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ا�ستقبال ر�سمي لبعثة اجلوجيت�سو 
يف املطار بعد عودتها من بوكيت 

عربي ودويل

عبد العزيز النعيمي
 يوقع كتاب الوالء 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

اإ�رسئيل تخطط ال�ستقدام 
6 اآالف يهودي من اأوكرانيا

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل يف دب��ي ظهر �م�س  �لدولة رئي�س جمل�س 
�آل مكتوم نائب حاكم  بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
دبي معايل �لدكتور ر�مي �حلمد �هلل رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني و�لوفد 

�ملر�فق.
وقد ��شتعر�س �شموه و�ل�شيف �لفل�شطيني �لأو�شاع �لر�هنة يف �لأر��شي 
�لفل�شطينية خا�شة جلهة �لو�شع �لإن�شاين للفل�شطينيني وما يتعر�س 
�إي���ذ�ء  م��ن  �ل�شهاينة  �مل��ت��ط��رف��ني  م��ن حم����اولت  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد  ل��ه 

وتخريب.
�ل�شياق  �آل مكتوم يف هذ�  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 
و�مل�شجد  للقد�س  و�لإ���ش��ام��ي��ة  �لعربية  �لهوية  على  �حل��ف��اظ  �أهمية 
�لأق�شى �ل�شريف منوها �شموه بحق �ل�شعب �لفل�شطيني �ل�شقيق باحلياة 
وممار�شة حقوقه �مل�شروعة �لتي كفلتها �ل�شر�ئع �لدولية و�لأمم �ملتحدة 
�ملتحدة قيادة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لتاأكيد على وقوف دولة  و�أع��اد �شموه 
وحكومة و�شعبا �إىل جانب �ل�شعب �لفل�شطيني ومد يد �لعون و�مل�شاعدة 
له كي يتمكن من �ملر�بطة على �أر�شه وحماية �ملقد�شات �ل�شامية يف 
�لقد�س وغريها من �ملناطق �لفل�شطينية.                    )�لتفا�شيل �س(

   

ملك الأردن ي�ستقبل حمدان بن زايد
 ويبحثان العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني 

•• عمان -وام:

��شتقبل جالة �مللك عبد�هلل �لثاين عاهل �ململكة �لأردنية �لها�شمية 
�ل�شقيقة يف عمان �م�س �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهال �لأحمر �لذي نقل �إىل 
جالته حتيات �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظة �هلل ومتنياته جلالته بدو�م �ل�شحة و�ل�شعادة 
كما  و�لزده��ار.  �لتقدم  �ط��ر�د  و�شعبها  �ل�شقيقة  �لأردنية  وللمملكة 
نقل �شموه حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�أول  �ل��وزر�ء حاكم دبي و�لفريق  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.                                    )�لتفا�شيل �س2(

اجلامعة العربية ترحب بقرار المارات اإدراج 
عدد من املنظمات على لئحة التنظيمات الرهابية  

•• القاهرة-وام: 

رحبت جامعة �لدولة �لعربية بقر�ر حكومة دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجماعات  �مل�شلمني  �لخ���و�ن  جماعة  ومنها  �لتنظيمات  م��ن  ع��دد  �إدر�ج 
نبيل  �لدكتور  و�أع��رب  �لرهابية.  �ملنظمات  لئحة  على  لها  تابعة  حملية 
�أنباء  ل�وكالة  ت�شريح  يف  �لعربية  �ل���دول  جلامعة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لعربي 
�لمار�ت )و�م( عن تاأييده لهذ� �لقر�ر خا�شة يف ظل ما تتعر�س له �ملنطقة 

من موجات �إرهاب .. لفتا �إىل �أن م�شر كانت قد �تخذت خطوة مماثلة.  حممد بن ر��شد خال ��شتقباله رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني  )و�م(

ا�ستقبل رامي احلمد هلل واأكد وقوف الإمارات اىل جانب ال�سعب الفل�سطيني

حممد بن را�سد يوؤكد اأهمية احلفاظ على الهوية العربية والإ�سالمية للقد�س وامل�سجد الأق�سى 
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اوباما : التحالف مع الأ�سد ي�سعف احلملة �سد التنظيم الإرهابي

غارات مكثفة على عني العرب وداع�س يعلن قتل رهينة اأمريكي
•• عوا�صم-وكاالت:

�لح��د غار�ت  ليل  �ل��دويل  �لئتاف  نفذت طائر�ت 
عني  مدينة  يف  د�ع�����س  لتنظيم  م��و�ق��ع  على  مكثفة 
�ل�شتباكات  ت��ت��و����ش��ل  وق���ت  يف  ك���وب���اين  �و  �ل���ع���رب 
وحد�ت  و  �ملتطرف  �لتنظيم  بني  �ملدينة  يف  �لعنيفة 
�ملر�شد  ذك���ر  م��ا  بح�شب  �ل��ك��ردي��ة،  �ل�شعب  ح��م��اي��ة 

�ل�شوري حلقوق �لن�شان ونا�شطون.
�شاعة يف  �شبعني  م��ن  �ك��ر  �مل��ع��ارك منذ  وت��ت��و����ش��ل 
ج��ن��وب �مل��دي��ن��ة �حل���دودي���ة م��ع ت��رك��ي��ا ب��ع��د �ن كانت 

�شهدت على مدى ��شبوعني تر�جعا يف حدتها.
�ىل ذلك ن�شر تنظيم د�ع�س �لإرهابي مقطعا م�شور� 
�لرهينة  ي��ب��دو مقتل  م��ا  ُي��ظ��ه��ر يف  �لن��رن��ت  ع��ل��ى 
�لأمريكي بير كا�شيغ. وظهر يف �لفيديو رجل ملثم 

حول ر�أ�س مقطوعة يعتقد �أنها ر�أ�س كا�شيغ.
لإعد�م  فيديو  �شريط  �لتنظيم  بث  �شابق،  وقت  ويف 

•• �صنعاء-وكاالت:

باملدفعية  ق�شفو�  �حل��وث��ي��ني  �أن  ع��ي��ان  ���ش��ه��ود  �أك���د 
�شر�ر  حمة  مناطق  �لكاتيو�شا  و���ش��و�ري��خ  �لثقيلة 
يكا  �إىل  للتقدم  متهيد�  ويكا،  �ل�شريعات  وجبال 
�لتي تعترب �ملدخل �لغربي ملحافظة ماأرب �لنفطية، 
من  لقتحامها  �حلوثيون  �مل��ت��م��ردون  ي�شتعد  حيث 
�لطاقة  م�شادر  على  �ل�شيطرة  بغر�س  جهات  ع��دة 
�لنفط  ح��ق��ول  �لأخ�����س  وع��ل��ى  �ل��ي��م��ن،  يف  �لرئي�شة 
�لعا�شمة �شنعاء  �لتي تزود  �لغازية  و�لغاز و�ملحطة 

بالكهرباء.
هادي  �لرئي�س  م��اأرب  حمافظة  قبائل  نا�شدت  فيما 
ب�شرب  ول��وح��و�  مناطقهم،  مهاجمة  ملنع  �ل��ت��دخ��ل 

�آل��ن هانينغ، وهدد  �آخ��ر كان يدعى  رهينة بريطاين 
باإعد�م كا�شيغ يف �لت�شجيل نف�شه.

ومل يت�شن �لتحقق فور� من �أن كا�شيغ هو �لذي يظهر 
يف �ل�شور �لأح��دث، �لتي تظهر �إع��د�م جمموعة من 

�جلنود �ل�شوريني �أي�شا.
بار�ك  �لأم��ري��ك��ي،  �لرئي�س  ��شتبعد  ذل��ك  غ�شون  يف 
�أوباما، �أي حتالف مع نظريه �ل�شوري، ب�شار �لأ�شد، 
يف �حلملة �لدولية �لتي تقودها و��شنطن �شد تنظيم 

د�ع�س �لإرهابي، معترب� �إياه رئي�شا غري �شرعي.
�شعبه  من  �لآلف  مئات  قتل  �لأ�شد  �إن  �وباما  وق��ال 
با �شفقة، وعليه فاإنه فقد �أي �شرعية لدى غالبية 
�أهل �لباد. و�أ�شاف يف موؤمتر �شحفي، على هام�س 
قمة جمموعة �لع�شرين يف �أ�شر�ليا، �أن �لتحالف مع 
�لأ�شد بالن�شبة لنا يعني دفع �ملزيد من �ل�شنة لدعم 
تنظيم د�ع�س، وهذ� �شي�شعف �لتحالف �لدويل �شد 

�لتنظيم.

�ملن�شاآت �لنفطية و�لغازية و�لكهرباء قبل �أن ي�شتويل 
عليها �ملتمردون �حلوثيني.

�حلوثيني  �مل��ت��م��ردي��ن  �أن  ق��ب��ل��ي��ة  م�����ش��ادر  و�أك������دت 
يحت�شدون يف منطقة �ملحجزة �لتابعة ملديرية �شرو�ح 
يحت�شد  ح��ني  �مل�شن، يف  م��ب��ارك  بقيادة  م���اأرب  غ��رب 
م�شلحون قبليون منذ عدة �أيام يف منطقتي �ل�شحيل 
ون���خ���اء ���ش��م��ال حم��اف��ظ��ة م�����اأرب حت�����ش��ب��ا لدخول 
�لتي  �حلوثيني م��ن جهة �جل���وف وم��دي��ري��ة جم��زر 

�شهدت مو�جهات عنيفة بني �لقبائل و�حلوثيني.
مو�لني  و���ش��ط��اء  م��ن  م���اأرب عر�شا  قبائل  وت��رف�����س 
للحوثيني يف ماأرب، يق�شي بت�شكيل جلان �شعبية من 
�أبناء ماأرب، تتوىل حر��شة �ملن�شاآت و�مل�شاحلة �لعامة 

يف ماأرب مب�شاركة م�شلحني حوثيني.

فل�شطينية و�بنيها ي�شريون بجو�ر �لدمار �لهائل �لناجت عن �لعدو�ن �لخري على غزة

�ل�شب�شي خال موؤمتر �شحفي

�لدخان يت�شاعد من موقع �ل�شتباكات يف بنغازي  )رويرز(

•• بنغازي-وكاالت:

�لليبي  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س  �أع���ل���ن 
مدينة  بنغازي  ط���ربق(،  )ب��رمل��ان 
و�أفعاله  �لإره���اب  ب�شبب  منكوبة 
و�تخاذه  و�لتخريبية  �لرويعية 
�مل��دن��ي��ني دروع���ا ب�شرية مما  م��ن 
�لأماك  كافة  تدمري  عنه  جنم 

�لعامة و�خلا�شة.
للمجل�س،  ب���ي���ان  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�لأح������د، ق���ال ف��ي��ه، �إن �لأو����ش���اع 
بنغازي  م��دي��ن��ة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي 
ق�����و�ت �جلي�س  ب���ني  م���ن ����ش���ر�ع 
و�ل�������ش���ع���ب �مل��ن��ت��ف�����س م����ن جهة 
�ملتطرفة  �لإره��اب��ي��ة  و�جلماعات 
�أ�شفرت  وم����ا  �أخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
ومادية  ب�شرية  خ�شائر  م��ن  عنه 
�خلدمات  تقدمي  فر�س  و�نعد�م 
للمو�طنني، يدعو لإعان �ملدينة 

�أنها منكوبة. 
نف�شه،  �لبيان  يف  �ل��ربمل��ان،  ودع��ا 
�ل�����ذي ي��ت��خ��ذ م���ن ط����ربق مقر� 
�جلمعيات  ك����اف����ة  ل������ه،  م����وؤق����ت����اً 
�لدولية  �لإغ��اث��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�ل����ع����رب����ي����ة و�مل����ح����ل����ي����ة و�مل�������دن 
�إىل حتمل م�شوؤولياتهم  �ملجاورة 

و�ملقاتلني �ملتطرفني �لفارين من 
حرب �لعامل �حلر على )د�ع�س ( 
�إىل بنغازي عرب منافذ م�شر�تة 
�إليها  �لقادمني  و�لربية  �جلوية 
م��ن دول����ة �إق��ل��ي��م��ي��ة ت��رف��ع �شعار 
�لإ�شام �ل�شيا�شي �ملعتدل عنو�نا 

ودعم �لإرهاب.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي قال فيه 
�إن  �لأح���د  �م�س  وم�����ش��وؤول  �شكان 
�لعا�شمة  يف  �ن��دل��ع��ت  ��شتباكات 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة ط��ر�ب��ل�����س �لأم�����ر �لذي 
�لرئي�شي  �ملطار  �إغ��اق  �إىل  �أدى 

�لعامل يف �ملدينة.
من  �ل�����ف�����ور  ع���ل���ى  ي���ت�������ش���ح  ومل 
�لأطر�ف �مل�شاركة يف �ل�شتباكات 
�ل�شلطات  م���ن  ت��اأك��ي��د  ي���رد  ومل 
خ�شائر  وق����وع  ب�����ش��اأن  �ل�����ش��ح��ي��ة 

ب�شرية.
هيئة  ب����ا�����ش����م  م����ت����ح����دث  وق��������ال 
م���ط���ار  �إن  �مل���������دين  �ل������ط������ري�ن 
�لو�شع  ب�����ش��ب��ب  �أغ���ل���ق  معيتيقة 
�ملطار  معيتيقة  و�أ�شبح  �لأمني. 
�ل��رئ��ي�����ش��ي يف �ل��ع��ا���ش��م��ة م��ن��ذ �أن 
يف  �ل�شيف  خ��ال  �لقتال  ت�شبب 
�أ���ش��ر�ر مب��ط��ار طر�بل�س  �إحل���اق 

�لدويل و�إغاقه.

ا�ستباكات م�سلحة يف �سنعاء واإغالق املطار 

الربملان الليبي يعلن بنغازي مدينة منكوبة

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شر�ئيلي  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �ك��د 
�ف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان �م�����س رف�س 
��شر�ئيل لوقف �ي بناء ��شتيطاين 

يف �لقد�س �ل�شرقية �ملحتلة.
ليربمان يف موؤمتر �شحايف  وقال 
فالر  فر�نك  �لمل��اين  نظريه  مع 
���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر ل���ن ن��ق��ب��ل و���ش��ع حد 
ل��ل��ب��ن��اء يف �مل��ن��اط��ق �ل��ي��ه��ودي��ة يف 

�لقد�س �ل�شرقية.
بلورت مفو�شية  ويف تطور جديد 
لاحتاد  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ع���اق���ات 
�لأوروب��ي جمموعة من �لعقوبات 
ممار�شاتها  ب�شبب  �إ�شر�ئيل  �شد 
و�أن�شطتها �ل�شتيطانية يف �ل�شفة 
�شحيفة  ونقلت  �ملحتلة.  �لغربية 
ه�����اآرت�����������س �ل����ع����ربي����ة �م���������س عن 
وموظفني  �أوروبيني  دبلوما�شيني 
مفو�شية  �إ������ش�����ر�ئ�����ي�����ل�����ي�����ني..�إن 
�ل��ع��اق��ات �خل��ارج��ي��ة وزع���ت قبل 
ثاثة �أ�شابيع على مندوبي �لدول 
�ل� 28 �لأع�شاء يف �لحتاد وثيقة 
�شرية عبارة عن م�شودة مقرحات 
ل���ع���ق���وب���ات ���ش��ي��ت��م ف��ر���ش��ه��ا على 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�أك���������د �مل����ر�����ش����ح ل���ان���ت���خ���اب���ات 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة ورئ��ي�����س ح���زب حركة 
قائد  �ل����ب����اج����ي  ت����ون���������س  ن���������د�ء 
يحكم  ل���ن  ح��زب��ه  �أن  �ل�����ش��ب�����ش��ي، 
ت�شريك  و���ش��ي��ت��م  وح�����ده  ت��ون�����س 
كافة �حل�شا�شيات �ل�شيا�شية، ولن 
يتم �إق�شاء �أي طرف لن �لفرة 
�لوحدة  وت�شتدعى  جد�  ح�شا�شة 

�لوطنية .
�ج��ت��م��اع �شعبى  و�أ�����ش����اف خ����ال 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة تون�س  ع��ق��ده  ك��ب��ري 
�لنتخابية  ح��م��ل��ت��ه  �إط��������ار  يف 
�لتون�شي  �ل�شعب  �أن  للرئا�شية، 
و��شحة  ر����ش���ال���ة  و�أع����ط����ى  ذك����ي 
�لنتخابات  ن��ت��ائ��ج  خ����ال  م���ن 
حكم  �أن  م���ف���اده���ا  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
تون�س لن يتم �شوى بالت�شاور مع 

خطوة �إ�شر�ئيلية و�شملت �قر�حا 
منتجات  على  �إ���ش��ار�ت  و�شع  مثل 
�لت�شويق  �شبكات  يف  �مل�شتوطنات 
مع  �ل��ت��ع��اون  وتقلي�س  �لأوروب���ي���ة 
�إ�����ش����ر�ئ����ي����ل يف جم�������الت ع���دي���دة 
باتفاقية  ب��امل�����س  يتمثل  ف��ع��ل  ورد 
�إ�شر�ئيل.  م���ع  �حل�����رة  �ل���ت���ج���ارة 
�لدبلوما�شيني  �أح������د  و�أو������ش�����ح 
�لأوروب���ي���ني �إن���ه ي��وج��د ج��م��ود يف 
عملية �ل�شام لكن ل يوجد جمود 
يف �لو�شع �مليد�ين ويوجد �إحباط 
ت�شامح  و���ش��ف��ر  �أوروب�������ا  يف  ك��ب��ري 
ح��ي��ال �ل��ب��ن��اء يف �مل�����ش��ت��وط��ن��ات .. 
و�أن ه���ذه �ل��وث��ي��ق��ة ه��ي ج���زء من 
�جلاري  �لأدمغة  وع�شف  �لتفكري 
بروك�شل  يف  �لحت��اد  موؤ�ش�شات  يف 
يف ه����ذه �لأي�������ام ح���ي���ال م���ا ميكن 
ف���ع���ل���ه م����ن �أج�������ل �حل����ف����اظ على 
ح��ل �ل��دول��ت��ني ع��ل��ى ق��ي��د �حلياة. 
�شيا�شة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ولفتت 
�لحت����اد �لأوروب������ي �ل��ي��وم تق�شي 
ل��ل��ع��اق��ات مع  �أي حت�����ش��ني  ب�����اأن 
�إ�شر�ئيل يكون م�شروطا بخطو�ت 
عملية  دفع  �إىل  تهدف  �إ�شر�ئيلية 

�ل�شام وحل �لدولتني.

جن�����اة ن���ائ���ب���ة اأف��غ��ان��ي��ة 
م����ن حم����اول����ة اغ���ت���ي���ال

•• كابول-وريرتز:

�إن  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  ق��ال 
ن��ائ��ب��ة �أف��غ��ان��ي��ة جن��ت م��ن هجوم 
�نتحاري على �شيارتها �م�س ومل 
�شوى بجروح طفيفة لكن  ت�شب 

ثاثة مدنيني من �ملارة قتلو�.
و�لنائبة �شكرية بر�كز�ي مد�فعة 
�مل��ر�أة وحليفة مقربة  عن حقوق 
م��ن �ل��رئ��ي�����س �لأف���غ���اين �جلديد 

�أ�شرف عبد �لغني.
وقال ح�شمت �شتانكز�ي �ملتحدث 
ب��ا���ش��م ق���ائ���د ���ش��رط��ة ك���اب���ول �إن 
بجروح  �أ�شيبت  بر�كز�ي  �شكرية 
طفيفة يف �لهجوم لكنها يف حالة 
جيدة. و�أ�شاف �أن ثاثة مدنيني 
ق��ت��ل��و� و�أ���ش��ي��ب �أك���ر م��ن ع�شرة 
�إن �لأنباء �لتي  �آخرين لكنه قال 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ت���و�ت���رت 
�لجتماعي عن مقتل �بنة �لنائية 

يف �لهجوم غري �شحيحة.
وك���ان���ت ���ش��ك��ري��ة ب���ر�ك���ز�ي قالت 
ع���ام  يف  م���ق���اب���ل���ة  يف  ل������روي������رز 
تدير مدر�شة  كانت  �إنها   2005
ل���ل���ف���ت���ي���ات خ������ال حكم  ����ش���ري���ة 
����ش��ت��م��ر خم�شة  �ل�����ذي  ط���ال���ب���ان 
قيود�  خ��ال��ه��ا  ف��ر���ش��ت  �أع�������و�م 

م�شددة على �لن�شاء.

م�شدد�  �ل�شيا�شية،  �لفعاليات  كل 
ي��ع��م��ل جمل�س  �أن  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
�ل�شعب و�حلكومة على مل  ن��و�ب 
�شمل كافة �حل�شا�شيات مبا فيها 

من �نتقد حركة ند�ء تون�س.

�أن�شطتها  على  فعل  ك��رد  �إ�شر�ئيل 
يف �ل�شفة �لغربية �لتي من �شاأنها 
 . �ل��دول��ت��ني م�شتحيا  ج��ع��ل ح��ل 
مندوبي  ف����اإن  لل�شحيفة  ووف���ق���ا 
طولبو�  �لأوروب�������ي  �لحت�����اد  دول 
باحلفاظ على �شرية هذه �خلطوة 
لكن  ب�شاأنها  �إ�شر�ئيل  تبليغ  وعدم 
عدة  يف  �إ�شر�ئيليني  دبلوما�شيني 
باأمر  ع��ل��م��و�  �أوروب�����ي�����ة  ع���و�����ش���م 
�مل�شودة و�أبلغو� وز�رة �خلارجية يف 
�إ�شر�ئيل ب�شاأنها لكنهم مل ينجحو� 

ن�����ش��خ��ة لهذه  ع��ل��ى  يف �حل�����ش��ول 
�لوثيقة. و�أ�شار ثاثة دبلوما�شيني 
�إ�شر�ئيليان  وموظفان  �أوروب��ي��ني 
�لتي  �مل��رك��زي��ة  �ل��ق�����ش��ي��ة  �أن  �إىل 
هي  �لأوروب���ي���ة  �لوثيقة  تناولتها 
�إ�شر�ئيل  جت���اه  و�جل�����زرة  �ل��ع�����ش��ا 
�لدولتني.  ب��ح��ل  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ب��ك��ل 
�لأوروبيون  �لدبلوما�شيون  وق��ال 
�لأوروب����ي����ة  �ل��وث��ي��ق��ة  م�����ش��ودة  �إن 
�جلديدة �شملت �قر�حا لعقوبات 
�أي  بعد  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  على  �شتفر�س 

�لت�شكيك  ح���م���ل���ة  �إّن  وق��������ال 
و�لت�شويه �لتي تعر�س لها خال 
تثنيه  ل��ن  �لرئا�شية  �لنتخابات 

عن مو��شلة حملته.
)�لتفا�شيل �س11(

باإغاثة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأخ��اق��ي��ة 
�لهال  �أي�����ش��ا  مطالبا  ب��ن��غ��ازي، 
ممر�ت  ب��ت��وف��ري  �لليبي  �لأح��م��ر 

�آمنة للمدنيني.
وب����ن����اء ع���ل���ى ذل�����ك دع�����ا جمل�س 
�لثني  �ل��ن��و�ب ح��ك��وم��ة ع��ب��د �هلل 

تفعيل  ���ش��رع��ة  �إىل  ع��ن��ه  �ملنبثقة 
�لقائمة  �لأزم�����ة  جل��ن��ة  وحت��ف��ي��ز 
وت����ل����ب����ي����ة ح������اج������ات �مل����و�ط����ن����ني 
و�تخاذ  و�جل���رح���ى  و�ل���ن���ازح���ني 
�خلطو�ت �ل�شتثنائية و�ل�شجاعة 
�مل�شريية  �لفارقة  �ملرحلة  لهذه 

�لتي مير بها �لوطن.
كما دعا �ملجل�س �ملجتمع �لدويل 
حتمل  �إىل  �ل���ع���ق���وب���ات  وجل���ن���ة 
�لقر�ر  وت��ط��ب��ي��ق  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م 
 2014 ل�شنة   2174 �ل����دويل 
�ل�شاح  و�����ش����ول  مب���ن���ع  وذل������ك 

اأنباء عن اإعداد م�سودة عقوبات اأوروبية �سد ا�سرائيل

الحتالل يرف�س وقف ال�ستيطان يف القد�س ال�سرقية!

توّعد رابطات حماية الثورة:

ال�سب�سى: نداء تون�س لن يحكم وحده ول �سبيل للتغّول..!
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اأخبـار الإمـارات

ملك الأردن ي�ستقبل حمدان بن زايد ويبحثان العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني

هيئة الهالل الأحمر تتلقى دعما من �سندوق اأبوظبي مل�ساعدة 
احلالت الإن�سانية املحتاجة داخل الدولة

رئي�س الوزراء الفل�سطيني ي�سيد بدعم المارات لل�سعب 
الفل�سطيني ويوؤكد اأن القد�س خط اأحمر

•• عمان -وام:

عبد�هلل  �مل���ل���ك  ج���ال���ة  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل���ث���اين ع���اه���ل �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
�لها�شمية �ل�شقيقة يف عمان �م�س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�ملنطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�لهال  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل���غ���رب���ي���ة 
جالته  �إىل  ن��ق��ل  �ل����ذي  �لأح���م���ر 
حتيات �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ومتنياته  �هلل  ح���ف���ظ���ة  �ل�����دول�����ة 
و�ل�شعادة  �ل�شحة  ب��دو�م  جلالته 
�ل�شقيقة  �لأردن�����ي�����ة  ول��ل��م��م��ل��ك��ة 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
ل���دع���ه���م���ا وم�������ش���ان���دت���ه���ا ل������اأردن 
�لاجئني  ��شتقبال  يف  وم�شاعدته 
�ل�شوريني وتقدمي خدمات �لإغاثة 
�لإن�شانية لهم .. مثمنا �لدور �لذي 
تقوم به دول��ة �لإم���ار�ت يف تقدمي 
خمتلف خدمات �لإغاثة �لإن�شانية 
و�لطبية لهوؤلء �لاجئني. وحمل 
�شمو  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جالة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  حتياته 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  �ل���دول���ة و���ش��اح��ب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�لفريق 

�لثنائية  �ل��ع��اق��ات  ع��م��ق  يعك�س 
بني �لم��ار�ت و�لأردن ملا فيه خري 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�لن�������ش���ان���ي���ة. وج���رى 
عاقات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��ال 
تفعيلها  و���ش��ب��ل  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل��ت��ع��اون 
مبا  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  وتطويرها 
للبلدين  �مل�شركة  �مل�شالح  يحقق 
و�ل�شعبني �ل�شقيقني. ح�شر �للقاء 
خالد  ب��ن��ت  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل 
و�لتعاون  �لتنمية  وزيرة  �لقا�شمي 
ب��ن حمد�ن  ز�ي��د  و�ل�شيخ  �ل���دويل 
�آل نهيان.. ومن �جلانب  ز�ي��د  بن 
�ملجايل  ح�����ش��ني  م���ع���ايل  �لردين 

وزير �لد�خلية �لردين .

و�شعبها �طر�د �لتقدم و�لزدهار.
ك��م��ا ن��ق��ل ���ش��م��وه حت��ي��ات �شاحب 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�لفريق 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
خال  �لأردين  �ل��ع��اه��ل  و�أع������رب 
�للقاء عن �عتز�زه بالعاقات �لتي 
موؤكد�  �ل�شقيقني  �لبلدين  تربط 
�حل���ر����س ع��ل��ى �مل�����ش��ي ب��ه��ا قدما 

وتعزيزها يف خمتلف �ملجالت.
وعرب جالته عن �شكره وتقديره 

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
ل�شموهم  ومت���ن���ي���ات���ه  ن���ه���ي���ان  �آل 
مب��وف��ور �ل�����ش��ح��ة و�ل��ع��اف��ي��ة. من 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أث��ن��ى  جانبه 
ع��ل��ى �جلهود  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
بها  �لتي يقوم  و�ملو�شولة  �لكبرية 
�خلدمات  خمتلف  لتوفري  �لأردن 
و�لت�شهيات  �ل�شوريني  لاجئني 
هيئة  ل������وف������ود  ي�����وف�����ره�����ا  �ل�����ت�����ي 
�ملوؤ�ش�شات  وك��اف��ة  �لح��م��ر  �ل��ه��ال 
و�لطبية  �لن�������ش���ان���ي���ة  و�جل����ه����ات 
مبهامها  ل���ل���ق���ي���ام  �لم�����ار�ت�����ي�����ة 
�أن  ���ش��م��وه  م���وؤك���د�   .. �لن�����ش��ان��ي��ة 
�مل�شرك  �لن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  ه����ذ� 

•• اأبوظبي- وام:

للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ق���دم 
�لأحمر  �ل��ه��ال  هيئة  �إىل  ت��ربع��ا 
مل�شاعدة  دره��م  �أل��ف   200 بقيمة 
�حلالت �لإن�شانية �ملحتاجة د�خل 
�لدولة. وت�شلم �شيك �لتربع �شعادة 
حممد يو�شف �لفهيم نائب �لأمني 
�لعام للخدمات �مل�شاندة يف �لهال 
ل��ق��ائ��ه - يف مقر  �لأح���م���ر خ����ال 
�شامل  �ل�شيد   - �أبوظبي  يف  �لهيئة 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ر����ش��دي 
�ل�شندوق..وذلك  يف  �مل�������ش���ان���دة 
�أحمد  حم���م���د  �ل�����ش��ي��د  ب��ح�����ش��ور 
عبد�هلل �ليماحي مدير �إد�رة جمع 
و�أكد  �لأحمر.  بالهال  �لتربعات 
و�أع�شاء  رئي�س  حر�س  �لر��شدي 
وكل  �ل�������ش���ن���دوق  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لأن�شطة  دع��م  علي  فيه  �لعاملني 
ينفذها  �لتي  و�لإغاثية  �لإن�شانية 
�ل����ه����ال �لأح����م����ر ب���ال���ت���ع���اون مع 
بالدولة  و�مل��ح�����ش��ن��ني  �خل����ريي����ن 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  �ل��ه��ي��ئ��ة  و����ش���رك���اء 
�خلا�شة  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �ل���ر����ش���م���ي���ة 
ج�شور  م���د  �إيل  ي�����ش��ع��ون  �ل���ذي���ن 

�أهمية �لتعاون و�لتكاتف �ملجتمعي 
و�ملحتاجني  �ل�شعفاء  م�شاندة  يف 
�لذين تع�شف بهم �ملحن و�لكو�رث 
.. موؤكد� ت�شافر �جلهود �خلريية 
�أجل  م��ن  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��م��ل  وروح 
حالت  و�ل��ذي��ن  �ملت�شررين  �إن��ق��اذ 
من  �ملادية  و�إمكانياتهم  ظروفهم 
�لعي�س بكر�مة وحياة طيبة. يذكر 
ت�شعى  �لأح���م���ر  �ل��ه��ال  هيئة  �أن 
�شركائها  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  د�ئ���م���ا 
�لإ�شر�تيجيني �إىل تعزيز وتفعيل 
دورها يف جمالت �لعمل �لإن�شاين 
ن�شر  ج���ان���ب  �إىل  ودول����ي����ا  حم��ل��ي��ا 
�لإن�شاين  �ل��ع��ط��اء  ثقافة  و�إر����ش���اء 
�أفر�د وموؤ�ش�شات �ملجتمع  لإ�شر�ك 
�ل���ع���م���ل �خل����ريي  �لإم�������ار�ت�������ي يف 
و�لإن�شاين. كما تعمل �لهيئة على 
بالهيئة  �لب�شرية  �لقدر�ت  تطوير 
منت�شبيه  ج���اه���زي���ة  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
لند�ء�ت  �ل�����ش��ري��ع��ة  ل��ا���ش��ت��ج��اب��ة 
�لأد�ء  �لإن�شانية وحت�شني  �لإغاثة 
�مل�شاعد�ت  جم�����ال  يف  �مل�����ش��ت��م��ر 
وحت���ق���ي���ق �ل���ت���م���ي���ز �مل���ط���ل���وب مبا 
�لعمل  ي��دع��م دوره�����ا يف جم����الت 

�لإن�شاين.

�ملحلي  �مل���ج���ت���م���ع  �أف�����������ر�د  جت������اه 
و�إف��ر�د م�شاحة كبرية من �لعطاء 
�ملوؤ�ش�شي  �لدعم  �لإن�شاين لرب�مج 
�إميانا  ل��ل�����ش��ن��دوق  و�لج��ت��م��اع��ي 
منهم باأن هذه �ملبادر�ت �لإن�شانية 
�لإن�شانية  �ل��ق��ي��م  ت��ع��زز  �خل��اق��ة 
وتعلي  �ملحلي  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني 
�ملجتمعية  �مل�����ب�����ادر�ت  �����ش����اأن  م����ن 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  ب��ني 

�لإن�شاين  و�ل���ت���ك���اف���ل  �ل���ت���و�����ش���ل 
للمحتاجني  �مل�������ش���اع���د�ت  ل��ت�����ش��ل 
د�خل  و�ملعوزة  �ملتعففة  �لأ�شر  من 
ت��ربع �شندوق  �إن  . وق���ال  �ل��دول��ة 
بر�مج  ل�شالح  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي 
ياأتي  حم���ل���ي���ا  �لأح�����م�����ر  �ل����ه����ال 
�لد�ئم  �ل�����ش��ن��دوق  �ل���ت���ز�م  ���ش��م��ن 
�مل�شوؤولية  برب�مج  فيه  و�لعاملني 
�لأخاقي  وو�ج��ب��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

�لد�عمة لأن�شطة �لهال �لأحمر. 
م����ن ج��ه��ت��ه �أ�����ش����اد ن���ائ���ب �لأم�����ني 
بالهال  �مل�شاندة  للخدمات  �لعام 
�أبوظبي  �شندوق  مببادرة  �لأحمر 
�ملادي  ودع��م��ه  �لإن�شانية  للتنمية 
.. معرب�  �لهيئة  مل�شاريع  �ملتو��شل 
�لعليا  �ل��ق��ي��ادة  وت��ق��دي��ر  �شكر  ع��ن 
يف �ل��ه��ي��ئ��ة وج��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني بها 
يعك�س  �ل��ذي  �ل�شندوق  دع��م  علي 

•• اأبوظبي-وام:

�أك����������د دول����������ة رئ����ي���������س �ل�����������وزر�ء 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ر�م����ي �حل��م��د �هلل 
و�أن  �أح����م����ر  خ����ط  �ل����ق����د�����س  �أن 
�لفل�شطينيني لن يقبلو� حماولت 
�ليهود  ب�����ني  �مل����دي����ن����ة  ت��ق�����ش��ي��م 
و�مل�����ش��ل��م��ني. وق����ال �حل���م���د�هلل يف 
�أنباء  م��ق��اب��ل��ة خ��ا���ش��ة م��ع وك��ال��ة 
�إننا لن نقبل مبا   : �لم���ار�ت و�م 
�ل��ق��د���س من  م��دي��ن��ة  ل��ه  تتعر�س 

لن   : وق���ال   .. و�ل��ي��ه��ود  �مل�شلمني 
دعم  وح��ول  �لتق�شيم.  ه��ذ�  نقبل 
�لفل�شطينية  للق�شية  �لم����ار�ت 
ب�شكل  و�ل����ق����د�����س  ع������ام  ب�������ش���ك���ل 
�ل���وزر�ء  رئي�س  دول���ة  خ��ا���س حيا 
قيادة  �لم���������ار�ت  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
�لاحمدود  �ل��دع��م  ع��ل��ى  و�شعبا 
�فتتاح  �إىل  م�����ش��ري�  و�مل�����ش��ت��م��ر.. 
منطقة  يف  خليفة  �ل�شيخ  م�شجد 
�لعيزرية مبدينة �لقد�س. و�أ�شاف 
�أن بناء هذ� �ل�شرح �لديني �لكبري 

و�خو�نهما  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�لإم����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
بالدعم  ن��وه  و  �لم����ار�ت.  و�شعب 
�ل����ذي ح�����ش��ل��ت عليه  �لم����ار�ت����ي 
مليون  مائتا  وق���دره  غ��زة  مدينة 
ختام  يف  �أمله  عن  معربا  دولر.. 
�ل��ل��ق��اء ب���اأن ي��ت��وف��ر ل��ه��ذه �ملدينة 
�ل��دع��م �ل��ع��رب��ي �ل����ازم ل��ت��ب��د�أ يف 
�أ�شر�ر  ب��ه��ا م���ن  �إع���م���ار م���ا حل���ق 
ج��������ر�ء �حل��������رب �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 

�لأخرية عليها. 

�ملو�طنني  حماولت تفريغها من 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني وت����ه����وي����ده����ا..

بدعم  و�مل�شلمني  �ل��ع��رب  وط��ال��ب 
�مل����و�رد �لازمة  �مل��دي��ن��ة وت��وف��ري 
ل��ت��ث��ب��ي��ت ���ش��م��ود �مل��ق��د���ش��ي��ني يف 
�أحمر  خطا  متثل  �لتي  مدينتهم 
بالن�شبة للعرب و�مل�شلمني. و�شدد 
�لعرب  يتحرك  �أن  ���ش��رورة  على 
و�مل�شلمون لدعم �لقد�س و�مل�شجد 
�لق�شى و�لوقوف �شد حماولت 
����ش��ر�ئ��ي��ل ل��ت��ق�����ش��ي��م �مل��دي��ن��ة بني 

�مل��ق��د���س �شيخدم  ب��ي��ت  �أك���ن���اف  يف 
ويي�شر  �ملنطقة  تلك  يف  �مل�شلمني 
�لدينية وقال  �أد�ء �شعائرهم  لهم 
مرة  لأج���دد  �لفر�شة  ه��ذه  �نتهز 
�لفل�شطينية  �لقيادة  �شكر  �آخ��رى 
ل�شاحب  �لفل�شطيني  و�ل�����ش��ع��ب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�أخيه �شاحب  �هلل 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 

ا�ستقبل رامي احلمد هلل واأكد وقوف الإمارات اىل جانب ال�سعب الفل�سطيني

حممد بن را�سد يوؤكد اأهمية احلفاظ على الهوية العربية والإ�سالمية للقد�س وامل�سجد الأق�سى 
•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل يف دب��ي ظهر �م�س  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
�لفل�شطيني و�لوفد  �ل��وزر�ء  ر�م��ي �حلمد هلل رئي�س  �لدكتور  دبي معايل 

�ملر�فق.
وقد ��شتعر�س �شموه و�ل�شيف �لفل�شطيني �لأو�شاع �لر�هنة يف �لأر��شي 
�لفل�شطينية خا�شة جلهة �لو�شع �لإن�شاين للفل�شطينيني وما يتعر�س له 
�إيذ�ء وتخريب.  �مل�شجد �لأق�شى من حماولت �ملتطرفني �ل�شهاينة من 
�ل�شياق  ه��ذ�  يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 
�أهمية �حلفاظ على �لهوية �لعربية و�لإ�شامية للقد�س و�مل�شجد �لأق�شى 
�ل�شريف منوها �شموه بحق �ل�شعب �لفل�شطيني �ل�شقيق باحلياة وممار�شة 
حقوقه �مل�شروعة �لتي كفلتها �ل�شر�ئع �لدولية و�لأمم �ملتحدة و�أعاد �شموه 
�لتاأكيد على وقوف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة وحكومة و�شعبا 
�إىل جانب �ل�شعب �لفل�شطيني ومد يد �لعون و�مل�شاعدة له كي يتمكن من 
�ملر�بطة على �أر�شه وحماية �ملقد�شات �ل�شامية يف �لقد�س وغريها من 

�ملناطق �لفل�شطينية.

�ل�شمو  �إىل �شاحب  و�لعرفان  �ل�شكر  �هلل  �لدكتور �حلمد  قدم  ذلك  و�إىل 
من  توليه  ما  على  �لر�شيدة  وقيادتنا  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
رعاية ودعم للقد�س و�مل�شجد �لق�شى ولل�شعب �لفل�شطيني عامة وق�شيته 

�لعادلة.
و�أعرب با�شم �لقيادة و�ل�شعب �لفل�شطيني عن �لتقدير �لبالغ ملو�قف دولة 
�لبتة على مد�ر ع�شر�ت  �لتي لتنقطع  وم�شاعد�تها  �لإن�شانية  �لإم��ار�ت 
�ل�شنو�ت �ملا�شية مثمنا عاليا م�شاهمة دولتنا يف بناء �مل�شت�شفيات و�مل�شاجد 
و�مل�شاكن و�لبنى �لتحتية ما جعل من دولة �لإمار�ت �لأوىل عربيا وعامليا 
على  �لفل�شطينيني  �شاعد  مم��ا  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي  جم��ال  يف 
�لتهويد  �أ�شكال  و�ل�شمود يف وجه كل  �لوطني  وتر�بهم  باأر�شهم  �لت�شبث 

و�لت�شريد �لتي تنتهجها �حلكومة �ل�شر�ئيلية �حلالية.
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
�أحمد بن فهد وزير  ر��شد  �لدكتور  �ل��وزر�ء ومعايل  �شوؤون جمل�س  وزي��ر 
�لبيئة و�ملياه رئي�س بعثة �ل�شرف �ملر�فقة لل�شيف ومعايل حممد �بر�هيم 
�لفريق  و���ش��ع��ادة  دب��ي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  ع��ام  مدير  �ل�شيباين 
حممد عبد�لرحيم �لعلي وكيل وز�رة �لدفاع �مل�شاعد و�شعادة خليفة �شعيد 

�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.

اأبوظبي للتعليم وال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يوقعان مذكرة تفاهم

اإح�ساء اأبوظبي يفوز باجلائزة البالتينية العاملية من اأفكار اململكة املتحدة للعام الثاين على التوايل

•• اأبوظبي-وام:

�ل���دويل  و�ل�����ش��ن��دوق  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  وق���ع جم��ل�����س 
للحفاظ على �حلبارى مذكرة تفاهم لتوثيق �شر�كتهما 
����ش��ت��د�م��ة ط���ائ���ر �حلبارى  �أه��م��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح����ول 
و�حلفاظ عليه ونقل ما ميثله من تر�ث ثقايف لأجيال 
وتفاعلية  تعليمية  بر�مج  خ��ال  من  �مل�شتقبل..وذلك 
هذ�  يف  �ل��ط��ل��ب��ة  وع���ي  ل��ت��ع��زي��ز  خ��ا���س  ب�شكل  م�شممة 
�ملجال وربط �لتعليم باملجتمع وخدمة �لوطن. وت�شهم 
بني  للربط  �لر�مية  �ملجل�س  جهود  تر�شيخ  يف  �مل��ذك��رة 
جمالت  يف  ل�شيما  بالو�قع  وربطها  �لتعليمية  �ملناهج 
حيث  �ل��ور�ث��ة  وعلم  �لطبيعية  و�لعلوم  �لربية  �حلياة 
تهدف �إىل �إ�شر�ك �لطلبة من جميع �لأعمار يف در��شة 
منهاج متعدد �لتخ�ش�شات باأهد�ف ومقا�شد حمددة مت 
على  �ملحافظة  بق�شايا  �لوعي  م�شتوى  لرفع  ت�شميمه 
�حلياة �لربية و��شتقطاب �هتمام �لطلبة بالتخ�ش�شات 
�لإيكولوجية  بالدر��شات  �لعاقة  ذ�ت  و�لفنية  �لعلمية 
ومب���و�����ش���ي���ع مت�����س �ل���ه���وي���ة �ل��وط��ن��ي��ة وث���ق���اف���ة دول���ة 
�أبوظبي للتعليم و�ل�شندوق  �لإم��ار�ت. وي�شعى جمل�س 
�لدويل للحفاظ على �حلبارى من خال هذه �ل�شر�كة 
بالتجربة و�ملاحظة  �لتعلم  تنمية قدر�ت  �إىل  �لر�ئدة 
بالبيئة  �ل��ط��ال��ب  �رت��ب��اط  وت��ع��زي��ز  �لعملية  و�مل��م��ار���ش��ة 
و�لتخ�ش�س  �لعلوم  لدر��شة  وتهيئته  �لفطرية  و�حلياة 
توفري  خ��ال  من  ذل��ك  ويتج�شد  �لعلمية.  �ملجالت  يف 
�للحاق  �ل��ط��م��وح��ات يف  �أن حتقق  �ل��ت��ي ميكن  �ل��ك��و�در 
بدعم  �ل��وق��ت  نف�س  يف  وت�شهم  �ملتقدمة  �ل���دول  بركب 
�لتو�زن  و��شتد�مة  �لربية  �ملحافظة على �حلياة  جهود 
للمكانة  تعزيز�  للم�شتقبل  �لطبيعية  و�لأن���و�ع  �لبيئي 
�ل����ر�ئ����دة ل����اإم����ار�ت يف ه����ذ� �مل���ج���ال. و�أك������دت معايل 
ع���ام جمل�س  م��دي��ر  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة 
�ن�شجاما  تاأتي  �لتفاهم  مذكرة  �أن   .. للتعليم  �أبوظبي 
مع �أهد�ف �ملجل�س و�لتي تهدف لتعزيز مهار�ت �لبحث 
وبني  �لتعليمية  �مل����و�د  ب��ني  �ل��ر�ب��ط  وت��وؤك��د  �لعلمي 
�أن  وتاأكيد  �لوطنية  وهويتهم  و�لثقايف  �لبيئي  و�قعهم 

�لتعلم هو رحلة �كت�شاف ملحيطهم وبيئتهم ولقدرتهم 
�ملذكرة  �أن  و�أ�شافت  عليها..  �حلفاظ  �مل�شاهمة يف  على 
�لتعليمية  �لرب�مج  مو�ءمة  من  �ل�شتفادة  �إىل  ت�شعى 
وتربط  �لدولة  �شباب  تلهم  �لتي  �لتعلم  خمرجات  مع 
يدر�شونها  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �لعلمية  �مل����و�د 
معارفهم  �إث���ر�ء  يف  وت�شهم  و�ل���ر�ث  �ملحلية  بالثقافة 
�لتعليم  �أن  و�أو���ش��ح��ت  �ل��ب��ي��ئ��ي.  �مل��ج��ال  وخ��رب�ت��ه��م يف 
مي��ث��ل رك���ي���زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل�����ش��ن��دوق �ل����دويل 
نحو  �لر�مية  جهوده  �إط��ار  يف  �حل��ب��ارى  على  للحفاظ 
��شتد�مته لاأجيال  �لطائر و�شمان  �حلفاظ على هذ� 
�لنا�شئة يف  �لأج��ي��ال  توعية  م��ن خ��ال  وذل��ك  �لقادمة 
�حلبارى  طائر  ت��و�ج��ه  �لتي  باملخاطر  �لإم����ار�ت  دول��ة 
و�أهمية دوره يف �حلياة �لربية �إ�شافة �إىل دوره يف �شون 
باملمار�شة  �لأزيل  �رتباطه  خ��ال  من  �لوطني  �ل��ر�ث 
�أنه  �إىل  �لقبي�شي  �مل�شتد�مة لل�شقارة �لعربية. و�أ�شارت 
�لطبيعية  وبيئته  للحبارى  و�لتقدير  �لفهم  تز�يد  مع 
ياأمل �ل�شندوق يف تعزيز �ملعرفة بالتحديات و�لق�شايا 
�ملو�ئل  وحماية  �لربية  �حلياة  على  باحلفاظ  �ملت�شلة 
�ل��ت��ي مت��ك��ن �حل��ب��ارى و�لأن������و�ع �لأخ����رى م��ن �لبقاء. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د ���ش��ال��ح �لبي�شاين م��دي��ر عام 
�لتعليم  �ل��دويل للحفاظ على �حل��ب��ارى..�إن  �ل�شندوق 
جهوده  يف  �لأ�شا�شي  �ملحور  �ل�شندوق  �إن�شاء  منذ  ظل 
�أ�شبح  �إىل م�شتقبل م�شتد�م للحبارى و�لذي  للو�شول 
�أن  �إىل  و�أ�شار   . لدولتنا  �لوطنية  �ل�شعار�ت  و�ح��د� من 
�شباب �لدولة هم م�شتقبلها و�لتعليم هو �لو�شيلة �لأهم 
على  �ملحافظة  �أهمية  لإدر�ك  لدفعهم  فاعلية  و�لأك��ر 
متثله  ومبا  �ملختلفة  و�أنو�عها  مبو�ئلها  �لربية  �حلياة 
وتر�ث  ثقافة  و��شتد�مة  �لطبيعي  للتو�زن  �شمان  من 
�إن����ه بف�شل هذه  �ل��ب��ي�����ش��اين  �لآب�����اء و�لأج�������د�د. وق����ال 
للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  مع  �ل�شر�تيجية  �ل�شر�كة 
فقد �أ�شبح �حلفاظ على �حلبارى وغريها من �لأنو�ع 
�لربية هدفا و�قعيا وملمو�شا .. م�شري� �إىل �أنه هذ� هو 
�مل�شتقبل �لذي نريده جلميع �أطفالنا يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

•• اأبوظبي-وام:

ح�شل مركز �لإح�شاء �أبوظبي على �جلائزة �لباتينية من 
موؤ�ش�شة �أفكار �ململكة �ملتحدة ةملَف �شث عن برنامج �إبد�ع 
�لتو�يل  على  �لثاين  للعام  موظفيه  مبقرحات  �خلا�س 
وذلك خال موؤمتر �ملوؤ�ش�شة �ل� 28 �لذي نظم يف �ململكة 
�ملتحدة �خلمي�س �ملا�شي. و�أكد �شعادة بطي �أحمد حممد 
 - �أبوظبي  �لإح�شاء  مركز  عام  مدير  �لقبي�شي  بطي  بن 
�لذي ت�شلم �جلائزة و�لتكرمي خال �حلفل - �أن �جلائزة 
�إد�رة �ملركز يف ت�شجيع  تاأتي تتويجا للجهود �لتي بذلتها 
�لأفكار �لبناءة لتحقيق �جلودة و�لتميز و�لريادة يف �لعمل 
لإطاق  باملركز  للعاملني  حمفزة  عمل  بيئة  خ��ال  م��ن 
ت�شنيفا  متثل  �جل��ائ��زة  �أن  و�أو���ش��ح  �لفكرية.  �إبد�عاتهم 
متميز� متنحه موؤ�ش�شة �أفكار �ململكة �ملتحدة غري �لربحية 

و�ملتخ�ش�شة يف تقييم �أنظمة �لأفكار و�لقر�حات �ملطبقة 
يف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة حول �لعامل و�ملعنية بدعم 
وتعزيز مبادر�ت �ملوظفني باأ�شاليب وطرق متطورة وتقوم 
بتحفيز �جلهات �لأع�شاء بها وتزويدهم باآخر �مل�شتجد�ت 
وتوفر فر�شة جيدة لتبادل �ملعرفة و�خلرب�ت بني خمتلف 

�ملوؤ�ش�شات حول �لعامل حكومية وخا�شة.
ديناتايل موفد  �أنتوين  ��شتقبل يف مقره  قد  �ملركز  وك��ان 
م��وؤ���ش�����ش��ة �أف���ك���ار �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة ل��اط��اع ع��ل��ى �لتقدم 
�لذي يحققه برنامج �إبد�ع يف �ملركز وذلك �شمن �شيا�شة 
�شعادة بطي  و�أك��د  �شنويا.  �ملوؤ�ش�شة  �ل��ذي جتريه  �لتقييم 
على  �لثالث  للعام  �مل�شابقة  ي�شارك يف  �ملركز  �أن  �لقبي�شي 
�لتو�يل حيث حقق �جلائزة �لف�شية عام 2012 يف حني 
بها  ليحتفظ   2013 ع��ام  �لباتينية  �جل��ائ��زة  �إىل  قفز 

هذ� �لعام �أي�شا.

�سرطة اأبوظبي وهيئة ال�سياحة والثقافة تبحثان الرتقاء باخلدمات لل�سياح والزائرين
•• اأبوظبي-وام:

�آليات  �عتماد  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  وهيئة  �أبوظبي  �شرطة  بحثت 
و�لز�ئرين  لل�شياح  ب��اخل��دم��ات  ل��ارت��ق��اء  �مل�شرك  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون 
وتعزيز �لبيئة �لآمنة و�مل�شتقرة ل�شيوف �لدولة و�مل�شاركني يف �لفعاليات 

و�لأن�شطة �مل�شركة.
�لعميد عمري حممد  �ل��ذي عقده  �لتن�شيقي  �لجتماع  ذلك خال  جاء 
�ملهريي نائب مدير عام �لعمليات �ل�شرطية مع جا�شم حممد �لدرمكي 
�أبوظبي  نائب مدير عام �لهيئة وبح�شور عدد كبري من ممثلي �شرطة 
و�لهيئة مبا يدعم من جهود �لهيئة يف تنمية �لقطاع �ل�شياحي يف �إمارة 
�أبوظبي يف تعزيز �لأمن  �أبوظبي ويعزز من روؤية و��شر�تيجية �شرطة 

و�ل�شتقر�ر.

�أبوظبي  ب�شرطة  �ملنوطة  و�لو�جبات  �جلهتني  �أدو�ر  �لجتماع  وناق�س 
ي��دع��م من  2030 ومب���ا  �أب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي �شمن  ك�شريك 
�لإمار�ت  �لتي حتققت يف دولة  �لعماقة  م�شرية �لإجن��از�ت �حل�شارية 
ملا  لل�شياحة  ن�شطة  حركة  م��ن  �لعا�شمة  ت�شهده  وم��ا  �ملتحدة  �لعربية 
�لكرمية  �لرغدة  �حلياة  فيها  تتو�فر  م�شتقرة  �آمنة  بيئة  من  به  تتمتع 
من  و�ح��دة  جتعلها  �لتي  �لتحتية  و�لبنى  �ملثالية  �ل�شتثمارية  و�لبيئة 

�لوجهات �ملف�شلة عامليا لل�شياحة و�ل�شتثمار.
�لتعاون  �آف��اق  تطوير  �إىل  �لهادفة  و�لرب�مج  �خلطط  �جلانبان  وتناول 
�لبناء و�ملثمر مبا ينعك�س �إيجابيا على تطوير �لبيئة �ل�شياحية يف دولة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة على م�شتوى �لعامل.
�لجتماعات  �شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي  �لج��ت��م��اع  �أن  �مل��ه��ريي  �لعميد  و�أك���د 
تقدمي  يف  �لهيئة  وم���ب���ادر�ت  �مل�شركة  �جل��ه��ود  ي��دع��م  مب��ا  �لتن�شيقية 

�أف�شل �خلدمات لل�شياح �شيوف �لدولة و�مل�شاركني يف خمتلف �لفعاليات 
�ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  مع  و�لتكامل  و�لتن�شيق  بالتعاون  و�لأن�شطة 
..م�شري� �إىل �أن �شرطة �أبوظبي تعترب يف مقدمة �ل�شركاء �ل�شر�تيجيني 
يحقق  �لعمل  خلطط  و�مل��درو���س  �مل�شبق  �لتخطيط  �أن  و�أ�شاف  للهيئة. 
يف  �ملخرجات  �أف�شل  لتقدمي  �مل�شتمر  �ل�شعي  �إىل  ..لف��ت��ا  �أف�شل  نتائج 
�لقيادة  �يجابيا يف حتقيق تطلعات  �لذي ينعك�س  �لعمل �جلماعي  �إط��ار 
من  �ل��زو�ر  ت�شتقطب  عاملية  �شياحية  كوجهة  �أبوظبي  لإم��ارة  للرويج 
تنظيم  خ��ال  م��ن  فيها  �ل�شتثمار  رف��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لثقافات  خمتلف 
و��شت�شافة وترويج �لفعاليات �لكربى وتعزيز مكانة دولة �لإمار�ت على 
خارطة �شناعة �لفعاليات و�إد�رتها وتوفري �أق�شى �شبل �حلماية لل�شيوف 
و�مل�شاركني و�ملدعويني و�ل�شياح. وقال �إن ت�شنيف �إمارة �أبوظبي باملركز 
�لقت�شادي  �ملنتدى  عن  �ل�شادر  للتناف�شية  �ل��دويل  �لت�شنيف  يف  �لأول 

فرق  وت�شكيل  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح  �لعمل  جميعا  منا  يتطلب  �لعاملي 
�لعمل �ملخت�شة لتقدمي �خلدمات يف تن�شيق وتكامل يوؤدي �إىل �لو�شول 

لأف�شل �ملخرجات وحتقيق �أق�شى درجات �لنجاح.
و�أو�شح �أن ق�شم �ل�شرطة �ل�شياحية يف �شرطة �أبوظبي يعمل يف هذ� �لطار 
حيث يقدم خدماته �إىل �شيوف �لدولة من �ل�شياح و�ل�شيوف و�ملقيمني 
�آليات �لتو��شل مع هذ� �لقطاع  و�ل��زو�ر وي�شعى د�ئما �إىل �بتكار �أف�شل 
بالتن�شيق �لكامل مع هيئة �ل�شياحة.. موؤكد� حر�س �شرطة �أبوظبي على 
�إىل �إجناح �خلطط و�لرب�مج �ملو�شوعة  دعم مبادر�ت �لهيئة مبا يوؤدي 
�إم���ارة  يف  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل�شياحة  ل��ق��ط��اع  ل��ل��روي��ج  �لهيئة  تعتمدها  �ل��ت��ي 
و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  وق��دم  �أبوظبي. 
و�ل�شركاء �لآخرين ملا يقدمونه من جهود طيبة وتن�شيق متكامل يوؤدي 
�إىل ت�شكيل فرق عمل تعمل باأد�ء عال يعك�س �حل�س بامل�شوؤولية للجميع. 
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بحث تعزيز التعاون الأمني بني الإمارات واأفغان�ستان
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �للو�ء �لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل وز�رة �لد�خلية �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة �م�س يف مقر 
�أفغان�شتان  جمهورية  يف  و�لإ�شر�تيجية  �ل�شيا�شة  ل�شوؤون  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  عزيزي  �أحمد  م�شعود  �ل���وز�رة 
�لإ�شامية و�لوفد �ملر�فق له و�لذي يقوم حاليا بزيارة للدولة ت�شتغرق ثاثة �أيام يزور خالها عدد� من �لأجهزة 

�ل�شرطية يف �لوز�رة.
مت خال �للقاء بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرك و�شبل تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق يف �ملجالت �لأمنية 

بني وز�رتي �لد�خلية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �أفغان�شتان �لإ�شامية.
�شعيد  �أحمد  و�ملقدم  لل�شرطة �جلنائية �لحتادية  �لعامة  �لإد�رة  �ل�شام�شي من  �لعقيد علي حممد  �للقاء  ح�شر 
�ملزروعي مدير �إد�رة �لتعاون �لدويل بوز�رة �لد�خلية و�للو�ء رحيم �هلل برهاين و�للو�ء عبد �لو��شع رويف �أع�شاء 

�لوفد �لأفغاين �لز�ئر. ويف ختام �ملقابلة مت تبادل �لهد�يا �لتذكارية بني �جلانبني. 

هيئة الإغاثة الإ�سالمية تدعو املنظمات الإن�سانية مل�ساعدة ال�سعب ال�سومايل يف مواجهة الفي�سانات
•• جدة -وام:

لر�بطة  �لتابعة  �لعاملية  �لإ�شامية  �لإغاثة  دعت هيئة 
�لعامل �لإ�شامي �ملنظمات �لعاملية و�لإقليمية كافة �لتي 
بتقدمي  �مل�شارعة  �إىل  �لإن�شاين  �لعمل  جمال  يف  تعمل 
�ل�شعب  م��ن  للمنكوبني  �ملتنوعة  وم�شاعد�تها  عونها 
�ل�شومايل ب�شبب �لفي�شانات و�لقحط و�جلفاف �لذي 
�شبيلي  ن��ه��ري  مثل  ه��ن��اك  �ملناطق  م��ن  �لعديد  يجتاح 
ن�شبة  يف  متز�يد�  �رتفاعا  هناك  و�إن  خ�شو�شا  وجوبا 

�ل�شيول.

يف  طيب  �شالح  بن  �إح�شان  للهيئة  �لعام  �لأم��ني  وق��ال 
من  �إليها  وردت  �لتي  للتقارير  وفقا  �إن��ه  �م�س  ت�شريح 
مكتبها يف �لعا�شمة مقدي�شو وبع�س �ملنظمات �لدولية 
�أغرقت م�شاحات و��شعة من  فاإن هذه �ل�شيول �لعارمة 
�أدى �إىل �إتاف وفقد�ن كميات  �لأر��شي �لزر�عية مما 
�ل�شيول  ه��دم��ت  كما  �مل��ح��ا���ش��ي��ل..  م��ن خمتلف  ك��ب��رية 
�أعد�د� هائلة من �مل�شاكن و�أفرزت �لكثري من �ملت�شردين 
�ل�شماء  ويلتحفون  �لأر���س  �لذين يفر�شون  �لعر�ء  يف 
من  ع��ال��ي��ة  بن�شبة  و�مل�شبعة  �مل��اط��رة  �لأج�����و�ء  ه���ذه  يف 
�لتي  �ل��ع��ارم��ة  �لفي�شانات  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف  �ل����ربودة. 

جتتاح تلك �لباد تهدد �شكان مدينتي بلدوين وجوهر 
ظل  يف  ل�شيما  �ل�شفلى  و�شبيلي  ه��ري�ن  حمافظتي  يف 
�فتقار هذه �ملناطق ل�شدود متنع مثل هذه �لفي�شانات 
�ملنكوبة  �لقرى  تلك  �شكان  من  كثري�  �أن  �ىل  ..م�شري� 
�لأ�شلية  مناطقها  ع��ن  ه��اج��رت  �ل�����ش��وم��ال  ج��ن��وب  يف 
�إىل تكثيف  �ل��ذي يدعو  �لأم��ر  �ملياه و�ل��غ��ذ�ء  بحثا عن 

�مل�شاعد�ت �لإن�شانية يف تلك �ملناطق.
�إغاثية عاجلة  لإر�شال حمات  ت�شتعد  �لهيئة  �أن  و�أك��د 
بغية تخفيف  و�ملاب�س  �لغذ�ئية و�خليام  �ل�شال  مثل 

حدة معاناة �ملتاأثرين بهذه �لكارثة.

�سلطان بن زايد يعزي بوفاة حممد خلف املزروعي

قرقا�س: تعاون الفعاليات الإماراتية املجتمعية لدعم �سندوق �سحايا الإجتار بالب�سر يوؤكد الر�سالة الإن�سانية ال�سامية لالإمارات
•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور �أنور بن حممد 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �خل��ارج��ي��ة 
رئي�س  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لإجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
ت�����ش��اف��ر ج��م��ي��ع �جلهود  ب��ال��ب�����ش��ر 
ل�شمان حقوق  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�لد�ئم  ت�����ش��دي��ه��ا  ع���رب  �لإن�������ش���ان 
و�مل�شتمر للممار�شات �ل�شتغالية 
يعي�س  �إن�شان  �أي  بحق  و�لق�شرية 
تقدمي  على  و�لعمل  �أر���ش��ه��ا  على 
�لإجت���ار  ل�شحايا  �ل��ك��ام��ل  �ل��دع��م 
بالب�شر حتى يتمكنو� من ممار�شة 
ويعودو�  طبيعي  ب�شكل  ح��ي��ات��ه��م 

�أفر�د� فاعلني يف جمتمعاتهم.
تروؤ�شه  خ����ال  م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����ش����ح 
�لجتماع �لر�بع و�لثاثني للجنة 
�لإجتار  جر�ئم  ملكافحة  �لوطنية 
وز�رة  مقر  يف  عقد  �ل��ذي  بالب�شر 

�مل���ادي ل�شحايا  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  يف 
تخطي  على  مل�شاعدتهم  �لإجت����ار 
نتيجة  بها  مي��رون  �لتي  �مل�شكات 
و�إهمال  �إ���ش��اءة  عليهم من  يقع  ما 

توؤثر على م�شتقبلهم.
�ل��ل��ج��ن��ة يف  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ون����وه 
�لطلبات  �شتدر�س  �ملقبلة  �ملرحلة 
م���ن مر�كز  �مل���ق���دم���ة  و�ل���ت���ق���اري���ر 
�لإي������و�ء يف دول����ة �لإم�������ار�ت حول 
�مل�شاعدة  ت�شتحق  �ل��ت��ي  �حل����الت 
وفق  لهم  �مل�شاعد�ت  �شرف  ليتم 
�لإج�����ر�ء�ت �ل��ت��ي مت �ع��ت��م��اده��ا يف 

�آلية عمل �ل�شندوق.
و�أ�����ش����اد م��ع��ال��ي��ه يف �ل���وق���ت ذ�ت���ه 
ب���ال���ت���ع���اون �ل��ك��ب��ري �ل�����ذي �أب���دت���ه 
�ل���ك���ث���ري م����ن �جل����ه����ات �خل���ريي���ة 
�ملجتمعية  و�جل����ه����ات  �ل���وط���ن���ي���ة 
�مل�����ت�����ن�����وع�����ة ورج�������������ال �لأع�������م�������ال 
�لبارزة  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�لفاعلة  �مل�شاهمة  على  وحر�شها 
يف تقدمي �مل�شاعد�ت ل�شندوق دعم 

�ملناق�شات  �أن  باأبوظبي  �خلارجية 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��اأ���ش��ي�����س ���ش��ن��دوق دعم 
���ش��ح��اي��ا �لإجت������ار ب��ال��ب�����ش��ر خال 
ب��ن��اءة جد�  ك��ان��ت  �ملا�شية  �ل��ف��رة 
وتوؤكد �لتقدم �مل�شتمر �لذي يحرزه 
معاجلة  يف  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل��ج��ت��م��ع 
دون  �حليلولة  عرب  �لق�شايا  ه��ذه 
�آثارها  وم��ع��اجل��ة  ب��د�ي��ة  وق��وع��ه��ا 

�ل�شلبية تاليا.
وقال معاليه: نتيجة �لعمل �لدوؤوب 
من �أع�شاء �للجنة و�جلهات �ملعنية 
يف مكافحة جر�ئم �لإجتار بالب�شر 
�لإج����ر�ء�ت  جميع  ��شتكلمت  فقد 
دعم  ���ش��ن��دوق  بتاأ�شي�س  �خل��ا���ش��ة 
و�ل���ذي  بالب�شر  �لإجت�����ار  ���ش��ح��اي��ا 
�شابق  وق��ت  تاأ�شي�شه يف  ع��ن  �أع��ل��ن 
يف �إطار م�شاعي �للجنة و�شركائها 
�مل�شاعدة  لتقدمي  �ل�شر�تيجيني 
يتعر�شون  �لذين  لل�شحايا  �ملالية 
ل����ل����م����م����ار�����ش����ات �ل����ش���ت���غ���ال���ي���ة 
�لبدء  باإمكانه  و�أ�شبح  و�لق�شرية 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد  قدم �شمو 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة و�ج����ب �ل���ع���ز�ء يف 
وف���اة �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل تعاىل 
�مل��زروع��ي رحمه �هلل  حممد خلف 
�لزيارة �لتي قام بها  وذلك خال 
�شباح �م�س �إىل خيمة �لعز�ء �لتي 
باملنطقة  ز�ي���د  مدينة  يف  �أق��ي��م��ت 
�للو�ء  و�ل��ت��ق��ى خ��ال��ه��ا  �ل��غ��رب��ي��ة 
فار�س خلف �ملزروعي �شقيق �لفقيد 
وولده خلف حممد خلف �ملزروعي 
�ملزروعي  ���ش��ي��ف  ع��ي�����ش��ى  و�ل���ل���و�ء 

رئي�س �لدولة خال فرة تو�جده 
جانبا من �لعز�ء من كبار �شباط 
�مل�����ش��ل��ح��ة وطلبة  �ل���ق���و�ت  وق�����ادة 
�لع�شكرية  �ل���ث���ان���وي���ة  �مل���در����ش���ة 
وج��م��وع �مل��ع��زي��ن و���ش��ارك��ه��م و�أهل 
من  وع��ل��ى  عليه  �ل��رح��م  �لفقيد 

ق�شو� معه يف �حلادث �لأليم.
و�أ�شاد ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
باإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �ل��دول��ة مبناقب 
�ملزروعي  خلف  حممد  تعاىل  �هلل 
و�شريته �لطيبة .. م�شري� �إىل �أنه 
لقيادته  لوطنه خمل�شا  وفيا  كان 
وحتمل �لأمانة يف �أكر من موقع 
بعمله  ��شتطاع  و  لها  �أه���ا  ف��ك��ان 

وخمي�س �لفندي �ملزروعي ومكتوم 
�لفندي �ملزروعي وعدد� كبري� من 
�أبناء �ملنطقة �لغربية و�ملعزين من 
وفدو�  �لذين  ومقيمني  مو�طنني 
�لدولة  م��ن  خمتلفة  �أن���ح���اء  م��ن 
�حلزينة  م�شاعرهم  ع��ن  للتعبري 

لفقد �بن بار من �أبناء �لدولة.
وع���رب ���ش��م��وه ل����ذوي �ل��ف��ق��ي��د عن 
يف  �ملو��شاة  و�شادق  �لعز�ء  خال�س 
�لعلي  �هلل  �شائا  �جللل  م�شابهم 
رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير 
و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم 

�أهله �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
وتلقى �شمو ممثل �شاحب �ل�شمو 

رموز  م��ن  رم���ز�  ي�شبح  �أن  وج���ده 
�ل��ث��ق��اف��ة و�لإع�������ام و�ل������ر�ث يف 
وق��ت ق�شري م��ا ي��دل على م��ا كان 
مو�هب  م��ن  �هلل  رحمه  ب��ه  يتمتع 
�أن  �إىل  �شموه  ولفت   .. وموؤهات 
يعمل  ظ���ل  �هلل  رح��م��ه  �مل����زروع����ي 
ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ة �ل��ت��ي ل��ب��ى عندها 
�أن  ت���ع���اىل  ���ش��ائ��ا �هلل  ن�����د�ء رب����ه 
يتقبله �هلل يف  و�أن  ذل��ك  له  ي�شفع 

م�شتقر رحمته.
�أه����ل �ل��ف��ق��ي��د ع���ن خال�س  وع����رب 
�ل�شيخ  ل�شمو  وتقديرهم  �شكرهم 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

د�عيا  ب��ال��ب�����ش��ر..  �لإجت����ار  �شحايا 
�لوطنية  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  بقية 
يوؤكد  ما  �ل�شندوق  يف  للم�شاهمة 
فعاليات  ج��م��ي��ع  ت���اح���م  ب������دوره 
�شون  ل�شمان  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع 
مع  يتنا�شب  ومب��ا  �لإن�شان  كر�مة 
�لإمار�ت  لدولة  �ل�شامية  �لر�شالة 
�لعربية �ملتحدة يف ن�شرة �ل�شعفاء 

�لثاين  �لج���ت���م���اع  ع���ن  �ل�������ش���ادرة 
�شحايا  �إي��و�ء  مر�كز  �إد�رة  ملجل�س 

�لإجتار بالب�شر.
�مل�شائل  ك��ذل��ك  �ل��ل��ج��ن��ة  وت��ن��اول��ت 
مركز  من  �ل�شحايا  بنقل  �ملتعلقة 
�إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �آخ�����ر  �إىل  �إي�������و�ء 
من  �ل���و�ردة  �لر�شالة  ��شتعر��شها 
عمل  ملناه�شة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
دعوة  بتوجيه  و�خلا�شة  �لأط��ف��ال 
�أ�شبوع  �إط����اق  ف��ع��ال��ي��ات  حل�����ش��ور 
�حل��م��ل��ة �ل��ع��امل��ي��ة مل��ن��اه�����ش��ة عمل 
و�لتي  و�����ش���رق���اق���ه���م  �لأط�����ف�����ال 
�حل�����ايل  ن���وف���م���رب   19 ����ش���ت���ب���د�أ 
�للجنة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ل���ن���دن.  يف 
منظمة  ط���ل���ب  ذ�ت�������ه  �ل����وق����ت  يف 
ْف�����َى مُِْي���ك ب��ولري�����س ب��روج��ي��ك��ت ُذٌ

مبكافحة  �ملعنية  �جلهات  زيارة   ô
بالب�شر يف دول��ة �لإمار�ت  �لإجت��ار 
حول  �لعربية  �مليد�نية  و�لدر��شة 
ظاهرة �لجتار بالب�شر يف �ملنطقة 
�ل��ع��رب��ي��ة ون��اق�����ش��ت ن��ظ��ام �لإب����اغ 

و�ملظلومني وم�شاعدتهم ل�شتعادة 
حلياتهم  و����ش��ت��ع��ادت��ه��م  ح��ق��وق��ه��م 
جميع  لهم  تكفلها  �لتي  �لكرمية 

�ل�شر�ئع و�لقو�نني.
�أ�شبحت  �أن دول��ة �لإم����ار�ت  وذك��ر 
�لنا�شطني  �لأع�����ش��اء  �أف�����ش��ل  م��ن 
�لعامليني يف جمال مكافحة جر�ئم 
�لإجتار بالب�شر ودعم �شحاياه كما 
�أ�شبحت منوذجا يحتذى يف حتمل 
�مل�����ش��وؤول��ي��ات ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع هذه 
�إميان  على  �لتاأكيد  م��ع  �جل��ر�ئ��م 
باحلو�ر  �ل���د�ئ���م  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لبناء و�لتعاون �ملثمر للق�شاء على 
هذه �لآف��ة يف �أي مكان من �لعامل 
لاإن�شان  �ل�شليمة  �حلياة  و�شمان 

�أيا كان �نتماوؤه �أو عرقه.
�جتماعها  خ��ال  �للجنة  وبحثت 
�لأمريكية  تقرير وز�رة �خلارجية 
للعام  ب���ال���ب�������ش���ر  �لإجت����������ار  ح������ول 
من  �ل�����و�ردة  و�ل��ر���ش��ال��ة   2014
بالتكليفات  �إيو�ء و�خلا�شة  مر�كز 

�لتطوعي حول تهريب �ملهاجرين 
يف �إطار منظومة بايل.

ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  وو�فقت 
�جتماعها  يف  ب��ال��ب�����ش��ر  �لإجت�������ار 
�ن�شمام  ع��ل��ى  و�ل��ث��اث��ني  �ل���ر�ب���ع 

�لدولة �ىل حملة �لقلب �لأزرق.
معايل  �أك�������د  �جل�����ان�����ب  ه������ذ�  ويف 
�لدكتور �أنور قرقا�س �أن �لن�شمام 
ل���ه���ذه �حل���م���ل���ة ي���ع���رب ع����ن توجه 
�لدولية  �جل���ه���ود  ل��دع��م  �ل��ل��ج��ن��ة 

ملكافة جرمية �لإجتار بالب�شر.
�لقلب  ح��م��ل��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�لأمم  �أطلقتها  حملة  ه��ي  �لأزرق 
لتحمل   2009 �ل��ع��ام  يف  �ملتحدة 
توعية  بهدف  �لأزرق  �لقلب  �شعار 
م��اي��ني �لأ���ش��خ��ا���س ح��ول �لعامل 
بالب�شر  �لإجت����ار  �شحايا  مبحنة 
�لعاملي  �ل����ع����ام  �ل��������ر�أي  وت���وج���ي���ه 
�أ�شكال  �ل�����ش��ك��ل م��ن  مل��ك��اف��ح��ة ه���ذ� 
�ل��ع��ب��ودي��ة �مل��ع��ا���ش��رة ورف���ع �لوعي 

بجرمية �لإجتار بالب�شر.

على هذه �للفتة �لإن�شانية �ملعربة 
ع����ن �����ش����دق م�������ش���اع���ره وح���ر����س 

����ش���م���وه ع���ل���ى م�������ش���ارك���ة �إخ����و�ن����ه 
منا�شباتهم  كل  �ملو�طنني  و�أبنائه 

�لجتماعية متمنني ل�شموه طول 
�لعمر وموفور �ل�شحة.

ع�سابة الأقارب يف قب�سة رجال اجلمارك 

جمارك دبي حتبط تهريب 5 كيلوجرام هريوين يف اأح�ساء 7 م�سافرين اآ�سيويني

املهربون وزعوا اأنف�سهم على رحلتي طريان واتفقوا على اإنهاء الإجراءات اجلمركية يف توقيتات متباينة
اأحمد حمبوب: ال�سبطية تعك�س متر�س وكفاءة موظفي اجلمارك وح�سهم الأمني العايل

•• دبي –الفجر:

يف �إجن����از ن��وع��ي ج��دي��د جل��م��ارك دب���ي ���ش��م��ن ج��ه��وده��ا يف 
حماية �ملجتمع من حماولت تهريب �ملخدر�ت عرب �ملنافذ 
�ل��د�ئ��رة يف مطار  �أح��ب��ط موظفو  دب���ي،  ب��اإم��ارة  �جلمركية 
خمدر  م��ن  كيلوجر�م   5.2 تهريب  حم��اول��ة  �ل���دويل  دب��ي 
�لهريوين، مت تعبئتها يف 477 كب�شولة و�إخفاوؤها يف �أح�شاء 
7 �آ�شيويني، فيما عرف بعملية ع�شابة �لأقارب ، حيث تربط 
�أنف�شهم على رحلتي  �أقارب، وزعو�  �ل�شبعة �شلة  �مل�شافرين 
طري�ن، ون�شقو� فيما بينهم يف �إنهاء �لإج��ر�ء�ت �جلمركية 
يف   ، �لنوبات  تغيري  �أوق���ات  بينها  من  متباينة،  توقيتات  يف 
وحتقيق  �جل��م��ارك،  رج��ال  لت�شليل  منهم  بائ�شة  حم��اول��ة 
�أن رج��ال �جلمارك  �إل  �مل�����ش��روع،  �ل���ر�ء غ��ري  �أحامهم يف 
�أمام  �أنهم �شد منيع  كانو� لهم باملر�شاد و�أثبتو� من جديد 
من ت�شول له نف�شه حماولة ��شتثمار موقع دبي و�لتي�شري�ت 

�ملقدمة للز�ئرين و�ملقيمني يف �ملنافذ �جلمركية.
وتعد هذه �ل�شبطية �أكرب �شبطية �أح�شاء يف تاريخ مطار�ت 
دب����ي، ووق��ع��ت �أح��د�ث��ه��ا يف م��ب��ن��ى �مل��ط��ار رق����م) 2(، حيث 
به  يتمتعون  ما  دب��ي، ومن خال  ��شتطاع موظفو جمارك 
�ل��ع��ايل و�ليقظة لو�شائل  �ل���ولء و�حل�����س �لأم��ن��ي  م��ن روح 
�لتهريب �لبتكارية – �لتي ل يكف �ملهربون عن تطويرها 
-�إحباط �ملحاولة و�إف�شاد حلم �لر�ء �لوهمي لأنا�س باعو� 
�لأخاقية  غري  ماآربهم  حتقيق  بغية  بلدهم  يف  �شمائرهم 

وتدمري عقول �ل�شباب من خال ن�شر هذه �لآفة بينهم.
�شعادة �أحمد حمبوب م�شبح مدير جمارك دبي، �أ�شاد بكفاءة 
موظفي �لد�ئرة ومتكنهم من �كت�شاف طريقة �لتهريب �لتي 
ُتعد �شابقة من نوعها، و�لتعامل بحنكة وحرفية عالية مع 
تلو �لآخر، م�شري�ً  �أ�شقطوهم و�حد�ً  �ملهربني �ل�شبعة حتى 

�أثمرت عن  �أن �لرب�مج �لتدريبية �مل�شتمرة للموظفني  �إىل 
رفع م�شتوى كفاء�تهم، و�إجادة لغة �جل�شد �لتي ت�شاعدهم 
تظهر  �ملهربني  بع�س  �أن  خا�شة  �لعملية،  مهامهم  �أد�ء  يف 
�ملنطقة  �إىل  و�شولهم  عند  و�لرتباك  �لقلق  عامات  عليه 
�جلمركية، ل�شيما �أولئك �لذي يحملون يف �أح�شائهم مو�د 

خمدرة.
قال �شعادته �إن هذه �ل�شبطية �أثبتت متر�س وكفاءة موظفي 
وقر�ءة  �ملعلومات  وحتليل  رب��ط  على  وقدرتهم  �جل��م��ارك، 
�مل�شافرون  جل���اأ  ح��ي��ث  �أم��ام��ه��م،  �لطبيعية  غ��ري  �ل��ظ��و�ه��ر 
�ل�شفر  ت��ذ�ك��ر  بحجز  ب����د�أت  �حل��ي��ل،  م��ن  للعديد  �ل�شبعة 
�ختيار  على  و�لركيز  رحلة  من  �أك��ر  على  �لأم  بلدهم  يف 
�زدحام  وق��ت  يف  متثل  و�ل���ذي  لو�شولهم،  �ملنا�شب  �ل��وق��ت 
بني  �ملناوبة  وتبديل  للدولة،  �لقادمني  بامل�شافرين  �ملطار 
�إنهاء  �شرعة  يف  �شي�شاعدهم  ذلك  �أن  منهم  ظناً  �ملوظفني، 
�لإج��ر�ء�ت �جلمركية و�لإف��ات مبا يحملونه يف �أح�شائهم 

من �شموم، و�خلروج بها من �ملطار.

دورات تدريبية
دب��ي تويل  ج��م��ارك  �أن  �أح��م��د حمبوب م�شبح  �شعادة  و�أك���د 
�لب�شرية  �ل��ف��ع��ال يف م���و�رده���ا  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة 
و�أهد�فها  روؤيتها  لتحقيق  �لأ�شا�شية  �لركيزة  باعتبارهم 
�ل�شر�تيجية، و�ملحافظة على مكانتها �ملرموقة يف �لعمل 

�جلمركي �لدويل.
بدور�ت  �ملوظفني �جلمركيني  �إحل��اق  يتم  ذل��ك  �أج��ل  وم��ن 
ت���دري���ب���ي���ة، وور�������س ع��م��ل ت���وع���وي���ة، ع���ن �أن�������و�ع �مل���خ���در�ت 
و�لأ�شاليب �ملحتملة للتهريب، ولغة �جل�شد، وتنمية �حل�س 
�لأ�شخا�س  تفتي�س  فن  عن  دور�ت  �إىل  بالإ�شافة  �لأم��ن��ي، 
و�لأمتعة، حترير حما�شر �ل�شبط، و�لتعامل مع �ملخالفات 

و�حلو�ر  و�لتفاو�س  �لفعال  �لت�شال  ومهار�ت  �جلمركية، 
و�لإقناع، وك�شف �أ�شاليب �لتزوير و�لتزييف.

بهم  �مل�شتبه  �مل�شافرين  م��ع  للتعامل  �آل��ي��ة  ه��ن��اك  �إن  وق���ال 
بعد عملية �ل�شبط، وذلك بالتن�شيق و�لتعاون مع �ل�شركاء 
�لعامة  �لإد�رة  مقدمتهم  ويف  �ل�شر�تيجيني  �حلكوميني 
يتم  �لتي  دب��ي،  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 
�ل�شبط  م��ع حم��ا���ش��ر  و�مل�����ش��ب��وط��ات  ب��ه��م  �مل�شتبه  حت��وي��ل 
�إليها ل�شتكمال و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لازمة و�لتي 
�ملجتمع  �أف���ر�د  وق��وع  دون  وحت��ول  �لعام  �ل�شالح  ت�شتهدف 

�شحية لتجار �ل�شموم.
و�أو�شح �ل�شيد �أحمد عبد�هلل بن لحج مدير �إد�رة عمليات 
 25 ب��د�أ يف  �لق�شية  �أن م�شل�شل  �مل�شافرين يف جمارك دبي 
 ، م�شاًء   9:45 �ل�شاعة  عند   ،2 رق��م  �ملطار  مببنى  �أكتوبر 
باأربع م�شافرين من جن�شية  حيث ��شتبه مفت�شو �جلمارك 
قادمني  �جلمركية،  �ملنطقة  �إىل  طريقهم  يف  وه��م  �آ�شيوية 
�لقادمة  �لرحلة  �لآ�شيوية  بلدهم  م��ن  ط��ري�ن  رحلة  على 
�إذ لوحظ عليهم عامات �لرتباك، فتم  �آ�شيوية،  من دولة 
و�ملر�قبة  �جلو�لة  ف��رق  م�شوؤويل  بني  �لتن�شيق  �لفور  على 
�مل�شافرين  �مل�شافرين، ملر�قبة حتركات  و�ل�شيطرة وتفتي�س 
�مل�شتبه بهم ح�شب منظومة �لعمل يف �ملطار، وحلظة خروج 
وبتمرير  للتفتي�س،  حقائبه  مع  حتويله  مت  �لأول  �مل�شتبه 
حقائبه على جهاز �لتفتي�س وتفتي�شها يدوياً، مل يتم �لعثور 
على مو�د ممنوعة بد�خلها، مما ��شتدعى عر�شه على جهاز 
بج�شده،  غريبة  �أج�����ش��ام  وج���ود  تبني  �إذ  �لأح�����ش��اء،  فح�س 
وبا�شتجو�ب �مل�شافر �أقر باأنه يحمل كب�شولت خمدرة، حيث 
�ل��ذي مت  �مل�شت�شفى  �ملطار ويف  �إن��ز�ل )50( كب�شولة يف  مت 
باقي  حتركات  متابعة  ومبو��شلة  بعد،  فيما  عليه  حتويله 
دقائق  بعد  �لثاين  به  �مل�شتبه  خرج  بهم،  �مل�شتبه  �مل�شافرين 

حيث كان موظفو �جلمارك يف �نتظاره، ومت معه �تباع نف�س 
�لإج��ر�ء�ت �ملتخذة مع �مل�شتبه به �لأول، ومت �إن��ز�ل ) 30( 
�جلمركي،  �لتحقيق  �إج����ر�ء�ت  خ��ال  وم��ن  م��ن��ه.  كب�شولة 
وم��ت��اب��ع��ة �مل��ت��ه��م��ني، ت��ب��ني �أوج����ه �شبه يف م��احم��ه��م��ا، كما 
�ل��ذي ز�د من �شكوك مفت�شي  �لأم��ر  تربطهما �شلة قر�بة، 
�جلمارك يف هوية �مل�شاِفَرين �لآخَرين �لقادمني على نف�س 
�لرحلة، فتم متابعة حتركاتهما �ملريبة، ولوحظ توجههما 
�إىل بو�بات �خلروج على فر�ت متتابعة �أي�شا مثلما حدث 
�ل�شغرية  حقائبهما  حت��وي��ل  فتم  �لأول���ي���ني،  �ملتهمني  م��ع 
و�أثناء  بد�خلها،  ممنوع  �شيء  يوجد  ومل  �ليدوي  للتفتي�س 
عر�س �مل�شافر �مل�شتبه به �لثالث على جهاز فح�س �لأح�شاء 
تبني وجود �أج�شام غريبة، ومت �إنز�ل ) 68 ( كب�شولة منه، 

فيما مت �إنز�ل ) 50( كب�شولة من �مل�شافر �لر�بع.

خطة فورية يف مبنى املطار 2 للت�سدي
 ملحاولت التهريب 

و�أ�شار بن لحج �إىل �أنه عند �كت�شاف �جلرمية �جلمركية يف 
مبنى �ملطار رقم 2، مت عقد �جتماع م�شغر على �لفور بني 
م�شوؤويل �لفئات يف �ملبنى جلميع �لأق�شام �ملناوبة �آخر �لنهار 
�لبيانات  وحتليل  �لو�شع  ودر��شة  خطة  لر�شم  �لليل  و�آخ��ر 
و�ملعلومات و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب يف حينه، بهدف �لت�شدي 
مل�شافر خام�س كان قادما على نف�س �لرحلة وينتظر يف �شالة 
�ن�شغال  �ملناوبة و��شتغال  وقت تبديل  �لر�نزيت، متحيناً 
�ملفت�شني بانتهاء �لدو�م، دون �ن يدري �أن هناك من ينتظره، 
وبالفعل ومع عر�شه على جهاز فح�س �لأح�شاء تبني وجود 

�أج�شام غريبة ومت �إنز�ل كب�شولتي �أح�شاء منه.
و�أكد بن لحج باأن �شبط 5 م�شافرين من جن�شية �آ�شيوية 
�أح�����ش��ائ��ه��م م����ادة �لهريوين  ي��ح��م��ل��ون يف  يف رح��ل��ة و�ح����دة 

�ملخدرة مل تكن متر دون �لقيام بالبحث و�لتحري يف حينه 
عن م�شافرين �آخرين ي�شتبه باأن لديهم ما يخفون �لف�شاح 
به  �ملعمول  �لذكي  �ل�شتهد�ف  نظام  �إىل  �لتطرق  عنه، ومت 
وتتبع حركات  �ملعلومات  �مل�شافرين وحتليل  ب��اإد�رة عمليات 
و�لإد�رة  �لطري�ن  �شركات  مع  بالتو��شل  �جلوية  �لرحات 
على  و�حل�شول  ب��دب��ي،  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لاإقامة  �لعامة 
�ل��دول��ة، وب��ن��اء على  م��ع��ل��وم��ات، وت��و�ري��خ ووق���ت و�شولهم 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��دق��ي��ق��ة م��ن �أف�����ر�د ف��ري��ق �ل��ع��م��ل يف م��ب��ن��ى 2 
ومدر�ء �لأق�شام وقادة �لفرق وم�شوؤويل �لفئات و�ملفت�شني، 
مت �لتو�شل �إىل معلومة هامة، �إذ تبني �أن م�شافَرين �آخَرين 
�خلم�شة،  �مل�شافرين  مع  عاقة  ولهما  �لدولة  �إىل  قادمان 
�ملر�قبة  ت��رك��ي��ز  ف��ت��م  �أخ�����رى،  رح��ل��ة  ع��ل��ى  ق���ادم���ان  لكنهما 
عليهما.  وبالفعل تاأكد ��شتباه رجال �جلمارك يف �مل�شافرين، 
ومن خال �لجر�ء�ت �جلمركية �لقانونية �ملتبعة مت �إنز�ل 
من  كب�شولة  و40   ، �حدهما  من  هريوين  كب�شولة   33
�لثاين، لي�شل بذلك عدد �لكب�شولت �لتي �نزلها �مل�شافرون 
 ( �ل��ذي مت حتويلهم عليه  �مل�شت�شفى  �ملطار ويف  �ل�شبعة يف 

هريوين. جر�م  كيلو   5.2 تزن  كب�شولة   )  477
جميعهم  �ل�شبعة  �مل��ت��ه��م��ني  �أن  لح���ج  ب��ن  �أح��م��د  و�أ����ش���اف 
 ،2014 �ل��ع��ام  يف  ���ش��ادرة  حديثة  �شفر  ج����و�ز�ت  يحملون 
�ملناوبة  تبديل  وق��ت  ��شتغال  عملية  على  ت��درب��و�  و�أن��ه��م 
ملفت�شي �جلمارك يف مبنى �ملطار 2، كما تبني – ومن خال 
�عر�فات �مل�شتبه بهم - ��شتغال جتار �ملخدر�ت لأ�شخا�س 
و�لتن�شيق  �لتهريب  عملية  لت�شهيل  قر�بة  �شلة  تربطهم 
فيما بينهم، وقال �إن جميع �مل�شبوطني يف �لق�شية هم على 
�شالة  يف  �لنتظار  �إىل  جل���اأو�  و�أن��ه��م  و�ح���دة،  �شركة  كفالة 
�ملطار عن  �شبب، مع مر�قبة موظفي  �لر�نزيت من غري 

ُبعد لتنفيذ خططهم ونو�ياهم �ل�شيئة.

اأحمد حمبوب م�سبح اأحمد بن لحج

عينات من الكب�سولت التي مت اإنزالها من امل�سافرين

اح�سائهم يف  املخدرات  بجلب  متهمني   4
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اأخبـار الإمـارات

خادمة تلقى م�سرعها انتحارا براأ�س اخليمة حممد بن خليفة وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولني يعزون بوفاة حممد خلف املزروعي والفندي املزروعي
•• املنطقة الغربية- وام:

�م�س  �ملعزين  م��ن  وج��م��وع  �مل�شوؤولني  وك��ب��ار  �ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  ق��دم 
رئي�س جهاز حماية  �مل��زروع��ي  فار�س خلف  �للو�ء  �إىل  �لعز�ء  و�ج��ب 
له  �ملغفور  �شقيقهم  وف��اة  يف  و�إخ��و�ن��ه  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شاآت 
باإذن �هلل حممد خلف �ملزروعي وعائلة �ملغفور له باإذن �هلل �لفندي 
�أليم  �شري  ح��ادث  �ثر  �ملنية  و�فتهما  �للذين  �ملزروعي  ر��شد  حم�شن 

يوم �خلمي�س �ملا�شي باملنطقة �لغربية.
فقد قدم �لعز�ء �شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل نهيان ع�شو �ملجل�س 
�لتنفيذي ومعايل �أحمد خليفة �ل�شويدي ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة ومعايل ح�شني �حلمادي وزير �لربية و�لتعليم و�ل�شيخ هز�ع 

بن �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ومعايل علي �شامل �لكعبي مدير مكتب 
نهيان  �آل  طحنون  بن  حممد  �ل�شيخ  و�لعقيد  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
�لدكتور  و�شعادة  �أبوظبي  ب�شرطة  �خلارجية  �ملناطق  مديرية  مدير 
�ل�شامية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئ��ي�����س  �لكعبي  م��ط��ر  حم��م��د 
�لركن عي�شى  �ل��ل��و�ء  برئا�شة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ووف��د من  و�لوق���اف 
كما  �مل�شلحة.  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  نائب  �ملزروعي  عبان  بن  �شيف 
باك�شتان  �شفري جمهورية  در�ين  �آ�شف علي خان  �شعادة  �لعز�ء  قدم 
�ملعزون  و�أعرب  و�ل�شرطة.  �مل�شلحة  �لقو�ت  و�شباط من  �لإ�شامية 
عن خال�س تعازيهم ومو��شاتهم �ل�شادقة لأ�شرتي �لفقيدين �شائلني 
�ملوىل عز جل �أن يتغمدهما برحمته و�أن ي�شكنهما ف�شيح جناته و�أن 

يلهم �أهلهما وذويهما �ل�شرب و�ل�شلو�ن. 

•• راأ �ص اخليمة - الفجر 

لقيت خادمة من �جلن�شية �لآ�شيوية تدعى ) ي.ك.ل 28 عاماً ( م�شرعها 
�لكائنة يف منزل كفيلها  د�خل غرفتها  �شنقاً  �لإنتحار  �قد�مها على  نتيجة 

باإحدى �ملناطق بر�أ�س �خليمة .
ويف �لتفا�شيل قال �لعقيد �شامل ربيع رئي�س مركز �شرطة خورخوير �ل�شامل 
يفيد  ر�أ���س �خليمة  ب�شرطة  �لعلميات  لغرفة  ورد باغاً  �أن��ه  بر�أ�س �خليمة 
بوجود جثة �خلادمة �ملذكورة وقد لفت حول عنقها حبًا كانت قد علقته يف 
�إحدى �لق�شبان �حلديدة د�خل منزل كفيلها، وعلى �لفور مت حتريك جميع 
�لباغ، وبلفعل وجدت �خلادمة معلقة وقد فارقت  ملكان  �ملخت�شة  �جلهات 

�حلياة بعد معاينتها من جانب �لطبيب �ل�شرعي ، ومل ُيعرف �ل�شبب حتى 
�لآن يف �إقد�مها لهذه �جلرمية �لتي تنايف مع كل معايري �لدين �لإ�شامي 
للجهات  �لق�شية  ملف  �إح��ال��ة  ومت   ، �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  وتقاليد  وع���اد�ت 

�ملخت�شة لإ�شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية �لازمة.
وذكر رئي�س مركز �شرطة خورخوير �ل�شامل �إىل �أن �لتحقيقات �ملبدئية مع 
�أفر�د �لعائلة �لتي كانت تعمل معها، �أ�شارو� باأن �خلادمة �ملنتحرة مل ياحظ 
عليها �أي ت�شرفات غريبة توحي باإمكانية �رتكابها مثل هذ� �ل�شلوك، ومل 
ت�شتك من �أي عار�س �أو م�شكلة منذ دخولها وحتى �حلادثة، د�عياً �جلميع 
ب�شرورة حل م�شاكلهم بطرق �شلمية عن طريق �حلو�ر و�لنقا�س و�للجوء 

�إىل ��شحاب �خلربة عو�شاً عن �لإقد�م على مثل تلك �جلر�ئم.

ويل عهد راأ�س اخليمة يقوم بزيارة لدائرة البلدية

اجلامعيون يح�سلون على �سهادات انت�ساب

حكومة راأ�س اخليمة اللكرتونية و �ساب توقعان �سراكة لتنمية الكوادر الوطنية 

انطالق حملة التطعيم �سد مر�س �سلل الأطفال يف عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

�ل�شام�شي مدير  ت��رمي  �أك��د حمد 
�أن  على  �لطبية  عجمان  منطقة 
�لم�������ار�ت ق��ط��ع��ت ���ش��وط��ا كبري� 
ومم���ي���ز� يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ف���ر�د 
�ل��ف��ئ��ات ذ�ت  ���ش��ي��م��ا  �مل��ج��ت��م��ع ول 
�خلا�شة  �ل��ط��ب��ي��ة  �لح���ت���ي���اج���ات 
�أ�شبحت  ح��ي��ث   ، �لأط���ف���ال  م��ث��ل 
�لمات متثل منوذجا متقدما يف 
و��شتطاعت   ، �لأمر��س  مو�جهة 
�لق�شاء على مر�س �شلل �لأطفال 
، فمنذ عام 1992 مل تظهر �أي 
ح��ال��ة م��ر���س م��ن ه��ذ� �لقبيل يف 

�لدولة.
ج��اء ذل��ك خ��ال �ط���اق منطقة 
للحملة  �ل����ط����ب����ي����ة  ع�����ج�����م�����ان 
�ل���وط���ن���ي���ة ����ش���د ���ش��ل��ل �لأط����ف����ال 
و�لطفولة  �لأم����وم����ة  م���رك���ز  يف 
يف جم���م���ع �ل����ط����ب �ل����وق����ائ����ي يف 
م��ن��ط��ق��ة �حل��م��ي��دي��ة حت���ت �شعار 
بح�شور  �أطفالنا(  لنحمي  )معا 
عبد�لعزيز �لوحيدي نائب مدير 
منطقة عجمان �لطبية ، وخمي�س 
ع����ب����د�هلل �مل���������ش����وؤول �لع����ام����ي 
كرمية  و�ل�����دك�����ت�����ورة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ح�شن مديرة �لأمومة و�لطفولة 
مدير  عبد�ملنعم  ح�شن  و�لدكتور 
�لطب �لوقائي وعدد من �لأطباء 
تو�فد  ج��ان��ب  �ىل   ، و�مل��م��ر���ش��ني 
�أعد�د كبرية من �لآباء و�لأمهات 
مر�س  ���ش��د  �أط��ف��ال��ه��م  لتطعيم 

�شلل �لأطفال.
وق�����ال م���دي���ر ط��ب��ي��ة ع��ج��م��ان �أن 
م���ا ح��ق��ق��ت��ه �لم������ار�ت م���ن تقدم 
�ل����وق����اي����ة  م���ل���م���و����س يف جم�������ال 
وز�رة  ق��ي��ام  �ىل  ي��رج��ع  و�ل���ع���اج 
3 حم�����اور  ب���ت���ط���ب���ي���ق  �ل�������ش���ح���ة 
تطبيق  �لأول  ���ش��ح��ي��ة  وب���ر�م���ج 
�شلل  ملكافحة  �لوطني  �لربنامج 

�مل��ر���ش��ى و�مل����رددي����ن ع��ل��ى هذه 
�لعياد�ت.

من جانبها قالت �لدكتورة كرمية 
يو�شف مدير �لمومة و�لطفولة 
كبري�  �ق��ب��ال  �شهدت  �حلملة  �أن 
�لذين  و�لم�����ه�����ات  �لآب���������اء  م����ن 
تو�فدو على �لعيادة منذ �ل�شباح 
�لباكر ، وقمنا با�شتقبال �لأطفال 
�ل�شخ�شيات  و�ح�����ش��ار  ب��ال��ه��د�ي��ا 
بابا  مثل  لهم  �ملحببة  �لكرتونية 
�شنفور ، وغريها من �ل�شخ�شيات 
من  ج��و�  ��شفت  �لتي  �لكرتونية 
�عطاء  عملية  �شري  على  �لبهجة 
�لول  �ل���ي���وم  ويف   ، �ل��ت��ط��ع��ي��م��ات 
�أك��ر من  من �حلملة مت تطعيم 
200 طفل وطفلة ، و�ن �حلملة 

م�شتمرة ملدة ��شبوعيا.
وقالت كرمية �أن هذه �لتطعيمات 
منذ  م������ن  ل�����اأط�����ف�����ال  ت����ع����ط����ى 
�شنو�ت   5 ع��م��ر  ولدت���ه���م وح��ت��ى 
�لبطاقة  وج�����ود  ي��ت�����ش��رط  ول 
عبارة  و�لتطعيم   ، لهم  �ل�شحية 
ع����ن ت��ط��ع��ي��م ف���م���وي ح���ي���ث يتم 
�ع����ط����اء �ل���ط���ف���ل �ل��ت��ط��ع��ي��م من 
خ���ال �ل��ف��م ، ول ي��ت��ع��ار���س هذ� 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  م��ع  �لتطعيم 
للتح�شينات �ملعمول به يف �لدولة 
، ويتم تقدميها باملجان لاأطفال 
زو�ر  و�ملقيمني وجميع  �ملو�طنني 
�مارة عجمان خال هذه �لفرة 
�لتطعيمات  �ع��ط��اء  ي��ت��م  ح��ي��ث   ،
ومركز  �ل�شحي  �ملدينة  مركز  يف 
�ملنامة  ومركز  �ل�شحي  م�شريف 
�ل�شحي ، ومركز مزيرع �ل�شحي 
وع���ي���ادة �لأم���وم���ة و�ل��ط��ف��ول��ة يف 
جممع �لطب �لوقائي باحلميدية 
مر�حل  جميع  �حلملة  وتغطي   ،
و�حل�شانات  �لأط����ف����ال  ري���ا����س 
بو��شطة  ع��ج��م��ان  �م������ارة  د�خ�����ل 

فريق �ل�شحة �ملدر�شية.
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وجه �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 
بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �خليمة 
�إىل زيادة ن�شبة �لتوطني يف د�ئرة 
�لبلدية بر�أ�س �خليمة و�شد �شو�غر 
باخلدمة  �مل��ل��ت��ح��ق��ني  �مل���وظ���ف���ني 
�لعمل  �إىل جانب متديد  �لوطنية 
�لد�ر�ت  يف  �مل�����ش��ائ��ي��ة  �ل���ف���رة  يف 
�خل��دم��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��د ك��ث��اف��ة يف 
ي�شاهم  مب����ا  �مل����ر�ج����ع����ني  �أع���������د�د 
�ملو�طنني  م���ع���ام���ات  �جن������از  يف 
ب���وق���ت ق��ي��ا���ش��ي وذلك  و�مل��ق��ي��م��ني 
�ل�شر�تيجية  �لروؤية  مع  متا�شيا 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت يف ت��ق��دمي �أرقى 
�ملعايري  وفق  �حلكومية  �خلدمات 

�لدولية �ملعتمدة.
ج��اء ذل��ك خ��ال �ل��زي��ارة �ملفاجئة 
�ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ���ش��م��وه ���ش��ب��اح �م�س 
ب���ر�أ����س �خليمة  �ل��ب��ل��دي��ة  ل���د�ئ���رة 

�جلهود �ملبذولة خلدمة �ملو�طنني 
�نطاقا من حر�س �حلكومة على 
توفري �حلياة �لكرمية للمو�طنني 

و�ملقيمني على �أر�س �لدولة.
و�أكد �شموه خال لقائه �ملوظفني 
�أن  �لوطنية  ب��اخل��دم��ة  �مللتحقني 
م�شوؤولية  لي�شت  �ل��وط��ن  خ��دم��ة 
جمتمعية �أو حملية بل هي وطنية 
�لوطن  جت�����اه  م���ق���د����س  وو�ج��������ب 
�ل�������ش���رف و�ل���ع���ز لرد  يف م���ي���ادي���ن 
و�لقيادة  �ل��وط��ن  م��ن جميل  ج��زء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  و�أخيه  �هلل  �لدولة حفظه 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما 
�لإمار�ت و�ملتابعة �حلثيثة للفريق 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل 

���ش��رف��ا وو�ج��ب��ا وط��ن��ي��ا لكل  تعترب 
جميعا  م���ن���ا  ت���ت���ط���ل���ب  م��ن��ت�����ش��ب 
�لعمل  بالفخر وم�شاعفة  �ل�شعور 
�مللتحقني  �ملوظفني  �شو�غر  ل�شد 
ب��خ��دم��ة �ل���وط���ن ل��ي�����س يف د�ئ����رة 
�لبلدية فقط بل يف جميع �لدو�ئر 
فاجلميع  �لم������ارة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
ع��ل��ي��ه و�ج�����ب جت����اه وط���ن���ه �شو�ء 
باخلدمة  �لل���ت���ح���اق  خ����ال  م���ن 
�ملوظف يف عمله حتى  �أو  �لوطنية 
�شوؤون  تفقد  عليه  يجب  �مل�����ش��وؤول 
�ملو�طنني و�ل�شتماع �ىل �ل�شكاوي 
�لعمل يف  و�لق���ر�ح���ات وت��ط��وي��ر 
خدمة  �ملركزية  عن  بعيد�  د�ئرته 

للوطن و�ملو�طن باملقام �لول .
و��شتهل �شموه �لزيارة بتفقد �إد�رة 
�ل��ه��ن��د���ش��ة و�مل����ب����اين و�ط���ل���ع على 
يف  �لد�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
ومر�قبة  �لبناء  تر�خي�س  جم��ال 
ماحظات  �ىل  و����ش��ت��م��ع  �مل���ب���اين 
�ملجل�س  �شموه  ز�ر  كما  �ملر�جعني. 

وت��ف��ق��د خ��ال��ه��ا ���ش��ري �ل��ع��م��ل يف 
�خلدمات  ع��ل��ى  و�ط���ل���ع  �ل����د�ئ����رة 
�إد�رة  و�شملت  للمو�طنني  �ملقدمة 
�لهند�شة و�ملباين و�إد�رة �لتخطيط 
�لعامة  �ل�شحة  و�إد�رة  و�مل�����ش��اح��ة 
�لدكتور  ير�فقه  �لبلدي  و�ملجل�س 
حممد عبد�للطيف خليفة �لمني 
بر�أ�س  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�خليمة ومنذر بن �شكر مدير عام 
د�ئرة �لبلدية وعدد من �مل�شوؤولني. 
�إىل  �جلولة  خال  �شموه  و��شتمع 
م�شاكل و�قر�حات �ملر�جعني فيما 
وتذليل  �خلدمات  تب�شيط  يخ�س 
�لعقبات موجها �شموه �إىل �شرورة 
بعيد� عن  �ملعامات  �جن��از  �شرعة 
�لبريوقر�طية و�لإجر�ء�ت �ملعقدة 
وتاأخري  تعطيل  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي 

م�شالح �ملو�طنني.
�لتميز  �أه��م��ي��ة  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 
للو�شول  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
وم�شاعفة  �مل���ع���اي���ري  �أع����ل����ى  �إىل 

ملا  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
ف��ي��ه خ��ري �ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن حتى 
�أ�شحت دولتنا منوذجا يحتذى يف 

�لتنمية �لب�شرية و�حل�شارية.
وق����ال ���ش��م��وه خ���ال �ل���زي���ارة �إنه 
�أن  ي�����درك�����و�  �أن  �جل���م���ي���ع  ع���ل���ى 
ه��ن��اك م�����ش��وؤول��ي��ة وط��ن��ي��ة وو�جبا 
�ل����وط����ن و�مل�����و�ط�����ن حتتم  جت�����اه 
�شبيل  يف  �جل��ه��ود  ك��ل  ب���ذل  علينا 
حت���ق���ي���ق �ل����رف����اه����ي����ة و�خل����دم����ة 
و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �مل���م���ي���زة 
ع���ل���ى �أر���������س �ل�����دول�����ة وم������ن هنا 
يكون  �أن  �مل�������ش���وؤول  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
يتو�جد  و�أن  �مل�شوؤولية  ق��در  على 
�لط���اع  م��ن  ليتمكن  �مل���ي���د�ن  يف 
�لتي  و�ل�شعوبات  �لتحديات  على 
�حللول  و�إيجاد  �لعمل  �شري  تعوق 
لتفادي  وق���ت  �أ����ش���رع  يف  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�مل��ع��وق��ات �ل�����ش��ع��وب��ات ومب���ا يخدم 

م�شلحة �لعمل .
و�أ�شاف �شموه �أن �خلدمة �لوطنية 
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�أبرمت هيئة �حلكومة �لإلكرونية 
يف ر�أ�س �خليمة �تفاقية �شر�كة مع 
 )SAP( ل�����ش��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة ���ش��اب�
�لوطنية  �ل���ك���و�در  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��دف 
�حلكومة  ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ع��ى   . مهنيا 
�شاب  �����ش����رك����ة  و  �لإل�����ك�����رون�����ي�����ة 
م�شركة  ج��ه��ود  ل��ب��ذل   )SAP(
مل���ن���ح ف���ر����س ت����دري����ب ك���ج���زء من 
�ملهني   SAP �����ش����اب  ب����رن����ام����ج 
هذ�  ت�شميم  مت  ق��د  للمو�طنني. 
�لربنامج جلذب �ملو�هب �لوطنية 
�لو�عده ل�شر�كهم يف �شوق �لعمل 
وتدريبهم على تنمية مهار�تهم يف 
�لأعمال  �إد�رة  مثل  �شتى  ج��و�ن��ب 
وت���ق���ن���ي���ة �مل����ع����ل����وم����ات و�مل�����ه�����ار�ت 

�لقيادية.
�إىل متكني  �لربنامج  ويهدف هذ� 
مو�طني  م��ن  �جل��ام��ع��ات  خريجي 

تقنية  با�شتخد�م  متكاملة  �أنظمة 
�تفاقية  ت��وق��ي��ع  SAPمت  ����ش���اب 
 SAP ش��ر�ك��ة م���ع ���ش��رك��ة ���ش��اب���
لتاأهيل �ملو�هب �لوطنية و�ك�شابهم 
مهار�ت تقنية متميزة حديثة مثل 
تقدمي  �أج������ل  م����ن   SAP ����ش���اب 
و�ملوؤ�ش�شات  للدو�ئر  �لازم  �لدعم 
�لعاملة على هذه �لتقنية. كما �أنها 
يف  ُق��دم��اً  بامل�شي  لنا  ت�شمح  �شوف 
�لدعم وحت�شني �لنظم �ملعمول بها 
حالياً وتعزيزها، �إىل جانب �إ�شفاء 
و�شتلعب  عليها،  جديدة  حت�شينات 
ف��ع��اًل يف  �ل��وط��ن��ي��ة دور�ً  �ل���ك���و�در 

�لتحول �إىل �حلكومة �لذكية .
�ملتدربني  �لتدريب  برنامج  يك�شب 
�مل�شاريع  �د�رة  يف  ع��م��ل  خ�����رب�ت 
�ملهار�ت  جميع  على  ي�شتمل  حيث 
�ملفاو�شات  م��ن  ب����دء�ً  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
و�شوًل  �لفعال  �لتو��شل  وكيفية 
لاأنظمة  �مل��ب��ت��ك��ر  �لت�شميم  �إىل 

ع�شرية  مهنية  من�شة  �ل��ربن��ام��ج 
على  متكاملة  ت��دري��ب��ات  ي��ق��ّدم  �ذ 
SAP وح��ل��ول��ه��ا، ول  ب��رجم��ي��ات 
و�أنظمة   HANA من�شة  �شيما 
وحلول  �ملوؤ�ش�شية  �مل��و�رد  تخطيط 
�لأج�����ه�����زة �مل���ح���م���ول���ة و�ل���ه���و�ت���ف 
كذلك  �لربنامج  ويجمع  �لذكية. 
ومهار�ت  �لتقنية  �ل�����ش��ه��اد�ت  ب��ني 
و�إد�رة  �ل��ت�����ش��م��ي��م��ي  �ل���ت���ف���ك���ري 
�مل�شاريع و�لت�شال �لفعال ومهارة 
�لإلقاء و�لعر�س. ويعترب خريجو� 
�إد�رة نظم  �أق�شام تقنية �ملعلومات، 
�لآيل  �حلا�شب  وهند�شة  �لأع��م��ال 
من  لختيارهم  �لمثل  �ملر�شحون 
خم��ت��ل��ف ج���ام���ع���ات �ل����دول����ة. كما 
�ختبار�ت  �إىل  �ملر�شحون  يخ�شع 
م���ث���ل تقدمي  م��ع��رف��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة 
�ملحا�شر�ت،  تقدمي   ، �ل�شت�شار�ت 
مقابات  و   ، ج��م��اع��ي��ة  �أن�����ش��ط��ة 

�أخرى.

دول��ة �لإم���ار�ت من �حل�شول على 
�شاب  �شركة  م��ن  �نت�شاب  ���ش��ه��اد�ت 
�يجاد  م��ن  �لتي  متكنهم   SAP
فر�س عمل �أف�شل يف قطاع تقنية 
قال   ، �ملنا�شبة  وب��ه��ذه  �مل��ع��ل��وم��ات. 
�ل�شياح،  �شعيد  �أح��م��د  �مل��ه��ن��د���س 
�حلكومة  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر 
�لإل��ك��رون��ي��ة يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة : 
بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�شقر�لقا�شمي،  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
�م��ارة ر�أ���س �خليمة – حفظه �هلل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي، ويل 
عهد �مارة ر��س �خليمة – حفظه 
�هلل - بتاأهيل �لكو�در �لوطنية على 
�لتقنيات �حلديثة مبا يتم�شى مع 
�حلديثة  و�لأن��ظ��م��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�لتي مت تنفيذها يف �لدو�ئر �ملحلية 
تعترب  و�لتي  �خليمة  ر�أ���س  باإمارة 

جميع  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  ���ش��ت��م��ن��ح  �ذ 
�إىل  �لن��ت�����ش��اب  ���ش��ه��ادة  منت�شبيها 
�شركة  م���ن  �ل�������ش���ادرة  �ل���ربن���ام���ج 
�لأعمال  ت�شميم  SAPيف  ���ش��اب 
جهتها  وم�����ن  �حل����ل����ول.  و�إي�����ج�����اد 
�لنائب  ميت�شني،  م��اري��ت��ا  �أع��رب��ت 
�ل����ش���ت���ث���م���ار�ت  ل���رئ���ي�������س  �لأول 
�شاب  �شركة  ل��دى  �ل�شر�تيجية 
SAP ، و�ملديرة �لتنفيذية ملعهد 
عن  و�لتنمية،  للتدريب   SAP
�شعورها بالفخر للتعاون مع هيئة 
�حل��ك��وم��ة �لإل���ك���رون���ي���ة يف ر�أ����س 
�لتعاون  ه��ذ�  ميثله  وم��ا  �خليمة، 
�مل��و�رد �لب�شرية �لوطنية  من دعم 
تقنية  تدفع  وق��ال��ت:   ، �مل�شتقبلية 
عجلة  و�لت���������ش����الت  �مل���ع���ل���وم���ات 
�لبتكار يف �لعديد من �لقطاعات، 
�ل���ق���درة  زي��������ادة  �إىل  ي��������وؤدي  مم����ا 
وبالتايل  �ل�شركات  بني  �لتناف�شية 
ويعد   . ج���دي���دة  ت���وف���ري وظ���ائ���ف 

تطعيم  ت�شتهدف  �لأط��ف��ال  �شلل 
�مارة عجمان  25000 طفل يف 
منذ �لولدة وحتى عمر 5 �شنو�ت 
مر�كز  يف  ت��ط��ع��ي��م��ه��م  ���ش��ي��ت��م   ،
�لأولية ومركز  �ل�شحية  �لرعاية 

�لأمومة و�لطفولة.
م��ن ج��ان��ب��ة ق���ال �ل��دك��ت��ور ح�شن 
�لوقائي  �لطب  مدير  عبد�ملنعم 
ياأتي  �لطبية  عجمان  منطقة  يف 
تنفيذ�  �حل���م���ل���ة  ه�����ذه  ت��ط��ب��ي��ق 
لتو�شيات منظمة �ل�شحة �لعاملية 
�لم����ار�ت  خ��ل��و  ع��ل��ى  للمحافظة 
حيث   ، �لطفال  �شلل  مر�س  من 
حت�شني  �حل���م���ل���ة  ه������ذه  ت���ع���ت���رب 
�مل�شتهدفة  �لعمرية  للفئة  ��شايف 
مرحلتني  على  �لتطبيق  وي��ت��م   ،
�لأوىل بد�أت من �أم�س �لأحد 16 
من   27 حتى  وت�شتمر  نوفمرب 
من  ت��ب��د�أ  و�لثانية   ، ذ�ت��ه  �ل�شهر 
11 يناير 2015 وت�شتمر حتى 

نف�شه. �ل�شهر  من   22
لها  �حل���م���ل���ة  ه�����ذه  �أن  و�أ������ش�����اف 

�لطفال و�لذي يتم تطبيقه من 
تطعيمات  �لأطفال  �عطاء  خال 
و6  و4�أ�شهر   ، �شهرين  عمر  من 
�أ�شهر و18 �شهر� ، بال�شافة �ىل 
جرعة تن�شيطية تعطى لاأطفال 

عند �لتحاقهم باملد�ر�س.
��شتمر�رية  ه��و  �ل��ث��اين  و�مل���ح���ور 
ملر�س  �لوبائي  �لتق�شي  برنامج 
حالت  و�ك��ت�����ش��اف  �لط��ف��ال  �شلل 
�ل�����ش��ل��ل �ل����رخ����وي �حل������اد وذل����ك 
�لدولة  �ه���ت���م���ام  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
ي�شورة  �مل��ر���س  ه���ذ�  م��ر�ق��ب��ة  يف 
م�����ش��ت��م��رة. و�مل���ح���ور �ل��ث��ال��ث هو 
�لوطنية  �لأي�����ام  ب��ر�م��ج  تطبيق 
ملكافحة �شلل �لطفال و�لذي هي 
ع��ب��ارة ع��ن ح��م��ات ت��وع��وي��ة يتم 
تطبيقها بني حني و�آخر ، وكذلك 
�حل���م���ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�����ش���ر�ك 
�أن  حيث   ، فيها  �خل��ا���س  �لقطاع 
م�شوؤولية  �ل�شحي  �ل��وع��ي  ن�شر 
جمتمعة ، و�أو�شح حمد �ل�شام�شي 
مر�س  �شد  �لوطنية  للحملة  �أن 

حماية  على  للتاأكيد  وق��ائ��ي  دور 
وتعزيز  �ل�����دول�����ة  يف  �لط�����ف�����ال 
منظمة  �أن  ح���ي���ث   ، م��ن��اع��ت��ه��م 
ظهور  لح��ظ��ت  �لعاملية  �ل�شحة 
بع�س �حل��الت �لفردية يف بع�س 
دول �جلو�ر ومن هنا جاء تطبيق 
�لعد�د  ب��د�أ  �لتي   ، �حلملة  ه��ذه 
بالتن�شيق  ��شهر   6 نحو  قبل  لها 
للطب  �مل����رك����زي����ة  �لد�رة  م�����ع 
�لوقائي بوز�رة �ل�شحة ، وت�شارك 
�ل��ه��ي��ئ��ات �ل�����ش��ح��ي��ة ب���ال���دول���ة يف 
�عد�د  ومت   ، �حلملة  هذه  تطبيق 
�ل���ف���رق �ل��ط��ب��ي��ة وت��دري��ب��ه��ا على 
�ملحافظة  �لتطعيم وطرق  �عطاء 
 ، للطعومات  تربيد  �شل�شلة  على 
�حلملة  تطبيق  يف  ي�شارك  حيث 
�لأطباء  م���ن   50 ع���ن  ي��زي��د  م���ا 
�ل�شحيني  و�مل��ث��ق��ف��ني  و�ل��ف��ن��ي��ني 
عياد�ت  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل  ك��م��ا مت   ،
�لطبي  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل�������ش���ح���ي���ة 
وو�ذك����اء  �ل��ف��ك��رة  لتبني  �خل��ا���س 
بني  �لي���ج���اب���ي���ة  �مل�������ش���ارك���ة  روح 

�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  و�إد�رة  �ل��ب��ل��دي 
و����ش��ت��م��ع م��ن م��دي��ر ع���ام �لبلدية 
ظل  يف  �ل��د�ئ��رة  �خت�شا�شات  على 
�لتطور�ت �لقت�شادية و�لعمر�نية 
ر�أ�س  �إمارة  و�لبيئية يف  و�لتجارية 
�أك��د منذر بن  �خليمة. من جانبه 
�شكر �أن �لزيارة �لتي قام بها �شمو 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة تاأتي �ميانا 

���ش��م��وه ع��ل��ى �لرتقاء  م��ن ح��ر���س 
دو�ئ�������ر  �حل����ك����وم����ي يف  ب���ال���ع���م���ل 
وتطبيق  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ح��ك��وم��ة 
�لتميز  جم����ال  يف  �مل��ع��اي��ري  �أع���ل���ى 
م�شري�   .. �مل���ق���دم���ة  و�خل�����دم�����ات 
م��ن خال  ت�شعى  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 

�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل 
�لرتقاء  �ىل  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ع��ه��د 
�لد�ئرة  م��وظ��ف��ي  �أد�ء  مب�����ش��ت��وى 
وتقدمي  �ملعامات  �إجن��از  و�شرعة 
ودقة  للمر�جعني  مميزة  خدمات 

�لتنفيذ.

احلملة الوطنية ل�سلل الأطفال ت�ستهدف 22 األف طفل براأ�س اخليمة 

وفد كرواتي يزور برنامج حممد بن را�سد للتعلم الذكي

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�نطلقت �أم�س يف ر�أ�س �خليمة �حلملة �لوطنية للتطعيم 
ر�أ�س  منطقة  تنفذها  �لتي  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س  �شد 

�خليمة �لطبية وت�شتهدف 22 �ألف طفل وطفلة .
ح�شر فعاليات �نطاق �حلملة يف رو�شة �لورد كل من 
ر�أ�س  منطقة  مدير  �لنعيمي  �أح��م��د  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور 
منطقة  مدير  نائب  �لبغام  و�بر�هيم  �لطبية  �خليمة 
عبد�لو�حد  حممد  و�ل��دك��ت��ور  �لتعليمة  �خليمة  ر�أ����س 
مدير �لطب �لوقائي و�لدكتور جا�شم كليب مدير �د�رة 

�لرعاية �ل�شحية .
�حلملة  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �أح���م���د  ع���ب���د�هلل  وذك���ر�ل���دك���ت���ور 
�خلام�شة  دون  �لط���ف���ال  م���ن   22،000 ت�����ش��ت��ه��دف 
يتم  ، حيث  ر�أ���س �خليمة  �إم���ارة  ي�شكنون يف  �لعمر  من 
ت�شمل جميع مركز  قنو�ت  تطعيمهم من خال ثاث 
�لرعاية �لأولية �ملنت�شرة يف �أنحاء �لمارة ، �إ�شافة �إيل 
�لتي  �مل��در���ش��ي��ة  �ل�شحة  ل���د�رة  �لتابعه  �لتطعيم  ف��رق 
 ، و�حل�شانات  �لأط��ف��ال  ريا�س  يف  �حلملة  عمل  تغطي 
�ىل جانب عمل �لفريق �ملتحرك �مل�شوؤول عن �لتغطية 

�لتطعيمية يف �ملناطق �لنائبة . 
جلنه  كونت  ق��د  �لطبية  �خليمة  ر�أ����س  منطقة  وك��ان��ت 
�للجنة  بالت�شيق مع  �شري عمل �حلملة  ملتابعه  عمليات 

�لعامة �ملكونة من ممثل �جلهات �ملجتمعية ذ�ت �لعاقة 
بتنفيذ �حلملة مثل �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
ومنطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية ود�ئرة بلدية و مكتب 
وز�رة �لعمل بر�أ�س �خليمة وجامعة ر�أ�س �خليمة للطب 

و�لعلوم �ل�شحية.
�د�رة �لطب  ومن جانبه قال حممد عبد�لو�حد مدير 
�ملنظمة  �للجنة  �لتي و�شعتها  �لعمل  �أن خطة  �لوقائي 
�للقاح  وماأمونية  �شامة  تاأكيد  على  حر�شت  للحملة 
و�ل�شر�ف �لفني على جميع �مل�شتويات مب�شاركة كو�در 
�شحية متدربة يف �لتنفيذ و�ملتابعة للتاأكيد من تغطية 
�أىل  �إ���ش��اف��ة  ه��ذ�  �لط��ف��ال  م��ن  �مل�شتهدفة  �ملجموعات 

�لتقييم �مل�شتمر بجميع مر�حل عمل �حلملة 
و�أو�شحت �ل�شتاذة مهره حممد بن �شر�ي مدير  كما 
�لتوعية  ب�����اأن �حل��م��ل��ة  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ت��ث��ق��ي��ف و�لع������ام 
�ملا�شي  �ل�شبوع  يف  ب���د�أت  ق��د  كانت  للحملة  �مل�شاحبة 
ح��ي��ث مت ن�����ش��ر �مل����و�د �ل��ت��وع��وي��ة ع��ن �أه��م��ي��ة �لتطعيم 
و�أهد�ف �حلملة غرب و�شائل �لعام �ملختلفة وو�شائل 

�لتو��شل �لجتماعي .
�لتثقيف  �إد�رة  م��ن  �ملتحرك  �لفريق  �أن  �أو�شحت  كما 
و�لعام �ل�شحي ومتطوعني من جامعة ر�أ�س �خليمة 
�لطب و�لعلوم �ل�شحية �شيغطي جميع �ملناطق �ل�شكنية 

�لنائية بامارة ر�أ�س �خليمة وعددها 15 منطقة .

•• دبي-وام:

�لأكادميي  للتعلم  �لكرو�تية  �ل�شبكة  ميثل  وف��د  ز�ر 
�لعلوم  وز�رة  ت���دي���ره  �ل�����ذي  �مل�������ش���روع   - و�ل���ب���ح���وث 
و�لتكنولوجيا يف جمهورية كرو�تيا - برنامج حممد 
بن ر��شد للتعلم �لذكي �ملبادرة �لتعليمية �لتي تتما�شى 
مع روؤية �لإمار�ت 2021 وتهدف �إىل �إثر�ء �لعملية 
�لتعليمية من خال ن�شر ��شتخد�م �لتقنيات �ملتطورة 
يف �لف�شول �لدر��شية. و كان يف ��شتقبال �لوفد �لذي 
يزور دبي حاليا �ملهند�س حممد غياث مدير برنامج 
�ل��ذي رح��ب بزيارته  �ل��ذك��ي  حممد ب��ن ر����ش��د للتعلم 
�ل�شر�تيجية  �لتوعية  حملة  �إط���ار  يف  ت��ن��درج  �ل��ت��ي 
باأهمية �لربنامج و�ل�شتفادة من �لنتائج �لتي حققها 
و�لطاع على �آلية عمله. و تعترب �ل�شبكة �لكرو�تية 
تعمل  حكومية  موؤ�ش�شة  و�لبحوث  �لأك��ادمي��ي  للتعلم 
و�لريا�شة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ع��ل��وم  وز�رة  �إ�����ش����ر�ف  حت���ت 
وتطبيقاتها  و�لت�شالت  �ملعلومات  بتقنيات  وتخت�س 
�لتحتية  �لبنية  م��ن  �ن��ط��اق��ا  �لتعليمية  �مل��ن��اه��ج  يف 
من  �لإلكرونية  �خلدمات  وعرب  و�لإنرنت  لل�شبكة 
�إن  �مل�شتخدم. و قال حممد غياث  �أج��ل دعم وحماية 

�لزيارة تتمحور حول تعزيز �لتعاون �مل�شرك وتبادل 
�لناجحة  �لتعليمية  و�لأ���ش��ال��ي��ب  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
تقنية  قطاع  منو  يدعم  �ل��ذي  �لربنامج  يتبعها  �لتي 
�ملعلومات و�لت�شالت خا�شة يف قطاع �لتعليم وذلك 
من �أجل تاأهيل �لطاب ب�شكل مثايل للعمل حتت ظل 
�لقت�شاد �ملوجه باملعرفة. و �أ�شار �إىل �أن �لربنامج حقق 
منذ �نطاقته منو� قويا ومتناميا و��شتطاع �شياغة 
�أهد�فه  حتقيق  يف  �مل�شاعدة  �أج��ل  من  متو�زن  مفهوم 
�ل��ر�م��ي��ة �إىل �إح����ر�ز �مل��زي��د م��ن �ل��ت��ق��دم ع��ل��ى �شعيد 
لارتقاء  وذل��ك  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لتعليمي  �لنظام 
�أ�شاليب  نحو �ملرحلة �ملقبلة من �لتنمية عرب تطبيق 
�لتقنيات  �أح���دث  و��شتخد�م  �مل�شتوى  عاملية  �لتعليم 
ر��شد  ب��ن  ب��رن��ام��ج حم��م��د  �أن  ول��ف��ت �ىل  �مل��ت��ط��ورة. 
منت�شرة  مدر�شة   146 حاليا  يغطي  �ل��ذك��ي  للتعلم 
 1233 حتت�شن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن��ح��اء  خمتلف  يف 
�إىل  بالإ�شافة  بالكامل..  جمهز�  ذكيا  در��شيا  ف�شا 
حممول  كمبيوتر  جهاز   3543 �لربنامج  وزع  ذلك 
على �ملعلمني ودرب �أكر من 3500 معلم منذ �لعام 
�ألفا و   24 �إىل �حتو�ء  بالنتيجة  �ملا�شي وهو ما دفع 

�لربنامج. مظلة  حتت  وطالبة  طالبا   328
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�سرطة اأبوظبي تطلق مبادرة للطريق اآداب ولل�سرعة م�سمار  هيئة الفجرية للثقافة والإعالم تختتم دورة يف التحرير ال�سحفي 
•• اأبوظبي-وام:

�آد�ب  للطريق  �شعار  حت��ت  توعية  م��ب��ادرة  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �أطلقت 
ولل�شرعة م�شمار �شمن �ل�شتعد�د�ت �حلالية لفعاليات �شباق جائزة 
�أبوظبي  2014 يف  ل��ل��ف��ورم��ول و�ح���د  �ل��ك��ربى  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت���اد 
�جل��اري يف حلبة  23 نوفمرب  �إىل   21 �لفرة من  يقام يف  و�ل��ذي 

مر�شى يا�س.
و�أكد �ملقدم �شعيد �خلاجة نائب مدير �إد�رة �لإعام �لأمني يف �لأمانة 
�لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية حر�س 
�لعامة  �لقيادة  ��شتمر�ر� لنهج  �أبوظبي على مو�كبة �حلدث  �شرطة 
لل�شرطة يف �لتو��شل مع خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وفقا لهتماماتهم 

و�شمن �أولوياتها �ل�شر�تيجية �لتي تعمل ب�شورة مكثفة لارتقاء 
مب�شتويات �ل�شامة و�لأمان يف جمتمعنا وحتقيق �أهد�ف �ملنظومة 

�ل�شرطية و�لأمنية باأ�شاليب معا�شرة ومتجددة.
وحث على تعزيز �ل�شر�كة مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لإعامية وتكثيف 
�ملو�شوعات  مبختلف  �ملجتمعية  �ل��ت��وع��ي��ة  لتعزيز  معها  �ل��ت��ع��اون 
�لتي تخلف  �حل���و�دث  م��ن  �لتقليل و�حل��د  ي�شاهم يف  �مل��روري��ة مب��ا 

�خل�شائر �لب�شرية و�ملادية .
�إك�شاب  يف  كبري�  دور�  يلعب  �ملختلفة  بو�شائله  �لإع��ام  �أن  مو�شحا 
�جلمهور �ملعلومات و�ملعارف �ل�شرورية لتعزيز وعيه �ملروري ..وقال 
�لفعاليات على كورني�س  �لإع��ام �لأمني �شتنظم عدد� من  �إد�رة  �إن 

�أبوظبي يف �إطار �ملبادرة. 

•• الفجرية - وام: 

�أكد �ملهند�س حممد �شيف �لأفخم مدير عام بلدية �لفجرية ع�شو جمل�س 
�ملو�هب  دع��م  على  �لهيئة  حر�س  و�لإع���ام  للثقافة  �لفجرية  هيئة  �إد�رة 
ب���الإم���ارة م��ن خ���ال �تفاقية  و�ل���ك���و�در �لإع��ام��ي��ة يف خمتلف جم��الت��ه��ا 
تدريب  على  تن�س  و�لتي  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وكالة  مع  �ملربمة  �لتعاون 
�لتحرير  دورة  �خ��ت��ت��ام  خ���ال  ذل���ك  ج���اء  ب��ال��ف��ج��رية.  �ل�شحفية  �ل���ك���و�در 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  و�لإع����ام  للثقافة  �ل��ف��ج��رية  هيئة  نظمتها  �ل��ت��ي  �ل�شحفي 
مبهنية  �ل�شحفي  �خل��رب  حترير  عنو�ن  حتت  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وكالة 
��شتق�شائية يف �أكادميية �لفجرية لاإعام. قدم �لدورة �ملدرب بول مارود�س 
�أفريقيا يف  بح�شور �لإعامية رند� حبيب مديرة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 

وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية و �بر�هيم عان �ملدير �لتنفيذي لهيئة �لفجرية 
للثقافة و�لإعام. وعرب �لأفخم عن �شعادته بالعن�شر �لن�شائي �مل�شارك يف 

�لدورة حيث بد� ح�شورهن لفتا وو�شفه ب� خطوة �إيجابية.
�لدورة  فائدة من  �أك��رب  �ملتدربني حققو�  �إن  رن��د� حبيب  قالت  من جهتها 
هذ�  و�إن  بالإيجابية  �ل���دورة  �أث��ن��اء  �مل�شاركني  تفاعل  �مل���درب  و���ش��ف  حيث 
�لتفاعل �لإيجابي من �أهم �أهد�ف �لدور�ت. وقال علي يعي�س مدير تطوير 
�إن  �ملتدربني  ب��ني  ك��ان م��ن  �ل��ذي  ل��اإع��ام  �أك��ادمي��ي��ة �لفجرية  �مل�شاريع يف 
تطوير  يف  للم�شاركة  �لهيئة  مع  �لتعاون  تعزيز  على  حري�شة  �لأكادميية 
�أ�شاد �ملتدربون بالدورة معربني  �لكو�در �ل�شحفية وتاأهيلها . من جانبهم 
عن �أملهم يف �أن ت�شتمر مثل هذه �لدور�ت يف �لفجرية ليتمكنو� من تطوير 

قدر�تهم يف �لتحرير �ل�شحفي. 

برعاية من�سور بن زايد

مهرجان الإمارات للنخيل والتمر ينطلق يف اأبوظبي 24 نوفمرب

الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة

وزير الرتبية والتعليم يتفقد جممع بينونة مبدينة زايد
•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

تفقد معايل وزير �لربية و�لتعليم 
�أم�س  �ب��ر�ه��ي��م �حل���م���ادي  ح�����ش��ني 
جممع بينونة �لتعليمي يف مدينة 
�لتابع  �ل��غ��رب��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ز�ي�����د 
و�لتدريب  للتعليم  �بوظبي  مركز 
، ير�فقه يف �جلولة مبارك  �ملهني 
ملركز  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�أبوظبي للتعليم �لتقني ، �لدكتور 

كني كاد مدير �ملجمع 
يخدم  �ملجمع  �أن  �حل��م��ادى  و�أك���د 
�لعمل  وج��ه��ات  و�لطلبة  �لأه����ايل 
موؤ�ش�شات  خ���م�������س  خ������ال  م�����ن 
ت�شهم  وث��ان��وي��ة  جامعية  تعليمية 
�لإم�������ار�ت�������ي  �مل���ج���ت���م���ع  رف�������د  يف 
�لوطنية  و�ل�����ك�����و�در  ب���ال���ك���ف���اء�ت 
�لتخ�ش�شات  مبختلف  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ملطلوبة يف  و�لهند�شية  �ل�شناعية 
جاءت  و�لتي  �ملتطور  �لعمل  �شوق 

�لعربية �ملتحدة و�شعبها �لأ�شيل .
�إىل  �لغربية  �ملنطقة  �أه���ايل  ودع��ا 
�شرعة ت�شجيل �أبنائهم وبناتهم يف 
موؤ�ش�شات �ملجمع و�لتي تعد �لأوىل 
و�مل�شاهمة   ، �ملنطقة  من نوعها يف 
�لتعليمي  ب��امل�����ش��ت��وى  �لرت���ق���اء  يف 
لأبناءهم �لطلبة ، موؤكد� على ثقة 
�لتعليم  ب��اأه��م��ي��ة  �مل��و�ط��ن��ني  وع���ي 

تتو�ئم  مبا  وتخ�ش�شاته  مناهجه 
م��ع ���ش��وق �ل��ع��م��ل، وه���و ق��ائ��م على 
�لر�شيدة  للقيادة  �ل�شديدة  �لروؤية 
بالعملية  ب��الرت��ق��اء  يتعلق  فيما 
و�ملهنية  �ل���ت���ق���ن���ي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
م�شتقبل  نحو  ثقة  كلها  بخطو�ت 
يحقق  م�������ش���رق  وم���ه���ن���ي  ت���ق���ن���ي 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لعليا  �مل�شلحة 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة .. 
ل�  �لثامنة  �ل��دورة  فعاليات  تنطلق 
مهرجان �لإمار�ت �لدويل للنخيل 
و�لتمر خال �لفرة من 24 حتى 
يف  �جلاري  نوفمرب  �شهر  من   29
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
�ملهرجان..جهاز  ي��ن��ظ��م   . �أدن���ي���ك 
�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية بالتعاون 
و�إد�رة  �لنخلة  �أ�شدقاء  مع جمعية 
����ش���رك���ة ����ش���ي���ال �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط 
ميثلون  ع��ار���س   200 مب�����ش��ارك��ة 
�مل�شدرين  �أك����رب  م���ن  دول����ة   16
�شناعة  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  و�مل��ن��ت��ج��ني 
�ملهرجان  ي��زور  �أن  ويتوقع  �لتمر. 
من  و�ل�شغار  �لكبار  من  �ألفا   20
فيما   .. و�ل��ت��م��ر  �ل��ن��خ��ي��ل  حم��ب��ي 
 40 �إىل  ت�شل  خ�شومات  �شيوفر 
�أنو�ع �لتمور  يف �ملائة على خمتلف 

فر�شة  �ملهرجان  ل���زو�ر  يوفر  مم��ا 
�لنخيل  ����ش���ج���رة  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف 
قال  جانبه  من  �ملباركة.  وثمارها 
�لرئي�س  �ل��ظ��اه��ري  م��ط��ر  ح��م��ي��د 
�لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي �لوطنية 
وجمموعة  �أدن�����ي�����ك  ل���ل���م���ع���ار����س 
..�إن  بالإنابة  لها  �لتابعة  �ل�شركات 
مهرجان �لإمار�ت �لدويل للنخيل 
و�لتمور يتمتع باأهمية كبرية كونه 
�لعار�شني  من  لفتا  �إقبال  ي�شهد 
�ملنطقة  دول  خمتلف  من  و�ل���زو�ر 
وق��د ��شتطاع خ��ال ف��رة ق�شرية 
على  �مل��ت��م��ي��زة  م��ك��ان��ت��ه  ي���وؤك���د  �أن 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �مل���ح���ل���ي و�ل��������دويل. 
عاما  ي�شهد  �مل��ه��رج��ان  �أن  و�أو���ش��ح 
م�شاركة  ن�شبة  يف  كبري�  من��و�  بعد 
�ل�شركات �ملنتجة و�مل�شنعة ملنتجات 
كل  �ل�شركات  تلك  وت��ق��دم  �ل��ت��م��ور 
�لتجاري  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  يف  ج��دي��د 
دعما  ي�شكل  مم��ا  �ملهم  و�ل�شناعي 
جاهزية  موؤكد�   .. للمعر�س  قويا 
�لذي  �لنمو  عملية  ملو�كبة  �أدن��ي��ك 

�أهم مر�حل  تف�شيليا حول  عر�شا 
منو �لنخيل و�أجز�ء �لنخلة و�لتمر 
ومر�حل منو ثمرة �لتمر ومر�حل 
�لتمر  وجت��ف��ي��ف  وق��ط��ف  �لتلقيح 
بجانب عر�س لأ�شهر �أنو�ع �لتمور 
�لإمار�ت و�لنخيل  �لعربية وتاريخ 
وتاريخ �لإ�شام و�لتمر ف�شا عن 
عر�س لبع�س �ل�شناعات �لر�ثية 
�لنخيل  من  �مل�شنوعة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
وحارة �حلرف �لر�ثية �لإمار�تية. 
�لأق�شام  من  ع��دد�  �ملعر�س  وي�شم 
هي بناء �لعري�س و�شناعة �ل�شا�شة 
وق�شم  �لأخ��رى  �ل�شناعات  و�أق�شام 
�لتفاعلية  و�ل����ت����ج����ارب  �مل���خ���ت���رب 
�ل�شناعات  �أه��م  عر�س  �إىل  �إ�شافة 
�لنخيل.  م��ن��ت��ج��ات  م���ن  �حل��دي��ث��ة 
وت�شمل فعاليات �ملهرجان - �لفريد 
 - �ملنطقة  م�شتوى  على  نوعه  من 
�لرفيهية  �ل��ع��رو���س  م��ن  �شل�شلة 
ب��اأط��ي��اف �ملتعة  �مل��ف��ع��م��ة  �مل��ت��ن��وع��ة 
حائط  ف���ع���ال���ي���ة  م���ث���ل  و�مل����ع����رف����ة 
�ل��ر���ش��ائ��ل وه��ي ع��ب��ارة ع��ن لوحني 

�مل���ع���رو����ش���ة. وق�����ال حم��م��د جال 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ري�����ش��ي 
�لإم��ار�ت �لدويل  �ملنظمة ملهرجان 
موؤمتر  خ����ال  و�ل���ت���م���ر  ل��ل��ن��خ��ي��ل 
�شحفي عقد �م�س يف فندق �آلوفت 
ي�شكل  �مل���ه���رج���ان  �أب�����وظ�����ب�����ي..�إن 
�ملهتمني  جلميع  وملتقى  من�شة 
بالتمور و�لنخيل ملا حتمله �شجرة 
�ملباركة من فو�ئد عظيمة  �لنخلة 
�أن  مو�شحا   .. ك��اف��ة  �ل�شعد  على 
ت�شويق  ه��و  تنظيمه  م��ن  �ل��ه��دف 
�ل���ت���م���ور حم���ل���ي���ا وع���امل���ي���ا يف ظل 
�لعامل.  دول  من  �لعديد  م�شاركة 
و�أ�شاف �لري�شي �أن �للجنة �ملنظمة 
ل��ل��م��ه��رج��ان ح��ر���ش��ت ع��ل��ى توفري 
�ملتنوعة  �لفعاليات  م��ن  جمموعة 
�لز�ئرين  تنا�شب  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��وق��ة 
حيث  �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف  من 
يك�شف  متحفا  �مل��ه��رج��ان  يت�شمن 
�لنخيل  تاريخ  حقائق مثرية حول 
ل�شناعة  �ملختلفة  و�لطرق  و�لتمر 
و�لتمر  �ل��ن��خ��ي��ل  م����ن  �مل�����ش��ت��ق��ات 

ي�شهده �ملهرجان ولتقدمي خدمات 
جديدة متنوعة توفر جتربة مميزة 
�شو�ء للزو�ر و�لعار�شني. من جهته 
���ش��ع��د م��دي��ر مهرجان  ق���ال ف����ادي 
�لإمار�ت �لدويل للنخيل و�لتمر..

��شت�شافة  �شت�شهد  �ل��دورة  �إن هذه 
للتمور  �مل���������ش����ت����وردي����ن  �ل����ت����ج����ار 
�أهمها  دول  ع���دة  م��ن  وم�شتقاتها 
وفرن�شا  و�أمل��ان��ي��ا  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة 
وماليزيا و�لهند وباك�شتان ورو�شيا 
ل�شر�ء  وغ����ريه  �إف��ري��ق��ي��ا  وج���ن���وب 
�أن���و�ع  ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن خمتلف 
�أن  �إىل  لفتا  ومنتجاتها.  �لتمور 
جميع �لتجار �مل�شت�شافني ميثلون 
للتمور  �مل�شتوردة  �ل�شركات  كربى 
جمموع  ي���ف���وق  ح���ي���ث  �ل����ع����امل  يف 
مليار   1.6 �ل�شنوية  م�شرياتهم 
دره���م �إم���ار�ت���ي وم���ن �مل��ت��وق��ع بيع 
�شتة �آلف و 250 طنا من �لتمور 
ويت�شدر  �لعام.  ه��ذ�  ن�شخة  خ��ال 
�ل��دورة �لثامنة .. متحف  فعاليات 
يت�شمن  �ل�����ذي  و�ل��ت��م��ر  �ل��ن��خ��ي��ل 

يوم  تخ�شي�س  وكذلك   ، �ملوجودة 
ودور�ت  �لإ���ش��ايف  للتعليم  �ل�شبت 
�لطلبة  ل��ك��اف��ة  �مل��ت��اح��ة  �ل��ت��ق��وي��ة 
و�مل�شابح  �مل��اع��ب  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
و�لرب�مج �لامنهجية و�لتي تعزز 
بر�مج  خ��ال  م��ن  �لطالب  تعليم 
معاليه  وق���ال  ب��امل��م��ار���ش��ة.  �لتعلم 
�إن جممع بينونة �لتعليمي و�لذي 
بدء عامه �لدر��شي مطلع �شبتمرب 
2014 �شمن �لإفتتاح �جلزئي له 
�لدر��شي  �لف�شل  �شي�شهد مطلع   ،
�ل���ق���ادم �إن��ت��ق��ال م��ع��ه��د ب��ي��ن��ون��ة يف 
يف  �لتو�شعة  و�شيتم  ز�ي���د  م��دي��ن��ة 
�أن  �أع����د�د �مل��ق��ب��ول��ني، م�����ش��ري� �إىل 
�مل��ج��م��ع ي��ت�����ش��ع ل�����ن��ح��و �أك�����ر من 
على  وي��ح��ت��وي   ، ط��ال��ب   3600
80 ور�شة و خمترب لكل تخ�ش�س 
)�لهند�شة، �لنفط و�لغاز، �لإعام، 
�لعلوم، و �لعلوم �ل�شحية( وكذلك 
98 قاعة در��شية و عدد من قاعات 

م�شتقبل  يف  و�لتكنولوجي  �لتقني 
�إىل  و�لتطلع   ، و�مل��و�ط��ن  �ل��وط��ن 
�لفنية  �لأي���������دي  وج������ود  �أه���م���ي���ة 
�ملتميزين  �أب��ن��ائ��ن��ا  م���ن  و�مل����درب����ة 
حتديات  ق���ه���ر  ع���ل���ى  و�ل����ق����ادري����ن 
 ، �لتكنولوجية  بالو�شائل  �لع�شر 
موؤكد� عزم مركز �بوظبي للتعليم 
م�شرية  دع��م  �ملهني يف  و�ل��ت��دري��ب 
�شوق  ت��زوي��د  م��ن خ��ال  �لتوطني 
ب��ك��ف��اء�ت ع��ل��م��ي��ة يف �شتى  �ل��ع��م��ل 

�ملجالت.
مالية  م��ك��اف��اأت  ه��ن��اك  �أن  ول��ف��ت 
كما   ، للمتميزين  تقدم  ومعنوية 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات  ب��ع�����س  �أن 
�ل�شفوف  من  �لرعاية  لهم  تقدم 
�إىل  و�����ش����ول  �لأوىل  �ل���ث���ان���وي���ة 
�أن  م���ن���وه���ا   ، �ل��ع��ل��ي��ا  �ل����در������ش����ات 
كامل  توفري  على  حري�س  �ملجمع 
و�لرفيهية  �لتعليمية  �خل��دم��ات 
ل���ل���ط���ل���ب���ة م�����ن خ������ال �مل���رف���ق���ات 

ر�شائل  ع��ل��ي��ه��م��ا  ت��و���ش��ع  ك��ب��ريي��ن 
باأنها  �لفعالية  وتتميز   .. �ل����زو�ر 
ر�شائل  ت��رك  فر�شة  �ل����زو�ر  متنح 
لتبقى  �ليد  بخط  مكتوب  ق�شرية 
ويت�شمن  للذكرى.  د�ئمة  عامة 
�ملهرجان �لعديد من �شبل �لت�شوير 
ت�شمح  �لتي  �لتفاعلية  و  �ملتطورة 
زيارته  ذك�����رى  ب��ر���ش��ي��خ  ل���ل���ز�ئ���ر 
�أ�شدقائه  مع  وم�شاركتها  للموقع 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ���ش��ف��ح��ات  ع���رب 
فعالية  خ����ال  م���ن  �لإج���ت���م���اع���ي 

�لتي  �لنخيل  �شجر  ت�شلق  منطقة 
�جلمهور  م��ن  �ملت�شابقني  �شتمكن 
�لز�ئر من �لتقاط �ل�شورة �لذ�تية 
�ل�شجرة  �أعلى  بلوغ  ف��ور  �ل�شيلفي 
�لتو��شل  �شفحات  ع��رب  ون�شرها 
باملهرجان  �خل��ا���ش��ة  �لج��ت��م��اع��ي 
ب���ج���ان���ب ف���ع���ال���ي���ة م��ن��ط��ق��ة طهي 
من  نخبة  ت�شت�شيف  �لتي  �لتمور 
ي�شتعر�شون  �لذين  �لطهاة  �أ�شهر 
�إع���������د�د �لأط����ب����اق  م���ه���ار�ت���ه���م يف 
�ملتنوعة �إ�شافة �إىل �خليم �لر�ثية 

ومنطقة خم�ش�شة لاأطفال ت�شم 
و�لفعاليات  �لأن�شطة  من  �لعديد 
�لتي تن�شر جو� من �ملرح. يذكر �أن 
�ملهرجان يتز�من مع معر�س �شيال 
 2014 �لأو�شط لاأغذية  �ل�شرق 
�لذي يعقد خال �لفرة نف�شها يف 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
�ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  . ح�شر  �أدن��ي��ك 
�لر�شميني  �ل��رع��اة  عن  ممثلون   ..
و�لظاهرة  �لفوعة  �شركة  من  لكل 

للزر�عة ومتور �ململكة. 

ي�شتوعب  وم�����ش��رح   ، �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
�شباحة  وحمام   ، �شخ�س   1200
د�خلي 30 مر ، وقاعات متعددة 
و  تعليمية  وم���ر�ك���ز   ، �لأغ����ر������س 
ريا�شية  م��اع��ب   3 و   ، م��ك��ت��ب��ات 
وم���ل���ع���ب رئ��ي�����ش��ي ل���ك���رة �ل����ق����دم ، 
و�ملر�فق  �مل��ن�����ش��اآت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
م���ن مطاعم  �لأخ������رى  �خل��دم��ي��ة 

و�إ�شر�حات وجمال�س.

 و�أ�شار �إىل جهود �لقيادة �لر�شيدة 
يف دعم �مل�شرية �لتعليمية يف كافة 
�ل�شكر  ، م��وج��ه��ا  �ل���دول���ة  �إم�����ار�ت 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أول  �ل��ف��ري��ق  و�أو�م����ر  �هلل،  حفظه 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�لدعم  ع��ل��ى   ، �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لذي يقدموه للم�شاريع �لتعليمية 
و�لتي  �لغربية  �ملنطقة  �ملتعددة يف 
ت�شهم يف �إر�شاء جمتمعات متكاملة 
�لكرمي  �لعي�س  مقومات  وت��وف��ري 
لأبناء  �لتعليم  و�لرتقاء مب�شتوى 

�لدولة . 

بالتعاون مع �سرطة دبي ...ق�سية اطلق عليها ا�سم )ا�سطوانة الغاز(دورات تدريبية يف اإدارة امل�ساريع ملوظفي جامعة عجمان
�سرطة ال�سارقة تلقي القب�س على اربعة من مروجي 
املخدرات وبحوزتهم 18 األف من القرا�س املخدرة 

•• عجمان ـ الفجر 

�مل�شروعات  �إد�رة  م��ك��ت��ب  ع���ق���د 
�مل���������و�رد  �إد�رة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
عجمان  ج���ام���ع���ة  يف  �ل���ب�������ش���ري���ة 
من  �شل�شلة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�لتعريفية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل������دور�ت 
وعدد  �ملختلفة  �لإد�ر�ت  ل��روؤ���ش��اء 
من �ملوظفني باجلامعة على نظام 
�ملطور  �جل���دي���د  �مل�����ش��اري��ع  �إد�رة 
�ل�شحابية  �لتطبيقات  با�شتخد�م 

ل�شركة مايكرو�شوفت �لعاملية.
�ملبني  �جل���دي���د  �ل��ن��ظ��ام  وي��ت��م��ت��ع 
خدمة  ت���ط���ب���ي���ق���ات  ح����زم����ة  ع���ل���ى 
 ،365 �أوف���ي�������س  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 
پروجكت  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ل�شيما 
�إد�رة  جم����ال  يف  �ل���ر�ئ���د   ،365
�مل�����ش��اري��ع مب��ي��ز�ت م��ت��ن��وع��ة، حيث 
ي��ت��ي��ح جل��م��ي��ع �مل��ع��ن��ي��ني �لط����اع 
على �مل�شروع وحتديث بياناته من 
م�شتخدمني  �ل��ع��امل،  يف  مكان  �أي 
مت�شفح �لإنرنت - بدون �حلاجة 
جهاز  ع��ل��ى  متخ�ش�س  ل��ربن��ام��ج 
وب�شكل   - �مل�����ش��ت��خ��دم  �حل���ا����ش���وب 
��شتخد�م  �أن  كما  و���ش��ري��ع.  ف���وري 
�لتطبيق و��شع �لنت�شار، ومتو�فق 
مع معايري �إد�رة �مل�شاريع �ملعتمدة 
�لتطبيق  ي���ت���م���ي���ز  ك���م���ا  ع����امل����ي����اً. 
ع��ل��ى حت��دي��د �شاحيات  ب��ق��درت��ه 
�لت�شل�شل  و�ت���ب���اع  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني، 
�لعتماد  �أو  ل��اط��اع  �ل�����ش��ح��ي��ح 
عاقة  ذ�ت  عملية  �أي  حتديث  �أو 
�لعمليات  دليل  بناًء على  بامل�شروع 
يف  �مل�����ش��اري��ع  لإد�رة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

�ملوؤ�ش�شة.
بالتو�فق  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ي�����ش��اه��م  ك��م��ا 

•• ال�صارقة-الفجر:

�مل����خ����در�ت  م��ك��اف��ح��ة  �د�رة  مت��ك��ن��ت 
�ل�شارقة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
ملكافحة  �لعامة  �لد�رة  مع  بالتعاون 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  ب��ال��ق��ي��ادة  �مل���خ���در�ت 
��شخا�س  �رب����ع����ة  ���ش��ب��ط  م����ن  دب�����ي 
�لير�نية  �جلن�شية  من  منهم  ثاثة 
 )18( وبحوزتهم  خليجي  و�شخ�س 
�أل����ف ق��ر���س م��ن �لق���ر�����س �ملخدرة 
�ملخدرة  و�حلبوب  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت 
�لكمية  ت��روي��ج  ي��ري��دون  ك��ان��و�  حيث 
ع����دد م���ن متعاطي  ب���ني  �مل�����ش��ب��وط��ة 
�لأمنية  لاجهزة  وكانت  �مل��خ��در�ت. 
�ملذكورين  �أن  �ىل  ت�شري  م��ع��ل��وم��ات 
�مل����و�د �ملخدرة  ب��ح��وزت��ه��م ك��م��ي��ة م��ن 
وه���م���ا ب�����ش��دد ت��روي��ج��ه��ا وب��ي��ع��ه��ا يف 
�ل��دول��������ة، وب��ع��د �ل���ت���اأك���د م���ن �شحة 
�مل�شتبه  �مل��ع��ل��وم��ات مت حت��دي��د ه��وي��ة 
ت�شكيل  مت  ح��ي��ث  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م،  ب��ه��م 
و��شت�شد�ر  �لعملية  ل�شبط  ف��ري��ق 
�لج�������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة وم���ن خال 
كمني حمكم �أعده �لفريق متكن من 
�لكمية  وبحوزتهم  �مل��دع��وي��ن  �شبط 
�ملذكورة خمباأة د�خل ��شطو�نة للغاز 
ك��ان��ت خم���ب���اأة د�خ����ل �ح����دى �ل�شفن 
�خل�شبية �لتي يعملون عليها و�لقادمة 
م���ن �ي�������ر�ن.  و�أث���ن���ى �ل��ع��ق��ي��د �شيف 
�لزري مدير عام �لعمليات �ل�شرطية 
ب���الن���اب���ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني يف 
�شباط،  و�شف  �شباط  م��ن  �لعملية 

�ملخدر�ت  مكافحة  �د�رة  من  و�أف���ر�د�ً 
�لعامة  و�لد�رة  �ل�����ش��ارق��ة  ب�����ش��رط��ة 
ملكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة دبي موؤكد�ً 
�لأمنية  �لأج����ه����زة  ج��م��ي��ع  ت�����ش��م��ي��م 
�مل��خ��ت�����ش��ة مب��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت على 
يف  ح��زم  بكل  �مل�شي  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�ملخدر�ت  وم���روج���ي  م��ه��رب��ي  ت��ع��ق��ب 
وماحقتهم حلماية �ملجتمع بجميع 

�ف��ر�ده من خطر �مل��و�د �مل��خ��درة، كما 
ط��ال��ب �جل��م��ي��ع ب��ال��ت��ع��اون م��ع��ه��ا يف 
�لك�شف عن خمططات جتار �ل�شموم 
ون�شاطاتهم �ملتعلقة بتهريب وترويج 
فتكاً  �لأك���ر  �لآف���ة  كونها  �مل��خ��در�ت 
�لتو��شل  وذل��ك من خال  بالإن�شان 
م���ع �أج����ه����زة م��ك��اف��ح��ة �مل����خ����در�ت يف 

خمتلف قياد�ت �ل�شرطة.

تطبيقات  ب���اق���ي  م����ع  و�ل���ت���ف���اع���ل 
 365 �أوف���ي�������س  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت 
لتبادل  ع���امل���ي���اً  ع��ل��ي��ه��ا  �مل���ت���ع���ارف 
تطبيقات  خ����ال  م���ن  �مل��ع��ل��وم��ات 
�آوت���ل���وك و���ش��ريب��وي��ن��ت، و�لط���اع 
تطبيقات  خ��ال  م��ن  �مللفات  على 
وورد و�إك�شيل وباوربونت �ملوجودة 
�أو  ع���ل���ى �أج����ه����زة �مل�������ش���ت���خ���دم���ني، 
�ل�شحابية  �خل���دم���ة  خ����ال  م���ن 
على  ل������اط������اع   )Cloud(
�ل���وث���ائ���ق وحت��دي��ث��ه��ا م���ن خال 
م��ت�����ش��ف��ح �لإن���رن���ت )ع��ل��ى جهاز 
تطبيقات  ع����ل����ى  ي����ت����وف����ر  ل  مل 

مايكرو�شوفت �أوفي�س(.
وم�������ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال �مل���ه���ن���د����س 
�إد�رة  مدير  �شلمان،  �شعيد  حممد 
�إد�رة  �إن  �جل��ام��ع��ة،  يف  �مل�شروعات 
�ملجالت  م��ن  �أ���ش��ب��ح��ت  �مل�����ش��اري��ع 
على  لي�س  �ل�����ش��روري��ة؛  �مل��ع��رف��ي��ة 

يف  و�لأق�������ش���ام  �لإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف 
�لفو�ئد  �إىل  بالإ�شافة  �جلامعة، 
�لتي �شتعود على �مل�شاريع �ملختلفة 
�لنظام  ه�����ذ�  �����ش���ت���خ���د�م  ب��ف�����ش��ل 
تدريب  �أن  م��و���ش��ح��ا  �جل����دي����د. 
�لعن�شر �لب�شري على هذ� �لنظام 
�لتغيري  م���رح���ل���ة  م����ن  ج�����زء  ه����و 
�ل����ازم����ة ل�����ش��م��ان �مل���ع���ي���اري���ة يف 
ي�شمى  ما  ومنها  �مل�شروع،  تطبيق 
�لأرك����ان  ذ�  �مل�����ش��اري��ع  �إد�رة  مثلث 
�لثاثة وهي نطاق �لعمل �ملطلوب، 
�إجن���از  ف��ي��ه  �ل����ذي �شيتم  و�ل���وق���ت 
لتنفيذ  �ملطلوبة  و�لتكلفة  �لعمل، 
�لعمل. علما �أن �جلودة هي �لركن 
حتديدها  ي��ت��وج��ب  ل����ذ�  �ل����ر�ب����ع، 

ومر�قبتها يف كل م�شروع.
�أن  �شلمان  حممد  �ملهند�س  وب���نّي 
ه��ذ� �مل��ع��ي��ار ي��ت��و�ف��ق م��ع �أح���د �أهم 
عجمان  ج��ام��ع��ة  ف��ل�����ش��ف��ة  رك���ائ���ز 

�ملتخ�ش�شة  �مل�������ش���اري���ع  ���ش��ع��ي��د 
خمتلف  يف  �أي�������ش���ا  ب����ل  ف��ح�����ش��ب، 
ن�����و�ح�����ي �حل�����ي�����اة �لج���ت���م���اع���ي���ة 
و�لح��ر�ف��ي��ة، وه��ي جم��ال يك�شب 
�شوق  �ملوظف مهار�ت �شرورية يف 
م���وؤك���د� ح��ر���س �جلامعة  �ل��ع��م��ل، 
�لعاملية  �مل��ن��ه��ج��ي��ات  �ت����ب����اع  ع���ل���ى 
�ملمار�شات  �أح���دث  على  و�ل��وق��وف 
على �شعيد �إد�رة وتطوير �مل�شاريع، 
�لعلمي  �لبحث  تفعيل  خ��ال  م��ن 
ب���ني �لأك���ادمي���ي���ني و�ل��ع��ام��ل��ني يف 
�جل���ام���ع���ة، و�ل���ت���ي ب���دوره���ا متثل 
بيت خربة ترفد �ملجتمع باخلرب�ء 
و�أح������دث �ل���ط���رق �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

�إد�رة �مل�شاريع.
�لتدريبية  �ل���دور�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إد�رة  يف  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  تناولت 
�لنظام  ت��اأث��ري  وكيفية  �مل�����ش��اري��ع، 
�مل�شاريع على عمل  لإد�رة  �جلديد 

وروؤي���ت���ه���ا، وه���ي ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ع��م��ل يف 
�أقل فرة وتكلفة ممكنة، وباأف�شل 
جودة. لذلك فاإن �جلامعة حري�شة 
كل �حلر�س على �لعن�شر �لب�شري، 
مهار�ته  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل 
�شرورة  ج���اءت  هنا  م��ن  �ملختلفة، 
يف  �لتغيري  طرح  بكيفية  �لهتمام 
تقبل  وم��دى  �مل�شاريع،  �إد�رة  طرق 
�لتغيري،  ل��ه��ذ�  �لب�شري  �لعن�شر 
علما �أن هذ� �لتغيري ي�شمل تطبيق 
ومتطورة  حديثة  عمل  منهجيات 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �جلامدة  ع���ن  ع��و���ش��ا 

�لتي تتجاهل �لكادر �لب�شري.
جامعة  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  وجت����در 
عجمان تعد �أحد �ملزودين �ملعتمدين 
�ملتخ�ش�شة  �مل�شاريع  �إد�رة  لدور�ت 
 Project( �مل�شاريع  �إد�رة  ملعهد 
 M a n a g e m e n t
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•• عجمان -وام: 

�لقيادة  يف  و�ل����دوري����ات  �مل�����رور  �إد�رة  ت��و����ش��ل 
على  للق�شاء  حملتها  عجمان  ل�شرطة  �لعامة 
�لطرقات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة  �مل���روري���ة  �ل��ظ��و�ه��ر 
�أ�شابيع  ث��اث��ة  ب��د�أت��ه��ا م��ن��ذ  �ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة 
وت�شتمر مدة ثاثة �أ�شهر. ويتم خال �حلملة 
�ل�شرعة  �ل�شائقني مثل  �لوقوف على جتاوز�ت 
�لز�ئدة و�لطي�س و�لتهور و�لتجاوز�ت �خلاطئة 
�مل��رك��ب��ة وهيكلها م��ا يزيد  و�ل��ت��غ��ري يف حم��رك 
مزعجة.  �أ�شو�تا  ت�شدر  ويجعلها  �شرعتها  من 
�ل��ف��ا���ش��ي رئي�س  �ل��ر�ئ��د �شيف ع��ب��د�هلل  و�أك����د 

���ش��رط��ة عجمان  و�ل����دوري����ات يف  �مل�����رور  ق�����ش��م 
�إطاق �حلملة نتيجة  �أنه مت   .. رئي�س �حلملة 
�شائقي  قبل  من  �ل�شلبية  �لظو�هر  تلك  ر�شد 
�ملركبات بجانب تلقي �شرطة عجمان عدد� من 
�ل�شكاوى من قبل �شاكني �لإمارة و ن�شر دوريات 
ع�شكرية و�أخرى مدنية يف مناطق �نت�شار هذه 
�لظو�هر �ل�شلبية. ولفت �إىل �أن �لفرق �مل�شاركة 
�لثاثة  �لأ���ش��اب��ي��ع  يف �حل��م��ل��ة ح����ررت خ���ال 
بقيادة  تتعلق  خمالفة   78 �حلملة  من  �لأوىل 
على  جوهرية  ت��غ��ري�ت  و�إج����ر�ء  بتهور  �ملركبة 
حمرك وهيكل �ملركبة وتعري�س حياة �لأخرين 
نتيجة  مركبة   37 حجز  �إىل  �إ���ش��اف��ة  للخطر 

لفتا   .. ج�شيمة  خم��ال��ف��ات  �شائقيها  �رت��ك��اب 
�إىل �أن غالبية �ملخالفني من فئة �ل�شباب ممن 
تر�وح �أعمارهم بني 20 �إىل 30 عاما. و�أ�شار 
�ملتهورين  ردع  ه��و  �حلملة  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �إىل 
و�ملخالفني ولفت �نتباههم �أن �ل�شارع لي�س مكانا 
حذوهم  ي��ح��ذون  وم��ن  و�إرغ��ام��ه��م  لا�شتهتار 
ع��ل��ى �ح����ر�م ق��و�ن��ني �ل�����ش��ري و�مل�����رور لتفادي 
وقاتلة.  تكون خطرية  قد  �لتي  �لأخطاء  وقوع 
ل�شو�بط  �ملتجاهلني  �مل��رك��ب��ات  �شائقي  وح���ذر 
من  �ل�شري  و�أنظمة  وقانون  �ملرورية  �ل�شامة 
�شبط  يف  م�شتمرة  عجمان  �شرطة  حمات  �أن 
�شرطة  �أن  و�أك�����د   . �مل�����رور  ل��ق��ان��ون  �مل��خ��ال��ف��ني 

م�شتويات  �أعلى  حتقيق  على  حري�شة  عجمان 
د�ع��ي��ا �جلمهور   .. �ل��ط��رق��ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ام��ة 
�أي جتاوز�ت  �ل�شرطة عن  �مل�شارعة لإب��اغ  �إىل 
رجال  لتمكني  وذلك  �لطريق  على  ي�شاهدونها 
�لأمن من �تخاذ �لإجر�ء �ل�شريع �لذي يحمي 
�شائق �ملركبة �ملتهور و�أفر�د �جلمهور �لآخرين 
. و���ش��دد على ���ش��رورة وع��ي �لأف����ر�د وتقيدهم 
ب��ق��و�ع��د �لأم����ن و�ل�����ش��ام��ة ح��ي��ث �إن م��ن �أهم 
�أ�شباب �حلو�دث عدم �حر�م �لطريق و�لإهمال 
و�لامبالة وغياب دور �لأ�شر .. موؤكد� �أن هذ� 
�لأمر يتطلب تكاتف جهات عديدة لعاج مثل 

هذه �لظو�هر �ل�شلبية.

•• ال�صارقة-الفجر:

�خلتامية  �لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
للكتاب  �ل��������دويل  �ل�������ش���ارق���ة  مل���ع���ر����س 
�لكتاب،  ملتقى  ق��اع��ة  وع��ل��ى   ،2014
�أق���ي���م���ت �ل����ن����دوة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �لأخ������رية 
بعنو�ن: �لعاقة بني �لكلمة و�ل�شورة ، 
و�شارك فيها كل من: �لدكتور عمر عبد 
�لندوة  و�أد�ر  �شالح،  وف��خ��ري  �ل��ع��زي��ز، 
�لإعامي حممد مهدي حميدة، وذلك 
�ملتخ�ش�شني  م���ن  �ل���ع���دي���د  ب��ح�����ش��ور 
�ل�شينما،  و�لثقافة و�لفكر وفن  ب��الأدب 

و�لإعاميني.
ب��احل��دي��ث عن  و�ف��ت��ت��ح حميدة �حل���و�ر 

�ل�شورة  �أن  مبيناً  و�ل�����ش��ورة،  �لكلمة 
�لقدمية  �لأدب���ي���ة  �لأع���م���ال  يف  ج����اءت 
و�شارحة  م��ع��ربة  ��شطاحية  هيئة  يف 
�إمنا  مل�شهد �و ح��دث م��ا، وه��ذه �ل�شور، 
�ملوؤلف،  ملق�شد  �لر�شام  فهم  على  تقوم 
�ملر�شومة  �لأدب��ي��ة  �ل�����ش��ور  تظل  ول��ك��ن 
عرب �لكلمات هي �لأكر تعبري�ً وباغة 
�ملحاكية،  �و  �ل�شارحة  �ل�شور  تلك  من 
ل���ك���ل م���ن���ه���ا ط��ب��ي��ه��ت��ه �خل���ا����ش���ة،  لن 

ومدلولته �ملعربة. 
�أن  �لعزيز  عبد  عمر  �ل��دك��ت��ور  و�أو���ش��ح 
هناك �نو�عاً من �ل�شورة �لتي تتنوع بني 
وحتى  و�لب�شرية  و�ل�شمعية  �لذهنية 
�لقلبية، و�أن �ملو�شيقا �لب�شرية موجودة 

�أي مدى تن�شجم  �إىل  �أما  د�خل �لن�س، 
فهذ�  �لن�س  مع  �مل��ذك��ورة  �ل�شورة  تلك 
و�ل�شورة  �لكلمة  مبو�شوع  له  لعاقة 
و�إمنا مبعايري تقييمية معينة، لذلك: 
كل  وتتبع  م��ك��ان،  يف  تتجلى  ف��ال�����ش��ورة 
�ملعاين و�لدللت، و�أنه لتوجد فو��شل 
�ل��ك��ل��م��ة و�ل�������ش���ورة، و�إمن���ا  ب��ني  عميقة 
�لتلقي  عن  �لناجمة  �لنظر  وجهات  يف 

و�لتف�شري .
م��ن جانبه ق��ال ف��خ��ري ���ش��اح: هناك 
ولي�شت  �لإن�شان  ي�شتخدمها  عدة  لغات 
و�ل�شورة  �ل��ل��غ��ة  ف��ه��ن��اك  و�ح�����دة،  ل��غ��ة 
د�ل���ة على  ودو�ل  �إ���ش��ار�ت  ول��ك��ل منهما 
يعيق  �ل�شورة  �زدح��ام  و�أن  مدلولتها، 

�خليال  ع��امل  �لتو�شع يف  كبري  �ىل حد 
من  وي�شبح  �لكلمة،  فيه  حتلق  �ل���ذي 
�ل�����ش��ع��وب��ة مب��ك��ان �لإن���ط���اق م��ن هذ� 
�إل بجهد  ف��ن��ي  �ل��ف�����ش��اء لإن���ت���اج ع��م��ل 
�ل���������ش����ورة �لتي  �أث������ر  ل���ت���ط���وي���ق  ك���ب���ري 
�زدحمت ب�شكل كبري يف حياتنا �ملعا�شرة 
�لو�شائل  جميع  من  نتلقاها  و��شبحنا 
�لذهن،  ت��ب��ل��د  �ىل  ف�����اأدت  ح��ول��ن��ا،  م���ع 

و�لتوقف عن �لإبد�ع .
ع�شر  �لآن  مان�شميه  �شاح:  و�أ���ش��اف   
يكون  �أن  بال�شرورة  لي�س  ه��و  �ل�شورة 
طياته  بني  يحمل  و�إمن��ا  �إيجابياً،  �شيئاً 
تكرر  وب�����ش��ب��ب  ك��ث��رية،  �شلبية  ج��و�ن��ب 
�ل�شورة و�هتمام �لإن�شان بها تتاأثر عنده 

و�لتخييل،  �لإبتكار  من  كثرية  جو�نب 
بخاف ماكان �شابقاً، حيث كان للخيال 
عامله �لرحيب �لذي ي�شنع فيه �لإن�شان 
و��شاف:   ، �لأر���س  على  وينقله  و�قعه، 
�ل�شورة  و�زدح�������ام  زخ����م  ق��ل��ة  وب�����ش��ب��ب 
�أنتجت �عمال �بد�عية لتز�ل قائمة �إىل 
�ليوم كاأعمال �ملتنبي و�ملعري وغريهما، 
�أع��م��ال �ل��ي��وم ين�شى  م��ع �ن �لكثري م��ن 
و�أعاد    . �نتاجه  ف��رة ق�شرية من  بعد 
دور  �أهمية  �لعزيز  عبد  عمر  �ل��دك��ت��ور 
�ل�شورة يف �حلياة، وبني �أن كل �لأبحاث 
�لعلمية قائمة على �ل�شورة للولوج �ىل 
�ل�شود�ء،  و�لثقوب  �لنانو،  مثل:  عو�مل 
لأنه  �لأهمية  �شديد  مو�شوع  �أن��ه  وبني 

وق���ر�أ يف  �لكثري م��ن �حل��ق��ائ��ق،  يختزل 
�لأديب  رو�ي��ة  من  ن�شاً  مد�خلته  ختام 
من  �أن  مبيناً  ماركيز  غار�شيا  غابريل 

��شتخد�م  رو�ي��ت��ه  جن��اح  منطلقات  ب��ني 
بتميز  وظفها  �لتي  �ل�شورة  �أدو�ت  كل 
و�ملوت  �حل��ي��اة  فل�شفة  ع��ن  �ل��ك��ت��اب��ة  يف 

و�مل�������ش���ادم���ات ب���ني �حل��ق��ي��ق��ة �ل���و�ق���ع، 
جوهر  يف  �لد�خلي  �ل�شياقي  و�لتماثل 

�لثقافة �لب�شرية.

•• عجمان-وام: 

ب��ن حميد  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  �ل�شيخ  وق���ع 
�لنعيمي رئي�س جمل�س �د�رة موؤ�ش�شة 
مبكتبه  �ل��ع��ق��اري  للتنظيم  ع��ج��م��ان 
ب���دي���و�ن ح��اك��م ع��ج��م��ان �م�����س كتاب 
�ل����ولء و�لوفاء  ت��ع��ب��ري� ع��ن  �ل����ولء 
و�لإم��ت��ن��ان ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة وعلى 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ�شها 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أخ�����وه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 

�لوزر�ء حاكم دبي  رعاه �هلل.
ي��اأت��ي �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ك��ت��اب �ل����ولء يف 
�لوطني  ب��ال��ي��وم  �لإح���ت���ف���الت  �إط����ار 
43 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

موؤ�ش�شة  م����ن  وم���ت���اب���ع���ة  وب��ت��ن��ظ��ي��م 
�لتي  �ل���ع���ق���اري  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ج��م��ان 
وجهت �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
ل��ل��ت��وق��ي��ع على  ع���ج���م���ان  �إم���������ارة  يف 
تلك  يف  �لعاملني  من  تعبري�  �لكتاب 
و�لعهد  �لولء  �ملوؤ�ش�شات عن جتديد 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  حفظه 
�لقيادة  ب�����اأن  م��ن��ه��م  و�ع����ر�ف����ا  �هلل 
�لتي  �لم���������ار�ت  ل����دول����ة  �ل���ر����ش���ي���دة 
متتلك روؤية متكاملة تهدف يف �ملقام 
�لأول �إىل تعزيز قيم �ملو�طنة و�لولء 

و�لنتماء.
حميد  ب��ن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  و�أك���د 
�لوطني  �ل��ي��وم  منا�شبة  �أن  �لنعيمي 
من كل عام تعيد �إىل �لأذه��ان ذكرى 
ه���ذ� �حل���دث �ل��ت��اري��خ��ي �ل��ه��ام �لذي 

�لتاريخ  ذ�ك����رة  يف  حم��ف��ور�  �شيبقى 
�ملو�طن  ووج����د�ن  فكر  يف  ومنقو�شا 

�لمار�تي و�لعربي.
و قال �إنه �ليوم �لذي �أن�شاأ فيه �ملغفور 
ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  له 
و�إخو�نه  ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لآب�������اء �مل��وؤ���ش�����ش��ون دول�����ة �لم������ار�ت 
�أكر  م��ن  ك��و�ح��دة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�أنها  �أ���ش��اف  دول �ل��ع��امل �زده����ار� . و 
تعي  عظيمة  ووق��ف��ة  خ��ال��دة  منا�شبة 
ف��ي��ه��ا �لأج����ي����ال ت��ل��و �لأج����ي����ال ق�شة 
�ل��دول��ة وت�شحيات جيل  ه��ذه  ق��ي��ادة 
�لإحتاد �لذين متكنو� بف�شل من �هلل 
ب��الإحت��اد ومب��ا يتمتعون  وب��اإمي��ان��ه��م 
يغريو�  �أن  من  وحنكة  حكمة  من  به 

جمرى �لتاريخ.
�ملدير  �ل��ف��رج  يافع  تقدم  جانبه  م��ن 

للتنظيم  عجمان  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�لذكرى  ه����ذه  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �ل���ع���ق���اري 
�ل�طيبة بخال�س �لتهاين و�لتربيكات 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا و���ش��ع��ب��ن��ا م�����ش��ت��ذك��ري��ن من 
�ملوؤ�ش�س  بذلها  �لتي  �جلهود  خالها 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
ن��ه��ي��ان  ط��ي��ب �هلل ثر�ه  �ل  ���ش��ل��ط��ان 
لتحقيق م�شرية تنموية حديثة على 
�قامة  عرب  �لعزيز  �لوطن  هذ�  ثرى 
م�����ش��اري��ع ع��م��اق��ة وخ��ط��ط طموحة 
�شهد  نوعية  وقفز�ت  �شاملة  وتنمية 
�ل�شمو  �شاحب  عهد  يف  �جلميع  بها 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة  حفظه �هلل �لذي �شار 
على خطى �ملوؤ�ش�س و�أمت �مل�شرية فكان 
هموم  قلبه  يف  يحمل  �ل���ذي  �ل��ق��ائ��د 
�لر�عي  وه��و  و�أم��ت��ه  �شعبه  وتطلعات 

ون�شرة  �شعبه  ر�ح����ة  و�ل�����ش��اه��رع��ل��ى 
�لكتاب  وق��ع على  وق��د  �أم��ت��ه.  ق�شايا 
عجمان  موؤ�ش�شة  يف  �لعاملني  ك��اف��ة 
�لأر��شي  ود�ئ���رة  �ل��ع��ق��اري  للتنظيم 
و�لأماك يف عجمان و�شي�شلم �لكتاب 
ب��ع��د �لن���ت���ه���اء م���ن �حل�������ش���ول على 
دو�ئر  خمتلف  يف  �لعاملني  ت��و�ق��ي��ع 
عجمان  �م��ارة  يف  �لدولة  وموؤ�ش�شات 
�ل�شيخ حميد بن  �ل�شمو  �إىل �شاحب 
�لأعلى  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد 

حاكم عجمان.
وي��ع��رب �ل��ك��ت��اب �ل����ذي �أ����ش���دره ق�شم 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �مل���وؤ����ش�������ش���ي  �لت�������ش���ال 
مبنا�شبة  �لرئي�شية  �لفعاليات  كاأحد 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  ع��ن  �لحت����اد  ي���وم 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  و�ل��ع��رف��ان 
ب����ن ر������ش����د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�شو  ح��م��ي��د 

عجمان  ح����اك����م  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س 
�ل�����ش��م��و حكام  �أ����ش���ح���اب  و�إخ�����و�ن�����ه 
�لذين  �ل���ع���ه���ود  و�أول����ي����اء  �لم�������ار�ت 

�شل�شلة  تنفيذ  على  كلل  دون  عملو� 
م���ن �لج��������ر�ء�ت و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لتي 
�لوطن  ه��ذ�  �أب��ن��اء  ت�شب يف م�شلحة 

�أف�شل  وتطلعاتهم وتوقعاتهم حلياة 
�لمار�ت  دول��ة  مو�طنو  �أ�شبح  حتى 

�أكر �شعوب �لأر�س �شعادة .

و��شلت �شباح �أم�س �لأحد جلان حتكيم 
تنظمها  �ل��ت��ي  �ملتميزة  �مل��در���ش��ة  ج��ائ��زة 
�ملجتمع  �لثقافة و�ل�شباب وتنمية  وز�رة 
�ل����ت����و�يل �شمن  ل���ل���ع���ام �ل�������ش���اب���ع ع���ل���ى 
�حتفالت �لوز�رة باليوم �لوطني �ل�43، 
�مليد�نية وذلك بعدما �عتمدت  زيار�تها 
�جلائزة،  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ة  �لعليا  �للجنة 
�ملتاأهلة  �لتعليمية  و�مل��ن��اط��ق  �مل���د�ر����س 

للم�شاركة.
�لتحكيم  ب��زي��ارة جلنة  �جل���ولت  ب���د�أت 
�ل��ف��ن��ان ع���ب���د�هلل �شالح  و�مل���ك���ون���ة م���ن 
و�لفنان �مل�شرحي �إبر�هيم �شامل و�شلوى 
ب���وز�رة  مو�شيقية  تربية  موجهة  �أن���ور 
�ل�شايب  و�ب��ت�����ش��ام  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رب��ي��ة 
�مل��خ��رج��ة �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وع���اط���ف �أن���ور 
�لتعليمية  دب��ي  مبنطقة  تربوي  موجة 

�لتعليمية  �لقيوين  �أم  منطقة  مل��د�ر���س 
�لتعليمية،  عجمان  منطقة  وم��د�ر���س 
حيث �شاهدت �للجنة عرو�س �لأوبريت 
ومدر�شة  �لنعيمية  م��در���ش��ة  م��ن  ل��ك��ل 
للتعليم  �ل�����ش��ه��د�ء  �أم  وم��در���ش��ة  م��زي��رع 
�ل����ش���ا����ش���ي، وذل�����ك ع��ل��ى م�����ش��رح مركز 
�ملجتمع  �لثقافة و�ل�شباب وتنمية  وز�رة 

بعجمان.
ك��م��ا ���ش��ه��دت جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م �خلمي�س 
�خليمة  ر�أ�����س  منطقة  �أع���م���ال  �مل��ا���ش��ي 
من  جمموعة  �شمت  و�لتي  �لتعليمية، 
ع���رو����س �لأوب����ري����ت �ل��وط��ن��ي ل��ك��ل من 
بن  وع��ث��م��ان  ون�شيبة  �مل��ن�����ش��ور  م��در���ش��ة 
�بي �لعا�شي و�لريادة للتعليم �ل�شا�شي، 
�ملجتمعي  �مل���رك���ز  م�����ش��رح  ع��ل��ى  وذل�����ك 

و�لثقايف بر�أ�س �خليمة. 

�لتحكيم  جل��ن��ة  ز�رت  �آخ����ر  ج��ان��ب  م��ن 
و�لتي  �ل����ر�ث����ي  ب���امل���ع���ر����س  �خل���ا����ش���ة 
ثالث  ب��ن  جمعة  �ل����ر�ث  خ���رب�ء  ت�شم 
و�أحمد  ه��ال  و���ش��امل  �ل�شحي  جمال  و 
وفاطمة  رميثة  مدر�شة  ز�رت  �ل�شحي 
بن عبد�مللك يف �لفجرية ومدر�شة عوف 
بن �حلارث و�لبدية و�لريان و�لطويني 
�ل�����ش��ارق��ة و�ل��ف��ج��رية . ع����اوة على  يف 
زي�����ارة م���د�ر����س م��ن��ط��ق��ة ر�أ������س �خليمة 

�لتعليمية.
�إد�رة �لتنمية  �أمينة خليل مدير  و�أكدت 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  ب������وز�رة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�شبع  م��رور  وبعد  �أن��ه  �ملجتمع،  وتنمية 
�جلائزة  �أن  ن��ق��ول  �أن  ن�شتطيع  �شنو�ت 
حققت �لكثري من �لأه��د�ف �لتي كانت 
ت�����ش��ع��ى �ل�������وز�رة ل��ل��و���ش��ول �إل��ي��ه��ا عند 

�إطاقها، حيث �أ�شبحت �جلائزة �إحدى 
�لحتفال  تنظم يف  �ل��ت��ي  �جل��و�ئ��ز  �أه���م 
�لأول  �ملقام  يف  وتهدف  �لوطني  باليوم 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز  �إىل 
و�لنتماء لدى �ل�شباب، �إىل جانب هدف 
رئي�شي هام وهو تعزيز �لتعاون مع وز�رة 
�لربية و�لتعليم ك�شريك ��شر�تيجي، 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  م��ف��اه��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ 
�لتفاهم  مل���ذك���رة  وت���رج���م���ة  �مل�������ش���رك، 
�مل���ربم���ة ب���ني �ل����وز�رت����ني، م�����ش��ي��ف��ة �أن 
�جلائزة ��شتطاعت �ن تر�شخ لدى جميع 
�أنه  مفهوم  و�ملد�ر�س  �لتعليمية  �ملناطق 
بجائزة  �مل�شاركني  م��ن  خا�شر  يوجد  ل 
�مل�شاركني  جميع  و�أن  �ملتميزة،  �ملدر�شة 
�مل�������ش���ارك���ة يف حدث  ف����ائ����زون مب���ج���رد 
يحظى باهتمام �جلميع، ويحقق �لهدف 

�لوطني �لأكرب �لولء للقيادة و�لنتماء 
ل��ل��وط��ن. و�أو����ش���ح���ت �أم��ي��ن��ة خ��ل��ي��ل �أن 
�لزيار�ت �مليد�نية للجنة حتكيم �جلائزة 
بد�أت نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي وت�شتمر ملدة 
�أ�شبوعني، م�شرية �إىل �أن �جلائزة ت�شّكل 
وللمد�ر�س  �لتعليمية  للمناطق  ح��اف��ز�ً 
وطابها على �لتناف�س يف �شبيل حتقيق 
باليوم  �لحتفال  جم��ال  يف  �أد�ء  �أف�شل 
معايري  �أعلى  وتطبيق   ، �ل�43  �لوطني 
�لغالية  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفال  ج��ودة 

على قلوب كل �أفر�د �ملجتمع �ملحلي.
�ملجتمعية  �لتنمية  �إد�رة  مدير  و�أ�شارت 
�تباع  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل 
مع  �لح���ر�يف  �لتقييم  �أ�شا�شيات  �أرق��ى 
�لركيز على معايري �ل�شفافية و�لنز�هة 
�إع������د�د برنامج  و�ل���ت���ع���اون، م���ن خ���ال 

خا�س باجلائزة يح�شر جميع �لدرجات 
�ملر�شودة من قبل �ملحكمني مع ت�شميم 
�ملبدئية  �لتحكيم  من����اذج  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�لنهائية، وتعد �خلطوة، �أ�شلوبا جديد� 

ن��ي��ل �جلو�ئز  �ل��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى  ���ش��ي��اق  يف 
�خلطوة  تطبيق  �أن  حيث  و�مل�����ش��اب��ق��ات، 
نابع من �هتمام وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع ب�شرورة �شمان �شفرية 

�لأرق���ام، وتفريغ �ملحكمني  �لأخ��ط��اء يف 
�لدرجات  وو���ش��ع  وللتقييم  للتحليل 
�لتي يرونها منا�شبة ومو�فقة للمعايري 

�خلا�شة باجلائزة.

عب����د الع���زي����ز النعيم����ي يوق����ع كت����اب ال�������ولء 

�سمن فعاليات الثقافة لالحتفال باليوم الوطني الـ43

جلنة حتكيم جائزة املدر�سة املتميزة تزور مدار�س ال�سارقة وراأ�س اخليمة وعجمان واأم القيوين 

•• عجمان : الفجر

�لأمر�يكية  ليربتي  جامعة  �حتفت 
ب���ن���ت عبد�هلل  ع�����زة  �ل�����ش��ي��خ��ه  مب���ن���ح 
م��وؤ���ش�����ش��ه حميد  م���دي���رة  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�شهادة  �خل��ريي��ه  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�مل���ج���ال  �ل���ف���خ���ري���ه يف  �ل�����دك�����ت�����ور�ه 
�لحتفال  يف  ذل����ك  ج����اء  �لن�������ش���اين، 
�لمريكيه  �جل��ام��ع��ه  ن��ظ��م��ت��ه  �ل����ذي 
وتقدير�  تكرميا  �لم����ار�ت  �ب���ر�ج  يف 
جلهودها �ملبذوله يف �ملجال �لإن�شاين 
و�لخريي.  وقد ��شادت �ل�شيخه عزة 
�لن�شاين  �ل�����دور  ب��اه��م��ي��ة  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ريي��ة يف  �ل���ذي تلعبه 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لذي 
�لقليمية  �حل����دود  خ����ارج  �ىل  مي��ت��د 
قيادتنا  م��ن  و�مي��ان��ا  �هلل  م��ن  بف�شل 
تقدمه  �ل�������ذي  ب�����ال�����دور  �حل���ك���ي���م���ة 
�ملجتمعات  تهم  �لدول من م�شاعد�ت 
�مل��ح��ت��اج��ة، ومل���ن دو�ع�����ي ����ش���روري �أن 
�ن��ت��م��ي ل��ه��ذ� �ل���وط���ن �ل����ذي ه��ي��اأ لنا 
�أب��و�ب �لعلم و�لتعلم و�ت��اح لنا جمال 
�لوقت  ويف  و�ملتميز،  �ملتنوعه  �لعمل 
ذ�ت�����ه ي����رك ب�����ش��م��ة خل���دم���ه �ف����ر�د 
�لعمل  باأن  �لنعيمي  و�أف��ادت  �ملجتمع. 
بالن�شان  يرتقي  و�خل��ريي  �لتطوي 
�ملجتمع،  يف  �يجابية  ط��اق��ة  ويجعله 
�خلريية  �لنعيمي  حميد  فموؤ�ش�شة 
ومتنوعة  خم��ت��ل��ف��ة  ب���ف���ئ���ات  ت��ع��ت��ن��ي 
�ملتعففة  �ل����ش���ر  م��ن��ه��ا  �مل��ج��ت��م��ع  م���ن 

وم�شاعد�ت يف قطاع �لتعليم و�لطبي 
�لدخل،  م��ب��اين حم�����دودي  و���ش��ي��ان��ة 

وغريها من �لأعمال �لن�شانية.
و�شعادتها  ف���خ���ره���ا  ع����ن  و�أع�����رب�����ت   
�لفخريه  �ل��دك��ت��ور�ه  على  بح�شولها 
�لأمريكيه،  �جل���ام���ع���ات  �أ���ش��ه��ر  م���ن 

وجهت  كما  �لعريقه،  ليربتي  جامعه 
�لعمل  ل��ف��ري��ق  و�م��ت��ن��ان��ه��ا  ���ش��ك��ره��ا 
وجهودهم  �ل��ت��ك��رمي  حل��ف��ل  �مل��ن��ظ��م 
�لدءوبه و�شعيهم نحو تكرمي عنا�شر 
ب�شكل  لتحفيزهم  �ملجتمعي  �مل��ي��د�ن 

فاعل للمبادر�ت �ملتميزة.

جامعة ليربتي متنح عزة النعيمي الدكتوراه الفخريه يف املجال الن�ساين 

�سرطة عجمان توا�سل حملتها للق�ساء على الظواهر املرورية ال�سلبية

�سمن الندوة الثقافية اخلتامية لفعاليات معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 

النقاد يقفون على �سفتي التوافق والت�ساد يف العالقة بني الكلمة وال�سورة

•• دبي-وام:

و�شر�كة  تفاهم  مذكرة  دب��ي  بحكومة  و�ملالية  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئرتا  وقعت 
�ملاليني  دب��ي  حكومة  ملوظفي  �ملهني  �لدبلوم  �شهاد�ت  �عتماد  ب�شاأن  للتعاون 
و�لإد�ري��ة �خلا�شة بربنامج مبادرة  �للوج�شتية  �إىل جانب تقدمي �خلدمات 
ماليون و�لتي ت�شمل تاأهيل �ملوظفني ومنحهم �لدبلوم يف تخ�ش�شي حما�شب 
حكومي معتمد و �إد�رة �ملال �لعام . وياأتي �لتوقيع على هذه �لتفاقية يف �إطار 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب 
�أن  �إىل  �لر�مي  �مل�شتنري  وفكره  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
تكون حكومة �مل�شتقبل مبدعة قادرة على توليد �لأفكار وذكية متتلك �أنظمة 
�لعام  �مل��دي��ر  ع��دي  ب��ن  �أم��ل  �شعادة  �لتفاقية  وق��ع  وفعالة.  مر�بطة  تقنية 
�شالح  �آل  �شالح  عبد�لرحمن  و�شعادة  دبي  حلكومة  �لب�شرية  �مل��و�رد  لد�ئرة 

�إن مذكرة �لتفاهم �شتحقق  �أمل بن عدي  �ملدير �لعام لد�ئرة �ملالية. وقالت 
جانبا من �أهد�ف د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بالتعاون مع د�ئرة �ملالية مبا يف ذلك 
خلق فر�س جديدة للتاأهيل و�لتح�شني و�لتطوير من قدر�ت �ملو�رد �لب�شرية 
�ملالية وزيادة فر�س ترقياتهم ورفع م�شتوى �لر�شا �لوظيفي وزيادة قدر�ت 
جانب  �إىل  �ل��ق��در�ت  ه��ذه  تعزيز  وف��ر���س  باملو�هب  �لحتفاظ  على  �ل��دو�ئ��ر 
حتديد �لعو�مل �ملوؤثرة يف بيئة �لعمل وعاقاتها و�أ�شاليب تطويرها وحتديد 
فر�س تعزيز ثقافة �لعمل �جلماعي ومتكني �ملوظفني وتعزيز م�شاركتهم يف 
�لتطوير و�تخاذ �لقر�ر و�لتخطيط �مل�شتقبلي ملوؤ�ش�شاتهم. من جانبه �أ�شاد �آل 
�لب�شرية ود�ئرة  �مل��و�رد  �ملثمر بني د�ئرة  �مل�شرك و�لتعاون  �شالح باحلر�س 
..د�عيا  �لإم��ارة  �لب�شرية �حلكومية يف  �مل��و�رد  �لرتقاء مب�شتوى  �ملالية على 
�إىل متكني �ملوظفني يف �شتى �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية من �أدو�ت �لتطور 
�ل�شخ�شي يف م�شارهم �ملهني من جانب و�لتح�شني بالعمل �ملوؤ�ش�شي من جانب 

�آخر. ومبوجب مذكرة �لتفاهم تلتزم د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية باعتماد �شهاد�ت 
�لإجناز للدبلوم �ملهني يف �ملحا�شبة �حلكومية حما�شب حكومي معتمد ودبلوم 
جتهيز  من  �للوج�شتية  �خلدمات  جميع  وتقدمي  �لعام  �مل��ال  �إد�رة  يف  مهني 
�لدعو�ت  وتوجيه  �لتدريبية  �ل���دور�ت  عقد  مكان  وحتديد  �لدر��شة  قاعات 
للمنت�شبني بالتن�شيق مع د�ئرة �ملالية و�أمور �ل�شيافة وغريها من �خلدمات 
�للوج�شتية. و تقدم د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية مبوجب �لتفاقية �خلدمات �لإد�رية 
�ملهني  بالدبلوم  �شيا�شة �حل�شور �خلا�شة  �إع��د�د  ت�شمل  و�لتي  �ملالية  لد�ئرة 
�لتخرج  �ملئوية �لازمة لإنهاء متطلبات  �لن�شبة  �لتي مبوجبها يتم حتديد 
وقيا�س مدى ر�شا �ملنت�شبني عن �لربنامج و�أخذ ملحوظاتهم ومر�جعة �ملنهج 
و�عتمادها  �ملعدة من مقدمي �خلدمة  �لتدريبية  و�ملادة  �لتدريبي  و�جلدول 
وفقا لأف�شل �ملمار�شات �حلديثة. وتلتزم د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بح�شب �ملذكرة 
مع  عليه  متفق  هو  ملا  وفقا  �لربنامج  من  �لتخرج  �شهاد�ت  �ملنت�شبني  مبنح 

للح�شول  �ملنت�شبني  على  �لو�جبة  �حل�شور  بن�شبة  يتعلق  فيما  �ملالية  د�ئ��رة 
�أي  �ملالية بخ�شو�س  د�ئ��رة  و�لتن�شيق مع  �لربنامج  �لتخرج من  �شهادة  على 
تعديل على طبيعة �لن�شاطات �ملقدمة ومو�عيدها. كما تلتزم د�ئرة �ملالية من 
جانبها بالتن�شيق مع �جلهات �حلكومية يف �شاأن �ختيار �مل�شاركني يف برنامج 
مع  �خلدمة  مقدمي  �ملحا�شرين  مع  و�لتعاقد  وت�شجيلهم  �ملهني  �لدبلوم 
حتمل جميع نفقاتهم ..وت�شطلع مبهمة �لإ�شر�ف �لعام عاوة على �لتن�شيق 

مع د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية ب�شاأن تنفيذ �لدبلوم �ملهني وفقا للخطة �ملحددة.
جتدر �ل�شارة �إىل �أنه مت �إطاق مبادرة ماليون برعاية �شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
�شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن 
كفاءة  رف��ع  �أج��ل  م��ن  بدبي  �ملالية  لل�شيا�شة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لإم����ار�ت 
�ملوظفني �حلكوميني عرب �مل�شاهمة �لفعالة يف �إتاحة فر�س �لنجاح لاأفكار 

�ملبدعة و�لبناءة.

دائرتا املوارد الب�سرية واملالية يف حكومة دبي توقعان مذكرة تفاهم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�خلوري  ح��اج��ي  حممد  ���ش��ع��ادة  �فتتح 
ز�يد  ب��ن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
ل��اأع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة �م�س  ن��ه��ي��ان  �آل 
منتدى  بابوظبي  ث��اين  دو�شت  بفندق 
�أم دي  بالتعاون مع مركز  طبيا علميا 
�لوليات  من  كلينك  ومايو  �أندر�شون 

�ملتحدة �لأمريكية.
وق���ال ���ش��ع��ادة �خل����وري يف كلمة ل��ه يف 
�لفتتاح �إن تنظيم هذ� �ملنتدى �لعلمي 
�ملتخ�ش�س يف �لعلوم �لطبية ياأتي حتت 
رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
موؤ�ش�شة خليفة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون 
�لن�شانية  نهيان لاعمال  �آل  ز�يد  بن 
�ملوؤ�ش�شة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 
�هتماما  و�لتعليم  �ل�شحة  ت��ويل  �لتي 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م�شاريع  يف  خا�شا 
د�خ���ل وخ����ارج �ل��دول��ة ع��ل��ى ح��د �شو�ء 
وكي ي�شبح هذ� �لتعاون �شمن خطط 

�مل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ل��ت��و���ش��ع يف ���ش��ر�ك��ات��ه��ا مع 
�لبارزة  �لطبية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلامعات 
عامليا لا�شتفادة من خرب�تها يف �شقل 
مهار�ت �لأطباء و�لإد�ريني �ملو�طنني. 
خال  من  ت�شعى  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أو���ش��ح 
علمية  �آف������اق  ف��ت��ح  �ىل  �مل���ن���ت���دى  ه����ذ� 
وم�شاعدة  تطوير  على  وتعمل  جديدة 
�مل��و�ط��ن��ني �لإم���ار�ت���ي���ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�إد�رة قطاع �لرعاية �ل�شحية من خال 
�لعامليتني  �ملوؤ�ش�شتني  هاتني  برنامج 
من منطلق حر�شها على تعزيز �أو��شر 
�لتعاون �مل�شتمر و�لعاقة طويلة �لأمد 
�لأطباء  مب�����ش��ت��وى  �لرت���ق���اء  وب��ه��دف 
�لعاملني يف  �لإم��ار�ت��ي��ني  و�لإد�ري�����ني 

�لقطاع �ل�شحي.
�ملوؤ�ش�شتني  م��ن  �أط��ب��اء  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�شيقومون  �لم��ري��ك��ي��ت��ني  �ل��ط��ب��ي��ت��ني 
بجولة بعدد من �مل�شت�شفيات و�جلامعات 
�لمار�تية ملناق�شة �ل�شبل كافة لت�شهيل 
�لجر�ء�ت للطلبة ل�شتكمال تعليمهم 
يف �خل���ارج وت��ق��دمي �شرح ع��ن �لفر�س 

�لتي  �لطبية  و�لتخ�ش�شات  �لدر��شية 
ميكنهم �للتحاق بها.

وذك������ر �أن������ه ���ش��ي��ت��م ت���ق���دمي �ل���رب�م���ج 
�ملر�شحني  ل���ت���ن���ا����ش���ب  �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
�لتدريب  من  ب��دء�  �ملوؤهلني  �ملو�طنني 
�ل��ت��ع��اوين مل���دة ث��اث��ة �أ���ش��ه��ر وكذلك 
فر�س  هناك  و�شتكون  �لدر��شية  �ملنح 
�مل�شت�شفيات  و�د�ري������ي  �لأط���ب���اء  �أم����ام 
و�ل�����ط�����اب �لم�����ار�ت�����ي�����ني يف جم���ال 
ملديري  �ل�شريرية  و�ل��رب�م��ج  �لبحوث 
قدر�تهم  ل��ت��ع��زي��ز  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 

�لطبية �لد�رية.
�ملوؤ�ش�شة  �أه�����د�ف  �أه����م  م���ن  �أن  و�أك�����د 
�لوطنية  �ل������ك������و�در  يف  �ل����ش���ت���ث���م���ار 
�لإمار�تية و تتطلع يف �مل�شتقبل �لقريب 
�ل��ربن��ام��ج عدد  ه��ذ�  يلتحق يف  �أن  �إىل 
�لمار�تيني  و�مل��دي��ري��ن  �لط��ب��اء  م��ن 
منا�شب  لت�شلم  لتهيئتهم  �ل��ب��ارزي��ن 
�ل�شحية  �ملنظومة  �شمن  عليا  قيادية 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ك��ون  ..وب���ذل���ك  �ل���دول���ة  يف 
عالية  من��وذج��ي��ة  لتجربة  �أ���ش�����ش��ت  ق��د 

�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف  �ل��ك��ف��اءة 
تثقيف  خ���ال  م��ن  �إل��ي��ه  نتطلع  �ل��ت��ي 
بفر�س  �ملو�طنني  و�لد�ري���ني  �لطباء 
و�لتدريب يف  �لزمالة و�لقامة  بر�مج 
ومايو  �ندر�شون  دي  �إم  مركز  من  كل 
كلينيك. و�أقيمت خال �ملنتدى ور�شة 
عمل ��شتعر�شت �ل�شر�كة بني موؤ�ش�شة 
خ��ل��ي��ف��ة و�لأط�����������ر�ف �لآخ���������رى ومن 
�ل�شبل  م��ن��اق�����ش��ة  �مل��ن��ت��دى  تخللت  ث��م 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  لتح�شني  �ملختلفة 
مل��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان يف �لم�����ار�ت ورفع 
و�إيفادهم  و�لد�ري�����ني  �لط��ب��اء  ك��ف��اءة 
و�لتدريب  �لزمالة و�لقامة  بر�مج  يف 
ق�شري �ملدى لا�شتفادة من خربة هذه 
�ملوؤ�ش�شات �لعريقة يف �د�رة �مل�شت�شفيات 
م���ن ج��م��ي��ع �ل���ن���و�ح���ي ب��ال���ش��اف��ة �ىل 
للمر�شى  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي 

باأعلى م�شتوى.
وق����ال روب����رت وول����ف �ل��ع�����ش��و �ملنتدب 
�له�شمي  �جلهاز  ق�شم  ورئي�س  ��شتاذ 
�ندر�شون  م��رك��ز  يف  �لطبية  و�ولر�م 

�شر�كات  �مل���رك���ز  ل���دى  �إن  ل��ل�����ش��رط��ان 
لاعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  مع  متعددة 
�لعديد  �مل��رك��ز  تلقى  وق���د  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�مل��ر���ش��ي��ة م���ن مو�طني  م���ن �حل�����الت 
دولة �لمار�ت وقدم لها �لعاج �لناجح 
ول��دي��ه �ل��ت��ز�م ق���وي ب��رع��اي��ة �حلالت 

�ملر�شية �ل�شعبة من �لمار�ت.
�ملنتدى  يف  �مل�شاركون  �لأطباء  وتطرق 
�لو�جب  و�ل�������ش���روط  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  �إىل 
طلبات  تقدمي  عند  لاطباء  تو�فرها 
��شتكمال �لدر��شة يف �لوليات �ملتحدة 
هناك  �ملتبعة  �ل�شيا�شات  م��ن  وغ��ريه��ا 
للدر��شة. ح�شر �فتتاح �ملنتدى �لطبي 
�لتابع  �ل��ب��ع��ث��ات  مم��ث��ل��ون ع���ن م��ك��ت��ب 
�ل�شحة  ووز�رة  �لرئا�شة  �شوؤون  لوز�رة 
�ل�شحة  وهيئة  �لعايل  �لتعليم  ووز�رة 
وجامعة  دب��ي  �ل�شحة  وهيئة  �بوظبي 
�لم�����ار�ت وك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�جلليلة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  �ل�شحية  ل��ل��ع��ل��وم 

وكلية �لطب يف جامعة �ل�شارقة.
�لزعابي  �أح���م���د ج��م��ع��ة  م��ع��ايل  وك����ان 

نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة نائب رئي�س 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لاعمال �لن�شانية قد وقع مطلع عام 
�أبوظبي  يف  �ل��رئ��ا���ش��ة  بق�شر   2011
�تفاقية مع جون مندل�شون رئي�س مركز 
�ل�شرطان  لم��ر����س  �ن��در���ش��ون  دي  �م 
خالها  م��ن  ي��ت��م  تك�شا�س  ج��ام��ع��ة  يف 
لن�شاء  منحة  خليفة  موؤ�ش�شة  تقدمي 
لعاج  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  مبنى 

�ل�شرطان �مللحق يف م�شت�شفى �جلامعة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  معهد  ي�شم  و�ل��ذي 
�لتخ�ش�شي  ل��ل��ع��اج  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ومركز  �ل�شرطان  لمر��س  �ل�شخ�شي 
�أحمد بن ز�يد �آل نهيان لعاج �مر��س 
�ملنحة  مت��ول  كما  �لبنكريا�س  �شرطان 
ثاثة  لتمويل  وق��ف��ي  �شندوق  �ن�شاء 
�ملغفور له  ��شم  ��شتاذية حتمل  كر��شي 
�لول  �لكر�شي  يخ�ش�س  ز�ي��د  �ل�شيخ 

�لثاين  و�لكر�شي  �لطبية  �لور�م  لعلم 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  ج��ام��ع��ة  ل�����ش��ن��دوق 
جمالت  يف  �ملتخ�ش�شة  للمعرفة  ز�يد 
با�شم  �ل��ث��ال��ث  و�ل��ك��ر���ش��ي  �ل�����ش��رط��ان 
نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �شمو 
للمعرفة �لعلمية و�لطبية �ملتخ�ش�شة 
يف �بحاث �ل�شرطان ��شافة �ىل متويل 
�ملنحة عدد� من �لزمالت �لتخ�ش�شية 

�شنويا.

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

�إحدى  مروبولي�س،  �شتار  �أب��رم��ت 
�لت�شخي�س  خمترب�ت  �شا�شل  �أه��م 
�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم������������ار�ت  يف 
ملجموعة  �لتابعة  �ل�شركات  و�إح��دى 
�لرعاية �ل�شحية �لعربية �ملرموقة، 
م��ع خط  ���ش��ر�ك��ة ح�شرية  �ت��ف��اق��ي��ة 
�شام�شوجن  ب�شركة  �لطبية  �مل��ع��د�ت 
للمخترب�ت  م��ف��ه��وم  �أول  لتد�شني 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لذكية 
�مل��خ��ت��رب �لذكي  �مل��ت��ح��دة. و���ش��ي��ع��زز 
�لنخيل  ومقره يف منطقة  �لفوري، 
يف ر�أ�س �خليمة، ��شتخد�م جمموعة 
للح�شول  �لت�شخي�شية  �لختبار�ت 
على نتائج �شريعة وفعالة من حيث 
�لختبار�ت  ه���ذه  وتتمثل  �ل��ك��ل��ف��ة. 
���ش��ل��ف��ا من  يف جم���م���وع���ة حم�������ددة 
ت�شتخدم  �لتي  �لطبية  �لخ��ت��ب��ار�ت 
ت�شخي�س  يف  م�������ش���اع���دة  ك��و���ش��ي��ل��ة 
��شتهد�فه  �لأم��ر����س. وم��ع  وع��اج 
لتحقيق �أرفع م�شتويات ر�شا �ملر�شى 

�أولوياته، يقدم  ر�أ�س  وو�شعهم على 
�لبتكار�ت  �أح��دث  �لذكي‘  ’�ملخترب 
لاأطباء  �لوقت  توفر  �لتي  �لطبية 
و�أخ�شائيي �ملخترب�ت و�ملر�شى عن 
و�شهل  �شريع  حتليل  �إج���ر�ء  طريق 
�حتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  ل���ل���دم،  ودق���ي���ق 
�لذكية  �لأط��ب��اء يف تقدمي �حل��ل��ول 
ل���ل���م���ر����ش���ى. وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ه���ذ� 
�حلدث، قال �لدكتور ر�شا �شديقي، 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �لرعاية 
�ل�شحية �لعربية: �شيقدم مفهومنا 
من  ع��دد�  �لذكي  للمخترب  �جلديد 
�لت�شخي�شية مع توفري  �لختبار�ت 
�لنتائج يف غ�شون 30 دقيقة فقط 
�لرعاية  خ��دم��ات  مقدمي  مل�شاعدة 
�ل�شحية على �تخاذ قر�ر�ت �شريعة 
للمر�شى.  �أف�����ش��ل  رع��اي��ة  وت��وف��ري 
ومع �فتتاح �ملخترب �لذكي �جلديد، 
�إطاق  عن  �أي�شا  �لإع��ان  ي�شعدنا 
م��ب��ادرة ج��دي��دة خل��دم��ة جمتمعنا، 
�لعينات من  حيث �شنتوىل حت�شيل 
�ملنازل باملجان، �إىل جانب ��شتخد�م 

ل�شمان  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  تقنيات 
فائدة  �أف�شل  على  �ملري�س  ح�شول 
م��ن �ل��ت��ط��ور�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة يف جمال 
كما  �ل��ط��ب��ي.  �لت�شخي�س  ت��ق��ن��ي��ات 
خاله  م��ن  يتم  نظاماً  �شن�شتخدم 
للمر�شى  �لختبار�ت  نتائج  �إر���ش��ال 
خ�شي�شا  م�����ش��م��م  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب 
�شيوفر  و�ل����ذي  �ل��ذك��ي��ة،  ل��ل��ه��و�ت��ف 
�لتقارير  ل��ع��ر���س  �مل����رون����ة  �أي�������ش���ا 
مب����ج����رد �إ������ش�����د�ره�����ا، ب���الإ����ش���اف���ة 
�لبيانات  ت���خ���زي���ن  �إم���ك���ان���ي���ة  �إىل 
ل���ا����ش���ت���خ���د�م و�إج���������ر�ء �مل���ق���ارن���ات 
يف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل. و���ش��ت��ت��اح �خل��دم��ة يف 
ر�أ�س �خليمة،  �إم��ارة  �لبد�ية ل�شكان 
ولكننا نخطط لفتح خمترب مماثل 
يف �أبوظبي ودبي �أي�شاً يف �أو�ئل عام 
2015، بهدف توفري هذ� �لنموذج 
يف �لإمار�ت �لأخرى ب�شكٍل تدريجي 

.
وت���ت���م���ي���ز جم���م���وع���ة �لخ����ت����ب����ار�ت 
�إجر�ء  على  ب��ال��ق��درة  �لت�شخي�شية 
با�شتخد�م  �لختبار�ت  من  �لعديد 

ع��ي��ن��ة دم و�ح�����دة ف��ق��ط و�ل���ت���ي يتم 
ك��م��ا توفر  �مل��خ��ت��رب.  ت��ق�����ش��ي��م��ه��ا يف 
�لت�شخي�شية  �لختبار�ت  جمموعة 
للم�شتخدمني  خم��ت��ل��ف��ة  م����ز�ي����ا 
�ل�����ن�����ه�����ائ�����ي�����ني م������ث������ل �لأط���������ب���������اء 
على  ت�شتمل  ح��ي��ث  و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، 
�ختبار�ت �أكر �شمول، وتقدم نتائج 
�أ�شرع بكلفة �أقل. وبالإ�شافة لذلك، 
�إج���ر�ء ع��دة �خ��ت��ب��ار�ت بعينة  ي�شهم 
دم و�حدة للحالة �ملر�شية نف�شها يف 

زيادة فر�س �لك�شف عن هذه �حلالة 
ت�شخي�س  يف  �ل��ط��ب��ي��ب  وم�����ش��اع��دة 
�أ�شرع  ن��ح��و  �ل��ك��ام��ن��ة ع��ل��ى  �حل���ال���ة 
و�أك�����ر ك���ف���اءة م���ع جت��ن��ب �حلاجة 
ل��ط��ل��ب �خ���ت���ب���ار�ت م��ت��ع��ددة وجمع 

جمموعة متعددة من �لعينات.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل�����ش��ي��د ع��ب��د �هلل 
خلط  �لتنفيذي  �لرئي�س  ب��اج��ا���س، 
�ملعد�ت �لطبية يف �شركة �شام�شوجن: 
ي��ت��م��ث��ل ه���دف���ن���ا يف ت����وف����ري �أرف������ع 

�شحية  وخدمات  �جل��ودة  م�شتويات 
من  فائقة  ب�شرعة  للمر�شى  نوعية 
خال دمج �حللول �لذكية يف نظام 
�لرعاية �ل�شحية. و�شيوفر �ملخترب 
�ل��ذك��ي �ل��ق��درة ع��ل��ى �ل��و���ش��ول �إىل 
�مل��ر���ش��ى م��ن خ��ال �ب��ت��ك��ار ’�أجهزة 
نتائج  تقدم  �لتي  �لذكية‘  �لتحليل 
�ملعلمات  لختبار�ت  و�شريعة  دقيقة 
�ل�شريرية،  �لكيمياء  مثل  �ملتعددة 

�أمر��س �ملناعة و�أمر��س �لدم .

•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  و�لتعاون  �لتنمية  وز�رة  �أك��دت 
�خلارجية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  �أن 
جلمهورية باك�شتان �لإ�شامية حتظى 
�مل�شروع  �إد�رة  قبل  م��ن  كبري  باهتمام 
��شتجابة  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لد�ئمة  للتوجيهات 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
باإن�شاء   .. �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
�مل�شاريع �لتنموية �لتي تتكفل بها دولة 
�لإم������ار�ت يف �ل����دول �ل�����ش��دي��ق��ة ودول 
�لعامل �لأخرى تعزيز� خلطط �لتنمية 
ملو�طنيها.  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  وحتقيق 
ج��اء ذل��ك يف تقرير �أ���ش��درت��ه �ل���وز�رة 
زي�����ارة ميد�نية  ن��ت��ائ��ج  ت�����ش��م��ن  �م�����س 
و�لتقييم  �لرقابة  �إد�رة  فريق  بها  ق��ام 
�لرقابة  �إج�������ر�ء  ب���ه���دف  �ل��������وز�رة  يف 
يف  تنفذ  �لتي  �مل�شاريع  بع�س  وتقييم 
�لدولة  من  بدعم  باك�شتان  جمهورية 
�لإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  خ���ال  م��ن 
مل�شاعدة باك�شتان. وتاأتي �لزيارة �شمن 
و�لتعاون  �لتنمية  وز�رة  ��شر�تيجية 
�مل�شاريع  �أد�ء  �لدويل وجهودها لر�شد 
�ل��ت��ي مت��ول��ه��ا دول���ة �لإم������ار�ت يف دول 
�لعامل وتقييم �آثارها وح�شر �لدرو�س 
�ملعلومات  ل��ت��وف��ري  م��ن��ه��ا  �مل�����ش��ت��ف��ادة 
�لأ�شا�شية للتقييم وفقا ملعايري �لرقابة 
�لإمنائية  و�للجنة  ب��ال��وز�رة  و�لتقييم 
�لقت�شادي  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة  �لتابعة 
زيارة  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار  و�لتنمية. 
مل�شروعني  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل�������وز�رة  ف���ري���ق 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  ه��م��ا  �لإن�����ش��اء  حت��ت 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان منطقة �شيدو 
�خلدمات  لتح�شني  وي���ه���دف  ���ش��ري��ف 
و�لطفولة  �لأم��وم��ة  ورع��اي��ة  �ل�شحية 

يف منطقة �شيدو �شريف وبتكلفة بلغت 
يبلغ  �أن  ويتوقع  دره��م  مليون   18.4
 450 �مل�����ش��روع  م��ن  �مل�شتفيدين  ع��دد 
مري�شا يف �ليوم مبا يعادل 162 �ألف 
�مل�شت�شفى  ويحتوي  �ل��ع��ام.  يف  �شخ�س 
�لعيادة  ق�شم  ت�شمل  �أق�����ش��ام  ع��دة  على 
باملعد�ت  جم��ه��ز  وخم��ت��رب  �خل��ارج��ي��ة 
و�لتوليد  �ل��ن�����ش��اء  وق�����ش��م  و�لأج����ه����زة 
وثاث غرف عمليات جمهزة و 100 
�شرير للمر�شى و�شيارتي �إ�شعاف لنقل 
�ملر�شى.. فيما يوؤمل �أن ي�شهم �مل�شروع 
يف حال �إمتامه يف تخفي�س ن�شبة وفيات 
�لأط���ف���ال و�ل��ن�����ش��اء م��ع خ��ف�����س ن�شبة 
�لأمر��س �ل�شائعة يف �ملنطقة. و�أو�شح 
تقرير �إد�رة �لتقييم و�لرقابة يف وز�رة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل �أن����ه رغم 
لكنه  �لإن�شاء  حتت  ز�ل  ما  �مل�شروع  �أن 
�ملعايري  حقق درجة عالية من تطبيق 
�لفريق  وز�ر  �مل��ائ��ة.  يف   94.4 بدرجة 
يف  �لباك�شتاين  �لإم���ار�ت���ي  �مل�شت�شفى 
تكلفته  بلغت  �ل��ذي  ر�ولبندي  منطقة 
و�شيقدم  �إم��ار�ت��ي  دره��م  مليون   396
من  لأك��ر  وعاجية  �شحية  خ��دم��ات 
�ل���ع���ام بجانب  ب��اك�����ش��ت��اين يف  م��ل��ي��وين 
ويتكون  �ل��ي��وم.  يف  عملية   50 �إج����ر�ء 
�خلارجية  �ل��ع��ي��ادة  ق�شم  م��ن  �مل�����ش��روع 
و�لأجهزة  ب��امل��ع��د�ت  جم��ه��ز  وخم��ت��رب 
�لكلى  غ�شيل  و�أق�شام  �لطو�رئ  وق�شم 
�لوقائي  و�ل���ط���ب  �ل��ق��ل��ب  و�أم�����ر�������س 
غرفة   16 و  �لطبي  �لتاأهيل  وم��رك��ز 
عمليات جمهزة و�ألف �شرير للمر�شى 
�جتماعات.  وغرف  مكاتب  �إىل  �إ�شافة 
خف�س  �إىل  �مل�شروع  ي���وؤدي  �أن  وي��وؤم��ل 
ون�شبة  و�لن�شاء  �لأطفال  وفيات  ن�شبة 
ومعدل  �ملنطقة  يف  �ل�شائعة  �لأمر��س 
�لإ�شابة باملر�س رغم �أن �مل�شروع ماز�ل 

حت��ت �لإن�����ش��اء لكن حقق درج��ة عالية 
من تطبيق للمعايري بدرجة 94.4 يف 
�ملائة . و�أو�شح �لتقرير �أن �أد�ء �مل�شاريع 
�لإمنائية  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ع��اي��ري  م��ع  يتفق 
و�لتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون  ملنظمة 
و�لتقييم  �لأد�ء  ر���ش��د  �إط�����اري  وم���ع 
�لرقابة  �إد�رة  �أع���دت���ه���م���ا  �ل���ل���ذي���ن 
و�لتعاون  �لتنمية  وز�رة  يف  و�لتقييم 
�لدويل. ونوه �لتقرير بالتعاون �لكبري 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  �أب��دت��ه  �ل��ذي 
مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان ح��ي��ث ق��دم��ت كل 
�ملطلوبة  و�مل���ع���ل���وم���ات  �ل��ت�����ش��ه��ي��ات 
وع��ي��ن��ات م���ن �ل��ن��ظ��م �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
ملناطق  �لفريق  زي��ارة  و�شهلت  �مل�شروع 
�مل�������ش���روع وت��ن��ظ��ي��م �لج���ت���م���اع���ات مع 
و�جلهات  �ملعنيني  �مل�شلحة  �أ���ش��ح��اب 
�لباك�شتانية  �جلمهورية  يف  �لر�شمية 
ز�ر فريق  �مل�شاريع. كما  �مل�شرفة على 
�ل��������وز�رة - ب���ه���دف ح�����ش��ر �ل���درو����س 
�مل�شاريع  �أث������ر  وت��ق��ي��ي��م  �مل�������ش���ت���ف���ادة 
�لإمار�تية �ملنفذة يف باك�شتان- ثاثة 
م�شاريع �أكتمل �ن�شاوؤها كا من ج�شر 
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شيخ  ج�شر  و  �شاموز�ي  منطقة  يف 
نهيان يف منطقة  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�شو�ت و معهد تدريب �لكو�در �لطبية 
�شريف.  �شيدو  منطقة  يف  �مل�����ش��اع��دة 
ح�شب  �مل�شاريع  ه��ذه  �أث��ر  تقييم  ومت 
�لقت�شادي  �لتعاون  منظمة  معايري 
�لتقييم  �إط�������ار  وح�������ش���ب  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�شيخ  ج�شر  �إىل  بالن�شبة  ل��ل��وز�رة. 
�آل نهيان يف منطقة  ز�يد بن �شلطان 
�ملناطق  �إىل ربط  .. يهدف  �شاموز�ي 
بع�شها  �إقليم خيرببختونخو� مع  يف 
لت�شهيل حركة مليوين �شخ�س و�أربعة 
ي�شاعد يف  �لعام حيث  �شيارة يف  �آلف 

وت�شويق  �لقت�شادية  �حلركة  �زده��ار 
و�لتنقل  �حليو�نية  و�لروة  �ملنتجات 
و�ل�شياحة ويقع يف منطقة �شاموز�ي 
مليون   38.6 قدرها  وبتكلفة  �شو�ت 
دره����م. وي��ت��األ��ف �مل�����ش��روع م��ن ج�شر 
بعر�س  وم�شار  مر   448.5 بطول 
�أمتار  ���ش��ب��ع��ة  و�رت����ف����اع  م���ر   10.6
م�شاة  وطريق  طنا   70 �شعة  حمولة 
قلعة  �إن�����ش��اء  و�ح���د ومت  م��ر  بعر�س 
�جلاهلي �لإمار�تية يف مدخل �جل�شر 
كمعلم �شياحي وت�شييد كا�شر لاأمو�ج 
بطول �ألأف و 300 مر و�شيتم �إنارة 
�جل�����ش��ر ب��ال��ط��اق��ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة. وقد 
�أو�شح تقرير فريق �لتقييم يف �لوز�رة 
�للجنة  م��ع��اي��ري  مي��اث��ل  �مل�����ش��روع  �أن 
�لإمنائية ملنظمة �لتعاون �لقت�شادي 
�أد�ء وتطبيقا بدرجة عالية  و�لتنمية 
�إذ �أن����ه ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل���ش��ت��د�م��ة مت 
ت�شييد �جل�شر من �لكونكريت ليقاوم 
�لفي�شانات  مثل  �لطبيعية  �لعو�مل 
جانب  من  تاأكيد  على  �حل�شول  ومت 
باإلتز�مها  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�إىل  و�أ�شار  وحمايته.  �جل�شر  ب�شيانة 
يف   95 ن�شبة  بلغ  �لأد�ء  م�شتوى  �أن 
حياة  يف  كبري  �أث��ر  للج�شر  و�أن  �ملائة 
�مل�شتفيدين و�أدى �إىل تن�شيط �حلركة 
يف  و�ل�شياحية  و�لتعليمية  �لتجارية 

�ملنطقة. 
وفيما يتعلق بج�شر �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان يف منطقة �شو�ت .. فهو 
يربط �ملناطق يف منطقة �إقليم خيرب 
بختونخو� مع بع�شها �لبع�س وي�شهل 
وخم�شة  ���ش��خ�����س  �أل�����ف   70 ح���رك���ة 
يف  ي�شاعد  حيث  �شنويا  ���ش��ي��ارة  �آلف 
وت�شويق  �لقت�شادية  �حلركة  �زده��ار 
�ملنتجات و�لروة �حليو�نية و�لتنقل. 

مليون   45.7 �جل�شر  تكلفة  وتبلغ 
دره��م ومت ت�شنيعه من �حلديد غري 
330 مر�  ب��ط��ول  ل��ل�����ش��د�أ  �ل��ق��اب��ل 
�شتة  و�رت����ف����اع  �أم����ت����ار   10 وع���ر����س 
وم�شار  طنا   50 �شعة  وحمولة  �أمتار 
م�����ش��اة بعر�س  يف �جت���اه���ني وط���ري���ق 
بالطاقة  �إن���ارة  ويت�شمن  و�ح��د  م��ر 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �جل�����ش��ر  ل��ك��ل  �ل�شم�شية 
900 مر  ب��ط��ول  ل����اأم����و�ج  ك��ا���ش��ر 
�إن�������ش���اء ق��ل��ع��ة ج�����ش��ر �ملقطع  ب��ج��ان��ب 
كمعلم  �جل�شر  مدخل  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�شياحي. و �أو�شح �لتقرير �أن �مل�شروع 
مياثل و يطابق �أد�ء و معايري �للجنة 
�لإمنائية ملنظمة �لتعاون �لقت�شادي 
و�لتنمية بدرجة عالية حيث �أنه على 
�شعيد �ل�شتد�مة ومت ت�شييد �جل�شر 
�لقابل  غ���ري  �ل�����ش��ل��ب  �حل���دي���د  م���ن 
�لطبيعية  للعو�مل  و�مل��ق��اوم  لل�شد�أ 
�لتاأكيد  ومت  �ل���ف���ي�������ش���ان���ات  م���ث���ل 
�لباك�شتانية  �حل��ك��وم��ة  ج��ان��ب  م���ن 
وحمايته.  �جل�شر  ب�شيانة  باإلتز�مها 
�لكبريعلى  �لأث��ر  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار 
ح���ي���اة �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن ح��ي��ث ���ش��اه��م يف 
تن�شيط �حلركة �لتجارية و�لتعليمية 
م�شتوى  و�أن  �ملنطقة  يف  و�ل�شياحية 
�لأد�ء بلغ ن�شبة 95 يف �ملائة. وبالن�شبة 
ملعهد تدريب �لكو�در �لطبية �مل�شاعدة 
يهدف  فاإنه  �شريف  �شيدو  يف منطقة 
�إىل تخريج 500 من �لكو�در �لطبية 
على  حا�شلني  ع��ام��ني  ك��ل  �مل�����ش��اع��دة 
�لت�شخي�س  ع��ل��وم  دب��ل��وم يف جم���الت 
و�لتخدير  �ل���دم  و�أم���ر�����س  و�لأ���ش��ع��ة 
�ملعدية  �لأمر��س  و�لقلب وت�شخي�س 
�لكلى  و�أمر��س  �لنف�شية  و�لأمر��س 
و�حلو�دث �لطارئة و�لأ�شنان و�لعاج 
�لطبيعي. ويتكون �مل�شروع من مبنى 

د�ر����س   500 ل���  يت�شع  �ل����ذي  �مل��ع��ه��د 
 150 ل���  يت�شع  م�شكن  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
طالبا   150 ل���  يت�شع  و�آخ����ر  ط��ال��ب��ة 
ب���ه م���ع���د�ت ط��ب��ي��ة ومعامل  وم��ل��ح��ق 
وم�شرح.  وم��ك��ت��ب��ة  ل��ل��ت��دري�����س  وم����و�د 
و�أو�����ش����ح ت��ق��ري��رف��ري��ق �ل��ت��ق��ي��ي��م يف 
�ل��وز�رة �أن م�شتوى �لأد�ء بلغ 90 يف 
�ملائة ومياثل �مل�شروع ويطابق معايري 
�لتعاون  ملنظمة  �لإمن��ائ��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لقت�شادي و�لتنمية يف �لد�ء بدرجة 
عالية على �شعيد �ل�شتد�مة ووفرت 
�ملحا�شرين  �لباك�شتانية  �حل��ك��وم��ة 
وعلى  عو�ئق.  ب��دون  و�شغلته  للمعهد 
ب���د�أ فعليا  ف��ق��د  �مل�����ش��روع  �أث���ر  �شعيد 
�شيدر�شون  و��شتوعب طلبة وطالبات 
ملدة عامني ويلتحقون بعدها بالعمل 
بامل�شت�شفيات ومن �ملتوقع �أن يكون له 
�ل�شحية يف  �خل��دم��ات  ك��ب��ري يف  �أث���ر 
�ملنطقة ويف جمال �لأمومة و�لطفولة 
وق���د خ�����ش�����س �مل���رك���ز ن�����ش��ف مقاعد 
�إطار  يف  و�ل��ن�����ش��اء  للفتيات  �ل��در����ش��ة 
م�شروع هو �لأول من نوعه يف �ملنطقة 
يق�شي مبنا�شفة �ملقاعد بني �لذكور 

و�لناث لإعطاء �ملر�أة �لفر�شة ليكون 
لها �لأثر �لإيجابي يف �شحة �لأمومة 
�لنائية.  �مل��ن��اط��ق  ه��ذه  يف  و�لطفولة 
تو�شياته  خ��ت��ام  يف  �ل��ت��ق��ري��ر  ن����وه  و 
ب��ال��رح��ي��ب �ل��ك��ب��ري و�ل��ت��ع��اون �ملثمر 
من قبل �إد�رة فريق �مل�شروع �لإمار�تي 
�لباك�شتاين .. م�شري� �إىل �أن �مل�شاريع 
�ل���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا �مل�������ش���روع �لإم����ار�ت����ي 
ودقيق  ممتاز  ب�شكل  تتم  �لباك�شتاين 
ومو��شفات  ومعايري  عالية  ومبهنية 
�لقوي  �لتن�شيق  خ��ال  وم��ن  وعاملية 
و�لباك�شتاين.  �لإمار�تي  �جلانب  بني 
و�لتن�شيق  �لتعاون  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��د�   ..
موؤمتر  ملخرجات  فعليا  تطبيقا  يعد 
بو�شان حول فعالية �لتعاون �لإمنائي 
. وذك���ر �ل��ت��ق��ري��ر يف ه���ذ� �ل�����ش��دد �أن 
باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع 
للتنمية  باك�شتان  دول��ة  ملكية  ي��وؤك��د 
يت�شم  ح���ي���ث  و�مل�������ش���اءل���ة  و�ل���ن���ت���ائ���ج 
�لتعاون بني �جلانبني بال�شفافية مبا 
دول  ب��ني  م��ا  للتعاون  من��وذج��ا  ميثل 
�مل�شتد�مة.  �لتنمية  لتحقيق  �جلنوب 
تدريب  م�شروع  �أن  �لتقرير  و�أو���ش��ح 

�لكو�در �لطبية �مل�شاعدة من �مل�شاريع 
�أثر كبري يف قطاع  �لهامة �شيكون له 
�مل�شروع  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل�����ش��ح��ة 
عامني  م�شي  بعد  تقييم  �إىل  يحتاج 
�لد�ر�شني  ت��خ��رج  ع��ل��ى  �لأق�����ل  ع��ل��ى 
ل��ق��ي��ا���س �أث�����ر �ل����ك����و�در �مل�������ش���اع���دة يف 
�ل�شحية وخدمات  حت�شني �خلدمات 
باإجر�ء  و�أو�شى  و�لطفولة.  �لأمومة 
�لآث����ار  مل��ع��رف��ة  �مل�شتقبل  يف  در�����ش���ات 
�لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شياحية 
مت  �للتني  �ملنطقتني  يف  حدثت  �لتي 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  ج�شر  ت�شييد 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن  ن��ه��ي��ان وج�����ش��ر  �آل 
�شلطان �آل نهيان فيهما نظر� لأنهما 
�لكبرية  �لتحتية  �لبنى  م�شاريع  من 
مبعايري  ت��ن��ف��ي��ذه��م��ا  ومت  و�ل���ه���ام���ة 
ومو��شفات عالية ولهما �أثر كبري يف 
�لتن�شيق  �لتقرير  �ق��رح  و   . �ملنطقة 
مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  مع مدير 
للجهات  عمل  ور�شة  لإقامة  باك�شتان 
�أهم  ل�شتعر��س  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملانحة 
�مل�شروع  م����ن  �مل�������ش���ت���ف���ادة  �ل�����درو������س 

�لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان.
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قام �شعادة �للو�ء خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام ل�شرطة دبي بزيارة 
م��ي��د�ن��ي��ة مفاجئة مل��رك��ز ���ش��رط��ة ب��ر دب���ي ر�ف��ق��ه خ��ال��ه��ا �ل��ل��و�ء خليل 

�ملن�شوري م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لبحث �جلنائي.
بالوكالة  �ملركز  تهلك مدير  �لدكتور طارق  �لعقيد  ��شتقبالهما  كان يف 
وعدد من �ل�شباط.. و�لتقى �ملزينة عدد� من مر�جعي �ملركز للوقوف 
على �آلية وجودة �خلدمات �ملقدمة لهم و�شرعة �جنازها ..موؤكد� حر�س 
ج�شور  وم��د  �ل�شر�كة  م��ب��د�أ  تعزيز  على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
�لتو��شل و�لثقة بني خمتلف قطاعات و�شر�ئح �ملجتمع و�لركيز على 
و�إيجابيات  �شلبيات  على  و�لوقوف  �خلدمات  تقدمي  يف  �جل��ودة  �أهمية 
�ملر�جع  �مل��ب��ا���ش��ر م��ع  �مل��ق��دم��ة للجمهور و�ل��ت��ع��ام��ل  ون��وع��ي��ة �خل��دم��ات 

�إذ  24 �شاعة  28 خدمة للجمهور على مد�ر  ..خا�شة و�أن �ملركز يقدم 
و�شل عدد �ملعامات �لتي �جنزها �ملركز منذ بد�ية �لعام �حلايل وحتى 
وجه  و  معاملة.  و667  �ألفا   67 يقارب  ما  �ىل  �ملا�شي  �شبتمرب  نهاية 
�ملبتكرة  �لذكية  �خل��دم��ات  �إىل  �لتقليدية  �خل��دم��ات  بتحويل  �شعادته 
�ملعامات  �إجن��از  عرب  �لذكية  �حلكومة  �إىل  و�لتحول  �ملجتمع  خلدمة 
�لهو�تف  عرب  و�لقر�حات  و�ل�شكاوى  و�ملاحظات  �لطلبات  و��شتقبال 
مكانة  م��ع  ت��ت��اءم  متميزة  ب�شورة  للجمهور  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  �لذكية 
�ملركز  �للكرونية يف  �لرب�مج  بتطبيقات  ..م�شيد�  دبي  �شرطة  و�شمعة 
وتطويعها بالطريقة �لتي ت�شاهم يف تخفي�س �لفرة �لزمنية للمعاملة 
وتوفري خدمات مميزة لذوي �لعاقة. و �أثنى على تعاون �أفر�د �جلمهور 
بردبي  مركز  �خت�شا�س  منطقة  يف  �لب�شيطة  �حل���و�دث  عن  �لإب���اغ  يف 
خال �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من �لعام �حلايل و�لتي بلغ عددها 13 �ألفا 

و 987 باغا حلادث ب�شيط . و�طلع على �إح�شائيات ت�شويات باغات 
قام  حيث  �جل��اري  �لعام  من  �لت�شعة  �لأ�شهر  خ��ال  �ملركز  يف  �ل�شيكات 
�ملركز بت�شوية 2087 ق�شية �شيكات بلغت قيمتها 257 مليونا و932 
�ألفا و107 در�هم. وتفقد �شعادة �للو�ء �ملزينة �أو�شاع �ملوقوفني و�أماكن 
ومتابعة  �لعمل  �شري  لتفقد  �ملفاجئة  �ل��زي��ار�ت  �أن  ..م��وؤك��د�  توقيفهم 
�لإجر�ء�ت هي و�حدة من �أدو�ت قيا�س موؤ�شر�ت �لأد�ء يف �لإد�ر�ت �لعامة 
ق�شايا  �أد�ء  موؤ�شر  ما يخ�س  دبي خا�شة  �شرطة  و�شعتها  �لتي  و�ملر�كز 
يف  ي�شهم  �أف�شل  �أد�ء  م�شتوى  على  �حل�شول  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شيكات 
نفذت  دبي  �شرطة  �أن  و�أو�شح  دب��ي.  ل�شرطة  �ملوؤ�ش�شية  �لأه��د�ف  حتقيق 
�ملا�شية  �ملوؤ�ش�شي خال �لفرة  �لأد�ء  حمات تثقيفية يف جمال تقييم 
ما كان له �لأثر �لإيجابي على �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة يف فهم 

�لغاية من ��شتخد�م �لتقييم كاأد�ة من �أدو�ت �لتح�شني و�لتطوير.

امل��زين���ة يق����وم ب��زي���ارة مف���اجئ���ة ملرك���ز �سرط���ة ب�ر دب��ي

وزارة التنمية والتعاون الدويل تطلع على اأداء م�ساريع الإمارات يف باك�ستان وتقييم نتائجها

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الن�سانية تفتتح منتدى طبيا علميا بالتعاون مع مركزين طبيني اأمريكيني 

�سمن امل�سوؤولية املجتمعية

�ستار مرتوبول�س ومعدات �سام�سوجن تطلقان مفهوم املخترب الذكي اجلديد 
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•• دبي -وام:

�لأعما�س  ع��ب��د�هلل  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  �أك����د 
مو�شوع   ملناق�شة  �ملوؤقتة  �للجنة  رئي�س 
مهنتي  يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  حماية 
للمجل�س  و�ل����زر�ع����ة  �لأ����ش���م���اك  ���ش��ي��د 
�أكملت  �للجنة  �أن  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�ملو�شوع  ب���ه���ذ�  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���ن���اق�������ش���ات 
م���ن مم��ث��ل��ي جمعيات  �مل��خ��ت�����ش��ني  م���ع 
�لدولة و��شتمعت  �إم��ار�ت  �ل�شيادين يف 

�إىل طلباتهم.
وقال �شعادة �لأعما�س �إن �للجنة ناق�شت 
�لأمانة  مب��ق��ر  �م�����س  �جتماعها  خ���ال 

بدبي بح�شور ممثلي  للمجل�س  �لعامة 
جمعيات �ل�شيادين يف �لإمار�ت ورئي�س 
�ل��ت��ع��اوين جل��م��ع��ي��ات �شيادي  �لحت����اد 
�ملهنة من  �لدولة حتديات  �لأ�شماك يف 
يناق�شها هذ�  �لتي  �مل��ح��اور  �مل��ي��د�ن من 
�ملو�شوع موؤكد� �أن �للجنة �شتاأخذ بعني 
�لعتبار طلبات �ل�شيادين للو�شول �إىل 
نتائج مرجوة �شيتم ت�شمينها يف تقرير 

�للجنة �لذي �شيناق�شه �ملجل�س.
تفهم  �أنه مت  �إىل  �للجنة  �أع�شاء  و�أ�شار 
موؤكدين  �ل�����ش��ي��ادي��ن  ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع 
�أهمية نقل �لتجارب �لناجحة يف �إمار�ت 
�لإم�����ار�ت  ك��اف��ة  يف  وتطبيقها  �ل���دول���ة 

�ل�شيادين  ط���ل���ب���ات  �أن  و�أو������ش�����ح�����و� 
مطالب  وت��رك��زت  ومعقولة.  م�شروعة 
�خلا�س  �لأث������ر  ب���در�����ش���ة  �ل�����ش��ي��ادي��ن 
�لبيئة  وز�رة  تتخذها  �لتي  ب��ال��ق��ر�ر�ت 
وبزيادة  �ل�شيد  مبهنة  �ملتعلقة  و�مل��ي��اه 
ومبر�عات  ل��ل�����ش��ي��ادي��ن  �مل���ق���دم  �ل���دع���م 
بتطبيق  �لفروقات �جلغر�فية �خلا�شة 
�ل���ق���ر�ر�ت �ل�����ش��ادرة م��ن �ل�����وز�رة مثل 
ط��ب��ي��ع��ة �ل���ب���ح���ر يف ك����ل �إم���������ارة ون����وع 
�ل�شمك �ملوجود . و�أ�شاد ممثلو جمعيات 
ب��ت��و����ش��ل وز�رة  �ل�����ش��ي��ادي��ن يف �ل��دول��ة 
�إعد�د  يف  �شيما  ل  معهم  و�مل��ي��اه  �لبيئة 
بخ�شو�س  معهم  و�ل��ت�����ش��اور  �ل��ق��و�ن��ني 

�ملو�شوع  ه��ذ�  �للجنة  وتناق�س  �مل��ه��ن��ة. 
��شر�تيجية  ه���ي  حم����اور  �أرب���ع���ة  م���ن 
توطني مهنتي �شيد �لأ�شماك و�لزر�عة 
للمو�طنني  �لوظيفي  �مل�شتقبل  وتاأمني 
و�خلطط  �ملهنتني  هاتني  يف  �لعاملني 
�ملو�طنني  ت���دع���م  �ل���ت���ي  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�لأ�شماك  ���ش��ي��د  م��ه��ن��ت��ي  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
�ل�شعور  ت��ع��م��ي��ق  ب����ه����دف  و�ل������زر�ع������ة 
عليها  و�حل��ف��اظ  �ملهن  لهذه  بالنتماء 
كروة وطنية توؤ�شل �ملوروث �لتاريخي 
ل��اآب��اء و�لأج����د�د و�ل��رب�م��ج و�ملبادر�ت 
�ل��ت��ي ���ش��رف��ع م���ن م�����ش��اه��م��ة قطاعي 
���ش��ي��د �لأ���ش��م��اك و�ل���زر�ع���ة يف حتقيق 

�لأمن �لغذ�ئي للدولة وخطط �لتنمية 
ملو�جهة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملو�طنون  لها  يتعر�س  �لتي  �لتحديات 
�لأ�شماك  ���ش��ي��د  مهنتي  يف  �ل��ع��ام��ل��ون 

و�لزر�عة و�أ�شرهم.
�أي�شا تقرير جلنة  �للجنة  و��شتعر�شت 
�ل�شوؤون �خلارجية و�خلطيط و�لبرول 

و�لروة  و�ل��زر�ع��ي��ة  �ملعدنية  و�ل����روة 
�ل�شمكية يف �شاأن مو�شوع حماية �لروة 
�لنتائج  �أه���م  ت�شمن  و�ل���ذي  �ل�شمكية 
�لتي تو�شل �إليها �لتقرير و�لتو�شيات.. 
وق����ررت دع����وة مم��ث��ل��ي ج��م��ع��ي��ات �لنفع 
�أ�شدقاء  وج��م��ع��ي��ة  ل��ل��م��ز�رع��ني  �ل���ع���ام 

�لبيئة حل�شور �جتماعها �لقادم.

مرو�ن  من  كل  �شعادة  �لجتماع  ح�شر 
�أحمد بن غليطة مقرر �للجنة وعفر�ء 
�لنعيمي  عي�شى  وعلي  �لب�شطي  ر����ش��د 
وعبد�لعزيز  �لرقباين  �شعيد  وحممد 
ع�����ب�����د�هلل �ل����زع����اب����ي وغ�����ري�����ب �أح���م���د 
علي  و�أحمد  �للجنة  �أع�شاء  �ل�شريدي 

�لزعابي ع�شو �ملجل�س.

�مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  �لج��ت��م��اع  ح�شر  كما 
رئي�س  �ملن�شوري  من�شور  حممد  على 
�ل��ت��ع��اوين جل��م��ع��ي��ات �شيادي  �لحت����اد 
�لأ���ش��م��اك يف �ل��دول��ة وروؤ���ش��اء جمال�س 
يف  �لأ���ش��م��اك  ���ش��ي��ادي  جمعيات  �إد�ر�ت 
و�لفجرية  وع��ج��م��ان  و�ل�����ش��ارق��ة  دب����ي 

ور�أ�س �خليمة و�أم �لقيوين.

•• اأبوظبي-وام:

بد�أت هيئة �لبيئة �أبوظبي بالتعاون مع حكومة جمهورية 
ت�شاد �لإعد�د و�لتح�شري لتنفيذ م�شروع يعترب �لأول من 
و�لنوع لإع��ادة توطني  �لعامل من حيث �حلجم  نوعه يف 
قطيع من �ملها �لأفريقي �أبوحر�ب يف بيئتها �لطبيعية يف 

جمهورية ت�شاد.
ويهدف �مل�شروع �إىل توفري بيئة متو�زنة وم�شتد�مة عرب 
خطة خم�شية لإطاق نحو 500 ر�أ�س من �ملها �لأفريقي 
�أبوحر�ب يف حممية و�دي �أخيم �لطبيعية يف ت�شاد و�لتي 
�شتكون مفتوحة متاما وغري مغلقة �أو مطوقة لت�شجيع 
�حليو�نات على �لندماج و�لتكيف مع بيئتها �لطبيعية.. 
دقيقة  و�أب��ح��اث  در����ش��ات  بعد  �ملحمية  ه��ذه  �إخ��ت��ي��ار  ومت 

ومكثفة ل�شمان تكيفها وزيادة �أعد�دها.
و�شط  ي�شتوطن  �ل��ذي  �أب��وح��ر�ب  �لأفريقي  �ملها  و�شنف 
يف  �ملنقر�شة  �حل��ي��و�ن��ات  �شمن  �شنف  �أفريقيا  و���ش��م��ال 
15 عاما ولعبت عمليات �ل�شيد  مو�ئلها �لطبيعية منذ 
غري �ملنظم وخ�شارة �ملو�ئل وقلة �ملو�رد �لطبيعية يف تلك 

�ملناطق دور� رئي�شيا يف �إنقر��شه.
�شمن  �لأ���ش��ر  يف  �ليوم  �أب��وح��ر�ب  �لأفريقي  �ملها  ويعي�س 
حيث  �ل��ع��امل  ح��ول  خمتلفة  مناطق  يف  خا�شة  حمميات 
حتت�شن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �أكر من ثاثة 
�آلف ر�أ�س منه وهو �أكرب جتمع لها على م�شتوى �لعامل.

وبهذه �ملنا�شبة قال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة 
�لإمار�ت  دول��ة  تلتزم  تاأ�شي�شها  منذ  �أب��وظ��ب��ي:   - �لبيئة 
�لعربية �ملتحدة باملحافظة على �حلياة �لربية وقد �شاهمت 
�لدولة خال �لأعو�م �ملا�شية يف حماية �أنو�ع خمتلفة من 
بالإنقر��س.. وجاء م�شروع  �ملهددة  و�لنباتات  �حليو�نات 
�أبو  �لأفريقي  �ملها  توطني  لإع���ادة  �أبوظبي  �لبيئة  هيئة 
حر�ب �ملهدد بالإنقر��س بالتعاون مع حكومة جمهورية 
باملحافظة  �مل�شتمر  و�لل��ت��ز�م  �لتوجه  �إط��ار هذ�  ت�شاد يف 
�لدولة  د�خ��ل  و�لبحري  �ل��ربي  �لبيولوجي  �لتنوع  على 
وحول �لعامل ب�شكل عام و��شتكمال لنهج و�إرث �ملغفور له 

باإذن �هلل �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف حماية 
يف  �إطاقها  خال  من  عليها  و�ملحافظة  �ملهددة  �لأن��و�ع 

مو�ئلها �لطبيعية �لأ�شلية .
�لأمني  �ملبارك  خليفة  رز�ن  �شعادة  �أو�شحت  جانبها  من 
�لعام يف هيئة �لبيئة - �أبوظبي �أن برنامج �إع��ادة توطني 
جزء�  يعد  �لطبيعية  بيئته  يف  �أب��وح��ر�ب  �لأف��ري��ق��ي  �ملها 
بر�جمها  بتو�شيع  �أب��وظ��ب��ي   - �لبيئة  هيئة  �ل��ت��ز�م  م��ن 
بنجاح  بتنفيذها  قامت  �لتي  �لتوطني  ب��اإع��ادة  �خلا�شة 
على �ل�شعيد �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي. و�أ�شافت �ملبارك 
�أنه من خال �لتعاون �لوثيق مع حكومة جمهورية ت�شاد 
و�شندوق �حلفاظ على �ل�شحر�ء يف �أفريقيا ت�شعى �لهيئة 
للمحافظة على بيئة �شحية وم�شتد�مة للمها �لأفريقي 
�لعامل ل  �لأول من نوعه يف  �أبوحر�ب يف م�شروع يعترب 
و�إيجاد  �ملغلقة  و�لأم��اك��ن  �مل�شيجات  على  نهائيا  يعتمد 
مبفردها  لتعي�س  �لر�ئعة  �حليو�نات  ه��ذه  من  جتمعات 
على نحو م�شتد�م وترعى وتتجول بحرية و�أمان يف �ملوئل 
�لطبيعي لها لتختفي من قائمة �حليو�نات �ملنقر�شة يف 

�لربية.
بالدور  �أبوظبي   - �لبيئة  هيئة  �شتقوم  �مل�شروع  وخ��ال 
و�خلرب�ت  �لقطيع  تقدمي  خ��ال  من  �لأ�شا�شي  �لإد�ري 
ممثلة  ت�شاد  جمهورية  حكومة  �شتقوم  ح��ني  يف  �لفنية 
وموقع  �ملحمية  ب���اإد�رة  �ل�شمكية  و�ل���روة  �لبيئة  ب���وز�رة 
�حلياة  بحماية  �ل�شلة  ذ�ت  �لقو�نني  وتطبيق  �لإط��اق 

�لربية.
�لكربى  �ل�شحر�ء  على  �ملحافظة  �شندوق  �شيقوم  كما 
ب��ال��ع��م��ل ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن �ل��ه��ي��ئ��ة وب��ال��ت��ع��اون م���ع حكومة 
جمهورية ت�شاد بتوفري �لأفر�د و�خلرب�ت �لفنية و�لعلمية 
�إىل عمليات  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ش��روع  �لعاملني يف  ق���در�ت  وب��ن��اء 
�ملر�قبة �لبيئية و�حليوية للقطيع و�لبيئات بعد �لإطاق 

وتطوير خطة �إد�رية ل�شمان ��شتمر�رية �لقطيع.
جدير بالذكر �أن �مل�شروع يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد 
من  �لقطيع  وتقييم  مبتابعة  يقوم  �ل��ذي  �شيمث�شونيان 
ل�شمان  وذلك  �ل�شناعية  بالأقمار  �ملتابعة  بر�مج  خال 

�شامة �لقطيع وتتبع حركته بعد �لأطاق.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

يف �إطار �إلتز�مها �ملتو��شل باحلفاظ على �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية، 
 RAK Properties( �ل��ع��ق��اري��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ن��ّظ��م��ت 
�إمارة ر�أ�س  �إحدى كربى �شركات �لتطوير �لعقاري يف   ،)PJSC
�خليمة و�مل��درج��ة يف ���ش��وق �أب��وظ��ب��ي ل����اأور�ق �مل��ال��ي��ة، ي��وم �أم�س 
لتنظيف  حملًة  �جل���اري  �ل��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب   15 يف  �ل�شبت 
�أفر�د  و��شعة من  �لعرب، وذلك و�شط م�شاركة  �ل�شاطئ يف ميناء 
�لإم��ارة. وجاءت  �لقائمة يف  و�ملد�ر�س  و�ملوؤ�ّش�شات  �ملحلي  �ملجتمع 
دعم  على  �ل��ع��ق��اري��ة  �خليمة  ر�أ����س  ح��ر���س  لتعك�س  �حلملة  ه��ذه 
�لوعي  م�شتوى  زي��ادة  �إىل  �لر�مية  و�لفعاليات  �مل�شاريع  خمتلف 

على  للحفاظ  �لإجتماعية  بامل�شوؤولية  �لإلتز�م  �أهمية  �لعام حول 
�حلياة �لربية و�ملائية يف �لإمارة وخا�شًة يف منطقة ميناء �لعرب. 
�ل��ب��ح��ري��ة وج��م��ع �لنفايات  �مل��خ��ّل��ف��ات  �إز�ل�����ة  ومت خ���ال �حل��م��ل��ة 
�ل�شاطئية  �لبيئة  حت�شني  يف  �أ�شهم  مب��ا  �ل�شاطئ،  على  �ملنت�شرة 
ومناق�شات  ق�شرية  حما�شر�ت  �أي�شاً  �حل��دث  وتخّلل  ل��اإم��ارة. 
�لبيئة  حماية  هيئة  من  �ملّتحدثني  من  نخبٌة  قّدمها  م�شتفي�شة 
����ش���ّددو� خ��ال��ه��ا على   ،)EPDA( ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  - و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�أهمية تنظيف �ل�شو�طئ وحمايتها يف �شبيل �حلفاظ على �لبيئة 
و�لأحياء �لبحرية. ومت يف نهاية �حلملة توزيع �ل�شهاد�ت و�لهد�يا 

�لتذكارية على �مل�شاركني من �لأطفال و�ملقيمني. 
وقال حممد �شلطان �لقا�شي، �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 

ل�شركة ر�أ�س �خليمة �لعقارية : نحن �شعد�ء بالنجاح �لذي حّققته 
يف  للم�شاعدة  �جلهود  مبو��شلة  �لوثيق  �إلتز�منا  ونوؤّكد  �حلملة 
�ل�شابقة،  �مل��ب��ادر�ت  غ��ر�ر  وعلى  �لإم���ارة.  �لبيئة يف  على  �حلفاظ 
�أهمية  جاءت هذه �حلملة بهدف رفع م�شتوى �لوعي �لعام حول 
�أن هذه  �لتي متلكها. ول �شك  �لطبيعية  و�مل��و�رد  �لأر���س  حماية 
�لعقارية  �خليمة  ر�أ����س  مكانة  تر�شيخ  يف  �أ�شهمت  ق��د  �مل���ب���ادر�ت 
�مل��ل��ت��زم��ة ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة �لإجتماعية  �أب����رز �ل�����ش��رك��ات  ك��و�ح��دة م��ن 
�حلملة  هذه  يف  وحر�شنا  للبيئة.  �ل�شديقة  للم�شاريع  و�لد�عمة 
على �إ�شر�ك خمتلف �شر�ئح �ملجتمع �ملحلي يف �لإمارة، �إمياناً مّنا 
باأهمية �ل�شو�طئ يف منطقة ميناء �لعرب كمق�شٍد مثايٍل جلميع 

�أفر�د �ملجتمع. 

•• اأبوظبي-وام: 

ت��ن��ط��ل��ق غ���د� �ل��ث��اث��اء �أع���م���ال قمة 
�أبوظبي لاإعام يف دورتها �خلام�شة 
برئا�شة معايل خلدون خليفة �ملبارك 
رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية وذلك 
�مل���اري���ة يف  ب��ج��زي��رة  روزوود  ب��ف��ن��دق 
مدى  على  �لقمة  وتناق�س  �أبوظبي. 
ثاثة �أيام عدد� من �ملو�شوعات حول 
م��ن خ��ال جل�شات  �لإع���ام  �شناعة 
يح�شرها  مبحتو�ها  ثرية  نقا�شية 
كبار �لرو�د يف قطاع �لإعام �لعاملي 

ونظر�وؤهم يف �لأ�شو�ق �لنا�شئة.
�لرئي�س  �لكعبي  ن��ورة  �شعادة  و�أك��دت 
�جلهة   54 ت����وف����ور  ل�����  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أبوظبي  ق��م��ة  �أن  ل��ل��ح��دث  �مل��ن��ظ��م��ة 
ل��اإع��ام و�ح��دة من �أك��رب �لأحد�ث 
�لتي جتمع �ل�شركات �لعاملية �لر�ئدة 
يف جم���ال �لإع�����ام و����ش��ت��ط��اع��ت �أن 
�أجندة  ع��ل��ى  م��ك��ان��ا  لنف�شها  حت��ج��ز 
�ملو�عيد �لإعامية �لعاملية �لكربى.

وقالت �لكعبي �إن �لقمة حتتوي على 
م��زي��ج ف��ري��د م���ن �حل������و�ر�ت رفيعة 
�مل�شتوى و�جلل�شات �ملغلقة و�ملحادثات 
�خلا�شة وتركز على �إ�شر�ك �ملجتمع 
�ملحلي من خال تقدمي ور�س عمل 
لهم  �حل�����ش��ور  ب��اب  وف��ت��ح  للجمهور 

للمرة �لأوىل يف تاريخ دور�تها.
وحول �أهد�ف قمة �أبوظبي لاإعام 

�أو�شحت �لكعبي �أن هذه �لقمة تهدف 
�أب��وظ��ب��ي كمركز  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�ملنطقة  م�شتوى  على  ر�ئ��د  �إعامي 
�لإعامي  �مل�شهد  وتن�شيط  و�لعامل 
�لعاملية  بال�شبكة  وربطه  �ملنطقة  يف 
�لتغري�ت  �أج����ل م��و�ك��ب��ة  وذل����ك م��ن 
�حلا�شلة يف هذه �ل�شناعة �حليوية.

و�أ�شافت �أن هذ� �حلدث يعد فر�شة 
�لإع���ام  �شناعة  بقطاع  للمهتمني 
عدد  و�آر�ء  مد�خات  �إىل  لا�شتماع 
م���ن دول  �ل�����ش��ن��اع��ة  ه����ذه  رو�د  م���ن 
�لفر�س  ��شتك�شاف  وك��ذل��ك  �ل��ع��امل 
�ل����و�ع����دة وحت���دي���ات �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�لإع��ام �جلديدة يف منطقة  و�شائل 

�ل�شرق �لأو�شط و�لعامل.
توفور  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أك���دت 
لقمة  �خلام�شة  �ل���دورة  �أهمية   54
تناق�س  ك��ون��ه��ا  ل���اإع���ام  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�شناعة  م�شار  يف  م��وؤث��ر�  مو�شوعا 
م�شتقبل  ق���ي���ادة  وه����و  �لإع���ام���ي���ة 
�إىل  �مل��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل  �لإع�������ام يف 
�أ�شا�شية  م��و���ش��وع��ات  ث��اث��ة  ج��ان��ب 
�آخرى معنية بتطوير هذه �ل�شناعة 
�لقمة �لثاثة حيث  �أيام  تتوزع على 
تناق�س �لقمة يف يومها �لأول �أهمية 
وتركز  �مل���ح���ل���ي  �مل���ح���ت���وى  �إن�������ش���اء 
ح��ول متويل  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  نقا�شات 
�لبنية  وت���ط���وي���ر  حم��ل��ي��ا  �مل���ح���ت���وى 
بينما  ل��ل��ت��وزي��ع  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

ي�شعى �ملتحدثون خال �ليوم �لثالث 
�لتمويل  خ���ي���ار�ت  ����ش��ت��ك�����ش��اف  �إىل 

�ملبتكرة.
جتمع  �ل��ق��م��ة  �إن  �ل��ك��ع��ب��ي  ق���ال���ت  و 
جمموعة  �خل���ام�������ش���ة  دورت�����ه�����ا  يف 
و�شائل  يف  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �ل���ق���ادة  م���ن 
�ملال  ور�أ�����س  و�لتكنولوجيا  �لإع����ام 
�ل���ش��ت��ث��م��اري و�مل��ح��ت��وى �لإب���د�ع���ي 
�ملتاحة  �لفر�س  ��شتك�شاف  ملو��شلة 
�أبوظبي  يف  �لإع���ام  �شناعة  لتعزيز 

و�ملنطقة.
ومن  �لأوىل  وللمرة  �أن��ه  �أو�شحت  و 
بالتز�من  ي�شدر  خا�س  دليل  خال 
م����ع م���وع���د �ن���ع���ق���اده���ا ت���وف���ر قمة 
مفيدة  معلومات  ل��اإع��ام  �أبوظبي 
و�لتحديات  �ل���ن���م���و  ف���ر����س  حت�����دد 
يف  �لإع���ام  و�شائل  �شوق  يف  �لكامنة 
تنمو  �لتي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 

بوترية مت�شارعة.
و �أ�شارت �لكعبي �إىل �أن قمة �أبوظبي 
تاريخها  يف  �لأوىل  وللمرة  لاإعام 
�جل��م��ه��ور يف  �أم�����ام  �أب���و�ب���ه���ا  �شتفتح 
خال  من  و�لثالث  �لثاين  �ليومني 
�ملوقع  طريق  عن  �أ�شمائهم  ت�شجيل 
�إ�شر�ك  ب��ه��دف  وذل����ك  �لإل���ك���روين 
�جلمهور �ملحلي يف �ملحادثات �لغنية 
و�ل�شتفادة من وجود عدد كبري من 
خرب�ء �ل�شناعة على �أر�س �لعا�شمة 

�أبوظبي.

 6 �شتعلن فات  �لقمة  وخ��ال هذه 
لبز �ل�شريك �ل�شر�تيجي ل� توفور 
54 عن �لفتتاح �لر�شمي ملكاتبها يف 
عمل  ور�شتي  يف  و�شت�شارك  �أبوظبي 
و�لتعليم  �ل��رق��م��ي  �مل��ح��ت��وى  ح����ول 
�لإلكروين يحا�شر فيهما جمموعة 
�شينقلون  �ل�����ذي�����ن  �خل���������رب�ء  م�����ن 
ل��ل��ح��ا���ش��ري��ن خ��ا���ش��ة جت��ارب��ه��م. و 
قمة  يف  �لرئي�شيني  �ملتحدثني  ح��ول 
�إن  �لكعبي  ق��ال��ت  ل��اإع��ام  �أب��وظ��ب��ي 
قرينة  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �مللكة  جالة 
�لعاهل �لأردين �مللك عبد�هلل �لثاين 
كلمة  وتلقي  �لقمة  �أع��م��ال  �شتفتتح 
قائمة  وت�����ش��م  �لف��ت��ت��اح  يف  رئي�شية 
�مل�شاركني  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني  �مل��ت��ح��دث��ني 
يف ق��م��ة ه����ذ� �ل���ع���ام ك���ا م���ن مارك 
توم�شون �لرئي�س �لتنفيذي ل�شحيفة 
نيويورك تاميز و�أحمد عبد �لكرمي 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  جلفار 
زي��ل��ر رئي�س  �ت�������ش���الت وج����ريه����ارد 
�لعاملية  برودكا�شتينغ  ترينر  �شركة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  كوتيك  وروب���رت 
ل�����ش��رك��ة �أك��ت��ي��ف��ج��ن ب���ل���ي���ز�رد و جي 
دي�شكفري  �شبكة  رئي�س  ب��ريي��ت  ب��ي 
�أم����رية �لطويل  �ل��دول��ي��ة و�لأم�����رية 
�مل���وؤ����ش�������س و�ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
�لدكتور  و�شعادة  �نرتينمنت  ت��امي 
ري���ا����س جن���م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �لإع����ام 
�لعربية  �ململكة  يف  و�مل�شموع  �مل��رئ��ي 

�ل�شعودية.
توفور  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أ�شارت 
�ملهمة  �ملو�شوعات  �إىل عدد من   54
جل�شاتها  يف  �لقمة  �شتناق�شها  �لتي 
وتتلخ�س  �خل�������رب�ء  م����ن  ع�����دد  م����ع 
�أب��رز �لعناوين يف و�شائل �لإع��ام يف 
�ل�شرق �لأو�شط .. حمتوى ذو طابع 
حملي وممول حمليا وت�شم �جلل�شة 
كا من �شنجاي �شاجناي رينا �ملدير 
�لعام ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط � قنو�ت 
�لهرمودي  ور����ش��د  �ل��دول��ي��ة  فوك�س 
نائب رئي�س ق�شم �لت�شال يف مبادلة 
و�أمرية ر�شاد �لرئي�س �ل�شابق لقطاع 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ي��اه��و  يف  �لإع�����ام 

و�أفريقيا وتركيا.
�شتناق�س  �لقمة  �أن  �لكعبي  و�أ�شافت 
لو�شائل  �ل��ت��غ��ي��ريي  �ل������دور  �أي�������ش���ا 
�ل�شرق  يف  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �لإع��������ام 
ه���ذه �جلل�شة كا  وت�����ش��م  �لأو����ش���ط 
م���ن ف��ي�����ش��ل ع��ب��ا���س رئ��ي�����س حترير 
�ل�شفدي  و�أمي��ن  �لعربية.نت  موقع 
�لعربية  م�شار  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�إىل  �لدين  �شهاب  �أحمد  و�ل�شحفي 
جانب جل�شة بعنو�ن �لطفرة �لهائلة 
�لإعام  و�شائل  م�شتقبل  يف  �ملقبلة 
ت�����ش��م ك��ا م��ن �أح��م��د ع��ب��د �لكرمي 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  جلفار 
�ملوؤ�ش�س  ب����ال  ر�ج������اف  و  �ت�������ش���الت 
جي   18 ل�����ش��ب��ك��ة  �لإد�ري  و�مل���دي���ر 

دي�شكفري  �شبكة  رئي�س  ب��ريي��ت  ب��ي 
�لدولية.

جل�شة  �ل��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  تت�شمن  و 
ك���ذل���ك ب��ع��ن��و�ن م���ن ه���ول���ي���وود �إىل 
بوليوود بانتظار عربوود! ت�شم كا 
من موكوند كايري �لرئي�س �لتنفيذي 
 � �لرفيهية  للم�شاريع  زي  ل�شركة 
خمرج  م�شطفى  وعلي  تلفزيونزي 
رئي�س  ب��ي��ت�����ش��ري�ل��و  وج���و  �شينمائي 
�جلامعية  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �لأف�������ام 
جامعة  يف  للفنون  تيت�س  مب��در���ش��ة 

ك��ان��ب��ار فيجاي  وم��ع��ه��د  ن���ي���وي���ورك 
�شينغ منتج �أفام فوك�س �شتار �نديا 
وم���اي���ك���ل ف��ان��ي��ج��ان رئ��ي�����س جلنة 

�أبوظبي لاأفام.
�لقمة  �أن  �إىل  �لكعبي  ن��ورة  و�أ���ش��ارت 
مع  �مل��ق��اب��ات  م��ن  جمموعة  ت�شمل 
�لإع��ام من حول  كبار رو�د �شناعة 
�ل��ع��امل و�أب����رز �لأ���ش��م��اء �ل��ت��ي �شتتم 
ت��وم�����ش��ون �ملدير  حم��اورت��ه��ا م����ارك 
تاميز  نيويورك  ل�شحيفة  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �لرئي�س  كوتيك  وروب���رت 

ل�شركة �كتي فيجن بيز�رد وجريهارد 
زي��ل��ر رئ��ي�����س ���ش��رك��ة ت��رين��ر �لدولية 

ل�شوؤون �لبث �لدولية �ل�شركة �لأم.
وجت����م����ع ق���م���ة �أب����وظ����ب����ي ل����اإع����ام 
2014 �أكر من 600 م�شارك من 
�لإعامية  �ل�شناعة  وق��ادة  حمريف 
�لعامل  �أن��ح��اء  وج��م��ي��ع  �ملنطقة  م��ن 
متحدثا   70 م��ن  �أك����ر  ج��ان��ب  �ىل 
من جن�شيات متعددة .. و14 جل�شة 
ن��ق��ا���ش��ي��ة وث����اث م��ق��اب��ات وثاثة 

عرو�س رئي�شية وور�شتي عمل.

•• دبي -وام:

�أع��ل��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ت��وف��ري م��ن��ح در����ش��ي��ة ك��ام��ل��ة للمو�طنني 
�لهند�شة  ب��ك��ال��وري��و���س  درج���ة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  م��ن  لتمكينهم  �لإم��ار�ت��ي��ني 

�لكهربائية �أو �مليكانيكية يف جامعة رو�ش�شر للتكنولوجيا بدبي.
وتندرج هذه �خلطوة �شمن �إطار برنامج �ملنح �لدر��شية �لذي طرحته �لهيئة 

. لتطوير �لكو�در �لوطنية دعما لأهد�ف روؤية �لإمار�ت 2021 
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي للهيئة 
�إن هذه �خلطوة تاأتي �ن�شجاما مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
لدعم وتنمية �ملو�هب �لإمار�تية وجت�شيد� لأهد�ف �لأجندة �لوطنية لدولة 

�لإمار�ت يف تطوير قدر�ت �لكو�در �لوطنية.

�لأد�ء  تعزيز  على  �إيجابي  تاأثري  �لدر��شية  �ملنح  لهذه  �شيكون  �أن��ه  و�أو���ش��ح 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ��شر�تيجيتنا  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �ملهني  و�لتميز  �لأك���ادمي���ي 
تعزيز �لتوطني وتطوير كادر وطني ميكن �لعتماد عليه لتعزيز �لوظائف 
�لهيئة حتر�س على تطوير  �أن  . و�أ�شاف  �لدو�ئر �حلكومية  �ملتخ�ش�شة يف 
توفري  بهدف  متو��شل  ب�شكل  و�لتاأهيل  �لتدريب  وبر�مج  خطط  وحتديث 
�لفر�س �لوظيفية �ملنا�شبة ملو�طني �لدولة ..وقد قطعت �لهيئة �شوطا بعيد� 
يف توطني �لوظائف حيث بلغت ن�شبة �لتوطني يف �لإد�رة �لعليا 80.44 يف 
�ملائة يف �لربع �لأول من �لعام 2014 و42.40 يف �ملائة يف �لإد�رة �لو�شطى 
�لدكتور  ق��ال  جهته  من  �لإ�شر�فية.  غري  �لوظائف  يف  �ملائة  يف  و30.94 
و�ملو�رد  �لأع��م��ال  دع��م  لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  �لأك���رف  يو�شف 
�لب�شرية �إن برنامج �ملنح �لدر��شية يف �لهيئة يلتزم برعاية �ملو�هب �ملتميزة 
و�إعد�دهم للوظائف يف �مل�شتقبل ومتثل هذه �ملبادرة جزء� من ��شر�تيجية 

�لهيئة �ملتكاملة �لتي ت�شمن تعزيز م�شرية �لتوطني وتوفري �ملنح �لدر��شية 
�ل��دول��ة وخارجها وتاأ�شي�س  �لأك��ادمي��ي��ة د�خ��ل  �ل��در����ش��ات  ودع��م �لطاب يف 
قاعدة ر��شخة من �ملو�هب �لوطنية تكون قادرة على مو��شلة وتعزيز م�شرية 
جناح �لهيئة. وتعد جامعة رو�ش�شر للتكنولوجيا بدبي - �لتي تاأ�ش�شت يف عام 
2008 - جامعة عاملية غري ربحية تابعة ل� جامعة رو�ش�شر للتكنولوجيا 
مبدينة نيويورك و�لتي تعترب بدورها من �جلامعات �لعاملية �ملرموقة �لتي 
تركز على �لتكنولوجيا ومتتلك �شجا حافا بالتميز على مدى 185 عاما.  
ومتنح جامعة رو�ش�شر للتكنولوجيا بدبي درجتي �لبكالوريو�س و�لدر��شات 
يدعم  مبا  �لإمار�تيني  للطاب  و�لكهربائية  �مليكانيكية  �لهند�شة  يف  �لعليا 
�أهد�ف روؤية �لإمار�ت 2021 ..و�أي�شا �شهادتي �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري يف 
�لأعمال و�لقيادة و�لهند�شة وعلوم �حلا�شوب ف�شا عن تقدمي منح در��شية 

لاإمار�تيني بدعم من �شندوق تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت .

بدبي  للتكنولوجيا  رو�ش�شر  رئي�س جامعة  �لع�شاف  يو�شف  قال  من جانبه 
�لطاقات  بناء  عينيها  ن�شب  ت�شع  بدبي  للتكنولوجيا  رو�ش�شر  جامعة  �إن 
�ل�شتد�مة  مثل  �حليوية  �ملجالت  خو�س  على  �لقادرة  �لإمار�تية  �لب�شرية 
تاأ�شي�س  ..ويلعب  �مل�شتد�مة  و�لبيئة  و�لقيادة  �لذكية  و�ملدن  �لطاقة  وكفاءة 
دور�  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مثل  �لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شات  مع  �ملثمرة  �لعاقات 
مهما يف حتقيق �أهد�ف روؤية �لإمار�ت 2021 وقد كانت �لهيئة �شباقة د�ئما 
�لكو�در  من  متكاملة  منظومة  بناء  �إىل  �لر�مية  �جلامعية  �مل��ب��ادر�ت  لدعم 

�ملوؤهلة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
دبي  و�ح���ة  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي  ب��دب��ي  للتكنولوجيا  رو���ش�����ش��ر  ج��ام��ع��ة  وت�����ش��م 
�لطاقة  �لهند�شة هما مركز  بحثيني لطاب  لها مركزين  لل�شيلكون مقر� 
كفاءة  على  �ملركزين  برنامج  ..وي��رك��ز  �مليكاترونيك  خمترب  و  و�ل�شتد�مة 

و��شتد�مة �لطاقة يف دولة �لإمار�ت وبقية بلد�ن �لعامل.

كهرباء ومياه دبي تقدم للطالب الإماراتيني منحا درا�سية كاملة يف جامعة رو�س�سرت للتكنولوجيا 

جلنة موؤقتة للوطني الحتادي تناق�س مو�سوع حماية املواطنني 
العاملني يف مهنتي �سيد الأ�سماك والزراعة

هيئة البيئة - اأبوظبي وجمهورية ت�ساد تتعاونان لإعادة 
توطني املها الأفريقي اأبوحراب يف بيئته الطبيعية

بالتعاون مع هيئة البيئة

عقارية راأ�س اخليمة تطلق حملة تنظيف ل�ساطيء ميناء العرب

قمة اأبوظبي لالإعالم تنطلق الثالثاء مب�ساركة رواد وكبار �سناعة الإعالم يف املنطقة والعامل
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عربي ودويل

�تفق قادة جمموعة �لع�شرين �م�س على تعزيز �لنمو �لعاملي �ملتعر 
و�لت�شدي لتغري �ملناخ و�شن حملة �شد �لتهرب من �ل�شر�ئب لكن 
�أكرب ب�شبب �لأزمة يف  �لعاقات بني �لغرب ورو�شيا تدهورت ب�شكل 

�أوكر�نيا.
�لع�شرين  جمموعة  قمة  بوتني  فادميري  �لرو�شي  �لرئي�س  وغ��ادر 
يف برزبني باأ�شر�ليا قبل �ملوعد �ملقرر فيما �تهم �لرئي�س �لأمريكي 
�أوك��ر�ن��ي��ا وح��ذرت بريطانيا من �شر�ع  بغزو  �أوب��ام��ا مو�شكو  ب��ار�ك 

جممد يف �أوروبا.
وحذرت عدة دول غربية رو�شيا من فر�س مزيد من �لعقوبات �إذ� مل 

ت�شحب �جلنود و�لأ�شلحة من �أوكر�نيا.
�أن �لرئي�س  �أعتقد  وقال رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون 
و��شل  و�إذ�  ط��رق  مفرق  يف  �أن��ه  ي��رى  �أن  باإمكانه  بوتني  �ل��رو���ش��ي 
زعزعة ��شتقر�ر �أوكر�نيا ف�شيكون هناك مزيد من �لعقوبات ومزيد 

من �لإجر�ء�ت 
وتابع قوله هناك ثمن للعقوبات لكن �شيكون هناك ثمن �أكرب بكثري 
لل�شماح بخلق و��شتمر�ر �شر�ع جممد يف قارة �أوروب��ا.  وذكر �أوباما 

�إن عزل رو�شيا �أمر حتمي.

�أملانية تعمل يف  �أعلن م�شوؤول يف �حلكومة �لأملانية طرد دبلوما�شية 
مو�شكو بعد وقت ق�شري من طرد دبلوما�شي رو�شي يعمل يف مدينة 

بون �لأملانية و�شط تقارير �عامية باأنه كان جا�شو�شا.
وقال م�شوؤول �أملاين يف بيان يف وقت متاأخر �أم�س �لأ،ول بعدما �أوردت 
�لدبلوما�شي  ط��رد  على  رد�  �لأمل��ان��ي��ة  ط��رد  ن��ب��اأ  �شبيجل  دي��ر  جملة 
�لرو�شي ناأ�شف لهذ� �لت�شرف غري �ملربر وعربنا عن ذلك للحكومة 

�لرو�شية.
وكانت �لدبلوما�شية �لأملانية تعمل يف �شفارة بادها مبو�شكو. وقالت 
دير �شبيجل �إن �لدبلوما�شي �لرو�شي �ملعني كان حتت مر�قبة وكالة 

مكافحة �لتج�ش�س يف �أملانيا لعدة �أ�شهر.
و�أ�شارت �ملجلة �إىل �أن حالت مماثلة لطرد �لدبلوما�شيني يف �ملا�شي 

�لقريب مل ي�شدر عنها رد.
ويف يوليو متوز �أمرت برلني رئي�س وحدة وكالة �ملخابر�ت �ملركزية 
ن�شاط  �شكوك ح��ول  ب�شبب  �ل��ب��اد  ب��رل��ني مب��غ��ادرة  �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
�أمل��ان��ي��ا مب��ا يف ذل��ك �لك�شف ع��ن جا�شو�س  �مل��خ��اب��ر�ت �لأم��ري��ك��ي��ة يف 

�أمريكي م�شتبه به د�خل وز�رة �لدفاع �لأملانية.

ق���ال رئ��ي�����س هيئة �لأرك�����ان �لأم��ري��ك��ي��ة �مل�����ش��رك��ة �جل����ر�ل مارتن 
�لعر�قية يف  �مل�شورة للقو�ت  ب��د�أت تقدمي  �أمريكية  �إن قوة  دميب�شي 
�ملتوقع  �أ���ش��رع من  �ل��ع��ر�ق وذل��ك يف تو�شعة  �لأن��ب��ار بغرب  حمافظة 

لعملية ذ�ت دور حموري يف �حلملة �شد تنظيم د�ع�س.
�مل�شت�شارين  م��ن  حم����دودة  جم��م��وع��ة  �إن  ل��روي��رز  دميب�شي  وق���ال 
�لتنظيم  ي�شيطر  �لتي  �ملحافظة  يف  �لأ���ش��د  عني  قاعدة  �ىل  و�شلو� 

على معظمها.
و�أ�شاف يف مقابلة لدينا فريق للتدريب و�مل�شورة و�مل�شاعدة يف قاعدة 
ويعملون  هناك  منهم  يكفي  ما  هناك  و�أ�شاف  �جلوية.  �لأ�شد  عني 
�خلطر  وفهم  �لتخطيط  يف  مل�شاعدتها  �ل�شابعة  �لفرقة  مع  بالفعل 

وتقدمي �ل�شت�شار�ت ب�شاأن كيفية توحيد قو�تهم.
و�أعلنت �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما يف �ل�شابع من نوفمرب 
�لعر�ق  �ىل  �إ���ش��ايف  �أمريكي  جندي   1500 �إر���ش��ال  �لثاين  ت�شرين 
بغد�د. ويف  �لقو�ت يف  تدريب  وتبد�أ  �مل�شت�شارين  بعثة  لتو�شع نطاق 

ذلك �حلني قال م�شوؤولون �إن �لتو�شعة �شت�شتغرق �أ�شابيع.
وهما  �لأنبار  يف  �لرئي�شيتني  �ملدينتني  على  د�ع�س  تنظيم  و�شيطر 
ذلك  بعد  �لباد  من  �أخ��رى  مناطق  �جتاح  ثم  و�ل��رم��ادي  �لفلوجة 

ب�شهور دون مقاومة تذكر من �لقو�ت �لعر�قية.
وقال م�شاعد لدميب�شي �إن �لقوة �لأمريكية �لتي ل يتجاوز عددها 
�ىل  �لعر�ق  ي�شعى  بينما  �ل�شابعة  �لفرقة  �ي�شا  ت�شاعد  فرد�   50

حت�شني �لعاقات مع �لقبائل �ل�شنية يف �ملنطقة.

عوا�صم

برزبني

اأنقرة

برلني

% من امل�سريني   88
موافقون على اأداء ال�سي�سي

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شريني  من   %  88 �أن  �م�س،  نتائجه،  ن�شرت  ل��ل��ر�أي  ��شتطاع  �أظهر 
 5 م���رور  بعد  وذل���ك  �ل�شي�شي،  �ل��ف��ت��اح  عبد  �لرئي�س  �أد�ء  على  م��و�ف��ق��ون 
�أ�شهر على توليه من�شبه. و�أو�شح �ل�شتطاع �لذي �أجر�ه �ملركز �مل�شري 
لبحوث �لر�أي �لعام �أن ن�شبة �ملو�فقني على �أد�ء �لرئي�س �رتفعت �إىل 88 
% يف نهاية �ملئة  % يف نهاية �ل�شهر �خلام�س لتوليه �حلكم مقابل 82 
�ل�شهر  نهاية  يف   %  5 �ملو�فقني  غري  ن�شبة  بلغت  بينما  ل��ه،  �لأوىل  ي��وم 
�إىل  �ملركز  و�أ�شار  �لأوىل.  يوم  �ملئة  نهاية  يف  �مل�شتوى  نف�س  وهو  �خلام�س 
�أن �ل�شهر �خلام�س لل�شي�شي �شهد مزيد� من �لرتفاع يف تقييم �مل�شريني 
لأد�ئه بينما كان �ل�شهر �خلام�س للرئي�س �ل�شابق حممد مر�شي قد �شهد 
�ملو�فقني  ن�شبة  �نخف�شت  حيث  لأد�ئ��ه،  �مل�شريني  تقييم  يف  كبري�  حتول 
21 نقطة مئوية عن  �ل�شهر �خلام�س بحو�يل  نهاية  �أد�ء مر�شي يف  على 
�إذ�  �مل�شتجيبني عما  �شوؤ�ل  �ملئة يوم �لأوىل له. وقد مت  م�شتو�ها يف نهاية 
فاأجاب  غ��د�ً،  رئا�شية  �نتخابات  �أجريت  ما  �إذ�  �ل�شي�شي  �شينتخبون  كانو� 
يوم  �مل��ائ��ة  نهاية  يف   78% ب��ح��و�يل  مقارنًة  �شينتخبونه  باأنهم   %  82
�أجاب  �إبر�هيم حملب،  �ل��وزر�ء  �لأوىل. وعن تقييم �مل�شريني لأد�ء رئي�س 
باأنه متو�شط و4  �أج��اب��و�   % �أد�ءه جيد و15  �أن  �مل�شريني  من   %  58
مت  �لتحديد.  ي�شتطيعو�  مل  باأنهم  �أج��اب��و�  و23%  �شئ  باأنه  �أج��اب��و�   %
�ملنزيل و�لهاتف �ملحمول على عينة  �لهاتف  با�شتخد�م  �إج��ر�ء �ل�شتطاع 
�حتمالية حجمها 1901 من �مل�شريني يف �لفئة �لعمرية 18 �شنة فاأكر 
غطت كل حمافظات �جلمهورية، وقد متت كل �ملقابات يف �لفرة من 10 
ن�شبة �ل�شتجابة حو�يل  وبلغت    .2014 12 ت�شرين ثاين نوفمرب  �إىل 

.% %، ويقل هام�س �خلطاأ يف �لنتائج عن 3   50

ليربمان: لن نقبل و�سف البناء يف القد�س بال�ستيطان 

اإ�سرئيل تخطط ل�ستقدام 6 اآلف يهودي من اأوكرانيا

�سيارة مفخخة تخرتق جدار منطقة مطار بغداد

العبادي يرف�س عر�سا لإ�سراك قوات اأمريكية �سد داع�س 

�سغوط غربية على رو�سيا ب�ساأن الأزمة الوكرانية

هجوم ب�سيارة مفخخة يف مقدي�سو لفتات جديدة بالقد�س لتمرير امل�سطلحات التهويدية
•• مقدي�صو-اأ ف ب:

�ل�شومالية  �لعا�شمة  و�شط  يف  جريحني  �شقوط  عن  �م�س  �ملفخخة  �شيارة  بو��شطة  هجوم  ��شفر 
مقدي�شو، وفق ما �علنت �ل�شرطة.

�لوقت  يف  �لقتلى  هوية  تتبني  ومل  �ل�شيارة  يف  كانت  �لعبوة  �ن  نعتقد  �شياد  �حمد  �ل�شرطي  وق��ال 
�لر�هن.

ووقع �لنفجار يف �حد �ل�شو�رع �لكر �كتظاظا و�ملوؤدي �ىل حي �لوز�ر�ت.
وقال حم�شن عدن �ل�شيارة �حرقت وكان هناك �شخ�شان غطى �لدم ج�شديهما، كان م�شهد� رهيبا.

و��شاف كانا على قيد �حلياة لكن ل �عتقد بنجاتهما بعد تلك �جلروح.
�لهجمات  كثفت  �لقاعدة  لتنظيم  �ملو�لية  �مل�شلحة  �ل�شباب  حركة  لكن  �لعتد�ء  جهة  �ي  تتنب  ومل 
وك��ربى مدن و�شط وجنوب  �لعا�شمة  �ن طردتهم من  �لع�شابات يف مقدي�شو وغريها منذ  وح��رب 

�لباد قو�ت �لحتاد �لفريقي �لتي تدعم �حلكومة �ل�شومالية �ل�شعيفة.

�ملغاربة .
م�شطلح  �إ�شم  �إط��اق  تعّمد  �لحتال  �أن  �ملوؤ�ش�شة  و�أف���ادت 
 The temple م�����ش��ط��ل��ح   و   ، ب��ال��ع��ربي��ة  ه��ب��اي��ت  ه����ار 
�لقد�شي  �حلرم  وم�شطلح   ، �لإجنليزية  باللغة   mount
 - همعربي  هكوتيل  ��شم  ��شتعمل  بينما   ، �لعربية  باللغة   ،
بالغة   The western wall و����ش��م   ، �لعربية  باللغة 

�لجنليزية، و��شم �جلد�ر �لغربي على حائط �لرب�ق.
 ( �لأق�شى  �مل�شجد  هو  �ل�شحيح  �ل�شم  �أن  �ملوؤ�ش�شة  و�أك��دت 
144 دومنا فوق �لأر���س وحتتها( باللغات  بكامل م�شاحته 

كلها، وحائط �لرب�ق �أي�شا باللغات كلها. 
وحّذرت �ملوؤ�ش�شة من �أهد�ف �لحتال �لإ�شر�ئيلي من ن�شب 

هذه �لافتات و�عتماد هذه �مل�شّميات و�مل�شطلحات، موؤكدة 
�أن �لحتال لطاملا �عتمد �مل�ّشميات من �أجل مترير �لرو�يات 

�لتور�تية و�ملخططات �لتهويدية .
�مل�شميات  ����ش��ت��ع��م��ال  ع����دم  �إىل  �لأق�������ش���ى  م��وؤ���ش�����ش��ة  ودع����ت 
�لإ�شامية  �مل�شميات  و�ع��ت��م��اد  تفنيدها،  ب��ل  �لإ�شر�ئيلية، 

�لعربية �ل�شحيحة.
كما دعت �إىل �شرورة �لعمل على تاأليف قامو�س م�شطلحات 
�لعاملية  باللغات  وترجمته   ، عربي  �إ�شامي  تاأريخي  لغوي 
ب��ال�����ش��ك��ل �ل�����ش��ح��ي��ح، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �ع��ت��م��اد ه���ذ� �لقامو�س 
فل�شطينيا وعربيا و�إ�شاميا وعامليا، يف كل �ملجالت، خا�شة 

�ملجالت �لإعامية.

••القد�ص املحتلة-وكاالت:

ك�شفت موؤ�ش�شة �لأق�شى للوقف و�لر�ث �أن �أذرع �لحتال 
�ل�شر�ئيلي وطو�قم تابعة لبلدية �لحتال يف �لقد�س بد�أت 
يف �لأي���ام �لأخ���رية بن�شب لف��ت��ات ج��دي��دة يف �أن��ح��اء �لبلدة 
�لقدمية و�أزقتها، وبالذ�ت تلك �لقريبة من �مل�شجد �لأق�شى، 

وذلك باللغات �لثاث �لعربية و�لعربية و�لإجنليزية.
تعّمد  �لح��ت��ال  �أن  �م�����س  �شباح  ب��ي��ان  يف  �ملوؤ�ش�شة  و�أك����دت 
�ل��ت��ي ت��خ��دم بالأغلب  ����ش��ت��ع��م��ال �مل�����ش��ط��ل��ح��ات و�مل�����ش��م��ي��ات 
م�شروعها �لتهويدي، ومترير �لأ�شماء �لتلمودية �لتور�تية، 
خا�شة تلك �ملتعلقة بامل�شجد �لق�شى، وحائط �لرب�ق وباب 

•• فل�صطني املحتلة -وكاالت:

ق�������ال�������ت �����ش����ح����ي����ف����ة م�����ع�����اري�����ف 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �إن  �لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة، 
�ليهود  �آلف  ل���ش��ت��ق��د�م  ت��خ��ط��ط 

�لأوكر�نيني.
عددها  يف  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
�لتوجه  �أن  �لأح����د  �م�����س  �ل�����ش��ادر 
�لقتتال  ب�شب  ج���اء  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لد�خلي يف �أوكر�نيا، وفقد�ن عدد 

كبري من �ليهود منازلهم.
و�أ�شافت �أن جهات �إ�شر�ئيلية، بد�أت 
يف �إن�شاء خميمات لاجئني �ليهود 
�لقادمني يف �أوكر�نيا ب�شكل �شّري، 
نفتايل  �لقت�شاد  وزي��ر  وباإ�شر�ف 
�ل�شحيفة  حت��دد  �أن  دون  بينيت، 

�أماكنها.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن 6 �آلف 
منطقة  يف  م����ن����ازل  ب����ا  ي����ه����ودي 

�شرقي �أوكر�نيا.
ف������اإن جهات  م���ع���اري���ف  وب��ح�����ش��ب 
�أم�����و�ل مقابل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة دف��ع��ت 
قبل  مع�شكر�ت  يف  �ليهود  توطني 

نقلهم لإ�شر�ئيل. 
�أوكر�نيا  يف  �ل��ي��ه��ود  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
ن��ح��و 88 �أل��ف��ا، م��ن �إج��م��ايل 44 
بح�شب  �ل��ب��اد،  �شكان  ه��م  مليونا 
�إح�شاء 2014 ملوقع وورلد فاكت 
�ل�شتخبار�ت  لوكالة  �لتابع  ب��وك 

�لأمريكية )�شي �آي �يه(. 
تعقيب  على  �حل�شول  يت�شن  ومل 
ر����ش���م���ي م�����ن ج����ان����ب �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 

بخ�شو�س هذ� �لأمر.
�خلارجية  وزي���ر  �نتقد  ذل���ك،  �ىل 

حماولة  �أي  لأن  و�لفل�شطينيني، 
ت��ع��ك�����س توجها  �ل��ق��ب��ي��ل  م���ن ه����ذ� 
حتقيق  يف  ي�������ش���اه���م  ل  خ���اط���ئ���ا 

�ل�شتقر�ر .
�إ�شر�ئيل  �أن  ل��ي��ربم��ان  و�أ�����ش����اف 
ب���ذل���ت ج����ه����ود� ك���ب���رية يف �لأي������ام 
�أجل تهدئة �لأو�شاع  �لأخ��رية من 
نقبل  لن  �إننا  وت��اب��ع:   ، �لقد�س  يف 
�أب�������د� ب���و����ش���ف �أع����م����ال �ل���ب���ن���اء يف 
باأنها  �لقد�س  �ليهودية يف  �لأحياء 

عمليات ��شتيطانية . 
و�أعرب وزير �خلارجية �لإ�شر�ئيلي 
عن �أمله �أن يتمخ�س �جتماع وزر�ء 
خارجية �لدول �لأوروبية غد� عن 

ليربمان،  �أف��ي��غ��دور  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لقد�س  يف  �م�س  �جتماعه،  خ��ال 
�ليوم مع نظريه �لأملاين،  �لغربية 
قال  ما  �شتاينماير،  فالر  فر�نك 
�إنه ربط عاقات �أوروبا و�إ�شر�ئيل، 
بالعاقة �لفل�شطينية �لإ�شر�ئيلية 
، وحذر من ت�شمية �أعمال �لبناء يف 

�لقد�س ��شتيطان . 
نقلتها  ت�������ش���ري���ح���ات  وب���ح�������ش���ب 
قال  �لعامة،  �لإ�شر�ئيلية  �لإذ�ع���ة 
يتم  �أن  منطقيا  لي�س  ل��ي��ربم��ان: 
�لعاقات  م�����ش��ت��وى  ب���ني  �ل���رب���ط 
�لأوروبي،  و�لحت��اد  �إ�شر�ئيل  بني 
�إ�شر�ئيل  ب��ني  �ل��ع��اق��ات  وطبيعة 

توجه �أكر �تز�نا جتاه �إ�شر�ئيل . 
وح�������ش���ب �لإذ�ع����������ة ن��ف�����ش��ه��ا، قال 
�لوزير �لأملاين �إن وزر�ء �خلارجية 
�لأوروب����ي����ني ���ش��ي��ع��رب��ون غ����د� عن 
�ل�������ش���ام بني  �أم���ل���ه���م يف حت��ق��ي��ق 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، ويف 
جت��ن��ب ت�����ش��اع��د �أع���م���ال �ل��ع��ن��ف يف 

�ملنطقة . 
لن  �ل��ه��دوء  �أن  �شاينماير  و�أ���ش��اف 
يتحقق دون عملية �شام، وبالتايل 
�لقيام  ع��دم  �جلانبني  على  يتعني 
مثل  عرقلة  �شاأنها  م��ن  بخطو�ت 

هذه �لعملية .
كما �أعرب عن خ�شيته من �خللط 

•• بريزبني-اأ ف ب:

بوتني  فادميري  �لرو�شي  �لرئي�س  على  �شغوطا  �لغربية  �لقوى  مار�شت 
�لزمة  ب�شاأن  ��شر�ليا  �شرق  بريزبني  يف  �لع�شرين  جمموعة  قمة  خ��ال 
�ل��ذي طغت  �لق�شية  �لر�جع يف هذه  تنوي  ل  �نها  له  لتوؤكد  �لوكر�نية 

على �مل�شائل �لقت�شادية.
جمموعة  قمة  �نتهاء  قبيل  بريزبني  �أم�����س  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  غ��ادر  وق��د 
و�لغرب حول  ب�شبب �خلافات بني مو�شكو  �لتوتر  �شادها  �لتي  �لع�شرين 

�لزمة �لوكر�نية.
بعيد  ثم  يومني  مدى  وعلى  �ملدينة  يف  �ل�شبت  ر�شميا  �لقمة  �فتتاح  وقبل 
توجيه  فر�شة  �لنغلو�شاك�شونية  �ل���دول  ق���ادة  ي��ف��وت  مل  �ل��ق��م��ة،  �ن��ت��ه��اء 

�نتقاد�ت حادة لرو�شيا.
فقد �نتقدت �لوليات �ملتحدة و��شر�ليا وكذلك �ليابان يف بيان م�شرك 
تقوم  �نها  معتربة  ب�شدة  رو�شيا  �ليوم  �لقمة  هام�س  على  لقاء  بعد  �شدر 

بتحركات توؤدي �ىل زعزعة �ل�شتقر�ر يف �وكر�نيا.

من جهته، حذر �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما يف موؤمتر �شحايف �ليوم 
من �ن رو�شيا �شتبقى معزولة �ذ� و��شل نظريه �لرو�شي فادميري بوتني 
�لقانون  �نتهاك   )...( و����ش��ل  �ذ�  وق��ال  �وك��ر�ن��ي��ا.  �شرق  يف  �ل��ن��ز�ع  تاأجيج 
�لعزلة  ��شابيع، فان  به قبل  �لذي تعهد �للتز�م  �ل��دويل و�نتهاك �لتفاق 

�لتي تو�جهها رو�شيا حاليا �شت�شتمر .
�ما رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون فاكد يف موؤمتره �ل�شحايف 
�ن دول �لحتاد �لوروبي و�لوليات �ملتحدة وجهت ر�شالة و��شحة جد� �ىل 
و��شلت  و�ذ�  �ل�شغط  �شنو��شل  و��شاف  �لوكر�نية.  �لزم��ة  ب�شاأن  رو�شيا 

رو�شيا زعزعة ��شتقر�ر �وكر�نيا ف�شتفر�س �جر�ء�ت )عقوبات( .
بانها  �ل��ق��ادة  ه���وؤلء  �تهم  �ل��ب��اردة،  ب��احل��رب  ��شبه  �ج���و�ء  �لقمة ويف  وقبل 
ت�شكل تهديد� للعامل وترغب يف �عادة �لجماد �ل�شائعة لرو�شيا �لقي�شرية 
و�لحتاد �ل�شوفياتي . وبد� �لرئي�س �لفرن�شي فرن�شو� هولند و�مل�شت�شارة 
�لملانية �نغيا مريكل �قل حدة. فقد �كد هولند �ن فرن�شا تتبنى موقفا 
�ل��دويل )...( وموقف  للقانون  مزدوجا هو �حل��زم عند ح��دوث خمالفات 

�حلو�ر �، موؤكد� �نه يريد �ن يكون يف خدمة ت�شوية �لنز�ع ل زيادته .

ب�شكل  �شيا�شية ودينية  بني ق�شايا 
مي�س بفر�س حتقيق �ل�شام .

و�ل�شفة  �لقد�س  مدينة  و�شهدت 
�ملا�شية  �لأ�شابيع  خ��ال  �لغربية 
حو�دث ده�س جلنود وم�شتوطنني 
من قبل فل�شطينيني، �إثر ت�شاعد 
�لنتهاكات �لإ�شر�ئيلية يف �لقد�س 
و��شتمر�ر �قتحام �مل�شجد �لأق�شى. 
كما �أع��ل��ن��ت �إ���ش��ر�ئ��ي��ل م��وؤخ��ر� عن 
بناء وحد�ت ��شتيطانية جديدة يف 
مدينة �لقد�س، �لأمر �لذي يقابله 
�لفل�شطينيون باحتجاجات يومية، 
ومو�جهات مع �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية 
�شفوف  يف  �ع��ت��ق��الت  ي�����ش��اح��ب��ه��ا 

�لفل�شطينيني.
وك���ان �لحت����اد �لأوروب������ي ق��د نفذ 
ر�شميا،  �جل�������اري،  �ل���ع���ام  م��ط��ل��ع 
حملة مقاطعة �قت�شادية وجتارية 
وثقافية و�أكادميية لأية �شركات �أو 
باأية  �شالعة  �إ�شر�ئيلية،  موؤ�ش�شات 
�ل�شفة  م�شتوطنات  يف  ن�����ش��اط��ات 

�لغربية.
وي����اأت����ي ق�����ر�ر �لحت������اد �لأوروب�������ي 
على  �مل�������ش���ت���وط���ن���ات،  مب���ق���اط���ع���ة 
على  �ع��ت��م��اد�ً  �لأ���ش��ع��دة،  خمتلف 
�ملحكمة  ع���ن  �ل�������ش���ادرة  �لأح����ك����ام 
 ،2004 �ل��دول��ي��ة يف له���اي ع���ام 
موقف  �ت��خ��اذ  ب�����ش��رورة  �لقا�شية 
�لإ�شر�ئيلية  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  م���ن 
�ل�شفة  �أر��������ش������ي  ع���ل���ى  �مل���ق���ام���ة 
 49 �لبند  تخرق  و�أن��ه��ا  �لغربية، 
م��ن م��ي��ث��اق ج��ن��ي��ف، �ل���ذي يحظر 
على دولة حمتلة �أن توطن �شكانها 

�إىل �ملناطق �لتي �حتلتها.

اأولوند يحذر  من ن�سوب 
حروب ب�سبب تغري املناخ 

•• باري�ص-رويرتز:

فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  ق��ال 
�ل��ت��ق��اع�����س عن  �إن  �م�����س  �أول���ون���د 
م���ع���اجل���ة �رت����ف����اع درج������ة ح������ر�ر�ة 
ودعا  �حل���روب  ي�شعل  ق��د  �لأر�����س 
�لتحرك  �إىل  �لع�شرين  جمموعة 
يعقد  �ملناخ  تغري  عن  موؤمتر  قبل 

يف باري�س �لعام �ملقبل.
ق��م��ة جمموعة  �أول���ون���د يف  وق����ال 
باأ�شر�ليا  ب��رزب��ني  يف  �ل��ع�����ش��ري��ن 
لتوقيع  باري�س  يف  ثانية  �شنجتمع 
�لكوكب من  �تفاقية عاملية حتمي 
�إىل  �رتفاع �حل��ر�رة مبقد�ر ثاث 
�أرب��ع درج��ات مئوية وهو ما ميكن 
ي�شعل  م��ا مل  ك��ارث��ة  �إىل  ي��ق��ود  �أن 

حربا.
�ل�شر�عات  حتا�شي  �أ�شاليب  �أح��د 

و�لكو�رث هو �تخاذ �لقر�ر�ت.
وياأمل �أولوند �أن توقع �لدول على 
�رتفاع  �تفاقيات ملزمة للحد من 
مبقد�ر  �لأر���������س  ح�������ر�رة  درج������ة 
�ملوؤمتر  خ��ال  مئويتني  درج��ت��ني 
ت�شرين  نوفمرب  يف  �شيعقد  �ل��ذي 

�لثاين 2015.

تفتي�شهم و�شعودهم �شيار�ت تابعة للمطار تنقلهم �إىل 
مبنى �ملطار �لذي يبعد عدة كيلومر�ت عن �ملكان.

�أي جهة حتى �لآن م�شوؤوليتها  �أنه مل تعلن  �إىل  ي�شار 
ع��ن �ل��ت��ف��ج��ري، ل��ك��ن �مل�����ش��وؤول��ني �ل��ع��ر�ق��ي��ني يتهمون 
ور�ء  ب��ال��وق��وف  �ل���ش��ام��ي��ة  �ل���دول���ة  ع��ن��ا���ش��ر تنظيم 
تفجري �ل�شيار�ت �ملفخخة و�لعبو�ت �لنا�شفة يف بغد�د 
�شيارة  �ن��ف��ج��ار  �أدى  �أخ����رى  م��ن ج��ه��ة  و�مل��ح��اف��ظ��ات. 
مفخخة مركونة على جانب �لطريق قرب مطار بغد�د 
�لدويل غربي �لعا�شمة، �م�س �لأحد �إىل �شقوط قتيل 
على �لأق��ل وعدد من �جلرحى، يف حادث مل تعلن �أي 

جهة م�شوؤوليته عنه حتى �لآن.
قال  حيث  �ل�شحايا،  ح�شيلة  ب�شاأن  �لأنباء  وت�شاربت 
�لأنا�شول،  لوكالة  �لعر�قية  �ل�شرطة  �أمني يف  م�شدر 

•• بغداد-وكاالت:

قال م�شوؤول مقرب من رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر 
�أمريكيا  ع��ر���ش��ا  رف�����س  �لأخ�����ري  �إن  �م�����س  �ل���ع���ب���ادي، 
لإ���ش��ر�ك ق���و�ت قتالية �أم��ريك��ي��ة يف �مل��ع��ارك �ل��ت��ي قد 
�لباد  ���ش��م��ايل  )ن��ي��ن��وى  �مل��ن��اط��ق �خل��ط��رة  تنطلق يف 
تنظيم  عنا�شر  �شد  �شوريا(  مع  �حل��دودي��ة  و�ملناطق 

د�ع�س .
وقال �مل�شوؤول �لذي طلب عدم �لك�شف عن ��شمه لأنه 
�إن رئي�س  غ��ري خم���ول ب��احل��دي��ث ل��و���ش��ائ��ل �لإع�����ام، 
�لأركان �لأمريكي مارتن دميب�شي عر�س خال لقائه 
قتالية  ق��و�ت  �إ���ش��ر�ك  �لعبادي  حيدر  �ل���وزر�ء  برئي�س 
�شتنطلق قريبا يف حمافظة  �لتي  �ملعارك  �أمريكية يف 
عنا�شر  �شد  �شوريا  م��ع  �حل���دودي  و�ل�شريط  نينوى 
�ل��ع��ر���س و�أبلغ  �ل��ع��ب��ادي رف�����س  �أن  ، و�أ����ش���اف  د�ع�����س 
دميب�شي �أن �لعر�ق ل يحتاج �إىل تو�جد ع�شكري بري 
�لأمنية وعنا�شر  �لقو�ت  �لذي حققته  �لتقدم  يف ظل 

�حل�شد �ل�شعبي و�أبناء �لع�شائر .
�أبلغ دميب�شي  �لعبادي  �أن  �إىل  �لعر�قي  �مل�شوؤول  و�أ�شار 
حاجة �لعر�ق �إىل �لإ�شر�ع بعقود �لت�شليح �ملربمة مع 
يف  �لت�شريع  �إىل  �إ�شافة  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
�لغربي  �لغطاء �جل��وي  زي��ادة  بالطائر�ت مع  جتهيزه 
�ملعاقل  ب��اجت��اه  �لعر�قية  �لقتالية  �ل��ق��و�ت  ت��ق��دم  م��ع 

�لأكر خطورة لعنا�شر د�ع�س .
�لأمريكي  �لأرك��ان  رئي�س  فكرة  فاإن  �مل�شوؤول  وبح�شب 
�ل���ت���ي ط��رح��ه��ا ت��ت�����ش��م��ن م�����ش��ان��دة ق��ط��ع��ات �جلي�س 
�لرئي�س  �ملعقل  �ملو�شل  ب��اجت��اه  تقدمها  يف  �ل��ع��ر�ق��ي 
مع  �لربية  �حل��دود  على  �ل�شيطرة  و��شتعادة  لد�ع�س 

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  لروؤية  وفقا  وهي  �شوريا 
�شتكون �شعبة على �لقو�ت �لعر�قية من دون م�شاندة 

برية �أمريكية .
�لأوىل منذ  �ملفاجئة هي  للعر�ق  زيارة دميب�شي  وتّعد 
�أن �أمر �لرئي�س بار�ك �وباما بعودة قو�ت �أمريكية غري 
قتالية للعر�ق بعد �أقل من ثاثة �أعو�م من �ن�شحاب 
بد�أت  �مل��ا���ش��ي،  �آب  �أغ�شط�س  ويف  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ل��ق��و�ت 
مو�قع  م�شتهدفة  جوية  غ��ار�ت  �شن  �ملتحدة  �لوليات 

تنظيم د�ع�س.
قو�ت  ت�شنها  �لتي  �لع�شكرية  �لعمليات  وت��رية  وب��د�أت 
)�حل�شد  �شيعية  مبقاتلني  مدعومة  �لعر�قي  �جلي�س 
�ل�شعبي( تت�شاعد بعد �أن متكنت من فك �حل�شار على 
�أكرب م�شفاة للنفط يف بيجي كانت حما�شرة من قبل 

عنا�شر د�ع�س منذ نحو 5 �أ�شهر.
ومنذ بد�ية �لعام �جل��اري، تخو�س قو�ت من �جلي�س 
�أغلب  يف  د�ع�س  تنظيم  �شد  �شارية  معارك  �لعر�قي 
مناطق حمافظة �لأنبار ذ�ت �لأغلبية �ل�شنية، و�زد�دت 
�لتنظيم قبل حو�يل  �شيطرة  بعد  �ملعارك  تلك  وت��رية 
�ل�شهرين على �لأق�شية �لغربية من �ملحافظة )عانة، 
على  �شيطرته  �إىل  �إ�شافة  و�لرطبة(  و�لقائم،  ور�وة، 
و�لكرمة(  �لفلوجة  )ق�شاء  منها  �ل�شرقية  �ملناطق 
مدينة  من  �أج��ز�ء  على  �لتنظيم  عنا�شر  ي�شيطر  كما 

�لرمادي.
�شيارة  ب��ان��ف��ج��ار  �أ���ش��خ��ا���س  خم�شة  �أ���ش��ي��ب  ذل���ك،  �ىل 
من  بالقرب  �ل�شيار�ت  لنتظار  منطقة  قرب  ملغومة 

مطار بغد�د �لدويل �خلا�شع حلر��شة م�شددة.
ونقلت وكالة رويرز عن م�شادر �أمنية عر�قية قولها 
�إن �لنفجار وقع يف منطقة يتجمع فيها �لركاب قبل 

بجروح  �آخ����رون  �شبعة  و�أ���ش��ي��ب  �م�����س  قتل  مدنيا  �إن 
بها  �لتحكم  �شيارة مفخخة عرب  �نفجار  �إث��ر  خمتلفة 
�لطريق  على  فرنا�س  بن  عبا�س  �شاحة  ق��رب  بعد  عن 

�لرئي�س �ملوؤدي �إىل مطار بغد�د �لدويل.
�ل�شرطة و�جل��ي�����س قطعت  ق���و�ت  �أن  �مل�����ش��در  و�أو���ش��ح 
و�أج��رت عملية  �لدويل  �لرئي�شي ملطار بغد�د  �لطريق 
عبو�ت  وج���ود  خ�شية  �ل��ط��ري��ق  �م���ت���د�د  ع��ل��ى  تفتي�س 

نا�شفة �أو �شيار�ت مفخخة .
ب�شكل  عنف  �أعمال  �أخ��رى  وحمافظات  بغد�د  وت�شهد 
���ش��ب��ه م�����ش��ت��م��ر، ت��ت��م��ث��ل يف ت��ف��ج��ري ���ش��ي��ار�ت مفخخة 
�لع�شر�ت  و�إ�شابة  مقتل  عن  ��شفرت  نا�شفة،  وعبو�ت 
من �ملو�طنني وعنا�شر �لأجهزة �لأمنية، بالتز�من مع 

معارك عنيفة يف �شمايل و�شرقي �لباد.
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توتر يف عكا بعد �سدامات بني الفل�سطينيني والدروزاإ�سرائيل كذبت يف اإعالنها جناح منظومة حيت�س 2
••القد�ص املحتلة-وكاالت:

�حل����رب  وز�رة  �أن  �أم���ن���ي���ة  م�������ش���ادر  ك�����ش��ف 
جناح  ع��ن  �أعلنت  عندم  كذبت  �لإ�شر�ئيلية، 
جتربة �شاروخ منظومة حيت�س 2 لعر��س 
�ل�شو�ريخ �لطويلة �ملدى، �لتي جرت يف �شهر 
ف�شلت  �لتجربة  �أن  وتبني  )�شبتمرب(.  �أيلول 

ومل تنجح يف �عر��س �شاروخ �لهدف.
�ل������وز�رة  ����ش��ر�ئ��ي��ل �ن  وك�����ش��ف��ت م�����ش��ادر يف 
�أج���رت م��ع وك��ال��ة �ل��دف��اع �لأم��ريك��ي��ة جتربة 
بلماحيم يف  2 يف قاعدة  على �شاروخ حيت�س 

جنوب �إ�شر�ئيل قبل نحو �شهرين، لكن جهاز 
تفا�شيل  ع��ن  يف�شح  مل  �لإ�شر�ئيلي  �لأم���ن 
�لتجربة ومدى جناحها، خا�شة  نتائج  حول 
بال�شتية �شد  و�أنها حاكت �عر��س �شو�ريخ 

�إ�شر�ئيل. 
�لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  با�شم  متحدث  وك��ان 
�أعلن يف �ليوم �لذي جرت فيه �لتجربة على 
�ل�شاروخ  �ع���ر�����س  ي��ت��م  مل  �أن����ه   2 ح��ي��ت�����س 
�لهدف، و�أنه مت �لعثور عليه يف �لبحر. وعلم 
من م�شادر موؤكدة �ن �لتجربة �شملت �لقدرة 
على �عر��س �شاروخ �لهدف من طر�ز �أنكور 

�ملتو�شط.  ونقل  �لبحر  �أطلق باجتاه  �ل��ذي   ،
عن م�شوؤول يف جهاز �لأمن �لإ�شر�ئيلي قوله 
�إن �أجهزة �لإطاق و�ملر�قبة ملنظومة حيت�س 
�لتجربة  خ��ال  لها  خمطط  ه��و  كما  عملت 

وبثت م�شار حتليق �ل�شاروخ �لهدف. 
�إن  هارت�س  ل�شحيفة  ق��ال  �آخ��ر  م�شوؤول  لكن 
�لعر��س نف�شه، ف�شل . وكان م�شوؤول رفيع 
�لإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية �جلوية  �ل�شناعات  يف 
قد قال بعد �لتجربة مبا�شرة �إن هناك �أمور� 
كثرية ينبغي حتليلها: هل ما حدث ��شتجاب 

للتوقعات.

انتخابات يف اوكيناوا اليابانية حتدد م�سري )فوتينما(

•• عوا�صم-وكاالت:

ب��ل��غ ع���دد �ل��ق��ت��ل��ى يف م��ع��رك��ة عني 
�شهرين  خ���ال  �ل�����ش��وري��ة  �ل��ع��رب 
من  �لعظمى  غالبيتهم   ،1153
وحد�ت  و  د�ع�����س  تنظيم  مقاتلي 
بح�شب  �ل��ك��ردي��ة،  �ل�شعب  حماية 
م��ا ذك��ر �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
زمام  �ن  ي��ب��دو  وق���ت  �لن�����ش��ان يف 
�مل���ب���ادرة ع��ل��ى �لر������س �ن��ت��ق��ل �ىل 

�لطرف �لكردي.
�لدويل  �لئتاف  ونفذت طائر�ت 
�لليلة قبل �ملا�شية غار�ت عدة على 
مو�قع لتنظيم د�ع�س ية يف �ملدينة، 
يف وقت تتو��شل �ملعارك منذ �كر 
من �شبعني �شاعة يف جنوب �ملدينة 
كانت  �ن  بعد  تركيا  �حلدودية مع 
��شبوعني  م������دى  ع���ل���ى  ����ش���ه���دت 

تر�جعا يف حدتها ومر�وحة.
و��شار �ملر�شد �ىل ��شتباكات عنيفة 
�شبعني  م��ن  �ك���ر  م��ن��ذ  متو��شلة 
�لطرفني  م���ق���ات���ل���ي  ب����ني  ����ش���اع���ة 
للمدينة،  �جل��ن��وب��ي��ة  �جل��ب��ه��ة  يف 
خ�شائر  ع���ن  م���وؤك���دة  وم��ع��ل��وم��ات 

ب�شرية يف �شفوف �لطرفني .
و�و����ش���ح �ن �مل���ع���ارك ت��ر�ف��ق��ت مع 
ق�شف من جانب وحد�ت �حلماية 
على  �لعر�قية  �لب�شمركة  وق���و�ت 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س يف عني  م����و�ق����ع 
�ل���ع���رب. ك��م��ا ت��ز�م��ن��ت م���ع تنفيذ 
�لوليات  بقيادة  �لئتاف  طائر�ت 
�ملدينة  غ���ار�ت على  �رب���ع  �مل��ت��ح��دة 

بني م�شاء �ل�شبت وفجر �لحد.
م��ن جهة �خ���رى، ذك��ر �مل��ر���ش��د �ن 
ن���ف���ذو� عملية  �لك������ر�د  �مل��ق��ات��ل��ني 
���ش��د ق����وة م���ن ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س يف 
�ل���ري���ف �ل�����ش��رق��ي ل��ك��وب��اين، على 
كيلومر�ت  ع�شرة  م��ن  �ك��ر  بعد 
بتفجري  ق���ام���و�  �ذ  �مل���دي���ن���ة،  م���ن 
للتنظيم خال مرورها مع  عربة 

•• �صنعاء -وكاالت:

ف��ج��ر م�����ش��ل��ح��ون ق��ب��ي��ل��ون، �م�س 
�لنفط  لت�شدير  رئي�شياً  �أن��ب��وب��اً 
�شرقي  م���اأرب  حمافظة  يف  �خل���ام 

�ليمن، بح�شب م�شوؤول حملي.
م�شلحني  �أن  �مل�������ش���وؤول،  و�أو����ش���ح 
هويتهم(  ي����ح����دد  )مل  ق��ب��ل��ي��ني 
لت�شدير  رئي�شيا  �أن��ب��وب��اً  ف��ج��رو� 
�لنفط �خلام يف منطقة �لدما�شقة 
�ل��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة و�دي ع��ب��ي��دة يف 
�أن  �إىل  حم��اف��ظ��ة م����اأرب، م�����ش��ري�ً 
باإطاق  مت���ت  �ل��ت��ف��ج��ري  ع��م��ل��ي��ة 
�ل���ن���ار ب���اجت���اه �لأن����ب����وب م���ن قبل 

�مل�شلحني. 
�شيقوم  ف��ن��ي��اً  ف��ري��ق��اً  �أن  و�أو����ش���ح 
باإ�شاح  �ملقبلة  �ل�����ش��اع��ات  خ��ال 
�لتفجري،  ع��ن  �لناجمة  �لأ���ش��ر�ر 
قيام  ���ش��ب��ب  ي��و���ش��ح  �أن  دون  م���ن 

�مل�شلحني بذلك.
�ملركزي  �لبنك  �أع��ل��ن  �أي���ام،  وقبل 
�ليمني، تر�جع �إير�د�ت �لباد من 
 32.9% �لنفط �خل��ام  ���ش��ادر�ت 
 1.2 �إىل  لت�شل  �آب  �أغ�شط�س  يف 
 1.8 ب�����  م���ق���ارن���ة  دولر  م���ل���ي���ار 
عام  م��ن  �ملقابلة  �ل��ف��رة  يف  مليار 

.2013
ل��ه، هذ�  �لبنك، يف تقرير  و�أرج���ع 
�لتخريب  �أع��م��ال  �إىل  �ل���ر�ج���ع، 

ثاث���ة  مبقتل  نت�شبب  ما  ركابها، 
من عنا�شره .

عن�شر� من   23 �ن  �ملر�شد  وق��ال 
تنظيم د�ع�����س  على �لق��ل، بينهم 
�ل�شبت  م�شاء  منذ  قتلو�  قياديان، 
كوباين  يف  �لح�����د  ���ش��ب��اح  وح���ت���ى 
و�لعمليات،  �مل��ع��ارك  يف  وحميطها 

بينما قتل �ربعة مقاتلني �كر�د.
و�و�شح �ل�شحايف �لكردي م�شطفى 
تركية  منطقة  يف  �مل��وج��ود  ع��ب��دي 
يتابع  و�ل��ذي  حدودية مع كوباين 
عن كثب �لو�شع يف �ملدينة �ن �آخر 
غ����ارة مت���ت ق���ر�ب���ة �ل��ث��ال��ث��ة فجر� 
)1،00 ت غ(، وكانت عنيفة جد� .
�لنفجار�ت  ����ش���وت  ���ش��م��ع  وق�����ال 
�ل���ن���اجت���ة ع����ن �ل�����غ�����ارة ع���ل���ى بعد 
ح�����و�ىل ع�����ش��ري��ن ك��ي��ل��وم��ر� من 
�شيار�ت  �ه���ت���زت  ب��ي��ن��م��ا  ك���وب���اين، 
على  �مل����وج����ودي����ن  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
. و�ك��د �ن �ملعارك �شهدت  �حل��دود 

�شمن  وذل��ك  �لّنظام  لقّو�ت  تابعة 
دللت  ذ�ت  �أ�شماء  حملت  معارك 
دينية: ) ف�شرُب �لّرقاب ، و �ليوم 
�ملوعود ، �إذ� جاء ن�شر �هلل و�لفتح ، 
�دخلو� عليهم �لباب (، فيما تكّبدت 
ق�����ّو�ت �ل��ّن��ظ��ام �أي�����ش��اً خ�����ش��ائ��َر يف 

�لعتاد و�لأرو�ح.
�إىل ذلك، قال نا�شطون ميد�نيون 
يف �ملدينة �أن قّو�ت �لّنظام �أعدمت 
�ل�ّشحيلّية  بلدة  يف  �ثنني  مدنّيني 
ُقتل مدنّيان  بينما   ، درع��ا  ري��ف   -
�لّنظام على  يف ق�شف من ط��ري�ن 
�ل�����ّش��ي��خ م�����ش��ك��ني يف ريف  م��دي��ن��ة 

درعا.
د�رت  دم���������ش����ق،  �ل���ع���ا����ش���م���ة  ويف 
�ملعار�شة  ف�شائل  ب��ني  ��شتباكات 
وق����ّو�ت �ل��ّن��ظ��ام ع��ل��ى �أط����ر�ف حي 
�جلنوبي  و�ملتحّلق  دم�شق  ج��وب��ر، 
�ملا�شية،  قبل  �لليلة  منت�شف  بعد 
تز�مناً مع ق�شف ب�شاروخني ُيعتقد 

�ملا�شية،  �ل�شاعات  خال  ت�شعيد� 
�جلنوبي  �مل���ح���ور  ع��ل��ى  ���ش��ي��م��ا  ل 

و�جلنوبي �ل�شرقي.
وقال عبدي نتيجة غار�ت �لطري�ن 
و�جلي�س  �لب�شمركة  قو�ت  ودخول 
حماية  وح�������د�ت  مل�������ش���ان���دة  �حل�����ر 
�ملدينة  �نتقلت  �ل�شعب يف كوباين، 
�ل��دف��اع و�خل��وف على  من مرحلة 
�لهجوم  م��رح��ل��ة  �ىل  ���ش��ق��وط��ه��ا، 

و�لثقة ب�شمودها .
�أّك��د نا�شطون يف  من جهة �أخ��رى، 
تن�شيقيات  و  �ل�����ش��وري��ة،  �ملعار�شة 
�رت��ف��ع عدُد  �أن��ه   ، �ل�شورية  �ل��ث��ورة 
�لذين  �ملعار�شة  ف�شائل  عنا�شر 
ُقتلو� يف درعا منذ يوم �أم�س �لأول 
وح��ت��ى ظ��ه��ر �م�����س �إىل �أك���ر من 
مع  ��شتباكات  ج���ّر�ء  م��ق��ات��ًا   22
ع��ّدة مناطق من  �لّنظام يف  ق���ّو�ت 
قد  �لف�شائُل  وكانت  �ملدينة،  ريف 
نقاط  ع��ّدة  على  �ل�شبت،  �شيطرت 

و�ل���ت���ف���ج���ري�ت �ل���ت���ي ت��ع��ر���س لها 
�أن����ب����وب �ل��ت�����ش��دي��ر �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
حم��اف��ظ��ت��ي ح�����ش��رم��وت وم�����اأرب، 
�إىل  �أدى  ذل����ك  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً 
ت���ن���اق�������س ح�������ش���ة �حل���ك���وم���ة من 
�لنفط  �إنتاج  و�إجمايل  �ل�شادر�ت 
بني يناير كانون �لثاين و�أغ�شط�س 
�آب �إىل 11.15 مليون برميل، يف 
16.65 مليون يف �لفرة  مقابل 

�ل�������ش���ل���ط���ات ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب����اإف����ر�ج 
حكومية  وظ��ائ��ف  �أو  �شجناء  ع��ن 
عجز  ظ���ل  يف  م���ال���ي���ة،  م��ب��ال��غ  �أو 
�لأم���ن���ي���ة ع���ن توفري  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�حل��م��اي��ة ل��اأن��ب��وب �ل���ذي ي�شدر 
ر�أ�����س  �إىل م��ي��ن��اء  �ل��ن��ف��ط �خل�����ام 
عي�شى على �شاحل �لبحر �لأحمر. 
�لبخيتي  حم��م��د  ن��ف��ى  ذل����ك،  �ىل 
جلماعة  �ل�شيا�شي  �مل��ك��ت��ب  ع�شو 

نف�شها من �لعام �ل�شابق.
وتعتمد �لدولة يف متويل خزينتها 
�لذي  �لنفط  عائد�ت  على  �لعامة 
ي��ق��ّدر �إن��ت��اج �ل��ب��اد م��ن��ه بحو�يل 
بح�شب  يومياً،  برميل  �ألف   250

تقدير�ت �شابقة.
�أنبوب  ت��ف��ج��ري  ع��م��ل��ي��ات  وت��ت��ك��رر 
�شمال  ق��ب��ل��ي��ة  م��ن��اط��ق  �ل��ن��ف��ط يف 
�ل���ي���م���ن، ل��ل�����ش��غ��ط على  و�����ش����رق 

�أّنهما من نوع �أر�س �أر�س ، يف وقت 
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  فيه  ق��ال 
��شتباكات  �إن  �مل��ع��ار���س،  �لإن�����ش��ان 
ليل  م��ن��ت�����ش��ف  ب��ع��د  د�رت  ع��ن��ي��ف��ة 
�لنظام مدعمة  ق���و�ت  ب��ني  �لأح���د 
�ل��وط��ن��ي ومقاتلي  �ل��دف��اع  ب��ق��و�ت 
طرف  م����ن  �ل���ل���ب���ن���اين  �هلل  ح�����زب 
�لإ�شامية  �ل��ك��ت��ائ��ب  وم��ق��ات��ل��ي 
)تنظيم  �لن�شرة  جبهة  ومقاتلي 
�لإرهابية  �ل�شام(  �لقاعدة يف باد 
جوبر،  ح����ي  يف  �آخ������ر  ط�����رف  م����ن 
و�شط ق�شف من قبل قو�ت �لنظام 
ت��ر�ف��ق مع  على مناطق يف �حل��ي، 
من  �أن��ه��ا  يعتقد  ���ش��و�ري��خ  �شقوط 
قو�ت  �أطلقتها  �أر����س  �أر�����س-  ن��وع 
�ل���ن���ظ���ام ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ب���اأط���ر�ف 
�أط��ر�ف حي  �حلي، بينما تعر�شت 
�لأ����ش���ود لق�شف م��ن قبل  �حل��ج��ر 
ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام و�أن��ب��اء ع��ن �شقوط 

جرحى.
�شباح  منذ  ت��دور  ذل��ك  غ�شون  يف 
��شتباكات عنيفة بني قو�ت  �لأح��د 
�لدفاع  ب���ق���و�ت  م��دع��م��ة  �ل���ن���ظ���ام 
ومقاتلي  ط������رف  م����ن  �ل����وط����ن����ي 
ومقاتلي  �لإ����ش���ام���ي���ة  �ل��ك��ت��ائ��ب 
�ل��ك��ت��ائ��ب �مل��ق��ات��ل��ة م��ن ط���رف �آخر 
بريف  �شع�شع  منطقة  حم��ي��ط  يف 
�إعطاب  و�أنباء عن  �لغربي،  دم�شق 
لقو�ت  �آل����ي����ة  �مل���ق���ات���ل���ة  �ل���ك���ت���ائ���ب 
�لنظام، وخ�شائر ب�شرية يف �شفوف 
�ملو�لني  و�مل�شلحني  �لنظام  ق��و�ت 

لها.
�أعلنت  �ل��ب��اد(،  )و�شط  حماة  ويف 
�لإرهابية عن  �ل�ّشام  �أح��ر�ر  حركة 
ب��ت��دم��ري عربة  ق���ي���ام ع��ن��ا���ش��ره��ا 
)BMB( وقتل عدٍد من عنا�شر 
ذخائر  و�غ���ت���ن���ام  �ل���ّن���ظ���ام،  ق������ّو�ت 
�لآث�������ار قرب  م��ت��ن��ّوع��ة يف ح���اج���ز 
ري��ف حماة  �مل�شيق يف  ب��ل��دة  قلعة 

�لغربي.

�ليمن،  �حل��وث��ي��ة، يف  �هلل،  �أن�����ش��ار 
على  �ل�شيطرة  حماولتهم  �م�����س 

حمافظة ماأرب �شرق �شنعاء. 
وقال �لبخيتي �إنهم طالبو� �لدولة 
�لقيام مبهامها يف حماية خطوط 
�لكهرباء و�أنابيب �لنفط �ملتو�جدة 
للتخريب  تتعر�س  �لتي  م��اأرب  يف 
بني فرة و�أخ��رى ، د�عيا �جلي�س 
�إىل حماية �ملحافظة من حماولة 

تنظيم �لقاعدة �لدخول �إليها.
تقم  مل  ح������ال  يف  �أن�������ه  و�أو�������ش������ح 
حماية  يف  ب����و�ج����ب����ه����ا  �ل������دول������ة 
�حلوثيني  فاإن  و�لكهرباء،  �لنفط 
ب���ذل���ك، خ��ا���ش��ة و�أن  ���ش��ي��ق��وم��ون 
تاأثري�ت كبرية  �لتخريب له  ذلك 
�ل��ي��م��ن��ي، وحياة  �لق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى 

�ملو�طنني.
و�أ����ش���اف ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ة مل يقرر 
حمافظة  �إىل  �لدخول  �حلوثيون 
بهذه  ن��ق��وم  �أن ل  ون���اأم���ل  م�����اأرب، 
قادرة  �ل��دول��ة  تكون  و�أن  �خل��ط��وة 
على تاأدية مهامها باأكمل وجه يف 

حمافظة ماأرب .
وحت�����دث�����ت م���������ش����ادر ق���ب���ل���ي���ة عن 
لل�شيطرة على  م�شاعي �حلوثيني 
�لر�فد  للنفط  �ملنتجة  �ملحافظة 
�أجل  م��ن  �ل��دول��ة،  خلزينة  �لأول 

�لتحكم بالقر�ر�ت �لقت�شادية.
وق�����ال ن���اي���ف �مل����ارب����ي ن��ا���ش��ط من 

م�سرع الع�سرات يف ا�ستباكات بدرعا 

ارتفاع قتلى معارك عني العرب ال�سورية اىل 1200

احلوثيون ينفون حماولتهم ال�سيطرة على ماأرب

م�سلحون يفجرون اأنبوبًا لت�سدير النفط �سرقي اليمن

•• القد�ص املحتلة

�عقاب  يف  ��شر�ئيل  يف  عكا  مدينة  ق��رب  �شنان  �ب��و  ب��ل��دة  �ل��ت��وت��ر  ي�شود 
قبل  بد�ت مبا�شنات  ودروز  �ندلعت بني مر�هقني م�شلمني  مو�جهات 
�ن تنتهي با�شتخد�م ��شلحة ما ��شفر عن �ربعني جريحا �حدهم يف حال 
لوبا  �ل�شر�ئيلية  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدثة  وقالت  �ل�شديد.  من �خلطر 
للف�شل  �شنان  �ب��و  بلدة  يف  بكثافة  تتو�جد  �ل�شرطة  �ن  �م�س  �ل�شمري 
بني مو�طنيها �مل�شلمني و�ل��دروز بعد �ل�شجار �لعنيف �لذي تطور ليل 
بني  طائفية  ل���ش��ب��اب  ي��ب��دو  م��ا  على  �خل���اف  وي��ع��ود  �ل�شبت.  �جلمعة 
تامذة مد�ر�س. وتبعد �بو �شنان نحو 10 كم �ىل �ل�شمال من عكا وهي 
خمتلطة ت�شم م�شلمني وم�شيحني ودروز�. يبلغ عدد �شكانها نحو �كر 

من 13 �لف ن�شمة بينهم �شبعة �لف م�شلم و2500 م�شيحي و�لباقي 
فر�ن�س  لوكالة  �لبلدة  �شكان  م��ن  �شويطي  ح�شني  وق��ال   . �ل���دروز  م��ن 
بر�س �رتدى تاميذ تر�وح �عمارهم بني 15 و17 عاما من �مل�شلمني 
خري  مع  �لت�شامن  فعاليات  �شمن  �لفل�شطينية  �لكوفية  و�مل�شيحيني 

�لدين حمد�ن �لذي قتلته �ل�شرطة يف كفر كنا قرب �لنا�شرة.
�لدروز  و�لتاميذ  �لكوفيات  �رت���دو�  من  بني  ما�شنات  د�رت  و����ش��اف 
حول حديث �مل�شلمني عن جتنيد �لدروز �لذين �تهمو� بدورهم �مل�شلمني 

بالتماثل مع �لفل�شطينيني يف �ل�شفة �لغربية.
�لطائفة  �ب��ن��اء  على  �لل��ز�م��ي��ة  �لع�شكرية  �خل��دم��ة  �إ�شر�ئيل  وفر�شت 
�لدرزية يف 1956، ويبد�أ جتنيد �ل�شبان �لدروز مبا�شرة عند بلوغهم 

�لثامنة ع�شرة .

••  ناها-اأ ف ب:

�ليابان  �ق�شى جنوب  �وك��ي��ن��او� يف  ج��زي��رة  ناخبو  دع��ي 
�ىل �ختيار حاكمهم �م�س يف �قر�ع طغت عليه ق�شية 
فوتينما  ق��اع��دة  م��ك��ان  بتغيري  تتعلق  ل��ل��ج��دل  م��ث��رية 

�لع�شكرية �لمريكية.
�ل�شحف  ن�شرتها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ط��اع��ات  �آخ���ر  وت��وق��ع��ت 
تلك  ل��وج��ود  �ملعار�س  للمر�شح  طفيفا  تقدما  �ملحلية 

�لقاعدة �لمريكية يف �وكيناو� تاكي�شي �وناغا.
�لذي  ناكاميا  هريوكازو  وليته  �ملنتهية  �حلاكم  ويليه 
�آب���ي وحزبه  ���ش��ي��ن��زو  �ليميني  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ي��دع��م��ه 

�حلزب �لليرب�يل �لدميوقر�طي.
2013، و�فق �حلاكم  ويف نهاية كانون �لول دي�شمرب 
مدينة  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �جل��وي��ة  فوتينما  ق��اع��دة  نقل  على 
�شكاين  �كتظاظ  ذ�ت  منطقة  وه��ي  �جلنوبية،  جينو�ن 
ناغو  بلدية  يف  �شكانا  �ق��ل  �شاحلية  منطقة  �ىل  كبري، 

�شرق �جلزيرة.
وم��ن �ج��ل �ق��ن��اع �حل��اك��م �ل��ذي ك��ان م���ردد� ج��د� وعد 
رئي�س �لوزر�ء مب�شاعدة مالية ل تقل عن 300 مليار 
�وكيناو� حتى  لقت�شاد  �شنويا  ي��ورو(  مليار   2،1( يان 
عن  �لتحدث  �ىل  �مل�شروع  مبعار�شي  دف��ع  ما   ،2021
ر�شاوى بينما يريدون �شحب �لقاعدة �لمريكية ب�شكل 

كامل ر�ف�شني نقلها �ىل مكان �آخر يف �جلزيرة.

وت�����اأوي �وك��ي��ن��او� �ك���رب ع���دد م��ن �جل��ن��ود �لمريكيني 
��شتياء  يثري  ما  �ليابان، وهو  �ملنت�شرين يف  �لفا  �ل47 
�شكانها �لذين ي�شتكون من �ل�شو�شاء وخماطر حو�دث 
�ل�شري ويرون �ن ح�شور هذ� �لعدد �لكبري من �ل�شبان 
�لم��ريك��ي��ني ق���د ي�����ش��اه��م يف �ن��ت�����ش��ار �جل���رمي���ة وذلك 
ب��ال���ش��ت��ن��اد ع��ل��ى ع���دة �ح����د�ث وق��ع��ت خ���ال �ل�شنو�ت 

�لخرية.
و�فادت ��شتطاعات للر�أي �ن نقل �لقاعدة، وهو م�شروع 
يعود �ىل �لت�شعينيات، يعترب �مل�شاألة �ل�شا�شية بالن�شبة 

لن�شف �لناخبني.
قاعدة  ت�شكلها  �لتي  �ملخاطر  ت��ف��ادي  �ن  ناكاميا  وق��ال 
من  �ن  م��وؤك��د�  �لن��ط��اق  نقطة  ه��و  بنقلها  فوتينما 
غري �مل�شوؤول �ملطالبة باغاق �لقاعدة فور�، هذ� لي�س 
ممكنا . ويرى �وناغا �ن �لقو�عد �لمريكية يف ت�شريح 
لفر�ن�س بر�س م�شرة، ومن دونها �شتكون �وكيناو� �كر 
منو�، من ف�شلكم قولو� لمريكا �ن +�لقو�عد تزعجنا+ 
. و�نت�شار تاكي�شي �وناغا �شيكون نك�شة لرئي�س �لوزر�ء 
�لر��شي  �ن�شاء  ق��ر�ر  تعطيل  بحق  يتمتع  �حلاكم  لن 

�ل�شطناعية �ل�شرورية لذلك �مل�شروع يف ناغو.
و�شيكون �شينزو �آبي حينها يف موقف حرج ويتعني عليه 
جتاهل قر�ر�ت �لنو�ب �ملحليني ما �شيوؤدي �ىل �تهامه 
�كرب  ��شتياء  ف�شيثري  �لعك�س،  ف�شل  �ذ�  �و  بالت�شلط 

حلفائه �لوليات �ملتحدة.

�لقبائل  �إن  م��اأرب،  حمافظة  �أبناء 
�أمني  ب��ط��وق  �مل��ح��اف��ظ��ة  �أح���اط���ت 
م���ك���ون م���ن �أب����ن����اء ق��ب��ائ��ل م����اأرب 
�لأ�شلحة  مب��خ��ت��ل��ف  �مل���دج���ج���ني 
�إىل  م�شري�   ، و�ملتو�شطة  �لثقيلة 
دخول  م��اأرب  قبائل  معظم  رف�س 
وتوعدت  �ملحافظة  �إىل  �حلوثيني 
ي����ح����اول  ط�������رف  �أي  مب����و�ج����ه����ة 

�ل�شيطرة على �ملدينة. 
وكانت قبائل �ملحافظة �أعلنت �أنها 
ممتلكات  بحماية  �شتقوم  من  هي 
�ل���دول���ة، وح��م��اي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة من 

تنظيم �لقاعدة.
جماميع  توجه  �إىل  �ملاربي  و�أ�شار 
منطقة  �إىل  ح���وث���ي���ة  م�����ش��ل��ح��ة 
ملحافظة  �إد�ري����ا  �لتابعة  حم��ج��زه 
ماأرب ، لفتا �إىل وجود مقر خا�س 
يوؤكد  �ملنطقة  تلك  يف  للحوثيني 

رغبتهم يف �قتحام �ملحافظة .
وطالب �لرئي�س عبد ربه من�شور 
هادي يوم �لربعاء �ملا�شي �لقبائل 
�لنفطية  م��اأرب  حمافظة  بحماية 

من �حلوثيني .
ي�شار �إىل �أن خطوط نقل �لطاقة 
�لنفط  و�أن����اب����ي����ب  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
من  متتالية  لع��ت��د�ء�ت  تتعر�س 
قبل م�شلحني قبليني منذ مطلع 
خزينة  وك����ب����دت   ،2011 ع������ام 

�لدولة خ�شائر كبرية.

وزيرا دفاع اأمريكيان: 
البيت البي�س يتفرد بال�سلطة 

•• كاليفورنيا -اأ ف ب:

�ل���ل���ذ�ن ت��ع��اق��ب��ا ع��ل��ى �د�رة وكالة  ب��ان��ي��ت��ا وروب�����رت غ��ي��ت�����س،  �ت��ه��م ل��ي��ون 
�لرئا�شة  �م�س  �ل��دف��اع،  وز�رة  ثم  �ي��ه  �آي  �شي  �لمريكية  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت 
�لمريكية يف عهد بار�ك �أوباما بانها �د�رة م�شغرة تقطن يف ق�شر عاجي وت�شتفرد 
باحلكم.  وقال بانيتا خال منتدى حول �لدفاع نظمته موؤ�ش�شة �لرئي�س رونالد 
يف  لل�شلطة  تركيز  ح�شل  �لفائتة،  �لثاثني  �ىل  �ل�25  �ل�شنو�ت  خال  �نه  ريغان 
�لبيت �لبي�س �دى �ىل �ن تكون هناك قلة قليلة 
م��ن �ل����ش���و�ت ي��ت��م �ل���ش��ت��م��اع �ل��ي��ه��ا ع��ن��د �شنع 
�ل���ق���ر�ر يف �ل��رئ��ا���ش��ة �لم���ريك���ي���ة. وم���ن دون �ن 
ظلها  يف  ت��وىل  �لتي  �وب��ام��ا  �د�رة  بال�شم  ي�شمي 
ثم  وم��ن   )2001-2009( �ي��ه  �آي  �ل�شي  �د�رة 
�نه  بانيتا  �كد   ،)2013-2011( �لدفاع  وز�رة 
غالبا عندما ت�شلون حل�شور �جتماعات يف �لبيت 
من  م�شبقا  �تخذت  قد  �ل��ق��ر�ر�ت  تكون  �لبي�س 
يجب  م��ا  ب�شاأن  بالرئي�س  �ملحيطة  �ل��د�ئ��رة  قبل 
على �لرئي�س فعله �و عدم فعله . و�ذ� كان بانيتا 
ق��د �ت��ه��م �د�رة �وب��ام��ا م���و�رب���ة، ف��ق��د �ت���ى خلَفه 
م��ب��ا���ش��رة.   وق���ال مدير  روب���رت غيت�س ليتهمها 
�ل�����ش��ي �آي �ي���ه يف ع��ه��د �ل��رئ��ي�����س �لأ���ش��ب��ق جورج 
 2006 �لعامني  ب��ني  �ل��دف��اع  ووزي���ر  �لأب  بو�س 
و2011 )نهاية عهد جورج بو�س �لبن ومطلع 
�ل�شر�عات  ع���ن  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  رد�  �وب���ام���ا(  ع��ه��د 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  وم�شت�شاريه  �لرئي�س  ب��ني 
�لروؤ�شاء  بني  �خلافات  من  طويل  تاريخ  لديها 
لينكولن  �بر�هام  عهد  �ىل  ترجع  وم�شت�شاريهم 
�خلافات  هذه  �ن  م�شيفا   ،)1865-1861(
كثري�  يقلقني  ما  و����ش��اف   . �لرئي�س  مع  �حل��ق  يكون  ب��ان  �لغالب  يف  تنتهي  كانت 
�لتاريخ  يف  فقط  �د�رت��ان  بها  متيزت  �لتي  �لع�شكرية  لل�شوؤون  �مل�شغرة  �لد�رة  هو 
�لمريكي هما �د�رة ليندون جون�شون و�د�رة بار�ك �وباما ، على حد قوله. و�عطى 
كان يختار  �لرئي�س جون�شون )1969-1963(  باأن  يقول  غيت�س مثال على ما 
�شخ�شيا �هد�فا ع�شكرية يف حرب فيتنام. و�كد غيت�س �نه خافا لذلك فانه يف عهد 

�لرئي�شني بو�س �لب و�لبن فما �ن يتخذ قر�ر حتى ل تعود هناك �د�رة م�شغرة .

ي�شلم  �ملنطقة مل  �مل��دن يف  �أك��رب  �أفغان�شتان. ويف و�شط مدينة مري علي ثاين 
�مل�شوؤول عن  �مليجر جر�ل ظفر �هلل خان  �لقتال. وقال  �أي مبنى تقريبا من 
على  رد�  و��شع  نطاق  على  متوقعة  كانت  عنف  �إن موجة  �ل�شمالية  وزير�شتان 
وي�شري  �ملدمرة  �ملباين  بني  مير  وهو  و�أ�شاف  تتحقق.  مل  �لع�شكرية  �لعملية 
�إىل �أماكن قال �إنها كانت ت�شتخدم يف تعذيب �ل�شجناء �أو �إنتاج لقطات فيديو 
دعائية �لت�شرف �لذي كان متوقعا مل يحدث... حتققت جناحات كبرية.  وتابع 
�أن �جلي�س قتل قر�بة 1200 م�شلح منذ بدء �لعملية لكنه رف�س عر�س �شور 
�لقتلى �حر�ما حلرمة �جلثث. وذكر �أن 230 م�شلحا �آخرين �عتقلو� ومتت 

•• مري علي-رويرتز:

ي�شتبه  �شخ�س   1200 قتل  �جلي�س  �إن  �م�س  كبار  باك�شتانيون  �شباط  ق��ال 
باأنهم م�شلحون يف �إطار هجوم على حركة طالبان بد�أه قبل خم�شة �أ�شهر و�إنه 
حد كثري� من قدرة �حلركة على �شن �لهجمات. وت�شتهدف �لعملية �لع�شكرية 
�مل�شتمرة معقل �ملت�شددين يف �قليم وزير�شتان �ل�شمالية �جلبلي �لذي يقع على 
�حلدود مع �أفغان�شتان و�أ�شبح من�شة �نطاق ل�شن هجمات عنيفة على جانبي 
�حلدود. و�شن �جلي�س هجومه بالتز�من مع بدء �ن�شحاب �لقو�ت �لغربية من 

م�شادرة نحو 132 طنا من �ملتفجر�ت حتى �لآن. و�أ�شار �إىل �أن �جلي�س �شادر 
كميات كبرية من �لأ�شلحة و�لذخرية و�لعديد من �ل�شيار�ت. و�أو�شح خان �أن 
تنقلو� من  و�أن �جلنود  �لقو�ت مت تفخيخها  �لتي دخلتها  �ملناطق  �لكثري من 
منزل �إىل �آخر لإبطال مفعول �لقنابل. وقال و�شعوها )�لقنابل( يف �ملنازل ويف 
�ل�شو�رع وحتى يف �لأ�شجار.  وب�شكل عام يعتمد �مل�شلحون على �لقنابل و�لكمائن 
يف قتال �جلي�س �لباك�شتاين دون �ملجازفة بالدخول يف ��شتباكات مفتوحة. وقال 
�آخ��رون على �لأقل  �أربعة جنود قتلو� وفقد ثمانية  �إن  �ليوم �لأحد  م�شوؤولون 

بعد هجوم على نقطة تفتي�س يف منطقة د�تا خيل بوزير�شتان �ل�شمالية.

مقتل 1200 من طالبان يف حملة للجي�س الباك�ستاين
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عربي ودويل
نيجرييا ت�ستعيد �سيبوك مدينة التلميذات املخطوفات 

•• ابوجا-اأ ف ب:

�ف����اد م�����ش��وؤول��ون ع�����ش��ك��ري��ون وحم��ل��ي��ون �م�����س �ن �جل��ي�����س �جلي�س 
�لو�قعة  ��شتعاد مب��وؤ�زرة ميل�شيات حملية مدينة �شيبوك  �لنيجريي 
بايدي  �لتلميذ�ت و�شقطت  �لتي خطفت منها  �لباد  �شرق  �شمال  يف 

مت�شددي جماعة بوكو حر�م خال �ل�شبوع �جلاري.
وهذه �ملدينة �لو�قعة يف ولية بورنو �لتي ��شبحت حمط �نظار و�شائل 
�لعام ب�شبب �ختطاف 276 تلميذة يف منت�شف ني�شان �بريل على 
يد بوكو حر�م ما �ثار موجة ��شتنكار يف �لعامل �جمع، �شقطت يف �يدي 
�ملت�شددين بعد ظهر �خلمي�س بعد �شاعات من �ملعارك بني �ملت�شددين 

و�مليلي�شيات �ملحلية.

وق��ال �جل��ر�ل �ولج��ي��دي �ولل��ي��ي �لناطق با�شم �ل��ق��و�ت �لربية يف 
عند  �شيبوك  ��شتعاد  �جلي�س  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ن�شية  ر�شالة 
�ن عمليات تطهري جتري يف  و��شاف   . �ل�شبت  18،30 من  �ل�شاعة 

�ملدينة لكن مت �حال �لمن فيها .
و�كد كبري �عيان �شيبوك بوغو بيرو�س لفر�ن�س بر�س �نه منذ �ل�شاعة 
17،00 من �م�س �لأول )�ل�شبت( مل يعد هناك �ي مقاتل من بوكو 
حر�م يف �شيبوك . و�كد بيرو�س �لذي هو على �ت�شال مع �مليلي�شيات 
�ملحلية ��شتعادة �ملدينة على �ثر عملية م�شركة للميلي�شيات �ملحلية 
و�جلي�س. و�و�شح �ن �مليلي�شيات دخلت �ىل �شيبوك وبقي �جلنود خارج 

�ملدينة للقب�س على �ملتمردين �لذين يحاولون �لفر�ر .
وبالرغم من �لو�شائل �للوج�شتية �ل�شعيفة يبدو �ن �مليلي�شيات �ملوؤلفة 

من �شبان �ن�شمو� لقتال �ملت�شددين حلت مكان �جلي�س يف مناطق عدة 
ب�شمال �شرق �لباد.

و�ك���د ع���دد م��ن �ل�����ش��ك��ان �ن �جل��ي�����س ه���رب -�خل��م��ي�����س- ع��ن��د و�شول 
��شتولت  �مليلي�شيات تقاتل وحدها. وقد  �ملهاجمني �ىل �شيبوك تاركا 
جماعة بوكو حر�م �لتي ��شفر متردها عن مقتل �كر من ع�شرة �لف 
�شخ�س يف �ل�شنو�ت �خلم�س �لخ��رية، على �كر من ع�شرين مدينة 

وقرية يف �شمال �شرق نيجرييا يف �ل�شهر �لخرية.
لكن �ل�شتياء على �شيبوك يكت�شي �همية رمزية فيما وجهت �نتقاد�ت 
�شديدة �ىل �ل�شلطات �لنيجريية على �ل�شعيد �لدويل لعدم حتركها 
219 منهن بني  �للو�تي ل يز�ل  �لتلميذ�ت  ب�شكل كاف عند خطف 

�يدي �ملت�شددين منذ �كر من �شتة ��شهر.

�سركة اأجنبية جتلي عمالها بعد 
اإطالق نار على مقرها يف اليمن

•• �صنعاء -وكاالت:
من  عمالها  �م�س  �ليمن،  يف  �لنفطي  �ملجال  يف  تعمل  �أمريكية  �شركة  �أجلت 
مقرها �لرئي�شي ب�شنعاء بعد �إطاق نار من قبل م�شلح جمهول. وقال م�شدر 
يف �شركة جنة هنت �لأمريكية �إنه مت �ليوم �إخاء مقر �ل�شركة �لقريب من 
مبنى �ل�شارة �ليابانية يف �شارع حدة ب�شنعاء، بعد قيام م�شلح جمهول باإطاق 

�لنار على مكتب نائب مدير عام �ل�شركة عادل �حلمادي.
و�أ�شار �مل�شدر �إىل عدم تبني دو�فع �مل�شلح من �إطاق �لنار، كما مل تعلن �أي 
جهة م�شوؤوليتها عن �لو�قعة. وتعمل �شركة جنة هنت �لأمريكية يف ��شتخر�ج 

�لنفط يف عدد من �حلقول مبحافظتي ماأرب و�شبوة �شرقي �ليمن.

�شعبى كبري  و�أ���ش��اف خ��ال �جتماع 
ع��ق��ده ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ت��ون�����س يف �إط���ار 
�أن  ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته 
�ل�����ش��ع��ب �ل��ت��ون�����ش��ي ذك�����ي و�أع���ط���ى 
ر���ش��ال��ة و����ش��ح��ة م���ن خ����ال نتائج 
�أن  مفادها  �لت�شريعية  �لنتخابات 
بالت�شاور  �شوى  يتم  لن  تون�س  حكم 
مع كل �لفعاليات �ل�شيا�شية، م�شدد� 
نو�ب  �أن يعمل جمل�س  على �شرورة 
�ل�����ش��ع��ب و�حل��ك��وم��ة ع��ل��ى مل �شمل 
كافة �حل�شا�شيات مبا فيها من �نتقد 

حركة ند�ء تون�س.
و�لت�شويه  �لت�شكيك  حملة  �إّن  وق��ال 
�لنتخابات  خ��ال  لها  تعر�س  �لتي 
مو��شلة  ع��ن  تثنيه  ل��ن  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�خل�شو�س  ه����ذ�  يف  ق��ائ��ا  ح��م��ل��ت��ه 
�أف�����ش��ل رد ه��و ع���دم �ل���رد ع��ل��ى هذه 
�أن م��ن يبثون  �حل��م��ات، وم��ع��ت��رب� 
�لإ����ش���اع���ات ع���ن ت���غ���ّول �حل����زب بعد 
و�لرئا�شية  �لت�شريعية  �لنتخابات 
وع����ن م��ر���ش��ه يف �ل���ف���رة �لأخ�����رية 

ناق�شو �إدر�ك و�أخاق وفق تعبريه.
�شيا�شية  حركات  �إّن  �ل�شب�شي  وق��ال 
�لنتخابات  ت��ه��م��ي�����س  �أر�دت  ع����دة 
�لرئا�شية و�لركيز على �لت�شريعية، 
ولكن �ل�شعب كذبهم و�أعطى �شوته 
�أّن هذ�  م�����ش��دد� على  ت��ون�����س،  ل��ن��د�ء 
�أم��ام كل �لقوى  �لأخ��ري يفتح �لباب 
�ل��وط��ن��ي��ة ����ش���و�ء ك���ان���ت ن��ق��اب��ي��ة �أو 
م�شتقلة،  �أو  د���ش��ت��وري��ة  �أو  ي�����ش��اري��ة 
حلرية  �ل�شامن  �شيكون  �أن��ه  موؤكد� 
�أبرز مكا�شب  �لتعبري باعتبارها من 
�إىل  و�شوله  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��ث��ورة، 
�لتغول  يعني  ل  �جلمهورية  رئا�شة 

بل �أنه �شيعمل على منعه .
وت���اب���ع يف ن��ف�����س �ل�����ش��ي��اق ق��ائ��ا لو 
ل��ك��ن��ت فعلت  �ل���ت���غ���ول  �أري�������د  ك���ن���ت 
لكن  �حلكومة  يف  كنت  عندما  ذل��ك 
مبجرد �لإعان عن نتائج �نتخابات 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي �شلمت �حلكم بكل 
�لنه�شة  ح��ك��وم��ة  �إىل  دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

برئا�شة حمادي �جلبايل .
و�أف��اد �أن��ه �شيعمل يف �شورة ف��وزه يف 
�لنتخابات �لرئا�شية على �إعادة هيبة 
�ل��دول��ة و���ش��م��ان �حل��ري��ات للجميع 
و�لت�شغيل  و�لتنمية  �لأم��ن  وحتقيق 
وتطوير �ل�شيا�شة �خلارجية لتون�س 

وتدعيم عاقاتها مع �خلارج.
وف��ى ج��ان��ب �أخ���ر م��ن ت��دخ��ل��ه، �شدد 
مقاومة  �أن  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د 
لتحقيق  �أ���ش��ا���ش��ي  ���ش��رط  �لإره������اب 
وجللب  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  �ل�����ش����ت����ق����ر�ر 
�ل���ش��ت��ث��م��ار �خل����ارج����ي، م���وؤك���د� �أن 
ولن  م�شلم  �شعب  �لتون�شي  �ل�شعب 
�ملعتدل  �إ�شامه  �أحد يف  يز�يد عليه 

�لذي ينبذ �لعنف و�لتطرف.
ب��ال��ت��ه��دي��د�ت �لتي  وذّك�����ر �ل��ب��اج��ي 
�آتية  �إن���ه���ا  ت��ل��ق��اه��ا ح���زب���ه و�أ�����ش����اف 
ب����الأ�����ش����ا�����س مم�����ن ����ش���م���اه���م جل���ان 

من كل �جلهات باأعو�ن �لأمن وكانت 
�أبو�ق من د�خل �لبلدية وهي مرفق 
عمومي تقوم بالدعاية �إىل �ملر�ّشح 

للرئا�شة للمرزوقي.
و�شائل  �شّخر  �ملرزوقي  �إّن  و�أ�شافت 
�ل��دول��ة و�لأم��ن��ي��ني خل��دم��ة حملته 
�لنتخابية ، معتربة �إياه تغّول على 

ح�شاب بقية �ملر�شحني.
و����ش���ددت ك��ن��و ق��ائ��ل��ة ل��ن مي��ر بهذه 
لأمثاله  ���ش��ن��ت�����ش��دى  و  �ل��ط��ري��ق��ة 
�ل����ذي����ن ل ي����ح����رم����ون �ل�������ش���ع���ب ، 
وتوجهت للمرزوقي قائلة �إن �لذين 
ت�شعهم على حافة �لطريق و تطوق 
�شو�  لي�شو�  �لنتخابية  حملتك  بهم 

فتّو�ت ومنحرفني .
تون�س  ن��د�ء  زعيم  خطاب  م�شمون 
وغريه من �لظو�هر، توؤكد جميعها 
�آلت  �لتي  �لثنائي  �ل�شتقطاب  حالة 
�إل��ي��ه��ا �لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة على 
�أّن  �إّل  �لت�شريعية،  �شهدته  ما  غ��ر�ر 
مر�شح �جلبهة �ل�شعبية لانتخابات 
تعليقه  �لهمامي، يف  �لرئا�شية حمة 
�لت�شريعية  �لنتخابات  نتائج  على 
وع�����ل�����ى �حل������دي������ث �ل�������د�ئ�������ر ح����ول 
�إىل  و�ل��دع��وة  �لثنائي  �ل�شتقطاب 
�جلبهة  �أّن  �أك����د  �ل��ن��اف��ع،  �لق�����ر�ع 
�لنا�س  دف���ع  ف��ك��رة  ت��ق��اوم  �ل�شعبية 
ن��ح��و �أح����د �ل��ط��رف��ني وت��ع��م��ل على 
برناجمها  ح�������ول  �����ش���ت���ق���ط���اب���ه���م 
وم�������ش���روع���ه���ا �ل����وط����ن����ي �ل�������ش���ادق 
يف  ملر�شحها  للت�شويت  وت��دع��وه��م 

�لنتخابات �لرئا�شية.
ت�شريح  يف  �ل��ه��م��ام��ى  ح��م��ة  وح����ذر 
�لكارثية  �ل��ن��ت��ائ��ج  م���ن  �إع����ام����ي، 
على  �ل��ق��ائ��م  �ل��ث��ن��ائ��ي  لا�شتقطاب 
�أ���ش��ا���س دع���م �أ���ش��خ��ا���س ول��ي�����س على 
�أ�شا�س بر�مج، د�عيا �إىل �أخذ �لعربة 
2011 ع��ن��دم��ا مت  �ن��ت��خ��اب��ات  م���ن 
�لأحز�ب  بر�مج  �أخذ  دون  �لت�شويت 

بعني �لعتبار على حد تعبريه.
من جهته، قال �ملر�شح لانتخابات 
�إّن  �ل����زن����اي����دي،  م���ن���ذر  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة 
فوق  يكون  لرئي�س  حاجة  يف  تون�س 
منها  �مل�شافة  نف�س  وعلى  �لأح����ز�ب 
�لتي  �ل��ت��ه��دي��د�ت  �أن  مبينا  جميعا، 
تعر�س لها مل تخفه بل ز�دته عزما 
�لنتخابية  حملته  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 
�ملو�طنني  م����ن  �أك������ر  و�لق���������ر�ب 
للم�شّي بتون�س �إىل �لأمام على حد 

تعبريه.
م��ن ج��ان��ب��ه، دع���ا �مل��ر���ش��ح �ملن�شف 
وحدة  حكومة  ت�شكيل  �إىل  �ملرزوقي 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  بعد  وطنية 
�ملقبلة، معرّب� يف �جتماع مع �أن�شاره 
، ع���ن �����ش���ت���ع���د�ده ل��ل��ت��ع��اون م���ع �أي 
حكومة منبثقة من �لربملان �ملنتخب 
�مل�شوؤولية  ب���اب  م��ن  وذل���ك  ح��دي��ث��اً، 
 ، �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  باللعبة  و�ل��ق��ب��ول 

جمدد�ً ثقته بالفوز بالرئا�شة.

�أّن  �إىل  م�����ش��ري�   ، �ل���ث���ورة  م��ق��اوم��ة 
�أع�شاء ر�بطات حماية �لثورة، �لذين 
ي�شتمونه، يرددون كثري� على ق�شر 
�نتخبت  قرطاج �لآن، قائا لكن لو 

�أنا فلين�شو� ذ�ك �ملكان .
نتائج  ����ش���ي���ح���رم  �ن�������ه  و�أ��������ش�������اف 
�ل�شعب  �نتخبه  �إذ�  و�ن��ه  �ل�شندوق، 
�شيتحمل �مل�شوؤولية، و�إذ� مل ينتخبه 
فرحا  ب���ي���ت���ه  �إىل  ����ش���ريج���ع  ف����ان����ه 
تون�س  ن����د�ء  �أّن  م���وؤك���د�  م�������ش���رور�، 
�لدولة، و�نه  �إع��ادة هيبة  �إىل  ي�شعى 
موقفه  معلا  �حل��ري��ات،  �شي�شمن 
باأنه يريد دولة ع�شرية لهذ� �لقرن 
، م�شري�  �مل��ا���ش��ي  م��ن  دول���ة  ولي�شت 
�أّن �لدولة غابت ودخل �لت�شيب  �إىل 
تهيئة  ن��ري��د  م�شيفا   ، و�ل��ف��و���ش��ى 
فاملو�رد  �ل���دول���ة،  لت�شيري  �ل�����ش��ب��اب 

هناك  �أّن  م�����ش��ي��ف��ا  ف���ق���ط،  و�ح������د 
�مل�شاجد  يف  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت  ع��ر�ئ�����س 

لفائدة مر�شح دون غريه٠
ذل���ك م�شاندة  ع��ل��ى  م��ث��ال  و�أع���ط���ى 
�لد�عية �لب�شري بن ح�شن للمرزوقي، 
وطالب ب�شرورة �لف�شل بني �لدين 

و�ل�شيا�شة.
�ملر�شحة  ق��ال��ت  �ل�����ش��ي��اق،  ذ�ت  ويف 
كنو،  كلثوم  �لرئا�شية  لانتخابات 
�إّن �ملن�شف �ملرزوقي عبارة على ‘’بن 
ذل���ك ع��ل��ى خليفة  ، و  �ل���ث���اين  ع��ل��ي 
�شعبي  ب��اج��ت��م��اع  �ل��ق��ي��ام  م��ن  منعها 
�أمام بلدية �شفاق�س يف �إطار حملتها 
�لنتخابية ب�شبب تو�جد هذ� �لأخري 

يف �ملكان.
�إن  �إذ�ع�����ي،  ت�شريح  ك��ن��و يف  و�أك����دت 
حميط بلدية �شفاق�س كان حما�شر� 

ما  �إذ�  دم  حمام  �إىل  تون�س  بتحويل 
فاز �لباجي بالرئا�شة٠

ت�شاوي  ل  �ن������ه  م���������رزوق  و�أ�������ش������ار 
للرئا�شة،  �ملر�شحني  بني  للحظوظ 
�ملن�شف  �ملوؤقت  �لرئي�س  �إّن  م�شيفا 
ب��ا���ش��ت��ع��م��ال و�شائل  ي��ق��وم  �مل���رزوق���ي 
من  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  يف  �ل���دول���ة 
للجي�س  وت�شخري  م�����ش��ددة  ح��ر����ش��ة 
حتركه  عند  �لو�شائل  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لدولة  م��ا يحمل  وه���و  لأي���ة ج��ه��ة، 
م���ت�������ش���ائ���ا متى  ك�����ث�����رية،  ن���ف���ق���ات 
لانتخابات  �لعليا  �لهيئة  تتحرك 
�إز�ء هذه  �لتي حافظت على �شمتها 

�لتجاوز�ت على حد تعبريه ٠
يتعامل  �ملوؤقت  �لرئي�س  �إّن  و�أ�شاف 
م����ع م����ن ي���وؤم���ن���ون ب���ال���ع���ن���ف، و�ن����ه 
وخطابهم  لغتهم  ي�شتعمل  �أ�شحى 

�جلها  م����ن  ع���م���ل  �ل���ت���ي  �ل��ب�����ش��ري��ة 
ب��ورق��ي��ب��ة �شاعت  �ل��زع��ي��م �حل��ب��ي��ب 

وينبغي ��شرجاعها 
�أم���ا �ل��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ن���د�ء تون�س 
للمر�شح  �لنتخابية  �حلملة  ومدير 
�لباجي  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
�ن�����ه ع���ل���ى عك�س  �ل�����ش��ب�����ش��ي،  ق���ائ���د 
�لتي  �لت�شريعية  �لنتخابية  �حلملة 
مت��ي��زت ب��ال��ن��ظ��اف��ة و�مل���ق���ارع���ة على 
�أ���ش��ا���س �ل���رب�م���ج �لن��ت��خ��اب��ي��ة، فان 
�حل��م��ل��ة يف �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ���ش��ه��دت عدة 

جتاوز�ت وتعديات٠
رو�ب����ط  �إّن  م�����رزوق  وق�����ال حم�����ش��ن 
�ل�شارع،  يف  ت���رت���ع  �ل����ث����ورة  ح��م��اي��ة 
�لنيابة  حت������رك  ح������ول  وت���������ش����اءل 
بالقب�س  ت��ق��م  مل  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
ع��ل��ى �ح����د ع��ن��ا���ش��ره��ا �ل�����ذي هدد 

�حلركة  �أن  �أك���د  م���ورو،  �لفتاح  عبد 
ند�ء  ح���زب  م��ع  للتحالف  م�شتعدة 
خ�شو�شيات  �ح���ر�م  ���ش��رط  تون�س 
ك��ل ح��زب وق��ن��اع��ات��ه، وع���دم �لتنازل 
�لعودة  وع��دم  �لثورة،  مكت�شبات  عن 

�إىل ممار�شات �لنظام �ل�شابق.
كما �أكد مورو �أن حركة �لنه�شة لن 
تتدخل يف رغبات قو�عدها �ل�شعبية، 
ل��ل��رئ��ا���ش��ة، على  �أي م��ر���ش��ح  يف دع���م 
�لرغم من وجود تيار د�خل �حلركة 
�مل��ر���ش��ح من�شف  م�����ش��ان��دة  �إىل  ي��ن��زع 

�ملرزوقي. 
�مل�شاجد،  بتحييد  م����رزوق  وط��ال��ب 
يف  �مل�شاجد  ��شتعمال  يتم  �ن��ه  وق��ال 
�حل��م��ات �لن��ت��خ��اب��ي��ة، و���ش��دد على 
يف  �لنتخابات  هيئة  تدخل  ���ش��رورة 
جانب  يف  تدخلها  يقت�شر  و�أل  ذلك 

��شتعماله  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �حلملة،  يف 
كلمة طاغوت٠  وقال م��رزوق �نه ل 
ي��وج��د �أي �ت��ف��اق م��ع ك��م��ال مرجان 
لفائدة  �لنتخابات  من  لان�شحاب 
يقع  لقائهما مل  خ��ال  و�ن  �لباجي 

�لتطرق لهذ� �ملو�شوع٠
وحول �تفاق ند�ء تون�س مع �لنه�شة 
�إن  م���رزوق  ق��ال  لتكوين �حل��ك��وم��ة، 
�لنه�شة،  م���ع  ي��ج��ت��م��ع  مل  �ل����ن����د�ء 
يجب  قلنا  �لأول  م��ن  لكن  و�أ���ش��اف 
ك���ل �جلماعات  م���ع  �ل��ق��ط��ع  ع��ل��ي��ه��م 
قبل  غ��ري وطنية  �أج��ن��د�ت  لها  �لتي 
�حلكومة  ت�شكيل  ح���ول  �ت���ف���اق  �أي 
�لدويل  للتنظيم  �إ���ش��ارة  �أو غ��ريه يف 

لاإخو�ن �مل�شلمني. 
نائب  �أّن  �إىل  �ل�شياق،  ه��ذ�  يف  ي�شار 
�لتون�شية  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س 

توّعد رابطات حماية الثورة:

ال�سب�سى: نداء تون�س لن يحكم وحده ول �سبيل للتغّول..!
 نداء تون�س ي�سرتط على النه�سة القطع مع الإخوان امل�سلمني قبل اأي اتفاق حول ت�سكيل احلكومة اأو غريه

منذر الزنايدي : تون�س يف حاجة لرئي�س يكون فوق الأحزاب اجلبهة ال�سعبية تقاوم فكرة ال�ستقطاب الثنائي
النه�سة م�ستعدة للتحالف مع حزب نداء تون�س �سرط احرتام خ�سو�سيات كل حزب 

احلكومات حائرة يف التعامل مع املت�سددين العائدين من �سوريا  •• باري�ص-اأ ف ب:

مناطق  م��ن  �لعائدين  �ملقاتلني  م�شكلة  �م���ام  ح��ائ��رة  �حل��ك��وم��ات  تقف 
�لقتال مرددة بني وجوب �شجنهم �و �عادة تاأهيلهم، �ذ �ختار معظمها 

نهج �حلزم بينما يخترب بع�شها بر�مج تاأهيل مل تثبت بعد جدو�ها.
ك�شف  ع��دم  طالبا  فرن�شا  يف  �لره���اب  مكافحة  يف  كبري  م�شوؤول  وق��ال 

هويته لنكن و��شحني بر�مج �لتاأهيل مل تنجح يف �لوقت �لر�هن.
ففي �وروبا و�لوليات �ملتحدة وكذلك يف بلد�ن �ل�شرق �لو�شط و�خلليج 
تت�شاءل �ل�شرطة و�لق�شاة و�جهزة مكافحة �لرهاب عن كيفية معاملة 
�و  �شوريا  يف  مت�شددة  جماعات  �شفوف  يف  قاتلو�  �لذين  �ل�شبان  �لف 
�لعر�ق لدى عودتهم �ىل بلد�نهم، خا�شة ب�شبب �لتخوف من �نغما�س 

بع�شهم يف �لرهاب.

من مناطق �لقتال وبني �جلهود ملكافحة جتنيد �شبان ماأخوذين بافام 
�لدعاية �لتي يبثها �ملت�شددون ويحلمون بالرحيل لكنهم مل يفعلو� ذلك 
بعد. وذلك حقق جناحا �ف�شل بر�ي �مل�شوؤول عينه �لذي يعترب �ن خدمة 
�لت�شال �لهاتفي �لتي و�شعت يف فرن�شا يف ت�شرف �لقرباء و�لعائات 
�لربف�شور جون هورغان  در�س  �ملتحدة  �لوليات  �د�ة جيدة. ويف  ت�شكل 
�ملتخ�ش�س يف علم �لنف�س �ل�شيا�شي د�خل �ملركز �لدويل لدر��شة �لرهاب 

�لذي يديره يف جامعة بن�شلفانيا )�شرق( خمتلف �لرب�مج �لدولية.
وقال لفر�ن�س بر�س ��شاطر �لت�شكيك �لعام، م�شيفا يتعلق �لمر بتغيري 
طريقة تفكري هوؤلء �لفر�د، وذلك لي�س مبهمة �شهلة. فالبع�س يعتقد 

ويف �لونة �لخرية �قامت �ل�شلطات �لدمناركية مر�كز جتريبية لعادة 
�لتاأهيل حيث ي�شجل �ل�شبان بعد تقييم �ل�شرطة مل�شتوى خطورتهم، يف 

برنامج يت�شمن تدريبا وم�شاعد�ت ليجاد م�شكن وعمل.
ويف بريطانيا �ثار حتدث نائب مدير �شعبة مكافحة �لرهاب يف �ل�شرطة 
�ىل  ي�شعون  للذين  فقط  خم�ش�س  لكنه  مم��اث��ل  ب��رن��ام��ج  �ع��ت��م��اد  ع��ن 

�لذهاب ومل يقومو� بخطوتهم، موجة ��شتنكار �شديد.
�مام  �ول جهادي ميثل  م��ورو  على فافيان  باري�س حكم �خلمي�س  ويف 

�لق�شاء لدى عودته من �شوريا بعقوبة �ل�شجن ل�شبع �شنو�ت.
لكن �مل�شوؤول �لكبري نف�شه ميز بني حماولت �عادة �لتاأهيل لدى �لعودة 

ب�شذ�جة �نه ميكن �جللو�س معهم و�عادة غ�شل دماغهم: ذلك ل ينجح.
ذلك؟  �شينجح  هل  لكن  ومبتكرة  هامة  �لدمناركية  �لتجربة  �ن  وتابع 
لدي حتفظات. �ما �ن ذلك ل ينجح كما هي �حلال يف �غلب �لوقات �ل 

بالن�شبة لولئك �لذين عادو� �ىل طريق �ل�شو�ب، وهم عديدون.
و��شاف يف حالة �ل�شعوديني فان �مل�شكلة �لرئي�شية هي نق�س �ل�شفافية 
�نه لي�س  نتائج برناجمهم. وهم يقولون  �ل�شماح بتقييم  وحتفظهم يف 
علما �شحيحا وعلى ذلك �جاوبهم �ن مل تتمكنو� من تقييم ما تفعلون 

فا تفخرو� كثري� بالنتائج.
ويف تعليق ورد يف كتاب ن�شر موؤخر� عن نتائج �لربنامج �ملتبع يف باده 
عرب �جلر�ل �لندوني�شي تيتو كارنافيان م�شاعد رئي�س �لوكالة �لوطنية 
�ع�شاء  يجندون  �ملتطرفني  �ملنظرين  لن  ��شفه  عن  �لره��اب  ملكافحة 

جدد� ب�شكل �أ�شرع من متكننا من �عادة تاأهيل �ملتطرفني �ل�شابقني.

اأكد املرت�سح لالنتخابات 
ــة ورئــيــ�ــس  ــي ــس ــا� ــرئ ال
حـــــزب حـــركـــة نــــداء 
قائد  الــبــاجــي  تــونــ�ــس 
لن  حزبه  اأن  ال�سب�سي، 
يــحــكــم تــونــ�ــس وحـــده 
كافة  ت�سريك  و�سيتم 
ال�سيا�سية،  احل�سا�سيات 
ــاء اأي  ولـــن يــتــم اإقــ�ــس
ـــرتة  ـــف ال لن  طــــــرف 
ح�سا�سة جدا وت�ستدعى 

الوحدة الوطنية .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

 كلثوم كنو : املرزوقي �سّخر و�سائل الدولة خلدمة حملته النتخابية وتغّول على ح�ساب بقية املرت�سحني 
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العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
�لعود  لتجارة  �لليل  �ل�ش�����ادة/ن�شيم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لبخور و�لطيب رخ�شة رقم:CN 1183923 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/ن�شيم �لليل لتجارة �لعود و�لبخور و�لطيب

NASEEM AL LAIL OUD & INCENSE & PERFUMES TRADING

�ىل/��شو�ق خلياطة �ملاب�س �لن�شائية 
ASHWAQ LADIES DRESS TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملاب�س �لن�شائية - مبدعة )141٠9٠7.3(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لعود و�لبخور و�لطيب - بالتجزئة )4772٠٠9(

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

CN 1134476:لعرو�س لل�شيد�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فايز �شامل مو�شى عبيد �لزعابي %1٠٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �شامل مو�شى عبيد �لزعابي

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

CN 1318296:لركيب وزخرفة �حلجر ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد دروي�س ر��شد �لظاهري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شامبي عبد�لر�شول �حمد �لبلو�شي

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا زعيم �لكرك  

وفروعة رخ�شة رقم:CN 1131687 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد بال عبد�هلل �ملطوع �لظاهري %5٠
تعديل ن�شب �ل�شركاء

خليفة عبد�هلل حمد عبد�هلل �لغد�ين �لغفلي من 49% �ىل %5٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد بال عبد�هلل �ملطوع �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شرور علي لت�شليح كهرباء 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1068379 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 1*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/م�شرور علي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
MASROOR ALI AUTO ELECTRICAL REPAIRS

�ىل/م�شرور علي لقطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة 
MASROOR ALI NEW AUTOMOTIVE SPARE PARTS

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )453٠٠٠1(
تعديل ن�شاط/حذف ��شاح مكيفات هو�ء �ل�شيار�ت )452٠٠21(

تعديل ن�شاط/حذف ��شاح كهرباء �ل�شيار�ت و�شحن �لبطاريات )452٠٠٠5(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

للرجال رخ�شة رقم:CN 1123234 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد �شعيد عبيد ر��شد �لظاهري %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل بن �شاملني بن خادوم �لبلو�شي
�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

لتجارة �ملفرو�شات - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1027801-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

�لنجمة �لذهبية للحد�دة
رخ�شة رقم:CN 1391082 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
�شو�ت  �ل�ش�����ادة/و�دي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1197508:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان جا�شم عبيد حميد هال �لزعابي %1٠٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لبا�شط ب�شري حممد علي ح�شني

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لعجائب لقطع غيار 

�ل�شيار�ت �مل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1060429 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 3.5٠*1 �ىل 1*3.55

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �لعجائب لقطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة
WONDERS USED AUTO PARTS SHOP

�ىل/وندرز لقطع غيار �ل�شيار�ت 
WONDERS AUTO SPARE PARTS

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )453٠٠٠1(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �مل�شتعملة لل�شيار�ت )453٠٠٠3(

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�شت لتجارة �لليات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1429289 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

يون�س فتح علي �خلاجه من 5٠% �ىل %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة من�شور م�شطفى ح�شن �هلي %6٠
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ه�شام حممد �لزرعوين من 5٠% �ىل %35
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيادة هولي�شتيك لطب �ل�شنان

 رخ�شة رقم:CN 1148797 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �شعان عبد�هلل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �شعان عبد�هلل من 1٠٠% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خالد عبد�حلافظ من�شر �جلهوري من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خالد عبد�حلافظ من�شر �جلهوري من ٠% �ىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 15٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من ٠.2٠*٠.5٠ �ىل 5٠.٠*2٠.٠
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/عيادة هولي�شتيك لطب �ل�شنان
HOLISTIC DENTAL CLINIC
�ىل/عيادة هولي�شتيك لطب �ل�شنان ذ.م.م 

HOLISTIC DENTAL CLINIC LLC
تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع حمد�ن بناية �شقر بن حمد�ن �لفاحي �شقة رقم 3٠2 
�ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع حمد�ن طابق رقم 3 مكتب رقم 3٠2 بناية حامد بن خادم بن 

بطي �ل حامد / و�آخرون
�لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة  �لعان مر�جعة  �لعر��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

�شوب رخ�شة رقم:CN 1079466 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد ه�شام علي عبد�هلل �لق�شعوري %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف روز� خليفة عبدو
تعديل وكيل خدمات

حذف خمي�س �شامل خدوم �شعيد ك�شا�س �ملزروعي
�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1747770 بال�شم �لتجاري بدر �ل�شحر�ء 
بالغاء طلب تعديل  �ملوؤجرة  �لركاب باحلافات  لنقل 

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
تاورز للمقاولت  �ل�ش�����ادة/بارك فيو  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1656250 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �مل �شعيد ر��شد مطر �لبادي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف مبارك �شيف خليفة �لقمزي

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/بارك فيو تاورز للمقاولت �لعامة ذ.م.م

PARK VIEW TOWERS GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/جلف باور للمقاولت �لعامة ذ.م.م  
GULF POWER GENERAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

 رخ�شة رقم:CN 1100228 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ر�شيد �ل�شيد حممد �حمد �ل�شيباين من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ر�شيد �ل�شيد حممد �حمد �ل�شيباين من 1٠٠% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نونا حممد علي حممد حمي �لدين %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 15٠٠٠٠
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من 1*1 �ىل 2٠.٠*5٠.٠

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/بوزي �للكروميكانيكية

BOZO ELECTROMECHANIC
�ىل/بوزي �للكروميكانيكية ذ.م.م 

BOZO ELECTROMECHANIC LLC
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمو�ج �لعالية 

CN 1126228:لبيع �لدو�ت �لكهربائية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �نور نا�شر �شوين مبارك �ل�شام�شي %1٠٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شاعد علي مرزوق حممد �لنعيمي

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعــــــــــالن
د�ما�س  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لين للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1119130 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد دروي�س ر��شد �لظاهري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شامبي عبد�لر�شول �حمد �لبلو�شي

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

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

 CN 1833703:لكهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11259 بتاريخ 2014/11/17

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��ات )ق���ط���اع �لنقل 

�لبحري( بان /�سركة نفط ابوظبي املحدودة اليابان قد تقدم 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��ر����س  له  كل من  على 

مدة  خ��ال  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 6٠ يوما من تاريخ هذ� �لعان.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
       ADZ 1 - �أ - د - ز 1                         جديد                      جديد
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املال والأعمال

املنتدى الرابع لال�ستثمار اخلليجي املغربي ينطلق 28 نوفمرب بالدار البي�ساء

البيئة واملياه توقع اتفاقية ل�ستزراع الأ�سماك وزيادة اإنتاجها يف الدولة 
ع�شرة مايني  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  �ن��ت��اج  �شيتم  بالدولة حيث  �ل�شماك  �إن��ت��اج 
�شنو�ت  ث��اث  بعد  حمليا  �لقت�شادية  �لبحرية  �لأ���ش��م��اك  م��ن  ��شبعية 
�لهامور  �لوروب��ي مثل  تتمتع بجودة عالية متو�فقة مع معايري �لحت��اد 

و�ل�شبيطي و�ل�شعم و�لقابط.
تاأتي هذه �جلهود يف �إطار �هتمام �ل��وز�رة باملحافظة على �لبيئة �لبحرية 
�مل�شائد  على  �ل�شيد  جهد  وتخفيف  و��شتد�متها  �لطبيعية  وث��رو�ت��ه��ا 
�أحد  يعترب  �ل��ذي  بالدولة  �لأ�شماك  �إن��ت��اج  زي��ادة  يف  و�مل�شاهمة  �لطبيعية 
نائب  �لزعابي  �أح��م��د جمعه  و�أ���ش��اد معايل  �ل��غ��ذ�ئ��ي.  �لأم���ن  رك��ائ��ز تعزيز 
وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س جلنة تنفيذ مبادر�ت رئي�س �لدولة بالتفاقية 
�لتي تهدف �إىل تطوير �حلياة .. موؤكد� �أهمية تعزيز �لأمن �لغذ�ئي ورفد 

�لبيئة �لبحرية باملو�رد �لتي حتميها وتزيد من �نتاجها.

•• دبي-وام:

لإد�رة  �مل��زده��رة  �لوطنية  �ل�شركة  مع  �تفاقية  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  وقعت 

لاأبحاث  خليفة  �ل�شيخ  م��رك��ز  مفق�س  و�إد�رة  لت�شغيل  �مل����ز�رع  وت�شغيل 
�لبحرية باأم �لقيوين �لذي مت �إن�شاوؤه بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة. 
وي�شمل �ملفق�س �إنتاج يرقات و�إ�شبعيات �لأ�شماك �لقت�شادية حمليا و�إعادة 

طرحها يف �لعديد من �خلري�ن و�ملناطق �لبحرية �ملحمية يف �لدولة.
وزيادة  �لأ�شماك  ل�شتزر�ع  متكامل  برنامج  تنفيذ  �إىل  �لتفاقية  وتهدف 

اأبوظبي ت�ست�سيف موؤمتر ومعر�س الفران�سايز 2014 
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غد� �لثاثاء �أعمال وفعاليات �لدورة �لثانية ملوؤمتر ومعر�س 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  تنظمه  �ل���ذي  �لعاملي   2014 �لفر�ن�شايز 
�أبوظبي يف فندق جمري� �أبر�ج �لحتاد . ي�شارك يف �لفعاليات 160 
�لعامل  ق���ار�ت  خمتلف  م��ن  دول��ة   17 م��ن  وموؤ�ش�شة  وهيئة  �شركة 
�إ�شافة �إىل عدد كبري من خرب�ء وروؤ�شاء ومدر�ء �لفر�ن�شايز يف دولة 
�لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وبريطانيا و�شنغافورة وكوريا 
�لبنوك  م��ن  ع��دد  ممثلي  �إىل  وم�شر..�إ�شافة  وماليزيا  �جلنوبية 
م�شاريع  بتمويل  و�ملهتمة  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة  و�لأجنبية  �لوطنية 
�لفر�ن�شايز . و�أكد �أكر من 700 �شخ�س من خمتلف دول �لعامل 

و�ل��ت��دري��ب �مل��و����ش��ات و�ل��ن��ق��ل و�ل�����ش��ك��ك �حل��دي��دي��ة ز�ل��ط��اق��ة و�ملعادن 
�لعمال  �شاحبات  بني  �لتعاون  وتعزيز  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�ملوؤ�ش�شات 

�خلليجيات و�ملغربيات.
 و�أكدت ورقة عمل �أعدتها �لأمانة �لعامة لاحتاد �أن �لعاقات �لقت�شادية 
�خلليجية �ملغربية �شهدت نقلة نوعية خال �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية بعد �أن 
باتت �ملغرب ت�شكل وجهة ��شتثمارية جاذبة للم�شتثمرين �لعرب و�خلليجيني 
خا�شة يف قطاع �لعقار و�ل�شياحة م�شتفيدين من �لإ�شاحات �لقت�شادية 
�لتي �تخذتها �ملغرب لدعم �ل�شتثمار يف قطاع �لزر�عة و�ل�شياحة و�لعقار 

و�لبناء و�لت�شييد.
على�لعامل  �لن��ف��ت��اح  �ل��ع��م��ل  ورق���ة  ح�شب  �ل���ش��اح��ات  ت��ل��ك  وت�شمنت   
�خل��ارج��ي وت��ن��وي��ع وت��و���ش��ي��ع د�ئ����رة �ل��ع��اق��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة و�لتخفي�س 
حق  و�شمان  و�ل�شياحة  و�لت�شنيع  �لعقار  قطاعات  يف  �ل�شريبي  و�لإعفاء 
جانب  �إىل  و�شيط  دون  لاأجانب  �ل�شتثمار  وحق  لاأجانب  �لعقار  متلك 
�شعي �ملغرب لإقامة مناطق �شناعية و�قت�شادية مناط��ق ح���رة و�إن�شاء مدن 
و�أو�شحت  �لتحتية.  �لبنية  بتطوير  �هتمامها  �إىل  �إ�شافة  جديدة  �شكنية 

•• اخلرب-وام: 

يعقد �مللتقى �لر�بع لا�شتثمار �خلليجي �ملغربي و�ملعر�س �مل�شاحب له يف 
�لد�ر �لبي�شاء باملغرب يومي 82 و92 نوفمرب �جلاري حتت رعاية �مللك 
حممد �ل�شاد�س عاهل �ملغرب لبحث �شبل تعزيز �لتعاون بني �جلانبني يف 
عدد من �لقطاعات �لقت�شادية. وينظم �ملنتدى �حتاد غرف دول جمل�س 
�ملتحدة  �لأمم  �ملغربية ومنظمة  بالتعاون مع �حلكومة  �لتعاون �خلليجي 
لاأغذية و�لزر�عة �لفاو ووكالة �خلليج �لعربي لاإعام و�لت�شال. و�أكد 
�حتاد غرف جمل�س �لتعاون �خلليحي �أن �أهمية �مللتقى تكمن يف �ل�شتفادة 
�ملغربية  و�ململكة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ملتوفرة  �لفر�س  من 
وزي��ادة حجم  �ملغاربة  ونظر�ئهم  �خلليجيني  �لتو��شل بني  قنو�ت  وتعزيز 
و�ل�شتثمار.  لل�شر�كة  �آفاق جديدة  فتح  و  �لتجاري بني �جلانبني  �لتبادل 
و�شريكز �مللتقى على بحث تعزيز فر�س �آفاق �ل�شتثمار �ل�شر�كة �خلليجية 
و�ل�شناعة  �لغذ�ئي  و�لم��ن  �لزر�عة  مثل  �لقطاعات  من  عدد  يف  �ملغربية 
و�لبتكار  �لعلمي  �لبحث  جانب  �إىل  �لب�شرية  �مل���و�رد  و�لعقار  و�ل�شياحة 

ورقة �لعمل �أن �لتبادل �لتجاري بني دول �ملجل�س و�ملغرب يعترب حمدود� 
ن�شبيا مقارنة بالأ�شكال �لأخرى من �لتعاون حيث مل يتجاوز 5.3 مليار 
دولر عام 2102 �أكر من 09 يف �ملائة منها يعود لتبادل �ل�شعودية مع 

�ملغرب.
021 مليار  باملغرب م�شتوى  �ل�شتثمار�ت �خلليجية  تتجاوز  �أن  ويتوقع   
�ل�شناعة  ق��ط��اع��ات  يف  و���ش��ت��رك��ز  �ملقبلة  �لع�شر  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���ال  دولر 
�ملتاحة  �لبيانات  فيه  ت�شري  �ل��ذي  �لوقت  يف  و�لطاقة  و�لزر�عة  و�ل�شياحة 
�إىل �أن �ل�شتثمار�ت �خلليجية باملغرب �رتفعت بن�شبة 42 يف �ملائة يف �لعام 
�خلليجية  �ل�شتثمار�ت  �إجمايل  وبلغ   .1102 بالعام  مقارنة   2102
�جلارية يف �ملغرب يف �ل�شنو�ت �لع�شر �لأخرية 5 مليار�ت دولر من �شمنها 
��شتثمار�ت بقيمة 5.2 مليار دولر ماز�لت قيد �لإجناز كما �ن هناك زيادة 
ودعا  �ل�شياحية.  �مل�شاريع  يف  �ملغرب  يف  �خلليجية  �ل�شناديق  ��شتثمار  يف 
�ل��ت��ع��اون �خلليجي عبد�لرحيم  دول جمل�س  غ��رف  �ل��ع��ام لإحت���اد  �لأم���ني 
نقي �إىل �ل�شر�ع باإعان �لدخول يف �ملفاو�شات من �أجل �لتو�شل لتفاقية 
�لتجارة �حلرة بني دول �ملجل�س و�ملغرب وتوظيف برنامج �لدعم �خلليجي 

من �أجل خلق م�شاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع �خلا�س �خلليجي دور 
رئي�شي يف تنفيذها وتقدمي �لت�شهيات �لتي ت�شاهم يف رفع معدلت حجم 
�لتبادل �لتجاري و�لعمل على جعل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي مركز� 
�آ�شيا ودعوة �جلانب �ملغربي ل�شتثمار روؤو�س  لإعادة ت�شدير �ملغرب لدول 
لعقد  �لإ�شامية  �لبنوك  �أم���و�ل  روؤو����س  ذل��ك  �خلليجية مب��ا يف  �لأم���و�ل 
�أهمية  و�أك��د  �ل�شتثمار.  د�ئ��رة  وتو�شيع  �لقت�شادية  �ل�شفقات  من  �ملزيد 
جناح  على  وم�شاعدتها  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  باملوؤ�ش�شات  �لهتمام  زي��ادة 
�ملتاحة  للفر�س  �لكايف  �لرويج  بر�مج  و�إت��اح��ة  �جلانبني  يف  ��شتثمار�تها 
�ل�شناعة  لي�شمل  �ملغرب  يف  �خلليجية  �ل�شتثمار�ت  وتنويع  لها  و�ملائمة 
وخا�شة  �خلليجي  �ل�شوق  لتغذية  منتجاتها  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  و�ل��زر�ع��ة 
�لغذ�ء لا�شتفادة من �لإمكانيات �لزر�عية �ل�شخمة للمغرب. و�شدد على 
�لفندقية  �مل�شاريع  و�إقامة  �ل�شياحة  جمال  يف  �لتعاون  �آف��اق  تعزيز  �أهمية 
و�ملنتجعات �إ�شافة �إىل فتح �ملجال �أمام �ل�شتثمار�ت �خلليجية لا�شتثمار 
يف قطاع �ل�شناعات �لزر�عية �لغذ�ئية و�إقامة �مل�شاريع �مل�شركة و�ل�شتثمار 

يف م�شاريع تخزين �ل�شلع و�إعادة ت�شديرها. 

م�شاركتهم يف �أعمال �ملوؤمتر و�ملعر�س �لتي ت�شتمر مدة يومني فيما 
فر�ن�شايز  مل�شاريع  جن��اح  ق�ش�س  من  ع��دد  ��شتعر��س  خالها  يتم 
ومعر�س  م��وؤمت��ر  تنظيم  وي���اأت���ي  وم�����ش��ري��ة.  وخليجية  �إم��ار�ت��ي��ة 
�لفر�ن�شايز �لعاملي يف دورته �لثانية بعد �لنجاح �لذي حققته �لدورة 
�لدورة وخا�شة  و�أعمال تلك  �لو��شعة يف فعاليات  و�مل�شاركة  �لأوىل 
من قبل رو�د �لأعمال و�مل�شتثمرين و�ل�شباب �ملو�طن.. و تعد �ملرة 
ق�شايا  حول  متخ�ش�س  ومعر�س  موؤمتر  فيها  ينظم  �لتي  �لثانية 
�شركات  وي�شتقطب  �أب��وظ��ب��ي..  �إم���ارة  يف  �لفر�ن�شايز  ومو�شوعات 
تعنى  دولية  موؤ�ش�شات  ومتابعة  باهتمام  ويحظى  عاملية  وموؤ�ش�شات 
لرو�د  ب�شكل خا�س  �لفر�ن�شايز  �ل�شتثمار يف جمال  بتوفري فر�س 

�لأعمال و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات يف �لدولة .

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يح�سد جائزة �سي تريد البحرية عن فئة متويل ال�سحن البحري

حتت عنوان احللول القانونية لتح�سني م�سار التطوير العقاري 

غرفة عجمان تنظم الندوة القانونية الثالثة �سمن �سل�سلة الندوات القانونية
الندوة �سهدت ما يزيد عن 300 من املهتمني بالتطوير العقاري 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي �لإ�شامي،  �أعلن م�شرف 
جم����م����وع����ة �خل�������دم�������ات �مل����ال����ي����ة 
�لإ���ش��ام��ي��ة �ل����ر�ئ����دة، �م�����س عن 
ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ج���ائ���زة ���ش��ي تريد 
�ل�شحن  متويل  فئة  عن  �لبحرية 
تريد  �شي  �لبحري. ومتنح جائزة 
�ل���ب���ح���ري���ة ت���ق���دي���ر�ً ل����اإجن����از�ت 
تبذلها  �لتي  �لفريدة  و�مل�شاهمات 
�ل�شحن  جم������ال  يف  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ملنطقة.  يف  �لبحرية  و�خل��دم��ات 
�لبحرية  تريد  �شي  جائزة  وتّقيم 
�لبحري  �ل�شحن  متويل  فئة  ع��ن 
م��ن خ��ال �مل��ق��ارن��ة ب��ني �خليار�ت 
يوفرها  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  و�ل�شيا�شات 
كل م�شرف على حدى، بالإ�شافة 
و�لأد�ء  �ل�شت�شارية  �خلدمات  �إىل 

�ملايل �لعام لكل م�شرف.
�أبوظبي  م�����ش��رف  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�أ�ش�س وحدة متويل  �لإ�شامي قد 
 2013 �ل����ع����ام  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�ملنظم و�خلدمات  بال�شحن  معنية 
�أخرى  فئات  عن  ف�شًا  �لبحرية، 
ل��ت��م��وي��ل �لأ�����ش����ول. وك���ان���ت روؤي���ة 
�مل�شرف �آن��ذ�ك تهدف �إىل حتقيق 
مل��ث��ل ه����ذ� �لنوع  �إق��ل��ي��م��ي��ة  ري������ادة 
�ل�شنتني  ويف  �ل���ت���م���وي���ات.   م���ن 

حيث  �لقطاع،  ه��ذ�  عماء  خدمة 
عدٍد  ت�شهيل  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف  ع��م��ل 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة و�لتي  �ل�����ش��ف��ق��ات  م��ن 
ورفعت  ريادته  من  ع��ززت  بدورها 
و�لعرو�س  �خلدمات  على  �لطلب 
�لتي  �لإ�����ش����ام����ي����ة  �مل�������ش���رف���ي���ة 
يقدمها. ولقد �أ�ش�شنا نظاماً عاملي 
�مل�شتوى يخت�س بتمويل �ل�شركات 
�ل�شتثمارية،  �مل�شرفية  و�لأعمال 
مالية  حلول  لتقدمي  جمهز  وه��و 
متطلبات  م��ع  ت��ت��اءم  متخ�ش�شة 
عمائنا. وبناًء على ما تقدم، بات 
م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي و�حد�ً 
�ل�شتثمارية  �مل�شارف  �أف�شل  من 

�لإ�شامية يف �ملنطقة. 
�لإ�شامي  �أبوظبي  م�شرف  ويعد 
�لإ�شامية  �مل�����ش��ارف  �أ���ش��رع  �أح���د 
ح�شد  ح���ي���ث  �مل���ن���ط���ق���ة،  يف  من������و�ً 
23 جائزة  �ل��ع��ام �جل����اري  خ���ال 
مب����ا يف ذل�����ك ج����ائ����زة �ل���ت���م���ي���ز يف 
�ل�شريعة  �لآل���ي���ة  �مل��ع��اجل��ة  جم���ال 
 ،  STP و�إي��د�ع��ات��ه��ا  للتحويات 
�إ�شامي  م�شرف  �أف�شل  وج��ائ��زة 
يف دول��ة �لإم����ار�ت م��ن قبل جملة 
�إىل  بالإ�شافة   ، فاينان�س  جلوبال 
�أف�شل م�شرف �إ�شامي يف منطقة 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط وذل���ك م��ن قبل 

جملة ذ� بانكر .

بالإ�شافة �إىل �شركة ز�خر مارين. 
بهذه  �مل�����ش��رف  ف��وز  على  وتعليقاً 
عثماين،  ع������ارف  ق�����ال  �جل�����ائ�����زة، 
�ل����رئ����ي���������س �ل����ع����امل����ي ل���ل���خ���دم���ات 
م�شرف  يف  للموؤ�ش�شات  �مل�شرفية 
�أب��وظ��ب��ي �لإ���ش��ام��ي:  ت��وؤك��د هذه 
�مل�شرف يف منو  م�شاهمة  �جلائزة 
قطاع �لأعمال �لبحرية وتفانيه يف 

�لإمد�د، و�شركات �شناعة وت�شغيل 
بعمليات  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل�������ش���ف���ن 

�لإن�شاء�ت يف �أعماق �لبحار.
يف  �مل�����ش��رف  �شفقات  �أب���رز  وت�شم 
�ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري ك���ًا م��ن �شركة 
�خلليج للخدمات �لبحرية و�شركة 
�لوطنية  �ل��ب��رول��ي��ة  �لإن�������ش���اء�ت 
و�شركة ماريدر�يف و�شركة �أركون، 

�أبوظبي  م�شرف  ق��ام  �ملا�شيتني، 
�لإ������ش�����ام�����ي م�����ن خ������ال وح�����دة 
�ملتخ�ش�شة هذه برتيب  �لتمويل 
لعماء  ع��دي��دة  متويل  ت�شهيات 
قطاع  عمل  جم���الت  خمتلف  م��ن 
و�لعمليات  �ل���ب���ح���ري  �ل�������ش���ح���ن 
�شركات  ذل�����ك  يف  مب����ا  �ل���ب���ح���ري���ة 
و�شفن  �ل��ن��ف��ط  ن���اق���ات  ت�����ش��غ��ي��ل 

�لمارة  وجمتمع  �ع�شائها  جت��اه 
ب��ت��ق��دمي ك��اف��ة �ن����و�ع �ل��دع��م، هذ� 
�ملكاتب  م���ن  �ل���رع���اة  ت��ك��رمي  ومت 
مكتب   � �جلناحي  مكتب  �لعقارية 

�لر��شخون .  

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
�لثالثة  �لقانونية  �لندوة  عجمان 
�لقانونية  �حل���ل���ول  ع���ن���و�ن  حت���ت 
�لعقاري  �لتطوير  م�شار  لتح�شني 
يف فندق �لق�شر بعجمان، بالتعاون 
م���ع د�ئ������رة �لأر������ش����ي و�لأم������اك 
وم��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل��ع��ق��اري يف 
�ل�شيخ  رعاية  وذل��ك حتت  عجمان 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ل�شياحية،  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س 
وت���اأت���ي �ل���ن���دوة �ل��ق��ان��ون��ي��ة �شمن 
�لتي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل���ن���دو�ت  �شل�شة 
�لعام  م���د�ر  على  �ل��غ��رف��ة  تنظمها 
ل��ت�����ش��ت��ه��دف �أك������رب ����ش���ري���ح���ة من 
وكذلك  �لغرفة  ومنت�شبي  �ع�شاء 
وتوجهات  بعمل  �لعاقة  �أ�شحاب 

�لغرفة من �ملجتمع �ملحلي.
ق���دم �ل��ن��دوة ���ش��ع��ادة ع��ب��ا���س �لنيل 
بديو�ن  �ل���ق���ان���وين  �مل�����ش��ت�����ش��ار   –
عجمان  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وح�شر �لندوة �لقانونية �أكر من 
�لعقاري،  بالتح�شني  مهتم   300
و�جلهات  �ل��دو�ئ��ر  ممثلي  وكذلك 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة و�لحت����ادي����ة 
و�ل�شت�شار�ت  �مل��ح��ام��اة  وم��ك��ات��ب 

�لقانونية.

انتعا�س عقاري
و�أك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل ب��ن حممد 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��وي��ج��ع��ي 
و���ش��ن��اع��ة عجمان  غ���رف���ة جت�����ارة 
�لت�شريعات  ت��ط��وي��ر  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
يف  �لعقاري  بالتطوير  تتعلق  �لتي 
�لقطاع  �إىل  �لن��ت��ع��ا���س  ع���ودة  ظ��ل 
�لعقاري يف �لدولة و�شرورة تعريف 
و�مل�شتثمرين  �لأع�����م�����ال  رج������ال 
و�لت�شريعات  �مل���ع���ل���وم���ات  ب��ك��اف��ة 
�ل���ت���ي حت��ف��ظ حقوق  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�جل��م��ي��ع و�ل����ش���ت���ف���ادة م���ن در����س 
�لأزمة �ملالية �لعاملية �لتي ع�شفت 

عموما وعجمان خ�شو�شا ل�شيما 
كبرية  �شريحة  خدمت  �ل��ن��دوة  �ن 
�لعقار�ت  مب��ج��ال  �ل��ع��ام��ل��ني  م���ن 
�مل�شتاأجرين  جانب  �ىل  و�ملقاولت 
مم��ا ي��وؤك��د �ل���ت���ز�م غ��رف��ة عجمان 

ت��خ��دم �ل���ن���دوة رج����ال �ل���ق���ان���ون و 
ماك �لأر��شي و�شركات �ملقاولت 

و�ملهند�شني �ل�شت�شاريني.

تاريخ التطور العقاري
عبا�س  �شعادة  ق��دم  �لندوة  وخ��ال 
���ش��رح مف�شل وو�����ش���ح عن  �ل��ن��ي��ل 
لت�شريعات  �ل���ت���اري���خ���ي  �ل���ت���ط���ور 
�لعقاري  �ل��ت��ط��وي��ر  وم���ع���ام���ات 
�أوروب�����������ا و�ل���������ش����رق �لأو�����ش����ط  يف 
و�لمار�ت، و�أبرز �لأخطاء �ل�شائعة 
�لتطوير  ومعامات  ممار�شات  يف 

�لعقاري يف �لدولة.
ويف ختام �لندوة �أ�شاد كافة �حل�شور 
�لطفرة  م���ع  وت��و�ف��ق��ه��ا  ب���ال���ن���دوة 
�لمار�ت  ت�شهدها  �لتي  �لعقارية 

باقت�شاد �لعديد من بلد�ن �لعامل 
�لتنمية  م�شرية  تعزيز  �أج��ل  وم��ن 

�لقت�شادية.
وخال كلمته �لفتتاحية بالندوة 
رح������ب ع����ب����د�هلل ع���م���ر �مل����رزوق����ي 
مدير عام غرفة عجمان بالنابة، 
ب����احل���������ش����ور و�أ���������ش��������اد ب���ح���ر����س 
�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن ع����ل����ى �حل�������ش���ور 
وتابع  �ل����ن����دوة  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة 
�شتو�شح  �ل���ي���وم  ن�����دوة  �أن  ق���ائ���ا 
�شيحتاجونه  م���ا  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
قطاع  تهم  قانونية  ح��ل��ول  م��ن  يف 
�لعمال، و�همية �لوعي بالقو�نني 

يف �لقطاع �لعقاري يف �لدولة .
دور غرفة عجمان

�لغرفة  دور  توؤكد  �لندوة  �أن  و�أك��د 

لنف�س �لبر�ج و�لتي بلغت 1789 
�ملعامات  ، وفيما يتعلق باجمايل 
�لعقاري  �لتنظيم  ملوؤ�ش�شة  �ملنجزة 
قد   2012 ل��ع��ام  عجمان  ب��ام��ارة 

و�شلت �ىل 3698 معاملة.

اأهمية الندوة
�مل�شت�شار  �لنيل  و�أكد �شعادة عبا�س 
حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ق��ان��وين 
ع����ج����م����ان ع����ل����ى �ه����م����ي����ة �ل����ن����دوة 
لت�شليطها �ل�شوء على �لعديد من 
�فرزتها  �ل��ت��ي  �لقانونية  �مل�شاكل 
�لتطوير  وم��ع��ام��ات  مم��ار���ش��ات 
�لعقاري يف �لدولة خال �ل�شنو�ت 
�لتعرف  �ملا�شية وحماولة  �لقليلة 
ع��ل��ى مفهوم  وب�����ش��ورة ���ش��ح��ي��ح��ة 

�ل����ت����ج����اري  �ل����ن���������ش����اط  دع��������م  يف 
جمتمع  جت�������اه  وم�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا 
ثقافة  بن�شر  و�لتز�مها  �لع��م��ال، 
�ع�شائها،  و�شط  �لقانوين  �لوعي 
�قت�شادية وقانونية يف  بيئة  خللق 
�لعملية  �لو�شائل  تت�شمن  �لإم��ارة 
�ل��ف��ع��ال��ة حل��ل �مل��ن��ازع��ات �ل��ت��ي قد 
تن�شاأ نتيجة للعاقات �لقت�شادية 
�جمايل  �ن  �ف�����اد  ك��م��ا  �مل���ت���ن���وع���ة، 
للوحد�ت  �مللكية  �شهاد�ت  ����ش��د�ر 
�لعقارية للم�شاريع بامارة عجمان 
�بر�ج  ك��ا م��ن  2011 يف  ع��ام  يف 
و�بر�ج  �لر��شدية  و�بر�ج  �لنعيمية 
�خل��ور و�ب���ر�ج �ل��ه��ور�ي��زون و�بر�ج 
و�شل  �لفالكون  و�ب��ر�ج  �لكورني�س 
 2012 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   706 �ىل 

ب��ي��ع �ل���ع���ق���ار ع��ل��ى �خل���ري���ط���ة مع 
لهذ�  �شليم  ق��ان��وين  تكييف  و�شع 
�لعقد يتفق مع و�ق��ع �حل��ال ومع 
�أحكام �ل�شريعة �لإ�شامية و�أحكام 
�ل��ق��و�ن��ني �ل��و���ش��ع��ي��ة �ل�����ش��اري��ة يف 
�لندوة  �همية  ت��اأت��ي  كما  �ل��دول��ة، 
وهامة  ك���ب���رية  ���ش��ري��ح��ة  ل��ت��خ��دم 
بحيث  عجمان  غرفة  �أع�شاء  من 
م�شروعات  ت��ع��ر  �أو  �إزده�������ار  �أن 
ي���وؤث���ر ب�شكل  �ل��ع��ق��اري  �ل��ت��ط��وي��ر 
�لتنمية  مبا�شر وفعال على حركة 
�لق��ت�����ش��ادي��ة ب��وج��ه ع���ام و�إزده�����ار 
بدوره  �شيوؤدي  �لعقاري  �لتطوير 
و�لت�شييد  �ل��ب��ن��اء  ق��ط��اع  لإزده�����ار 
�لقطاعات  �أه��م  و�ل��ذي يعترب من 
كما  �ل���دول���ة،  �إق��ت�����ش��اد  يف  �ملنتجة 

مليون درهم �سايف اأرباح �سعاع كابيتال   26.2
% يف الربع الثالث من 2014 بزيادة 627.8 

مبقد�ر  �مل�شاريف  �إج��م��ايل  �نخف�س  كما  �شنوي  �أ�شا�س 
4.9 مليون درهم لتبلغ 45.9 مليون درهم خال نف�س 
�لفرة. و�رتفعت �إير�د�ت �شعاع كابيتال �إىل 188 مليون 
درهم يف �ل�شهور �لت�شعة �لأوىل من �لعام �حلايل بزيادة 
�لعام  م��ن  �ل��ف��رة  بنف�س  مقارنة  �مل��ائ��ة  يف   40 ن�شبتها 
�ملا�شي. و�أ�شارت �لبيانات �ملالية �إىل �رتفاع قيمة �لر�شيد 
�لنقدي لل�شركة و�إيد�عاتها لدى �مل�شارف بن�شبة 17.1 
221.8 مليون درهم  �ملائة لت�شل  يف 
مقارنة مع نهاية �لعام �ملا�شي . وبلغت 
�ل�شركة  لأ���ش��ول  �لإج��م��ال��ي��ة  �لقيمة 
بارتفاع  درهم  مليون  و/499  مليار� 
 489 و  مليار  بنحو  مقارنة  طفيف 
مليون درهم يف نهاية دي�شمرب 2013 
 338.2 �ملطلوبات  �إج��م��ايل  بلغ  كما 
 10 ن�شبته  بانخفا�س  دره���م  مليون 
�ملا�شي.  �لعام  بنهاية  �ملائة مقارنة  يف 
و�أكد �ل�شيخ مكتوم بن ح�شر �آل مكتوم 
رئي�س جمل�س �لإد�رة �لتنفيذي ل�شعاع 
كابيتال يف ت�شريح �شحايف له �أن هذه 
هي  �ل�����ش��رك��ة  حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج 
وفرة  �لربعي  �ل�شعيد  على  �لأق��وى 
�لت�شعة �أ�شهر منذ عام 2009. وقال 
�إن وحد�ت �أعمال �ل�شركة كافة حققت مكا�شب قوية على 
�أ�شا�س �شنوي .. لفتا �إىل �أن �لر�شوم و�لعمولت �شاهمت 
يف هذه �لنتائج �ملمتازة �إذ منت ب�شكل كبري بف�شل �لأد�ء 
�ل�شتثمار  ووح��دة  �لأ�شول  �إد�رة  وح��دة  لكل من  �ملتميز 

�مل�شريف. 

••  دبي-وام:

بلغت �لأرباح �ل�شافية �لتي حققتها �شركة �شعاع كابيتال 
�ل��ع��ام �حلايل  �لثالث م��ن  �ل��رب��ع  � خ��ال  دب��ي  � ومقرها 
26.2 مليون درهم بزيادة كبرية بلغت ن�شبتها 627.8 
يف �ملائة مقارنة باأرباح نف�س �لفرة من �لعام �ملا�شي �لتي 
بلغت 3.6 مليون درهم مدفوعة بارتفاع �شايف ر�شومها 

وع���م���ولت���ه���ا. وب���ذل���ك ت�����ش��ل �لأرب������اح 
 40.7 �إىل  كابيتال  ل�شعاع  �ل�شافية 
�لت�شعة  �ل�شهور  خ��ال  دره���م  مليون 
مقارنة  �حل������ايل  �ل����ع����ام  م����ن  �لأوىل 
نف�س  خ���ال  ب��ه��ا  م��ن��ي��ت  ق��د  بخ�شائر 
 960 بلغت  �ملا�شي  �لعام  من  �لفرة 
�أل��ف دره��م. و�أف��ادت بيانات مالية ربع 
�شنوية �شدرت عن �شعاع كابيتال �م�س 
�رتفع  �ل�شركة  �إي�����ر�د�ت  �إج��م��ايل  ب���اأن 
�لربع  درهم خال  71.8 مليون  �إىل 
ن�شبته  بنمو  �حل��ايل  �لعام  �لثالث من 
�ملائة مقارنة بنف�س �لفرة  31.1 يف 
�أن �شايف  �مل��ا���ش��ي. وب��ي��ن��ت  �ل��ع��ام  م��ن 
 19.4 �إىل  �رتفع  و�لعمولت  �لر�شوم 
�لثالث من  �لربع  مليون دره��م خال 

�لعام �حلايل بزيادة مقد�رها 7.5 مليون درهم مقارنة 
�لبيانات  و�أو���ش��ح��ت   .2013 ع��ام  م��ن  نف�شها  بالفرة 
من  �مل���د�رة  �ل�شناديق  يف  �ل�شركة  ��شتثمار�ت  �أن  �ملالية 
قبلها حققت �أرباحا بلغت 20.3 مليون درهم يف �لربع 
8.2 مليون درهم على  �لعام �حلايل بزيادة  �لثالث من 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لنا لا�شت�شار�ت 

CN 1010935:لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شامل �شعيد �لدبي �لدرمكي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شرى خلف عيد �شيف باجلافلة �ملن�شوري

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

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

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:مركز بد��شنج للتجميل ذ.م.م
BEDASHING BEAUTY LOUNGE طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: بد��شنج مركز جتميل

�ملودعة بالرقم:214212       بتاريخ:2٠14/7/8 م
با�ش��م:مركز بد��شنج للتجميل ذ.م.م

وعنو�نه:خليفة �أ �س.ب: 59735 هاتف: ٠2441٠777 فاك�س: ٠2441٠771 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44 مركز تدليك و��شرخاء ن�شائي حمام �شرقي للن�شاء مركز 

جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء . 
 BEDASHING BEAUTY و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن بد��شنج ويدنوها مركز جتميل ويقابلها 

 . LOUNGE
�ل�ش��ر�طات:. 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:�أنظمة ر�بي�شكان لتجارة �للكرونيات ذ.م.م 
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: rapiscan ر�بي�شكان

�ملودعة بالرقم:2٠6922       بتاريخ:2٠14/2/27 م
با�ش��م:�أنظمة ر�بي�شكان لتجارة �للكرونيات ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي �مل�شفح �ل�شناعية �س.ب: 11٠438 هاتف: ٠25552466 فاك�س: ٠25552467 
لاجهزة  �لغيار  قطع  ومتديدها  �لكهربائية  �لدو�ت  بالفئة:9  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�لكهربائية و�للكرونية �لجهزة �للكرونية �لدقيقة �جهزة �لنذ�ر و�ملر�قبة . 
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن )ر�بي�شكان( باللغة �لعربية ب�شكل مميز وكبري باللون �لزرق وحرف ك 
�ملنت�شف بخط  i مف�شول من  باللون �لزرق وحرف  باللغة �لجنليزية  �بي�س ويدنوها )(  مف�شول بخط 
 An OSI Systems باللون �لزرق باللغة �لجنليزية يدنوها systems باللون �لبي�س ��شفلها كلمة

�لبي�س.  باللون  خلفية  على  �ل�شكل  �لجنليزية  باللغة  �لرمادي  باللون   Company
�ل�ش��ر�طات:. 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 198146   بتاريخ :  19 / ٠9 / 2٠13م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  2٠٠م

با�ش��م:  ��س �يه �آي �شي موتور كوربوري�شن ليمتد
وعنو�نه: غرفة 5٠9 مبنى 1 ، 563 �شونغتاو روود، زهانغجيانغ هاي-تيك بارك،  �شنغهاي، 2٠12٠3، جمهورية 

�ل�شني �ل�شعبية.
و�ل�شكك  و�لبحر  و�جل��و  �ل��رب  �لنقل عن طريق  : مركبات  �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
لنبهار  �مل�شادة  �لأجهزة  للمركبات،  �ل�شرقة  �شد  �أجهزة  �ل�شيار�ت،  عجات  �إط��ار�ت  �ل�شيار�ت،  �حلديدية، 
�أجهزة نقل  �لربية،  للمركبات  �لو�شات  �ل�شيار�ت،  �إط��ار�ت  للمركبات،  �ل��دور�ن  �إ�شار�ت  للمركبات،  �لب�شر 
�ل�شيار�ت،  هياكل  لل�شيار�ت،  �ل�شدمات  ما�شات  �لربية،  للمركبات  �لدفع  �آليات  �لربية،  للمركبات  �حلركة 
�أعمدة �لتدوير للمركبات �لربية، ق�شبات �لو�شل للمركبات �لربية، عد� �أجز�ء �ملحركات و�ملكائن، �شناديق 
نقل �حلركة للمركبات �لربية، مر�ئي �لروؤية �خللفية، �لزجاج �لأمامي، و�قيات �لريح، �لفر�س للمركبات، 
كر��شي �لأمان لاأطفال للمركبات، �ملكابح للمركبات، �لأج�شام �خلارجية �ل�شيار�ت، �أغطية خز�نات �لوقود 
�ل�شيجار  ولعات  للمركبات،  �ل�شدمات  �مت�شا�س  نو�ب�س  �لربية،  للمركبات  خطافات  للمركبات،  )�لغاز( 

لل�شيار�ت.- �لو�ق�عة بالفئة: 12
و�شف �لعامة: �لكلمات SAIC MOTOR باأحرف لتينية وحتتها �لكلمة Experience مكتوبة 

بخط �أكرب وحتتها كلمات �شينية بني �أحرفها خطوط بالطول
�ل�ش��ر�طات: 

عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م )SAIC( مبعزل عن �لعامة لعتبارها كلمة �شائعة �ل�شتخد�م 
يف �لفئة.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 198147   بتاريخ :  19 / ٠9 / 2٠13م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  2٠٠م

با�ش��م:  ��س �يه �آي �شي موتور كوربوري�شن ليمتد
وعنو�نه: غرفة 5٠9 مبنى 1 ، 563 �شونغتاو روود، زهانغجيانغ هاي-تيك بارك،  �شنغهاي، 2٠12٠3، جمهورية 

�ل�شني �ل�شعبية.
خدمات  �لأع��م��ال،  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لإع���ان،  خ��دم��ات   : �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
وكالت  لاآخرين،  �ملبيعات  ترويج  خدمات  �لتجارية،  لاإعمال  �ل�شتق�شاء  �لتجارية،  �لأعمال  معلومات 
�إعادة �نتاج �لوثائق، عر�س �لب�شائع على و�شائل �لت�شال لأغر�س  �لإ�شتري�د و�لت�شدير، عر�س �ملنتجات، 

�لبيع بالتجزئة، �لإعان عن طريق �لت�شال �ملبا�شر على �شبكات �لكمبيوتر، خدمات �لت�شويق.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة: �لكلمات SAIC MOTOR باأحرف لتينية وحتتها �لكلمة Experience مكتوبة 
بخط �أكرب وحتتها كلمات �شينية بني �أحرفها خطوط بالطول

�ل�ش��ر�طات: 
عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م )SAIC( مبعزل عن �لعامة لعتبارها كلمة �شائعة �ل�شتخد�م 

يف �لفئة.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 198148   بتاريخ :  19 / ٠9 / 2٠13م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  2٠٠م

با�ش��م:  ��س �يه �آي �شي موتور كوربوري�شن ليمتد
وعنو�نه: غرفة 5٠9 مبنى 1 ، 563 �شونغتاو روود، زهانغجيانغ هاي-تيك بارك،  �شنغهاي، 2٠12٠3، جمهورية 

�ل�شني �ل�شعبية.
تركيب  �ل�شبابيك،  تنظيف  �لإ���ش��اح،  معلومات  خدمات   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
تركيب  �لآلت،  وت�شليح  و�شيانة  تركيب  �لهو�ء،  تكييف  �أجهزة  وت�شليح  تركيب  �لتدفئة،  معد�ت  وت�شليح 
وت�شليح مر�فق �لإ�شاءة، �شيانة وت�شليح �ملركبات ذ�ت �ملحركات، حمطات خدمة �ملركبات )�أعادة �لتزويد 
�لإط��ار�ت )ت�شليح(، خدمات  �لإط��ار�ت، فلكنة  تلبي�س  لل�شد�أ،  �مل�شاد  �لطاء  و�ل�شيانة(، خدمات  بالوقود 

�لر�س، تركيب و�إ�شاح معد�ت �لت�شلية و�لريا�شة، تركيب و�إ�شاح �لأجهزة �لكهربائية.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعامة: �لكلمات SAIC MOTOR باأحرف لتينية وحتتها �لكلمة Experience مكتوبة 
بخط �أكرب وحتتها كلمات �شينية بني �أحرفها خطوط بالطول

�ل�ش��ر�طات: 
عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م )SAIC( مبعزل عن �لعامة لعتبارها كلمة �شائعة �ل�شتخد�م 

يف �لفئة.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 66666          بتاريخ:  25 /  ٠1 / 2٠٠5                             
با�ش��م:�شركة نورتون روز فولرب�يت �ل �ل بي

وعنو�نه:  3 مور لندن ريفر�شايد، لندن ��س �ي 1 2 �يه كيو، �ململكة �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )  6٠965  (  بتاريخ:  ٠3 /  ٠7  /  2٠٠6

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :25 /2٠15/٠1  وحتى تاريخ :٠1/25 /2٠25  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 66667          بتاريخ:  25 /  ٠1 / 2٠٠5                             
با�ش��م:�شركة نورتون روز فولرب�يت �ل �ل بي

وعنو�نه:  3 مور لندن ريفر�شايد، لندن ��س �ي 1 2 �يه كيو، �ململكة �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )  6٠964  (  بتاريخ:  ٠3 /  ٠7  /  2٠٠6

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :25 /2٠15/٠1  وحتى تاريخ :25 /٠1/2٠25  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2٠12/1٠/24م   �ملودعة حتت رقم: 181٠8٠ 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: مويف، �نك. 
وعنو�نه: 285٠ ريد هيل �أفينيو،  �شويت 128 �شاتنا �نا،  كاليفورنيا  927٠5، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
لعر�س  �أجهزة ومعد�ت  �لبيانات؛  �أو  �ل�شور  �أو  �ل�شوت  ون�شخ  و��شتقبال ومعاجلة  و�إر�شال  لت�شجيل  �أجهزة 
وتخزين وولوج وبحث �ملعلومات �للكرونية؛ عتاد وبرجميات �حلا�شوب؛ بر�مج تطبيقات �حلا�شوب؛ تو�بع 
)�لقابلة  �للكرونية  �ملن�شور�ت  �لنقالة؛  �لهو�تف  ملحقات  �حلا�شوب؛  �أجهزة  مكونات  �حلا�شوب؛  �أجهزة 
ت�شجيل  على  ت�شاعد  للتنزيل  قابلة  حا�شوب  بر�مج  �ل�شحن؛  لإع��ادة  قابلة  بطارية  �لبطاريات؛  للتنزيل(؛ 
�لو�شائط �للكرونية �أو �ملعلومات �أو حتميلها �أو تنزيلها �أو تنظيمها �أو ولوجها �أو ن�شرها �أو عر�شها �أو بثها 
�أو ت�شميتها �أو ربطها �أو تدوينها �أو م�شاركتها �أو تقدميها عرب �لنرنت باأي طريقة �أخرى؛ تقنية �ل�شبكة 
�لبطاقات؛  قارئات  �لت�شالت؛  �شبكات  من  غريها  �أو  �لا�شلكية  �لهاتف  و�شبكات  �ل�شخ�شي  �لا�شلكية 
وم�شغات  �لنقالة  �لهو�تف  وحتديد�ً  �لنقالة  �للكرونية  �لأجهزة  مع  ت�شتخدم  �لتي  �لبطاقات  قارئات 
�ل�شوت و�لفيديو �لرقمية و�حلو��شيب �ملحمولة باليد و�حلو��شيب �للوحية و�مل�شاعد�ت �ل�شخ�شية �لرقمية 
�ل�شر�ئط �للكرونية  �ملخزنة يف  �ملعومات  �مل�شتخدمة مل�شح  و�ملنظمات �للكرونية و�ملفكر�ت �للكرونية 
�لهد�يا  وبطاقات  �ل�شحب  وبطاقات  �مل�شرفية  و�لبطاقات  �لئتمان  بطاقات  وحت��دي��د�ً  �لبطاقات  ملختلف 
و�لرخ�س وبطاقات �لهوية وبطاقات �مل�شرين �لد�ئمني؛ بر�مج حا�شوب؛ بر�مج حا�شوب لإد�رة �جلردة و�شحن 
و��شتام �لب�شائع يف �مل�شتودعات و�إد�رة �ل�شجات وتدقيق �لأ�شعار ومعاجلة �ملعامات �لتجارية �للكرونية 
وحتديد�ً  �لنقالة  �للكرونية  �لأجهزة  عرب  �لإي�شالت  وت�شليم  و�لفوترة  �للكرونية  �لدفعات  ومعاجلة 
�لهو�تف �لنقالة و�حلو��شيب �ملحمولة باليد و�حلو��شيب �للوحية و�مل�شاعد�ت �ل�شخ�شية �لرقمية و�ملنظمات 
�للكرونية و�ملفكر�ت �للكرونية؛ بر�مج حا�شوب ت�شتخدم للتحقق و/�أو �لتاأكد من �لهوية؛ بر�مج حا�شوب 
مل�شح �لرموز �ل�شريطية )�لباركود(؛ تطبيقات برجمية لاأجهزة �للكرونية �لنقالة و�حلو��شيب و�ملتعلقة 
باإد�رة طاقة �لبطاريات وعمليات �لتحكم عن بعد؛ �مل�شتقبات و�ملر�شات �لا�شلكية �مل�شتخدمة يف �لأجهزة 
�لا�شلكية  �للكرونية  �لأج��ه��زة  �لبطارية؛  رزم��ة  من  كجزء  مدجمة  تكون  و�لتي  �لنقالة  �للكرونية 
د�خل  تو�شع  �لتي  و�ل�شماعات  �لر�أ�س  على  تثبت  �لتي  �لأذن  �شماعات  �لا�شلكية  �لأذن  �شماعات  وحتديد�ً 
�لأذن و �شماعات �لأذن �لا�شلكية �شماعات �لأذن �لتي تثبت على �لر�أ�س و�ل�شماعات �لتي تو�شع د�خل �لأذن 
وت�شتخدم مع �لأجهزة �للكرونية �لنقالة ومكرب�ت �ل�شوت �لا�شلكية؛ �لأجهزة �للكرونية �لا�شلكية 
�لتي ت�شتخدم تقنية �ل�شبكة �ل�شخ�شية �لا�شلكية وحتديد�ً �شماعات �لأذن �لا�شلكية �شماعات �لأذن �لتي 
تثبت على �لر�أ�س و�ل�شماعات �لتي تو�شع د�خل �لأذن وت�شتخدم مع �لأجهزة �للكرونية �لنقالة ومكرب�ت 
وبطارية  مفاتيح  لوحة  مع  و�أغطية  حقائب  �لنقالة؛  �للكرونية  لاأجهزة  حقائب  �لا�شلكية؛  �ل�شوت 
مدجمة ت�شتخدم مع �لأجهزة �للكرونية �لنقالة مبا فيها �لهو�تف �لنقالة وم�شغات �لفيديو و�ل�شوت 
�ملحمولة  �حلا�شوب  و�أجهزة  و�لكامري�ت  �للكرونية  و�ملنظمات  �لرقمية  �ل�شخ�شية  و�مل�شاعد�ت  �لرقمية 
قاعدة  �للكرونية؛  و�ملفكر�ت  �للوحية  و�حلو��شيب  باليد  �ملحمولة  �حلو��شيب  طبيعتها  يف  ت�شبه  �لتي 
تو�شيل ت�شتخدم مع �لأجهزة �للكرونية �لنقالة؛ قاعدة تو�شيل مزودة بلوحة مفاتيح وبطارية ت�شتخدم 
مع �لأجهزة �للكرونية �لنقالة مبا فيها �لهو�تف �لنقالة وم�شغات �ل�شوت و�لفيديو �لرقمية و�مل�شاعد�ت 
�ل�شخ�شية �لرقمية و�ملنظمات �للكرونية و�لكامري�ت و�أجهزة �حلا�شوب �ملحمولة �لتي ت�شبه يف طبيعتها 
�حلو��شيب �ملحمولة باليد و�حلو��شيب �للوحية و�ملفكر�ت �للكرونية؛ �أجهزة و�أنظمة حا�شوب ذ�ت و�جهات 
تطبيق تعمل باللم�س؛ �أجهزة و�أنظمة حا�شوب وحتديد�ً �أجهزة ذ�ت و�جهات تطبيق تعمل باللم�س ت�شتخدم 
�لأجهزة  م��ع  لا�شتخد�م  مدجمة  �شوت  مب��ك��رب�ت  م���زودة  و�للم�س  بال�شغط  �لر�جعة  �لتغذية  لتقدمي 
تلك  مع  وت�شتخدم  و�للم�س  بال�شغط  �لر�جعة  �لتغذية  لتوليد  ت�شتخدم  برجميات  �لنقالة؛  �للكرونية 
�لأجهزة و�لأنظمة؛ معد�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف وحتديد� كامري�ت �لأفام و�لكامري�ت �لرقمية وحاويات 

 و�أجربة �لكامري�ت و�أحزمة �لكامري�ت؛ قطع غيار ولو�زم لكافة �ملنتجات �ملذكورة �أعاه. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

 و�شف �لعامة:  كتبت كلمة ''MOPHIE'' باأحرف لتينية. 
 �ل�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 3٠ يوماً من هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جيتيندر� للملكية �لفكرية
ALONSA :بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

بتاريخ :12/  ٠5/  2٠14م �ملودعة حتت رقم : 211517 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /   /  2٠٠م

با�ش��م :  �شونيل ر�مي�س خان ت�شاند�ين
وعنو�نه : �شندوق بريد رقم12822، دبى ، �لأمار�ت �لعربية �ملتحدة �س. ب: 12822 ، 

هاتف: +971 4 97/3887448 / ٠5٠5512٠٠7 ، فاك�س: +971 4 3887968   ،
sunil@alonsa.com :لربيد �للكروين� 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

و�ل�شينمائى  �لفوتوغر�فى  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�ج��ه��زة  و�مل�شاحية  و�مل��اح��ي��ة  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة 
و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�جهزة و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س لإ�شارة و�ملر�قبة)�لأ�شر�ف( و�لنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم فى �لطاقة �لكهربائية،�أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامات بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
لاأجهزة �لتى تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة ، معد�ت و�جهزة حا�شوب ملعاجلة �لبيانات 

، �أجهزة �إخماد �لنري�ن. 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

"  Alonsa" مكتوبة باأحرف غامقة كبرية بطريقة فنية وت�شميم. وجميعها  و�شف �لعامة : �لعبارة 
مكتوبة باللون �لأ�شود.

�ل�ش��ر�طات: * 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  17  نوفمرب 2014 العدد 11259

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ع��ل��ي �حمد 
بنجادي�س   - ع��ل��ي  رح��م��ت 
�شفره  �جل����ن���������ش����ي����ة-ج����و�ز 
 )AD2749557(رقم
من  بنجادي�س  م��ن  ���ش��ادر 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 
رقم 055/5419779   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شجاد �قبال 
باك�شتان   - م�����ري  ن����ي����از 
�شفره  �جل���ن�������ش���ي���ة-ج���و�ز 
رق������������������������م)1337852(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/8133331

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ �ي����دي����ن 
فليبني   - قوينو  �شانتو�س 
�شفره  �جل���ن�������ش���ي���ة-ج���و�ز 
رق������������������������م)3043362(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/6716869

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ ز�ه�������د 
حممود حممد ���ش��اف��ى   - 
�جلن�شية-جو�ز  باك�شتان 
رقم)156851(    �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/5799500

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شهيل �حمد 
ي�س    د بنغا - ق � ز لر � عبد
�شفره  �جل���ن�������ش���ي���ة-ج���و�ز 
   )C0442833 رقم)
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   056/7565446

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������دت  �مل���������دع���������وة/ زه�����ر 
�ثيوبية  مي��������ار-  �ب����ي����غ����ا�����س 
�شفره  -ج����و�زه����ا  �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP1289260(رق������������������م
ب��اق��ام��ة ����ش���ادرة م��ن عجمان 
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
ت�شليمه لأق��رب مركز �شرطة 

بالمار�ت       

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د  �مل���دع���و/ حم��م��د ب���اب���ول �ح���م���د ح�شني  
�شفره  -ج����������و�زه  �جل���ن�������ش���ي���ة  ب���ن���غ���ادي�������س   -
رقم)0662102(  ممن يعر عليه ت�شليمه 
بال�شفارة  �و  ب��الم��ار�ت  �شرطة  م��رك��ز  لأق���رب 

بنغادي�س.       

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليه/رو�فد �لربكة للمقاولت �س ذم م   جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة       

2٠14/11/3٠ �ل�شاعة 8:3٠  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
�شيكون  فان �حلكم  �لقل ويف حالة تخلفك  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث  م�شتند�ت 

مبثابةح�شوري. بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2٠14/4537 عمايل جزئي
2٠14/4541 عمايل جزئي
2٠14/4534 عمايل جزئي
2٠14/4542 عمايل جزئي
2٠14/453٠ عمايل جزئي
2٠14/4529 عمايل جزئي
2٠14/4536 عمايل جزئي
2٠14/454٠ عمايل جزئي
2٠14/4539 عمايل جزئي
2٠14/4535 عمايل جزئي
2٠14/4533 عمايل جزئي

��شم �ملدعي
 حممد بال عبد�ل�شتار

كال مياه �ن�س مياه
نور �لوم هازي توفايل �حمد

فريد مياه لتي جا�شم �هلل
طيب �لرحمن كبري �حمد

بال ح�شني �شديق �هلل
عزيز جاهري مياه

حممد مر�شد عبد�لغني
كمال مياه عبد�ل�شهيد

حممد مامون حممد �بو طاهر
حممد بال ح�شني عبد�لكاظم

مبلغ �ملطالبة
1٠8٠٠ درهم �شامل تذكرة �لعودة
11366 درهم �شامل تذكرة �لعودة

8165 درهم �شامل تذكرة �لعودة
9363 درهم �شامل تذكرة �لعودة

1٠113 درهم �شامل تذكرة �لعودة
9625 درهم �شامل تذكرة �لعودة
7996 درهم �شامل تذكرة �لعودة
8823 درهم �شامل تذكرة �لعودة

1٠224 درهم �شامل تذكرة �لعودة
8463 درهم �شامل تذكرة �لعودة

1٠379 درهم �شامل تذكرة �لعودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1٠
11

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2313   

                               �ملنذرة/  �شمو �ل�شيخة مرمي بنت ر��شد �آل مكتوم-
دبي �نف�شتمنت بروبرتيز ذ م م

�ملنذر �ليها: �شركة حيدرو�س للتجارة ) �س ذم م(  )جمهويل حمل �لقامة( �ىل �ملنذر �ليها : 
�آل مكتوم  ر��شد  بنت  �ل�شيخة مرمي  �شمو  �ملنذرة  تكلفكم  م(  ذم  �س   ( للتجارة  �شركة حيدرو�س 
و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  وم�شاركوه  �لتميمي  مكتب  بوكالة  م-  م  ذ  بروبرتيز  �نف�شتمنت  دبي  و 
�ملاأجور �لكائن ) باأمارة دبي منطقة �لبطني برج �خلور  �لقانونية بف�شخ عقد �ليجار و�خاء 
�ملكتب رقم 6٠5- 6٠6( ��شتناذ� للمادة 1/25/ط، 2/25/�أ، ب من �لقانون 33 ل�شنة 2٠٠8 �ملعدل 
�لعقار و�جر�ء �شيانة  �لعمر�ين، ترميم  و�لتطوير  �لتنمية  ل�شنة 2٠٠7 )ملتطلبات  للقانون 26 
وت�شليمه  �لعقارية(  �ل��وح��د�ت  وت��وزي��ع  �ملبنى   هيكلة  و�ع���ادة  جديدة  مبان  و��شافة  له  �شامله 
للمنذرة خاليا من �ل�شو�غل  مع �رجاع �ملاأجور للحالة  �لتي ت�شلمها عليها قبل �لتعاقد ) نزع 
�لديكور�ت( يف مدة �ق�شاها 12 �شهر من تاريخ �عان هذ� �لنذ�ر للمنذر �ليها و�ل �شت�شطر 
�ملنذرة لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملدنية و�جلز�ئية �شد �ملنذر �ليها ومنها �للجوء �ىل 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية لإلز�م �ملنذر �ليها باخاء �ملاأجور و�ملبالغ �مل�شتحقة عليها وكافة 
�لتعوي�شات عن �ل�شر�ر �لتي ��شابت �ملنذرة جر�ء �متناع �ملنذر �ليها عن تنفيذ ما ورد بالنذ�ر 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  �ىل  بال�شافة  �ملنذرة  ي�شيب  قد  �خر  �شار  فعل  �ي  �و 

�ملحاماة �لتي �شتتكبدها �ملنذرة.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/824 مدين جزئي                                          
ميثلها  ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  حمزة  �م��ري  حافظ   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
قانونا: حافظ �مري حمزة �شودري حممد ح�شني جمهويل  حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لات�شالت �ملتكاملة �س.م.ع وميثله: حممود حجاج 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   54.449.95( وقدره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2٠14/12/7 �ل�شاعة 8:3٠ �س بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.
 رئي�ص الق�سم                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• دبي - الفجر

»�لأحو��س  جم��م��وع��ة  ��شتقبلت 
�لعاملي  �مل�����زود  �ل��ع��امل��ي��ة«  �جل���اف���ة 
�لبحرية  ل���ل���خ���دم���ات  �ل�����ر�ئ�����د 
�ل�شحن  ل���ق���ط���اع���ات  و�مل���اح���ي���ة 
و�ل��ن��ف��ط و�ل��غ��از و�ل��ط��اق��ة، وفد�ً 
رف����ي����ع �مل���������ش����ت����وى م�����ن �لحت�������اد 
�مل�شتقلني  �لنقالت  �لدويل ملاك 
نوفمرب   11 يف  »�إن����رت����ان����ك����و 
�جلاري، و�شم �لوفد يف ع�شويته 
�ي����ك  �أولف  �ل�������ش���ي���د  م�����ن  ك�����ل 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ثور�شتين�شني، 
»ث���وم  ل�����ش��رك��ة  �لإد�ري  و�مل����دي����ر 
���ش��ي��ب م��اجن��م��ن��ت«، و�ل�����ش��ي��دة �آن 
ماري �آ�شروم، نائب رئي�س �شركة 
»ري����دري �أي���ه ب��ي ج��وت��ان��د«، كما 
���ش��م �ل��وف��د �أع�����ش��اًء م��ن جمل�س 
�إد�رة �لحت��اد، وُهم: �ل�شيد ديريا 
�شركة  ملكية  يف  �ل�شريك  �شاباز، 
»ب��ي�����ش��ي��ك��ت��ا���س ل��ي��ك��ي��د �إي�����ه �أ������س«، 
كوتري�س،  ز�إي  ت��اك��ي�����س  و�ل�����ش��ي��د 
�شيبينج  »روك�����ش��ان��ا  ���ش��رك��ة  م��دي��ر 
��س �إيه«، و�ل�شيد تيم هورن، �ملدير 
و�ل�شيد  »تيكاي«،  ل�شركة  �لإد�ري 
�لتنفيذي  �ملدير  ك��و،  ويلينجتون 
و�ل�شيد  �شيبينج«،  »فاليز  ل�شركة 
�أع�شاء  م����ن  ر�ن�����ه�����امي،  �إي����ري����ك 
�لنقالت  مل���اك  �ل����دويل  �لحت����اد 

�مل�شتقلني »�إنرتانكو«.

�ل�شخ�شيات  ك����ب����ار  و�����ش���ت���ق���ب���ل 
�لإد�ري��ة و�لتنفيذية يف جمموعة 
�لأح���و�����س �جل��اف��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ويف 
مقدمتهم �ملهند�س علي �ل�شويدي، 
�لتجارية  لل�شوؤون  �لرئي�س  نائب 
�مل�شاريع  و�إد�رة  �لأعمال  وتطوير 
بحفاوة  �ل����وف����د  �مل���ج���م���وع���ة،  يف 
وت���رح���ي���ب ك���ب���ريْي���ن، ح��ي��ث قدم 
عر�شاً تقدميياً عن �أبرز �إجناز�ت 
�أبرز  و�شرح  �ملجموعة،  وجناحات 
�لرب�مج و�مل�شاريع �ل�شر�تيجية 
تنفذها يف خمتلف جمالت  �لتي 
م�شلطاً  �ل���ب���ح���ري���ة،  �ل�������ش���ن���اع���ة 
�مل�شتقبلية  �خلطط  على  �ل�شوء 
مكانتها  تعزز  و�ل��ت��ي  للمجموعة 
ك��م��زود م��رم��وق خل��دم��ات بحرية 
عالية �جلودة لتلبية �لحتياجات 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية. 
و�شدد �ملهند�س علي �ل�شويدي على 
�لأحو��س  جمموعة  �أهمية  مدى 
ب�����ش��ك��ٍل خا�س،  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���اف���ة 
و�ل���ق���ط���اع �ل���ب���ح���ري ب�����ش��ك��ٍل عام 
�لإمار�ت،  دولة  بالن�شبة لقت�شاد 
�ملبكرة  �ل����ب����د�ي����ات  م���ن���ذ  وق�������ال: 
�ل�شناعة  حت���دي���د  مت  ل��دول��ت��ن��ا 
�شناعة  �أن�����ه�����ا  ع���ل���ى  �ل���ب���ح���ري���ة 
�لقطاع  �ليوم  �ملُ�شتقبل هي متثل 
�لأب�������رز يف م�����ش��رية دول���ت���ن���ا نحو 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ن��وي��ع  �ل��ت��ط��وي��ر 
وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة وخلق 

�لنقالت �مل�شتقلني »�إنرتانكو من 
خال جلان �لعمل �ملتعددة وذلك 
و�لن�شيحة  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ق��دمي 
�ملتعلقة  �مل���ج���الت  يف  لأع�����ش��ائ��ه 
�لبحري  �ل�������ش���ح���ن  ب�������ش���ي���ا����ش���ات 
�أ�شاليب  يف  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل���ت���ط���ور 
�ل�������ش���ح���ن، ف�������ش���ًا ع�����ن ت���زوي���د 
�ل�شت�شار�ت  ب��خ��دم��ات  �أع�����ش��ائ��ه 
جانب  �إىل  و�لوثائقية،  �لقانونية 
توفري من�شة لتعزيز �شبكة رو�بط 

وعاقات �لأعمال. 

ت�سكيل فريق حل�سر الفر�س ال�ستثمارية 
يف احلدائق العامة التابعة لبلدية دبي

•• دبي-وام:

قر�ر�  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  ل��وت��اه  نا�شر  ح�شني  �ملهند�س  �شعادة  �أ���ش��در 
�لتابعة  �لعامة  �حل��د�ئ��ق  يف  �ل�شتثمارية  �لفر�س  حل�شر  فريق  بت�شكيل 
�ملمتلكات بالبلدية  �إد�رة  لبلدية دبي برئا�شة خليفة عبد �هلل حارب مدير 
�حلد�ئق  �إد�رة  مدير  �لعو�شي  �لرحمن  عبد  حممد  �ملهند�س  وع�شوية 
�ل�شتثمار  ق�شم  رئي�س  ح�شن  �أي���وب  و�شربيه  ب��الإن��اب��ة  و�ل��زر�ع��ة  �لعامة 

وفي�شل جمعه �لبديوي وعلياء حممد مالك و�شاحله ر��شد حممد.
ويخت�س �لفريق طبقا لقر�ر ت�شكيله بتطوير وجتميل �إمارة دبي من خال 
�ل�شتغال �لأمثل للفر�س �ل�شتثمارية �ملتاحة يف �حلد�ئق �لعامة �لتابعة 

لبلدية دبي لغر�س تقدمي خدمات �إبد�عية متميزة وجديدة فيها.
�ملتاحة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  وح�شر  باقر�ح  �لفريق  مهام  �لقر�ر  وحدد 
�لقائمة  و�لأن�شطة  �خلدمات  وح�شر  للبلدية  �لتابعة  �لعامة  �حلد�ئق  يف 
من  �مل�شتثمرين  قبل  م��ن  تطوير  �إىل  بحاجة  و�ل��ت��ي  �لعامة  �حل��د�ئ��ق  يف 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س و�إع�����د�د در�����ش���ات �جل����دوى �لق��ت�����ش��ادي��ة ح���ول �لفر�س 
�ملقدمة  �ل��در����ش��ات  وتقييم  �لعامة  �حل��د�ئ��ق  �شمن  �ملتاحة  �ل�شتثمارية 
�أي�شا حتديد �مل�شاحات �ملتاحة  من �لقطاع �خلا�س. وت�شمل مهام �لفريق 
لا�شتثمار  وط��رح��ه��ا  تخ�شي�شها  ميكن  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة  �حل��د�ئ��ق  �شمن 
وو�شع �ل�شر�طات و�ملو��شفات �لفنية �ملطلوب توفريها لتنفيذ �مل�شاريع 
و�ل��ف��ر���س �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة �مل��ق��رح��ة و�إع�����د�د ب��رن��ام��ج ت��روي��ج��ي وتعريفي 
لغايات  �خ��ت��ي��اره��ا  يتم  و�ل��ت��ي  �مل��ت��اح��ة  �ل�شتثمارية  و�ل��ف��ر���س  للم�شاريع 
��شتقطاب �مل�شتثمرين. ويخت�س �لفريق كذلك بو�شع خطة عمل لتنفيذ 
و�إقامة �مل�شاريع و�لفر�س �ل�شتثمارية �لتي يتم �ختيارها ح�شب �لأولويات 
�ملتاحة  �مل�����ش��اري��ع و�ل��ف��ر���س �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  و�إع�����د�د ع��ر���س تعريفي ح���ول 
ل�شتقطاب �مل�شتثمرين لعر�شها على �شعادة مدير عام �لبلدية لعتمادها 
جلنة  على  وعر�شها  لا�شتثمار  �ملقدمة  �ل�شتثمارية  �لعرو�س  يف  و�لبت 
�لقر�ر  و�أت���اح  و�ل��ر���ش��ي��ة.  لاعتماد  �لبلدية  ممتلكات  و��شتثمار  ت��اأج��ري 
للفريق �حلق يف �ل�شتعانة مبن ير�ه منا�شبا من موظفي �لبلدية على �أن 
يرفع تقاريره �لدورية ل�شعادة �ملدير �لعام من خال خالد علي بن ز�يد 
م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع �ل�شئون �لدولية و�ل�شر�كة رئي�س جلنة تاأجري 
�لتي  و�لتو�شيات  و�لقر�حات  �لفريق  �أعمال  �شري  �لبلدية عن  ممتلكات 

ير�ها منا�شبة لجناز �ملهام �ملكلف بها على �أف�شل وجه و�لنتائج �ملحققة.

تقدمها  �ل���ت���ي  �جل������ودة  �ل��ع��ال��ي��ة 
�مل���ج���م���وع���ة، ح��ي��ث ت���ط���ورت هذه 
�خلدمات ومتتاز باأنها مبنية وفقاً 
يف  �ملتبعة  �لعاملية  �ملعايري  لأعلى 
جمايل �ل�شناعة �لبحرية، ف�شًا 
ب�شاأن  م��ع��ل��وم��ات��ه��ا  حت���دي���ث  ع���ن 
متتلكها  �لتي  �ل�شخمة  �ل��ق��در�ت 
�ملجموعة يف جمال ت�شنيع �ل�شفن 
و�لإمكانات  �أن���و�ع���ه���ا،  مب��خ��ت��ل��ف 
و�ل�شيانة  �ل���ب���ن���اء  يف  �مل���ت���وف���رة 
تتطلبها  �لتي  �ل�شخمة  لليخوت 

متكامل  ب��ح��ري  ���ش��ن��اع��ي  ق��ط��اع 
�مل�شتويات بحيث يكون  �أعلى  على 
قادر �ً على تلبية �حتياجات جميع 
�لقطاعات �لبحرية بالدولة �شو�ء 
كانت �شناعية �أو جتارية و�ملناف�شة 

يف �لأ�شو�ق �لعاملية.
ن��ت��ط��ل��ع للعمل  ق���ائ���ًا:  و�أ����ش���اف 
�لدويل  �لحت���اد  م��ع  وثيق  ب�شكٍل 
�مل�شتقلني  �ل�����ن�����ق�����الت  مل��������اك 
�ل�شركات  �إط����اع  يف  »�إن��رت��ان��ك��و 
�خلدمات  على  للناقات  �مل��ال��ك��ة 

ع���م���ل���ي���ات �أن�������ش���ط���ة �لأح�����و�������س 
�جلافة �لعاملية، حيث نوؤمن باأنها 
�لناقات  خلدمة  �لأمثل  �ملق�شد 
ب�شبب  وذلك  �أحجامها،  مبختلف 
و�لبنى  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي  م��وق��ع��ه��ا 
متتلكها،  �لتي  �ملتطورة  �لتحتية 
�حل����اف����ل  �ل�������ش���ج���ل  ج����ان����ب  �إىل 
خدمات  ت���ق���دمي  يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ع��ال��ي��ة �جل�����ودة و�مل�����ش��ت��وى ملاك 

�ل�شفن و�لناقات. 
وي��ن�����ش��ط �لحت�����اد �ل�����دويل ملاك 

»اإنرتتانكو تطلع على خدمات اأحوا�س دبي العاملية

الأحوا�س اجلافة ت�ستقبل وفدًا رفيع امل�ستوى من الحتاد الدويل ملالك النقالت امل�ستقلني

تقديرًا لتميز عمليات اإدارة الأ�سول حتت اإدارته

الرئي�س التنفيذي يف بنك الإمارات دبي الوطني يفوز بجائزة اأف�سل رئي�س تنفيذي للعام 

 حرة عجمان واملناطق احلرة امل�سرية توقعان مذكرة تفاهم

�سرياميك راأ�س اخليمة تعلن نتائجها املالية للربع الثالث
بن�شبة 9.4 يف �ملئة لي�شل �إىل 76.9 مليون درهم �أي 
مليون   254.1 لتبلغ  �ملئة  يف   15.3 ن�شبتها  ب��زي��ادة 
�لرئي�س  وق��ال عبد�هلل م�شعد  �لعام.  بد�ية  دره��م منذ 
تو��شل  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ���ش��ري�م��ي��ك  ل�شركة  �لتنفيذي 
وفق  �ل�شر�تيجي  �لتناغم  �خليمة  ر�أ����س  �شري�ميك 
وذلك  �ل�����ش��رك��ة  �إد�رة  ملجل�س  �مل��م��ن��وح��ة  �ل�����ش��اح��ي��ات 
�لركيز على  �أج��ل  م��ن  �لقيمة  م��ن خ��ال خطة خلق 
�لأن�شطة �لأ�شا�شية لأق�شام �لباط و�لأدو�ت �ل�شحية 
بد�أنا  لقد   .. �لأ�شا�شية  غ��ري  �لأن�شطة  م��ن  و�خل���روج 
�لتناغم  هذ�  بف�شل  �لو�قع  �أر���س  على  �لفو�ئد  بروؤية 
ت�شهد  �ل�شحية  و�لأدو�ت  �لباط  �أق�شام  و�أن  ل�شيما 
فاإنه من خال تركيز  �إىل ذلك  بالإ�شافة  منو� كبري� 
�لوقت  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شوق  يف  جهودنا 
�حل����ايل ع��ل��ى حت��وي��ل ع��م��ل��ي��ات��ن��ا ل��ن��ه��ج �ل��ب��ي��ع �ملبا�شر 
لهذ�  نتوقع  فاإننا  �جل��دي��دة  �لتحتية  بالبنية  �مل��دع��وم 
�لتحول �أن يحقق �لنتائج �ملرجوة منه يف �لعام 2015 
حت�شني  م��ع  �ملالية  نتائجنا  على  �إي��ج��اب��ا  ينعك�س  و�أن 

فر�س �لإير�د�ت .
و�أ�شاف م�شعد �أنه حتى نتمكن من تلبية �لنمو �مل�شتمر 
نو��شل  ف��اإن��ن��ا  �ل�شحية  و�لأدو�ت  �ل��ب��اط  �أق�����ش��ام  يف 
�أنحاء  جميع  يف  �جلديدة  �لإنتاج  مر�فق  يف  �ل�شتثمار 
�أنه مع وجود �لعديد من بر�مج  �إىل  �لعامل .. م�شري� 
�ل��ت��و���ش��ع يف �لإن���ت���اج ح��ال��ي��ا ت��و����ش��ل ���ش��رك��ة �شري�ميك 
ر�أ���س �خليمة �لتطور يف هذ� �لجت��اه لتلبية متطلبات 
ت��وظ��ي��ف كامل  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  �إن���ن���ا  �ل��ع��امل��ي��ني  ع��م��ائ��ه��ا 
طاقتنا �لإنتاجية �جلديدة يف �لعام 2015 ونتوقع �أن 
�لتجارية  �أ�شولنا  و�إيجابي على  تاأثري كبري  لها  يكون 

�لأ�شا�شية .

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ���ش��ري�م��ي��ك ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �أك���رب �شركة 
�ملالية  نتائجها  ع��ن  �ل��ع��امل  يف  �ل�شري�ميك  لت�شنيع 
2014 و�لتي ك�شفت  �لعام �جلاري  للربع �لثالث من 
�لأخرية  �لآون���ة  يف  �ل�شر�تيجية  �لتغيري�ت  �أث��ر  عن 

على �لأد�ء �ملايل �لعام.
�أن  �لك�شف عنها  �لتي مت  �لثالث  �لربع  �أرب��اح  و�أظهرت 
�ل��ع��ائ��د�ت �مل��وح��دة ل��ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ع��ام 2014 
�نخف�شت بن�شبة 10.7 يف �ملئة مقارنة بالربع �ل�شابق 
لت�شل �إىل 823.2 مليون درهم �إمار�تي �أي بانخفا�س 
 2.484.4 �إىل  لت�شل  �مل��ئ��ة  يف   6.6 بن�شبة  ���ش��ن��وي 
مليون درهم نتيجة �لقر�ر �ل�شر�تيجي �لذي �تخذته 
�لأن�شطة  تقلي�س  و�ملتمثل يف  ر�أ���س �خليمة  �شري�ميك 
غري �لأ�شا�شية �لأمر �لذي �أدى �إىل �نخفا�س �لإير�د�ت 
�لثالث  �لربع  �ملئة يف  38.2 يف  بن�شبة  �لأ�شا�شية  غري 
م���ن قبل  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي  �ل��ت��ن��اغ��م  و�أ���ش��ف��ر   .2014
�ل�شركة عن زيادة �أرباح �ل�شركة قبل �لفو�ئد و�ل�شريبة 
�ملئة خال  32 يف  بن�شبة  �لدين  و�إطفاء  و�ل�شتهاك 
�أي  دره���م  م��ل��ي��ون   154.3 �إىل  لت�شل  ذ�ت��ه��ا  �ل��ف��رة 
لتبلغ  �شنوي  �أ�شا�س  �ملئة على  13.7 يف  بزيادة قدرها 

464.4 مليون درهم .
�إىل  لي�شل  �ملئة  يف   18 بن�شبة  �لربح  �شايف  و�نخف�س 
�ملئة  يف   6 ق���دره  بانخفا�س  �أي  دره���م  مليون   57.4
�لعام  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  دره���م  م��ل��ي��ون   207.3 �إىل  لي�شل 
و�إي��ر�ن ومع ذلك  �ل�شود�ن  �لت�شخم يف  نتيجة ح�شاب 
�لأرقام  ه��ذه  باحل�شبان  لاأخذ  تعديلها  ح��ال  يف  فاإنه 
 2014 �لثالث  �لربع  يف  �لربح  �شايف  يف  زي��ادة  تظهر 

•• دبي-الفجر: 

�أعلن بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني، 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ل��ر�ئ��د  �لبنك 
�لأو�����ش����ط، �م�����س ع���ن ف����وز �شاين 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  ن���ي���ل�������ش���ون، 
رئي�س  �أف�شل  بجائزة  للمجموعة، 
لإجناز�ته  تقدير�ً  للعام  تنفيذي 
�لأ�شول،  �إد�رة  عمليات  تعزيز  يف 
ت��وزي��ع جو�ئز  وذل���ك خ��ال حفل 
جملة جلوبال �إنف�شر �آي �إ�س �إف 
GLOBAL INVESTOR/
، و�لذي �أقيم موؤخر�ً يف دبي.  ISF

ت�شليط  �إىل  وتهدف هذه �جلو�ئز 
�ل�������ش���وء ع���ل���ى �أب�������رز �لإجن���������از�ت 
�إد�رة  جم�������ال  يف  و�ل����ن����ج����اح����ات 
�شركة  و�����ش���ت���ح���ق���ت  �لأ��������ش�������ول، 
لإد�رة  �ل���وط���ن���ي  دب����ي  �لإم���������ار�ت 
�لأ�شول هذ� �لتكرمي لنجاحها يف 
تاأ�شي�س قاعدة �أعمال من �مل�شتوى 
منطقة  يف  �لأ�شول  لإد�رة  �لعاملي 

�ل�شرق �لأو�شط.
�لرئي�س  نيل�شون،  ���ش��اي��ن  وت�شلم 
�لإمار�ت  بنك  ملجموعة  �لتنفيذي 
دب������ي �ل����وط����ن����ي، ه������ذه �جل����ائ����زة 
�مل��رم��وق��ة يف ح��ف��ل مم��ي��ز ح�شره 

••القاهرة -وام:

وق����ع����ت م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان �حل����رة 
و�لهيئة �لعامة لا�شتثمار و�ملناطق 
�حلرة يف م�شر �م�س مذكرة تفاهم 
ل��ت��ع��م��ي��ق �ل��ن�����ش��اط �مل�������ش���رك بني 
و  �ل�شتثمار�ت  جمال  يف  �جلانبني 
�ملذكرة  وق��ع  �حل���رة.  �ملناطق  �إد�رة 
�ل���ق���اه���رة عن  �ل��ه��ي��ئ��ة يف  يف م��ق��ر 
حممود   .. �حل��رة  عجمان  منطقة 
�ملنطقة  عام  مدير  �لها�شمي  خليل 
.. فيما وقعها عن �جلانب �مل�شري 
رئي�س  ف���ه���م���ي  ح�������ش���ن  �ل����دك����ت����ور 
�لعامة لا�شتثمار و�ملناطق  �لهيئة 
�مل�شت�شار   .. �لتوقيع  �حل��رة. ح�شر 
يف  �ل�شفري  نائب  �لطنيجي  خليفة 
�ل��ق��اه��رة ونادر  �ل���دول���ة يف  ���ش��ف��ارة 
�ملدير  ن���ائ���ب  �ل���د����ش���وق���ي  حم���م���د 
�ل���ع���ام يف م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان �حلرة 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  وف�����د  و�أع���������ش����اء 
�ل��ذي ي�شم عبد �هلل يحيي  �حل��رة 
ج��وه��ر رئ��ي�����س ق�����ش��م �مل��ال��ي��ة وعبد 
رئ��ي�����س ق�شم  �هلل ح�����ش��ني وح���ي���دي 
�ل�شر�تيجية ونا�شر ر��شد رئي�س 
وحممد  �ل��ع��م��ال��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  ق�شم 
�لإعامي  �مل�����ش��وؤول  �لأم���ني  �شالح 

�شندوق  �لأ���ش��ول  لإد�رة  �لوطني 
�لثابت،  للدخل  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
�لعاملية،  �ل�������ش���ك���وك  و�����ش����ن����دوق 
�لأ�شو�ق  و�شندوق �شند�ت �شركات 
�ملال  �شوق  منتج  وك��ذل��ك  �لنا�شئة 

�لإ�شامي.
وياأتي �لفوز بهذه �جلو�ئز �ملرموقة 
بعد وقت ق�شري من �إعان �شركة 
لإد�رة  �ل���وط���ن���ي  دب����ي  �لإم���������ار�ت 
�لأ�شول يف �لأ�شبوع �ملا�شي عن �أن 
�أ�شولها �ملد�رة عربت حاجز �ل� 10 
مليار�ت درهم. حيث و�شلت قيمة 
�شبتمرب   30 يف  �مل����د�رة  �لأ����ش���ول 
درهم،  مليار   10.2 �إىل   2014
وه���و م��ا مي��ث��ل من���و�ً لف��ت��اً بن�شبة 
100 يف �ملائة يف فرة تزيد قليًا 
على �لعامني. وقد �شجلت �ل�شركة 
�إجناز�ت بارزة عرب �إد�رة جمموعة 
و����ش��ع��ة م��ن ف��ئ��ات �لأ���ش��ول، �شو�ء 
�لأ�شو�ق  يف  �أو  �ملنطقة  �أ���ش��و�ق  يف 

�لعاملية.
جلوبال  جم���ل���ة  ج����و�ئ����ز  وت���ع���ت���رب 
 Global �إف  �إ������س  �آي  �إن��ف�����ش��ر 
يف  �لأح��������دث   Investor/ISF
بها  ف����ازت  �ل��ت��ي  �جل���و�ئ���ز  �شل�شلة 
�شركة �لإمار�ت دبي �لوطني لإد�رة 

يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
وخارجها. وبالعتماد على �لأ�ش�س 
�ملتينة لعامة بنك �لإم��ار�ت دبي 
�لغنية  خربتنا  �شاهمت  �لوطني، 
يف قطاع �ل�شتثمار ونهج عملياتنا 
�ل�����ذي ي��رت��ك��ز ع��ل��ى �لأب����ح����اث يف 
تعزيز م�شرية �شركة �لإمار�ت دبي 
�لوطني لإد�رة �لأ�شول لا�شتفادة 
�ملنطقة.  �مل��ت��اح��ة يف  �ل��ف��ر���س  م��ن 
و�أود �أن �غتنم هذه �لفر�شة لأ�شيد 
بجهود فريق عمل �شركة �لإمار�ت 
دبي �لوطني لإد�رة �لأ�شول بقيادة 
ديفيد مار�شال، �لرئي�س �لتنفيذي 
على  و�أ���ش��ك��ره��م  ل��ل�����ش��رك��ة،  �لأول 
�أف�شت  �لتي  �لقّيمة  م�شاهماتهم 

�إىل حتقيق هذ� �لنجاح �ملبهر .
ف����از عثمان  وع������اوة ع��ل��ى ذل�����ك، 
قطاع  �إد�رة  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  �أح��م��د، 
�أف�شل  ب���ج���ائ���زة  �ل���ث���اب���ت  �ل���دخ���ل 
للعام  �لثابت  �لدخل  مدير لقطاع 
، وذلك تقدير�ً ل�شجله �حلافل يف 
جمال �إد�رة �ل�شناديق ذ�ت �لدخل 
قطاع  يف  �ملالية،  و�ملحافظ  �لثابت 
�لإ�شامية  �مل�����ش��رف��ي��ة  �خل���دم���ات 
و�ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة ع���ل���ى ح����د �����ش����و�ء. 
�لإم�����ار�ت دبي  ه��ذ� وت��دي��ر �شركة 

�شعيد تطوير �خلدمات مع �شركاء 
بالتما�شي  �ل�شر�تيجيني  �ملنطقة 
مع متطلبات �لنه�شة �ل�شتثمارية 
�إىل  .. لف��ت��ا  و�ل���ع���امل  �ل���دول���ة  يف 
تطبيق  ��شتكمال  م��ع  �شتتيح  �أن��ه��ا 
جميع جو�نبها �لرتقاء مبجموعة 
وت��ع��زي��ز مكانة  �مل��ن��ط��ق��ة  خ���دم���ات 
منطقة عجمان �حلرة كاأحد �أف�شل 
�ملناطق  و�إد�رة  ت�����ش��غ��ي��ل  م��ن�����ش��اآت 
�ملنطقة  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �حل����رة 
�ملنطقة �حلرة  �أن  و�أك���د   . و�ل��ع��امل 
فر�س  ت���وف���ري  �إىل  دوم������ا  ت�����ش��ع��ى 
وو�شع بر�مج تهدف �إىل ��شتقطاب 
و�مل�شتثمرين  �لأم���������و�ل  روؤو���������س 
ت�شهد  ف��ه��ي  �حل�����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  �إىل 
من����و� م���ت���ز�ي���د� وت�����ش��ت��ق��ط��ب عدد� 
�لإنتاجية  �ل�����ش��رك��ات  م���ن  ك���ب���ري� 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�خل��دم��ي��ة م��ع تنفيذ 
و�لت�شويقية  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �خل��ط��ة 
���ش��ي��ا���ش��ة جذب  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل����ت����ي 
����ن جميع  .  م��ب��ي��ن��ا  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�خلارجية  �ل��روي��ج��ي��ة  �ل���زي���ار�ت 
تعزيز  ف����ى  ف����ى جم��م��ل��ه��ا  ت�������ش���ب 
بالقطاع  �ل��ن��ه��و���س  خ��ط��ة  ودع�����م 
غد  �أجل  من  بالمارة  �ل�شتثماري 

�قت�شادي و�عد. 

كبري يف ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات، مب��ا يف 
ف�����ش��ًا عن  �لأ����ش���ول،  �إد�رة  ذل���ك 
�أرباح ت�شغيلية  �ل�شتمر�ر بتحقيق 

و�عدة للغاية .
و�أردف نيل�شون بقوله: لدي �إميان 
من�شة  �إط���اق  يف  بنجاحنا  ر����ش��خ 
�شاهمت يف  �لأ�شول  لإد�رة  مثالية 
ت��ع��زي��ز م��ع��اي��ري ه���ذ� �ل��ق��ط��اع على 
مكانة  وع��ززت  �لإقليمي،  �ل�شعيد 
�شركة �لإمار�ت دبي �لوطني لإد�رة 
تلبية كافة  �لأ�شول وقدرتها على 
�لحتياجات �ملتنوعة للم�شتثمرين 

�شركات  �أب��������رز  ق������ادة  م����ن  ن��خ��ب��ة 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
ل�شرف  �إن��ه  قائًا:  و�شرح  �لعامل، 
�جلائزة  ه��ذه  �أت�شلم  �أن  يل  كبري 
فريق  �أع�شاء  جميع  عن  بالنيابة 
���ش��رك��ة �لإم��������ار�ت دبي  �ل��ع��م��ل يف 
وميثل  �لأ����ش���ول.  لإد�رة  �ل��وط��ن��ي 
فوزنا بهذه �جلائزة دللة و��شحة 
لبنك  �مل��ت��م��ي��ز  �مل����ايل  �لأد�ء  ع��ل��ى 
�لإم����������ار�ت دب�����ي �ل���وط���ن���ي خال 
هذ�  م��ن  �لأوىل  �لت�شعة  �لأ���ش��ه��ر 
ب�شكل  �أعمالنا  تعززت  حيث  �لعام، 

و�أ�شاف  وم�شر.  �ملتحدة  �لعربية 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  �أن  �ل���ه���ا����ش���م���ي 
�إىل  م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى  �حل���رة 
�أرق������ى �خل����دم����ات جلميع  ت���ق���دمي 
و�جلهات  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملدن  �لدول 
�ل��ت��ي ت��ت��ع��اون م��ع��ه��ا .. لف��ت��ا �إىل 
�لتز�م  ي���وؤك���د  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �أن 
جمموعة  بتقدمي  �لر��شخ  �ملنطقة 
خدمات متكاملة تتخطي حدودها 
ن�شاطها  دعائم  وتر�شي  �جلغر�فية 

تنفيذ  يف  �خل��ربة  م�شاركة  بجانب 
�إ�شافة  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ج���ذب  ن�����ش��اط 
�إىل م�شاركة �ملو�د �ملنهجية �ملعنية. 
تقدمي  �شملت  �مل��ذك��رة  �أن  و�أو���ش��ح 
�لدعم �ملعلوماتي �مل�شرك يف تنفيذ 
خم��ت��ل��ف �أن������و�ع �لأن�����ش��ط��ة و�ل����ذي 
�مل�شرك  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ج���ذب  ي��ع��زز 
و�ملعار�س  �لأع�����م�����ال  ك��م��ن��ت��دي��ات 
و�لتعاون يف �إطار �أولويات جمالت 
و�لإمار�ت  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات 

ت�شمن  م�شر  يف  �حل���رة  و�مل��ن��اط��ق 
�ملناطق  يتعلق مبعلومات  تبادل ما 
�حلرة و�لقت�شادية �خلا�شة ب�شاأن 
م�شائل جذب �ل�شتثمار و�ملعلومات 
�ل�شتثمارية  بامل�شروعات  �خلا�شة 
-�لفعلية و�ملخطط لها- و�لبيانات 
و�لتحليات  �ل��ع��ام��ة  �لإح�����ش��ائ��ي��ة 
�إ�شافة  �ل�����ش��وق��ي  �ل��ب��ح��ث  ون��ت��ائ��ج 
بالتد�بري  �خلا�شة  �ملعلومات  �إىل 
للدولة  و�ل�شتثمارية  �لتنظيمية 

لتبني  دوم���ا  ت�شعى  ف��اإن��ه��ا  �ملنطلق 
�أف�شل و�أحدث �ملمار�شات و�لأنظمة 
بكفاءة  �لرت��ق��اء  م��ن  �ل��ت��ي متكنها 
خدماتها  وجميع  عملياتها  وج��ودة 
معايري  باأعلى  و�لحتفاظ  �ملقدمة 
�ل�شحة و�ل�شامة و�لأمن و�جلودة 
�أع���م���ال���ه���ا.  يف خم���ت���ل���ف جم�������الت 
و�أعرب �لها�شمي عن فخره بتوقيع 
م���ذك���رة �ل�����ش��ر�ك��ة �ل����ذي ي���اأت���ي يف 
على  للتميز  �حلثيث  �ل�شعي  �إط���ار 

�لها�شمي  خ��ل��ي��ل  حم��م��ود  و�أك�����د   .
�أميز  ت��ق��ت��ن�����س  ب��ات��ت  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن 
وتتجه  �لعاملية  �ل�شتثمار  ف��ر���س 
�ل�شتثمارية  �ل���ب���ق���اع  ن��ح��و  ب���ق���وة 
�ملدى  طويل  �لإيجابي  �لعائد  ذ�ت 
تو�شعية  ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ� 
جديدة ت�شتهدف مر�كز �ل�شتثمار 
وروؤ�س �لأم��و�ل حول �لعامل. وقال 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  ب���ني  �لت���ف���اق  �إن 
لا�شتثمار  �لعامة  و�لهيئة  �حل��رة 

�أن  ب��ج��د�رة  ي�شتحق  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي 
لأ�شو�ر  وي��ق��ف��ز  �حل�����دود  ي��ت��خ��ط��ى 
ونوه  و�لعاملية.  �لعربية  �ل�شتثمار 
باأد�ء منطقة عجمان �حلرة خال 
و�ل����ذي و�شعها  ع��ام��ا   25 ح���و�يل 
�لعاملية.  �حل��رة  �ملناطق  م�شاف  يف 
و�أو�شح �أن �ملنطقة تعمل با�شتمر�ر 
لتحقيق روؤيتها �لطموحة باأن تكون 
يف  �لقيادية  �لعاملية  �لوجهات  �أح��د 
قطاع عمل �ملناطق �حلرة ومن هذ� 

توفر �لكثري من �لوقت و�جلهد على �ملتعاملني �إذ �أن �ملقاول ي�شتطيع �لآن 
�لتقدمي على �شرف دفعاته على مد�ر �ل�شاعة ول حاجة ملر�جعة �ملوؤ�ش�شة 
بل باإمكانه طلب �لدفعة ومتابعتها عن طريق �ملوقع �لإلكروين للموؤ�ش�شة 
عن  �لتقدمي  وه��ي  �ملقبلة  �ملرحلة  لإط���اق  متهيد�  تعترب  �ملرحلة  وه��ذه 
طريق �خلدمات �لذكية با�شتخد�م �لهاتف و�لتي من �ملزمع �إطاقها خال 
�شلطان رئي�س  �ملهند�س من�شور عبد�لكرمي  . من جانبه قال  �ملقبل  �لعام 
ق�شم �لرقابة �لهند�شية..�إن �ملرحلة �لأوىل - و�ملتمثلة يف ت�شجيل �ملقاولني 
- لقت تفاعا ملحوظا من جانب �ملقاولني �لذين �شارعو� �إىل �لت�شجيل 
يف �خلدمة حيث و�شل عدد طلبات �لت�شجيل �إىل 531 طلبا مو�شحا �أنه 
مت در��شة جميع �لطلبات وتفعيل ح�شابات 359 مقاول ورف�س 59 طلبا 
لعدم تطابق �ملعلومات و�أما باقي �لطلبات وعددها 113 طلبا فهي بانتظار 

تفعيل �حل�شاب من قبل �ملقاولني.

•• دبي -وام: 

موؤ�ش�شة  يف  �لهند�شي  �لإ���ش��ر�ف  �إد�رة  يف  �لهند�شية  �لرقابة  ق�شم  �أط��ل��ق 
�لإلكرونية  خدماتها  م��ن  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  ل��اإ���ش��ك��ان  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�جلديدة للمقاولني �لتي تتيح �لتقدم بطلب �شرف دفعة مالية للم�شروع 
�لذي ينفذه �ملقاول �إلكرونيا دون �حلاجة للح�شور �إىل مبنى �ملوؤ�ش�شة كما 
هو �لو�شع حاليا.  و�أو�شح �ملهند�س في�شل ن�شر �لدين �لبلوكي مدير �إد�رة 
وحتميل  �ل�شخ�شي  رم��زه  ��شتخد�م  �ملقاول  على  �لهند�شي..�إنه  �لإ�شر�ف 
�إلكرونيا  �إر�شال �لدفعة  بيانات جميع �لأور�ق �خلا�شة بالدفعة ومن ثم 
فيها  يخطره  للمالك  تلقائيا  ن�شية  ر�شالة  باإر�شال  �لنظام  يقوم  حينها 
بتفا�شيل �لدفعة �مل�شتحقة للمقاول لأخذ مو�فقته على ��شتمر�ر �ملوؤ�ش�شة 
ه��ذه �خلدمة  �أن  �لبلوكي  و�أو���ش��ح  للمقاول من عدمه.  �لدفعة  يف �شرف 

•• دبي-وام:
�لكبار  �خلم�شة  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  �ملهند�شني  جمعية  ت�����ش��ارك 
 17 م��ن  �ل��ف��رة  �لعاملي خ��ال  �لتجاري  دب��ي  �ل��ذي يقام يف مركز 
معر�س  �أك��رب  �ملعر�س  ويعد   . �جل���اري  نوفمرب  �شهر  م��ن   20 �إىل 
�لعام  �ملنطقة فيما تتز�من فعالياته هذ�  للبناء و�لت�شييد يف  دويل 
و  و�ملركبات  و�لآليات  �مل�شانع  مع تنظيم معر�شني م�شاحبني هما 
�ل�شرق �لأو�شط للخر�شانة . وقال �ملهند�س عي�شى �مليدور مدير عام 
�إن �لنمو �ملت�شارع  هيئة �ل�شحة يف دبي رئي�س جمعية �ملهند�شني .. 
�لعربية  و�ل��دول  �لإن�شاء�ت يف منطقة �خلليج  ي�شهده قطاع  �ل��ذي 
ل يعتمد فقط على ر�شد �لإ�شتثمار�ت و�إطاق �مل�شاريع �لإن�شائية 
�ل�شخمة ولكن تعترب �لتوجهات �مل�شتد�مة �لتي تبنتها هذه �لدول 

عاما كبري� يف تطور �لقطاع من خال �لتحول �لإيجابي يف تطبيق 
وخال  �لت�شميم  �أع��م��ال  بد�ية  منذ  �لإ�شتد�مة  مفاهيم  و�إعتماد 
عمليات �لبناء و�إ�شتخد�م �لتقنيات و�حللول �ل�شديقة للبيئة �إ�شافة 
�إىل توفري �لفر�س لتطوير كو�در قادرة على �إد�رة هذه �ملباين ب�شكل 

فعال .
 و�أ����ش���اف �مل��ي��دور �أن دب���ي م��ن �أو�ئ����ل �ل��ذي��ن ق��ام��و� ب��و���ش��ع خطط 
�لبيئية على كافة  �لبناء  �إ�شر�تيجية لاإ�شتد�مة وتطبيق معايري 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  �شمن  �لإن�شائية  �مل�شاريع 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
بحلول  �لعامل  م�شتوى  على  �إ�شتد�مة  �ملدن  �أكر  لت�شبح  �هلل  رعاه 
قو�عد  �أرق���ى  تطبيق  يف  ب��ه  يحتذى  عامليا  ومن��وذج��ا   2020 �شنة 

ومفاهيم �لإ�شتد�مة . 

جمعية املهند�سني ت�سارك يف معر�س اخلم�سة الكبار موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان تطلق خدمة جديدة للمقاولني
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العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17    
 يف الدعوى رقم 2014/25 جتاري جزئي- ابوظبي

جزئي-  جتاري   2٠14/25 رقم  �لدعوى  يف  �لثاين  �حل�شابية  �خلربة  �جتماع  حل�شور  �عان 
�ل�شادر  �ملذكورة �عاه مبوجب �حلكم  �لدعوى  �ملنتدبة يف  تعلن �خلربة �حل�شابية  �بوظبي- 
عن حمكمة �لظفرة �لبتد�ئية- �لد�ئرة �لوىل- بتاريخ 2٠14/1٠/12 �شركة �لنوعية للمقاولت 
�لن�شاء  �شهل  موؤ�ش�شة  �ىل  ��شمها  تغيري  مت  و�لتي  حمدودة(  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة   ( �لعامة 
للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �لعامة ) موؤ�ش�شة فردية( ب�شرورة ح�شور �جتماع �خلربة �حل�شابية 
�لثاين �ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق 2٠14/11/3٠ يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� مع �ح�شار 
ما لديها من م�شتند�ت ومذكر�ت وموؤيدة لدفوعها وذلك مبقر �د�رة �شوؤون �ملحاماة و�خلرب�ء 
و�عو�ن �لق�شاء بد�ئرة �لق�شاء يف مدينة �بوظبي- �شارع �ملرور- منطقة �لزعفر�نة �ل�شارع رقم 

13 مقابل �شوق �لمار�ت �لعام. هاتف رقم ٠2-6512167
 اخلربة احل�سابية املنتدبة
                                                                                ادارة �سوؤون املحاماة واخلرباء- واعوان الق�ساء- دائرة الق�ساء 

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/1361  جتاري كلي
 / �ملدعي  �ن  م ح ) �شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة( جمهول حمل �لقامة مبا  م  و�ي��ر  �ملدعى عليه/1-دبي  �ىل 
�شركة �ى يف كيه مانوبورت لوجي�شتيك�س �س ذم م وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملا  مبا �ن �ملدعى: 
�شركة �ى يف كيه مانوبورت لوجي�شتيك�س �س ذم م  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه  وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري  ومبثابة  �ملحكمة  حكمت  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2٠14/11/11 بتاريخ  حكمت 
�لدعوى: بندب �خلبري �حل�شابي �ملتخ�ش�س �شاحب �لدور باجلدول وتكون مهمته �لطاع على ملف �لدعوى 
و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وكذ� �ل�شجات و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرونية 
�ملنتظمة )وفقا للمادة �خلام�شة وتطبيقاتها من �لقانون 1 ل�شنة 2٠٠6 ب�شاأن �ملعامات و�لتجارة �للكرونية( 
و�ملر��شات �لورقية و�للكرونية على �ن تكون حمررة باللغة �لعربية �و مقدم ب�شاأنها ترجمة معتمدة- لبيان 
طبيعة �لعاقة بني طريف �لتد�عي وتاريخها و�شندها ونوع �ملعامات �لتي جرت بينهما وتاريخها ومقد�رها وما 
�ذ� كانت هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة �ملدعى عليها ل�شالح �ملدعية من عدمه وحددت مبلغ ع�شرة �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2٠14/12/7 �ل�شاعة 9.3٠ �شباحا 

. �لتقرير  ولورود  �خلبري  لعان   ch1.B.8 يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/783 عقاري كلي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1- جاك �لفريد فليفل  جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/بنك �ت�س �ي بي �ل�شرق �لو�شط �ملحدودة وميثله: �حمد ح�شن رم�شان �آل علي 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 
)4732632.43 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2٠14/12/18 �ل�شاعة 9:3٠ �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/808 جتاري جزئي                                          
م  جم��ه��ول  حمل  م  ذ  للمقاولت  �لع��ت��م��اد  د�ر  �شركة  �مل��دع��ى عليه /1-  �ىل 
ح�شني  وميثله:  م  م  ذ  �لعازلة  للمو�د  �لتقان  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  لوتاه   عبد�لرحمن  علي 
�ملدعى عليه مببلغ وقدره )27914 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�شم �لنز�ع رقم 2٠13/1571 جتاري. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch2.D.19 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8:3٠ �ل�����ش��اع��ة   2٠14/12/11
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1556 جتاري كلي                                          
�لق��ام��ة مبا  ح  جمهول حمل  م  �س  كلوب  �شرب  عليه /1- مطعم  �ملدعى  �ىل 
قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  ح�شني  وميثله:  ف��ودز  برمييام  /لوتاه  �ملدعي  �ن 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها باد�ء مبلغ وقدره 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %18 �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   19٠.2٠4.73(
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�لتعاب  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2٠14/11/23 �ل�شاعة 9:3٠ �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/589 جتاري جزئي                                          
�ىل �ملدعى عليه /1- �ل�شاطىء �لزرق لل�شياحة- �س ذم م جمهول حمل �لقامة 
)�شابقا(   بال�س  د�و  فندق  حاليا(   ( �ك�شل�شيور  جر�ند  /فندق  �ملدعي  �ن  مبا 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  ح�شني  وميثله: 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )83.576 درهم( و�لر�شوم ومل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2٠14/11/25  �لثاثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د 
8:3٠ �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/682 عقاري كلي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة ح�شني �دم علي هولدينج ليمتد وميثلها �ل�شيد: 
ح�شني �دم علي �بر�هيم ب�شفته مدير �ل�شركة و�شريكا فيها .  قد �قام عليك 
بني  �مل��ربم��ه  �حلجز  �تفاقيات  بف�شخ  باحلكم  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ملدعية و�ملدعى عليها �خلا�شة بالوحد�ت مو�شوع �لدعوى و�حلكم مبا جاء يف 
�شحيفة �لدعوى من طلبات و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2٠14/12/11 �ل�شاعة 11:٠٠ �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/1206   عقاري كلي                              
�ىل �ملحكوم عليه /1 -هيمان �ر �يه دى �ند جر�ل تريدينج ليمتد جمهول حمل �لقامة   نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2٠13/11/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ 
روى �شتيا جيت �ول: بعدم بقبول �لدعوى لرفعها على غري ذي �شفة بالن�شبة للمدعى عليها 
�لثانية ) جو لثى للو�شاطة �لعقارية( ثانيا: بقبول �لدخال �شكا: ثالثا: ويف مو�شوع �لدعوى 
و�لدخال بف�شخ ��شتمارتي �حلجز �ملوؤرختني يف 2٠٠8/7/23 عن �لوحدتني رقمي 726 بالطابق 
36 م�شروع ) �ي تاور بدبي( و�ل��ز�م �خل�شم �ملدخل ) هيمان �آر.�ي��ه. دى. �ند جر�ل تريدينج 
ليمتد( �ن يوؤدي للمدعيني مبلغ ت�شعمائة �ثنني ت�شعني �لف وت�شعمائة و�شتني درهما و�لفائدة 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 2٠٠9/12/3٠ حتى متام �ل�شد�د �مل�شروفات 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/892   جتاري كلي                              

�ىل �ملدعى عليهما /1 -�شركة �حلظاء للتجارة �س ذم م 2- حم�شن ح�شني قا�شم �حلظاء 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: �لبنك �لتجاري �لدويل وميثله: ر��شد حممد 
يف   2٠14/7/14 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  بوج�شيم  �شعيد 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �ل���دويل  �ل��ت��ج��اري  �لبنك  ل�شالح/  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�شامن  و�لثاين  �لوىل  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري: 
من   �شنويا   %9 وفائدة  دره��م  و�شبعون  وخم�شة  ومائتني  �لف  وت�شعون  مائة  للمدعى 
2٠1٠/9/22 وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن بامل�شاريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 642819 �لرخ�شة  رق��م  )�ــــس.ذ.م.م(-  للعطور  فــايل  باري�س  �ل�����ش��رك��ة:  ����ش��م 
�ل�شكل  �لنهدة    دي��رة-  ر��شد خلفان-  �ل�شيخ خلف  رقم 3٠7 ملك  عنو�نها: مكتب 
�لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1٠63289 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �عاه، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2٠14/1/2٠87٠9(  
بتاريخ )2٠14/1٠/28( وعلى من لديه �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي 
�ملعني يف مكتبه �لكائن يف مكتب ) O/16B/005( ملك �شمو �ل�شيخ �حمد بن ر��شد- 
كافة  معه  م�شطحبا   )٠4-2223773( فاك�س   )٠4-2226266( هاتف:  �لبطني  رقة 
�مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17    
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة 

��شم �ل�شركة وعنو�نها :ئي .اف .دي.لل�سيافة )�س.ذ.م.م.(
 رقم �لرخ�شة / 6275٠4 �ل�شكل �لقانوين : �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة .  رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري : 1٠46925مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه وذلك مبوجب 
قر�ر �جلمعية �لعمومية لل�شركة بتاريخ 2٠14/1٠/27و�ملوثق لدي �لكاتب �لعدل حتت 
للقيام  �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  وبتعيني    2٠14/1٠/27 بتاريخ   )2٠14/1/2٠7329 رقم/ 

بت�شفية �ل�شركة ح�شب قر�ر �جلمعية �لعمومية �ملوثق لدي �لكاتب �لعدل .
�لكائنة  مكاتبة  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى 
يف – ديرة – بور�شعيد – ت /2955248 �س ب/854٠  ، م�شطحبا معة كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية ،وذلك خال)45( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان   .  
دائرة التنمية القت�ساديه

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
عنو�نه:مكتب  احلــ�ــســابــات   لتدقيق  ـــادم  خ بــن  يــو�ــســف  �مل�������ش���ف���ي:  �����ش���م 
)O/16B/005( ملك �شمو �ل�شيخ �حمد بن ر��شد- رقة �لبطني( مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية باري�س فايل للعطور )�س.ذ.م.م( 
وذلك  �لنهدة  دي��رة-  خلفان-  ر��شد  خلف  �ل�شيخ  ملك   3٠7 رق��م  مكتب  وعنو�نها: 
�ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  مب��وج��ب 
من  وعلى    )2٠14/1٠/28( بتاريخ   .)2٠14/1/2٠87٠9( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب 
لديه �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف مكتب  
هاتف:  �ل��ب��ط��ني  رق���ة  ر����ش��د-  ب��ن  �ح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  م��ل��ك   )O/16B/005(
و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا   )٠4-2223773( فاك�س   )٠4-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .            
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17    
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفى

��شم �مل�شفي وعنو�نه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون 
 ��شم �ل�شركة وعنو�نها : ئي .�ف .دي.لل�شيافة )���س.ذ.م.م.( رقم �لرخ�شة / 6275٠4 �لعنو�ن: 
حمل ملك  دبي م��ول  –   دب��ي  �ل�شكل �لقانوين : �شركة ذ�ت م�شئولية حم��دودة  .  رقم �لقيد 
قد  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   1٠46925  : �ل��ت��ج��اري  بال�شجل 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  بانحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت 
�ملحرر   رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  لدي  و�ملوثق   2٠14/1٠/27 بتاريخ  لل�شركة  �لعمومية  �جلمعية 
2٠14/1/2٠7329 -  بتاريخ 2٠14/1٠/27 ، بتعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه للقيام بت�شفية �ل�شركة 

ح�شب قر�ر �جلمعية �لعمومية �ملوثق لدي �لكاتبالعدل
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعيني يف مكاتبة �لكائنة يف – ديرة – 
بور�شعيد – مكتب  ملك رحمة عبد �هلل �ل�شام�شي – ت: 2955248 – �س ب : 854٠ م�شطحبا معه 

كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ حممد ر��شد عبيد �جلن�شية: �لمار�ت وطلب �لت�شديق علىحمرر يت�شمن 
�لتجاري  �ل�شم  �لبالغة1٠٠% يف  �لقانوين( يف ح�شته  و�ل�شكل  و�لن�شاط  �لتجاري  �ل�شم  تنازل وتغيري   (
�لعبايات  تطريز  و�ل�شيل،  �لعبايات  خياطة  �لرخ�شة  ن�شاط  �لعبايات،  وتطريز  خلياطة  �خل��ور  غ��ز�ل 
�ل�شادر   )6٠33٠9( رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة  و�ل�شيل 
بتاريخ 2٠٠9/11/25م يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل كل من : �ل�شيد: معيز ندمي �شودري 
��شرف ندمي - �جلن�شية: باك�شتان بن�شبة 5٠% من �لرخ�شة �ملذكور بياناتها �عاه. و�ل�شيد: حممد موفيز 
وبذلك  �ع��اه.  بياناتها  �ملذكور  �لرخ�شة  من   %5٠ بن�شبة  بنغادي�س  �جلن�شية:  �حمد  موجاهيار  �لدين 
حمدودة  م�شئولية  ذ�ت  �شركة  �ىل  فردية  من  �ع��اه  بياناتها  �مل��ذك��ور  للرخ�شة  �لقانوين  �ل�شكل  يتغري 
�خلور  غ��ز�ل  من  �لتجاري  �ل�شم  بتغري  �لطرفان  يرغب  كما  فيها  �شركاء  �ملذكورين  �لطرفان  ويكون 
خلياطة وتطريز �لعبايات �ىل غز�ل �خلور خلياطة وتطريز وتغيري ن�شاط �لرخ�شة من خياطة �لعبايات 
و�ل�شيل تطريز �لعبايات و�ل�شيل �ىل خياطة ماب�س ن�شائية وتطريز. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شا، يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
مكتب الكابت العدل خورفكان
عائ�سه حممد علي  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
 اعــــــــــالن         

�لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �لنقبي  عبيد  جعفر  علي  �حمد  �ل�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن   
علىحمرر يت�شمن ) تنازل وتغيري �ل�شم �لتجاري و�ل�شكل �لقانوين و��شافة ن�شاط( يف ح�شته �لبالغة  
1٠٠% يف �ل�شم �لتجاري ) �للو�ن ملقاولت �ل�شباغ، ن�شاط �لرخ�شة مقاولت فئة �شاد�شة،��شباع ( و�ملرخ�س 
 2٠٠6/4/11 بتاريخ  �ل�شادر   )542145( رقم  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
�ملن�شوري  �حمد  علي  ع��ب��د�هلل  نا�شر  �ل�شيد:   : م��ن  ك��ل  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف 
�جل�شنية: �لمار�ت بن�شبة 51% من �لرخ�شة �ملذكور بياناتها �عاه. و�ل�شيد: ��شامة عبد�للطيف حاجي 
ح�شني �جل�شنية �شوريا بن�شبة 49% من �لرخ�شة �ملذكور بياناتها �عاه.  . وبذلك يتغري �ل�شكل �لقانوين 
للرخ�شة �ملذكور بياناتها �عاه من فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة ويكون �لطرفان �ملذكورين 
�شركاء فيها كما يرغب �لطرفان بتغري �ل�شم �لتجاري من �للو�ن ملقاولت �ل�شباغ �ىل �خلطوة �لذكية 
للمقاولت �لفنية ، و��شافة ن�شاط �لرخ�شة بال�شافة �ىل �لن�شاط �ل�شابق ليكون ن�شاط �لرخ�شة مقاولت 
فئة �شاد�شة، �ل�شباغ �لتك�شية و�لر�شيات، تركيب �ل�شقف �ملعلقة .  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شا، يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
مكتب الكابت العدل خورفكان
عائ�سه حممد علي  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/404 )جتاري كلي( 
بوا�سطة الن�سر)اعالن باحلكم التمهيدي(

عامل  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�شابال ذ م م - �قام �ملدعي/��شلم �حمد حممد عنو�نه: دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد 
�لدعوى برقم 2٠14/4٠4 -جتاري - كلي- عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 
مكلف  فانت   2٠11/1/1 �ل�شتحقاق  تاريخ  من  فائدة   %12  + دره��م   33878٠٠8
باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
ل�شنة 2٠14  دي�شمرب  �شهر  1٠ من  يوم  �ملو�فق  �ل�شاعة ٠٠.11  وذل��ك يف  معتمد 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2٠14/11/5
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17    
             يف الدعوى رقم 2014/2050 عمايل جزئي

 �ىل �ملدعى : �شاهر �شعيد مفلح �ل�شريدة لقد قمت باقامة دعوى عمالية لدى 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية رقم 2٠14/2٠5٠ عمايل جزئي �شد �ملدعى عليها/ 
كار�س لاجرة وحيث �نه مت تعييني خبري� ح�شابيا يف �لدعوى فاننا ندعوك 
 2٠14/11/23 بتاريخ  �لحد  يوم  يعقد  �شوف  �لذي  �خلربة  �جتماع  حل�شور 
مبقر مكتب �خلبري باملحكمة �لعمالية �لطابق �لعا�شر وذلك يف متام �ل�شاعة 
�لعا�شرة �شباحا وعليه يرجى ح�شوركم �شخ�شيا �و بو��شطة وكيلك �ملعتمد 
حال  ويف  �ملحدد،  �ملوعد  يف  بالدعوى  �خلا�شة  �مل�شتند�ت  جميع  و�ح�شار 
�مل�شتند�ت  �شوء  على  �لتقرير  باعد�د  �شنقوم  فاننا  �حل�شور  عن  تخلفكم 

�ملقدمة  يف �لدعوى وتقدميها لعد�لة �ملحكمة �ملوقرة.
اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى/طارق فار�س حجي

اعالن اجتماع خربة احل�سابي

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/646  ا�ستئناف  مدين    
و�لعقار�ت   �لتموين  خل��دم��ات  �مل��زروع��ي  �بر�هيم  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل   
ن�شر�هلل  ع��ب��د�ل��ك��رمي  �مل�شتاأنف /ح��م��د  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملطوع   حمد  ح�شن  عبد�لرحمن  وميثله:  �لعارف 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2٠14/188 مدين كلي  بتاريخ 2٠14/7/24  
 1٠.٠٠ �ل�شاعة   2٠14/11/2٠ �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1264  ا�ستئناف  جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ مود� كافيه �س ذم م جمهول حمل �لقامة مبا �ن   
وميثله:  م  ذم  �س  �لد�خلي  �لت�شميم  لتنفيذ  �شي  دي  ����س  /�ل  �مل�شتاأنف 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملطوع   حممد  ح�شن  عبد�لرحمن 
بالدعوى رقم 2٠14/364 جتاري جزئي بتاريخ 2٠14/8/2٠  وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   1٠.٠٠ �ل�شاعة   2٠14/12/8 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شه 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/810   جتاري كلي                              
�ىل �ملدعى  عليه /1 -بن بليله للمقاولت ) �س ذم م( جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعى:  مري زمان خان وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2٠14/8/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ مري 
زمان خان �ول: بالز�م �ملدعى عليها ) �شركة بن بليله للمقاولت ) �س ذم م( بان توؤدى 
للمدعى ) مري زمان خان( مبلغ وقدره 1.٠34.3٠٠ درهم ) مليون و�ربع وثاثون �لف 
وثاثمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 
2٠14/5/7 وحتى �ل�شد�د �لتام ف�شا عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت طلب �لنفاذ   حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/489   جتاري كلي                              

�ملدعى:   �ن  �لق��ام��ة مب��ا  ���س ذم م جمهول حم��ل  -ب��ن هندي للمقاولت  �مل��دع��ى  عليه /1  �ىل 
م م  وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد  ذ  �ت�س كى لل�شقالت وقو�لب �خلر�شانة �ملحدودة  كى 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2٠14/8/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �ملطوع 
�عاه ل�شالح/ كى �ت�س كى لل�شقالت وقو�لب �خلر�شانة �ملحدودة ذ م م فلهذه �ل�شباب: بالز�م 
و�ثنان  دره��م( ثاثمائة  ت��وؤدي للمدعية ) 382.489.77  �بن  ت��وؤدي للمدعية  بان  �ملدعى عليها 
وثمانون �لف و�ربعمائة وت�شعة وثمانون درهما و�شبعة و�شبعون فل�شا( و�لفائدة �لتاخريية من 
تاريخ 2٠14/3/12 وحتى �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
2- رف�شت ماعد� ذلك من طلبات   حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/399   جتاري جزئي                              

�ىل �ملحكوم عليه    /1 بنيان ل�شناعة �لرخام و�لباط و�ل�شمنتي �س ذم م جمهول 
حمل �لقامة   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2٠12/12/23 يف 
�ملدعى  بالز�م  م(  ذم  �س   ( �لعام  �ل��ربي  للنقل  ل�شالح/ جيل  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى 
وثاثمائة  �ل��ف  و�شبعون  دره��م فقط ثاثة   73347 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
و�شبعة و�ربعون درهم و�لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من  2٠12/5/31 وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لزمت بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب ملحاماة ورف�شت 
ماعد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/956  جتاري كلي
�ملتقدمة �س ذم  �لفنية  �لفاروقي 2- �ملجموعة  �لتاجي  با�شم علي  �ملدعى عليهما/1-  �ىل 
م جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا �ن �ملدعي / با�شل ح��ازم ف��وؤ�د �ل��ك��رزون  قد �ق��ام �لدعوى 
�لتمهيدي  بتاريخ 2٠14/6/26 �حلكم  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �ع��اه  وعليه  �ملذكورة 
و�لر�بع:  للثاين  وح�شوريا  و�لثالث  ل��اأول  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة:  حكمت  �لتايل: 
وقبل �لف�شل يف مو�شوع �لدعوى بندب خبري ح�شابي و�ملخت�س �شاحب �لدور مامل يتفق 
�ور�ق  �شائر  بعد مطالعة  تكون مهمته  تاريخه  ��شبوع من  ت�شميته خال  على  �لطرفان 
�لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �ليه �خل�شوم دونها و�لنتقال �ىل مقر �ل�شركة 
وحددت �مانة خربة وقدرها ع�شرة �لف درهم كاتعاب �خلبري.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

  ch2.E.22 يوم �خلمي�س �ملو�فق 2٠14/12/11 �ل�شاعة 9.3٠ �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11259 بتاريخ 2014/11/17     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/667 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �شده: 1- فر�نكو فافيا جمهول حمل �لقامةى
 مبا �ن �لطالب �لتنفيذ: �لعر�ب للد�ر�شات و�ل�شت�شار�ت �لتجارية و�لد�رية �س 

ذم م وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع 
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية- �ملنطقة 
��شم �ملبنى  ور�شان �لوىل- رقم �لر���س-289 رقم �ل�شقه 211- رقم �لطابق : 2 
U04 �مل�شاحة 1594.٠6 قدم مربع وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره )1429476 
دره��م( وذل��ك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على ق��ر�ر �ملحكمة 

�ل�شادر بتاريخ 2٠14/11/5.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

و�شلت يف �شاعة مبكرة من �شباح �أم�س 
مطار  �إىل  �جلوجيت�شو  منتحب  بعثة 
�أب��وظ��ب��ي ع��ائ��دة م��ن �مل�����ش��ارك��ة يف دورة 
�لآ�شيوية يف مدينة  �ل�شاطئية  �لألعاب 
�إ�شتقبالها  يف  وك���ان  بتاياند،  بوكيت 
�مل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د �ل��ك��م��ايل �أم����ني عام 
وحممد  �لوطنية،  �لأوليمبية  �للجنة 
���ش��امل �ل��ظ��اه��ري ن��ائ��ب رئ��ي�����س �حتاد 
مر��شم  �أق��ي��م��ت  ح��ي��ث  �جل��وج��ي��ت�����ش��و، 
�لد�ر  قاعة  يف  للبعثة  ر�شمية  �إ�شتقبال 
�ل��ك��م��ايل حتية وتهنئة  ون��ق��ل  ب��امل��ط��ار. 
�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد 
�لأوليمبية  �للجنة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�ل��وط��ن��ي��ة، وك����ل �أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة �إىل 
مثلو�  �ل����ذي����ن  �لأب�����ط�����ال  �ل���اع���ب���ني 
�ل���دول���ة ب��اأف�����ش��ل ����ش���ورة، و�إن��ت��زع��و� 9 
4 ذهبيات،  بينها  ميد�ليات ملونة من 
�ملناف�شات  يف  برونزيات  و3  وف�شيتان، 
�لقارية �لقوية �لتي �شاركو� فيها لأول 
م��رة. وق��ال �ل��ك��م��ايل: م��ا حققتوه من 
و��شح على �خلطط  دليل  نتائج جيدة 
يقوم  �ل��ذي  �ل���دوؤوب  و�لعمل  �ملدرو�شة 
به �إحتاد �للعبة برئا�شة �لأخ عبد�ملنعم 
�لها�شمي، ول �شك �أن دعم �لفريق �أول 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  ويل عهد 
مت  �ل��ذي  �لأ�شا�س  هو  �مل�شلحة  للقو�ت 
بناء كل �شيء عليه، و�أن نظرة �شموه يف 
�شائبة  كانت  بد�يتها  منذ  �للعبة  هذه 
بدليل �أننا جنني �ليوم ثمار �أول م�شاركة 
�لأوليمبية  �للجنة  ر�شمية حتت مظلة 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����ق����اري، ون��ت��وق��ع �أنه 
وبف�شل  �ل��ك��ب��ري،  �ل��دع��م  ه���ذ�  بف�شل 
�للعبة  �إحت��اد  �لكبرية من قبل  �جلهود 
و�لاعبني �شوف ت�شل هذه �للعبة �إىل 
�أ�شبحت  �أن  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  م���دى،  �أب��ع��د 
�أبوظبي عا�شمة �جلوجيت�شو يف �لعامل 
يف �ل����وق����ت �حل���ا����ش���ر ب��ت��ل��ك �زل���ف���رة 

جهتي  من  وتابع:  �لق�شرية.  �لزمنية 
�جلوجيت�شو  �إحت����اد  يف  �لأخ�����وة  �أ���ش��ك��ر 
لأن كل �إجن��از يتحقق يف �مل��ي��د�ن، لبد 
يوفر  �شخم  �إد�ري  جم��ه��ود  ور�ءه  زن 
و�لبيئة  �مل�����ش��اع��دة،  �لعنا�شر  ك��ل  ل��ك��م 
�أن م��ا حتقق  �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ون��ح��ن ن��ع��ت��رب 
من �إجناز �أ�شعد �ل�شعب �لإمار�تي، و�أن 
ت�شارك  و�ح����دة  لعبة  يف  م��ي��د�ل��ي��ات   9

لي�س  م�����رة  لأول 
�إجن�����������������از ف�����ق�����ط، 
ول�����ك�����ن�����ه ح�������ش���اد 
م�������ش���ارك���ات   3 ل 
لريا�شاتنا  �شابقة 
�لألعاب  دور�ت  يف 
و�أقول  �ل�شاطئية، 
ب���اأن���ك���م على  ل���ك���م 
ق��������در �ل����ط����م����وح، 
�أف�شل  �لقادم  و�أن 
لكم  ب����ال����ن���������ش����ب����ة 

جميعا.
وق����������ال: �أب���ن���ائ���ن���ا 

�أب�����ط�����ال �جل��وج��ي��ت�����ش��و �أ����ش���ع���دون���ا يف 
�ح��ت��ف��الت��ن��ا ب��الأع��ي��اد �ل��وط��ن��ي��ة، وهم 
�أن عدد  و�أظن  �لتقدير،  ي�شتحقون كل 
و�أن  �لطموح،  قدر  على  �مليد�ليات جاء 
ي��ن��اي��ر 2014 ك���ان حل��ظ��ة ف���ارق���ة يف 
لأنها  و�آ���ش��ي��وي��ا  حمليا  �للعبة  م�شرية 
فيها مقر �لحتاد  �إنتقل  �لتي  �للحظة 
�لآ���ش��ي��وي �إىل �لإم������ار�ت، و�ل��ت��ي توىل 
فيها �لأخ عبد�ملنعم �لها�شمي �مل�شوؤولية 
كرئي�س لاحتاد �لقاري، نظر� لقناعة 
�لآ�شيوي  بالحتاد  �لعمومية  �جلمعية 
تقدمه  �أن  �ل��ذي ميكن  �لعطاء  مب��دى 
�لرئي�س،  �إنتخاب  جاء  للعبة  �لإم���ار�ت 
و�إختيار �لأمني �لعام، ومن هنا تاأ�ش�س 
�لحتاد �لآ�شيوي بثوب جديد، وبرعاية 
�إمار�تية خال�شة و�إد�رة �إمار�تية، وكان 
�لذي  للجهد  �إم��ت��د�د  ه��و  �ملجهود  ه��ذ� 

يقدمه �لحتاد للعبة يف �لدولة.
جنحت  فقط  �شهر   11 خ��ال  وق���ال: 
 9 ل���ع���ب���ة �جل���وج���ي���ت�������ش���و يف حت���ق���ي���ق 
ينظمها  ق����اري����ة  ب��������دورة  م���ي���د�ل���ي���ات 
وت�شجل  �لآ�شيوي،  �لأوليمبي  �ملجل�س 
وهذه  �لأول��ي��م��ب��ي��ة،  �جل��ن��ة  �شجات  يف 
�مل�شتقبل،  يف  للعبة  جد�  مهمة  حمطة 
دخلنا  �لأوليمبية  �للجنة  يف  �أننا  وكما 
ل�شم  يف حت��د مهم 
هذه �للعبة �إىل باق 
�لأل����ع����اب �لأخ�����رى 
�لآ����ش���ي���اد  دورة  يف 
 ،2018 يف  �ملقبلة 
�ع�����ت�����م�����اده�����ا  ومت 
ك��ل��ع��ب��ة ر���ش��م��ي��ة يف 
�لريا�شات،  جل��ن��ة 
و�أن����������������ه �����ش����ي����ك����ون 
ه�����ن�����اك �ج���ت���م���اع���ا 
تركمان�شتان  يف 
���ش��ت��درج ر���ش��م��ي��ا يف 

�لألعاب �لآ�شيوية.
للم�شاركة  �أي�شا  �للعبة  �إدر�ج  وت��اب��ع: 
يف دورة �لألعاب �ل�شاطئية �لعاملية عام 
2017 �إجناز يح�شب لأبناء �لإمار�ت، 
وق��د كنت ط��رف��ا يف ه��ذ� �ل��ق��ر�ر لأنني 
تر�أ�شت فريق �لعمل، و�شوف تقام �لدورة 
�لأوليمبية  �للجان  �إحت��اد  مظلة  حتت 
�لدولية، ول �شك �أننا ن�شعى لأكرب من 
�لإد�ري  �جلانب  �لحت��اد يف  و�أن  ذل��ك، 
�لاعبني  ج��ه��ود  ت���و�زي  بجهود  ي��ق��وم 
�جلوجيت�شو  و�أن  �ل��ف��ن��ي،  �جل��ان��ب  يف 
�ملحطات  يف  �حلقيقي  ره��ان��ن��ا  �شيكون 
�لحتاد  وج��ود  و�أن  �ملقبلة،  و�ملنا�شبات 
�لآ���ش��ي��وي يف �لإم������ار�ت ب��ال��ت��اأك��ي��د كان 
له دور كبري يف جن��اح م�شاعينا.  ومن 
���ش��امل �لظاهري  ن��ق��ل حم��م��د  ن��اح��ي��ت��ه 
حتية  �جلوجيت�شو  �إحت��اد  رئي�س  نائب 
ع��ب��د�مل��ن��ع��م �ل��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 

�لحتاد  فرحة  �أن  و�أك��د  �لحت���اد،  �إد�رة 
هي فرحة للدولة، و�أن �لإجناز يتحدث 
تعبو�  �لاعبني  �أن  وي��وؤك��د  نف�شه،  عن 
�شاعات  ب���ع���دد  وو����ش���ل���و�  و�إ����ش���ت���ع���دو�، 
على  للمناف�شة  يوؤهلهم  م��ا  �ل��ت��دري��ب 
و�أن  عليها،  لعبو�  �لتي  �مليد�ليات  ك��ل 
 10 9 ميد�ليات من م�شاركة  ح�شيلة 
�أن  على  و��شح  موؤ�شر  ولعبة  لعبني، 

يف  ي�شري  �مل��ن��ت��خ��ب 
�ل�شحيح،  �لجت��اه 
�لفني  ج��ه��ازه  و�أن 
�لرب�مج  ل��ه  ي�شع 

�ملنا�شبة.

نظرة ثاقبة
�لظاهري:  وق����ال 
بي�شو�  �ل��اع��ب��ني 
�أنها  برغم  �لوجه، 
�لأوىل  �مل�������ش���ارك���ة 
يف  نوعها  م��ن  لهم 
�ملفتوحة،  �ملاعب 

�ل�شالت  �لتي تختلف كثري� عن  وهي 
�ملغلقة، وكانو� على قدر �لتحدي، و�أننا 
�أول  للفريق  و�لتقدير  بال�شكر  نتوجه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو 
�لذي  للعبة،  �لأول  و�ل��ر�ع��ي  �ل��د�ع��م 
�لآخرين،  ك��ل  �لثاقبة  بنظرته  ي�شبق 
ون�شتلهم من �شموه �لبحث عن �جلديد 
د�ئما، وعدم �لر�شا �شوى باملركز �لأول، 
كما �أنني لبد �أن �أ�شيد باجلهد �لكبري 
�لها�شمي  �ملنعم  عبد  �لأخ  يبذله  �ل��ذي 
�ل���ذي  �لحت������اد  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�إهتمامه  ب��ق��در  �لتفا�شيل،  بكل  يهتم 
��شر�تيجية  يف  �لعري�شة  باخلطوط 
�ل��ل��ع��ب��ة، وي�����ش��ع ك���ل خرب�ته  ت��ط��وي��ر 
يف  �للعبة  �أب��ن��اء  من  باإعتباره  �ل�شابقة 
خدمة �ملنتخب ويف خدمة ن�شر �للعبة، 
�إىل  بها  و�ل��و���ش��ول  قاعدتها  وتو�شيع 

�لعاملية.

فرحة كبرية
�إىل  �للعبة  وق��ال: برغم حد�ثة دخ��ول 
�لإمار�ت �إل �أن �أبوظبي �أ�شبحت عا�شمة 
�لإمار�ت  �أبناء  و�أ�شبح  �لعاملية،  �للعبة 
يت�شابقون نحو حتقيق �لإجناز�ت �شو�ء 
�لقارية �أو �لعاملية، وفرحتنا بال�شتقبال 
�لإجناز  بعد  �ليوم 
�لآ����������ش���������ي���������وي م���ا 
ب�����ع�����ده�����ا ف�����رح�����ة، 
تدوم  �أن  ون��ت��م��ن��ى 
م�شتمر،  ب�������ش���ك���ل 
باقي  حت���ق���ق  و�أن 
�مل�شاركة  �لأل���ع���اب 
�لأل����ع����اب  دورة  يف 
�ل�شاطئية �إجناز�ت 
�أخ�����������������������رى ح����ت����ى 
ر�شيدنا  يت�شاعف 
م���ن �مل��ي��د�ل��ي��ات يف 
�ل���رت���ي���ب �ل����ع����ام، 
وحت���ت���ب ري��ا���ش��ت��ن��ا م���ا ت�����ش��ت��ح��ق��ه على 

م�شتوى �لقارة. 
 

اأهمها  باجلملة  مكا�سب  علي:  فهد 
اخلربات الدولية 

عام  �أم���ني  �ل�شام�شي  على  فهد  ت��وج��ه 
�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لآ���ش��ي��وي  �لحت����اد 
�للجنة  �إىل  بال�شكر  �لإم����ار�ت  لحت���اد 
يف  وق���ال  �ل�شتقبال،  على  �لأوليمبية 
حممد  �مل�شت�شار  ك��ل��م��ات  ع��ل��ى  تعليقه 
�شاهمت  �للجنة  �أن  لاعبني  �لكمايل 
م��ع �لحت����اد يف ت��وف��ري �ل��دع��م �ل���ازم 
للبعثة يف بوكيت، و�أن �لأخ �شعيد حارب 
عبد�مللك  و  �ل��ر���ش��م��ي،  �ل���وف���د  رئ��ي�����س 
ج���اين م��دي��ر �ل���وف���د ك���ان���و� د�ئ���م���ا مع 
�لأوليمبية  �للجنة  و�أن حر�س  �لبعثة، 
على �ل�شتقبال يف �ملطار لدى �لو�شول 

يف �شاعة متاأخرة من بعد منت�شف �لليل 
يعك�س مدى �إهتمام �للجنة �لأوليمبية 
بدوره  �لحت���اد  و�أن  باللعبة،  �لوطنية 
�ل�شيخ  ل�شمو  و�لتهنئة  بال�شكر  يتقدم 
�أح��م��د ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د على هذه 

�للفتة �لطيبة.
وقال فهد: حققنا مكا�شب باجلملة من 
تلك �مل�شاركة، و�إكت�شبنا حرب�ت كبرية، 

ينعك�س  و������ش�����وف 
ذل�������ك ب���ال���ت���اأك���ي���د 
م�شاركاتنا  ع���ل���ى 
�ملقبلة،  �ملر�حل  يف 
وم���������ن ب�������ني ه�����ذه 
�مل�����ك�����ا������ش�����ب �أن�����ن�����ا 
3 من  ب  �إل��ت��ق��ي��ن��ا 
�للجنة  �أع���������ش����اء 
�لدولية  �لأومل��ب��ي��ة 
وحتدثنا  �لدولية، 
�أن  ب�����ع�����د  م����ع����ه����م 
عليهم،  ت���ع���رف���ن���ا 
وب���ن���ي���ن���ا ج�������ش���ور� 

�لتي  �للجنة  تلك  م��ع  للتو��شل  قوية 
و�لأهم  �لأوىل  �لريا�شية  �ملنظمة  تعد 

يف �لعامل. 
 

ي�ستحقون  قادتنا  الكتبي:  في�سل 
منا كل الت�سحيات 

�أكد  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  �إىل  ل��دي و�شوله 
�شاحب  �لكتبي  في�شل  �ل��ع��امل��ي  بطلنا 
�أح����رز ذهبيتان  �حل����ز�م �لأ����ش���ود �ل���ذي 
�شعيد  �أن��ه  �ل�شاطئية  �لأل��ع��اب  دورة  يف 
�ل�شعب  و�أبناء  و�ل�شيوخ  �لقادة  ل�شعادة 
و�لقادة  �ل�����ش��ي��وخ  دع���م  و�أن  ب���الإجن���از، 
ورعاية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
من  ي�شتحق  للعبة  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

�ملنتخب كل �لت�شحيات.
وع���ن �مل��ي��د�ل��ي��ت��ني �ل��ذه��ب��ي��ت��ني يف وزن 
حتت 90 كجم، ويف �لوزن �ملفتوح قال 

ولكن  �شهلة،  تكن  مل  �ملناف�شة  في�شل: 
�للتان  �ملرتني  �أنني يف  ما يثلج �شدري 
يف  �أم��ام��ي  ك��ان  للنهائي  فيهما  و�شلت 
�إمار�تيا، ففي و�أن حتت  �لنهائي بطا 
�أمامي،  90 كجم، وجدت ز�يد �لكعبي 
ويف �لوزن �ملفتوح وجدت زمامي �لبطل 
�للعبة  �أن  يوؤكد  خلفان حميد، وهو ما 
و�أن  تتوقف،  و�أن �لجن��از�ت لن  ولده، 
للعبة  م�����ش��ت��ق��ب��ا 
ب�������اه�������ر وم����ب���������ش����ر 
حققه  م����ا  ب���دل���ي���ل 
�ل�شهر  �ل�������ش���غ���ار 
بطولة  يف  �مل��ا���ش��ي 
�لوطنية.  �أم��ريك��ا 
�لكتبي  و�أ������ش�����اف 
�جلوجيت�شو  �أن 
مثل  مثلها  ريا�شة 
ك������ل �ل����ري����ا�����ش����ات 
�ل����ري����ا�����ش����ة  وزن 
�أ�����ش����ب����ح����ت ع���ل���م، 
ل  �ل�����رجن�����از  و�أن 
يتحقق بامل�شادفة لكنه نتاج جهد كبري، 
عمل  �شاعات  وع��دد  مكثفة،  وتدريبات 
�للعبة  �إحت���اد  و�أن  تعد،  ول  حت�شى  ل 
عنا�شر  كل  توفري  يف  كبري  بجهد  ق��ام 
بر�مج  يف  �شو�ء  للبعثة  و�مل�شاندة  �دعم 
�ل���ت���و�ج���د يف  �أث���ن���اء  �أو يف  �ل����ش���ت���ع���د�د 

بوكيت.
 

طالب �لكربي: وعدت و�أوفيت 
�لكربي  طالب  �لإم��ار�ت��ي  �لبطل  �أك��د 
�لذهبية  �مل���ي���د�ل���ي���ة  ع���ل���ى  �حل���ا����ش���ل 
يهدي  �أن�����ه  ك��ج��م   70 حت���ت  وزن  يف 
�لإم����ار�ت،  ل�شعب  و�ل��ف��رح��ة  �مليد�لية 
و�أوفى،  و�أن��ه وعد  وم�شوؤويل �لحت��اد، 
حيث �أنه كان قد �شرح قبل �ل�شفر �إىل 
بالذهب،  �إل  ير�شى  ل��ن  ب��اأن��ه  بوكيت 
باأنه  �شعر  �ل��ذه��ب  حقق  عندما  و�أن���ه 

�أوف����ى ب��وع��ده، �إل �أن���ه م��ا ز�ل���ت لديه 
ط��م��وح��ات ك��ب��رية لي�س ل��ه��ا ن��ه��اي��ة يف 
�للعبة، و�أن طموحه هو �لفوز بذهبية 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �لتو�يل  �ل��ع��امل 
�أن فاز بها يف بطولة  �ملقبل بعد  �لعام 
�جلوجيت�شو  ملحريف  �لعاملية  �أبوظبي 
ميد�لية  وق��ال:  �ملا�شي.  �إبريل  ب�شهر 
خا�س  ط��ع��م  ل��ه��ا  �ل�شاطئية  �لأل���ع���اب 
حتت  �لأوىل  �مل�شاركة  لأنها  بالتاأكيد 
�لوطنية،  �لأوليمبية  �للجنة  مظلة 
�إكت�شفنا  لأن��ن��ا  ب�شهولة  تتحقق  ومل 
�شهدته  �لذي  �حلقيقي  �لتطور  مدى 
مثل  دول  يف  وحتديد�  �آ�شيا  يف  �للعبة 
و�لكويت،  و�ي���ر�ن  وفيتنام،  ت��اي��ان��د، 
ف�شا عن �لقوى �لتقليدية �لر��شخة 

مثل منغوليا.
 

تقرير اإداري وفني عن امل�ساركة 
ت��ق��دم �ل��ب��ع��ث��ة ت��ق��ري��ر� ف��ن��ي��ا و�إد�ري������ا 
�لحت���اد  �إد�رة  مل��ج��ل�����س  �مل�����ش��ارك��ة  ع���ن 
�أهم  �لتعرف علي  و  �لتجربة،  لتوثيق 
�إيجابياتها، و�أهم �شلبياتها �إن وجدت، 
و�شوف يبحثه جمل�س �إد�رة �لحتاد يف 
�لجتماع �ملقبل، ومن خاله �شوف يتم 
تقييم �لأد�ء لأن تلك �لبطولة تعترب 
م��وؤ���ش��ر� �أي�����ش��ا م���ن م���وؤ����ش���ر�ت قيا�س 
�لأد�ء يف �لتطور، و�لعمل و�لتدريبات. 
�إد�ري  �ل��ب��ريق  ي��و���ش��ف  يعكف  و���ش��وف 
�لإد�ري  �ل�����ش��ق  �إع�����د�د  ع��ل��ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
من �لتقرير، فيما يقدم ر�ير مدرب 

�ملنتخب تقريره �لفني. 
حر�س �شعيد حارب رئي�س وفد �لدولة 
�ل�شاطئية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  �مل�����ش��ارك 
مب��دي��ن��ة ب��وك��ي��ت �أم�����ني ع����ام جمل�س 
ت����ودي����ع بعثة  �ل���ري���ا����ش���ي ع���ل���ى  دب�����ي 
يف  �لتوفيق  لهم  متمنيا  �جلوجيت�شو، 
كل �ملنا�شبات �ملقبلة بعد �لجناز غري 
�مل�شبوق �لذي حققوه يف �أول م�شاركة.

ا�ستقبال ر�سمي لبعثة اجلوجيت�سو يف املطار بعد عودتها من بوكيت 

الكمايل نقل لالأبطال حتية وتهنئة اأحمد بن حممد بن را�سد رئي�س اللجنة الأوليمبية
ما حققتموه يف اأول م�ساركة يوازي اإجنازاتنا يف اآخر 3 دورات �ساطئية قارية 

 يناير 2014 نقطة 
فارقة يف م�سرية تطور 

اللعبة عندما انتقل 
الحتاد الآ�سيوي اإىل 

الإمارات

حممد �سامل الظاهري: 
9 ميداليات اأ�سعدت 

�سعب الإمارات واأقول 
لالعبني: بي�ستم 

الوجه 

ن�ستلهم العزم 
يف البحث عن 

الرقم واحد من 
الداعم الأول 

للعبة يف الدولة 

مناف�شات  دب��ي  �شرطة  �شباط  ب��ن��ادي  تنطلق   
�لتجاري  دب��ي  بنك  لبطولة  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة 
برعاية  حتظى  �لتي  للنا�شئني،  �لقوى  لألعاب 
بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  كرمية من 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد 
�لتجاري  دب��ي  بنك  وينظمها  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب��ي 
مب�شاركة  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  جمل�س  م��ن  ب��دع��م 
�أكر من �ألفي طالب وطالبة من 90 مدر�شة 
يتناف�شون على ن�شف مليون  حكومية وخا�شة 

درهم جو�ئز مالية.
وتد�شن ت�شفيات �لطاب �ملناف�شات باإقامة 18 

حيث  متو��شلني،  ي��وم��ني  م���د�ر  على  م�شابقة 
تقام �ليوم ت�شفيات فئة حتت 16 عاما، و�لتي 
ت�شم م�شابقات: �لوثب �لعايل، �لوثب �لطويل، 
مر  و800  و400   100 �شباق  �جل��ل��ة،  دف��ع 

و�لتتابع 4 مر�ت 100 مر.
ف��ي��م��ا ت��ق��ام ي���وم غ���د ت�����ش��ف��ي��ات ف��ئ��ة حت���ت 14 
�لوثب  دفع �جللة،  �لتي ت�شم م�شابقات:  �شنة، 
100 و400  �شباق  �ل��ع��ايل،  �ل��وث��ب  �ل��ط��وي��ل، 
تقام  كما  م��ر،   100 م���ر�ت   4 و�لتتابع  م��ر 
�ل���ت���ي ت�شم  ���ش��ن��ة،   11 ف��ئ��ة حت���ت  ت�����ش��ف��ي��ات 
�شباق  �جللة،  دف��ع  �لطويل،  �لوثب  م�شابقات: 

50 مر،  م��ر�ت   4 و�لتتابع  و400 مر   60
 24 ي��وم��ي  �شتقام  �لفتيات  ت�شفيات  �ن  علما 
و25 �جلاري، على �أن تقام �لنهائيات يوم 24 
�ملللك،  عبد  �إبر�هيم  هيثم  و�أك��د  �ملقبل.  يناير 
�لتح�شري�ت  �ك��ت��م��ال  �مل��ن��ظ��م��ة،  �للجنة  ع�شو 
و�ل��رت��ي��ب��ات لن���ط���اق �حل����دث �ل����ذي يدخل 
�أو�شع  ومب�شاركة  �أكرب  بطموحات  �لر�بع  عامه 
للمد�ر�س بدبي، وقال: جاءت فكرة �إقامة هذه 
�ل��ت��ج��اري على  دب��ي  بنك  م��ن  �إمي��ان��ا  �لبطولة 
وتعزيز  �ملجتمعي  �جل��ان��ب  تفعيل  على  ق��درت��ه 
�لريا�شية  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون 

�لريا�شي،  دبي  جمل�س  �خل�شو�س  وجه  وعلى 
للعمل معا ملا فيه م�شلحة �أبنائنا �لطلبة �لذين 
�لغالية،  لدولتنا  �مل�شرق  �مل�شتقبل  فيهم  ن��رى 
ومهما ر�شدنا من مبالغ مالية وجو�ئز للطلبة 
و�ملد�ر�س فهي تبقى قليلة مبقد�ر ما نناله من 

وطننا �ل�شخي قيادة و�شعبا .
وتابع: عقدت �للجنة �لفنية �جتماعا مع �أ�شاتذة 
�لتعليمات  كافة  �شرح  ومت  �مل�شاركني،  �لطلبة 
و�للو�ئح �لتي �شيتم تطبيقها خال �ملناف�شات، 
نادي  لتزين  �لأخ���رية  �للم�شات  و�شع  مت  فيما 
ح��ل��ة ل�شتقبال  ب��اأب��ه��ى  دب����ي  ���ش��رط��ة  ���ش��ب��اط 

�لطاب �مل�شاركني بالت�شفيات .
�لبطولة  ه��ذه  �نطلقت  حينما  حديثه:  وختم 
لأول مرة بلغ عدد �لطاب �مل�شاركني ما يقارب 
42 مدر�شة، فيما  �ألف طالب وطالبة من  من 
عام،  بعد  عاما  بالتز�يد  �لأرق���ام  ه��ذه  تو��شلت 
طالب  �لأل��ف��ي  حاجز  نتخطى  �أن  نتوقع  حيث 
م��وؤ���ش��ر�ت هامة حول  وه��ي  �ل��ر�ب��ع��ة،  بالن�شخة 
درج����ة وع����ي �مل����د�ر�����س ب��اأه��م��ي��ة �ل���ع���اب �لقوى 
�أم �لألعاب ، فيما يبقى �لهدف �لأبرز  بو�شفها 
قدر�تها  وتطوير  �مل��و�ه��ب  �نتقاء  علمية  وه��و 
على �ملدى �لطويل . يذكر �ن �لن�شخة �ملا�شية 

�شهدت تقا�شم 7 مد�ر�س �ألقاب �لفئات �لعمرية، 
�إجنلي�س  ه���اي  �أون  �أور  م��در���ش��ة  ت��وج��ت  ح��ي��ث 
�شكول باملركز �لأول يف فئتي: �لبنني حتت 17 
عاما و�لفتيات حتت 16 عاما، وتقا�شمت �ملركز 
فئة  يف  علي  جبل  وين�ش�شر  مدر�شة  مع  �لأول 
نالت مدر�شة ند  �شنة، فيما   14 �لفتيات حتت 
 11 حتت  �لفتيات  فئة  يف  �لأول  �ملركز  �حلمر 
�ملركز  ر��شد  بن  حممد  مدر�شة  وحققت  عاما، 
�لأول يف فئة �لبنني حتت 11 عاما، فيما ذهب 
دبي  مل��در���ش��ة  ع��ام��ا   14 �لبنني حت��ت  فئة  لقب 

�لوطنية فرع �لرب�شاء.

م�سابقة يف انطالق بطولة بنك دبي التجاري لألعاب القوى للنا�سئني اليوم  18
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جابر  �شعيد  حمد�ن  ملالكها   99 �إق��اع  �ل�شفينة  طاقم  توج 
وبقيادة �لنوخذة �ل�شاب عمر عبد�هلل حممد �ملرزوقي بطا 
�ل�شر�عية  لل�شفن  دب��ي  بطولة  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  ل�شباق 
�ملحلية 60 قدما و�لذي نظمه نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية يوم �أول من -�ل�شبت. وحقق �ل�شباق جناحا كبري� 
وعري�شا مب�شاركة ما يقارب 80 حمما ��شطفت يف م�شهد 
ر�ئع يف عمق مياه �خلليج �لعربي وقطعت ما يزيد عن 18 
�لعرب  ب��رج  فندق  قبالة  �لنهاية  خ��ط  ب��اجت��اه  بحريا  ميا 
�أجو�ء  �ل�شاعة و�شط  �ل�شاعة وثلث  يف فرة زمنية جتاوزت 
5 عقد و�نطلقت �مللحمة  ب���د�أت م��ن  ر�ئ��ع��ة و���ش��رع��ات ري��اح 
�مل�شاركة  �ل�شفن  يف  و�لبحارة  �لنو�خذة  بني  مثري  بتناف�س 
�لنهاية قبل  �إىل خ��ط  ي��ق��وده  �أ���ش��رع طريق  ك��ا يبحث ع��ن 
و���ش��ط ح��ال��ة بحر  �ل��ري��اح  ���ش��رع��ات  �نخفا�س  رغ��م  �جلميع 
هادئة تنا�شب �ل�شباقات �لبحرية لتبد�أ �شفن �لطليعة تظهر 
بعد �نق�شاء ثلث �مل�شافة حيث مت�شك �إقاع باملقدمة و�حتاج 
�أميال قليلة من  ��شتخد�م مهارة �خلايور قبل  �إىل  �جلميع 
�لو�شول �إىل خط �لنهاية لينهي �إقاع 99 �ل�شباق يف �ملركز 
�لأول. وتو�يل بعد ذلك و�شول باقي �ل�شفن �مل�شاركة حيث 
ملالكه   30 �لعديد  �ل�شفينة  ن�شيب  من  �لثاين  �ملركز  ك��ان 
�لرميثي  ر����ش��د  حممد  �لأول  و�ل��ب��ح��ار  �ملخ�شرم  �ل��ن��وخ��ذة 
وبقيادة �بنه �لنوخذة خالد فيما جنح طاقم �ل�شفينة زلز�ل 

مرو�ن  �لنوخذة  وبقيادة  جابر  �شعيد  ح��م��د�ن  ملالكها   25
عبد�هلل حممد �ملرزوقي و�حتل طاقم �ل�شفينة �لو�شل 96 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ملالكها 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي وبقيادة �لنوخذة 
�ل�شفينة  وج��اءت  �لر�بع  �ملركز  �لغ�شي�س  بطي م�شبح  خلف 
�لنوخذة  وبقيادة  جابر  �حمد  حممد  ملالكها   103 غ��ازي 
و��شتطاع  �خلام�س   �ملركز  يف  �لرميثي  �شامل  �شعيد  �حمد 
طاقم �ل�شفينة بر�ق 33 ملالكها معايل �لفريق م�شبح ر��شد 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  م��دي��ر  �ل��ف��ت��ان 
ر��شد  �لنوخذة  وبقيادة  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ح�شل  فيما  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  �إح���ر�ز  �لرميثي  ر����ش��د  حممد 
�لنوخذة  ملالكها   122 ور�شان  �ل�شفينة  �ل�شابع  �ملركز  على 
�ملخ�شرم طار�س عتيق �لقبي�شي وبقيادة �بنه �لنوخذة علي 
وجاء يف �ملركز �لثامن �ل�شفينة دهي�س 19 ملالكها �لنوخذة 
خادم ر��شد خادم �ملهريي و�حتل �ملركز �لتا�شع طاقم �لزير 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ملالكها   16
�لريا�شي وبقيادة  دبي  رئي�س جمل�س  دبي  مكتوم ويل عهد 
�ل��ن��وخ��ذة حم��م��د ب��ن ���ش��اه��ني وح�����ش��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز �لعا�شر 
عتيق  طار�س  �ملخ�شرم  �لنوخذة  ملالكه   18 رج��ام  �ل�شفينة 
�لقبي�شي وبقيادة �بنه �لنوخذة �حمد.وحظي �ل�شباق �لكبري 
ح�شر  ح��ي��ث  �لإد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  ك��ب��رية  مب��ت��اب��ع��ة 

يف  �لأوىل  �خلم�س  �مل��ر�ك��ز  �أ�شحاب  بتتويج  وق��ام  �ملناف�شات 
�ل�شر�عية  لل�شفن  دب��ي  بطولة  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  �شباق 
�لدويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  قدما   60 �ملحلية 
للريا�شات �لبحرية كا من عي�شي خلفان بن خربا�س نائب 
وعلي  د�شمال  بن  وخالد  و�ل�شتثمار  �لتطوير  جلنة  رئي�س 
بن هندي وحممد عبد�هلل حارب �ملدير �لتنفيذي بالوكالة 

م�شرف عام �ل�شباق.

املرزوقي: ل مفاجاأة .. عملنا للفوز
نوخذة  �ملرزوقي  حممد  عبد�هلل  عمر  �ل�شاب  �لنوخذة  �أك��د 
�ل�شفينة �إقاع 99 و�لتي حازت على نامو�س �شباق �جلولة 
�لأوىل من بطولة دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما 
و�ل��ت��ي ج��رت �أح��د�ث��ه ي��وم �أول م��ن �أم�����س �ن��ه ل م��ف��اج��اأة يف 
فوزه بلقب �ل�شباق فقد عمل منذ �لبد�ية �إىل حتقيق حلمه 

بال�شعود للمرة �لأوىل على من�شة �لتتويج ففي هذه �لفئة
وقال عمر �لذي تربي يف كنف �أ�شرة تع�شق �لبحر و�مل�شاركة 
على  �مل�����ش��ارك��ات  جميع  يف  ت��ع��ود  �ن��ه  �لبحرية  �ل�شباقات  يف 
�لو�شول �إىل �ملركز �لأول ومعانقة �لنامو�س وقد بد�أ حياته 
قدما   22 �ملحلية  �ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب  �شباقات  يف  قبل  من 
و�شباقات قو�رب �لبو�ني�س �لتي تعلم منها �لكثري م�شتفيد� 
من خرب�ت و�لده �لنوخذة و�شقيقه �لأكرب �لنوخذة مرو�ن 

�ملرزوقي. و�أو�شح �أن �شر �لفوز يعود �أول يف �لتجهيز �ملنا�شب 
قاده  و�ل����ذي  �مل��ن��ا���ش��ب  �لتكتيك  و�ن��ت��ه��اج  �ل�����ش��ب��اق  خل��و���س 
�لأول  �مل��رك��ز  يف  �ل�شباق  منهيا  �لنهاية  خ��ط  �إىل  للو�شول 
وب���ج���د�رة م�����ش��ري� �إىل �أن ه���ذ� �لن��ت�����ش��ار مي��ث��ل ب����ادرة خري 
�جلولت  يف  جديد  �جن��از  على  و�حل�شول  �مل�شو�ر  ملو��شلة 
�ملرتقبة من عمر بطولة دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 

قدما.

حارب: النجاح م�سرتك
نادي  بالوكالة يف  �لتنفيذي  �ملدير  ح��ارب  قال حممد عبد�هلل 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية م�شرف عام �ل�شباق �أن جناح 
�شباق �جلولة �لأوىل من بطولة دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 
�إد�رة  جمل�س  �إىل  يح�شب  ل  م�شركا  جناحا  يعد  قدما   60
�لنادي فح�شب بل ور�ئه �جلهات �ملتعاونة و�لدو�ئر �حلكومية 
�ل�شباق.  �مل�شاركون يف  و�لبحارة  و�مل��اك  �لنو�خذة  ذلك  وقبل 
من  �لعديد  �إىل  �جل��زي��ل  �ل�شكر  توجيه  على  ح��ارب  وح��ر���س 
�لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي �شاهمت يف �إجناح 
�لتظاهرة ومن بينها جهاز حماية �ملن�شات �حليوية و�ل�شو�حل 
)قيادة �ل�شرب �لر�بع( و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي مبختلف 
�إد�رتها و�إد�رة �ل�شئون �لبحرية يف مكتب ويل عهد دبي و�إد�رة 
�ليخوت �لأمريية بدبي و�لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف دبي 

للنادي  �لإعامي  �ل�شريك  يف  ممثلة  لاإعام  دبي  وموؤ�ش�شة 
قناة �مل�شاهري دبي �لريا�شية وموؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف 

وهيلي دبي.
�شباق  �لأوىل يف  �ملركز �خلم�س  �أ�شحاب  وهناأ يف ختام حديثه 
 60 �جلولة �لأوىل من بطولة دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 
قدما و�لتي ت�شمل ثاث حمطات �نق�شت منها �ملحطة �لأوىل 
متمنيا للجميع مو�شم ناجح ومتميز م�شيد� يف هذ� �خل�شو�س 
بظهور عن�شر �ل�شباب كمناف�س قوي على �ألقاب �ملو�شم �جلديد 

من �لبد�ية مما يوؤ�ش�س �إىل مبد�أ تو��شل �لأجيال.

الع�سرة الأوائل:
�لأول: �إقاع 99 �لنوخذة عمر �ملرزوقي

�لثاين: �لعديد 30 �لنوخذة خالد �لرميثي
�لثالث: زلز�ل 25 �لنوخذة مرو�ن �ملرزوقي
�لر�بع: �لو�شل 96 �لنوخذة خلف �لغ�شي�س

�خلام�س: غازي 103 �لنوخذة �حمد �لرميثي
�ل�شاد�س: بر�ق 33 �لنوخذة ر��شد �لرميثي

�ل�شابع: ور�شان 122 �لنوخذة علي �لقبي�شي
�لثامن: دهي�س 19 �لنوخذة خادم �ملهريي

�لتا�شع: �لزير 16 �لنوخذة حممد بن �شاهني
�لعا�شر: رجام 18 �لنوخذة �حمد �لقبي�شي

اإقالع 99 بطل �سباق ال�سفن ال�سراعية 60 قدما

الع���دي����د 30 و�سيف�����ا وزل������زال 25 يحت�������ل امل�����رك����ز الث������ال�����ث

بناء على توجيهات �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�شلحة .. �أ�شدر �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
لاأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س 
�خلريية و�لإن�شانية رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي قر�ر� 

�شموه  �أ�شدر  كما  للريا�شات �جلوية.  �أبوظبي  نادي  باإن�شاء 
قر�ر� بت�شكيل جمل�س �إد�رة �لنادي برئا�شة �ل�شيخ ح�شني بن 
علي بن ر��شد �ملعا وع�شوية كل من جا�شم يو�شف يعقوب 
�إبر�هيم  وحممد  �لإد�رة  جمل�س  لرئي�س  نائبا  �ملن�شوري 
�لظاهري وجمال م�شلم  �ليبهوين  �ملزروعي و�شعيد حممد 

مكتوم �ملزروعي وعبد�لعزيز �شويكت �لهاجري وحممد مال 
�هلل حممد غامن وح�شن مريز� �شاهني وح�شن علي عبد�هلل 
�لعطار مدير� تنفيذيا . ون�س قر�ر �شموه على �أن تكون مدة 
�لع�شوية يف جمل�س �لإد�رة عامني قابلة للتجديد . و�شيعمل 
نادي �أبوظبي للريا�شات �جلوية �لذي �شيتخذ من �لعا�شمة 

�لن�شاطات  ك��اف��ة  ت�شجيع مم��ار���ش��ة  على  ل��ه  م��ق��ر�  �أب��وظ��ب��ي 
�ملرتبطة بريا�شة �لطري�ن مبا فيها �لقفز باملظات ون�شر 
�لريا�شات �جل��وي��ة وتعزيز دوره���ا يف  �ل��وع��ي و�مل��ع��رف��ة ع��ن 
لل�شباب  �ملنا�شب  �ملناخ  توفري  جانب  �إىل  �لإم���ار�ت  جمتمع 
�لنخر�ط  يف  �ل��رغ��ب��ة  لديهم  مم��ن  ك��اف��ة  �ملجتمع  و�أف����ر�د 

ب��ري��ا���ش��ة �ل���ط���ري�ن وت��ق��دمي �خل���ط���و�ت �ل��ف��اع��ل��ة لتحقيق 
�شامة �لطري�ن بني �جلمهور و�ل�شعي لتكوين فرق ريا�شية 
�ملختلفة  �لبطولت  �ملتقدمة يف  �ملر�كز  نيل  بهدف  خمتلفة 
و�ملهرجانات  �مل��وؤمت��ر�ت  تنظيم  �إىل  ودوليا..�إ�شافة  حمليا 

و�لأحد�ث و�مل�شابقات �ملرتبطة بريا�شة �لطري�ن. 

بتوجيهات حممد بن زايد

نهيان بن زايد ي�سدر قرارا باإن�ساء وت�سكيل جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات اجلوية

�ل��ث��ال��ث��ة ظهر  �ل�����ش��اع��ة  ت��ن��ط��ل��ق يف 
نوفمرب   17( �لث�����ن�����ني  �ل�����ي�����وم 
�ألعاب  بطولة  مناف�شات   )2014
لل�شيد�ت  �لبدنية  للياقة  �لتحدي 
�لتي ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي 
بجمري�،  ف��اي��ف  ����ش��ت��دي��و  ن����ادي  يف 
ريا�شية   100 م��ن  �أك��ر  مب�شاركة 
�إم����ار�ت����ي����ة م����ن خم��ت��ل��ف �لأن����دي����ة 
�إىل  بالإ�شافة  و�خلا�شة  �حلكومية 
�لبدنية  �للياقة  م��درب��ات  م��ن  ع��دد 

من خمتلف �جلن�شيات و�لأعمار.
�لبطولة يف  مناف�شات  �أوىل  و�شتبد�أ 
�ليوم  ع�شر  �لثالثة  �ل�شاعة  مت��ام 
�لثامنة  �ل�����ش��اع��ة  ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر 
مناف�شات  ت��ن��ت��ه��ي  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��اًء، 
�لبطولة يوم �خلمي�س 20 نوفمرب 
�جلاري، وت�شارك يف �لبطولة ثاث 
�لأندية  ف��ئ��ة لع��ب��ات  ف��ئ��ات وه����ي: 
�خلا�شة  �لأن��دي��ة  وف��ئ��ة  �حلكومية 
وف���ئ���ة �مل�����درب�����ات، و���ش��ت�����ش��رف على 
�ملدربات  م���ن  جم��م��وع��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
�ملدربة  ب��ي��ن��ه��ن  م���ن  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�ل��ع��ام��ري، وتهدف  و�مل��ن��ظ��م��ة ف���رح 
�لتناف�س  ثقافة  ن�شر  �إىل  �لبطولة 
تعزيز جهود  �لن�شاء،  بني  �لريا�شي 
ن�شائية،  ف���رق  تاأ�شي�س  يف  �لأن���دي���ة 
بلياقتهن  �ل���اع���ب���ات  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
�أهمية  وت���اأك���ي���د  �مل����ب����اري����ات،  �أث����ن����اء 
�للياقة �لبدنية وتاأثريها يف حتقيق 

�لبطولت.
�لتميمي  ظ���اع���ن  ف��اط��م��ة  وق���ال���ت 
للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ريا�شة  ب��اإد�رة  �لأندية  ق�شم  ومدير 
�لتناف�س  ف��ئ��ات  تق�شيم  مت   : �مل����ر�أة 
تخ�شي�س  ومت  ف���ئ���ات  ث����اث  �إىل 
�ختبار�ت متفاوتة مبعايري خمتلفة 
لكل فئة على حدة، و�شيتم �حت�شاب 
وقت  �أف�شل  �لفائز�ت ح�شب  نتيجة 
�أن  متناف�شة  ل��ك��ل  ومي��ك��ن  حم��ق��ق، 
مرة  �ل��ت��ن��اف�����س  يف  حم��اول��ت��ه��ا  تعيد 
لتح�شني  �ل���ي���وم  يف  ف��ق��ط  و�ح������دة 
نتيجتها  لتعديل  لها  �ملحقق  �لزمن 

مناف�شات  وتت�شمن  �لأف�����ش��ل،  �إىل 
�حلكومية  �لأن����دي����ة  لع���ب���ات  ف��ئ��ة 
لياقة  مت���اري���ن   4 �مل����درب����ات  وف���ئ���ة 
تت�شمن  ب��ي��ن��م��ا  خم��ت��ل��ف��ة،  ب��دن��ي��ة 
م��ن��اف�����ش��ات ف���ئ���ة لع����ب����ات �لأن����دي����ة 
�لقفز  7 مت��اري��ن يف  �خل��ا���ش��ة على 
و�جلري ورفع �لأوز�ن وعدة متارين 
�لبدنية، ولقد مت  �للياقة  �أخرى يف 
باملر�كز  للفائز�ت  جو�ئز  تخ�شي�س 
�لأوىل يف �لبطولة مبختلف �لفئات 
حيث  دره�����م،   55000 مب��ج��م��وع 
عليها  حت�شل  �لتي  �جل��و�ئ��ز  تتدرج 
�لفائز�ت باملر�كز �لأوىل �لثاثة يف 
جميع �لفئات ما بني 5000 درهم 
�إىل 1000 درهم موزعة كل ح�شب 

�لوقت �ملحقق لكل فائزة .

للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  و�أت��اح��ت 
�ملناف�شات  يف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �إم��ك��ان��ي��ة 
ح���ت���ى �آخ������ر ي�����وم يف �ل���ب���ط���ول���ة من 
�ملتوفرة  �ل���ش��ت��م��ارة  ت��ع��ب��ئ��ة  خ���ال 
�لر�شمي  �لإل���ك���روين  �مل��وق��ع  ع��ل��ى 
www. ل��ري��ا���ش��ي� مل��ج��ل�����س دب����ي 
ميكن  ك���م���ا   ،  dubaisc.ae
�لتو��شل  �لت�شجيل  يف  ل��ل��ر�غ��ب��ات 
م���ع �أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة من 
من  ب��امل��ج��ل�����س  �مل�����ر�أة  ري��ا���ش��ة  �إد�رة 
�لر�شمي  �لإلكروين  �لربيد  خال 
 women@dubaisc.ae
يف  �شعوبات  �أي  و�جهتهن  ح��ال  يف 
�لإلكروين  �مل��وق��ع  ع��رب  �لت�شجيل 
�أو  �ل�شتف�شار�ت  كل  على  ولاإجابة 

ملزيد من �ملعلومات عن �لبطولة.

رئي�س  �ل�شركال  يو�شف  �شعادة  ت��وج��ه 
لكرة  �لم�������ار�ت  �حت����اد  �د�رة  جم��ل�����س 
لكاأ�س  �ملنظمة  للجنة  بال�شكر  �ل��ق��دم 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �خلليج 
ع��ل��ى ه���ذ� �له��ت��م��ام �مل��ت��ز�ي��د ببطولة 
�ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن خليجي  �خل��ل��ي��ج 
ب��ال��ري��ا���س و�لذي  �مل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا   22
نوفمرب   26 حتى  مناف�شاتها  ت�شتمر 
�جل��������اري. ج�����اء ذل�����ك خ�����ال �ل����زي����ارة 
�لعامي  للمركز  �م�س  بها  ق��ام  �لتي 
ف��ن��دق ه��ول��ي��دي �ن  22 يف  خل��ل��ي��ج��ي 
�لأمني  �ملح�شن �جلو�شري  برفقة عبد 
�لعام �مل�شاعد يف �لهيئة �لعامة لرعاية 
�ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة و�أع�����ش��اء جمل�س 
�لد�رة حممد عبد �لعزيز و�شعيد عبيد 
و  �ل�����ش��م��ري.  ع��م��ر  �لطنيجي وحم��م��د 
22 - ت�شم  �إن - خليجي  قال �شعادته 
�مل�شتوى  يف  ومتقاربة  قوية  منتخبات 
يف  م��او���ش��ع��ن��ا  �إذ�  خ�����ش��و���ش��ا  �ل���ف���ن���ي 
�لعتبار �أن هناك 7 منتخبات من �أ�شل 
كاأ�س  لنهائيات  م��ت��اأه��ل��ة  منتخبات   8
�آ�شيا لكرة �لقدم �لتي تتاأهب ��شر�ليا 
و�ملنتخب  �ملقبل  يناير  ل�شت�شافتها يف 
�لثامن هو �ملنتخب �ليمني �لذي يعترب 
�أبهر  بعدم  �أي�شا  �لقوية  �ملنتخبات  من 
يف  �لبحرين  �أم���ام  ق��دم��ه  مب��ا  �جلميع 
�جلولة �لأوىل.. وتوقع �أن تكون مبار�ة 
�لكويت  ومنتخب  منتخبنا  بني  �ليوم 
�لفوز  متمنيا  �لفني  �مل�شتوى  رفيعة 

�لأخطاء  حول  و  �لإمار�تي.  للمنتخب 
�لتي وقع فيها حكام �ملباريات �ل�شابقة 
�لقدم  ك��رة  �لخ��ط��اء يف  �ل�شركال  ق��ال 
�أم��ر طبيعي  و�ردة يف ك��ل م��ب��ار�ة وه��ي 
�أل  ونف�شل  �للعبة  م��ن  ج���زء�  وتعترب 
نهاجم �لتحكيم ولب��د من �لأخ��ذ بيد 
�إخ��و�ن��ن��ا �حل��ك��ام ك��ي ي��ق��دم��و� �لف�شل 
مرحلة  م���ن  �أو  لآخ������رى  م����ب����ار�ة  م���ن 
�أن  �إىل  م�شري�   .. �لبطولة  يف  لآخ��رى 
جناح �لبطولة من جناح �حلكام وجناح 

�حلكام من جناح �لبطولة .
وك�����ش��ف �ل�����ش��رك��ال ع��ن م��ب��ادرة توجيه 

�لدعوة �إىل كل �د�ر�ت �لحتاد �ل�شابقة 
�لفرة  �لأب��ي�����س يف  ل��ال��ت��ف��اف ح���ول 
�مل��ق��ب��ل��ة وك����ل م���ن ����ش���ارك يف �لحت����اد 
مل�شاندة �لفريق ودعمه وموؤ�زرته وقال 
من  متو��شلة  �أج��ي��ال  �لنهاية  يف  نحن 
ومنتخبنا  �لفتية  دولتنا  خ��دم��ة  �أج���ل 
�لوطني . و�أ�شاف نحن كاأجيال نتعاقب 
�مل�شرية  و نتعاون مع بع�شنا كي نكمل 
و�أن قيادتنا �لر�شيدة ربتنا على �لوفاء 
�لوطن  وري��ا���ش��ة  للوطن  و�لخ��ا���س 
�لأجيال  تكاتف خمتلف  �أن  �شبق  حيث 
كان  عندما  �حل��ايل  �ملنتخب  نف�س  مع 

�ل�����ش��ب��اب يف ج��م��ه��وري��ة م�شر  يف ك��اأ���س 
�لعربية .

كاأ�س �خلليج  دورة  �شلبيات  �أبرز  وحول 
يكون  �أن  ����ش���رورة  �إىل  �ل�����ش��رك��ال  دع���ا 
كاأ�س  ب��ط��ولت  يدير  د�ئ��م  كيان  هناك 
وت�شويقيا  وف��ن��ي��ا  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا  �خل��ل��ي��ج 
�لأم��ري خالد  بفكرة  �أ���ش��اد  و  و�عاميا 
�أب���ن���اء �خلليج  �ل��ف��ي�����ش��ل �ل����ذي ن��ا���ش��د 
�ملطالبة  م���ن  ب���دل  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ط��وي��ر 
باإلغائها .. منوها �إىل �أن �لأمري خالد 
جمل�س  ت�شكيل  ب�شرورة  �أي�شا  طالب 
�شت�شت�شيف  �لتي  �لدولة  وحول  د�ئ��م. 

خليجي 23 قال �ل�شركال �إن �لجتماع 
و�شيخ�شع  �جل����اري   18 ي���وم  �شيعقد 
�لأمر للنقا�س �ملطول و�عتقد �أن �لأمر 
م�شري�   .. �لت�شويت  ملرحلة  ي�شل  ل��ن 
�إعان  �رج����اء  تف�شل  �ل��ع��ر�ق  �أن  �إىل 
�أي  �أ�شهر  لثاثة  �مل�شت�شيفة  �ل��دول��ة 
بعد �أن يرفع منها قر�ر حظر �ملباريات 
ولي�س هناك ��شتعجال يف �تخاذ �لقر�ر 
ويف �لنهاية �لكلمة �لأوىل و�لأخرية بيد 
�لحتاد�ت �خلليجية. من ناحية �آخرى 
�أق����ام ���ش��ع��ادة ي��و���ش��ف �ل�����ش��رك��ال م�شاء 
�لعامي  للوفد  ��شتقبال  حفل  �أم�س 
�لمار�تي �ملر�فق للبعثة بفندق �لريتز 
�شعادة  بح�شور  �ل��ري��ا���س  يف  ك��ارل��ت��ون 
�شفري  �لظاهري  حممد  �شعيد  حممد 
�لدولة لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية. 
�ملح�شن  ع��ب��د  ����ش���ع���ادة  �حل���ف���ل  ح�����ش��ر 
�ل���دو����ش���ري �لم����ني �ل���ع���ام �مل�����ش��اع��د يف 
�ل�شباب  ل����رع����اي����ة  �ل����ع����ام����ة  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ل�شام�شي  ���ش��امل  وع��ب��ي��د  و�ل��ري��ا���ش��ة 
�لحت����اد  �د�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
حممد  �لحت��اد  �د�رة  جمل�س  و�ع�شاء 
�لطنيجي  عبيد  و�شعيد  �ل��ع��زي��ز  عبد 
�ليماحي  ونا�شر  غ��امن  �ح��م��د  وغ���امن 
و�لأمني �لعام بالوكالة حممد بن هز�م 
�ل��ظ��اه��ري وم��دي��ر �لحت���اد علي حمد 
�لعامة  �ل��ع��اق��ات  �ل���ب���دو�وي وم��دي��ر 
�لعاقات  و�أع�شاء جلنة  �أحمد يعقوب 

�لعامة يف �لحتاد.

بطولة األعاب التحدي للياقة البدنية 
لل�سيدات تنطلق اليوم

ال�سركال ي�سيد ب� »خليجي 22« و يوؤكد اأن مباراة الإمارات والكويت يف غاية الأهمية

نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�إد�رة نادي  م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�خلمي�س  يومي  �لبحرية..تنطلق  للريا�شات  �ل���دويل  �أبوظبي 
�لعامل  بطولة  من  �لر�بعة  �جلولة  �أح���د�ث  �لقادمني  و�جلمعة 
يف  وي�شارك  �أبوظبي.  �لعا�شمة  مياه  على  �لفورمول1  زو�رق  ل� 
�لوفود  ب���د�أت  فيما   .. مت�شابقا   18 �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  مناف�شات 
�أنهت  �أن  بعد  �أبوظبي  �إىل  �لتو�فد  �لول  �أم�����س  م�شاء  �مل�شاركة 
�لتجهيز�ت يف  �لإع����د�د�ت و  �ل��دوح��ة وب���د�أت  �ملا�شية يف  �جل��ول��ة 
�أبوظبي  يف  �لأم���و�ج  كا�شر  على  و�مل��ق��ام  �مل�شاركة  �ل��ف��رق  مع�شكر 
جميع  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �أن��ه��ى  كما   .
تق�شيم  على  وعمل  �حل��دث  ل�شت�شافة  �للوج�شتية  �لتجهيز�ت 
و�للجان  و�لفرق  للزو�رق  �ل�شخمة  �لتجهيز�ت  لتو�كب  �ملنطقة 
�مل��ن��ظ��م��ة . وي�����ش��ع��ى ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي �إىل �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى خمتلف 

�إ�شافة  �لرئي�شي  �للقب  ياأتي يف مقدمتها  �لبطولة و�لتي  �ألقاب 
�لقمزي  ث��اين  ب��ني  �ملهمة  ه��ذه  تنق�شم  حيث  �ل�شرعة  لقب  �إىل 
و�أحمد �لهاملي جنوم �لفريق و�لكو�در �لوطنية �ملتميزة يف هذه 
�ل�شباقات منذ �شنني طويلة . وتعد جولة �أبوظبي هي �جلولة ما 
قبل �لأخرية يف م�شو�ر �لبطولة لهذ� �ملو�شم حيث �شيكون �ملوعد 
�ملقبل.  21 من �شهر دي�شمرب  �ل�شارقة يوم  �إم��ارة  مع �خلتام يف 
�لدويل  �أبوظبي  ن��ادي  ع��ام  مدير  م�شاعد  �لرميثي  �شامل  و�أك���د 
لإمارة  �لفاعل  و�ل��دور  �لكبرية  �لأهمية   .. �لبحرية  للريا�شات 
�أبوظبي يف ��شت�شافتها �أكرب �لأحد�ث �لريا�شية �لعاملية..م�شري� 
�لأحد�ث  ��شت�شافة  يف  �لآخ��ر  تلو  �لنجاح  يحقق  �ل��ن��ادي  �أن  �إىل 
�أكرب و�أو�شع وثقا  �أ�شبح لأبوظبي �شهرة  �لبحرية �لعاملية وقد 
�لنادي  و�أك��د عزم  �لبحر.  ريا�شات  �لعاملي يف  �مل�شتوى  �أكرب على 
على �إظهار جولة �أبوظبي ب�شكل مغاير و�أف�شل عن جميع جولت 

�ملو�شم �شو�ء من �لناحية �لفنية �أو �لتنظيمية..م�شري� �إىل �أنه مت 
توفري كل �حتياجات ومتطلبات �لفرق �مل�شاركة و�للجان �ملنظمة 
�ل�شباق  للنادي يف موقع  د�ئم  فريق عمل  �إىل تخ�شي�س  �إ�شافة 
ويف مع�شكر �لفرق �مل�شاركة . ووجه �لرميثي �لتقدير و�ل�شكر �إىل 
�لكبري  �آل نهيان للدعم  �لدكتور �شلطان بن خليفة  �ل�شيخ  �شمو 
�لذي يقدمه للبطولة و�ملتابعة �مل�شتمر لكل ما يخ�س ��شت�شافة 
�ملقبلة  �جلولة  �أن  و�عترب   . �لفورمول1  زو�رق  جلولة  �أبوظبي 
من  كبري�  ت��ط��ور�  �شهدت  �أبوظبي  ت�شت�شيفها  و�ل��ت��ي  للبطولة 
20 يف م�شرية  خمتلف �لنو�حي ل �شيما و�أنها �ل�شت�شافة رقم 
من  ل��اإم��ارة  �لريا�شي  �لتمثيل  �أهمية  �لرميثي  و�أك��د   . �لنادي 
�ل�شنني  �أبوظبي على مد�ر  خال هذه �لبطولة مب�شاركة فريق 
وعلى  �لبطولة  ج���ولت  خمتلف  يف  �شعبا  رق��م��ا  وك��ون��ه  �ملا�شية 

�شعيد جميع �ألقابها . 

اأبوظبي ت�ست�سيف رابع جولت بطولة العامل لزوارق الفورمول 1
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����ش��ت�����ش��اف��ت ح��ل��ب��ة دب���ي �أوت������ودروم 
�ل�شباق  ي��وم  �ل��ف��ائ��ت،  �جلمعة  ي��وم 
ل���دول���ة �لإم���������ار�ت لهذ�  �ل���وط���ن���ي 
�شل�شلة  على  ��شتمل  و�ل��ذي  �ملو�شم 
ر��شينغ  ك��ي��ه.  ج���ي.  �أن.  ���ش��ب��اق��ات 
 )NGK Racing Series(
و ب���ط���ول���ة �لإم����������ار�ت ل���ل���در�ج���ات 
 UAE Sportbike( �لنارية 
و   )Championship
 1000 �خلليج  ف��ورم��ول  بطولة 

.)Formula Gulf 1000(
�شباقات،  �شتة  �ليوم  خ��ال  وج��رى 
تقا�شم  حيث  بطولة،  كل  يف  �ثنني 
ك��ل م��ن �آن����دي م��ار���ش��ال م��ن فريق 
 )GulfSport( ���ش��ب��ورت  غ��ل��ف 
 )Radical( ر�دي��ك��ال  منت  على 
وت������اين ح���ن���ا م����ن ف���ري���ق در�غ������ون 

 Dragon( ر������ش����ي����ن����غ 
على   )Racing

م����������������������نت 

�لفوز   ،)Ferrari( ف�������ري�ري 
�أن.  �شباقات  �شل�شلة  يف  منهما  لكل 
جي. كيه. ر��شينغ . وفاز كو�شتا�س 
�شيار�ت  ب�����ش��ب��اق��ي  ب��اب��ن��ت��ون��ي�����س 
ع��ل��ى منت  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  �ل��ط��و�ف 
 Gulf( ���ش��ي��ات  ب���روك���ي���م  غ��ل��ف 
 ،)Petrochem SEAT
�لفريق  يف  زم��ي��ل��ه  �أح�����رز  ح���ني  يف 
�أل����ك���������ش����ن����درو�����س �أن����ي����ف����ا�����س ف������وز�ً 
م���زدوج���اً يف �ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ان��ي��ة خال 
�شيارته  م���نت  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اق  ي����وم 
 Gulf( غلف بروكيم رينو كليو
 Petrochem Renault

.)Clio
ب��ن لدن حامل  �ل��ع��زي��ز  وب���د�أ عبد 

ل�����ق�����ب ب����ط����ول����ة 

�لإم�����ار�ت ل��ل��در�ج��ات �ل��ن��اري��ة على 
منت در�جته كاو��شاكي مو�شم �لعام 
م�شتوى  باأف�شل   2015-2014
ممكن من خال فوزه ب�شباقي فئة 
خال   )Class  600(  600
مناف�شه  خ���رج  فيما  �ل�����ش��ب��اق،  ي���وم 
على  تنري  حممود  �ل�شابق  �لبطل 
منت هوند� من �ل�شباق �لأول، لكنه 
عاد وحقق �ملركز �لثاين يف �ل�شباق 
�ل��ث��اين. وق��ال ب��ن لدن: ك��ان يوماً 
�لفوز  �إن  حيث  لنا،  بالن�شبة  جيد�ً 
لبدء  جيدة  طريقة  يعد  ب�شباقني 
وناأمل  �ل��ل��ق��ب.  ع��ن  �ل��دف��اع  حملة 
�لزخم طو�ل  هذ�  على  نحافظ  �أن 
نناف�س  �أن  م��ن �جليد  و�إن���ه  �ل��ع��ام. 

مرة �أخرى على حلبة �أوتودروم بعد 
فرة �نقطاع طويلة بني �ملو��شم .

ب���وي���ر على  �ألن  م���ن  ك���ل  وح���ق���ق 
منت بي. �أم. دبليو وجرينو دوبيد� 
على م��نت ه��ون��د� ف���وز�ً لكل منهما 
على  و�ل����ث����اين  �لأول  �ل�����ش��ب��اق  يف 
 1000(  1000 فئة  يف  �لتو�يل، 
هاغزو  �إي���دي  وح�شل   .)Class
ع��ل��ى �أع���ل���ى ق����در م���ن �ل���ن���ق���اط يف 
�لأول من بطولة فورمول  �ل�شباق 
�خلليج 1000 بعد �خلروج �ملبكر 
ب�شبب  �ل���غ���امن  �أح���م���د  ل��ل��م��ت�����ش��در 
�ل��ذي عاد وحقق  عطل يف �ملحرك، 
�لفوز يف �ل�شباق �لثاين يف حني حل 

هاغزو ثانياً.
�أبرز ما مّيز  ومن 

�مل�شاحبة  �لأن�����ش��ط��ة  �ل�����ش��ب��اق  ي���وم 
ومقاي�شة  باحلبل  �لقفز  مثل  ل��ه 
�ملعد�ت �ملتعلقة بال�شيار�ت ومنطقة 
ري���د ب���ول مل����وؤدي �مل�����ش��اه��د �خلطرة 
على  �لنارية  �لدر�جات  قيادة  ويوم 
م�شمار �ل�شباق وعدد من �لأطفال 
�لذين ��شتقطبو� ح�شد�ً من �لنا�س 
مع  �ل��ت��و����ش��ل  فر�شة  لهم  �أت��ي��ح��ت 
و�لفرق.  و�ل����در�ج����ني  �ل�����ش��ائ��ق��ني 
ويقام يوم �ل�شباق �لثاين على حلبة 
�لأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  يف  �أوت������ودروم  دب���ي 
دي�شمرب/كانون   6-4 �مل����و�ف����ق 
على  �شي�شتمل  حيث  �ملقبل،  �لأول 
و  ر��شينغ  ك��ي��ه.  ج��ي.  �أن.  �شباقات 
بطولة �لإمار�ت للدر�جات �لنارية 
1000 و كاأ�س  و فورمول �خلليج 
ر�دي��ك��ال �ل�شرق �لأو���ش��ط و حتدي 
ك���اأ����س ب���ور����ش���ه ج����ي. ت���ي 3 

�ل�شرق �لأو�شط .

يوم ال�سباق الوطني لدولة الإمارات ي�سهد مناف�سة قوية بني ال�سائقني �سمن خمتلف البطولت

 اليوم ي�سهد اجلولت الفتتاحية للمو�سم بالن�سبة ل�فورمول اخلليج 1000 و بطولة الإمارات للدراجات النارية 
 بداية مو�سم قوي لـعبد العزيز بن لدن

 الأن�سطة الرتفيهية امللحقة بال�سباقات تلقي ال�سوء على يوم مليء بالإثارة

�ختتمت �أم�س �لول فعاليات �شباق �ليوم �لوطني للقو�رب 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة �حل��دي��ث��ة �ل���ذي نظمه ن���ادي ت���ر�ث �لإم����ار�ت 
ومدر�شة �لإمار�ت لل�شر�ع حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ي��وم��ني يف منطقة  �ل�����ش��ب��اق م���دة  ��شتمر  �ل���ن���ادي.  رئ��ي�����س 
م��ي��اه ك��ا���ش��ر �لأم�����و�ج يف �أب��وظ��ب��ي مب�����ش��ارك��ة �ل��ع��دي��د من 
مدر�شة  مدير  �لعبيديل  عبد�هلل  ورف��ع  �ملحلية.  �لأن��دي��ة 
�ألقاها نيابة عن نادي تر�ث �لإم��ار�ت ..  �ل�شر�ع يف كلمة 
�أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل و�إىل �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رعاه  دبي 
�لأعلى حكام �لإم��ار�ت و�إىل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  نهيان  �آل 
للقو�ت  �لأع��ل��ي  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لثالث و�لأربعني للدولة 
. ونقل �لعبيديل لل�شيوف حتيات رئي�س و�أع�شاء جمل�س 
�أ�شعدهم ما قدمه  �لإد�رة يف نادي تر�ث �لإم��ار�ت �لذين 
�مل�شاركون من مناف�شات متميزة يف �أجو�ء �إحتفالية تليق 
مب�شرية �لإحتاد .. و�أ�شار �إىل �لنجاح �لذي حققه �لنادي 
�ملميز  وتنظيمه  �لبطولة  ه��ذه  ملناف�شات  �إ�شت�شافته  يف 
ل��ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ط��ولت و�ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ب��ح��ري��ة وغريها 
�أن  .. موؤكد�  �لعام  ينظمها علي مد�ر  �لتي  �لأن�شطة  من 
�ل�شديدة  �لتوجيهات  ل��ول  ليتحقق  يكن  مل  �لنجاح  ه��ذ� 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة �لذي يحر�س على تنمية قدر�ت �ل�شباب وتوظيف 
طاقاتهم مبا فيه منفعتهم وخري �لوطن . كما نوه برعاية 

ودعم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان �لذي كان له 
 . �لأف�شل  �لعز�ئم لتقدمي  �لهمم وتقوية  �لأثر يف �شحذ 
عبد�لعزيز  �شغار  �لأوبتم�شت  فئة  من  �لفائزين  وت�شدر 
عبد�هلل �حلمادي من نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية 
�لأويل يف فئة  باملرتبة  و�ليخوت وفاز جنتل هني مايجر 
�لأوبتم�شت �ملعدل �لعام وحقق �ملركز �لأول يف فئة �لليزر 
���ش��اط��ئ دب���ي ويف فئة  ن���ادي زو�رق  ب��ي��ري د�ل��ي��م م��ن   4.7
�لليزر ر�ديل ح�شل على �ملركز �لأول فيون كون و�ي من 
نادي زو�رق �شاطئ دبي. ونال �ملركز �لأول من فئة �لليزر 
دب��ي وم��ن فئة  ن��ادي �شاطئ  �إ�شتاندرد ج��ون وولكوك من 
�أو�شكار لينديل �شميث من  �لأول  �ملركز  �أحرز  �لكامتار�ن 
�لكروزر  لفئة  �لأول  �مل��رك��ز  �أم��ا  لل�شر�ع  علي  جبل  ن��ادي 
فكان من ن�شيب �لقارب �أي �أم بي �أي من جمعية �أبوظبي 
للكروزر . وتوج �لفائزين يف �ل�شباق .. �شعيد �ملناعي مدير 
�إد�رة �لأن�شطة بنادي تر�ث �لإم��ار�ت وعبد �هلل �لعبيديل 
.. كما مت تكرمي  ب��ال��ن��ادي  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  بح�شور 
من  وع���دد  �أب��وظ��ب��ي  م�شرح  على  �لتحكيم  جلنة  �أع�����ش��اء 
�لتتويج  �ل�شباق. ويف ختام حفل  �إجناح  �أ�شهمو� يف  �لذين 
�ل�شباق  حتكيم  جلنة  �أع�شاء  �إىل  �ل�شكر  �لعبيديل  وج��ه 
و�ملتعاونني من موؤ�ش�شات و�أفر�د مقدر� جهودهم يف �إجناح 
من  و�ح��د  باأنه  �ل�شباق  و��شفا  �لبحرية  �لتظاهرة  ه��ذه 
�لبحري  �ملو�شم  �إث��ارة وق��وة يف  �ل�شر�عية  �ل�شباقات  �أك��ر 
�جلديد لل�شر�ع �حلديث للنادي . من جانبهم ثمن روؤ�شاء 
يف  �لنادي  رئي�س  �شمو  جهود  �مل�شاركون  �لأندية  و�أع�شاء 
�لنادي ما حقق  �ل�شر�ع �حلديث يف  دعم وتطوير ريا�شة 
�ل��ري��ا���ش��ة . ك��م��ا عرب  ل���اإم���ار�ت م��ك��ان��ة متميزة يف ه���ذه 
�أع�شاء جلنة �لتحكيم �لدوليني لل�شباق عن دقة �لتنظيم 

و�إجر�ء�ت �لأمن و�ل�شامة �لتي ر�فقت �ل�شباق .

تاأهل �ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س �مل�شنف �ول يف �لعامل �ىل 
بفوزه  لندن  يف  �ملقامة  �مل�شرب  لكرة  �ملا�شرز  بطولة  نهائي 
على �لياباين كي ني�شيكوري �خلام�س 6-1 و3-6 و6-�شفر 

يف ن�شف �لنهائي .
نهائي  �ىل  ديوكوفيت�س  فيها  يتاأهل  �لتي  �لر�بعة  �مل��رة  وه��ي 
�عو�م  باللقب  �ل�شابقة  �ل��ث��اث  �مل���ر�ت  يف  ف��از  وق��د  �لبطولة، 

2008 و2012 و2013.
ويلتقي ديوكوفيت�س �لذي �شمن �جلمعة �نهاء �ملو�شم يف �ملركز 
�لول على لئحة �لت�شنيف �لعاملي بعد �ن حقق 3 �نت�شار�ت 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  �لوىل،  �ملجموعة  مناف�شات  يف  متتالية 
�لحد مع �ل�شوي�شري روجيه فيدرر �لثاين وبطل �مل�شابقة 6 

مر�ت �عو�م 2003 و2004 و2006 و2007 
و2010 و2011، �لفائز على مو�طنه 

 6-4 �لثالث  فافرينكا  �شتاني�شا�س 
�شاعتني  يف   )6-8( و6-7  و5-7 

و48 دقيقة.
لن  ديوكوفي�س  ويطمح 

لع����ب  �ول  ي�������ش���ب���ح 
ي����ح����رز �ل����ل����ق����ب 3 

متتالية  م������ر�ت 
بعد �لمريكي 

م������ن �����ش���ل 
ت�������ش���ي���ك���ي 

�ي�������ف�������ان 
ل  ليند

خام�س  ي�شبح  �ن  ف��ر���ش��ة  مي��ل��ك  وب���ات   ،)1987-1985(
لعب يتوج ببطولة �ملا�شرز 4 مر�ت.

�لتو�يل لديوكوفيت�س يف بطولة  �لر�بع ع�شر على  و�لفوز هو 
مو�طنه  �م��ام  هزميته  منذ  م��ب��ار�ة  �ي  يخ�شر  ومل  �مل��ا���ش��رز، 

يانكو تيب�شاريفيت�س يف دور �ملجموعات عام 2011.
على   31 �ىل  �نت�شار�ته  عاما( عدد   27( ديوكوفيت�س  ورف��ع 
�ملاعب �ملغلقة، وتعود خ�شارته �لخرية فيها �ىل عام 2012 

�مام �لمريكي �شام كويري يف دورة باري�س بري�شي.
وبعد خ�شارته 9 ��شو�ط فقط يف مبارياته �لثاث �لوىل )رقم 
بع�س  �ليوم  ديوكوفيت�س  و�ج��ه  �ملا�شرز(،  بطولة  يف  قيا�شي 

�ملتاعب لول مرة يف �لبطولة.
�ف�شل مو�شم يف م�شريته  يلعب  كيل  كان  ديوكوفيت�س:  وق��ال 
�ملجموعة  يف  �ملكلفة  �مل��زدوج��ة  �لخ��ط��اء  بع�س  �رت��ك��ب  لكنه 

�لثالثة .
بطولة  يخو�س  ����ش��ي��وي  لع��ب  �ول  ني�شيكوري،  وك���ان 
و�حرز  �لوىل  �ملجموعة  �لج���و�ء يف  خ��ارج  �ل���ش��ات��ذة، 

�ملجموعة  خطف  ��شتطاع  لكنه  و�ح���د�،  �شوطا  فيها 
�لثانية م�شتفيد� من �نخفا�س م�شتوى �ل�شربي.

فر�شتني  على  �لياباين  ح�شل  �لثالثة،  بد�ية  ويف 
لك�شر �ر�شال ديوكوفيت�س، بيد �ن �لخري تد�رك 

�ملوقف و�نهاها بي�شاء و�ملبار�ة يف �شاعة و28 
دقيقة.

فيدرر  �ن��ق��ذ  �ل��ث��ان��ي��ة،  �مل���ب���ار�ة  ويف 
عامليا  ثانيا  �مل�شنف  عاما(   33(
�ربع كر�ت كان فافرينكا قادر� 
لكن  �للقاء،  ح�شم  على  فيها 
�مل��خ�����ش��رم حجز  م���و�ط���ن���ه 
للمرة  �ل��ن��ه��ائ��ي  ب��ط��اق��ة 
�شريته  يف  �ل����ت����ا�����ش����ع����ة 

�لذهبية.
�لنهائي  و���ش��ي��ك��ون 

�ل����������������������124 يف 
م�������������������ش���������رية 

فيدرر �عادة 
بطولة  ل��ن��ه��ائ��ي 

ومي�������ب�������ل�������دون ع�����ن�����دم�����ا ت�����وج 
ديوكوفيت�س بخم�س جمموعات.

و�لتقى فيدرر 36 مرة مع �ل�شربي 

ففاز 19 مرة لكن �مل�شنف �ول عامليا �بت�شم يف �ملر�ت �لثاث 
�لخرية.

وفاز فيدرر 3 مر�ت من ��شل 5 يف 2014 لكن �ل�شربي توج 
يف مبار�تني نهائيتني يف �نديان ويلز ووميبلدون.

وقال فيدرر �لذي فاز 14 مرة يف 16 مو�جهة على فافرينكا 
�ل�شبوع  فرن�شا  �شد  ديفي�س  كاأ�س  نهائي  يف  معه  و�شيت�شارك 
�ملقبل: �عتقد �ين كنت حمظوظا �ليوم. لعب �شتان �ف�شل من 
�خلط �خللفي وهذ� يكفي عادة على هذه �لر�شية، لكني و��شلت 
�لقتال ب�شر��شة . وعن ديوكوفيت�س ��شاف فيدرر �لذي �شحق 
�لنهائي:  6-�شفر و6-1 يف ن�شف  م��ور�ي  �ن��دي  �لربيطاين 
نوفاك يقدم م�شتوى ر�ئعا وهو عادة ي�شتخرج �لف�شل مني. 
لكن  �شعبة  �ملو�جهة  �شتكون 

�شاجرب حظي .

تتويج الفائزين يف �سباق اليوم الوطني 
للقوارب ال�سراعية

املواجهة احللم بني ديوكوفيت�س وفيدرر يف بطولة املا�سرتز
خبري  مبو�طنه  �أن�شيلوتي  ك��ارل��و  �لإي��ط��ايل  ��شتعان 
يف  �أفالدي،  فر�ن�شي�شكو  �ل�شهري  �لريا�شية  �لتغذية 

حماولة لتنفيذ خططه �جلديدة وحت�شني
ري��ال مدريد  �لبدنية لاعبي  �ل��ق��د�ر�ت   

ث��م ق��در�ت��ه��م �لفنية، وذل���ك بعد  وم��ن 
جناح �أفالدي يف ميان �لإيطايل.

ي��ت��ع��اون م��ع مو�طنه  ���ش��وف  �أف���ال���دي 
�لكيمياء  خبري  دول�شي،  �ألربتو  �أي�شا 

�حليوية �لذي عمل يف
ك�شف  �أي�����������ش�����ا  م�����ي�����ان   

ل�������ش���ح���ي���ف���ة م����ارك����ا 
�لإ������ش�����ب�����ان�����ي�����ة 

و����������ش��������ع��������ة 
ر  نت�شا ل �
ع����������������������ن 
م�����ام�����ح 

جمه  نا بر
�ل��������������������������ذي 
��������ش������م������ت������ه 
وم�����از�ل�����ت 
ت�������������ش������ه������م 

�ل�����ب�����ن�����ي�����ة  يف 
�جل�������ش���م���ان���ي���ة �ل����ر�ئ����ع����ة 

لبع�س �لاعبني، ما �شوف 
مثلما  م��ع��ه  �ل���ت���األ���ق  ي���زي���د 

�لو�شع مع �لنجم كري�شتيانو 
رونالدو �لذي يخ�شع لربنامج 

ق���در�ت���ه  م����ن  ز�د  م��ت��م��ي��ز  غ����ذ�ئ����ي 
�ل���ب���دن���ي���ة ب�����ش��ك��ل ف����ائ����ق وك���ذل���ك 

ع�شاته �جل�شمانية.
لل�شحيفة:  �أف����ال����دي  وق�����ال 
ع����ادة ج�����ش��م �لن�����ش��ان يحتاج 
بن�شبة تر�وح  �لكربوهيدر�ت 
بني 50-55% وو�لربوتينات 

�ملذيج  وه��ذ�   ،%30-25 بن�شبة 

�أن  ، مو�شحا  بكفاءة  للعمل  �لريا�شي  للج�شم  ي�شمح 
هذه �لن�شب ميكن �أن تختلف تبعا لطبيعي �لتدريب 

�لبدين �لذي يوؤديه �أي لعب.
يكون  عندما  مف�شر:  ب�شكل  قائا  �أف��ال��دي  و�أردف 
ولياقة  ب��ق��وة  �لأد�ء  ع��ل��ى  �أك����رب  ت��رك��ي��ز  ه��ن��اك 
بدنية وعالية، �جل�شم يكون بحاجة ملزيد من 
و�لأ�شماك  �للحوم  يف  �مل��وج��ودة  �لربوتينات 
و�ل���ب���ق���ول، وع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق �لأم������ر ب������الأد�ء 
�مل���رن م��ع �ل��ل��ي��ون��ة يف �جل�����ش��م، يتطلب 
�لكربوهيدر�ت،  ت���ن���اول  ذل���ك 
�ملثال  �شبيل  على  �مل��وج��ودة 
و�ملعجنات  �ملعكرونة  يف 

و�لأرز و�حلبوب .
�لغذ�ئي  �ل���ن���ظ���ام 
�مل�������ت�������ب�������ع ل����ك����ل 
لع����ب����ي ري�����ال 
م���دري���د مير 
�شيل  بتفا
دق����ي����ق����ة 
 ، ية للغا
وم�����������������ع 
ذل����������������ك 
يف  فالفريق 
للتطوير  م�شتمرة  حاجة 
خا�شة  �ملجال  ه��ذ�  يف  و�لتح�شني 
كل  ع���ل���ى  ي���ن���اف�������س  �ل����ف����ري����ق  و�أن 
�ل��ب��ط��ولت وي��خ��و���س م��و���ش��م��اً طويًا 

ي�شتمر لنحو 10 �شهور.
ي��دخ��ر و���ش��ع��اً يف �شعيه  و�أن�����ش��ي��ل��وت��ي ل 
لاعبيه  جيدة  تغذية  لتقدمي  �مل�شتمر 
مع  ق���وي،  ب�شكل  �لأد�ء  على  ت�شاعدهم 
�لكافية كي  �لر�حة  منحهم 
تقدمي  على  قادرين  يكونو 

�أف�شل �أد�ء طو�ل �ملو�شم.

ال�سر وراء ج�سد رونالدو الر�سيق مفتول الع�سالت

�أعلنت �للجنة �ملنظمة ل�شباق فولفو للمحيطات 2014 -2015 فوز فريق �أبوظبي للمحيطات باجلولة �لأوىل 
من �ل�شباق ر�شميا . وت�شلم �لفريق خال حفل توزيع �جلو�ئز مبدينة كيب تاون يف جنوب �أفريقيا درع فوز �جلولة 
�لأوىل �لتي �متدت مل�شافة 6500 ميل بحري و�نطلقت من ميناء �ليكانتي يف �إ�شبانيا �كتوبر �ملا�شي �إىل كيب 
تاون مرحلة توقف �جلولة �لثانية لل�شباق بعد رحلة �شاقة ومغامرة �شعبة ��شتمرت 25 يوما على منت �ليخت 
�ل�شر�عي عز�م بقيادة �لبطل �لأوملبي �أيان ووكر. و�شاركت �شبعة يخوت �شر�عية يف �ل�شباق متثل �لمار�ت و�ل�شني 
 38739 59 بحار� يبحرون من دون توقف مل�شافة ت�شل �ىل  وتركيا وهولند� و��شبانيا و�ل�شويد على متنها 
ميا بحريا ويختتم يف مدينة جوتنربج يف �ل�شويد نهاية يونيو 2015. و�أعرب �أع�شاء �لفريق عن فرحتهم 
و�شعادتهم بالفوز �لذي جاء بتكاتف �جلهود ودعم هيئة �أبوظبي لل�شياحة وتعاون �لفريق وتكامله بروح �لفريق 
�لو�حد ..موؤكدين جاهزيتهم لنطاقة �جلولة �لثانية من “�شباق فولفو للمحيطات” يوم �لأربعاء �ملقبل من 
كيب تاون يف جنوب �أفريقيا نحو �بوظبي مب�شافة 6150 ميا بحريا. وجنح فريق �أبوظبي للمحيطات �أم�س يف 
�لفوز باملرتبة �لأوىل يف �شباق �مل�شيف ميناء كيب تاون يف جنوب �أفريقيا بالرغم من �لرياح �لقوية �لتي و�شلت 
�ىل 25 عقدة يف خليج �لتيبل. كان فريق �أبوظبي للمحيطات من �أو�ئل �لفرق �مل�شاركة �لتي جتاوبت مع حركات 

�لرياح غري �ملتوقعة بالدقائق �لأوىل قبل �لنطاق حيث ��شتطاع يخت عز�م �لنف�شال عن بقية �ليخوت فيما 
�مل��رور من عامة  و��شتطاع  �ل�شد�رة  �لبقاء يف  �يان ووكر من  �لربان  بقيادة  �لفريق  �ل�شريعة  مكنت �حلركات 
�ل�شباق �لأوىل بفارق ثاثني ثانية عن �لفريق �ل�شويدي �ملكون من �لن�شاء و�ملعروف با�شم �ي �شي �أيه. و�شاعدت 
�لفريق تكتيكات دقيقة جد� قام بها �ملاح �شاميون في�شر عند �ملرور بالعامة �لثانية لل�شباق ليبقى يف �ل�شد�رة 
للمحيطات  �أبوظبي  فريق  وب��د�أ  �ملتبقيتني.  �لعامتني  لكمال  جهوده  �لفريق  ليو��شل  ون�شف  دقيقة  بفارق 
�جلولة �لأخرية بفارق خم�س و�أربعني ثانية بالرغم من �لتقدمات �لتي �أحرزها �لفريق �ل�شويدي وفريق برونل 
لكن �شاعدت ��شر�تيجية �يان ووكر على �لتقدم ب�شكل قوي حيث قرر رفع �أكرب �شر�ع ل� عز�م ومن هناك ��شتمر 
�لفريق يف �لبحار ب�شكل م�شتمر وقوي حتى نقطة �لنهاية �لتي عربوها بفارق دقيقة وثاث ثو�ن من فريق 
برونل �لذي حل باملرتبة �لثانية. وقال �إيان ووكر ربان �لفريق �إننا ��شتطعنا �لنطاق ب�شكل ممتاز �لأمر �لذي 
�لتي  �لعا�شفة  و�لأج��و�ء  �لتحديات  �لكثري من  بالرغم من  �ل�شباق  �لتقدم يف مرحلة مبكرة من  �شاعدنا على 
ي�شعب �لتنبوؤ بها ومل ن�شتطيع �أن ننال �أي ق�شط من �لر�حة. و�أكد �أن �لفريق كان م�شمما على �لفوز ب�شباق 
ميناء كيب تاون بالرغم من �لظروف �ل�شعبة وبالرغم �أي�شا من �أن �لفوز ل يحت�شب �شمن �لرتيب �لعام ل� 

�شباق فولفو للمحيطات. وقال �لبحار �لإمار�تي عادل خالد �ن فرة �ل�شباق كانت مليئة بالأحد�ث و�للحظات 
�ل�شعبة على منت يخت عز�م حيث قام �أع�شاء �لفريق و�ملكون من ثمانية ريا�شيني ببذل �أق�شى جهودهم للتحكم 
بحركة �ليخت و�لذي يبلغ طوله 65 قدما عرب م�شار �شاحلي �شيق قبالة خليج كيب تاون و�شط رياح عا�شفة 
ومتقلبة. و�أكد �أن �ل�شباق يتطلب جمهود� كبري� من جميع �أع�شاء �لفريق حيث مت ت�شميم يخت عز�م لقطع 
م�شافات متتد لآلف �لأميال �لبحرية بني �لقار�ت ولهذ� يعترب �لت�شابق يف �ملناطق �ل�شاحلية حتديا �شعبا للغاية 
وخا�شة عندما تكون �لظروف �جلوية عا�شفة مثل �ليوم فقد تطلب جمهود� ج�شديا كبري�. وت�شت�شيف �أبوظبي 
حمطة �لتوقف �لقادمة للجولة �لثالثة من “�شباق فولفو للمحيطات 2014- 2015 و�لتي تعد �إحدى �أطول 
جولت �ل�شباق و�أكرها �شعوبة يف تاريخ �شباق فولفو للمحيطات �لتي متتد على مدى 22 يوما مب�شافة ت�شل 
�ىل 6150 ميا بحريا وذلك من منت�شف دي�شمرب �لقادم �إىل 3 يناير 2015 قبل �أن تعاود �ليخوت �لإبحار 
باجتاه ميناء �شانيا يف �ل�شني يف �ليوم �لتايل . و�شتتميز مرحلة �لتوقف هذه �لتي تتز�من مع عطلة ر�أ�س �ل�شنة 
كورني�س  �لأم��و�ج على  كا�شر  �ل�شباق يف منطقة  قرية  و�لأن�شطة يف  �لفعاليات  بباقة حافلة من   2015 للعام 

�أبوظبي �إىل جانب �حلفات �ملو�شيقية و�لعرو�س �لرفيهية �ملتعددة.

اعالن فوز فريق اأبوظبي للمحيطات باجلولة الأوىل من �سباق فولفو للمحيطات 2014- 2015 ر�سميا
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جنني يبت�سم داخل رحم اأمه
�لتقطت �شورة جلنني يف رحم �أمه وهو ي�شحك �شحكة 
من �لأذن �إىل �لأذن �لأخرى قبل خروجه �إىل �لنور، ما 
�أثار ده�شة و�إعجاب و�لديه �لربيطانيني �للذين �عتقد� 

�أن طفلهما �أ�شعد طفل يف بريطانيا.
�ل�شوتية  �ملوجات فوق  �ل�شورة ماأخوذة من بجهاز  هذه 
�ل�31 من عمر  �لأ�شبوع  �لأبعاد �لألر��شاوند يف  رباعية 
�جلنني، و�لآن يبلغ �لطفل �لذي �ُشمى ب� ليو هارغريف�س 
ووجهه  �لب�شو�شة  ب�شحكته  ويت�شم  �شهور،   5 �لعمر  من 
�لربيئة  �بت�شامته  ب��د�أ  و�ل���ذي  د�ئ��م��اً  �ملبت�شم  �ل�شاحك 
منذ قبل ولدت��ه. وقالت و�لدته �إميي كريغ )24 عاماً( 
ي��ت��وق��ف ع���ن �لب��ت�����ش��ام و�ل�����ش��ح��ك منذ  �إن ط��ف��ل��ه��ا مل 
�أن  نومه، لدرجة  �أثناء  د�ئماً، حتى  ولدت��ه، فهو مبت�شم 
�لأ�شرة بغر�س  �لتعاقد مع  ق��ررت  و�إع��ان  �شركة دعاية 
�ل�شتفادة من �شور ليو �ملبت�شمة د�ئماً، بح�شب ما ورد يف 

موقع د�يلي ميل �لربيطاين.

يقتل ر�سيعته ب�سبب الربد
من  �لبالغة  ر�شيعته  قتل  على  �شنة   33 يبلغ  �أب  �أق���دم 
�لطريق  ق��ارع��ة  على  ر�أ���ش��ه��ا  ب�شرب  و�ح���د  �شهر  �لعمر 
ب��ال��ربد خ��ال م�شريها  و�ل��دت��ه��ا  �شعور  ب�شبب  م���ر�ت   3
مع �لزوج يف مدينة �لزرقاء . ووجه مدعي عام �لزرقاء 
خافا  ل��اأب  �لعمد  �لقتل  تهمة   ، ولويل  ل��وؤي  �لقا�شي 
ذمة  على  توقيفه  مقرر�  عقوبات   2-328 �مل��ادة  لأحكام 
�إىل حمكمة  و�إحالته  للتجديد،  قابلة  15 يوما  �لق�شية 
م�شدر  وق��ال  �لخت�شا�س.  �شاحبة  �ل��ك��ربى  �جلنايات 
زوجها  برفقة  ت�شري  كانت  �لأم  �أن  �لتحقيق  من  مقرب 
عندما �شعرت بالربد وطلبت منه �أن يوقف تاك�شي لنقلهم 
�إىل �ملنزل. مما دفع بالأب �إىل �أخذ طفلته ولء من بني 
على  ر�أ�شها  ب�شرب  قيامه  وتفاجاأت  بقوة  �لأم  �أح�شان 
�ندها�س و�شر�خ  و�شط  3 مر�ت متتالية  �ل�شارع  ر�شيف 
�ملو�طنني  �أن  �مل�شدر  و�أ���ش��اف  �ملو�طنني.  وجتمهر  �لأم 
جتمهرو� حول �لأب �لذي لذ بالفر�ر حيث �ألقي �لقب�س 
عليه بامل�شت�شفى فيما �أخذ مو�طن �لطفلة �إىل �مل�شت�شفى 

لنقاذها �إل �أنها و�شلت متوفية.

�سعودية تنجب خم�سة توائم
و���ش��ع��ت ���ش��ي��دة ���ش��ع��ودي��ة يف �ل��ري��ا���س 5 ت���و�ئ���م ب�����اأوز�ن 
تر�وحت بني 1000 و1300 جر�م لكل منهم. و��شتقبل 
م�شت�شفى �لدكتور �شليمان �حلبيب ، �ملو�طنة وهي تعاين 
من تقل�شات رحمية متكررة، �إ�شافة �إىل �شعوبة �شديدة 

يف �لتنف�س ب�شبب �لزيادة �ل�شديدة يف حجم �لبطن.
م��ت��خ�����ش�����س، من  ف��ري��ق ط��ب��ي  �ل���ف���ور مت ت�شكيل  وع��ل��ى 
�لأطفال  و����ش��ت�����ش��اري��ي  و�ل������ولدة  �ل��ن�����ش��اء  ����ش��ت�����ش��اري��ات 
و��شت�شاريي  و�خل��دج  �ل��ولدة  بحديثي  �حلثيثة  و�لعناية 
�لعناية �ملركزة، لتقدمي �لرعاية �ل�شحية �ملطلوبة لاأم 
و�أطفالها يف �آن و�حد. ومت جتهيز �ملري�شة نف�شياً وطبياً 
ل�شتقبال �أطفالها، وبف�شل �هلل نتج عنها ولدة 5 تو�ئم 
باأوز�ن تر�وحت بني 1000 و1300 جر�م، ومن ثم ُنقل 
ل��اأط��ف��ال �خلدج،  �مل��رك��زة  �لعناية  وح���دة  �إىل  �لأط��ف��ال 
وخ�شعو� لرعاية �شحية حثيثة، �إذ مت �إمد�دهم بالتغذية 
�لازمة من خال �لوريد ويف مرحلة �أخرى عرب �أنبوب 

�ملعدة �أثناء �لتنف�س �ل�شطناعي.

يحتفالن بطالقهما بحفل زفاف
�إقامة حفل زفاف غريب،  �أن حتتفل برك حبيبها بطريقة غري تقليدية، وذلك عن طريق  قررت �م��ر�أة �شينية 
�أنه خدعها و�أخفى عنها زو�جه ب�شيدة �أخرى، ليكون هذ� �لزفاف �آخر ذكرى �شعيدة جمعت بني  �أن �كت�شفت  بعد 
�لع�شيقني. وكانت �ملر�أة �لتي مل يك�شف عن هويتها وعرفت عن نف�شها با�شم دودو فقط، وتدر�س يف �جلامعة مبدينة 
11 عاماً، و�شرعان ما  ب�  �أعمال معروف يكربها  وينزهو يف مقاطعة زهينانغ �شرقي �ل�شني، قد تعرفت �إىل رجل 

وقعت يف حبه ووجدت فيه فتى �أحامها �لذي كانت تنتظره منذ زمن بح�شب موقع �أوديتي �شنر�ل للعجائب.
�إل �أن �أحام دودو �شرعان ما تبخرت، بعد �أن �كت�شفت �أن حبيبها متزوج ب�شيدة �أخرى، و�أخفى عنها هذه �حلقيقة، 
�إل �أن عاقتهما ��شتمرت على �لرغم من ذلك، �إىل �أن بد�أت �ل�شكوك ت�شاور زوجة �لرجل، فما كان منه �إل �أن �أعلن 
ب�شكل تقليدي،  به  �لذي تعلقت  �أن تخرج من حياة حبيبها  باإنهاء عاقته مع دودو. ومل ترغب دودو  عن رغبته 
وتفتق ذهنها عن فكرة غريبة، وحّولت �آخر حلظاتها معه �إىل منا�شبة �شعيدة، من خال حفل زفاف رمزي حتتفظ 
وتبادل  �لتقليدية،  �لزفاف  �ملفر�شان ماب�س  �لعرو�شان  �رت��دى  �لوهمي،  �لزفاف  يوم  �لأب��د. ويف  �إىل  بذكرياته 
عهود�ً غري تقليدية، �عرف كل منهما بحبه لاآخر، ولكنهما �أكد� �أنهما �شينف�شان بعد حفل �لزفاف بعك�س ما 
جرت �لعادة، كما تبادل �خلو�مت. و�شمح �لعرو�شان بالتقاط �شور حفل �لزفاف �ل�شوري، و�لكتابة عنه يف و�شائل 
�لإعام، طاملا �أنها لن تك�شف عن وجهيهما و��شميهما �حلقيقيني، ومل يح�شر �حلفل �أي �شيف، �إل �أنهما ��شتعانا 
بفرقة مو�شيقية وح�شر� بوفيه مفتوح وكعكة للزفاف، ويف �ل�شباح �لتايل �نف�شا عن بع�شهما وعاد كل منهما 

حلياته �ل�شابقة.
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عائلة حتتفظ باأفعى 20 عامًا
�شوي�شر�  �دخلت من فيتنام �ىل  �آ�شلة �شخمة  �فعى  �شلمت عائلة 
خل�شة وهي �شغرية، �ىل حديقة حيو�نات �شوي�شرية بعدما باتت 

كبرية جد� على �ملنزل �لذي بقيت فيه مدة عقدين. 
و�لفعى غري �ل�شامة �لتي �خفاها طفل �شوي�شري يف �شرو�له لدى 
عودته من عطلة مع و�لدته يف فيتنام، يبلغ طولها �ليوم خم�شة 
80 كيلوغر�ما، على ما قالت حديقة �حليو�نات يف  �متار ووزنها 

غارين يف غرب �شوي�شر�. 
دخوله  عند  �شامي  �مل�شماة  �لف��ع��ى  م��ع  �لطفل  على  قب�س  وق��د 
�شوي�شر� لكن �شمح له بالحتفاظ بها بعد دفع غر�مة، على ما قال 

�مل�شوؤول يف �حلديقة جوليان ريغماي لوكالة �يه تي ��س لانباء. 
و�هتم �ل�شبي ب�شامي خال عقد من �لزمن يف حني �هتمت بها 

و�لدته يف �ل�شنو�ت �لع�شر �لتالية. 
و�و�شح ريغماي كان لافعى غرفة خا�شة بها يف �ملنزل . 

�ل �ن �لعائلة مل تعد قادرة على �لهتمام بالفعى �لتي ميكنها �ن 
ت�شتمر خلم�شني �شنة و�ن ي�شل طولها �ىل ثمانية �متار، فقررت 

ت�شليمها �ىل حديقة �حليو�نات. 

ي�سطاد امراأة بدًل من خنزير 
باإقليم هونان،  �أن موظفاً حكومياً  �م�س  �ملحلية،  �ل�شلطات  ذكرت 
�م��ر�أة خال رحلة �شيد عن طريق  �ع��رف بقتل  �ل�شني،  و�شط 

�خلطاأ بعدما ظن �أنها خنزير بري.
�لغذ�ء  �إد�رة  ل��دى  موظف  وه��و  عاماً(   57( وي��دوجن  �شياو  و�شلم 
و�ملخدر�ت يف مدينة هينجياجن نف�شه لل�شرطة بعد حادث �إطاق 
�لنار عليها يف جبل بالقرب من منزلها م�شتخدماً بندقية �شيد كان 
ميلكها م�شوؤول متقاعد يدعى �أوياجن. وقالت وكالة �أنباء �ل�شني 
�جلديدة �شينخو� �إنه كان هناك 11 �شياد�ً يف جمموعته من بينهم 
م�شوؤول متقاعد وموظفون من جامعة حملية وم�شت�شفى ومنجم 
ملح وم�شنع للكيماويات. و�عتقل �شياو لا�شتباه يف �أنه قتل �ملر�أة 

بطريق �خلطاأ ح�شب �شينخو�. 

�سّب اأمه ف�سجن عامًا و600 جلدة
�شاب  ب�شجن  يق�شي  حكما  ج��دة  يف  �جل��ز�ئ��ي��ة  �ملحكمة  �أ���ش��درت 
600 جلدة وذلك بعد ثبوت عقوقه  ثاثيني عاما كاما وجلده 

لو�لدته وقذفها بعبار�ت جارحة كقوله يا ظاملة يا فاجرة .
�ملو�طن وقع على تعهد خطي  �أن  �م�س   �لوطن  وذك��رت �شحيفة 
يلزمه بعدم �لعودة ملا بدر منه جتاه و�لدته، فبالإ�شافة �إىل قذفها 
و�شبها كان يهددها بالقتل وي�شربها، ما دعا ناظر �لق�شية بتوجيه 
�لتهم لابن �لعاق و�إ�شد�ر �أحكام تعزيرية �شده باعتبار �أن كل ما 

يفعله يندرج �شمن ق�شايا �لعقوق �ملحرمة.
تلقت  حينما  ب���د�أت  �لق�شية  تفا�شيل  �أن  ق�شائي  م�شدر  و�أك���د 
من  �خلم�شينات  يف  �شيدة  م��ن  ��شتغاثة  ب��اغ  �لأمنية  �ل��دوري��ات 
و�لقذف  ب��ال�����ش��رب  �ع��ت��دى عليها  �ب��ن��ه��ا  �إن  ف��ي��ه  ق��ال��ت  ع��م��ره��ا، 
�إ�شابتها  �إىل  �أدت  ع�شري  بزجاجة  رجمها  كما  بالقتل،  و�لتهديد 
يف رقبتها، حيث مت �إلقاء �لقب�س عليه وت�شجيل ذلك يف �ملح�شر 
للنظر  �ملحكمة �جلز�ئية  �إىل  �إحالته  ثم  لل�شرطة، ومن  �لر�شمي 

املمثل الهندي �سيف علي خان واملمثلة اإليانا دكروز يرق�سان خالل ترويجهما للفيلم الهندي )نهاية �سعيدة( يف مومباي. )ا ف ب(فيها باعتبارها �إحدى ق�شايا �لعقوق.

ت�ستفيق بعد 11 �ساعة على اإعالن وفاتها
من  منزلها  يف  وفاتها  �علنت  و�لت�شعني  �حلادية  يف  بولندية  ��شتفاقت 
�شاعة على ذلك على ما ذكر   11 �مل�شرحة، بعد  قبل طبيبة ونقلت �ىل 

حمطة تي يف بي �لتلفزيونية �لعامة. 
��شتفاقت جانينا  ع��ن��دم��ا  ن��وف��م��رب،  م��ن  �ل�����ش��اد���س  �إىل  �حل����ادث  وي��ع��ود 
يف  بولند�،  �شرق  يف  لوبيل�شكي  �و�شروف  �شكان  من  وهي  كولبيفيت�س 
بر�د م�شرحة �مام ذهول �ملوظفني �لذين ر�أو� كي�شا ��شود يحوي �جلثث 

يتحرك على ما �و�شحت �ملحطة. 
وقالت �لطبيبة فيي�شافا ت�شيز لقد ��شدرت وثيقة وفاتها �نا حتت هول 
�ل�شدمة ل �عرف ما ح�شل كان قلبها قد توقف عن �خلفقان ومل تكن 

تتنف�س. كنت متاأكدة من �نها ماتت . 
وروت �بنة �شقيقة �ملر�أة �مل�شنة خالتي ل تعرف ما ح�شل لها لنها تعاين 
من ت�شلب لوحي متقدم جد�. بعدما �عدناها �ىل �ملنزل قالت لنا �نها 

ت�شعر بربد �شديد وطلبت كوب �شاي �شاخنا . 
وفتحت �ل�شرطة حتقيقا حول هذه �لق�شية غري �لعتيادية وقد تاحق 

�لطبيبة ق�شائيا على ما �و�شحت �ملحطة.

واحد من كل 5 اأملان اأ�سله اأجنبي
�لأ�شل،  �أجنبي  �أملانيا هو  �شكان يف  �أكر من �شخ�س و�حد من كل خم�شة 
25 عاما  بعد  وذل��ك  �ملهاجرين،  ��شتقبال  �لباد مق�شرة يف  ت��ز�ل  لكن ل 

على �عادة توحيد �شطريها. 
وبح�شب هذه �لأرقام �لتي ن�شرها �ملكتب �لفدر�يل لاإح�شاء�ت بال�شتناد 
�إىل معلومات جممعة �شنة 2013، �إن 20.5 % من �شكان �أملانيا، �أي 16.5 
بلد�ن  �أ�شلهم من  �أمل��ان  �أو  �أجانب )6.8 مايني(  �إم��ا  مليون �شخ�س، هم 

�أخرى �أو ولدو� من �أهل �أجانب )9.7 مايني(. 
وك�شف �ملكتب �أن 70 % من هوؤلء �ملهاجرين �أ�شلهم من بلد�ن �أوروبية. 
لكن على �شعيد �لدول �لفردية ل تز�ل تركيا �لبلد �لول مع 13 % من 

 .)% �ملهاجرين تليها بولند� )11 %( ثم رو�شيا )9 
ويف �لعام 2013، �شجل �أكرب �رتفاع يف عدد �شكان �لباد من �أ�شول �أجنبية 

منذ �لبدء بجمع �ملعطيات ذ�ت �ل�شلة يف �لعام 2005. 
�شجلت يف  �أملانيا  �أن  �لفدر�يل لاإح�شاء�ت قد ك�شف يف مايو  �ملكتب  وكان 

اآي م�سج يوقع اأبل 
يف ورطة

كاليفورنيا  يف  حمكمة  �أ�شدرت 
ق���������ر�ًر� ي���ف���ت���ح �ل���ط���ري���ق �أم�����ام 
�ل�شابقني،  �آي��ف��ون  ُم�شتخدمي 
ب�شبب  �آب������ل  ����ش���رك���ة  ملُ���ق���ا����ش���اة 
تطبيق  ب���ه���ا  ي��ت�����ش��ب��ب  م�����ش��ك��ل��ة 
ت����وؤدي   iMessage م�����ش��ج  �آي 
�لر�شائل  ����ش��ت��ق��ب��ال  ع����دم  �إىل 
�لنتقال  بعد   SMS �لق�شرية 
هاتف  ��شتخد�م  �إىل  �آيفون  من 

من نوع �آخر.
ُم�شتخدمات  �إح�������دى  وك����ان����ت 
بدعوى  ت���ق���ّدم���ت  ق����د  �آي����ف����ون 
نف�شها  عن  نيابًة  �ملحكمة  �أم��ام 
ُم�شتخدمي  وعن جمموعة من 
فيها  ُتطالب  �ل�شابقني،  �آيفون 
بال�شماح للُمت�شررين مُبقا�شاة 
�آبل وهو ما �شمحت �ملحكمة به.

�شبب  م�شج  �آي  تطبيق  وُيعترب 
�لتطبيق  ُي��ت��ي��ح  ح��ي��ث  �مل�����ش��ك��ل��ة، 
�لر�شائل  �إر�شال  �آبل  ملُ�شتخدمي 
�لبع�س  بع�شهم  �إىل  �لق�شرية 
تكاليف  لتجّنب  �لإن��رن��ت  عرب 
�ملُ�شكلة  لكن  �لت�شال،  �شركات 
�ملُ�شتخدمني  �نتقال  تظهر عند 
من �آيفون �إىل هاتف �آخر حيث 
للر�شائل  ��شتقبالهم  ي��ت��وّق��ف 
من  �إل��ي��ه��م  و�ل�����و�ردة  �لق�شرية 

ُم�شتخدمي �آيفون �لآخرين.

اأحالم تطلب من متابعيها 
الدعاء لأحمد حلمي

�ل��ف��ن��ان��ة �لإم���ار�ت���ي���ة �أحام  دع���ت 
�أح����م����د حلمي  �مل�������ش���ري  ل��ل��ف��ن��ان 
بال�شفاء �لعاجل، موؤكدة �أنها حتبه 
يف �هلل ه��و وزوج��ت��ه �ل��ف��ن��ان��ة منى 

زكي.
ع��ل��ى �شفحتها  �أح����ام-  وط��ال��ب��ت 
�لأحد-  �ل��ي��وم  �ن�شتيغر�م  مب��وق��ع 
بال�شفاء  حلمي  لأح��م��د  ب��ال��دع��اء 
و�أن ميتعه �هلل بال�شحة و�لعافية.

نعم  �لإم��ار�ت��ي��ة:  �لنجمة  وكتبت 
�أحبك يف �هلل �أ�شاأل �هلل لك �ل�شفاء 
�هلل  وطفلكم  منى  وحبيبتنا  �أن���ت 
�إين  وي��ح��م��ي��ك��م..�ل��ل��ه��م  يحفظكم 
..�أحمد_حلمي  �هلل  ��شتودعتكم 
م��ري�����س �دع������و� ل���ه ب��ال�����ش��ف��اء هو 

وزوجته منى زكي .
ومت���ن���ى م��ت��اب��ع��و �ل��ف��ن��ان��ة �أح����ام 
�ل��ع��اج��ل لأح���م���د حلمي،  �ل�����ش��ف��اء 
معربني عن حزنهم �ل�شديد بخرب 
مو�قع  �شفحات  وحتولت  مر�شه. 
خا�شة  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�شاحات  �إىل  �لفن  لنجوم  �لتابعة 
بعد  حلمي  �أح��م��د  للنجم  ل��ل��دع��اء 
بال�شرطان  �إ���ش��اب��ت��ه  خ��رب  �إع����ان 

و�إز�لته لورم من �لعمود �لفقري.

جنوى كرم تلقن �سخ�سًا 

در�سًا قا�سيًا
�إحيائها  خ��ال  حم��رج  ملوقف  ك��رم  جن��وي  �للبنانية  �لفنانة  تعر�شت 
�أحد  عليها  تطاول  حيث  باإ�شر�ليا  �لفنية  بجولتها  �حلفات  �إح��دي 

�حلا�شرين .
�لتي  ك��رم مم��ا دفعها لوقف �لإغنية  �أث���ار غ�شب جن��وي  �ل��ذي  �لأم���ر 
كانت توؤديها كما وجهت له و�شلة من �لتهزيق قائلة له طول عمري ما 
بحب �مل�شاكل على �مل�شرح ب�س �أنت �لليلة قللت ذوقك معي . ومن �ملقرر 
ث��م حتيي حفلني  ه��ن��اك،  لإح��ي��اء حفل  �إىل ملبورن  تنتقل جن��وى  �أن 

بالعا�شمة �لأ�شر�لية �شيدين يومي 21 و 22 نوفمرب �حلايل.

من �لأمور �لتي توؤرق كثرًي� من �أطباء 
�لن�شاء و�لتوليد حجم �جلنني ؛ ولكي 
�لكر  يتافى  طبيعًيا  �جلنني  يكون 
من �مل�شكات يجب �أن ل يقل وزنه عن 
لز�ًما  كان  لذ�  ؛  كيلو جر�مات  ثاثة 
على �لأم تناول كمية كافية من �أنو�ع 
�لغذ�ئية  �لعنا�شر  �ملتو�فر بها  �لغذ�ء 
جنينها  وت�������ش���اع���د  ت�����ش��اع��ده��ا  �ل���ت���ي 
ا �أن �لطعام �لذي تتناوله �لأم  خ�شو�شً
�ل��دم وحني تكون  �إىل  تذهب خو��شه 
موجودة  �جل�شم  لبناء  �لازمة  �مل��و�د 
من  ي��ت��م��ك��ن  �جل��ن��ني  ف����اإن  �لأم  دم  يف 
ك��ان غذ�ء  �إذ�  �أم��ا  �لنمو من��ًو� طبيعًيا 
�ل�شرورية  �مل��و�د  على  يحتوي  ل  �لأم 
ت��ن��زل باجلنني  ف��ق��د  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
�أ�����ش����ر�ر ب��ال��غ��ة، وب�����ش��ف��ة ع���ام���ة ف���اإن 
ج�شم �حلامل يحتاج �إىل �شتة عنا�شر 
�ل�شو�ئل  ع��ام  وب�شكل  �مل���اء  ه��ي  ه��ام��ة 
و�لن�شويات  و�لدهنيات  و�لربوتينات 
و�مل����ع����ادن و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وك����ل هذه 

و�لنمو  للحركة  ���ش��روري��ة  �لعنا�شر 
توجد  وه����ي  �خل���اي���ا  و�ل���ت���ب���دي���ل يف 
نتناولها  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �لأط��ع��م��ة  يف 
ف��اإذ� نق�س غ��ذ�ء من �لأغذية  يومًيا، 
بغذ�ء  عنه  تعو�س  �أن  �حل��ام��ل  فعلى 
منو  وتعطل  �جل�شم  �خ��ت��ل  و�إل  �آخ���ر 
�جلنني ؛ حيث �أكد باحثون يف جامعة 
ليفربول �لربيطانية �أن هناك عاقة 
بني وزن �لطفل يف حال �لولدة وتطور 
فالأطفال  و�لذهني  �لبدين  م�شتو�ه 
�أق���ل من  �شغار �حل��ج��م لهم مم��ي��ز�ت 
�أ���ش��ح��اب �حل��ج��م �لطبيعي  �لأط��ف��ال 
لاإ�شابة  ع��ر���ش��ة  �أك�����ر  �أن���ه���م  ك��م��ا 
عند  و�لقلب  و�لربو  �ل�شكر  باأمر��س 
�لتي  �لدر��شة  �أثبتت  �لعمر كما  تقدم 
�أجر�ها �لباحثون �إن �ملر�هقني �لذين 
ق���د يحققون  ول�����دو� ���ش��غ��ار �حل��ج��م 
مقارنة  �متحاناتهم  يف  قليلة  درج��ات 

باأقر�نهم �أ�شحاب �حلجم �لطبيعي.
�أمر��س  �أ�شتاذ  �شند،  �شاح  د.  يقول 

�لن�شاء و�لتوليد بطب �لق�شر �لعيني 
�أوز�نهم عن  تقل  �لذين  �لأطفال  :�إن 
�ملعدل �لطبيعي عادة كانو� ل ياقون 
�أي جناح �أو م�شاعدة لتجاوز حالتهم 
�إىل  ينتهون  وبا�شتمر�ر  ع���ادة  و�أن��ه��م 
وكان  �مل���وت  وه���و  �حل��ت��م��ي  م�شريهم 
هذ� يحدث قدمًيا �أما �لآن فقد تقدم 
�لطبية  �لتكنولوجيا  وو�شائل  �لعلم 
����ش���اع���دت ع��ل��ى جت�����اوز ت��ل��ك �لأزم������ة. 
�ل�شتة  وزن �جلنني يف عمر  و�أ���ش��اف: 
عن  مبا�شر  غري  ب�شكل  يح�شب  �أ�شهر 
ط���ري���ق �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر ب��الع��ت��م��اد على 
�لفخذ مع حميط  ط��ول عظم  قيا�س 
مع  �لفخذ  عظم  ط��ول  �أو  �جلمجمة 
�ملرحلة  ه����ذه  ويف  �ل���ب���ط���ن،  حم��ي��ط 
�لتطور  حيث  ك��ث��رًي�  �ل���وزن  يهمنا  ل 
و�لأع�شاء  �لأج���ه���زة  ت��ط��ور  يف  ي��ك��ون 
�لوزن  يف  �ل��زي��ادة  تكون  ول  �لد�خلية 
نق�س  ي�شخ�س  ف��ا  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ه��ي 

�لنمو يف �جلنني يف هذه �ملرحلة. 

وزن طبيعي للجنني ي�ساوي حياة طبيعية �سرقة ح�ساب �سريين 
عبد النور على 

اإن�ستيغرام
عبد  �شريين  �للبنانية  �لفنانة  �أع��ل��ن��ت 
على  �لر�شمي  ح�شابها  �شرقة  عن  �لنور 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي وحتميل  م��وق��ع 

�ل�شور �ن�شتيغر�م .
على  �لر�شمية  �شفحتها  ع��رب   ، وكتبت 
تعر�س ح�شابي  لقد   : بوك  في�س  موقع 
ثاثة  منذ  لل�شرقه  �لن�شتيغر�م  على 
قريبا  ��شتعادته  على  نعمل  ونحن  �ي��ام 

و�شنعلمكم فور ��شتعادته .
و�أ�شافت  ول يوجد يل ح�شاب ثاين على 
�لن�شتيغر�م �شوى �لذي تعر�س لل�شرقه 

و�شكر� .
�شريين عبد  ت�شتعد  �آخ��رى  ناحية  ومن 


