
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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�سلطان بن زايد ي�سهد ختام مناف�سات 
كاأ�ص نادي تراث الإمارات للقدرة يف بوذيب 

عربي ودويل

�رشطة دبي ت�سرتجع جموهرات بقيمة 
35 مليون درهم يف عملية الربق اخلاطف

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

لجئون �سوريون ي�سعلون ثياب 
اأطفالهم من اأجل التدفئة

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رع���اه �هلل ���ش��ب��اق ك��اأ���س ���ش��م��وه ل��ل��ق��درة ف��ئ��ة 3 جنوم 
مل�شافة 160 كيلو مرت� �لذي �أقيم �م�س مبدينة دبي 
�لدولية للقدرة ب�شيح �ل�شلم وتوج خالله �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 

بكاأ�س �ل�شباق..�شهد �ل�شباق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
و�شمو  �ملالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة..وجاء يف مركز �لو�شيف 
�ل�شيخ ر��شد بن دملوك �آل مكتوم بينما حل يف �ملركز 

�لثالث علي خلفان �جلهوري.
وبد�أ �ل�شباق 172 فار�شا.

)�لتفا�شيل �س17(

   

الزياين ي�صتنكر ت�صريحات ن�صر 
اهلل ب�صاأن الأو�صاع يف البحرين 

•• الريا�ض -وام:

��شتنكر �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لدكتور 
عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين ب�شدة ت�شريحات ح�شن ن�شر�هلل �أمني 
عام حزب �هلل �للبناين ب�شاأن �لأو�شاع يف مملكة �لبحرين معترب� �أنها 
�لفرقة  وبث  �شرخ طائفي  بهدف خلق  �لعنف  على  حتري�س �شريح 
يف  �ل��زي��اين  عبد�للطيف  �لدكتور  و�عترب  �ململكة.   �شعب  �أب��ن��اء  بني 
بيان �شادر �م�س عن �لمانة �لعامة �أن ن�شر �هلل جتاوز يف ت�شريحه 
�إىل حماولة  �لبحرين  ململكة  �لد�خلية  �ل�شوؤون  �لتدخل يف  �لأخ��ر 
�أمنها  تهديد  و  �لبحرين  ململكة  �لجتماعي  �ل�شلم  لزعزعة  يائ�شة 
�ل�شعب  وع��ي  ث��م بف�شل  ب���اإذن �هلل  ل��ن يتحقق  م��ا  وه��و  و��شتقر�رها 
جاللة  بقيادة  �لتنموية  مكت�شباته  تعزيز  على  وحر�شه  �لبحريني 

�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين. 
و�أكد �لأمني �لعام �أن مثول �أي مو�طن بحريني �أمام �لنيابة �لعامة 
غ��ره ممن ل  �أو  ن�شر�هلل  لي�س من حق ح�شن  �شاأن بحريني بحت 

يريدون خر� للبحرين و�شعبها �لتدخل فيه �أو �لقرت�ب منه.

تفجري منزل الناطق با�صم حكومة التوافق يف غزة
•• غزة-وكاالت:

�إيهاب  �لفل�شطينية  �ل��ت��و�ف��ق  حكومة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  ق��ال 
ب�شي�شو �إن تفجر� ��شتهدف منزله يف مدينة غزة، يف �شاعة متاأخرة 
��شتهدفا  �آخ��ري��ن  تفجرين  من  دقائق  بعد  �لأول  �م�س  م�شاء  من 
��شتهدف  �لتفجر  �أن  ب�شي�شو،  و�أ���ش��اف  باملدينة.  �آل��ي��ني  ���ش��ر�ف��نينْ 
�شاعة   24 بعد حو�يل  �أنه جاء  �إىل  �لكهربائي مبنزله، لفتا  �ملولد 
من تهديد�ت تلقاها وعدد من وزر�ء حكومة �لتو�فق، على هو�تفهم 

�ملحمولة، با�شتهد�فهم، من جهات غر معروفة.

حممد بن ر��شد يف حو�ر مع حمد�ن بن حممد بطل �شباق �لقدرة )و�م(

حممد بن را�صد ي�صهد �صباق كاأ�س �صموه 
للقدرة ..وتتويج حمدان بن حممد باللقب 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:41            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:38   
املغرب.....   05:53  
الع�صاء......   07:23

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
و�لغاز.  �لنفط  جم��ال  يف  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��د�ت 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

مقتل وجرح الع�شرات يف معارك بدرنة  

مفاو�صات الفر�صة الأخرية لل�صالم يف ليبيا بجنيف
•• عوا�صم-وكاالت:

�تفقت �لأطر�ف �ملتناحرة يف ليبيا على �إجر�ء جولة 
ج��دي��دة م��ن م��ب��اح��ث��ات �ل�����ش��الم �لأ���ش��ب��وع �مل��ق��ب��ل يف 
�لعا�شمة �ل�شوي�شرية جنيف، وفقا ملا �أعلنه م�شوؤولون 
يف �لأمم �مل��ت��ح��دة، يف ح��ني �ع��ت��ربت وزي���رة خارجية 
�لجتماع  موغريني  فيديريكا  �لوروب����ي  �لحت���اد 
�ملقرر بني �لطر�ف �لليبيني فر�شة �خرة لحالل 
�ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �لبلد �لذي تعمه �لفو�شى يف 
وقت قتل ثالثة ع�شر �شخ�شا على �لأقل �أم�س وجرح 
��شتباكات بني �جلي�س  �آخ��رون يف  ع�شر  نحو خم�شة 

�لليبي وملي�شيات فجر ليبيا غرب مدينة درنة .
�إن �لأط��ر�ف �لليبني  وقالت �لبعثة �لأممية يف بيان 
�ل�شيا�شي  للحو�ر  ج��دي��دة  ج��ول��ة  عقد  على  و�ف��ق��و� 
�لبالد.  و�لأم���ن���ي���ة يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لأزم������ة  لإن���ه���اء 

و�أو���ش��ح��ت �أن���ه مت �ل��ت��و���ش��ل �إىل �ت��ف��اق ب�����ش��اأن عقد 
�جلولة �لقادمة للحو�ر بعد م�شاور�ت مكثفة و��شعة 
�أجر�ها �ملمثل �خلا�س لالأمني �لعام لالأمم  �لنطاق 
�ملتحدة يف ليبيا ورئي�س بعثة �لأمم �ملتحدة للدعم يف 
ليبيا، برناردينو ليون، مع �لأطر�ف خالل �لأ�شابيع 

�لعديدة �ملا�شية.
و�شع  �إىل  �شت�شعى  �ملناق�شات  �ن  �إىل  �لبعثة  و�أ�شارت 
�لرتتيبات �لأمنية �لالزمة بغية �إنهاء �أعمال �لقتال 

�مل�شلح �لتي تع�شف باأنحاء خمتلفة من �لبالد.
با�شم  �ملتحدث  �مل�شماري  �أحمد  �لعقيد  قال  ميد�نياً 
رئا�شة �لأركان �لعامة للجي�س �لليبي �إن خم�شة جنود 
مبجل�س  ي��ع��رف  م��ا  م��ع  م��و�ج��ه��ات  يف  �ل�شبت  قتلو� 
�شورى جماهدي درنة �ملتطرف يف منطقة عني مارة 
قرب مدينة درنة، لكن �جلي�س قتل ثمانية من هوؤلء 

�مل�شلحني كما �أ�شيب 15 �شخ�شا يف �ل�شتباكات.

مينيون يتظاهرون يف �شنعاء مطالبني بخروج ملي�شيات �حلوثي )رويرتز(

�ن�شمام �لنه�شة للحكومة..هل يعقد �لمور

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يبد�أ تنفيذ حملة )تر�حمو�(  )و�م(

�جر�ء�ت �أمنية م�شددة يف �شو�رع �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س  )رويرتز(

•• باري�ض-وكاالت:

�شخ�س  �أل��ف   230 �م�س  تظاهر 
�لفرن�شية  �مل�������دن  خم���ت���ل���ف  يف 
�����ش����د �لإره��������������اب يف ح������ني ق����ال 
برنار  �لفرن�شي  �لد�خلية  وزي���ر 
�شتبقي  �ل�����ش��ل��ط��ات  �إن  ك���از�ن���وف 
�لتاأهب  م��ن  م�شتوى  �أع��ل��ى  على 
�ل���د�م���ي���ة �لتي  ع��ق��ب �لأح�������د�ث 
�ليومني  خ��الل  �ل��ب��الد  �شهدتها 
�ل�ش��������لطات  �أن  موؤك�د�  �ملا�شيني، 
�لأمنية  �لإج���ر�ء�ت  كل  �تخ�����ذت 
�ليوم  مظاهرة  لتاأمني  �ل��الزم��ة 

�لأحد �شد �لإرهاب.
�جتماع  عقب  ك��از�ن��وف  و�أ���ش��اف 
خلية �لأزمة، �أن بالده تبقي حالة 
�لإن������ذ�ر ع��ل��ى �أع���ل���ى م�����ش��ت��وى يف 
خطة مكافحة �لإره��اب، مو�شحا 
بكل  �لأم���ن  �شتعزز  �ل�شلطات  �أن 
د�عيا  و�ملادية،  �لب�شرية  �لو�شائل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذه  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني 
�مل��ظ��اه��رة �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن ت��ت��م يف 

حماية �أمنية كبرة.
فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  وكان 
ه��ولن��د دع��ا وب��ع��د �ج��ت��م��اع خلية 
غد�ة  �لإل��ي��زي��ه  ق�شر  يف  �لأزم����ة 
ي��وم ح���د�د وط��ن��ي، ك��ل �ملو�طنني 

�أي�شا  �مل�شرة  ه��ذه  يف  و�شي�شارك 
�مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيال مركل 
�لإي��ط��ايل ماتيو  �ل���وزر�ء  ورئي�س 
رينزي ورئي�س �ملفو�شية �لأوروبية 
ورئي�س جمل�س  يونكر  كلود  جان 

�أوروبا دونالد تو�شك.
�ل�شوؤون  م�شوؤولة  �شتح�شر  كما 
�خل���ارج���ي���ة ل���الحت���اد �لأوروب�������ي 
وروؤ�شاء  م��وغ��ري��ن��ي  ف��ي��دي��ري��ك��ا 
وبلجيكا  �ل����د�من����ارك  ح��ك��وم��ات 
وفنلند�  وم����ال����ط����ا  وه�����ول�����ن�����د� 
لدعوة  ت��ل��ب��ي��ة  ول���وك�������ش���م���ب���ورغ، 
فر�ن�شو�  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���رئ���ي�������س 

هولند.
�لفرن�شية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �أن  ي��ذك��ر 
�أي�شا  �لأح�����د  �ل���ي���وم  �شتحت�شن 
حماربة  ح�����ول  دول����ي����ا  م����وؤمت����ر� 
د�خلية  وزر�ء  يح�شره  �لإره���اب، 
دول �لحت��اد �لأوروب��ي و�لوليات 
خلفية  ع���ل���ى  وذل�������ك  �مل����ت����ح����دة، 
�شاريل  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��وم 

�إيبدو.
كاز�نوف-  -وف��ق  �ملوؤمتر  ويهدف 
فرن�شا  م��ع  �لت�شامن  �إب����ر�ز  �إىل 
ورف�������س �لإره��������اب، وب��ح��ث �شبل 
�إطار  يف  �لظاهرة  لهذه  �لت�شدي 

�أوروبي جماعي.

مظاهرة �شخمة �شد التطرف.. وفرن�شا تبقي على اأعلى م�شتوى تاأهب اأمني

موؤمتر دويل يف باري�س اليوم ملكافحة الإرهاب

•• �صنعاء-وكاالت:

�ليمنية �شنعاء  �لعا�شمة  �شهدت 
�ل�شبت  �م���������س  �أخ���������رى  وم�������دن 
مرة-  -لأول  ت��ط��ال��ب  م�����ش��ر�ت 
برحيل �لرئي�س �ليمني عبد ربه 
�مللي�شيات  و�إخر�ج  من�شور هادي، 
�ل��ع��ا���ش��م��ة وباقي  م���ن  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�مل��ح��اف��ظ��ات، ورف�������س دجم��ه��ا يف 

�ملوؤ�ش�شات �لأمنية.
بخروج  �مل���ت���ظ���اه���رون  وط����ال����ب 
م�شلحي جماعة �حلوثي، وب�شط 
نفوذ �لدولة على مناطق �ليمن.

و�أفاد �شهود عيان �أن �ملئات �شاركو� 
�شاحة  م���ن  �ن��ط��ل��ق��ت  م�����ش��رة  يف 
وجابت  ���ش��ن��ع��اء،  و���ش��ط  �لتغير 
مطالبة  �ل���������ش����و�رع  م����ن  ع�������دد� 
ب���رح���ي���ل ه�������ادي، و�ل���ك�������ش���ف عن 
�ملا�شي  �لأرب��ع��اء  هجوم  مرتكبي 
على كلية �ل�شرطة ب�شنعاء، �لذي 
ر�ح �شحيته �أربعون قتياًل و�أكرث 

من �شبعني جريحا.

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

ماز�ل �لغمو�س يكتنف �لتو�زنات 
�لتون�شية  للحكومة  �ل�شيا�شية 
�مل��ن��ت��ظ��رة ب��ع��د �لن��ق�����ش��ام �ل���ذي 
�لتي  �ل��ك��ت��ل��ة  ���ش��ف��وف  جت��ل��ى يف 
تون�س  ن�������د�ء  م���ر����ش���ح  ����ش���ان���دت 
�لدور  يف  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �ل��ث��اين 
وه������ي �لحت��������اد �ل���وط���ن���ي �حل���ر 
�مل�شار  وح�������زب  ت���ون�������س  و�آف���������اق 
�ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي �لج����ت����م����اع����ي 
و�لعمل  �ل���وط���ن���ي���ة  و�حل�����رك�����ة 
و�ملبادرة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لوطني 
وحركة  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لدميقر�طيني،  �لج��ت��م��اع��ي��ني 

اأم���ام  قنبلة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
ا�صطنبول  يف  للت�صوق  مركز 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

�ل�شبت  �لرتكية  �ل�شرطة  �بطلت 
�مام  عليها  ع��رث  قنبلة  م��ف��ع��ول 
�لتي  ��شطنبول  مركز جت��اري يف 
رفعت فيها حالة �لتاهب �لمني 
يف �عقاب هجوم �نتحاري يف وقت 

�شابق من هذ� �ل�شبوع.
�لنا�شفة  �ل���ع���ب���وة  ع���ل���ى  وع�����رث 
�مل�شنعة يدويا �مام مركز �لت�شوق 
�لو�قع يف �شاحية با�شك�شهر بعد 
بح�شب  عنها،  �مل��ارة  �ح��د  �بلغ  �ن 

وكالة �نباء �لنا�شول �لر�شمية.
بابطال  �ل�����ش��رط��ة  رج�����ال  وق�����ام 
ونقلها  �لنا�شفة  �لعبوة  مفعول 
�ىل خم��ت��رب لج�����ر�ء م��زي��د من 
تقارير  وو���ش��ف��ت  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات. 
�ىل  تتحول  قنبلة  بانها  �ل��ع��ب��وة 
�شظايا عند تفجرها. ويف حدث 
�مني �خر �ل�شبت، قامت �ل�شرطة 
بتفجر عبو�ت غاز عرث عليها يف 
طرد م�شبوه يف �شاحية �شفقوي.

ك�صف علمي جديد لأحمد زويل 
مبجال الرتانزي�صتور والإلكرتونيات 

•• القاهرة -وام:

متكن �لعامل �مل�شري �أحمد زويل �حلائز على جائزة نوبل من �لك�شف عن 
�شاين�س  جملة  ون�شرت  �لكهربائية.   بالتو�شيالت  تتعلق  جديدة  ظاهرة 
�لعلمية �لعاملية �لك�شف �جلديد �ملتعلق مبجال �لرت�نزي�شتور و�لإلكرتونيات 
�لظاهرة  �لك�شف عن  �لعلمية من  �مل�شرى وجمموعته  �لعامل  حيث متكن 
وكالة  وذك��رت  �مل��و�د.  هذه  فى  �لكهربائية  بالتو�شيالت  �خلا�شة  �جلديدة 
�أنباء �ل�شرق �لو�شط �ن �لك�شف �لعلمى �جلديد يتم عن طريق �مليكرو�شكوب 
�إب��ت��ك��ره زوي���ل حديثا و�ل���ذى ع��ن طريقه مت در��شة  �ل���ذى  رب��اع��ى �لأب��ع��اد 
�لزمان ومن  ثانيه فى  و�لفيمتو  �ملكان  �لنانوميرت فى  �لظاهرة مبقايي�س 
�أهم مان�شر فى هذه �لورقة �لعلمية هو �أن �شرعة �لإت�شال �لكهربائى تفوق 
�شرعة �ل�شوت فى �ملادة نف�شها باأكرث من �ألف مرة. و�أو�شحت �ملجلة �أن زويل 
فى  �ملثيل  لها  �لظو�هر  هذه  �أن  ونظريا  علميا  �أثبتو�  �لعلمية  وجمموعته 

مو�د �أخرى كثرة وميكن �إ�شتخد�مها فى تطبيقات �لنانو�إلكرتونيك. 

بتفجري  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى 
باك�صتان  يف  مب�صجد  انتحاري 

•• ا�صالم اباد-وام:
قالت و�شائل �عالم باك�شتانية �ن 
ف�شائل  �ح���دى  �لح����ر�ر  جماعة 
حركة طالبان �لباك�شتانية �أعلنت 
�لتفجر  ع��ن  م�شوؤوليتها  �م�����س 
�لذي نفذه �نتحاري د�خل م�شجد 
لل�شيعة يف مدينة رو�لبندي �لليلة 
قبل �ملا�شية و�أ�شفر عن مقتل 8 
17 �خرين يف  ��شخا�س و��شابة 
يحيون  �شخ�شا   150 ك��ان  وق��ت 
ذكرى �ملولد �لنبوي . وذكرت �ن 
�لن��ف��ج��ار �ل��ق��وي �أث���ار ح��ال��ة من 

�لفو�شى يف �ملدينة.

نفذته  هجوم  يف  قتيال   19
ط��ف��ل��ة ����ص���رق ن��ي��ج��ريي��ا! 

•• مايدوغوري-اأ ف ب:

19 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى �لق����ل  ق���ت���ل 
�ل�����ش��ب��ت ع��ن��دم��ا �ن��ف��ج��رت عبوة 
�لعا�شرة  يف  ف��ت��اة  حتملها  ك��ان��ت 
مكتظة  ����ش���وق  يف  ع���م���ره���ا  م����ن 
يف م�����اي�����دوغ�����وري ك������ربى م���دن 
ن��ي��ج��ري��ا. و�شرح  ���ش��رق  ���ش��م��ال 
�مل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م ���ش��رط��ة ولي���ة 
مايدوغوري  وعا�شمتها  ب��ورن��و 
�ل�شحايا  ع�����دد  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
بينهم  جريحا  و18  قتيال   20
�لن��ت��ح��اري��ة �ل��ت��ي ف��ج��رت �لعبوة 
�لنفجار  ووقع  �ل�شنع.  �ليدوية 
 12،40 �ل�����ش��اع��ة  ق���ر�ب���ة  ع��ن��د 
كانت  ع���ن���دم���ا  ت�����غ(   11،40(

�ل�شوق مكتظة.
وهز �نفجار قوي �ل�شوق يف �شاعة 
مكتظة  ك���ان���ت  ع���ن���دم���ا  �ل��������ذروة 
نهاية  ويف  و�ل���زب���ائ���ن.  ب��ال��ت��ج��ار 
نف�شها  �ل�شوق  تعر�شت   2014
ل��ه��ج��وم��ني ن��ف��ذت��ه��م��ا �م����ر�أت����ان 

حيث يرف�س جزء منهم م�شاركة 
�حلكومة   يف  �لإ�شالمية  �لنه�شة 

�مل�شرة  يف  �مل�������ش���ارك���ون  وط���ال���ب 
ح���رك���ة رف�س  ن��ظ��م��ت��ه��ا  -�ل����ت����ي 
م�شتقلة(  �شبابية  ح��رك��ة  )وه���ي 
ون�������ش���ط���اء �آخ������������رون- ب�����اإخ�����ر�ج 
�لعا�شمة  من  �مل�شلحة  �مللي�شيات 
و�ملدن �لأخرى، ر�ف�شة دمج هذه 
�مل��ل��ي�����ش��ي��ات يف م��وؤ���ش�����ش��ت��ي �لأم���ن 

و�جلي�س.

كتب  لفتات  �ملتظاهرون  وحمل 
ع��ل��ي��ه��ا ل ل���دم���ج �مل��ل��ي�����ش��ي��ات يف 
�آفة  و�مللي�شيات  و�جلي�س  �لأم���ن 
هتافات  رددو�  ك��م��ا  �ل�������ش���ع���وب، 
ت����ط����ال����ب ب����اإ�����ش����ق����اط �ل����ن����ظ����ام، 
قيادتهم  و�ل���ق���اع���دة  و�حل����وث����ي 
و�ح��دة، ول��ول �لثورة و�ل��ث��و�ر ما 

قامت �جلمهورية .

�لتون�شية �جلديدة.
)�لتفا�شيل �س12(

•• ابوظبي-وام:

ت��ر�ح��م��و� زخمها  و����ش��ل��ت ح��م��ل��ة 
فيما  دره��م  163 مليون  وجمعت 
تقوم فرق �لعمل بتوزيع �لإغاثات 
لالجئني  �ل���ع���اج���ل���ة  �ل�������ش���ت���وي���ة 
وكرد�شتان  ول���ب���ن���ان  �لأردن  يف 
�ل����ع����ر�ق. وت�����ش��ت��م��ر �حل��م��ل��ة �لتي 
�شاحب  م��ن  بتوجيهات  �نطلقت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�شمو  �شاحب  م��ن  ومتابعة  �هلل 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل يف 
زخ��م��ه��ا وذل���ك لإغ���اث���ة �لالجئني 
�لعا�شفة  م�����ن  و�مل����ت���������ش����رري����ن 
�ل�شتاء يف بالد  ب��رد  �لثلجية وم��ن 
�حلملة  وو��شلت  و�ل��ع��ر�ق.  �ل�شام 
بلغت  حيث  �ل��ر�ب��ع  لليوم  ن�شاطها 
ح�شيلة تربعاتها حلد �لآن 163 
م��ل��ي��ون دره����م ك��م��ا و����ش��ل��ت فرق 
�ل�شتوية  �مل�شاعد�ت  توزيع  �لعمل 
�لعاجلة لالجئني و�ملت�شررين من 
�لعا�شفة �لثلجية يف �لأردن ولبنان 

وكرد�شتان �لعر�ق. 
وب��������د�أت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 

م��ن خ���الل مكتبها يف  �لإم���ار�ت���ي 
غ�����زة ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��ل��ة )ت���ر�ح���م���و�( 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل���ت���ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
لإغاثة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�جلوية  �لعا�شفة  من  �ملت�شررين 
فيها  مبا  �ل�شام  بالد  �شربت  �لتي 

�لر��شي �لفل�شطينية.
ك��م��ا و�����ش���ل ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة �لهالل 
�لحمر �لمار�تي توزيع �مل�شاعد�ت 
�ل�شتوية على �لالجئني �ل�شوريني 
يف �لردن وذلك يف �طار توجيهات 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن 

ج�شر  ب���اق���ام���ة  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لالجئني  مل�����ش��اع��دة  ج�����ش��وي 
�لعا�شفة  م��ن  و�مل��ت�����ش��رري��ن 
بالد  ���ش��رب��ت  �ل��ت��ي  �لثلجية 

�ل�شام حاليا .
تو��شل  �خ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
�حلملة �ل�شتوية �لتي تنفذها 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة 
�لإن�شانية  ل��الع��م��ال  ن��ه��ي��ان 
�مل�شاعد�ت  لي�شال  جهودها 
�ل�شتوية �ل�شرورية لالجئني 
�ل�������ش���وري���ني �ل����ذي����ن ت���اث���رو� 
�لتي  �ل��ث��ل��ج��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��ف��ة 
بالد  وب��اق��ي  لبنان  �ج��ت��اح��ت 

م�شر�ت  يف  �لأح��د  �لتظاهر  �إىل 
ح�شلت  �ل��ت��ي  ب��امل��ج��زرة  للتنديد 
�لفرن�شية  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  م��ق��ر  يف 
م�شر�  �إي��ب��دو،  ���ش��اريل  �ل�شاخرة 
�إىل �أنها لإثبات �لوحدة �لوطنية 

�شد �لإرهاب.
وق��د �أع��ل��ن ع��دد م��ن ق���ادة �أوروب���ا 

�ليوم  م�������ش���رة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
فرن�شا  م���ع  ت�����ش��ام��ن��ا  ب��اري�����س  يف 
على  د�م��ي��ا  هجوما  �شهدت  �ل��ت��ي 
�أعقبته  �إي��ب��دو،  ���ش��اريل  �شحيفة 
باري�س  يف  رهائن  �حتجاز  عمليتا 
�أربعة  مبقتل  �لول  �أم�����س  �نتهتا 

رهائن على �لأقل.

�لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�شا  و�أك��د 
ديفد كامرون و�لإ�شباين ماريانو 
م�شرة  يف  م�شاركتهما  ر�خ����وي 
ت�شم  �أن  ينتظر  �لتي  جمهورية 
مئات �آلف �لفرن�شيني �مل�شممني 
على �إثبات وحدة �لبالد، وفق ما 

تد�ولته عدة �أحز�ب.

م�صريات يف اليمن تطالب برحيل هادي واحلوثيني

احلبيب ال�شيد يك�شف عن ت�شوره لهيكلة احلكومة

حلفاء نداء تون�س ينق�صمون..واملوؤمتر يختار املعار�صة

فرق العمل توزع الإغاثات ال�شتوية العاجلة لالجئني يف بالد ال�شام

حملة تراحموا جتمع 163 مليون درهم
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اأخبـار الإمـارات

�صندوق اأبوظبي للتنمية يعلن الإنتهاء من الأعمال الإن�صائية يف م�صروع الإ�صكان بكابول

اله��الل الأحم�����ر الإم���ارات��ي يب���داأ تنفي���ذ حم��ل��ة تراح�م���وا 

•• اأبوظبي-وام: 

�لإن�شائية  �لأع��م��ال  م��ن  �لن��ت��ه��اء  ع��ن  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  �أع��ل��ن �شندوق 
و�أن  ك��اب��ول  �لأفغانية  �لعا�شمة  يف  �لق�شبة  مبنطقة  �لإ���ش��ك��ان  مل�شروع 
�لعمل جار ل�شتكمال ماتبقى من �أعمال �لت�شطيبات و�ملر�فق �خلدمية 
بكابول  �لق�شبة  مبنطقة  �لإ���ش��ك��ان  م�شروع  وي��ه��دف  �لتحتية.  و�لبنية 
و�ملتوقع ت�شليمه يف يوليو 2015 �إىل توفر عدد من �لوحد�ت �ل�شكنية 
�ل�شديد يف عدد  �لنق�س  كابول من  �لأفغانية  �لعا�شمة  �حتياجات  ل�شد 
�ملدن  على  �ل�شغط  لتخفيف  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملطلوبة  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت 
167 مليون  و�ملناطق �حل�شرية. وي�شمل �مل�شروع �لبالغ قيمته حو�يل 
�إجماليه  م�شاحة  على  كابول  يف  �شكنية  وح��دة   3330 ت�شييد   - دولر 

يتنا�شب مع منط  �لوحد�ت مبا  53.8 هكتار ومت ت�شميم هذه  قدرها 
تنفيذ�  �مل�شروع  هذ�  متويل  وج��اء  �لأفغانية.  للعائالت  �لأ�شرية  �حلياة 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حكومة  خ�ش�شت  حيث  �أفغان�شتان  �إع��م��ار  ب��رن��ام��ج  ب��دع��م  �هلل  حفظه 
مليون   918 يع��ادل  ما  �أي  دولر  مليون   250 بقيمة  منحة  �أبوظبي 
�لر�مية  �لدولية  للم�شاركة يف �جلهود  وذلك  �أفغان�شتان  درهم حلكومة 

�إىل دعم بر�مج �لتنمية يف �أفغان�شتان.
وقال �شعادة حممد �شيف �ل�شويدي مدير عام �شندوق �أبوظبي للتنمية 
�مل�شاهمة  �إط��ار خطط وبر�مج  ياأتي يف  �لإ�شكاين  �مل�شروع  �إن تنفيذ هذ� 
يف عملية �لرتقاء و�لتطوير للعا�شمة �لأفغانية كابول .. م�شر� �إىل �أن 
�لنمو �لقت�شادي و�لجتماعي وي�شاهم يف  تطور هذ� �لقطاع يعزز من 

حتقيق تنمية م�شتد�مة يف جمهورية �أفغان�شتان على �ملدى �لبعيد.
على  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  حكومة  ح��ر���س  �ل�شويدي  و�أك���د 
�لوقوف بجانب جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شالمية و�أن تكون د�ئما �شريكا 
�أ�شا�شيا يف �مل�شاهمة يف دفع عملية �لنمو �لجتماعي و�لقت�شادي وتلبية 
�حتياجات �لتنمية �مل�شتد�مة فيها. و�أو�شح �أن تنفيذ مثل هذه �مل�شاريع 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  عجلة  دفع  يف  و�أ�شا�شية  فعالة  م�شاهمة  �شي�شاهم 
على  �لتغلب  يف  �لأفغانية  �حلكومة  جهود  ويدعم  �أفغان�شتان  جمهورية 
و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لزده���ار  وحتقيق  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 

و�شول لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة .
ويعود ن�شاط �شندوق �أبوظبي للتنمية يف جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شالمية 
ل�شنة 1977 حيث �أد�ر �ل�شندوق منذ ذلك منحا وقرو�شا بلغت قيمتها 

13 م�شروعا  045.1 مليار درهم خ�ش�شت لتمويل  �لإجمالية حو�يل 
عملية  حتفيز  على  ت��اأث��ر�  �لقطاعات  و�أه���م  �أك��رث  على  معظمها  رك��زت 
�أبوظبي  �شندوق  �أن  يذكر  �أفغان�شتان.  جمهورية  يف  �ل�شاملة  �لتنمية 
 1971 للتنمية هو موؤ�ش�شة وطنية تابعة حلكومة �أبوظبي تاأ�ش�س عام 
بهدف م�شاعدة �لدول �لنامية عن طريق تقدمي قرو�س مي�شرة لتمويل 
وم�شاهمات  ��شتثمار�ت  �إىل  بالإ�شافة  �ل��دول  تلك  يف  تنموية  م�شاريع 
�ملنح  ب��اإد�رة  ذ�ت��ه  �لوقت  �ل�شندوق يف  �لأج��ل. كما يقوم  مبا�شرة طويلة 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي تقدمها دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن خالل 
قدم  حيث  �مل�شاريع  و�شر  تنفيذ  �آلية  على  �ملبا�شرة  و�ملتابعة  �لإ���ش��ر�ف 
درهم  مليار   64 �أكرث من  تاريخه  تاأ�شي�شه وحتى  �ل�شندوق منذ  و�أد�ر 

�إمارتي لتمويل 438 م�شروعا تنمويا يف 71 دولة حول �لعامل. 

•• غزة -وام:

�لإم��ار�ت��ي من خ��الل مكتبها يف غ��زة تنفيذ حملة   �لأحمر  �لهالل  ب��د�أت هيئة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  تر�حمو� 
�لعا�شفة �جلوية �لتي �شربت بالد  �ملت�شررين من  �لدولة  حفظه �هلل لإغاثة 

�ل�شام مبا فيها �لر��شي �لفل�شطينية.
وقال �شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لمني �لعام لهيئة �لهالل �لحمر 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  لتنفيذ  مكثف  بجهد  حاليا  تقوم  �لهيئة  �إن 
للهالل  �لعليا  و�ل��ق��ي��ادة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يف  �لثلجية  �لعا�شفة  من  �ملت�شررين  �ىل  �ل�شتوية  �مل�شاعد�ت  لي�شال  �لحمر 

�لردن و�قليم كرد�شتان و�لر��شي �لفل�شطينية.
�مل��و�د �لغاثية عرب  �لردن��ي��ة �طنانا من  �لر����ش��ي  �لهيئة نقلت �ىل  �ن  و�أ���ش��ح 
�مل�شاعد�ت على  وب��د�أت حملة مكثفة لتوزيع  ج�شر جوي ت�شل تباعا �ىل هناك 
�لالجئني �ل�شوريني يف �لردن كما �ن �د�رة �لهالل �عطت تعليمات �ىل مكتبيها 

يف غ���زة ور�م �هلل ب��ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��د�ت �لغ��اث��ي��ة �ل��ع��اج��ل��ة �ىل �مل��ت�����ش��رري��ن من 
بالفعل  �لهالل يف غزة  �لفل�شطينية وبد�أ مكتب  �لثلجية يف �لر��شي  �لعا�شفة 

بتوزيع هذه �مل�شاعد�ت.
وذكر �أن 500 ��شرة فل�شطينية ��شتفادت من �مل�شاعد�ت �لغاثية �لعاجلة �لتي 
�ل�شجاعية  �ل�شكان يف حي  �لهالل يف غزة وقد تركزت على  �م�س مكتب  وزعها 
و�شملت  �ملت�شررين  �إغ��اث��ة  م�شروع  من  �لأوىل  �لدفعة  وه��ي  غ��زة  مدينة  �شرق 

�مل�شاعد�ت �لإغاثية مد�فئ كهربائية وبطانيات �شتوية وطرود غذ�ئية.

�شيو��شل  �لم��ار�ت��ى يف غزة  �لحمر  �لهالل  �أن مكتب  �لفالحي  �لدكتور  و�أك��د 
عملية �لتوزيع خالل �لأيام �لقادمة يف باقي مناطق قطاع غزة.

غزة  يف  �لمار�تي  �لحمر  �لهالل  مكتب  مدير  �بو�للنب  عماد  ��شار  جانبه  من 
�ىل �ن �لتوزيع �شيرتكز حاليا على �لفئات �ل�شد ت�شرر� من �لعا�شفة �لثلجية 
�أغلب  و�لمطار �لغزيرة خا�شة يف منطقة �ل�شريط �حل��دودي لقطاع غزة لأن 
منازلهم تعر�شت لل�شرر �شو�ء ب�شكل كلي �أو جزئي �إ�شافة لوجود مئات �ملو�طنني 
�لفل�شطينيني يعي�شون يف كرفانات وخيام ومد�ر�س و�أو�شاعهم ماأ�شاوية للغاية.

•• عمان-وام: 

و��شل فريق هيئة �لهالل �لحمر �لمار�تي توزيع �مل�شاعد�ت 
�ل�شتوية على �لالجئني �ل�شوريني يف �لردن وذلك يف �طار 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
مل�شاعدة  ج�شوي  ج�شر  ب��اق��ام��ة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�شربت  �لتي  �لثلجية  �لعا�شفة  من  و�ملت�شررين  �لالجئني 

بالد �ل�شام حاليا .
رئي�س  �ملزروعي  م�شلم  حمد�ن  �لدكتور  �شعادة  ��شرف  وقد   
مدير  نائب  ومب�شاركة  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
�مل�زروعي..على  �هلل  عبد  �شعادة  �لأردين  �لإم��ار�ت��ي  �ملخيم 
توزيع �مل�شاعد�ت �شمن حملة تر�حمو� �لتي �طلقت لتنفيذ 

توجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة. 
وقد ��شتفاد من هذه �لتوزيعات �م�س �لول 75 عائلة تقيم 

يف حمافظة �ملفرق �لردنية .
 كما يقوم فريق �لهالل �لأحمر باإي�شال �مل�شاعد�ت �ل�شتوية 
�ل�شوريني  �لالجئني  ولالأخوة  للمحتاجني  �لغذ�ئية  و�ملو�د 

يف �لردن .

فريق الهالل الحمر يوا�صل توزيع امل�صاعدات ال�صتوية على الالجئني ال�صوريني يف الردن 

خليفة الإن�صانية توزع م�صاعدات �صتوية جديدة على الالجئني ال�صوريني يف اأعايل �صمال لبنان 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�����ش��ت��وي��ة �لتي  ت��و����ش��ل �حل��م��ل��ة 
تنفذها موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان لالعمال �لإن�شانية بالتعاون 
م����ع �����ش����ف����ارة �ل�����دول�����ة يف ب����روت 
جهودها �ملكثفة لي�شال �مل�شاعد�ت 
لالجئني  �ل�������ش���روري���ة  �ل�����ش��ت��وي��ة 
�ل�شوريني �لذين تاثرو� بالعا�شفة 
لبنان  �ج���ت���اح���ت  �ل���ت���ي  �ل��ث��ل��ج��ي��ة 
وب��اق��ي ب��الد �ل�����ش��ام. وق���ال م�شدر 
م�شوؤول مبوؤ�ش�شة خليفة لالعمال 
�لن�شانية �ن فريق �ملوؤ�ش�شة متكن 
�م�����س �ي�����ش��ا ول��ل��ي��وم �ل��ث��ال��ث على 
ب�شعوبة  �ل���و����ش���ول  م���ن  �ل���ت���و�يل 
ويف  لبنان  �شمال  �ع��ايل  �ىل  بالغة 
منطقة بقاع �شفرين �لقريبة من 
�شتوية  م�����ش��اع��د�ت  ووزع  �ل�شنية 
متنوعة على �كرث من ثالثة �لف 
لجئ مب�شاعدة م�شوؤولني لبنانيني 
حمليني يف �ملنطقة. و�أو�شح �مل�شدر 
�أن توزيعات �م�س �شملت �لدفايات 

�ل�شرورية  �مل�����و�د  وه���ي  و�مل������ازوت 
�لالجئون  �لتي يحتاجها  �ملطلوبة 
�لربودة  �ل�شديدة  يف هذه �لج��و�ء 
�لغذ�ئية  �ل��ط��رود  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
و�لغطية  �ل�����ش��ت��وي��ة  و�مل���الب�������س 

�جلوية  �لح����و�ل  م��ن  �ملت�شررين 
�ن  �ىل  و�أ�شار  �ملنطقة.  يف  �ل�شعبة 
لالعمال  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ف��ري��ق 
�ل�شديد  �لفقر  لح��ظ  �لن�شانية 
�ل����ذي ي��ع��اين م��ن��ه �ه����ايل منطقة 

�كرث  منها  ��شتفادت  وقد  و�ملر�تب 
من 500 عائلة حمتاجة.

�لتي   - �حل���م���ل���ة  ه�����ذه  �أن  و�أك�������د 
ت��ات��ي ت��ن��ف��ي��ذ� ل��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

لبنان  ���ش��م��ال  �ع�����ايل  يف  �ل�����ش��ن��ي��ة 
�ليها  �ل���و����ش���ول  ل�����ش��ع��وب��ة  ن���ظ���ر� 
�هايل  ولن  �لغ���اث���ة  ه��ي��ئ��ات  م���ن 
من  �لعديد  ي�شت�شيفون  �ملنطقة 
ولذلك  م��ن��ازل��ه��م  يف  �ل���الج���ئ���ني 

�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
لتحقيق  ن��اج��ح��ة  ب��خ��ط��و�ت  ت�شر 
�هد�ف �شموه يف �ي�شال �مل�شاعد�ت 
�ل�شتوية �ل�شرورية �ىل �لالجئني 
�ل���������ش����وري����ني �ل������ذي������ن ه������م �ك����رث 

�ية  ت�شلهم  مل  منهم  �لكثر  ف��ان 
به  �ف���اد  ت��ذك��ر ح�شبما  م�����ش��اع��د�ت 
�لالجئون و�لهايل. ورحب هوؤلء 
مب�����ش��اع��د�ت م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
�ل نهيان لالعمال �لن�شانية  ز�يد 

كرمية  �ن�شانية  لفتة  و�ع��ت��ربوه��ا 
ج��اءت من دول��ة �لم���ار�ت �لعربية 
�شكرهم  ع��ن  م��ع��ربي��ن   .. �مل��ت��ح��دة 
�لر�ش����يدة  ل��ل��ق��ي��ادة  و�م��ت��ن��ان��ه��م 

بالدولة و�شعبها .

حملة تراحموا جتمع 163 مليون درهم وفرق العمل توزع الإغاثات ال�صتوية العاجلة لالجئني 
•• اأبوظبي-وام:

فرق  تقوم  فيما  دره��م  مليون   163 وجمعت  زخمها  تر�حمو�  حملة  و��شلت 
�لعمل بتوزيع �لإغاثات �ل�شتوية �لعاجلة لالجئني يف �لأردن ولبنان وكرد�شتان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات  �نطلقت  �لتي  �حلملة  وت�شتمر  �لعر�ق. 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومتابعة من �شاحب �ل�شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
حاكم دبي رعاه �هلل يف زخمها وذلك لإغاثة �لالجئني و�ملت�شررين من �لعا�شفة 
�لثلجية ومن برد �ل�شتاء يف بالد �ل�شام و�لعر�ق. وو��شلت �حلملة ن�شاطها لليوم 
�لر�بع حيث بلغت ح�شيلة تربعاتها حلد �لآن 163 مليون درهم كما و��شلت 

فرق �لعمل توزيع �مل�شاعد�ت و�لإغاثات �ل�شتوية �لعاجلة لالجئني و�ملت�شررين 
ح�شيلة  يف  وج��اء  �لعر�ق.  وكرد�شتان  ولبنان  �لأردن  يف  �لثلجية  �لعا�شفة  من 
�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د �لذين تربعو� يف �ليوم �لر�بع كل من طر�ن �لإمار�ت مببلغ 
5 ماليني درهم وجمموعة هامل بن غيث مليون درهم ويو�شف علي مليون 
درهم وجمموعة �لر�شتماين مليون درهم بالإ�شافة للتربعات �لو�ردة مبا�شرة 

163 مليون  �إجمايل �لتربعات لالآن  للهالل �لأحمر من �جلمهور حيث بلغ 
درهم . وت�شتمر �حلملة حتى يوم �لثالثاء �لقادم ومن �ملتوقع �أن ت�شهد �لعديد 
من �ملد�ر�س و�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية �لكثر من �لأن�شطة خالل �ليومني �لقادمني 
جلمع �لإغاثات �ل�شتوية �ملادية و�لعينية لإغاثة �أهلنا يف �ل�شام تلبية لتوجيهات 

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل . 
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اأخبار الإمارات

الثقافة تنظم حفلها ال�صنوي لتكرمي الفائزين بجائزة الربدة غدا باأبوظبي
•• اأبو ظبي-الفجر:

�أعلنت وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �متام ��شتعد�د�تها لإطالق 
حفلها �ل�شنوي لتكرمي �لفائزين بجائزة �لربدة �لعاملية يف دورتها �لثانية 
ع�شر، على �مل�شرح �لوطني يف �أبوظبي غد� �لثنني �حتفاًء بذكرى �ملولد 
�مل�شطفى  بحب  ت�شدو  فنية  فقر�ت  �حلفل  ويت�شمن  �ل�شريف،  �لنبوي 
�لإمار�ت  وفرقة  لالإن�شاد  �لإم���ار�ت  فرقة  ب��اأد�ء  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى 
�هلل  وعبد  �لديني،  لالإن�شاد  �ل�شورية  د�وود  حامد  فرقة  جانب  للمالد، 
�لروي�شد و فايز �ل�شعيد، �إىل ، كما يتم توزيع �جلو�ئز على ما يزيد عن 
23 �شاعر� و فنانا من عدد كبر من �لأقطار �لعربية و�لإ�شالمية، من 

�ل�شعر  فرعي  ت�شم  �لتي  �ل��ث��الث  فئاتها  يف  �ل���ربدة  ج��ائ��زة  ب���  �لفائزين 
�لف�شيح و�لنبطي و�خلط �لعربي و�حلروفية �إ�شافة �إىل فرع �لزخرفة، 
�لأعمال  �هم  ي�شم  فنيا  �ل��وز�رة على هام�س �حلفل معر�شا  تنظم  كما 
�لفائزة باجلائزة يف �لدور�ت �ل�شابقة و�لتي حتتوي على جمموعة نادرة 
من �أجمل و�أندر �للوحات يف �خلط �لعربي و�حلروفية و�لزخرفة �لتي 

�أبدعتها يد �لفنان �لإ�شالمي.
و�أكدت وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �أن جائزة �لربدة يف دورتها 
بالعامل  �لفنانني  كبار  من  بالغ  باهتمام  حتظى  �أ�شبحت  ع�شر  �لثانية 
بامل�شاركة  �شابقاتها  عن  �ل��دورة  هذه  متيزت  حيث  و�ل�شالمي،  �لعربي 
�لنوعية يف كافة فروع �مل�شابقة، حيث �رتفع م�شتوى �جلودة يف �لأعمال 

و�لإ�شالمية،  �لعربية  �ل���دول  م��ن  كبر  ع��دد  م��ن  وردت  �لتي  �مل�شاركة 
لفتة �إىل �أن �جلائزة ت�شهم بدور �إيجابي يف �حلفاظ على �للغة �لعربية 
وفنونها مثل �خلط �لعربي و�لزخرفة �لإ�شالمية و�آد�بها كال�شعر، �لذي 
باخلط  و�لرت��ق��اء  �لعربية  �للغة  تعزيز  �شبيل  �ل���وز�رة جهد� يف  تاألو  ل 
�لعربي كو�حد من �أهم فنون �لعربية و�أحد �أهم و�شائل �حلفاظ عليها 

و�إظهار جمالياتها.
و�أ�شافت �لوز�رة �أن �لدعوة عامة للمهتمني بالفنون �لإ�شالمية وللجمهور 
�لر�ق،  �مل�شتوى  ذ�ت  �لدينية  �لأعمال  بهذه  و�ل�شتمتاع  �حلفل  حل�شور 
على  و�ملزخرفني  �خلطاطني  كبار  �أعمال  م�شاهدة  للجمهور  كما ميكن 
�أعمالهم �لأف�شل  �لتي تعد  �ل��ربدة،  ف��ازو� بجائزة  �لعامل ممن  م�شتوى 

على �مل�شتوى �لدويل من خالل �ملعر�س �ملر�فق للحفل، بعدما �أ�شبحت 
جائزة �لربدة منا�شبة عاملية جتتذب فناين �لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي 
كل عام، موؤكدة �أن �لهدف من تنظيم جائزة �لربدة هو دعم كافة �لفنون 
�لفنون، حيث  �ل�شباب على متابعة هذه  وت�شجيع  و�لعربية،  �لإ�شالمية 

�أ�شبحت �لإمار�ت قبلة لكبار �لفنانني يف هذ� �ملجال. 
و�أو���ش��ح��ت �ل�����وز�رة �أن��ه��ا حت��ر���س د�ئ��م��ا ع��ل��ى �ل��ت��ط��وي��ر �مل�شتمر حلفل 
�لربدة  ج��ائ��زة  �لعمل على  م��ن  ك��ام��ل  ل��ع��ام  تتويجا  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��ت��ك��رمي 
بفروعها �ملختلفة �إ�شافة �إىل �أنه يعد �حتفاًء بذكرى خر �لنام حممد 
�شلى �هلل عليه و�شلم، معربة عن تقديرها لكافة �لفنانني �مل�شاركني يف 

فقر�ت �حلفل، ملا �أبدوه من روح طيبة ورغبة يف �لتعاون مع �لوز�رة .
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�شمن فعاليات مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي 2015

اإقب��ال ك��بري عل��ى امل�ص��اركة يف امل�ص��ابقة ال�ص���عرية

احتفت بحملة �شكرًا حماة الوطن 

اللجنة العليا ملعر�س وموؤمتر الدفاع الدويل تناق�س ا�صتعدادات مرا�صم الفتتاح

•• ابوظبي-الفجر:

تلقت �للجنة �لإعالمية يف مهرجان �شلطان بن ز�يد �لرت�ثي 2015 عدد� 
كبر� من �لق�شائد �ل�شعرية للم�شاركة يف �مل�شابقة �ل�شعرية �لتي ينظمها 
تهدف  ق�شائد  كتابة  على  وحتفيزهم  �ل�شعر�ء  لت�شجيع  �شنويا  �ملهرجان 
�ل�شعر �خلا�شة  �أغر��س  و�مل�شاهمة يف تفعيل  �مل��وروث وتوثيقه  �إىل حفظ 
بهذ� �ملوروث �لأ�شيل. وت�شهد �مل�شابقة �ل�شعرية لهذ� �ملو�شم �قبال و��شعا 
�ل��ت��ع��اون �خلليجي،  ودول جمل�س  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ل�شعر�ء يف  ط��رف  م��ن 
�ل�شو�بط  �لق�شائد �شمن  �للجنة �لإعالمية عدد� كبر� من  حيث تلقت 
للم�شاركة  للمهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  و�شعتها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��روط 

و�ملناف�شة على �لفوز باملر�كز �لأوىل للم�شابقة.
�لتنوع يف  �ل��دورة خللق  وقد مت تخ�شي�س غر�س و�شف )�ل��ب��د�وة( لهذه 
�لإبل  و���ش��ف  غ��ر���س  تخ�شي�س  مت  حيث  �ل��رت�ث��ي��ة،  �ل�شعرية  �لأغ��ر����س 
�لأ�شايل يف �لدورة �ملا�شية وفاز باملركز �لأول فيها �ل�شاعر �لعماين نا�شر 
�لغيالين. وقد و�شعت �للجنة �لعليا �ملنظمة للمهرجان �شو�بط و�شروطا 
حمددة للم�شاركة يف �مل�شابقة �ل�شعرية، �أهمها �أن تكون �لق�شيدة يف و�شف 
�لبد�وة، ول تقل عن 15 بيتا ول تزيد عن 25 بيتا ومل ي�شبق ن�شرها �أو 
�مل�شاركة بها يف �أي م�شابقة �أخرى، و�أن تكون �لق�شيدة ملتزمة بال�شو�بط 

و�ل�شروط من حيث �ملو�شوع ووحدة �لوزن و�لقافية. 
وت�شم جلنة �لتحكيم لهذه �لدورة كال من �ل�شاعر �لكبر جز� بن �شالح 
و�ل�شاعر  �لر��شدي  ن��وره  بن  عبد�هلل  �ل�شاعر  �لكويت،  دول��ة  من  �حلربي 

حمد بن �شامل �ل�شام�شي من دولة �لإمار�ت.
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �ملنهايل  �لنوه  بن  بخيت  عامر  �ل�شيد  و�أك��د 
من  كبر�ً  ع��دد�ً  تلقت  �للجنة  �أن  �لإع��الم��ي��ة،  �للجنة  رئي�س  للمهرجان، 
�مل�شاركات ل�شعر�ء من دولة �لإم��ار�ت ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي، ما 
من  ويعزز  �ل�شعر�ء،  ل��دى  و�شهرتها  وقيمتها  �مل�شابقة  �أهمية  على  يوؤكد 

مكانتها يف �ل�شاحة �ل�شعرية و�لإعالمية. 
و�أ�شاف �بن �لنوه، �أن �مل�شابقة �ل�شعرية ملهرجان �شلطان بن ز�يد �لرت�ثي ، 
تلقى �هتماما خا�شا ودعما كبر� من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 

�لإم����ار�ت، حيث  ت��ر�ث  ن��ادي  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو  ممثل �شاحب 
وجه �شموه باإطالق هذه �مل�شابقة �شنويا �شمن فعاليات �ملهرجان، �حتفاًء 
بال�شعر وت�شجيعا لل�شعر�ء وتكرميا لهم، حيث �أ�شبحت هذه �مل�شابقة من 
�أكرث �مل�شابقات �هتماما لدى �ل�شعر�ء �لذين يحر�شون على �مل�شاركة فيها 
وتقدمي �أجمل ما كتبو� من ق�شائد. و�أو�شح �أن �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
قد وجه �أن تكون �مل�شابقة لهذ� �ملو�شم يف غر�س )�لبد�وة( لتج�شيد �حلياة 
�لآب��اء و�لأج��د�د بكل تفا�شيلها، كما توثق للعاد�ت و�لتقاليد  �لتي عا�شها 
�لأ�شيلة لأهل �لإمار�ت ومنطقة �خلليج. هذه �لعاد�ت �لتي ترتبط �رتباطا 

وثيقا بهويتنا �لوطنية وخ�شو�شية جمتمعاتنا.
وقال �بن �لنوه: �إن كثافة �لإقبال على �مل�شاركة يف �مل�شابقة بدورتها �لثالثة 
يوؤكد على �أن �ملناف�شة بني كبار �شعر�ء �خلليج �شتكون قوية وترقى مل�شتوى 
�مل�شابقة وقمية جو�ئزها، وذلك من خالل ق�شائد ترتقي للذ�ئقة وترثي 
�ل�شاحة بنوعية خا�شة من �لق�شائد �لتي ت�شف حياة �لبد�وة وجزئياتها ما 
يعترب �إ�شافة مميزة لل�شاحة �ل�شعرية يف هذ� �لغر�س من ق�شائد �ل�شعر�ء. 
و�أ�شار �إىل �أن جميع �مل�شاركات �لتي تلقتها �للجنة كانت م�شتوفية لل�شروط 
و�ل�شو�بط �لتي حددتها �للجنة من حيث �ملو�شوع ووحدة �لوزن و�لقافية، 
و�آلية  ب�شروط  تلتزم  ل  �لتي  �لق�شائد  ت�شتبعد  �شوف  �لتحكيم  جلنة  و�أن 
�لإعالمية يف مهرجان  �للجنة  ذّكر م�شوؤول  �مل�شابقة. ويف ختام ت�شريحه 
�أمام  ز�ل مفتوحا  م��ا  �مل�شاركة  ب��اب  �أن  ل��الإب��ل،  �ل��رت�ث��ي  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 
 .2015  -01-  31 ولغاية  �جلن�شيات  كافة  م��ن  و�ل�����ش��اع��ر�ت  �ل�شعر�ء 
بعملية  �لتحكيم  تقوم جلنة  �شوف  �مل�شاركة  ب��اب  �إغ��الق  بعد  �أن��ه  و�أو���ش��ح 
�لفائزين  دع��وة  بعدها  ليتم  م�شاركة  ق�شائد  خم�س  �أجمل  و�ختيار  �لفرز 

لإلقاء ق�شائدهم �أمام �للجنة.
وقد ر�شدت �للجنة �لعليا �ملنظمة للمهرجان جو�ئز قيمة للفائزين باملر�كز 
�خلم�شة �لأوىل، و�شيحظى �لفائز باملركز �لأوىل ب�شيارة فاخرة ورمز، كما 
يتم  �شوف  وكذلك  قّيمة،  نقدّية  جو�ئز  �لأرب��ع��ة  باملر�كز  �لفائزون  مينح 
�إ�شد�ر �ألبوم �شوتي للق�شائد �لفائزة يوزع خالل �ملهرجان، كما �شيحظى 
�إلقاء ق�شائدهم يف ح�شرة �شمو �ل�شيخ �شلطان  �ل�شعر�ء �لفائزون ب�شرف 

بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ر�عي �ملهرجان.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تر�أ�س معايل �للو�ء �لركن �لدكتور 
عبيد �لكتبي، رئي�س �للجنة �لعليا 
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  ملعر�س  �ملنظمة 
�لدويل �آيدك�س 2015 ، �لجتماع 
�شمن  �ل���ل���ج���ن���ة  ع���ق���دت���ه  �ل�������ذي 
�لتح�شرية  �لجتماعات  �شل�شلة 
�لدورية يف مركز �أبوظبي �لوطني 
للوقوف  �أدن����ي����ك(،   ( ل��ل��م��ع��ار���س 
�خلا�شة  �ل�شتعد�د�ت  جميع  على 
�أجندة  ومناق�شة  �لفتتاح،  بحفل 
مهام  و�����ش���ت���ع���ر�����س  �مل�����وؤمت�����ر�ت، 
و�آخر  �لع�شكرية،  �ل��ل��ج��ان  جميع 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت مل��ع��ر���س �آي���دك�������س و 
معر�س  �إىل  بالإ�شافة   ، نافدك�س 
�لأنظمة  يف  �ملتخ�ش�س  يومك�س 
غ��ر �مل��اأه��ول��ة �ل����ذي ي��ع��ق��د لأول 

مرة بالتز�من مع �ملعر�س. 
�أهمية  �لعليا  �للجنة  رئي�س  و�أك��د 
ه���ذ� �حل����دث �ل��ع��امل��ي �ل����ذي يقام 
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
للقو�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د  �ل���دول���ة 
وباهتمام  �هلل،  حفظه   - �مل�شلحة 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  من �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ومبتابعة  �هلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
م�����ش��ت��م��رة م���ن ق��ب��ل �ل��ف��ري��ق �أول 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �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 
مم����ا ي��ت��ط��ل��ب م����ن ك����ل �جل���ه���ات 
�للجان  وخم���ت���ل���ف  �حل���ك���وم���ي���ة 
م�شاعفة  ب���امل���ع���ر����س  �مل�������ش���ارك���ة 

�جليد  و�لإع���د�د  و�لتميز  �جلهود 
خ���دم���ات  ت����ق����دمي  �إىل  و�������ش������وًل 
متميزة لكربيات �ل�شركات �لعاملية 
جمال  يف  و�ملتخ�ش�شة  �ل��ع��ار���ش��ة 
�لدفاعية،  �ل�شناعات  تكنولوجيا 
�إ�شافة ل�شتقبال كبار �ل�شخ�شيات 
دفاع  وزر�ء  م���ن  �ل���ق���ر�ر  و���ش��ّن��اع 
وروؤ�شاء �أركان، و�خلرب�ء و�ملهتمني 
�أنحاء  جميع  م��ن  �ل��دف��اع  ب�شوؤون 

�لعامل. 
ومت خالل �لجتماع �لذي ح�شره 
ب����ن حرمل  ����ش���ع���ادة ع���ل���ي ���ش��ع��ي��د 
�أبوظبي  ل�شركة  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو 
�ل���وط���ن���ي���ة ل���ل���م���ع���ار����س �أدن����ي����ك ، 
�لرئي�س  �مل��رزوق��ي  �شالح  و�ل�شيد 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل����ع����ر�����س وم����وؤمت����ر 
، وممثلو  �آيدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع 
�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة �لحت���ادي���ة 
للقو�ت  �لعامة  و�لقيادة  و�ملحلية 
�لرئي�شة  �مل��الم��ح  و�شع  �مل�شلحة، 
مبر��شم  �خل���ا����ش���ة  و�لأن�������ش���ط���ة 
�ف����ت����ت����اح �ل����������دورة �ل����ق����ادم����ة من 
�لدويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س 
�ل�شتعد�د�ت  و��شتعر��س  �آيدك�س 
�لدورة  فعاليات  باإطالق  �خلا�شة 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة ل��ل��م��ع��ر���س، �لذي 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  تنظمه 
�لقيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للمعار�س 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة خالل 
26 فرب�ير  �إىل   22 �ل��ف��رتة م��ن 
2015 يف مركز �أبوظبي �لوطني 

للمعار�س.
و�أو�شح معاليه �أن معر�س يومك�س 
بالتز�من  دور�ت��ه  �أوىل  تقام  �لذي 
�شيكون   2015 �آي����دك���������س  م����ع 
�بتكار�ت  �أح����دث  ت��ع��ر���س  من�شة 

معر�س  وت������رع������ى  �ل���������ش����ام����ل����ة، 
ت�����و�زن  ����ش���رك���ة  �آيدك�س2015 
�ل�شرت�تيجي  �ل�شريك  �لقاب�شة، 

للمعر�س .
�آيدك�س   وخالل �لجتماع �حتفت 
�لوطنية  �بوظبي  ل�شركة  �لتابع 
�للجنان  ب����روؤ�����ش����اء  ل���ل���م���ع���ار����س، 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة و�ل���ع�������ش���ك���ري���ني من 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة 
�أطلقها  �ل���ت���ي  ب��احل��م��ل��ة  ت���ز�م���ن���ا 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي - 
رع���اه �هلل، يف ي���وم ج��ل��و���ش��ه، حتت 
عنو�ن �شكر�ً حماة �لوطن ، و�لتي 
ج���اءت �إمي���ان���اً م��ن ���ش��م��وه بالدور 
�مل�شلحة يف  �لقو�ت  به  �ل��ذي تقوم 
حماية �لوطن، و�ل�شهر على �أمنه 

و��شتقر�ره .
�أن ت�����ش��ك��ل �ل����دورة  وم����ن �مل��ت��وق��ع 
�آيدك�س  م��ع��ر���س  م���ن  �جل����دي����دة 
�م����ت����د�د�ً مل���ا ح��ق��ق��ه �مل��ع��ر���س من 
جن��اح��ات و�إجن�����از�ت لف��ت��ة خالل 
�شت�شهد  حيث  �ملا�شية،  م�شرته 
دورة عام 2015 تو�شيع م�شاحات 
لأجنحة  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �ل���ع���ر����س 
وتخ�شي�س  �مل�������ش���ارك���ة،  �ل�������دول 
�مل�شرة  لالأنظمة  خا�شة  منطقة 
�ل�شناعات  ت��ط��ور  مل��و�ك��ب��ة  وذل���ك 
�ل��دف��اع��ي��ة و�ل��ن��م��و �مل�����ش��ط��رد يف 

عدد �مل�شاركني و�لزو�ر.
�أن معر�شي  بالذكر  ومن �جلدير 
يف  ��شتقطبا  نافدك�س  و  �آي��دك�����س 
�شركة   1112 �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�����دورة 
�ألف ز�ئر   80 عار�شة، و�أكرث من 

من خمتلف دول �لعامل.

�ملتعلقة  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
بالأنظمة �لدفاعية غر �ملاأهولة، 
�إليها  تو�شلت  ما  �آخ��ر  تعد  و�لتي 
م�شتوى  على  �لدفاعية  �لتقنيات 
�أهمية  ع���ل���ى  �أك������د  ك���م���ا  �ل����ع����امل، 
و�لتي  للمعر�س  �حلية  �لعرو�س 
�شتقام لأول مرة يف منطقة �ل�شرق 
�لأو���ش��ط و�أف��ري��ق��ي��ا، يف طريف يف 

�ملنطقة �لغربية لإمارة �أبوظبي.
�إىل  �للجنة  رئي�س  م��ع��ايل  و�أ���ش��ار 
�أبوظبي  �لعا�شمة  ��شت�شافة  �أن 
مل��ع��ار���س �آي���دك�������س و ن��اف��دك�����س و 
ي��وم��ك�����س ، وم����ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه دول���ة 
�لإمار�ت عامة و�أبوظبي خا�شة من 
قدر�ت مميزة لتنظيم و��شت�شافة 
�لعاملية،  و�ملعار�س  �لفعاليات  �أهم 

�أب��وظ��ب��ي م��ن بنية  ب��ه  وم��ا تتمتع 
و�شوًل  ور�ئ�����دة  متكاملة  حتتية 
�ق��ت�����ش��اد متنوع  ل��ب��ن��اء  مل�����ش��اع��ي��ه��ا 
�أبوظبي  روؤي��ة  لتحقيق  وم�شتد�م 
�لقت�شادية 2030، و�لتي تعترب 
و�لتكنولوجيا  �ل���دف���اع  ق��ط��اع��ات 
�إحدى ركائزها �لأ�شا�شية، يتطلب 
ل�شمان  جهدنا  ق�شارى  ب��ذل  منا 
�آيدك�س و نافدك�س  جناح معار�س 
�ملقبلة  دورت�����ه�����ا  يف  ي���وم���ك�������س  و 
�لتي  �ملرجوة  وبال�شورة   ،2015
وتطلعات  دول��ت��ن��ا  مب��ك��ان��ة  ت��ل��ي��ق 

قيادتنا �لر�شيدة.
�ل����دورة  �شت�شهد  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
�ملقبلة من معر�س وموؤمتر �لدفاع 
�لدويل �آيدك�س حفل �فتتاح مميز، 

جهود�ً  �لعمل  ف��ري��ق  ي��ب��ذل  حيث 
فعاليات  وت�شميم  لإع���د�د  كبرة 
تربز  نوعها  من  فريدة  وع��رو���س 
ك���ل م���ا ي��ق��دم��ه �مل���ع���ر����س. ونحن 
فخورون با�شت�شافة حدث بحجم 
يقدم  �ل�����ذي   ، �آي���دك�������س  وم���ك���ان���ة 
�ملعنية  �لأط�����ر�ف  جلميع  من�شة 
�لوفود  جت��م��ع  �ل���دف���اع  ب�����ش��ن��اع��ة 
�ل�شناعة  ومتخ�ش�شي  �ل��دول��ي��ة 
م����ن ج��م��ي��ع �أن�����ح�����اء �ل����ع����امل مبا 
�لتعاون  تعزيز  م�شلحة  يف  ي�شب 
�آيدك�س  �إىل  وبالإ�شافة  �ل���دويل، 
، يهدف كل من معر�س نافدك�س 
من�شات  ت��ق��دمي  �إىل  ي��وم��ك�����س  و 
متنوعة ت�شلط �ل�شوء على �أحدث 

�لتقنيات يف �شناعة �لدفاع . 

�ملرزوقي  �شالح  �شرح  جهته،  من 
�ملدير �لتنفيذي لآيدك�س: �شهدت 
�شناعة �لدفاع منو�ً طبيعياً بهدف 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ودع�����م  ت��ط��وي��ر 
�ملتعددة �لتي تقف خلف �ملوؤ�ش�شات 
�لع�شكرية. ونحن يف �آيدك�س نعمل 
من  دورة  كل  مو�كبة  �شمان  على 
�بتكار�ت  لأح���دث  �ملعر�س  دور�ت 
�ل�شناعة ومتطلبات �ل�شوق، حيث 
�أه���م و�أ�شخم  �أح���د  �آي��دك�����س  ي��ع��د 
جمال  يف  �ل���دف���اع���ي���ة  �مل����ع����ار�����س 
و�جلوي  و�لبحري  �ل��ربي  �لدفاع 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
لتقدمي  عر�س  ومن�شة  �أفريقيا، 
و�لتكنولوجيا  �مل��ن��ت��ج��ات  �أح�����دث 
�لدفاعية  و�حل���ل���ول  و�خل���دم���ات 

�شلطان بن زايد يكرم ال�شاعر نا�شر الغيالين الفائز يف م�شابقة املو�شم املا�شي

�صرطة اأبوظبي تنظم املوؤمتر الدويل الأول لإدارة املعرفة يف اأبريل املقبل 
•• ابوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 

�لد�خلية .
�ملوؤمتر  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  .تنظم 
يف  �ملعرفة  لإد�رة  �لأول  �ل���دويل 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شرطية على م�شتوى 
ي��ع��زز م��ك��ان��ة �لريادة  �ل��ع��امل م��ا 
�للو�ء  وق���ال  �أب��وظ��ب��ي.  ل�شرطة 
�ملوؤمتر  ه���ذ�  ع��ق��د  �ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
لروؤية�لقيادة  جت�����ش��ي��د�  ي���اأت���ي 
ل�شمان  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
ينعم  كمجتمع  �لإم���ارة  ��شتمر�ر 
ب���الأم���ن و�ل�����ش��الم��ة م���ن خالل 

ك���ب���ر� حت��ق��ق��ه دول�����ة �لإم�������ار�ت 
بف�شل  �ل����دول����ي����ة  �مل����ح����اف����ل  يف 
بالتميز  و�إميانهم  �أبنائها  جهود 
و�لنجاح و�لطموح نتيجة للدعم 
�ل�شرطية  للقياد�ت  �ل��الحم��دود 
وت�شافر �لعمل لإجناحه. �جلدير 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  ذك��ره 
�أول����ت �ه��ت��م��ام��ا خا�شا  �أب��وظ��ب��ي 

�أبريل  �ملوؤ�ش�شات �لأمنية يف �شهر 
�ل��ل��و�ء �لدكتور  و�أو���ش��ح  �مل��ق��ب��ل. 
�لنعيمي  خلريباين  �شامل  نا�شر 
نائب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
بعقدها  دول��ي��ا  �إجن�����از�  �شتحقق 
بني  �مل��ع��ارف  لتبادل  ملتقى  �أول 

ت��ق��دمي خ��دم��ات ���ش��رط��ي��ة عالية 
و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �جل�����ودة 
�أو���ش��ح �لعقيد  ب����دوره  و�ل������زو�ر. 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ط��ح��ن��ون �آل 
�ملناطق  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  يف  �خل���ارج���ي���ة 
للمعرفة  �لعليا  �للجنة  رئ��ي�����س 
جناحا  ي��ع��د  �مل����وؤمت����ر  جن����اح  �أن 

وتطويرها.. وتبادلها  باملعرفة 
ب�����ش��ك��ل و��شح  وق����د مت��ث��ل ذل����ك 
باملعرفة  �خلا�س  �مليثاق  باعتماد 
�لقت�شاد  ب���ن���اء  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
�حلكومة  روؤي���ة  لتحقيق  �مل��ع��ريف 
يف  �حلكومات  �أف�شل  من  لتكون 
ودورها  �ملعرفة  ولأهمية  �لعامل 

�لكبر يف بناء �لتميز �ملوؤ�ش�شي. 
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حاكم راأ�س اخليمة يح�صر اأفراح احلب�صي وال�صحي 
•• راأ�ض اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة م�شاء �أم�س �لول 
حفل �لع�شاء �لذي �أقامه �ل�شيد �شيبان بن حممد بن علي �حلب�شي مبنا�شبة زفاف جنله مانع �إىل كرمية �ل�شيد 

�أحمد علي حممد �شعدين �ل�شحي.
كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف �شالة �لأفر�ح �لكربى يف فندق ر�أ�س �خليمة - معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع و�ل�شيخ في�شل بن �شقر �لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �خلليج 
لل�شناعات �لدو�ئية جلفار و�ل�شيخ نا�شر بن ر��شد �ملعال و�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان �إىل جانب 

عدد من كبار �مل�شوؤولني و�ل�شخ�شيات و�أعيان ووجهاء �لقبائل و�لبالد ولفيف من �أهل و�أ�شدقاء �لعري�س.
وقدمت �لفرقة �حلربية �أهازيجها وفنونها و�شالتها �لرت�ثية �لإمار�تية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة. 

عجمان ت�صتقبل الف�صل الدرا�صي الثاين وترحب بنجاح دمج ذوي الحتياجات اخلا�صة

�صرطة راأ�س اخليمة تخرج 4 دورات مبعهد تدريب ال�صرطة 
•• راأ�ض اخليمة - الفجر

بن  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  بح�شور�لعميد 
�شرطة  ع���ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
4 ( دور�ت  ر�أ���س �خليمة، تخريج ) 
�ل�شرطة  تدريب  معهد  يف  تدريبية 
�إع����د�د  ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة ه���م دورة ) 
�ملعا�شر  �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �ل���ق���ائ���د 
�لتخطيط   ( دورة   ،  ) �شباط   –
، دورة   ) – م�����ش��رتك��ة  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
) �ل�����ش��ك��رت��اري��ة �حل��دي��ث��ة وم����در�ء 
ودورة   ،  ) �شباط  – �شف  �لأق����الم 
�شباط  – �شف  �لأمنية  �ملر�قبة   (
(، حيث ت��اأت��ي ه��ذه �ل����دور�ت �شمن 
للعام  �ل��ت��دري��ب��ة  �خل���ط���ة  ب���رن���ام���ج 
�ل��ذي يهدف �إىل  2015م  �جل��اري 
بال�شتفادة  �لب�شرية  �مل��و�رد  تطوير 
من �أحدث �لتقنيات و�لأ�شاليب �لتي 
تعمل على تطوير �لعمل �ل�شرطي. 
بن  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  �لعميد  و�أو����ش���ح 
علو�ن �لنعيمي يف كلمته �لتي �لقاها 
خالل �لتخريج، �أن مفهوم �لتدريب 

يقت�شر  تقليدياً  م��ف��ه��وم��اً  ي��ع��د  مل 
�لتدريبية  �ل������دور�ت  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
�لجتياز،  �شهاد�ت  ومنح  �لتقليدية 
ب���ل �أ���ش��ب��ح خ���ي���ار�ً ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً يف 

نحو  ومنطلقاً  �لإد�ري�����ة،  �ملنظومة 
و�لتميز،  و�جل����ودة  �لإب����د�ع  حتقيق 
وتفاعل  �ملحا�شرين  ثّمن جهود  ثم 
موؤكد�ً  �ل�������دور�ت،  م���ع  �خل��ري��ج��ني 

ّرة يف �ل��ع��م��ل على  م��ن ج��ه��ود ُم���ق���دنْ
حت��ق��ي��ق �ل��ن��ت��ائ��ج �مل���رج���وة م��ن هذه 
�ل��������دور�ت ب��ال�����ش��ك��ل �مل���ط���ل���وب على 
�أكمل وجه، كما دعا �خلريجني �إىل 

وتنمية  ����ش��ت��ث��م��ار  م��ن��ظ��وم��ة  ظ����ل 
�إ�شرت�تيجية  �لب�شرية �شمن  �ملو�رد 
مفهوم  �أن  ذل���ك  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة 
من  رئي�شياً  ج���زء�ً  �أ�شبح  �ل��ت��دري��ب 

بتكرمي  �خل���ي���م���ة،  ر�أ���������س  ����ش���رط���ة 
خريجي �لدور�ت وت�شليم �ل�شهاد�ت 
ب��ت��ك��رمي حما�شري  ل��ه��م، ك��م��ا ق���ام 
بذلوه  ملا  وعرفاناً  تقدير�ً  �ل��دور�ت 

�ل���ذي توليه  �ل��ت��دري��ب  �أه��م��ي��ة  على 
�شرطة ر�أ�س �خليمة �هتماماً خا�شاً 

لالرتقاء مب�شتوى �لأد�ء �ملهني.
يف خ��ت��ام �ل��ت��خ��ري��ج ق����ام ق��ائ��د عام 

�ل���دور�ت يف  ه��ذه  مكت�شبات  تطبيق 
�ملهنية،  �ليومية  مهار�تهم  تطوير 
يخدم  مب��ا  �لأم��ن��ي  ح�شهم  وتنمية 

�ملجال �ل�شرطي.

•• عجمان : الفجر

ت��ق��دم م���د�ر����س ع��ج��م��ان منوذجا 
�لتى  �ل����دم����ج  ل��ت��ج��رب��ة  م�����ش��رف��ا 
�إل��ي��ه��ا �ل��دول��ة م��ن��ذ �شنو�ت  دع���ت 
�لتى  بالثقة  و�أنها جديرة  م�شت، 
باخت�شا�شها  �لوز�رة  �إليها  �أولتها 
من  �مل��ه��م  �جل��ان��ب  ه���ذ�  بتحقيق 
�جل��و�ن��ب �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ى ت�شب 
خالل  م��ن  �مل��ج��ت��م��ع  م�شلحة  يف 
تو�جد ذوى �لحتياجات �خلا�شة 
و�حد،  �شقف  حتت  �لأ�شحاء  بني 
�لتجربة  جن�����اح  ع���ل���ى  و�ل���دل���ي���ل 
�لتفوق �لعلمي �لذي ح�شل عليه 
�لعديد من �لطالب �لعام �ملا�شي 
�لذي  �مل�شرف  �لعلمي  و�لتقدير 

�لتقارب  ي��ج��ع��ل  مم���ا  �لأ����ش���ح���اء 
و�ل��ت��ف��اه��م م��الزم��ا و���ش��روري��ا يف 
ت��ل��ك �مل��رح��ل��ة م���ن ت��ك��وي��ن روؤي����ة 
قدر�ت  وتنمية  وت��ط��ور  �ملجتمع 

�لطلبة.
يبد�أ من  �لدمج  ه��ذ�  �أن  و�أ���ش��اف 
�ملبكر  �لخ��ت��الط  �مل��در���ش��ة، حيث 
لنو�ة �ملجتمع وقادته يف �مل�شتقبل، 
فوجود ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
�ملدر�شة  ف��ن��اء  ويف  �ل�شفوف  ب��ني 
�ل�شورة  ت��ث��ب��ي��ت  ع���ل���ى  ���ش��ي��ع��م��ل 
بوجود  �ل��ط��ل��ب��ة  ل����دى  �ل��ذه��ن��ي��ة 
�أن يجد له م�شاحة  �شريك ولبد 
وي�شعر  �ل������ذ�ت  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ر  يف 
ك���ل م��ن��ه��م ب���و�ج���ب���ه ن��ح��و �لأخ����ر 
و�ل���وط���ن، م��ع �إب�����ر�ز �أ���ش��ب��اب �هلل 

�لأفكار حول بوؤرة �ل�شوء �ل�شليم، 
مدى  يف  �لقومية  �ل�شبل  وحت��دد 
�ملدر�شة  يف  �لطالب  بني  �لتعامل 
و�ملجتمع �ملدين بوجه عام، خا�شة 
ب��ت��ب��ن��ي هذه  ق��ام��ت  �ل���دول���ة  و�ن 
تطور  �أن  ج��اه��د�  وح��اول��ت  �لفئة 
وتخ�ش�س  �ملجتمع  �إمكانية  م��ن 
لهم �أماكن بعينها للتعامل وتفتح 
للتوظيف كال  ج��دي��دة  �آف���اق  لهم 

ح�شب قدر�ته. 
ل��ق��د ج�����اءت �للغة  ق���ائ���ال  و�أف�������اد 
�لعام  ه��ذ�  �متحانات  يف  �لعربية 
�لطالب  م�������ش���ت���وى  ويف  ج����ي����دة 
�ملنهج،  د�خ�������ل  وم�����ن  �مل���ت���و����ش���ط 
�لعام  �أن �لمتحانات هذ�  و�عتقد 
لأنها موحدة و�شادرة عن م�شدر 

�بهر �ملعلمني و�إد�رة �ملدر�شة. 
�أك��������د ع���ب���د �ل����رح����ي����م ب�����و ه���الل 
ثانوية  مدر�شة  مدير  �حلو�شني 
�لإم��������ار�ت  دول������ة  �أن  ع���ل���ى  ب���ن���ني 
لتكون  ���ش��ع��ت  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
خالل  �لتعليم  ق��ط��اع  يف  �لأوىل 
�لأعو�م �لقادمة و�شار هذ� �شعار� 
�ل��ع��ام��ل��ني يف جمال  ع��ن��د  ر����ش���خ 
طو�ل  لتحقيقه  ون�شعى  �لتعليم 
�لدولة  روؤي��ة  مع  وتز�منا  �لوقت، 
وح�����ث �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة على 
و�أ�شاليب  �لعلمية  �ملناهج  تطوير 
و�لبتكار�ت  �ل��ن��وع��ي��ة  �ل��ت��دري�����س 
ذوي  من  �أبنائنا  �لدولة  تن�شى  ل 
�خل��ا���ش��ة ودجمهم  �لح��ت��ي��اج��ات 
بالطلبة  و�حتكاكهم  �ملجتمع  مع 

�لثاين  �لفيزياء على طالب  مادة 
ع�شر �لق�شم �لعلمي وهذ� قد ن�شر 
و�لإد�ر�ت  �ل����وز�رة  وتناولته  عنه 
و�شوف  ل���ه  �ن��ت��ب��ه��ت  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بان  علما  �لت�شحيح،  يف  ت��د�رك��ه 
�أن  ع��ل��ى  ي��ن��م  �مل��ب��دئ��ي  �لت�شحيح 
�لطالب �أجابو� على �لأ�شئلة حتى 

�ل�شعبة منها.
ن��ن��ك��ر وج���ود  �أن  وق�����ال ل مي��ك��ن 
�شعور بالأ�شى و�لنق�س من جانب 
�ل��دم��ج منح  لكن  �مل��ع��اق،  �لطالب 
�مل�شاألة ب�شكل  �لتفكر يف  �جلميع 
مو�شوعي وطبيعي، حيث �أن �ملعاق 
و�نطو�ئية  بانكما�س  ع���ادة  ي��ب��د�أ 
ويتعامل بحذر مع زمالئه �جلدد، 
ل��ك��ن �ل��ف��ط��رة �لإن�����ش��ان��ي��ة جتمع 

باخت�شا�س  ك���ون���ه  يف  وع��ظ��م��ت��ه 
ن��خ��ب��ة م����ن �مل��ج��ت��م��ع ت���ك���ون من 
هذه  �خلا�شة،  �لحتياجات  ذوي 
�لطلبة  ي����ر�ه����ا  �ل���ت���ى  �مل�������ش���اه���د 
�لأ�شحاء من زمالئهم �ملكفوفني 
نوع  عنده  ت�شكل  حركيا  �ملعاق  �أو 
�لفطري  و�ل���رج���وع  �ل��ث��ب��ات  م���ن 
عليه  ن��ع��م��ت��ه  ع���ل���ى  �هلل  حل���م���د 
م��ن �شحة  م��ا منحه هلال  وع��ل��ى 
وعافية يف بدنه، ثم يعامل �شريكه 
يف �مل��ج��ت��م��ع ب��اأ���ش��ل��وب ي��خ��ل��و من 
من  يجده  مل��ا  بال�شفقة  �حل�شا�س 
تفوق علمي مذهل ولدعم ثقافة 

�حرت�م �لأخر .
�لأول  �لف�شل  �متحانات  �أن  وقال 
ما عد�  �لعام جيدة  �مل�شتوى  على 

و�حد ما يعطيها �شفة �ل�شمولية 
وتوحيد  �ل��ط��الب  ميول  ودر����ش��ة 
�لأ�شئلة له و�قع نف�شي طيب، وعن 
و�لثالث  �ل���ث���اين  �ل��ف�����ش��ل��ني  ���ش��م 
�شالح  يف  ه���ذ�  �أن  ر�أت  ف���ال���وز�رة 
�لطالب لتح�شيله يف �ل�شف �لأول 
بالف�شلني  ثلث ما �شوف يح�شله 
تكون  �أن  منه  و�لهدف  �لآخ��ري��ن، 
ف���رتة �ل��در����ش��ة و�لم��ت��ح��ان بدل 
�شيكون  وحدتني  يف  �لختبار  من 

فيما تبقى من �ملنهج.
�أما عن �لطلبة �ملعاقني يف �ملدر�شة 
و�لرعاية  �له���ت���م���ام  ك����ل  ف��ل��ه��م 
جتربة  وه��ي  و�لعلمية،  �لنف�شية 
ب����د�أت ع��ل��ى ����ش��ت��ح��ي��اء ث��م وجدت 
فتم  �مل���ج���ت���م���ع  ط���ي���ب يف  ����ش���دى 

�أ�شيل  ج��زء  و�أ���ش��ب��ح��ت  تعميمها 
فاندماج  �لتعليمية،  �لعملية  من 
�لطالب �شاهم يف تنمية �لقدر�ت 
�ل�شريفة  �مل��ن��اف�����ش��ة  روح  وج���ع���ل 
وجود  ع��ن  ف�����ش��ال  ت�����زد�د،  بينهم 
�لأعمال  يف  �ل��ت��ط��وع  ثقافة  ن�شر 
م�شتوى  على  �ملنت�شرة  �خل��ري��ة 

�لدولة.
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•• راأ�ض اخليمة - الفجر 

�لإ�شرت�تيجية  �إد�رة  ��شتعر�شت 
�لعامة  بالقيادة  �لأد�ء  وتطوير 
�جتماعها  �خليمة،  ر�أ�س  ل�شرطة 
�لأد�ء  م�������وؤ��������ش�������ر�ت  �لأخ�������������ر 
بالقيادة  �خلا�شة  �لإ�شرت�تيجية 
ر�أ�����س �خليمة،  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
وذل�������ك يف ق����اع����ة �لج���ت���م���اع���ات 
�لكربى بالقيادة �لعامة، بح�شور 
جميع مالك �ملبادر�ت و�ملوؤ�شر�ت 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�للجنة  �خليمة،  ر�أ����س  ل�شرطة 

ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ����س 
�خل��ي��م��ة، و�ل��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى مدى 
�جن����������از �لأن�����������ش�����ط�����ة �خل����ا�����ش����ة 
للو�شول  ���ش��م��ان��اً  م���ب���ادرة  ب��ك��ل 
وحتقيق  �مل����خ����رج����ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ملرجوة  �ل�شرت�تيجية  �لأه��د�ف 
�مل�شتجد�ت  ب��ح��ث  مت  ك��م��ا  م��ن��ه��ا، 
ع���م���ل �خلطط  ����ش���ر  وم���ت���اب���ع���ة 
باملوؤ�شر�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل���ف���ر����س 
مدى  قيا�س  مع  �لإ�شرت�تيجية، 
�لتي  �لإي���ج���اب���ي���ة  �لن���ع���ك���ا����ش���ات 
ت�شهم يف حتقيقها لتطوير �لعمل 
�ل�شرطي، بالعمل على �ل�شتفادة 

�لعامة  �لإد�رة  م����ن  �مل���ك���ّل���ف���ة 
�لأد�ء  وتطوير  لالإ�شرت�تيجية 

بوز�رة �لد�خلية.
ع���ل���ي حممد  �مل�����ق�����دم  و�أو�������ش������ح 
�إد�رة  م�������دي�������ر  �ل������ق������ر�������ش������ي 
�لأد�ء  وت��ط��وي��ر  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ب�����ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، �أن����ه مت 
��شتعر��س  �لج����ت����م����اع  خ������الل 
�لإ�شرت�تيجية،  �ملوؤ�شر�ت  جميع 
حتقيق  م������دى  م�����ن  و�ل���ت���ح���ق���ق 
�مل����ع����ت����م����دة من  �مل���������ش����ت����ه����دف����ات 
�مل�����وؤ������ش�����ر�ت �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة، 
�ل�شرت�تيجية  �ملبادر�ت  وعر�س 

ت��ط��وي��ر �لأد�ء  �مل��وؤ���ش��ر�ت يف  م��ن 
وتغيرها  �خلطط  وتقييم  �لعام 
وفق �إ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية 
عمل  يف  �لأد�ء  ك����ف����اءة  ل����رف����ع 

�لوحد�ت �ل�شرطية كافة. 
�نطالقاً  �لج��ت��م��اع  ه���ذ�  وي���اأت���ي 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وز�رة  ُخ��ط��ة  م���ن 
�لعمل  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لو�شول  غاية  لتحقيق  بفّعالية 
�لتميز يف  �أعلى م�شتوى من  �إىل 
دولة  لتكون  �لأم��ن��ي��ة،  �خل��دم��ات 
�لإم���������ار�ت �إح������دى �أف�������ش���ل دول 

�لعامل �أمناً و�شالمة.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

�خليمة  ر�أ��������س  م���وؤ����ش�������ش���ة  �أع���ل���ن���ت 
�نتهاء  وع��ل��وم��ه  �ل���ك���رمي  ل���ل���ق���ر�آن 
فرتة �لت�شجيل يف م�شابقات �لدورة 
�خل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة م��ن ج��ائ��زة ر�أ�س 
بد�أ  �لتي  �ل��ك��رمي،  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
من  ع�شر  �ل��ث��ال��ث  ب��ه��ايف  �لت�شجيل 
ن��وف��م��رب ح��ت��ى �ل��ث��ام��ن ع�����ش��ر من 
�ملا�شي،قبل  �ل���ع���ام  م���ن  دي�����ش��م��رب 
�لت�شجيل لحقا حتى  متديد فرتة 
�حلادي و�لثالثني من دي�شمرب، يف 
ظل �لإقبال �لكبر على �مل�شاركة يف 
�جلائزة و��شتجابة لرغبة �جلمهور 
�إبر�هيم  �أح��م��د  و�أك����د  ب��ال��ت��م��دي��د. 
ورئي�س  �ل���ع���ام  �لأم������ني  ���ش��ب��ي��ع��ان، 
للجائزة،  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�مل�شاركني  ع��دد  �لكبر يف  �لرت��ف��اع 
�جلائزة  م���ن  �ل���ع���ام  ه����ذ�  دورة  يف 
باملقارنة مع دور�ت �لأعو�م �ملا�شية، 

•• اأبوظبي-وام:

تقنية  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  �أدخ���ل���ت 
�ل��ال���ش��ق��ات ذ�ت���ي���ة �لإ�����ش����اءة �إىل 
للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ب��ن��ى 
�ملركزية مبا فيها غرفة �لعمليات 
�ل�شم�شية  �إذ تتيح تخزين �لطاقة 
�لإ�شاءة  م�����ش��ادر  م��ن  و�ملكت�شبة 
�لعادية لت�شع جمدد� عندما يحل 
�لأ�شخا�س  �إر����ش���اد  بغية  �ل��ظ��الم 
لأم����اك����ن �خل�������روج وغ����ره����ا من 
�ملقدم نا�شر  و�أو���ش��ح  �لإر���ش��اد�ت. 
�لعمليات  �إد�رة  م��دي��ر  �مل�����ش��ك��ري 
جهة  �أول  �أب����وظ����ب����ي  �أن�������ش���رط���ة 
�ل�شرق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ي��ة 
�لتقنية  ه���ذه  ت�شتخدم  �لأو����ش���ط 
و�ملمتلكات  �لأرو�ح  حماية  لتعزيز 
وزيادة �لكفاءة و�لفعالية وتر�شيد 
�أحدث  و�إدخ����ال  �مل���و�رد  ��شتهالك 
�ل�شالمة  جم�����ال  يف  �ل���ت���ق���ن���ي���ات 

�خلام�شة  ل����ل����دورة  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
هذ�  م�شارك  �أل��ف  ��شتقطاب  ع�شرة 
�ل��ع��ام، وه��و م��ا جنحت يف حتقيقه، 

وجتازوته ب�شكل ملمو�س.
و�شدد �شبيعان على �أن �لنجاح، �لذي 
هذ�  ��شتقطاب  يف  �جلائزة  ج�شدته 
�لعدد �لكبر من �مل�شاركني، يرجع 
�لر�شيدة،  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  دع��م  �إىل 
وم��ا حتظى ب��ه �جل��ائ��زة م��ن رعاية 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  ���ش��ق��ر 
و�أ�شار  �خليمة.  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى 
عدد  يف  �مل��ل��ح��وظ��ة  �ل���زي���ادة  �أن  �إىل 
�مل�شاركني يف �جلائزة جاءت يف ظل 
ر�أ�س  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  �عتماد 
وعلومه،  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
بن  خالد  بن  �شقر  �ل�شيخ  برئا�شة 
�ملكافاآت  ل��رف��ع  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  ح��م��ي��د 
لت�شل  للفائزين،  �ملخ�ش�شة  �ملالية 
�ألف دره��م، فيما تنق�شم   763 �إىل 

ع�شرين عاما ولعدم حاجتها لأي 
مثل  بها  يو�شل  كهربائي  م�شدر 
زمنية  ل��ف��رتة  وتعمل  �ل��ب��ط��اري��ات 
بطاقتها  م��ت��و����ش��ل��ة  ���ش��اع��ة   17
�أي م�شدر  �ل��ذ�ت��ي��ة و�أث��ن��اء غ��ي��اب 
على  �ل��ق��درة  لديها  ..ك��م��ا  �شوئي 
حتمل �لظروف �ملناخية �ملختلفة. 
�ملعاير  م���ع  ت��ت��و�ف��ق  �أن���ه���ا  و�أك�����د 
با�شرت�طات  �خل��ا���ش��ة  �ل���دول���ي���ة 
و�لبيئة  و�ل���������ش����الم����ة  �ل�������ش���ح���ة 
..مو�شحا �أن ��شتخد�مها مت وفق 
�إجر�ء�ت �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
لغرف �لعمليات فيما يتعلق بنظام 
و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة 
�لبيئية  �ملمار�شات  وتعزيز  �ملهنية 
من  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  وتطبيق 
�ل��ك��ام��ل بتحقيق  خ���الل �لل���ت���ز�م 
�لعامة  �ل�������ش���الم���ة  م���ت���ط���ل���ب���ات 
و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على  و�حلفاظ 
عي�شى  �ل�����ر�ئ�����د  ق������ال  ب���������دوره   .

�إذ و�شل �لعدد �لإجمايل للم�شجلني 
 1200 �إىل  �جل���دي���دة  �ل�����دورة  يف 
�جل���ن�������ش���ني، منهم  م����ن  م�������ش���ارك���ا، 
619 من �لذكور مقابل 581 من 
بلغت55%  زي���ادة  بن�شبة  �لإن����اث، 
ع��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، �ل���ذي ب��ل��غ عدد 
مت�شابقا،   776 ف��ي��ه  �مل�����ش��ارك��ني 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أن  �إىل  لفتا 
�إب��ان �نطالق  و�شعت ن�شب عينيها 

�لعامة و�لبيئة و�ل�شحة. وقال �إن 
�ل�شم�شية  �لطاقة  �للوحات تخزن 
�ل���ظ���الم  ل���ال����ش���ت���ف���ادة م���ن���ه���ا يف 
ت��ن��ع��دم فيها  �أوق������ات  وت��ت��وه��ج يف 
..م�شر�  �حلر�ئق  �أثناء  �لإ���ش��اءة 
�شديقة  ب��اأن��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز  �أن���ه���ا  �إىل 
عمرها  ف��رتة  لطول  نظر�  للبيئة 
�لف����رت������ش����ي �ل������ذي ي���ق���رب من 

هي  م�������ش���اب���ق���ات،   5 �إىل  �جل����ائ����زة 
�لكرمي،  ل��ل��ق��ر�آن  �ل��ع��ام��ة  �مل�شابقة 
�لكرمي،  للقر�آن  �لن�شائية  �مل�شابقة 
�ل��ت��ي ت��ت��وزع ب���دوره���ا ع��ل��ى فئتني، 
و�لثانية  �لأم��ه��ات،  فئة  هي  �لأوىل 
فئة �لدرر �ملكنونة، وم�شابقة مز�ميز 
�أئمة  �آل د�وود، �ملخ�ش�شة ل�شريحة 
�ملد�ر�س،  وطلبة  و�ملجتمع  �مل�شاجد 
م�شابقة ذوي �لحتياجات �خلا�شة، 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  نزلء  وم�شابقة 
بالتعاون  تنظم  �لتي  و�لإ�شالحية، 
ر�أ�س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع 
�لعام  �لأم������ني  و�أ�����ش����اف  �خل���ي���م���ة. 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أن  للجائزة 
و�ملر�شحني  �مل�����ش��ج��ل��ني  �ع���ت���م���دت 
وتو��شلت  ف��ئ��ات��ه��ا،  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
بعد  �مل�شاركني،  جميع  مع  �ملوؤ�ش�شة 
للتو��شل  و�شيلة جديدة  ��شتحد�ث 
�لر�شائل  ع����رب  �مل���������ش����ارك����ني،  م����ع 

�لن�شية �لق�شرة.

�لتخطيط  ف���رع  م��دي��ر  �مل���رزوق���ي 
�لعمليات  �إد�رة  يف  �ل�شرت�تيجي 
تلك  با�شتخد�م  قامت  �لإد�رة  �إن 
ثبت  �أن  بعد  �لإر���ش��ادي��ة  �للوحات 
�أنها �شديقة للبيئة وهي م�شمونة 
ملدة ع�شر �شنو�ت. وذكر �أنه تتوفر 
عملية  يف  ت�����ش��ت��خ��دم  م�����ادة  م��ن��ه��ا 
وم�شاءة  �لن��زلق��ات  ملنع  �لطالء 
ذ�تيا وت�شلح لال�شتخد�م يف دهان 
و�مل���ر�ف���ق ومو�قع  �مل���ب���اين  ب��ع�����س 
وغرها  �حل���و�دث  �أث��ن��اء  �لتجمع 
من �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف عمليات 
�لإ���ش��ع��اف و�ل��ب��ح��ث و�لإن���ق���اذ من 
ل��ع��ن��ا���ش��ر �شرطة  خ���وذ وم��الب�����س 
�لذين  �مل������دين  و�ل�����دف�����اع  �مل�������رور 
�أحيانا  �ل��ت��و�ج��د  عملهم  يتطلب 
�أو  �ل��ط��رق  م��ن  �ملعتمة  �ملناطق  يف 
�ل�شعبة  �ملناخية  �ل��ظ��روف  �أث��ن��اء 
و�لأمطار  �ل�����ش��ب��اب  ح����الت  م��ث��ل 

�ل�شديدة.
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اأخبار الإمارات

حاكم اأم القيوين يوجه موؤ�ص�صة �صعود بن را�صد املعال بالتربع مبليون درهم حلملة تراحموا �صرطة اأبوظبي تدعو اجلمهور لعدم التجمهر يف مواقع احلوادث 
•• ابوظبي-وام:

و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  مدير  �لعامري  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  �مل��ق��دم  دع��ا 
�لتجمع  ع��دم  �إىل  �جلمهور  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �لعامة 
و�لتجمهر يف مو�قع �حلو�دث حفاظا على �شالمة �جلميع ..معترب� �أنه 
من �ل�شلوكيات �ل�شلبية �لتي عادة ما تتم فور وقوع �حل��و�دث مبختلف 
�أنو�عها. تاأتي هذه �لدعوة عرب �لأثر �ليوم �لأحد يوجهها مدير �إد�رة 
�لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة يف �شرطة �أبوظبي �شمن حملة وم�شات �أمنية 
�لتي ينظمها فرع �لإذ�عة يف �إد�رة �لإعالم �لأمني بالأمانة �لعامة ملكتب 
�شمو نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية. وقال �ملقدم �لعامري 

�إن �لتجمهر يف مو�قع �حل��و�دث له تاأثر �شلبي يف عرقلة مهام عنا�شر 
�لإنقاذ و�لإ�شعاف و�لإطفاء �أثناء تاأدية و�جباتهم وم�شوؤولياتهم ..ويعد 
�ل��وع��ي لدى  غ��ي��اب  م��ن  ن��وع��ا  تعك�س  �ل��ت��ي  �مل��رف��و���ش��ة  �ل�شلوكيات  م��ن 
�ملتجمهرين ويعرقل و�شول �مل�شاعدة �إىل �ملت�شررين يف �لوقت �ملنا�شب. 
و�أ�شاف �أنه على �لرغم من �لدعو�ت �ملتكررة �إىل عدم �لتجمهر و�لتجمع 
يف �أماكن وقوع �حلو�دث �ملختلفة �إل �أن �لبع�س ل يز�ل ي�شر على هذ� 
عن  �لناجمة  و�مل��ادي��ة  �لب�شرية  �خل�شائر  م�شاعفة  �إىل  ي��وؤدي  ما  �لفعل 

�حلو�دث .
.متمنيا �ختفاء هذ� �ل�شلوك �ملرفو�س من �أفر�د �ملجتمع ..مثمنا �لتعاون 

مع �لأجهزة �ل�شرطية. 

•• اأم القيوين-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وجه 
�لأعلى حاكم �أم �لقيوين موؤ�ش�شة �شعود بن ر��شد �ملعال لالعمال 
ب��ال��ت��ربع مب��ل��ي��ون دره���م حلملة تر�حمو�  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ري��ة 
و�شرعة تنفيذ توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لغاثة �لالجئني و�ملت�شررين من 
�لعا�شفة �لثلجية �لتى ت�شرب بالد �ل�شام هذه �ليام وب�شكل عام 

�أي�شا من �نخفا�س درجات �حلر�رة خالل ف�شل �ل�شتاء.
وتاأتى هذه �خلطوة ��شتجابة للدعوة �لتى وجهها �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومتابعة 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لغاثة �لأ�شر  �لدولة رئي�س جمل�س 

و�للف من �لالجئني و�ملت�شررين فى بالد �ل�شام حاليا.
وقال �ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س جمل�س �أمناء 
�إن  و�لن�شانية  �خلرية  لالعمال  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  موؤ�ش�شة 
�ل�ش��������مو  �ش�����احب  و�هتم����ام  ت�����وجيهات  على  وبن������اء  �مل�����وؤ�ش�شة 
ح��اك��م �أم �ل��ق��ي��وي��ن حت��ر���س ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة ف��ى ك��اف��ة �حلمالت 
لدعم  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  بتنفيذها  توجه  �لتى  و�مل��ب��ادر�ت 
ت�����ر�حمو�  �ل�شعوب فى حمنتهم �لر�هنة ويف �ط����������ار دع����م حملة 
لغاث�����ة �ل�شر و�للف من �لالجئني و�ملت�شررين فى بالد �ل�شام 

حاليا. 

الرتبية تعتمد خطة مو�صعة مل�صاركة امليدان الرتبوي يف حملة تراحموا 
•• دبي-وام:

بتوجيهات  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وكيل  �ل�شو�لح  م���رو�ن  �شعادة  �أ���ش��اد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخ��ي��ه  ومتابعة 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي يف �طالق حملة تر�حمو� 
و�ملخاطر  �ملعي�شية  �لأو�شاع  من  �ل�شام  بالد  يف  �لالجئني  �أ�شقائنا  لنجدة 
�لر�شمية  �لقطاعات  وتوجيه  �لر�هنة  �ل��ربد  موجة  بفعل  يعي�شونها  �لتي 
و�لأه��ل��ي��ة و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س للعمل يف ه��ذ� �لإط����ار وح��ف��زه��م على �تخاذ 
�لن�شانية.  �حلملة  هذه  من  �لنبيلة  �لغايات  لتحقيق  �لكفيلة  �لج��ر�ء�ت 
�أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم ��شتجابة لهذه �لتوجيهات  و�أ�شار �ل�شو�لح �إىل 
�حلكيمة �عتمدت خطة مو�شعة على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية ومد�ر�شها 

�مل�شاركة باحلملة. 
ونوه �إىل �أنه جرى �لتوجيه باإعد�د ر�شالة توعية يومية عن حملة تر�حمو� 
وتفعيلها عرب �لو�شائط �ملتعددة من و�شائل �لإعالم �ملقروءة و�ملرئية ومن 
خالل موقع �لوز�رة ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي �خلا�شة بها �إ�شافة �إىل 
للموظفني.  �لإلكرتوين  و�لربيد  �ل��وز�رة  موقع  على  �حلملة  �شعار  و�شع 
وذكر �ل�شو�لح �أن �أبناء �لدولة ت�شربو� من �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان رحمه �هلل قيما �ن�شانية عظيمة ومعان �شامية و�أخالقا نبيلة 
ومباديء فا�شلة حتث على �غاثة �مللهوف وتقدمي يد �لعون للمحتاج فكان 
�لذي  �لن�شاين  �لعطاء  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لغر�س متجذر� لدى �جلميع.  هذ� 
تقدمه �لدولة مل يرتك بقعة يف �لعامل �إل وكان لها فيه مكان و��شهامات 
�لتي  و�لالأ�ش�س  باملبادي  �لعميق  �لر�شيدة  �لقيادة  �مي��ان  من  نابعة  وه��ي 
�أن  و�أعترب  و�ل�شديقة.  �ل�شقيقة  �لدول  �لدولة يف م�شاعدة  �ليها  ��شتندت 

�أ�شقائنا  لنجدة  تر�حمو�  حملة  من  و�لن�شانية  �لنبيلة  �لغايات  لتحقيق 
يعي�شونها  �لتي  و�ملخاطر  �ملعي�شية  �لأو�شاع  من  �ل�شام  بالد  يف  �لالجئني 
�متد�د  هي  تر�حمو�  حملة  �أن  �شعادته  و�أك��د  �لر�هنة.  �ل��ربد  موجة  بفعل 
ن�شقها  �ل�شر يف  �لم��ار�ت على  دول��ة  د�أب��ت  �لتي  �لن�شانية  للمكارم  ر��شخ 
�أ�ش�شه.  �ل�شلبة على  �لدولة  قو�عد  �رتكزت  �ن�شاين مرهف وعميق  وح�س 
و�أو�شح �أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�شعت خطة مو�شعة يف وقت �شابق وفور 
�لعالن عن �حلملة حتى يت�شنى لها حتقيق �أكرب تفاعل من قبل �مليد�ن 
لهذه  و�لن�شانية  �لنبيلة  �لغايات  مع  كافة  و�أطيافه  بعنا�شره  �ل��رتب��وي 
�ل��وز�رة حر�شت يف خطتها على غر�س  �إن  �ل�شو�لح  �شعادة  وق��ال  �حلملة. 
�لقيم �لن�شانية يف نفو�س �لطلبة و�لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي . و��شار �إىل 
�أنه وفقا لهذه �خلطة وبهدف تفعيلها و�حلث على �مل�شاركة فيها مت توزيع 
ق�شائم �لتربعات على جميع �لإد�ر�ت �ملركزية بهدف ت�شجيع �ملوظفني على 

�لفعل �لمار�تي يف جمال �لعطاء �لن�شاين بات �منوذجا عامليا وموؤثر� وذ� 
�لدولة يف هذ�  به  �ل��ذي ت�شطلع  �لكبر  �ل��دور  تتج�شد يف  دللت عميقة 
حملة  جناح  يف  كبرة  ثقة  على  �إن��ه  و�أ�شاف  تاأ�شي�شها.  حلظة  منذ  �ملجال 
تر�حمو� وحتقيقها لأهد�فها نظر� للوعي �لكبر و�حل�س �لن�شاين �لذي 
يت�شم به �أبناء �لدولة و�ملقيمون على �أر�شها. وقال �إن هذه �حلملة تهدف 
�إىل جمع �أكرب قدر من �مل�شاعد�ت لتاأمني �لحتياجات �لأ�شا�شية من مو�د 
�لالجئني  �لأ�شقاء  تغلب  يف  �شت�شهم  بدورها  و�لتي  وك�شاء  ودفء  غذ�ئية 
�لتي  �لقار�شة  �ل��ربد  موجة  بفعل  �ل�شعبة  �لأو���ش��اع  على  �ل�شام  ب��الد  يف 
يتعر�شون لها. وحث �جلميع يف �مليد�ن �لرتبوي على �مل�شاهمة يف �حلملة 
�ل�شهامات  �أن هذه  ذ�ت��ه  �لوقت  موؤكد� يف  �لعيني  �أو  �مل��ادي  بالتربع  �شو�ء 
مهما كانت ب�شيطة فهي و�شيلة مهمة للم�شاعدة و�شعور نبيل يوحد �جلميع 

ويعمق لدينا مفاهيم �ن�شانية متجذرة يف �أبناء هذ� �لوطن �ملعطاء.

�صرطة دبي ت�صرتجع جموهرات بقيمة 35 مليون درهم يف عملية الربق اخلاطف
•• دبي-وام:

مطر  خمي�س  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �أ���ش��اد 
دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزينة 
ب���ال���ع���الق���ة �لخ�����وي�����ة ب����ني دول����ة 
�ل�شقيقة  �لم��ار�ت و�شلطنة عمان 
.. مثمنا �لتعاون �لد�ئم و�لتن�شيق 
�ملعلومات  وت���ب���ادل  �مل�����ش��ت��وى  ع���ال 
�لأهد�ف  حتقيق  �إىل  ت���وؤدي  �لتي 
�لأ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة �مل�������ش���رتك���ة يف 
م��ك��اف��ح��ة �جل���رمي���ة و�حل����د منها 

و�لقب�س على مرتكبيها.
و�أو�شح �أن هذ� �لتعاون بني �شرطة 
دبي و�جلهات �ملخت�شة يف �ل�شرطة 
�لعامة  �لإد�رة  م��ك��ن  �ل��ع��م��ان��ي��ة 
�جلنائية  و�مل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
�ل��ربق �خلاطف من  �شمن عملية 
�إمارتي  �ملتهم م.�س.�أ  �لقب�س على 
�جلن�شية ��شرتى جموهر�ت بقيمة 
دون  ب�شيكات  دره���م  مليون   35
�ل�شابق عند  ر�شيد م�شتغال عمله 
وحاول  �مل��ه��م��ة  �ل�شخ�شيات  �أح���د 
بيع تلك �ملجوهر�ت خارج �لدولة. 
و�أك������د ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء �مل���زي���ن���ة �أن 
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 

�لتحريات  تلك  دل��ت  قيا�شي  وق��ت 
على �أن �ملعلومات �لو�ردة �شحيحة 
�أحد  �جل��رمي��ة  ت��ل��ك  م��رت��ك��ب  و�أن 
على  ومطلوب  �ل�شو�بق  �أ���ش��ح��اب 

ذمة بالغات مالية.
�لعامة  �لد�رة  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�جلنائية  و�مل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
مكان  لتحديد  �شرية  فرقا  كلفت 
�جلرمية  ت���ل���ك  م���رت���ك���ب  ت����و�ج����د 
يف  متو�جد  �أن��ه  �ملعلومات  ف��اأك��دت 
ويتجول  �ل�شقيقة  ع��م��ان  �شلطنة 
ب�����ني �مل�����ح�����الت ع����ار�����ش����ا ب���ي���ع ما 
�أقل  ب�شعر  جم��وه��ر�ت  م��ن  يحمل 
م���ن ���ش��ع��ره��ا �مل��ع��ت��اد وم����ن خالل 
و�لتن�شيق  �مل�������ش���رتك  �ل����ت����ع����اون 
وبحوزته  �ملتهم  �شبط  مت  �ملتبادل 
ب��الإ���ش��اف��ة �ىل  �مل�����ش��روق��ات  جميع 
جميعها  ق��درت  �خ��رى  م�شروقات 
35 مليون دره��م وعليه مت  بنحو 
مع  بالتعاون  �ملتهم  على  �لقب�س 
�جلهات �ملخت�شة يف �شلطنة عمان 
خمت�شة  فرقة  وقامت  �ل�شقيقة. 
�أ���ش��ح��اب �ملحالت  ب��الت�����ش��ال م��ع 
وتعرفو� على جزء من �ملجوهر�ت 
بالأ�شلوب  �لتعميم  �مل�شبوطة ومت 

حمالت  ع��ل��ى  للمتهم  �لج���ر�م���ي 
�لذهب و�ملجوهر�ت بالدولة وتبني 
وجود عدة حمالت �أخرى تعر�شت 
لالحتيال من قبل ذ�ت �ملتهم ومت 
�مل�شروقات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
�ل����ربق �خلاطف  و�ن��ت��ه��ت ع��م��ل��ي��ة 
�ل�شرطة  �ىل  �لبالغات  ورود  قبل 
و�أ�شفرت �لعملية عن جناح �شرطة 
دبي يف حتقيق �لهدف بن�شة 100 

يف �ملائة.
�شرطة  �أن  �ملن�شوري  �ل��ل��و�ء  و�أك��د 
دب��ي ����ش��ت��ف��ادت م��ن ق��اع��دة بيانات 
حتليل  و�آلية  بها  �خلا�شة  �مل�شادر 
�ل��و�ردة من خالل فرق  �ملعلومات 
متخ�ش�شة يف �ل�شتجابة �ل�شريعة 
�ملتهم  حت��دي��د  �شرعة  �ىل  �دى  م��ا 
ت�شرفه  ق���ب���ل  ع���ل���ي���ه  و�ل���ق���ب�������س 

بامل�شروقات. 

�جلنائية �شهدت عدة ق�شايا نوعية 
�ملا�شي جتلت  �لعام  ودولية خالل 
يف �لأ�شاليب �جلديدة �لتي يتبعها 
ج��ه��ة ويف حرفية  م��ن  �مل��ج��رم��ون 
جهة  م��ن  �ملعنية  �إد�رت��ه��ا  وتكاتف 
ق��وة جهاز  �أن  �إىل  .. م�شر�  ثانية 
���ش��رط��ة دب���ي ي��رتك��ز ع��ل��ى قاعدة 
بيانات ومعلومات وم�شادر �أ�شحت 
من �أقوى �دو�تها وفق �آليات عمل 
م���ت���ط���ورة ومم��ن��ه��ج��ة وم�����ن �آخ����ر 
�لعامة  �لد�رة  ك�����ش��ف  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
عن  �جلنائية  و�ملباحث  للتحريات 
غ��م��و���س ق�����ش��اي��ا مل ي��ت��م �لب���الغ 

�أو����ش���ح �للو�ء  ع��ن��ه��ا. م���ن ج��ان��ب��ه 
م�شاعد  �ملن�شوري  �بر�هيم  خليل 
�لبحث  ل�������ش���وؤون  �ل����ع����ام  �ل���ق���ائ���د 
عملية  ت��ف��ا���ش��ي��ل  �أن  �جل���ن���ائ���ي 
ورود  �إىل  ت��ع��ود  �خل���اط���ف  �ل����ربق 
م��ع��ل��وم��ات ���ش��ري��ة ت��ف��ي��د ب����اأن �أحد 
�لأ���ش��خ��ا���س ي����رتدد ع��ل��ى حمالت 
����ش���ر�ء كمية  ب���ه���دف  �مل���ج���وه���ر�ت 
من  ويطلب  مقتنياتها  �أغ��ل��ى  م��ن 

�أ���ش��ح��اب ت��ل��ك �مل���ح���الت ج��ل��ب ما 
�حدى  �ىل  جموهر�ت  من  �ختاره 
�ل���ف���اخ���رة مدعيا  �ل���ف���ن���ادق  غ����رف 
�أن���ه م��ن��دوب وم��وك��ل ل���دى �إحدى 
د�ل  �لدولة  يف  �ملهمة  �ل�شخ�شيات 
على ذلك بابر�ز و��شتخد�م بطاقات 
با�شم تلك  و�أختام  و�أظرف  و�أور�ق 
نظر  �شيكات  وحترير  �ل�شخ�شية 

��شتالم تلك �ملجوهر�ت.

�لقائد  �أن  �ملن�شوري  �للو�ء  و�أ�شار 
�طالعه  ب��ع��د  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
بت�شكيل  وجه  �ملعلومات  هذه  على 
فريق جلمع �ل�شتدللت و�لتاأكد 
م����ن ���ش��ح��ة �مل���ع���ل���وم���ات �ل�������و�ردة 
�لفرق  �إح�����دى  ت��ك��ل��ي��ف  وع��ل��ي��ه مت 
�لبحث  جم����ال  يف  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�لإد�رة  م��ن  و�مل��الح��ق��ة  و�ل��ت��ع��ق��ب 
وخالل  للتحريات  �لعامة  �لعامة 

وزارتا العمل والعدل ت�صتعر�صان اآلياتهما يف التدقيق الداخلي 

•• اأبوظبي-وام: 

و�لدوريات  �مل��رور  مديرية  نظمت 
م�����وؤخ�����ر�  �أب�����وظ�����ب�����ي  �����ش����رط����ة  يف 
ل�شائقي  مرورية  توعية  حما�شرة 
�إط�����ار  م����و������ش����الت �لإم�����������ار�ت يف 
�ملجتمعي  �ل���ت���و�����ش���ل  م��ن��ه��ج��ي��ة 
�مل�������روري �لتي  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  وخ���ط���ة 
�لثقيلة  �ملركبات  �شائقي  ت�شتهدف 
لرفع  و�خلا�س  �لعام  بالقطاعني 
و��شتعر�س  �مل����روري����ة.  ث��ق��اف��ت��ه��م 
ذيبان  ب��ن  ح�شن  ح��م��د�ن  �لنقيب 
م���ن ق�����ش��م �ل���ع���الق���ات �ل���ع���ام���ة يف 
�لتي  �لأ�شباب  �أه��م  �أبوظبي  م��رور 
توؤدي �إىل وقوع �حل��و�دث �ملرورية 
�ملو�قف  يف  �ل����وق����وف  ع����دم  م��ن��ه��ا 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ودخ������ول ط���ري���ق دون 
�ل���ت���اأك���د م����ن خ���ل���وه و�لن����ح����ر�ف 
كافية  م�شافة  ترك  وع��دم  �ملفاجئ 
�للتز�م  وع��دم  �ل��ز�ئ��دة  و�ل�شرعة 

ب��خ��ط �ل��ط��ري��ق و�لإه����م����ال وعدم 
�لنتباه وغرها. وحتدث �ملحا�شر 
�ل�شباب  �أث��ن��اء  �لقيادة  كيفية  عن 
�خلاطئ  �ل����ش���ت���خ���د�م  وخ����ط����ورة 

لالإ�شار�ت �لتحذيرية �أثناء �لقيادة 
..كما تناول مفاجاآت �لطريق �لتي 
�ل�شائقني  ..د�ع��ي��ا  �ل�شائق  تقابل 
�إىل �شرورة �للتز�م بقانون �ل�شر 

و�إف�شاح  �ملقررة  و�ل�شرعات  و�ملرور 
�مل�����ج�����ال ل���ل���ح���اف���الت وم���رك���ب���ات 
ل��ل��وق��وف يف �ملو�قف  �ل��ع��ام  �ل��ن��ق��ل 

�ملخ�ش�شة لها.

•• اأبوظبي-وام: 

من  وف����د�  �ل��ع��م��ل  وز�رة  ��شتقبلت 
بهدف  ب���اأب���وظ���ب���ي  �ل����ع����دل  وز�رة 
ت���ب���ادل �خل������رب�ت و�ل���ت���ج���ارب ذ�ت 
�لد�خلي  �لتدقيق  باأعمال  �لعالقة 
وخدمات  لأن�شطة  �ملخاطر  وتقييم 
و��شتعر�شت  �حل��ك��وم��ي��ة.  �جل��ه��ات 
م����دي����رة مكتب  ب�����اوزي�����ر  �ن���������ش����ر�ح 
�لعمل  ب������وز�رة  �ل���د�خ���ل���ي  �ل��دق��ي��ق 

�لتعاون مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجني 
بتبادل  يتعلق  م��ا  خ��ا���ش��ة  ل���ل���وز�رة 
�ل���ت���دق���ي���ق  �خل�����������رب�ت يف جم��������ال 
�لد�خلي وتقييم �ملخاطر مما يوؤدي 
�إىل تقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية 
و�ل�شفافية.  �ل��ك��ف��اءة  ملعاير  وف��ق��ا 
�لتدقيق  م��ك��ت��ب  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
�لد�خلي بالوز�رة يعمل �شمن نطاق 
�لد�خلي  �لتدقيق  ميثاق ومنهجية 
تعتمد  و�ل��ت��ي  �لحت��ادي��ة  للحكومة 

�لعدل  وز�رة  وفد  ��شتقبالها  خالل 
مكتب  مدير  كنعان  ظافر  برئا�شة 
ب�����وز�رة �لعدل  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ت��دق��ي��ق 
�خل���ط���ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل������وز�رة 
�لتن�شيق  �أه��م��ي��ة  ..م��ب��ي��ن��ة  �ل��ع��م��ل 
�ملجالت  بني �جلهات �حلكومية يف 
تقييم  وط���رق  للحوكمة  �ملختلفة 
�أف�شل  وتطبيق  �لد�خلية  �ملخاطر 
�مل���م���ار����ش���ات �حل���ك���وم���ي���ة. و�أك������دت 
باوزير �هتمام �لوز�رة بتعزيز �آليات 

و�لقو�عد  �لأ�ش�س  يف تطبيقها على 
و�مل��ع��اي��ر �ل��دول��ي��ة �مل��ت��ع��ارف عليها 
قانونيا وماليا و�إد�ريا للتحقق من 
كل  بتطبيق  �لإد�ر�ت  �متثال  م��دى 
�مل��ال��ي��ة و�لإد�ري����ة  �لنظم و�ل��ل��و�ئ��ح 
�لحتادية  �جل��ه��ات  يف  بها  �مل��ع��م��ول 
�ل�شنوية  �خل��ط��ة  �إع������د�د  وح����ول   .
قالت  �ل���ع���م���ل  ب���������وز�رة  ل��ل��ت��دق��ي��ق 
�لد�خلي  �ل��ت��دق��ي��ق  م��ك��ت��ب  م��دي��رة 
لتقييم  وف��ق��ا  تعد  �خل��ط��ة  ه��ذه  �أن 

مع  بالتن�شيق  و�أولوياتها  �ملخاطر 
�لإد�ر�ت �ملعنية و�إعتمادها بعد ذلك 
�أهمية  و�أك����دت  �لعليا.  �لإد�رة  م��ن 
تقدمي تقرير �شامل لالإد�رة �لعليا 
در��شة  ونتائج  �لتدقيق  نتائج  حول 
�لرقابية  �جلهات  تقارير  ومتابعة 
�ل��ع��م��ل يف  ك��ف��اءة  �لأخ����رى وتقييم 
�لق����رت�ح����ات  وت����ق����دمي  �لإد�ر�ت 
بهدف  �مل���ن���ا����ش���ب���ة  و�ل����ت����و�����ش����ي����ات 

�لتح�شني و�إ�شافة �لقيمة.

يف  الدرا�صة  يبداأون  وطالبة  طالب  األف   970
الف�صل الدرا�صي الثاين اليوم

�صرطة اأبوظبي تنظم حما�صرة توعية ل�صائقي 
حافالت موا�صالت الإمارات 

•• دبي-وام: 

ي�شتاأنف طالب وطالبات جميع مد�ر�س �لدولة �حلكومية و�خلا�شة �لتي 
عقب  �ليوم  �لدر��شة  �لكبار  وتعليم  �لأطفال  وريا�س  �ل��وز�رة  منهاج  تتبع 
�لنتهاء من �أجازة �لف�شل �لدر��شي �لأول للعام �لدر��شي 2015-2014 

�شمن نظام �لف�شول �لدر��شية �لثالثة �لذي ت�شتمر �لوز�رة يف تطبيقه.
وطالبة  طالب  �أل��ف   970 �ل���وز�رة  لإح�شائيات  وفقا  �ليوم  �شباح  وي��ب��د�أ 
يف1400 مدر�شة حكومية وخا�شة يف ريا�س �لأطفال ومرحلتي �لتعليم 
�إمار�ت  م�شتوى  على  در��شتهم  �لتعليم  �أن��و�ع  ملختلف  و�لثانوي  �لأ�شا�شي 
�حلكومي  �لتعليم  م��ن  وطالبة  طالبا  و312  �أل��ف��ا   273 منهم  �ل��دول��ة 
و696 �ألفا و226 طالبا وطالبة من �لتعليم �خلا�س و22 �ألفا و 821 
معلما ومعلمة من �لتعليم �حلكومي و37 �ألفا و589 معلما ومعلمة من 

�لتعليم �خلا�س.
�لدر��شي  للعام  �لأول  �لف�شل  �متحانات  نتائج  بطاقات  توزيع  �ملقرر  ومن 
2014 - 2015 �لأحد 18 يناير �جلاري يف �ملد�ر�س و�شتعتمد �لنتيجة 

�لنهائية لالمتحانات يف 15 يناير على �لنظام �لإلكرتوين.
و�أكدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم جاهزية �إد�ر�ت �ملناطق �لتعليمية و�ملد�ر�س 
�شيانة  �أعمال  من  �لنتهاء  بعد  �لطلبة  ل�شتقبال  لإ�شر�فها  تخ�شع  �لتي 
يف  �لطلبة  �نتظام  متابعة  �ل����وز�رة  وتعتزم  �حتياجاتها  وت��اأم��ني  �مل��د�ر���س 
خالل  من  �لكبار  تعليم  وم��ر�ك��ز  و�لنموذجية  �حلكومية  �مل��د�ر���س  جميع 

زيار�ت للمد�ر�س لالطمئنان على �شر �لعملية �لتعليمية فيها وعدم وجود 
معوقات �أو �شلبيات.

�لطلبة  دو�م  �نطالق  عند  ميد�نيا  م�شحا  �ل���وز�رة  جت��ري  �أن  �ملقرر  وم��ن 
لتحديد عدد �لطالب يف �لف�شول و�إمكانية دمج �ل�شعب و�لف�شول �شمن 
�لطاقة �ل�شتيعابية �ملحددة وفقا لكل مرحلة تعليمية و�مل�شح �ل�شتقر�ئي 
يظهر �أي�شا وجود فائ�س عن �حلاجة يف بع�س �ملو�د �إ�شافة �إىل نق�س يف 
�أخرى و�لعمل على �شد �لنو�ق�س يف �لهيئة �لتدري�شية �لناجتة عن  مو�د 

�ل�شتقالت يف �لف�شل �لدر��شي �لول �لناجتة عن �ل�شتقالت �ملقدمة.
وبح�شب قر�ر وز�رة �لرتبية و�لتعليم ب�شاأن �لدو�م و�لأجاز�ت �لف�شلية لكل 
دو�مهم  يبد�أ �جلميع  و�لفنية  و�لتدري�شية  �لإد�ري��ة  و�لهيئات  �لطلبة  من 
�ليوم عقب �إجازة �لف�شل �لول وتبد�أ �إجازة �لف�شل �لدر��شي �لثاين للطلبة 
�لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  دو�م  يبد�أ  بينما  �ملقبل  مار�س   29 �لأح��د  ي��وم 
يوم  للجميع  �لثاين  �لف�شل  �إج���ازة  وتنتهي  �إب��ري��ل   5 �لأح��د  ي��وم  و�لفنية 

�خلمي�س 9 �إبريل �ملقبل.
لالطمئنان  ميد�نية  زي��ار�ت  عمل  مت  �أن��ه  �إىل  �لتعليمية  �ملناطق  و�أ���ش��ارت 
�لأمن  �ملد�ر�س ل�شتقبال �لطلبة و�لتاأكد من عنا�شر  على مدى جاهزية 
و�ل�شالمة للمباين �ملدر�شية حر�شا منها على �أن تكون بد�ية موفقة جلميع 
�ملد�ر�س .. موؤكدة على �شرورة �لتحلي بروح �ليجابية و�لتفاعل للهيئات 
�لعطاء  م��ن  �مل��زي��د  لبذل  �أم��وره��م  و�أول��ي��اء  و�لطلبة  و�لتعليمية  �لإد�ري����ة 

و�غتنام �لفر�س �ملتاحة لتحقيق �أف�شل م�شتويات للتح�شيل �لطالبي. 
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اقت�صادية ال�صارقة تنظم دورة تدريبية 
م�صرتكة مع الدفاع املدين بالإمارة 

•• ال�صارقة-وام:

�لعامة  �لإد�رة  بالتعاون مع  �ل�شارقة  �لقت�شادية يف  �لتنمية  د�ئرة  نظمت 
تبادل  �إط��ار  يف  �لتجاريني  لل�شباط  تدريبية  دورة  بالإمارة  �ملدين  للدفاع 

�خلرب�ت بني �لطرفني.
يف  �ملتخ�ش�شة  �لتدريبية  �لرب�مج  �شمن  تاأتي  �لتي   - �ل��دورة  خ��الل  ومت 
لأ�شحاب  �لوقائية  �لتوعية  عمل  كيفية  على  �ل�شباط  �إط��الع   - �ل��د�ئ��رة 

وكيفية  �ملن�شاآت  يف  �لعامة  �ل�شالمة  تهدد  �لتي  �ملخالفات  و�أه��م  �ملن�شاآت 
و�ل�شرت�طات  �ملخالفات  تلك  على  �ملرتتبة  بالغر�مات  وتعريفهم  �إز�لتها 

�لوقائية �لتي يجب توفرها يف �ملن�شاآت.
�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �ل�شويدي  ه��ده  ب��ن  �هلل  عبد  �شلطان  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
�لدور�ت  هذه  مثل  ��شت�شافة  على  �لد�ئرة  حر�س  بال�شارقة  �لقت�شادية 
ب��دوره��ا يف حتقيق  ب��ال��د�ئ��رة و�ل��ت��ي ت�شاهم  و�ل��ور���س و�ل��ن��دو�ت للعاملني 
لكو�درها  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ت��دري��ب  لتوفر  وخططها  �ل��د�ئ��رة  ��شرت�تيجية 

�شعي  �إط��ار  تاأتي يف  �ل��دورة  �إن هذه  �إىل  �ل�شويدي  و�أ�شار  و�لعاملني فيها. 
�ل�شر�كة  وت��وث��ي��ق  ع��ام  ب�شكل  �مل��ت��اح��ة  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز جم���الت  �ل��د�ئ��رة 
�ل�شرت�تيجية بني �قت�شادية �ل�شارقة و�لدفاع �ملدين لالإ�شهام يف مو��شلة 
�لأد�ء وتوفر �خلدمات للمتعاملني وللقطاع �خلا�س و�حلكومي  تطوير 

و�لعمل على تنميته ب�شكل د�ئم.
من جانبه قال بدر �ل�شلمان نائب مدير �إد�رة �لرقابة و�حلماية �لتجارية 
تزويد  �ل���دورة  ه��ذه  من  �لهدف  �إن  �لقت�شادية  �لتنمية  ب��د�ئ��رة  بالإنابة 

�مل�شاركني باملعلومات و�ملهار�ت و�لأ�شا�شيات و�لعمل على �لتوعية �لوقائية 
لأ�شحاب �ملن�شاآت و�ملخالفات �لتي تهدد �ل�شالمة �لعامة.

ولفت �إىل �شرورة تنظيم مثل هذه �لدور�ت ب�شورة دورية ملو�كبة �مل�شتجد�ت 
�حلا�شلة وبروز �أمناط جديدة من �ملخاطر �ملحتملة و�لتي تتطلب �إجر�ء 
�جتماعات  لعدة  ��شتكمال  �ل���دورة  ه��ذ�  وت��اأت��ي  �ملوؤ�ش�شات  جلاهزية  تقييم 
�شابقة بني �لطرفني ملا لذلك من �أثر �إيجابي يف �لرتقاء بنوعية �خلدمات 

�ملقدمة للم�شتثمر يف �ملجال �لقت�شادي بالإمارة.

حمدان بن را�صد ومكتوم 
بن حممد ونهيان بن مبارك 

يح�صرون حفل زفاف 
•• دبي -وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير �ملالية و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
�لذي  �ل�شتقبال  حفل  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر 
عبد�هلل  زفاف جنله  ملنا�شبة  �لكمدة  �شعادة خالد حممد  �أقامه 
�ىل كرمية �ل�شيد عبد�هلل يو�شف �لبدور. وح�شر �حلفل �لذي 
�أقيم يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي م�شاء �م�س عدد من �ل�شيوخ 

و�أعيان �لبالد وكبار �مل�شوؤولني و�أقارب �لعرو�شني.

الحتادية للجمارك : تراحموا تعلي القيم الإن�صانية 

�صلطان البادي يوؤكد دعم وزارة العدل حلملة تراحموا  اجلروان يدعو اىل اغاثة الالجئني يف بالد 
ال�صام اثر موجة الربد القار�س

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �مل��دي��ر  �لب�شتاين  ع��ل��ى  خ��ال��د  �أك���د 
�أن  بالإنابة  للجمارك  �لحت��ادي��ة  للهيئة 
�إطالق �لقيادة �حلكيمة لدولة �لإمار�ت 
مل���ب���ادرة ت��ر�ح��م��و� لإغ���اث���ة م��ل��ي��ون لجئ 
�ل�شام  بالد  يف  �ل�شتاء  برد  من  ومت�شرر 
ت��ع��ك�����س رق����ي �ل��ق��ي��م �لإن�����ش��ان��ي��ة لدولة 
�إح�شا�س  وم��دى  و�شعبا  ق��ي��ادة  �لإم����ار�ت 
�ل�شعوب  مبعاناة  �حلكيمة  �لدولة  قيادة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل وم�����ش��ارع��ت��ه��ا �إىل 

جندتها.
�إن �ملبادرة جت�شد �ملبادئ  وقال �لب�شتاين 
�لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ت���ي ق���ام���ت ع��ل��ي��ه��ا دول����ة 
�لإم�������ار�ت و�ل���ت���ي و���ش��ع �أ���ش�����ش��ه��ا �لآب����اء 
�ملوؤ�ش�شون عرب م�شرة ��شتمرت ل�شنو�ت 
طويلة .. م�شر� �إىل �أن تلك �ملبادئ تعلي 
كما  �مل��ادة  قيمة  على  �لإن�شان  قيمة  من 
�أ�شا�س  �ملحتاجني على  �أنها ل تفرق بني 
�جلن�س �أو �للون �أو �جلغر�فيا �أو �لعقيدة 
�لعامل  �أنحاء  �ملت�شررين يف  ت�شمل  حيث 
�لإمنائية  �مل�����ش��اع��د�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ك��اف��ة 

لدعم �لدول و�ل�شعوب �لفقرة.
ت�شر  ت��ر�ح��م��و�  م���ب���ادرة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
لل�شعوب  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن م�شاندة  �إىل 
�شعار�ت  جمرد  لي�شت  ودعمها  �ملحتاجة 
ف��ارغ��ة �أو م��ب��ادر�ت حلظية ب��ل ت��وؤك��د �أن 
و�شيا�شة  منهجا  ميثل  �ملحتاجني  دع��م 
ث��اب��ت��ة م��ن��ذ ق���ي���ام �ل����دول����ة وح���ت���ى �لآن 
بدليل ما �أعلنته موؤخر� جلنة �مل�شاعد�ت 
�لتعاون  مل��ن��ظ��م��ة  �ل���ت���اب���ع���ة  �لمن���ائ���ي���ة 
للبيانات  ووف��ق��ا  و�لتنمية  �لق��ت�����ش��ادي 
�لول���ي���ة �خل��ا���ش��ة ب���ال���دول �ل��ت��ي قدمت 
�أيه  دي  �أو  ر���ش��م��ي��ة  �إمن��ائ��ي��ة  م�����ش��اع��د�ت 
�لإم������ار�ت  دول�����ة  �أن  م���ن   2013 ل���ع���ام 
حلت يف �ملرتبة �لأوىل عامليا كاأكرب مانح 
قيا�شا  �لر�شمية  �لمنائية  للم�شاعد�ت 

ب��دخ��ل��ه��ا �ل��ق��وم��ي �لإج���م���ايل ح��ي��ث بلغ 
�مل�شاعد�ت �لمنائية �لإمار�تية يف  حجم 

عام 2013 �أكرث من 5 مليار�ت دولر.
�أن  بالإنابة  للهيئة  �لعام  �ملدير  و�أو���ش��ح 
و�لإمنائية  �لإن�شانية  �ل��دول��ة  م��ب��ادر�ت 
مت���ن���ح �مل����و�ط����ن����ني يف دول�������ة �لإم���������ار�ت 
�شعور� بالفخر لنتمائه لدولة �لإمار�ت 
�ملرهف  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  لإح�������ش���ا����س 
�ل�شعوب �لفقرة  �لتي تو�جه  بامل�شكالت 
و�مل�شارعة  �ل��ع��امل  يف  للدعم  و�ملحتاجة 
مو�جهة  على  وم�شاندتها  جندتها  �إىل 
وهي  جانبها  �إىل  و�ل��وق��وف  م�شكالتها 
و�لإن�شانية  �لعربية  �لروح  تعك�س  مبادئ 

و�لإ�شالمية �لأ�شيلة لدولة �لإمار�ت.
��شتجابة  �شرعة  �أن  �إىل  �لب�شتاين  ون��وه 
�لإم����ار�ت  دول���ة  و�ملقيمني يف  �مل��و�ط��ن��ني 
لتلك �ملبادرة يوؤكد مدى �إميان �ملو�طنني 
يعك�س  كما  �لر�شيدة  بقادتنا  و�ملقيمني 

�لتالحم بني �لقيادة و�ل�شعب.
وح������ث �ل���ب�������ش���ت���اين ج���م���ي���ع �مل���و�ط���ن���ني 
�حلملة  دع��م  على  �ل��دول��ة  يف  و�ملقيمني 
و�مل�����ش��اه��م��ة ف��ي��ه��ا ع��رب �ل��ق��ن��و�ت �ملقررة 
�لإمار�ت  لدولة  م�شرفة  �شورة  لتقدمي 

�لدولة  م�شرة  ودع��م  �لإن�شانية  وقيمها 
�لإن�شانية ف�شال عن  بالقيم  يف �لرتقاء 

�إغاثة �ملحتاجني يف �أنحاء �لعامل.
للجمارك  �لحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  وذك����ر 
جمل�س  لتوجيهات  �شريعة  ��شتجابة  ويف 
�لوزر�ء ب�شرورة �مل�شاركة يف �حلملة ودعم 
�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة يف ه���ذ� �ل�����ش��اأن قررت 
�لعاملني  جميع  ودع����وة  فيها  �مل�����ش��ارك��ة 
بالهيئة عرب ر�شالة ر�شمية للتربع ودعم 
فئات  ب��ني  لها  و�ل��دع��اي��ة  م��ادي��ا  �حلملة 

�ملتعاملني و�ل�شركاء و�جلمهور.
�آل��ي��ات دع��م �لهيئة حلملة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
تر�حمو� تاأتي يف �إطار منهجية �مل�شوؤولية 
تبني  �إىل  تهدف  �لتي  للهيئة  �ملجتمعية 
و�شع  يف  و�مل�شاركة  �ملجتمعية  �لق�شايا 
حلول لها وتقدمي يد �لعون للمحتاجني 
.. منوها �إىل �إن م�شاركة �لهيئة يف حملة 
تر�حمو� ت�شمل �إ�شافة �إىل �لتربع �ملادي 
�ملتعاملني  ودع�����وة  �مل��وظ��ف��ني  ق��ب��ل  م���ن 
للحملة  �ل��دع��اي��ة  للم�شاركة  و�جل��م��ه��ور 
و�لتعريف بها من خالل مو�قع �لتو��شل 
للهيئة  �لإل��ك��رتوين  و�ملوقع  �لجتماعي 

ور�شائل �لربيد �لإلكرتوين.

•• اأبوظبي-وام: 

تو��شل وز�رة �لعدل وكافة �ملحاكم 
بالدولة  �لحت����ادي����ة  و�ل���ن���ي���اب���ات 
فعاليات  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  دع��م��ه��ا 
�أطلقها  �ل���ت���ي  ت���ر�ح���م���و�  ح��م��ل��ة 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
من  ك��رمي��ة  ومبتابعة  �هلل  حفظه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعاه �هلل لتقدمي �لإغاثة �لطارئة 
�أكرث من مليون لجئ �شوري  �إىل 
وغزة  و�ل��ع��ر�ق  ول��ب��ن��ان  �لأردن  يف 
ت�شررو�  �ل��ذي��ن  فل�شطني  وبقية 

�أب��وظ��ب��ي ودب����ي ودور  �ل������وز�رة يف 
�ل��ق�����ش��اء ب��ال��دول��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
لدعوة  ��شتجابة  ت��ر�ح��م��و�  حملة 
م�����د يد  �ل����ر�����ش����ي����دة يف  �ل����ق����ي����ادة 
�مل�����ش��اع��دة و�إغ����اث����ة ����ش��ق��ائ��ن��ا من 
�ملنكوبني و�ملحتاجني ممن يعانون 
�ل�شعبة  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل���ظ���روف  م���ن 
و�لعو��شف  �لقار�س  �ل�شتاء  ج��ر�ء 
�لثلجية �لتي تاأثر بها �ملاليني من 

�أ�شقائنا �لعرب يف منطقة �ل�شام.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
�لدو�م  �ملتحدة كانت علي  �لعربية 
و�شاحبة  �خل�����ر  ن���ح���و  ����ش���ب���اق���ة 
�لأيادي �لبي�شاء يف جمالت �لعمل 
�لإن�شاين و�لإغاثي وتر�شيخ مبادئ 
�ل��ع��ط��اء و�شاحبة  وق��ي��م  �ل��ت��ك��اف��ل 

وظروف  �لثلجية  �ل��ع��ا���ش��ف��ة  م��ن 
ت�شرب  �ل���ت���ي  �ل��ق��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ت��اء 

منطقة بالد �ل�شام هذه �لأيام.
وكانت �لوز�رة قد �أطلقت منذ يوم 
يف  مو�شعة  حملة  �ملا�شي  �لرب��ع��اء 
كافة �ملر�فق �لتابعة لها للم�شاركة 
وجمع  �لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  تلك  يف 
و�لعينية  �مل������ادي������ة  �ل�����ت�����ربع�����ات 
بالتن�شيق مع هيئة �لهالل �لأحمر 
�ملعتمدة  �خل���ري���ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 

بالدولة.
و�أك�����د م��ع��ايل ���ش��ل��ط��ان ب���ن �شعيد 
�لعدل  وزي�����ر  �ل���ظ���اه���ري  �ل���ب���ادي 
خا�شة  �أم��اك��ن  تخ�شي�س  مت  �أن���ه 
لتلقي �مل�شاهمات وتوفر �شناديق 
مقري  د�خ���ل  �لنقدية  للتربعات 

�لعمال �خلرية على  �ل��ري��ادة يف 
تعك�س  خ��ط��وة  يف  �ل��ع��امل  م�شتوي 
�أبناء  وتر�حم  ت�شامن  جديد  من 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لطيبة مع  �أر�شها  و�ملقيمني على 
�لتي  و�مل��ع��ان��اة  �لقا�شية  �ل��ظ��روف 
�لالجئني  م��ن  �أ�شقائهم  بها  مي��ر 
�ل�����ش��ام .. وقال  ب���الد  وغ��ره��م يف 
�مل�شاركة  ت��ل��ك  ث��ق��ة يف  ع��ل��ى  ن��ح��ن 
�لفعالة لأع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية 
يف  �لعدل  ل��وز�رة  �ملنت�شبني  وكافة 
دعم تلك �حلملة و�لتي ت�شمل عدة 
�مل�شاركة  ل�شمان  وفعاليات  بر�مج 
يف تخفيف معاناة �ملت�شررين ورفع 
�ملعاناة عنهم وتعزيز �جلهود �لتي 
للم�شاهمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  بد�أتها 

�لإن�شانية  �لح���ت���ي���اج���ات  ���ش��د  يف 
و�للوج�شتية لهوؤلء �ملت�شررين .

و�أ�شاد معايل وزير �لعدل باملبادرة 
�لتي  ت��ر�ح��م��و�  وحملة  �لإن�شانية 
�أطلقتها دولة �لإمار�ت بتوجيهات 
و�لتي قامت من  �لر�شيدة  �لقيادة 
خاللها بت�شير ج�شر جوي فوري 
لنقل مو�د �لإغاثة �لعاجلة مل�شاعدة 
�آلف �لالجئني �ل�شوريني يف عدد 
من �لدول �لتي تتعر�س للعو��شف 
�ملناخية  و�ل������ظ������روف  �ل���ث���ل���ج���ي���ة 
يف  للمت�شررين  �إ���ش��اف��ة  �ل�شعبة 
�لفل�شطينية  �لأر��شي  وباقي  غزة 
تخفيف  يف  �����ش����اه����م����ت  و�ل������ت������ي 
�لظروف  ت��ل��ك  خ���الل  م��ع��ان��ات��ه��م 

�ملناخية �ل�شيئة. 

•• القاهرة-وام:

دع������ا م����ع����ايل �أح�����م�����د ب�����ن حممد 
�ل��ربمل��ان �لعربي  �جل����رو�ن رئ��ي�����س 
�ل�شعب �لعربي و�لأيادي �خلرة يف 
�غاثة  �ىل  و�لعامل  �لعربي  �لوطن 
�خو�نهم �ل�شوريني و�لفل�شطينيني 
�لثلجية  �لعا�شفة  �ث��ر  �ل��الج��ئ��ني 
وم��وج��ة �ل���ربد �ل��ق��ار���س �ل��ت��ي متر 
�ل�����ش��ام حاليا.  ب����الد  م��ن��ط��ق��ة  ب��ه��ا 

�أن  وق��ال �جل��رو�ن �ن علينا جميعا 
نقدم ما با�شتطاعتنا لغاثة وعون 
�ل�شعبة  �ل��ظ��روف  ه��ذه  �إخو�ننا يف 
�شيدنا  ب��ح��دي��ث  وت�����ش��دي��ق��ا  ع��م��ال 
حممد �شلى �هلل عليه و�شلم : مثل 
وتر�حمهم  ت���و�ده���م  يف  �مل���وؤم���ن���ني 
وتعاطفهم: مثل �جل�شد �إذ� ��شتكى 
منه ع�شو: تد�عى له �شائر �جل�شد 
�ل�شعب  ودع�����ا  و�حل���م���ى  ب��ال�����ش��ه��ر 
�ل���ع���رب���ي و�مل���ج���ت���م���ع �ل�������دويل �ىل 

�حلمالت  �ىل  و�ل���ت���ربع  �ل��ت��و����ش��ل 
و�جلهات  �خل���ري���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  و 
�ملخت�شة �لتي تعمل من �أجل معونة 
�لثلجية  �لعو��شف  �ملت�شررين من 
�أو عن طريق �لتربع �ملبا�شر . ووجه 
معاليه �ل�شكر �ىل جميع من تقدم 
ب��ال��ع��ون و�لإغ���اث���ة ���ش��ائ��ال �هلل عز 
وجل �أن يجعله يف ميز�ن ح�شناتهم 
و�أن ي��رح��م وي��ق��ي �خ��و�ن��ن��ا يف بالد 

�ل�شام �شر �لعو��شف و�لكو�رث.

جمعية ال�صارقة اخلريية 
توا�صل دعمها حلملة تراحموا 

•• ال�صارقة-وام:

تو��شل جمعية �ل�شارقة �خلرية م�شاهمتها يف حملة تر�حمو� �لتي 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ��شتجابة  تقام 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
ت�شرب  �لتي  �لثلجية  �لعا�شفة  من  و�ملت�شررين  �لالجئني  لإغاثة 
بالد �ل�شام هذه �لأيام وب�شكل عام �أي�شا من �نخفا�س درجات �حلر�رة 

خالل ف�شل �ل�شتاء.
درهم  م��ل��ي��ون  مببلغ  ج��دي��د�  ت��ربع��ا  �لول  �أم�����س  �جلمعية  وق��دم��ت 
مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ل�شارقة  ف��رع   - �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  �إىل 
ن�شف مليون درهم �إىل موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالأعمال �خلرية 
�ل�شام.  يف  ��شقائنا  لن�شرة  منها  م�شاهمة  وذل��ك  بدبي  و�لن�شانيه 
�ل�شارقة  جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير  خ��ادم  بن  �شلطان  عبد�هلل  و�أ���ش��ار 
�ملنظومة  من  ج��زء  �جلمعية  �أن  �إىل  �لد�رة  جمل�س  ع�شو  �خلرية 
ن�شرة  �ىل  د�ئ��م��ا  و�ل�شباقة  �لم����ار�ت  ل��دول��ة  و�خل��ري��ة  �لن�شانية 
�ل�شقاء �ملحتاجني للم�شاعدة بغ�س �لنظر عن �لعرق و�لدين .. لفتا 
و�لن�شانية يف  �ملوؤ�ش�شات �خلرية  و�لو��شع بني  �لكبر  �لتن�شيق  �إىل 

�لدولة.
حلملة  �لتربعات  جمع  تو��شل  �خلرية  �ل�شارقة  جمعية  �أن  وك�شف 
تر�حمو� حيث خ�ش�شت رقم 5056 من �ت�شالت ودو للتربع لهذه 
�حلملة على �ن تكون كل ر�شالة مببلغ 20 درهما لي�شاهم بها �جلميع 
�لثلجية  �لعا�شفة  من  وحمايتهم  �ل�شام  ب��الد  يف  ��شقائنا  ن�شرة  يف 

�ل�شديدة �لتي ت�شرب �ملنطقة هذه �ليام.
و�و�شح �بن خادم �ن جمعية �ل�شارقة �خلرية �ر�شلت �م�س �لول وفد� 
�ىل �جلمهورية �للبنانية ي�شم ح�شن ماجد �لنقبي نائب مدير فرع 
لي�شارك  �مل�شاريع  ق�شم  رئي�س  �شعب  وحممد  خورفكان  يف  �جلمعية 
مع وفد �لدولة يف �لتعرف على �حتياجات �لالجئني هناك حتى يتم 
جتهيزها و�ر�شالها على �لفور وتوزيع مو�د �لتدفئه على �ملحتاجني يف 

بالد �ل�شام لتخفيف موجة �لربد عليهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�طلع معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن 
�لعام يف دبي رئي�س جمل�س قياد�ت �ل�شرطة على نتائج تطبيق جتربة 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �ل�شمعة  �إد�رة 
�لعبيديل  �لقدو�س عبد�لرز�ق  �للو�ء دكتور عبد  و�لحت��ادي بح�شور 
و�لعميد  و�لتميز  �جل��ودة  ل�شوؤون  دب��ي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  م�شاعد 
�أحمد عتيق �ملقعودي مدير مكتب معايل نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن 
�لعام بدبي و�لعقيد عبد�لعزيز �لأحمد مدير �إد�رة �ملعلومات �لأمنية 
�لحتادية ورئي�س �أمانة جمل�س قياد�ت �ل�شرطة على م�شتوى �لدولة 
وبطي �حمد بن دروي�س �لفال�شي مدير �إد�رة �لعالم �لأمني يف �شرطة 

هذ�  يف  �شباقة  ك��ان��ت  �ل�شرطة  �إن  خلفان  �شاحي  م��ع��ايل  وق���ال  دب���ي. 
�مل�شروع على م�شتوى �لدو�ئر �حلكومية �ملحلية و�لحتادية .. موؤكد� 
�أن جتربتها يف عملية ح�شر مهدد�ت �ل�شمعة يف قطاع �لأمن و�لعدل 
وو�شع �ل�شيناريوهات �مل�شبقة لكيفية مو�جهتها عمل يفرت�س �أن يكون 
ممنهجا يف نظام موحد ي�شمن تنا�شق جهود �ملوؤ�ش�شات �حلكومية على 
و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  �لقطاع �حلكومي من م�شوؤولية  �شمعة  �أن  �عتبار 

كافة �لتي تعمل حتت مظلة �حلكومة.
�أ�شاليب ح�شر مهدد�ت  �أهمية �لتحديث �مل�شتمر يف  ونوه معاليه �ىل 
قبل  تبد�أ  �آلياتها وفق مر�حل  تعمل  تعزيزها بحيث  �ل�شمعة وفر�س 
حدوث �لأزمة من خالل �لتنبوؤ بالنقاط �حلرجة و�ملهدد�ت وقر�ءتها 
�آلية  و��شت�شر�فها من قبل �ملتخ�ش�شني يف ذ�ت �لوقت �لذي تعمل به 

�لر�شد �ل�شامل و�لدقيق للمحتوى �ملتد�ول عن �ملوؤ�ش�شات و�حلكومة 
يف ك��اف��ة و���ش��ائ��ل �لع���الم و�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي وب��ع��د ذل��ك حتليل 
�لر�شالة  و�شياغة  �إع���د�د  على  �لعمل  قبل  ودر��شتها  �مل�شامني  ه��ذه 
�ملحلي و�ل��دويل عرب  �ملتقنة وبثها �ىل �ملجتمع  �لإعالمية �حلكومية 
�لقنو�ت �لر�شمية كنظام �ملتحدث �لر�شمي �أو �لناطق �لإعالمي با�شم 

�ملوؤ�ش�شة.
و�أكد معايل �لفريق �شاحي خلفان �أن �لثقة يف �حلكومة وموؤ�ش�شاتها 
هي �ملح�شلة �خلتامية و�لأهم لهذ� �مل�شروع .. م�شر� �ىل �شرورة و�شع 
باملوؤ�شر�ت  وربطها  �ملوؤ�ش�شية  �ل�شمعة  �أد�ء  لقيا�س  و��شحة  موؤ�شر�ت 

�لتناف�شية �لعاملية على م�شتوى �لأجهزة �لأمنية و�ل�شرطية.
من جانبه ��شتعر�س بطي �لفال�شي نتائج �لتجربة منذ �إن�شائها كوحدة 

�إد�رية تتبع �لهيكل �لتنظيمي لإد�رة �لإعالم �لأمني يف �لإد�رة �لعامة 
خلدمة �ملجتمع .. م�شر� �ىل طبيعة �ملهام و�مل�شوؤوليات و�إخت�شا�شات 

وحدة �إد�رة �ل�شمعة يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شرطية.
وقدم �لفال�شي �لنموذج �ملعتمد يف �شرطة دبي حل�شر مهدد�ت �ل�شمعة 
�ملوؤ�ش�شية و�آلية �ل�شتثمار يف �لفر�س �لد�عمة لها وتطرق �ىل منهجية 

�شياغة �لر�شالة �لإعالمية يف �شرطة دبي.
كما قدم نبذة مف�شلة عن منهجية ت�شميم �ملبادر�ت �ملجتمعية �لد�عمة 
عمل  نتائج  �أن  موؤكد�   .. دبي  �شرطة  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  لرب�مج 
لها  كان  �إيجابية  منطية  �ىل  ت�شر  �ملا�شي  �لعام  خالل  �لآليات  هذه 
مردودها على �رتفاع معدلت �لثقة يف موؤ�ش�شة �شرطة دبي و�ل�شعور 

بالأمن و�لر�شا �لعام عن �خلدمات �لتي تقدمها. 

�صاحي خلفان يطلع على جتربة اإدارة ال�صمعة يف �صرطة دبي 

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شارقة  ف��ت��ي��ات  ���ش��ج��اي��ا  �خ��ت��ت��م��ت 
�شابقاً(  بال�شارقة  �لفتيات  )م��ر�ك��ز 
فروع  �أقيم يف  �ل��ذي  �ل�شتاء  برنامج 
�ل�����ش��ارق��ة وك��ل��ب��اء وخ��ورف��ك��ان حتت 
وبهدف   ، �لغيوم  بني  �شتاوؤِك  �شعار 
و�إبر�زها  �لفتيات  مو�هب  �كت�شاف 
�إىل جانب تاأهيلهن لفتح م�شروعهن 

�خلا�س من خالل ور�س متنوعة.
�أقيم  �ل������ذي  �ل���ربن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 
دي�شمرب   21 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 
 2015 ي��ن��اي��ر   7 وح���ت���ى   2014
مهار�ت  ور���ش��ة  منها  متنوعة  ور���ش��اً 
��شنع  وور���ش��ة  �ل��د�خ��ل��ي،  �لت�شميم 
جانب  �إىل  �ل��ك��رت��ون��ي��ة،  �شخ�شيتك 
و�ملاكياج  �لتنكرية،  �لأزي���اء  ت�شميم 
�لكعك  ت���زي���ني  وف����ن  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي، 
�لديكوباج،  ف��ن  ور���ش��ة  ع��ن  ف�����ش��اًل 
�لتجارية،  �مل�شاريع  �إن�شاء  يف  وور���س 
�ل��ب��ح��ث عن  �إىل رح��ل��ة  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل���ك���ن���ز، و�ل����ع����دي����د م����ن �ل����رح����الت 

�لرتفيهية. 
خالد  بنت  عائ�شة  �ل�شيخة  وق��ال��ت 
�شجايا  م�����ش��اع��د  م��دي��ر  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 

�لرب�مج  ت��الق��ي  �ل�����ش��ارق��ة:  ف��ت��ي��ات 
�لتدريبية �لتي تنظمها �شجايا فتيات 
�ل�شارقة �إقباًل كبر�ً من �لفتيات يف 
خمتلف مناطق �لإم��ارة، وقد �شعينا 
�لربنامج  ت�شمني  �إىل  �لعام  هذ�  يف 
�لتي  �ملو�شوعات  من  لعدد  �ل�شتائي 

ت�شاعد �لفتيات على �كت�شاب �خلربة 
فيها، مبا يوؤهلهن لفتتاح �أعمالهن 
ذلك  يف  مب��ا  �خل��ا���ش��ة،  وم�شاريعهن 
بال�شعر،  و�لعناية  �لتجميل  م�شاريع 
وحياكة  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف،  و�ل��ت�����ش��وي��ر 
وتزيني  �حل��ل��ي،  وت�شميم  �لن�شيج، 

خالل  ن�����رى  �أن  ون�����اأم�����ل  �ل���ك���ع���ك، 
ر�ئ���دة  م�����ش��اري��ع  �ل��ق��ري��ب  �مل�شتقبل 
�ل��ل��و�ت��ي �لتحقن  �ل��ف��ت��ي��ات  ت��دي��ره��ا 
للم�شاهمة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  ب��رب�جم��ن��ا 
يف ت��ن��م��ي��ة �ق��ت�����ش��اد دول����ة �لإم�����ار�ت 
وت���وف���ر م�شادر  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

دخل جّيدة .
ع����ل����ى ه����ام���������س �حل����ف����ل �خل���ت���ام���ي 
�شجايا  �بنة  عت  وقَّ �ل�شتاء،  لربنامج 
�شديقتينْها  م���ع  �ل����زرع����وين  خ��ول��ة 
وع��ل��ي��اء �حلمادي  �جل���اب���ري  م���رمي 
ك��ت��اب��ه��ن �مل�������ش���رتك ����ش���غ���ر�ت على 

�لكتابة �ل�شادر عن �شديقات للن�شر 
�لأ�شتاذة  �شعادة  وبح�شور  و�لتوزيع 

�شاحلة غاب�س. 
لربنامج  �خلتامي  �حلفل  �أن  يذكر 
�شجايا �جلديد  �أقيم يف فرع  �ل�شتاء 
ر  و�ملقرَّ �ل��ق��ر�ئ��ن  مبنطقة  �ل��ك��ائ��ن 

�لر�بعة  �ل�����ش��اع��ة  ر���ش��م��ي��اً  �ف��ت��ت��اح��ه 
�خلمي�س  ي��وم  م��ن  ع�شر�ً  و�لن�شف 
 ،2015 ف�����رب�ي�����ر   19 �مل������و�ف������ق 
للجميع  ع���ام���ة  �ل����دع����وة  و���ش��ت��ك��ون 

حل�شور حفل �فتتاح �ملركز. 
فتاة   200 �ل��ربن��ام��ج  يف  و���ش��ارك��ت 

مم��ن ت����رت�وح �أع��م��اره��ن ب��ني 12-
فتيات  �شجايا  ف��روع  ع��ام��اً، من   18
وكلباء،  �ل�شارقة،  م��دن  يف  �ل�شارقة 
وخ��ورف��ك��ان، وب���و�ق���ع 83 ف��ت��اة من 
 19 �إىل  بالإ�شافة  �ل�شارقة  مدينة 
و61  �ل��و���ش��ط��ى،  �ملنطقة  م��ن  ف��ت��اة 
ف���ت���اة من  ك���ل���ب���اء، و31  م����ن  ف���ت���اة 

خورفكان. 
�ل�شارقة  ف��ت��ي��ات  ���ش��ج��اي��ا  �أن  ي��ذك��ر 
ت��ن��م��ي��ة مو�هب  ر�ئ�����دة يف  م��وؤ���ش�����ش��ة 
 18 �إىل   12 ع���م���ر  م����ن  �ل���ف���ت���ي���ات 
�لف�شاء�ت  خمتلف  يف  وذل���ك  ع��ام��اً 
وت���ع���م���ل حت����ت مظلة  �لإب�����د�ع�����ي�����ة، 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل�����ش��وؤون �لأ����ش���رة، 
2004 ك����اإد�رة  ت��اأ���ش�����ش��ت ع���ام  وق���د 
���ش��م��ن م��ر�ك��ز �لأط���ف���ال ث��م �أعلنت 
�لأط��ف��ال يف  م��ر�ك��ز  ع��ن  ��شتقاللها 
قرينة  م���ن  �إد�ري  ب���ق���ر�ر   2012
�ل�شارقة،  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
لرتكيز  وذل�����ك  �لأ������ش�����رة،  ل�������ش���وؤون 
�شائر  وت�شخر  �لفتاة  على  �جلهود 
باعتبارها  ل��ه��ا  �مل��ت��اح��ة  �لإم��ك��ان��ي��ات 

�أمل �حلا�شر و�مل�شتقبل.

•• ال�صارقة-وام:

�أطلقت د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة بال�شارقة م�شروع 
�ليزو  ملتطلبات  وف��ق��ا  �ملتكاملة  �لأن��ظ��م��ة  تطبيق 
 18001 و�لو���ش��ا���س   14001 و�لي����زو   9001
بهدف تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لإد�رية يف جمالت 
وذلك  �ملهنية  و�ل�شحة  و�ل�شالمة  و�لبيئة  �جل��ودة 
�لإد�رة  معاير  تطبيق  يف  �شيا�شتها  م��ع  �ن�شجاما 

�ملتميزة بكافة �أ�شكالها.
و�أع����رب �مل��ه��ن��د���س ���ش��ع��ادة ���ش��الح ب��ن ب��ط��ي �ملهري 
�لجتماع  خ��الل  و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئ��رة  رئي�س 
�لذي عقد �أم�س �لأول مبقر �لد�ئرة عن �أمله يف �أن 
يكون تطبيق هذ� �مل�شروع م�شلحة جلميع �ملعنيني 
خدماتها  من  و�ل�شتفادة  �ل��د�ئ��رة  مع  و�ملتعاملني 
بيئة  �ىل  للو�شول  روؤيتها  مع  متو�فقا  و�ن�شطتها 

عمر�نية مثلى.

�ملهند�س خالد  �ل��ذي ح�شره  و�أك��د خالل �لجتماع 
وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  وم���در�ء  �ل��د�ئ��رة  مدير  بطي  ب��ن 
�لأق�����ش��ام وك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني �أن ه���ذ� �مل�����ش��روع يوؤكد 
و�جلودة  �لتميز  ثقافة  ن�شر  على  �ل��د�ئ��رة  ح��ر���س 
ووجه  �مل�شتويات  خمتلف  على  �مل�شتمر  و�لتح�شني 
كافة �مل�شاركني يف �لجتماع ب�شرورة تنفيذ �مل�شروع 
وفقا لالإطار �لزمني �ملخطط له و�لعمل على �لتغلب 
على جميع �ملعوقات يف �شبيل حتقيق �هد�ف �مل�شروع. 
و�أ�شاد بجهود فريق �لعمل بالد�ئرة برئا�شة فاطمة 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مكتب  رئي�س  �حل�����ش��ان 
بالد�ئرة ملا بذلوه من �عد�د وحت�شر�ت �أ�شهمت يف 
�ل��ذي يعترب  �للقاء  �مل�شروع وعقد هذ�  �إط��الق هذ� 
بد�ية لربنامج يتم من خالله �ل�شعي للو�شول �ىل 
مع  �لفريق  تو��شل  �ىل  �إ�شافة  �لإيجابية  �لنتائج 
برنامج  تقدمي  �جل  من  للم�شروع  �ملنفذة  �ل�شركة 
�شهاد�ت  جمموعة  �ىل  للو�شول  �أه��م��ي��ة  ذ�ت  عمل 

�لي����زو �ل��ع��امل��ي��ة. و����ش��ت��ع��ر���س �مل��ه��ن��د���س حم��م��د �أبو 
�هد�ف  للم�شروع  لل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  ح�شنه 
�مل��ت��وق��ع��ة م���ن تطبيقه  �ل���ف���و�ئ���د  �مل�������ش���روع و�أب�������رز 

و�لوحد�ت �لتنظيمية و�ملتعاملني مع �لد�ئرة.
�جلودة  و�إد�رة  �ملتكاملة  �لأن��ظ��م��ة  ع��ن  ن��ب��ذة  وق���دم 
باأن  ت�شمن  �ل��ت��ي  �لطريقة  وه��ي   9001 ل��الأي��زو 
وتطوير  لت�شميم  �ل�����ش��روري��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات  جميع 
�خلدمات و�لعمليات يف �لد�ئرة فعالة وتعمل بكفاءة 
 14001 ل��الأي��زو  �لبيئة  �إد�رة  �ن  �ىل  م��ن��وه��ا   ..
خمطط  ب�شكل  �لبيئية  �ل��رب�م��ج  لإد�رة  ن��ظ��ام  ه��ي 
و���ش��م��ويل وم��وث��ق وي��ت��م م��ن خ��الل��ه �ل��رتك��ي��ز على 
�لآثار �لبيئية �لناجتة من �أن�شطة �لد�ئرة و�ن �إد�رة 
18001 هو  �ملهنية لالأو�شا�س  و�ل�شحة  �ل�شالمة 
�ملرتبطة  �لعمل  خم��اط��ر  �إد�رة  م��ن  للوقاية  ن��ظ��ام 

باأن�شطة �لد�ئرة.
تطبيق  ف��و�ئ��د  ح�شنه  �أب��و  حممد  �ملهند�س  وت��ن��اول 

و�ل����ذي ميكن   9001 �لأي����زو  �جل����ودة  �إد�رة  ن��ظ��ام 
م��دى قوتها وجمالت  �ل��ت��ع��رف على  م��ن  �ل��د�ئ��رة 
يحتوي  �جل���ودة  ن��ظ��ام  �ن  �ىل  م�شر�   .. �لتح�شني 
على �لتد�بر �لالزمة للتقييم ويحتوي على �أ�ش�س 
تقدير  روؤي��ة ت�شبح حمل  �مل�شتمر ويقدم  �لتح�شني 
م��ن �جل��ه��ات �خل��ارج��ي��ة وي��ق��ل��ل �لأخ���ط���اء و�لوقت 
�ملتعاملني  ث��ق��ة  وي��ح��ق��ق  �لعمليات  لتنفيذ  �ل����الزم 
�لتبعات  �إل��ق��اء  وع��دم  �مل�شئوليات  وي��ح��دد  ور�شاهم 

على �لآخرين ويقلل من عمليات �ملر�قبة.
�لبيئة  �إد�رة  ن��ظ��ام  تطبيق  ف��و�ئ��د  �ىل  ت��ط��رق  ك��م��ا 
على  �ملحافظة  �ىل  تهدف  و�لتي   14001 �لأي���زو 
�آمنة وحت�شني �شورة  نتيجة تطبيق معاير  �لبيئة 
وحتويل  �حل�شنة  �شمعتها  م��ن  ي��زي��د  مم��ا  �ل��د�ئ��رة 
�إىل مو�د مفيدة  �ل�شيئة  �لبيئية  �ل�شمعة  ذ�ت  �مل��و�د 
و�ل�شتغالل  �لبيئية  �ملخاطر  �ملتعاملني  وجتنيب 
�شغوط  وتخفيف  و�خلدمات  �خل��ام  للمو�د  �لأمثل 

خالل  من  �لبيئي  �لأد�ء  وحت�شن  �لبيئية  �لقو�نني 
و�ل��ت��خ��ل��ي عن  ل��ل��ه��و�ء  �لن��ب��ع��اث��ات  تقلي�س م��ع��دل 
�لبيئي  �ل��وع��ي  وزي�����ادة  بالبيئة  �مل�����ش��رة  �ل��ن��ف��اي��ات 
�لقانونية  باملتطلبات  وتعريفهم  �ل��ع��ام��ل��ني  ل���دى 
�حلر�ري  �لحتبا�س  م�شكلة  معاجلة  يف  و�مل�شاهمة 
م�شتقبل  تهدد  �أ�شبحت  �لتي  �لأوزون  طبقة  وثقب 
�لأجيال �لقادمة من خالل توفر �لأ�ش�س �لد�عمة 
��شتعر��س  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ومت  �جل���ه���ود.  ل��ت��ل��ك 
و�ل�شحة  �ل�����ش��الم��ة  �إد�رة  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  ف���و�ئ���د 
مقومات  وقاية  بهدف   18001 �لأو�شا�س  �ملهنية 
�لإنتاج �لب�شرية من �لأ�شر�ر �لناجمة عن خماط�ر 
�أو  و�لإ���ش��اب��ات  �حل���و�دث  �إىل  تعر�ش�ها  �لعمل مبنع 
�لتي  �لالزمة  �لحتياطات  و�تخاذ  �ملهنة  لأمر��س 
�آمنة بالوق�اية من �ملخاطر وتعمل  تهيئ بيئة عمل 
�لتي  �ملبالغ  توفر  طريق  عن  �لتكلفة  خف�س  على 
م��ن ح��ل حملهم  وت��دري��ب  �مل�شابني  تنفق يف ع��الج 

للحو�دث  نتيجة  �ل�شائع  �لوقت  توفر  �ىل  ��شافة 
�ملحلية  �ملعاير و�لقو�نني  و�لإ�شابات و�لتو�فق مع 
وتقليل �حتمال حدوث �ملخاطر و�لتطور يف �ملفاهيم 
�للو�ئح  مع  للتو�فق  �خلارجية  �ملر�قبة  جم��رد  من 
�لقو�نني  �لذ�تي مع  �لتو�فق  �إىل �شمان  و�لقو�نني 

و�لتح�شني �مل�شتمر.
�أبو ح�شنة خالل �لجتماع  وتطرق �ملهند�س حممد 
�ىل �ملر�حل �لرئي�شية �لالزمة لتنفيذ �مل�شروع �أهمها 
و�لتوعية  و�ل��رب�م��ج  �ل��ف��ج��و�ت  وتقييم  �لتح�شر 
للح�شول  و�لتقييم  �لد�خلي  و�لتدقيق  و�لتوثيق 

على �ل�شهاد�ت و�غالق �مل�شروع.
�ملنفذة  و�ل�شركة  بالد�ئرة  �لعمل  فريق  و�شيو��شل 
من  �لقادمة  �لفرتة  خ��الل  �شويا  �لعمل  للم�شروع 
خ����الل و���ش��ع ب��رن��ام��ج خ��ا���س ي��ت��م خ��الل��ه تنظيم 
و�ملحا�شر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �لعمل  ور���س  من  جمموعة 

حول تفا�شيل �مل�شروع وحتى �كتماله.

•• دبي-الفجر :

بالدور  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  �ثنت   
ت��ق��دم��ه��ا جمعية  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات 
من  ب��دب��ي  د�ون  ملتالزمة  �لم����ار�ت 
ل����ذوي متالزمة  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ات 
جهود  دع����م  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  د�ون 
�خلدمات  ت���ق���دم  �ل���ت���ي  �جل��م��ع��ي��ات 
�لن�������ش���ان���ي���ة و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة ل�����ذوي 

متالزمة د�ون وذوي �لعاقة.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��زي��ارة �لتفقدية 
�لتي قام بها �أم�س وفد من موؤ�ش�شة 
�جتماعية  م���ب���ادرة  يف  دب���ي  ت��اك�����ش��ي 
�لقانوين  �مل�شت�شار  برئا�شة  ر�ئ���دة 
�ل�شوؤون  مدير  �لرحيم  عبد  �شامل 

دبي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  يف  �لقانونية 
مل��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة يف ج��م��ر� وك����ان يف 
��شتقبال �لوفد �ل�شيد �أحمد �شاهني 
حممود  و�ل�����ش��ي��د  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
عطو�ن �لد�ري �لتنفيذي باجلمعية 

و�لع�شاء .
وق��دم �ل��وف��د خ��الل �ل��زي��ارة �شهادة 
لدورها  للجمعية  وع��رف��ان  تقدير 
�لر�ئد يف خدمة ذوي متالزمة د�ون 

على م�شتوى �لدولة.
�ملدير  وق��دم  بالوفد  �لرتحيب  ومت 
�لعر�س  ���ش��اه��ني  �ح��م��د  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل���ت���ق���دمي���ي جل���م���ع���ي���ة �لإم�����������ار�ت 
ملتالزمة د�ون و�خلدمات و�لأن�شطة 
�ل����ت����ي ت����ق����وم ب���ه���ا �جل���م���ع���ي���ة منذ 

ل�����ذوي م��ت��الزم��ة د�ون  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
ولأ�شرهم.

�ل�شر  �م��ني  �ل�شايف  ��شامة  و�ع���رب 
�ملبادرة  ل��ه��ذه  ت��ق��دي��ره  ع���ن  �ل���ع���ام 
تالحم  �ه��م��ي��ة  وم���وؤك���د  ب��ه��ا  م�شيد 
مع  و�ل��ع��ام��ة  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
حتمل  يف  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 
فلذ�ت  جتاه  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 

�لأكباد .
ملتالزمة  �لإم����ار�ت  جمعية  ورف��ع��ت 
�شبتمرب  يف  �إ����ش���ه���اره���ا  م��ن��ذ  د�ون 
2006 خلدمة ذوي متالزمة د�ون 
يف �لدولة �شعار وهو حترير �لقدر�ت 
�لكامنة و�عتمادها يف ر�شالتها على 
دم���ج ومت��ك��ني ذوي م��ت��الزم��ة د�ون 

�إمكاناتهم  �أق�شى  �إب���ر�ز  خ��الل  م��ن 
�أع�شاء  ل��ي�����ش��ب��ح��و�  وم���ه���ار�ت���ه���م 
فاعلني ومنتجني يف �ملجتمع وتعمل 
��شرت�تيجية  خ���الل  م��ن  �جلمعية 
تهدف �إىل توفر �لرب�مج �لتعليمية 
�لعمل  �شوق  يف  و�لدمج  و�لعالجية 
�لجتماعية  �لأن�������ش���ط���ة  وت���ع���زي���ز 
�لأ�شر  ودع���م  �ملختلفة  و�لفعاليات 
و�ل���ت���وع���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل����دم����ج 
�لتعليمي و��شتد�مة �ملو�رد من �أجل 
�لر�مية  �لأه���د�ف  حتقيق  ��شتمر�ر 

خلدمة ذوي متالزمة د�ون.
توعية  �إىل  �جل���م���ع���ي���ة  وت���ت���ط���ل���ع 
ودمج  د�ون،  ب�����م��ت��الزم��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
�ملجتمع  يف  �مل�����ت�����الزم�����ة  �أط������ف������ال 

لي�شاركو� يف عملية �لنتاج، وتطوير 
وم��ت��اب��ع��ة �ل���رب�م���ج �ل���رتب���وي���ة بني 
نوعية  وحت�����ش��ني  و�مل���ع���ل���م،  �لأه������ل 
و�لعمل  حقوقهم  وح��ف��ظ  حياتهم 
و�كت�شاف  م�شلحتهم،  حتقيق  على 
م��ه��ار�ت��ه��م �ل��ك��ام��ن��ة و�ل��ع��م��ل على 
تنظيم  وذل��ك من خالل  تطويرها، 
جمموعة من �لأن�شطة �لجتماعية 
�ىل  �إ�شافة  و�لثقافية،  و�لريا�شية 
متعددة،  �أب���ع���اد  ذ�ت  ب��ر�م��ج  �إع�����د�د 
ي�شارك فيها �لأهايل و�أفر�د �ملجتمع 
وتقدمي  �ل���ق���ر�ر،  �أ���ش��ح��اب  ل�شيما 
�لأبحاث  على  �لقائمة  �ل�شت�شار�ت 
و�لجتاهات �حلديثة، و�إن�شاء قاعدة 
د�ون يف  �أف��ر�د متالزمة  بيانات عن 

و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  وعقد  �لدولة، 
�ملوؤ�ش�شات  م���ع  �خل������رب�ت  ل���ت���ب���ادل 
د�خل  �مل��ت��الزم��ة  ب�����ش��وؤون  و�ملهتمني 

�لدولة وخارجها.
وق�����د ت��اأ���ش�����ش��ت ج��م��ع��ي��ة �لم�������ار�ت 
ملتالزمة د�ون يف يناير 2005 حتت 
رعاية حرم �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
�ل�شيخة منال بنت حممد بن  �شمو 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����ش��ة  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
عام  نفع  جمعية  وه��ي  للمر�أة.  دب��ي 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  باإ�شر�ف 
300 عائلة  ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ت��دع��م 
من  �بتد�ًء  �جلن�شيات،  خمتلف  من 

�لأ�شهر �لأوىل.

اأقيم يف فروع ال�شارقة وكلباء وخورفكان

�صجايا فتيات ال�صارقة تختتم برنامج ال�صتاء مب�صاركة 200 فتاة اإماراتية

تخطيط ال�صارقة تطلق م�صروع تطبيق الأنظمة املتكاملة

موؤ�ص�صة تاك�صي دبي ت�صيد بالدور الجتماعي جلمعية 
المارات ملتالزمة داون 

•• اأبوظبي -وام:

ينظم فرع �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت يف �أبو ظبي م�شاء �ليوم يف قاعة عبد 
باأبو ظبي..�أم�شية  �آل نهيان  �هلل عمر�ن ترمي يف مقر �لحت��اد يف مع�شكر 
لالإعالمي و�لباحث �مل�شري حممد �شم�س �لدين �شالم يقدم فيها عر�شا 
لكتابه �جلديد �أبو ظبي: هدير �لفورمول � يوميات �شحفي يف درة �ل�شرق 
�أبو  يف  و�لنهو�س  �لتنمية  م�شرة  من  جانبا  و�لتحليل  بالر�شد  يتناول   .

ظبي .

مراكز الأطفال تختتم 
مع�صكر ال�صتاء لالأطفال

•• ال�صارقة-وام:

�إد�رة  �لذي نظمته  �شتاء ممتع  �ل�شتاء لالأطفال  �ختتمت فعاليات مع�شكر 
بال�شارقة  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  �إد�ر�ت  �إح��دى  �لأط��ف��ال  مر�كز 
مبركز �لطفل يف حلو�ن خالل �إجازة نهاية �لف�شل �لدر��شي �لأول للطلبة 
م�شتهدفا �لأطفال من 6-12�شنة. و قد بد�أ حفل �خلتام �م�س قبل �لول 
و�شاحب  �ملع�شكر  فعاليات  حول  مرئي  عر�س  تقدمي  و  �لوطني  بال�شالم 
حفل �خلتام فعاليات متنوعة منها �لر�شم على �لوجوه و�للعب مع �ملهرج 
وجمعان  وليفة  �شخ�شيات  مع  �ل�شور  �لتقاط  و  �لكرتونية  و�ل�شخ�شيات 
قد  للمع�شكر  �خلتامي  �لأ�شبوع  كان  و  �لتطوعي.  مو�ليف  لفريق  �لتابعة 
��شتمل على �لعديد من �لأن�شطة �لريا�شية و�لتدريبات يف �للياقة �لبدنية 
�لثقافية  �لور�س  �إىل  بالإ�شافة  �لفرن�شية  �للغة  يف  �لتدريبية  و�ل���دور�ت 
�لتي نفذها كل من ح�شني  �ليدوية و�لفنية منها ور�شة �لرمال  و�حل��رف 
وتعرف   1971 فريق حد�ئق  �لك�شادي من  يحيي  ورع��د  �جلابري  �أحمد 
زجاجية  قو�لب  يف  م�شغرة  حد�ئق  ت�شميم  مهارة  �إىل  �لأط��ف��ال  خاللها 
وزر�عة نباتات حتاكي �لبيئة �لإمار�تية . كما �أقيمت ور�شة بعنو�ن تعرف 
�إىل جند�م �لتي نفذها قي�س �شدقي - �ملوؤ�ش�س و�ملدير �لإد�ري يف بيج فلب 
للن�شر معرفا �لأطفال على �شخ�شيات جند�م وهي جم�شمات ل�شخ�شيات 
كرتونية من م�شل�شل كرتوين ياباين وكيفية تركيب �لقطع �لبال�شتيكية 
لهذه �ملج�شمات ويف �جلانب �لعملي قام �شدقي برتكيب جزء من جم�شم 
ل�شخ�شية كرتونية و��شتكمل �لأطفال �لجز�ء �لباقية له وفق �لإر�شاد�ت 

�ملرفقة مع �ملج�شم.

اأم�صية يف احتاد الكتاب يف اأبوظبي
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليه/�شي�شتم لالن�شاء�ت- �س ذم م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم 

�لربعاء 2015/1/14 �ل�شاعة 12:00  ظهر�

�و  م��ذك��ر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�شيكون  �لق��ل، ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري،  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
  2014/5739 عمايل جزئي
 2014/5724 عمايل جزئي

 2014/5845 عمايل جزئي 
2014/5860 عمايل جزئي
2014/5741 عمايل جزئي
2014/5851 عمايل جزئي
2014/5898 عمايل جزئي
2014/5737 عمايل جزئي
2014/5742 عمايل جزئي
2014/5844 عمايل جزئي
2014/5730 عمايل جزئي
2014/5854 عمايل جزئي
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��شم �ملدعي
 غيليغيد�ر دور�ن تاندوق

كاليانيور �شريكانت باي كاليانبور 
في�شو�نات باي 
�شونى فارغي�س

نا�شر بلو�س عبد�لرحمن
عبد�حلفيظ ب�شتان خان

بالل ريا�س ر�نا ريا�س �حمد
هر� �شاروب �شينغ

�نوب �شينغ كارتار �شينغ
حممد �كرم حكام خان

جايندر� كوتيغار
بر�ي�شي �نتو ذ�تيلماندي

�نتوجون كونات �شيتيالبيلى كونات لونابات

مبلغ �ملطالبة
 26122 درهم + تذكرة �لعودة

39190 درهم �شامل تذكرة �لعودة

30336 درهم �شامل تذكرة �لعودة
50416 درهم �شامل تذكرة �لعودة

15749 درهم +  تذكرة �لعودة
30619 درهم �شامل تذكرة �لعودة

20397 درهم + تذكرة �لعودة
34935 درهم + تذكرة �لعودة
20708 درهم + تذكرة �لعودة

57915 درهم �شامل تذكرة �لعودة
27696 درهم �شامل تذكرة �لعودة
37382 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد 11304 بتاريخ 2015/1/11

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

�لتوكل لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1020138 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11304 بتاريخ 2015/1/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شالم جللب �ليدي �لعاملة

رخ�شة رقم:CN 1508968 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شالح عبد�هلل مبارك �ل�شناين من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح عبد�هلل مبارك �ل�شناين من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر�شيدة حممد حممد ناجم %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*3.5 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شالم جللب �ليدي �لعاملة
AL SALM MANPOWER RECRUITMENT

�ىل/�ل�شالم جللب �ليدي �لعاملة ذ.م.م
AL SALM MANPOWER RECRUITMENT LLC

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

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

العدد 11304 بتاريخ 2015/1/11

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

رخ�شة رقم:CN 1002310 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة معاذ �شالح عبد�هلل مبارك �ل�شناين %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شالح عبد�هلل مبارك �ل�شناين من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح عبد�هلل مبارك �ل�شناين من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من 0 �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*3.50 �ىل 1*1

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

AL TAAWON CENTRE
�ىل/مركز �لتعاون ذ.م.م

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

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

العدد 11304 بتاريخ 2015/1/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شما �لبرت�ء لل�شيانة �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1666627 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مو�شى ب�شرى �لعو�شي �حمد �لعلوي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ماجد م�شطفى حافظ م�شطفى %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم خلف ��شماعيل

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شما �لبرت�ء لل�شيانة �لعامة

SAMA AL BATRAA GENERAL MAINTENANCE
�ىل/�شما �لبرت�ء لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

SAMA AL BATRAA GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11304 بتاريخ 2015/1/11

اإعــــــــــالن
فا�شل  عبد�هلل  خالد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم:CN 1012475 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 40*60

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة خالد عبد�هلل فا�شل للمقاولت �لعامة
�ىل/خالد عبد�هلل فا�شل لل�شيانة �لعامة

KHALID ABDULLA FADEL GENERAL MAINTENANCE

�ىل   223 رقم  حمل   33 رقم  �ر�س  يثي  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
 26 ق  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  للمالك  يثي  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة 

مكتب 174
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملحامي �شمر كنعان
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2014/11/4م       �ملودعة حتت رقم: 220818 
با�ش��م:�شركة �ي تي وورك�س ذ.م.م 

 �جلن�شية :�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وعنو�نه :�مارة دبي - تيكوم - مكتب رقم 706 ملك �يكون توز ،

 �س.ب: 213073 - هاتف: 043697577 ، فاك�س: 3697576
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تركيب  و�شيانتها  �لد�خلي  �لت�شال  �شبكات  وتركيب  و�شيانتها  و�ملر�قبة  �لم��ن  و�جهزة  معد�ت  تركيب 
معد�ت �نظمة �لت�شال �ل�شلكي و�لال�شلكي وتركيب معد�ت و�جهزة �لذ�عة و�لتليفزيون و�ل�شينما و�مل�شرح 

و�شيانتها .
�لو�ق�عة بالفئة: 38

 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل مبتكر باللون �لزرق ومن حتته كلمة IT WORKS باللغة 
�لجنليزية ب�شكل وبلون مميز .

�ل�ش��رت�طات:دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  يناير 2015 العدد 11304

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملحامي �شمر كنعان
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2014/11/4م       �ملودعة حتت رقم: 220817 
با�ش��م:�شركة �ي تي وورك�س ذ.م.م 

 �جلن�شية :�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وعنو�نه :�مارة دبي - تيكوم - مكتب رقم 706 ملك �يكون توز ،

 �س.ب: 213073 - هاتف: 043697577 ، فاك�س: 3697576
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تركيب وجتميع و�شيانة و��شالح �جهزة �حلا�شوب و�لجهزة �لكهربائية و�للكرتونية يف �ملباين �لن�شائية .
�لو�ق�عة بالفئة: 37

 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل مبتكر باللون �لزرق ومن حتته كلمة IT WORKS باللغة 
�لجنليزية ب�شكل وبلون مميز .

�ل�ش��رت�طات:دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  يناير 2015 العدد 11304

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  يناير 2015 العدد 11304
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�لأمني  �لرّي�س،  طّيب  �شعادة  ��شتلم 
�ل���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة �لأوق��������اف و����ش���وؤون 
3 ماليني  ب��ق��ي��م��ة  ت���ربع���اً  ��ر  �ل��ق�����شّ
درهم من �شعادة �لدكتور غيث هامل 
�آل غيث ممثاًل عن �شركة ، لتغطية 
كاملة  فيال  وجتهيز  �إن�شاء  تكاليف 
قرية  �أول  �لعائلة،  قرية  م�شروع  يف 
وقفية يف �إمارة دبي، و�أحدى �مل�شاريع 
و�شوؤون  �لأوقاف  ملوؤ�ش�شة  �حل�شارية 
دعمها  �إط��ار  يف  تدخل  �لتي  ر  �لق�شّ
للتنمية  دب��ي  حكومة  ل�شرت�تيجية 

�لب�شرية.
كاماًل  باملبلغ  �شيك  ت�شليم  وج���رى 
�لرّي�س،  بها طّيب  ق��ام  زي���ارة  خ��الل 
�لأم�������ني �ل����ع����ام مل��وؤ���ش�����ش��ة �لأوق�������اف 
جلوريا  فندق  �إىل  ر،  �لق�شّ و���ش��وؤون 
�شعادة  ��شتقباله  يف  ك��ان  حيث  دب��ي، 
�لدكتور غيث �آل غيث نائب �لرئي�س 
للغيث �لقاب�شة ، ور�فق �لأمني �لعام 
كل من �أحمد �أبو �شهاب، مدير �إد�رة 
�لكمز�ري،  وحم��م��د  �ل��وق��ف،  تنمية 
�لعامة  �ل����ع����الق����ات  ق�������ش���م  رئ���ي�������س 

و�لت�شويق يف �ملوؤ�ش�شة.
ومن جانبه عر�س مقابلة تلفزيونية 
�هلل  ب��اأذن  له  للمغفور  �حلا�شر  على 
ت��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
�إذ دع���ا فيها  ث���ر�ه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
وم�شاندة  �خل��ر  لعمل  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�حل�شور  ف��ي��ه��ا  وح�����ث  �مل���ح���ت���اج���ني 
�لوقف  �مل�شاركة يف  و�مل�شاهدين على 
���ش��ع��ادة �لدكتور  ،ك��م��ا دع���ا  �خل���ري 
�لرئي�س  نائب  غيث  �آل  هامل  غيث 
ل��ل��غ��ي��ث �ل��ق��اب�����ش��ة رج�����ال �لأع���م���ال 
و�ل�شركات  �لم��������الك  و�أ�����ش����ح����اب 
�لوقفية  �مل���������ش����روع����ات  دع������م  �إيل 
�مل����ال يف وجوه  ب���ال���دول���ة وت��وظ��ي��ف 
�لربو�لإح�شان، كتاأ�شي�س بنى وقفية 
جمالت  يف  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ت��خ��دم 
و�شحية  وت���ع���ل���ي���م���ي���ة  �ج���ت���م���اع���ي���ة 

وغرها.
وطن  وه���ب���ن���ا  هلل  �حل����م����د   : وق�������ال 

معطاء وقيادة �أياديها بي�شاء �متدت 
بها  و�ق��ت��د�ًء  و�ل����د�ين  �لقا�شي  �إىل 
عاهدنا �هلل و�نف�شنا على بذل �لغايل 
�لإن�شاين  �لعمل  �أج��ل  من  و�لنفي�س 
و�خل����ري و�مل�����ش��ارك��ة ول���و ب��ج��زء يف 

دعم �ملحتاجني .
هذ�  ��شتكمال  وي�شرفنا  ي�شعدنا  و   

�ل���دور يف عمل �خل��ر،ول��ق��د وظفت 
لالأيتام  فيال  بناء  يف  �ملبلغ  �ملوؤ�ش�شة 
باإمارة دبي وتغطية نفقات ت�شغيلها.

وتابع �لغيث نحن نقدر ونثمن �لدور 
�ل����ذي ت��ق��وم ب���ه م��وؤ���ش�����ش��ة �لوق����اف 
و�������ش������وؤون �ل���ق�������ش���ر ب����دب����ي وم�����دى 
�مل�شد�قية وت�شهيل �لجر�ء�ت باإيعاز 

من �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب 

�لوزر�ء، حاكم دبي .
�ل��دك��ت��ور غيث  �أك��د  كلمته  ويف ختام 
م�شاريع  ت��ن��م��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  ع��ل��ى 
�لن�شاطات  جميع  وت�شجع  �لأوق���اف 

وتعزز   ، �ل�����رب  و�أع�����م�����ال  �خل����ري����ة 
ياأمن  �ل����ذي  �ل��ت��ك��اف��ل �لج��ت��م��اع��ي 
�ملجتمع  لأف�����ر�د  و�ل���ت���اأزر  �ل���رت�ب���ط 
وخ��ل��ق �أج����و�ء م��ن �ل��رح��م��ة و�لألفة 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، وحت���ق���ي���ق �أه���د�ف���ه���ا 
�ل�شرت�تيجية، وتدير �ملوؤ�ش�شة عدد�ً 
�ل��ت��ي ت��زخ��ر بالإبد�ع  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن 
و�لتفوق و�لعمل �جلماعي لالرتقاء 
لتاأ�شيل  �خل������دم������ات  مب�������ش���ت���وى 

م�شد�قيتها.
�لأمني  ��شتعر�س  �ل���زي���ارة،  وخ���الل 
�ل��ع��ام ف��ك��رة م�����ش��روع ق��ري��ة �لعائلة، 
�ملقبلة،  ل��ل��م��رح��ل��ة  �ل��ع��م��ل  وخ���ط���ة 
وهيكلية عمل �مل�شروع ، وتطرق �إىل 
ل�شركة  �ل��ر�ق��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �للفتة 
�لغيث �لقاب�شة ودورهم �لر�ئد على 
و�مل�شوؤولية   ، �خل��ري  �لعمل  �شعيد 
�ملنطقة،  �أنحاء  مبختلف  �ملجتمعية 
و�لأثر �لبالغ �لذي تركته �إ�شهاماتهم 
�ل��ع��دي��د م��ن خمتلف �وج���ه عمل  يف 

�خلر بالدولة وخارجها.
 هذ� وقد �أثنى �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة 
��ر، طيب  �لأوق�������اف و�����ش����وؤون �ل��ق�����شّ
�لري�س، على هذه �ملبادرة �لإن�شانية، 
�لأعمال  رج���ال  ي��ك��رره��ا  �أن  متمنياً 

و�لقادرون يف �لدولة.
و�أ�شاف: �شتوفر قرية �لعائلة �لبيت 
�لآمن لالأطفال �لأيتام يف دبي، وتقدم 
و�لتغذية  �ل�شحية  �خل��دم��ات  ل��ه��م 
 ، �لجتماعية  و�لرعاية  و�لتعليمية 
منطقة  يف  تقع  �لقرية  �أن  مو�شحاً 
�لورقاء 3 و�شت�شم 16 فيال ي�شكنها 
�لأطفال، �إ�شافة �إىلح�شانة �أطفال، 
ومنطقة ترفيهية متكاملة، ومر�فق 
طبية للحالت �لطارئة مع ممر�شة 

مقيمة.
لكل  حقيقياً  بيتاً  �مل�شروع  و�شيوفر 
يتيم، ي�شعر فيه بجو عائلي م�شتقر، 
ويح�شل فيه على جميع �حتياجاته 
بدو�م  �أم��ه��ات  تعيني  م��ع  �لأ�شا�شية، 
�لأطفال،  م��ن  جمموعة  لكل  ك��ام��ل 
�شلوكياً  وتوجيههم  طلباتهم  لتلبية 

و�جتماعياً وتعليمياً. 

•• ال�صارقة -وام:
م�شرح  على  �لرومي  ماجدة  �لفنانة  �لإعالمي  �ل�شارقة  مركز  ي�شت�شيف 
�أول ع��ر���س ف��ن��ي ج��م��اه��ري للنجمة  ي��ن��اي��ر �جل����اري يف   23 ي���وم  �مل��ج��از 
�للبنانية يف �إمارة �ل�شارقة عا�شمة �ل�شياحة �لعربية لعام 2015 برعاية 
�أ�شامة �شمرة مدير مركز �ل�شارقة �لإعالمي  �شركة تالل �لعقارية. وقال 
�لفنية و�لثقافية  ��شت�شافة مثل هذه �لأ�شماء  �ملركز ي�شعى من خالل  �أن 
�لكبرة يف �إمارة �ل�شارقة �إىل �مل�شاهمة �شمن �جلهود �ملختلفة يف و�شع ��شم 

�لإمارة كاأبرز �لوجهات �لثقافية و�لفنية يف �ملنطقة.

•• ال�صارقة -وام:

�لعام  �ل�����ش��ارق��������ة  ل�شرط��ة  �ل��ع��ام��������ة  �ل��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
حول  �ه��دف��ه��ا  ت��رك��زت  توعوي���ة  حمل��ة   21 �مل��ا���ش��ي 
و�أو�شح  و�جلنائية.  و�ملروري���ة  �لجتماعية  �جلو�نب 
�لعالم  �إد�رة  مدير  �خليال  عبد�هلل  �شلطان  �لعقيد 
وتنظيمها  �أن تخطيط �حلمالت  �لعام��ة  و�لعالقات 
يتم وفق روؤى وز�رة �لد�خي��ة ومبا يعمل على حتقيق 
ل�شرط��ة  �لعام��ة  للقيادة  �ل�شرت�تيجي��ة  �لأه���د�ف 
�ل�شارقة. وبني �لعقيد �خليال �أن �حلمالت �لتوعوي��ة 

�لأمنية  للمعطيات  م�شتفي�ش��ة  در��ش��ة  بعد  ج��اءت 
و�ملروري��ة و�ملجتمعي��ة وحتديد �لقطاعات �مل�شتهدف��ة 
بالتن�شيق  �مل�شتخدم��ة  و�لو�شائل  �لزمني��ة  و�لفرتة 
بالتعاون  وكذلك  بالقيادة  �ملعني��ة  �لإد�ر�ت  كاف��ة  مع 
باإمارة  �حلكومي��ة  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  م��ن  ع��دد  م��ع 
�لو�قع  على  ب��الي��ج��اب  �أه��د�ف��ه��ا  لينعك�س  �ل�شارق��ة 
�حلمالت  �أن  و�أ���ش��اف  ب��الإم��ارة.  و�ملجتمعي  �لأم��ن��ي 
�لتوعوي���ة بكاف��ة قطاعاتها كان لها �ملردود �ليجابي 
�ل�شلبي��ة  و�ل�شلوكيات  �لظو�هر  من  ع��دد  خف�س  يف 
�لعالم  �إد�رة  م��دي��ر  و�أ���ش��ار   . و�مل��روري��������ة  �جلنائي��ة 

�إنخف�شت  �جلرمي��ة  ن�شب��ة  �أن  �لعام��ة  و�ل��ع��الق��ات 
يف   8 بن�ش��ة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  يف  �ل��ع��ام  �مل�شتوى  على 
�ملئة ح�شب �لتقرير �ل�شادر من فرع �لإح�شاء باإد�رة 
مر�كز �ل�شرط��ة �ل�شامل��ة للعام 2014 فيما �رتفعت 
�ل�شابات �لبليغ��ة يف �حلو�دث �ملروري��ة 0.02 يف �ملئة 
عن �لعام 2013 ح�شب �لتقرير �لح�شائي �ل�شادر 
�شلطان  �لعقيد  و�أك����د  و�ل���دوري���ات  �مل����رور  �إد�رة  ع��ن 
و�لعالقات  �لع�����الم  �إد�رة  م��دي��ر  �خل���ي���ال  ع���ب���د�هلل 
تفاعل  يكمن يف  توعوي��ة  �أي حمل�ة  �أن جناح  �لعام��ة 
و�شر�ئح��ها  �أطياف��ها  بكاف��ة  معها  �ملجتمع  �أف����ر�د 

حتى  دعمها  يف  �ملبا�شر  و�لإ�شهام  مبقت�شاها  و�لعمل 
ومن  �جلميع.  م�شوؤولي��ة  ف��الأم��ن  �ملنظومة  تكتمل 
مدير  يعروف  بن  �شعيد  ن��ادر  �لنقيب  �أو���ش��ح  جانب�ه 
فرع �لتوعي��ة �أن تنفيذ هذه �حلمالت ياأتي بالتن�شيق 
�حلملة  مب��و���ش��وع��ات  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�ر�ت  م��ع 
موؤ�ش�شات  م��ن  �خلارجيني  �شركائنا  م��ع  وبالتن�شيق 
�ملجتمع �ملدين و�لدو�ئر و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعام��ة 
و�خل��ا���ش�����������ة ب��دع��م وت��ع��زي��ز �أه�����د�ف ه���ذه �حلمالت 
ون�شرها وتعميمها. و�أ�شاف: �أن �حلمالت تنوعت يف 

م�شامينها ح�شب �لحتياجات �لأمني��ة .

مركز ال�صارقة الإعالمي ي�صت�صيف 
ماجدة الرومي على م�صرح املجاز 
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•• ا�صالم اباد-وام:

�فتتح معايل ��شحاق د�ر وزير �ملالية 
�لثالث  �ل��ل��ق��اء  �م�����س  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
لأل���ي���ة �ل��ت��م��وي��ل ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن من 
عقد  �ل���ذي  و�ل��ن��ازح��ني  �لفي�شانات 
 . �ب��اد  با�شالم  �ل����وزر�ء  رئا�شة  مبقر 
عبد�هلل  عي�شى  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
لدى  �لدولة  �شفر  �لنعيمي  �لبا�شة 
�لإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج���م���ه���وري���ة 
�ل���غ���ف���ل���ي مدير  خ��ل��ي��ف��ة  وع�����ب�����د�هلل 
باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع 
�ملعتمدين  �ل�������ش���ف���ر�ء  م����ن  و26 
م��ن �ل����دول �ل��د�ع��م��ه و�ل��ع��دي��د من 
�مل���ن���ظ���م���ات �ل����دول����ي����ة ������ش����اف����ة �ىل 
 . �لباك�شتاين  �جلي�س  م��ن  ممثلني 
و�أكد �شعادة عي�شى عبد�هلل �لبا�شة يف 
كلمة له �أن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  وج��م��ه��وري��ة 
عميقة  تاريخية  بعالقات  ترتبطان 
تت�شم بالتعاون و�لإخاء وتوؤكد مدى 
وتطوير  لتعزيز  و�لهتمام  �حلر�س 
طموحات  يعك�س  مبا  �لعالقات  هذه 
�لبلدين  يف  �لعليا  �لقيادة  وتوجهات 
و�مل�شالح  �لأه���������د�ف  ي���خ���دم  ومب�����ا 
�لتي  �لعالقات  ون��وه �ىل   . �مل�شرتكة 

ت��رب��ط ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�أر�شى  �أن  م��ن��ذ  وب��اك�����ش��ت��ان  �مل��ت��ح��دة 
له  �ملغفور  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س  دعائمها 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�ل�شمو  �ل��ن��ه��ج ���ش��اح��ب  ع��ل��ى  و����ش���ار 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
م�شر�  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�ىل  �رت��ق��ت  �ل��ع��الق��ات  ه���ذه  �أن  �إىل 
�على �مل�شتويات و�شملت كل �ملجالت 
و�لأن�شانية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة . وق����ال ���ش��ع��ادت��ه �نه 

�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناء 
نهيان  �ل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل وعلى �شوء 
باك�شتان  جمهورية  ل��ه  تعر�شت  م��ا 
�لطبيعية  �ل��ك��و�رث  م��ن  �لإ�شالمية 
منذ �شنو�ت ..با�شرت �لدولة يف و�شع 
دعم  برنامج  لتنفيذ  حمكمة  �جندة 
�ل�شمالية  للمناطق  ���ش��ام��ل  ت��ن��م��وي 
�لغربية من خالل �مل�شروع �لإمار�تي 
مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان �ل���ذي �ن��ط��ل��ق يف 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر م���ن ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر عام 

�لقطاعات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   2011
�ملعنية بجمهورية باك�شتان من و�قع 
�حلكومتني  ب��ني  �لر��شخة  �لعالقة 
و��شار   . �ل�����ش��دي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  �ن  �ىل  �شعادته 
م�شروع  �أول  يعد  باك�شتان  مل�شاعدة 
يتوىل تنفيذ م�شاريع �لبنية �لتحتية 
�ملناطق  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 
�ل�شحة  ق��ط��اع��ي  �مل��ت�����ش��ررة خ��ا���ش��ة 
بناء  و�ع���ادة  �مل��ي��اه  وت��وف��ر  و�لتعليم 
�ل���ط���رق و�جل�������ش���ور ل��ي��ك��ون ل��ب��ن��ة يف 

م�شرة �لعطاء �لتي تنتهجها �لقيادة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�شيدة 
�ل�شعب  ب��ج��ان��ب  ووق��وف��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
�ن  �ىل  �شعادته  و��شار   . �لباك�شتاين 
باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع 
����ش���ن���و�ت تنفيذ  �رب�����ع  ت��ب��ن��ي خ����الل 
و�ن�شانيا  ت��ن��م��وي��ا  156م�شروعا 

بتكلفة بلغت 315مليون دولر.
ن��ت��ائ��ج حملة  ���ش��ع��ادت��ه  و����ش��ت��ع��ر���س 
�شلل  للتطعيم �شد مر�س  �لإم��ار�ت 
�مل�شروع  �د�رة  نفذتها  �لتي  �لأطفال 

�لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان بالتعاون 
�خلدمات  و�د�رة  تن�شيق  وز�رة  م��ع 
�ل�شحية �لباك�شتانية ووز�رة �ل�شحة 
وقيادة  ب��خ��ت��ون��خ��و�  خ��ي��رب  ب��اق��ل��ي��م 
�ل�شحة  و�د�رة  �لباك�شتاين  �جلي�س 
و�ملكتب  فتح  �لقبلية  �ملناطق  لأقليم 
�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لإق��ل��ي��م��ي 
����ش��ف��رت عن  . و�و����ش���ح �ن �حل��م��ل��ة 
�لفا  و283  13مليونا  ت��ط��ع��ي��م 
و701 طفل باك�شتاين خالل �ربعة 
 25 �شملت  �ل��ت��ي  حملتها  يف  ����ش��ه��ر 

بختونخو�  خ��ي��رب  ب��اق��ل��ي��م  م��ن��ط��ق��ة 
و�لتي  فتح  �لقبيلية  �ملناطق  و�قليم 
�شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اء  ج���اءت 
ب��ن ز�ي����د �ل  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�لإن�شانية  �مل���������ش����اع����د�ت  ب���ت���ق���دمي 
و�لتنموية لأبناء �ل�شعب �لباك�شتاين 
�لفريق  م���ب���ادرة  و���ش��م��ن  �ل�����ش��دي��ق 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �أول 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
ل�شتئ�شال  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 

مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل و�لذي 
م�شاهمة  دولر  120مليون  ق���دم 
�لعاملية  �جل��ه��ود  دع��م  يف  �شموه  م��ن 
�لأطفال  ���ش��ل��ل  م��ر���س  لأ���ش��ت��ئ�����ش��ال 

بحلول عام 2018.
للم�شروع  �حلالية  �ملبادرة  �أن  و��شار 
�لإم����ار�ت����ي مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان �أتت 
على  ق��وي  كموؤ�شر  نف�شه  �لإط���ار  يف 
و�ملميزة  �ل��وط��ي��دة  �ل��ع��الق��ات  ع��م��ق 
ب���ني �جل��ان��ب��ني . و�أك�����د ���ش��ع��ادت��ه �ن 
تلك �جلهود تاأتي من و�قع �لإلتز�م 
�لإمار�ت  دولة  تنتهجة  �لذي  �لقوي 
�لإ�شتقر�ر  جت���اة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لأمد يف جمهورية  و�لتنمية طويلة 
ب��اك�����ش��ت��ان �لإ����ش���الم���ي���ة . و�أو�����ش����ح 
�لعربية  �لإم���ار�ت  ب��ان دول��ة  �شعادته 
�لدولية  �مل�شاركة  بان  توؤمن  �ملتحدة 
ل�شمان  حم����وري����ا  ج���ان���ب���ا  ت�����ش��ك��ل 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  �لإ���ش��ت��ق��ر�ر 
دولة  بان  �شعادته  ونوه   . �لإ�شالمية 
بيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  �ىل  ت�����ش��ع��ى  �لإم��������ار�ت 
�لدويل  و�لأ�شتثمار  للتجارة  جاذبة 
يف باك�شتان م�شر� �ىل �ملوؤمتر �لأول 
جلذب �لإ�شتثمار يف باك�شتان و�لذي 
عام  مار�س  �شهر  يف  دب��ي  ��شت�شافته 

.  2010

�صفري الدولة يح�صر افتتاح اللقاء الثالث لألية التمويل للمت�صررين من الفي�صانات والنازحني بباك�صتان 

•• ابوظبي-وام:

��شتقبلت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي مبقرها �لرئي�شي 
مبدينة �أبوظبي موؤخر� وفد� من حماكم دبي يف �إطار 
تعزيز عالقات �لتعاون و�لتكامل وتبادل �خلرب�ت بني 
�جلهات �حلكومية �ملحلية يف �إمار�ت �لدولة. وتعرف 
�ل��وف��د خ���الل �ل���زي���ارة ع��ل��ى �آل��ي��ات �ل��ع��م��ل �لق�شائي 
�لتنفيذ  �إد�رة  تعتمدها  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
ت��ق��دمي خ���دم���ات ق�شائية  ب��ه��دف  �ل��ق�����ش��اء  ب���د�ئ���رة 
و�إد�رية عاملية �مل�شتوى كما �طلع على �أهم �لإجناز�ت 
�لتي حققتها �لد�ئرة خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية 
و�لتي ��شتطاعت من خاللها �ل�شر بخطو�ت عمالقة 
نحو حتقيق ��شرت�تيجيتها يف تر�شيخ �شيادة �لقانون 

وحتقيق �شهولة �لو�شول �إىل �لعد�لة.
�أحمد  �ل���ذي �شم حممد  دب��ي  وف��د حم��اك��م  و��شتمع 
و�بر�هيم  �لق�شايا  خ��دم��ات  �إد�رة  م��دي��ر  �لعبيديل 
علي �حلو�شني مدير �د�رة �لتنفيذ وحممد �حلمادي 
رئي�س ق�شم �لرقابة �ملالية �إىل عر�س قدمه �مل�شت�شار 
�لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  مدير  �لع�شابي  ع��ادل 
�لتي  �للكرتونية  �ملالية  �لأنظمة  ح��ول  �أبوظبي  يف 
تعتمدها حماكم �أبوظبي يف ق�شايا �لتنفيذ و�لأمانات 
و�لتي تتميز بتوفر �لوقت و�جلهد موؤكد� �أن معدل 
�ل��وق��ت �مل�����ش��ت��غ��رق م��ن ت��ق��دمي ط��ل��ب �ل�����ش��رف حتى 

مع  دقيقة  ع�شرة  �خلم�س  ليتجاوز  �ل�شيك  ��شتالم 
و�أو�شح   . �ملطلوبة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  مر�عاة دقة 
�مل�شت�شار �لع�شابي �أنه مت ت�شميم �لنظام �ملايل لق�شايا 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ه��دف �أمت��ت��ة ع��م��ل��ي��ات �لي�����د�ع و�ل�شرف 
و�لتحويل و�لت�شوية بد�ئرة �لق�شاء وهو يتكامل مع 
�إد�رة �لق�شايا ونظام �لدفع �للكرتوين بحيث  نظام 
�لتلقائي  �حل�شاب  من  ميكن  حما�شبي  ج��دول  يوفر 
�لر�شوم  وف���روق  �لإي��ج��ار  وف���روق  �لب�شيطة  للفائدة 
�ملحا�شبية  ل��الئ��ح��ة  م��وح��د  ت�شميم  �إط����ار  يف  وذل���ك 
ودقة  �ملطلوبة  �لتفا�شيل  و�شوح  يت�شمن  �لتنفيذية 
�لع�شابي  �مل�شت�شار  ق��دم  كما  �لقانونية.  �لج����ر�ء�ت 
�شرحا حول �لنظام �ملايل لالأمانات مو�شحا �أنه ميثل 
ربط �لكرتوين تلقائي للحركة �ملالية و�إجر�ء معاملة 
مالية �لكرتونية ل ورقية كاملة مع �إمكانية حتويل 
�لر�شيد بني �لق�شايا و�إعالم �لأطر�ف باملبالغ �لتي 
دبي  وف��د حم��اك��م  و�أع����رب  �ي��د�ع��ه��ا.  �أو  يتم �شرفها 
�لتنفيذ  �د�رة  بتجربة  �إعجابه  ع��ن  �ل��زي��ارة  ختام  يف 
بد�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي يف �أمتتة �لإجر�ء�ت �ملالية 
�إىل  و�أ�شار  �لقانونية  بالجر�ء�ت  �إلكرتونيا  وربطها 
هذ�  تطبيق  خ��الل  من  ��شتطاعت  �لق�شاء  د�ئ��رة  �أن 
�ملعامالت يف وقت  �نهاء هذه  �إىل  �لو�شول  �لربنامج 
�لطرق  ت�شتغرقها  �لتي  �ملدة  طول  �إىل  ن�شبة  قيا�شي 

�لتقليدية. 

دائرة الق�صاء يف اأبوظبي ت�صتقبل 
وفدا من حماكم دبي 

غيث اآل غيث يتربع بان�شاء فيال لاليتام يف قرية العائلة

 طيب الري�س : قرية العائلة البيت الآمن لالأطفال الأيتام يف دبي
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احلركة املعادية لال�صالم يف املانيا حت�صد للتظاهر غدًامعاذ اخلطيب يرف�س حمادثات مو�صكو
•• بريوت-اأ ف ب:

�ملعار�شة  لئ���ت���الف  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  رف�������س 
حمادثات  يف  �مل�شاركة  �خلطيب  معاذ  �ل�شورية 
رو�شيا  برعاية  �حلايل  �ل�شهر  مو�شكو  يف  مقررة 

يف حماولة لنهاء �لنز�ع يف �شوريا.
وقال �خلطيب يف بيان بعد �لت�شاور مع �لإخوة يف 
�ملجموعة �لتي نعمل من خاللها، قررنا �لعتذ�ر 

عن �مل�شاركة ب�شفة �شخ�شية �أو معنوية .
ب�شرورة  ن��ع��ت��ق��د  �ل���ت���ي  �ل����ظ����روف  �ن  و������ش����اف 
ح�شولها لجناح �للقاء مل تتوفر كما �أن �شرورة 

�أي  على  نح�شل  مل  �شعبنا  وق��ت��ل  ق�شف  ت��وق��ف 
�أننا ل منانع من  ج��و�ب عليه . و�و�شح �ن رغ��م 
�شعبنا،  �ملعاناة عن  �شيا�شية لرفع  �أية مفاو�شات 
�إل �أن م��ا ُذك����َر ع��ن �ج��ت��م��اع��ات لح��ق��ة م��ع وفد 
من �لنظام ل ميكن دون �طالق �شر�ح �ملعتقلني 

وخ�شو�شاً �لن�شاء و�لأطفال .
�شوريا  معار�شا   28 �ىل  �لدعوة  رو�شيا  ووجهت 
�لثاين  كانون  منت�شف  بعد  مقرر  �جتماع  لعقد 
يناير للتح�شر حلو�ر حمتمل ع �لنظام، ح�شب 
�ل�شورية يف �خلارج  �ملعار�شة  ما �علن م�شدر يف 

لوكالة فر�ن�س بر�س مطلع كانون �لثاين يناير.

فرق البحث الإندوني�صية تنت�صل ذيل )اير اآ�صيا(
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ي�شلط �لعتد�ء على �شاريل �يبدو 
�ل�شوء على �لتحدي �لهائل �لذي 
�ل�شتخبار�ت  �ج����ه����زة  ت���و�ج���ه���ه 
�ملتز�يد  �ل���ع���دد  ل��ت��ع��ق��ب  �ل��غ��رب��ي��ة 
ل��الإره��اب��ي��ني يف �ل��د�خ��ل وه��و �مر 
ز�د من �شعوبته �لعدد �لكبر من 

هوؤلء �لعائدين من �شوريا.
وي�������ش���ك���ل �ل�����ع�����دد �مل�����ت�����ز�ي�����د من 
�وروبا و�لوليات  �لنا�شطني د�خل 
تفاقما  ت������زد�د  م�����ش��ك��ل��ة  �مل���ت���ح���دة 
تو�شيع  رغ����م  وذل�����ك  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
�لغربية  �لمنية  �لجهزة  �شلطات 
وم�شاركة �ملعلومات �ل�شتخبار�تية 
و�للجوء �ىل �لتن�شت �للكرتوين، 

بح�شب خرب�ء وم�شوؤولني.
ر��شمو�شن  ن���ي���ك���ول����س  و�����ش����رح 
�مل��ع��ه��د �لم���رك���ي ملكافحة  م��دي��ر 
�لرهاب �مام جمل�س �لنو�ب �لعام 
�مل��ا���ش��ي �ن �ل��ت��ه��دي��د �ل���ذي ميثله 
ه������وؤلء �لف������ر�د ل��الم��رك��ي��ني يف 
�لنز�ع يف  �لد�خل يزيد من حدته 
�ل�شعب  وب��ات من  و�لعر�ق  �شوريا 

�لت�شدي له .
وق���ب���ل �لع�����ت�����د�ء �ل����د�م����ي �ل����ذي 
12 قتيال يف باري�س �شهدت  �وقع 
نفذها  �ع��ت��د�ء�ت  و��شرت�ليا  كند� 
�شفر  ج����و�ز�ت  يحملون  نا�شطون 

•• عوا�صم-وكاالت:

لبنان(  )���ش��رق��ي  �مل����رج  خم��ي��م  يف 
�لالجئني  خ����ي����ام  �ل���ث���ل���ج  ي���غ���م���ر 
�ل�������ش���وري���ني �ل���ذي���ن ���ش��اق��ت بهم 
�ل�����ش��ب��ل، ف��ق�����ش��اوة �ل��ط��ق�����س تعمق 
�ملو�د  ماأ�شاتهم خا�شة يف ظل قلة 
دفعهم  مما  و�مل�شاعد�ت،  �لغذ�ئية 
�أطفالهم  م��الب�����س  �إ����ش���ع���ال  �إىل 
ع��ن دفء  بحثا  لديهم  م��ا  وب��ق��اي��ا 

مفقود.
ودف���������ع �ل���������ربد �ل�����ق�����ار������س وق���ل���ة 
غالبية  �لتدفئة  ومو�د  �مل�شاعد�ت 
�لبقاع  يف  �مل�������رج  خم���ي���م  ����ش���ك���ان 
)���ش��رق��ي ل��ب��ن��ان(، �إىل �إ���ش��ع��ال كل 
�أي��دي��ه��م م��ن مو�د  �إل��ي��ه  م��ا ت�شل 
من  �لأط��ف��ال  وث��ي��اب  بال�شتيكية 

�أجل تاأمني �لقليل من �لتدفئة.
�لظروف  �مل��خ��ي��م  ه���ذ�  وي��خ��ت�����ش��ر 
منها  ت�����ع�����اين  �ل�����ت�����ي  �ل�������ش���ع���ب���ة 
يف  �ل�شوريني  �لالجئني  خميمات 
خا�شة  �للبنانية،  �ملناطق  خمتلف 
�لتي  زينة  �لعا�شفة  ��شتمر�ر  مع 

ت�شرب �لبالد منذ �أربعة �أيام.
ويف هذ� �ملخيم بالكاد تظهر خيم 
غمرتها  حيث  للعيان،  �لالجئني 
حني  يف  كامل،  �شبه  ب�شكل  �لثلوج 
�لثلوج  تر�كم  ب�شبب  بع�شها  هدم 
فوقها، وع��دم ق��درة قاطنيها على 

�إز�لة هذه �لثلوج عن �شطحها.
�ملاأ�شاوية  �لأو�����ش����اع  ه���ذه  �أن  �إل 
��شتغالل  م��ن  �لأط���ف���ال  مل مت��ن��ع 
حفاة  ب��ه��ا،  للعب  �ل��ث��ل��وج  ت�شاقط 
مالب�س  م���ن  ك��اف��ي��ة  وق���اي���ة  دون 
م��ث��ل هذه  خ��ا���ش��ة يف  �أح���ذي���ة،  �أو 
�لأج����������و�ء، ل��ع��ل��ه��م ي���ع���و����ش���ون ما 
�فتقدوه من طفولتهم يف خميمات 

�للجوء هذه.
من  ���ش��وري  -ن���ازح  يو�شف  حممد 
حم���اف���ظ���ة ح���م�������س- ج���ل�������س �إىل 
جانب طفليه، يجّهز عجلة قدمية 
�إنه  قال  �لتدفئة،  يف  لي�شتخدمها 
لي�شعها  �لعجالت  ه��ذه  ي�شتخدم 
يف �مل��دف��ئ��ة ل��ن��وؤم��ن �ل��ت��دف��ئ��ة لنا 

ولأطفالنا .
ي�شتخدم  �أن����ه  �إىل  ي��و���ش��ف  ول��ف��ت 
ما  وك��ل  �لقدمية  �لأح��ذي��ة  �أي�شا 

يتوفر ليتم �إحر�قه و�لتدفئة به.
من ناحيته، قال عبد �حلي �لعنان 
-ن���ازح ���ش��وري م��ن ري��ف حلب- �إن 
�مل���وج���ودة و�لتي  ك��م��ي��ات �حل��ط��ب 
ت�شتخدم للتدفئة قليلة جد� ، لفتا 
ي�شتخدمون  �ملخيم  �أه��ايل  �أن  �إىل 
كل �شيء ميكنهم �إحر�قه من �أجل 

تاأمني �لتدفئة .
و����ش��ت��ك��ى �ل���ع���ن���ان م���ن �لأو�����ش����اع 
�لالجئون  يعي�شها  �لتي  �ل�شعبة 
�لثلوج  �إن  ح��ي��ث  �مل����رج،  خم��ي��م  يف 
بدوؤو�  و�لأط��ف��ال  بالكامل،  غطته 
ي���ع���ان���ون م���ن �أم����ر������س �ل�����ش��ت��اء ، 
م��ت��اب��ع��ا �مل�������ش���اع���د�ت ق��ل��ي��ل��ة حتى 

�حلطب مل يقدمه لنا �أحد .
�شحادة  زه����رة  ح����ال  ي��خ��ت��ل��ف  ول 
مع  �ملخيم  ت�شكن  �شورية  -لجئة 
فهي  �ل��ع��ن��ان،  ح���ال  ع��ن  عائلتها- 
حتى  توفر  ما  كل  �أي�شا  ت�شتخدم 
�لتدفئة،  �أجل  �أطفالها من  �ألب�شة 
�ملو�د  �أن  على  جانبها  من  م�شددة 
وكذلك  ج�����د�،  ق��ل��ي��ل��ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

�مل�شاعد�ت .
فقال  �حل���م�������ش���ي،  ع����اط����ف  �أم�������ا 
-و�حلزن و�لغ�شب ميالآن عينيه- 
�ل��ع��ا���ش��ف��ة، وخيمنا  دم��رت��ن��ا  ل��ق��د 
ت��ه��دم��ت ب��ف��ع��ل �ل���ري���اح و�ل��ث��ل��وج ، 

��شتهدفت  بر�ميل   6 منها  حماة، 
�ألقيت  ف��ي��م��ا  �ل��ل��ط��ام��ن��ة،  م��دي��ن��ة 
كفرزيتا  ع��ل��ى  �ل���رب�م���ي���ل  ب���اق���ي 
ومورك  ب��ه��ا  �ملحيطة  و�لأر�����ش���ي 
وح�شر�يا يف ريف حماة �ل�شمايل، 
قرية  ����ش��ت��ه��د�ف  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�لعط�شان �شرقي حماة.
باإطالق  �مل��ع��ار���ش��ة  م�شلحو  ورد 
معاقل  ب���اجت���اه  غ�����ر�د  ����ش���و�ري���خ 
�لقو�ت �حلكومية يف بلدة �ل�شبورة 

يف حماة.
للقو�ت  �لتابعة  �ملدفعية  وق�شفت 
بريف  �حل��ول��ة  مدينة  �حلكومية 

حم�س.
د�ع�س  تنظيم  ق��ام  �آخ���ر  �شياق  يف 
بنقل �لع�شر�ت من �أبناء دير �لزور 
يف  للم�شاركة  �ل��ع��ر�ق  �إىل  وريفها 

�شيء  �أي  يتبق  �أن��ه مل  �إىل  م�شر� 
نخاف عليه .

ومل يكن حال عبد �جلليل �ل�شعار 
هدمت  خيمته  �إن  ح��ي��ث  �أف�����ش��ل، 
�لتي  �ل��ث��ل��وج  كثافة  ب�شبب  �أي�����ش��ا 

ت�شاقطت عليها.
و��شتكى �ل�شعار من قلة �مل�شاعد�ت 
و�إ�شابة  �ل��ق��ار���س،  �ل����ربد  ظ��ل  يف 
�أطفالنا باأمر��س وم�شاكل �شحية 

خطرة .
وك�����ان�����ت �ل����ع����دي����د م�����ن �مل���ن���اط���ق 
�رت��دت منذ يومني ثوبا  �للبنانية 
مياه  غمرت  بينما  مميز�،  �أبي�س 

�لأمطار �لغزيرة مناطق �أخرى.
�ل��ط��ر�ن �ملروحي  �ىل ذل���ك، ق��ام 
�ل�������ش���وري �جل���م���ع���ة ب���اإل���ق���اء 18 
ب��رم��ي��اًل م��ت��ف��ج��ر�ً ع��ل��ى حمافظة 

من  �ملتطرف  �لفكر  تبنو�  غربية 
تلقاء �نف�شهم .

متطرفني  ح�������ول  و�مل����ع����ل����وم����ات 
�لطل�شي  ج��ان��ب��ي  م��ن  حمتملني 
بيانات  ق���اع���دة  يف  �دخ���ال���ه���ا  ي��ت��م 
�لرهاب  مكافحة  خا�شة يف مركز 
قو�ئم  �ىل  وم��ن��ه��ا  و����ش��ن��ط��ن  يف 
�ملر�قبة �لمركية مبا فيها لئحة 
تهدف  �لتي  �ل�شفر  من  �ملمنوعني 
�ىل تفادي ��شتهد�ف رحالت جوية 

متوجهة �ىل �لوليات �ملتحدة.
على  �لرب��ع��اء  منفذ� هجوم  وك��ان 
�ل�شاخرة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�شعيد  ب��اري�����س  يف  �ي���ب���دو  ����ش���اريل 
و�شقيقه  ع����ام����ا(   34( ك���و�����ش���ي 
ومن  �مل��ر�ق��ب��ة  ق��و�ئ��م  على  �شريف 
بينها لئحة �ملمنوعني من �ل�شفر 

.
�شعيد �شافر �ىل �ليمن يف 2011 
بيد  �ل�����ش��الح  ع��ل��ى  ت��دري��ب  لتلقي 
�لقاعدة،  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���ش��ر  �ح����د 
ح�����ش��ب��م��ا �ف�����اد م�������ش���وؤول ك��ب��ر يف 
فر�ن�س  لوكالة  �لمركية  �لد�رة 

بر�س.
يكن  �لخ���وي���ن مل  م���ن  �ي���ا  �ن  �ل 
تكن  ومل  �مل�شتمرة  �مل��ر�ق��ب��ة  حت��ت 
��شار�ت ب�شن هجوم و�شيك،  هناك 
�لفرن�شي  �لد�خلية  وزي��ر  بح�شب 

برنار كازنوف.

مقتل وا�صابة 22 جنديًا اوكرانيًا يف 24 �صاعة 
•• كييف-اأ ف ب:

قتل جنديان �وكر�نيان و��شيب 20 �خرون يف �ل�شرق �لوكر�ين �لنف�شايل 
�مل����و�ىل ل��رو���ش��ي��ا خ���الل 24 ���ش��اع��ة، ك��م��ا �ع��ل��ن �م�����س �مل��ت��ح��دث �لع�شكري 

�لوكر�ين �ندريي لي�شينكو.
و��شاف لي�شينكو �ن جنود� من �حلر�س �لوطني وقعو� يف مكمن قرب قرية 
�ثنان منهم  �لنف�شالية. وقتل  لوغان�شك  لوغان�شكا يف منطقة  �شتانيت�شا 

خالل �ملعارك و��شيب 14 �آخرون.
وقد ��شيب بالجمال 20 جنديا خالل 24 �شاعة، كما قال �ملتحدث �لذي 

مل يقدم مزيد� من �لتفا�شيل.
و�شهد �ل�شرق �لنف�شايل �لوكر�ين �ملو�يل لرو�شيا �م�س عودة غر م�شبوقة 
لأعمال �لعنف منذ �لتو�شل �ىل هدنة جديدة يف �لتا�شع من كانون �لول 

دي�شمرب، و��شفرت عن مقتل �ربعة جنود و�ربعة مدنيني.
من  �ك��رث  عن  ��شفر  �ل��ذي  �لنز�ع  لتهدئة  �لدبلوما�شية  �جلهود  ت��ز�ل  ول 

4700 قتيل خالل ت�شعة ��شهر تر�وح مكانها.

�ن يلجاو�  �ملرجح �كرث  �كرب ومن 
�ىل �لعنف لكن هناك حدود عملية 

وق�شائية �ي�شا.
معهد  مدير  دينان�س  �ري��ك  وق��ال 
�لفرن�شي  �ل�شتخبار�تية  �لبحاث 
عندها  ت����ت����وق����ف  ن���ق���ط���ة  ه����ن����ك 
كان  �ذ�  خ�شو�شا  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
�لف���������ر�د �مل����ر�ق����ب����ون ح����ذري����ن يف 

�مل�شتمرة  �مل�����ر�ق�����ب�����ة  وت���ت���ط���ل���ب 
ولي�س  وم�����و�رد  �ف����ر�د  تخ�شي�س 
��شتخبار�ت  �جهزة  �ي  با�شتطاعة 
غربية تتبع كل جهادي م�شتبه به 

على �ر��شيها بح�شب �خلرب�ء.
وع��ل��ى غ���ر�ر �حل��ك��وم��ات �لخرى، 
�ل����رتك����ي����ز على  ف���رن�������ش���ا  حت�������اول 
�ل���ذي���ن ي�����ش��ك��ل��ون خطر�  �لف������ر�د 

�مل��ع��ارك �ل��د�ئ��رة ه��ن��اك على عدة 
جبهات بني �لتنظيم وبني �لقو�ت 

�لعر�قية وقو�ت �لب�شمركة.
�ملر�شد  �أف������اد  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
�ل�������ش���وري حل���ق���وق �لإن���������ش����ان، �أن 
2100 �شخ�س ماتو� يف �ل�شجون 

�ل�شورية �لعام �ملا�شي.
ونقل عن �أ�شر معتقلني �أن 2100 
�لأقل ق�شو�  �شجني ومعتقل على 
عام  خ��الل  �ل�شورية  �ل�شجون  يف 
�جلثث  م��ن  �لكثر  و�أن   ،2014

ظهرت عليها عالمات تعذيب.
وقال �ملر�شد، �إنه يعتقد �أن �لرقم 
لديه  لكن  بكثر،  �أعلى  �حلقيقي 
ف��ق��ط ت��ق��اري��ر ع��ن �حل����الت �لتي 
ت�شلمت فيها �لأ�شر جثة �أو �شهادة 

وفاة من �ل�شجن.

ثغر�ت  هناك  ل��ف��رتةة.  حتركاتهم 
ل ميكن تفاديها يف �ل�شبكة .

�لغربية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  وت��خ��و���س 
�شباقا فعليا مع �ملتطرفني وت�شعى 
�لره���اب  ملكافحة  و���ش��ائ��ل  لي��ج��اد 
�ملتطوعني �جلدد  ��شرع من  تكون 
ح�شهم  �و  جتنيدهم  يتم  �ل��ذي��ن 

على �رتكاب �لعنف.

نظام الأ�شد يق�شف حماة بالرباميل املتفجرة

لجئون �صوريون ي�صعلون ثياب اأطفالهم من اأجل التدفئة

تزايد عدد الإرهابيني ي�صعب مهمة ال�صتخبارات

•• دري�صدن-اأ ف ب:

�ثارتها �لعتد�ء�ت  �لتي  �ملانيا على �ملخاوف  �ملعادية لال�شالم يف  تعول �حلركة 
من  �ك��رب  ع��دد  تعبئة  �ج��ل  من  �لفرن�شية  �يبدو  �شاريل  �شحيفة  على  �لد�مية 
18 �لف  �حل�شود لتظاهر�تها �ملقررة �لثنني يف دري�شدن )�شرق( حيث تظاهر 
�شخ�س يف مطلع �ل�شبوع. ودعا منظمو �لتظاهر�ت وهم جمموعة تطلق على 
�لثنني  �لتجمع  �ىل  )بيغيد�(  �ل��غ��رب  ��شلمة  �شد  وطنيون  �وروب��ي��ون  نف�شها 
�ل�شحيفة  على  �لع��ت��د�ء  يف  �لرب��ع��اء  قتلو�  �ل��ذي��ن  �ل12  �ل�شحايا  لتكرمي 
لال�شالم  �ملعادية  �حل��رك��ة  ت�شتفيد  �ن  ميكن  �وروب���ا،  �ن��ح��اء  ك��ل  ويف  �ل�شاخرة. 
�ملقرر  �ثاره �لعتد�ء لك�شب موؤيدين جدد. ويف فيينا، من  من �ل�شتنكار �لذي 
بينما حتدث زعيم  يناير  �لثاين  كانون  �و�خ��ر  لبيغيد� يف  �وىل  تنظيم تظاهرة 
�وروبا.  �ملعادي للهجرة يوكيب عن وجود طابور خام�س يف  �حلزب �لربيطاين 

وخالل تظاهرة �لثنني يف دري�شدن، قال فر�نك ري�شرت مدير �لوكالة �لقليمية 
للرتبية �ل�شيا�شية وهي هيئة عامة مكلفة �لرتبية �ملدنية لوكالة فر�ن�س بر�س 
�نه من �ملرجح �ن ي�شارك عدد �كرب . و�عترب فيكتور فين�س من جمل�س �لجانب 
يف دري�شدن كربى مدن �شاك�شونيا من �ملوؤكد �ن هناك ��شخا�س ظلو� يف منازلهم 
حتى �لن وباتو� يقولون +�نظرو� ماذ� ح�شل يف قلب �وروبا يف باري�س. لي�س يف 
بغد�د �و �شنعاء. �شيثر �لمر عمليات م�شابهة+ . ويف هذه �ملدينة �لتي يقارب 
عدد �شكانها ن�شف مليون ن�شمة ب�شرق �ملانيا، تظاهر 18 �لف �شخ�س وهو عدد 
وملعار�شة  �ملانيا  ��شلمة  �عتربوه  مبا  للتنديد  �ملا�شي  �لثنني  �لن  حتى  قيا�شي 
بات�شيلت  و�عترب فرنر  �للجوء.  �نغيال مركل على �شعيد  �مل�شت�شارة  �شيا�شة 
جتاوز  يتم  �ن  �لرج��ح  من  �لتقنية  دري�شدن  جامعة  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  ��شتاذ 
عتبة �ل20 �لف متظاهر �لثنني . و��شاف �ن �عتد�ء باري�س له تاثر دون �شك 

على دري�شدن و�شيعطي حركة بيغيد� تاثر� �كرب .

•• بانكاالن بون -رويرتز:

رفعت فرق �لبحث و�لإنقاذ �لإندوني�شية �م�س ذيل طائرة 
متنها  وعلى  �أ�شبوعني  قر�بة  قبل  حتطمت  �لتي  �آ�شيا  �ير 
ف��ي��ه عن  ق��ري��ب��ا  و���ش��ت��ب��ح��ث  �ل�����ش��ط��ح  �إىل  ���ش��خ�����ش��ا   162
�لت�شال  ��شيا  �ير  طائرة  وفقدت  �لأ�شودين.  �ل�شندوقني 
�مل��ر�ق��ب��ة �جل��وي��ة يف ظ��ل ظ���روف طق�س �شيئة  مب��وظ��ف��ي 
�إىل منت�شف  �أن ت�شل  �لأول قبل  28 دي�شمرب كانون  يوم 
رحلتها من �إندوني�شيا �إىل �شنغافورة. ول يوجد ناجون يف 
48 جثة يف بحر ج��اوة قبالة جزيرة  �حل��ادث. وعرث على 
بورنيو. و�لتقطت فرق �لبحث و�لإنقاذ ذبذبات تعتقد �أنها 
من  فريقان  و��شتاأنف  �لأ�شودين  �ل�شندوقني  عن  �شادرة 

�لغو��شني �لبحث بعد فجر �أم�س �ل�شبت.
وعرث على ذيل �لطائرة يوم �لأربعاء مقلوبا يف قاع �لبحر 
ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 30 ك��ي��ل��وم��رت� ع���ن �آخ����ر م��وق��ع معروف 

مب�شاعدة  �لقاع  من  �لذيل  �لبحث  فرق  ورفعت  للطائرة. 
لدى  �لعمليات  من�شق  ���ش��وب��ري��ادي  وق���ال  ه��و�ئ��ي��ة.  و�شائد 
بلدة  يف  لل�شحفيني  و�لإن���ق���اذ  للبحث  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
بانكالن بون مركز جهود �لبحث يف بورنيو نعم �لذيل على 
�إىل موقع قريب من  بالفعل.  يجرى حاليا نقله  �ل�شطح 
�لبحث عن  ي��ري��دون  ذل��ك  وبعد  ق��ط��ره.  �شيتم  ث��م  �شفينة 
�ل�شندوقني  �ل��ط��ائ��رة  وحتمل  �لأ���ش��ودي��ن.    �ل�شندوقني 
وبيانات  �لقيادة  �أ�شو�ت قمرة  ي�شجالن  �للذين  �لأ�شودين 
�إن  يقولون  م�شوؤولني  لكن  ذيلها.  ق��رب  �جل��وي��ة  �لرحلة 

�حتمالت �نف�شالهما عن �لذيل �أثناء �حلادث تتز�يد.
و�ل�شندوقان �لأ�شود�ن مهمان يف �لتحقيق لتحديد �شبب 
حتطم �ل��ط��ائ��رة. وق���ال ���ش��وب��ري��ادي بحث �ل��غ��و����ش��ون عن 
�ل�شندوقني �لأ�شودين ومل جيد� �شيئا.. لكن يجب �لبحث 
من جديد.  و�أ�شاف �أن قطر �لذيل �إىل �لياب�شة �شي�شتغرق 
ما ي�شل �إىل 15 �شاعة. وعرقلت �لرياح �لقوية و�لتيار�ت 
�إىل  �لو�شول  جهود  �ملرتفعة  و�لأم���و�ج 
قطع حطام �أكرب ر�شدتها �أجهزة ك�شف 
�لبحر  ق��اع  يف  �ل�شوتية  ف��وق  باملوجات 
�ل�شحايا.  ب��اق��ي  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  وك��ذل��ك 
ر�شدت  �لذبذبات  �أن  �شوبريادي  وذك��ر 
كيلومرت  م�شافة  على  م��ن  يبدو  فيما 
�إن��ه عندما  من �لذيل. وق��ال �ملحققون 
�لأ�شودين  �ل�����ش��ن��دوق��ني  ع��ل��ى  ي��ع��رث 
جاكرتا  �ل���ع���ا����ش���م���ة  �إىل  وي����ن����ق����الن 
ي�شتغرق  ق���د  �لأم�����ر  ف����اإن  لتحليلهما 
لكن  بياناتهما  لتحميل  �أ�شبوعني  نحو 
�ملعلومات  ع��ل��ى  �لط�����الع  �مل��م��ك��ن  م���ن 
�لأجهزة  تكن  مل  �إذ�  فقط  يومني  بعد 

ت�شررت ب�شدة. 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• بيري بايلو 

2 مايو2011، يف مدينة باك�شتانّية مغرّبة )�أبوت 
�إجازتهم  يف  �جلنود  خا�شة  يرتادها  و�لتي  �آب���اد(، 
ب  �لأمريكية  �خلا�شة  �ل��ق��و�ت  كوماندو�س  ق��ام   ،
للرعب  �ل�شابق  �ل�شّيد  لدن،  ب��ن  �أ�شامة  ت�شفية 
و�لإرهاب �لذي كان يعي�س هناك يف عزلة �ملتقاعد، 
مبو�فقة  ���ش��ك  ودون  �ل��ك��ب��رة  ب��اأ���ش��رت��ه  حم��اط��ا 
�أ�شول  م��ن  �لطبيب  �لباك�شتانية.  �ل�شتخبار�ت 
�ملناطق  يف  �ملختبئ  �ل��ظ��و�ه��ري،  �أمي���ن  م�شرية 

�لقبلية، خلفه كزعيم لتنظيم �لقاعدة.
ل��ك��ّن �ل���ّزم���ن ق���د ت���غ���ر.. �ل���ي���وم، �أ���ش��ب��ح تنظيم 
�ل��ق��اع��دة يف م��وق��ف دف���اع���ي يف ب��اك�����ش��ت��ان، ميثل 
�ملا�شي ، �آخرون يت�شّدرون و�جهة �مل�شهد: �أبو بكر 
يبنو�  �أن  ��شتطاعو�  د�ع�س  يف  و�أتباعه  �لبغد�دي 
فاإّن  ذل��ك،  وم��ع  و�شوريا.  �ل��ع��ر�ق  مقامات لهم يف 
�حلديثة  �جل��ه��اد  حلركة  �ملوؤ�ش�س  �لأب  لدن،  ب��ن 
هو �لذي، يف 11 �أيلول عام 2001، �أعطى �لزخم 
�لأول لهذه  �لفو�شى �لهائلة و�لقاتلة �لتي غّذت 
�بدو.  ���ش��اريل  يف  زمالئنا  لقتلة  �ملحموم  �خل��ي��ال 
فبتدمرها لربجي مركز �لتجارة �لعاملي �أطلقت 
�لتي  تكتونية  و���ش��ف��ائ��ح  جهنمية  �آل��ي��ة  �ل��ق��اع��دة 

نعاين �رتد�د�تها �ملدمرة.

انفجار ال�شرق الأو�شط
وحلفائهم  �لأم���ري���ك���ان  ���ش��ّن   ،2001 ن��وف��م��رب 
ع��م��ل��ي��ة �حل���ري���ة �ل���د�ئ���م���ة، �ل���ه���دف: ق��ل��ب نظام 
�لعملية  �لقاعدة.  تنظيم  قو�عد  وتدمر  طالبان 
�مل�شاكل  ب����د�أت  ول��ك��ن  �أ���ش��اب��ي��ع،  ب�شعة  ��شتغرقت 
�خلطرة لت�شتمّر ثالثة ع�شر عاما. عام 2011،  
و�شل عدد قو�ت �لناتو 140 �ألف جندي ملحاربة 
م��ق��ات��ل��ي ح���رك���ة ط���ال���ب���ان. وع���ن���دم���ا رح����ل حلف 
�لنتائج  2014، كانت  �لأطل�شي، يف دي�شمرب عام 
ك��ارث��ي��ة. ط��ال��ب��ان وك��اأن��ه��م يف دي��اره��م يف منطقة 
�لإد�رة،  ينخر  �لف�شاد  �ل��ب��الد،  ج��ن��وب  �لبا�شتون 
�لرغم  على  رم��ال  من  ق�شور  و�جلي�س  �حلكومة 

من تريليون دولر �لتي �أنفقها �لأمريكان.
غر �أّن �حلرب �لعر�قية، �لتي �شممها �ملحافظون 
�لتي  ه��ي  ب��و���س،  دبليو  ب��ج��ورج  �ملحيطون  �جل���دد 
�شمحت لالإرهاب �ل�شّني بالزدهار. �لهانات �لتي 
من  و��شعا  قطاعا  دفعت  �ل�شنة  �أه��ل  لها  تعر�س 
هذه �لطائفة �إىل د�ع�س. كما �أّن �جلبهة �ل�شورية 
ب��د�ي��ة مالذ  ق��ّدم��ت فر�شة غ��ر متوقعة لإق��ام��ة 
�لتي يحلم  �أ�شا�س للخالفة  عابر للحدود كحجر 
�جلهاديون با�شتعادتها. وي�شاف �إىل هذه �لفو�شى 
يف �ل�شرق �لأو�شط �لفو�شى يف ليبيا، �لتي تتمّطط 

�إىل منطقة �ل�شاحل و�إفريقيا �لو�شطى.

�لعوملة �لعفوية لالإرهاب
زعماء  لتنظيمه،  مركزية  هيكلة  لدن  لب��ن  ك��ان 
وقياد�ت من �ل�شف �لثاين، وروؤية �إقليمية �شيقة 
ج��د� وحم���دودة �لأه����د�ف، ول��ك��ّن ف��ق��د�ن �لقاعدة 
�لأفغانية و�ل�شربات �لتي طالته بعد ذلك، �أجربت 
�ملاركة  من  نوع  �إىل  �لتحول  على  �لقاعدة  تنظيم 
�ملرحلة  يف  �ل��ي��وم  ن��ح��ن  وه���ا  ل���الإره���اب.  �مل�شّجلة 
و�لعفوي.  و�مل��ح��ل��ي  �ل���ف���ردي  �لإره������اب  �ل��ث��ال��ث��ة: 
و��شع  با�شتخد�م  �لإيديولوجية  �ل��ب��ذور  زرع  يتم 
ل��الإن��رتن��ت و�ل�����ش��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة، ث��م ُينتظر 
�حل�������ش���اد. ول���ئ���ن ك���ان���ت �ل��غ��ال��ب��ي��ة �ل��ع��ظ��م��ى من 
�لتيه  ه���ذ�  ���ش��د  نة  حم�شّ �لفرن�شيني  �مل�شلمني 
�ل�شيا�شي و�لديني، فاّن �أقلّية ت�شتجيب. يجب �أّل 
كاأبطال  �شاريل  قتلة  �إىل  �شُينظر  �أنف�شنا:  نخدع 

من طرف بع�س �لعقول �مل�شّو�شة.

 �شراع احل�شارات  يف قلب بلداننا
 �إن �ل�شيا�شة �لعاملية ترتهن �لآن للعو�مل �لثقافية 
ب�����ش��ك��ل م��ت��ز�ي��د ، �أ����ش���ار ���ش��م��وئ��ي��ل ه��ن��ت��ن��غ��ت��ون يف 
�حل�شار�ت.  �شر�ع  للجدل  و�ملثر  �ل�شهر  كتابه 
كعامل  �لديني  يقف  �لثقافية،  �لعو�مل  هذه  ويف 
�إد�نة  على  �حلا�شل  �لإج��م��اع  �إّن  �ل��ي��وم.  مهيمن 
�أن ل حتجب  �ب��دو، يجب  وح�شية جم��زرة �شاريل 
ل  �مل�شلمني  مو�طنينا  م��ن  ج��زء  �أن  حقيقة  ع��ّن��ا 
ي�شعرون بالر�حة، ول يريدون �أن ُيف�ّشر ت�شامنهم 
�أنه  مع �ل�شحايا و�لدفاع عن حرية �لتعبر على 
يعتربها  و�لتي  للر�شول،  �مل�شيئة  للر�شوم  تاأييد 
�أوروبا،  من  عديدة  بقاع  ففي  جتديفا.  �لكثرون 
�خللط.  ري��اح  �شّيئة:  ري��اح  هبوب  بت�شاعد  ن�شعر 
وقد �أ�شار �شرب ل��الآر�ء يف �لآون��ة �لأخ��رة ُن�شر يف 
نهر  ور�ء  جر�ننا  م��ن  باملائة   57 �أّن  �إىل  �أمل��ان��ي��ا 

�لر�ين يعتربون �أّن �لإ�شالم ُي�شّكل تهديد�.
    وحتى ل ن�شّجع هذه �لظاهرة، علينا �أن نظهر 
ُنبدي  �لذين يقتلون، ولكن  �أولئك  بال رحمة مع 
وطننا  �أبناء  معتقد�ت  وجت��اه  لالإ�شالم  �حرت�منا 
�لعتبار  ب��ع��ني  ن���اأخ���ذ  �أن  ي��ج��ب  �مل�����ش��ل��م��ني.  م���ن 
ولي�س  للجميع  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لثقافية  �حل�شا�شية 
�لنخر�ط حتت تاأثر �لعاطفة، يف حملة ليكوية 

حممومة غر مثمرة.
    �إّن قتلة �شاريل �ملتع�شبني مل ينزلو� من �ل�شماء، 
�إّنهم نتيجة �أخطاء جيو�شيا�شية تاريخية يف �ل�شرق 
�لأو�شط، ولكن �أي�شا نتيجة عدم قدرتنا على منع 

�لنحر�ف �لوح�شي لقتلة �شاريل.

ترجمة خرة �ل�شيباين

 ت�صاريل ابدو : النت�صارات الثالثة لبن لدن

*بير بايلو، خبر يف �ل�شيا�شة �خلارجية، وم�شت�شار جملة لوبو�ن �لفرن�شية 
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عربي ودويل

يف  �ل�شابق  �لقيادي  جثمان  طر�بل�س  �لليبية  �لعا�شمة  �إىل  و�شل 
تنظيم �لقاعدة نزيه �لرقيعي �ملكنى ب �أبو �أن�س �لليبي و�لذي �أعلن 
عن وفاته يف 2 كانون �لثاين يناير يف يف م�شت�شفى يف نيويورك قبل 

�يام من بدء حماكمته.
�إن جثمان و�لده  �لرقيعي لوكالة فر�ن�س بر�س  وقال عبد�هلل نزيه 
و�شل �إىل طر�بل�س عرب مطار معيتيقة �لدويل ونقل �إىل �شكنه غرب 

�ملدينة .
ميد�ن  يف  �شتقام  و�ل���ده  على  �جل��ن��ازة  �شالة  �أن  �لرقيعي  و�أ���ش��اف 

�ل�شهد�ء و�شط �لعا�شمة �لليبية طر�بل�س .
�لتحقيقات  مكتب  لئحة  على  ع��ام��ا(   50( �لليبي  �ن�س  �ب��و  وك��ان 
تفجر  يف  �مل�شاركة  بتهمة  �ملطلوبني  له��م  �آي(  بي  )�ف  �ل��ف��در�يل 
�عتقله  عندما   ،1998 يف  �فريقيا  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفارتي 
�لول  ت�شرين  �لقو�ت �لمركية �خلا�شة يف عملية يف  عنا�شر من 

�كتوبر 2013 يف �لعا�شمة �لليبية طر�بل�س.
وقال �لرقيعي �لبن �إن و�لده مت �ختطافه يف 2013، من قبل قوة 

�أمركية خا�شة مب�شاعدة ليبية .

ك�شف وزير �لدولة بوز�رة �ملالية �ل�شود�نية، عبد �لرحمن �شر�ر، عن 
�خلارجية،  �ل�شود�ن  ديون  �إعفاء  ملف  للم�شاعدة يف  �أمريكية  وعود 
�ل�شروط  كافة  ��شتيفاء  موؤكد�ً  دولر،  مليار   45 من  �أك��رث  �لبالغة 
�لفنية �خلا�شة بالإعفاء خالل جلنة ت�شم �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن 
و�لحتاد �لإفريقي. وقال �شر�ر �إن هناك جهود�ً مبذولة من �جلهات 
�ملخت�شة و�للجنة �لثالثية �لتي ت�شم دولة جنوب �ل�شود�ن وحكومة 
�ل�شود�ن و�لحتاد �لإفريقي ملخاطبة �لد�ئنني لإعفاء ديون �ل�شود�ن 
�ل��ولي��ات �ملتحدة  ل���وز�رة �ملالية م��ع  �خل��ارج��ي��ة. و�أع��ل��ن ع��ن جهود 
مو�شحاً  �ل��د�ئ��ن��ني،  �أك���رب  م��ن  باعتبارهما  وبريطانيا  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لديون  �إع��ف��اء  م�شاألة  يف  بالتحرك  �ل�����ش��ود�ن  وع���دت  و��شنطن  �أن 
�خلارجية من خالل �لجتماعات �لأخرة مع �شندوق �لنقد �لدويل 
ب�شرورة  طالب  �ل�����ش��ود�ن  �إن  ���ش��ر�ر  وق��ال  بو��شنطن.  عقدت  �لتي 
�ل�شود�ين �ل�شتقر�ر  رفع �حلظر �لقت�شادي مبا يحقق لالقت�شاد 
�لديون  �أن جمموع  �إىل  بالبالد، م�شر�ً  �ملدفوعات  وحت�شني ميز�ن 
وز�رة  دع��ت  �لأث��ن��اء  دولر. ويف  مليار   45 م��ن  �أك��رث  بلغ  �خلارجية 
�ملالية دول �لحتاد �لأوروبي �إىل �لإ�شر�ع يف معاجلة ديون �ل�شود�ن 
ومعاجلة  عليه،  �مل��ف��رو���س  �لق��ت�����ش��ادي  �حل�شار  ورف���ع  �خل��ارج��ي��ة، 

�لتد�عيات �لقت�شادية �لناجمة عن �نف�شال جنوب �ل�شود�ن.

�أعلنت كوريا �ل�شمالية، �ل�شبت، عن �قرت�ح �شتعلق مبوجبه جتاربها 
مقابل  وذل��ك  و�أمريكا،  �جلنوبية  جارتها  قلق  تثر  �لتي  �لنووية، 

�إلغاء تدريبات ع�شكرية م�شرتكة بني و��شنطن و�شول.
وقالت وكالة �لأنباء �ملركزية �لكورية �ل�شمالية، يف تقرير، �إن كوريا 
�ل�شمالية �أعربت عن ��شتعد�دها لتعليق جتاربها �لنووية، �إذ� و�فقت 
جتريها  م�شرتكة  ع�شكرية  تدريبات  �إل��غ��اء  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�شنويا مع كوريا �جلنوبية، م�شرة �إىل �أن تلك �لتدريبات هي �ل�شبب 

�لرئي�شي للتوتر يف �شبه �جلزيرة �لكورية .
و�أ�شافت �أن هذ� �لقرت�ح، �لذي نقل �إىل و��شنطن �جلمعة 9 كانون 
بيوجن  بعد مطالبات  ياأتي  قناة معنية،  �جل��اري، عرب  يناير  �لثاين 
لكوريا  �لنطاق  و��شعة  �لدفاعية  �لتدريبات  بوقف  �مل��ت��ك��ررة  ي��اجن 

�جلنوبية و�لوليات �ملتحدة .
تخفيف  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�شهم  �أن  �لر�شالة  �ق��رتح��ت  وتابعت 
�لتوتر ب�شبه �جلزيرة �لكورية عن طريق تعليق �لتدريبات �لع�شكرية 

�مل�شرتكة يف كوريا �جلنوبية وحميطها لفرتة موؤقتة هذ� �لعام .
و�أجرت كوريا �ل�شمالية ثالث جتارب نووية كانت �آخرها يف �شباط 
لعدم  �ملتحدة  �لأمم  من  عقوبات  عليها  وفر�شت   ،2013 فرب�ير 
�لنووية  �لطاقة  ��شتخد�م  عن  تكف  باأن  دولية  لتحذير�ت  �متثالها 
يف �ل�شعي لمتالك �لأ�شلحة �لذرية �لتي ت�شفها بيوجن ياجن باأنها 

�شالحها �ملقد�س .

عوا�صم

طرابل�ص

بيوجن ياجن

اخلرطوم

العثور على جثتني 
مف�صولتي الراأ�س يف �صيناء 

•• القاهرة-اأ ف ب:

منطقة  يف  �لر�أ�س  مف�شولتي  جثتني  على  �م�س  �مل�شرية  �ل�شرطة  عرثت 
�ملقد�س  بيت  �ن�شار  تعترب معقل جماعة  �لتي  �شيناء  ب�شمال  زوي��د  �ل�شيخ 

�لإرهابية، بح�شب ما قال م�شدر �مني.
بالقرب من  �ل�شالق  �لعثور على �جلثتني يف قرية  �نه مت  �مل�شدر  و�و�شح 

مدينة �ل�شيخ زويد ومت �لتعرف على هوية �لقتيلني.
و��شاف �مل�شدر �ن �جلثتني لرجلني يبلغان من �لعمر 30 و33 عاما فقد 

�ثرهما قبل عدة �يام.
ومل تعلن �ي جهة م�شوؤوليتها عن مقتل �لرجلني.

وكانت جماعة �ن�شار بيت �ملقد�س تبنت قتل 12 �شخ�شا على �لقل �لعديد 
منهم بقطع �لر�أ�س بعد �ن �تهمتهم بالتج�ش�س حل�شاب �جلي�س �مل�شري �و 

�ل�شتخبار�ت �ل�شر�ئيلية )�ملو�شاد( منذ �ب �غ�شط�س 2013.
�علنت  �ل��ت��ي  �جل��م��اع��ة،  ه��ذه  بثت  �ملا�شي  دي�شمرب  �لول  ك��ان��ون   23 ويف 
مبايعتها تنظيم د�ع�س، �شريطا م�شور� تظهر فيه عملية �عد�م �شخ�شني 
من  مبزيد  توعدته  �ل��ذي  �مل�شري  �جلي�س  حل�شاب  بالتج�ش�س  �تهمتهما 

�لهجمات يف �شبه جزيرة �شيناء.
وتبنت جماعة �ن�شار بيت �ملقد�س معظم �لهجمات على قوى �لمن منذ 

. �لطاحة بالرئي�س حممد مر�شي يف متوز يوليو 2013 
تتبنى  �لتي  �ملجموعات  هجمات  يف  و�لع�شكريني  �ل�شرطيني  مئات  وقتل 
�حلكومة  �علنت  م��ا  بح�شب   ،2013 يوليو  مت��وز  منذ  �لتكفري  �لفكر 

�مل�شرية.

احلوثيون يختطفون �شيخني من قبيلة اأرحب

�صنعاء توؤكد وجود م�صاع �صعودية حلل اأزمتها

وا�شنطن حتذر رعاياها يف العامل من التعر�س لهجمات

كندا توا�صل اعتقال اإرهابيني..واأنونيمو�س يعلن احلرب على القاعدة و داع�س

رغم انح�صار العا�صفة الثلجية.. لبنان ليزال حتت تاأثري العا�صفة  زينا  

�صلطات الحتالل تغرق القد�س بكامريات املراقبةهاجل يفعل البحث عن جنود اأمريكيني مفقودين
�لثانية وع�شرة �آلف يف �شر�عات �أخرى �أبرزها �حلرب 
�لعثور على رفات هوؤلء  بيان  �لكورية. وقال هاجل يف 
�أهم  �لأف��ر�د و�نت�شالها و�لتعرف عليها هي و�حدة من 
�أن  ت�شتطيع  قد  �لدفاع  وز�رة  �أن  و�أعتقد  م�شوؤولياتنا 
�أك���رث فاعلية  �مل��ف��ق��ودي��ن ب�شكل  �أم��اك��ن �جل��ن��ود  حت���دد 
و�شفافية.  ويف كل عام ينفق �لبنتاجون نحو مئة مليون 
�ملفقودين  �جل��ن��ود  �أم���اك���ن  ل��ت��ح��دي��د  م�شعى  يف  دولر 
على  وح�شل  �شخ�شا.   70 نحو  رف���ات  على  و�ل��ت��ع��رف 
تفوي�س من �لكوجنر�س بزيادة �إمكانياته لتحديد مكان 
رفات 200 جندي �شنويا و�لتعرف عليهم بحلول نهاية 

�ل�شنة �ملالية لعام 2015 يف 30 �شبتمرب �أيلول.

•• وا�صنطن-رويرتز:

ك�شف وزير �لدفاع �لأمريكي �مل�شتقيل ت�شاك هاجل عن 
وكالة جديدة �شتكون م�شوؤولة عن �لبحث عن �جلنود 
�لأمريكيني �لذين فقدو� يف �حلروب �خلارجية و�ختار 
�لعثور  مل�شاعي  �لزخم  ل�شخ  م�شعى  يف  �ملوؤقتة  قيادتها 

على �ملفقودين.
و�أم�����ر ه��اج��ل ب���اإع���ادة ت��ن��ظ��ي��م �جل���ه���ود يف وق���ت �شابق 
وز�رة  على  ي�شغط  �لكوجنر�س  كان  فيما  �ملا�شي  �لعام 
83 �ألف جندي  �لدفاع لتزيد من عمليات �لبحث عن 
�ألف جندي خالل �حلرب �لعاملية   73 مفقود - بينهم 

•• �صنعاء-وكاالت:

�ل�شقاف،  ف���ار����س  �ل���دك���ت���ور  �أك�����د 
م�����ش��ت�����ش��ار �ل��رئ��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي عبد 
رب���ه من�شور ه����ادي، م��ا ي���رتدد يف 
من  �ليمنية  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��اح��ة 
�أن��ب��اء ع��ن م�����ش��اٍع ���ش��ع��ودي��ة لإع���ادة 
�ملبادرة  وتطبيق  �لأو���ش��اع،  تطبيع 
�خلليجية و�آليتها �لتنفيذية، وكذ� 

�تفاق �ل�شلم و�ل�شر�كة.
وقال �ل�شقاف: �إننا ننطلق من �أن 
�لأو�شاع  ل�شتعادة  حماولة  هناك 
وتطبيعها و�لدفع باملبادرة ، موؤكد� 
�لتغير  �أن ما يرتدد �شحيح، لأن 
على  �شينعك�س  �ليمن  يف  �حلا�شل 
�أن  خ��ا���ش��ة  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول  ج��م��ي��ع 
هناك خم��اوف م��ن ح��دوث تغير 
يف ب��اب �مل��ن��دب )�مل��م��ر �مل��ائ��ي �لذي 
عدن  بخليج  �لأحمر  �لبحر  ي�شل 

وبحر �لعرب(.
�ليمني  �لرئي�س  م�شت�شار  و�أ�شاف 
�ل�شرق  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ت�������ش���ري���ح  يف 
�لأو����ش���ط �ل��ل��ن��دن��ي��ة، �ل�����ش��ب��ت، �أن 
هناك حتركات لت�شويب �لأو�شاع، 
هادي  من�شور  رب��ه  عبد  و�لرئي�س 
�ل�شعودية  �إىل  م�شت�شاريه  �أوف����د 
لإع��ادة �لأط��ر�ف �إىل �تفاق �ل�شلم 
و�ل�شر�كة، و�أي�شا �ملكونات �لكبرة 
على �ل�شاحة �ليمنية غابت، ول بد 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  �إىل  تعود  �أن  من 
ط��امل��ا ه��ي م��وق��ع��ة ع��ل��ى �لت���ف���اق ، 
م�شر� �إىل �أن �إير�ن لي�شت مبعزل 

عما يجري و�لعملية �ل�شيا�شية .
دول  فهناك  خارجيا،  �أم��ا  و�أو���ش��ح 

ويب�شطون �شيطرتهم على �شنعاء 
و�ملحافظات �ل�شمالية، �إ�شافة �إىل 
حتت  باتت  �لتي  �لدولة  موؤ�ش�شات 

�شيطرتهم بالقوة �مل�شلحة.
تلك  خ���دم���ة  �إن  �مل�������ش���ادر  وق���ال���ت 
�لأط���ر�ف من خ��الل ه��ذ� �لوجود 
ت��ن�����ش��ب ���ش��ي��ا���ش��ي��ا وع�����ش��ك��ري��ا على 

�لوقت �لر�هن .
�إي����ر�ن  �ليمنية  �حل��ك��وم��ة  وت��ت��ه��م 
بالتدخل يف �شوؤونها �لد�خلية من 

خالل دعم �حلوثيني بالأ�شلحة.
قبلية  م�������ش���ادر  ق���ال���ت  ذل�����ك،  �ىل 
من  م�����ش��ل��ح��ني  �إن  �م�������س  مي��ن��ي��ة 
�حلوثية  �هلل  �أن���������ش����ار  ج���م���اع���ة 

وعلى  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�لعربية  و�لدول  �ل�شعودية،  ر�أ�شها 
م�شر،  ر�أ�����ش����ه����ا  وع����ل����ى  ب���رم���ت���ه���ا 
�ليمن  يف  ث��غ��رة  �أي  ح��دث��ت  و�إذ� 
�لقومي  �لأم�������ن  ع���ل���ى  ف�����ش��ت��وؤث��ر 
�شياق  ويف   . ع����ام  ب�����ش��ك��ل  �ل��ع��رب��ي 
�شيا�شية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  م��ت�����ش��ل، 
ثالث  هناك  �إن  لل�شحيفة،  مينية 
جهات رئي�شية م�شتفيدة من تو�شع 
�إير�ن،  وه��ي  �ليمن،  يف  �حلوثيني 
�إىل  �إ�شارة  و�شوريا، وحزب �هلل، يف 
�حل��ل��ف �ل��وث��ي��ق �ل���ذي يجمع بني 
�أ�شهر  �ل��ث��الث��ة. وم��ن��ذ  �لأط�����ر�ف 
�ليمن،  يف  يتو�شعون  و�حل��وث��ي��ون 

قبيلة  �شيوخ  م��ن  �ثنني  �ختطفو� 
�أرحب �شمايل �لعا�شمة �شنعاء.

م�شلحني  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أو���ش��ح��ت 
�أن�س  �ل�����ش��ي��خ  �خ��ت��ط��ف��و�  ح��وث��ي��ني 
حم��م��د �مل����ر�ين م��ع جن��ل��ه �لزبر 
يف مديرية �أرحب �لتي حتمل ��شم 

�لقبيلة �شمايل �شنعاء.
�مل�شلحني  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أ����ش���اف���ت 
�ل���وق���ت ذ�ته  �أي�����ش��اً يف  �خ��ت��ط��ف��و� 
�لهزمي  �إب��ر�ه��ي��م  �لقبلي  �ل�شيخ 
�إىل ج��ه��ة غر  �ل��ث��الث��ة  ن��ق��ل  ومت 

معلومة.
�حلوثيني  ب����اأن  �مل�����ش��ادر  و�أف������ادت 
ي����ت����ه����م����ون �مل����خ����ت����ط����ف����ني ب���دع���م 

•• بريوت-وام:

رغم �نح�شار �لعا�شفة �لثلجية �م�س..ليز�ل لبنان حتت تاأثر �لعا�شفة  
�ل�شبوع  مطلع  منذ  وجبال  �شاحال  �ملناطق  معظم  �شربت  �لتي  زي��ن��ا  

خملفة ��شر�ر� مادية ج�شيمة ��شافة �ىل ��شر�ر يف �ملحا�شيل �لزر�عية 
�شاحبتها.  �لتي  �ل�شديدة  و�ل��ري��اح  �لغزيرة  و�لأم��ط��ار  �ل�شيول  نتيجة 
�للبناين يف حني تعدت  �ل�شاحل  �لثلوج �ىل �ل200 مرت على  وو�شلت 

�ملرتين يف �ملناطق �جلبلية. 
 ول تز�ل طريق تر�شي�س مقفلة ب�شبب كثافة �لثلوج و�جلليد. �ما طريق 
�شهر �لبيدر فهي �شالكة حاليا لل�شيار�ت �ملجهزة و�لرباعية �لدفع فقط.  
وطلبت قوى �لمن �لد�خلي �للبناين من �ملو�طنني عدم �شلوك طريق 
وكان  عليها.  �جلليد  تكون  نتيجة  �ل�����ش��رورة  عند  �إل  تر�شي�س   - زحلة 
تدين  ب�شبب  �ل�شبت  �م�����س  �شباح  �لبقاع  ط��رق��ات  جميع  قطع  �جلليد 
 1000 �رت��ف��اع  �ل�شفر على  7 حتت  �لتي و�شلت �ىل  درج��ات �حل���ر�رة 
مرت. تدين درجات �حل��ر�رة يف مرجعيون �دى �ي�شا �إىل جتمد �ملياه يف 
�ل�شبكات و�لق�شاطل و�إىل تفجر مو��شر �ملياه يف بع�س خز�نات �لطاقة 

�ل�شم�شية. 
�لعا�شفة  و�نح�شرت  �ملنطقة.  يف  �مل��زروع��ات  بع�س  على  �جلليد  �ثر  كما 
منطقة  على  �جلليدي  �ل��ب��ارد  �لطق�س  حملها  و�شيطر  �م�س  �لثلجية 

�لبقاع خا�شة و�نعدمت حركة �ل�شر على �لطرقات �لرئي�شية و�لفرعية 
�ل�����ش��ب��اح �لأوىل. وب��ق��ي ط��ري��ق ع���ام م��ع��رب��ون ع��ني �لبنية  م��ع ���ش��اع��ات 
�ل�شعيبة على �ل�شل�شلة �ل�شرقية مقفال لليوم �لر�بع على �لتو�يل وتعمل 
�لقرى  ه��ذه  عزلة  فك  على  و�لبلديات  �لعامة  �ل�شغال  وز�رة  ج��ر�ف��ات 
�حلالت  ونقل  وحمروقات  غذ�ئية  م��و�د  من  �بنائها  �حتياجات  لتاأمني 
�لطارئة للم�شت�شفيات يف زحلة وبعلبك. كما عملت موؤ�ش�شة كهرباء لبنان 
وموؤ�ش�شة كي يف �يه ث�سء على �عادة �لتيار يف قرى وبلد�ت دور�س وعني 
بور�شاي وبع�س �حياء بريتال �لطيبة حيث تعطلت �شبكة �لهاتف �لتي 
وبقيت  بعلبك.  و�شرقي  �لقرى يف غربي  ع�شر�ت  بالكهرباء عن  تتغذى 
�كرث من مئة قرية من دون تيار لليوم �ل�شاد�س �ي�شا نتيجة �لعا�شفة. 
من جهة ثانية تويف �ربعة ��شخا�س من �جلن�شية �لبنغالد�شية يف بلدة 
�ل�شر�ج يف �ل�شنية �شمال لبنان �ختناقا بالفحم وفتحت �لجهزة  مر�ح 
مدينة  يف  بك�شور  �شخ�شا   20 ��شيب  كما  ب��احل��ادث.  حتقيقا  �لمنية 
�لنبطية جنوب لبنان نتيجة حو�دث �نزلق ب�شبب تكون طبقات �جلليد 

بعد تدين درجات �حلر�رة.

�جلماعات �لإرهابية .
وق�������ام م�����ش��ل��ح��و �حل����وث����ي خ���الل 
بحملة  �ملا�شية  و�لأ���ش��اب��ي��ع  �لأي���ام 
عدد�  طالت  و�عتقالت  مد�همات 
�أرح������ب بتهمة  ق��ب��ي��ل��ة  �أب����ن����اء  م���ن 

تورطهم يف عمليات �إرهابية.
و�أعلنت جماعة �حلوثي �شيطرتها 
�أول  ك��ان��ون  منت�شف  �أرح����ب  ع��ل��ى 
مو�جهات  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي  دي�����ش��م��رب 
قتلى  خلفت  �لقبائل  م�شلحي  مع 

وجرحى من �لطرفني.
�ث���ن���ني من  ت��ع��ر���س  �ل�����ش��ي��اق  ويف 
عملية  �إىل  �حل��وث��ي��ني  �مل�شلحني 
�غ���ت���ي���ال ���ش��ب��اح �ل�����ش��ب��ت يف �أح���د 

�شو�رع �لعا�شمة �شنعاء.
م�شلحان  �إن  ع��ي��ان،  ���ش��ه��ود  وق����ال 
جمهولن يعتقد �أنهما من تنظيم 
حوثيني  م�شلحني  �غتال  �لقاعدة 
�لعا�شمة  و����ش���ط   45 �����ش����ارع  يف 

�شنعاء، ح�شب موقع بر�ق�س نت.
باغتا  �مل�شلحني  �أن  �ل�شهود،  وذك��ر 
�ثنني من عنا�شر �للجان �ل�شعبية 
حمطة  يف  ل��ل��ح��وث��ي��ني  �ل���ت���اب���ع���ة 
خم�شة  ق�����ش��م  ق���رب  �ل��غ��از  لتعبئة 

و�أربعني بالعا�شمة.
�مل�شلحني  �أن  �إىل  �ل�شهود  و�أ���ش��ار 
ع��ل��ى �شخ�س  �أج���ه���ز�  �مل��ج��ه��ول��ني 
�شيارة  على  ك��ان  �ل�شامي  بيت  من 
تاك�شي لتعبئة �لغاز، وم�شلح حوثي 
�ل�شيار�ت  بتنظيم  يقوم  ك��ان  �آخ��ر 
�لنار  �إط�������الق  ح������اول  �مل���زدح���م���ة 
با�شر�ه  �أنهما  غر  �مل�شلحني  على 
باإطالق �لنار و�أردياه قتياًل بجو�ر 

�ملدعو �ل�شامي .

البي�صمركة حتبط هجوما 
لداع�س جنوبي اأربيل

•• اأربيل-وكاالت:

�أحبطت قو�ت �لبي�شمركة �لكردية 
على  د�ع�س  لتنظيم  هجوما  �م�س 
�أربيل  مدينة  جنوبي  ك��وي��ر  ب��ل��دة 
خ�شائر  �لتنظيم  مكبدة  )�شمال( 

ب�شرية فادحة.
�لبي�شمركة  قو�ت  يف  م�شدر  وقال 
�شن هجوما من  د�ع�س  تنظيم  �إن 
ب��ل��دة �لكوير  ث���الث حم����اور ع��ل��ى 
كلم   65( لق�شاء خممور  �لتابعة 
لأول  فيه  ��شتعان  �رب��ي��ل(،  جنوب 
م����رة ب������زو�رق ن��ه��ري��ة ف�����ش��ال عن 

جمموعة من �لنتحاريني .
للهجوم  �ل��ت�����ش��دي  مت  و�أ�����ش����اف 
�ل���ذي �أ���ش��ف��ر ع��ن مقتل ن��ح��و 30 
عن�شر� من �لتنظيم، من بينهم 4 
�أحزمة  يحملون  كانو�  �نتحاريني 
نا�شفة، مع �إغر�ق زورقني نهريني 
يف نهر �لز�ب �لأعلى �ملحاذي ملركز 

ناحية �لكوير .
من  عنا�شر  ف��اإن  �مل�شدر  وبح�شب 
ببع�س  ت��غ��ل��غ��ل��ت  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
لبلدة  �لغربية  �ل�شكنية  �لح��ي��اء 
لحقا،  ت�����ش��ف��ي��ت��ه��م  ومت  �ل���ك���وي���ر 
فيما قتل 4 من قو�ت �لبي�شمركة 
5 �خرون بجر�ح متباينة  و�أ�شيب 
. ويف 10 يونيو حزير�ن 2014، 
مدينة  على  د�ع�س  تنظيم  �شيطر 
�مل��و���ش��ل م��رك��ز حم��اف��ظ��ة نينوى، 
على  ���ش��ي��ط��رت��ه  ي���و����ش���ع  �أن  ق���ب���ل 
وغرب  �شمال  يف  �شا�شعة  م�شاحات 
�شمال  وك���ذل���ك  �ل����ع����ر�ق،  و����ش���رق 
و�أع���ل���ن يف نف�س  ����ش���وري���ا،  و����ش���رق 
�ل�����ش��ه��ر، ق���ي���ام م���ا �أ���ش��م��اه��ا دول���ة 

�خلالفة .

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

يف  م��ر�ق��ب��ة  ك��ام��ر�ت  ن�شب  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��الل  �شرطة  تعتزم 
�لبلدة  على  تقت�شر  كانت  �أن  بعد  �ملحتلة،  �لقد�س  �شرق  �أنحاء  كل 
�لإ�شر�ئيلية،  �ل�شرطة  بل�شان  �لناطقة  وقالت  وحميطها.  �لقدمية 
بالتعاون  �ل��ق��د���س  �شرطة  تعمل  ���ش��ح��ايف:  ب��ي��ان  �ل�����ش��م��ري، يف  ل��وب��ا 
�إن�شاء مركز  �ل��وزر�ء على  �لد�خلي، ومكتب رئي�س  �لأم��ن  مع وز�رة 
لكامر�ت �إ�شايف و��شع �لأمن و�لأم��ان . و�أ�شافت �أن هذ� عبارة عن 
برنامج �شيمكن من ن�شر و��شع لكامر�ت �إ�شافية يف �ملنطقة لتطال 
�مل�شاهدة  �إم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ي��ع��زز  م��ا  �ل�شرقية،  �ل��ق��د���س  �أن��ح��اء  جميع 

وجمالها، وبالتايل توجيه قو�ت �ل�شرطة للرد �ل�شريع .
و�أو�شحت �أن �لإعالن عن هذه �خلطوة ياأتي بعد �أن متكنت �ل�شرطة 

من �إلقاء �لقب�س على فتى فل�شطيني ت�شتبه باأنه ور�ء عملية �لطعن 
بو�بات  �إح��دى  �لعامود،  باب  منطقة  يف  �خلمي�س  م�شاء  لإ�شر�ئيلي 

�لبلدة �لقدمية .
وكانت �شرطة �لحتالل ن�شبت عدد� كبر� من كامر�ت �ملر�قبة يف 
�أرجاء �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س منذ �أعو�م، مبا يف ذلك على �أ�شو�ر 

�لبلدة ويف حميط �مل�شجد �لأق�شى.
�ل�شبان  �لكامر�ت لهجمات من قبل  وغالبا ما كانت تتعر�س هذه 
�ملقد�شيني، خا�شة يف �أوقات �ملو�جهات �لتي تندلع بني �ل�شبان وقو�ت 

�لحتالل يف �ملدينة �ملقد�شة.
و�أ�شيب م�شتوطن �إ�شر�ئيلي بجر�ح ترت�وح بني �ملتو�شطة و�خلطرة 
جر�ء تعر�شه لعملية طعن �خلمي�س 8 كانون �لثاين يناير �جلاري 

يف �لقد�س �ملحتلة.

وبالن�شبة لل�شقيقني لرموند �للذين �وقفا �جلمعة قال 
م�شاعد مفو�س �ل�شرطة �مللكية جيم�س ماليزيا �نه مت 
منعهم من مغادرة كند� للم�شاركة يف �ن�شطة �رهابية يف 
�خلارج . وكان لالحد�ث �ملا�شاوية يف فرن�شا وقع �شديد 
�لخبارية  �لتلفزيونية  �ملحطات  نقلت  حيث  كند�  يف 
نهايتها  حتى  �مل��ط��اردة  وق��ائ��ع  متو��شل  مبا�شر  ب��ث  يف 
�ملو�طنني  �لكندية  �مللكية  �ل�شرطة  ودع���ت  �ل��د�م��ي��ة. 
حول  معلومات  �ي  عن  و�لب��الغ  متيقظني  �لبقاء  �ىل 

•• عوا�صم-وكاالت:

على  �خل��ارج  يف  مو�طنيها  �لأمركية  �خلارجية  حثت 
توخي �أق�شى درجات �حلذر، و�تخاذ �خلطو�ت �ملالئمة 
من  �شنها  �ل��ت��ي  �لهجمات  بعد  �لأم��ن��ي  وعيهم  ل��زي��ادة 
كما  �لأخ����رة  �لآون����ة  يف  متطرفني  م�شلحني  �شمتهم 
ق��ال��ت. وج���اء يف م��ذك��رة ل����وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأمركية 
للقيام  �ملتو��شلة  �ل��ت��ه��دي��د�ت  م��ن  قلقة  ز�ل���ت  م��ا  �أن��ه��ا 
باعتد�ء�ت �إرهابية ومظاهر�ت و�أعمال عنف �أخرى �شد 

رعايا وم�شالح للوليات �ملتحدة يف �خلارج .
�ل��ت��ح��ذي��ر �لعاملي  �ل�������وز�رة ه����ذ�  وب��ا���ش��ت��م��ر�ر حت�����ّدث 
�ملخ�ش�س لرعاياها يف �خلارج. ومل ت�شر �ل�شيغة �لتي 

ن�شرت علنا �إىل �لهجمات �لتي وقعت يف فرن�شا.
�حلالية  �ملعلومات  �أن  �لأمركية  �خلارجية  و�أو�شحت 
له  �ل��ت��اب��ع��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات  د�ع�����س  تنظيم  �أن  �إىل  ت�����ش��ر 
وجم��م��وع��ات �إره��اب��ي��ة �أخ����رى ت��خ��ط��ط ل�����ش��ن هجمات 

�إرهابية �شد م�شالح �أمركية وغربية يف �أوروبا .
ت�شر  م�شد�قية  ذ�ت  معلومات  �أن  �ملذكرة  يف  جاء  كما 
مو��شلة  �إىل  �أي�شا  ت�شعى  �إرهابية  جمموعات  �أن  �إىل 
�ل�شرق  يف  �ملتحدة  �لوليات  م�شالح  �شد  هجمات  �شن 

�لأو�شط و�شمال �أفريقيا .
�ملذكرة  يف  �أ�شماوؤها  وردت  �لتي  �لتنظيمات  ب��ني  وم��ن 
�ل��ق��اع��دة يف بالد  وت��ن��ظ��ي��م  د�ع�����س وح���زب �هلل  تنظيم 
�لعرب  ج��زي��رة  �لقاعدة يف  وتنظيم  �لإ���ش��الم��ي  �مل��غ��رب 

�لذي ين�شط يف �ليمن.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ت��و����ش��ل ك��ن��د� �ل��ت��ي ���ش��ه��دت يف �خلريف 
ه��ج��م��ات ع��ل��ى ع�����ش��ك��ري��ني و�مل�����ش��ارك��ة م��ث��ل ف��رن�����ش��ا يف 
�لئتالف �لدويل �شد تنظيم د�ع�س، تعقب �ملتطرفني 
�شقيقني  �جلمعة  �ل�شياق  هذ�  يف  و�عتقلت  �ر�شها  على 

ي�شتبه ب�شلوعهما يف �ن�شطة على عالقة بالرهاب.
لرموند  وك��ارل��و���س  لرم��ون��د  كارلتون  ��شتون  و�وق���ف 
و�لثاين  �وت��او�  24 عاما �لول يف  �لعمر  �لبالغني من 
يف مطار مونرتيال قبيل رحيله �ىل �خلارج للم�شاركة 
بعد  �لتوقيف  عمليتي  عن  و�علن   . �رهابية  �ن�شطة  يف 
ثالثة  تعقب  لعملية  �مل��ا���ش��اوي��ة  �لنهاية  على  ���ش��اع��ات 
يف   12 بينهم  �شخ�شا   17 قتلو�  فرن�شا  يف  متطرفني 
�لهزلية يف  �يبدو  �شاريل  على �شحيفة  �لربعاء  هجوم 

باري�س.
�لوقائع  تفا�شيل  ع��ن  �لكندية  �ل�شرطة  تك�شف  ومل 

�ملن�شوبة �ىل �ل�شقيقني متذرعة ب�شرية �لتحقيق.
وجميع �لتهم �ملوجهة �ليهما على عالقة بالقانون حول 
�لرهاب وهي م�شاعدة ن�شاط �رهابي و�مل�شاركة يف ن�شاط 
حل�شاب جمموعة �رهابية وبالن�شبة لحدهما حماولة 
�خلارج.  يف  �رهابية  �ن�شطة  يف  للم�شاركة  كند�  مغادرة 
و�لتهمة �لخرة ت�شتند �ىل �جر�ء قانوين جديد طبق 
يف مت���وز ي��ول��ي��و ع��ل��ى ك��ن��دي م��ن ����ش��ل ���ش��وم��ايل حكم 
�شنو�ت ملحاولة �للتحاق  بال�شجن ع�شر  عليه مبوجبه 
بحركة �ل�شباب �ل�شومالية. ومل تو�شح �ل�شرطة �ملكلية 
حو�ىل  ت�شم  قائمة  على  �ل�شقيقات  ك��ان  �ن  �لكندية 
على  ه��ج��م��ات  ي��ن��ف��ذو�  �ن  �مل��م��ك��ن  م���ن  �شخ�شا   130
�لر��شي �لكندية كتلك �لتي �دت �ىل مقتل ع�شكريني 

�ثنني يف �خلريف.
ويف منت�شف ت�شرين �لول �كتوبر قام �شابان متطرفان 
بفارق يومني بده�س ع�شكري ب�شيارته يف كيبيك وقتل 
�ل��ن��ار عليه م��ن �خل��ل��ف ع��ل��ى م�شافة  ب��اط��الق  ج��ن��دي 

ب�شعة �متار من �لربملان يف �وتاو�.
وك���ان���ت �ل�����ش��رط��ة م��ن��ع��ت �مل��ه��اج��م��ني �ل��ل��ذي��ن ق��ت��ال يف 

�لهجومني من �ل�شفر �ىل دول يف �ل�شرق �لو�شط.

�لرهاب �و حول �ن�شطة م�شبوهة .
يف  �لرب��ع��اء  منذ  �شهر�ت  �قيمت  �ل��ع��امل  باقي  يف  وكما 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل���دن �ل��ك��ن��دي��ة �ل��ك��ربى ت��ك��رمي��ا لذكرى 
تنظيم  �مل���ق���رر  وم���ن  �ي���ب���دو  ����ش���اريل  ر���ش��ام��ي �شحيفة 
مونرتيال  �ىل  فانكوفر  م��ن  �لح��د  �شامتة  م�شر�ت 
مب����و�ز�ة �مل�����ش��رة �جل��م��ه��وري��ة �مل��ق��رر يف ب��اري�����س و�لتي 
بقادة  حم��اط��ا  ه��ولن��د  فرن�شو�  �لرئي�س  �شيت�شدرها 

�لبلد�ن �لوروبية �لكربى.
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م�صوؤول تون�صي �صابق متورط يف اغتيال الرباهمي
•• تون�ض-اأ ف ب:

متهم  �شابق  �مني  م�شوؤول  بحق  توقيف  مذكرة  �لتون�شي  �لق�شاء  ��شدر 
بالتورط يف �غتيال �ملعار�س �لي�شاري حممد �لرب�همي على ما �فاد فر�ن�س 

بر�س �م�س ناطق با�شم نيابة تون�س.
و�شرح �شفيان �شليتي لفر�ن�س بر�س �ن قا�شي �لتحقيق يف حمكمة تون�س 
�لكرمي  عبد  بحق  بال�شجن  �ي��د�ع  بطاقة  يومني(  )قبل  ��شدر  �لبتد�ئية 
حممد  قتل  عملية  يف  بامل�شاركة  متهم  �شابق  �م��ن��ي  �ط���ار  وه��و  �لعبيدي 

�لرب�همي .
كان  �ل��ذي  �ملتهم،  ��شتجو�ب  بعد  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �تخذ  �لقا�شي  �ن  و����ش��اف 
م�شوؤول عن فريق حماية �لطائر�ت يف مطار قرطاج �لدويل ومو�جهته مع 
جمموعة من �ل�شهود. وقتل حممد �لرب�همي يف 25 متوز يوليو 2013 

من  ��شهر  �شتة  بعد  تون�س،  �شاحية  �لري��ان��ة  يف  منزله  �أم���ام  بالر�شا�س 
�غتيال �ملعار�س �شكري بلعيد على يد جمموعة من �ملتطرفني كما قالت 
�ل�شلطات. وقال م�شدر ق�شائي مكلف بامللف لفر�ن�س بر�س �ن عدة �شهود 
�بو مقاتل �ملطلوب  �بو بكر �حلكيم �ملدعو  �نهم �شاهدو� �ل�شالمي  �ك��دو� 
من وز�رة �لد�خلية لتورطه �ملفرت�س يف عمليتي �لغتيال، قبل قليل من 

�غتيال �لرب�همي، يف �شيارة ميلكها عبد �لكرمي �لعبيدي.
يف  د�ع�س،  تنظيم  �ىل  �ن�شمو�  �خ��رون  و�رهابيون  �حلكيم  بكر  �ب��و  وتبنى 
على  ب��ث  فيديو  �شريط  يف  �لغ��ت��ي��ال  عمليتي  دي�شمرب  �لول  ك��ان��ون   18
�لنرتنت.  ومنذ �لثورة �لتي �طاحت بالدكتاتور زين �لعابدين بن علي يف 
2011، �شهدت تون�س تنامي �ملجموعات �ملتطرفة وجتهد يف منع �ل�شبان 
من �للتحاق ب�شفوف تنظيم د�ع�س �لذي ي�شيطر على مناطق من �لعر�ق 

و�شوريا من �جل �مل�شاركة يف �لتطرف.

وزراء �صرقي اأفريقيا يجتمعون يف مقدي�صو
•• مقدي�صو-وكاالت:

�ل�شومالية  �لعا�شمة  يف  )�إي��غ��اد(  �أفريقيا  �شرقي  دول  يف  للتنمية  �حلكومية  �لهيئة  وزر�ء  يلتقى 
مقدي�شو لبحث �شبل �إحالل �ل�شالم يف �ملنطقة.

 ،1991 منذ  �لأهلية  �حل��رب  �أو�شالها  تقطع  �لتي  �ل�شومال،  يف  للمنظمة  �جتماع  �أول  هذ�  ويعد 
عندما �أ�شقط نظام �لرئي�س �ل�شابق �شياد بري.

ويقول �مل�شوؤولون �ل�شوماليون �إن عقد �لجتماع دليل على عودة �ل�شتقر�ر �إىل �لبالد، ولكن �ملعارك 
ل تز�ل متو��شلة مع عنا�شر حركة �ل�شباب �ملت�شددة.

�شور�ع  يف  دورياتها  �ل�شرطة  تنظم  بينما  مقدي�شو،  يف  �لثقيلة  باأ�شلحتهم  �جلنود  ع�شر�ت  و�نت�شر 
�ملدينة، حت�شبا لأي طارئ، �أو تهديد من حركة �ل�شباب �ملن�شوية حتت لو�ء تنظيم �لقاعدة.

ويح�شر �لجتماع وزر�ء جيبوتي و�أثيوبيا وكينيا و�أوغند�، وهي �لدول �لتي ت�شهم بجنودها يف قو�ت 
�لحتاد �لأفريقي �ملنت�شرة يف �ل�شومال.

••  الفجر – تون�ض - خا�ض
�لتو�زنات  يكتنف  �لغمو�س  م��از�ل 
�لتون�شية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ملنتظرة بعد �لنق�شام �لذي جتلى 
�شاندت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ت��ل��ة  ���ش��ف��وف  يف 
قائد  �لباجي  تون�س  ن��د�ء  مر�شح  
�ل�����ش��ب�����ش��ي يف �ل��������دور �ل����ث����اين يف 
�لنتخابات �لرئا�شية وهي �لحتاد 
�لوطني �حلر و�آفاق تون�س وحزب 
�لجتماعي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �مل�����ش��ار 
و�حلركة �لوطنية و�لعمل �لوطني 
�لوطنية  و�مل���ب���ادرة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�لجتماعيني  وحركة  �لد�شتورية 
�لدميقر�طيني، حيث يرف�س جزء 
منهم م�شاركة �لنه�شة �لإ�شالمية 

يف �حلكومة �جلديدة.
هيكلة احلكومة

ه����ذه  يف  �حل���������ش����م  �ن����ت����ظ����ار  ويف 
رئي�س  ك�شف  �ل�شعبة،  �لإ�شكالية 
�ل�شيد،  �حلبيب  �ملكلف  �حلكومة 
خ����الل م�������ش���اور�ت���ه م���ع �لأح������ز�ب 
�ملدين،  �ملجتمع  ممثلي  من  وع��دد 
ط���ي���ل���ة �لأ�����ش����ب����وع �جل����������اري، عن 
�لقادمة  �حلكومة  لهيكلة  ت�شوره 

و�خلطوط �لعري�شة لها.
و����ش���ت�������ش���م �حل����ك����وم����ة وف������ق ه���ذ� 
تناقلته و�شائل  �لت�شور، ح�شب ما 
�ل�شبت،  �أم�������س  ت��ون�����ش��ي��ة  �إع������الم 
دول���ة، كما  وزي���ر� و10 كتاب   25
�لذين  �ل��وزر�ء  ن�شبة  تتجاوز فيها 
ل يفوق �شنهم �خلم�شني �شنة 70 
�ل��وزر�ء وكتاب  باملائة من جمموع 
�لدولة، �لأمر �لذي يحيل على �أّن 

نّية �ل�شيد تتجه نحو �لت�شبيب.
لالأطر�ف  �ل�شيد  ك�شف  كما       
�لتي قابلها �إىل حد �لآن، �أنه يعتزم 
10 �شيد�ت لتويل حقائب  �ختيار 
للمر�أة  ���ش��ي��ج��ع��ل  مم����ا  وز�ري����������ة، 
�حلكومة  يف  ق��ي��ا���ش��ي��ة  مت��ث��ي��ل��ي��ة 
جمعة  مهدي  حكومة  مع  مقارنة 
�لتي ل ت�شم �شوى ثالث �شيد�ت.

ل�شانه  ع��ل��ى  ن��ق��ل��ه  م���ا       ووف�����ق 
�شيا�شية  �أح��������ز�ب  ع����ن  مم���ث���ل���ون 
ك���ان ل��ه��ا ل���ق���اء�ت ت�����ش��اوري��ة معه، 
فر�س  �إىل  كذلك،  �ل�شيد،  ي�شعى 
مت��ث��ي��ل��ي��ة ج��ه��وي��ة و�����ش���ع���ة د�خ���ل 
�حل���ك���وم���ة �مل���ن���ت���ظ���رة، �ل���ت���ي من 
�لبو�شلة  �لكفاءة  تكون  �أن  �ملتوقع 
�ملحددة لرتكيبتها، حيث �شيدر�س 
�ل�����ش��ي��د م��ع ف��ري��ق ع��م��ل��ه �مل�شغر 
�شتو�فيه  �ل���ت���ي  �ل���ذ�ت���ي���ة  �ل�����ش��ر 
ب��ه��ا �لأح�������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة خالل 
ل�شخ�شيات  �شو�ء  �لقادم  �لأ�شبوع 
موؤهلة،  تكون  م�شتقلة  �أو  حزبية 
لتقلد  مر�شحيها،  ت��ق��دي��ر�ت  وف��ق 

منا�شب حكومية.

النه�شة واحل�شم يف امل�شاركة 
يف �لأثناء، ت�شتمّر �لأحز�ب �ملعنية 
ت�شورها  �أو  م���و�ق���ف���ه���ا  حت���دي���د 
ل����ل����ح����ك����وم����ة �ل������ق������ادم������ة وم������دى 
����ش��ت��ع��د�ده��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا �أو 
يف  �ل��ت��م��وق��ع  و�خ��ت��ي��ار  مقاطعتها 
�ل�شياق،  ه����ذ�  �مل���ع���ار����ش���ة.     ويف 
�أو�شح  رئي�س كتلة حركة �لنه�شة 
�لدين  ن��ور  �ل�شعب  ن��و�ب  مبجل�س 
�لبحري، �أّن حركة �لنه�شة توؤكد 
على  �لقادمة  برنامج �حلكومة  يف 
م�شتعجلة  كق�شايا  �أول��وي��ات  �أرب��ع 

وجب �لرتكيز عليها.
�أوىل  �أّن  �ل���ب���ح���ري  وب�������نّي       
�حلركة  عنها  تبحث  �لتي  �لنقاط 
تتعّلق  �حل����ك����وم����ة  ب����رن����ام����ج  يف 
�لأم���ن يف  �لأم��ن��ي وحتقيق  بامللف 
للنا�س،  �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ورد  �ل���ب���الد 
وث��ان��ي��ه��ا  ب��ال��و���ش��ع �مل����ادي وغالء 
�ملو�رد  و���ش��ح  و�مل�����ش��ارب��ات  �ملعي�شة 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، وث��ال��ث��ه��ا �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�ل�شباب  �مل��ح��روم��ة وح���ق  �جل��ه��ات 
�لتجاذبات  عن  بعيد�  �لت�شغيل  يف 
�ل�شيا�شية، ور�بعها ُيعنى با�شتكمال 
ب����ن����اء �مل����وؤ�����ش���������ش����ات �ل���د����ش���ت���وري���ة 
كاملجل�س �لأعلى للق�شاء و�ملحكمة 

�لد�شتورية.
�����ش����ورى  وي���خ���ت���ت���م جم���ل�������س       
ح����رك����ة �ل��ن��ه�����ش��ة �ل����ي����وم �لأح�����د 
ج��ل�����ش��ة ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ن��ع��ق��دت على 
لالإطالع  �شت  ُخ�شّ يومني  م��دى 

�لذي �شاند �ل�شب�شي يف �لرئا�شية، 
�أّن حزبه ل يعار�س مقرتح حتييد 
�قرتحته  �ل���ذي  �ل�����ش��ي��ادة  وز�ر�ت 
�أن رئي�س  حركة �لنه�شة، مرجحا 
�حلكومة قد ي�شر يف هذ� �لجتاه 
�ل�شيادية،  �ل�������وز�ر�ت  حت��ي��ي��د  �أي 
م�شر� يف ذ�ت �ل�شدد �إىل �أن منح 
يتم  �أن  يجب  �ل�شيادية  �حلقائب 
���ش��روط معينة  ت��وف��ر  �أ���ش��ا���س  على 
�لنز�هة  �لإط�������الق  ع��ل��ى  �أه���م���ه���ا 
�لنظر  بغ�س  و�لثقة  و�ل�شتقامة 
ع���ن �ل���ت���ح���زب، م�����ش��ت��ب��ع��د� يف ذ�ت 
�ل�شياق �لإبقاء على وزير �لد�خلية 
�حلايل لطفي بن جدو يف من�شبه 

خالل �لفرتة �لقادمة.
    و�أفاد ريا�س �ملوؤخر باأن �جلولة 
تركيبة  ح��ول  للم�شاور�ت  �لثانية 
�ل�شيد  ي��ج��ري��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ة 
�ل�شيا�شية  �لأح�����ز�ب  خمتلف  م��ع 
ليكون  �ملقبل،  �لأ�شبوع  �شت�شتاأنف 
�لإع�������الن ع���ن �لأ����ش���م���اء �ل���ت���ي مت 
�حلقائب  لتقلد  ب�شاأنها  �لت��ف��اق 
�لوز�رية �لأ�شبوع �لثالث من �شهر 

يناير �جلاري.

املوؤمتر يختار املعار�شة
�لد�ميي  ع���م���اد  ق����ال  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�لأم���������ني �ل�����ع�����ام حل������زب �مل����وؤمت����ر 
) حزب  �جل���م���ه���وري���ة  �ج�����ل  م����ن 
رئي�س  �ب����ل����غ  �إن�������ه   ، �مل�������رزوق�������ي( 
�ل�شيد  �حلبيب  �ملكلف  �حلكومة 
ي�شارك يف �حلكومة  �أن حزبه  لن 
معار�شة  تكوين  ويعتزم  �لقادمة 
بكل  �حلكومة  عمل  ت��ر�ق��ب  ب��ن��اءة 
نزعات  عن  بعيد�  و�شر�مة  جدية 

�لتعطيل و�لعرقلة .
    و�أ�شاف �لد�ميي �نه �لتقى رفقة 
وف���د ع���ن ح��زب��ه �حل��ب��ي��ب �ل�شيد 
�لوحدة  على  تاأكيد  �حلر�س  ومت 
�لوطنية و�لدفاع عن حقوق فئات 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ني يخ�شى  م���ن  و����ش��ع��ة 
�نتقامية  ���ش��ي��ا���ش��ات  م���ن  ب��ع�����ش��ه��ا 
وفق  �لنتخابية  خيار�تها  ب�شبب 

تعبره.
    و�أ�شار �إىل �أن حزبه قدم لل�شيد  
للمرحلة  �لأول�����وي�����ات  ت�����ش��ور�ت��ه 
معرب�  �مل�شتعجلة   و�ملهام  �لقادمة 
عن  �ل�شتعد�د للتفاعل �ليجابي 
�ملهمة  �لق�شايا  يف  �ل���ر�أي  و�إب����د�ء 

و�لإ�شالحات �جلذرية.
    و�أع����رب ع��ل��ى �شعيد �آخ����ر، عن 
رف�شه  �لقبول بو�شع تهيمن فيه 
على  �جلمهورية  رئا�شة  موؤ�ش�شة 
كل �شالحيات �ل�شلطة �لتنفيذية. 
�آخر  لقاء  ينعقد  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
للت�شاور بني وفد من حزب �ملوؤمتر 
ورئي�س �حلكومة �ملكلف يف غ�شون 
�لأ���ش��ب��وع �ملقبل وف��ق م��ا ���ش��رح به 

عماد �لد�ميى.
�ل�شيد  �حل���ب���ي���ب  �أّن  ي���ذك���ر       
�لرئي�س  م��ن  تكليفه  ب��ع��د  �أج����رى 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �لتون�شي 
خالل �لأ�شبوع �ملا�شي �شل�شلة من 
�ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب  مع  �مل�شاور�ت 
�ملدين  �ملجتمع  وعدد من مكونات 

حول تركيبة �حلكومة �لقادمة .

بربنامج  �ملتعلقة  �مل�����ش��اور�ت  على 
وتركيبتها  �مل���ق���ب���ل���ة  �حل����ك����وم����ة 
و�حل�شم يف م�شالة م�شاركة �حلركة 

يف �حلكومة من عدمها. 
�ل�شورى  رئي�س جمل�س  و�أك���د       
�لعام  �لتوجه  بان  �لعيادي،  فتحي 
ه��و م��ن��اق�����ش��ة دع����و�ت �مل�����ش��ارك��ة يف 
�حلكم �أو �لبقاء يف موقع �ملعار�شة 
�إذ� ك��ان ذل��ك �خل��ي��ار �لأن�شب  وم��ا 
للحركة يف �ملرحلة �لقادمة، مذكر� 
�أن �حلركة قد �شددت يف وقت �شابق 
على �شرورة �لتو�فق حول حكومة 
وحدة وطنية و�لتعاي�س يف �ملرحلة 
ت��ون�����س على  ي�شاعد  �ل��ق��ادم��ة مب��ا 
�لقت�شادية  للتحديات  �لت�شدي 

و�لجتماعية و�لأمنية. 
�أن جمل�س  �ل��ع��ي��ادي  و�أ����ش���اف      
�ل�شورى �شيتوقف خالل �جتماعه 
�لتي جمعت رئي�س  �مل�شاور�ت  على 
�ل�شيد  �حلبيب  �ملكلف  �حلكومة 
مع �لأحز�ب �ل�شيا�شية ليقرر على 
يف  �حل��رك��ة  م�شاركة  �شكل  �شوئها 

�حلكومة �لقادمة. 
     و�أ�شار �إىل �أن جمل�س �ل�شورى 
جميع  �ت������خ������اذ  ع����ل����ى  ����ش���ي���ع���م���ل 
تركيبة  ب��خ�����ش��و���س  �مل���ق���رتح���ات 
وهيكلتها  �ل����ق����ادم����ة  �حل���ك���وم���ة 
ليقرر  جدية  بكل  عملها  وبرنامج 
من  �لنهائي  موقفه  �شوئها  على 
�حلكومة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إم��ك��ان��ي��ة 

�لقادمة من عدمها .
      يذكر �أن رئي�س �حلكومة �ملكلف 
�حلبيب �ل�شيد طلب خالل لقائه 
�مل���ا����ش���ي رئ��ي�����س حركة  �لأرب�����ع�����اء 
وبع�س  �لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة 
ب���اإع���د�د ت�����ش��ور �حلركة  ق��ي��اد�ت��ه��ا 
ولربنامج  �ل����ق����ادم����ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
�أفاد  ما  وف��ق  وتركيبتها  �حلكومة 
با�شم �حلركة  �لر�شمي  �لناطق  به 

زياد �لعذ�رى.

فيتو الأحزاب الدميقراطية
غر �أّن م�شاركة �لنه�شة ت�شطدم 
مب���ع���ار����ش���ة ط���ي���ف م����ن �لأح�������ز�ب 
و�ل��ي�����ش��اري��ة منها  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�أح���ز�ب حليفة حل��زب ن��د�ء تون�س 
و�شاندت  �حلكومة  بت�شكيل  �ملكلف 

�ل�شب�شي يف �لنتخابات �لرئا�شية.
     ويف ه���ذ� �لإط�����ار �أّك����د �لأم���ني 
�لدميقر�طي  �مل�شار  حل��زب  �ل��ع��ام 
�لج��ت��م��اع��ي ���ش��م��ر �ل���ط���ي���ب، �أن 
حكومة  يف  �مل�شاركة  يرف�س  حزبه 
تكون �لنه�شة طرفا فيها .     وبنّي 

هو  �ل�شيا�شية  �لأح����ز�ب  ك��اف��ة  م��ع 
عني �ل�شو�ب . 

�إن م���ن بني       وق����ال �ل��ع��ب��دويل 
�أولويات �حلكومة �ملقبلة،  �لك�شف 
عن حقيقة �غتيال �ل�شهد�ء �شكري 
ب���ر�ه���م���ي وملف  ب��ل��ع��ي��د وحم���م���د 
مت�شائال  ب�شليانة  �ل��ر���س  �أح���د�ث 
�لإ�شكاليات يف  رفع �حل�شانة  عن 
عن بع�س �لأ�شخا�س �ملتورطني يف 

ق�شايا مهمة.
     ي�شار �إىل �أّن �لئتالف �لي�شاري 
�جل���ب���ه���ة  يف  مم�����ث�����ال  �ل�����ق�����وم�����ي 
م�شاركة  ب���دوره  يرف�س  �ل�شعبية 
�لقادمة  �حلكومة  يف  �لإ�شالميني 
�ىل ج��ان��ب ط��ي��ف م��ن د�خ���ل ند�ء 

تون�س يعار�س مثل هذ� �لتوجه.

م�شاركة واردة..
�آف���اق  �ل��ق��ي��ادي يف ح���زب  �أّن  غ���ر 
ت��ون�����س ري��ا���س �مل���وؤخ���ر، �أف����اد ب���اأّن 
م�شاركة حركة �لنه�شة �لإ�شالمية 
و�رد،  �ل�شيد  ح��ك��وم��ة  تركيبة  يف 
تبقى  �لحتمالت  كل  �أن  مو�شحا 
بال�شاأن  �لأم�����ر  ت��ع��ل��ق  �إذ�  ق��ائ��م��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي.       و�أ����ش���اف �أن قر�ر 
منح حركة �لنه�شة حقائب وز�رية 
من عدمه هو ره��ني ق��ر�ر �حلزب 
تون�س  ن����د�ء  ح��رك��ة  �أي  �لغ��ل��ب��ي 
وكذلك رهني قر�ر رئي�س �حلكومة 
�ملكلف �حلبيب �ل�شيد، متابعا باأن 
حزبه لي�س لديه �أي �حرت�ز يذكر 
على �أي حزب كان �شو�ء �لنه�شة �أو 

غرها ح�شب كالمه.
     وبنّي قيادي �آفاق تون�س، �حلزب 

�ل���ط���ي���ب على  ���ش��م��ر       و�����ش����دد 
�حلكومة  يف  �ل��ن��ه�����ش��ة  دخ����ول  �أن 
�لكفاء�ت  ع��دي��د  خ�����ش��ارة  �شي�شبب 
مع  �لعمل  ترف�س  �لتي  �لوطنية 

�لنه�شة يف �حلكومة.
      ومن جانبه، �شدد �لأمني �لعام 
�ملن�ّشق للجبهة �لوطنية �لتوهامي 

�شارك  قد  �مل�شار  ح��زب  �أن  �لطيب 
يف م�شاور�ت مع ند�ء تون�س رفقة 
و�أف���اق  �ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  �أح�����ز�ب  
ت��ون�����س و�لحت������اد �ل��وط��ن��ي �حلر 
�حلكومي  �ل��ربن��ام��ج  ب��خ�����ش��و���س 
�ل�شيد  �حل���ب���ي���ب  ت���ك���ل���ي���ف  ق���ب���ل 

بت�شكيلة �حلكومة �ملقبلة.

     و�أ�شار �إىل �أنه بالإمكان �لت�شاور 
�لقر�ر�ت  يف  �لنه�شة  ح��رك��ة  م��ع 
�ل���ك���ربى �ل���ت���ي ت��ه��م �ل���ب���الد لكن 
�جلهاز  يف  ط���رف���ا  ت���ك���ون  �أن  دون 
به  ي��ق��وم  م��ا  �أن  مبّينا  �لتنفيذي، 
�ملكلف  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  ح��ال��ي��ا 
�حلبيب �ل�شيد بخ�شو�س �لت�شاور 

�لتي  �لأح���ز�ب  �أن  على  �لعبدويل، 
يف  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  �شاندت 
حد  �إىل  ت��ت��ف��ق  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  حملته 
كبر مع برنامج ت�شكيل �حلكومة 
�لنه�شة  م�شاركة  وترف�س  �ملقبلة 
يف هذه �حلكومة، معترب� ت�شريكها 

خيانة للناخبني ح�شب قوله.

احلبيب ال�شيد يك�شف عن ت�شوره لهيكلة احلكومة

حلفاء نداء تون�س ينق�صمون..واملوؤمتر يختار املعار�صة
جمل�س ال�شورى �شيح�شم يف �شكل م�شاركة النه�شة يف احلكومة القادمة

�فاق خزب �ملوؤمتر يختار �ملعار�شة
تون�س..

م�شاركة 
�لنه�شة 

و�ردة

جمل�س �شورى �لنه�شة ميلك قر�ر �حل�شم

�ن�شمام �لنه�شة للحكومة..
هل يعقد �لمور؟

�لعبدويل يرف�س 
م�شاركة �لنه�شة يف 

�حلكومة

الإعالن عن الأ�صماء التي �صتتقلد احلقائب الوزارية يف الأ�صبوع الثالث من �صهر يناير

اجلبهة الوطنية: م�شاركة النه�شة يف احلكومة خيانة للناخبني 

 اآفاق تون�س: م�صاركة حركة النه�صة الإ�صالمية يف تركيبة حكومة ال�صيد وارد 
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املال والأعمال

غرفة عجمان تبحث التعاون القت�شادي مع جمهورية اأثيوبيا

% معدل النمو ال�صنوي يف حجم التجارة   31
اخلارجية بني عجمان واأثيوبيا خالل عامي 2013 و2014

خمتربات تقنية وتدريبية متقدمة مع اآ�شرتولبز

 دبي لتنمية ال�صتثمار و اآ�صرتولبز تتعاونان جلذب ال�صركات املبتكرة يف جمال التكنولوجيا مع بداية عام البتكار

هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي تر�صي عقد 
م�صروع تطوير ج�صر وايف بتكلفة 88 مليون درهم

و�ملتد�خلة ما بني منحنيات �لتقاطع. و�أ�شاف �ن �مل�شروع 
ي�شمل تنفيذ ج�شر ب�شعة ثالثة م�شار�ت من �شارع عود 
�شارع  باجتاه   - لطيفة  م�شت�شفى  من  بالقرب   - ميثاء 
�ل�شيخ ر��شد ومنه �إىل �شارع �ل�شيخ ز�يد و�شارع �ل�شعادة 
�ل��ت��ج��اري �لعاملي  مل��رك��ز دب��ي  �مل����وؤدي  �ل��ع��ل��وي  - �جل�شر 
700 م��رت ..وت���ق���در طاقته  - ..وي��ب��ل��غ ط���ول �جل�����ش��ر 
�ل�شتيعابية بنحو 3300 مركبة يف �ل�شاعة ..و�شي�شهم 
�ل��ت��د�خ��ل يف �حلركة  م�شكلة  ح��ل  �جل��دي��د يف  �جل�����ش��ر 
�ن�����ش��ي��اب��ي��ة يف حركة  �ل��ت��ق��اط��ع و���ش��ي��ح��ق��ق  �مل���روري���ة يف 
 . �مل��رك��ب��ات يف خمتلف �لجت���اه���ات 
و�شتكون �حلركة �ملرورية �ن�شيابية 
عود  �شارع  من  �لقادمة  للمركبات 
�لعني  باجتاه  �شرقا  �ملتجهة  ميثاء 
�ن�شيابية  �جل�شر  �شيوفر  ..كذلك 
للحركة �ملرورية �لقادمة من �شارع 
�ل�شيخ ر��شد باجتاه �شارع عود ميثا 
�أم هرير.. منطقة  غربا - منطقة 
عود ميثاء - . و�كد �لطاير �أن هذه 
�حل��ل��ول ت��اأت��ي ك��ج��زء م��ن �حللول 
�لهيئة  و���ش��ع��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�ملرورية  �لزدح��ام��ات  مع  للتعامل 

يف �لإمارة.

•• دبي-وام:

بدبي  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  �عتمد 
�لإد�رة  رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة م��ط��ر  ب��رئ��ا���ش��ة 
تطوير  م�شروع  عقد  تر�شية  للهيئة  �لتنفيذي  و�ملدير 
م�شار�ت   3 ب�شعة  باإن�شاء ج�شر  وذل��ك   - و�يف   - تقاطع 
بتكلفة  ر��شد  �ل�شيخ  �شارع  �شارع عود ميثاء باجتاه  من 

88 مليون درهم. 
�إن تنفيذ �أعمال هذ� �مل�شروع ياأتي �شمن  وقال �لطاير 

وتطوير  لتح�شني  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��وج��ه 
����ش���ب���ك���ة �ل������ط������رق �ل����رئ����ي���������ش����ة يف 
�إم����ارة دب���ي ب��اع��ت��ب��اره م��ن �ملحاور 
�شمن  �ل���ه���ام���ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لطرق  ل�شبكة  �لهيكلي  �ملخطط 
يف �لإمارة. و��شار �إىل �أن تقاطع - 
و�يف - يعد من �لتقاطعات �لهامة 
�ل���ذي ي��رب��ط �حل��رك��ة �مل��روري��ة يف 
..حيث  �لرئي�شة  �لطرق  من  عدد 
ي��ت��ق��اط��ع م��ع ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ ر��شد 
هذ�  ..وي�شهد  ميثاء  ع��ود  و���ش��ارع 
نتيجة  م��روري��ا  �زدح��ام��ا  �لتقاطع 
�مل�شتخدمة  �ملركبات  ع��دد  لكثافة 

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إ�شتقبلت 
�أفورقي  في�شيها  �شعادة  عجمان 
ورئي�س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ن�����ش��ل  ن���ائ���ب 
بالقن�شلية  �لأع�����م�����ال  ت����روي����ج 
�أثيوبيا، وذلك  �لعامة جلمهورية 
�ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ش��ادي بني  لبحث 
غرفة  ح��ر���س  و�شمن  �ل��ط��رف��ني 
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
�خلارجي مع خمتلف دول �لعامل 
�ل���ت���ع���اون وحجم  زي�������ادة  ب���ه���دف 
ب���ني عجمان  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 

وخمتلف دول �لعامل.
�إ���ش��ت��ق��ب��ل �ل���وف���د ع���ب���د�هلل عمر 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر   – �مل����رزوق����ي 
لقطاع خدمات ت�شجيل �لع�شوية 
و�ملعامالت بغرفة عجمان، وح�شر 
بيني  م���اجن���ال���ي���ل ج�����ون  �ل���ل���ق���اء 

�لإمار�ت  م��ع  �مل�شتقبلي  �لتعاون 
نظر�ً  خ�شو�شا  وعجمان  عموما 
ملا متتلكة �لمارة من بنى حتتيه 
�أن تزيد منو  �شاأنها  متكاملة من 
جمهورية  م�����ش��ت��ث��م��ري  �ع����م����ال 
�أثيوبيا �ىل جانب موقع عجمان 

�ملتو�شط بالمار�ت.
 وقد وجه �شعادته �لدعوة لغرفة 
ع��ج��م��ان ورج����ال �أع���م���ال �لم����ارة 
ل���زي���ارة �أث��ي��وب��ي��ا و�ل��ت��ع��رف على 
ومميز�تها  �ل�شياحية  مقوماتها 
جمالت  يفتح  ومب��ا  �لقت�شادية 
ع������دة �أم���������ام م�������ش���ت���ث���م���ري دول�����ة 

�لإمار�ت.
ويف ختام �للقاء قام عبد�هلل عمر 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر   – �مل����رزوق����ي 
لقطاع خدمات ت�شجيل �لع�شوية 
تذكاري  درع  بتقدمي  و�ملعامالت 

للوفد.

و�ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك، ث���م ق���ط���اع �مل����و�د 
فقطاع  �ملعدنية،  غر  �لتعدينية 
فقطاع  و�ل����ن���������ش����ي����ج،  �مل����الب���������س 
�لأ�شا�شية،  �مل��ع��دن��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
�لأخرى  �لتحويلية  و�ل�شناعات 
�لأغ����ذي����ة، وقطاع  ق���ط���اع  ي��ل��ي��ه��ا 
�لأث���اث و�خل�����ش��ب، و�أخ���ر� قطاع 

�لورق و�لطباعة.
فقد  �ل���دول���ة،  م�شتوى  ع��ل��ى  �أم���ا 
لدولة  �خلارجية  �لتجارة  �شهدت 
�أثيوبيا  جمهورية  م��ع  �لإم����ار�ت 
يقارب  م��ا   2013 �ل��ع��ام  خ���الل 

�ملليار درهم.
في�شيها  ���ش��ع��ادة  وج��ه  جانبه  م��ن 
�لعام  �ل��ق��ن�����ش��ل  ن���ائ���ب  �أف����ورق����ي 
ورئي�س ترويج �لعمال بالقن�شلية 
�ل���ع���ام���ة جل���م���ه���وري���ة �أث���ي���وب���ي���ا ، 
�ل�شكر لغرفة عجمان على حفاوة 
�ل�شتقبال و�كد على �أهمية زيادة 

����ش���م���ن م��ن��ه��ج��ي��ة وخ����ط����ة دع���م 
قنو�ت  وف���ت���ح  �ل���غ���رف���ة  �أع�������ش���اء 
�لدول  كافة  مع  مبا�شرة  تو��شل 
�لقت�شاد  �إزده����ار  على  يعود  مب��ا 
عجمان  روؤي��ة  وتنفيذ  عجمان  يف 
و�لتي   2021 �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
تتو�فق مع �لروؤية �ل�شرت�تيجية 

للدولة. 
�إرتفاعا   2014 �ل���ع���ام  و���ش��ه��د 
�ل����ت����ج����ارة  ح����ج����م  و�������ش�����ح�����ا يف 
و�ثيوبيا  عجمان  ب��ني  �خلارجية 
ف����ق����د و������ش�����ل ح����ج����م �ل����ت����ج����ارة 
�خلارجية �ىل ما يزيد عن 350 
م��ل��ي��ون دره����م م��ق��ارن��ة ب���� 267 
 ،  2013 ب��ال��ع��ام  م��ل��ي��ون دره����م 

ومبعدل منو �شنوي بلغ 31%.
�لقو�رب  �شناعة  ق��ط��اع  وت�����ش��در 
و�أثيوبيا،  ع��ج��م��ان  ب��ني  �ل��ت��ج��ارة 
�لبرتوكيماويات  ق���ط���اع  ي��ل��ي��ه 

�لعمال  وت��روي��ج  �إ�شتثمار  مدير 
جلمهورية  �ل��ع��ام��ة  بالقن�شلية 
مدير  �لنعيمي  و�شيخة  �أثيوبيا، 
و�إ����ش���ت���ق���ط���اب  �ل�����رتوي�����ج  �إد�رة 
عبد�لفتاح  و�لدكتور  �ل�شتثمار، 
فرح � �مل�شت�شار �لقت�شادي بغرفة 

عجمان.
�هلل  رح��ب عبد  �للقاء  ب��د�ي��ة  ويف 
�أهمية  و�أك��د على  عمر باحل�شور 
يزيد  �أن  �شاأنه  و�ل��ذي من  �للقاء 
�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة ب��ني عجمان 
�أك���د على حر�س  كما   ، و�أث��ي��وب��ي��ا 
على  عجمان  غرفة  �إد�رة  جمل�س 
توطيد �لتعاون وزيادة �لإ�شتثمار 
و�لتي  �لف���ري���ق���ي���ة  �ل����ق����ارة  م����ع 
�إ���ش��ت��ث��م��اري��ة جاذبة  ب��ي��ئ��ة  ب���ات���ت 
للم�شتثمرين نظر�ً ملا متتلكه من 

مقومات كبرة.
�ل��ل��ق��اء ياأتي  �أن  �مل��رزوق��ي  و�أ���ش��ار 

ن��ا���ش��ئ��ة يف م����دن خم��ت��ل��ف��ة يف كل 
وم�شر  و�ل�شعودية  �لإم����ار�ت  م��ن 

و�لأردن ولبنان. 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب������ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع�������ززت 
موؤ�ش�شات  �إح�������دى  �ل����ش���ت���ث���م���ار، 
د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
م��ن خالل  دب���ي، جهودها م��وؤخ��ر�ً 
�شر�كتها مع �آ�شرتولبز، �أول مركز 
لرو�د  ج��وج��ل  م��ع  م�شرتك  تقني 
م�����ش��ت��وى منطقة  ع��ل��ى  �لأع����م����ال 
�أفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�ل�شركات  جل���ذب  ���ش��ب��ك��ة  ل��ت��وف��ر 
�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  �مل��ب��ت��ك��رة 
و��شتقطاب ر�أ�س �ملال �ل�شتثماري، 
يف  �ل�شتثمار  دف��ع  على  و�لرتكيز 
�لقطاعات ذ�ت �لنمو �ملرتفع. وقد 
دبي  �آ�شرتولبز  �شبكة  ت�شميم  مت 
�ل�شركات  ول���وج  ي�شهل  نحو  على 
دبي.  ع��رب  �لنا�شئة  �لأ����ش���و�ق  �إىل 

و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�ملحتمل  �لتاأثر  لتعزيز  �أفريقيا 
للمركز �لتقني �جلديد. وقد جنح 

برنامج ت�شريع وترة منو �شركات 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �لنا�شئة  �لإن���رتن���ت 
�شركة   100 م��ن  �أك����رث  ب��ت��دري��ب 

�آ�شرتولبز  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  وت���اأت���ي 
نتيجة للتعاون �لقائم بني موؤ�ش�شة 
دبي لتنمية �ل�شتثمار ومركز دبي 
ي�شت�شيف  �ل��ذي  �مل��ت��ع��ددة،  لل�شلع 

من�شة �آ�شرتولبز.
لتنمية  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ت��ق��وم 
م���ع �شركة  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
�آ�شرتولبز باإطالق م�شاحات عمل 
م�شرتكة، �لأوىل من نوعها �شمن 
�لربع  خ���الل  �آ����ش���رتولب���ز،  �شبكة 
و�شتعمل   .2015 ع��ام  من  �لأول 
�آ�شرتولبز على دعم رو�د �لأعمال 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  يف جم���ال 
�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي م��ن خ��الل توفر 
�ملخترب�ت �لتقنية �ملتقدمة، وعقد 
�ملتخ�ش�شة،  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج 
�مل�����ش��ورة لأبرز  ت��ق��دمي  �إىل ج��ان��ب 
�لعام  �ل���ق���ط���اع���ني  يف  �ل���ك���ي���ان���ات 

و�أ����ش���اف �ل���ق���رق���اوي: مت��ت��از دبي 
�مل���ت���ن���ام���ي���ة ع���ل���ى ربط  ب���ق���درت���ه���ا 
وهي  �لتجارية،  و�حلركة  �لأف���ر�د 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  رئي�شي  م�شاهم 
ت�شنيف  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لم�������ارة 
�لعاملية،  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م���وؤ����ش���ر�ت 
�أف�شل  ت��ق��دمي  �إىل  ي��دف��ع��ن��ا  مم���ا 
�ل�شر�كة  توؤكد  �ل�شر�كات.  و�أجن��ح 
م��ع �آ���ش��رتولب��ز ت��رك��ي��زن��ا �حلايل 
ع��ل��ى �مل����ب����ادر�ت �ل��ن��وع��ي��ة، ودورن����ا 
�لتقنيات  �أح������دث  ����ش��ت��ق��ط��اب  يف 
حيوية  ق����ط����اع����ات  يف  و�مل����ع����رف����ة 
�ملعرفة  ت�شاهم  و���ش��وف  دب���ي.  �إىل 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  و�خل����ربة  �ملحلية 
جانب  �إىل  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  جم��ت��م��ع 
وتبادل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�������و�رد 
�مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملعلومات 
مع �آ�شرتولبز �إىل تلبية متطلبات 

�لتقنية  �لق�شايا  ح��ول  و�خل��ا���س 
�لبارزة.

�ملدير  �ل����ق����رق����اوي،  ف���ه���د  وق������ال 
لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شر�كة  ه���ذه  ت��اأت��ي  �ل���ش��ت��ث��م��ار: 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�لإم���ار�ت،  دول��ة  رئي�س  نهيان،  �آل 
 2015 �إع���الن  ح��ول  �هلل  حفظه 
ع����ام����اً ل���الب���ت���ك���ار، وع���ل���ي���ه د�أب�����ت 
�شركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
ت��د���ش��ني من�شة  �آ����ش���رتولب���ز ع��ل��ى 
هي �لأول من نوعها على م�شتوى 
�ل�شركات  ل���ش��ت��ق��ط��اب  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�لتكنولوجيا،  جم��ال  يف  �لنوعية 
يف  و�لتو�شع  �لبتكار  نحو  ودفعها 
ق��اع��دة �لأع��م��ال م��ن خ��الل �إمارة 

دبي ودولة �لإمار�ت عموماُ . 

جم��ت��م��ع �لأع����م����ال �ل���و����ش���ول �إىل 
و�شركات  �ملحتملني  �مل�شتثمرين 
�إىل  �لر�مية  �لعاملية  �لتكنولوجيا 

�لتو�شع من خالل �إمارة دبي .
ويف �ل�شياق ذ�ته، قال حممد مكي، 
لآ�شرتولبز:  �مل��وؤ���ش�����س  �ل�����ش��ري��ك 
تعترب دبي مركز� مثاليا لل�شركات 
�لبتكار  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
يف جم����ال �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة. من 
خ���الل ���ش��ر�ك��ت��ن��ا م��ع دب���ي لتنمية 
�ل�شتثمار �شوف ن�شعى �إىل ت�شهيل 
�لو�قع �ل�شتثماري يف هذ� �لقطاع 
�لنمو  �آف�������اق  ت��و���ش��ي��ع  �ل����رق����م����ي، 

و�لبتكار �نطالقا من دبي . 
�أن��ه مت �إطالق  و�أ���ش��ار حممد مكي 
�آ�������ش������رتولب������ز، �إح���������دى ك���ربي���ات 
�ل�شبكات �لعاملية �لتي ت�شم �شركات 
نا�شئة ذ�ت معدلت منو كبرة، يف 

اآ�شرتولبز، اأول مركز تقني م�شرتك مع جوجل لرواد الأعمال على م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

املن�صوري يوؤكد على �صرورة التميز يف الأداء احلكومي خالل امللتقى ال�صنوي ملوظفي وزارة القت�صاد 
�مل�شاندة وجمعة �لكيت �لوكيل �مل�شاعد لقطاع �لتجارة �خلارجية وحممد 
وعموم  �لإد�ر�ت  م��در�ء  �إىل جانب  �لقت�شاد  وزي��ر  م�شت�شار معايل  �شلو�ح 

موظفي �لوز�رة.
وقال معايل وزير �لقت�شاد يف كلمته �إننا �ليوم ووفقا للخطط �لطموحة 
للحكومة �لحتادية ن�شعى لبناء �قت�شاد معريف قائم على �لبد�ع و�لبتكار 
بقيادة كفاء�ت وطنية متمكنة ونهدف مل�شاهمة �قت�شاد �ملعرفة ب�5 يف �ملائة 
2021 وبتوجيهات من �شاحب  �لعام  �لوطني بحلول  �لناجت  من جممل 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �أقر جمل�س 
�لوزر�ء �ملوقر �إعالن �لعام 2015 عاما لالبتكار يف �لدولة ولتحقيق هذه 
�لغاية فقد د�أبت حكومتنا على دعم �لبتكار و�ملعارف وتطبيق �أرقى معاير 
�لتكنولوجيا �حلديثة يف خمتلف �أعمالها بل وعملت على ��شتقطاب �لعقول 

لتكون �لدولة �لأكرث جاذبية يف �لعامل لهجرة �ملو�هب �إليها لت�شم بذلك 
�أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �لدولية يف �إطار �مل�شعى �لر�قي مل�شاعدة �لأجيال 
باقت�شادنا  و�لنتقال  بقدر�تهم  لالرتقاء  �ملو�طنني  �أبنائنا  من  �لقادمة 

�لوطني �إىل �أبعاد غر م�شبوقة .
و�أ�شاف معاليه �إننا نرى باأن تعزيز قدر�ت موظفينا ين�شجم مع توجهات 
�ملوؤ�ش�شية وحتقيق �لتنمية  �إىل تعزيز �لقدر�ت �لتناف�شية  �لوز�رة �لر�مية 
 2021 �لإم��ار�ت  �ل�شاملة وفقا ل�شرت�تيجية �حلكومة �لحتادية وروؤية 

و�أجندتها �لوطنية .
ودعا  �لعمل �حلكومي  �لتميز يف  �أهمية  �لقت�شاد على  وزي��ر  و�أك��د معايل 
�لبتكار وري��ادة �لعمال من خالل  �ىل تر�شيخ ثقافة وطنية ت�شجع على 
�قتبا�س لإحدى مقولت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�لتي قال 

•• دبي -وام:

�أكد معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد حر�س �لوز�رة على 
�إبر�ز �لدور �لر�ئد لكافة موظفيها �لذين �أ�شهمت جهودهم يف دعم م�شرة 
عملها وجناح مبادر�تها على كافة �لأ�شعدة .. م�شر� �إىل �أن جناح �لوز�رة 

هو جناح للحكومة للحكومة �لحتادية وجناح للوطن و�ملو�طن.
�لذي  �ل�شنوي  �ملوظفني  ملتقى  يف  معاليه  �ألقاها  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لوز�رة  وكيل  �شالح  �آل  عبد�هلل  �شعادة  وح�شره  �لقت�شاد  وز�رة  نظمته 
�مل�شاعد  �لوكيل  بطي  بن  وحميد  و�ل�شناعة  �خلارجية  �لتجارة  ل�شوؤون 
�لوكيل  �ل�شام�شي  �ل��ف��ن  وع��ب��د�هلل  �مل�شتهلك  وح��م��اي��ة  �ل�����ش��رك��ات  لقطاع 
للخدمات  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل��رف��اع��ي  ويو�شف  �ل�شناعة  لقطاع  �مل�شاعد 

ال�شياحة العالجية يف الدولة تتطور با�شتمرار 

الإمارات متلك جميع املقومات الأ�صا�صية لت�صبح عا�صمة ال�صياحة العالجية م�صتقبال
وي�شهد   . وبنية �شحية متميزة  ظل وجود قطاع طبى خا�س متنام ومت�شارع 
قطاع �لرعاية �ل�شحية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منو� مت�شارعا يقدر 
 160 16 يف �ملائة مع زيادة �لطلب على �لأ�شرة يف �مل�شت�شفيات بن�شبة  بنحو 
�لعياد�ت �خلارجية  زي��ار�ت مر�شى  ع��دد  2025 وزي��ادة  ع��ام  �ملائة بحلول  يف 

�ملحتاجني لدخول �مل�شت�شفى بن�شبة 350 يف �ملائة يف �لدولة.
وتعمل �مل�شروعات �ملتطورة �لتي يتم ��شتحد�ثها يف �لدولة عرب وز�رة �ل�شحة 
وهيئة �ل�شحة بدبي وهيئة �ل�شحة باأبوظبي ومدينة دبي �لطبية و�ملوؤ�ش�شات 
�ل�شحية �لعاملية �لعاملة يف �لدولة مثل مايو كلينك و كليفالند كلينك و جون 
هوبكنز كلينك وغرها من موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س على حتقيق �لريادة يف 
جمال �خلدمات �ل�شحية �ملتنوعة. وتوؤكد �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية بالدولة قدرتها 
على �لقيام بدور عاملي يف �ل�شياحة �لعالجية ف�شال عن �ل�شمعة �لعاملية �لتي 
تتمتع بها �لدولة من ناحية �ل�شتقر�ر �لأمني و�لقت�شادي ووجود بنية حتتية 

�ملنال  �شهلة  منا�شبة  وبكلفة  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�شحية  �مل��ر�ك��ز  بها  تتمتع 
للجميع . وتتمتع �لإمار�ت مبقومات خمتلفة لنجاح �ل�شياحة �لعالجية منها 
�لعالجية  لل�شياحة  �لد�عمة  �لتحتية  �لبنية  ووجود  �ملتميز  �جلغر�فى  �ملوقع 
من فنادق ومر�كز جتارية و�لأن�شطة �لرت�ثية و�لثقافية و�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شى 
و�لإقليمية  �ل�شياحية  �لبيئة  عنا�شر  تتو�فر  ..حيث  و�لقت�شادى  و�لأم��ن��ى 
وجود  ..وك��ذل��ك  م�شطرد  ب�شكل  �لقطاع  لنمو  فر�شة  يعطى  مم��ا  و�ل��دول��ي��ة 
للمناف�شة  �لعالجية  �ل�شياحة  قطاع  توؤهل  �لتى  و�ملرنة  �ملتطورة  �لت�شريعات 
بقوة وت�شدر �لريادة ..�ىل جانب وجود بنية تقنية متطورة تتو�فق وتوجهات 
�شحية  ب��ي��ان��ات  �شبكة  لتطوير  مثالية  من�شة  ي��وف��ر  مم��ا  �ل��ذك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
متخ�ش�شة عامليا . وتعد دولة �لمار�ت جاذبة ب�شكل عام لال�شتثمار ..وهناك 
�هتمام من �لعديد من �مل�شتثمرين بهذ� �لقطاع خ�شو�شا �مل�شت�شفيات �لعاملية 
وذلك للمقومات �ملختلفة �لتى يتمتع بها قطاع �ل�شياحة �لعالجية بالدولة فى 

•• اأبوظبي-وام:

�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  تتبو�أ 
�ل�شياحة  خارطة  على  مرموقة  مكانة 
مل��ا متتلكه م��ن بنى  ع��امل��ي��ا  �ل��ع��الج��ي��ة 
لأن  توؤهلها  ب�شرية  و�إمكانيات  حتتية 
�لعالجية  �ل�����ش��ي��اح��ة  ع��ا���ش��م��ة  ت�شبح 

لالرتقاء  �لطموحة  و�خل��ط��ط  للدولة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  دع��م  بف�شل  وذل��ك 
باخلدمات �لعالجية وجعل �لدولة من�شة عاملية لتبادل �خلرب�ت و�ملعرفة فى 
�ملجالت �ملختلفة خا�شة �لطبي ف�شال عن �ل�شتثمار �مل�شتمر و�لالحمدود فى 
�لن�شان �لمار�تي �لذي يعد �لعمود �لفقري لتقدم وتطوير �ملجتمع . وتويل 
وز�رة �ل�شحة يف دولة �لإم��ار�ت كل �لهتمام بخدمات �لرعاية �ل�شحية جنبا 
�إىل جنب مع �لهيئات �ل�شحية و�لقطاع �ل�شحي �خلا�س ..وهذ� �لهتمام نابع 
من توجيهات �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ملتابعة 
�مل�شتمرة من قبل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة بتوفر �خلدمات �ل�شحية جلميع 
�لتي  �مل�شتويات  ت�شاهي  عالية  بجودة  �لدولة  �أر���س  على  و�ملقيمني  �ملو�طنني 

متيز  مثل  �لعالجية  لل�شياحة  د�عمة 
و�لفنادق  و�ملو��شالت  �لطر�ن  �شبكة 
و�مل������ر�ك������ز �ل���ت���ج���اري���ة و�مل���ه���رج���ان���ات 
�لأن�شطة  م����ن  و�ل����ك����ث����ر  �ل����ع����دي����دة 
جهود  وه��ن��اك   . و�ل�شياحية  �لرت�ثية 
م��ث��ال��ي��ة ت��ن��ف��ذه��ا ح���ك���وم���ة �لإم��������ار�ت 
ل��ت��ع��زي��ز �ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ع��الج��ي��ة يف ظل 
�ل�شرت�تيجي  �ملوقع  يف  و�ملتمثلة  �ل�شناعة  لهذه  �لد�عمة  �لرئي�شة  �ملقومات 
�ل�شتثماري  و�ملناخ  �لبيئة  وتو�فر  و�لقت�شادي  �ل�شيا�شي  و�ل�شتقر�ر  و�لأمن 
و�لت�شريعات  �لقو�نني  وتوفر  عموما  و�مل�شتثمرين  �لأعمال  لرجال  �جل��اذب 
�ملرنة و�ملتطورة ملز�ولة �ملهن �ل�شحية ووجود �لبنية �لتحتية �لد�عمة لل�شياحة 
و�لت�شخي�شية  �لوقائية  �خلدمات  وتو�فر  �ل�شحي  �لقطاع  وتطور  �لعالجية 
�لفر�س  وت�����ش��م��ل   . �ل��ط��ب��ي��ة  �لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ت��م��ي��زة  و�ل��ع��الج��ي��ة 
�ل�شتثمارية �جلديدة يف �لقطاع �ل�شحي �ملتاحة حاليا يف �إمارتي دبي و�أبوظبي 
�مل�شت�شفيات �ملتخ�ش�شة بعالج وت�شخي�س �لأور�م وعياد�ت �لإخ�شاب وعياد�ت 
معاجلة �ل�شكري وعياد�ت طب �لأطفال ومر�كز �إعادة �لتاأهيل �لق�شوى �لتي 
ومر�كز  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  ل��الإق��ام��ة يف  يحتاجون  للمر�شى مم��ن  �خل��دم��ات  تقدم 
�مل�شنني وذوي �لحتياجات �خلا�شة. ومتتلك �لدولة �لعديد من �لتخ�ش�شات 

�لطبية �لنادرة على �مل�شتوى �لقليمى .
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كر�ع ذهبي و فرو�شت �آند �شوليفان 
�لإمار�ت  �ملعرفة، وطر�ن  ك�شريك 
ك��اخل��ط��وط �جل���وي���ة �ل��ر���ش��م��ي��ة، و 

ميب كر�ع �عالمي ف�شي. 
وقد ت�شاعف �إنتاج �لبرتوكيماويات 
ت��ق��ري��ب��اً يف دول����ة �لإم������ار�ت يف عام 
طن  م��ل��ي��ون   10 ل��ي��ب��ل��غ   ،2013
�شنوياً، بقيمة 18 مليار درهم وهو 
�إج��م��ايل �لطاقة  7% م��ن  م��ا ميثل 
�لتعاون  جمل�س  ل���دول  �لإن��ت��اج��ي��ة 
�خلليجي  لالحتاد  وفقا  �خلليجي، 
و�لكيماويات.  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
وحافظت �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ك����اأك����رب منتج  �ل�����ر�ئ�����دة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
للبرتوكيماويات يف �ملنطقة لكونها 
�إجمايل  م���ن   %64.3 ب����  ت�����ش��اه��م 
�لإقليمية )91.8 مليون  �لقدر�ت 

طن �شنوياً( يف �لعام 2013.
حالياً  �ل���ب���ال����ش���ت���ي���ك  وي�������ش���ت���ح���وذ 
�نتاج  �إج���م���ايل  م���ن   %17.3 ع��ل��ى 
�خلليج.  دول  يف  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
منتجات  بال�شت  ع��رب  وي�شتعر�س 
وتقنيات جديدة يف �حلقن و�ل�شب 
و�لتغليف و�لتعبئة وتقنيات �ملعاجلة 
�خلام،  �مل��و�د  وكذلك  �لبال�شتيكية 

مثل �ملو�د �مل�شافة و�لبوليمر�ت.
وي��ع��ت��رب ع���رب ب��ال���ش��ت �ل���ذي يعقد 
�لتجارية  �ملعار�س  �أكرب  عامني  كل 
�ملاكينات  ح���ي���ث  م����ن  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�أكرث  ي�شتعر�س  لكونه  �لت�شنيعية، 
�ملاكينات  م���ن  ح���اوي���ة   150 م���ن 
�أر�س  على  مبا�شرة  للبيع  �ملتوفرة 

�ملعر�س يف كل دورة. 

•• دبي-الفجر:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  ك�شف معايل 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي، وزي����ر 
�لإمار�ت،  دول��ة  يف  �لعامة  �لأ�شغال 
 )2015 يناير   10 �أم�س)�ل�شبت، 
خ������الل �ف���ت���ت���اح���ه م���ع���ر����س ع���رب 
�لأ�شغال  وز�رة  �أن   ،2015 بال�شت 
و�����ش���ح���ة يف جمال  ت��ت��ب��ع خ��ط��ط��اً 
�لحتادية  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
ومباين  ط��رق  �شبكات  من  بالدولة 
�نفاق  ن�����ش��ب��ة  �أن  ح���ي���ث  �حت����ادي����ة 
�ل������وز�رة يف ه���ذ� �مل���ج���ال ت�����ش��ل �ىل 
�لعام  م��ن  �م��ار�ت��ي  دره���م  6 مليار 
2016 يف وقت  �لعام  2013 �ىل 
درهم  مليار   3 بقيمة  م�شاريع  �أن 
�مار�تي قد مت �لإرتباط عليها من 
خالل تعيني ��شت�شاريني ومقاولني 

للبدء بتنفيذها.
وقال معايل �لدكتور �لنعيمي، بعيد 
�ف��ت��ت��اح��ه ع���رب ب��ال���ش��ت �ل���ذي يعد 
�ملنطقة يف �شناعة  �أ�شخم معار�س 
و�لبال�شتيك  �ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
و�لذي ميتد على 9 قاعات يف مركز 
و�ملعار�س،  للموؤمتر�ت  �لدويل  دبي 
�ملعر�س  يف  �ل��ع��ار���ش��ني  ع����دد  ب�����اأن 
وعدد �لدول �للذين �أتو� منها �لتي 
45 دولة هو �جناز نوعي  �ل�  تفوق 
يف  جولته  بعد  و�أ���ش��اف  للمعر�س. 
�لأجنحة  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  �مل��ع��ر���س 
�خلا�شة  و�لأج����ن����ح����ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لبال�شتيك  م���و�د  ب���اأن  ب��ال�����ش��رك��ات 
ت�����ش��ت��ح��وذ ع���ل���ى ن�����ش��ب��ة ك���ب���رة يف 

�ل�شابقة.   �مل��ع��ر���س  ب����دورة  م��ق��ارن��ة 
بن�شبة  ن�����ش��ه��د من����و�ً   : ك��ان��ا  وق����ال 
ترت�وح بني �لربع �إىل �لثلث يف عدد 
�لعار�شني �لجمايل يف كل دورة من 
�لتي  بالدورة  مقارنة  بال�شت  عرب 
�لعار�شني  ع���دد  وت��ز�ي��د  �شبقتها. 
هذه �لدورة بن�شبة %31. و�إن هذ� 
يجعل  للمعر�س  �ل�شريع  �ل��ت��ط��ور 

منه و�ح����د�ً م��ن �لأ���ش��رع من���و�ً بني 
�ملعار�س �ملتخ�ش�شة عاملياً .

بال�شت  ع��رب  ل���  �مل��ط��رد  �لنمو  و�إن 
ي�شجع �ل�شركات �ملحلية و�لإقليمية 
ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م ل��ه��ا، ح��ي��ث ترعى 
�لأوىل  للمرة  �ملعر�س  ب��روج  �شركة 
�لت�شنيع  و����ش���رك���ة  رئ���ي�������س  ك������ر�ع 
�لوطنية ت�شنيع كر�ع ما�شي، وناتبت 

�شيما  ول  �ملعادن  بدًل من  �مل�شاريع 
يف �لأنابيب. وقال باأن �لوز�رة تويل 
�همية كبرة لالإ�شتد�مة �لبيئية يف 

�مل�شاريع �لتي تنفذها.
ممثلون  �لف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  وح�����ش��ر 
�لفجر  �شركة  ع��ن  �مل�شتوى  رفيعو 
و�شركة  و�خل����دم����ات  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 

مي�شي دو�شيلدورف �لأملانية.

ول���ت���و�ف���ر �مل�����و�د �خل�����ام، م���ا بجعل 
�لالعبني  �أك�������رث  �أح�������د  �مل���ن���ط���ق���ة 
�ل���ف���ع���ال���ني م����ن ح���ي���ث �ل��ت��ك��ل��ف��ة يف 

جتارة �لبوليمر�ت . 
 وقال جني جو�شو� ، مدير معر�س 
ي�شاهم   :2015 ب���ال����ش���ت  ع�����رب 
�إ�شافة  يف  ب��ال���ش��ت  ع���رب  م��ع��ر���س 
�أك���رث م��ن 15 م��ل��ي��ون ط��ن مرتي 

�لعام  �مل��دي��ر   ، ك��ان��ا  �شاتي�س  وق���ال 
للمعلومات  �ل����ف����ج����ر  ل���������ش����رك����ة 
و�خل�����دم�����ات، �مل���ن���ظ���م �ل�������ش���ري���ك ل� 
مي�شي  م��ع   2015 ب��ال���ش��ت  ع���رب 
جمل�س  دول  �إن   : دو����ش���ي���ل���دورف 
جتارة  يف  ر�ئ���دة  �خلليجي  �لتعاون 
�شلع �لبوليمر�ت ب�شبب �حتياطيات 
�لإقت�شادية  �لأ����ش���ع���ار  ذ�ت  �ل���غ���از 

من  للعديد  �لنتاجية  �ل��ق��درة  من 
�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات حتى  م��ن��ت��ج��ات 
معر�س  و���ش��ّج��ل   .  2017 �ل��ع��ام 
عرب بال�شت 2015 �أكرب م�شاركة 
 1100 �إىل  و���ش��ل��ت  ت���اري���خ���ه  يف 
�شمنها  م��ن  دول���ة،   45 م��ن  �شركة 
منو�ً  يعك�س  ما  وطنياً،  جناحاً   18
�لعار�شني  ع���دد  يف   31% بن�شبة 

خالل افتتاحه معر�س عرب بال�شت 2015 يف دبي، وزير الأ�شغال العامة الإماراتي يك�شف: 

وزارة الأ�صغال العامة يف الإمارات تنفذ م�صاريع بقيمة 6 مليار درهم لغاية 2016 من بينها م�صاريع بقيمة 3 مليار درهم مت الإرتباط عليها

تنظمه هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي وابوظبي للتوطني.. انطالق معر�س التوظيف الأول ل�صركات املنتج امل�صتقل اليوم  
م��ع توجهات  �ن�شجاما  ت��اأت��ي  �مل��ع��ر���س  ه��ذ�  �إق��ام��ة  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
حتقيق  يف  و�مل�شاهمة  �لب�شرية  �لتنمية  ب�شاأن  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لقوى  توطني  �أن  �لظاهري  و�أ���ش��اف   .2030 �أبوظبي  روؤي��ة 
�شركاتها  وجمموعة  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  يف  �لعاملة 
�أولوياتنا  مقدمة  يف  ياأتي  لها  �لتابعة  �مل�شتقل  �ملنتج  و�شركات 
�لفنية  �لوظائف  بتوطني  يتعلق  مب��ا  وخا�شة  �ل�شرت�تيجية 
�شل�شلة  و�شركاتها  �لهيئة  ت��وف��ر  حيث  �ل��ق��ط��اع  ف��ى  و�حل��ي��وي��ة 
�إليها  م�شافا  لالإمار�تيني  �جلاذبة  �لعمل  فر�س  من  متنوعة 
وتنمية  �ل��د�ئ��م  �لوظيفي  بالتطور  �ملتعلقة  �لوظيفية  �مل��ي��ز�ت 
�ملهار�ت. و�أ�شح �لظاهري �أن ن�شبة �لتوطني فى �لقطاع و�شلت 
�ىل �أعلى م�شتوياتها حيث ت�شر ن�شبة �لتوطني حتى نهاية عام 
2014 �ىل %72 يف هيئة مياه وكهرباء �بوظبي و %47 يف 

•• ابوظبي-الفجر :

�لتوظيف  معر�س  فعاليات  يناير   11 �لح���د  �ل��ي��وم  تنطلق   
�مل�شتقل �لذي تنظمه هيئة مياه وكهرباء  �ملنتج  �لأول ل�شركات 
مع  بالتعاون  للهيئة  �لتابعة  �مل�شتقل  �ملنتج  و�شركات  �أبوظبي 
جمل�س �أبوظبي للتوطني حتت �شعار )��شنع م�شتقبلك معنا(، 
يناير   12-11 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �أبوظبي  وذل��ك مبقرها يف 
�لعمل من  �لباحثني عن  �إعطاء  �ملعر�س �ىل  �جل��اري. ويهدف 
مو�طني �لدولة فر�شة للتعرف �أكرث على �لهيئة و�شركات �ملنتج 
�مل�شتقل �لتابعة لها وم�شاعدتهم يف �ختيار م�شتقبلهم �لوظيفي 

و�لرتويج للفر�س �لوظيفية �ملتوفرة وزيادة ن�شب �لتوطني.
و�أكد �شعادة فار�س عبيد �لظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء 

%38.50 يف �شركة �بوظبي للتوزيع  �شركة �لعني للتوزيع و 
�أبوظبي للنقل و�لتحكم)تر�ن�شكو( و54%  و%39 يف �شركة 
ن�شب  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ذ�  و�ل��ك��ه��رب��اء  للماء  �بوظبي  �شركة  يف 

متفاوتة فى �شركات �ملنتج �مل�شتقل �لتابعة للهيئة. 
�لأطر�ف  كافة  م��ع  جهودها  �لهيئة  مو��شلة  �ل��ظ��اه��ري  و�أك���د 
�لعام  �أف�����ش��ل خ���الل  ت��وط��ني  ن�����ش��ب  و�ل�����ش��ع��ي لتحقيق  �مل��ع��ن��ي��ة 
�ل��ت��ي يو�جهها  �ل��ك��ث��رة  �ل��ت��ح��دي��ات  �ل��رغ��م م��ن  2015 ع��ل��ى 
ح��ال��ي��ا مع  تعمل  �لهيئة  �أن  م�����ش��ر�  �ل��ع��م��ل.  ���ش��وق  �ل��ق��ط��اع يف 
موؤ�ش�شات تعليمية بالدولة على م�شروع يتعلق بتدريب وتاأهيل 
�لكادر �لوطني يف بع�س �ملجالت �خلا�شة بقطاع �ملاء و�لكهرباء 
و���ش��وف ي��ت��م �لإع����الن ع��ن �مل�����ش��روع يف �ل��وق��ت �مل��ن��ا���ش��ب. وحث 
�ملطلوبة  �لتخ�ش�شات  وحاملي  �لعمل  عن  �لباحثني  �لظاهري 

�لعمل  فر�س  على  و�لط���الع  �ملعر�س  ل��زي��ارة  �لفر�شة  �نتهاز 
�ملتاحة وذلك للدور �حليوي و�لهام �لذي يقوم به �لقطاع علي 
�لهيئة  �بوظبي وخ��ارج��ه��ا.  وت��ق��دم م��دي��ر ع��ام  �إم���ارة  م�شتوى 
�ملنتج  و�شركات  للتوطني  �أبوظبي  جمل�س  �ىل  �جلزيل  بال�شكر 
�ملعر�س يف دورته �لأوىل  �مل�شتقل على دعمهم �لكبر يف �جناح 
�مل��ج��ال.  وت�شارك يف  ف��ى ه��ذ�  �ملبذولة  ك��ل �جل��ه��ود  �شاكر� لهم 
�شركة  وه���ي  للهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل�شتقل  �مل��ن��ت��ج  ���ش��رك��ات  �مل��ع��ر���س 
تر�كتبل  توتال  �خلليج  و�شركة  للطاقة،  �إ���س  �إم  �شي  �لإم���ار�ت 
للطاقة  �إنرتنا�شونال  �إ���س  �إم  �شي  �ل�شويهات  و�شركة  للطاقة 
و�ل�شركة �لعربية للطاقة و�شركة �لطويلة �آ�شيا للطاقة و�شركة 
�آ�شيا  �ل��ف��ج��رة  و���ش��رك��ة  و�ل��ط��اق��ة  للمياه  �شيمكورب  �لإم����ار�ت 

للطاقة و�شركة �لروي�س للطاقة.

لتعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف الأن�شطة التجارية ذات ال�شلة بالبيئة واإدارة النفايات 

 العربية للطريان و�صركة ال�صارقة للبيئة )بيئة( توقعان مذكرة تفاهم
وفقًا لأحدث تقارير الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات )جيبكا(

منو ال�صناعات التحويلية ي�صاهم يف دعم 
اقت�صادات دول املجل�س للتغلب على تقلبات ال�صوق

م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي يطلق دفعة جديدة لربامج تطوير الكوادر امل�صرفية الوطنية

•• دبي-الفجر:

دول  يف  �لبال�شتيك  ل�شناعة  ج��دي��دة  �آف���اق  تقرير  �أ���ش��ار 
�خلليجي  �لحت��اد  �أع��ده  �ل��ذي  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات و�ل��ك��ي��م��اوي��ات )ج��ي��ب��ك��ا( ب��ال��ت��ع��اون مع 

)نيك�شانت(،  �لعاملية  �ل�شت�شار�ت  �شركة 
ي�شهده قطاع  �ل��ذي  �لهائل  �لنمو  �أن  �إىل 
�أ�شو�ق  يف  �لتحويلية  �لبال�شتيك  �شناعة 
دعم  يف  �شي�شاهم  �لعربي  �خلليج  منطقة 
�ملنطقة،  �أ���ش��و�ق  �قت�شاد�ت  تنويع  جهود 
�ل�شوق  تقلبات  على  �لتغلب  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لقطاعات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي 

�لقت�شادية حول �لعامل.
بالتز�من  ن�شره  مت  �لذي  �لتقرير  ويقدم 
�ل�شاد�شة  �لن�شخة  فعاليات  �ن��ط��الق  م��ع 
�لبال�شتيك  ل�شناعة  جيبكا  منتدى  من 
 ،)PlastiCon(  2015 �لتحويلية 

يناير  و12   11 ب��ني  �ل��ف��رتة  يف  دب��ي  ت�شت�شيفه  و�ل���ذي 
�ملنطقة،  يف  �لبال�شتيك  ل�شناعة  �شاملة  روؤي���ة  �جل���اري، 
�لبال�شتيك  خ��ام��ات  �إن��ت��اج  م��ع��دلت  �أن  �إىل  ي�شر  ح��ي��ث 
�شهدت  قد  �لتعاون �خلليجي  دول جمل�س  )�لبوليمر( يف 
�رتفاعاً ملحوظاً نتج عنه طفرة كبرة يف حجم �ل�شادر�ت 
�إ�شافة �إىل �لنمو �ملطرد يف �لطلب �ملحلي. وتعد �شادر�ت 
دول �مل��ج��ل�����س م��ن �ل��ب��ول��ي��م��ر �أح���د �أك���رب �ل�����ش��ادر�ت غر 
�إير�د�ت  %35 من جممل  �إير�د�تها نحو  نفطية وت�شكل 

�ل�شادر�ت �خلليجية غر نفطية.
وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ي�����ش��ر �ل��ت��ق��ري��ر �إىل �أن ت��رك��ي��ز كل 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن 

يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �ملن�شاآت  منو  تعزيز  على  �ملتحدة 
يف  دور  من  لها  ومل��ا  �لتحويلية  �لبال�شتيك  �شناعة  قطاع 
ملو�طني  و�ع��دة  عمل  فر�س  وخلق  �مل�شافة  �لقيمة  زي��ادة 

�لدولتني.
ويف هذ� �ل�شياق، قال �لدكتور عبد �لوهاب �ل�شعدون، �أمني 
للبرتوكيماويات  �خلليجي  �لحت��اد  ع��ام 
ت��ه��دف �ململكة  و�ل��ك��ي��م��اوي��ات )ج��ي��ب��ك��ا(: 
من  ت�شبح  �أن  �إىل  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ت�شدير  جم������ال  يف  �ل������ر�ئ������دة  �ل���������دول 
يف  �شي�شاهم  مم��ا  �لبال�شتيك،  منتجات 
هذ�  ع��م��ل يف  ف��ر���ش��ة   17،000 ت��وف��ر 
�ل��ق��ط��اع. ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��ه��د دول����ة �لإم�����ار�ت 
�أبو  بالعا�شمة  ممثلًة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�أ�شا�شي  ك��م��ح��ور  م��ت�����ش��ارع��اً  من����و�ً  ظ��ب��ي 
لن�شاطات �شناعة �لبال�شتيك �لتحويلية 

يف �ملنطقة. 
و�أ�شاف �لدكتور �ل�شعدون: يعد �لرتكيز 
على حت�شني قطاع �لبرتوكيماويات ب�شكل متكامل لدعم 
�لتوجهات  من  �لعربي  �خلليج  ل��دول  �لقت�شادي  �لتنوع 
�ل�شائدة يف �ملنطقة. كما من �ملتوقع �ن يكون -ملا ن�شميه - 
�لتحول نحو �شناعات �لبال�شتيك �لتحويلية �لدور �لرئي�س 
يف مو�جهة �لتحديات �لقادمة �شمن �لتقلبات �لقت�شادية 
�لتي ي�شهدها �لعامل، وذلك خا�شة مع �لنخفا�س �حلايل 
�شي�شاهم  �لدكتور قائال:  و�أ�شاف  �لعاملية.  �لنفط  لأ�شعار 
�لرتكيز على �شناعة �لبال�شتيك �لتحويلية يف رفع ن�شب 
�جلديدة  �لعمل  فر�س  من  �ملزيد  �شيولد  مما  �ل�شادر�ت، 
�أ�شبحت  و�لتي  �ملحلية،  �أعلى لالقت�شاد�ت  قيمة  و�إ�شافة 

من �أولويات حكومات �ملنطقة. 

�مللتحقون بربنامج رو�د - وهو برنامج تدريبي متخ�ش�س ومكثف ميتد على مدى 
�شنتني - على جمالت وظيفية عدة ومكثفة من �شاأنها حتديد وتطوير �ملهار�ت 
�لتخ�ش�شية لكت�شاب خرب�ت ومعرفة م�شرفية متكاملة مع �إتاحة �لفر�شة لهم 
يف �حل�شول على منا�شب قيادية د�خل �مل�شرف �أو فروعه �لعديدة د�خل �لدولة. 
وقال �أحمد �شعد �ن �مل�شرف يعد من �أو�ئل �ملوؤ�ش�شات �لتي �شارعت بتاأ�شي�س ق�شم 
تطوير �لكو�در �لوطنية �لذي يهتم بالعن�شر �ملو�طن و�لطاقات �لوطنية �ملبدعة 
ت�شتهدف  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �لرب�مج  خ��الل  من  ومتكينا  وتوجيها  وتدريبا  توظيفا 
 . و�ملوظفني  �جلامعات  وخريجي  �لعامة  �لثانوية  وخريجي  �جلامعات  ط��الب 
من جانبها قالت �ميان جا�شم مدير جمموعة �ملو�رد �لب�شرية مب�شرف �ل�شارقة 
�لوطنية من  �ملهار�ت  �مل�شرف يحر�س على دعم توطني وتطوير  �ن  �لإ�شالمي 
حيث �لنوع ل �لكم حيث مت �ختيار �مل�شاركني يف �لدورة �جلديدة من برناجمي 
رو�د وم�شار يف �شوء معاير دقيقة ..م�شرة �ىل �ل�شتعد�د لإطالق دورة جديدة 
من برنامج كو�در خالل �لفرتة �لقريبة �ملقبلة. و�شبق لربنامج م�شار �أن خرج 6 
3 دور�ت �شابقة منذ �طالقه ..فيما �لتحق بربنامج رو�د  قياد�ت جديدة خالل 

13 �شخ�شا على مدى 4 دور�ت منذ �طالقه .

•• ال�صارقة-وام:

�أطلق م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي دفعة جديدة من بر�مج �لتطوير �لوظيفي - 
�مل�شرف  �ل�شابة يف  �لقياد�ت  �ملتخ�ش�شني بدعم توطني وتطوير   - و رو�د  م�شار 
بامل�شرف  �لب�شرية  �مل����و�رد  �ق��ام��ت��ه جمموعة  �ل���ذي  �حل��ف��ل  ذل��ك خ��الل  ج��اء   ..
�شعد  �أحمد  بح�شور  بال�شارقة  للم�شرف  �لرئي�شي  باملبنى  �لكادميية  قاعة  يف 
�مل�شرف.  وموظفي  م�شوؤويل  من  و�لعديد  للم�شرف  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 
�لدفعة �جلديدة  بامل�شرف يف  �لوطنية  �لكفاء�ت  9 من  مت خالل �حلفل �حلاق 
من بر�مج �لتطوير �لوظيفي ..حيث مت ت�شجيل 4 منهم يف برنامج رو�د و5 يف 
برنامج م�شار . ويت�شمن �لربناجمان �لعديد من �لإ�شرت�تيجيات �لتي ت�شتهدف 
�ملوظفني �ملو�طنني يف �مل�شرف لتاأهيلهم �ىل مر�تب قيادية خمتلفة �إ�شافة �ىل 
وهو   ���� م�شار  لربنامج  �ملعتمدة  �خلطة  ووف��ق  �جل��دي��دة.  �مل��و�ه��ب  وتطوير  دع��م 
برنامج وظيفي قيادي ميتد من �شنتني �ىل ثالث �شنو�ت - �شيتدرب �مللتحقون 
م�شرف  يف  قيادية  وظيفية  فر�س  على  للح�شول  موؤهلني  ليكونو�  بالربنامج 
�ملوظفون  �شيتدرب  كما   . ومهار�تهم  متيزهم  مع  تتنا�شب  �لإ�شالمي  �ل�شارقة 

•• ال�صارقة-الفجر: 

�أعلنت �لعربية للطر�ن ، �أول و�أكرب 
منطقة  يف  �قت�شادي  ط��ر�ن  �شركة 
�أفريقيا،  و���ش��م��ال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
للبيئة)بيئة(  �ل�������ش���ارق���ة  و����ش���رك���ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل����ر�ئ����دة  �ل�����ش��رك��ة   ،
عدة  على  و�حلائزة  �لأو�شط،  �ل�شرق 
�حللول  ت���ق���دمي  جم�����ال  يف  ج����و�ئ����ز 
عن  �م�����س  �ل��ن��ف��اي��ات،  و�إد�رة  �لبيئية 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ت���ه���دف �إىل 
�مل�شرتك بني  و�لعمل  �لتعاون  تعزيز 
و�خلرب�ت  �ملعرفة  وتبادل  �لطرفني، 
يف �لعديد من �ملجالت �لرئي�شية ذ�ت 
�ل�شلة بالأن�شطة �لتجارية ومبادر�ت 

�مل�شوؤولية �لجتماعية. 
ومب����وج����ب م����ذك����رة �ل���ت���ف���اه���م ه����ذه، 
�شركة  مع  للطر�ن  �لعربية  �شتعمل 
قدر�تهما  ت���ع���زي���ز  �أج������ل  م����ن  ب��ي��ئ��ة 
�لبيئية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  لرت�شيخ 
من خالل زي��ادة بر�مج �إع��ادة تدوير 
�ل��ن��ف��اي��ات و�ل��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا، وذلك 
�لبيئة  �ل��ت��ز�م��ه��ا جت����اه  م���ن  ك���ج���زء 
ُت�شاهم  �أن  و��شتد�متها. ومن �ملتوقع 
ت�شجيع  يف  ه����ذه  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
بهدف  �مل�شتد�مة،  �لبيئية  �ملمار�شات 
�مل�شاهمة يف جعل �إمارة �ل�شارقة �أكرث 
�شتقوم  ك��م��ا  و�إخ�������ش���ر�ر�ً.  ����ش��ت��د�م��ة 
بامل�شاركة  �أي�����ش��اً  ل��ل��ط��ر�ن  �لعربية 
تنظمها  �ل��ت��ي  �خل��ري��ة  �مل�����ش��رة  يف 

و�مل����و�رد.  �لبيئة  �إد�رة  يف  م�شتد�مة 
ف��ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي ُت��ع��د �إجن����از�ً 
جديد�ً، ُتعرب عن �مل�شوؤولية �ملتبادلة 
ل��ل��ط��ر�ن جتاه  ب��ني بيئة و�ل��ع��رب��ي��ة 
�شيكون  و�أ���ش��اف �حل��رمي��ل:   . �لبيئة 
ل��ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة �أث����ر �إي��ج��اب��ي على 
ونتطلع  �ل�شارقة،  يف  �ملحلي  �ملجتمع 
للطر�ن  �لعربية  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �إىل 
�ملتعلقة  �مل����ج����الت  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف 
وبر�مج  و��شتعادتها،  �لنفايات  بجمع 
ومبادر�ت  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 

�لتوعية �لبيئية .

وه����ي ت��ق��ل��ي��ل �ل����ش���ت���ه���الك، و�إع������ادة 
�شي�شهم  �لتدوير  و�إع��ادة  �ل�شتخد�م، 
�أي�شاً يف ت�شجيع �لعاملني لدينا على 
�إعادة �لنظر يف �أثرهم �ل�شخ�شي على 

�لبيئة . 
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال خ��ال��د �حلرميل، 
ل�لمجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رئ���ي�������س 
باإبر�م  بيئة  تفخر  ب��ي��ئ��ة:  ���ش��رك��ة  يف 
ناقل جوي  مع  �لتفاهم هذه  مذكرة 
ر�ئد كالعربية للطر�ن، حيث ميثل 
�إبر�م هذه �ملذكرة دلياًل و��شحاً على 
تركيزنا وحر�شنا على تقدمي حلول 

�ملجال  يف  بيئة  م��ع  �شر�كتنا  ت��ع��زي��ز 
�لتجاري ومن خالل بر�مج مبادر�ت 
�مل�شوؤولية �لجتماعية �مل�شرتكة �لتي 
�إيجابياً على  تاأثر�ً  �أن حتدث  ميكن 

�ملجتمع �ملحلي يف �ل�شارقة .
و�أ�شاف: من خالل �شر�كتنا مع بيئة 
، تبدي ’�لعربية للطر�ن‘ �لتز�مها 
�لبيئية،  �لتنمية  م��ب��ادر�ت  ب��رتوي��ج 
مبا ُي�شهم يف خلق بيئة �أكرث ��شتد�مة 
و�خ�شر�ر� يف �ل�شارقة. ونحن نوؤمن 
باأهمية  ت��وع��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق ح��م��ل��ة  ب����اأن 
�لثالثة،  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �مل���ب���ادئ  ت��ر���ش��ي��خ 

�لعديد  يف  و�مل�����ش��ارك��ة   ، بيئة  ���ش��رك��ة 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  م��ب��ادر�ت  من 
عموماً، ويف �لتعليم و�لتوعية �لبيئية 

على وجه �لتحديد.
مذكرة  بح�شب  بيئة  �شركة  و�شتقوم 
ثالثية  ح����اوي����ات  ب��و���ش��ع  �ل��ت��ف��اه��م 
�لأق�������ش���ام، وح����اوي����ات ����ش��ط��و�ن��ي��ة يف 
للطر�ن  للعربية  �لرئي�شية  �ملكاتب 
للبيئة  �ل�شديقة  �ملمار�شات  لت�شجيع 
�لتدوير.  �إع�����ادة  ل��ث��ق��اف��ة  و�ل���رتوي���ج 
�ل�����ش��رك��ة بتنظيم  و���ش��ي��ق��وم م��وظ��ف��و 
عمليات جمع �لنفايات و�ملو�د �لقابلة 
�لطائر�ت  ح���ظ���رة  م����ن  ل���ل���ت���دوي���ر 
وم���ك���ت���ب �ل��ع��م��ل��ي��ات وف����ق����اً جل����دول 
خم�����ش�����س مب����ا ي��ن�����ش��ج��م م����ع �أرق�����ى 
�شركة  �شتعمل  كما  �لعاملية.  �ملعاير 
عمل  ور����س  تنظيم  على  �أي�����ش��اً  بيئة 
�لبيئي  و�لتثقيف  للتوعية  ومبادر�ت 
بني  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل���ش��ت��د�م��ة  لت�شجيع 

�شكان �ل�شارقة.  
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق����ال ع�����ادل علي، 
�لعربية  �لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�س 
هذه  �لتفاهم  مذكرة  �إن   : للطر�ن 
�شركتني  ب���ني  ن���وع���ي���اً  ت���ع���اون���اً  ُت���ع���د 
�ل�شارقة  �إم��ارة  ر�ئدتني تتخذ�ن من 
بتطبيق  نفخر  ون��ح��ن  ل��ه��م��ا.  م��ق��ر�ً 
ونو��شل  �مل�������ش���ت���د�م���ة،  �مل���م���ار����ش���ات 
�لنفايات  �إد�رة  ب�����ش��م��ان  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
م�شتد�مة  بطريقة  تكريرها  و�إع���ادة 
�إىل  قدماً  ونتطلع  للبيئة.  و�شديقة 

الحتاد اخلليجي: ت�شاعف اإنتاج البرتوكيماويات يف الإمارات يف عام 2013، ليبلغ 10 مليون 
طـن �شــنويًا، بقيمة 18 مليار درهــم، ما ميثل 7% من اإجمالـي الطاقــة الإنتاجيــة اخلليجيــة 
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املال والأعمال

وفندق  �مل��ك��رم��ة،  مكة  يف  �ل�شفا  ب��رج 
يف  �مل��ن��ورة  �ملدينة  يف  �ل�شفوة  رو���ش��ة 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية، ملا لهما من 
�لدينية  �ل�شياحة  �ثر كبر يف �جناح 
و�أكد  �ل�شالمي.  و�لعامل  �ملنطقة  يف 
بتعريف  ���ش��ت��ق��وم  �ل�����ش��رك��ة  �أن  ع��ل��ى 
�جلمهور �لمار�تي على فندق رو�شة 
ملده  �لنتفاع  �شكوك  بنظام  �ل�شفوة 
�لهم  يعد  و�ل���ذي  هجريا،  19عاما 
�ملنورة  من خالل  و�لأب��رز يف �ملدينه 

�ملدة و�ملوقع و�ل�شعر  و�لطاللة. 
املباين الذكية

وق��ال��ت ب��دري��ة �مل��ن��ي��ع ع�����ش��و جمل�س 
يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  ونائب  �لإد�رة 
باأن  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل��ذك��ي��ة  �مل��ب��اين  �شركة 
�أبو  معر�س  خ��الل  �شتك�شف  �ل�شركة 
ظبي عن جديدها �ملتمثل يف م�شروع 
ب��ودروم �لرتكية، و�لذي  جر�فيليا يف 
يعد من �كرب �مل�شاريع �ل�شياحية �لتي 
�لعام  ط��و�ل  �شياحه  مبعدلت  تتميز 

ويطلق عليها م�شيف �لثرياء .
�ل�شركة طرحت و�شوقت  و�أ�شافت �ن 
�لناجحة  �مل�������ش���اري���ع  م����ن  �ل���ع���دي���د 
بارك  �شيتي  م�����ش��روع  بينها  م��ن  ك��ان 
لقى  �ل��ذي  �مل�شروع  وهو  بربيطاين، 
�لقبال �لكبر باإعتباره من �مل�شاريع 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لعقارية  �ل�شركات  �أعلنت مزيد  من 
�لنخبة  م��ع��ر���س  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  ع���ن 
تنظمه  و�ل�����ذي  �ل���ع���ق���اري-�أب���وظ���ب���ي 
�شركة �إ�شكان جلوبال لتنظيم �ملعار�س 
و�ملوؤمتر�ت يف مركز �أبو ظبي �لوطني 
�لم���ار�ت  ب��دول��ة  )�أدن����ك(  للمعار�س 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة خ���الل �ل��ف��رتة من 
�أكد  و  �جل����ارى.  يناير   29 �إىل   26
�إح�شان �أبو نفي�شة �لرئي�س �لتنفيذي 
و�ل�شريك يف �شركة �لرجو�ن �ملتحدة 
�لعقارية حر�س �ل�شركة على �مل�شاركة 
�ل�شرت�تيجية.  �ل��ع��ق��ار  م��ع��ار���س  يف 
و��شار �ىل �أن معر�س �لنخبة �لعقاري 
�����ش����وف ي��ت��خ��ط��ى كل  �أب�������و ظ���ب���ي  يف 
�لتوقعات حمققا جناحا كبر� يرتدد 

�شد�ه على �شعيد �ملنطقة.

كي بي ام
ق��ال نائب فالح �ملطري  وم��ن جهته 
�ملبيعات  لإد�رة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
�مل�شاريع  لإد�رة  ك���وي���ت  ����ش���رك���ة  يف 
�أبوظبي  م��ع��ر���س  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �أن 
�مل�شاريع  م��ن  ع���دد  ط���رح  �شتت�شمن 
م�شروع  بينها  م��ن  و�مل��م��ي��زة  �ل��ك��ب��رة 

�ل�شركة  ق����ام����ت  �ل����ت����ي  �ل���ع���م���الق���ة 
عبارة  �مل�شروع  ب��اأن  مبينة  بطرحها، 
ع���ن ���ش��ك��ن ل��ل��ط��ل��ب��ة �ل���د�ر����ش���ني من 
بر�دفورد  مبدينة  �لعامل  دول  جميع 
وحده   950 م��ن  ويتكون  �جلامعية 

�شكنيه خمتلفة �مل�شاحات.

اململكة اخلليجية
�أب��و �حل�شن  ومن جانبه قال حممود 
�ململكة  ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�شت�شتغل  �ل�������ش���رك���ة  �ن  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
معر�س  �لنخبة �لعقاري يف �أبو ظبي 
�لإ�شالمي  �لتخارج  بنظام  للتعريف 
�لذي يهدف �إىل عودة ر�أ�س �ملال �شريعا 
ل�شاحبة مع حتقيق �لعو�ئد �لكبرة، 
هي  �خلليجية  �ململكة  �أن  �إىل  م�شر�ً 
�أ�شول  لها  –�شعودية  كويتية  �شركه 
دينار  مليون   50 �إىل  ت�شل  عقارية 
تقوم  �ل�������ش���رك���ة  �ن  وق������ال   . ك���وي���ت���ى 
ب��ت��وزي��ع ع���و�ئ���د ����ش��ت��ث��م��اري��ة ت���رت�وح 
% مل�شروع برج   12 �إىل   10% بني 
�أن  وك�شف  �ملكرمة.  مكة  يف  �لإح�شان 
�ل�شركة �شتطرح م�شروع �شكنى كبر 
�لكماليات  بجميع  يتمتع  وع��م��الق 
و�لرتفيهية  �لأ�شا�شية  و�لحتياجات 
�شعودي  ريال  2 مليار  تتعدى قيمته 

وي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ع��ات وحمالت 
�ل�شرعية  �ل�����ش��و�ب��ط  وف���ق  وم����ولت 
�مل�شروع  ه��ذ�  �ن  و�و�شح  �لإ�شالمية. 
�ملنورة  باملدينة  �شكنية  �شقق  يت�شمن 
ويبعد عن �حلرم  متكاملة �خلدمات 
4 كيلو ف��ق��ط  وي��ع��ت��رب هذ�  �ل��ن��ب��وي 
�مل�شروع ملكا لل�شركة وهى �لتي تقوم 
�لتخارج  وبنظام  �أي�شا  ت�شويقه  على 
�لذي يعيد �لربح �شريعا ل�شاحبه مع 

ر�أ�س �ملال �أي�شا .

الق�شور احلديثة
و ك�����ش��ف حم��م��د ف��ت��ح��ي م���دي���ر عام 
و  لإد�رة  �حل��دي��ث��ه  �ل��ق�����ش��ور  ���ش��رك��ة 
ت��ط��وي��ر �لأر�������ش�����ي و�ل����ع����ق����ار�ت عن 
تقدمي عر�س خا�س لعمالء �ل�شركة 
خالل معر�س �لنخبه �لعقاري �ملقام 
يف �بو ظبي، على م�شاريعها يف تركيا.

�شتطرح  �ل�����ش��رك��ة  �أن  �إىل  و������ش����ار   
�إيفلر  ت��رك��و�ز  م�شروع  �شقق  وح���د�ت 
و�ل�����ذي ي��ع��د �أف���خ���م م�����ش��روع يجري 
تنفيذه حاليا يف كو�شاد��شي �لرتكية، 
ل�شيما و�أن��ه �لوحيد من نوعه �لذي 
باإطاللة  فيو  ب��ان��ور�م��ا  على  يحتوي 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى ب��ح��ر �إيجه 
بتنوع  يتميز  �أن��ه  كما  �ليونان،  وج��زر 

م�شاحات وحد�ته من غرفه وغرفتان 
تبد�أ  وثالث غرف مب�شاحات �شافيه 
من 63 م2 للغرفه �لو�حده و 102 
للثالث  م2   112 و  للغرفتني  م2 
غ�����رف. ك��م��ا ت���ط���رح �ل�����ش��رك��ه خالل 
و  فيال  فيبا  �لنخبة  م�شروع  �ملعر�س 
�لذي يعد �لأفخم من نوعه باملنطقة 
�ل��ع��ال��ي��ة �لتي  ل��ل��خ�����ش��و���ش��ي��ة  ن���ظ���ر� 
من  �مل�شروع  يتكون  ،حيث  بها  يتمتع 
حمام  فيال  لكل  خم�ش�س  فيال   11
�شباحه خا�س و موقف �شيار�ت خا�س 
تنوع  ج��ان��ب  �إىل  خ��ا���ش��ة  ح��دي��ق��ة  و 
490 م2  ت��ب��د�أ م��ن  �مل�����ش��اح��ات حيث 
روع��ي يف ت�شميم  560 م2 كما  �إىل 
�خلليجي  �ل��ط��اب��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  �ل��ف��ي��الت 
�لغرف  يف  �ل���ك���ب���ره  �مل�������ش���اح���ات  م���ن 
جانب  �ىل  �حل����م����ام����ات  ت���ع���ددي���ة  و 
�ملطبخ  و  �لكبره  �ل��رت����س  م�شاحات 

�لتح�شري �لأمريكي �ملنف�شل.
�ملعر�س  خ���الل  �ل�����ش��رك��ه  تبا�شر  ك��م��ا 
طرح م�شروعها �جلديد �شقق �حلمر�ء  
ت���رت�وح م�شاحات  ، حيث  �ل��ي��ون��ان  يف 
 3 145 م2 مب�شاحه  �ل�شقق ما بني 
غرف و�شالة و مطبخ و2 حمام و2 
 4 مب�شاحة  م2   185 وحتى  بلكونه 
غرف و �شاله و مطبخ و 2 حمام و2 

 126000 من  تبد�أ  باأ�شعار  بلكونه 
 226000 وح��ت��ى  �أم���ري���ك���ي  دولر 
�أمريكي  ويعد �مل�شروع �لأقرب  دولر 
�ىل مارينا �ليخوت و يطل على بحر 
�ليونان وجزيرة �لطيور  �إيجه وجزر 
�ملغطي  �ل�����ش��ب��اح��ه  ح��م��ام  ج��ان��ب  �ىل 
�ملجمع  �لذي يخدم قاطني  لل�شيد�ت 

وحمام �ل�شباحة �ملفتوح.

رمياك�س العقارية
وقال خالد قطوم �لرئي�س �لتنفيذي 
ملوؤ�ش�شة رمياك�س �لعقارية �أن �ملوؤ�ش�شة 
���ش��وف ت��ط��رح م�����ش��روع��ا ���ش��ك��ن��ي��ا يعد 
�لو�قعة  �ل�شكنية  �مل�شاريع  �أه��م  �أح��د 
عمان،  �شلطنة  يف  �ل�شعادة  مبنطقة 
حيث متتاز �ملنطقة �ملحيطة بامل�شروع 
ب���ال���ع���دي���د م����ن �خل����دم����ات ك���م���ا يقع 
�مل�شروع يف قلب �حلي �لتجاري و يبعد 
خطو�ت عن جممع �ل�شعادة جالري 

دقيقة وعن   15 وع��ن مطار �شاللة 
�لبحر 7 دقائق و يتميز هذ� �مل�شروع 
خمتلفة  وم�شاحات  تناف�شية  با�شعار 
يبد�أ  ومبقدم  �ملتطلبات  جميع  تلبي 
و�أق�شاط  كويتي  دي��ن��ار   3570 م��ن 

�شهرية ملدة 18 �شهر بدون فو�ئد.
و�أ�شاف �أن �مل�شاركة �شتت�شمن كذلك 
ط��رح م�����ش��روع )�حل��دي��ق��ة( �شاللة- 
�ل��������و�دي- و�ل������ذي ي��ع��ت��رب م���ن �كرب 
�شاللة  مبنطقة  �ل�شكنية  �مل�����ش��اري��ع 
وعائلية  ترفيهية  وم��ر�ف��ق  بخدمات 
و�����ش���ع���ار مم���ي���زة. و ك�شف  وجت���اري���ة 
باأ�شبانيا  �شكنية  م�شاريع  ط��رح  ع��ن 
مبناطق خمتلفة منها فلن�شيا و ملقا 
و بر�شلونة باأ�شعار تناف�شية وم�شاحات 

خمتلفة ومو�قع مميزة. 
ال�شلطنة العقارية

�لف�شلي  ف��ي�����ش��ل  �أك����د  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
�لعقارية  �ل�شلطنة  �شركة  ع��ام  مدير 

ط���رح  ع���ل���ى  ���ش��ت��ع��م��ل  �ل�������ش���رك���ة  �أن 
جم��م��وع��ة م���ن �مل�����ش��اري��ع �مل��م��ي��زة يف 
�شلطنة عمان �أبرزها م�شروع �ملروة 5 
�لو�قع يف �شاللة، و�لذي ياأتي مكمال 
�ملروة1و�ملروة2  م�����ش��اري��ع  ل�شل�شلة 
 . �أف���ن���ان  وب��ن��اي��ة  و�ملروة4  و�ملروة3 
كما ك�شف �لف�شلي عن طرح م�شروع 
جديد عبارة عن فلل �شكنية يف مدينة 
�ل�شمالية  �شحنوت  منطقة  �شالله 
معمارية  ومن��اذج  خمتلفة  مب�شاحات 
وت�شاميم مبتكرة تتنا�شب مع جميع 
بالدفع  ب��ت�����ش��ه��ي��الت  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�ل�شمالية  �شحنوت  منطقة  .وتتميز 
ب��ق��رب��ه��ا م��ن م��ط��ار ���ش��الل��ه �ل���دويل 
�ملناطق  من  و�لعديد  ظفار  وجامعة 
�ل�شياحية مثل ) و�دي دربات – عني 
�شحنوت – عني �رز�ت – عني جرزيز 
( ومن جبال ظفار �لتي تتميز بجمال 

�لطبيعة و�أجو�ئها �لر�ئعة .

يقام خالل الفرتة من 26 اإىل 29 يناير اجلاري يف مركز اأبو ظبي الوطني للمعار�س

ان�صمام مزيد من امل�صاركني اإىل معر�س النخبة العقاري يف اأبوظبي

ال�شركات الإماراتية تعزز ح�شورها يف املعر�س التجاري الأبرز للورق وم�شتلزمات املكاتب والقرطا�شية 

م�صاركة قوية لل�صركات املحلية يف معر�س بايرب ورلد 2015 بدبي
•• دبي-الفجر:

ي�����ش��ت��ع��د �ل���ع���ار����ش���ون �لإم����ار�ت����ي����ون 
�حل�����دث  ح���������ش����وره����م يف  ل���ت���ع���زي���ز 
�لورق  �شناعات  يف  �لأب���رز  �ل��ت��ج��اري 
�ملكاتب و�لقرطا�شية يف  وم�شتلزمات 
�إىل  يتطلعون  حيث  �لأو�شط  �ل�شرق 
�إقليمي  ���ش��وق  ح�����ش��وره��م يف  ت��ع��زي��ز 

يتميز مبعدلت منو قوية. 
�شجلت م�شاحة �لعر�س لل�شركات �لإمار�تية يف بايرب ورلد �ل�شرق �لأو�شط 
2015 منو� �شنويا بن�شبة 10 % حيث يحجز بالفعل �أكرب ع�شرين ��شما 
ما يزيد على 900 مرت مربع يف �ملعر�س �لذي يقام يف مركز دبي �لدويل 
للموؤمتر�ت و�ملعار�س.  يقام �ملعر�س خالل �لفرتة من �لثاين وحتى �لر�بع 
�إيبوك مي�شي فر�نكفورت، وقد باع بايرب ورلد  من مار�س وتنظمه �شركة 
�ل�شرق �لأو�شط ما يقرب من 85 % من �مل�شاحة �ملتوفرة قبل �أربعة �أ�شهر 
و�ملنتجات  �ل��ورق  لقطاع  �لر��شخة  �ل�شوق  قوة  على  يوؤكد  ما  �فتتاحه  من 

�لورقية و�لقرطا�شية و�لتغليف على م�شتوى �ملنطقة. 
وقال �أحمد باول�س �لرئي�س �لتنفيذي يف �إيبوك مي�شي فر�نكفورت: مل�شنا 
�هتماما متز�يد� من �لعار�شني �لإمار�تيني �لر�غبني يف �مل�شاركة يف بايرب 
على  �ل�شفقات  و�إب���ر�م  �لأع��م��ال  �ت�شالت  لتكوين  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ورل��د 
�أن �شوق �ل�شرق  م�شتوى منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا .  وتابع: نرى 
و�أدو�ت  و�لقرطا�شية  �ملكاتب  وم�شتلزمات  �لورقية  للمنتجات  �لأو���ش��ط 
�لعار�شون  يوؤكده  ما  وهو  جيدة  منو�  معدلت  ي�شهد  �ملدر�شة  �إىل  �لعودة 
على حجز  خ��الل حر�شهم  �لأو���ش��ط من  �ل�شرق  ورل��د  بايرب  �ملحليون يف 

م�شاحات �أكرب يف �لدورة �لقادمة . 
�لأو�شط  �ل�شرق  ورل��د  بايرب  يف  �مل�شاركة  �ملحلية  �ل�شركات  �أب��رز  بني  ومن 
�لتي �شجلت م�شاحة  �لقرق  �أكرب قرطا�شية  �لتي حجزت م�شاحة   2015
�لقرق،  �هلل  عبد  ق��ال  جانبه  م��ن    .%  29 بن�شبة  �شنويا  من��و�  من�شتها 
مدير عام جمموعة قرطا�شية �لقرق: �مل�شاحة �لأكرب يف بايرب ورلد �ل�شرق 
�لأو�شط 2015 �شوف ت�شمح لقرطا�شية �لقرق با�شتعر��س ت�شكيلة و��شعة 

من �لعالمات و�ملنتجات �لتي تقدم 
�لكربى  للموؤ�ش�شات  �شاملة  حلول 
وكل قطاعات �لأعمال .  و�أ�شاف: 
ي�شتقطب  ورل���د  ب��اي��رب  �أن  وح��ي��ث 
ه���ذه  ف�������اإن  �مل���ن���ط���ق���ة  م����ن  زو�ره 
�لقرق  لقرطا�شية  �أي�����ش��ا  فر�شة 
لتعزيز خططها �لتو�شعية يف دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي �لأخرى 
�لفهيدي،  قرطا�شية  تقدم  كما    .
م����ن �ل���ع���ار����ش���ني �لإم�����ار�ت�����ي�����ني، 

ز�دت  من�شة  خ���الل  م��ن  منتجاتها 
مقارنة   %  66 بن�شبة  م�شاحتها 
2014 فيما �شجلت م�شاحة  ب��دورة 
وقرطا�شية  تريدجن  كلب�س  من�شتي 
فاروق �لعاملية منو� �شنويا بن�شبة 47 
و�أو�شح  �ل��ت��و�يل   % على  و7   %
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لعطار،  �أح��م��د 
�لفهيدي  ق��رط��ا���ش��ي��ة  م���رك���ز  يف 
قائال: يزودنا بايرب ورلد �ل�شرق 
للتو��شل  قيمة  بفر�س  �لأو�شط 
�ل�شبب  �لأعمال وهذ� هو  و�إب��ر�م 
يف م�����ش��ارك��ت��ن��ا مب�����ش��اح��ة �أك����رب. 
ت�شكيلتنا  حت���ظ���ى  �أن  ون���ت���وق���ع 
و�ملكاتب  �مل��د�ر���س  قرطا�شية  من 
باهتمام قوي لدى �لتجار من كل 
�أنحاء �ملنطقة .  ومن بني �لأ�شماء 
�شجلت  �لتي  �لكربى  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ورلد  ب��اب��ر  يف  �أي�����ش��ا  م�شاركتها 
�أرب��ع��ة من  قبل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
من  كل  �أك��رب  مبن�شات  �نطالقه 
 ، �أبريل فاين   ، �نلفوب�س  كابيتال 
، �لد�نه  ، �لنجمث  فر�شيت كيد 
، ليليا �ك�س ، �أوليمبيا لل�شناعات 
وقال    . للقرطا�شية  بابرو�س  و 
ف. �شرينفا�شان، �ملدير �لإقليمي 
ك��ان��ت منطقة  ف��اي��ن:  �آب���ري���ل  يف 
د�ئما  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�أبريل  حم��ط �ه��ت��م��ام ك��ب��ر م��ن 
فاين. و�شوف نطلق �أور�قا رقمية 
�لق�س 85gsm �شمن عالمتنا 

دبي ت�صت�صيف فعاليات منتدى اليابان لتقنية الإلكرتونيات غدا 
•• دبي-وام:

لتقنية  �ليابان  منتدى  فعاليات  بدبي  �شانغريال  بفندق  غد�  تنطلق 
�لإلكرتونيات من �أجل تنمية م�شتد�مة يف دبي �لذي ينظمه جمل�س 
و�ل�شناعة  و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  مع  بالتعاون  �لقت�شادي  دب��ي 

�ليابانية.
وياأتي هذ� �حلدث - �لذي �شي�شهد ح�شور �شعادة هي�شا�شي مت�شيجامي 
�لقن�شل �لعام �لياباين يف دبي وممثلي عدد من موؤ�ش�شات �لقطاعني 
�لعام و�خلا�س وكربى �ل�شركات �ليابانية �لعاملة يف �لدولة - بدعم 

من �ملنطقة �حلرة جلبل علي و�ملنطقة �حلرة مبطار دبي.
�ل�شركات  ك���ربى  �ل���دول���ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  �حل����دث  وي�شتقطب 

و�لرعاية  �لبيئة  جم���الت  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �لتكنولوجية 
�ل�شحية و�لأمن ..

وذلك للتعرف على �آخر �مل�شتجد�ت �حلا�شلة يف هذه �ملجالت �إ�شافة 
�ىل بحث �شبل تعزيز �لتعاون بني تلك �ل�شركات ونظر�تها �لإمار�تية 
�لتنمية �لقت�شادية يف دولة  �لذي ي�شاهم يف تعزيز بر�مج  بالجتاه 

�لمار�ت ب�شفة عامة و�إمارة دبي خا�شة.
�لقت�شادي  دب��ي  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لم���ني  �لهاملي  ه��اين  �شعادة  وع��رب 
�لتكنولوجية  �ليابانية  �ل�شركات  كربى  ممثلي  لتو�جد  �شروره  عن 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم�����الت �ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����ش��ح��ة و�لأم�������ن و�حل�������و�ر�ت 

�ل�شرت�تيجية �لتي �شيجرونها مع نظر�ئهم يف دبي .. 
م�شر� �إىل �أن �ملنتدى يعد من�شة تفاعلية لل�شركات �ليابانية �لر�ئدة 

وبالتايل فاأن �ل�شركات �ليابانية بو�شعها �أن تقوم بدور هام يف جتهيز 
دبي مبثل هذه �ملنتجات .

من جهته �أ�شاد تاكاتو�شي ميور� مدير ق�شم �للكرتونيات �ملعلوماتية 
و�لت�شالت لدى وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شناعة �ليابانية مبتانة 
�لعالقات �لقت�شادية و�لتجارية بني �ليابان و�لمار�ت .. م�شر� �ىل 
�ن �لتقنيات �ليابانية �لعاملية �شت�شاهم ب�شورة فاعلة يف تعزيز �لبيئة 

و�ل�شحة و�لأمن يف �لمار�ت.
�أجل  من  �لإلكرتونيات  لتقنية  �ليابان  منتدى  �إن  �إىل  ميور�  ولفت 
تنمية م�شتد�مة يف دبي �لذي ينطلق بعد غد �شي�شهد تقدمي �أحدث 
�أكرث  دبي  لتكون  �ملعلومات و�للكرتونيات  تقنية  �لتقنيات يف جمال 

. جاذبية و�أكرث �ملدن تقدما يف �لعامل عام 2020 

�لأمر  �ملذكورة  �حليوية  �ملجالت  يف  وحلولها  منتجاتها  لت�شتعر�س 
�لذي �شي�شاهم كثر� يف دعم �مل�شاريع �لمنائية يف �لمارة.

وذكر �لهاملي �أن �لمار�ت تعد �أحد �أكرب �ل�شركاء �لتجاريني لليابان 
ويحتفظ  �لأو���ش��ط  و�ل�����ش��رق  �لعربي  �خلليج  منطقة  م�شتوى  على 
�لبلد�ن ب�شجل حافل يف �لعالقات �لقت�شادية متتد �ىل �أكرث من 43 
�ملنتدى �شي�شكل خطوة متقدمة يف طريق تعزيز  عاما وبالتايل فاأن 
تلك �لعالقات ما �شي�شاهم ب�شورة هامة يف تعزيز بر�مج �لتنمية يف 

دبي.
و�أ�شاف �لأمني �لعام ملجل�س دبي �لقت�شادي �أن �شنو�ت قليلة تف�شلنا 
عن معر�س �إك�شبو 2020 ونرى �ن من بني �ملجالت �حليوية �لتي 
و�لأمن  �ل�شحة  ه��ي  �ل�شهر  �لعاملي  �حل���دث  ل��ه��ذ�  تاأمينها  ينبغي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتفيز  يف  م�شاهمتها  �إط��ار  �شمن 
�ملنطقة  يف  �لق���ت�������ش���ادي  �ل���ن���م���و 
�ل��غ��رب��ي��ة، �أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �لحت���اد 
ل�شبكة  و�ملُ�شغل  �ملُطور  للقطار�ت، 
�ل�����ش��ك��ك �حل���دي���دي���ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�ملتحدة،  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة 
للنقل  �لوطنية  �ل�شركة  منح  عن 
م�شاكن  تطوير  م��ه��ام  و�مل���ق���اولت 

�ملوظفني يف منطقة �ملرفاأ. 
�ل�شكني  �مل��ج��م��ع  ت�����ش��ي��ي��د  و���ش��ي��ت��م 
لت�شت�شيف  �مل��ع��اي��ر،  �أع��ل��ى  وف���ق 
�شركة  موظفي  �ل�شكنية  �لوحد�ت 
�لذر�ع  بي،  دي  للقطار�ت  �لحت��اد 
يف  للقطار�ت  ل��الحت��اد  �لت�شغيلي 

�ملرحلة �لأوىل للم�شروع. 
و����ش���رح ف���ار����س ���ش��ي��ف �مل���زروع���ي، 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ب���الإن���اب���ة 
ل�����ش��رك��ة �لحت����اد ل��ل��ق��ط��ار�ت: �إنه 
لتاأ�شي�س  �لأوىل  �ل��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ 
و�إطالق  للقطار�ت  �لحت��اد  �شركة 
كان  �ل��غ��رب��ي��ة،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  عملها 
�ملدى  بعيدة  روؤي���ة  �لإد�رة  ملجل�س 
�ل�شتثمارية  �لفر�س  لإ�شتك�شاف 
و�لتعليمية  �ل�شكنية  �مل���ر�ف���ق  يف 
�ملر�فق  م���ن  وغ���ره���ا  و�ل�����ش��ح��ي��ة 

وي��ع��م��ل م��وظ��ف��و وم��ق��اول��و �شركة 
ب����ي يف  ل���ل���ق���ط���ار�ت دي  �لحت��������اد 
�ملنطقة �لغربية منذ �أكرث من عام، 
مبا�شر  غ��ر  ب�شكل  �أ�شهمو�  حيث 
يف حتفيز ودع���م �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت يف 
ومر�فق  �أع��م��ال  قطاعات  خمتلف 
�مل��ن��ط��ق��ة. وي�����ش��ّك��ل �ل��ت��ع��اق��د مع 
�ل�شركة �لوطنية للنقل و�ملقاولت 
�مل�شاهمة  تفعيل  يف  ب���ارزة  خ��ط��وة 
�ملبا�شرة ل�شركة �لحتاد للقطار�ت 
�لعمل  ف����ر�����س  خ���ل���ق  جم������ال  يف 
�ملحلية  �لأعمال  قطاعات  ومتكني 

من �لنمو و�لتطور.
�شادي  �ملهند�س  �شرح  جانبه،  من 
بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ملك، 
ل�����ش��رك��ة �لحت������اد ل��ل��ق��ط��ار�ت دي 
�إن �لأولوية �لق�شوى ل�شركة  بي: 
ب���ي هي  ل���ل���ق���ط���ار�ت دي  �لحت������اد 
م�شتوى  وج��ودة  �ملوظفني  �شالمة 
حياتهم. ولتعزيز ذلك، فاإننا نوؤمن 
�أبعد  هو  ما  �ىل  �لذهاب  ب�شرورة 
�ملتعارف  �لتقليدية  �لو�شائل  م��ن 
ع��ل��ي��ه��ا، وذل����ك ب��ح�����ش��ب م���ا متليه 
و�ل�شتثنائية  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ظ��روف 
وتعترب  ع��م��ل��ن��ا.  وط��ب��ي��ع��ة  ل��ب��ي��ئ��ة 
�شكني  لبناء جممع  �ل�شركة  خطة 
على  ب���ارز�ً  م��ث��اًل  خ��ا���س ملوظفينا 

دعم  جت��اه  �لأو���ش��ع  �ل�شرت�تيجي 
ب��ارز�ً يف  �ل�شركات �لتي تلعب دور�ً 
جلب �لزده��ار و�لنمو �لقت�شادي 

للمنطقة. 
للقطار�ت  �لحت���اد  �شركة  وك��ان��ت 
دي بي قد وقعت عقد�ً مع �ل�شركة 
لبناء  و�مل��ق��اولت  للنقل  �لوطنية 
170 وحدة �شكنية جمهزة مبر�فق 

و�زده����ار  لن��ت��ع��ا���س  �شتمّهد  �ل��ت��ي 
متا�شياً  وذل����ك  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
ل���ل���دول���ة. و ق���د ق����ام ف���ع���اًل فريق 
�ملقر  تو�جد  من  م�شتفيد�ً  �لعمل 
�لرئي�شي للذر�ع �لت�شغيلي ل�شركة 
�لحتاد للقطار�ت يف مدينة �ملرفاأ 
�شمنها  مبادر�ت من  بدر��شة عدة 

يف  للموظفني  د�ئ���م  �شكن  �إق���ام���ة 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
و  �لغربية  �ملنطقة  تنمية  جمل�س 
مبادرته  لتطوير �شوق �لإ�شكانات 
يعد  و  �خل��ا���س،  للقطاع  �لعقارية 
ه����ذ� �مل�������ش���روع ب����اك����ورة م���ب���ادر�ت 
�لروؤية.  ه���ذه  لتج�شيد  �ل�����ش��رك��ة 
�لتز�منا  م���ن  �خل���ي���ار  ه����ذ�  ي��ن��ب��ع 

�لتقنيات  وب�����اأح�����دث  خ���دم���ات���ي���ة 
و�أن���ظ���م���ة �ل����ر�ح����ة و�ل���رف���اه���ي���ة. 
مر�فق  �ملجمع  ت�شميم  و�شي�شم 
ترفيهية خا�شة توفر �أعلى معاير 
لل�شّكان.  �حلياة  وج��ودة  �لرفاهية 
ومن �ملتوقع �أن ينتهي �لعمل على 
�لن�شف  �ل�شكني يف  �ملجّمع  ت�شييد 

�لثاين من �لعام 2016. 

الحتاد للقطارات ت�شاهم يف حتفيز النمو القت�شادي يف املنطقة الغربية

منح ال�صركة الوطنية للنقل واملقاولت عقد ت�صميم وتطوير م�صاكن املوظفني

حممود �بو �حل�شن خالد قاطوم حممد فتحي 

هذ� �للتز�م، و�لتي لن تقلل فقط 
�ملرتتبة  �ل�����ش��الم��ة  خم���اط���ر  م���ن 
ع��ل��ى �لن��ت��ق��ال �ل��ي��وم��ي م��ن و�إىل 
و�شتوؤ�ش�س  ب��ل  وح�����ش��ب،  �أب��وظ��ب��ي 
للموظفني جممتعاً حملياً مريحاً 
ي�شاهم بدوره  ��شرت�تيجي  مبوقع 
يف خلق بيئة متكينية تدعم مزيد�ً 

من �لإنتاجية �لق�شوى .
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ي��ا���ش��ر �خلاجه 
لل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
يف   : و�مل���ق���اولت  للنقل  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شكر  ب��ج��زي��ل  ن��ت��ق��دم  �ل���ب���د�ي���ة 
�إعطاء  على  �لر�شيدة  قيادتنا  �إىل 
�لقطاع  من  للم�شتثمرين  �لدعم 
�لتنمية  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة   �خل���ا����س 
�لقت�شادية باملنطقة �لغربية. كما 
�لحتاد  �شركة  �إىل  بال�شكر  نتقدم 
لختيارهم  ب����ي  دي  ل���ل���ق���ط���ار�ت 
�ل�شركة �لوطنية للنقل و�ملقاولت  
عالية  �شكنية  وح���دة   170 لبناء 
�جلودة وجمهزة مبر�فق خدماتية 
وباأحدث �لتقنيات و�أنظمة �لر�حة 
علما بان هذ� �مل�شروع يخدم �أي�شاً 
م��دي��ن��ة �مل���رف���اأ م���ن خ���الل توفر 
�ملر�فق �خلدماتية �لعالية �جلودة 
�ملدينة  ل�شكان  بامل�شروع  �خلا�شة 

و�لز�ئرين . 

تلقي  ب��دء  ع��ن  الإع����الن 
ط��ل��ب��ات ���ص��راء اأ���ص��ه��م يف 
�صليو�صنز  م�����ص��ار  ���ص��رك��ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل�شاهمني  ن��ي��ة  ع���ن  �لإع�������الن  ب��ع��د 
�أ�شهمهم  �ل��ب��ائ��ع��ني ع��ر���س ج���زء م��ن 
ي�����ش��ر جلنة  ل��ل��ب��ي��ع يف ع���ر����س ع������ام، 
�شليو�شنز،  م�شار  �شركة  يف  �مل�شاهمني 
)�ل�شركة(  ع���ام���ة  م�����ش��اه��م��ة  ���ش��رك��ة 
�ملركزية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��وث��ب��ة  )���ش��رك��ة 
����س.م.ع �شابقاً( وه��ي �شركة ر�ئ��دة يف 
�لأ�شطول وتاأجر  �إد�رة  توفر حلول 
�مل���رك���ب���ات وح���ل���ول ���ش��ل�����ش��ل��ة �لإم������د�د 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة  يف 
�مل�شتثمرين  باإمكان  �أن��ه  على  �لتاأكيد 
�ملوؤهلني �لتقدم بطلب ل�شر�ء �لأ�شهم 
�مل��ع��رو���ش��ة �ع��ت��ب��ار�ً م��ن �ل��ي��وم �لأحد 
فرتة  وت�شتمر   .2015 ي��ن��اي��ر   11
�شر�ء �لأ�شهم �ملعرو�شة ملدة ��شبوعني 
25 يناير  �لأح��د  ي��وم  �أن تنتهي  على 
2015. كما ُتعلن �ل�شركة �أنه باإمكان 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى ن�شخة 
�ل�شر�ء  وط��ل��ب��ات  �ل��ع��ر���س  ن�شرة  م��ن 
�شهم  م��ل��ي��ون   240 ب��ب��ي��ع  �خل��ا���ش��ة 
عادي من �إجمايل �لأ�شهم يف �ل�شركة 
طلبات  تلقي  بنوك  ف��روع  جميع  م��ن 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  يف  �ل�����ش��ر�ء 
�لوطني  �أبوظبي  بنك  �ملتحدة، وهي: 
�أبوظبي �لإ�شالمي  �س.م.ع، وم�شرف 
�س.م.ع، وبنك دبي �لإ�شالمي �س.م.ع، 
وبنك  ������س.م.ع  �لأول  �خل��ل��ي��ج  وب��ن��ك 

�لحتاد �لوطني �س.م.ع.
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بهدف  �ل�����ش��ع��ودي  ن��ظ��ره  على  �ل�شيني  �ملنتخب  ف��از 
�أمام كوريا  دون مقابل و�نهزم منتخب عمان ب�شعوبة 
�جلنوبية �شمن دور �ملجموعات من نهائيات كاأ�س �آ�شيا 

2015 لكرة �لقدم �لتي �نطلقت �أم�س يف �أ�شرت�ليا. 
وغاب عن �ل�شعودية هد�فها و�أف�شل لعب �آ�شيوي لعام 
عن  �شتبعده  �إ�شابة  بد�عي  �ل�شمر�ين  نا�شر   2014

�لفريق طو�ل �لبطولة. 
ومن ركلة حرة بعيدة ويف موقع غر خطر، �شدد يو 
�لعابد وخدعت �حلار�س  �رت��دت من  ي�شارية  هاي كرة 
خالفا  �لت�شجيل  �لأح��م��ر  �ل��ت��ن��ني  ليفتتح  �ل�����ش��ع��ودي 
�ل�شعودية  �آم��ال  على  ويق�شي   ،)81( �للعب  ملجريات 

بالعودة �إىل �للقاء. 
و�نغ د�يل �جمل هدية  �ل�شني  من جانبه قدم حار�س 
لنف�شه يف عيد ميالده عندما �شاهم ب�شكل رئي�س يف فوز 
بالده على �ل�شعودية ب�شده ركلة جز�ء لنايف هز�زي .

 10 �مل��ول��ود يف  لونينغ  ���ش��ان��دون��ع  و���ش��د د�يل ح��ار���س 
ك��ان��ون �ل��ث��اين يناير 1989، رك��ل��ة ج���ز�ء ل��ه��ز�زي يف 
�لدقيقة 62 من �للقاء قبل �ن يتلقى مرمى �خل�شر 

هدفا من ركلة حرة.
وكانت �ل�شني �ف�شل يف �ل�شوط �لول من دون جناعة 
و�ل�شعودية �لف�شل يف �لثاين �ي�شا من دون �ن تنجح 

بالت�شجيل.
ودفع �ملدرب �لروماين كوزمني �ولريو بوليد عبد�هلل 
و��شامه  �مل��ول��د  �شعيد  �ل��دف��اع  ويف  �مل��رم��ى  ح��ر����ش��ة  يف 
و�لو�شط  �ل�شهر�ين  ويا�شر  هو�شاوي  وعمر  هو�شاوي 
�لدو�شري  و�شامل  �لب�شا�س  وم�شطفى  كريري  �شعود 
و�شلمان �لفرج ويف �لهجوم تو�ف �لعابد ونايف هز�زي. 
وبقي �للعب �شجال بني �لطرفني يف �ل�شوط �لول مع 
�ف�شلية و��شحة لل�شني، لكن هجمات �لفريق �لحمر 

توقفت عند دفاع �لخ�شر وحار�شه وليد عبد�هلل.
وتالعب وو ت�شي بالدفاع و�شدد من حافة �ملنطقة ب�شن 
حذ�ئه ميينية مرت قريبة من �لقائم �لمين لعبد�هلل 

يف �خطر فر�س �ل�شوط �لول )43(.

هز�زي  �ملهاجم  هانغ  ري��ن  عرقل  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  ويف 
ر�شا  ع��ل��ي  �لي����ر�ين  �حل��ك��م  فاحت�شب  �ملنطقة  د�خ���ل 
فغاين ركلة جز�ء طلب هز�زي من �لعابد تنفيذها لكنه 
�لي�شرى  �لز�وية  ز�ئد فجاءت �شعيفة يف  لعبها برتدد 

و�شدها و�نغ د�يل )62(.
�رب��ع��ة لعبني عن  م��رت��دة عجز  �شعودية  وم��ن هجمة 
�لو�شول �ىل �ل�شباك بعد �ن �شدد �شامل �لدو�شري كرة 

�شعيفة بني يدي �حلار�س )70(.
وتابعت �ل�شعودية �شيطرتها و�هدر هز�زي فر�شة �مام 
بعد  م�شتقطعا  وقتا  �حلكم  منح  فيما   ،)76( �ملرمى 
ب��ان درج��ة �حل��ر�رة كانت  ��شابة �ح��د �لالعبني، علما 
�ملئة  يف   59 �ل��رط��وب��ة  ون�شبة  مئوية   27 �ىل  ت�شر 

.)78(
يو  �شدد  بعيدة ويف موقع غر خطر  ركلة حرة  ومن 
�لعابد وخدعت �حلار�س  �رت��دت من  ي�شارية  هاي كرة 
ع���ب���د�هلل ل��ي��ف��ت��ت��ح �ل��ت��ن��ني �لح���م���ر �ل��ت�����ش��ج��ي��ل خالفا 

�ل�شعودية  �م��ال  على  ويق�شي   ،)81( �للعب  ملجريات 
بالعودة �ىل �للقاء.

يف  �لتا�شعة  للمرة  �مل�شارك  �ل�شعودي،  �ملنتخب  وك��ان 
�لنهائيات، يعول على �شجله �ملميز �مام نظره �ل�شيني 
نهائي  خ�شارته  خيبة  تنا�شي  نحو  م�شو�ره  م�شتهل  يف 
�ل�شعود  �م��ام قطر وحماولة  �ر�شه  22 على  خليجي 
�ىل من�شة �لتتويج بعد �ن غاب عنها يف �لعو�م �لع�شرة 

�لخرة.
�ل�شيني  �لتنني  م��ع  �مل��وع��د  �لخ�����ش��ر  �ملنتخب  وج���دد 
�ىل  �مل��وؤه��ل��ة  �لت�شفيات  ت��و�ج��ه معه يف  �ن  �شبق  �ل��ذي 
1-�شفر  ذهابا  عليه  وف��از  �حلالية  �لقارية  �لنهائيات 
�يابا  �لثالثة ثم تعادل معه  �شمن مناف�شات �ملجموعة 
�لعر�ق  �مام  �ملجموعة  لت�شدر  �شفر-�شفر يف طريقه 
بفارق كبر فيما نال �ل�شينيون بطاقة �لتاأهل �خلا�شة 
ل�شاحب �ف�شل مركز ثالث بفارق �لهد�ف عن لبنان.

منذ  �لول  بلقبه  �حل���امل  �ل�����ش��ع��ودي  �ملنتخب  وف�����ش��ل 

1996 و�ل��ر�ب��ع يف ت��اري��خ��ه )ت���وج ب��ه ع��ام��ي 1984 
و2000   1992 �ع����و�م  �ل��ن��ه��ائ��ي  وخ�����ش��ر  و1996 
�ذ  مناف�شه  على  �ل��ق��اري  تفوقه  تاأكيد  يف  و2007(، 
خالل  �شابقة  منا�شبات  �رب���ع  يف  معه  ت��و�ج��ه  �ن  �شبق 
�لنهائيات وفاز عليه ثالث م��ر�ت، �ولها يف نهائي عام 
 1996 نهائي  رب��ع  يف  و�خ��ره��ا  )2-�شفر(   1984

)4-3(، وتعادل مرة و�حدة.
بدورها، حققت كوريا �جلنوبية فوز� �شعبا على عمان 
�ملجموعة  مناف�شات  م��ن  �لوىل  �جل��ول��ة  يف  1-�شفر 

�لوىل لنهائيات كاأ�س ��شيا .
�جل��ن��وب��ي��ة يف رحلتها نحو  ل��ك��وري��ا  خ��ط��وة  �ول  وه���ذه 
 54 منذ  �لوىل  للمرة  �لتتويج  من�شة  �ىل  �ل�شعود 

عاما.
ومل يكن لعبو عمان �شيد� �شهال للكوريني فقاومو� 
هدف  ت�شجيل  من  و�ق��رتب��و�  �لخ��رة  �للحظات  حتى 

�لتعادل عرب �لبديل عماد �حلو�شني.
و�عتمد مدرب عمان �لفرن�شي بول لوغوين يف ت�شكيلته 
�ل�شا�شية على �حلار�س علي �حلب�شي يف حر��شة �ملرمى، 
�لبو�شعيدي وحممد  �ل�شالم عامر وعلي  و�مامه عبد 
�لو�شط  �لعوي�شي، فيما �شارك يف خط  �مل�شلمي وجابر 
�بر�هيم  ر�ئ���د  و�مامهما  �لفار�شي  وع��ي��د  ك��ان��و  �ح��م��د 
وعبد  �ل�شيابي  مبحمد  دف��ع  وهجوميا  �شعيد  وقا�شم 
�لعزيز �ملقبايل. و�فتتحت كوريا م�شل�شل فر�س �ملبار�ة 
�ملنطقة  د�خ��ل  من  ميينية  ت�شيول  جا  كو  �شدد  عندما 

�بعدها �حلب�شي برب�عة �ىل ركنية )6(.
ب��ع��ده��ا ب���ث���و�ن، ع����زز �ل���ك���وري���ون ���ش��غ��ط��ه��م وم����ن كرة 
�شاقطة د�خل �ملنطقة، �شدد �شون هيونغ مني جنم باير 
عار�شة  على  هطبت  �شاقطة  ك��رة  �لمل���اين  ليفركوزن 
�حلب�شي )7(. وبعد �لبد�ية �لنارية للكوريني و��شابة 
�ملد�فع كيم �شانغ�شو و��شتبد�له باملخ�شرم ت�شا دو ري 
)19(، خرج لعبو عمان من منطقتهم و�قرتبو� من 

مرمى كيم جني هيون.
�جلانبي  بال�شباك  ��شطدمت  ك��رة  ري  دو  ت�شا  و���ش��دد 

)24(، طالب بعدها �لعمانيون بركلة جز�ء �ثر عرقلة 
قا�شم  على  �شو  جونغ  كيم  من  �ملنطقة  د�خ��ل  و��شحة 

�شعيد.
عمان  ح�شلت  �لطرفني،  من  �لنجاعة  غياب  ظل  ويف 
على ركلة حرة من مكان خطر بعد خطاأ على �ملقبايل، 

�شددها بعيدة عيد �لفار�شي )41(.
عبد  زميله  م��ن  خاطئة  ك��رة  ب��رب�ع��ة  �حلب�شي  و�ب��ع��د 
�ل�شالم عامر ثم ت�شديدة بعيدة من �شونغ هيون مني 

.)45(
وبعد �شموده طو�ل �ل�شوط �لول، تلقى منتخب عمان 
�نطلق  عندما  منه  �ل�شائع  �ل��وق��ت  يف  قا�شية  �شربة 
ي�شارية  و���ش��ددو�  م��رت��دت  بهجمة  �لتايغوك  حم��ارب��و 
�ر�شية �خطاأ �حلب�شي بابعادها فارتدت �ىل ت�شو يونغ 
�ل�شباك  تابعها يف  �ل��ذي  �لقطري  ت�شول مهاجم قطر 

مفتتحا �لت�شجيل )1+45(.
يف  يونغ  ت�شونغ  يل  �شدد  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  ب��د�ي��ة  وم��ع 

�ل�شباك �جلانبي �لي�شر )50(.
و�شد �حلب�شي بعدها كرة ر�ئعة من م�شافة قريبة بعد 
عر�شية من �لظهر بارك جو هو و�شلت �ىل ر�أ�س كو 
جا ت�شيول ف�شددها بر�أ�شه قوية تاألق �حلار�س �لعمالق 

بابعادها )57(.
�لكوريني  وو�جهت  �لتعادل  عن  بحثا  عمان  و�شغطت 
ب�شر��شة، ف�شدد ر�ئد �بر�هيم يف �لوقت بدل �ل�شائع رة 
خطرة بي�شر�ه من حافة �ملنطقة مرت بجو�ر �لقائم 
)90+1(. لكن �خطر فر�شة عمانية يف �ملبار�ة، حملت 
توقيع �لبديل عماد �حلو�شني عندما �رتقى على �لقائم 
�لقريب لركنية لعبها بر�أ�شه قوية �بعدها �حلار�س نحو 
وحتقيق  �لرق���ام  معادلة  م��ن  عمان  ح��ارم��ا  �لعار�شة، 

نتيجة طيبة �مام �لعمالق �لكوري )2+90(.
و�بعد �حلب�شي فر�شة خطرة لهان كيو وون )4+90( 
�لنهاية معلنا فوز كوريا  قبل �ن يطلق �حلكم �شافرة 

�جلنوبية 1-�شفر.

جنح فريق �أبوظبي �ل�شقر �لأ�شود يف ��شتعادة هيمنته 
على �شباقات �لتحّمل  بعد �أن جنح بجد�رٍة يف �نتز�ع 
لقب �لبطولة وتّوج بطاًل للن�شخة �لعا�شرة من �شباق 
هانكوك دبي 24 �شاعة 2015 �لتي ��شتمرت ثالثة 
و��شتطاع   . �أوت�����ودروم  دب��ي  حلبة  على  متتالية  �أي���ام 
�ل�شقر  ف��ري��ق  م��ن  وزم�����الوؤه  �لفي�شل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�أ�س.�ل.�أ�س.�إيه. مر�شيد�س  �شيارة  منت  على  �لأ�شود 

�أم.جي جي. تي. 3 من �لتفّوق على فريق ر�م ر��شينغ 
بفارق 8.48 دقائق، حيث �أثبت فريق �ل�شقر �لأ�شود 
عليه  �لفوز  ميكن  ول  �مل��ر����س  �شعب  كغرمي  مكانته 

ب�شهولة.
و�شهدت �لدورة �لعا�شرة من �شباق هانكوك دبي 24 
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  �أق��ي��م  �ل���ذي  �شاعة 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي 
بني  �شر�شة  مناف�شات  �لريا�شي،  دبي  جمل�س  رئي�س 
�شائٍق من خمتلف   400 على  يزيد  وم��ا  فريقاً   95
بامتياز  حما�شياً  �أد�ء�ً  خاللها  قّدمو�  �لعامل،  �أنحاء 
و�لت�شويق،  و�لإث��ارة  باحلما�شة  مليئاً  مبهر�ً  وعر�شاً 

 24 دب��ي  �لعام من هانكوك  دورة  �أن  ي��وؤّك��د على  مبا 
تاريخ  �ل�شباقات يف  �أكرب  �إحدى  �شاعة هي وبالتاأكيد 

�لبطولة �ملمتد على 10 �شنو�ت. 
وكعادته، مل يخلو �ل�شباق من �ملفاجاآت وخيبات �لأمل 
حيث حتّطمت �آمال كل من �لإمار�تي خالد �لقبي�شي 
و�لأمل����اين  بليكيمولن  ج���رون  �ل��ه��ول��ن��دي  وزم��الئ��ه 
�شاميون�شن  �أن��دري��ا���س  و�ل�����ش��وي��دي  ���ش��ن��اي��در  ب��رن��د 
�أبوظبي  �مل�����ش��اِرك حت��ت ر�ي���ة  �ل��ث��اين  �ل��ف��ري��ق  �شمن 
لل�شباقات �ل�شقر �لأ�شود على منت �شيارة �ملر�شيد�س 
�أ�س.�ل.�أ�س.�إيه.�أم.جي جي. تي. 3 ، بعد �أن �إ�شطرو� 
لالن�شحاب �ملبّكر على �أثر حادث ت�شادم خالل فرتة 
�لقيادة �لثالثة للفريق، و�لذي ت�شّبب يف �شرٍر للجزء 
�خللفي �لأمين لنظام �لتعليق و�جلزء �خللفي لهيكل 

�ل�شيارة. 
وتعليقاً على �ل�شباق، قال ريت�شارد بر�س، مدير عام 
حلبة دبي �أوتودروم : نهنئ �ل�شقر �لأ�شود على �لظفر 
للفريق  �ل��ب��اه��ر  �لأد�ء  على  ونثني  �لبطولة  بلقب 
�ل��ف��رق يف ع��امل �شباقات  ي��وؤّك��د على علو كعب  �ل��ذي 

�لتحّمل. وحظيت دورة �لعام من 
و�هتمام  كبرة  باأهمية  �لبطولة 

لأبرز  قيا�شية  مب�شاركة  و����ش��ع  دويل 
�ل�شائقني �ملحرتفني يف ريا�شة �ل�شيار�ت 

�ل�شريعة من خمتلف �أنحاء �لعامل. ون�شكر 
هذ�  على  �لقّيمني  جميع  �ل�شياق  ه��ذ�  يف 
�حل����دث �ل��ع��امل��ي �مل���رم���وق وخ��ا���ش��ًة �شركة 

�لهولندي  �لوطني  �لفريق  و  كريفينتك 
لل�شباقات  )DNRT(على جهودهم 

توؤّكد  �لتي  �لبطولة  ه��ذه  �إجن���اح  يف 
دبي  حلبة  �أن  على  ع��ام  بعد  ع��ام��اً 

�ملقّومات  جميع  متلك  �أوت���ودروم 
�أف�شل  من  و�ح��دًة  جتعلها  �لتي 
حلبات �ل�شباق يف �لعامل. ونحن 
و�لروح  �لعايل  بامل�شتوى  نفخر 
�لتي  �ل�������ش���ري���ف���ة  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

قّدمها �مل�شاركني ونتمنى لهم كل 
�لتوفيق للدور�ت �لقادمة. 

ز�يد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان  �آل 
رئ��ي�����س �ل����دول����ة رئ��ي�����س ن�����ادي ت���ر�ث 
�لإم��ار�ت �شباح �م�س مناف�شات �ليوم 
�ل��ث��ال��ث و�لأخ����ر م��ن ���ش��ب��اق��ات كاأ�س 
ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت �ل��ت��ي �نطلقت 
تر�ث  نادي  ونظمها  �ملا�شي  �خلمي�س 
�لإمار�ت بالتن�شيق و�لتعاون مع �حتاد 
�لعاملية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  �ل��ف��رو���ش��ي��ة يف 

للقدرة مبدينة �خلتم.
وت�شمنت �شباقات �م�س �شباق �ل�شباب 
مل�شافة  ل��ل��ق��درة  �ل�����دويل  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
و�شباق  م�شاركا   55 ب��ع��دد  ك��م   120
مل�شافة  �ملفتوح  �ملحلي  �خلا�شة  �مللكية 
ثم  م�������ش���ارك���ا   56 ب���ع���دد  ك����م   100
80 كم جنمة و�حدة  �ل�شباق �لدويل 

مب�شاركة 39 فار�شا.
�ل�شباقات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  و���ش��اه��م��ت 
�لنادي  ب��ه��ا  ي��خ��ت��ت��م  �ل���ت���ي  �ل���ث���الث���ة 
 2015-2014 ل��ل��ق��درة  م��و���ش��م��ه 
و�خلا�شة  �لعامة  �ل�شطبالت  جميع 
�ل�شباب  �ل���ق���درة  م���ن جن����وم  ون��خ��ب��ة 
بح�شور عدد كبر من مالك ومربي 
�خليول و�ملهتمني بريا�شة �لفرو�شية. 

وكان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد قد 
ح�شر يف �شاعة مبكرة من �شباح �ليوم 
�إىل قرية �ل�شباق يف بوذيب حيث تفقد 
�لتجهيز�ت  ع��ل��ى  و�ط���م���اأن  م��ر�ف��ق��ه��ا 
�خلا�شة بال�شباق ثم قام �شموه بجولة 

وتابع  �ملختلفة  �ل�����ش��ب��اق  م�����ش��ار�ت  يف 
جانبا كبر� من �أد�ء �ملتناف�شني.

 90 ب�شباق  �م�س  فعاليات  و�نطلقت 
 71 فيه  و�شاركت  حملي  �شيد�ت  ك��م 
ف��ار���ش��ة و�أح�������رزت ف��ي��ه �مل���رك���ز �لأول 

��شطبالت  م��ه��ا خ��ال��د م��ن  �ل��ف��ار���ش��ة 
���ش��ي��ح �ل�����ش��الم وح�����ش��ل��ت ع��ل��ي �ملركز 
�ل���ث���اين �ل��ف��ار���ش��ة ك��ام��ي��ال ك����ارت من 

��شطبالت فز�ع.
�لفار�شة  نالته  فقد  �لثالث  �ملركز  �أما 

��شطبالت  م���ن  خ��ال��د  ع��ل��ي  ن�����ش��ري��ن 
كم   100 ���ش��ب��اق  ���ش��ه��د  بينما  �إع���م���ار 
ملكية خا�شة 77 م�شاركا �نتزع منهم 
حممد  ح�شان  �ل��ف��ار���س  �لأول  �مل��رك��ز 
ح�شان �حلمادي من ��شطبالت �لهر 
ون����ال �مل���رك���ز �ل���ث���اين �ل��ف��ار���س �أحمد 
يو�شف �لبلو�شي من ��شطبالت زعبيل 
�أح��رزه �لفار�س وولرت  �لثالث  و�ملركز 
��شطبالت  م��ن  ه��رم��ان��دز  �ن���درو����س 

�لعني.
و�خ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ش��ات �ل���ي���وم �لأخ���ر 
�لدويل  �لتاأهيلي  �ل�شباق  ب��ان��ط��الق 
لل�شباب  جن��م��ت��ان  ك���م   120 مل�����ش��اف��ة 
فار�شا   52 مب�����ش��ارك��ة  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
��شطبالت  ع�����دة  مي���ث���ل���ون  وف���ار����ش���ة 
و�أن�����دي�����ة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة ما 
�أ�شفي مل�شة ح�شارية �أنيقة على ذ�كرة 

�لقرية.
وح���ظ���ي �ل�����ش��ب��اق ب���اإق���ب���ال ك��ب��ر من 
�جل��م��ه��ور ح��ي��ث ح�����ش��ل ع��ل��ي �ملركز 
�لأول يف �شباق 100 كم ملكية خا�شة 
�لفار�س ح�شن حممد ح�شن �حلمادي 
�ملركز  يف  وج��اء  �لهر  ��شطبالت  من 
�لثاين �لفار�س �أحمد يو�شف �لبلو�شي 

�ملركز  يف  وح��ل  زعبيل  ��شطبالت  من 
�لثالث �لفار�س وولرت هرناندرز من 

��شطبالت �لعني.
كم   120 �ل���ت���اأه���ي���ل���ي  �ل�������ش���ب���اق  �أم������ا 
و�لنا�شئني  ل��ل�����ش��ب��اب  دويل  جن��م��ت��ان 
�شعيد  ه��الل  �لأول  �مل��رك��ز  فيه  �أح���رز 
�ل�شلم  �شيح  ��شطبالت  من  �ملن�شوري 
حمد�ن  �لفار�س  ناله  �ل��ث��اين  و�مل��رك��ز 
��شطبالت  م���ن  �حل����م����ادي  �هلل  ع��ب��د 

�خلليج وحل �لفار�س عبد �هلل حممد 
ح�شن �حلمادي من ��شطبالت �ملغاوير 

يف �ملركز �لثالث .
�ل�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  ح�����ش��ر ج��ول��ة 
ن��ه��ي��ان.... علي عبد �هلل  �آل  ب��ن ز�ي��د 
لالأن�شطة  �لتنفيذي  �ملدير  �لرميثي 
ير�فقه  �ل��ف��ائ��زي��ن  بتتويج  ق��ام  �ل���ذي 
حم��م��د م��ه��ر �مل���زروع���ي م��دي��ر قرية 

بوذيب للقدرة.

وع���ق���ب خ���ت���ام �ل��ت��ت��وي��ج �أع������رب علي 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��رم��ي��ث��ي  �هلل  ع��ب��د 
ل�شمو  و�شكره  تقديره  عن  لالأن�شطة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
رئ��ي�����س ن�����ادي ت�����ر�ث �لإم���������ار�ت على 
�هتمامه ودعمه �لكبرين ل�شتقطاب 
يفيد  م���ا  �إىل  وت��وج��ي��ه��ه��م  �ل�����ش��ب��اب 

�لوطن و�ملو�طن. 

ال�شقر الأ�شود يتّوج بطال للن�شخة العا�شرة من �شباق هانكوك دبي 24 �شاعة على اأر�س حلبة دبي اأوتودروم 

احلظ يعاند الإماراتي خالد القبي�صي ويخرج من ال�صباق عقب حادث ت�صادم، وفريق رام را�صينغ ينت�صي مبركز الو�صافة

�صلطان بن زايد ي�صهد ختام مناف�صات كاأ�س نادي تراث الإمارات للقدرة يف بوذيب 

�شمو  برئا�شة  �مل��در���ش��ي  ل��الأومل��ب��ي��اد  �لعليا  �للجنة  تعقد 
�ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر�شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة 
عن  لالإعالن  غ��د�ً  �ل��دوري  �جتماعها  �لوطنية  �لأوملبية 
�لأوملبياد  برنامج  من  �لثالثة  �لن�شخة  �إنطالق  تفا�شيل 
�ملدر�شي ، حيث يد�شن �لعر�س �لريا�شي �لطالبي �أعماله 
لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل بعد �أن �شهد تطور�ً ملحوظاً 
و�إقباًل كبر�ً من قبل خمتلف �لفئات �لعمرية و�ملر�حل 

�ل�شنية على م�شتوى �لدولة.
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �لإج��ت��م��اع  ويح�شر 
نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع ، وعدد من 
ي�شهد  �أن  �ملقرر  من  حيث  �لريا�شية  �لحت���اد�ت  ممثلي 
�ملدر�شي  لالأوملبياد  �لتنفيذي  �ملكتب  ت�شكيل  �لإج��ت��م��اع 
للن�شخة �لقادمة ، �عتماد �لريا�شات �لتي �شيخو�س فيها 
�إىل جانب   ، �ملناف�شات و�لتحدي �جلديد  �مل�شتقبل  جنوم 

عام  حتى  �لربنامج  تطوير  ��شرت�تيجية  على  �لإط���الع 
.  2021

بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  يقوم  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
ر��شد �آل مكتوم ، رئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية ، رئي�س 
�للجنة �لعليا لالأوملبياد �ملدر�شي ، وبح�شور معايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
�ملجتمع بتكرمي �ملناطق �لتعليمية �لفائزة باملر�كز �لثالث 

مايو  دب��ي  �حت�شنتها  و�ل��ت��ي  �لثانية  �لن�شخة  يف  �لأوىل 
�لذين  �ملوهبني  �لطلبة  تكرمي  �إىل  بالإ�شافة   ،  2014

توجو� بامليد�ليات �مللونة يف نهائيات نف�س �لن�شخة.

رئي�س   ، �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س  �شمو  ويلتقي 
�لثقافة  وزي��ر  ومعايل  �ملدر�شي  لالأوملبياد  �لعليا  �للجنة 
�لذين  و�مل�شرفني  باملدر�شني  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 

�لتميز  �شبل  تعزيز  على  �لعمل  �أج���ل  م��ن  �جل��ه��د  ب��ذل��و� 
للم�شروع خالل �لفرتة �ملا �شية ، تلك �لتي كللت �ملبادرة 
�ملجتمعية عن طريق  �ل�شر�ئح  كافة  �لنبيلة يف خماطبة 
�لكفيلة  �ل�شامية  و�لقيم  �لنبيلة  �لر�شائل  من  جمموعة 
مبو��شلة م�شرة �لنجاح ، �إىل جانب مطالبتهم بتقدمي 
�مل��زي��د م��ن �ل��ع��ط��اء خل��دم��ة ه���ذه �ل��ت��ظ��اه��رة �لريا�شية 

بال�شكل �لأمثل. 

برئا�شة اأحمد بن حممد وح�شور نهيان بن مبارك

العليا لالأوملبياد املدر�صي تعتمد ريا�صات الن�صخة الثالثة غدًا

�شمن نهائيات كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم

ال�صني وكوريا اجلنوبية يهزمان ال�صعودية وعمان
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الفجر الريا�ضي

�ل�شنوية  للبولو  �ل��دول��ة  رئي�س  كاأ�س  بطولة  تدخل 
مبالعب  مناف�شاتها  تتو��شل  �لتي  ع�شرة  �خلام�شة 
ن����ادي غ��ن��ت��وت ل�����ش��ب��اق �خل��ي��ل و�ل��ب��ول��و يف �أب����و ظبي 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
�لنادي تدخل ع�شر �ليوم مرحلة �حل�شم �قرت�با من 
�ملربع �لذهبي �لذي ميثل �لدور �لثاين من �لبطولة 
و�ل����ذي ب��ل��غ��ه ك��ل م��ن ف��ري��ق ن����ادي غ��ن��ت��وت مت�شدر 
�ملجموعة �لأوىل بر�شيد 4 نقاط بفوزه يف مبار�تني 
�لو�شيف  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب���و ظبي  ف��ري��ق  م��و�ج��ه��ة  قبل 
ل��ت��ل��ك �ملجموعة  �ل��ت��م��ه��ي��دي  �ل����دور  �ل��ي��وم يف خ��ت��ام 
بر�شيد نقطتني كحال فريق ديزرت بامل )1( بفوزه 
ديزرت  فريق  �حتل  فيما  و�ح��دة  مبار�ة وخ�شارته  يف 
يلتقي  �ن  قبل  ر�شيد  ب��دون  �لر�بع  �ملركز  ب��امل )2( 
ب��امل )1( �شمن �شر�ع  دي���زرت  ف��ري��ق  �ب��ن عمومته 
�لبطاقة �لثانية �لتي تتحدد م�شاء �ليوم لتلك �لفئة 
�شد�رتها  يف  فيقف  و�لثالثة  �لثانية  �ملجموعة  �ما   .

ف��ري��ق زي�����د�ن �ل�����ش��ع��ودي ب��ال��درج��ة �ل��ك��ام��ل��ة �أي�شا 
بر�شيد 4 نقاط بفوزه علي فريقي �لمار�ت 7 - 3 ، 
وعلي فريق بن دري 10 - 9 ، مما يوؤكد تاأهله للدور 
�لثاين من م�شو�ر �لبطولة ، ويف �ملركز �لثاين جند 
فريق �دري�س �ل�شعودي بر�شيد نقطتني بفوزه �ملثر 
�مام  �لأوىل  �ملبار�ة  علي فريق �حلبتور وخ�شارته يف 
�لر�شيد  بنف�س  مهرة  فريق  ،ك��ح��ال   دري  بن  فريق 
�مام  وخ�شارته  �لم���ار�ت  فريق  علي  بفوزه  نقطتني 
�حلبتور، ثم فريق �لم��ار�ت بدون ر�شيد يف �لنقاط 
بن  فريق  �لقائمة  ويف  ومهرة  زي��د�ن  �أم��ام  بخ�شارته 
�حلبتور  فريق  علي  متفوقا  نقطتني  بر�شيد  دري 
من  �ملتبقية  �مل��ب��اري��ات  ي�شعل  مم��ا  �لأه�����د�ف  ب��ف��ارق 
�لدخول  قبل  �لثنني  وغ��د�  �ليوم  �لتمهيدي  �ل��دور 
 . يف موقعه �لدور قبل �لنهائي لبلوغ �ملربع �لذهبي 
�لفوز  �شهدت  قد  �جلمعة  �لأول  �أم�س  جولة  وكانت 
�ل�شعب �لذي حققه فريق مهرة علي فريق �لمار�ت 

�لفريقني  ب��ني  متكافئة  م��ب��ار�ة  بعد   8  -  9 بنتيجة 
و�لتي تقدم فيها فريق �لمار�ت بقيادة �شمو �ل�شيخة 
بذلت  �ل��ت��ي  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء 
�لكثر من �جلهد بجانب هد�ف �لفريق �لرجنتيني 
5 �ه��د�ف يف �ملبار�ة  �ملحرتف لوكا�س �ل��ذي �شجل ) 
 ،  1  - 3 ( وق��د ج��اء تقدم فريق �لم����ار�ت بنتيجة  
�خلطر  �ملهاجم  بقيادة  مهرة  فريق  عاد  ما  �شرعان 
ماركو�س �ر�يا �لذي �حرز 6 �أهد�ف لت�شبح �لنتيجة 
6 - 4 ثم 6 - 6 ، ويتقدم �لم��ار�ت جم��دد� 7 - 6 
ليعود فريق مهرة حمرز� �لتعادل 7 - 7 ويتقدم يف 
بت�شجيل هدفني �شريعني  �ملبار�ة  �لأخ��ر من  �جلزء 
�ول  ليحقق   8  -  9 ل�شاحلة  �مل��ب��ار�ة  نتيجة  ليح�شم 
فوز له مما �بقى علي حظوظه يف �ملناف�شة حتى لقاء 
�مل��ب��ار�ة �لثانية  ي��وم غد �لثنني . �م��ا  فريق بن دري 
�ل�شعودي  و�دري�س  �لتي جمعت بني فريقي �حلبتور 
 -  9 عليه  بالفوز  �حلبتور  فريق  �دري�����س  ف��اج��اأ  فقد 
�لأول  �ل�شوط  يف  �حلبتور  ت��ق��دم  م��ن  بالرغم   6
عليه  رد  �دري�س  فريق  �أن  �إل  لهدف،  بهدفني 
هد�ف  ه��ري  بثالثية  �ل��ث��اين  يف  بالتفوق 
ي�شجل  �ن  دون   2  -  4 لت�شبح  �ل��ف��ري��ق 
 5 لت�شبح  �ل�شوط  هذ�  خالل  �حلبتور 
4 وبعدها و��شل فريق   - 6 3، ثم   -
 4  -  7 �لنهاية  تفوقه حتى  �دري�����س 
�مام  خ�شارته  ليعو�س   6  -  9 ث��م 
�شلب  يف  وي��ب��ق��ي  دري  ب���ن  ف���ري���ق 
غد�  �أم���ام  م��ب��ار�ت��ه  حتى  �ملناف�شة 
�م���ام ف��ري��ق �لم������ار�ت. ويف ثالث 
��شتطاع �لالعب  مباريات �جلولة 
�شي  �م  بابلو  �خلطر  �لرجنتيني 
�مل�شنف �لأول يف �لبطولة بر�شيد 
ف��ري��ق زيد�ن  ق��ي��ادة  �أج����و�ل(   10(
ل��ل��ف��وز يف �آخ���ر 32 ث��ان��ي��ة م��ن عمر 
مبار�ة فريق مع بن دري بعد �ن كان 
�ملبار�ة  �لتعادل م�شيطر� علي جمريات 
بنتيجة 9 - 9 ،  لتنتهي بنتيجة 10 - 9 
و�شط ده�شة �جلميع بعد �ن �شجل مبفرده 

ب��ن دري يف �حل��د من  �أه���د�ف بعد �ن ف�شل فريق   7
�لثاين  خطورته هجوما ودفاعا ليقود فريقه للدور 
م��و�ج��ه��ة فريق  ق��ب��ل  �ل��ت��ت��وي��ج  �ق���رت�ب���ا م��ن من�شة 
�حلبتور غد� يف ختام مباريات �لدور �لتمهيدي لتلك 

�ملجموعة.

مباراتان 
�لتقاط  بعد  �ليوم  ع�شر  �لبطولة  مباريات  ت�شتاأنف 
�لبطولة  لربنامج  وفقا  �ل�شبت  �أم�س  ي��وم  �لنفا�س 
ز�يد  �ل�����ش��ي��خ  �لأوىل مب��ل��ع��ب  �مل����ب����ار�ة  ت�����ش��ه��د  ح��ي��ث 
�لرئي�شي لقاء �لتحدي �ملثر �لذي يجمع بني فريقي 
�لأوىل مع فريق  �لتاأهل  �لذي �شمن بطاقة  غنتوت 
�أب���و ظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي �ل���ذي يحتل �مل��رك��ز �ل��ث��اين يف 
ترتيب �ملجموعة بفارق هدف من فريق ديزرت بامل 
)2(. وبامللعب رقم يتقابل ديزرت بامل )1 و2( بعد 
�ن جمعتهما �لقرعة يف جمموعة و�حدة و�لتي ترتبط 

بح�شابات معقدة �شتتحدد عقب �ملبار�تني.
�م��ا م��ب��اري��ات �ل��غ��د يف خ��ت��ام �ل���دور �لتمهيدي 

�لأوىل بني فريقي  �ملبار�ة  للبطولة فتجمع 
زي����د�ن �مل��ت�����ش��در ب���دون ه��زمي��ة م��ع فريق 

�حل���ب���ت���ور �ل������ذي ي��ت��ط��ل��ع ل���ل���ف���وز عقب 
�ل�����ش��ع��ودي. ويف  �دري�����س  �م���ام  خ�شارته 

�ملبار�ة �لثانية يلعب فريق �دري�س مع 
�ل��ذي ياأمل حتقيق  فريق �لم���ار�ت 
�لقرعة  �وقعته  �ن  �لأول بعد  فوزه 
و�شيكون  �حلديدية.  �ملجموعة  يف 
خ��ت��ام م��ب��اري��ات ت��ل��ك �مل��رح��ل��ة بني 
بر�شيد  دري  وب���ن  م��ه��رة  ف��ري��ق��ي 
ن��ق��ط��ت��ني ل��ك��ل ف���ري���ق، وق���د حتدد 
يوم ع�شر �لأربعاء �ملقبل 12 - 1 

م��وع��د� ل��ب��دء م��ب��اري��ات �ل���دور قبل 
�لنهائي.

فقرات احلفل اخلتامي 
للبطولة  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  �ع���ت���م���دت 

برنامج �حلفل �خلتامي �لذي ي�شتمل على 

�لتجاري  �أبو ظبي  بنك  �أعدها  عده فقر�ت ترفيهية 
�لبنك  �أع��ده��ا  �لتي  �ل��ن��ادي  ب��اأروق��ة  طموح  بحديقة 
و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  تت�شمن  و�ل��ت��ي 
يت�شمن  كما  �خل��ت��ام��ي،  �حل��ف��ل  �إجن���اح  يف  م�شاهمة 
��شتعر��س  لل�شرطة، مع  �لبولي�شية  للكالب  عرو�س 
ملجموعة  �جل��وي��ة  �ل���ش��ت��ع��ر����ش��ات  م��ن  ل�شرب  مثر 
�لفر�شان، بجانب ��شتعر��شات �ملظالت. وعقب �ملبار�ة 
�ل�شحب  �شيتم  وعقبها  م�شاء  �خلام�شة  تبد�أ يف  �لتي 
على �لتذ�كر �ملجانية �لتي ر�شدت لها �جلو�ئز �لقيمة 
تقدير� للجماهر �لتي حر�شت على متابعة مباريات 
كاأ�س  لبطولة  �خلتامي  �حلفل  وي�شتمل  �لبطولة.  
 2015 لعام  للبولو  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لذي يقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو علي 
حفل غنائي �شاهر يحيه �لفنان حممد �ل�شامل، وقد 

وجه �شمو رئي�س �لنادي باأن يكون �لدخول باملجان.

خلف احلبتور:
قال قائد فريق مهرة خلف ر��شد �حلبتور بان بطولة 
كاأ�س رئي�س �لدولة للبولو �ل�شنوية �خلام�شة ع�شرة 
�لتي تتو��شل مناف�شاتها مبالعب نادي غنتوت ل�شباق 
�خليل و�لبولو يف �أبو ظبي برعاية �شمو �ل�شيخ فالح 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لنادي ك�شفت عن م�شتويات 
عالية �لكفاءة �شمن فرق �لبطولة �لتي مت ت�شنيفها 
ب��ق��ي��ادة جن��م �لبولو  ك���اب(  مب�����ش��ت��وى )18 ه��ان��دي 
�لرجنتيني �لعاملي بابلو دونغا يف قيادة فريق زيد�ن 
�ل�شعودي. و�أ�شار عقب فوز فريقه �لأول يف �لبطولة 
عقب خ�شارته يف �فتتاح مباريات �ملجموعة �مام فريق 
�أم�س �لأول علي فريق �لم��ار�ت بان  �حلبتور وفوزه 
�مل�شتوي  �رت��ف��اع  يف  �شاهم  �ل���وزن  ب��ه��ذ�  بطولة  ق��ي��ام 
للعبة مما ي�شهم يف منح فرق �لدولة �ملزيد من فر�س 
�لحتكاك �أمام م�شتويات ومد�ر�س متنوعة من �شاأنها 

�أن ترفع م�شتوى �لبولو �لمار�تي.

بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو تدخل مرحلة احل�صم اقرتابا من املربع الذهبي

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل ���ش��ب��اق كاأ�س 
3 جنوم مل�شافة  �شموه للقدرة فئة 
160 كيلو مرت� �لذي �أقيم �م�س 
مبدينة دبي �لدولية للقدرة ب�شيح 
�ل�شيخ  �شمو  خ��الل��ه  وت���وج  �ل�شلم 
ح�����م�����د�ن ب�����ن حم���م���د ب�����ن ر�����ش���د 

بكاأ�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل�شباق.

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ل�شباق  �شهد 
ن��ائ��ب حاكم  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل�شيخ  �مل��ال��ي��ة و���ش��م��و  دب���ي وزي����ر 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 

�لرئا�شة.
�ل�شيخ  �ل��و���ش��ي��ف  م��رك��ز  وج���اء يف 

�آل م��ك��ت��وم بينما  ر����ش��د ب��ن دمل���وك 
خلفان  علي  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  ح��ل 

�جلهوري.
وبد�أ �ل�شباق 172 فار�شا.. وتعترب 
بطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للقدرة 
و�لتى  جن��وم   3 كلم   160 مل�شافة 
 2008 �ن��ط��الق��ت��ه��ا  ب������د�أت م��ن��ذ 
�لأغنى و�لأغلى و�لأقوى وت�شتاأثر 

�لفر�شان  �أبرز  مب�شاركة نخبة من 
�شنويا  �لبطولة  وتقام   . �لعامليني 
للفرو�شية  دب�����ي  ن������ادي  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
تعترب  ك��م��ا   .. ل���وجن���ني  ورع����اي����ة 
م��ن �أب���رز �ل��ب��ط��ولت ف��ى روزنامة 
�ل�����ش��ب��اق��ات �مل��ح��ل��ي��ة ل���ل���ق���درة �إىل 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  جانب 
�لدولة وكاأ�س ويل عهد دبي للقدرة 
. وقد قطع �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 

�ل�شباق  م�شافة  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ديل  نوبوتى  �حل�شان  �شهوة  على 
�مل����رم����وم يف �شت  م���ا ل���ش��ط��ب��الت 
ثانية  و33  دق��ي��ق��ة  و31  ���ش��اع��ات 
ف���ى ح���ني ق��ط��ع �ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د بن 
�ل�شباق  م�شافة  م��ك��ت��وم  �آل  دمل���وك 
و46  دقيقة  و31  �شاعات  �شت  يف 
�حل�شان مريب  �شهوة  على  ثانية 
�مل��رم��وم يف حني قطع  ل�شطبالت 

على خلفان �جلهورى على �شهوة 
ل�شطبالت  ه��دي��ة  م��وت��ا  �حل�شان 
�ل��وث��ب��ة م�����ش��اف��ة �ل�����ش��ب��اق يف �شت 
ثانية.  و34  دقيقة  و36  �شاعات 
وبح�شور  �ل�������ش���ب���اق  ن���ه���اي���ة  وف�����ى 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�ل�شيخ  ق���ام  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
رئي�س  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ح���م���د  ن���ا����ش���ر 
�ملجل�س �لعلى لل�شباب و�لريا�شة 

�لوملبية  �للجنة  رئي�س  �لبحريني 
�لطاير  حميد  و�شعيد  �لبحرينية 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة ميد�ن 
للفرو�شية  دب��ي  ن��ادي  رئي�س  نائب 
وت�شليمه  �ل�����ش��ب��اق  ب��ط��ل  ب��ت��ت��وي��ج 
 . �لو�ئ��ل  �لثالثة  وتكرمي  �لكاأ�س 
�ل�شمو  �شاحب  �أن  بالذكر  جدير 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
للفر�شان  ���ش��خ��ي��ة  مب��ك��رم��ة  ت��ك��رم 

�لب���ط���ال ف���ى �ل�����ش��ب��اق ق���دره���ا 9 
�ىل  دره�����م  �ل����ف  و500  م���الي���ني 
 10 ق���ي���م���ة  �����ش����ي����ارة   17 ج����ان����ب 
و�لخ���رى  �لو�ئ�����ل  للع�شرة  منها 
ترتيب  ح�شب  �ل�شيوف  للفر�شان 
�لو�شول �ىل جانب 60 �ألف درهم 
لكل فار�س مو�طن وخليجى يكمل 
يكمل  مل���ن  �ل����ف  و100  �ل�����ش��ب��اق 

�ل�شباق من �لفر�شان �ل�شيوف . 

حممد بن را�صد ي�صهد �صباق كاأ�س �صموه للقدرة ..وتتويج حمدان بن حممد باللقب 

 ي��و�ج��ه ف��ري��ق ن���ادي �ل��ه��الل �ل�����ش��ود�ين فريق 
لها  تقرر  ودية  مبار�ة  يف  �لأوزبكي  لوكوماتيف 
وجتري  �ملقبل  �لثالثاء  ي��وم  ربعا  �إل  �خلام�شة 
على ملعب �شتاد طحنون بن حممد بالقطارة. 
�للقاء  ل��ه��ذ�  �لأخ���ر  �ل��ه��الل تدريبه  و���ش��ي��وؤدي 

ع�شر بعد غٍد �لأثنني على ملعب �ملبار�ة.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لهالل يقيم حالياً مع�شكر 

�إعد�د بالفجرة بد�أ يف 19 من دي�شمرب �ملا�شي 
��شتعد�د�ته للم�شاركة يف بطولة  �إطار  وذلك يف 
�لأندية �لأفريقية باعتباره حامل لقب بطولة 
مدينة  �إىل  بعثته  و�شت�شل  �ل�����ش��ود�ين  �ل���دوري 
�أن  على  �لأ�شبوع  ه��ذ�  من  �لأث��ن��ني  ظهر  �لعني 
تعود �إىل �لفجرة عقب �للقاء مبا�شرة لتكملة 

برنامج �لفريق �لإعد�دي للبطولة �لقارية.

�ل�شيوي  �لأوليمبي  �ملجل�س  رئي�س  �لفهد  �حمد  �ل�شيخ  �أعلن 
�لتي  �لأل��ع��اب  �إىل  ر�شميا  �جلوجيت�شو  لعبة  �إن�شمام  عن  �م�س 
�شت�شارك يف مناف�شات دورة �لألعاب �ل�شيوية �ملقبلة يف جاكرتا 
�أقامته  �ل��ذي  ذل��ك خ��الل حفل �ل�شتقبال  . ج��اء   2018 ع��ام 
با�شت�شافة  ج��اك��رت��ا  ف��وز  �ع���الن  مبنا�شبة  �ندوني�شيا  حكومة 
�للعبة يف  �أو�شاط  ��شتقبلت  وقد  �ملقبلة  �ل�شيوية  �لألعاب  دورة 
للعبة  �لفر�شة  تتيح  لأنها  �شديد  بارتياح  �خلرب  هذ�  �لم��ار�ت 

�جلوجيت�شو �ملتطورة يف �لإمار�ت لتمثيل �لدولة يف �كرب حمفل 
�لتي  �لأل��ع��اب  من  �جلوجيت�شو  �أن  خ�شو�شا  م��رة  لول  �أ�شيوي 
حيث  �ل�شاحات  خمتلف  يف  ل��الإم��ار�ت  مهمة  ميد�ليات  حتقق 
جنحت يف �إنتز�ع 9ميد�ليات يف دورة �لألعاب �ل�شاطئية �لأخرة 
مبدينة بوكيت يف تايالند خالل �ول م�شاركة حتت مظلة �للجنة 
�لأوليمبية. وتعد جتربة �جلوجيت�شو يف �لإم��ار�ت هي �لأجنح 
باللعبة خ�شو�شا  �ملهتمة  �لعامل  دول  كل  �أنظار  وتلفت  ��شيا  يف 

وبعد  �لعامل  يف  �جلوجيت�شو  عا�شمة  �أبوظبي  �أ�شبحت  �ن  بعد 
�ن و�شل عدد ممار�شي �للعبة �ىل 40 �ألف لعب ولعبة خالل 
�قل من 5 �شنو�ت بف�شل م�شروع �جلوجيت�شو �ملدر�شي. وجتدر 
�ل�شارة �إىل �أن عبد�ملنعم �لها�شمي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي 
�لقاري  برئا�شة �لحتاد  و�لأ�شيوي بذل جهد� كبر� منذ فوزه 
م�شرة  يف  مهمة  خطوة  تعد  �لتي  �لنتيجة  ه��ذه  �إىل  للو�شول 

�عتمادها �وليمبيا يف مرحلة لحقة. 

الهالل ال�صوداين يواجه لوكوماتيف 
الأوزبكي بالعني

اإدراج اجلوجيت�صو ر�صميا �صمن مناف�صات الألعاب 
ال�صيوية 2018 بجاكرتا
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 �أط�����ل�����ق�����ت م����وؤ�����ش���������ش����ة �لإم�������������ار�ت 
م�شابقات   ، �ت�����ش��الت  ل��الت�����ش��الت 
مو�قع  يف  ح�شاباتها  عرب  لعمالئها 
�ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي )ت���وت���ر 
برحالت  �لفوز  لفر�شة  و�إن�شتغر�م( 
حل�����ش��ور م����ب����ار�ة ك����رة �ل���ق���دم بني 
وبر�شلونة  �شيتي  مان�ش�شرت  فريقي 
و�لتي �شتقام مبدينة مان�ش�شرت يوم 
كل  و�شيح�شل  �ل��ق��ادم.  فرب�ير   24
فائز من �ت�شالت مع �أحد مر�فقيه 
�ل�شفر،  ت��ذ�ك��ر  �شاملة  ج��ائ��زة  على 
�لتنقالت، �لإقامة �إىل جانب تذ�كر 
�ملبار�ة. وتعليقاً على ذلك، قال فار�س 

حمد فار�س نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
ل��الت�����ش��ال �مل��وؤ���ش�����ش��ي يف �ت�����ش��الت ، 
مع بلوغ عدد متابعي �ت�شالت على 
�أرقاماً  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
�ل�شروري  م���ن  �أ����ش���ب���ح  ق��ي��ا���ش��ي��ة، 
�إجر�ء  ع��رب  متابعينا  م��ع  �لتو��شل 
تاأتي  �لتي  �جلو�ئز  ومنح  �مل�شابقات 
بدورها  �ت�����ش��الت  �ل���ت���ز�م  �إط�����ار  يف 
�لتجارب  �أرق��ي  لتقدمي  �لجتماعي 

�لرتفيهية للعمالء .
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  و�أو����ش���ح 
لالت�شال �ملوؤ�ش�شي يف �ت�شالت ، �أن 
�لأندية  كربي  مع  �ت�شالت  �شر�كة 

جماهرية  ل��ه��ا  �ل���ت���ي  �لوروب�����ي�����ة 
جعلها  �ل�شباب  فئات  و�شط  و��شحة 
تنظم مثل هذه �مل�شابقات ملنح حمبي 
�لكرة �لأوروبية فر�شة �لتمتع مبثل 

هذه �ملباريات �لقوية و�ل�شيقة.
�لتو��شل  و�شائل  �أن  فار�س  و�أ�شاف   
للحو�ر  من�شة  �أ�شبحت  �لجتماعي 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ني  �مل��ف��ت��وح  و�ل��ن��ق��ا���س 
�خل����دم����ي����ة وق�����ط�����اع ع���ري�������س من 
موؤ�ش�شة  �أن  م�����وؤك�����د�َ  �جل����م����ه����ور، 
�ت�شالت قامت مبكر�ً بتعزيز دورها 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 
بهدف تطوير �خلدمات مبا يو�كب 

�لتقنيات  م��ن  عمالئها  �ح��ت��ي��اج��ات 
�لرئي�س  ن���ائ���ب  و�أف�������اد  �حل���دي���ث���ة. 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الت�����ش��ال �مل��وؤ���ش�����ش��ي يف 
�ت�شالت  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن   ، �ت�����ش��الت 
�����ش���ت���ث���م���رت ����ش���ب���ك���ات �ل���ت���و�����ش���ل 
��شرت�تيجية  �إط���ار  يف  �لج��ت��م��اع��ي، 
�ملجتمع،  خ��دم��ة  ت�شتهدف  �شاملة 
وهو ما جعل �ت�شالت ت�شتحوذ على 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  متابعني  �ه��ت��م��ام 
درجات  �أع��ل��ى  حمققة  �لج��ت��م��اع��ي، 
�ل���رب���ط ب���ني ج��م��ه��ور �ل��ع��م��الء من 
ن���اح���ي���ة وم�������ش���ئ���ويل �مل���وؤ����ش�������ش���ة من 
�ل�شتماع  ط��ري��ق  ع��ن  �أخ���ري  ناحية 

ملقرتحات �جلمهور بهدف �لتطوير 
�مل�شتمر للخدمات �ملقدمة.

•• �أ�س �خليمة – �لفجر 
رئي�س  �لقا�شمي،  ك��اي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شهد 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف ر�أ�س �خليمة، نائب 
رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة ملهرجان عو�يف بر�أ�س 
عو�يف  بطولة  �ملا�شي،  �خلمي�س  م�شاء  �خليمة، 
�ملفتوحة للدر�جات �لهو�ئية، �لتي �حت�شنها جبل 
1900 مرت عن  ر�أ���س �خليمة، يرتفع  جي�س يف 
�شطح �لبحر، وهو �أعلى جبل يف �لإمار�ت، �شمن 

فعاليات �ملهرجان، وو�شط ح�شور جماهري.

د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �لطنيجي،  عبيد  �أح��م��د  و�أك���د 
بالوكالة،  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لفعاليات  �أن  �لعام على مهرجان عو�يف،  �مل�شرف 
�لريا�شية حققت جناحا لفتا يف ن�شخة مهرجان 
و��شع،  ج��م��اه��ري  �إق���ب���ال  ظ���ل  يف   ،12 ع�����و�يف 
�ل�شياحي  ل��ل��م��ه��رج��ان  ن��وع��ي��ة  �إ���ش��اف��ة  ���ش��ك��ل  م��ا 
بجهود  م�شيد�  �ل�����ش��ام��ل،  و�لتناف�شي  و�ل��رت�ث��ي 
ر�أ����س �خليمة،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  وت��ع��اون 
ل��ه��ا، يف ظل  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل����دوري����ات،  �مل����رور  و�إد�رة 

�ل�شباق  �شر  �ن�شيابية خط  تاأمني  م�شاهمتها يف 
و�شمان �أمن �مل�شاركني.

�للجنة  رئي�س  �لنعيمي،  �هلل  و�أو�شح حممد عبد 
�ل�شباق  م�شافة  �أن   ،”12 “عو�يف  يف  �لريا�شية 
�جلبلي  �لطريق  عرب  �ل��ذي  بالبطولة،  �خلا�س 
ر�أ�����س �خليمة،  �مل��ع��ب��د و�جل��دي��د جل��ب��ل جي�س يف 
�مل�شاركني  عدد  و�شل  فيما  كيلومرت�،   25 بلغت 
�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني على  56 در�ج����ا، م��ن  �إىل 
�أر�س �لدولة، من جن�شيات خمتلفة، ومن جميع 

مالية  ج��و�ئ��ز  تخ�شي�س  �إىل  م�شر�  �لإم�����ار�ت، 
بجانب  �لثالث،  �لبطولة  بفئات  للفائزين  قيمة 

�لكوؤو�س و�مليد�ليات.
فئات،   3 �إىل  �لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  وق�شمت 

هي فئة �لرجال، فئة �ل�شباب، وفئة �لنا�شئني.
�ل��در�ج خيام  �لرجال،  فئة  �لأول، يف  �ملركز  حقق 
�شوديد، ونال �ملركز �لثاين �لدر�ج طالل �شوديد، 

وذهب �ملركز �لثالث ل�شالح �لدر�ج بول �شتمان. 
ويف فئة �ل�شباب، توج �لدر�ج حامد ر�شا علي، من 

�شعيد  �ل���در�ج  وح��ل  �لأول،  باملركز  �لن�شر،  ن��ادي 
�لثاين،  باملركز  �لأه��ل��ي،  ن��ادي  م��ن  �شقر،  ح�شن 
�ل��ن��ادي �لعربي،  �أح��م��د جا�شم، م��ن  �ل���در�ج  وف��از 

باملركز �لثالث.
�هلل  عبد  ر����ش��د  �ل���در�ج  ظفر  �لنا�شئني،  فئة  ويف 
وفاز  �لأول،  باملركز  �لن�شر،  ن��ادي  من  �شويد�ن، 
�ل����در�ج عمر ف����اروق، م��ن ن���ادي �لأه��ل��ي، باملركز 
�لكرمي، من  �ل��در�ج عبد �هلل عبد  �لثاين، وجر 

نادي �لن�شر، �ملركز �لثالث ل�شاحله.

�أد�ر �ل�شباق، حتكيميا، طاقم من �حتاد �لإمار�ت 
وليد  للبطولة  �ل��ع��ام  �حل��ك��م  بقيادة  ل��ل��در�ج��ات، 
حمدي،  �شامي  �حل��ك��ام  بجانب  �ل�شام�شي،  علي 

وفوؤ�د �لباجوري، وحممد �ل�شحباين.
�ل�شام�شي،  �لنا�شر  عبد  توج  �لبطولة،  ختام  ويف 
�أمني �ل�شر يف �حتاد �لإمار�ت للدر�جات، ورئي�س 
�ل��ف��ائ��زي��ن بفئات  �مل��ن��ت��خ��ب��ات يف �لحت�����اد،  جل��ن��ة 
�لبطولة، ير�فقه حممد عبد �هلل �لنعيمي، رئي�س 

�للجنة �لريا�شية يف مهرجان عو�يف.

لطيفة   – الغربية  املنطقة   ••
جابر

�ل�شيخ ح��م��د�ن بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ز�يد �ل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية  ن��ادي  م��ن  وبتنظيم  �لغربية 
�ل�شيخ ر��شد بن مانع  �لريا�شي كرم  
�ل  مانع  بن  �شهيل  و�ل�شيخ  �ل مكتوم 
مكتوم وعبد�هلل بطي �لقبي�شي رئي�س 
�لريا�شي  �لغربية  نادي  �د�رة  جمل�س 
و���ش��ي��ف �ح��م��د �مل����زروع����ي م��دي��ر عام 
يف  �لفائزين  �لريا�شي  �لغربية  ن��ادي 
مهرجان ليو� �لدويل  بح�شور  حممد 
 . �مل��ح��رب��ي  و�ح��م��د عتيق  ب��ن ع�شر 
�قيمت  �لتي  �ل�شيار�ت  نتائج  و��شفرت 
�شلندر   6 ف���ئ���ة   �خل��ت��ام��ي  �ل���ي���وم  يف 
ع��ن ف���وز ح��م��د ب��ن ���ش��رور م��ن فريق 
باملركز �لول بزمن قدره      RSG
7.324 ثانيه وجاء يف �ملركز �لثاين  
زيرو  �شب  فريق  من  �جلابري  ر��شد 
بزمن قدره 7.997 ثانية ويف �ملركز 
�لثالث يو�شف �خل�شر من �ل�شعودية 
بزمن قدره 8.074 ثانية ويف �ملركز 
فريق  من  �لدهماين  عبد�هلل  �ل��ر�ب��ع 
بزمن   Champions Team
�ملركز  ويف  ث���ان���ي���ة   8.141 ق������دره 
�خلام�س  �شعيد بن �شرور من فريق �ر 
� �س جي بزمن قدره  8.148 ثانية 

ويف مناف�شات 8 �شلندر جر عادي فاز 
باملركز  �لم����ار�ت  م��ن  علي  �آل  جا�شم 
ثانية   8.992 ق����دره   ب��زم��ن  �لول 
ويف �ملركز �لثاين جاء �ملت�شابق عي�شى 
م�شربك بزمن قدره 11.056 ثانية 
بدر  �ملت�شابق  ج��اء  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف 
�حل��م��د م���ن �ل�����ش��ع��ودي��ة ب��زم��ن قدره 
�شلندر   8 فئة  ويف  ثانية    11.321
�مل��ح��اول��ة �لوىل عن  ن��ت��ائ��ج  ����ش��ف��رت 
فوز م�شطفى بو حميد من �لمار�ت 
 7.050 ق��دره   باملركز �لول  بزمن 
�ملت�شابق  جاء  �لثاين  �ملركز  ويف  ثانية 

 7.241 حمد بن �شرور بزمن قدره 
�ملت�شابق  �لثالث جاء  �ملركز  ثانية ويف 
�شعيد بن �شرور بزمن قدره 7.258 
6 �شلندر جر عادي  ثانية . ويف فئة 
��شفرت �لنتائج عن فوز علي �بر�هيم 
برعاية   RSG فريق   من  �لعامري 
ق����دره  ب���زم���ن  �لول  ب���امل���رك���ز  �أدك�������و 
7.570 ثانية ويف �ملركز �لثاين جاء 
�ملت�شابق خالد بن تركي من �لمار�ت 
بزمن قدره 7.796 ثانية ويف �ملركز 

�ل��ث��ال��ث ج���اء ع��ب��د�هلل �ل��ده��م��اين من 
 Champions Team ف��ري��ق 

بزمن قدره 7.998 ثانية
 

 نتائج حلبة ال�شتعرا�س احلر
�ل�شتعر��س  ح��ل��ب��ة  ن��ت��ائ��ج  و����ش��ف��رت 
�حل��ر ع��ن ف��وز ك��ل م��ن نايف �ملقبايل 
باملركز �لول  وحممد �جلنيبي باملركز 
�لحبابي  ع���ب���د�هلل  وه������ادي  �ل���ث���اين 
�حلمادي  وف����ار�����س  �ل���ث���ال���ث  ب���امل���رك���ز 

�شاهني  ح�شن  وحممد  �لر�بع  باملركز 
باملركز �خلام�س 

 
نتائج ال�شيارات الكال�شيكية 

�علنت جلنة �لتحكيم ��شماء �لفائزين 
يف م�شابقة �ل�شيار�ت �لكال�شيكية �لتي 
�نطلقت مع بد�ية �لفعاليات ملهرجان 
يومي  ب�شكل  و��شتمرت  �ل���دويل  ليو� 
حتى �عالن �لنتائج وتكرمي �لفائزين 

يف �مل�����ش��اب��ق��ة مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��ا حيث 
فوز  عن  �ملعدلة  �لفئة  نتائج  ��شفرت 
ب�شيارة  �ملت�شابق عبد�هلل �حمد جمعه 
فورد مو�شتنج باملركز �لول و�ملت�شابق 
باملركز  �لقبي�شي  �شعيد  حممد  ز�ي��د 
�لثاين  ب�شيارة دودجبوفر فيجن ويف 
�ملركز �لثالث جاء خليفة حممد �شيف 
�لقبي�شي ب�شيارة فوردموبر� ويف �ملركز 
�لر�بع �حمد �لفندي �ملزروعي ب�شيارة 
�شفورلية كلو ويف �ملركز �خلام�س �شامل 

�شتي�شن  تويوتا  ب�شيارة  �شعيد  �شالح 
�لنتائج  ����ش��ف��رت  �ب  �لبيك  فئة  .ويف 
�ملن�شوري  حم��م��د  م�����رزوق  ف���وز  ع���ن 
�شفرولية  ب�������ش���ي���ارة  �لول  ب���امل���رك���ز 
بيك �ب ويف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ز�ي��د علي 
ويف  �شتي�شن  تويوتا  ب�شيارة  �ملزورعي 
�ل�شام�شي  �شيف حممد  �لثالث  �ملركز 
�ملركز  ويف  �ب  ب��ي��ك  ت��وي��وت��ا  ب�����ش��ي��ارة 
ب�شيارة  �ملزروعي  �شاري  �لر�بع عي�شى 
تويوتا �شورت بيت ويف �ملركز �خلام�س 

ر��شد غيث �لفالحي ب�شيارة �شفروليه 
بيك �ب ويف فئة �ل�شالون فاز باملركز 
ب�شيارة  �ملزروعي  فندي  حممد  �لول 
�ل��ث��اين مرزوق  �مل��رك��ز  روزر�ي������ز  ويف 
�شقرولية  ب�شيارة  �مل��ن�����ش��وري  حممد 
�حمد  خ��ل��ي��ف��ة  �ل���ث���ال���ث  �مل����رك����ز  ويف 
�ملركز  ويف  ن��ي�����ش��ان  ب�����ش��ي��ارة  �ل��ق��م��زي 
�لر�بع �شعود حممد �لقبي�شي ب�شيارة 
طارق  �خلام�س  �مل��رك��ز  ويف  �شفرولية 

حممد علي ب�شيارة روزر�يز 

تطوير  على  حري�شون   .. القبي�شي 
املهرجان مبا يحقق م�شتوى الطموح

 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي رئي�س  ب��ط��ي  ع���ب���د�هلل  �ك����د 
�لريا�شي  �لغربية  ن���ادي  �د�رة  جمل�س 
�ل��دويل ��شبح عالمة  �ن مهرجان ليو� 
�لتحدي  ع�������ش���اق  روزن�����ام�����ة  يف  ف����ارق����ة 
و�ملغامرة بف�شل ما ي�شمه يف مفعاليات 
وم�������ش���اب���ق���ات ���ش��ي��ق��ة وم���ت���م���ي���زة  متتع 
�جل��م��ه��ور �ل��ك��ب��ر م���ن ع�����ش��اق �لث�����ارة 
�لعامل وهو  و�لتحدي من خمتلف دول 
�مل�شاركات  خ����الل  م���ن  ج��ل��ي��ا  ظ��ه��ر  م���ا 
بني  �لقوية  و�ملناف�شة  �لعديدة  �لدولية 
كبر  ب�شكل  �نعك�شت  �ل��ت��ي  �ملت�شابقني 
يوؤكد  م��ا  وه��و  �ملناف�شة،  م�شتوى  على 
لي�س  ك��ب��ر�ً  �مل��ه��رج��ان حقق جن��اح��اً  �أن 
على  ب��ل  فح�شب،  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي �أي�����ش��اً، ك��م��ا �أن���ه جنح 
على  كبرة  مكانة  لنف�شه  يحفر  �أن  يف 
بف�شل  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�شياحية  �خل��ري��ط��ة 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  توجيهات �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
يوليه  �ل��ذي  �ملحدود  غر  و�لدعم  �هلل، 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، وبرعاية 
ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
�ملنطقة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 

�لغربية.

جب��ل ج�ي���س الأعل���ى يحت�ص���ن بط��ول���ة ع��وايف لل���دراج����ات اله���وائي���ة 

اختت���ام ق��وي مله��رج����ان لي����وا الدول����ي و�صط ح�ص����ور جماهي���ري كبي����ر

عرب مواقع التوا�شل الجتماعي

ات�صالت تطلق م�صابقات للفوز برحالت حل�صور مباراة مان�ص�صرت �صيتي وبر�صلونة
العني يفوز بلقب الفتيات

اأبوظبي يتوج بطل الإمارات لفرق ال�صطرجن اخلاطف
ب��ك��اأ���س بطولة  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ت���وج 
�حتاد  نظمها  �لتي  �خل��اط��ف  �ل�شطرجن  لفرق  �لإم����ار�ت 
�لإم��ار�ت لل�شطرجن مبقر نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة 
36 لع���ب ولع��ب��ة مي��ث��ل��ون ثمانية ف���رق من  مب�����ش��ارك��ة 
و�ل�شارقة  ودب���ي  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي  �شطرجنية  �أن��دي��ة  خم�شة 
و�لعني ور�أ�س �خليمة . وقد �شاركت �أندية دبي و�ل�شارقة 
حفل  ح�شر  منهم   ن���ادي  لكل  بفريقني  �خليمة  ور�أ�����س 
�لعو�شي  عبد�لرحيم  �شهيل  �لفائزة  �لفرق  وت��وج  �خلتام 
و�شعود  لل�شطرجن  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�ملرزوقي مدير �لحتاد  فاز نادي �أبوظبي باللقب بر�شيد 
13 نقطة من خالل �شتة �إنت�شار�ت وتعادل وحيد ومثل 
عبا�س  و�أح��م��د  خ��وري  حممد  �إبر�هيم  �لالعبون  �ل��ن��ادي 

خوري وز�يد علي �حلامد ومن�شور عبا�س خوري
12 نقطة من  ن��ادي دب��ي يف �ملركز �لثاين بر�شيد  وج��اء 
�مل�شابقة  بطل  من  وحيدة  وخ�شارة  �إنت�شار�ت  �شتة  خالل 
وجنيب  مو�شى  وعثمان  مو�شى  طالب  �لالعبون  ومثله 

حممد �شالح وعلي عبد�لعزيز و�شعيد �إ�شحاق ويف بطولة 
فرق �لفتيات توج نادي �لعني باللقب بر�شيد 6 نقاط من 
عبد�هلل  �شيخة  �لالعبات  �لنادي  ومثل  �نت�شار�ت  ث��الث 
�لظاهري وو�فية دروي�س �ملعمري وودمية �لكلباين وموزة 

دروي�س �ملعمري وزينب �ملعمري 
�لثاين بر�شيد  �ملركز  ر�أ�س �خليمة يف  وجاء فريق فتيات 
عي�شى  ميثاء  �ل��الع��ب��ات  ومثله  وح��ي��د  ف��وز  م��ن  نقطتني 
�لطنيجي ونورة حممد يو�شف ومي�شون �آل علي و�ليازية 
�ل�شطرجن  لنظام  وفقا  �لبطولة  �أقيمت  �مل��رزوق��ي   �أحمد 
�خل��اط��ف وك��ان زم��ن �مل��ب��ار�ة ث��الث دق��ائ��ق لكل لع��ب مع 
بنظام  �لثمانية  �لفرق  وتبارت  نقلة  لكل  ثانيتني  �إ�شافة 
�لدوري �لكامل من دور و�حد  �أ�شرف على �ملباريات طاقم 
حتكيم دويل برئا�شة �حلكم �لدويل حممد �لري�س وعاونه 
وقد   ، قا�شم  وجمال  �حلمادي  في�شل  �لدوليان  �حلكمان 
مت تطبيق �لقو�نني �جلديدة لل�شطرجن �خلاطف �ملعتمدة 

من �لحتاد �لدويل للعبة 

�أكد يو�شف �ل�شركال رئي�س �حتاد كرة �لقدم �شرورة تركيز لعبي �ملنتخب خالل 
لقاء �ملنتخب �لقطري يف �فتتاح مباريات �ملجموعة �لثالثة لنهائيات �أ�شيا خا�شة 
 22 خليجي  ببطولة  وف��وزه  �ملا�شية  �لفرتة  خالل  �لفريق  م�شتوي  تطور  مع 
�ل�شركال يف حديث لالإعالم �لم��ار�ت��ي..: نكن للمنتخب �لقطري كل  . وق��ال 
ق��ادرون علي  بانهم  �لفني ولعبينا  ..وثقتنا كبرة يف جهازنا  تقدير و�ح��رت�م 
�لتعامل �جليد مع جمريات �ملبار�ة بحكم �خلربة �لتي �كت�شبوها خالل �لفرتة 
وح�شب  �لفنية  تخ�شع لالعتبار�ت  ل  �خلليجية  �للقاء�ت  �أن  و��شاف  �ملا�شية. 
و�إمنا لها �عتبار�ت �أخرى حتي لو كانت هناك فروقات فنية من منتخب لأخر 
حيث تغلب �حل�شا�شية علي مثل هذه �للقاء�ت و�لتي تتغلب علي �لنو�حي �لفنية 
ونامل  نتيجة مبار�ة فقط  تتوقع  �أن  �ل�شعب  �لأوق��ات لذلك من  يف كثر من 
هذه  �جتياز  �ج��ل  م��ن  عاليا  تركيزهم  يكون  و�ن  يومهم  يف  لعبونا  يكون  �أن 
�ملنتخب  �كت�شاب  �إيل  �لأنظار  �لقدم  كرة  �حتاد  رئي�س  ولفت   . �ل�شعبة  �ملحطة 

خربة كبرة خالل �لفرتة �ملا�شية من خالل �مل�شاركة يف �لعديد من �لبطولت 
�لعديد من  �أع�شاءه مع ظروف هذه �لبطولت بكل ما فيها وحققو�  وتعاي�س 
�لإجناز�ت بعد �أن �ح�شنو� �لتعاي�س معها. ونوه �ىل �ن من يالحظ �أد�ء �لفريق 
منذ بد�ية دورة �خلليج �لأخرة �شيجد �أن �ملوؤ�شر �لبياين يف ت�شاعد من مبار�ة 
با�شتثناء  طيبا  �مل�شتوي  ك��ان  خ�شرها  �لتي  �ل�شعودية  م��ب��ار�ة  حتي  �أخ��رى  �إيل 
�لفرتة �لتى �شجل فيها �لأخ�شر هدفيه علي عك�س فرتة �ملباريات �لودية و�لتي 
كان �مل�شتوي فيها دون �لطموح. وعرب �ل�شركال عن قلقه من ظروف �ملباريات 
يحقق  �لأف�شل من  لي�س  �لريا�شة  قائال: يف  عام  ب�شكل  �لفرق  علي  وتاأثرها 
�لفوز �أحيانا حيث من �ملمكن �ن تلعب ب�شكل جيد ولكن ل حتقق �لفوز نتيجة 
لظروف �ملبار�ة و�لبطولة لذلك �أمتنى �أل مير �ملنتخب باأية ظروف تخل من 
�إيل  �ل��دور �لأول تزيد من فر�شته للتاأهل  ح�شاباته و�ن يحقق نتائج طيبة يف 
�لدور �لثاين خا�شة و�ن هذه �ملرحلة ميكن �لتعوي�س فيها لو �خفق �لفريق يف 

مبار�ة علي عك�س مباريات �لدور �لثاين �لتي تقام بنظام خروج �ملغلوب. و�شدد 
�لفوز و�جتياز �ملرحلة  �ملنتخب خالل �لفرتة �لأويل هو حتقيق  �أن هدف  علي 
�لأويل و�لتاأهل لدور �لثمانية وبعد ذلك يكون لكل حدث حديث. ونوه �ل�شركال 
كافة  �إع���د�د  يتم  حيث  �ل�شابق  ع��ن  �ختلفت  �ل��ك��رة  �حت��اد  ��شرت�تيجية  �أن  �إيل 
�ملنتخبات من خالل �ملر�ن ولعب مباريات جتريبية طو�ل �لعام ب�شرف �لنظر 
ووجود  للم�شتقبل  بناء جيد�  يعد  ر�شمية من عدمه مما  م�شاركات  وج��ود  عن 
قاعدة قوية. و�كد �ن هذه �ل�شرت�تيجية ت�شمن لنا تو��شل �لأجيال وجتعلنا 
ل نخاف من �مل�شتقبل حيث �أن �لتفريخ متو��شل على عك�س فرت�ت �شابقة كان 
�ملنتخب يعد قبل �مل�شاركات �لر�شمية بعدة �أيام من خالل مع�شكر ملدة 3 �أ�شابيع 
لذلك مل نحقق �إجناز�ت مثل �لتي حتققت خالل �ل�شنو�ت �لأخرة .  وتابع : 
�لبع�س يعترب عدم لعب مبار�ة �لكويت خ�شارة و�أقول خ�شارتنا حمدودة لعدم 
ولكن �خل�شارة  ولعب مباريات  �لإع��د�د  د�ئ��م  ولكن منتخبنا  ودي��ة  مبار�ة  لعب 

�لكويتية �كرب لقلة عدد م�شاركته �لتجريبية وهنا �لفارق بني �لإعد�د �ملتو��شل 
�شاعون للمحافظة علي هذ� �جليل  �ل�شركال نحن  للبطولت. وقال  و�لأع��د�د 
�ملتو��شل  �لهتمام  �ملقبلة مع  �ل�شنو�ت  ط��و�ل فرتة عطائهم يف  �لالعبني  من 
بقطاع �ملر�حل �ل�شنية حتى لو مل نوفق يف نهائيات �أ�شيا �حلالية نكون قد عملنا 
ق��ادرة علي تفريج لعبني للمنتخب قادرين علي  علي بناء قاعدة جيدة تكون 
�لنهو�س باملنتخب. و��شاف �ننا نقوم بعمل �حرت�يف وعلي �لإعالم و�جلماهر 
م�شاندتا يف م�شعانا بعيد� عن �لعاطفة . وتابع : �أننا نهدف من ور�ء هذ �لعمل 
طويل �ملدي �إيل بناء قاعدة قوية ر��شخة للمنتخبات �لوطنية ت�شل بنا �أن يكون 
منتخب �لأمار�ت من �ف�شل 3 منتخبات �أ�شيوية وحتى ن�شل لهذ� �لهدف لبد 
�أن  �ملعقول  غر  من  لن  و�لقارية  �ملحلية  �لإجن���از�ت  من  �لعديد  حتقيق  من 
يخرج منتخبنا من �لدور �لأول يف �أخر 3 بطولة �أ�شيوية ثم نقول �أننا ذ�هبون 

للمناف�شة �أو �لفوز باللقب. 

ال�صركال: ثقتنا كبرية يف جهازنا الفني ولعبينا يف التعامل مع مباراة املنتخب القطري
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جمتمع االمارات

رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة احلبتور 
ي�صتقبل طالبًا من جامعة كولومبيا

 10 �حلبتور،  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �حلبتور،  �أحمد  خلف  ��شتقبل   
�لو�شل  �شارع  �لرئي�شي يف  �ملجموعة  كولومبيا يف مقر  خريجني من جامعة 
�لأربعاء �ملا�شي. وقد �أتيحت �لفر�شة �أمام �لطالب �لذين تخّرجو� من برنامج 
�إد�رة �لإن�شاء�ت يف جامعة كولومبيا يف مدينة نيويورك، ل�شوؤ�ل رئي�س جمل�س 
هذ�  ُيعترَب  �لإم��ار�ت��ي.  �لقت�شاد  ويف  �أعماله  يف  متعددة  جو�نب  عن  �لإد�رة 
�إىل �جلو�نب  �أهم �لرب�مج و�أبرزها يف جامعة كولومبيا، ويتطرق  �ملقرر من 

�لإد�رية للتعاقد ودر��شة �شركة بعينها فيما يتعلق بقطاع �لإن�شاء�ت ككل.

��شتقبل فندق �لق�شر عجمان عام 
متيز  م��ب��ه��ر  �ح��ت��ف��ال  يف   2015
كانت  ر�ئ��ع.  وترفيه  فاخر  ببوفيه 
لعازفة  �ملبدع  �لأد�ء  �لأم�شية  قمة 
�لعود و�ملغنية �ل�شهرة نينا. وبينما 
رق�س �ملحتفلون طو�ل �لليل على 
�أنغام �لفرقة �ملو�شيقية، �أبدع طهاة 
طهي  مر�كز  يف  ب�شحرهم  �لفندق 
كان  �ل�شالة.  قاعة  ح��ول  مبا�شرة 
متميزة  م���ائ���دة  �له���ت���م���ام  م��رك��ز 
�لطازجة  �لبحرية  �مل��اأك��ولت  م��ن 
ومعها ت�شكيلة �شهية من �لأطباق 
ور�ف���ق دي جي  �خل��ا���ش��ة.  �لعاملية 
�ل��ف��ن��دق �ل�����ش��ي��وف ل���ي���ب���د�أو� معا 
مع  ت�شاعد  باإيقاع  �جلديد  �لعام 

�أكرث نغمات �حلفل �إثارة.
عام،  مدير  بار�شيل،  فرغال  ق��ال 
ليلة  �إن:  ع��ج��م��ان،  �لق�شر  ف��ن��دق 
ر�أ�س �ل�شنة هي �أكرب ليلة يف �لعام 
مرحا  �حتفال  تكون  �أن  و�أردن��اه��ا 
�أم�شية  ك���ان���ت  ل��ل��ج��م��ي��ع.  ور�ئ����ع����ا 
و�لأ�شدقاء  �لأه��ل  جمعت  مبهرة 
ل��الح��ت��ف��اء ب��ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �جلديد 
�لطعام  م��ن  �خ��ت��ي��ار�ت  �أف�شل  م��ع 
��شتثنائي.  م��ك��ان  يف  و�مل��و���ش��ي��ق��ى 
�أن  م��ن  �ل��ت��اأك��د  على  حر�شنا  لقد 
���ش��ي��وف��ن��ا �أم�������ش���و� وق��ت��ا ر�ئ���ع���ا يف 

. مطلع 2015 

 اينوك حتتفل ب�مهرجان دبي للت�صّوق وتتيح لعمالئها فر�صة الفوز ب�99 �صيارة وجوائز نقدية بقيمة 5.2 مليون درهم
حتتفل �شركة برتول �لإمار�ت �لوطنية )�ينوك(، و�شركة �لإمار�ت للمنتجات �لبرتولية �يبكو ، �ل�شريكان �ل�شرت�تيجيان ملوؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة، ب� مهرجان دبي للت�شوق للعام 2015، 
�أكرب تظاهرة على �شعيد �ملنطقة يف قطاع �لت�شّوق و�لرتفيه، من خالل منح عمالئها فر�شة ربح �لعديد من �جلو�ئز �لقّيمة.  وك�شفت �ينوك عن جمموعة مذهلة من �جلو�ئز �لتي �شتكون من 
ن�شيب عمالئها �ملحظوظني خالل �ل�شحوبات �لتي �شتجري خالل �ملهرجان �لذي بد�أت فعالياته من 1 يناير وت�شتمر حتى 1 فرب�ير من 2015.  وبهذه �ملنا�شبة، قال برهان �لها�شمي، �ملدير 
�لنت فيذي لوحدة �ينوك لأعمال �لتجزئة: من دو�عي فخر �ينوك �أن ت�شارك مرة �أخرى مع موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة يف تنظيم دورة ناجحة جديدة من مهرجان دبي للت�شّوق �لذي 
يعترب �أحد �أهم �لفعاليات �ملحّفزة لنمو قطاعات �لتجزئة و�ل�شيافة و�ل�شياحة مبدينة دبي. وعلى مّر �ل�شنو�ت، �أثبتت حملتنا �لرتويجية خالل �ملهرجان جد�رتها وحققت جناحاً هائاًل و�شعبية 

و��شعة بني �لعمالء، كما عززت ب�شكل ملحوظ من حجم �ملبيعات يف حمطات �ينوك �يبكو، ومتاجر زووم وبرونتي، ومنافذ �أوتوبرو .

اإعالميات كلية المارات للتكنولوجيا يف �صيافة علوم الدار 
�لإمار�ت  كلية  يف  �لإع��الم  وق�شم  و�لت�شجيل  �لطالبية  �لن�شطة  ق�شمي  نظم 
ت�شتهدفه  �ل��ذي  �لدمج  �إط��ار  يف  وذل��ك  لالإعالم  لأبوظبي  زي��ارة  للتكنولوجيا 
�لتطبيقي حتى يلم  باملجال  �لنظري  �ملجال  �أجل ربط  �لتعليمية، من  �لعملية 
�لطالب بكل جو�نب �ملهن �لعالمية وتخ�ش�شاتها، حتت ��شر�ف �لدكتورة هبة 
و�أ�شرة  مكاتب  و�شملت  �لكلية.  يف  �جلماهري  �لت�شال  و�شائل  ��شتاذة  �لديب 
�لن�شرة �لإخبارية �ملحلية �ليومية علوم �لد�ر يف قناتي �أبوظبي �لأوىل و�أبوظبي 
�لإمار�ت، وكان يف ��شتقبالهن �شع�يد �ل�شع�يبي مدير جمع �لخبار ، حيث ر�فقهن 

يف زيارة ��شتطالعية ملختلف ��شتوديوهات و�أق�شام مركز �لأخبار .

امل�صت�صفى الكندي التخ�ص�صي ي�صتقبل 4 
مواليد جدد يف اأول اأيام ال�صنة اجلديدة

�أعلنت �إد�رة �مل�شت�شفى �لكندي �لتخ�ش�شي ، �أحد �مل�شت�شفيات �خلا�شة �لر�ئدة 
4 مو�ليد جدد  ��شتقبال  �لإم���ار�ت، عن  دول��ة  �لعالجية يف  �ل�شياحة  مبجال 
�أن عدد �ملو�ليد �لذين  �إىل  �مل�شت�شفى  �إد�رة  2015. و�أ�شارت  1 يناير  يف يوم 
�أب�شرو� فيه �لنور منذ بدء عملياته يف �لبالد قد جتاوز 3 �آلف مولود بحلول 
ويف �شوء �شجله �حلافل بعمليات �لتوليد �لناجحة، �أكد  نهاية عام 2014.  
�أن �لأمهات ومو�ليدهن يتمتعون ب�شحة جيدة بعد هذه �لتجربة  �مل�شت�شفى 
�مل�شت�شفى  ل���  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زب��ي��دي،  حيدر  �لدكتور  و�أ���ش��ار  �ل��ف��ري��دة. 
، �إىل �شع�ورهم بالبهجة و�لفخ�ر لولدة �لأطفال �جلدد  �لكندي �لتخ�ش�شي 
�ل�شدد: نتمنى لهم ولعائالتهم حياًة ملوؤها  �ل�شنة، وقال بهذ�  ر�أ�س  يف ليلة 
�ل�شعادة و�لنجاح يف �مل�شتقبل؛ و�أود �أن �أتوجه بال�شكر �إىل فريق �لعمل �لذين 

كانو� �إىل جانب �لأمهات و�أطفالهن لتوفر �لدعم و�لعناية �لتامة . 
و�أ�شار �لزبيدي �إىل �أن فريقاً من خرب�ء �مل�شت�شفى توىل تقدمي �لرعاية �لالزمة 
�لأطباء  �أح��د  ق��ام  �ل�شدد:  بهذ�  وق��ال  �ل�شنة.  ر�أ���س  ليلة  للمو�ليد �جل��دد يف 
�إ�شد�ء  و�أك��د على متتعهم ب�شحة جيدة. كما مت  �لأطفال  �ملخت�شني بفح�س 
�إج��ر�ء�ت �لرعاية و�لعالج �لو�جب تقدميها لالأطفال  �لن�شح لالأهايل حول 

بعد �لعمليات �جلر�حية .
�لأطفال  رع���اي���ة  وح����دة  وت�����ش��م 
�مل�شت�شفى  يف  �ل������ولدة  ح��دي��ث��ي 
�أطباء   3 �لتخ�ش�شي  �ل��ك��ن��دي 
ي�����ش��رف��ون على  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني 
�ل��ت��ول��ي��د لياًل  ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات 
ونهار�ً مب�شاعدة 3 �خت�شا�شيني 
ق�شم  جتهيز  ومت  �لعام.  بالطب 
�لتجهيز�ت،  ب��اأح��دث  �حل�شانة 
وت������ت������وىل �إد�رت����������������ه ع��������دد من 
جمال  يف  �ملتمر�شات  �ملمر�شات 
�ل��ع��ن��اي��ة ب��امل��و�ل��ي��د. ك��م��ا حتوي 
لالأطفال  �ملركزة  �لعناية  وح��دة 
حا�شنة   12 �ل������ولدة  ح��دي��ث��ي 
للتنف�س  �أج��ه��زة   6 �إىل  �إ���ش��اف��ًة 

تعيني مدير جديد للمكتب الأمامي يف 
فندق بارك رجي�س كري�س كن دبي

�إىل  �شيبومانا  د�دي  ���ش��ايف  �ن�شم 
ف��ن��دق ب����ارك رج��ي�����س ك��ري�����س كن 
�لأمامي،  للمكتب  م��دي��ر�  دب��ي  يف 
ت��اون دبي  منتقاًل من رم��اد� د�ون 
نف�شه. �ملن�شب  ي�شغل  ك��ان  حيث 

�لرو�ندية  �جلن�شية  �شايف  يحمل 
و يتحدث �لجنليزية، �لفرن�شية و 
�ل�شو�حيلية بطالقة، و قد �كت�شب 
�حلجز  م�������ش���ئ���ول���ي���ات  يف  خ�������ربة 
�لأمامي يف عدة فنادق يف  و�ملكتب 
رو�ند� قبل �أن ينتقل �إىل دبي عام 
يف  ليلياً  م��دي��ر�ً  لي�شبح   2006
ف��ن��دق �مل��ن��زل دب���ي – ح��ي��ث ترقى 
�ملكتب  مدير  م�شاعد  من�شب  �إىل 

�لأمامي.

م�صايف تطلق حزمة من الفعاليات املتنوعة
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  مركز  �نطلق   2015 �جل��دي��د  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  م��ع 
�ملجتمع – م�شايف بحزمة من �لفعاليات �ملتنوعة و�لتي تخدم كافة �فر�د �ملجتمع 
�ملا�شي  �لثنني  ي��وم  وذل��ك   2015 �جلديد  للعام  توزيعات  بفعالية  ب��د�أت  حيث 
��شد�ر�ت  م��ن  و�ه����د�ء�ت  �ملتنوعة  �حل��ل��وي��ات  م��ن  جمموعة  �لتوزيعات  ت�شمنت 
�لوز�رة بالإ�شافة �ىل �لت�شويق خلدمات �لوز�رة عن طريق كتيب دليل �خلدمات 
�لثقافية  �خلدمات  باقة  منها  �ملتنوعة  �لباقات  من  جمموعة  على  يحتوي  �لذي 
، باقة �خلدمات �ملجتمعية وكذلك  �ملكتبة  ، باقة خدمات  ، باقة �لرت�ث و�لفنون 
من  حزمة  طريق  عن   2015 عام  من  �لول  للن�شف  �ملركز  لفعاليات  �لت�شويق 

�صانغريال دبي يدعم فعاليات وموؤمترات 
وتدريب ذوي متالزمة داون

�ل�شيافة  رع���اي���ة  دب����ي  ���ش��ان��غ��ري��ال  ف��ن��دق  ج����دد 
�لم���ار�ت  جمعية  وف��ع��ال��ي��ات  لأن�شطة  �ل�شنوية 
�مل�شوؤولية  م��ن  �ن��ط��الق��ا  ب��دب��ي  د�ون  مل��ت��الزم��ة 
�طار  ويف  دب��ي  يف  �خل��ا���س  للقطاع  على �لجتماعية  �ل�شاد�س  وللعام  و�لن�����ش��اين  �خل��ري  للعمل  دعمهم 

�لتو�يل تاأكيد� ل�شتمر�ر دعم �لفندق لأن�شطة وبر�مج �جلمعية.  جاء ذلك خالل توقيع �لفندق مع �جلمعية 
�د�رة �جلمعية  رئي�س جمل�س  �لها�شمي  �حمد  �ل�شيد  �شونيا  �ل�شيدة  �شعادة  و�لتي ح�شرها  �لتفاهم  مذكرة 
�شفرة �لأمم �ملتحدة للنو�يا �حل�شنة للطفولة و�لدكتورة منال جعرور نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة و�ل�شيدة 
نو�ل حاجي نا�شر عبد �هلل �آل نا�شر ع�شو جمل�س �لإد�رة �ملدير �ملايل و�ل�شيد حممد عبد �هلل �لدبل ع�شو 
�ل�شيد  �شانغريال  فندق  قبل  من  �لتوقيع  وح�شر  �لتنفيذي  �ملدير  �شاهني  �حمد  و�ل�شيد  �لإد�رة  جمل�س 

جرهارد هيكر مدير عام �لفندق و�ل�شيد �متياز ب�شر �ملدير �ملايل و�ل�شيد لور�نت برج�س مدير �لفندق.

فندق الق�صر عجمان يبداأ عام 2015 بحفل �صخم

فندق الق�صر عجمان يت�صدر قوائم ر�صاء العميل

الأمري بندر بن خالد اآل �صعود
 يزور مركز جمعة املاجد

��شتقبل معايل جمعة �ملاجد موؤخر� �شمو �لأمر بندر بن خالد بن في�شل بن عبد �لعزيز 
�آل �شعود يف مقر �ملركز وبرفقته �ل�شيد لقمان بن علي مدير مكتبه. وقد ز�ر �شمو �لأمر 
ق�شم �ملكتبات �خلا�شة و�طلع على نو�در �لكتب وعلى �لعديد من �ل�شخ�شيات �لتي �أهدت 
 17 من  �أك��رث  ت�شم  �لتي  �ملخطوطات  خز�نة  على  �طلع  كما  �خلا�شة.  مكتباتها  �ملركز 
�ألف عنو�ن خمطوط، يعود تاريخ ن�شخ بع�شها �إىل ما يقارب �ألف عام. وقد �أبدى �شموه 
�لرت�ث  ه��ذ�  على  للمحافظة  �ملبذول  �لعظيم  و�جلهد  �لكبر  للعمل  وتقديره  �إعجابه 
�لإن�شاين و�لإ�شالمي و�لعربي، �لذي يقوم �ملركز على حفظه من خالل توجيهات معايل 
جمعة �ملاجد رئي�س �ملركز. و�لأمر بندر هو �لبن �لأكرب من �أبناء �لأمر خالد �لفي�شل 
بن عبد �لعزيز �آل �شعود تخرج من جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن علوم حا�شب �آيل 

وح�شل على درجة �ملاج�شتر يف �لعالقات �لدولية من �أمريكا.

�لتي  و�ل�شور  و�خلر�ئط  �لوثائق 
وبالتطور  �لإم����ار�ت،  ت��اري��خ  توثق 
�ل��ت��ق��ن��ي �ل������ذي ب��ل��غ��ه �لأر����ش���ي���ف 
�ل�����وط�����ن�����ي، ومب�������ا ل���ق���ي���ه ط����الب 
جامعة نيويورك من �هتمام �أبد�ه 

�ملخت�شون وجميع �ملعنيني فيه.
����ش��ت��م��ل��ت على  �ل���زي���ارة  �أن  ي��ذك��ر 
جولة يف رحاب �لأر�شيف �لوطني، 
ثم ز�ر �لطلبة قاعة �ل�شيخ حممد 

قلب  �ل�����ش��ي��ف يف  ت��ك��م��ن جت���رب���ة   .
عجمان  �لق�شر  ف��ن��دق  يف  �خل��دم��ة 
و�لفندق يوؤمن باأن �لتفاعل �لناجح 
بني �لعاملني و�لعميل يحمل مفتاح 
�ل��ن��ج��اح��ل��ت��ج��رب��ة م��ر���ش��ي��ة. و�أك����د 
ه����م يف  �لأ����ش���خ���ا����س  �إن  ف����رغ����ال: 
�إىل  �لإق��ام��ة  يحولون  من  �حلقيقة 
جتربة ل تن�شى. وخلق هذ� �لر�بط 

بن ز�يد للو�قع �لفرت��شي، حيث 
تابعو� فيلماً ثالثي �لأبعاد بتقنية 
ع��ال��ي��ة ع��ن ت��اري��خ دول���ة �لإم����ار�ت 

وحا�شرها و�آفاق م�شتقبلها.
بقاعة  �إع��ج��اب��ه��م  �لطلبة  و�أب����دى 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي������د ب����ن ���ش��ل��ط��ان �لتي 
�ملكتوبة،  �لوثائق  من  مناذج  ت�شم 
و�خلر�ئط، و�ل�شور �لفوتوغر�فية 

�لتاريخية.

مع �لعميل هو جوهر خدمتنا. نريد 
بالفندق  �ل��ع��ام��ل��ني  �أن  ن�شمن  �أن 
ي��ق��دم��ون �خل��دم��ة �مل��ط��ل��وب��ة طو�ل 
�أجل  من  وبالتايل،  �ل�شيف.  �إقامة 
�ل�شيوف  ي��ت��ل��ق��ى  ف�������ارق،  �إح��������د�ث 
بالفندق  �إق��ام��ت��ه��م  �أث��ن��اء  ��شتبيانا 
ي�شمح  ه��ذ�  ي��غ��ادروه.  �أن  بعد  ولي�س 

لنا بتعديل �مل�شكلة يف �حلال .

افتتاح مطعم �صيجنت�صر �صاجنيف كابور يف 
ابراج ني�صن تاور علي كورني�س ابوظبي

�فتتح مطعم �شيجنت�شر �شاجنيف كابور يف �بر�ج ني�شن تاورز على كورني�س 
كابور  �شاجنيف  �شيف  و�ملا�شرت  �مل�شوؤولني  كبار  �بوظبي بح�شور عدد من 
ورجال �لعمال و�لعالميني يف دولة �لمار�ت وهذ� هو �ول مطعم يحمل 

هذه �لعالمة �ل�شهرة يتم �فتتاحه يف �مارة �بوظبي .
و�كد �ل�شيد �ك�شاي ناير �ل�شيف �لتنفيذي لهذ� �ملطعم �لفاخر علي �همية 
�لعا�شمة  يف  ك��اب��ور  �شاجنيف  ع��الم��ة  يحمل  ه��ن��دي  مطعم  �ول  �ط���الق 

�لمار�تية �بوظبي.
وقال يف ت�شريح �شحايف مبنا�شبة �لفتتاح لقد حر�شنا �فتتاح هذ� �ملطعم 
يف لتقدمي �طباق تنا�شب �ذو�ق ع�شاق �لطعام �لهندي، وفقا لعلي معاير 
ومزدهرة  ج��د�  ر�ئ��ع��ة  عا�شمة  �بوظبي  �ن  و����ش��اف:   . �لعريقة  �ل�شيافة 
�ىل  حتولت  �نها  كما   ، مت�شارعة  تطور�ت  وت�شهد   ، �لعامل  �نظار  وحم��ط 
و�لعاملي، �ىل جانب  �لقليمي  �ل�شعيدين  و�قت�شادية على  �شياحية  وجهة 
�لدعم �لذي يحظى به �لقطاع �ل�شياحي و�لرتفيهي من �حلكومة و�لقطاع 
، وهذ� �لمر �لذي دفعنا للتو�جد بها من خالل �ول فرع لنا يف  �خلا�س 
ت��اورز ، خا�شة و�ن �جلمهور هنا يحب و يع�شق �لطعام  �ب��ر�ج ني�شن  مول 
�لهندي ، حيث ميكننا تقدمي �طباق منا�شبة للجميع . ولفت �ىل �ن �ملطعم 
�لفنادق ذ�ت  �بوظبي مبا�شرة و بجو�ر عدد من  �لذي يطل علي كورني�س 
�خلم�س جنوم �لتي يوؤمها عدد كبر من �ل�شياح و�لزو�ر ورجال �لعمال، 
�لطعمة  لتذوق  �ملف�شلة  وجهتهم  كابور  �شاجنيف  مطعم  �شيجعل  �لم��ر 

�لهندية �ملتميزة.

نظمت جامعة نيويورك يف �أبوظبي 
كلية  لطلبة  بحثية  علمية  رح��ل��ة 
�لأر�شيف  مقّر  �إىل  �لأع��م��ال  �إد�رة 
تاريخ  ع��ل��ى  ل���الط���الع  �ل���وط���ن���ي؛ 
يف  �ملتوفر  �لعربي  �خلليج  منطقة 
�لأر�شيف �لوطني �لذي يعمل على 

حفظ ذ�كرة �لوطن.
وق����د �ط���ل���ع �ل���وف���د �ل���ز�ئ���ر �لذي 
يتاألف من �لربوفي�شور �شيندرنارد 
يانان �لأ�شتاذ �مل�شارك يف �لت�شويق 
�لأحياء  علم  يف  �مل�شاعد  و�لأ�شتاذ 
�ملكلفني  و�لطلبة  �أوب��ري��ن،  كيفني 
ع���ل���ى �أه������م �ل���وث���ائ���ق و�خل����ر�ئ����ط 
�لتي  �لتاريخية  باحلقب  �ملعنية 

مرت بها �ملنطقة.
  وت�شتهدف �لزيارة تعزيز �لبحث 
�لعلمي يف �مل�شاق �خلا�س مبنطقة 
�ملوثقة  باملعلومات  �لعربي  �خلليج 
�لوطني  �لأر����ش���ي���ف  يف  �مل���ت���وف���رة 
ع��ن �مل��ن��ط��ق��ة، و����ش��ت��ك��م��ال �جلانب 

�لنظري �لذي تقدمه لطالبها.
نيويورك  ج���ام���ع���ة  وف�����د  و�أ������ش�����اد 
من  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  مبقتنيات 

حتت  عجمان،  �لق�شر  فندق  ت�شدر 
– هو�شبيتاليتي  �أت�س  �أم  �أت�س  �إد�رة 
قو�ئم  ه���ول���دي���ن���ج���ز،  م���اجن���م���ان���ت 
موؤ�شر  ع���ل���ى  �ل���ع���م���الء  ����ش��ت��ج��اب��ة 
هو�شبيتاليتي،  م��ات��ري��ك�����س  م��ارك��ت 
�ل�شيف  ر�شاء  متو�شط  �شجل  حيث 
معدل  و17%  ع���ام  خ���الل   87%
�ل�شتجابة. كان �ملتو�شط يف �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة %85.8 مع معدل 

��شتجابة يبلغ 19%.
عام،  مدير  بار�شيل،  فرغال  يقول 
فندق �لق�شر عجمان، نحن فخورون 
بالفعل بهذ� �لإجناز �ملتميز. هدفنا 
عالية  م�شتويات  با�شتمر�ر  نقدم  �أن 
موؤ�شر  ل�����ش��ي��وف��ن��ا.  �خل����دم����ة  م����ن 
هو  هو�شبيتاليتي  ماتريك�س  ماركت 
�مل�شدر �لكرث تعمقا حول معلومات 
�أد�ء �ل�شيافة �ملتاح �ليوم. �إنه مينحنا 
�ل��ف��ر���ش��ة مل��ع��رف��ة وحت�����ش��ني جتربة 
�مل�شكالت  �ل�����ش��ي��ف م��ن خ���الل ح��ل 
�إعطاء  على  ب���دوره  ي�شاعد  م��ا  وه��و 
وولئه  بال�شيف  لالحتفاظ  دف��ع��ة 

الأر�صيف الوطني ي�صتقبل طالب جامعة نيويورك يف زيارة علمية
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صكان قرية ينتظرون اإحياء ميت
�مل�شعوذين  �أح��د  ف�شل  �إث��ر  كينية  قرية  �شكان  ثار غ�شب 
�أحد �لرجال �ملتوفني ب�شبب �شعوره  �إعادة �حلياة �إىل  يف 
�لع�شر�ت من �شكان مقاطعة كو�يل يف جنوب    . بالتعب 

�شرق كينيا كانو� يرق�شون ويغنون يف �نتظار معجزة . 
وقال عميد �لبلدة ند�رو كوكوتا مل نر يوما �أمر� مماثال، 
نريد روؤي��ة �لأم��ر عن قرب ، وذلك قبل �أن يبد�أ �مل�شعوذ 
�أنه  يدعي  �ل��ذي  �مل�شعوذ،  هذ�  عمله.   كانوندو  �شامويل 
�شبق له �أن �أقام خم�شة �أ�شخا�س من �ملوت، �أكد للقرويني 
�إع���ادة �حل��ي��اة �إىل رج��ل متوف يف �كتوبر  �أن��ه ق��ادر على 
2013 قبل غروب �ل�شم�س .  لكن مع تقدم �شاعات �لنهار 
من دون �أي نتيجة، بد�أت م�شاعر �لغ�شب تتملك هوؤلء 
�لقرويني. فطلب منهم �مل�شعوذ �لنتظار قائال �إنه ي�شعر 
بالتعب .  فهتف �جلموع بامل�شعوذ قل لنا �حلقيقة. لي�س 
�أن  �إل  �أن ي�شتغرق �ملو�شوع نهار� كامال .   من �ملفرت�س 
عائلة �لرجل �ملتويف �عتربت �أن عملية �إقامة فقيدها من 
�ملوت معقدة ب�شبب ظروف وفاته �إذ �أنهم �عتربو� �أنه قتل 

على يد �شاحرة �أخفت جثته حتت �شجرة موز. 

ا�صتبعاد لعب رجبي ل�صخامة قدمه
كارل  �ل��ربي��ط��اين،  �لرجبي  لع��ب  يعي�شها  كبرة  �أزم���ة 
غريفيث 22 عاًما ، ب�شبب كرب حجم قدمه، و�لتي ت�شببت 
يف ����ش��ت��ب��ع��اده م��ن �مل��الع��ب، ل��ع��دم وج���ود ح���ذ�ء منا�شب 
ل��ه، وب���ات ل ي��ف��ارق دك��ة �ل��ب��دلء، دون �أم���ل يف �مل�شاركة 
�لأخرة،  �لثالث  �ل�شنو�ت  خالل  ك��ارل  لعب  باملباريات. 
�لأمامية  قدمه  �أ�شابع  كانت  بينما   ،18 مقا�س  بحذ�ء 
�أن حذ�ئه تهتك ومت��زق، ومل  �إل  ب�شريط ل�شق،  مثنية 
يعد ي�شلح للعب �أثناء تد�خله مع �أحد �لالعبني، ومنذ 
ذلك �لوقت وهو جلي�س دكة �لبدلء، ويبحث عن حذ�ء 
ريا�شي مقا�س 21. وقد نقلت �شحيفة مرور عن كارل 
قوله: عندما يكون لديك �إ�شابة، �أنت على �لأقل تعرف 
عدم  ب�شبب  �ل�شتبعاد  ولكن  لفرتة،  بعيد�ً  �شتكون  �أن��ك 

وجود حذ�ء منا�شب، �أمر حمبط حقاَ .
ب��ك��اف��ة �ل�������ش���رك���ات �لكربى  و�ت�������ش���ل ك�����ارل غ��ري��ف��ي��ث، 
�ملتخ�ش�شة يف جمال �ملالب�س �لريا�شية، وكان �لرد �أنهم 
ل ي�شنعون �أحذية كبرة مبثل هذ� �حلجم، �لأمر �لذي 

يهدد �مل�شو�ر �لريا�شي ل�شاحب �أكرب قدم بربيطانيا.

يغرز 4500 اإبرة يف ج�صده 
جنح هاو يف ر�شم �لو�شم يف غرز �أكرث من 4500 �إب��رة يف 
ليحقق  خرية،  جمعية  ل�شالح  �شاعات   8 خ��الل  ج�شده 
بذلك رقماً قيا�شياً دخل به مو�شوعة غيني�س. متكن ماثيو 
ذر�عيه  تغطية  من  عاماً   30 �لعمر  من  �لبالغ  مين�شاك 
�أ�شبه  �إىل �شيء  �لإب���ر حتى حت��ول ج�شده  ب���اآلف  وظ��ه��ره 
به،  ي�شعر  كان  �ل��ذي  �لأمل  من  �لرغم  وعلى  باحلر��شف، 
غر �أنه �شعر ب�شعادة غامرة لتحقيق هدفه مرة و�حدة يف 
مدة زمنية �أق�شاها 8 �شاعات، متفوقاً على تاي�شون ترك 
�لذي غرز 3900 �إبرة يف جلده عام 2011. ويهدف ماثيو 
جمعية  ل�شالح  و�أم��و�ل  تربعات  جمع  �إىل  هذه  بتجربته 
خرية يف فانكوفر بكند�، وعلى �لرغم من �عرت�فه باأنه 
كان يريد �لبكاء من �شدة �لأمل، غر �أن ماثيو �ملُلقب با�شم 
كان كان حتمل هذه �لوجع من �أجل عمل و�شفه ب� �لنبيل 

، بح�شب موقع �إك�شربي�س �لربيطاين.

معلمة يف ال�صباح ومت�صولة يف امل�صاء
�أفاد تقرير �م�س �ل�شبت �أن �مر�أة �شعودية تعمل معلمة يف �إحدى مد�ر�س جدة ثاين �أكرب مدن �ململكة وتقوم بالت�شول 

بعد قرع جر�س نهاية �لدو�م بعد �أن عجزت عن �إيجاد حل لإطعام �أبنائها وعالج ورعاية زوجها �مل�شلول.
وقالت �شحيفة حملية �إن �ملعلمة، قبل �أن تقع يف بئر �ل�شتد�نة وتقوم بالت�شول، كانت تعي�س يف �إحدى �ملحافظات 
��شتدعى تنوميه يف م�شت�شفى بجدة، فا�شطرت بدورها  �أن تتدهور �شحة زوجها فجاأة، مما  م�شتورة �حلال، قبل 

لطلب �لنقل �إىل جدة ملر�فقته و�لعمل على رعايته.
��شتغلها وطلب منها مال  �لذي  �أختها،  بزوج  فا�شتنجدت  با�شم زوجها،  �ملعلمة طريقة ل�شتئجار منزل  ومل جتد 
�أن ي�شدد لها  ل�شتئجار �ل�شقة با�شمه، ولأنها ل متلك �ملال، �قرتح عليها �شر�ء �شيارة بالأق�شاط وبيعها له، على 
�لق�شط �ل�شهري، فان�شاعت، لكنه مل يلتزم بال�شد�د، مما دعاها ل�شتقطاع �ملبلغ من ر�تبها، لتبد�أ �لديون ترت�كم 
عليها، فلم جتد حيلة �إل بال�شتد�نة جمدد� عن طريق �أق�شاط �شيارة جديدة باعتها ل�شد�د بع�س ديونها، لكنها 

وقعت يف بئر �لديون، فلم جتد طريقة لإطعام �ل�شغار �شوى �لت�شول يف �ل�شو�رع.
�إىل �ملدر�شة لتعلم �لطالبات معاين �لرحمة و�لإخال�س، ويف �لع�شر تخرج  �إنها يف �ل�شباح تذهب  وتقول �ملعلمة 
�أن توفر لها دعما ما د�مت تعمل معلمة  �لنا�س �لإ�شفاق و�لرحمة، لأن �جلمعيات �خلرية ل ميكن  لتطلب من 

وتتقا�شى ر�تبا، م�شيفة ولكن �أين �لر�تب؟ ، يف �إ�شارة �إىل �شغر حجم ر�تبها.
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ي�صوه وجه زوجته لرف�صها احلمل
تعاطيها  ب�شبب  وجهها  وت�شويه  زوجته  ب�شرب  م�شري  زوج  ق��ام 

حبوب منع �حلمل. 
ماكانت�س  ع�شان  �شربتها  �أن��ا  تلفزيونية،  مقابلة  يف  �ل��زوج،  وق��ال 
وكانت  �حل��م��ل،  منع  حبوب  بتتعاطى  وك��ان��ت  مني،  تخلف  ع��اي��زة 

م�شقطة قبل كده . 
و�أقر �لزوج يف �ملقابلة، �لتي �أجرتها معه �ملذيعة ريهام �شعيد خالل 
برنامج �شبايا �خلر �لذي تبثه قناة �لنهار �مل�شرية، �أنه يتعاطى 

�حل�شي�س. 
�لأ�شو�أ،  �إىل  �ل��زو�ج  بعد  لكنها تغرت  �أحب زوجته  �أنه  �إىل  و�أ�شار 
�أن لديها  وخلعت �لنقاب و�شاء �شلوكها، و�أجه�شت حملها، بحجة 

�أطفال �آخرين من زوج �شابق. 
�أما �لزوجة، فاأكدت �أنها تعرفت على زوجها �لذي �دعى �أنه مقاول 
علي  عر�س  �مل���ر�ت،  �إح���دى  يف  م�شيفة:  �شقة،  ع��ن  لها  و�شيبحث 

�لزو�ج، وتعهد يل برتبية �أولدي من زوجي �ل�شابق . 
و�أ�شارت �إىل �أنها قبلت �لزو�ج منه عرفيا، لكنها تعر�شت لل�شرب 

�ملربح على يده ليلة �لعر�س بحجة �أنها و�شعت مكياجا �شارخا. 

قتلت �صخ�صني لتنقذ فراخ بط
��شرتدت �مر�أة كندية كانت قد �أدينت بالت�شبب يف مقتل �شخ�شني 
�ثر �يقاف �شيارتها على طريق �شريع مزدحم يف كيبيك مل�شاعدة 
جمموعة من فر�خ �لبط على عبور طريق- رخ�شة قيادتها مرة 

�خرى بعد تقدمي ��شتئناف يف حمكمة.
�شنو�ت  لع�شر  �ل�شيار�ت  قيادة  من  منعت  كزورنوباج  �إمي��ا  وكانت 
�ل�شهر �ملا�شي كما حكم عليها بال�شجن 90 يوما وكذلك بخدمة 

�ملجتمع وخ�شوعها للمر�قبة.
لكن يف حكم يوم �جلمعة علق �يف ماري موري�شيت رئي�س حمكمة 
باعادة  و�م��ر  لال�شتئناف  �ن��ت��ظ��ار�  �د�ن��ت��ه��ا  كيبيك  يف  �ل�شتئناف 
يونيو  �أدي��ن��ت يف  ق��د  ك��زورن��وب��اج  وك��ان��ت  ����ش��د�ر رخ�شة قيادتها. 
ت�شبب  �لتي  و�لقيادة �خلطرة  �لإهمال �جلنائي  بتهمتي  حزير�ن 
كزورنوباج  �أوق��ف��ت  فقد  �لع���الم  و�شائل  لتقارير  ووف��ق��ا  �ل��وف��اة. 
�شيارتها فجاأة يف ح��ارة م��رور على طريق �شريع �ىل �جلنوب من 
در�جة  ��شطدمت  عندئذ  �لبط.  فر�خ  �شاهدت  عندما  مونرتيال 
عن  �أ�شفر  مما  ك��زورن��وب��اج  ب�شيارة  �خللف-  يف  ت�شر  كانت  نارية 
�لنارية  �لدر�جة  يقود  كان  عاما   50 �لعمر  من  يبلغ  رجل  مقتل 
16 ع��ام��ا. وخ���الل حماكمتها قالت  �ل��ع��م��ر  �ل��ب��ال��غ��ة م��ن  و�ب��ن��ت��ه 
�شيارتي.  يف  و��شعه  �لبط  �لتقط  �أن  فقط  �ري��د  كنت  كزورنوباج 
و�عرف �أن هذ� كان خطاأ . و�شعى ممثلو �لدعاء �ىل �شدور حكم 
بال�شجن �شدها ملدة 9 �شهور. ومل يت�شن �لو�شول على �لفور �ىل 

حمام كزورنوباج للح�شول على تعليق.

خامت ب�23 األف دولر يف معدة كلبة
دولر  �أل���ف   23 ثمنه  يبلغ  �شاحبتها  زو�ج  خ���امت  كلبة  �لتهمت 
�شوى  ُب��د�ً  جتد  مل  �لتي  ملالكته  بالغة  �شدمة  �شبب  ما  �أمريكي، 

خ�شوع كلبتها لعملية جر�حية ل�شتخر�ج �خلامت من معدتها.
وتقول �شاحبة �لكلبة ومالكة �خلامت �شتيفاين لمب لقناة فوك�س 
�ليوم  �إنها تركت خامتها على طاولة �لقهوة، ويف  23 �لأمريكية 
�ختفى،  �خلامت  بينما  �لطاولة،  بجو�ر  جال�شة  �لكلبة  ر�أت  �لتايل 

فاألقت بالالئمة على �لكلبة �ملوؤذية �لتي �بتلعت �خلامت.
ليفاجاأ  �مل�شت�شفى لإج��ر�ء عملية جر�حية،  �إىل  �شتيفاين  توجهت 
�إذ وجدو� يف بطنها بخالف �خلامت  �لأطباء باأن �لكلبة مفرت�شة، 

م�شفف �شعر ينحت ب�شكني ف�شتانًا من الثلج اأمام متجره يف قرية با�شور �شرق بريوت حيث اجتاحت عا�شفة ثلجية لبنان. )رويرتز(مو�د �أخرى �شلبة كال�شخور و�لطوب و�لعظام.

تقفز من الطابق 30 حاملة ابنتيها
توفيت �شابة وطفلتيها بعد �أن قفزت من �شقة يف �لطابق �لثالثني يف عمارة 

�إثر خالف مع زوجها يف عا�شمة ت�شيلي. 
ونقلت �شحيفة ديلي ميل �أن كارلو�س بينتو )33 عاما( وهو و�لد �لطفلتني 
�حتاج �إىل �إعطائه حبوبا مهدئة بعد �أن �أم�شكت زوجته لو�شيا بروم باديال 

)20 عاما( بطفلتيهما وقفزت بهما ما �أدى �إىل مقتل �لأم و�بنتيها. 
وقال �جلر�ن �إنهم �شمعو� �لزوجني ي�شرخان يف وجه بع�شهما بخ�شو�س 

عالقة �لزوج بامر�أة �أخرى. 
�لبكاء  �شمعو�  عندما  �ل�شيطرة  ع��ن  خرجت  �لأم���ور  �أن  �جل���ر�ن  و�أدرك 
بينما �شاهد �ملارة �ل�شابة مت�شك بانتيها )�شنة و�شنتان( وهي ت�شقط على 

�لأر�س. 
هرع �جلر�ن �إىل �ل�شقة حيث وجدو� �لزوج يف حالة ه�شترية ومنعوه من 
حماولة �إلقاء نف�شه من �لعمارة �لو�قعة يف �إحدى �أحياء �لعا�شمة �لت�شيلية 

�شانتياجو. 
�ملا�شية يف  �ل�شنو�ت  خ��الل  �أوروج����و�ي،  م��ن  �ل��زوج��ان، وهما  ��شتقر  وق��د 

ت�شيلي. 
وقد بد�أت �ل�شرطة حتقيقا للوقوف على �ملالب�شات �لدقيقة للحادث. 

�صقيقة ملك اإ�صبانيا تواجه ال�صجن 8 �صنوات
�ل�شاد�س  فيليبي  �إ�شبانيا  ملك  �شقيقة  كري�شتينا  �لأم���رة  مثول  تقرر 
للمحاكمة على خلفية �تهامها بالتهرب �ل�شريبي، وذلك بعد �أن رف�س 
يف  حمكمة  �إىل  قدمته  �ل��ذي  �لطعن  �جلمعة  كا�شرتو  خو�شيه  �لقا�شي 

باملا، ح�شبما ذكرت وكالة �لأنباء �لإ�شبانية �لر�شمية )�إيف(.
وت�شبح �لأمرة �لبالغة من �لعمر 49 عاماً، بذلك �أول فرد من �لعائلة 

�مللكية ميثل للمحاكمة.
تهرب  عملية  يف  بالتبعية  �مل��ح��ك��م��ة  �أم����ام  ل��ل��م��ث��ول  كري�شتينا  ودع��ي��ت 
�شريبي حمتملة تخ�س زوجها جنم كرة �ليد �لأوليمبي �ل�شابق �إيناكي 
�شتة ماليني يورو )�شبعة ماليني  �ملتهم باختال�س نحو  �أورد�جن��اري��ن، 

دولر( من �ملال �لعام من خالل جمعية خرية يديرها.
ويطالب �ملدعي �لعام بال�شجن 20 عاما لأورد�جنارين.

�لعمالية  �لنقابة  �أن  �إل  لكري�شتينا،  عقوبة  ف��رتة  �مل��دع��ي  ي��ح��دد  ومل 
تقف  و�لتي  �لف�شاد  حت��ارب  �لتي  �لنظيفة(  )�لأي���دي  ليمبيا�س  مانو�س 
كمقدم �لدعوى يف هذه �لق�شية، تطالب ب�شجنها ثمان �شنو�ت وتغرميها 

مليوين يورو.

ن�صرين طاف�س مغّنية وممثلة
ن�شرين  �ل�شورية  �لفنانة  ت�شتعد 
�أغ��ن��ي��ة منفردة  لإط�����الق  ط��اف�����س 
بطريقة  بت�شويرها  �شتقوم  ل��ه��ا 
�لغناء  قر�رها  بعد  كليب  �لفيديو 

�إىل جانب �لتمثيل.
ك��م��ا ت���ق���وم ب��ال��ت��ح�����ش��ر لإط����الق 
�أل���ب���وم م�����ش��رتك م���ع �مل��ل��ح��ن �إي���اد 

رمياوي موؤ�ش�س فرقة كلنا �شو�. 
م�شبقاً  �شاركت  قد  طاف�س  وكانت 
�أمل  �لنجمة  للفرقة مع  �أغنية  يف 
عرفة و�لفنان با�شل خياط منذ ما 

يقارب �لأربعة �أعو�م.
من جانب �آخر وبعد غياب عامني 
تو��شل  �ل�������ش���وري���ة  �ل����در�م����ا  ع���ن 
ط���اف�������س ت�����ش��وي��ر م�����ش��اه��ده��ا يف 
من  غام�شة  ظ���روف  يف  م�شل�شل 
و�إخ����ر�ج  قو�شقجي  ف���ادي  ت��األ��ي��ف 

�ملثنى �شبح.
�شخ�شية  �لعمل  وتلعب طاف�س يف 
ر�أ�شاً  حياتها  تنقلب  حيث  د�ري���ن 
�أن تخ�شر عائلتها  على عقب، بعد 
ف����ج����اأة �إث������ر وق������وع ج���رمي���ة قتل 
لتبد�أ  �لعائلة،  �أف��ر�د  �أحد  يرتكبها 
�أ���ش��ب��اب �جلرمية  رح��ل��ة بحث ع��ن 
���ش��م��ن قالب  وع�����ن م��الب�����ش��ات��ه��ا 

�جتماعي ت�شويقي ممتع.

اأجنلينا جويل: زواجي 
يف فرن�صا متثيلية 

�أجنلينا  �لعاملية،  �لنجمة  ك�شفت 
جنم  م�����ن  زو�ج������ه������ا  �أن  ج��������ويل، 
ه��ول��ي��ود �مل��ت��األ��ق، ب���ر�د ب��ي��ت، �لذي 
�آب  ����ش���ه���ر  يف  ف���رن�������ش���ا  يف  �أق�����ي�����م 
متثيلية،  ك���ان  �مل��ا���ش��ي  �أغ�����ش��ط�����س 
ر�شميا  ت��زوج��ا  �أن��ه��م��ا  �إىل  م�شرة 
وقالت  كاليفورنيا.   يف  ذل��ك  قبل 
جويل يف حديث مع جملة لو دونا 
�لر�شمي  زو�ج��ه��م��ا  �إن  �لإي��ط��ال��ي��ة 
جرى يف كاليفورنيا، نظر� لأنهما 
ميكنهما  ول  �أمريكيان  مو�طنان 

�لزو�ج ب�شكل �شرعي بفرن�شا.
و�أ�شافت: قبل �أن نتزوج يف فرن�شا 
م����ع �لأط������ف������ال، ك���ن���ت �أن������ا وب�����ر�د 
كاليفورنيا،  يف  بالفعل  متزوجني 
نكن  مل  �أم���ري���ك���ي���ني  ب���اع���ت���ب���ارن���ا 
�ل��زو�ج يف فرن�شا بح�شب  ن�شتطيع 
�لقانون . وتابعت �لنجمة للمجلة: 
نتقابل  تعال  ل��رب�د،  ي��وم قلت  ذ�ت 
4:30 ع�شر�، وتوجهنا  يف �ل�شاعة 

للقا�شي لتوقيع وثيقة �لزو�ج .

حممد حماقي يدخل عامل التمثيل
حماقي  حم���م���د  �ل���ف���ن���ان  ي���خ���و����س 
من  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �لتمثيل  جت��رب��ة 
له حاليا  يح�شر  فيلم جديد  خ��الل 
�ملغني  �أمين حبيب. وقال  �ملوؤلف  مع 
 ET مل�����ش��ري، يف ل��ق��اء م���ع ب��رن��ام��ج�
�إن   ،  4 �شي  بي  �إم  قناة  بالعربي على 
�لنتهاء  ع��ل��ى  �أو����ش���ك  �أمي����ن ح��ب��ي��ب 
من كتابة �لفيلم، لفتا �إىل �أن قر�ره 
ب��خ��و���س جت��رب��ة �ل��ت��م��ث��ي��ل ج���اء بعد 
يطرح  �أن  �ملقرر  وم��ن  طويل.  تفكر 
ح��م��اق��ي ث���اين �أل��ب��وم��ات��ه م��ع �شركة 
جنوم ريكوردز خالل �لفرتة �ملقبلة، 
ح��ي��ث ���ش��ج��ل ع����دة �أغ���ن���ي���ات م��ن��ه يف 

اأ�صالة تنتقد اإهمال العامل 
لأطفال �صوريا

�أعربت �لفنانة �ل�شورية �أ�شالة عن ��شتيائها وغ�شبها مما يتعر�س له �أطفال �شوريا 
�لتي يو�جهونها، حيث ل يوجد  �ملناخية �ل�شعبة  من جوع وموت ب�شبب �لظروف 

ملجاأ لهم.
ون�شرت �لنجمة �ل�شورية �شور� لالأطفال وهم و�شط �لثلج، وعلقت قائلة: �لإن�شانية 

كلمة فقدت معانيها بكل �للغات، �أطفال �شوريا .
60 دقيقة حياة يف  �ألبومها �جلديد  ق��ّررت طرح  �أ�شالة كانت قد  �لفنانة  �أن  يذكر 
�شهر �شباط فرب�ير �ملقبل، وي�شم 10 �أغنيات جديدة وتعاونت فيه مع كبار �ل�شعر�ء 

يعاين معظمنا من نق�س يف �أحد �ملغذيات لكن نادر�ً ما 
ندرك �أن نظامنا �لغذ�ئي يفتقر �إىل هذ� �لعن�شر. هناك 
�شفرتها  دلئ��ل و��شحة تظهر على �جل�شم ميكنك فك 
يف  �مل��ع��ادن  �أو  �لفيتامينات  ه��ذه  نق�س  م��دى  و�خ��ت��ب��ار 

طعامك، �إليك �أهمها:
على  عالمة  ه��ذه  �ل��ر�أ���س.  ف��روة  وحكة  �ل�شعر  ت�شاقط 
نق�س  ي���وؤدي  كذلك   ، ب7  فيتامني  �أو  �لبيوتني  نق�س 
�ل�شعر  ه�����ش��ا���ش��ة  �إىل  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ده��ن��ي��ة  �لأح��م��ا���س 
ك��اٍف من  ق��در  �حتو�ء طعامك على  تاأكد من  وجفافه. 

�شفار �لبي�س لأنه �أف�شل م�شدر لفيتامني ب7 .
على  ع��الم��ت��ان  �ل�شعر  وق�����ش��رة  �ل�شيب  �مل��ب��ك��ر.  �ل�شيب 
�لأمينية  �لأحما�س  ونق�س  �ملركب،  ب  فيتامني  نق�س 
�ل�شيلينيوم.  مثل  لالأك�شدة  �مل�شادة  و�مل���و�د  �لأ�شا�شية 
�لبي�س  ب��اأك��ل  �له��ت��م��ام  ينبغي  �لنق�س  ه��ذ�  لتعوي�س 

و�لدو�جن و�خل�شرو�ت �لورقية و�لأ�شماك و�جلوز.
دمامل �جللد �حلمر�ء �أو �لبي�شاء. تظهر هذه �لدمامل 
�لب�شيطة على �خلدين �أو �لذر�عني �أو عقب �لقدم نتيجة 
�أوميغا3،  مثل  �لأ�شا�شية  �لدهنية  �لأحما�س  يف  نق�س 
�مل�شادر  �أغ��ن��ى  م��ن  �ل�شمك   . د  وفيتامني  �أ  وفيتامني 
و�خل�شرو�ت  و�جل����زر  �ل��ده��ن��ي��ة،  �أوميغا3  ب��اح��م��ا���س 
�لورقية من �أف�شل م�شادر فيتامني �أ ، و�لتعر�س �ملبا�شر 

لل�شم�س ولي�س من ور�ء زجاج م�شدر جيد لفيتامني د .
م�شاكل �لفم. ت�شو�س �لأ�شنان عالمة على نق�س مغذيات 
�للثة  ، كما يعترب نزيف  �لكال�شيوم وفيتامني ب6  مثل 
و�لزبيب  �مل��وز  تناول   . �شي  فيتامني  نق�س  عالمة على 
و�لتفاح و�لأرز �لبني ملعاجلة �لت�شو�س، وتناول �لفر�ولة 

)�لفريز( و�لربتقال و�لفلفل لعالج نزيف �للثة.
�ل���زن���ك وفيتامني  ن��ق�����س  ي�����ش��ب��ب  ت�����ش��وه��ات �لأظ����اف����ر. 
�لأظافر  تق�شف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لدهنية  و�لأح��م��ا���س  �إي 
وت�����ش��وه��ات��ه��ا. ت���ن���اول �مل����اأك����ولت �ل��ب��ح��ري��ة م��ث��ل �ملحار 
و�ل�شبانخ  �مل��ك�����ش��ر�ت  وت��ن��اول  �ل��زن��ك،  نق�س  لتعوي�س 

للح�شول على فيتامني �إي و�لزنك.
و  ب6  فيتامينات  نق�س  نتيجة  �ل��ي��دي��ن.  وخ���در  وخ���ز 
�لع�شبي  يتاأثر �جلهاز  �لفوليك  �أو حم�س  و ب9  ب12 
�ملحيطي ويت�شبب ذلك يف خدر �ليدين. تناول �حلبوب 
و�حلليب  و�لبقوليات  �خل�شر�ء  �لورقية  و�خل�شرو�ت 
ومنتجاته. ت�شقق زو�يا �لفم. يحدث ذلك عندما يفتقر 
عالمة  ذلك  يكون  وقد  �لربوتني،  �إىل  �لغذ�ئي  �لنظام 
�أي�شاً على نق�س �حلديد و�لزنك �أو نق�س فيتامني ب . 
تناول �لدو�جن و�لبي�س و�ل�شلمون و�ملحار لعالج هذه 
طعامك  يف  �شي  فيتامني  ن�شبة  زي��ادة  وميكنك  �مل�شكلة، 

لأنه ي�شاعد على �مت�شا�س �حلديد.

عالمات على نق�س الفيتامينات واملعادن يت�صلقان جباًل باأيديهما فقط 
عاماً(   30( ج��ورج�����ش��ن  ك��ي��ف��ن  ت�����ش��ل��ق 
�أطول  ع���ام���اً(،  ك��اجل��وي��ل )36  ت��وم��ي  و 
و�أ����ش���ع���ب ج�����رف ����ش���خ���ري يف �ل���ع���امل، 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �أي��دي��ه��م��ا و�أرج��ل��ه��م��ا فقط، 

ودون �ل�شتعانة باأي �أدو�ت �أخرى.
و�ع���ت���ربت و���ش��ائ��ل �لإع�����الم �ل��ع��امل��ي��ة �أن 
ت�شلقهما  يف  �لتاريخ  ي�شنعان  �لرجلني 
�حل��ر لهذ� �جل��رف �ل��ذي يعترب �أ�شعب 

طريق يف �لعامل.
وي�شمى �جلرف �جلر�نيتي )�إل كابيتان(، 
�لأمريكية،  كاليفورنيا  ولي��ة  يف  ويقع 

ويتحاوز طوله 3 �آلف قدم.
حلمايتهما  �حلبال  �لرجالن  و��شتخدم 
م���ن �ل�����ش��ق��وط، ل��ك��ن��ه��ا ت�����ش��ل��ق��ا �جلرف 
ب���اأي���د ع���اري���ة، وت��ظ��ه��ر �ل�����ش��ور �جل���روح 
للبقاء  ��شطرتهما  �لتي  �أ�شابعهما،  يف 
خا�شة  خيمة  يف  ف���رت�ت  ع��ل��ى  معلقني 
رك����ب����اه����ا ع���ل���ى �جل��������رف ل���ل���ت���ع���ايف من 

�جلروح.


