هم  الثالثة  الف�شاء  رواد  اأن  رو�شيا  �شوت  اإذاع���ة  وذك���رت  الأر�����س. 
اأف����راد ط��اق��م ق��ي��ادة حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة يف ال��ف��رتة الأخ����رية، 
والأوروبي  فايزمان  ريد  والأمريكي  �شورايف  مك�شيم  الرو�شي  وهم 
األك�شندر جري�شت، وقد عادوا اإىل الأر�س يف العا�شر من ت�شرين ثان 
نوفمرب اجلاري، على منت مركبة ف�شائية رو�شية من طراز �شويوز 
. وحملت املركبة �شويوز تي اإم اإيه13- اإم اأي�شا ذباب الف�شاء ، وهي 
جتارب  �شياق  يف  الدولية  الف�شاء  حمطة  منت  على  ن�شاأت  ح�شرات 
ت�شتهدف درا�شة تاأثري انعدام الوزن على منو الكائنات احلية املتعددة 
اخلاليا. وهبطت القمرة التي ا�شتقلها رواد الف�شاء العائدون وذباب 
يف  مهمته  يوا�شل  ال��ذي  الطاقم  ويتاألف  كازاخ�شتان.  يف  الف�شاء، 
�شاموكوتيايف  الك�شندر  الرو�شي  من  الآن  الدولية  الف�شاء  حمطة 

املمثلة امل�سرية رانيا املالح لدى و�سولها حل�سور حفل افتتاح مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل يف قلعة �سالح الدين بالقاهرة. )رويرتز(والرو�شية يلينا �شريوفا والأمريكي باري ويلمور.

الكرديات يت�شبنب يف انتحار 51 رجاًل
اأ�شارت اح�شائيات �شادرة عن منظمة احتاد رجال كرد�شتان ، اإىل اأن ال�شهر 
بينها قتل  396 رج��ال، من  الن�شاء حلقوق  �شهدت خرق  الخ��رية  الع�شرة 

خم�شة رجال وانتحار 51 اآخرين.
وقال �شكرتري احتاد رجال كرد�شتان برهان علي فرج، يف ت�شريحات ملوقع 
ال��زوج��ي��ة وطرد  العنف اجل�����ش��دي واخل��ي��ان��ة  اإن  الل���ك���رتوين،  ن��ي��وز  �شفق 
الرجال امل�شنن كانت ثالثة مظاهر للعنف الذي واجهه الرجال على يد 

الن�شاء يف القليم.
اإذ �شهدت  ، �شهد تزايد اخلروقات يف حق الرجال،   2014 اأن عام  واأ�شاف 
الفرتة من الول من كانون ثان يناير 2014 وحتى الول من ت�شرين ثان 
نوفمرب 2014 ، ت�شجيل 396 ق�شية عنف �شد الرجال، من بينها انتحار 
انه ف�شال عن مالحظة  اآخرين على يد ن�شاء، مبينا   5 51 رجال ومقتل 
ازديادا  ذات��ه��ا �شهدت  ال��ف��رتة  ف��ان  ال��رج��ال  ازدي���اد ظ��اه��رة النتحار و�شط 

ملحوظا اي�شا يف حالت اخليانة الزوجية لدى الن�شاء.

�شاعة ذكية خم�ش�شة لالأطفال
املخ�ش�شة  اجل��دي��دة  الذكية  �شاعتها  الأمريكية   AT&T �شركة  اأطلقت 
الأطفال  بن  للتوا�شل  �شهلة  و�شيلة  لتكون   FiLIP 2 وتدعى  لالأطفال 

واآبائهم.
لالرتداء  القابل  اجلهاز  من  وحم�شنة  مطورة  ن�شخة  الإ�شدار  هذا  ويعد 

والتي كانت قد اأطلقت الن�شخة الأوىل منها يف العام املا�شي.
بحيث   ، ال�شابق  من  �شهولة  اأك��رث  اأ�شبح  الآن  اجلهاز  اإن  ال�شركة  وقالت 
تواجدهم  اأماكن  اأبنائهم ومعرفة  التوا�شل مع  والأمهات  الآباء  ي�شتطيع 

. GPS �وذلك من خالل خا�شية ال
وح�شب ال�شركة، فاجلهاز خم�ش�س لالأطفال الذين ترتواح اأعمارهم بن 
املكاملات، حيث  وا�شتقبال  اإج��راء  ق��ادر على  �شنة، وهو   11 �شنوات وحتى   4
وبرجمتها  اأرق���ام  خم�شة  تخ�شي�س  التطبيق  خ��الل  م��ن  الآب���اء  ي�شتطيع 
على ال�شاعة لتتيح لالأطفال الت�شال بها بكب�شة واحدة من خالل �شا�شة 

ال�شاعة اللم�شية.
وقالت ال�شركة الأمريكية اإن ال�شاعة متتلك �شا�شة قوية غري قابلة للخد�س 

وتتحمل ظروف لعب الأطفال، ولكنها يف نف�س الوقت مريحة لهم.
 7 ابتداء من  �شيكون متوفراً مبتاجرها  اإن اجلهاز  ال�شركة  قالت  واأخ��رياً 

نوفمرب ب�شعر 100 دولر.

�شرتة براد بيت 
يف مزاد 

ذك���رت ت��ق��اري��ر اإخ��ب��اري��ة ام�����س اأن 
النجم  ارت�����داه�����ا  ال���ت���ي  ال�������ش���رتة 
ت�شوير  اأثناء  بيت  ب��راد  المريكي 
ال���ذي يحمل ا�شم  اأف��الم��ه  اأح���دث 
طرحت  ق��د  الغ�شب(،  )اأو  ف���وري 

للبيع يف مزاد علني.
ك��ون��ت��اك��ت ميوزيك  م��وق��ع  واأف�����اد 
اللكرتوين املعني باأخبار امل�شاهري 
باأن بيت ترك توقيعه على ال�شرتة 
وعلى �شيناريو الفيلم اخلا�س به، 
ثم �شلمهما اإىل ديفيد �شتينج راي، 
الع�شكرين  ال���ش��ت�����ش��اري��ن  ك��ب��ار 
ال�شباط  اأح�����د  وه����و  ال��ف��ي��ل��م،  يف 
دراجونز  لي��ت  ف��وج  يف  ال�شابقن 
اجلي�س  �شمن  الفر�شان(  )���ش��الح 

الربيطاين.
ويتم حاليا عر�س ال�شرتة ون�شخة 
ال�شيناريو اخلا�شة ببيت 50 عاما ، 
للبيع على موقع اإي باي للمزادات 
ب����ه����دف جمع  الن������رتن������ت،  ع���ل���ى 
دراجونز  مل��وؤ���ش�����ش��ة لي���ت  ت��ربع��ات 

كولونيل اأبيل اخلريية.
وبلغت قيمة ال�شرتة يف املزاد حتى 

الوقت احلايل 472 دولرا.

اأني�شتون تتباهى 
بخامت خطوبتها

دي�����ل�����ي ميل  ����ش���ح���ي���ف���ة  ذك���������رت 
الربيطانية اأن املمثلة الأمريكية 
اأني�شتون،  ج��ي��ن��ف��ر  احل�������ش���ن���اء، 
ذو  اإب��راز خامت اخلطوبة  تعمدت 
ال���� 8 ق���رياط م��ن الأمل���ا����س احلر 
بربنامج  متلفزة  مقابلة  خ��الل 
)Variety's Actors( يف لو�س 

اأجنيلي�س.
اأني�شتون تاأكدت من  اأن  واأ�شافت 
و�شاقيها  خطوبتها  خ��امت  ظهور 
الت�شجيل،  اأث����ن����اء  ال���ك���ام���ل���ت���ن 
بدت  ال��ن��ج��م��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
�شعيدة ومتاألقة ويف حالة معنوية 
الأبي�س  ب��ف�����ش��ت��ان��ه��ا  م��رت��ف��ع��ة 
للكتفن  ال���ك���ا����ش���ف  ال���ق�������ش���ري 

وال�شاقن.
البالغة  اأن���ي�������ش���ت���ون  اأن  ي����ذك����ر 
ع��ام��اً خمطوبة   45 ال��ع��م��ر  م��ن 
جلا�شتن  ون�����ش��ف  ع��ام��ن  م��ن��ذ 
ث��ريوك�����س، وال���ذي ق��دم لها ذلك 
اخلامت الذي تقدر قيمته بحوايل 

500 األف دولر.

نان�شي عجرم ترتبع 
على عر�ش اأنغامي 

قوائم  ب��ن  الأّول  امل��رك��ز  ع��ج��رم  نان�شي  اللبنانية  للفنانة  ي��ال  اأغ��ن��ي��ة  ت�����ش��درت 
الإ�شدارات الفنية والأغنيات العربية، �شمن �شباق اأف�شل الأغاين العربية على 

تطبيق اأنغامي.
وتاأتي اأغنية ع�شت معاك حكايات للفنان تامر عا�شور يف املركز الثاين، بينما احتلت 

اأغنية حبيبي م�س حبيبي للفنانة كرمن �شليمان املركز الثاث على التطبيق.
اأغنية يال من كلمات اأمين بهجت قمر، اأحلان حممد يحيى وتوزيع طارق مدكور، 

وكانت قد ك�شر حاجز املليون ون�شف م�شاهدة على موقع يوتيوب .

)باب الوداع( هو ا�شم الفيلم امل�شري 
امل�شابقة  يف  ي�����ش��ارك  ال����ذي  ال��وح��ي��د 
الدولية الر�شمية مع 15 فيلما اآخر 
والثالثن  ال�����ش��اد���ش��ة  ال����دورة  �شمن 
الدويل  ال�شينمائي  القاهرة  ملهرجان 
ام�س  م�شاء  اأن�شطته  افتتحت  ال��ذي 
خالل  م���رت���ن  ت���وق���ف���ه  ب���ع���د  الأول 

الأعوام الثالثة الأخرية.
ال��ع��م��ل الروائي  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ال��ف��ي��ل��م 
ال�شاب  مل���خ���رج���ه  الأول  ال����ط����وي����ل 
ك����رمي ح��ن��ف��ي ل��ك��ن��ه ع���الم���ة مميزة 
العام  ه����ذا  دورة  يف  م�����ش��ر  مل�����ش��ارك��ة 
وخارجها  الر�شمية  امل�شابقة  �شمن 
ال�شبان  امل��خ��رج��ون  فيها  ي��ب��دو  ال��ت��ي 
اأ�شماء  تغيبت  بينما  بقوة  حا�شرون 
خمرجن م�شرين كبار مثل حممد 
عبد  وداود  اهلل  ن�����ش��ر  وي�����ش��ري  خ���ان 
)باب  ويناف�س  احل�شور.  عن  ال�شيد  
الوداع( -الذي تدور اأحداثه عن �شاب 
ين�شاأ يف اأ�شرة فقرية ويحلم بالتحليق 

بطائرة ورقية- اأفالما اأخرى روائية 
الوليات  م��ن  وحتريكية  وت�شجيلية 
املتحدة وفل�شطن وا�شرتاليا وال�شن 
جائزة  ع��ل��ى  اأخ�����رى  ودول  وف��رن�����ش��ا 
الر�شمية  امل�شابقة  يف  الذهبي  الهرم 

للمهرجان.
اأخرج  الذي  وقال حنفي )37 عاما( 
عدة اأفالم ق�شرية بجهود ذاتية قبل 
)ب���اب ال�����وداع( ال���ذي ���ش��اه��م��ت وزارة 
لرويرتز  اإنتاجه  يف  امل�شرية  الثقافة 
وا�شحا  �شببا  اأح����دد  اأن  اأ�شتطيع  ل 
امل�شريون  الف���الم  �شناع  يهمل  مل��اذا 
����ش���ع���ي���ا خلف  ال����ق����اه����رة  م����ه����رج����ان 
لذلك  اأن  اأظ����ن  اأخ�����رى  م��ه��رج��ان��ات 
جوائز  اأن  منها  رمب��ا  متعددة  اأ�شبابا 
ورمبا  مادية  غري  القاهرة  مهرجان 
دوراته  يف  املهرجان  تنظيم  �شوء  ه��و 
الخ����رية.  واأل��غ��ي��ت دورت���ان �شابقتان 
و2013   2011 عامي  للمهرجان 
ب�شبب عجز يف املوازنة بالإ�شافة اإىل 

�شادت  التي  ال�شيا�شية  ال�شطرابات 
م�شر يف اأعقاب انتفا�شة يناير كانون 
الثاين 2011 التي اأطاحت بالرئي�س 

الأ�شبق ح�شني مبارك.
اهلل  عبد  اأحمد  ال�شاب  املخرج  وي��رى 
الرابع  ال��روائ��ي  فيلمه  يعر�س  ال��ذي 
الر�شمية  امل�����ش��اب��ق��ة  خ����ارج  )دي���ك���ور( 
دورات  يف  املختارة  الأف���الم  �شعف  اأن 
�شابقة بالإ�شافة اإىل وجود مهرجانات 
التي  العوامل  من  هي  اأخ��رى  عربية 
مهرجان  م��ن  ال��ب�����ش��اط  ل�شحب  اأدت 

القاهرة الدويل.
لكنه اأ�شاف هذا العام الو�شع خمتلف 
فاملهرجان له اإدارة جديدة اأغلبها من 
و�شينمائين  نقاد  ال�شباب ف�شال عن 
هوؤلء  وج��دي��دة.  تقدمية  روؤي���ة  لهم 
متميزة  دورة  ���ش��ن��اع��ة  ا���ش��ت��ط��اع��وا 
نتوق  ق��ي��م��ة  ذات  اأف����الم����ا  ���ش��ت��ح��وي 
اللحاق  ك��ان لب��د من  ل��ذا  مل�شاهدتها 

بهذا الركب. 

فيلم م�شري وحيد يف مهرجان القاهرة ال�شينمائي جوليا روبرت�ش 
ت�شاهد مباراة 

اأ�شبال
املمثلة  الكامريا  عد�شات  التقطت 
الأمريكية اجلميلة جوليا روبرت�س 
اأثناء ظهورها بدون مكياج يف اأحد 
مالعب كرة القدم اأثناء ح�شورها 
اأح���د امل��ب��اري��ات ال��ت��ي ي�����ش��ارك فيها 

ابنها هري )7 �شنوات(.
الأو�شكار  ع��ل��ى  احل���ائ���زة  ال��ن��ج��م��ة 
ظهرت ب�شحبة ابنها هري، الذي 
ي��ل��ع��ب ���ش��م��ن ف���ري���ق الأ����ش���ب���ال يف 
ماليبو، كاليفورنيا، وبدت مثل اأي 

اأم فخورة بابنها.
وب���ح�������ش���ب ���ش��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
املمثلة  ت��ت��ك��ب��د  مل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ال��ع��امل��ي��ة، ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 47 


