
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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�سلطان بن زايد يتّوج الفائزين باملراكز 
الأوىل.. ويكرّم اللجان العاملة يف املزاينة

عربي ودويل

الهالل الأحمر ينفذ عددا من امل�ساريع 
الإنتاجية ال�سغرية يف كازاخ�ستان

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

كيف دفع احلوثيون اليمن 
اإىل الفراغ ال�سيا�سي ؟

•• ابو ظبي - دبي-وام:

�ختتمت �م�س فعاليات �لقمة �حلكومية �لثالثة �لتي �أقيمت برعاية �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل حتت �صعار ��صت�صر�ف حكومات �مل�صتقبل وذلك 

مبدينة جمري� يف دبي.
جلميع  بال�صكر  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وتوجه 
�نتهاء حفل �لإعالن  �مل�صاركني و�حل�صور يف �لقمة �حلكومية وذلك عقب 
عن �أ�صماء �لفائزين بالدورة �لثانية من جائزة �أف�صل خدمة حكومية عرب 
�آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وو�صف  لعام.  �ملحمول  �لهاتف 
مكتوم يف كلمة له �لقمة �حلكومية باأنها قمة �لبتكار.. قمة �لزدهار ..قمة 

�لهمم �لتي لتعرف �لنك�صار.
و�صاحب  و�صديقي  �أخ��ي  فيها  تكلم   .. ��صتثنائية  �لقمة  �صموه هذه  وق��ال   
ط��ري��ق��ي حم��م��د ب��ن ز�ي���د وت��ك��ل��م فيها ع��ن �مل��ا���ص��ي و���ص��ع��وب��ات��ه و�حلا�صر 
وكان  �لإيجابية  ب��ال��روح  وتكلم   .. �مل�صرق  �مل�صتقبل  ع��ن  وتكلم  وحتدياته 
طيب  ز�يد  بال�صيخ  يذكرنا  ما  وهذ�  �لإيجابية  بالطاقة  للم�صتقبل  يقودنا 
�هلل ثر�ه . و�ختتم �صموه قائال : هنيئا لكم .. ويا حممد تقدم للم�صتقبل 

و�صعب �لإمار�ت ور�ءك. 
من جهة �خرى تقدم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب 
�ل�صيخ  �صمو  �أول  و�لفريق  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�إيذ�نا  �م�����س  ع�صر  �نطلقت  �ل��ت��ي  �لحتفالية  �لوطنية  �مل�����ص��رية  �مل�صلحة 

بانطالق �لدورة �لثالثة من مهرجان ق�صر �حل�صن . )�لتفا�صيل �س2(

   

القمة احلكومية:
اال�ضت�ضراف ج�ضر عبور مل�ضتقبل اأف�ضل ومكانة ارفع

•• الفجر

من  �ل��ع��امل  ي�صهده  م��ا  وم��ت��اب��ع��ة  �إدر�ك  للجميع،  م��ت��اح��ا  ب���ات  ل��ق��د 
حولنا من حتولت ومتغري�ت عميقة، زلزلت �لعديد من �لقناعات 
و�لتو�زنات و�ملرجعيات و�لثو�بت و�لو�صفات �جلاهزة، حتولت طالت 
�لرب�مج  وو�صع  �ل��ع��ام،  �ل�صاأن  �إد�رة  ط��رق  بينها  وم��ن  �مل��ج��الت،  كل 
�أو  �لنهو�س بالإن�صان يف هذه �لدولة  و�ل�صيا�صات �لوطنية من �جل 

تلك.
وملّا �أ�صبح �لعامل �خلارجي �أكرث تعقيد�، و�نعك�س ذ�ك �لتعقيد على 
�لدول  على  يتحتم  �صار  �لوطنية،  و�ل�صاحات  �لد�خلية  �ملجتمعات 
�ل�صاعية للنهو�س و�لنمو، ��صتك�صاف و�بتكار و�صائل و�أدو�ت جديدة 
�ملتز�يدة،  وتطلعاته  حلاجياته  و�ل��ت�����ص��دي  �ل��و�ق��ع،  م��ع  للتعاطي 
على  تقوم  م�صتحدثة  مقاربات  على  فاأكرث  �أك��رث  �لعتماد  وبالتايل 
�ل�صت�صر�ف كاآلية للتوقي و�ل�صتباق وح�صن حتديد �خليار�ت ور�صم 
و�لرتقاء  لالأوطان،  وحماية  لالإن�صان،  خدمة  �لوطنية  �ل�صيا�صات 
�لأمم  ق��وة  وع��ن��و�ن  �صناعة  �ل��ذك��اء  فيه  �أ���ص��ب��ح  ع��امل  مبكانتها، يف 

و�لدول، وحز�م �أمانها ومناعتها.                     )�لتفا�صيل �س12( حممد بن ر��صد وحممد بن ز�يد يتقدمان �مل�صرية �لوطنية �لحتفالية �إيذ�نا بانطالق �لدورة �لثالثة ملهرجان ق�صر �حل�صن  )و�م(

�سهد ختام القمة احلكومية وو�سفها بقمة االبتكار واالزدهار والهمم التي ال تعرف االنك�سار

حممد بن را�ضد: كلمة حممد بن زايد تذكرنا بال�ضيخ زايد..ويا حممد تقدم للم�ضتقبل و�ضعب االإمارات وراءك
نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي يتقدمان امل�ضرية الوطنية احتفاال بافتتاح مهرجان ق�ضر احل�ضن 

ليبيا تكافح للحفاظ على اإمدادات الكهرباء 

الف�ضائل املتحاربة تبداأ حمادثات برعاية االأمم املتحدة 
•• طرابل�س-رويرتز:

�م�س حمادثات مع  �ملتحدة  ��صتاأنف مفاو�صو �لأمم 
و�جتمعو�  �ملتحاربة  �لليبية  �لف�صائل  من  مندوبني 
على نحو منف�صل مع �لأطر�ف �ملتحاربة يف حماولة 
لطالق  لوقف  و�لتو�صل  �ل�صيا�صية  �لأزم���ة  لإن��ه��اء 
�مل��ب��ع��وث �خل���ا����س ل����الأمم �ملتحدة  �ل���ن���ار. و�ل��ت��ق��ى 
ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون يف م��دي��ن��ة غ��د�م�����س �ل��ل��ي��ب��ي��ة مع 
�ل�صلطة  �ملتناف�صتني على  مندوبني من �حلكومتني 
يف �لبالد يف �صر�ع تخ�صى �لقوى �لغربية �أن يتدهور 

�إىل حرب �أهلية �أو�صع.
ح�صابها  ع��رب  ليبيا  يف  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  ون�صرت 
على موقع تويرت �صور� لليون مع �ملندوبني وقالت 
مع  منف�صلة  �جتماعات  �أج��رى  �ل��دويل  �ملبعوث  �إن 

�لأطر�ف كحو�ر �صيا�صي.
ومل يت�صن �لت�صال ب�صورة فورية مع �ملندوبني من 

�جلانبني للح�صول على تفا�صيل.
وبعد �ربع �صنو�ت من �لطاحة مبعمر �لقذ�يف تو�جه 
ليبيا �صر�عا بني حكومة معرتف بها دوليا وحكومة 
ف�صيل  ��صتوىل  بعدما  طر�بل�س  يف  �صكلت  مناف�صة 

م�صلح على �لعا�صمة �ل�صيف �ملا�صي.
�حلفاظ  يف  �صعوبات  ليبيا  تو�جه  �خ��ر  �صعيد  على 
�لإم���د�د�ت  ت�صرر  م��ع  �لكهرباء  �صبكة  ت�صغيل  على 
ج��ر�ء نق�س كميات �ل��وق��ود و�ل��غ��از �ل��الزم��ة لتوليد 

�لتيار �لكهربائي.
مدينتني  �أك��رب  وبنغازي  طر�بل�س  يف  �صكان  وي��ق��ول 
�أيام من �نقطاع �لكهرباء  �إنهم يعانون منذ  يف ليبيا 
وتعطلت  ي��زي��د.  �أو  �صاعات  ع�صر  �إىل  ت�صل  ل��ف��رت�ت 
�ت�صالت �لهاتف �ملحمول يف مناطق ب�صرق ليبيا هذ� 

�لأ�صبوع ب�صبب نق�س �لكهرباء.
و�أ�صارت �ل�صركة �لعامة للكهرباء يف ليبيا يف موقعها 
وما  مناطق  لعدة  �ل�صبكة  تق�صيم  �إىل  �لإل��ك��رتوين 
وعدم  �ل�صبكة  و���ص��ع  ع��ل��ى  �صلبي  ت��اأث��ري  م��ن  ل��ذل��ك 

��صتقر�ريتها وتعر�صها حلالت من �لإطفاء �لتام.
ومل تك�صف �ل�صركة عن تفا�صيل لكن م�صوؤولني �صكو� 
من �أن حمطات �لكهرباء ت�صررت �أو ��صبح �لو�صول 

�ليها متعذر� ب�صبب ��صتباكات قريبة منها.
وذكرت �ل�صركة �أن بع�س �ملحطات مثل حمطة هون 
�لأو�صاع  ب�صبب  �لعمل  ع��ن  توقفت  ليبيا  و���ص��ط  يف 

�لأمنية �ملرتدية.

مواقــيت ال�صالة
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�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ص�صت  عريقة  �صركة 
و�لغاز.  �لنفط  جم��ال  يف  �لعاملية  �ل�����ص��رك��ات  �أ���ص��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��د�ت 
وخ�صو�صا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�صخات، �ىل تركيب و�صيانة �لبنية �لتحتية لل�صبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�صتف�صار �لت�صالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي

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

الب�سمركة ت�سد هجومًا للتنظيم االإرهابي يف كركوك

اوباما يطلب من الكونغر�س �ضالحيات اأو�ضع لقتال داع�س

عملية   500 تنفذ  باك�ضتان 
اأم��ن��ي��ة ���ض��د امل��ت�����ض��ددي��ن

•• ا�سالم اأباد-وام: 

�لباك�صتاين  �لد�خلية  وزي��ر  �أعلن 
�������ص������ودري ن����ث����ار ع���ل���ي خ������ان �أن�����ه 
عملية   500 ن���ف���ذت  ح��ك��وم��ت��ه 
مب�صاعدة  �ملت�صددين  �صد  �أمنية 
�أج���ه���زة �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت م��ن��ذ �صهر 
كل  ف�صلت  �أن  بعد  �مل��ا���ص��ي  يونيو 
حماولتها عرب حمادثات �ل�صالم 
و�أبلغ  ب��ال���ص��ت�����ص��الم.  �ق��ن��اع��ه��م  يف 
وزير �لد�خلية �لباك�صتاين �أع�صاء 
�ل��ربمل��ان �م�����س ب���اأن ب���الده تو�جه 

حتديات �لرهاب منذ 13 عاما.

•• عوا�سم-وكاالت:

�لكونغر�س  �وباما من  بار�ك  �لرئي�س �لمريكي  طلب 
د�ع�س  تنظيم  ���ص��د  للقتال  ت��خ��وي��ال  منحه  �لرب���ع���اء 
�لرهابي دون قيود جغر�فية ولكن بقيود على ��صتخد�م 

�لقو�ت �لربية.
وي�����ص��م��ح �ل��ت��خ��وي��ل �ل����ذي ي��رق��ى �ىل م�����ص��ت��وى �عالن 
�ملتطرف  �لتنظيم  �صد  �لقتال  ب�صن  للرئي�س  �حل��رب، 
له  ي��وف��ر  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  �ق���وى، ويف  قانونية  ��ص�س  على 

�لغطاء �ل�صيا�صي د�خل بالده.
ويعد هذ� �لتخويل موؤ�صر� على ت�صعيد �ل�صغوط على 
مناطق  على  حاليا  ي�صيطر  �ل��ذي  �لره��اب��ي  �لتنظيم 
�حلكومة  ت�صتعد  فيما  و���ص��وري��ا،  �ل��ع��ر�ق  م��ن  �صا�صعة 

قتيل بق�ضف متوا�ضل على غوطة دم�ضق  200
•• عوا�سم-وكاالت:

�صعد نظام �لأ�صد من عملياته �لع�صكرية ب�صكل لفت، ل �صيما �صد غوطة 
دم�صق �لتي منها �نطلقت �صو�ريخ �لثو�ر و�صربت قلب �لعا�صمة حيث قتلت 
قو�ت �لنظام �أكرث من 200 �صخ�س يف �لغوطة يف �أربعة �أيام فقط �أغلبهم 
�صخ�صاً   77 �ملحلية عن مقتل  �لتن�صيق  وقد حتدثت جلان  �ملدنيني،  من 
�أم�س بنري�ن �لنظام �أغلبهم يف دم�صق وريفها ودرعا وحم�س. حملة �لنظام 
�لع�صكرية على مناطق خمتلفة يف �لغوطة �ل�صرقية يف ريف دم�صق تاأتي رد�ً 
على هجمات �صاروخية نفذتها �إحدى ف�صائل �ملعار�صة �صد مناطق عدة 
يف �لعا�صمة دم�صق. وقد حرمت حملة �لنظام �ل�صكان من �لدو�ء و�لغذ�ء 
جميع  على  �ملطبق  �حل�صار  ب�صبب  �لأ�صا�صية  �لحتياجات  وكافة  و�لوقود 
قيام  وثقت  �لإن�صان  حلقوق  �ل�صورية  �ل�صبكة  �ل�صرقية.  �لغوطة  مناطق 
�لقو�ت �حلكومية يف �أربعة �أيام بني �خلام�س و�لتا�صع من �ل�صهر �جلاري، 
با�صتخد�م  �ل�صرقية  �لغوطة  يف  وكفربطنا  وع��رب��ني  دوم���ا  م��دن  بق�صف 

�ل�صو�ريخ، ما �أدى �إىل مقتل ما ل يقل عن 178 �صخ�صاً.

�لعر�قية ل�صن هجوم بري و��صع يف �ل�صهر �ملقبلة.
�لمريكي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  م��ع  �ملكثفة  �مل��ف��او���ص��ات  �ن  �ل 
�وباما  �صلطات  �حل��د من  على  �لبي�س  �لبيت  �ج��ربت 
لن�صر قو�ت ع�صكرية �صو�ء من حيث �ل�صكل �و �لنطاق.

يخول  ل  �لكونغر�س  �ىل  �ر���ص��ل  �ل���ذي  �لطلب  ون�����س 
)�ل��رئ��ي�����س( ����ص��ت��خ��د�م �ل��ق��و�ت �مل�صلحة �لم��ريك��ي��ة يف 
ل  �ن��ه  رغ��م  متو��صلة،  هجومية  برية  قتالية  عمليات 
مينع  ولكنه  بعمليات،  �خلا�صة  �ل��ق��و�ت  قيام  ي�صتبعد 

�لقيام باي غزو بري �و باية مهمة لحالل �ل�صالم.
�ىل ذلك �أفاد م�صدر يف قو�ت �لب�صمركة �لكردية �م�س 
�صدت  و�مل��ت��ط��وع��ني،  �لب�صمركة  ق���و�ت  ب���اأن  �لأرب���ع���اء، 
د�ع�س  تنظيم  �ىل  ي��ن��ت��م��ون  م�صلحون  ���ص��ن��ه  ه��ج��وم��اً 

�لرهابي، يف مناطق جنوبي كركوك.

م�صعفون �يطاليون ي�صاعدون �حد �لناجني يف غرق �لقاربني )� ف ب(

رجال �ل�صرطة يزيلون �صاروخا مل ينفجر يف مدينة دونيت�صك  )� ف ب(

تظاهرة �صخمة يف مدينة تعز �صد �لنقالبيني �حلوثيني  )رويرتز(

•• �سنعاء-وكاالت:

قال موظفون حمليون يف �ل�صفارة 
�رهابيني  �إن  �لأمريكية يف �صنعاء 
على  ��صتولو�  حوثيني  م�صلحني 
غادر  �أن  ب��ع��د  �ل�����ص��ف��ارة  ����ص���ي���ار�ت 
�لبالد  و�لدبلوما�صيون  �ل�صفري 

�م�س.
�أك���رث من  و�أ����ص���اف �مل��وظ��ف��ون �أن 
20 مركبة جرى �ل�صتيالء عليها 
غادر  �أن  بعد  مقاتلني  جانب  م��ن 

�لأمريكيون مطار �صنعاء.
و�أغلقت �لوليات �ملتحدة وفرن�صا 
�صفار�تها  و�ي��ط��ال��ي��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
�إذ  �أمنية  يف �ليمن ج��ر�ء خم��اوف 
�حلوثيني  جماعة  �صيطرة  ت��ه��دد 
بدخول  �ل�����ص��ل��ط��ة  م��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى 

�لبالد حربا �أهلية �صاملة.
يف  �لآلف  ع���������ص����ر�ت  و�������ص������ارك 
تظاهر�ت �صد �حلوثيني يف مدينة 
�لأربعاء  �م�س  �لبالد  بو�صط  تعز 
�لعا�صمة  يف  �ملئات  �إىل  بالإ�صافة 
�لأكرب  هي  �حتجاجات  يف  �صنعاء 
على حترك �حلوثيني و�حتاللهم 
�ملا�صي  �أي��ل��ول  �صبتمرب  يف  �صنعاء 
ثم �صيطرتهم متاما على �ل�صلطة 

يف �لأ�صبوع �ملا�صي.

�ل����ب����الد م����ن �ل���ف�������ص���اد و�لأزم��������ة 
�لقت�صادية.

ورف�������ع �حل����وث����ي����ون ����ص���ع���ار �مل����وت 
لأم���ري���ك���ا وه���اج���م زع��ي��م��ه��م عبد 
باأنه  م���ا و���ص��ف��ه  �مل���ل���ك �حل���وث���ي 

�لتدخل �لغربي يف �صوؤون �ليمن.
نربة  �ع���ت���م���د  �حل����وث����ي  �أن  غ����ري 
�أل���ق���اه يوم  ت�����ص��احل��ي��ة يف خ��ط��اب 
�ل���وق���ت �لذي  �ل��ث��الث��اء يف  �أم�������س 
�لأحز�ب  بني  �حل��و�ر  فيه  ي�صتمر 
معظمها  ي��ع��ار���س  �ل��ت��ي  �ليمنية 

قر�ر �حلوثييني حل �لربملان.
�ليمن  ��صتقر�ر  �إن  �حلوثي  وق��ال 
�لقوى  جميع  م�صلحة  يف  ي�صب 

�صو�ء كانت خارجية �أو حملية.
و�ع���ت���رب �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل حركة 
�ل�صلطات  على  �نقالبا  �حلوثيني 
دعما  �حل��رك��ة  وتتلقى  �ل�صرعية. 

من �جلمهورية �لإير�نية.
و�أطلق �مل�صلحون �حلوثيون �أعرية 
نارية يف �لهو�ء ورفعو� خناجرهم 
�ل����ذي����ن  �مل����ت����ظ����اه����ري����ن  يف وج�������ه 

يعار�صون حكمهم.
عليها  ي�صيطر  ل  �ل��ت��ي  ت��ع��ز  ويف 
لفتات  �حل�صود  رفعت  �حلوثيون 
�حلوثيني  �صد  هتافات  و�أط��ل��ق��و� 

ودعو� �إىل �إ�صقاط حكمهم.

تظاهرات �سخمة يف تعز و�سنعاء �سد احلوثيني

اإغالق �ضفارات غربية واالنقالبيون ي�ضتولون على �ضيارات ال�ضفارة االأمريكية 

•• دونيت�سك-وكاالت:

يعقد زعماء فرن�صا و�أملانيا ورو�صيا 
و�أوكر�نيا قمة �صالم �م�س �لأربعاء 
ملو�صكو  موؤيدين  �نف�صاليني  لكن 
لتفاق  �ل��ت��و���ص��ل  ف��ر���ص��ة  قل�صو� 
�ل�صتباكات  �أ�صو�أ  من  بع�س  ببدء 
يف �حلرب خالل هجوم على موقع 

ع�صكري للحكومة.
وقالت كييف �إن 19 من جنودها 
�لتي  �لهجمات  م��ن  ي��وم  يف  قتلو� 
ن���ف���ذه���ا �ن���ف�������ص���ال���ي���ون م����وؤي����دون 
و�ح������د قرب  م���وق���ع  ل���رو����ص���ي���ا يف 
بلدة ديبالت�صيف �لتي تعد مركز� 
خل���ط���وط �ل�����ص��ك��ك �حل���دي���دي���ة. 
�خل�صائر  �أ���ص��و�أ  م��ن  بع�س  وه���ذه 
�ل��ت��ي �أع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا ك��ي��ي��ف خالل 
�حلرب �مل�صتعرة منذ ت�صعة �أ�صهر.
�لذين  �لن��ف�����ص��ال��ي��ون  وي���ح���اول 
خرقو� هدنة عمرها خم�صة �أ�صهر 
يف يناير فر�س ح�صار على قو�ت 

غرق 300 مهاجر غري �ضرعي يف املتو�ضط 
•• عوا�سم-وكاالت:

�إىل  �لو�صول  يحاولون  كانو�  مهاجر   300 نحو  يقالن  ق��ارب��ان  غ��رق 
�ملتحدة  ل��الأمم  �ل�صامية  �ملفو�صية  ح�صب  �ملتو�صط،  �لبحر  عرب  �أوروب��ا 
ل�صوؤون �لالجئني. وقالت �ملتحدثة با�صم �ملفو�صية على تويرت مت �نقاذ 
كارلوتا  وو�صفت  �آخرين.   203 �لأم��و�ج  �بتلعت  بينما  �أ�صخا�س  ت�صعة 
�صخ�صا   29 وك��ان  �مل���روع.  و�حل���ادث  �لكبرية  باملاأ�صاة  ح��دث  م��ا  �صامي 
لمبيدو�صا  �صو�حل  قبالة  �لقاربني  �أحد  �نقلب  عندما  م�صرعهم  لقو� 
غرقا  لكنهما  �ل�صبت  �لليبية  �ل�صو�حل  غ��ادر�  قاربان  وك��ان  �لإيطالية. 
بعد يومني يف �لبحر �ملتو�صط، ح�صب �ملنظمة �لدولية للهجرة. وقالت 

�حلكومة يف ديبالت�صيف.
�لبي�صاء  رو�صيا  يف  �لقمة  وتعقد 
يف ظ����ل �ق�������رت�ح ف��رن�����ص��ي �أمل�����اين 
بينما  �ل����ق����ت����ال،  وق�����ف  مل���ح���اول���ة 
مريكل  �أجنيال  �مل�صت�صارة  جتتمع 
فر�ن�صو�  �ل��ف��رن�����ص��ي  و�ل���رئ���ي�������س 
�أول���ون���د م��ع �ل��رئ��ي�����س �لأوك�����ر�ين 

و�لرئي�س  ب��ورو���ص��ي��ن��ك��و  ب���ي���رتو 
�لرو�صي فالدميري بوتني.

�نفر�ج  حت��ق��ي��ق  ب�����ص��اأن  و�لآم�������ال 
م�صوؤولون  �أق������ر  ف��ي��م��ا  ���ص��ئ��ي��ل��ة 
�أوروب����ي����ون ب����اأن م��ن غ��ري �ملرجح 
�لتوقف  �لنف�صاليون  يقبل  �أن 

و�لعودة ملو�قعهم �ل�صابقة.

و�أوق�������ف�������ت �ل�������ولي�������ات �مل���ت���ح���دة 
�صفارتها  يف  �ل��ع��م��ل  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�لدبلوما�صي  ط��اق��م��ه��ا  و���ص��ح��ب��ت 

بالكامل يوم �أم�س �لأول.
وز�رة  ب���ا����ص���م  �مل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 
�صاكي  جني  �لأمريكية  �خلارجية 
�لأح���ادي���ة  �لأخ������رية  �لأع���م���ال  �إن 

�لنتقال  عملية  خ��رب��ت  �جل��ان��ب 
و�أنتجت  �ل���ي���م���ن  يف  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 
خماطر من �أن يهدد جتدد �لعنف 
�ليمنيني و�ل�صلك �لدبلوما�صي يف 

�صنعاء.
وفرن�صا  بريطانيا  من  كل  وح��ذت 
ح���ذو �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف حني 

بعثتها  �إن  �لأملانية  �ل�صفارة  قالت 
�ل���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة ت���ت���ل���ف ب����دوره����ا 
�لوثائق �حل�صا�صة و�صتغلق قريبا.

على  حركتهم  �حلوثيون  وي�صور 
تقدمهم  �ن  ويزعمون  ث��ورة  �أن��ه��ا 
�لع�صكري من معاقلهم �لتقليدية 
لتخلي�س  يهدف  �ليمن  �صمال  يف 

معارك �ضر�ضة تطغى على قمة اأوكرانيا
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
يف ختام القمة احلكومية: 

حممد بن را�ضد :اإنها قمة االبتكار .. قمة االزدهار .. قمة الهمم التي ال تعرف االنك�ضار 
�ضموه يوؤكد: كلمة حممد بن زايد تذكرنا بال�ضيخ زايد..يا حممد تقدم للم�ضتقبل و�ضعب االإمارات وراءك

••  دبي-وام:

برعاية  �أقيمت  �لتي  �لثالثة  �حلكومية  �لقمة  فعاليات  �م�س  �ختتمت 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل حتت �صعار ��صت�صر�ف حكومات 

�مل�صتقبل وذلك مبدينة جمري� يف دبي.
وتوجه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم بال�صكر جلميع 

�مل�صاركني و�حل�صور يف �لقمة �حلكومية وذلك عقب �نتهاء حفل �لإعالن 
عن �أ�صماء �لفائزين بالدورة �لثانية من جائزة �أف�صل خدمة حكومية عرب 
�لهاتف �ملحمول لعام 2015على �مل�صتويات �لوطنية و�لعربية و�لعاملية 
�آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وو�صف  �جلامعات.  وط��الب 
�لزدهار  قمة  �لبتكار..  قمة  باأنها  �حلكومية  �لقمة  له  كلمة  يف  مكتوم 
..قمة �لهمم �لتي لتعرف �لنك�صار.  وقال �صموه هذه �لقمة ��صتثنائية 
.. تكلم فيها �أخي و�صديقي و�صاحب طريقي حممد بن ز�يد وتكلم فيها 

عن �ملا�صي و�صعوباته و�حلا�صر وحتدياته وتكلم عن �مل�صتقبل �مل�صرق .. 
وتكلم بالروح �لإيجابية وكان يقودنا للم�صتقبل بالطاقة �لإيجابية وهذ� 
ما يذكرنا بال�صيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه . و�ختتم �صموه قائال : هنيئا لكم 
. كانت فعاليات  �لإم��ار�ت ور�ءك  للم�صتقبل و�صعب  .. ويا حممد تقدم 
�لدورة �لثالثة من �لقمة �حلكومية - �لتي �نعقدت حتت �صعار ��صت�صر�ف 
9 �إىل 11  حكومات �مل�صتقبل مبدينة جمري� يف دبي خالل �لفرتة من 
4000 م�صارك مبا يف ذلك كبار  فرب�ير �جل��اري - قد �صهدت ح�صور 

�ل�صخ�صيات وقادة �لقطاع �حلكومي و�خلرب�ء من دولة �لإمار�ت و93 
دولة حول �لعامل �إ�صافة �إىل م�صاركة �أكرث من 100 �صخ�صية من كبار 
�لقادة و�صناع  �ملتحدثني يف جل�صات رئي�صية تفاعلية جتمع �لعديد من 
�لبتكار  �لفكر يف جم��ال  وق��ادة  �لتنفيذيني  و�ل��روؤ���ص��اء  و�ل���وزر�ء  �لقر�ر 
�حل��ك��وم��ي و�مل�����ص��وؤول��ني �حلكوميني و�خل����رب�ء �ل��ذي��ن ع��ر���ص��و� �آر�ءه���م 
50 جل�صة من  �أكرث من  �مل�صتقبل يف  و�أفكارهم وروؤ�ه��م حول حكومات 

�جلل�صات �ملتخ�ص�صة.

اأكدا اأن ق�س�ص كفاح وت�سحيات االأجداد واالآباء �ستبقى ماثلة اأمام اأعيننا لتحقيق االأف�سل لوطننا واأبنائنا

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يتقدمان امل�ضرية الوطنية احتفاال بافتتاح مهرجان ق�ضر احل�ضن بدورته الثالثة 
•• اأبوظبي-وام:

تقدم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ص��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أول �صمو  دب��ي رع��اه �هلل و�ل��ف��ري��ق 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�صرية  �مل�صلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�لوطنية �لحتفالية �لتي �نطلقت 
بانطالق  �إي������ذ�ن������ا  �م���������س  ع�������ص���ر 
�لدورة �لثالثة من مهرجان ق�صر 
�حل�صن �لذي متتد فعالياته حتى 
21 فرب�ير �جلاري يف موقع ق�صر 

�حل�صن يف �أبوظبي.
فعاليات  وح�صر  �مل�صرية  يف  �صارك 
�صمو  �حل�������ص���ن  ق�����ص��ر  م���ه���رج���ان 
�ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد 
و�صمو  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�صيخ 
�ل�صيخ  و���ص��م��و  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
و�صمو  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم 
�ل�صيخ طحنون بن حممد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�صرقية 
�آل  حممد  بن  �صرور  �ل�صيخ  و�صمو 
نهيان و�صمو �ل�صيخ �صعيد بن ز�يد 
�أبوظبي  ح��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�صيخ  و���ص��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ص�صة 
ز�يد بن �صلطان �آل نهيان لالأعمال 
�خلريية و�لإن�صانية و�لفريق �صمو 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  ���ص��ي��ف  �ل�����ص��ي��خ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�لد�خلية و�صمو �ل�صيخ من�صور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة و�صمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�صيخ 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����س 
و���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ذي����اب ب���ن ز�ي����د �آل 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�صيخ  و���ص��م��و  ن��ه��ي��ان 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ خ��ال��د ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ص�صة 
�لإن�صانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
و�صمو  �خلا�صة  �لإحتياجات  وذوي 
بن خليفة  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ 
�ل�صمو  �صاحب  م�صت�صار  نهيان  �آل 
�ل�صيخ  وم���ع���ايل  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة 
ومعايل �ل�صيخ �صلطان بن طحنون 
�آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل رئي�س 

هيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة.
ك��م��ا ���ص��ارك يف �مل�����ص��رية ع���دد كبري 
و�مل�صوؤولني  �ل�صخ�صيات  كبار  من 
وجموع �ملو�طنني ما عك�س �لتفاف 
�أبناء �لوطن حول �لقيادة �حلكيمة 
يف م�صرية �نطلقت من ق�صر �ملنهل 
وو�صلت �إىل ق�صر �حل�صن لتحتفل 
بالتاريخ �لإمار�تي �لعريق و�لإرث 

�لثقايف �لأ�صيل.
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وت���ع���رف 
و�صمو  مكتوم  �ل  ر��صد  بن  حممد 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
و�حل�صور على ما ت�صمنه مهرجان 
�جلديدة  دورت��ه  يف  �حل�صن  ق�صر 
ثقافية  و�ن�����ص��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
وت���ر�ث���ي���ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة ت���وزع���ت يف 
مو�قع خمتلفة من �صاحة �ملهرجان 
�ملتنوعة  �ل���ب���ي���ئ���ات  ت��ع��ك�����س  �ل���ت���ي 
�حلياة  و�من���اط  �لإم����ار�ت  ملجتمع 
ب��ي��ئ��ات �لبحر  و�ل��ع��ي�����س ق��دمي��ا يف 
و�ل���رب و�ل���و�ح���ات وخ��ط��ط تفعيل 
�دو�ر �ملجمع �لثقايف باعتباره منارة 

خا�صية  ل��ه��ا  وب��ح��ري��ة  م��رج��ان��ي��ة 
للمبنى يف  درج���ة �حل�����ر�رة  ح��ف��ظ 
�صموهما  و�صاهد�   .. و�لنهار  �لليل 
جانبا من �عمال �لرتميم �جلارية 
يف �حد �بر�ج �حل�صن حيث �خذت 
بع�س �ل��ع��ي��ن��ات م��ن��ه و�ر���ص��ل��ت �ىل 
للح�صول  متخ�ص�صة  خم��ت��رب�ت 
ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج ع���ل���م���ي���ة ت���ب���ني ق���وة 
ومت��ا���ص��ك م��ك��ون��ات �ل��ب��ن��اء ومدى 

حاجتها لأعمال �لرتميم .
و����ص��ت��م��ع ���ص��م��وه��م��ا ل�����ص��رح حول 
و�لتي  للح�صن  �ل��ق��دمي��ة  �لب����ر�ج 
هدفها  مر�قبة  كاأبر�ج  ��صتخدمت 
�حل��م��اي��ة وت��وف��ري �لم���ن و�لم���ان 
ل�����ص��ك��ان �مل��ن��ط��ق��ة ول���ل���دلل���ة على 
�ملكان  ه��ذ�  �مل��ي��اه يف  وج��ود م�صادر 
�لذي بني يف �ل�صتينيات من �لقرن 
�ل�صيخ  م��ن  ب���اأو�م���ر  ع�صر  �ل��ث��ام��ن 

ذياب بن عي�صى �آل نهيان.
ق�صر  معر�س  �صموهما  ز�ر  بعدها 
ع��ل��ى جمموعة  و�ط��ل��ع��ا  �حل�����ص��ن 
و�ملقتنيات  �لقدمية  �ملج�صمات  من 

لتحقيق  و�ملثابرة  و�ل�صرب  �لعمل 
لوطننا  و�لأح�����������ص�����ن  �لأف�����������ص�����ل 

و�أبنائنا.
�ملهرجانات  باإقامة  و�أ�صاد �صموهما 
�ل����رت�ث����ي����ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة يف دول����ة 
�لإم������ار�ت وت��ن��وع��ه��ا و�ل��ت��ي تعطي 
�لطالع  فر�صة  �حلالية  �لأج��ي��ال 
م�صريين   .. وتر�ثنا  تاريخنا  على 
�حل�صن  ق�����ص��ر  م��ه��رج��ان  �ن  �إىل 
و�ملتميز  �ل��ف��اع��ل  ح�����ص��وره  �ث��ب��ت 
وتعزيز  �لأ���ص��ال��ة  �لقيم  تر�صخ  يف 
�لفخر بالإرث �لعريق مبا يت�صمنه 
م���ن جم��م��وع��ة كبرية  �مل���ه���رج���ان 
و�لرب�مج  �لفعاليات  ومتنوعة من 
و�ملعنوي  �ملادي  �لرت�ث  تقدم  �لتي 
�لإمار�تي و�إبر�ز معامله �لتاريخية.

�صارك  �مل��ن��ا���ص��ب��ة  ب��ه��ذه  و�ح���ت���ف���ال 
���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
عجمان  ع��ه��د  ويل  و���ص��م��و  ن��ه��ي��ان 
�حدى  �أد�ء  يف  �ل�صيوخ  م��ن  وع���دد 
عن  معربين   .. �ل�صعبية  �للوحات 
�بناء �لوطن  فرحتهم وم�صاركتهم 

ح�صارية ومعرفية وعلمية ر�صخت 
ع��ل��ى خارطة  �ب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ا���ص��م��ة 

�لثقافة �لعربية.
خ����الل �جلولة  ���ص��م��وه��م��ا  وت��ف��ق��د 
�لد�خلية  �حل�����ص��ن  ق�����ص��ر  ب���اح���ة 
م��ر�ف��ق ومعامل  م��ن  تت�صمنه  وم��ا 
ر�����ص����خ����ت م������ن م�����وق�����ع �حل�������ص���ن 
�أ�صيال  وط��ن��ي��ا  م��ع��ل��م��ا  ب��اع��ت��ب��اره 
ميثل  فهو  متفرد�  تر�ثيا  و�صرحا 
لأب��ن��اء هذ�  �ع��ت��ز�ز وفخر كبريين 
�لوطن ويذكرهم بالتاريخ �لعريق 
�ملنطقة  ل��ه��ذه  �لأ���ص��ي��ل  و�ل�����رت�ث 
بذ�كرة  جنباته  بني  يحتفظ  حيث 
�ل�صعب  وق�����ص��ة  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
بقياد�ته  ي��ف��ت��خ��ر  �ل�����ذي  �مل��ع��ط��اء 

ويعتز برت�ب وطنه.
���ص��م��وه��م��ا ع���ل���ى خطط  وت����ع����رف 
حاليا  �لقائمة  و�لرتميم  �ل�صيانة 
وعمليات  �لتنقيب  و�عمال  للق�صر 
ك�صفت  و�لتي  �مل�صح �جليوفيزيائي 
عن بقايا ��صا�س بناء جمل�س قدمي 
�حجار  من  فيه  �لبناء  م��و�د  كانت 

م����ن ت����اري����خ �أب����وظ����ب����ي ك���م���ا يبني 
يتم  كيف  �حل�صن  ق�صر  معر�س 
�حل��ف��اظ على ت���ر�ث �أب��وظ��ب��ي من 
�مل�����ص��ت��ق��ب��ل يف ع�صر  �أج���ي���ال  �أج�����ل 

�لتقدم و�لنه�صة.
�ل�صيخ  �ل�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  وث���م���ن 
و�صمو  مكتوم  �ل  ر��صد  بن  حممد 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
و�ملوؤ�ص�صات  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  ج��ه��ود 
مبفرد�ت  �ل��ت��م�����ص��ك  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لإمار�ت  ملجتمع  �لأ�صيلة  �لهوية 
و�ل��ف��خ��ر ب��ه��ا ك��ون��ه��ا �ح���د �ملكونات 
هذ�  لتاريخ  و�مل��ح��وري��ة  �لأ�صا�صية 
�أر�س �لإمار�ت  �أن  �لوطن .. و�كد� 
تزخر بق�ص�س �لكفاح و�لت�صحيات 
�لتي  و�ل��ع��زمي��ة  �لإر�دة  و���ص��الب��ة 
مت��ي��ز ب��ه��ا �أج����د�دن����ا و�إب����اوؤن����ا وهم 
وق�صوتها  �حل��ي��اة  م�صقة  ي��ك��اب��دون 
وظروف �ملعي�صة �ل�صعبة ودفاعهم 
ع���ن ت����ر�ب �أر���ص��ه��م وه���ي ق�ص�س 
و�عني  �أعيننا  �أم���ام  ماثلة  �صتبقى 
�لأجيال �لقادمة ن�صتمد منها روح 

ق�صر  يف  وج������دت  �ل���ت���ي  �لث����ري����ة 
�للوحات  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �حل�������ص���ن 
�لتفاعلية �لتي تعرف مبكانة ق�صر 
ن�����ص��اأت��ه وتطوره  وق�����ص��ة  �حل�����ص��ن 
ر�صم  يف  و�حل���ي���وي  �ل���ب���ارز  ودوره 
�أب��وظ��ب��ي وم����دى تفاعل  خ��ري��ط��ة 
����ص���ك���ان �مل��ن��ط��ق��ة م����ع �حل�������ص���ن .. 
مدينة  تاأ�صي�س  �ل��ل��وح��ات  وت��رب��ط 
ق�صر  ببناء  وث��ي��ق  ب�صكل  �أب��وظ��ب��ي 
�لأوىل  �لنو�ة  �صكل  �ل��ذي  �حل�صن 

ملدينة �أبوظبي يف ذلك �لوقت.
و�طلع �صموهما على جهود �لتوثيق 
�لتاريخي �ل�صفاهي للذين عاي�صو� 
�حل�صن  ق�صر  م�صرية  وع��ا���ص��رو� 
بفرت�ت  م�������رور�  �ل����ب����د�ي����ات  م���ن���ذ 
يف  �حل�صن  ودور  تطوره  وم��ر�ح��ل 
�أبوظبي  �إىل جزيرة  �نتقال �حلكم 
بن  �صخبوط  �ل�صيخ  حكم  ظ��ل  يف 
بع�س  وت��ب��ني   .. ن��ه��ي��ان  �آل  ذي����اب 
�لأ�صخا�س  بع�س  ح��ي��اة  �ل��ل��وح��ات 
ويعملون  ي��ع��ي�����ص��ون  ك���ان���و�  �ل�����ذي 
�لفرتة  د�خ��ل �حل�صن خ��الل تلك 

�لوطنية  �ملنا�صبة  بهذه  �حتفالهم 
�ل��ت��ي جت�����ص��د ت���اري���خ وت�����ر�ث �بناء 
موروث  من  به  تزخر  وما  �ملنطقة 

��صيل وعريق.
معر�س  �مل��ه��رج��ان  برنامج  وي�صم 
ق�����ص��ر �حل�������ص���ن وم���ع���ر����س لئال 
ن��ن�����ص��ى : م��ع��امل خ���ال���دة يف ذ�ك���رة 
�لإم��ار�ت �لذي �صارك �صمن جناح 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم������ار�ت  دول����ة 
ع�صر  �ل��ر�ب��ع  �لبندقية  بينايل  يف 
وت�صرف عليه موؤ�ص�صة �صالمة بنت 
من  كبري  وع��دد  نهيان  �آل  حمد�ن 
�صتقام  �لتي  و�ل��ع��رو���س  �لأن�صطة 
بالإ�صافة  �لثقايف  �ملجمع  مبنى  يف 
�ملتنوعة  �ل���رب�م���ج  م���ن  ع����دد  �إىل 
�لتي �صتحت�صنها �صاحات �ملهرجان 
لتعك�س عنا�صر متعددة  �خلارجية 

من �لرت�ث �لثقايف �لإمار�تي.
�لعام  ه���ذ�  �مل��ه��رج��ان  و����ص��ت��ق��ط��ب 
وطالبة  ط��ال��ب   300 م���ن  �أك����رث 
من 10 جامعات يف �إمارة �أبوظبي 
للم�صاركة يف برنامج �صفر�ء ق�صر 
�لدعم  ي���ق���دم���ون  ح��ي��ث  �حل�����ص��ن 
و�لفنانني  للحرفيني  و�مل�����ص��ان��دة 
ليكونو�  �مل��ه��رج��ان  يف  �مل�����ص��ارك��ني 
تربطهم  و�����ص����ل  ح���ل���ق���ة  مب���ث���اب���ة 
�ملد�ر�س  برنامج  ويهدف  ب��ال��زو�ر. 
وطالبة  ط��ال��ب   300 ج���ذب  �إىل 
من خمتلف �أنحاء �أبوظبي لإتاحة 
�لفر�صة �أمامهم ل�صتك�صاف ق�صر 
�حل�����ص��ن و�أن�����ص��ط��ة �مل��ه��رج��ان من 
�لتي  �ل�صباحية  �ل���زي���ار�ت  خ��الل 

�صيتم تنظيمها لهم.
مهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  وي���ت�������ص���م���ن 
�لعرو�س  م���ن  جم��م��وع��ة  �ل��ق�����ص��ر 
�حل���ي���ة �مل�������ص���ت���وح���اة م����ن �ل�����رت�ث 
و�لأهازيج  �ل�صعر  م��ن  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لربابة  ع��ل��ى  و�ل���ع���زف  �ل�����ص��ع��ب��ي��ة 
�أبوظبي حيث  وعر�س مالمح من 
�لفنانني  م����ن  جم���م���وع���ة  ت����ق����دم 
وحكايات  ق�ص�صا  تعك�س  ع��رو���ص��ا 
م���ن ت���اري���خ �أب���وظ���ب���ي جت��م��ع بني 
�ل�����ص��ح��ر�ء و�ل��ب��ح��ر و�ل���و�ح���ة من 
خالل ��صتخد�م �ملوؤثر�ت �ل�صوتية 
و�ملرئية و�ل�صعر وعر�س حبة رمل 
ق�صر  يف  م��رة  لأول  تعر�س  �ل���ذي 
�ملهرجان  ي���ق���دم  ح���ي���ث  �حل�������ص���ن 
�مل�صل�صل  م�����ن  ح���ل���ق���ة  ����ص���ي���اغ���ة 
�صكل  رم����ل يف  ح��ب��ة  �ل��ت��ل��ف��زي��وين 
فر�صة  �حل�������ص���ور  مل��ن��ح  م�����ص��رح��ي 
�ليومية  ب���احل���ي���اة  ل��ال���ص��ت��م��ت��اع 
للمدينة خالل فرتة �ل�صتينات �إىل 

جانب عر�س للخيول و�لطيور.
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اأخبار الإمارات

حممد بن را�ضد ي�ضتقبل رئي�س الوزراء امل�ضري
•• دبي-وام:

�آل  ب��ن ر����ص��د  �ل�����ص��ي��خ حم��م��د  �ل�����ص��م��و  ��صتقبل ���ص��اح��ب 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب��ي  رع��اه �هلل  يف مدينة جمري� قبل ظهر �م�س على 
هام�س �لقمة �حلكومية - بح�صور �صمو �ل�صيخ حمد�ن 
- معايل  دب��ي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��صد  بن  بن حممد 
م�صر  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  حملب  �إبر�هيم  �لدكتور 
�أعمال  يف  �مل�����ص��ارك  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �ل�صقيقة  �لعربية 
�ل�صقيقة على  م�����ص��ر  ب��ح�����ص��ور  ���ص��م��وه  ورح����ب  �ل��ق��م��ة. 

�أن  �أمله  �مل�صتوى يف �لقمة �حلكومية .. معربا عن  هذ� 
تخرج �لقمة بالنتائج �لإيجابية �ملرجوة من �أجل خدمة 
و�أ�صاد  ع���ام.  ب�صكل  �لإن�����ص��ان  ث��م  �أول  �ل��ع��رب��ي  �لإن�����ص��ان 
�حلكومية  �لقمة  تنظيم  بفكرة  �مل�صري  �ل��وزر�ء  رئي�س 
ودورها  جناحها  يعك�س  مما  �لتو�يل  على  �لثالث  للعام 
�ملنطقة  يف  للحكومات  طريق  خارطة  و�صع  يف  �لفاعل 
مو�طنيها.  وخدمة  خدماتها  لتطوير  خا�صة  �لعربية 
ر��صد  �ل�صيخ مكتوم بن حممد بن  ..�صمو  �للقاء  ح�صر 
�صيف  �ل�صيخ  �صمو  و�لفريق  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

�آل  ر��صد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  و�صمو  �لد�خلية 
مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد �آل مكتوم ومعايل 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �صوؤون جمل�س �لوزر�ء 
ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�صمي وزيرة دولة ومعايل 
�أحمد �صلطان �جلابر وزير دولة و  �لدكتور �صلطان بن 
معايل �لفريق �صاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�صرطة 
و�لأم��ن �لعام يف دبي و معايل �لفريق م�صبح بن ر��صد 
�لفتان مدير مكتب �صاحب �ل�صمو نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و �صعادة خليفة �صعيد 

�صليمان مدير عام د�ئرة �لت�صريفات و�ل�صيافة يف دبي.

حممد بن را�ضد ي�ضتقبل الوزراء العرب واالأجانب امل�ضاركني يف القمة احلكومية
•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي  رعاه �هلل  - على هام�س �لقمة 
�حلكومية يف مدينة جمري� قبل ظهر �م�س- بح�صور �صمو �ل�صيخ حمد�ن 
بن  مكتوم  �ل�صيخ  و�صمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن 

�لوزر�ء  �مل��ع��ايل  �أ���ص��ح��اب   - دب��ي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
�ختتمت  �لتي  �لثالثة  �حلكومية  �لقمة  يف  �مل�صاركني  و�لأج��ان��ب  �ل��ع��رب 
م�صاء �م�س. ورحب �صموه مب�صاركة �لوزر�ء يف هذ� �حلدث �لعاملي �لكبري 
للنهو�س  �لعربية  �حلكومات  م�صاعدة  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  يهدف  �لذي 
�لتقنية  و  �لتعليمية  �لقطاعات  �صتى  يف  �حلكومية  �خل��دم��ات  مب�صتوى 
و�لإد�رية و�ل�صحية وغريها.. وذلك من خالل تبادل �لأفكار و�ملقرتحات 

من خالل من�صة �لقمة �حلكومية �لعاملية. و�أ�صاد �لوزر�ء �لعرب و�لأجانب 
منوذجا  �ع��ت��ربوه��ا  و  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �حلكومية  �خل��دم��ات  مب�صتوى 
�إىل  �لثالثة  �لقمة  �أن تف�صي  �أملهم  .. معربني عن  لبلد�نهم  به  يحتذى 
تفعيل �ملقرتحات و�لآر�ء و�لتو�صيات �لتي �تخذتها وتوظيفها يف خدمة 
�أحمد بن حممد بن ر��صد  �ل�صيخ  .. �صمو  �للقاء كل من  �لن�صان. ح�صر 
�آل مكتوم و معايل حممد بن  �آل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد 

عبد�هلل �لقرقاوي وزير �صوؤون جمل�س �لوزر�ء و معايل رمي بنت �إبر�هيم 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �صاحي  �لفريق  ومعايل  دول��ة  وزي��رة  �لها�صمي 
�لفتان  ر��صد  بن  م�صبح  �لفريق  ومعايل  دب��ي  يف  �لعام  و�لأم��ن  �ل�صرطة 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�صمو  �صاحب  مكتب  مدير 
�لت�صريفات  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �صليمان  �صعيد  خليفة  �صعادة  و  دب��ي  حاكم 

و�ل�صيافة يف دبي.

حممد بن را�ضد يكرم الفائزين بالدورة الثانية جلائزة اأف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول لعام 2015
•• دبي-وام:

كرم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �أم�س �لفائزين 
بالدورة �لثانية من جائزة �أف�صل 
�لهاتف  ع����رب  ح��ك��وم��ي��ة  خ���دم���ة 
�لوطنية  �مل�صتويات  على  �ملحمول 
و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة وف��ئ��ة طالب 
�جلامعات يف دولة �لإمار�ت وذلك 
يف ختام فعاليات �لقمة �حلكومية 
�ل��ت��ي ع��ق��دت دورت���ه���ا �ل��ث��ال��ث��ة يف 
فرب�ير  �إىل11   9 م���ن  �ل���ف���رتة 
����ص��ت�����ص��ر�ف حكومات  ���ص��ع��ار  حت��ت 

�مل�صتقبل مبدينة جمري� يف دبي. 
و�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�مل�صاركة  �أن  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن 
�لو��صعة يف �جلائزة توؤ�صر �إىل �أن 
�حلكومات بد�أت تغيري نظرتها يف 
�لطريقة �لتي تقدم بها خدماتها 
�أطلقناها بد�أت  �لتي  و�أن �جلائزة 
يف حتقيق �أهد�فها يف ت�صهيل حياة 
وخلق  �أوق��ات��ه��م  و�خت�صار  �لب�صر 
�أعمالهم..  لأد�ء  لهم  �أف�صل  بيئة 
وقال �صموه �إن هذه �جلائزة تاأتي 
م��ت��و����ص��ل��ة لدولة  ���ص��م��ن ج��ه��ود 
لإم������ار�ت مل��و�ك��ب��ة �مل��ت��غ��ري�ت من 
حولها و�ل�صتفادة باأف�صل طريقة 
�لكبرية  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  م��ن 
و�لغاية  ي�����وم  ك����ل  حت�����دث  �ل���ت���ي 
�لكربى من كل هذه �ملبادر�ت هو 
حتقيق �ل�صعادة لنا وملجتمعاتنا . 

�صمو  �جل��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  حفل  �صهد 
�ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد 
و�صمو  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل�صيخ مكتوم بن حممد بن ر��صد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل 
�ملجل�س  رئي�س  �مل��ر  �أح��م��د  حممد 
�صمو  و�لفريق  �لحت��ادي  �لوطني 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �صيف  �ل�صيخ 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لد�خلية و�صمو �ل�صيخ من�صور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�صة  ����ص���وؤون  وزي����ر  �ل�������وزر�ء 
و���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�يد 
و�صمو  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل 

يف  �صاركت  �لتي  �لتطبيقات  ع��دد 
حكومية  خ��دم��ة  �أف�����ص��ل  ج���ائ���زة 
لعام  �مل����ح����م����ول  �ل����ه����ات����ف  ع�����رب 
ومت  تطبيقا   260 نحو   2014
200 تطبيق  م��ن  �أك���رث  �خ��ت��ي��ار 
ر�صحت  ف��ي��م��ا  �ل��ت��ح��ك��ي��م  مل��رح��ل��ة 
كل  من  تطبيقات  �لتحكيم  جلنة 
لتاأهيلها  �جل��ائ��زة  فئات  م��ن  فئة 
للفوز  �لنهائية  �ملناف�صة  خلو�س 

باجلائزة. 
�لعاملية  �مل�صاركات  جممل  و�صجل 
و�ل���ع���رب���ي���ة ح�������ص���ور� ك���ب���ري� فاق 
�ل���ت���وق���ع���ات وب���ل���غ���ت �مل�������ص���ارك���ات 
وت�صدرت  تطبيقا   26 �ل��دول��ي��ة 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
تلتها  ت��ط��ب��ي��ق��ات   5 ب  �ل��ق��ائ��م��ة 
تطبيقات   4� ب  �جلنوبية  ك��وري��ا 
و�أملانيا  تطبيقات  ب�3  و�أ�صرت�ليا 
�جلائزة  ت��ل��ق��ت  ك��م��ا  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ني 
م�����ص��ارك��ات �أخ�����رى م���ن ع����دد من 

�لدول حول �لعامل. 
�لعربية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وح���ق���ق���ت 
 42 ب�  �جلائزة  يف  لفتة  م�صاركة 
تطبيقا من معظم �لدول �لعربية 
�لعربية  �ململكة  م��ن  منها   12
تطبيقات   7 وع���م���ان  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
وق���ط���ر 6 ت��ط��ب��ي��ق��ات ول���ب���ن���ان 5 
�لبحرين  م����ن  وك�����ل  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
و��صتقبلت  تطبيقات   3 و�لأردن 
�جل���ائ���زة ت��ط��ب��ي��ق��ني م���ن ك���ل من 

�لكويت و�ملغرب وم�صر. 
�أف�������ص���ل خدمة  وت���ه���دف ج���ائ���زة 
�ملحمول  �ل��ه��ات��ف  ع��رب  ح��ك��وم��ي��ة 
�ل�صمو  ����ص���اح���ب  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل���ت���ي 
�ل�������ص���ي���خ حم���م���د ب�����ن ر�������ص�����د �آل 
م���ك���ت���وم ن����ائ����ب رئ���ي�������س �ل����دول����ة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
وت�صجيع  حت��ف��ي��ز  �إىل  �هلل  رع����اه 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى تقدمي 
جمال  يف  مبتكرة  �إبد�عية  حلول 
ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل���ه���و�ت���ف و�لأج����ه����زة 
متطلبات  م��ع  تن�صجم  �ملحمولة 
ي�صمن  مب����ا  �ل���ذك���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
�حل�صول على �خلدمات �حلكومية 
على مد�ر �ل�صاعة باإجر�ء�ت �صهلة 
و�صفافية  عالية  وكفاءة  ومب�صطة 
وتوقعات  �حتياجات  بذلك  لتلبي 

�ل�صيخ �أحمد بن حممد بن ر��صد 
حممد  موؤ�ص�صة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�ل�صيخ  و�صمو  �آل مكتوم  ر��صد  بن 
�آل  ر����ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  من�صور 
بن  نهيان  �ل�صيخ  وم��ع��ايل  مكتوم 
�لثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
و�ل�صباب وتنمية �ملجتمع ومعايل 
وزير  نائب  �لزعابي  جمعه  �أحمد 
�لفريق  وم��ع��ايل  �لرئا�صة  ���ص��وؤون 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �صاحي 
�ل���ع���ام بدبي  �ل�����ص��رط��ة و�لأم�������ن 
ر��صد  بن  م�صبح  �لفريق  ومعايل 
�صاحب  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  �ل���ف���ت���ان 
�ل�صمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي وعدد  جمل�س 
من �ل�صيوخ ومعايل �لوزر�ء وكبار 

�مل�صوؤولني . 
ب���اجل���ائ���زة �خل���ا����ص���ة بفئة  وف�����از 
طالب �جلامعات يف دولة �لمار�ت 
مليون  وقيمتها  �ملتحدة  �لعربية 
�إم���ار�ت���ي ج��ام��ع��ة �جلزيرة  دره���م 
�ل�صيخ  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 
�لإن�صانية عن تطبيق �صرف �ملو�د 
�لغذ�ئية �ملدعمة يف قطاع �ل�صوؤون 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي��م��ا م��ن��ح �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل 
مكتوم جائزة بقيمة مليون درهم 
للمبدعني  م��ن��ه  دع���م���ا  �إم����ار�ت����ي 
�أبوظبي  جل���ام���ع���ة  و�مل���ب���ت���ك���ري���ن 

�مل�صتوى  ع���ل���ى  ب���اجل���ائ���زة  ف���ف���از 
�لعمل  وز�رة  ت��ط��ب��ي��ق  �ل���وط���ن���ي 
رئي�صية  خدمات  �صت  يقدم  �ل��ذي 
فتحه  �ىل  �إ���ص��اف��ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
وتطبيق  ج���دي���دة  ت��و����ص��ل  ق���ن���اة 
�مل�صتهلك  حلماية  �لعامة  �لهيئة 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  ع��م��ان  �صلطنة  يف 
 Hong وت����ط����ب����ي����ق  �ل�����ع�����رب�����ي 
جمل�س  من   Kong Trade
كونغ  هونغ  يف  �لتجاري  �لتطوير 

على �مل�صتوى �لدويل. 
وك����ان����ت �مل���رح���ل���ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة من 
جائزة �أف�صل خدمة حكومية عرب 
�لهاتف �ملحمول يف دورتها �لثانية 
م�صاركة   76 ت���اأه���ل  ���ص��ه��دت  ق���د 
 411 �أ�صل  من  فئاتها  مبختلف 
�مل�صاركات  ت�����ص��درت��ه��ا  م�����ص��ارك��ة 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ة م����ن ف����ئ����ات ط���الب 
�حلكومية  و�جل���ه���ات  �جل��ام��ع��ات 
 96 بينها  م�صاركة   181 ب��و�ق��ع 
20 جامعة  لطالب ميثلون نحو 
يف �لدولة ما يوؤكد تفاعال وطنيا 
دورتها  يف  �جل����ائ����زة  م���ع  و�����ص���ع���ا 

�لثانية. 
فيما بلغ جمموع �مل�صاركات يف دورة 
هذ� �لعام من خارج �لدولة 230 
م�صاركة منها 80 م�صاركة عربية 
�لدول  قائمة  �ل�صعودية  وتقدمت 
ب��ع��دد �مل�����ص��ارك��ات �لتي  �ل��ع��رب��ي��ة 
�صلطنة  تلتها  م�صاركة   30 بلغت 

�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  وح�����ص��ل��ت 
جائزة  ع���ل���ى  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل���ب���ح���ث 
�لتعليم  ق��ط��اع  يف  تطبيق  �أف�صل 
على �مل�صتوى �لوطني عن تطبيق 
�لبو�بة �لوطنية للمبتعثني وعلى 
�مل�صتوى �لعربي ذهبت �جلائزة �إىل 
�ل�صعودية  �لتعليم  وز�رة  تطبيق 
من   HKDSE تطبيق  ون����ال 
ه��ي��ئ��ة �لخ���ت���ب���ار�ت و�ل��ت��ق��ي��ي��م يف 
هونغ كونغ �جلائزة على �مل�صتوى 

�لعاملي. 
�لجتماعية  �ل�����ص��وؤون  ق��ط��اع  ويف 
�ملنتجة  �لأ�صر  متجر  تطبيق  ف��از 
م���ن �لحت�����اد �ل��ن�����ص��ائ��ي �ل���ع���ام يف 
�مل�صتوى  على  ب��اجل��ائ��زة  �أب��وظ��ب��ي 
�لوطني وح�صل تطبيق �لتربعات 
على  عمان  �صلطنة  م��ن  �لر�صمي 
�لعربي  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �جل���ائ���زة 
�مل�صاركة  ج����ائ����زة  ذه����ب����ت  ف���ي���م���ا 
�لن�صط  �ملو�طن  لتطبيق  �لعاملية 

من مدينة مو�صكو �لرو�صية. 
ونال تطبيق درب �أبوظبي للهو�تف 
�إمارة  �لنقل يف  د�ئ��رة  �لذكية من 
�ملو��صالت  قطاع  جائزة  �أبوظبي 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
�ل���وط���ن���ي ف��ي��م��ا ذه���ب���ت �جل���ائ���زة 
�لعربية  �مل�����ص��ارك��ات  �صعيد  ع��ل��ى 
 Traffic Service لتطبيق 
م���ن �حل���ك���وم���ة �لإل���ك���رتون���ي���ة يف 
ون�����ال تطبيق  �ل��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة 

عن  �لد�خلية  وز�رة  مع  بالتعاون 
به  �صاركت  �ل��ذي  �لنجدة  تطبيق 

يف قطاع �لأمن و�ل�صالمة. 
كلية  تر��صل من  ل  تطبيق  ومنح 
بالتعاون مع  �لدولية  �خلو�رزمي 
تكرميية  ج��ائ��زة  �لد�خلية  وز�رة 
خا�صة يف قطاع �لأمن و�ل�صالمة 
ل��ل��ف��ري��ق �مل��ت��م��ي��ز م��ن �أب���ن���اء دولة 
متنعهم  مل  �ل����ذي����ن  �لم�����������ار�ت 
�مل�����ص��اه��م��ة يف رفعة  �لإع���اق���ة م��ن 
باإبد�عاتهم  �مل�صاركة  عرب  �لوطن 

و�بتكار�تهم. 
تطبيق  ف���از  �ل�صياحة  ق��ط��اع  ويف 
و�لفنون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
�لوطني  �مل�صتوى  على  ب��اجل��ائ��زة 
يف  �ل�صياحة  وز�رة  تطبيق  وف���از 
على  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة 
�لعربي فيما فاز تطبيق  �مل�صتوى 
كوريا  م��ن   i-Tour Seoul

�جلنوبية عن �مل�صاركات �لعاملية. 
بجائزة  دب��ي  �صرطة  تطبيق  وف��از 
�أف���������ص����ل خ����دم����ة ح���ك���وم���ي���ة عرب 
�ل��ه��ات��ف �مل��ح��م��ول ل��ق��ط��اع �لأمن 
�لوطني  �مل�صتوى  على  و�ل�صالمة 
�جلي�س  ت��ط��ب��ي��ق  ح�������ص���ل  ف���ي���م���ا 
هذ�  ج��ائ��زة  على  �ل���درع  �للبناين 
�لقطاع على �مل�صتوى �لعربي ونال 
 Safe Stepping ت��ط��ب��ي��ق 
�جلنوبية  ك���وري���ا  م���ن   Stone

�جلائزة على �مل�صتوى �لعاملي. 

و�لبحرين  عمان 14 وقطر 12 
ولبنان  و�لأردن   6 و�لكويت   11
و�مل���غ���رب ب���و�ق���ع م�����ص��ارك��ت��ني لكل 

منها و�ل�صود�ن م�صاركة. 
وع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ل��ع��امل��ي ب��ل��غ عدد 
 30 م�����ص��ارك��ة   150 �مل�����ص��ارك��ات 
يف �مل��ائ��ة م��ن��ه��ا م��ن دول �لحت���اد 
من  �مل����ائ����ة  يف  و22  �لأوروب�����������ي 
ف��ي��م��ا توزعت  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
ب���ق���ي���ة �مل���������ص����ارك����ات ع���ل���ى ك���وري���ا 
�جلنوبية وهونغ كونغ و�صنغافورة 
و�أ���ص��رت�ل��ي��ا ورو���ص��ي��ا وغ��ريه��ا من 

�لدول. 
وح��ر���ص��ت جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م على 
ت��ق��ي��ي��م �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �مل�����ص��ارك��ة يف 
معايري  على  ب��الع��ت��م��اد  �جل��ائ��زة 
�ل����ك����ف����اءة و�ل���ف���ع���ال���ي���ة وت���ق���دمي 
�أ�صهل  وط���رق  باأ�صاليب  �خل��دم��ة 
�لالزمة  وتقلي�س عدد �خلطو�ت 
وخف�س  �خل��دم��ة  على  للح�صول 
من  �ل���ص��ت��خ��د�م  ون�صبة  �لتكلفة 
ن�صبة  يف  و�لزيادة  �ملتعاملني  قبل 
�أع�صاء  وح��ر���س  �ملتعاملني  ر�صا 
من  �ختيارهم  مت  �ل��ذي��ن  �للجنة 
على  و�لخت�صا�س  �خل���ربة  ذوي 
�ختيار �لتطبيقات �لتي تعرب عن 
�أف�صل �ملمار�صات �لكفيلة بتقدمي 
خدمات ذكية ومب�صطة و�صاملة يف 

�لوقت ذ�ته. 
ويف دورة �لعام �ملا�صي بلغ �إجمايل 

تذ�كر  ل�����ص��ر�ء   mTickets
�ملو��صالت �لعامة يف لوك�صمبورغ 

�جلائزة على �مل�صتوى �لعاملي. 
هيئة  تكرمي  �أي�صا  �حلفل  و�صهد 
تطبيق  لفوز  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
ديو� بجائزة �أف�صل خدمة حكومية 
عرب �ملحمول يف قطاع �لبيئة على 
�مل�صتوى  وعلى  �لوطني  �مل�صتوى 
 I ب��اجل��ائ��زة تطبيق  �ل��ع��رب��ي ف���از 
من   Qatar e-Nature
م��رك��ز �أ���ص��دق��اء �ل��ب��ي��ئ��ة يف قطر 
�ل��ع��رب��ي وتطبيق  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
�لبيئة  هيئة  م��ن   MyENV
على  ����ص���ن���غ���اف���ورة  يف  �ل���وط���ن���ي���ة 

�مل�صتوى �لعاملي. 
باجلائزة  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  وف����ازت 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �ل�����ص��ح��ة  ق��ط��اع  يف 
�ملتخ�ص�س  تطبيقها  �لوطني عن 
وتنظي�م  �ل��ط��ب��ي��ة  ب��ال��رت�خ��ي�����س 
�لتابعة  �ل�صحي�ة  �ملن�ص�اآت  عمل 
قريبون  تطبيق  فاز  فيما  للوز�رة 
لتعزيز  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  م����ن 
�ململكة  يف  �ل��ن��ف�����ص��ي��ة  �ل�������ص���ح���ة 
على  باجلائزة  �ل�صعودية  �لعربية 
�مل�����ص��ت��وى �ل��ع��رب��ي وذه��ب��ت جائزة 
تطبيق  �إىل  �ل��دول��ي��ة  �مل�����ص��ارك��ات 
من   My QuitBuddy
�لهيئة �لوطنية لل�صحة �لوقائية 

يف �أ�صرت�ليا. 
و�لتجارة  �لقت�صاد  قطاع  يف  �أم��ا 
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حممد بن را�ضد يكرم فريقا من ال�ضم يف حفل توزيع جائزة اأف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول
•• دبي-وام:

كرم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب 
دب��ي رع��اه �هلل  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�م�س فريق طلبة من كلية �خلو�رزمي من فئة �ل�صم تعاونو� 
مع وز�رة �لد�خلية لإطالق �لتطبيق �لذكي ل تر��صل �لذي 
لوحة  تعطيل  عرب  �ل�صري  ح��و�دث  ن�صبة  تقليل  �إىل  يهدف 
�ملفاتيح �ملوجودة يف �لهاتف �لنقال ملنع �ل�صائق من ��صتخد�م 

�لهاتف لكتابة �لر�صائل �لن�صية �أثناء قيادة �ل�صيارة.

وتوجه فريق �لطلبة بتحية �صكر �إىل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
بهذ�  و�صعادتهم  له عن تقديرهم  وع��ربو�  ر��صد  بن  حممد 
ورد  �لتكرمي  بهذ�  �صعيدون  نحن  �لإ���ص��ارة:  بلغة  �لتكرمي 

�صموه بلغة �لإ�صارة �أي�صا �أنا فخور بكم .
�ل��ذي ح�صل  �لتكرمي  هذ�  مع  و�جلمهور  وتفاعل �حل�صور 
بجائزة  �لفائزين  عن  �لإع���الن  حفل  يف  �ل�صم  فريق  عليه 
 2015 لعام  �ملحمول  �لهاتف  عرب  حكومية  خدمة  �أف�صل 
على �مل�صتويات �لوطنية و�لعربية و�لعاملية وم�صاركات طالب 
�نعقدت  �لتي  �حلكومية  �لقمة  فعاليات  ختام  يف  �جلامعات 

�مل�صتقبل مبدينة  ��صت�صر�ف حكومات  �صعار  فعالياتها حتت 
ج��م��ري� يف دب���ي. ومت��ث��ل ه��ذه �للفتة �ل��ك��رمي��ة م��ن �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم حر�صه �ل�صخ�صي 
�ملجتمع  و���ص��ر�ئ��ح  �أف����ر�د  جميع  �أم���ام  �لفر�صة  �إت��اح��ة  على 
للم�صاهمة يف دفع عجلة م�صرية �لتنمية و�لبتكار و�لإبد�ع.

و�أثنى �صموه على جهود فريق �ل�صم ونوه باأنهم لي�صو� �أقل 
من غريهم يف �بتكار تطبيقات وخدمات متقدمة ومتطورة 
باخلدمات  و�لرت��ق��اء  و�صالمته  �ملجتمع  حماية  يف  وموؤثرة 

�ملقدمة �إىل كافة فئات �جلمهور يف �لدولة. 

بح�سور حممد بن را�سد 

من�ضور بن زايد يطلق 7 مبادرات ابتكارية يف التعليم ويعلن ا�ضتحداث من�ضب الرئي�س التنفيذي لالبتكار
•• دبي-وام:

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  نقل 
وزير �صوؤون �لرئا�صة حتيات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أمنياته بالتوفيق و�لنجاح للم�صاركني يف �لقمة 

�حلكومية �لثالثة.
جاء ذلك خالل جل�صة �صموه �لرئي�صية �لتي ح�صرها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
فعاليات  �صمن  �لتعليم  يف  �لبتكار  عنو�ن  حتت  �جلل�صة  عقدت  و�لتي  دبي 
��صتغرقت ثالثة  �لتي  �لثالثة  دورتها  �م�س  �ختتمت  �لتي  �لقمة �حلكومية 

�أيام حتت عنو�ن ��صت�صر�ف حكومات �مل�صتقبل .
كما ح�صر �جلل�صة �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي و�صمو �ل�صيخ مكتوم بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  و�لفريق 
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�صيخ  و�صمو  �لد�خلية  وزي��ر 
و�صمو �ل�صيخ �أحمد بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم و�صمو �ل�صيخ من�صور بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ومعايل 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  ومعايل 
�لوزر�ء  جمل�س  �صوؤون  وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  ومعايل  �لعلمي 
�أحمد  وم��ع��ايل  �لرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  نائب  �لزعابي  �أح��م��د جمعه  وم��ع��ايل 
و�لفريق م�صبح بن  �لرئا�صة  �صوؤون  ل��وز�رة  �لعام  �لأم��ني  حممد �حلمريي 
ر��صد �لفتان مدير مكتب �صاحب �ل�صمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي وعدد من �ل�صيوخ ومعايل �لوزر�ء وكبار �مل�صوؤولني.
�لطريق نحو  �لبتكار هو  �أن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ من�صور  �صمو  و�أك��د 
�مل�صتقبلية  �أن يبد�أ يف زرع روح �لبتكار يف �لأجيال  م�صتقبل مزدهر ويجب 
من خالل �ل�صتثمار يف �أطفالنا يف كافة �ملر�حل �لتعليمية ل�صيما �لتعليم 
م�صرية  عليها  تعتمد  �لتي  و�لزده���ار  �لتطوير  ن��و�ة  هم  كونهم  �لبتد�ئي 
جديد�  لي�س  �لبتكار  �أن  �صموه  مو�صحا   .. �مل�صتقبل  يف  و�لتطوير  �لتنمية 
على دولة �لإمار�ت وقيادتها فهو متاأ�صل يف �أ�صلوب تفكري قيادتها و�صعبها 

على مر تاريخها.
وقال �صموه �إن �ل�صيخ ز�يد كان مبتكر� يف حياته �ليومية فهو مل يكن موؤ�ص�صا 
فقط بل كان معلما فقد رغب د�ئما يف �بتكار �جلديد خلدمة وطنه و�صعبه 
وحتقيق �ل�صعادة و�لرفاهية لهم .. فهو مل يعرف �مل�صتحيل طريقا �إليه .. 
�لو�قع ومل يكن يتبع  �أر���س  �إىل  �أفكاره  �إ�صر�ر على حتويل  كان ز�ي��د لديه 
�إىل  �لو�صول  د�ئ��م �لبتكار و�لب��د�ع يف  .. كان  �لتفكري  طريقة تقليدية يف 

غايته خلدمة �لوطن و�ل�صعب.
و�أ���ص��اف �أن تعلمنا م��ن ز�ي���د �أن �لب��ت��ك��ار ه��و �حل��ي��اة .. و���ص��ر ت��ف��وق �لدول 
و�صد�رتها .. �لبتكار هو ما يف�صل بني �ل�صعوب �ملتاأخرة �أو �ملتقدمة .. هو 
�لذي يجعلك تقود غريك �أو يقودك غريك .. �لبتكار هو �صر �ل�صتمر�ر .. 
هو �صر �لبقاء يف �ملقدمة .. لذلك �أعلن �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2015 عاما لالبتكار .. كما �أعلن 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم ��صرت�تيجية ملدة 7 �صنو�ت 

لالبتكار ..�لبتكار �أيها �لإخوة يحدد م�صتقبل �لأجيال �لقادمة .
و�أكد �صمو �ل�صيخ من�صور يف بد�ية حديثه �أن �لهدف من �لقمة هو �أن نتعلم 
لكي نعمل ونتعلم من تاريخنا ومن غرينا من �لدول ثم نعمل لنخدم �صعبنا 
ووطنا و�أجيالنا �لقادمة .. وقال �إن �أحد �أهم م�صاريع �مل�صتقبل لدينا خا�صة 
يف جمال �لبتكار هو �إطالق م�صبار ي�صل ل�صحر�ء �ملريخ خالل 7 �صنو�ت 
�أي يف �لعام 2021 لتكون دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �أول دولة عربية 
و�إ�صالمية ت�صل هناك وهي مهمة لي�صت م�صتحيلة �أمام �لإ�صر�ر و�لإميان 

بالعزمية و�لبتكار .
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أن  �صموه  و�أو���ص��ح 
�لدولة حفظه �هلل �أطلق �لعديد من �ملبادر�ت لتحقيق �ل�صعادة للمو�طنني 
مثل مبادر�ت لتطوير �لبنية �لتحتية بعقود بلغت فيمتها 9.5 مليار درهم 
معاجلة  �صندوق  �إىل  �إ�صافة  �لآن  حتى  دره��م  مليار   5.4 منها  �صرف   ..

�لديون �ملتعرثة .. بلغت قيمته �أكرث من 2.4 مليار درهم.
و�أ�صار �صموه �إىل �أن �لبتكار�ت �ملوجودة �صنعتها عقول مبدعة .. ووظيفتنا 
�ملحفزة  �لبيئة  .. و�صناعة  �لعقول  نعمل على �صناعة هذه  �أن  يف �حلكومة 
يبد�أ من  �لبتكار  �أن  �لإخ��وة  �أك��رر جلميع  د�ئما  �أن��ا  .. لذلك  �لعقول  لهذه 
�ملد�ر�س .. لبد �أن ن�صنع طالبا يحبون �لبحث .. و�لتحليل .. و�لبتكار .. 

وهناك فرق كبري .. موؤكد� �صموه على مقولة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�أن يبتكر �لإن�صان م�صتقبله ويبتكر وظيفته وهذ� ما نطمح  بن ر��صد لبد 

�إليه من خالل تطوير مهار�ت �لبتكار يف �أجيال �لإمار�ت .
ويف هذ� �ل�صياق �أعلن �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد عن �إطالق �صبع مبادر�ت 
و�إع���د�د  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �لتعليم يف  م��ر�ح��ل  ك��اف��ة  �لب��ت��ك��ار يف  روح  لتعزيز 
وتهيئة �أجيال م�صتقبلية موؤهلة وم�صتعدة ملو��صلة م�صرية �لتنمية و�لتقدم 
�لإم��ار�ت حمليا  وتعزيز مكانة  �لوطن  �لدولة و�حلفاظ على مكت�صبات  يف 

وعامليا كعا�صمة لالبتكار و�لبد�ع يف كافة �لقطاعات.
�إذ  �لدولة  مد�ر�س  يف  �لروبوتات  خمترب�ت  �إن�صاء  ب�  �لأويل  �ملبادرة  وتتعلق 
�أو�صحت �لدر��صات �أن �أهم �أربع مو�د ت�صاعد �لطالب على كيفية بناء روبوت 
�أ�صا�س عمل �لروبوت وهم �لعلوم  �أربع مو�د ت�صكل  من خالل �لرتكيز على 
�إك�صاب  �إىل  �ملخترب�ت  هذه  وتهدف  و�لريا�صيات  و�لهند�صة  و�لتكنولوجيا 

�لطالب مهار�ت عملية لبناء روبوت من خالل هذه �ملو�د �لتعليمية.
�أما �ملبادرة �لثانية فهي تطوير �ملناهج �ملتعلقة بالبتكار و�صتن�صب �جلهود يف 
�ملرحلة �ملقبلة على تطوير �ملناهج �لرتبوية و�لتعليمية على �إك�صاب �لطالب 
مهار�ت يف �لتحليل وحل �مل�صاكل و�لتفكري ب�صكل منهجي �إ�صافة �إىل �ملو�د 

�لأربع يف �ملبادرة �لأويل.
�ملد�ر�س  تقييم  كمعيار يف  �لب��ت��ك��ار  �إ���ص��اف��ة  ح���ول  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل���ب���ادرة  وت����دور 
�حلكومية و�خلا�صة �إذ �صيتم �لرتكيز على �لبناء �لعقلي للطالب ليتمكنو� 
من �لتفكري ب�صكل مبدع و�إك�صابهم �ملهار�ت �لتي ت�صاعدهم على �ل�صتعد�د 

لالنخر�ط يف �صوق �لعمل بعد تخرجهم.
وتركز �ملبادرة �لر�بعة على �إقامة معر�س وطني لالبتكار �صنويا على م�صتوى 
دولة �لإمار�ت ي�صارك فيه طالب �ملد�ر�س و�جلامعات يف �لدولة بالتعاون مع 
وميكن   .. �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  ووز�رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

للقطاع �خلا�س �مل�صاركة يف دعم �ملبادرة.
�أما �ملبادرة �خلام�صة فتتعلق بحا�صنات �لبتكار لتوفري بيئة د�عمة وحمفزة 
للطالب �جلامعيني ولل�صباب من خالل دعم حكومة �لدولة جهود �لطالب 

يف �لبتكار و�لبد�ع و�ملناف�صة �أي�صا.
وتركز �ملبادرة �ل�صاد�صة على مبتكر �مل�صتقبل �إذ تهدف �ملبادرة �إىل �إعد�د كو�در 
من �ملربجمني ومتخ�ص�صتني يف علوم �حلا�صب �لآيل من �أجل �لعمل على 

5-7 �صنو�ت ل�صتك�صاف  �أعمار  �ل�صغار من  تطوير بر�مج خا�صة للطالب 
مو�هبهم وقدر�تهم يف جمال �لبتكار و�لعمل على تنميتها وتعزيزها خلدمة 

�لوطن.
وتركز �ملبادرة �ل�صابعة على برنامج رعاية �ملبتكرين ويهدف هذ� �لربنامج 
�إق��ام��ة خميمات  م��ن خ��الل  و�ملبتكرين  �مل��وه��وب��ني  ب��ال��ط��الب  ب��رع��اي��ة  �إىل 
لهم  مكثفة  تدريبية  ب��ر�م��ج  توفري  وك��ذل��ك  �ل�صيف  يف  لالبتكار  تدريبية 

و�إر�صاد متخ�ص�س لرعاية مو�هبهم وقدر�تهم.
و�أ�صار �صمو �ل�صيخ من�صور �إىل �أنه �صيتم �لحتفال بالناجحني و�ملتفوقني يف 
هذه �ملبادر�ت من خالل عقد حفل تكرمي خا�س لهم �صمن فعاليات �لقمة 

�حلكومية �لقادمة يف فرب�ير 2016.
ويف هذ� �ل�صاأن ��صتعر�س �صموه مناذج �إمار�تية ناجحة لالبتكار وهو روبوت 
�لق�صطرة كوريند�س �إذ تعد دولة �لإمار�ت ثاين دولة يف �لعامل ��صتخد�مات 
�لدكتور  و�أن  �ملعقدة  �جلر�حات  هذه  مثل  لإج��ر�ء  �لروبوت  من  �لنوع  هذ� 
�أول ج��ر�ح مو�طن ي�صتخدم �لروبوت يف ذلك  �جل��ر�ح ع��ارف �لنورياين هو 
�إج��ر�ء عملية  يف  �لروبوت  ��صتخد�م  �إىل  �صموه  .. م�صري�  �لإن�صاين  �لهدف 

�لقلب �ملفتوح يف م�صت�صفى �لقا�صمي بال�صارقة.
ويف �صياق مت�صل �أعلن �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد عن ��صتحد�ث من�صب 
يف حكومة دولة �لإمار�ت وهو �لرئي�س �لتنفيذي لالبتكار من �أجل ت�صجيع 
�لبتكار �حلكومي و�لعمل على تطوير �ل�صيا�صات �ملنا�صبة لتطوير �خلدمات 
وتوفري �لنفقات .. م�صري� �إىل �أن حكومة دولة �لإمار�ت وقعت �تفاقية مع 

جامعة كامربدج لتدريب 60 خبري� يف �لبتكار �حلكومي.
ودعا �صموه �إىل �ملن�صة باحثات �إمار�تيات متخ�ص�صات يف �جلينات �لزر�عية 
�صليمة   : وه��ن  �ل��ور�ث��ي��ة  و�لهند�صة  �حل��ي��وي��ة  للتقانات  خليفة  م��رك��ز  م��ن 
�إىل  و�أ���ص��ار  للح�صور  وقدمهن  �لنعيمي  وم��رمي  �لزعابي  وم��رمي  �ل�صناين 
بلدهن  ليعملن يف  وع��دن  �أمريكا  دور�ت متخ�ص�صة يف  �بتعاثهن يف  �أن��ه مت 

�لإمار�ت.
ويف ختام �جلل�صة �أ�صاد �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد بالقمة �حلكومية وقال 
هدف �لقمة �أن نتعلم لكي نعمل .. نتعلم من بع�صنا .. ومن تاريخنا .. ومن 
باإذن  �لقادمة  و�أجيالنا  �صعبنا ووطنا  .. ثم نعمل لنخدم  �ل��دول  غرينا من 

�هلل . 

برعاية وح�سور حممد بن را�سد 

كهرباء ومياه دبي ت�ضتعر�س خالل القمة احلكومية اأبرز اإجنازاتها جلعل دبي املدينة االأكرث �ضعادة على وجه االأر�س
•• دبي -وام: 

�ل�صمو  �صاحب  وح�����ص��ور  ب��رع��اي��ة 
�آل مكتوم  �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
����ص��ت��ع��ر���س ���ص��ع��ادة ���ص��ع��ي��د حممد 
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�صو  �لطاير 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�حلكومية  �ل���ق���م���ة  خ������الل  دب������ي 
2015 بدورتها �لثالثة يف جل�صة 
�ملدن  �آف����اق  ع��ن��و�ن  حت��ت  رئي�صية 
�لذكية يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة �أب���رز حم��ط��ات و�إجن����از�ت 
�لهيئة حتقيقا ملبادرة دبي �لذكية 
�لتي �أطلقها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
و�لتي  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
�لأكرث  �ملدينة  دب��ي  جلعل  تهدف 
�صعادة على وجة �لأر�س و�لتجربة 
و�أمانا  و���ص��ال���ص��ة  ك���ف���اءة  �لأك�����رث 

وتاأثري� للمقيمني و�لز�ئرين.
و����ص���ارك يف �جل��ل�����ص��ة �ل��ت��ي حتدث 
فيها �صعيد �لطاير كل من �صعادة 
فالح �لأحبابي مدير عام جمل�س 
�لعمر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �أب���وظ���ب���ي 
�مل��ه��ن��د���س ح�����ص��ني نا�صر  و���ص��ع��ادة 

لوتاه مدير عام بلدية دبي.
و�خلدمات  �مل����دن  ت��ع��ري��ف  وح����ول 
�ل��ذك��ي��ة .. ق���ال �ل��ط��اي��ر �ن���ه وفق 
روؤية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�ملدينة  ف���اإن  �آل م��ك��ت��وم  ر����ص��د  ب��ن 
�صعادة  �ل��ت��ي حت��ق��ق  ه���ي  �ل��ذك��ي��ة 
�لنا�س وت�صهل �صبل �لعي�س وجودة 
�ملو�رد  ��صتخد�م  كفاءة  مع  �حلياة 
وتكاملها  �خل����دم����ات  و����ص���ال����ص���ة 

�لعنا�صر  �أه�����م  م���ن  �أن  و�أو�����ص����ح 
�لتعاون  �ل��ذك��ي��ة  للمدن  �ل��الزم��ة 
�صو�ء  �ملعنيني  ك��اف��ة  ب��ني  �ل��وث��ي��ق 
ج���ه���ات �ل���ت���ط���وي���ر �حل�������ص���ري �أو 
و�لكهرباء  �ملياه  خدمات  مقدمي 
و�لت�����������������ص��������الت و�مل������و��������ص������الت 
من  وغ��ريه��ا  و�ل�����ص��ح��ة  و�لتعليم 
..كما  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
ف���ق���ط على  �ل���رتك���ي���ز  ي��ن��ب��غ��ي  ل 
يف  رئي�صي  كعامل  �لتحتية  �لبنى 
عملية �لتخطيط �لعمر�ين و�إمنا 
يتعني ط��رح �لت�����ص��ال �مل��ع��ريف ذي 
�لبنية  وت��ف��ع��ي��ل  �ل��ع��ال��ي��ة  �جل����ودة 
من  و�ل��ت��اأك��د  �ملجتمعية  �لتحتية 
توفري �لأدو�ت �لكافية لقادة مدن 
�مل�صتقبل �لذكية لكي يتمكنو� من 
�لتوقعات  ور�صد  �لبيانات  حتليل 
لها  و�ل�����ص����ت����ج����اب����ة  و�مل�����ف�����اج�����اآت 
و�إيجاد  �ملنا�صبة  �لقر�ر�ت  و�تخاذ 
�إطار  يف  و�لكفوؤة  �لفعالة  �حللول 

�ل�صتخد�م �لأمثل للمو�رد.
�ملطلوبة  �لرئي�صية  �لأ�ص�س  وحول 
�مل����دن �ىل مدن  �أو حت��وي��ل  ل��ب��ن��اء 
ذكية .. �أو�صح �صعادة �صعيد حممد 
�لطاير �أن من �أهم �لأ�ص�س للتحول 
للمدينة �لذكية وجود فكر قيادي 
ت�صتطيع  مب�����وؤ������ص�����ر�ت  وخ����ط����ة 
هامة  عنا�صر  جانب  �إىل  قيا�صها 
م��ث��ل �لم����ان و�ل�����ص��ال���ص��ة و�لوعي 
�صعيدة  حياة  خللق  �لتاأثري  وق��وة 
معادلة  ه��ن��اك  �أن  ..ك���م���ا  ل��ل��ن��ا���س 
جناح للتحول �لذكي تتطلب بيئة 
حمفزة وكفوؤة وجاذبة لال�صتثمار 
مت�صل  ح�صري  بتخطيط  تتمتع 
و�أفر�د  عالية  كفاءة  ذي  ومتكامل 

مبدعني  لأف���ر�د  مكانا  تكون  و�ن 
متما�صك  جم��ت��م��ع  يف  ومم��ك��ن��ني 
�قت�صادية  منظومة  �صمن  يعمل 
مبعايري  وت��ن��اف�����ص��ي��ة  م�����ص��ت��د�م��ة 
�لتقنيات  �أح��دث  با�صتخد�م  عاملية 
وع���ن���ا����ص���ر �لب����ت����ك����ار �لإب�����د�ع�����ي 
ح���ي���ث �أط����ل����ق ����ص���م���وه رع�������اه �هلل 
م���ب���ادرة دب���ي �ل��ذك��ي��ة جل��ع��ل دبي 
�مل��دي��ن��ة �لأك����رث ���ص��ع��ادة ع��ل��ى وجه 
�لبد�ع  �أن  �إىل  م�صري�   .. �لأر����س 
و�لب��ت��ك��ار �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي ه��و �أحد 
ل�صمان  �لأ�صا�صية  �ملمكنات  �أه���م 
ومبدعة  حم����ف����زة  ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ر 
بغر�س �ل�صتخد�م �لأمثل للمو�رد 
�ملتاحة باملدن �لذكية وذلك لإن�صاء 
وبنى  جمتمعي  تو��صل  منظومة 
حتتية مي�صرة وكفوءة يف جمالت 
وخدمات  و�لت���������ص����الت  �ل��ت��ن��ق��ل 
�لكهرباء و�ملياه و�لتعليم وغريها.

�ملياه  م����و�رد  �أن  ���ص��ع��ادت��ه  و�أ����ص���اف 
و�ل�����ط�����اق�����ة ت���ع���ت���رب م�����ن �مل��������و�رد 
و�أ�صا�س  �ل��ن��ا���س  حل��ي��اة  �ل��د�ع��م��ة 
�لقت�صادية و�لجتماعية  �لتنمية 
�لذكية  �مل���دن  �آف����اق  م��ن  �أن  ح��ي��ث 
للجميع  و�مل���ي���اه  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  على  و�ل��رتك��ي��ز 
وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ����ص��ت��خ��د�م �لطاقة 
وت��ق��ل��ي��ل �لث����ر �ل��ب��ي��ئ��ي ..ك���م���ا �أن 
�آف����اق �مل���دن �لذكية  �حل��دي��ث ع��ن 
و�مل�صتد�مة ينبع من روؤى قيادتنا 
�لعالقة  ذ�ت  بالعنا�صر  �لر�صيدة 
ومنها �لطاقة �ملتجددة �ل�صتد�مة 
�إىل  و�حل��اج��ة  �لخ�صر  �لقت�صاد 
�لبتكار لو�صع كافة هذه �لعنا�صر 

يف خدمة �صعادة �لنا�س.

�صعيدة  ح���ي���اة  جت���رب���ة  ت��ع��زي��ز  يف 
وكذلك  و�مل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�ملكان  �ل���ذك���ي���ة  �مل���دي���ن���ة  ج��ع��ل  يف 
وجذب  و�ل��ع��م��ل  للعي�س  �مل��ف�����ص��ل 
�صياحيا  وم��ق�����ص��د�  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت 
�ملثال  �صبيل  ف��ع��ل��ى   .. ل��ل��ز�ئ��ري��ن 
م�صتوى  رف��ع  م��ن  �لهيئة  متكنت 
كفاءة �إنتاج �لطاقة بن�صبة 22 يف 
�ملائة يف �لفرتة �ملمتدة بني عامي 
با�صتخد�م  و2014   2006
�لبتكار�ت  وتبني  �لتقنيات  �أحدث 
تفوقت  ك���م���ا  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة.. 
ع��ل��ى ن��خ��ب��ة �ل�����ص��رك��ات �لأوروب���ي���ة 
ن�صبة  بخف�س  وذل��ك  و�لأمريكية 
وتوزيع  ن��ق��ل  ���ص��ب��ك��ات  يف  �ل��ف��اق��د 
يف   3.4 ح������و�يل  �إىل  �ل���ك���ه���رب���اء 
7 يف   -  6 ن�صبة  �ملائة مقارنة مع 
�ملتحدة  �أوروب��ا و�لوليات  �ملائة يف 
ن�صبة  و�ن��خ��ف�����ص��ت  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�لفاقد يف �صبكات �ملياه �إىل نحو 9 
يف  يف �ملائة مقارنة مع حو�يل 15 
لتحقق  �ل�صمالية  �أمريكا  يف  �ملائة 
ب����ذل����ك م�����ع�����دلت ع���امل���ي���ة ر�ئ������دة 
�ملائي  �لفاقد  خف�س  �صعيد  على 
ومتكنت �لهيئة من حتقيق �أف�صل 
�نقطاع  معدل  يف  �لعاملية  �لنتائج 
�صنويا  م�����ص��رتك  ل��ك��ل  �ل��ك��ه��رب��اء 
�نقطاع  دق��ي��ق��ة   4.9 ب��ل��غ  و�ل����ذي 
للم�صرتك يف عام 2014 مقارنة 
م�صجلة  دق��ي��ق��ة   15 ح����و�يل  م���ع 
ل���دى نخبة ���ص��رك��ات �ل��ك��ه��رب��اء يف 

دول �لحتاد �لأوروبي.
جانب  و�إىل  �أن���ه  �صعادته  و�أ���ص��اف 
عنا�صر  ه��ن��اك  ف���اإن  �لتكنولوجيا 
�إ�صافية تتمثل يف �لعن�صر �لب�صري 

مبدعني.
مدينتي  ل��ت��ح��ول  �ل����روؤي����ة  وع����ن 
�أبوظبي ودبي �إىل �أذكى مدن �لعامل 
.. �أو�صح �صعادته �أن دولة �لإمار�ت 
�صو�ء  م��ب��ادر�ت��ه��ا  يف  �صباقة  ك��ان��ت 
�أو  و�ل�صتد�مة  �لطاقة  جم��ال  يف 
و�لتكنولوجي  �لإلكرتوين  �ملجال 
�ل�����ق�����ي�����ادة على  ح����ر�����ص����ت  ح����ي����ث 
�لنا�س  �مل��و�رد خلدمة  كل  ت�صخري 
�لذكي  �ل���ت���ح���ول  يف  و�مل�������ص���اه���م���ة 
كافة  على  �إ�صعادهم  �إىل  للو�صول 
�لأ���ص��ع��دة وحت��ق��ي��ق ح��ي��اة كرمية 
�أن  �ىل  م�صري�  بالرفاهية..  متتاز 
دولة �لإمار�ت متتلك كل �ملقومات 
�لأوىل  �مل����ر�ت����ب  �إىل  ل���ل���و����ص���ول 
مركز�  �لدولة  �أ�صحت  فقد  عامليا 
�ل�صتد�مة  جمال  يف  عامليا  رياديا 
�لأخ�صر  و�لقت�صاد  و�لتناف�صية 
على هدي روؤية �لإم��ار�ت 2021 
�قت�صاد  �مل����دى  ط��وي��ل��ة  و�مل����ب����ادرة 
�لتي  م�����ص��ت��د�م��ة  لتنمية  �أخ�����ص��ر 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
�ملدينة  �إىل  �ل��ت��ح��ول  يف  وه��دف��ن��ا 
�لأذك����ى يف �ل��ع��امل و����ص��ح ويتمثل 
�ملجتمع وتو�فر خدمات  �صعادة  يف 
مكان  �أي  يف  و�صل�صة  و�آن��ي��ة  ذك��ي��ة 

وعلى مد�ر �ل�صاعة.
�لتكنولوجيا  �إن  ���ص��ع��ادت��ه  ق���ال  و 
ت�����ص��ك��ل ج��ان��ب��ا ه��ام��ا م���ن جو�نب 
�إىل مدن ذكية حيث  �ملدن  حتويل 
�لتكنولوجي  �لب���ت���ك���ار  ي�����ص��اه��م 
وفعالة  كفوءة  بطريقة  �مل�صتخدم 

�ملبدع و�ملمكن و�لذي ي�صكل حجر 
�ل��ز�وي��ة يف م��ا ح��ول��ه م��ن عنا�صر 
�لتحول  �أ�ص�س  جمملها  يف  ت�صكل 
�لعنا�صر  بجانب  �لذكية  للمدينة 
�لأخ����������رى ك���احل���وك���م���ة و�ل����وع����ي 
�مل�صتد�م وتوفري معلومات  �لبيئي 
ذكية  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ���ص��م��ن  ���ص��ل�����ص��ة 
موحدة ومتكاملة ت�صل �ىل �لنا�س 

متخطية حدود �لزمان و�ملكان.
�أهم  �أح����د  �أن  �إىل  ���ص��ع��ادت��ه  ون����وه 
ع������و�م������ل جن�������اح �مل���������دن �ل���ذك���ي���ة 
�صال�صة ووفرة �خلدمات �ملتكاملة 
�ل�صاعة  م������د�ر  ع���ل���ى  و�مل���ت�������ص���ل���ة 
�حلياة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي  و�ل����ت����ي 
منذ  �لهيئة  ب����د�أت  وق���د  �ل��ي��وم��ي��ة 
ب�صماتها  ب��و���ص��ع   2009 ع����ام 
كانت  بينما  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات  يف 
�لتحول  تكمل  حكومية  هيئة  �أول 
بن�صبة  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ك��اف��ة  �ل���ذك���ي 
من  �أق����ل  خ���الل  �مل��ائ��ة  يف   100
دبي  ��صرت�تيجية  �إع��الن  ع��ام من 
ن�صبة  و�صلت  وقد  �لذكي  للتحول 
�ل��ت��ب��ن��ي �ل��ذك��ي خل��دم��ات��ه��ا خالل 
�لعام �ملا�صي �إىل �أكرث من 60 يف 
�ملائة .. كما يوفر �لتطبيق �لذكي 
 2010 عام  �لهيئة  �أطلقته  �لذي 
وخا�صية  خدمة   150 م��ن  �أك��رث 
�ملو�طنني  حياة  ت�صهيل  يف  ت�صاهم 
يف  مب��ا  فئاتهم  ب�صتى  و�لقاطنني 
�خلا�صة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ذل���ك 
عرب �إجناز معامالتهم يف �أي وقت 

ومكان.
ويف �صوؤ�ل حول حمورية �خلدمات 
�حلياة  ج���ودة  حت�صني  يف  �ل��ذك��ي��ة 
�لتحديات لتقدمي  و�أه��م  �مل��دن  يف 

ع��ل��ى م�صتوى  �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات 
حممد  �صعيد  ���ص��ع��ادة  �مل���دن..ق���ال 
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�صو  �لطاير 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ع��ت��ادت على حتويل  دب��ي  �إن  دب��ي 
يف  ت�صاهم  ف��ر���س  �إىل  �ل��ت��ح��دي��ات 
حتقيق ما نتطلع �إليه من �جناز�ت 
�لكثري  ولدينا  ريادية  جناحات  �أو 
من �لفر�س �لتي �أ�صحت م�صاريع 
�لتنموية  م�صريتنا  تخدم  و�ع���دة 
وحتقق تطلعات حكومتنا �لر�صيدة 
وم��ن ه��ذه �لفر�س م��ا ه��و متعلق 
للمدن  �لرئي�صية  �لعنا�صر  باأحد 
�لذكية  �ل�����ص��ب��ك��ات  وه����ي  �ل��ذك��ي��ة 
�صبكات  ببناء  �لإم����ارة  تقوم  حيث 
�ملتكامل  �لو��صع  مبفهومها  ذكية 
�لعامل  يف  نوعها  م��ن  �صبكة  ك���اأول 
�لتوليد  �ن���ظ���م���ة  ن���ط���اق  ت��غ��ط��ي 

و�لنقل و�لتوزيع.
وحول كيفية تعزيز مدن �مل�صتقبل 
�لقت�صادية  �لتناف�صية  ل��ل��ق��درة 
�أو�صح   .. ل��ل��دول��ة  �ل��ن��م��و  وزي�����ادة 
تختلف  �مل�صتقبل  مدن  �أن  �صعادته 
ع��ن �مل����دن �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة وت��ت��م��ي��ز يف 
م��وؤ���ص��ر�ت��ه��ا و�أد�ئ����ه����ا وك��ف��اءت��ه��ا..

�صت�صاهم  �صك  بال  �لذكية  فاملدن 
�لتناف�صية  �ل�����ق�����درة  ت���ع���زي���ز  يف 
�لقت�صادية للدولة حيث �صت�صاهم 
وف�����رة �خل����دم����ات و���ص��ال���ص��ت��ه��ا يف 
�خلدمات  على  �حل�����ص��ول  �صهولة 
وم���ز�ول���ة �لأع���م���ال ب��ك��ف��اءة عالية 
�إي��ج��اب��ي يف حت�صني  �أث����ر  ول���ذل���ك 
�ل�صتثمار�ت  وجذب  �حلياة  جودة 
مكانة  وتر�صيخ  �لأم���و�ل  وروؤو����س 
�ملدينة كقطب ر�ئد للمال و�لأعمال 

عجلة  ودف���ع  تناف�صيتها  وت��ع��زي��ز 
مناحيها..  ب��ك��اف��ة  ف��ي��ه��ا  �لتنمية 
م�صادر  ت��ن��وي��ع  �أن  �إىل  م�����ص��ري� 
�ل��ط��اق��ة و���ص��م��ان ����ص��ت��د�م��ت��ه��ا هو 
�أحد �هم �لأ�ص�س للتحول للمدينة 
ي�صاهم  حيث  و�مل�صتد�مة  �لذكية 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  دم����ج 
على  �لطلب  �إد�رة  بر�مج  وتطبيق 
تعزيز  �لذكية يف  �مل��دن  �لطاقة يف 
�قت�صاد متنوع وم�صتد�م يف �ملدينة 

�لذكية.
تخفي�س  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  وون����وه 
�لطلب على �لطاقة ي�صاهم بنحو 
30 يف �ملائة بحلول 2030 حيث 
لهذ�  �ل���رت�ك���م���ي���ة  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  �أن 
�لطموح  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي  �مل�����ص��روع 
درهم  م��ل��ي��ار   30 ح����و�يل  �صتبلغ 
�إىل  �صت�صل  �ل��ع��و�ئ��د  �أن  ح��ني  يف 
حو�يل 82 مليار درهم �أي ب�صايف 
وفور�ت ت�صل �إىل 52 مليار درهم 

مبردود �قت�صادي �إيجابي.
وحول روؤيته ملدينة �مل�صتقبل ومتى 
روؤيتنا  �إن  �صعادته  ..ق��ال  �صتحقق 
للمدن �مل�صتقبل و��صحة و�لتز�منا 
�لقيادة  توجيهات  لتطبيق  و��صح 
وقد قطعنا �صوطا بعيد� يف حتقيق 
�لذكى  �ملدينة  دبي  و�صتكون  ذلك 
�لثالث  �ل�صنو�ت  خالل  �لعامل  يف 
�لقادمة �إن �صاء �هلل .. مو�صحا �أن 
ذكية  مدينة  هي  �مل�صتقبل  مدينة 
يف  وم�صتد�مة  ومت�صلة  متكاملة 
�قت�صادي  بنمو  تتمتع  م���و�رده���ا 
متعلمون  �فر�د  ويقطنها  م�صتد�م 
ومثقفون وموفورو �ل�صحة �صمن 

جمتمع متما�صك ومتكافل.
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اأخبار الإمارات
القمة احلكومية ت�ست�سيف اأول مدير تنفيذي لل�سعادة يف العامل

ج�ي�ن ل��يم: �ض��عادة م��دينة دب��ي ت��عزز اإنت��اجية �ض��كانه��ا
•• دبي-الفجر: 

�أكدت جني ليم �ملدير �لتنفيذي لل�صعادة يف موؤ�ص�صة ديليفرينغ هابيني�س 
�أن �لبحث عن �لو�صائل �لتي تن�صر �ل�صعادة وتعززها يف �ملجتمعات وبيئة 
�لعمل بات �ل�صغل �ل�صاغل لل�صركات و�حلكومات حول �لعامل يف �ل�صنو�ت 
�لقليلة �ملا�صية. جاء ذلك، خالل جل�صة بعنو�ن منوذج �ل�صعادة ، ح�صرها 
�حلكومية  �لقمة  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �ل��ي��وم  يف  و�ملهتمني  �خل���رب�ء  م��ن  ح�صد 
�أن  �أظهرت �لدر��صات  �أعمالها يف دبي �م�س.  وقالت ليم:  �لتي �ختتمت 

�ل�صركات �لتي متتلك هدفاً و��صحاً ت�صعى �إليه، تقوم باأد�ء يتجاوز باأكرث 
�أن  400 �صعف �ل�صركات �لتي ل متتلك هدفا، وميكن للحكومات  من 
تقوم بذ�ت �ل�صيء وتخلق ذ�ت �لتاأثري ، لفتة �إىل �أن دبي ��صتطاعت �أن 
حتقق �ل�صعادة على جميع �مل�صتويات �لق�صادية و�لجتماعية، و�أن ت�صبح 
ول�صك  ل�صكانها،  و�مل��زده��ر  �لهانئ  �لعي�س  �صبل  توفر  متميزة  مدينة 
�ل�صنو�ت  �لعامل خ��الل  �مل��دن يف  �أ�صعد  �إح��دى  �أن ت�صبح  دب��ي  باإمكان  �أن 
ك��اأول منوذج عاملي يف �لعامل  �خلم�س �ملقبلة . و�أ�صادت ليم مبدينة دبي 
يطبق مفهوم موؤ�صر �ل�صعادة �ليومي لقيا�س مدى ر�صى �ملتعاملني عن 

لت�صتنتج  و��صتخدمت هذه �حلقيقة  �لتي تقدم لهم،  م�صتوى �خلدمات 
�أن دبي متتلك �ملقومات �ل�صرورية لتحقيق معدلت عالية من �ل�صعادة، 
ب�صكل ميكنها من ��صتقطاب �لكفاء�ت و�ملبدعني، ويوؤكد موقعها كمدينة 
حتظى باحرت�م وتقدير �ملدن �لأخرى حول �لعامل.  و�أ�صارت ليم �إىل �أن 
�لدر��صات و�لأبحاث �أظهرت �أن �ل�صعادة تعد عن�صر�ً بالغ �لأهمية يف بناء 
�صركات ناجحة وجمتمعات مزدهرة، وقالت �إنه مبا �أن �ل�صعادة مرتبطة 
ب�صكل مبا�صر بزيادة �لإنتاجية، و�ملزيد من �لتفاعل بني �لنا�س و�أعمالهم 
و�ملجتمعات �لتي يعي�صون فيها، فاإن مهمة �لبحث عن �ل�صعادة ينبغي �أن 

تكون على ر�أ�س �أولويات جميع �لأطر�ف �ملعنية.  وقالت �أثبت �لعلم �أن 
�لنا�س ي�صيوؤون تقدير �لأمور �لتي ت�صعرهم بال�صعادة، و�أن �لرتكيز على 
عو�طفنا و�متالك هدف ن�صعى �إليه ميكن �أن يجعل �صعادتنا د�ئمة، �إل 
بال�صعادة على  �أنف�صنا يف عامل لي�صعر  �لرغم من ذلك، جند  �أنه وعلى 
�أ�صعد مما هي عليه  �أن ت�صبح حياته  �أنه باإمكانه  �أو ل يعتقد  �لإط��الق، 
�ليوم، وتظهر �لدر��صات �أن �متالك هدف �أ�صمى و�ل�صعور باأنه جزء من 
جمموعة، يجعل �لإن�صان ي�صعر ب�صعادة ز�خرة باملعاين، وهذ� هو �ملجال 

�لذي ميكن للحكومات ب�صكل خا�س �أن ت�صتثمر فيه .
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منال بنت حممد: اال�ضتثمار يف �ضنع امل�ضتقبل خيار ا�ضرتاتيجي لدولتنا واملراأة �ضريك اأ�ضيل يف ر�ضم مالحمه

خالل جل�سة التوجهات امل�ستقبلية للخدمات احلكومية 

خرباء: االأفراد والتكنولوجيا �ضيلعبون دورًا حيويًا يف ت�ضكيل حكومات امل�ضتقبل

•• دبي-وام: 

�أكدت حرم �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة 
�صمو �ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  ل��ل��م��ر�أة  دب��ي  موؤ�ص�صة  رئي�صة 
م�صاف  ب��ني  عامليا  ر�ئ���دة  مكانة  ت��ب��وء  يف  جنحت 
�لب��ت��ك��ار و�لأك����رث  ع��ل��ى  �لأك����رث ت�صجيعا  �ل����دول 
�لد�عمة  �لبيئة  توفري  جهود  يف  ومتيز�  ح�صور� 
�مل���ج���الت ل�صيما  ���ص��ت��ى  و�مل���ب���دع���ني يف  ل����الإب����د�ع 
رم��ز� من  دولتنا  �أ�صبحت  �ل��ذي  �لعمل �حلكومي 
عنا�صره  جميع  بكفاءة  و�لرت��ق��اء  تطويره  رم��وز 

ومكوناته.
وقالت �صموها �إن حجم ونوعية �مل�صاركة يف �لقمة 
دبي  يف  �أعمالها  �ختتمت  �لتي  �لثالثة  �حلكومية 
�م�س حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
دولة  �أن  رع���اه �هلل يو�صحان  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء 
قيادتها  وحكمة  روؤي���ة  بف�صل  �أ�صبحت  �لإم����ار�ت 

على  ق���ادرة  كوجهة  كبرية  بثقة  تتمتع  �لر�صيدة 
عامليا مبا  �حلكومي  �لقطاع  تطوير  عملية  ري��ادة 
منحتها  متطورة  عمل  ومناهج  �أفكار  من  تقدمه 
ج�����د�رة ل�صت�صافة  ع���ن  و�أه��ل��ت��ه��ا  �جل��م��ي��ع  ث��ق��ة 
م�صتقبل  ل�صت�صر�ف  ي��ه��دف  مو�صع  دويل  ح���و�ر 
بل وحتديد مالحمه عرب حفز  �لعمل �حلكومي 
�إحد�ث  �صاأنها  من  �لتي  �ملبتكرة  �لأفكار  وت�صجيع 
ط���ف���ر�ت ت��ط��وي��ري��ة ����ص���و�ء ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ق���در�ت 
�لأفر�د �أو �لإمكانات �أو �لبنى �لتحتية و�ملنظومات 

�خلدمية على تنوعها.
�لقمة وما حتمله من ر�صائل مهمة  وعن مدلول 
�أو�صحت �صمو �ل�صيخة منال بنت حممد �إن دولة 
�لإمار�ت �ختارت �أن يكون ��صتثمارها �حلقيقي يف 
�صنع �مل�صتقبل بدل من �نتظار �لظروف لت�صنعه 
بدعم  �ل�صرت�تيجي  �خليار  ذل��ك  يف  وم�صت  لها 
�آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ خليفة  �ل�صمو  ورعاية �صاحب 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومتابعة وت�صجيع 
�آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أخيه 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

لالأجيال  �أف�����ص��ل  غ��د  لتحقيق  �صعيا  دب���ي  ح��اك��م 
�لقادمة ..غد نو��صل فيه ما بد�أه �لآباء من جهود 
�لتطوير و�لتحديث و�لتنمية لتكون دولتنا د�ئما 
�أ�صيل يف  �صريك  �مل��ر�أة  �أن  �ملوؤكد  �ملقدمة ومن  يف 
ق��ادرة على لعب  �مل�صتقبل وه��ي  ر�صم مالمح ه��ذ� 
ه���ذ� �ل����دور يف ���ص��وء م��ا ت��وف��ره ل��ه��ا �ل���دول���ة من 

مقومات �لتمكني.
�إ�صر�ر قيادتنا �حلكيمة على  �أن  و�أ�صافت �صموها 
�لو�صول بدولة �لإمار�ت �إىل �ملرتبة �لأوىل عامليا 
�صمن خمتلف �ملجالت هو م�صدر �إلهام لنا جميعا 
ملو��صلة حتفيز طاقتنا �لإيجابية وتطوير قدر�تنا 
م�صتويات  �إىل  للو�صول  بعزمية  و�ل�صعي  �لذ�تية 
�أرقى د�ئما من �لأد�ء كل يف جمال تخ�ص�صه بينما 
تبقى �ملر�أة مطالبة د�ئما باأن تكون قدر �مل�صوؤولية 
�لتي ت�صعها على كاهلها هذه �لروؤية �لطموح و�أن 
بال�صطالع  �مل�صوؤولية  ه��ذه  م�صتوى  �إىل  تنه�س 
ب��دوره��ا ع��ل��ى �ل��وج��ه �لأك��م��ل ���ص��و�ء ك���اأم ومربية 
�ملجتمع  عنا�صر  م��ن  منتج  كعن�صر  �أو  ل��الأج��ي��ال 
قادر على �إحد�ث �أثر �إيجابي فيه حتقيقا ل�صالح 

و�لأجيال  �أبنائنا  مل�صتقبل  وخدمة  �لغايل  وطننا 
�لقادمة.

جاءت ت�صريحات �صمو رئي�صة موؤ�ص�صة دبي للمر�أة 
�حلكومية  �ل��ق��م��ة  �أع��م��ال  يف  م�صاركتها  �إط����ار  يف 
�أبنائها  مع  �م�س  زيارتها  وخ��الل  دب��ي  يف  �لثالثة 
�ملقام على هام�صها و�لذي ي�صم  �مل�صتقبل  متحف 
�جليل �جلديد من �خلدمات �حلكومية �مل�صتقبلية 
قطاعات  يف  للخدمات  مبتكرة  ت�صور�ت  ويعر�س 
�لتعليم و�ل�صحة وتخطيط �ملدن �لذكية وت�صور�ت 
جتهيز�ت  م���ن  حت��وي��ه  وم���ا  ���ص��و�رع��ه��ا  لت�صميم 
�لقدرة  �جل���م���ه���ور  م���ت���ط���ورة مت��ن��ح  م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
�خلدمات  و�جن���از  �ملعلومات  على  �حل�صول  على 
ب�صرعة و�صهولة بالغة عالوة على خمترب للبحث 
�حلكومية  باجلهات  خا�س  و�لبتكار  و�لت�صميم 
�مل�صتقبل  �صكل  تر�صم  �لتي  �لعنا�صر  من  وغريها 
�أو على �صعيد  �ملدن  �صو�ء على م�صتوى تخطيط 
�خلدمات �ملقدمة للجمهور و�أ�صاليب رفع كفاءتها 

و�صبل تي�صري �حل�صول عليها.
على  حم��م��د  ب��ن��ت  م��ن��ال  �ل�صيخة  �صمو  وت��ع��رف��ت 

�ملعرو�صات �لتي متهد للجيل �ملقبل من �خلدمات 
ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة ووقفت  �حل��ك��وم��ي��ة ���ص��م��ن 
�خلدمات  ت��ل��ك  ت�����ص��ور�ت  ت��ط��وي��ر  تفا�صيل  ع��ل��ى 
ت�صاهم يف حتقيقها  �لتي  و�لأه��د�ف  و�لتجهيز�ت 
�مل�صتقبل  يف  �لعملي  �لتطبيق  حيز  دخ��ول��ه��ا  م��ع 
و�لأث����ر �ل���ذي مي��ك��ن �أن حت��دث��ه يف ت��ع��زي��ز جهود 

�لتطوير �حلكومي.
�لتي  �حل��ك��وم��ي  �لب��ت��ك��ار  من�صة  �صموها  وز�رت   
ر����ص��د لالبتكار  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د  ي�����ص��رف عليها 
�لأوىل  للمرة  �لقمة  �حلكومي وتقام على هام�س 
�لتعرف على  �لعام وتتيح للم�صاركني فر�صة  هذ� 
�لأدو�ت و�لو�صائل و�ل�صرت�تيجيات �خلا�صة  �أهم 

بتعزيز �لبتكار �صمن �ملوؤ�ص�صات �حلكومية.
تقديرها  ع��ن  �ل��زي��ارة  خ��ت��ام  �صموها يف  و�أع��رب��ت 
�لإن�صان  خدمة  يف  و�إ�صهامه  �ملبدع  للفكر  �لكامل 
لتمكينه من حتقيق م�صتوى حياة �أف�صل وخال�س 
و�صعيهم  جهودهم  يف  بالتوفيق  للجميع  �أمنياتها 
ل��ل��ن��ا���س ظ���روف���ا حياتية  ي��ه��ي��ئ  ل���ص��ت��ح��د�ث م���ا 

�أف�صل.

•• دبي-الفجر: 

�ل�صركات  ك����ربى  م���ن  �خل������رب�ء  م���ن  ع����دد  �أك�����د 
�ل�صت�صارية �لعاملية �مل�صاركة يف �لقمة �حلكومية، 
مهماً  دور�ً  �صيلعبون  و�لتكنولوجيا  �لأف����ر�د  �أن 
�مل�صتقبل،  يف  �حل���ك���وم���ات  خ���دم���ات  ت�����ص��ك��ي��ل  يف 
م�صريين �إىل �أنه �صيتعني على قادة �مل�صتقبل تبني 
�ملتعاملني  ��صرت�تيجيات من �صاأنها �لرتكيز على 
�أدو�ت وو�صائل ناجحة لتحقيق �لأهد�ف  و�عتماد 

�ملرجوة.
�مل�صتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  جل�صة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
للخدمات �حلكومية �لتي عقدت يف ختام فعاليات 

�لدورة �لثالثة للقمة �حلكومية �لتي عقدت حتت 
و�ختتمت   ، �مل�صتقبل  حكومات  ��صت�صر�ف  �صعار 

�أعمالها �م�س �لأربعاء.
جمل�س  رئي�س  بريكرن  ب��ول  هانز  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
�إد�رة جمموعة بو�صنت �ل�صت�صارية �لعاملية، �إنه ل 
و�ح��د�ً حلكومة  �إن هنالك منوذجاً  �لقول  ميكننا 

�مل�صتقبل.
�إىل �أن طبيعة �حتياجات �ملتعاملني يف �أي  م�صري�ً 
دولة، توؤثر يف ت�صكيل منوذج �حلكومة، ومو�صحاً 
�أن �لقيادة �ملعنية ببلد مثل �ليابان، �لتي يعد �أكرث 
تختلف  �خلم�صني،  �صن  ف��وق  �صكانها  ن�صف  م��ن 
يعد  �ل��ذي  �لعربي  �لعامل  عن �حلكومة يف  متاماً 

% من �صكانه حتت �صن �خلام�صة   50 �أك��رث من 
و�لع�صرين.

و�أ����ص���اف �أن �حل��ك��وم��ة �ل��ر���ص��ي��دة ه��ي �ل��ت��ي تلبي 
�ح��ت��ي��اج��ات م��و�ط��ن��ي��ه��ا و���ص��ك��ان��ه��ا، وت��ق��وم مبرور 
�خلدمات  وحت�صني  �لأد�ء،  ج��ودة  بقيا�س  �ل��وق��ت 
�ملدير  �صاين  �صون  �أك��د  جهته،  من  تقدمها.  �لتي 
يف  �لعامة  و�خل��دم��ات  �ل�صحة  لقطاع  �لتنفيذي 
بفعالية  ت�صاهم  �لتكنولوجيا  �أن  �أك�صنت�صر  �صركة 
ب�صكل  �لعامل  بها  يعمل  �لتي  �لطريقة  تغيري  يف 
�صريع، وقال: هنالك �ليوم 4.5 مليار�ت �صخ�س 
مت�صل بالإنرتنت، بل �إن هنالك �لكثري من �لنا�س 
�ملت�صلني بالإنرتنت �أكرث ممن ميتلكون ثالجات، 

و���ص��ي��وؤث��ر �ل���ع���امل �ل��رق��م��ي ت����اأث����ري�ً ع��م��ي��ق��اً على 
�لطريقة �لتي حتكم بها �لبلد�ن م�صتقباًل .

�مل�صتقبل  يف  �ل��ن��اح��ج��ة  �حل��ك��وم��ات  �أن  و�أ����ص���اف: 
وت�صيري  ع��م��ل  �آل��ي��ات  يتمثل يف  ���ص��ت��و�ج��ه حت��دي��اً 
تتمتع  �أن  ي��ت��ع��ني  �ل����ذي  �لإل����ك����رتوين،  �ل��ف�����ص��اء 
ع��ن��ا���ص��ره وخ��دم��ات��ه د�ئ���م���اً ب��احل��م��اي��ة لأن����ه �أمر 
�إن  يقول  بتقرير  م�صت�صهد�ً   ، وق��ان��وين  ���ص��روري 
�ل�صكان يف �لإمار�ت �صتزد�د ثقتهم يف  من   93%
تتمتع  �لرقمية  ف�صاء�تهم  كانت  ما  �إذ�  �حلكومة 

بالأمن و�حلماية.
�لقطاع  م��دي��ر  م��اك��م��ي��الن  ب���ول  ق���ال  ذل����ك،  �إىل 
�لقادة  �إن  مد�خلته،  يف   ، ديلويت  �صركة  يف  �لعام 

�حلوكمة  يف  �مل�صتفادة  �ل��درو���س  تعلم  باإمكانهم 
من �لتكنولوجيا، م�صري�ً �إىل �أن حكومة �مل�صتقبل 
للتعديل  قابل  نظام  تكون مثل  �أن  �صيتعني عليها 
يكون  �أن  �إىل  و�صتحتاج   ، و�ت�صون  مثل  و�لتكيف 
�لبتكار  توظيف  على  قادر  تطبيقي  تعليم  لديها 

يف �صنع قو�عد و�أنظمة تت�صم باملرونة.
�لبيانات  م��ث��ل  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أن  م��اك��م��ي��الن  وذك�����ر 
توفري  على  ت�صاعد  �أن  ميكن  وحتليلها  �ل�صخمة 
�حللول، لأن هذه �لبيانات هي عبارة عن معلومات 
�لنتائج  توقع  يف  منها  و�ل�صتفادة  حتليلها  ميكن 
�ل�صحية  �لرعاية  �لقطاعات مثل  لعدد كبري من 

و�ل�صر�ئب. 

وزارة العمل تعر�س عرب من�ضة القمة احلكومية نظاما ذكيا يزيد كفاءة وفاعلية عمليات التفتي�س على املن�ضاآت
•• دبي-وام:

نظاما  �ل���ع���م���ل  وز�رة  ع���ر����ص���ت 
�ملن�صاآت  ع��ل��ى  �ل��ذك��ي  للتفتي�س 
خ������الل ج���ل�������ص���ة  �ب����ت����ك����ار�ت من 
�لإم���ار�ت  - عرب من�صة �لبتكار 
�لقمة  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا  �ل����ت����ي   -
مع  بالتن�صيق  دب��ي  يف  �حلكومية 
لالبتكار  ر��صد  بن  حممد  مركز 
�جلل�صة  ح�������ص���ر  �حل�����ك�����وم�����ي. 
.. �صعادة مبارك �صعيد  �حلو�رية 
و  �لعمل  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ظ��اه��ري 
���ص��ع��ادة ط���ارق ل��وت��اه وك��ي��ل وز�رة 
�لوطني  �ملجل�س  ل�صوؤون  �لدولة 
�لحتادي وعدد من �مل�صوؤولني يف 
و�ملهتمني  �لعمل و�خلرب�ء  وز�رة 
ماهر  وق��ال  �لقمة.  يف  �مل�صاركني 

ل�صركاء  �ل��ت��اب��ع��ة  �لأن��ظ��م��ة  م���ن 
ت��رت��ب��ط معهم  �ل���ذي���ن  �ل��������وز�رة 
�لد�خلية  وز�رة  مثل  �لكرتونيا 
�لقت�صادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  دو�ئ�����ر  و 
وغ��ريه��ا م��ن �جل��ه��ات �حلكومية 
�ل�صلة.  ذ�ت  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة 
يقوم  �لنظام  �أن  �لعوبد  و�أ���ص��اف 
بناء على عمليات حتليل �لبيانات 
.. بت�صنيف �ملن�صاآت وفقا لدرجة 
�خلطورة �صمن خم�صة م�صتويات 
و من ثم حتديد �أولويات �ملتابعة 
ل��ل��م��ف��ت�����ص��ني ب�����ص��ك��ل ي���وم���ي من 
خالل �أجهزة تفتي�س ذكية ت�صمن 
�لتفتي�س  �إج����ر�ء�ت  ودق��ة  �صرعة 
و�أ�صار  �مل�صتهدفة.  �ملن�صاآت  على 
�ل���ذي دخ���ل حيز  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �ىل 
�صاأنه  من  ع��ام  نحو  قبل  �لتنفيذ 

�لعوبد وكيل وز�رة �لعمل �مل�صاعد 
�جلل�صة  خ��الل   - �لعمل  ل�صوؤون 
�لفال�صي  ع������ادل  �أد�ره���������ا  �ل���ت���ي 
�مل�����ص��ت�����ص��ار يف م���رك���ز حم��م��د بن 
ر����ص��د ل��الب��ت��ك��ار �حل��ك��وم��ي - �إن 
ن���ظ���ام �ل��ت��ف��ت��ي�����س �ل���ذك���ي �ل���ذي 
يعترب �لأول من نوعه يف �ملنطقة 
ع��م��ل��ه على  م����ر�ح����ل  ي��ع��ت��م��د يف 
�مل�صجلة  �مل��ن�����ص��اآت  ب��ي��ان��ات  حتليل 
بالعتماد  �ل��ع��م��ل  وز�رة  ل����دى 
ع��ل��ى �أن��ظ��م��ت��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة مثل 
و�ل�صكاوى  �لأج���ور  حماية  نظام 
�لعمل  ت�������ص���اري���ح  و  �ل���ع���م���ال���ي���ة 
�لذ�تي  �لتقييم  نظامي  بجانب 
�ل��ع��م��ل وغريها  و�لن��ق��ط��اع ع��ن 
حتليل  �ىل  �إ�صافة  �لأنظمة  من 
��صتقاوؤها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات 

�أحد�ث نقلة نوعية يف عمل قطاع 
�لتفتي�س يف وز�رة �لعمل ل �صيما 
�لبالغ  �ملفت�صني  عدد  قلة  ظل  يف 
مفت�صا   360 ن��ح��و  جم��م��وع��ه��م 
�مل�صجلة  �ملن�صاآت  مقارنة مع عدد 
�ل��ب��ال��غ جمموعها  �ل�����وز�رة  ل���دى 
ن��ح��و 314 �أل����ف م��ن�����ص��اأة. و�أك���د 
ل�صوؤون  �مل�����ص��اع��د  �ل�����وز�رة  وك��ي��ل 
يحقق  �ل���ن���ظ���ام  �أن  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
ك��ف��اءة عالية من  ذ�ت  خم��رج��ات 
�ل�صلبية  �مل��ع��ط��ي��ات  ق����ر�ءة  ح��ي��ث 
تلقائي  ب�����ص��ك��ل  �ل��ع��م��ل  ���ص��وق  يف 
نحو  �لتفتي�س  عمليات  وتوجيه 
�لن�صبي  �ل�����ص����ت����ق����ر�ر  حت���ق���ي���ق 
لل�صوق..ف�صال عن تطوير كفاءة 
�أد�ء �ملفت�صني يف �مليد�ن و توحيد 
بيانات  و�يجاد قاعدة  �جر�ء�تهم 

�صخمة لدى �لوز�رة حتتوي على 
و�لعمال  �ملن�صاآت  تفا�صيل  جميع 

و�أمت����ت����ة ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ف��ت��ي�����س و 
حت��ق��ي��ق ع��ن�����ص��ر �ل���ص��ت��ب��اق��ي��ة يف 

متابعة �ملن�صاآت و�لتنبوؤ بامل�صكالت 
و�صرعة �جناز و�صبط �ملخالفات. 

�ضقر غبا�س: فوز العمل بجائزة اأف�ضل خدمة حكومية عرب 
الهاتف املحمول ي�ضكل حتديا وحافزا لالرتقاء بخدماتها

•• دبى-وام: 

وز�رة  ف��وز  �إن  �لعمل  وزي��ر  غبا�س  �صقر  معايل  ق��ال 
�لهاتف  ع��رب  حكومية  خدمة  �أف�صل  بجائزة  �لعمل 
ي�صكل حتديا  و�لتجارة  �لقت�صاد  �ملحمول عن قطاع 
�ملتو��صل  �لرت��ق��اء  نحو  �حلثيث  لل�صعي  لها  وحافز� 
�أعلى  وف���ق  للمتعاملني  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
درج��ات �لتميز و�جل��ودة مبا يلبي تطلعاتهم ويحقق 
�لعمل  منظومة  �صمن  بفاعلية  و�مل�صاهمة  ر�صاهم 
ت�صتهدف  �لتي  �ل�صرت�تيجيات  ترجمة  يف  �حلكومي 
�لتحول �ىل �حلكومة �لذكية وتر�صيخ وتعزيز مكانة 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة كوجهة ر�ئدة يف جميع 
�ملجالت. و�أكد معاليه يف ت�صريح �أدىل به �م�س عقب 
�لع�����الن ع���ن ج���و�ئ���ز �أف�����ص��ل خ��دم��ة ح��ك��وم��ي��ة عرب 
�لقمة �حلكومية  �أع��م��ال  خ��ت��ام  �مل��ح��م��ول يف  �ل��ه��ات��ف 

من  متنوعة  باقة  توفري  على  �لعمل  وز�رة  حر�س   -
خدماتها عرب �لتطبيقات �لذكية وفق روؤية متكاملة 
تتيح للمتعاملني �لو�صول �ىل تلك �خلدمات ب�صهولة 
وي�صر وعلى مد�ر �ل�صاعة وذلك ��صتجابة لتوجيهات 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
لنا  ي�صكل  �ل��ذي  �ل��ري��ادي  �صموه  لفكر  وترجمة  �هلل 

�ملحفز و�لد�فع لتحقيق �لتميز و�لنجاح.
�ل�����دوؤوب لفريق  �ل��ع��م��ل  وث��م��ن م��ع��ايل �صقر غ��ب��ا���س 
�ملتو��صل  و�صعيهم  �لعمل  وز�رة  يف  �خلدمات  تطوير 
ل��ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات وت��ب�����ص��ي��ط �لج������ر�ء�ت ل �صيما 
�إحدى  ت�صكل  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �لتطبيقات  خ���الل  م��ن 
و�أ���ص��اد بجهود  �ل����وز�رة..  �أه��م قنو�ت تقدمي خدمات 
�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �جل��ائ��زة .. مهنئا �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ا يف 

خمتلف �لفئات. 

اأخبار ال�ضاعة: قيادة اإماراتية ا�ضتثنائية
•• اأبوظبي -وام: 

�أبلغ و�أ�صدق تعليق على �لكلمة �لرئي�صية  �إن  �ل�صاعة   �أخبار  قالت ن�صرة  
للفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة �أمام �لقمة �حلكومية يف دورتها �لثالثة .. 
ذلك �لذي كتبه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي على تويرت قائال :  �إن حممد بن 
ز�يد �أخذ من حكمة �ملوؤ�ص�س وهمته وعزمه وقربه من �أبناء �صعبه و��صفا 
وحتت   . تاريخية  �إمار�تية  جل�صة  باأنها  �صموه  فيها  حتدث  �لتي  �جلل�صة 
عنو�ن قيادة �إمار�تية ��صتثنائية �أكدت �أن �لفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان �أ�صر قلوب وعقول كل من ��صتمع �إىل كلمته �لتاريخية 
من �ملو�طنني وغري �ملو�طنني ملا متيزت به من عمق يف �لطرح وو�صوح يف 
�لروؤية وما ك�صفت عنه من جو�نب �إن�صانية ر�قية لدى �صموه حتى �إنه كان 
حري�صا على �أن يذكر بال�صم �أبناء �لوطن �ملخل�صني �لذين لبو� ند�ءه من 
دون تاأخري �صو�ء يف �ملا�صي �أو �حلا�صر وخا�صة �أولئك �لذين �أ�صرو� على 
�لنخر�ط يف �أد�ء �خلدمة �لوطنية..على �لرغم من �أنهم غري م�صمولني 
كبري�  تقدير�  لق��ت  �لكلمة  �أن  م�صيفة   .. �لقانونية  �لناحية  م��ن  فيها 
من �مل�صاركني يف �لقمة �لذين مل�صو� عن قرب �أحد جو�نب متيز �لتجربة 
حمورها  و��صحة  روؤي���ة  �صاحبة  ق��ي��ادة  وج��ود  وه��و  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتنموية 
للدر��صات  �لإم���ار�ت  مركز  ي�صدرها  �لتي   - �لن�صرة  و�أو�صحت  �لإن�صان. 

بن  �ل�صيخ حممد  �صمو  �أول  �لفريق  كلمة  �أن   - �ل�صرت�تيجية  �لبحوث  و 
ز�يد �آل نهيان عربت بو�صوح عن قيادة ��صتثنائية قريبة من �صعبها ووفية 
له وموؤمنة بقدرته على �صنع �لتميز و�لتقدم .. قيادة تعترب �لإن�صان هو 
�لرثوة �حلقيقية و�ل�صتثمار فيه هو �ل�صتثمار �لأمثل و تفكر وتخطط 
خلم�صني �صنة قادمة و ترى �أن �لتعليم هو �أ�صا�س �لتقدم و يجب �أن تكون 
دولة  و�أن  �لقادمة   25 �ل���  لل�صنو�ت  ب�صاأنه  و��صحة  ��صرت�تيجية  هناك 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قوية بوحدتها وباأبنائها �لذين يحبون وطنهم 
وقيادتهم. وبينت �أن �لتفاعل غري �مل�صبوق مع �لكلمة عرب و�صائل �لتو��صل 
�لتي متيز  �ل�صمات  �أه��م  يعرب عن  �ملو�طنني  قبل  �لجتماعي خا�صة من 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحتفظ لها وحدتها و��صتقر�رها وتنميتها 
وهو �لتفاعل �خلالق بني �لقيادة و�ل�صعب حيث ي�صعر كل مو�طن �أيا كان 
ر�أ�س  �أولوياتها وعلى  �أن قيادته ت�صعه يف قمة  �أر���س �لوطن  موقعه على 
�هتماماتها و�أنه حمور تفكريها للحا�صر و�مل�صتقبل ف�صال عن �أنه قريب 
منها ت�صعر بتطلعاته و�آماله و�حتياجاته وتعمل على حتقيقها و�ل�صتجابة 
�أخبار �ل�صاعة  يف ختام مقالها �لفتتاحي..�أن كلمة �لفريق  لها. و�أك��دت  
�أول �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أمام �لقمة �حلكومية مبا �نطوت 
هذ�  مب�صتقبل  �لثقة  على  عميقة..تبعث  ومعان  مهمة  ر�صائل  من  عليه 
�لوطن و توؤكد �أنه يف �أيد �أمينة وخمل�صة و�أنه ما�س يف طريقه لتحقيق 
�أهد�فه يف �لتنمية �مل�صتد�مة �لقائمة على �ملعرفة و�أن ��صمه �صيظل مقرتنا 

باملركز �لأول على �لدو�م. 
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•• ال�سارقة-وام: 

�ف��ت��ت��ح ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ �ل��دك��ت��ور �صلطان 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن 
�ل�����ص��ارق��ة ���ص��ب��اح �م�������س- ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و �ل�صيخ 
�صلطان بن حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل عهد 
�ل�صابع  �لوطني  �ملعر�س   - �ل�صارقة  حاكم  ونائب 
وقام   . �ل�����ص��ارق��ة  �ك�صبو  فيمركز  ع�صرللتوظف 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
�إيذ�نا  �لتقليدي  �ل�صريط  ق�س  بعد  و  �لقا�صمي- 
�أرجاء  يف  بجولة  للمعر�س-  �لر�صمي  بالفتتاح 
ومف�صل  و�ف  ���ص��رح  �إىل  �صموه  و��صتمع  �ملعر�س 
يف  �لتوطني  جهود  عن  بالأجنحة  �مل�صوؤولني  من 
يقدمونها  �لتي  و�لفر�س  وموؤ�ص�صاتهم  دو�ئرهم 
ويهدف   . �ملعر�س  خ��الل  و�مل��و�ط��ن��ات  للمو�طنني 
�ملو�طنة  �ل���ك���و�در  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  �إىل  �مل��ع��ر���س 

ل��ي��و�ك��ب��و� متطلبات  �ل�����ص��ب��اب  م���ن  و�خل���ري���ج���ني 
و�حتياجات �صوق �لعمل �لإمار�تي كونهم �لدعامة 
�لدورة  يف  ي�صارك  و   . �ملجتمع  خلدمة  �لرئي�صية 
مائة  للتوظف  �لوطني  للمعر�س  ع�صرة  �ل�صابعة 
موؤ�ص�صة وجهة متثل �مل�صارف و�لبنوك و�لوز�ر�ت 
و�لدو�ئر �حلكومية و�لقو�ت �مل�صلحة بكل فروعها 
و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �خلا�صة  �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة  و�ل�����ص��رك��ات 
تظاهرة  يف  وغريها  و�ل�صر�فة  �لتاأمني  و�صركات 
توطني  �ملتخ�ص�صة يف  �مل��ع��ار���س  ب��ني  �لأك���رب  ه��ي 
�أمام  ف��ر���س عمل ج��دي��دة  �ل��وظ��ائ��ف وذل���ك لفتح 
�لوطني  �ملعر�س  وينظم   . و�مل��و�ط��ن��ات  �ملو�طنني 
�ل�����ص��اب��ع ع�����ص��ر ل��ل��ت��وظ��ف ك���ل م���ن م���رك���ز �ك�صبو 
�ل�صارقة وغرفة جتارة و�صناعة �ل�صارقة بالتعاون 
و�مل�صرفية  �ملالية  للدر��صات  �لم���ار�ت  معهد  مع 
�مل�صريف  �لقطاع  يف  �لب�صرية  �مل��و�رد  تنمية  وجلنة 
�ل�صارقة  �ل�صمو حاكم  �فتتح �صاحب  كما  و�مل��ايل. 

�مل�صاحب  �ل������دويل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
ملعر�س �لتوظف و�لذي ي�صهد م�صاركة و��صعة من 
�لعار�صني  من  �صموه  و��صتمع  و�ملعاهد  �جلامعات 
و�أهمية  �لتعليم  قطاع  يف  للتطور  توقعاتهم  عن 
�لتعليم وح��اج��ات �ملجتمع  ب��ني خم��رج��ات  �ل��رب��ط 
للتوظف  ع�صر  �ل�صابع  �لوطني  �ملعر�س  وي�صم   .
ومعر�س �لتعليم �لدويل �للذ�ن ت�صتمر فعالياتهما 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  م��ن  ع���دد�  �أي���ام  ث��الث��ة 
يف �ل��دول��ة وع���دد م��ن دول �ل��ع��امل وت��ت��ن��وع بر�مج 
�لتخ�ص�صات �حلديثة  �لعديد من  �لعار�صني بني 
�لتي تلبي �حتياجات �صوق �لعمل . ور�فق �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي 
ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة و�صمو �ل�صيخ 
�صلطان بن حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل عهد 
ونائب حاكم �ل�صارقة خالل �جلولة كل من �ل�صيخ 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�صمي  �صقر  بن  ع�صام  بن  خالد 

�ل���ط���ري�ن �مل����دين ب��ال�����ص��ارق��ة و�ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
و�لتنمية  �لإح�صاء  د�ئ��رة  ثانريئي�س  �آل  �هلل  عبد 
رئي�س  �ل�صيخ  بن  �أحمد  ر��صد  و�صعادة  �ملجتمعية 
�ل���دي���و�ن �لأم�����ريي ب��ال�����ص��ارق��ة و���ص��ع��ادة عبد�هلل 
غرفة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ع��وي�����س  ���ص��ل��ط��ان 
�ل�صارقة  �إك�صبو  ومركز  �ل�صارقة  و�صناعة  جت��ارة 
�ملجل�س  رئي�س  طليعة  ب��ن  �صلطان  ر����ص��د  و�صعادة 
�ل��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة �ل�����ص��ارق��ة و���ص��ع��ادة ط���ارق �صلطان 
و�صعادة  �لب�صرية  �مل����و�رد  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  خ���ادم  ب��ن 
عبد�لعزيز حمد ترمي م�صت�صار �لرئي�س �لتنفيذي 
لالت�صالت مدير عام �ت�صالت للمناطق �ل�صمالية 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  �ل��رئ��ي�����س  �مل��دف��ع  و���ص��ع��ادة �صيف 
�لدو�ئر  روؤ�صاء ومدر�ء  �ل�صارقة وعدد من  �ك�صبو 
جمل�س  و�أع�����ص��اء  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  و�ملوؤ�ص�صات 
و�لقياد�ت  �ل�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة 
رئي�س  �لعوي�س  �صلطان  عبد�هلل  وقال   . �مل�صرفية 

�ل�صارقة  ���ص��ن��اع��ة  و  جت����ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
ومركز �إك�صبو �ل�صارقة .. �إن حكومة دولة �لإمار�ت 
قد �أطلقت �لعديد من �ملبادر�ت �لتي �أكدت �أهمية 
�ل��ت��وط��ني و�أن ه��ذ� �مل��ع��ر���س ي��اأت��ي يف ه��ذ� �لطار 
�أه����م م��ع��ار���س �ل��ت��وظ��ي��ف و�لتوطني  ل��ي��ك��ون م��ن 
وت�����ص��ارك ف��ي��ه �ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤ���ص�����ص��ات و�جلهات 
على  �إي��ج��اب��ا  �صينعك�س  مم��ا  و�خل��ا���ص��ة  �حلكومية 
حجم �لفر�س �ملتاحة للعمل �لتي �صتعر�س خالل 
�لرئي�س  �ملدفع  �صيف  �صعادة  وق��ال   . �ملعر�س  �أي��ام 
�لتنفيذي ملركز �ك�صبو �ل�صارقة �أن معر�س �لتوظف 
�لتطوير يف  على  �ل�صابقة  �ل��دور�ت  حر�س خالل 
�لد�ء وتنوع �مل�صاركات .. متوقعا من هذ� �ملنطلق 
�أن يكون معر�س هذ� �لعام مميز� نظر� للم�صاركة 
�لو��صعة من �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �مل�صاركة به و�لتي 
�لتي  �لتوطني  بق�صية  �مل��ت��ز�ي��د  �له��ت��م��ام  تعك�س 
�ملوؤ�ص�صات و�لدو�ئر يف �لدولة  �أ�صبحت هدفا لكل 

يف ظل توجيهات قيادتنا �لر�صيدة �لتي تعمل على 
توفري فر�س �لعمل للمو�طنني وفتح كل جمالت 
باأن �لقطاع �مل�صريف و�ملايل  �أمامهم . ونوه  �لعمل 
كان �صباقا يف حتقيق �أعلى ن�صب �لتوطني و�أ�صبح 
�ملدفع  و�أو���ص��ح  �ل��ق��ط��اع��ات.  لباقي  �إل��ه��ام  م�صدر 
مع  للتوظف  �لوطني  �ملعر�س  �نعقاد  ت��ز�م��ن  �أن 
�لتكامل  من  نوعا  يحقق  �لعايل  �لتعليم  معر�س 
و�أولياء  �ل�صباب  م��ن  �ل���زو�ر  �أم���ام  �ملعر�صني  ب��ني 
�لأمور للتعرف على توجهات �صوق �لعمل وحاجاته 
�لدر��صات  لنوعية  �لختيار  فر�س  لهم  يوفر  مما 
 . �مل�صتقبلية  �ل��ع��م��ل  متطلبات  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  �ل��ت��ي 
�لتعليم  �لدويل موؤ�ص�صات  �لتعليم  وي�صم معر�س 
�لعايل يف دولة �لم��ار�ت و�لعديد من دول �لعامل 
ذ�ت  �لتعليم  موؤ�ص�صات  على  للتعرف  فر�صة  وه��و 
مع  للتو��صل  �ملنا�صبة  و�لتكاليف  �لعالية  �لكفاءة 

�خلرب�ء و�لتعرف على خيار�ت �مل�صتقبل �ملهني. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ت��ف��ق��د �ل����ل����و�ء ع���ل���ي ع����ب����د�هلل بن 
�صرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
ر�أ�س �خليمة ق�صم �لنقل و�مل�صاغل، 
��صرت�تيجية  مبادرة  �صمن  وذل��ك 
�لتفتي�س  )تعزيز  �لد�خلية  وز�رة 
خطة  �صمن  و  �ل�����ص��رط��ي(  للعمل 

�ل��ت��و����ص��ل �ل��د�خ��ل��ي ب��ني �ل��ق��ادة و 
كافة م�صتويات �لعمل، حيث ر�فقه 
خالل �جلولة �لعميد جمال �أحمد 
�لطري مدير عام �ملو�رد و�خلدمات 

�مل�صاندة، وعدد من �ل�صباط. 
و�ط����ل����ع �ل���ق���ائ���د �ل����ع����ام �جل���ول���ة 
�ل��ت��ف��ق��دي��ة �مل���ي���د�ن���ي���ة ع��ل��ى �صري 
�مل�صاغل  و  �ل��ن��ق��ل  ق�صم  يف  �ل��ع��م��ل 

مدى  و  ب���ه،  �ملتبعة  �لإج������ر�ء�ت  و 
�لدعم  ل��ت��ق��دمي  �لق�صم  ����ص��ت��ع��د�د 
�للوج�صتي �ملطلوب لكافة �لإد�ر�ت 
يف خمتلف �لظروف،كما ��صتعر�س 
�صعادته �أهم �ملعوقات �لتي تعرت�س 
�لعمل و �لوقوف عليها و تذليلها، 
و و�صع �حللول �ملنا�صبة و�ل�صريعة 
�لعمل  �ن�����ص��ي��اب��ي��ة  ت�����ص��م��ن  �ل���ت���ي 

و �إجن�����ازه ب��ال�����ص��ك��ل �مل��ط��ل��وب، مبا 
�لأمني  و  �ل�صرطي  �لعمل  ي��خ��دم 
�للو�ء  ق��ام  ����ص���و�ء.   كما  على ح��د 
ع��ل��ي ع��ب��د�هلل ب��ن ع��ل��و�ن بتكرمي 
عدد من موظفي �لق�صم �ملتميزين 
معر�س  يف  و�مل�صاركني  �لعمل،  يف 
�أكد �صعادته  �إبد�عي، وقد  �صاركني 
خالل زيارته على �صرورة تطبيق 

وز�رة  م���ب���ادر�ت  و  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�ل��د�خ��ل��ي��ة يف جم����ال �ل��ت��ط��وي��ر و 
�لرتقاء  بهدف  �مل�صتمر  �لتح�صني 
و  �ل�������ص���رط���ي  �لأد�ء  مب�������ص���ت���وى 
�ملختلفة  �خل�����دم�����ات  مب�������ص���ت���وى 
�ملمار�صات  �أف�����ص��ل  وف��ق   ، �مل��ق��دم��ة 
م�صتوى  ع��ل��ى  �مل��ن��ف��ذة  و  �مل��ط��ب��ق��ة 

�لوز�رة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ل�صيخ  ���ص��م��و  �ل��ف��ري��ق  حت���ت رع���اي���ة 
�صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية،  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
لالإنرتنت  �لعاملي  �ليوم  مع  وتز�مناً 
) �إنرتنت �أكرث�ً �أمناً( �أطلقت �للجنة 
وز�رة  يف  �ل���ط���ف���ل  حل���م���اي���ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
���ص��ع��ار ) معاً  �ل��د�خ��ل��ي��ة حملة حت��ت 
�أف�صل  �لإم���ار�ت  �لإنرتنت يف  جنعل 
��صتخد�ماً(، ومن هذ� �ملنطلق �أطلقت 
�لقيادة �لعامة ل�صرطة ر�أ�س �خليمة 
�خليمة  ر�أ����س  منطقة  م��ع  بالتعاون 
لطالب  ت��وع��وي��ة  �لتعليمية،حملة 
�مل����د�ر�����س ح����ول خماطر  و ط��ال��ب��ات 
�لن���رتن���ت و �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��رتت��ب��ة على 
�ل�صتخد�م �ل�صيئ ل�صبكة �لنرتنت. 
م��رو�ن عبد�هلل جكه  �ملقدم  و�أو���ص��ح 

و�لعالقات  �لإع�������الم  �إد�رة  م���دي���ر 
باأن  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س  ب�صرطة  �ل��ع��ام��ة 
تنظيم هذه �حلملة ياأتي من منطلق 

ح��ر���س ���ص��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة على 
�لطلبة  �أب��ن��ائ��ه��ا  ب���ني  �ل���وع���ي  ن�����ص��ر 
�ل���ن���اج���م���ة م����ن ور�ء  �مل���خ���اط���ر  ع����ن 

�ل�صتخد�م �ل�صيئ لالإنرتنت، وتبيان 
�ل��ت��ي قد  �ل��ك��ب��رية و �ملهمة  �ل��ف��و�ئ��د 
�لأمثل  �ل�صتخد�م  من  عليهم  تعود 

و �جليد للمعلومات و �خلدمات �لتي 
ف�صاًل  �لعنكبوتية،  �ل�صبكة  تقدمها 
�لتكنولوجية  �لأخ��ط��ار  تو�صيح  عن 
�ملبتكرة  �لإج���ر�م���ي���ة  �لأ����ص���ال���ي���ب  و 
�لإنرتنت  �ل��ت��ي مي��ار���ص��ه��ا جم��رم��ي 
ل�صتغالل بر�ءة �لأطفال و خد�عهم 
ليقعو� فري�صة �صهلة لبتز�زهم.  كما 
�إد�رة �لإعالم و�لعالقات  �أ�صار مدير 
�لعامة على �لدور �لكبري �لذي يقع 
�لأم���ور يف توجيه  �أول��ي��اء  على عاتق 
�أب��ن��ائ��ه��م ن��ح��و �ل����ص���ت���خ���د�م �لآم����ن 
�حلديثة،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  و  ل���الإن���رتن���ت 
من  �ل�صتخد�م  �صوء  من  وحمايتهم 
قبل  من  �ل�صتغالل  �صوء  �أو  قبلهم، 
�لآخ��ري��ن، وذل��ك م��ن خ��الل تدريب 
خ�صو�صيتهم،  حماية  على  �لأب��ن��اء 
بيانات  �أو  معلومات  �أي��ة  ن�صر  وع��دم 
عرب  غ��ريه��ا  �أو  �صخ�صية  ���ص��ور  �أو 

�لنرتنت ميكن �أن ي�صاء ��صتغاللها، 
و ك���ذل���ك �حل����ر�����س ع���ل���ى ت��ق��ن��ني و 
و  ��صتخد�م �لنرتنت  �أوق��ات  حتديد 
�لتقنيات �حلديثة، و �لعمل على بناء 
عالقة �إيجابية مع �لأبناء ، ومتابعة 
�أو بيانات  ما ي�صل �إليهم من ر�صائل 
مع  �لتعامل  كيفية  على  تدريبهم  و 

�أ�صار  و  �ل��ه��وي��ة.   جمهولة  �لر�صائل 
�مل��ق��دم م����رو�ن ج��ك��ه ب��اأن��ه مت �إع���د�د 
خطة لن�صر ثقافة �ل�صتخد�م �لأمثل 
كافة  �مل��د�ر���س  طلبة  ب��ني  لالإنرتنت 
�صباط  من  كبري  ع��دد  فيها  ي�صارك 
�لإد�ر�ت،  خم��ت��ل��ف  م����ن  �ل�������ص���رط���ة 
توعوية  ب���رو����ص���ور�ت  ت��وزي��ع  تت�صمن 

بد�أها  �مل��د�ر���س  �إل��ق��اء حما�صر�ت يف  و 
�أم�س �لعقيد �أحمد �صعيد �لنقبي رئي�س 
ق�صم �لهند�صة �ملرورية و �لنقيب مانع 
�لتوعية  ف��رع  ف��ار���س �خل��اط��ري مدير 
ن�صر  �أي�صاً  و  �لإع��الم��ي��ة،  و �حل��م��الت 
وقنو�ت  و�صائل  ع��رب  توعوية  ع��ب��ار�ت 

�لتو��صل �لجتماعي .  

•• املنطقة الغربية-وام: 
�لإ�صالمية  ل�������ص���وؤون  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ك���رم���ت 
مدينة  م��رك��ز  م�صابقة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  و�لأوق�����اف 
بنات  و  بنني   - �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  لتحفيظ  ز�ي���د 
وك���ب���ار �ل�����ص��ن - وذل����ك خ���الل �لح��ت��ف��ال �لذي 
�أقامه فرع �لهيئة يف �ملنطقة �لغربية م�صاء �أم�س 
�لثقافة  ل��وز�رة  �لثقايف  �ملركز  �لول على م�صرح 
و�ل�صباب وتنمية �ملجتمع. ح�صر �حلفل �صلطان 
ز�ي����د �مل���زروع���ي م��دي��ر ف���رع �ل��ه��ي��ئ��ة يف �ملنطقة 
ومينا  و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور  و�أولياء  �لغربية 

�مل��ن�����ص��وري رئ��ي�����س �صعبة م��ر�ك��ز حتفيظ  ���ص��امل 
�ملزروعي  ز�ي��د  و�أ���ص��اد �صلطان  �ل��ك��رمي.  �ل��ق��ر�آن 
�لإ�صالمية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  ف��رع  مدير 
بتناف�س  �ملنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  يف  و�لأوق�����اف 
ز�ي��د يف حفظ  �لأب��ن��اء يف م�صابقة مركز مدينة 
كتاب �هلل .. م�صري� �إىل دعم �لهيئة لهذ� �جلانب 
كثري� من خالل توفري �مل�صاجد و�ملر�كز لإتاحة 
يغر�س  مم��ا  �هلل  ك��ت��اب  حلفظ  للن�سء  �لفر�صة 
فهيم �خلري و�لعطاء ليكونو� بذرة طيبة وذلك 
�نطالقا من توجيهات �لقيادة �لر�صيدة . وحث 
�لآباء و�لأمهات بالهتمام بالبناء لأن رعايتهم 

وح�صن  بالدين  �إل  تكتمل  ل  وم�صوؤولية  �أم��ان��ة 
�خل��ل��ق و�أو����ص���اه���م ب��اله��ت��م��ام ب��رتب��ي��ه��م تربية 
ح�صنة وحثهم على �ملو�ظبة على ح�صور حلقات 
�ملر�كز  �لدينية يف  و�ل��درو���س  �هلل  كتاب  حتفيظ 
�إىل  �ل�صكر  ووج��ه  �لغربية.  باملنطقة  و�مل�صاجد 
من  قدموه  وما  �مل�صروع  هذ�  يف  �صاهمو�  �لذين 
دع���م م���ادي وم��ع��ن��وي وم��ت��اب��ع��ة مم��ا ح��ق��ق جناح 
�مل�صاركة  على  �لأب��ن��اء  �إق��ب��ال  يف  و�أ�صهم  �مل�صروع 
. ويف خ��ت��ام �حلفل  �ل��ك��رمي  ك��ت��اب �هلل  يف حفظ 
�مل�صابقة  يف  �لفائزين  و�لبنات  �لبنني  تكرمي  مت 

وتكرمي كبار �ل�صن من حفظة كتاب �هلل. 

•• عجمان -وام:

بعجمان  �لأ���ص��ن��ان  لطب  �لتخ�ص�صي  �مل��رك��ز  ب��د�أ 
و�لأ�صنان  �لفم  �صحة  حملة  من  �لثانية  �ملرحلة 
�ل�صارقة  باإمارة  �ملد�ر�س �خلا�صة  ت�صتهدف  �لتي 
وذلك  �لتعليمية  �ل�صارقة  منطقة  مع  بالتن�صيق 
و�لأ�صنان  �لفم  �صحة  حول  �لتوعية  ن�صر  بهدف 
لت�صبح منط  �لأ�صنان  تر�صيخ مفهوم غ�صيل  مع 

حياة كالأمناط �حلياتية �لأخرى.
�ملركز  تغطية  بعد  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  �ط���الق  وي��اأت��ي 

خالل  عجمان  ب��اإم��ارة  �خلا�صة  �مل��د�ر���س  لقطاع 
�لعام �ملا�صي.

�ل�صام�صي  �آمنة  �لدكتورة  �ملركز  مديرة  وقالت 
مدر�صة  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أوىل  �إن 
من  �ل�صارقة  ب��اإم��ارة  �خلا�صة  �ل�صالح  �ل��ر����ص��د 
قبل �لدكتورة مرمي مال �هلل وطبيبات �لمتياز 
مرمي  و�لدكتورة  �صعيد  حمد  م�صاعل  �لدكتورة 
عبد�ل�صمد  م����رمي  و�ل���دك���ت���ورة  �ل�����ص��ب��ت  ح��م��د 

و�لدكتورة �لرمي عبد�هلل ح�صن.
و�أ�صافت �أنه مت خالل هذه �حلملة �جر�ء فح�س 

�لتا�صع  �ل�صف  م��ن  طالبة   26 لأ�صنان  مبدئي 
طالبة   80 ح�صرها  تثقيفية  حما�ص�رة  و�إل��ق��اء 
�ل�صياء  مدر�صة  �إىل  �حلملة  فريق  �نتقل  بعدها 

�لعلمية �خلا�صة حيث مت فح�س 44 طالبة.
�ملركز  �أن  �ىل  �ل�صام�صي  �آمنة  �لدكتورة  و�أ�صارت 
�أخرى  خ��ا���ص��ة  م��در���ص��ة   11 م��ع  بالتن�صيق  ق���ام 
بال�صارقة �صتغطيها �حلملة خالل �لربع �ل�صنوي 
�لأول لعام 2015 مبعدل زيارة �أ�صبوعية و�حدة 
خورفكان  مبدينة  �خلا�صة  �مل��د�ر���س  جانب  �إىل 

�لتابعة لإمارة �ل�صارقة. 

•• ال�سارقة-وام:

�أ����ص���در ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ �ل��دك��ت��ور �صلطان 
حاكم  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  ب��ن 
 2015 ل�صنة   7 رق��م  �لم���ريي  �ملر�صوم  �ل�صارقة 
ب�صاأن �إجر�ء �لتعد�د �لعام لل�صكان و�مل�صاكن وح�صر 

�ملن�صاآت يف �إمارة �ل�صارقة.
لالإ�صر�ف  عليا  جلنة  تن�صاأ  �أن  على  �ملر�صوم  ون�س 
على �لتعد�د وت�صمى �للجنة �لعليا للتعد�د �ل�صكاين 

يف �لإمارة على �أن ي�صدر بت�صكيل �للجنة قر�ر من 
توفري  �إىل  �ل��ت��ع��د�د  وي��ه��دف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي.  �ملجل�س 
بيانات �إح�صائية دقيقة موثوق فيها حول �لأو�صاع 
و�لزر�عية  و�ل�صكانية  و�لجتماعية  �لقت�صادية 
و�لبيئية و�لطاقة وغريها من �لقطاعات يف �إمارة 
�ل�صارقة. كما ن�س �ملر�صوم على �أن يبد�أ �لتعد�د يف 
ويعمل  2015م  �أكتوبر   20 من  �عتبار�  �لإم���ارة 
تاريخ �صدوره وين�صر يف  �عتبار� من  �ملر�صوم  بهذ� 

�جلريدة �لر�صمية. 

حاكم ال�ضارقة ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا ب�ضاأن اإجراء 
التعداد العام لل�ضكان وامل�ضاكن وح�ضر املن�ضاآت 

املنتدى االإ�ضالمي يف ال�ضارقة..
مبادرة  ف�ضاء للقراء  

�ضلطان القا�ضمي يفتتح املعر�س الوطني ال�ضابع ع�ضر للتوظف ومعر�س التعليم الدويل

•• ال�سارقة-وام:

يطلق �ملنتدى �لإ�صالمي يف �ل�صارقة �ليوم  �خلمي�س  مبادرة  ف�صاء للقر�ءة  �لثقافية 
. ويعرف ماجد بو�صليبي �أمني عام �ملنتدى �لإ�صالمي خالل موؤمتر �صحفي يعقده 
�لد�عمة..وذلك يف مقر  �إىل �جلهات  �إ�صافة  �لتنفيذ  �إىل  �لفكرة  باملبادرة من  �ليوم 
مو��صيع  �مل��ب��ادرة  ت�صمل  و   . ل��ل��رت�ث  �ل�صارقة  معهد  �ل�صارقة  يف  �جلامعية  �ملدينة 
متنوعة للثقافة �لإ�صالمية تخدم توجهات �ملنتدى خلدمة �لرت�ث �لإ�صالمي �لأ�صيل 
و خا�صة ما يتعلق بعلوم �للغة و تاأهيل �لطلبة و تعريفهم مبهار�ت �لبحث �لعلمي 

وغريها من �لعناوين �لتي تعزز توجهات �لإمارة جتاه �لعلوم و�لفنون �لإ�صالمية. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ملولت  على  �صابق  وق��ت  يف  �ل��ب��ل��دي��ة   د�ئ���رة  عممت 
�لتدخني  مبنع  فيها  �لعاملة  �صوب  �لكويف  ومقاهي 
يف �صوء �لقانون �لحتادي، �لذي يحظر �لتدخني يف 
�لأماكن �ملغلقة مو�صحة �ن  خمالفة ذلك ت�صتوجب 

�لعقوبة بالغر�مة و�لغالق  .
يف  �ل�صحة  �د�رة  �صبطت  تفتي�صية   حملة  وخ���الل 
�ل�صماح   مبخالفة  مقهيني  �ملا�صية   �لقليلة  �لأي���ام 

لزبائنهما ممار�صة �لتدخني  .   
وي��ح��ظ��ر �ل��ق��ان��ون �لحت�����ادي مم��ار���ص��ة �ل��ت��دخ��ني يف 

�ملو�قع و�ملر�فق �لعامة �ملغلقة، ومنها �ملر�كز �لتجارية 
�ل��ع��ام��ة وحماية  �ل�����ص��ح��ة  و �مل����ولت ، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 
�لتبغ  ��صتن�صاق دخان  �ملدخنني يف عدم  حلقوق غري 
باأنو�عه وجتنب �لأ�صر�ر �ل�صحية، �لتي يت�صبب بها 
. وبح�صب خليفة  مكتوم مدير �د�رة �ل�صحة �لعامة  
�ن �د�رته مل حتدد قيمة �لغر�مة �ملالية على  �ملقهيني 
�ملخالفني �للذ�ن يقعان يف مركزين جتاريني مولني 
خمتلفني، وهما فرعان للعالمة �لتجارية و�ملوؤ�ص�صة 
ذ�تها، يف حني جاءت عملية تفتي�س �ملن�صاأتني و�صبط 
�ملخالفة فيهما يف �صوء �صكوى تقدم بها �أحد �لأهايل 

بحق �أحد �ملقهيني.

بلدية راأ�س اخليمة حتظر التدخني   يف االأماكن املغلقة

خالل جولة تفتي�سية 

قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة يوؤكد على اأهمية احللول ال�ضريعة   

حماية الأبنائنا 

�ضرطة راأ�س اخليمة تطلق حملة معا النرتنت اأف�ضل ا�ضتخداما 

الهيئة العامة ل�ضوؤون االإ�ضالمية واالأوقاف تكرم 
الفائزين يف م�ضابقة حتفيظ القراآن الكرمي 

اطالق املرحلة الثانية من حملة �ضحة الفم واالأ�ضنان 
مبدار�س ال�ضارقة اخلا�ضة
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•• اأبوظبي-وام: 

�أك����د �ل��ع��ق��ي��د �خل��ب��ري �ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م �لدبل 
�لطالب  لتمكني  خليفة  لربنامج  �ل��ع��ام  �ملن�صق 
  3 �صي  �ل�صايرب  مل�صابقة   �لثالثة  �لن�صخة  �أن   ..
�صمن  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
�حتفالت �لإمار�ت ب� �ليوم �لعاملي لالإنرتنت  .. 
تر�صخ �لوعي لدى �لطلبة بثقافة �ل�صالمة على 
�صبكة �لإنرتنت و تدعم بر�مج ومبادر�ت حماية 
وقال  �لعنكبوتية.  �ل�صبكة  خماطر  م��ن  �لن�سء 
�إن  �صايرب �صي 3  تعزز �لفعاليات �لتي تقام على 
م�صتوى �لدولة حتت �صعار معا لنجعل �لإنرتنت 
 35 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  مب�صاركة  ��صتخد�ما  �أف�����ص��ل 
�خلا�س  و�لقطاع  وحملية  �حتادية  وهيئة  وز�رة 
ي�����ص��رف عليها  �ل���ت���ي  ف��ع��ال��ي��ات �لح��ت��ف��ال��ي��ة  يف 
موؤكد�  �أق����در  �ل��ط��الب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج 
�أه��م��ي��ة ت��وح��ي��د �جل���ه���ود و�ل��ع��م��ل ���ص��م��ن نطاق 
�لتوعية  ن�صر  يف  �لقطاعات  جميع  مع  �ل�صر�كة 

وتر�صيخ مفهوم �ل�صتخد�مات �ملثلى لالإنرتنت. 
�أح��دث تطور� هائال يف  �لإن��رتن��ت  �أن  �إىل  ولفت 
يف  وجوهريا  جذريا  تغيري�  و�أح���دث  كله  �لعامل 
ت�صيري  يف  كبري  ب�صكل  و�أ���ص��ه��م  �ملجتمعات  و�ق���ع 
�إىل  وت��ط��رق  و�لأخ��ب��ار  �ملعلومات  على  �حل�صول 
�لبع�س ل�صيما مع  بع�صهم  �لأف��ر�د مع  تو��صل 
�حل�صول  �صهلت  �لتي  �لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  �نت�صار 
على خدمات �لإنرتنت يف كل زم��ان ومكان. من 
�لرتبية  وز�رة  وكيل  �لكو�س  �أم��ل  قالت  جانبها 
�ملدر�صية.. و�لبيئة  لالأن�صطة  �مل�صاعد  و�لتعليم 
 .. �صي3   �صايرب  م�صابقة   و�أه����د�ف  حم���اور  �إن 
�لطالب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  م��ع  تتما�صى 
على  قادرين  رقميا  موؤهلني  مو�طنني  بتخريج 
�لف�صاء  م��ع  تعاملهم  �أث��ن��اء  �مل�����ص��وؤول��ي��ات  حتمل 
تتخاطب  �لتي  �ملجالت  �لإل��ك��رتوين يف خمتلف 
�ملقبول  �لتعامل  �أدو�ت  و�إك�صابهم  �ل�صايرب  بلغة 
�إطالق  �أن  و�أك���دت  �لإل��ك��رتون��ي��ة.  �ل�صبكات  على 
يزيد  للتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  �صمن  �مل�صابقة 

على  ويحفز  �لثقة  عليها  وي�صفي  �أهميتها  من 
ويكفل  مناف�صاتها  م��ع  �لنطاق  و����ص��ع  �ل��ت��ج��اوب 
من  �نطلقت  �لتي  �لأه���د�ف  حتقيق  يف  جناحها 
وثمنت  و�أهد�فها  �مل�صابقة  بفكرة  م�صيدة  �أجلها 
ب��وي��ن��ت لال�صت�صار�ت  ن��ول��ي��دج  م��وؤ���ص�����ص��ة   ج��ه��ود 
�ل�صركاء  ع��ل��ي��ه��ا وج��م��ي��ع  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  
�إىل  و�أ���ص��ارت   . �حليوية  �مل�صابقة  لهذه  و�ل��رع��اة 
�أن متكن طلبة �ملد�ر�س من �أدو�ت �لع�صر ولغته 
وتقنياته .. و�أبرزها تعامله �لآمن و�لحرت�يف مع 
�لتي   21 �لقرن  �أهم مهار�ت  �أحد  �لإنرتنت هو 
تعمل �لوز�رة على �إك�صابها للطلبة باأ�صاليب �أكرث 
�لإثر�ئية  و�مل��ق��رر�ت  �ملناهج  خ��الل  وم��ن  تطور� 
و�لأن�صطة �لطالبية وغريها من �لفعاليات �لتي 
تركز على ربط مهار�ت �لطالب بو�قعه وم�صتقبله 
وم��ا يتطلبه ذل��ك م��ن م��ه��ار�ت وع��ل��وم ومعارف 
�أجو�ء  توفري  تعمل على  �ل��وز�رة  �أن  و�أو�صحت   .
تناف�صية يف �ملجتمع �ملدر�صي ل�صيما بني �لطلبة 
على  و�لإق���ب���ال  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لتنمية  على  وح��ف��زه��م 

�مل�صاركة بفاعلية يف �مل�صابقات و�ملناف�صات �ملحلية 
للمناف�صات  و�مل��ه��م  �حلقيقي  �مل��دخ��ل  بو�صفها 
�ملت�صلة  و�لعاملية  و�لإقليمية  �لعربية  و�لأوملبياد 
مب��ج��الت �ل��ع��ل��وم و�ل��ث��ق��اف��ة وخم��ت��ل��ف �ملجالت 
م�صابقة  معتربة  �لريا�صية  فيها  مب��ا  �لأخ����رى 
�مل�����ص��اب��ق��ات �لعلمية  3 و�ح����دة م��ن  ���ص��ي  ���ص��اي��رب 
م�صلحة  يف  م���ب���ا����ص���رة  ت�����ص��ب  �ل���ت���ي  �مل���ت���ق���دم���ة 
�لطالب وخا�صة �أنها مرتبطة مبهار�ت �لتعامل 
�لتكنولوجيا و�لن��رتن��ت وم��ا يحيط  م��ع  �لآم���ن 
بالتقنيات من حتديات وق�صايا . ويف �ل�صياق ذ�ته 
�إد�رة �حللول  �لنيادي رئي�س  قال �لدكتور حامد 
لال�صت�صار�ت  بوينت  ن��ول��ي��دج  ب�صركة  �ملعرفية 
�لتعليمية �إن م�صاركتنا تاأتي للتاأكيد على �أهمية 
ن�صر ثقافة �ل�صالمة على �صبكة �لإنرتنت ل�صيما 
تنبيههم  و�صرورة  و�ملر�هقني  للطالب  بالن�صبة 
ل��ل��م��م��ار���ص��ات و�ل�����ص��ل��وك��ي��ات �خل��اط��ئ��ة �ل��ت��ي من 
�لآخرين  و�صالمة  ب�صالمتهم  �لإ���ص��ر�ر  �صاأنها 
�لعديد  هناك  �أن  و�أ�صاف  �لإنرتنت.  �صبكة  على 

من �ملمار�صات �لتي قد تكون �صحيحة �أو ب�صيطة 
يف ظاهرها ولكنها يف �جلانب �لآخر قد تكون ذ�ت 
عو�قب �جتماعية وقانونية خطرة جد� ويتوجب 
علينا جميعا �أخذ �حليطة و�حلذر و�لتنبيه مبثل 
وهو  �لأب���رز  �حل��دث  �ىل  �إ�صافة  �ملمار�صات  تلك 
�لثالثة  �ل����دورة   3 �صي  �صايرب  م�صابقة  �إط���الق 
مب�صاركة مد�ر�س وز�رة �لرتبية و�لتعليم ومعاهد 
�لثانوية  و�مل���د�ر����س  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��ف��ن��ي��ة. وق���ال حم��م��د �مل�����ص��ك��ري م��دي��ر �حللول 
لال�صت�صار�ت  بوينت  نوليدج  �صركة  يف  �ملعرفية 
 200 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ت��دري��ب  �إن���ه مت  �لتعليمية 
حماور  ع��ل��ى  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  يف  معلم 
توعيتهم  و  �صي3   �صايرب  م�صابقة   و�أ�صا�صيات 
بالأخطار و�لثغر�ت �لأمنية �لتي يتوجب �لنتباه 
لها م�صري� �إىل �لتوعية عرب ور�س على م�صتوى 
�لدولة من خالل �خت�صا�صيي تدريب معتمدين 
علي عو�س  و�أو�صح  بوينت.  نوليدج  �صركة  لدى 
�أع����اآ�إز  �أن    .. 3 �هلل م��دي��ر ب��رن��ام��ج ���ص��اي��رب ���ص��ي 

هي  �لإل��ك��رتوين   �لتو��صل  ثقافة  �صهادة   .. �أ3 
�ل�صتخد�م  ت�صجع  �لعامل  يف  نوعها  من  �لأوىل 
م�صتخدمى  م��ن  لت�صبح  للتكنولوجيا  �ملنا�صب 
�لن����رتن����ت �لأذك����ي����اء �مل���ه���رة ع���ن ط���ري���ق �صبكة 
وت�صميمها  ت��ط��وي��ره��ا  ومت  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لرقمى  ب��امل��ج��ال  م��و�ط��ن��ني  ل��ت��اأه��ي��ل  خ�صي�صا 
لربنامج  �لتعليمي  �ملنهاج  مر�جعة  �إىل  م�صري� 
�صايرب �صي 3  بالتعاون مع جامعة خليفة. وتابع 
�أن �لربنامج �لتدريبي يركز على �لتوعية باآد�ب 
�لإنرتنت و�أخالقياتها و�لتوعية بقانون �جلر�ئم 
�لإلكرتونية �لحتادي لدولة �لإمار�ت و�لتوعية 
�لإيجابي  و�ل�صتخد�م  �ملعلومات  �أمن  باأ�صا�صيات 
فهم  �إىل  ويتطرق  �لجتماعي  �لتو��صل  لو�صائل 
عو�قب �لت�صرف غري �مل�صوؤول يف عامل �لإنرتنت 
و�ل���وق���وف ع��ل��ى ب��ع�����س �حل����الت �ل��ت��ي وق��ع��ت يف 
�ملجتمع �لإمار�تي ومناق�صتها ل�صتخال�س �لعرب 
يح�صل  �لتدريبي  �لربنامج  نهاية  ويف  و�لفو�ئد 

�ملتدربون على �صهادة معتمدة.

•• اأبوظبي-وام: 

نفذت هيئة �لهالل �لأحمر �لمار�تي 
عدد� من �مل�صاريع �لإنتاجية �ل�صغرية 
لالأ�صر �ل�صعيفة يف كاز�خ�صتان بهدف 
توفري م�صادر دخل ثابتة لها تعينها 
و  �لقت�صادية  ظروفها  حت�صني  على 

�لجتماعية.
وقامت �لهيئة عرب مكتبها يف مدينة 
�لكاز�خية  �لأ�صر  مئات  بتمليك  �ملاآتا 
 295 ت�صمنت  �صغرية  �إنتاج  و�صائل 
حلوب  ب��ق��رة   25 و  خ��ي��اط��ة  ماكينة 
�إىل جانب تقدمي م�صاعد�ت �إن�صانية 
و  معاقني  م��ن  �صعفا  �لأ���ص��د  للفئات 
ع���دد� من  �ل��ت��وزي��ع  و���ص��م��ل  م�صنني. 
وهي   �مل��اآت��ا  ملحافظة  �لتابعة  �ملناطق 
وكا�صكلني  وك��ب�����ص��ي��غ��اي  ت��ل��دك��ورق��ان 
�إي�����ص��ي��ك و�ن��ب��ك�����ص��ي كز�خ  و ط��ل��غ��ار و 
�أو����ص���ر�ل  و  ق��ا���ص��ي��ك  و  �أو����ص���ت���وب���ي  و 

و ���ص��ارق��ان��د وه����ي ع���ب���ارة ع���ن قرى 
ومناطق نائية ويو�جه �صكانها ظروفا 
على  ي��ع��ت��م��دون  و  �صعبة  �ق��ت�����ص��ادي��ة 
�أولتهم  لذ�  �ملا�صية  تربية  و  �لزر�عة 

�لهيئة عناية خا�صة و تو�جدت بينهم 
ي��ق��دم خدماته  �ل����ذي  ع���رب م��ك��ت��ب��ه��ا 
�لإن�صانية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  لهم 
�لرب�مج  و  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�������ص���اري���ع  و 

�ملو�صمية.
نائب  �ل�صام�صي  ر����ص��د  حميد  وق���ال 
�لأمني �لعام للم�صاعد�ت �لدولية يف 
�لهيئة �إن هيئة �لهالل �لأحمر تركز 

�ل�صر�ئح  ق����درة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
مو�جهة  ع��ل��ى  �ل�����ص��ع��ي��ف��ة  و�ل���ف���ئ���ات 
خالل  م��ن  �ل�صعبة  �حل��ي��اة  ظ���روف 
متليكها و�صائل �إنتاج تدر عليها دخال 
�حلياتية  م�صتلزماتها  لتوفري  ثابتا 
�مل�صاعد�ت  ع��ل��ى  �لع��ت��م��اد  م��ن  ب���دل 
.. م�صري�  �ملبا�صرة  و�لعينية  �لنقدية 
�مل�صاريع  ه��ذه  ن��ف��ذت  �لهيئة  �أن  �إىل 
�ل�صاحات منها فل�صطني  يف عدد من 
جدو�ها  و�أثبتت  �ليمن  و  وباك�صتان 
�لتي  �لأ���ص��ر  يف تغيري جم��رى ح��ي��اة 
تعتمد  و�أ���ص��ب��ح��ت  م��ن��ه��ا  ����ص��ت��ف��ادت 
عن  �أو�صاعها  وحت�صنت  نف�صها  على 
�لهيئة  �أن  �ل�صام�صي  و�أك��د  قبل.  ذي 
تويل بر�جمها �لإن�صانية وم�صاريعها 
�هتماما  ك��از�خ�����ص��ت��ان  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
هناك  �ل�صاحة  لظروف  نظر�  كبري� 
�لهيئة  م�����ص��وؤول��ي��ة  م���ن  و�ن���ط���الق���ا 
و�ل�صر�ئح  �ل��ف��ئ��ات  جت���اه  �لإن�����ص��ان��ي��ة 

�لتي تو�جه حتديات �إن�صانية كثرية.
و�صعا يف  ت��دخ��ر  ل��ن  �لهيئة  �إن  وق���ال 
عرب  �لكاز�خي  �ل�صعب  مع  �لتو��صل 
�ل��دع��م و�مل�صاندة  �مل��زي��د م��ن  ت��ق��دمي 
تطلعات  تلبي  �لتي  �مل�صاريع  وتنفيذ 
�ل�صاحة هناك و �لتي ما ز�لت حتتاج 

ملد يد �لعون و �مل�صاعدة.
جدير بالذكر �أن هيئة �لهالل �لأحمر 
�فتتحت مكتبها يف �ملاآتا عام 1995 
و�لإ�صر�ف  �لإغاثية  عملياتها  لإد�رة 
�ملبا�صر على بر�جمها �لإن�صانية ومنذ 
ذلك �لوقت ي�صطلع �ملكتب بدور مهم 
يف تعزيز جهود �لهيئة �لإن�صانية على 
كبري  ب�صكل  ..و�صاهم  هناك  �ل�صاحة 
يف ت��و���ص��ي��ع م��ظ��ل��ة �مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من 
�لإن�صانية  وخدماتها  �لهيئة  بر�مج 
من  �لكثري  ونفذ  �ل��ك��از�خ��ي  لل�صعب 
�إن�صاء  �لتي �صملت  �لتنموية  �مل�صاريع 
عدد من �ملد�ر�س و �لعياد�ت �ل�صحية 

وتوفري م�صادر �ملياه يف �ملناطق �لتي 
�إ�صافة  �جل��ان��ب  ه��ذ�  �صحا يف  ت��ع��اين 

�إىل �مل�صاريع �ملو�صمية وبر�مج كفالة 
�لأيتام .

•• ابوظبي-الفجر:

يقدم جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية 
جم���م���وع���ة م���ت���م���ي���زة م����ن �خل���دم���ات 
�ل��ب��ي��ط��ري��ة يف م��ه��رج��ان ���ص��ل��ط��ان بن 
يقام  �ل����ذي   2015 �ل���رت�ث���ي  ز�ي����د 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�ل�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
رئ��ي�����س �ل����دول����ة رئ��ي�����س ن�����ادي ت���ر�ث 
�لإمار�ت مبدينة �صويحان، وذلك من 
خالل توفريه جمموعة من �خلدمات 
�ملتو�جدة  لالإبل  و�لعالجية  �لوقائية 

على �أر�س �حلدث.
ويت�صمن �ملكان عيادة بيطرية متنقلة 
وخم���ت���رًب� يف �أر�����س �مل��وق��ع م��ن �أجل 
و�صرعة  �لإج���������ر�ء�ت  �إمت�����ام  ���ص��ه��ول��ة 
�أن  مي��ك��ن  منطقة  �أي  �إىل  �لن��ت��ق��ال 

حتتاج للخدمات �لبيطرية.
وت�����ص��م �ل���ع���ي���ادة ف��ري��ق ع��م��ل يتكون 
م���ن ع����دد م���ن �لأط����ب����اء و�لإد�ري��������ني 
كل  تقدمي  يف  ي�صاعدون  و�ملمر�صني 
و�لعالجية  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لأدوي�����ة  �أن����و�ع 
�ل���ت���ي حت���ت���اج �إل���ي���ه���ا �لإب������ل �ل���ت���ي قد 
تتعر�س لأي طارئ �صحي، كما يقوم 
�مل�صاركة  �لإب��ل  بفح�س  ا  �أي�صً �لفريق 

يف �أ�صو�ط �ملحالب للتاأكد من �صالمة 
�ل�صحة  ل�صروط  ومطابقتها  �إنتاجها 
و�لتاأكد من خلوها من �أي �أمر��س قد 
�حلليب.  متناويل  على  خطر�  ت�صكل 
�لنوق  ع��ل��ى  �ل��ف��ح�����س  ي��خ��ت�����ص��ر  ول 
يف  �مل�صاركة  �لإب��ل  ي�صمل  بل  �حللوب، 
�صباق �لإبل �لرت�ثي، �إىل جانب توفري 

معلومات �إر�صادية وتوعوية لأ�صحاب 
�لإبل لتمكينهم من �لعناية بها ب�صكل 

�صحي و�صليم.
�لدكتور  ي��ق��ول  �ل��ف��ح�����س  �آل��ي��ة  وع���ن 
ت�صليم  يتم  م��ب��ارك:  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
�لتاأكد  وب��ع��د  �لت�صبيه  للجنة  �ملطية 
خلط  �أو  تهجني  �أي  م��ن  خ��ل��وه��ا  م��ن 

و�لتاأكد  بفح�صها  ن��ق��وم  �ل���دم���اء،  يف 
م�صابقة  يف  للم�صاركة  جاهزيتها  من 
بعد  �ل��رت�ث��ي،  �لإب���ل  و�صباق  �ملحالب 
�ل�صريحة  ع����ن  �ل���ب���ح���ث  ي���ت���م  ذل�����ك 
عدم  ح��ال  ويف  م�صجلة،  �أنها  و�لتاأكد 
ب����زرع �صريحة  ن��ق��وم  ���ص��ري��ح��ة  وج����ود 

لرتقيم �ملطية. 

م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى �أك�����د �مل���ب���ارك �أن 
�لإقبال على �لطب �لبيطري �حلديث 
من قبل �ملالك متز�يد جر�ء �لنتائج 
على  �أك��د  كما  عليها،  يح�صلون  �لتى 
�مل�صاركة  �لإبل  مدى �لهتمام ب�صحة 
يف ك��اف��ة �مل�����ص��اب��ق��ات م��ن ق��ب��ل �للجنة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �صمو  ت���رج���م���ًة  �مل��ن��ظ��م��ة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  �ل�����ص��ي��خ 
�ملحالب، وحتدث  وخا�صة يف م�صابقة 
عن �صروط �مل�صابقة �ل�صحية بالقول: 
�إن من �أهم �صروط �مل�صابقة خلو �لإبل 
و�لبور�صيال  �لفطرية  �لأم��ر����س  من 
�ل�صرع  ي��ك��ون  و�أن  �أك����ر�ون  وف��ريو���س 
�لإبل  تغذية  متنع  كما  جيدة،  بحالة 
م���ن �أ���ص��ح��اب��ه��ا ب��ع��د ����ص��ت��الم��ه��ا من 
�لتغذية  تكون  �أن  على  �للجنة  ط��رف 
�إىل  م�صري�ً  �ملهرجان،  جلنة  قبل  من 
�حرت�فية  �أك��رث  �أ�صبحت  �مل�صابقة  �أن 
�لبيطري  و�لفح�س  �ل�����ص��روط  بهذه 
�ل����دق����ي����ق،  و�أ������ص�����اف ه���ن���اك فح�س 
للحليب ومدى مو�ءمته لال�صتخد�م، 
وخلوه من �أي مو�د �أو �أدوية قد توؤثر 
على جودته.  وعن �يجابيات �لفح�س 
م�صابقة  ���ص��اه��م��ت  ق�����ال:  �ل��ب��ي��ط��ري 
�ملحالب �صمن فعاليات �ملهرجان حتت 

�لإ�صر�ف �لبيطري �ملخت�س، يف زيادة 
مبيعات �لإبل �حللوب، وتز�يد �هتمام 
�لتعليمات  و�ت���ب���اع  ب��ه��ا  �لإب����ل  م���الك 
�لتي  و�لغذ�ئية  �ل�صحية  و�لإر���ص��اد�ت 
لدى  �حل��ل��ي��ب  ن�صبة  زي����ادة  يف  ت�صهم 
�مل�صابقة  ���ص��روط  �صاهمت  كما  �لإب���ل، 
�لنوق  ن���ظ���اف���ة  ب�������ص���رورة  �خل���ا����ص���ة 
�مل�����ص��ارك��ة وخ��ل��وه��ا م��ن �لأم���ر�����س يف 
بالإبل  �مل���ت���ز�ي���د  �ل�����ص��ح��ي  �له���ت���م���ام 
ون��ظ��اف��ت��ه��ا ل�����ص��م��ان م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
�ل�صباق، وهي �أحد �لأهد�ف �مل�صرتكة 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  بني 

و�للجنة �ملنظمة للمهرجان. 
�لر�س  �لفريق على عمليات  ويحر�س 

�لوقاية  ب��غ��ر���س  �ل��ع��زب  يف  �مل�صتمرة 
من �لأمر��س �خلارجية مثل �جلرب 
وو���ص��ع �لإب���ل �مل�صاركة و�مل��ت��و�ج��دة يف 
موقع �ملهرجان حتت �لرقابة �لطبية 
�أي��ة خطورة منها  و�صمان عدم وج��ود 

�أوعليها.
�ل��ت��اب��ع للعيادة  �ل��ع��م��ل  وي��ن��ف��ذ ف��ري��ق 
�خل����دم����ات  ج����ان����ب  �إىل  �ل���ب���ي���ط���ري���ة 
�لوقائية و�لعالجية - بر�مج توعوية 
�مل�صاركني  �لإب������ل  مل����الك  وت��ع��ري��ف��ي��ة 
وذلك للتوعية بالأمر��س �لتي ميكن 
�أن ت�صيب �لإبل وكيفية �لتعامل معها 
لالرتقاء  و�ل���ع���الج  �ل���وق���اي���ة  وط����رق 
�ملهرجان  زو�ر  وتعريف  �ملربني  بوعي 

�لعاملية يف  �ملمار�صات  و�أح��دث  باأف�صل 
تت�صمن  و�ل��ت��ي  �ل��ع��زب،  �إد�رة  جم��ال 
�إد�رة �صحة �لقطيع بتح�صني �ملو��صي 
و�لطفيليات  �حل�������ص���ر�ت  وم��ك��اف��ح��ة 
باأف�صل  ب��ال��ت��ع��ري��ف  ت��غ��ذي��ت��ه  و�إد�رة 
ممار�صات �إطعام �حليو�نات بالأعالف 
�لعنا�صر  حت����ت����وي  �ل����ت����ي  �مل�����رك�����زة 
�ل�������ص���روري���ة خ����الل كافة  و�مل���ك���ون���ات 
�إىل جانب  و�إن��ت��اج��ه��ا،  م��ر�ح��ل منوها 
�إد�رة �لتخل�س من �لنفايات مبا فيها 
�أف�صل  وحت��دي��د  �لنافقة  �حل��ي��و�ن��ات 
و�صائل و�أوقات �لتلقيح وطرق �ختيار 
و�أغر��س  ت��ت��ن��ا���ص��ب  �ل��ت��ي  �ل�����ص��اللت 

�لرتبية �ملختلفة.

•• باري�س-وام:

�أعرب وزير �لد�خلية �لفرن�صي برنار كازنوف عن 
�صكر بالده لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة 
وت�صامنها  فرن�صا  ج��ان��ب  �إىل  ل��وق��وف��ه��ا  و�صعبا 
�لتي  �لع�صيبة  �لفرت�ت  لها خالل  ودعمها  معها 
�لهجوم  خلفية  على  باري�س  �لعا�صمة  �جتازتها 
�لد�مي على �صحيفة �صاريل �إيبدو وما تبعه من 
هجمات يف �أماكن متفرقة من �لعا�صمة �لفرن�صية 

و�صو�حيها ما �أ�صفر عن م�صرع 12 �صخ�صا.
�أنباء  لوكالة  ح��دي��ث  يف  �لفرن�صي  �ل��وزي��ر  وق���ال 
�لإم��ار�ت  و�م عقب مباحثات �أجر�ها مع �لفريق 
�صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

�أم�س  باري�س  يف  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�لول �إن دولة �لإم��ار�ت كانت خري �صديق وخري 
فرن�صا  عا�صتها  �لتي  �لع�صيبة  �لظروف  يف  �صند 
و�ل�صعب �لفرن�صي ..وكانت من �أو�ئل �لدول �لتي 
قدمت تعازيها �حلارة يف �صحايا �لعمل �لإرهابي 
و�أ�صاف معايل برنار كازنوف  �أنه لي�س لالإرهاب 
مكان �أوزمان �أو دين �أو مذهب ومكافحة �لأعمال 
�لإرهابية باتت �أولوية تتطلب جهد� دوليا للحد 
من �أخطارها و�صول �إىل �لق�صاء عليها نهائيا .. 
موؤكد� �إ�صر�ر فرن�صا ودولة �لإمار�ت على �لعمل 
ل�صرب  بينهما  �لأم���ن���ي  �ل��ت��ع��اون  وت��ن�����ص��ي��ق  م��ع��ا 

�لإرهاب و�جتثاثه من جذوره .
�لتعاون  طبيعة  بخ�صو�س  ���ص��وؤ�ل  على  رده  ويف 

وتقوية  �لإره����اب  ملكافحة  �لبلدين  ب��ني  �لأم��ن��ي 
�لعالقات بينهما يف �ملجال �لأمني مبا يخدم �أمن 
و �صالمة �ل�صعبني ..قال وزير �لد�خلية �لفرن�صي 
�إنه ناق�س مع �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد 
بني  �لأم��ن��ي  �لتن�صيق  تطوير  �صبل  كل  نهيان  �آل 

�لبلدين خا�صة فيما يتعلق مبحاربة �لإرهاب.
بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  للفريق  عرب  �أن��ه  و�أ���ص��اف 
ف��رن�����ص��ا وحكومتها  �م��ت��ن��ان  ع��ن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ل��وق��وف  �صكرها  وعميق 

�ملتحدة �إىل جانب فرن�صا.
�لإمار�ت  بدولة  فرن�صا  عالقة  �أن  معاليه  و�أك��د 
�لثقة  من  �صلبة  �أ�ص�س  على  مبنية  قوية  عالقة 
..حيث مل�صت فرن�صا هذ� خالل مرورها بلحظات 

ع�����ص��ي��ب��ة م���ن خ����الل �ل���ه���ج���وم �لإره����اب����ي �ل���ذي 
..ويف  وجرحهم  �لفرن�صيني  و�صدم  له  تعر�صت 
جديد  م��ن  تنه�س  �أن  ��صتطاعت  نف�صه  �ل��وق��ت 

بف�صل �إر�دة وقوة �جلمهورية �لفرن�صية.
�إىل جانب فرن�صا  �لإم���ار�ت وقفت  �أن  و�أ���ص��ار �ىل 
ودع��م��ت��ه��ا م��ن خ���الل ع��الق��ة �ل�����ص��د�ق��ة و�لثقة 
�ل��ت��ي ت��رب��ط �ل��ب��ل��دي��ن ..وق�����ال : ن��ح��ن م�صرون 
على مو��صلة حربنا على �لإرهاب ونحتاج خلربة 
�لإم��ار�ت وجهدها و تعاونها معنا ملا يربطنا بها 

من عالقة حمبة وود وثقة و تبادل وتعاون .
و�أو�صح �أن �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل 
�لإمار�ت  وقوف  �ملباحثات عن  نهيان عرب خالل 
�مل�����ص��رتك��ة على  �حل�����رب  ف��رن�����ص��ا يف  ج���ان���ب  �إىل 

�لإره����اب �ل��ت��ي ه��ي ح��رب يخو�صها �ل��ب��ل��د�ن معا 
و�صوف يربحانها معا .

وك����ان وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ف��رن�����ص��ي ق���د ب��ح��ث مع 
�لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان �صبل 
ت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات �ل��ق��وي��ة و�مل��ت��ي��ن��ة �ل��ت��ي جتمع 
�لتي  �لق�صايا  ب�صاأن  بينهما  و�لتن�صيق  �لبلدين 
باجلانب  تتعلق  �لتي  تلك  خا�صة  �لبلدين  تهم 

�لأمني و�حلرب على �لإرهاب.
وع���رب �ل��ف��ري��ق ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل 
�أم��ل��ه يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة �لفرن�صي ع��ن  ن��ه��ي��ان ل��وزي��ر 
�ملحنة  ت��ل��ك  �لفرن�صية  �جل��م��ه��وري��ة  ت��ت��ج��اوز  �أن 
مبزيد من �لوحدة �لوطنية و�ملحافظة على قيم 
ومبادئ �ملو�طنة �لر�ئدة فيها و�أن تنت�صر �لقيم 

و�لأخوة  و�مل�صاو�ة  �حلرية  على  �ملبنية  �لفرن�صية 
على قوى �لإرهاب و�لظالمية مبختلف �أ�صكالها.
و هناأ �صموه �لوزير �لفرن�صي على �ل�صرعة �لتي مت 
�مل�صوؤولني  وت�صريحات  �لإرهابيني  �كت�صاف  فيها 
هي  فرن�صا  �أن  جم��دد�  �أظ��ه��رت  �لتي  �لفرن�صيني 
�أظهرها  �لتي  و�لوحدة  �لإن�صان  حلقوق  �صامنة 
�ل�صعب �لفرن�صي يف حتركاته �لعفوية تعبري� عن 

مت�صك فرن�صا بقيم �حلرية و�لتاآخي.
�لهجمات  من  ل�صل�صلة  تعر�صت  قد  فرن�صا  كانت 
�لد�مية خالل �صهر يناير �ملا�صي يف �أخطر هجوم 
�إرهابي �صربها منذ �أكرث من �أربعني عاما و�أ�صفر 
�صحفيني   10 ب��ي��ن��ه��م  �صخ�صا   12 م��ق��ت��ل  ع���ن 

و�ثنان من رجال �ل�صرطة .

وزير الداخلية الفرن�ضي: االإمارات كانت من اأوائل الدول التي ت�ضامنت مع فرن�ضا ووقفت اإىل جانبها خالل الهجوم االإرهابي يف باري�س

الهالل االأحمر ينفذ عددا من امل�ضاريع االإنتاجية ال�ضغرية يف كازاخ�ضتان

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يقدم خدمات بيطرية مميزة 
يف مهرجان �ضلطان بن زايد الرتاثي

•• دبي -وام:

ت��دري��ب��ي��ة حول  دورة  دب���ي  ���ص��رط��ة  �لإن�����ص��ان يف  �ل��ع��ام��ة حل��ق��وق  �لإد�رة  نظمت 
�صمانات حماية حقوق �لإن�صان يف نطاق �ل�صلطات �ل�صتثنائية ملاأموري �ل�صبط 
�أهلي  �لعقيد عارف  �ل��دورة  دبي. ح�صر  �صرطة  بنادي �صباط  وذلك  �لق�صائي 
�لإن�صان و�ملقدم �لدكتور  �لعامة حلقوق  مدير مكتب �صمان �جلودة يف �لإد�رة 
�أحمد �ملن�صوري مدير �إد�رة حماية �حلقوق و�حلريات و�صارك فيها 27 �صابطا 
�أهلي حر�س �لإد�رة �لعامة  من جميع �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�صرطة. و�أكد 
ماأموري  وتعريف  �لإن�صان  حقوق  ومفاهيم  ثقافة  ن�صر  على  �لن�صان  حلقوق 

�ل�صرطي  �لعمل  نطاق  يف  و�صورها  �لإن�صان  حقوق  مباهية  �لق�صائي  �ل�صبط 
وعر�س وحتليل �لن�صو�س �لقانونية �خلا�صة بكفالة حقوق �لإن�صان يف نطاق 
�لعمل �ل�صرطي و�صمانات حماية حقوق �لإن�صان يف مو�جهة �لقب�س و�لتفتي�س 
و�أثر ��صتخد�م �لو�صائل �لتكنولوجية �حلديثة يف مبا�صرة �لعمل �ل�صرطي على 
و�حرت�م  كفالة  بني  �لتعار�س  �صور  �ملن�صوري  �ملقدم  و�أو�صح  �لإن�صان.  حقوق 
يف  �لق�صائي  �ل�صبط  م��اأم��وري  وو�ج��ب��ات  �ل�صرطي  �لعمل  يف  �لإن�����ص��ان  حقوق 
تق�صي �جلر�ئم و�لبحث عن مرتكبيها وجمع �لدليل �إ�صافة �إىل �صرورة �لإملام 
�ل�صبط  مل��اأم��وري  �ل�صتثنائية  �لخت�صا�صات  ملمار�صة  �لقانونية  بال�صو�بط 

�لق�صائي مبا يتو�فق مع كفالة و�حرت�م حقوق �لإن�صان.

•• رام اهلل-وام: 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ل���دى  �لم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لتمثيلي  �مل��ك��ت��ب  وزع 
م�صاعد�ت �صتوية مقدمة من جمعية �ل�صارقة �خلريية ل�صالح عائالت 
فل�صطينية مت�صررة من �لعا�صفة �لثلجية وموجة �لربد �ل�صديد �لتي 
�أ�صرة   500 �مل�صاعد�ت  ��صتفاد من هذه  �لفل�صطينية.  �لأر��صي  جتتاح 
فل�صطينية تعي�س يف خمتلف �ملدن و�لقرى و�ملخيمات �لفل�صطينية ومت 
�ل�صعبية..  و�للجان  و�ملر�كز  �خلريية  �جلمعيات  مع  بالتعاون  توزيعها 

وت�صمنت �لأغطية �ل�صتوية �إ�صافة �إىل �لطرود �لغذ�ئية.

�ل�صعبني  جتمع  �ل��ت��ي  �لطيبة  للعالقات  جت�صيد�  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  ي��اأت��ي 
�لإمار�تي و�لفل�صطيني �إىل جانب �أنه يعك�س �ل�صورة �مل�صرقة جلمعية 

�ل�صارقة �خلريية �لتي تقوم بتنفيذ �مل�صاريع �خلريية بفل�صطني.
و�أعربت �لأ�صر �مل�صتفيدة عن جزيل �صكرها وتقديرها للدور �لكبري �لذي 
تقوم بها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من خالل هيئاتها وجمعياتها 
�خلريية ب�صفة عامة وجمعية �ل�صارقة �خلريية ب�صفة خا�صة يف �ملجال 

�خلريي و�لإن�صاين بتوجيهات �لقيادة �لر�صيدة للدولة.
�لآخرى  هي  تنفذ  �لم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  هيئة  �أن  بالذكر  جدير 

بر�مج �غاثية ومو�صمية متعددة يف �لر��صي �لفل�صطينية . 

�ضرطة دبي تنظم دورة تدريبية حول �ضمانات 
حماية حقوق االإن�ضان

مكتب متثيل الدولة لدى ال�ضلطة الفل�ضطينية يوزع اأغطية وطرودا 
غذائية من ال�ضارقة اخلريية على عائالت فل�ضطينية

م�ضابقة  �ضايرب 3  تن�ضر مفهوم ثقافة ال�ضالمة على ال�ضبكة العنكبوتية
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•• عجمان ـ الفجر 

�لأ�صنان  لطب  �لتخ�ص�صي  �ملركز  ب��د�أ 
ب��ع��ج��م��ان �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن حملة 
�صحة �لفم و�لأ�صنان و�لتي ت�صتهدف 
�ل�صارقة  ب���اإم���ارة  �خل��ا���ص��ة  �مل���د�ر����س 
�ل�صارقة  م��ن��ط��ق��ة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
�لتعليمية، وذلك بهدف ن�صر �لتوعية 
حول �صحة �لفم و�لأ�صنان مع تر�صيخ 
عادة  لت�صبح  �لأ�صنان  تفري�س  مفهوم 
ب��ل ومن��ط ح��ي��اة ك��الأمن��اط �حلياتية 
�لأخرى ، حيث جاءت هذه �ملرحلة بعد 
تغطية �ملركز لقطاع �ملد�ر�س �خلا�صة 
�ملن�صرم.  �لعام  خ��الل  ب��اإم��ارة عجمان 
وق��ال��ت م��دي��رة �مل��رك��ز �ل��دك��ت��ورة �آمنة 
مت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أوىل  �أن  �ل�����ص��ام�����ص��ي 
�خلا�صة  �ل�صالح  مدر�صة  يف  تنفيذها 
باإمارة �ل�صارقة ، حيث مت تنفيذ �أن�صطة 
�حل��م��ل��ة م��ن ق��ب��ل د. م���رمي م���ال �هلل 
�لمتياز  وطبيبات   ، مبتدئ  –طبيب 

مرمي  ود.  ���ص��ع��ي��د  ح��م��د  م�����ص��اع��ل  د. 
حمد �ل�صبت ود.مرمي عبد�ل�صمد ود. 
�لرمي عبد�هلل ح�صن. و�أ�صافت خالل 
ه���ذه �حل��م��ل��ة ق��م��ن��ا ب��ف��ح�����س مبدئي 
لالأ�صنان لعدد 26 طالبة من �ل�صف 

تثقيفية  حما�ص�رة  و�إل��ق��اء   ، �لتا�صع 
�نتقل  ب��ع��ده��ا  80 ط��ال��ب��ة   ح�����ص��ره��ا 
�ل�صياء  م��در���ص��ة  �إىل  �حل��م��ل��ة  ف��ري��ق 
تنفيذ  مت  ح��ي��ث  �خل���ا����ص���ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
مرحلة  من  طالبة   44 لعدد  �حلملة 

و�ل�صاد�س.  �خلام�س  �لدر��صي  �لف�صل 
ك��م��ا و����ص��ل��ت �حل��م��ل��ة ب��رن��اجم��ه��ا يف 
�ل���ل���ق���اء ب���ال���ط���الب وت��ث��ق��ي��ف��ه��م من 
�لأمريكية  زي��ارة مدر�صة ترمي  خالل 
��صتهدفت  ح��ي��ث  ب��ال�����ص��ارق��ة  �خل��ا���ص��ة 

�صفوف  م��ن  وطالبة  طالبا   90 ع��دد 
�ملرحلة )�لأول �لثاين �لثالث (.

�ل�صام�صي  �آم��ن��ة   �ل��دك��ت��ورة  و�أ����ص���ارت 
 11 �لتن�صيق م��ع ع��دد  ق��ام  �مل��رك��ز  �أن 
بال�صارقة  �أخ������رى  خ��ا���ص��ة  م���در����ص���ة 

�لربع  خ�����الل  �حل���م���ل���ة  ���ص��ت��غ��ط��ي��ه��ا   ،
مبعدل   2015 ل��ع��ام  �لأول  �ل�صنوي 
�صتغطي  كما  و�ح���دة،  �أ�صبوعية  زي���ارة 
�خل��ا���ص��ة مبدينة  �مل����د�ر�����س  �حل��م��ل��ة 

خورفكان �لتابعة لإمارة �ل�صارقة.

•• عجمان - وام:

ق��ام��ت جل��ن��ة ح���و�ء �ل��ت��اب��ع��ة ل�����الإد�رة �ل��ع��ام��ة لالإقامة 
و����ص���وؤون �لأج���ان���ب ب��ع��ج��م��ان ب���زي���ارة جل��م��ع��ي��ة �لحت���اد 
�لن�صائية يف �ل�صارقة لالطالع على �أن�صطتها �ملجتمعية 
ومناق�صة  �ملجتمع  يف  و�لأ���ص��رة  �مل���ر�أة  ح��ول  ومبادر�تها 
م��د ج�صور �ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك وت��وط��ي��د �ل��ع��الق��ات بني 
�لتعاون �مل�صرتك بني خمتلف  �إط��ار  �جلانبني وذلك يف 

�للجان �لن�صائية بدولة �لإمار�ت.
�ل�صيخة  �جلمعية  رئي�صة  �أم��ام  عر�صا  �للجنة  وقدمت 
عائ�صة بنت حممد بن خالد �لقا�صمي بح�صور �ل�صيخة 
جمد بنت �صعود �لقا�صمي نائبة �لرئي�صة و�صارة بن كرم 
�ملديرة �لعامة ت�صمن �إجناز�تها منذ �إن�صائها يف 2011 
و�صمل �مللتقيات و�حلمالت و�ملبادر�ت �لتي تعنى باملر�أة 
�أول  �لرقيب  ح��و�ء  جلنة  رئي�س  و��صتعر�صت  و�لأ���ص��رة. 
�للجنة  و�أه���د�ف  ور�صالة  روؤي��ة  �ل�صام�صي  �صيف  �أ�صماء 

و�ملهام �ملنوطة بها و�ملبادر�ت �لتي قامت بتنفيذها.
لتبادل  �جلانبني  ب��ني  نقا�صية  جل�صة  �ل��زي��ارة  وتخللت 
لتطوير عمل  �مل�صرتك  �ل��ت��ع��اون  وب��ح��ث ط��رق  �لأف��ك��ار 

�للجنة خالل �لفرتة �لقادمة.
خالد  ب��ن  حم��م��د  ب��ن��ت  ع��ائ�����ص��ة  �ل�صيخة  ��صطحبت  و 
�لتابعة  �مل��ر�ك��ز  لتفقد  جولة  يف  �للجنة  وف��د  �لقا�صمي 
�جلمعية  �هتمام  ..م��وؤك��دة  �لن�صائية  �لحت���اد  جلمعية 
باملر�أة يف جميع �ملجالت �لتي �صملت مر�كز تعليم �لكبار 

و�ل��ف��ن��ون و�ل����رت�ث ود�ر �ل��ذك��ر وق��اع��ة �ل��ب��ي��ان ومركز 
�لقا�صمي  عائ�صة  �ل�صيخة  وثمنت  و�مل�����ص��رح.  �لتجميل 
ب��ه جلنة ح��و�ء عجمان يف منظومة  �ل��ذي تقوم  �ل���دور 
متكني �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ..موؤكدة 
�لدولة  قيام  منذ  �مل���ر�أة  لتمكني  �لر�صيدة  �لقيادة  دع��م 
مما مكنها �ليوم من جتاوز مرحلة متكني �ملر�أة وهو ما 
�لتي ت�صطلع بهذ�  �لن�صائية  �ملجال�س  يتاأتى من خالل 

�لدور �حليوي يف تنمية �ملجتمع �لإمار�تي. 

•• عجمان : الفجر

�����ص���ت���ك���م���ال ل���ل���ت���ق���دم و�له���ت���م���ام 
باحلركة �لتعليمية ت�صارك جامعة 
يف  و�لتكنولوجيا  للعلوم  عجمان 
�لتعليم  مل��ع��ر���س   11 �ل����  �ل�����دورة 
وز�رة  ت���ن���ظ���م���ه  �ل��������ذي  �ل���������دويل 
�إك�صبو  مركز  يف  و�لتعليم  �لرتبية 
عدد  مب�صاركة  ويعقد  بال�صارقة، 
و�لكليات  �جل���ام���ع���ات  م���ن  ك��ب��ري 
و�مل���ع���اه���د �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن د�خ���ل 
وخ�������ارج �ل�����دول�����ة، و�ل�������ذي ب�����د�أت 
يوم  حتى  وت�صتمر  �ليوم  فعالياته 

�جلمعة.

�إقبال  �جل��ام��ع��ة  ج��ن��اح  �صهد  وق���د 
حيث  �مل���ع���ر����س،  زو�ر  م���ن  لف���ت���ا 
ق�������ام �ل����ق����ائ����م����ون ع����ل����ى �جل����ن����اح 
بر�جمها  ع��ل��ى  �ل�������زو�ر  ب����اإط����الع 
�لتي  �ملختلفة   46 �ل���  �لأك��ادمي��ي��ة 
كلياتها  �صمن  �جلامعة،  تطرحها 
�ل���ث���م���ان وم���ع���ه���د �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل���ي���اه 
ب��رن��اجم��ا يف   33 و�ل��ط��اق��ة، منها 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س و12 ب��رن��اجم��ا يف 
�صحة  يف  ودبلوم  �لعليا  �لدر��صات 
�لفم و�لأ�صنان، وكل هذه �لرب�مج 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  من  معتمدة 

و�لبحث �لعلمي.
�جل��ام��ع��ة يف جناحها  وف����رت  ك��م��ا 

�إلكرتونيا  �لبيانات  ت�صجيل  �آل��ي��ة 
�لر�غبني يف  من قبل زو�ر �جلناح 
ومعلومات  �أخ��ب��ار  على  �حل�����ص��ول 
و�أحدث  حول �جلامعة وفعالياتها 
ب��ر�جم��ه��ا. ه���ذ� وحت��ر���س جامعة 
عجمان على �مل�صاركة يف مثل هذه 
�ملعار�س �لتعليمية �لتي تهدف �إىل 
�لتخ�ص�صات  ح��ول  �لطلبة  �إر���ص��اد 
وت�صلط  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �لأك����ادمي����ي����ة 
�ل�صوء على �حتياجات �صوق �لعمل 
�ملهار�ت  �إىل  بالإ�صافة  �لدولة،  يف 
�لالزمة للمناف�صة يف �صوق �لعمل. 
ك��م��ا ت�����ص��ع��ى �جل��ام��ع��ة م���ن خالل 
كاأقدم  تو�جدها  تعزيز  م�صاركتها 

م��وؤ���ص�����ص��ة ت��ع��ل��ي��م ع����ايل خ��ا���س يف 
�ل��دول��ة، خ��ّرج��ت خ��الل م�صريتها 
وطالبة  ط��ال��ب  �أل����ف   29 ح����و�يل 
يتمتعون بكفاء�ت عالية وي�صغلون 
�لعمل  ���ص��وق  يف  خمتلفة  منا�صب 

�ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.
بالدور  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  وت���وؤم���ن 
تقوم  �ل���ذي  و�لتثقيفي  �ل��ت��وع��وي 
�مل����ع����ار�����س، ح���ي���ث تقدم  ب����ه ه�����ذه 
�لنظم  مز�يا  على  للتعرف  من��اذج 
و�ل����دول  �لإم�������ار�ت  يف  �لتعليمية 
�لطلبة  ي�صاعد  ما  وه��و  �مل�صاركة، 
ع��ل��ى �حل�صول  �أم���وره���م  و�أول���ي���اء 
على معلومات كافية عن موؤ�ص�صات 

�لتعليم �لعايل يف هذه �لدول، كما 
�لتو��صل بني ممثلي  يتيح فر�صة 

هذه �ملوؤ�ص�صات.
�ملعر�س  �أن  �إىل  �لإ����ص���ارة  وجت���در 
�لفر�صة  �مل�����ص��ارك��ة  �جل��ه��ات  م��ن��ح 
ب��ال��ع��دي��د م��ن �لطالب  ل��الل��ت��ق��اء 
و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  و�ل��ط��ال��ب��ات 
يف �لدولة، �لباحثني عن موؤ�ص�صات 
ليلتحقو�  م���ع���ت���م���دة  �أك����ادمي����ي����ة 
تتو�فق  �لتي  �لأكادميية  بالرب�مج 
م���ع رغ��ب��ات��ه��م وت��وج��ه��ات��ه��م فيما 
ت��ت��ن��وع �مل����ج����الت �مل���ط���روح���ة من 
تلبي  �لتي  �حلديثة  �لتخ�ص�صات 

�حتياجات �صوق �لعمل.

•• عجمان -وام:

بفندق  �ملوؤمنني  �أم  �أطلقت جمعية 
�لع�صوية  ب��رن��ام��ج  عجمان  ق�صر 
جمتمعية  كمبادرة  �لعائلة   ع��امل 
و�لدعم  �ل���ت���ع���اون  ���ص��ب��ل  ل��ت��و���ص��ي��ع 
ل��ع�����ص��و�ت��ه��ا و�أ����ص���ره���ن م���ع جميع 
للم�صاركة  وذل��ك  �ملجتمع  �صر�ئح 
�جلمعية  وبر�مج  �أن�صطة  وح�صور 
وتقدمي خدمات ذ�ت قيمة م�صافة 
و�ل�صحي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �مل���ج���ال  يف 
و�لجتماعي و�لرتفيهي من خالل 
�لتمتع مبيز�ت خ�صومات تقدمها 
�جل���ام���ع���ات و�ل���ف���ن���ادق و�ل����ن����و�دي 
و�لعياد�ت  و�مل�صت�صفيات  �لريا�صية 

�خلا�صة باإمارة عجمان.
من�صقة  ����ص���ب���ح���ة  مل�����ى  وحت�����دث�����ت 
بجمعية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�����ص��ط��ة 
برنامج  �أه��م��ي��ة  �مل��وؤم��ن��ني ح��ول  �أم 
�لنتماء  قيم  تعزيز  يف  �لع�صوية 
�جلمعية  بني  �ليجابى  و�لتعامل 
ع����ن ط���ري���ق تقدمي  وع�������ص���و�ت���ه���ا 
خدمات وبر�مج للع�صوة و�أ�صرتها..

وذلك بح�صور �لع�صو�ت وممثلني 
عن �لرعاة �لرئي�صني �� عن برنامج 
�لع�صوية  عامل �لعائلة وهم فنادق  
كمن�صكي..وق�صر عجمان ..و�صر�ي 

عجمان ..وفريونا  ومنتجع �ميار 
و�ل��ك��ل��ي��ة �جلامعية  دب���ي  وج��ام��ع��ة 
وم�صت�صفى  �لأ�صرية  و�لعلوم  لالأم 
���ص��ي وغ��ريه��ا م��ن معاهد  �م  ج��ي 
و�أن����دي����ة �ل���ري���ا����ص���ة و�مل���ط���اع���م يف 

عجمان.
نائبة  �حل�����م�����ر�ين  رمي  و�أك���������دت 
�ملدير لل�صوؤون �لإد�رية بجمعية �أم 
�ملوؤمنني يف ت�صريحات لوكالة �أنباء 

�لم�����ار�ت �أن���ه �ن��ط��الق��ا م��ن �صعى 
�جل��م��ع��ي��ة �ل���د�ئ���م ل��ل��ت��ط��وي��ر على 
�أ�ص�س علمية وح�صارية و�لتو��صل 
�لبناء لفتح �آفاق رحبة للتعاون مع 
كافة �صر�ئح �ملجتمع خا�صة �ل�صابة 
�ملجتمع  ن�����و�ة  ت��ع��د  و�ل���ت���ى  م��ن��ه��ا 
به..وكمكافاأة  �ل��ف��ع��ال  و�ل��ع��ن�����ص��ر 
و�أ�صرهن  لع�صو�تها  �جلمعية  من 
�أط��ل��ق��ت �جل��م��ي��ع��ة ب��رن��ام��ج عامل 

خ�صومات  برنامج  �ل��ع��ائ��ل��ة..وه��و 
بعناية  خم��ت��ارة  جهات  م��ع  خا�صة 
�جلمعية  ع�صو�ت  و�إ���ص��ع��اد  ل��ر�ح��ة 
حل�صور  و�أ������ص�����ره�����ن  ي���خ���ول���ه���ن 
 . �جلمعية  وبر�مج  �أن�صطة  جميع 
و�أو�صحت �أن �لربنامج يوفر ثالث 
�لع�صوية هي  ب��ط��اق��ات  م��ن  ف��ئ��ات 
�لبطاقة �ملا�صية و�لبطاقة �لذهبية 
�حل�صول  حاملتها  ت��خ��ول  و�ل��ت��ى 

�ملمنوحة  و�خل�صومات  �ملز�يا  على 
�خلا�صة  و�مل�صت�صفيات  �لفنادق  يف 
بعجمان و�لبطاقة �لربونزية �لتي 
�لندو�ت  ح�صور  حاملتها  ت��خ��ول 
هي  باجلمعية  �ملقامة  و�لن�صطة 

و�أ�صرتها.
و�أ�صارت �ىل �أن �جلمعية وبالتعاون 
مع �لكلية �جلامعية لالأم و�لعلوم 
�حل�صول  ����ص��ت��ط��اع��ت  �لأ����ص���ري���ة 

باملائة   20 خ�صم  على  لع�صو�تها 
 37.5 و  �ل��ب��ك��ال��وري�����س  ل��ربن��ام��ج 
و�لعلوم  �لأم���وم���ة  ل��دب��ل��وم  ب��امل��ائ��ة 
�لأ�صرية و30 باملائة على �لدور�ت 
�لتدريبية و30 باملائة على �ملجمع 
باملائة على رو�صة  �لريا�صي و10 
و�لعلوم  ل����الأم  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل��ك��ل��ي��ة 
�لأ�صرية .. مو�صحة �أنه مت �لتعاون 
م���ع جامعة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �مل���ج���ال  يف 
دب���ي �ل��ت��ي ق��دم��ت خ�����ص��م��ا ب���� 20 
�لدر��صية  �ل��ر���ص��وم  جلميع  باملائة 
�جلامعة  يف  �لتخ�ص�صات  وجلميع 
��صافة  �لعليا  و�لدر��صات  �لأول��ي��ة 
ب��اأ���ص��ع��ار رمزية  م��ن��ح در����ص��ي��ة  �ىل 
ع���ل���ى ب���رن���ام���ج ت����دري����ب �لأع����م����ال 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة ���ص��ي��د�ت �لأع����م����ال �ل���ذي 
�صنويا  م��رت��ني  �جل��ام��ع��ة  مت��ن��ح��ه 
�صتي كر�نت  بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

�لعاملية و��صتخد�م مكتبة �جلامعة 
�للكرتونية و�لعادية.

�ملوؤمنني  �أم  ج��م��ع��ي��ة  وت��اأ���ص�����ص��ت 
 1974 ع�����ام  ع���ج���م���ان  �إم��������ارة  يف 
و�أ�صهرت  ع���ام  ن��ف��ع  ذ�ت  كجمعية 
13 للعام  �ل�����وز�ري رق���م  ب��ال��ق��ر�ر 
�لحت������اد  �إىل  و�ن�������ص���م���ت  ن��ف�����ص��ه 
عام  تاأ�صي�صه  عند  �ل��ع��ام  �لن�صائي 
1975 ..ثم �ن�صمت �إىل ع�صوية 
�ل�صبكة �لعربية للمنظمات �لأهلية 
بالقاهرة يف عام 1999 ..ويف عام 
�إىل  �جل��م��ع��ي��ة  �ن�����ص��م��ت   2000
للطفولة  �لأعلى  �ملجل�س  ع�صوية 
�لدعم  �جلمعية  ولقت  بالقاهرة. 
�ملادي و�ملعنوي من �صاحب �ل�صمو 
�لنعيمي  ر����ص��د  ب��ن  حميد  �ل�صيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ص���و 
فاطمة  �ل�صيخة  وقرينته  عجمان 

بنت ز�يد بن �صقر �آل نهيان رئي�صة 
�جلمعية.

�صعيد  ع��ل��ى  �جل��م��ع��ي��ة  وت���رب���ع���ت 
�ل�����دور �ل���ري���ادي يف خ��دم��ة �مل����ر�أة 
باإجناز�تها  ل��ت��ح��ظ��ى  و�مل��ج��ت��م��ع 
..ومت  و�لإقليمي  �ملحلي  �لتقدير 
ك�صخ�صية   1997 ع��ام  �ختيارها 
جائزة  ���ص��م��ن  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل����ع����ام 
و�لبتكار  ل���ل���در�����ص���ات  �ل��ع��وي�����س 
 1998 ع��ام  كرمت  ..كما  �لعلمي 
و�ل�صوؤون  �ل��ع��م��ل  وز�رة  ق��ب��ل  م��ن 
لها  ت��ق��دي��ر�  �آن����ذ�ك   �لجتماعية  
و�ملتمثل  متميز  عمل  �أف�صل  على 
يف جائزة ر��صد بن حميد للثقافة 
 1999 و�ل��ع��ل��وم .. وك��رم��ت ع���ام 
بالدولة  �ل���زو�ج  �صندوق  قبل  من 
تقدير� لها على جهودها يف �ملجال 

�لأ�صري .

ويل عهد الفجرية ي�ضتقبل وفد املعهد العربي للتخطيط 
•• الفجرية-وام: 

حمد  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  ��صتقبل 
بن حممد �ل�صرقي ويل عهد �لفجرية 
�م�������س مب��ك��ت��ب��ه يف �ل����دي����و�ن �لأم�����ريي 
���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ب���در ع��ث��م��ان م���ال �هلل 
م��دي��ر ع���ام �مل��ع��ه��د �ل��ع��رب��ي للتخطيط 
يزور  �لذي  �ل�صقيقة  �لكويت  دولة  من 
�ل��ف��ج��رية ب��دع��وة م��ن م��رك��ز �لفجرية 

لالإح�صاء.

ورحب �صمو ويل عهد �لفجرية مبدير 
و�لوفد  للتخطيط  �لعربي  �ملعهد  ع��ام 
�ل���زي���ارة تفتح  �أن  م���وؤك���د�  ل���ه  �مل���ر�ف���ق 
جم���ال �أو����ص���ع ل��ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك بني 

�إمارة �لفجرية و�ملعهد.
وبر�مج  �أع���م���ال  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  �ط��ل��ع  و 
�مل�صرية  دع���م  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �مل��ع��ه��د 
�ل��دول �لعربية من خالل  �لتنموية يف 
و�لبحوث  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����ك����و�در  �إع������د�د 
�لعلمية  و�ل��ل��ق��اء�ت  �ملوؤ�ص�صي  و�ل��دع��م 

و�ل����������ور�صات �لتدريبي�����������ة.
�صرح  �إىل  �لفجرية  عهد  ويل  ��صتمع  و 
مف�صل عن بر�مج �ملعهد و�ل�صت�صار�ت 
�مل��ق��دم��ة وجت���ارب���ه يف ع����دد ك��ب��ري من 
�لدول �لعربية و�لدر��صات �لتي قدمها 

�ملركز لالرتقاء بالكو�در و�لعمل.
�صكره  �هلل  م����ال  ب����در  �ل���دك���ت���ور  وق����دم 
وتقديره للحفاوة و�لرتحاب �لذي لقيه 
�ل��وف��د خ��الل زي��ارت��ه لإم���ارة �لفجرية 
�ملعهد  �إ�صد�ر�ت  و�أه��دى جمموعة من 

ل�صمو ويل �لعهد عن و�صع �لتنمية يف 
�لعربي  �ملركز  وملف  �لعربية  �ملنطقة 

للتخطيط.
ح�����ص��ر �ل��ل��ق��اء ���ص��امل �ل��زح��م��ي مدير 
�ل���ف���ج���رية  ع����ه����د  ����ص���م���و ويل  م���ك���ت���ب 
�إب��ر�ه��ي��م �صعد م��دي��ر مركز  و�ل��دك��ت��ور 
�إدري�س  وط�����ارق  ل��الإح�����ص��اء  �ل��ف��ج��رية 
باملعهد  �لإع�������������������المي  �مل�����ص��ت�����ص��ار 
�لفجرية  مركز  موظف����������ي  من  وع��دد 

لالإح�صاء .

املركز التخ�ض�ضي لطب اال�ضنان بعجمان يطلق املرحلة الثانية من �ضحة الفم واالأ�ضنان باملدار�س اخلا�ضة يف ال�ضارقة

اإقامة عجمان تطلع على اأن�ضطة جمعية االحتاد الن�ضائية يف ال�ضارقة

جامعة عجمان ت�ضارك يف الدورة ال� 11 ملعر�س التعليم الدويل

جمعية اأم املوؤمنني بعجمان تطلق برنامج الع�ضوية عامل العائلة 
كمبادرة جمتمعية لع�ضواتها واأ�ضرهن

 حممد بن حمد ال�ضرقي ي�ضدر قرارا بتعيني 
مدير لنادي الفجرية للفنون القتالية 

•• الفجرية-وام:

�أ�صدر �صمو �ل�صيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�صرقي ويل عهد �لفجرية 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لفجرية للفنون �لقتالية - قر�ر� بتعيني �أحمد 
حمد�ن �أحمد �لزيودي مدير� لنادي �لفجرية للفنون �لقتالية �إ�صافة �إىل 

من�صبه كنائب لرئي�س جمل�س �لإد�رة. 

�ضقوط �ضخ�ضني يف فتحة �ضرف �ضحي
•• عجمان ـ الفجر

م��ن جن�صية  �إن��ق��اذ �صخ�صني  م��ن عملية  �مل��دين بعجمان  �ل��دف��اع  ف��رق  متكنت 
�آ�صيوية �صقطا يف حفرة �ملجاري تابعة لإحدى �لبنايات مبنطقة �لرميلة.

وتف�صياًل قال �لعقيد نا�صر ر��صد �لزري رئي�س ق�صم �لإعالم و�لعالقات �لعامة 
�أن غرفة �لعمليات تلقت بالغاً يفيد عن �صقوط �صخ�صني يف حفرة �ملجاري، 
وعلى �صوء �لبالغ هرعت فرق �لدفاع �ملدين و�لإ�صعاف ملوقع �حلادث وبد�أت 
بعملية �لإنقاذ و�إخر�ج �ملح�صورين من �ملنهول فتحة �ملجاري، وقد تبني لفرق 
�لإنقاذ �أن �ل�صخ�صني كانا يف حالة �ختناق �ثر ��صتن�صاقهما مادة �لأ�صيد �أثناء 

قيامهما بتنظيف حفرة �ملجاري لأحدى �لبنايات.
وبدورها قامت فرق �لدفاع �ملدين بت�صليمهم لفرقة �ل�صعاف �لوطني وقامو� 
بنقلهم مل�صت�صفى �ل�صيخ خليفة بن ز�يد بعجمان، و�فادت �صرطة �مل�صت�صفى باأن 

�أحدهما قد فارق �حلياة قبل و�صوله �إىل �مل�صت�صفى، و�لآخر بحالة حرجة.
لل�صركات و�لأفر�د  �ملوؤ�صفة حتذير�  �أن تكون مثل هذه �حل��و�دث  �ل��زري  ودع��ا 
على �تباع �أعلى معايري �ل�صالمة، و�أن حتر�س �ل�صركات على �صالمة موظيفها 
خا�س  وزي  وك��م��ام��ات  ب��ق��ف��از�ت  وت��زوي��ده��م  �لوقائية،  �ل��ت��د�ب��ري  كافة  باتخاذ 

بالوظائف �لتي تتطلب فيها �لتعامل مع مو�د كيميائية خِطرة.
ويعترب �ل�صيد من �أخطر �ملو�د �لكيماوية �حلارقة يغفل عن �أ�صر�رها �لبع�س، 
�أو  �و�لب��ت��الع  ���ص��و�ء ع��ن ط��ري��ق �ل�صتن�صاق  �لإن�����ص��ان  ت��وؤث��ر على �صحة  وه��ي 

مالم�صة �جللد و�لعيون، وقد توؤدي �إىل �لت�صويه �أو حتى �لوفاة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  �أك��د 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لإم��ار�ت على �ل��دور �لكبري �لذي 
و�لإعالميون  �ل��ف��ن��ان��ون  ب��ه  ي��ق��وم 
يف ت��وث��ي��ق وت��اأ���ص��ي��ل ق��ي��م �ل���رت�ث 
و�صونه  عليه  و�حل��ف��اظ  �مل��ت��ع��ددة 

ونقله لالأجيال.
و�أ�صار �صموه �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
ز�خرة برت�ث متعدد �ملز�يا متو�رث 
�لفن  و�أن  و�لأج�������د�د  �لآب������اء  م���ن 
كبري  دور  عليهما  ي��ق��ع  و�لإع�����الم 
يف �أد�ء ر�صالتهما يف حفظ �لرت�ث 

�لوطني مبا ي�صمن ��صتمر�ره.
�صموه  ��صتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
و�لإعالميني  �لفنانني  م��ن  ع��دد� 

مبدينة  ن��اه��ل  ق�صر  يف  �مل�صريني 
مهرجان  ����ص���ي���وف   - ����ص���وي���ح���ان 
 2015 �لرت�ثي  ز�يد  بن  �صلطان 
�صويحان  م��دي��ن��ة  ح��ال��ي��ا يف  �مل��ق��ام 
ف����رب�ي����ر   14 ح����ت����ى  وي�������ص���ت���م���ر 

�جلاري.
وقال �صمو �ل�صيخ �صلطان بن ز�يد: 
نعتز برت�ث  �ل��ع��ه��د  ع��ل��ى  ���ص��ن��ك��ون 
�لآب��اء و�لأج���د�د ونقدم كل نفي�س 
وغ����ال م���ن �أج����ل �مل��ح��اف��ظ��ة عليه 
وخا�صة يف جمال �لإبل و�أن�صطتها 

�ملتعددة. .
وقد �أعرب �لفنانون و�لإعالميون 
�صكرهم  عميق  عن  �صموه  �صيوف 
لهم  �لفر�صة  �إت��اح��ة  على  ل�صموه 
و�ل���ل���ق���اء ب�����ص��م��وه و�لط������الع على 
فعاليات مهرجان �صلطان بن ز�يد 
��صتعد�دهم  م��وؤك��دي��ن   .. �ل��رت�ث��ي 

جهود  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
ح��م��اي��ة �ل������رت�ث وح��ف��ظ��ه ك���ل يف 
بهذ�  يليق  ومب��ا  تخ�ص�صه  جم��ال 
�مل����وروث وع��ر�ق��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره ركنا 

هاما يف تاريخ �ل�صعوب.
وقام �لفنانون و�لعالميون بزيارة 
�ل�صوق �ل�صعبي �ملقام �صمن فعاليان 
�ملهرجان و��صادو� مبا يحتويه من 
م�صغولت تر�ثية ومنتوجات تعرب 
�لمار�ت  جمتمع  قيم  ��صالة  عن 

وتر�ثه �لعريق.
وت��ق��دم��ت �ل��ف��ن��ان��ة �مل�����ص��ري��ة ي�صر� 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  ل�صمو  بال�صكر 
ز�يد �آل نهيان ر�عي �ملهرجان �لذي 
فعاليات  مل�����ص��اه��دة  �ل��ف��ر���ص��ة  �أت����اح 
�صويحان  �أر����������س  يف  �مل����ه����رج����ان 
وه�����ذ� �ل���زخ���م �ل��ك��ب��ري م���ن �لإب����ل 
ل���رت�ث هذه  �إح��ي��اء  تتناف�س  �ل��ت��ي 

�أطالع  كنت  لقد  وقالت  �ملنطقة.. 
م��ث��ل ه���ذه �مل��ه��رج��ان��ات م��ن خالل 
فرق  وه��ن��اك  فقط  �لتلفاز  �صا�صة 
�لتلفزيونية  �مل�����ص��اه��دة  ب��ني  ك��ب��ري 
ملعاي�صة  �لطبيعة  على  و�حل�����ص��ور 
فهذه  م���ع���ه  و�ل���ت���ف���اع���ل  �حل�������دث 
ت�����ص��ك��ل جتربة  �مل�����ص��اه��د �ل���ر�ئ���ع���ة 

جديدة .
�لهام  �لفنانة  و�صفت  جانبها  من 
ز�يد  بن  �صلطان  مهرجان  �صاهني 
�ل���رت�ث���ي ب��اأن��ه ح���دث ث��ق��ايف كبري 
تر�ثنا  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  ي�صلط  ك��ون��ه 
و�أع��رب��ت عن  ع��ام..  ب�صكل  �لعربي 
�ل�صيخ  ل�صمو  وت��ق��دي��ره��ا  �صكرها 
�أفكار  بلور  �ل��ذي  ز�ي��د  �صلطان بن 
�لإم����ار�ت يف مهرجان عربي  �أه���ل 
حيث  بعيد�  ���ص��د�ه  �نعك�س  ت��ر�ث��ي 
�لأجيال  وي���ذك���ر  �ل��ع��امل��ي��ة  ي��ع��ان��ق 

�جل���دي���دة ب����دور �لآب�����اء و�لأج�����د�د 
لالعتز�ز باإرثهم و�لثبات عليه.

�صلبي:  بو�صي  �لإع��الم��ي��ة  وق��ال��ت 
للمرة  �ملهرجان  ه��ذ�  مثل  �أح�صر 
�ل�صيخ  �صمو  حر�س  ومل�صت  �لأوىل 
�صلطان بن ز�يد �ل نهيان على دعم 

وتوثيق �لرت�ث. .
�ل�����ص��اع��ر ج��م��ال بخيت لقد  وق���ال 
و�أنا  �لكبري  �ملهرجان  هذ�  �أبهرين 
�لإمار�ت  �أب��ن��اء  �أ���ص��ارك  ب��اأن  �صعيد 
�حل�����ص��ور و�ل��ف��رح��ة ب��اإح��ي��اء �أحد 

�أهم موروثاتنا �لعربية �لأ�صيلة .
�ل�صكر  ب���ج���زي���ل  ب���خ���ي���ت  وت����ق����دم 
و�لتقدير ل�صمو �ل�صيخ �صلطان بن 
ز�يد على ح�صن �ل�صيافة و�حلفاوة 
منذ  �ل��وف��د  وج��ده��ا  �لتي  �لكبرية 

حلظة و�صوله.
ع��م��رو خفاجي  �لإع���الم���ي  وق����ال 

ه���ذه هي  �إن  ت��ي ي  �أون  ق��ن��اة  م��ن 
�ملرة �ملرة �لأوىل �لتي �أ�صارك فيها 
�صلطان بن  باحل�صور يف مهرجان 
ز�يد �لرت�ثي ب�صويحان �لذي يعد 
يلزمنا  ر�ئ��ع��ا  �إب��د�ع��ي��ا  فنيا  عمال 
ب���اأن نفكر جديا  �إع��الم��ي  ك��ق��ط��اع 
�ملهمة  �لأ���ص��ي��اء  م��ن  �لكثري  بعمل 

و�ملفيدة �لتي تخدم �لرت�ث.

�ملذيعة  من�صور  جيهان  وو���ص��ف��ت 
بقناة درمي �مل�صرية �ملهرجان باأنه 
 .. �لتنظيم  و�أث��ن��ت على دق��ة  ر�ئ��ع 
وتقديرها  ���ص��ك��ره��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة 
�صلطان  �ل�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  ل���ص��ت��ق��ب��ال 
و�لإعالميني  للفنانني  ز�ي���د  ب��ن 
وم������ا مل�������ص���وه خ������الل �ل����ل����ق����اء عن 
وت�صجيعه  �ل��ك��ب��ري  ت��و����ص��ع��ه  ق���رب 

لالإعالميني و�أهل �لفن.
بقناة  �لإع��الم��ي  ق��ال  ناحيته  م��ن 
�أ�صكر  �أن  �أود  عنايت  جمال  �أوب��رت 
�ل��ذي منحنا  �صمو ر�ع��ي �ملهرجان 
�لتجربة  نعي�س هذه  لأن  �لفر�صة 
تقدير  ع����ال����ي����ا  وث����م����ن  �مل����م����ي����زة 
�لفن  جم��ايل  يف  للعاملني  �صموه 

و�لإعالم.

•• �أبوظبي-�لفجر:
من  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  نظمت 
خالل �إد�رة خدمات �ملجتمع فعالية 
�إطار  )�صحتك بيدك( وذلك �صمن 
�ل�صرطان  ي��وم  يف  �لبلدية  م�صاركة 
�ل�صركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���ع���امل���ي 
بهيئة  و�ملتمثلني  �ل�صرت�تيجيني 
وم�صت�صفى   ، -�أب���وظ���ب���ي  �ل�����ص��ح��ة 

برجيل وم�صت�صفى يونفري�صال .
وت���اأت���ي ه���ذه �مل�����ص��ارك��ة ت��اأك��ي��د� على 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ن��ظ��ام �ل��ب��ل��دي يف 
�أعلى  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �أب��وظ��ب��ي 
و�لعامة  و�ل�صحة  �ل�صالمة  معايري 
و���ص��م��ن نطاق   ، �مل��ج��ت��م��ع  لأف�������ر�د 
�صعيها �مل�صتمر لرفع م�صتوى �لوعي 
وحث   ، �ل�صحية  باحلياة  �ملجتمعي 
�مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �ل���وق���اي���ة م���ن كافة 
�أ�صكال �ملهدد�ت �ل�صحية ، وبالوقت 
�مل�صاركة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ذ�ت����ه 
�ملجتمعى يف تر�صيخ �لقيم و�لعاد�ت 

�ل�صحية �ل�صليمة.
نا�صر  �هلل  عبد  �ل�صيد  �أك���د  ب���دوره 

خ���دم���ات  �إد�رة  م����دي����ر  �جل���ن���ي���ب���ي 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  يف  �ملجتمع 
�أن �لبلدية حري�صة على �ل�صتمر�ر 
وب�صكل منهجي يف تنظيم �صل�صلة من 
�لتثقيفية  و�حل��م��الت  �مل��ح��ا���ص��ر�ت 
و�ل���ت���وع���وي���ة وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون مع 
����ص���رك���ائ���ن���ا �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ني من 
�ملخت�صة  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات  �ل���ه���ي���ئ���ات 

�ل�صحة  م��ع��اي��ري  �أع���ل���ى  ل��رت���ص��ي��خ 
�لآثار  �ملجتمع من  �لعامة، وحماية 
�ل�����ص��ح��ي��ة �خل��ط��رية �مل��رتت��ب��ة على 
لالإ�صابة  �مل���وؤدي���ة  �مل����و�د  ����ص��ت��خ��د�م 
بالأمر��س �خلطرية مثل �ل�صرطان 
تاأتي م�صاركة  �لإط��ار  ، و�صمن هذ� 
�لبلدية بيوم �ل�صرطان �لعاملي كجزء 
و�أهد�فها  خططها  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ  ل 

م���ن خ����الل ت���ق���دمي جم��م��وع��ة من 
بالتن�صيق  �لتثقيفية  �مل��ح��ا���ص��ر�ت 
يقدمها  و  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  م��ع 
�ل�صحة  جم���الت  يف  متخ�ص�صون 

�لعامة .
ور�صالة  �ل���ت���وج���ه���ات  �أن  و�أ�����ص����اف 
�ل��ن��ظ��ام �ل��ب��ل��دي وق��ي��م��ه ت��رك��ز على 
و�لفعاليات  �لأن�صطة  تكثيف  �أهمية 

و�لهادفة  �مل��ربجم��ة  �ل��ع��م��ل  وور�����س 
ومعايري  مب�صتويات  �لرت���ق���اء  �إىل 
�ل�����ص��ح��ة �ل��ع��ام��ة ب��ك��اف��ة ج��و�ن��ب��ه��ا ، 
�ل�صحيحة  �ل�صلوكيات  على  و�حلث 
ت���ع���زي���ز قيمة  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن  �ل����ت����ي 
�ملجتمع  وحت�صني  و�لوقاية  �ملناعة 
وحتقيقا  �ل�������ص���ح���ي���ة،  ب���ال���ث���ق���اف���ة 
خدمات  �إد�رة  و�صعت  �مل��ب��ادئ  لهذه 
تغطية  ت�����ص��ت��ه��دف  خ��ط��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل��ج��ت��م��ع يف جمال  ����ص���ر�ئ���ح  ك���اف���ة 
��صتثمار  وع���رب  �ل�����ص��ح��ي  �لتثقيف 
مد�ر  على  تنظمها  �لتي  �لفعاليات 
�ل�����ع�����ام، وك����ذل����ك م����ن خ�����الل هذه 
�مل��ن��ا���ص��ب��ة �ل���ع���امل���ي���ة وت���ر����ص���ي���خ قيم 
جديدة توفر قدر� كبري� من �لأمن 
و�ل�����ص��الم��ة و�ل�����ص��ح��ة، م�����ص��ري� �أن 
�لفعاليات ت�صمنت تقدمي �لن�صائح 
من  �مل��ف��ي��دة  �لطبية  و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت 
تاأكيد�   �لأم��ر����س،  �خت�صا�صي  قبل 
�ملتو��صل  �ل���ع���م���ل  ������ص�����رورة  ع���ل���ى 
�لتي  ك���اف���ة  �ل����ط����روح����ات  ل���ت���ق���دمي 
حت��م��ل يف طياتها م��ا ه��و ج��دي��د يف 

م��ن هذ�  و�ل��وق��اي��ة  �ل�صحة  جم���ال 
�ملر�س �خلطري و�صبل �لتعاطي مع 
وزيادة  به  �لإ�صابة  حالة  يف  �ملر�س 
�لوعي مبدى �أهمية �لغذ�ء �ل�صحي 
�لذي يحد من �ملر�س ، و�حلث على 
�أهمية �إجر�ء�ت �لفحو�صات �لدورية 

و�لك�صف �ملبكر، 
وت�صمنت فقر�ت �لفعالية حما�صرة 
جلية  حل��ي��اة  ن�صائح  ح��ول  ق�صرية 
و�ل�صالمة،  و�لأم��ن  بال�صحة  حتفل 
م�صابقات  �ل���ربن���ام���ج  ت�����ص��م��ن  ك��م��ا 
وحظيت  متنوعة،  وتوعوية  �صحية 

�لعائالت �مل�صاركة بالفعالية باإجر�ء 
، كما  ف���ح���و����ص���ات ط��ب��ي��ة جم���ان���ي���ة 
ور�س  �ملجتمع  خدمات  �إد�رة  نظمت 
حملت  �لأط��ف��ال  �إىل  موجهة  عمل 

طابعا توعوياً بقالب ترفيهي. 
�لبلدية  تدعو  �لإط���ار  ه��ذ�  و�صمن 
�مل�صاركة  �إىل  �ملجتمع  �صر�ئح  كافة 
�لبلدية  فعاليات  بجميع  �حلقيقية 
م�صتوى  رف������ع  ت�������ص���ت���ه���دف  �ل����ت����ي 
�ل�صر�كة �ملجتمعية ، وطرح �لق�صايا 
م�صتوى  ورف��ع   ، �ملجتمع  تهم  �لتي 
و�لعمل  و�ل��ب��ي��ئ��ي،  �ل�صحي  �ل��وع��ي 

م��ع��ا م���ن �أج����ل ح��ي��اة ���ص��ح��ي��ة وفقاً 
لأرق�����ى �مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة يف جمال 
�ل�����ص��ح��ة و�ل�����ص��الم��ة، ح��ي��ث تنظم 
ع�صر�ت  �مل��ج��ت��م��ع  خ����دم����ات  �إد�رة 
�لفعاليات و�لرب�مج على مد�ر �لعام 
�ملجتمع  م���ع  �ل��ت��و����ص��ل  ت�����ص��ت��ه��دف 
�لثقافة  وغر�س  �خل��دم��ات  وتقدمي 
�لعامة على كافة �ل�صعدة �ل�صحية 

و�لبيئية و�ملجتمعية و�لرتفيهية.

اأبوظبي للتعليم ينظم دورات تدريبية مل�ضاعدي ال�ضف لذوي االحتياجات اخلا�ضة 
•• اأبوظبي-وام:

�أطلق جمل�س �أبوظبى للتعليم دور�ت تدريبية متتد على 
مد�ر عام لتقدمي �لدعم �لكامل مل�صاعدي �ل�صف لذوي 
�لحتياجات �خلا�صة �لعاملني يف مد�ر�س �إمارة �أبوظبي 
متميزة  تعليم  فر�س  توفري  على  حر�صه  من  �نطالقا 
مما  �لطلبة  وف��ئ��ات  ���ص��ر�ئ��ح  خمتلف  جلميع  ومتكافئة 

ميكنهم من حتقيق كامل �إمكاناتهم وقدر�تهم.
و دعا �ملجل�س م�صاعدي �صف ذوي �لحتياجات �خلا�صة 
�حلاليني و�جلدد و�لبالغ عددهم 114 �صخ�صا حل�صور 
لتاأهيلهم  لهم  �أع��دت خ�صي�صا  �لتي  �لتدريبية  �ل��دور�ت 
�لطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�صة وتعريفهم  للعمل مع 

معلمي  وتعريف  �لطلبة  جت��اه  وم�صوؤولياتهم  ب��اأدو�ره��م 
�مل��ج��ل�����س �خلا�صة  ب��ا���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �ل��رتب��ي��ة �خل��ا���ص��ة 

بالتعامل مع �لطلبة �لذين يعانون من �عاقات حمددة.
بدور  �خلا�صة  �لحتياجات  ل��ذوي  �صف  م�صاعد  يقوم  و 
�ملعلم  �لذي يقدمه  �لدر�س  و�أه��د�ف  �ملعلم  �لو�صيط بني 
�لحتياجات  تلبية  فيه  يتم  �ل��ذي  �لوقت  خ��الل  للطلبة 
�لتعليمية �خلا�صة لكل طالب من �لطلبة ولهذ� �ل�صبب 
�لتخطيط  يف  حم��وري��ا  دور�  يلعب  �ل�صف  م�صاعد  ف���اإن 
طالب  لكل  �ملنا�صبة  �لفردية  و�مل�صادر  �لأن�صطة  و�إع��د�د 
من  متكنه  �خلا�صة  �لتعليمية  �لحتياجات  ل��ذوي  م��ن 
�لظاهري  �صامل  حممد  �صعادة  و�أك��د  و�ل�صتفادة.  �لتعلم 
�أن  باملجل�س  �ملدر�صية  �لعمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 

ياأتي  �ملد�ر�س  �لطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�صة يف  دمج 
�أه�����د�ف �خل��ط��ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لع�صرية  مت��ا���ص��ي��ا م��ع 
للمجل�س �لتي تن�س على توفري فر�س تعليمية متكافئة 
للطلبة مبا ميكنهم جميعا من �حل�صول على �لوظائف 
ذوي  ط��ل��ب��ة  ع����دد  �أن  �إىل  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل لف��ت��ا  �مل��ن��ا���ص��ب��ة يف 
طالبا   562 و  �آلف  �أرب��ع��ة  يبلغ  �خلا�صة  �لح��ت��ي��اج��ات 

وطالبة مبد�ر�س �إمارة �أبوظبي.
و مت تنظيم �ملجموعة �لأوىل من �لدور�ت �لتدريبية على 
�أبوظبي و�لعني و�صيتبعها  �أ�صبوع كامل يف كل من  مدى 
دور�ت تدريبية متتد مل��دة ي��وم على م��د�ر �لعام وم��ن ثم 
تختتم بدورة تدريبية متتد ملدة ��صبوع كامل خالل �صهر 

يونيو من عام 2015.

و �أو�صح �لظاهرى �أن جمل�س �أبوظبي للتعليم يثمن �لدور 
�لحتياجات  ذوي  للطلبة  �ل�صف  م�صاعدو  يلعبه  �ل��ذي 
�ملد�ر�س  يف  �لعاملة  �ل��ك��و�در  �أه��م  من  بو�صفهم  �خلا�صة 

�لتابعة للمجل�س .
و�أ�صاف �أن �ملجل�س ي�صعى حثيثا لبناء قدر�ت �ملد�ر�س مبا 
فاإن  وبالتايل  �خلا�صة  �لحتياجات  ذوي  �لطلبة  ي�صمل 
�ملجل�س يف حاجة للدعم �ملقدم من قبل م�صاعدي �ل�صف 
�صارك  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  وخ���الل  �أه���د�ف���ه.  لتحقيق 
در��صة  يف  �خلا�صة  �لحتياجات  ل��ذوي  �ل�صف  م�صاعدو 
جماعية  ب�صورة  وتقييمها  �ملختلفة  �حل���الت  م��ن  ع��دد 
و�لتي �صاهمت يف �إلقاء �ل�صوء على عدد من �ملو�صوعات 
�ملختلفة  �لتعليمية  �لح��ت��ي��اج��ات  در�����ص���ة  �صملت  �ل��ت��ي 

و�لإع������ر�ب ع��ن خم��رج��ات �ل��ت��ع��ل��م ب��دق��ة ورب����ط �لتعلم 
باملناهج �لدر��صية وتف�صيالت �لتعلم �ملختلفة و�ل�صاملة 
�لتعلم  وتقييم  �ل�صف  و�إد�رة  �لعاملة  �ل��ذ�ك��رة  وفاعلية 
ودعم �لتعلم و�لنجاح �مل�صتقبلي للطلبة ذوي �لحتياجات 

�خلا�صة و�لطلبة �لفائقني و�ملوهوبني.
�ل�صف لذوي  �لتفاعلية م�صاعدي  �ل��دور�ت  وقد �صجعت 
تتعلق  خمتلفة  ح��الت  تقييم  على  �خلا�صة  �لحتياجات 
ومقارنة  �خل��ا���ص��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  �ل��ط��ل��ب��ة  ب��ف��ئ��ات 
�لنتائج �لتي تو�صلو� �ليها مما �صاهم يف �إذكاء روح �لعمل 
و�ملبتكرة  �خلالقة  �لأفكار  من  �لعديد  وط��رح  �جلماعي 
�لتي  �ملختلفة  �ل��ت��وج��ه��ات  ب�����ص��اأن  �لق���رت�ح���ات  وت��ق��دمي 

تالئم كل طالب.

�ضلطان بن زايد: �ضنكون على العهد نعتز برتاث االآباء واالأجداد

�سمن اإطار يوم ال�سرطان العاملي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية )�ضحتك بيدك( لرفع م�ضتوى الوعي ال�ضحي املجتمعي باملر�س 

مرور اأبوظبي يدعو ال�ضائقني اإىل 
خف�س ال�ضرعات يف التقاطعات 

•• اأبوظبي -وام: 

�إىل   .. �ملركبات  �أبوظبي قائدي  �ملرور و�لدوريات يف �صرطة  دعت مديرية 
خف�س �ل�صرعات يف �لتقاطعات وحذرت من خماطر زيادتها للحاق بالإ�صارة 
�ل�صوئية بعد حتولها من �للون �لأخ�صر �إىل �للون �لأ�صفر ما يت�صبب يف 
وقوع حو�دث مرورية ج�صيمة قد ينتج عنها وفيات و�إ�صابات بليغة. وقال 
�لعميد خليفة حممد �خلييلي مدير �إد�رة هند�صة �ملرور و�صالمة �لطرق 
�لتي  �ملركبات  �إن عدد   .. �أبوظبي  �مل��رور و�ل��دوري��ات يف �صرطة  يف مديرية 
خالفتها �لكامري�ت بدون فال�س على �لتقاطعات لتجاوز �لإ�صارة �ل�صوئية 
�لعام �ملا�صي بلغت نحو 21688 مركبة ..وتطبيق �ملخالفة على �ل�صائقني 
�أو   15 يوما  800 درهم وثماين نقاط مرورية و حجز �ملركبة  بالغر�مة 
دفع بدل حجز 100 درهم عن كل يوم . و�أكد تكثيف �ل�صبط من خالل 
بالأ�صعة حتت �حلمر�ء من  تعمل  �لتي  �لتقاطعات  �لرقابة على  كامري�ت 
دون فال�س .. وتعمل بكفاءة وتغطي خم�س حار�ت يف كل �جتاه يف �لوقت 
ذ�ته باأكرث من 50 تقاطعا يف مدينة �أبوظبي لت�صوير �ملركبات �ملتجاوزة. 
�لتقاطعات تر�صد خمالفات  �أن كامري�ت �لإ�صار�ت �ل�صوئية على  و�أو�صح 
�حلركة  مل�صار�ت  �خلاطئ  و�ل�صتخد�م  �حلمر�ء  �ل�صوئية  �لإ���ص��ارة  جت��اوز 
ووق����وف �مل��رك��ب��ات ع��ل��ى خ��ط��وط ع��ب��ور �مل�����ص��اة وجت����اوز �ل�����ص��رع��ات �ملقررة 
وخمالفة �ملركبات �ملتجاوزة يف �لتقاطعات و�ملركبات �لتي تقوم بالنعطاف 
�أو �للتفاف �لكامل �إىل �لي�صار من غري �حلار�ت �ملخ�ص�صة. و�أ�صار �خلييلي 
لت�صديد  نتيجة  �لتقاطعات  على  �ملرورية  �ل�صالمة  م�صتويات  حت�صن  �إىل 
�أدى لنخفا�س ع��دد �حلو�دث  �ل��رق��اب��ة مم��ا  ك��ام��ري�ت  �ل��رق��اب��ة وت��رك��ي��ب 
�ملرورية على �لتقاطعات ب�صبب جتاوز �لإ�صارة �حلمر�ء من 233 حادثا يف 
عام 2013 �إىل 152 حادثا عام 2014. و�أكد تو��صل �جلهود للحد من 
حو�دث جتاوز �لإ�صارة �ل�صوئية �حلمر�ء من خالل �خلطة �ل�صرت�تيجية 
�لعديد  �لكامري�ت على  �ملديرية تو��صل تركيب  �أن  �إىل  للمديرية ..لفتا 
�لفرتة  تفعيلها خالل  يتم  �لتي  و�لعني  �أبوظبى  من  بكل  �لتقاطعات  من 
موؤ�صر�ت  على  ب��ن��اء  حتديدها  مت  �لتقاطعات  تلك  �أن  ..مو�صحا  �ملقبلة 
�حلو�دث �ملرورية و�ملخالفات وكثافة �حلركة �ملرورية. ونوه بفعالية نظام 
�لرقابة على �لتقاطعات �لذي يقوم بوظائف عدة منها قر�ءة جميع لوحات 
وقر�ءة  وت�صنيفها  �لعابرة  �ملركبات  ع��دد  على  و�لتعرف  �لعابرة  �ملركبات 
�لإ�صارة  �أثناء  �مل�صاة  و�لتعرف على عدد و�جتاهات  �ل�صارع  �صرعة  متو�صط 
تعزيز  ب�صرورة  �ل�صائقني  ونا�صد �خلييلي  �ل�صوئية �حلمر�ء و�خل�صر�ء. 
�لتي  �ملرورية  �حل��و�دث  ووقايتهم من  �صالمتهم  لتوفري  �ملبذولة  �جلهود 
�لتقاطعات وتت�صبب يف وفيات و�إ�صابات بليغة نتيجة جل�صامتها  تقع على 
تغيري  وق��ت  �ق��ل يف  �أو  دقيقة  بال�صرب  �ل�صائقني  بع�س  ع��دم حتلي  ب�صبب 

�لإ�صارة �ل�صوئية �ىل �خل�صر�ء مبا ي�صمح لهم بال�صري باأمان.

اإعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر االأحد املقبل

•• اأبوظبي-وام:

�لفئات  يف  �لفائزين  �أ�صماء  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  تعلن 
�ل�صابعة وذلك خالل موؤمتر �صحفي يعقد  دورتها  للجائزة يف  �خلم�س 
يوم �لأحد �لقادم يف فندق ق�صر �لإم��ار�ت. ويقدم �لدكتور عبد �لوهاب 
ز�يد �أمني عام �جلائزة و عدد من �مل�صئولني فيها خالل �ملوؤمتر معلومات 
 . �لفائزة  �لبحوث  ونوعية  و�ملوؤ�ص�صات  �لأف��ر�د  �لفائزين من  و�فية عن 
وكانت �جلائزة قد ت�صلمت عند �إغالق باب �لرت�صح 133 در��صة وبحثا 
يف فئاتها �خلم�س من م�صاركني من 16 دولة عربية و �صبع دول �أجنبية 
م�صاركة   19 �ل�صعودية  �لعربية  و�ململكة  م�صاركة   25 م�صر  وقدمت   .
و�لعر�ق 17 و�جلز�ئر 11 و�صلطنة عمان ت�صع و�لأردن ثمان و�لإمار�ت 
�صبع و �ملغرب �صت وفل�صطني خم�س م�صاركات .. بجانب �أربع م�صاركات لكل 
من تون�س وكند� و ثالث م�صاركات لكل من �أمريكا و�لهند وم�صاركتني 
�لبحرين و  و�ل�صود�ن وم�صاركة و�ح��دة لكل من مملكة  �صوريا  لكل من 
فئة  و�حتلت  و�إيطاليا.  وليبيا  و�أملانيا  ولبنان  و��صرت�ليا  و�إي��ر�ن  �ليمن 
�لبحوث و�لدر��صات �ملتميزة �ملركز �لأول يف عدد �لأعمال �ملر�صحة جلائزة 
خليفة �لدولية لنخيل �لتمر حيث بلغت 66 م�صاركة بينما ح�صلت فئة 
فقد  متميزة  تقنية  �أف�صل  فئة  �أم��ا  م�صاركات  ثماين  على  �ملميز  �لإنتاج 
20 م�صاركة وفئة  �أف�صل م�صروع تنموي  17 م�صاركة وفئة  قدمت لها 
�ل�صخ�صية �ملوؤثرة 22 م�صاركة. و�عترب معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
�جلائزة .. �أن �جلائزة حققت يف دورتها �ل�صابعة نقلة نوعية وزيادة من 
حيث عدد �مل�صاركني و�لدول �لتي ينتمون �إليها وكذلك يف نوعية �لأعمال 
�ملر�صحة يف كل فئة . و�أعرب عن �رتياحه و�صعادته للمكانة �لتي و�صلت 
�إليها �جلائزة و�لإجناز�ت �لتي حققتها منذ �نطالقتها يف عام 2007.. 
موؤكد� �أنها ت�صري بخطى حثيثة نحو حتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت ترجمة 
لتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  
حفظه �هلل  بتطوير قطاع �لنخيل و�حلفاظ على هذه �ل�صجرة �ملباركة 
قبل  من  ودعمها  بها  و�لهتمام  للجائزة  �لكرمية  �لرعاية  �إىل  ولفت   .
�لفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�صيخ من�صور بن  �مل�صلحة و�صمو  �لأعلى للقو�ت  �لقائد 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة .

•• جنيف-وام: 

ل�   �لعاملي  �ملوؤمتر  يف  و�مل�صاركون  �ملنظمون  ثمن 
عد�لة �لأح��د�ث  جتربة دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف جمال حماية �لطفل و بر�مج �لوقاية 
�لعربية  �لدولة  �لإم���ار�ت  وتعترب  �جلنوح.  من 
عقد  �لذي  �لعاملي  �ملوؤمتر  يف  �مل�صاركة  �لوحيدة 
يف جنيف فيما لقت جتربتها يف حماية �لطفل 
�لتي نفذتها وز�رة �لد�خلية �إعجاب و��صتح�صان 
تعزيز  على  �ملوؤمتر  تو�صيات  وركزت  �مل�صاركني. 
تنفيذ �ملبادئ �ملعتمدة يف جمال عد�لة �لأحد�ث 
�إطار  يف  خ�صو�صا  �ل����دويل  �ل��ت��ع��اون  وحت�����ص��ني 
حقوق �لأطفال و�ل�صحايا و�ل�صهود. وكان وفد 
حممد  �لدكتور  �لر�ئد  برئا�صة  �لد�خلية  وز�رة 
�لد�خلية  وز�رة  م��رك��ز  م��دي��ر  ع��ل��ي  �آل  خليفة 
حلماية �لطفل �صارك يف �ملوؤمتر �لعاملي بعر�س 

ع��ن مبادئ  �ل��ع��ام��ة  �إح���دى �جلل�صات  ق��دم��ه يف 
فاعلية بر�مج �لوقاية من �جلنوح ��صتعر�س فيها 
�أبوظبي  �إم��ارة  �أجريت يف  در��صة ميد�نية  نتائج 
�ملتخ�ص�صني  �خل��رب�ء  من  عدد  مقابلة  و�صملت 
يف جمال ت�صميم �لرب�مج �لوقائية و�أمثلة لعدد 
من �لرب�مج �لتي تهدف �إىل �لوقاية من �لعودة 
�إىل �رت��ك��اب �جل��ن��ح م��ن خ��الل در����ص��ة �لعو�مل 
�ملخاطر  �إىل �جلنوح وحتديد وتقييم  �أدت  �لتي 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا وم���ن ث��م��اإع��ادة �ل��دم��ج ل��ل��ح��دث يف 
�لعاملي  �مل���وؤمت���ر  �أن  ي��ذك��ر  �خل���ارج���ي.  �مل��ج��ت��م��ع 
لعد�لة �لأحد�ث و�لذي نظمته حكومة �صوي�صر� 
بال�صر�كة و�لتعاون مع موؤ�ص�صة  تي دي �ت�س .. 
عد�لة  م�صتقبل  ب�صاأن  �لأول  �لعاملي  �ملوؤمتر  هو 
حول  �ملختلفة  �مل��م��ار���ص��ات  �لأح���د�ث..ون���اق�������س 
�لعامل يف جمال عد�لة �لأحد�ث من خالل عدد 
وور�س  �مل�صتديرة  و�ملو�ئد  �لعامة  �جلل�صات  من 

�لعاملية  �خل����رب�ت  ت��ب��ادل  فيها  �ل��ت��ي مت  �ل��ع��م��ل 
و�صارك  �ملختلفة.  �لدول  �لقانونية بني  و�لنظم 
يف �مل���وؤمت���ر مم��ث��ل��ون م��ن 90 دول���ة و�أك����رث من 
110 منظمات غري حكومية من خمتلف دول 
�لعامل ملناق�صة �أف�صل �ملمار�صات �ملتعلقة بحقوق 
�لطفل يف جمال �لأح��د�ث وتعزيز �لتعاون بني 
�لوعي  م�صتوى  ل��رف��ع  �مل���دين  و�ملجتمع  �ل���دول 
�ملجال.  ه��ذ�  يف  �لدولية  �ملعايري  وتنفيذ  �ل��ع��ام 
علي  �آل  �ل��دك��ت��ور حم��م��د خليفة  �ل���ر�ئ���د  وق���ام 
تذكارية  كهدية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  درع  بتقدمي 
�لد�خلية  وز�رة  وف���د  و���ص��م  �مل��ن��ظ��م��ة.  للجهة 
�لبلو�صي  �أحمد  �أحمد علي  �أول  �مل��الزم  كال من 
ورقية  و�لتطوير  �ل�صرت�تيجية  وحدة  م�صوؤول 
ومروة  �لجتماعية  �لخت�صا�صية  �صايف  عبده 
�لأحد�ث  رعاية  مبركز  �لخت�صا�صية  �ل�صحي 

باأبوظبي. 

•• دبي-وام:

�أ�صاد �صعادة �للو�ء خالد �صامل �لعب�صي وكيل وز�رة 
�لد�خلية يف مملكة �لبحرين �ل�صقيقة باخلدمات 
�لتي تقدمها �لد�رة �لعامة للموؤ�ص�صات �لعقابية 
و�ل�صالحية يف �صرطة دبي لتاأهيل �لنزلء وفقا 
للمعايري �لدولية �ملتبعة يف هذ� �ملجال وو�صفها 
للموؤ�ص�صات  ومن���وذج���ا  م��ف��خ��رة  ت��ع��ت��رب  ب��اأن��ه��ا 
�ل��ع��ق��اب��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي و�أب����دى 
�إعجابه بالرب�مج �لتدريبية عالية �مل�صتوى �لتي 
ت�صاعد �لنزلء وتوؤهلهم لالنخر�ط يف �ملجتمع.

ج�������اء ذل�������ك خ�������الل �ل�������زي�������ارة �ل����ت����ي ق�������ام بها 
�لعقابية  للموؤ�ص�صات  �ل��ع��ام��ة  ل����الإد�رة  �صعادته 
و�ل����ص���الح���ي���ة و�ل��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا �ل���ل���و�ء خبري 

�لعام  �لقائد  م�صاعد  �ملن�صوري  �بر�هيم  خليل 
و�لعميد  �جلنائي  �لبحث  ل�صوؤون  دب��ي  ل�صرطة 
للموؤ�ص�صات  �لعامة  �لد�رة  مدير  �ل�صمايل  علي 
�لعقابية و�ل�صالحية ومديري �لد�ر�ت �لعامة 
�ملن�صوري  خليل  �للو�ء  وق��ال  �ل�صرطة.  ومر�كز 
�لتعاون  تعزيز  �صبل  بحث  �للقاء  خ��الل  مت  �إن��ه 
ذ�ت  �لم���ور  مناق�صة  �ىل  �إ�صافة  �جلانبني  ب��ني 
ت�صخر  دبي  �صرطة  �أن  �مل�صرتك موؤكد�  �لهتمام 
وتبادل  �ل��ع��رب  �ل�صقاء  خلدمة  �إمكانياتها  ك��ل 
�لعب�صي  �ل��ل��و�ء  وق��ام  معهم.  و�ملعرفة  �خل���رب�ت 
بجولة تعريفية يف �لد�رة �صملت غرفة �لرقابة 
و�ل�صيطرة باإد�رة حر��صة �ل�صجون تعرف خاللها 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة �ل���رق���اب���ة و�ل��ت��ح��ك��م �لإل����ك����رتوين 
و�لأن��ظ��م��ة �لأم��ن��ي��ة �مل��ع��م��ول بها و�ل��ت��و����ص��ل مع 

�لأحكام  تنفيذ  و�إد�رة  �أف��ر�د �حلر��صة �خلارجية 
�لإد�ري����ة  و�لإج������ر�ء�ت  �ل��ع��م��ل  و�آل��ي��ة  ومنهجية 

و�لقانونية �ملعمول بها.
�ل�صوؤون  ب��اإد�رة  �لإن�صانية  �لرعاية  ق�صم  ز�ر  كما 
�لإد�رية و�طلع على �خلدمات �لإن�صانية �ملقدمة 
�لتخ�ص�صية  �لعياد�ت  وكذلك  وذوي��ه��م  للنزلء 
و�لأج���ه���زة و�مل���ع���د�ت �ل��ط��ب��ي��ة �حل��دي��ث��ة باملركز 
وتدريب  تعليم  �إد�رة  �إىل  �ن��ت��ق��ل  ث��م  �ل�����ص��ح��ي 
�لثقافية  �لأن�����ص��ط��ة  على  فيها  وت��ع��رف  �ل��ن��زلء 
و�ملهنية و�لرب�مج �لريا�صية و�لتعليمية وقاعات 

حتفيظ �لقر�آن �لكرمي ومكتبة �لنزلء.
�ل�صجن  ب���اإد�رة  �حل��رف  ق�صم  �أي�صا  �ل��وف��د  وز�ر 
و�لأ�صغال  �مليكانيكا  ور�صة  على  و�طلع  �مل��رك��زي 

�حلرفية ومنتجات �لنزلء.

موؤمتر عاملي يف جنيف يثمن جتربة االإمارات يف حماية الطفل

وكيل الداخلية البحرينية ي�ضيد باملوؤ�ض�ضات العقابية يف �ضرطة دبي
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�ضرطة دبي واندك�س ي�ضتعر�ضان نتائج موؤمتر االأكادميية العاملية للطب ال�ضرعي
•• دبي -وام:

و�لع�صرين  �لثالثة  ل��ل��دورة  �لعلمية  �للجنة  ��صتعر�صت 
مل��وؤمت��ر �لأك��ادمي��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة للطب �ل�����ص��رع��ي م��ع فريق 
لالأدلة  �لعامة  �لإد�رة  يف  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �ندك�س 
�ملوؤمتر  نتائج  دب��ي  �صرطة  يف  �جل��رمي��ة  وع��ل��م  �جلنائية 
�ل���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا م���ن ح��ي��ث �لتنظيم  �ل��ن��ج��اح  وم���وؤ����ص���ر�ت 
�صركة  وقدمت  و�ل��زو�ر.  �مل�صاركني  �أفعال  وردود  و�لنتائج 
�ندك�س خالل �لجتماع عر�صا متكامال لقائمة �خلدمات 
 .. و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  لتنظيم  تقدمها  �لتي  �ملتخ�ص�صة 
وعر�صت فيلما عك�س تعليقات �حل�صور من زو�ر وعار�صني 

وغريهم  ر�صمية  جهات  وممثلي  ومتحدثني  وم�صاركني 
و�لفعاليات  �ملوؤمتر  بنجاح  �عجابهم  عن  �أعربو�  و�لذين 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملطوع  فهد  �لعقيد  وثمن  �مل��و�زي��ة. 
ل��الأدل��ة �جل��ن��ائ��ي��ة وع��ل��م �جل��رمي��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س �للجنة 
�للجنة  به  قامت  �ل��ذي  �لالفت  �ل��دور  للموؤمتر  �ملنظمة 
�لعلمية وفريق �صرطة دبي يف �بر�ز �ملوؤمتر عامليا بال�صكل 
بها  قام  �لتي  �لبحثية  و�جلهود  �لر�ئع  و�لتنظيم  �لالئق 

�جلميع طو�ل �أيام �ملوؤمتر وجل�صاته وور�س عمله.
و�أ����ص���اد �مل��ط��وع ب���دور ���ص��رك��ة �ن��دك�����س �ل��ت��ي مت��ث��ل �إحدى 
�ملوؤمتر�ت  تنظيم  يف  �لوطنية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�صركات  �أب��رز 
و�ملعار�س ..و�أعرب عن �متنانه للجهد �لكبري �لذي بذله 

فريق �لعمل لإجناح �ملوؤمتر و�إبر�زه بال�صكل �لالئق �لذي 
ظهر به. من جانبه �أكد �لدكتور عبد �ل�صالم �ملدين رئي�س 
�صركة �ندك�س �لقاب�صة مو��صلة �لتعاون مع �صرطة دبي 
�ملتخ�ص�صة  �مل��ع��ار���س  �أك���رب  تنظيم  على  �ل�صركة  وق���درة 
�ملوؤمتر  حققه  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  وثمن  �مل�صتقبل..  يف 
و�عتربه جناحا لإمارة دبي ودولة �لإمار�ت. وتقدم �ملدين 
بال�صكر و�لتقدير ملعايل �لفريق �صاحي خلفان متيم نائب 
وح�صوره  لفتتاحه  بدبي  �لعام  و�لأم��ن  �ل�صرطة  رئي�س 
�لعام  �لقائد  �ملزينة  مطر  خمي�س  �للو�ء  و�صعادة  �ملوؤمتر 
ل�����ص��رط��ة دب���ي رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة للموؤمتر 

لهتمامه وجهوده يف �جناح هذ� �حلدث �لعاملي �ملميز.

تخريج 19 م�ضعفا جديدا يف اإ�ضعاف دبي
•• دبي-وام:

�إن�صم 19 م�صعفا جديد� �إىل �أ�صرة م�صعفي موؤ�ص�صة دبي خلدمات �لإ�صعاف ليبا�صرو� �أعمالهم �لإن�صانية ومهامهم 
مد�ر  على  �ملناوبات  بنظام  �لإ�صعافية  وظائفه  يبا�صر  �ل��ذي  �لعمل  فريق  �صمن  وليكونو�  �إليهم  �ملوكلة  �مليد�نية 

�ل�صاعة.
وقال مرو�ن علي رئي�س ق�صم �لتدريب �ملهني مبوؤ�ص�صة دبي خلدمات �لإ�صعاف �ن �خلريجني �جلدد �إجتازو� تدريبا 
نظريا يف �لرب�مج �ملتخ�ص�صة يف جمال �لإ�صعاف وتدريبا عمليا على جميع مهار�ت �لإ�صعاف �ملهني ..�إ�صافة �إىل 
تدريب مكثف على كيفية ��صتخد�م �ملعد�ت �لتقنية �خلا�صة بامل�صعفني . ولفت �إىل �ن �خلريجني تعرفو� على كيفية 
�لتو��صل �لفعال مع حماور �لعمليات و�مل�صابني و�ملر�صى ودر�صو� مبادئ �لتعامل مع جميع �لأطر�ف �أثناء �لأزمات 
�أن �خلريجني قامو� بزيار�ت ميد�نية للجهات �ملخت�صة كامل�صت�صفيات و�لدفاع �ملدين و�صرطة  و�لكو�رث. و�أ�صاف 
�إتقان  درج��ة  لقيا�س  �ختبار�ت  �أج��رت  �ملوؤ�ص�صة  �أن  .. مو�صحا  و�مل��رور وغريها  و�ملو��صالت  و�لطرق  و�لنجدة  دبي 

�ملهار�ت �لتي مت �لتدريب عليها عمليا ونظريا للخريجني �جلدد. 

يف جل�سته العا�سرة 

املجل�س الوطني االحتادي يناق�س مو�ضوع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد االأ�ضماك والزراعة

اإقامة دبي ت�ضت�ضيف امللتقى التعريفي االأول جلمعية ال�ضرطة الن�ضائية

•• اأبوظبي-وام:

�لوطني �لحتادي  �ملجل�س  يناق�س 
دور  م��ن  �ل��ع��ا���ص��رة  جل�صته  خ���الل 
�ل��ر�ب��ع للف�صل  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد 
�ل��ت�����ص��ري��ع��ي �خل��ام�����س ع�����ص��ر �لتي 
17 ف��رب�ي��ر �جل���اري  ي��ع��ق��ده��ا يف 
برئا�صة  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ملجل�س  مبقر 
م��ع��ايل حم��م��د �أح���م���د �مل���ر رئي�س 
�مل��ج��ل�����س م���و����ص���وع���ا ع���ام���ا حول 
ح��م��اي��ة �مل���و�ط���ن���ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 

مهنتي �صيد �لأ�صماك و�لزر�عة .
�صتة  �مل���ج���ل�������س  �أع���������ص����اء  وي����وج����ه 

م����ع����ايل وزي�������ر �ل���ت���ع���ل���ي���م �ل���ع���ايل 
كليات  فتح  ح��ول  �لعلمي  و�لبحث 
يف  �لريا�صية  �لرتبية  لتخ�ص�س 
�جلامعات �حلكومية . كما �صيوجه 
�لطاير  حميد  عبيد  م��ع��ايل  �إىل 
نائب  �ملالية  لل�صوؤون  �لدولة  وزير 
رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لعامة 
للمعا�صات و�لتاأمينات �لجتماعية 
�صوؤ�لن من �أحمد عبيد �ملن�صوري 
ب�صاأن  �مل���ج���ل�������س  ت���و����ص���ي���ة  ح������ول 
 7 رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  تعديل 
قانون  ب���اإ����ص���د�ر  1999م  ل�����ص��ن��ة 
�لجتماعية  و�لتاأمينات  �ملعا�صات 

�ل�صيخ ز�يد لالإ�صكان .
ر�صائل  على ثالث  �ملجل�س  ويطلع 
ثالث  تت�صمن  للحكومة  ���ص��ادرة 
ب�صاأن  �مل��ج��ل�����س  ت��ب��ن��اه��ا  ت��و���ص��ي��ات 
�مل�صميات  حت���دي���ث  ح����ول  �����ص����وؤ�ل 
تاأ�صري�ت  يف  �ل������و�ردة  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
�صيا�صة  م���و����ص���وع  وح�����ول  �ل��ع��م��ل 
تعزيز  ����ص���اأن  �ل�������وزر�ء يف  جم��ل�����س 
مكانة �للغة �لعربية وحول �صيا�صة 
�صاأن  يف  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
على  �ملجل�س  يطلع  كما   . �ملعلمني 
�للجنة  م���ن  و�ردي�������ن  ت��ق��ري��ري��ن 
ت��و���ص��ي��ات مو�صوع  ح���ول  �مل��وؤق��ت��ة 

حيث  �حلكومة  ممثلي  �إىل  �أ�صئلة 
�أحمد عبيد  يوجه �صعادة كل من: 
�ملن�صوري �صوؤ�ل �إىل معايل �ل�صيخ 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة 
حول �إن�صاء متحف تاريخي وطني 
�لنعيمي  ع��ي�����ص��ى  وع���ل���ي  ل���ل���دول���ة 
حمد�ن  �ل�صيخ  معايل  �إىل  ���ص��وؤ�ل 
�آل نهيان وزير �لتعليم  بن مبارك 
�لعايل و�لبحث �لعلمي حول جهود 
�آليات  لتطوير  �لإم�����ار�ت  جامعة 
و�لدكتورة  �لأك����ادمي����ي  �لإر�����ص����اد 
م��ن��ى ج��م��ع��ة �ل��ب��ح��ر �����ص����وؤ�ل �إىل 

�ل�صام�صي  ج��م��ع��ة  ���ص��ل��ط��ان  وم����ن 
�ملو�طنني  �ملوظفني  رو�ت���ب  ح��ول 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  يف  �لعاملني 
�إىل  �ل���ع���ا����ص���رة  �ل����درج����ات م���ن  يف 
. وي���وج���ه حمد  �ل���ر�ب���ع���ة ع�����ص��رة 
�أحمد �لرحومي �صوؤ�ل �إىل معايل 
�لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور 
رئي�س  �ل���ع���ام���ة  �لأ�����ص����غ����ال  وزي������ر 
ز�يد  �ل�صيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س 
لالإ�صكان حول تطبيق قر�ر جمل�س 
2/72و/39م  رق������م  �ل�����������وزر�ء 
على  �ل��رد  �صاأن  2014م يف  ل�صنة 
برنامج  �صيا�صة  مو�صوع  تو�صيات 

•• دبي-وام:

�لن�صائية  ح���و�ء  جل��ن��ة  ��صت�صافت 
و�صوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  يف 
�مللتقى  فعاليات  دب��ي  يف  �لأج��ان��ب 
�ل�صرطة  جلمعية  �لأول  �لتعريفي 
�لن�صائية يف �لإمار�ت �لتابع لوز�رة 
روؤ�صاء  بح�صور  وذلك   .. �لد�خلية 
�أع�صاء �جلمعية يف نادي �صباط  و 
�أمنة  �ل��ر�ئ��د  و�أع���رب���ت  �لإد�رة.  يف 
�ل�صرطة  جمعية  رئي�س  �لبلو�صي 
و  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  يف  �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة 
�لن�صائية  لل�صرطة  �لإقليمي  �ملدير 
�ل�����ص��رق �لو���ص��ط ..ع���ن �صكرها  يف 
ل��ل��ف��ري��ق ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

 .. �ل��دول��ة  م�صتوى  على  �لد�خلية 
�إ�صافة لبع�س �ملنت�صبات من بع�س 
دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية .. م�صرية �إىل 26 جمعية 
�صرطية على م�صتوى �لعامل يف 63 
�ل��ع��امل وتعترب جمعية  دول��ة ح��ول 
من  �لن�صائية  �ل�صرطية  �لإم����ار�ت 
�لعاملية  �ل�صرطية  �جلمعيات  �أك��رث 
ن�����ص��اط��ا. و���ص��رح��ت �ل��ب��ل��و���ص��ي �أن 
�لدولة  يف  تاأ�ص�صت  �لتي  �جلمعية 
�صيف  �ل�صيخ  �صمو  �ل��ف��ري��ق  ب��دع��م 
 2012 ع����ام  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�ملوؤمتر  �أب��وظ��ب��ي  يف  �صت�صت�صيف 
جلمعيات  �لعاملي  �لثالث  �لإقليمي 
ن�صاء �ل�صرطة حتت �صعار  �ل�صرطة 
�لتنمية  يف  و�ل�����ري�����ادة  �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة 

�ل���ر�غ���ب���ات ب���اإك���م���ال ت��ع��ل��ي��م��ه��ن .. 
�لقادم  �لأم  ي��وم  ب��اأن خ��الل  منوهة 
�صيقام  م���ار����س  ���ص��ه��ر  م���ن   21 يف 
م�����ار�ث�����ون ل��ل��ن�����ص��اء �ل���ع���ام���الت يف 
باملنا�صبة  �حتفال  �لد�خلية  وز�رة 
مبلغ  ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ح��ة  حت�صل  فيما 
10 �آلف درهم. من جانبها قالت 
بدورها خلود �ملهريي رئي�صة جلنة 
لالإقامة  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  يف  ح���و�ء 
�أن   .. دب����ي  �لج���ان���ب يف  ����ص���وؤون  و 
�لإد�رة  موظفات  ي�صتهدف  �مللتقى 
وتعريفهن  للجمعية  ل��الن��ت�����ص��اب 
بن�صاطاتها . من جهته �أ�صاد �صعادة 
�مل��ري يف ختام  �أحمد  �للو�ء حممد 
و�أثنى  �مل��وظ��ف��ات..  بن�صاط  �مللتقى 
�مللتقى  على  �لقائمني  جهود  على 

�ل��وزر�ء وزي��ر �لد�خلية على دعمه 
يف  �لعامالت  وحثه  للمر�أة  �ل��د�ئ��م 
وز�رة �لد�خلية على �لعمل و�لبد�ع 
�لأول يف  د�ئ���م���ا  �لإم�������ار�ت  ل��ت��ك��ون 
�صكرها  �لبلو�صي  ووج��ه��ت  �ل��ع��امل. 
�أحمد  حم��م��د  �ل���ل���و�ء  ���ص��ع��ادة  �إىل 
�لعامة  �لإد�رة  ع���ام  م��دي��ر  �مل����ري 
لالإقامة و���ص��وؤون �لأج��ان��ب يف دبي 
ع��ل��ى ح��ر���ص��ه �ل��د�ئ��م ع��ل��ى متابعة 
�صوؤون �ملوظفات �لعامالت يف �لإد�رة 
�لدوؤوب.  �لعمل  على  وت�صجيعهن 
و�أ�صافت �أن هناك �أكرث من خم�صة 
�ل�صرطة  جلمعية  منت�صبة  �آلف 
�لإم���ار�ت من خمتلف  �لن�صائية يف 
�لإقامة  ودو�ئ�����ر  �ل�����ص��رط��ة  دو�ئ�����ر 
وج��م��ي��ع �ل���دو�ئ���ر �ل��ت��اب��ع��ة ل����وز�رة 

11 و 12 من  �مل�����ص��ت��د�م��ة  ي��وم��ي 
�صهر مايو �لقادم .. وذلك بح�صور 
�صخ�صيات عاملية و عربية وحملية 
يف جم�����الت �لأم������ن و�ل�������ص���رط���ة . 
�صوؤون  يناق�س  �ملوؤمتر  ب��اأن  ونوهت 
�ملر�أة �لعاملة يف �ل�صرطة ومكافحة 
بجانب  �لعامل  �ملنظمة يف  �جلر�ئم 
�ملجتمعات  ث��ق��اف��ة  زي����ادة  م��و���ص��وع 
يف �ل�����ص��رط��ة �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة ودوره�����م 
و�صجعت  �مل��ج��ت��م��ع��ات.  ح��م��اي��ة  يف 
�لبلو�صي �ملوظفات جميع �ملوظفات 
ملتابعة  �أعمارهن  عن  �لنظر  بغ�س 
�لعرو�س  تعليمهن و�ل�صتفادة من 
و �ل��ت�����ص��ه��ي��الت �مل��ق��دم��ة ل��ه��ن من 
�لغرير  جامعة  كعر�س  �جلامعات 
للموظفات  �لد�خلية  ل��وز�رة  �ملقدم 

�صيا�صة وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية 
�لتعاونية  �جل���م���ع���ي���ات  �����ص����اأن  يف 
و�آخ����ر م��ن جل��ن��ة �ل�����ص��وؤون �ملالية 
و�لق��ت�����ص��ادي��ة و�ل�����ص��ن��اع��ي��ة حول 
هيئة  �صيا�صة  م��و���ص��وع  ت��و���ص��ي��ات 

ل�����الأور�ق �ملالية  و���ص��وق �لإم�����ار�ت 
و�ل�صلع .

م�����ص��روع قانون  �مل��ج��ل�����س  وي��ح��ي��ل 
ب�صاأن  و�رد� من �حلكومة  �حت��ادي 
للجمارك  �لحت������ادي������ة  �ل���ه���ي���ئ���ة 

�لإ�صالمية  �ل�������ص���وؤون  جل��ن��ة  �إىل 
و�لأوق�������������اف و�مل������ر�ف������ق �ل���ع���ام���ة. 
ع��ل��ى م�صبطة  �مل��ج��ل�����س  وي�����ص��ادق 
�جلل�صة �لتا�صعة �ملعقودة بتاريخ 3 

فرب�ير �جلاري. 

�لإد�رة  حتققه  ما  �أن  �إىل  ..م�صري� 
من تطور يف خمتلف �ملجالت لهو 
بف�صل دعم �لقيادة �لر�صيدة لدولة 

�ملركز  يف  �أ�صبحت  �ل��ت��ي  �لإم����ار�ت 
�ملجالت.  خمتلف  يف  عامليا  �لول 
و�أع������رب ���ص��ع��ادة �ل���ل���و�ء �مل����ري عن 

�لتي  ح��و�ء  جلنة  مب��ب��ادرة  �صعادته 
بني  �مل�صرتك  �لعمل  �إط��ار  يف  تاأتي 

�إقامة دبي ووز�رة �لد�خلية.

وفد عماين يطلع على جتربة برنامج البيانات املكانية الإمارة اأبوظبي 
•• اأبوظبي -وام:

لإمارة  �ملكانية  �لبيانات  ب��رن��ام��ج  جت��رب��ة  على  م�صقط  بلدية  وف��د  �ط��ل��ع 
�أبوظبي وعو�مل �لنجاح و�لدرو�س �مل�صتفادة من �لربنامج وكيفية تطبيقها 
�إد�رة  يف �صلطنة عمان. جاء ذلك خالل زيارة ر��صد حمود �لريامي مدير 
�أبوظبي لالأنظمة  �لدعم �لفني يف بلدية م�صقط و�لوفد �ملر�فق له ملركز 
قطاع   - تنفيذي  مدير  �ملن�صوري  �صعيد  فيها  �لتقى  و�لتي  �لإلكرتونية 
��صتعد�د  عن  �ملن�صوري  و�أع��رب  �ملركز.  يف  �مل�صرتكة  �حلكومية  �خلدمات 
�أبوظبي �لإلكرتونية ل�صيما برنامج �لبيانات  �ملركز لنقل جتربة حكومة 
يعزز  �ل��ذي  وبال�صكل  �ل�صقيقة  عمان  �صلطنة  �إىل  �أبوظبي  لإم��ارة  �ملكانية 

جهودها �لر�مية �إىل �إطالق تكنولوجيا �ملعلومات �ملكانية.
برنامج   - ب��الإن��اب��ة  تنفيذي  مدير  �لفهيم  خولة  ��صتعر�صت  جانبها  م��ن 
�لبيانات �ملكانية �أمام �لوفد �ل�صيف وطبيعته و�لذي مت �إطالقه يف يونيو 
بر�مج حكومة �أبوظبي �لتي يتم �إد�رتها �صمن برنامج  �أحد  ويعد   2007
و�ملعلومات  �لإلكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي  ملركز  �لإلكرتونية  �حلكومة 
�جلهات  بني  فيما  �جليومكانية  �لبيانات  وتبادل  م�صاركة  ت�صهيل  بهدف 
�ملكانية  �لبيانات  برنامج  �إن  وقالت  �لقطاعات.  خمتلف  وعرب  �حلكومية 
�جليومكاين  �لن�صج  م�صتويات  �أعلى  حتقيق  �إىل  ي�صعى  �أبوظبي  لإم���ارة 
�جليومكانية  و�خل��دم��ات  �ملعلومات  توفري  طريق  ع��ن  �أبوظبي  �إم���ارة  يف 
�لإد�رة  خ��الل  وم��ن  و�لأف���ر�د  و�ل�صركات  �حلكومية  للدو�ئر  �لإلكرتونية 
ذ�ت  �لبيانات �جليومكانية و�خلدمات  وتبادل  و��صتخد�م  �لفعالة يف جمع 
يوفر  �ملكانية  �لبيانات  برنامج  �أن  �ل�صيف  للوفد  �لفهيم  و�أك��دت  �ل�صلة. 
�إطار عمل حكومي م�صرتكا للتمكني �ملكاين للخدمات �حلكومية مما يقلل 
من خماطر وتكاليف �ل�صتثمار .. م�صرية �إىل �أن برنامج �لبيانات �ملكانية 
�أن�صاأ بنية حتتية متطورة للبيانات �ملكانية �لتي تدعم حتقيق روؤية �ملدينة 
نقطة  مبثابة  �أبوظبي  لإم���ارة  �جليومكانية  �لبو�بة  تعترب  حيث  �لذكية 
و�صول للبيانات �جليومكانية �صمن خمتلف �أنحاء جمتمع �لبيانات �ملكانية 
وتقدير  �صكر  �لريامي عن  ر��صد حمد  �أع��رب  �أبوظبي. من جهته  لإم��ارة 
بلدية م�صقط ملركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات على �لدور 
�لكبري �لذي يلعبه يف دعم �جلهود �خلا�صة باإطالق تكنولوجيا �ملعلومات 

�ملكانية يف تخطيط وتطبيق ومر�قبة ومتابعة �لأعمال �لتطويرية .

اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة تطلق الدورة الثامنة من 
برنامج �ضفري اأبوظبي 

••  اأبوظبي-وام: 

�أطلقت هيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة �لدورة �لثامنة من برنامج �صفري 
�أبوظبي يف حفل خا�س �أقيم �م�س يف فندق جمري� �أبر�ج �لحتاد ح�صره عدد 

من م�صوؤويل �لهيئة.
�لهيئة  يف  �لتوطني  برنامج  من  مهما  ج��زء�  �أبوظبي  �صفري  برنامج  ويعد 
�ل��زو�ر من  بتجربة  �لهيئة لالرتقاء  روؤي��ة  دور� حموريا يف حتقيق  ويلعب 

خالل تعزيز تفاعلهم مع �ل�صكان �ملحليني.
بهيئة  و�لرت�خي�س  و�لتنظيم  �ملعايري  �إد�رة  مدير  �لريامي  نا�صر  ورح��ب 
�أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة باملنت�صبني �جلدد وعددهم 106 من مو�طني 

ومو�طنات �لإمار�ت.
�جتازو�  �أن  بعد  متقدم  وقال �إنه مت �ختيار �ملنت�صبني �جلدد من بني 300 
خرب�ت  ت��وف��ري  يف  �ل��ربن��ام��ج  ي�صهم  لأن  ون��ت��ط��ل��ع  �ل�صخ�صية  �مل��ق��اب��الت 
���ص��ورة ح�صارية عن  تقدمي  م��ن  �ل�صفر�ء  هامة متكن  وم��ع��ارف  وم��ه��ار�ت 

�إمارة �أبوظبي .
و�أ�صاف �لريامي كلنا ثقة باأن �ملنت�صبني �جلدد �صيتفاعلون ب�صكل جاد مع 

خمتلف �لور�صات �لتدريبية �ملقدمة يف �لربنامج ما ينعك�س على م�صتقبلهم 
�لو�عدين  �لثقايف  �أو  �ل�صياحي  �لقطاعني  يف  �لعمل  �خ��ت��ارو�  �صو�ء  �ملهني 
فالربنامج م�صمم   .. �ملعرفة  على  �لقائمة  �لعمل  �أوغريهما من قطاعات 
لتعميق �ملعرفة باإمارة �أبوظبي وتقدميها ب�صكل �حرت�يف للزو�ر و�لرفع من 

م�صتوى معرفة �لآخرين بالفر�س �لتي متنحها �لإمارة للقادمني �جلدد .
ويتكون برنامج �صفري �أبوظبي من ور�س تدريبية هامة يف جمالت �ل�صيافة 
ور�س  �إىل  �إ�صافة  �أ�صهر  ثالثة  لفرتة  متتد  و�ل�صياحة  و�ل��رت�ث  و�لثقافة 
تدريبية خا�صة عن كيفية �لتعامل مع و�صائل �لإعالم و�جلماهري و�أ�صول 
�لربوتوكول و�لتيكيت و�أبجديات تنظيم �لرحالت �ل�صياحية بالتعاون مع 

�إحدى �ل�صركات �لر�ئدة يف هذ� �ملجال.
ويت�صمن �لربنامج زيار�ت ميد�نية لأهم مو�قع �جلذب �ل�صياحي يف �إمارة 
�أبوظبي مثل جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري و�لو�حات يف مدينة �لعني ويختتم 

باختبار�ت توؤهل �ملنت�صبني للح�صول على لقب �صفري �أبوظبي .
هيئة  ع��م��ل  طبيعة  ع��ن  تقدمييا  ع��ر���ص��ا  �ل��ربن��ام��ج  �ط���الق  ح��ف��ل  وي�صمل 
�أبوظبي لل�صياحة و�لثقايف و�أق�صامها �لإد�رية ودور �صفر�ء �أبوظبي يف تعزيز 

عمل �لهيئة �ملعنية بالرتويج لالإمارة كوجهة �صياحية وثقافية مميزة.

فقدان جواز �سفرت
موتيماه  �ملدعوة/  فقدت  
 - يا�صني    كارتا  بت جايا 
�جلن�صية   �ن���دون���ي�������ص���ي���ة 
- ج�����و�ز  ���ص��ف��ره��ا رق����م )  
929793(     من يجده 
بتليفون  �لت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6164949   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ د�مود�ر �باد� 
جناثريدي �باد�    - هودي 
�جلن�صية  - ج��و�ز  �صفره 
     )1948170( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ص���ال 

   055/8939885

فقدان �سهادة ا�سهم
ي��ع��ل��ن �ل�����ص��ي��د: �ح��م��د ���ص��ع��ي��د ر�����ص���د م��ط��ر �ل���ب���ادي) �مار�تي 
�جل��ن�����ص��ي��ة( ع���ن ف���ق���د�ن ���ص��ه��ادة ����ص��ه��م ����ص���ادرة م���ن �ل�صركة 

�ل�صالمية للتمويل )�آفاق( 
رقم �ل�صهادة )7830( بعدد )51.100 �صهم(

على من يجدهما برجاء ت�صليمها لل�صركة �ملذكورة �و �لت�صال 
على رقم 0508193322 م�صكور�ً

  فقدان جواز �سفر
فقد  �ملدعو/ حممد ميلون ��صاك مياه     
-   بنغالدي�س �جلن�صية جو�ز �صفره رقم 
)754655(    من يجده عليه �لت�صال 

بال�صفارة بنغالدي�س لدى �لدولة.

العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/2028 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/- م�صلم بن جمعه بن خمي�س �ل�صاعدي  �لعنو�ن بالن�صر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
2015/1/14 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�صالح / بنك �لحتاد 
�لوطني بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري: 1( يف �لدعوى رقم )2014/2028( جتاري كلي 
�بوظبي بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغا وقدره )223.823.23 درهم( و�لفائدة 
�لقانونية عن ر�صيد ��صل �لدين مببلغ)174.200.00 درهم( بو�قع 5% �صنويا حت�صب �بتد�ء من 
تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف 2014/8/28 وحتى �ل�صد�د �لتام مبا ل يتجاوز ��صل �لدين و�لزمت 
�ملدعى عليه م�صروفات �لدعوى ومبلغ )200 درهم( مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من 
طلبات. 2( يف �لدعوى رقم 2014/2144( جتاري كلي �بوظبي: ب�صحة �حلجز �لتحفظي- حجز ما 
للمدعني لدى �لغري- �ل�صادر يف �لمر على �لعري�صة رقم )4490( ل�صنة 2014 عر�ئ�س م�صتعجل 
�بوظبي بالن�صية للمحجوز لديهم �ل�صتة ع�صر وهم )1( بنك دبي �ل�صالمي 2( �لبنك �لربيطاين 
HSBC 3( بنك ر��س �خليمة. 4( بنك �بوظبي �لوطني 5( بنك �لمار�ت دبي �لوطني 6( بنك 
�لمار�ت �لدويل 7( بنك �مل�صرق 8( م�صرف �بوظبي �ل�صالمي 9(م�صرف �لمار�ت �ل�صالمي 10( 
بنك �خلليج �لول 11( بنك �ل�صتثمار 12( بنك �بوظبي �لتجاري 13( بنك �لبحرين �لوطني14(

�بوظبي  �صوق  �بوظبي 16(  �لعامة ل�صرطة  بالقيادة  �لقانونية  �ل�صوؤون  �لقيوين 15(�د�رة  �م  بنك 
لالأورق �ملالية ( يف حدود �ملبلغ �ملق�صي به يف هذ� �حلكم وجعله حجز� تنفيذيا و�لزمت �ملدعى عليه 
م�صروفات �لدعوى ومبلغ )200( درهم مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من 
طلبات.   �صدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2015/1/22  حكما قابال لال�صتئناف خالل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�صلمك هذ� �مل�صتند.  
القا�سي/خالد فتح اهلل
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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حوادث  و ق�ضايا

كل عقول �لبنات متلوؤها �لأحالم يف حتقيق �أ�صياء كثرية وتظل �لأحالم 
حتقيقه  ميكن  �ي��ج��اب��ي  بع�صها  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  وتتكاثر  تنمو 
بال�صرب و�لعزمية و�لتفوق  �إل �أحالم �ملر�هقة �ل�صغرية  �أ 
ركزتها  �صلبية  كلها  �أحالمها  كانت  �لتي  �صنة   15 .�س 
كلها يف حلم �صرير و�حد و�أ�صرت على تنفيذه ن�صيت 
�أو تنا�صت �صنو�ت عمرها �لقليلة لينتهي بها �لأمر 

�إىل جرمية وم�صري جمهول ينتظرها.
ن�صاأة بني �أ�صرة فقرية لعبت �لظروف دور� مهما 
يف حياتها تويف �لأب وهي يف �لثانية من عمرها 
و��صتكمال  لرتبيتها  تتفرغ  �أن  على  �لأم  �أ���ص��رت 
حياة  ت��وف��ري  يف  و���ص��ع��ا  ت��دخ��ر  �أن  دون  تعليمها 

معقولة لها.
كانت  �ل�صغرية  �ملر�هقة  عقل  يف  �لأح���الم  ولكن 
�أغلى  �ل����رث�ء و�رت�����د�ء  ن��ح��و  �آخ���ر  ت�صري يف �جت���اه 

�ملالب�س مثل بنات كثري�ت يف مثل �صنها.
وبني  بينها  �بت�صام  خا�صتها  �ملجهول  �إىل  غام�صة  رحلة 

نف�صها مل تف�صح عنها لأحد .

احلل يف ال�سرقة :
يحركها  �إم���ر�أة  بعقل  تفكر  �ل�صغرية  �لتلميذة  ب���د�أت 
يك�صف  �أن  دون  �صرقة  جرمية  �رتكاب  يف  �ل�صيطان 
�أحد جرميتها جل�صت ليال مل تفتح فيها كتابا 
ملر�جعة  و�إمن���ا  لالمتحان  ��صتعد�د�  و�ح���د� 
ورقة  يف  كتبتهم  �ل��ت��ي  �ل�صحايا  �أ���ص��م��اء 
يف  وتفكريها  ر�أيها  ��صتقر  حتى  بي�صاء 
�للغة  مدر�س  بيت  �صرقة  على  �لنهاية 
درو�س  يعطيها  كان  �ل��ذي  �لإجنليزية 
ه����ذه �ل��ل��غ��ة يف �مل���رح���ل���ة �لإع����د�دي����ة 
جلرميتها  عقلها  ق��در  على  خططت 
و��صتعدت لتنفيذها بكل جدية كاأنها 

ل�صة حمرتفة. 
�نطلقت �لل�صة �ل�صغرية من بيتها نحو بيت �ملدر�س 
ك��ان��ت ت��ب��دو ه��ادئ��ة و�ث��ق��ة م��ن نف�صها م��ت��اأك��دة من 
على جر�س  �ملائة �صغطت  مائة يف  جناح خطتها 
�لباب فتح �ملدر�س باب �لبيت ورحب بتلميذته .

ي��ع��ط��ي در�صا  �أن  ت���رج���وه  �إن���ه���ا  �ل��ف��ت��اة  ق��ال��ت 
ل�صقيقها �لتلميذ يف �لإعد�دية لأنه �صعيف 
يف �للغة �لإجنليزية ويخاف من �لر�صوب 

فيها.
��صتجاب لها �ملدر�س وطلب منها �إر�صال �صقيقها ليلتحق باملجموعة �مل�صائية �خلا�صة بال�صهادة 

�لإعد�دية .

اخلطة اجلهنمية:
ثم  للمنزل عند خروجها  �لباب �خلارجي  تغلق  �أن  �ل��ذي طلب منها  �لفتاة مدر�صها  �صكرت 
�صعد �ملدر�س �إىل �صقته يف �لدور �لثاين و�لتي خ�ص�صها لإعطاء �لدرو�س �خل�صو�صية د�خل 

بيته �ملكون من  دورين .
مل ي�صك حلظة و�حدة يف �أن تلميذته �ملر�هقة مل تخرج �أ�صا�صا من �لبيت و�إمنا فقط فتحت 
�أنها خرجت يف �صالم ولكن �لفتاة �ل�صغرية ظلت  �أغلقته ب�صدة ليطمئن مدر�صها  �لباب ثم 
د�خل �لبيت .. نظرت �إىل �صقة �ملدر�س �لتي يعي�س فيها مع زوجته فوجدت باب �ل�صقة مفتوحا 
ت�صللت ونظرت من باب �ل�صقة فلم جتد �أحد� كانت زوجة �ملدر�س خارج �لبيت ول يوجد �صو�ها 

د�خل �ل�صقة.
�ل�صيطانة �ل�صغرية �أنهت مهمتها يف وقت قيا�صي مل تتوقعه و�ن�صرفت يف هدوء ل حتمل يف 

يدها �إل حقيبتها �ل�صغرية �لتي ل تلفت �لنظر �إليها .

اكت�ساف ال�سرقة :
زوج��ة �ملدر�س ع��ادت من خ��ارج �لبيت دخلت غرفة نومها لتغيري مالب�صها و�ل��زوج يف �صقته 
�لعلوية يقوم بتح�صري در�صه �جلديد لتالميذه مل ينتبه �إل على �صوت زوجته وهي تناديه 
ب�صوت مرتفع ثم تقول )�ت�صرقنا( �كت�صف �لزوج �أن �لل�س �لذي �قتحم �صقته بالدور �لأول 
م�صتغال �ن�صغاله باإعطاء �لدرو�س �خل�صو�صية لتالميذه بالدور �لثاين �صرق �لل�س م�صوغات 
زوجته كاملة �لتي تقدر ب� 50 �ألف جنيه بخالف 10 �آلف جنيه نقد� وقف �ملدر�س مذهول 

غري م�صدق ما حدث كاأنه يف حلم �أو كابو�س .

القب�ص على ال�سيطانة ال�سغرية
ما  �صرعان  بال�صرقة لكن  �أح��د�  يتهم  �أن  �ل�صرطة ورف�س  لق�صم  بال�صرقة  �ل��زوج بالغا  قدم 
�أن يذكر زو�ره هذ� �ليوم فذكر �صمن من ذكر ��صم  تك�صف �لأم��ور فقد طلبت �ملباحث منه 

�ملر�هقة ..
وب�صرعة د�رت �لتحريات حول هذه �لأ�صماء �إىل �أن تركزت يف �لتلميذة �ملر�هقة �لتي ��صتغلت 
�لتي  �خلا�صة  �صقته  �إىل  هي  فدخلت  �لثانية  �صقته  �إىل  و�صعد  وتركها  فيها  مدر�صها  ثقة 
�ل�صغرية  و�رتكبت جرميتها وو�صعتها  يف حقيبتها  �لأول   �ل��دور  له يف  ي�صتخدمها  ك�صكن 
ثم ذهبت �إىل �صديقتها �لطالبة باملدر�صة �لتجارية و�صلمتها �مل�صروقات لإخفائها ثم �صافر� 
معا لل�صهر و�لنفاق ببذخ ثم قامت �لفتاتان �ل�صغريتان ب�صر�ء كمية من �ملالب�س �جلديدة 

تعو�س بها �لقدمي �لذي كانت ترتديه .
�ألقى �لقب�س عليها و�عرتفت بجرميتها وقررت �لنيابة �إيد�عها �أحد دور رعاية �لقا�صر�ت.

�لنيابة قالت  �أمام  �لتحقيق معها  و�أثناء  �لرعاية  د�ر  �إيد�عها  �لفتاة قررت فور  �أن  �لطريف 
�إنها قررت عدم مو��صلة تعليمها و�صحب ملفها من �ملدر�صة و�لتفرغ مل�صتقبلها لكن من وجهة 

نظرها هي.

لفظ هارب من �صجن �لفيوم خالل ثورة 25 يناير �أنفا�صه �لأخرية، على يد 3 
�أ�صقاء بعد معايرة �لأول لالأخري بزو�ج �صقيقته من خارج �لقبيلة، فلم يتمالك 
قتيال.كانت  لريديه  �لر�صا�س  من  بو�بل  �صديقه  و�أمطر  �لغ�صب  من  نف�صه 
�لبد�ية بالغ من �لأهايل �إىل ماأمور ق�صم �صرطة �لقاهرة �جلديدة ثالث بالعثور 
على جثة "�س.ح.�س" " هارب من �صجن �لفيوم خالل ثورة 25 يناير" م�صابة 
�أمام غرفة من  بطلقات نارية باأماكن متفرقة من �جل�صم، ملقاة على ظهرها 

�ل�صاج باملنطقة �جلبلية �ملال�صقة لطريق �لعني �ل�صخنة.
ب�صوؤ�ل زوجته" م.ج.ح.�س" ربة منزل �تهمت "ن.م.�.�" و�صقيقيه" م" و"ح"، من 
قبيلة �لعامريني، باإطالق �لأعرية �لنارية جتاه �ملجني عليه باأ�صلحة نارية كانت 

بحوزتهم، نتج عن ذلك �إ�صابته ووفاته لعتقادهم بقيامه باإر�صاد �ل�صرطة عن 
�أحد �أفر�د قبيلتهم.�أمر �للو�ء، م�صاعد �لوزير لقطاع �أمن �لقاهرة، ب�صرعة ك�صف 
غمو�س �حلادث،و كلف �للو�ء مدير �لإد�رة �لعامة ملباحث �لقاهرة بت�صكيل فريق 
بحث باإ�صر�ف �لعميد مفت�س �ملباحث �جلنائية  لك�صف غمو�س �حلادث و�صبط 
مرتكبيه.�أ�صفرت جهود �لبحث، عن �أن ور�ء �رتكاب �لو�قعة "�س.م.�س" "خفري" 
بارتكاب  �ع��رتف  ومبو�جهته  �صبطه  من  �لق�صم،  مباحث  رئي�س  �لر�ئد  متكن 
�لأخري  لقيام  عليه؛  �ملجني  وب��ني  بينه  كالمية  م�صادة  ح��دوث  ب�صبب  �لو�قعة 
قام  �إىل م�صاجرة  �لقبيلة، تطورت  �صقيقته متزوجة من خارج  مبعايرته لكون 

على �إثرها باإطالق �أعرية نارية من بندقيته �لليه ما �أدى ملقتله.

املراهقة ال�ضغرية �ضرقت مدر�ضها وهربت

�ضهود الزور الذين اأتت بهم �ضاحبة حمالت الذهب وذهبوا معها اإىل ال�ضجن 

عايره بزواج �ضقيقته من خارج القبيلة فقتله

عامل  فو�لدها  �لفقرية  �أ�صرتها  مع  تعي�س  كانت  �صنو�ت طويلة عندما  منذ  ب��د�أت  �لذهب  ق�صة �صاحبة حمالت 
نظافة وهي �صغرى بناته لكنها �أجملهن حباها �هلل بجمال مثري وقو�م فارع مم�صوق يف �عتد�له وعينني �صاحرتني 
�لذهب و�لياقوت  �قتناء  �أعماقها عقدة  �لفال�صو ور�صبت يف  بامل�صوغات  �لقلوب.كانت تتحلى  ت�صعان بريقا يذيب 

و�ملا�س ولكن �لعني ب�صرية و�ليد ق�صرية فهل يحقق جمالها مع �لأيام �أحالمها.
وعندما �أكملت �أنوثتها خ�صي عليها و�لدها وعورة �لطريق وخطورة �لذئاب �لتي حتوم حول جمالها فاأقعدها يف 
�لبيت و�أخرجها من �ملدر�صة رغم �أنها كانت يف �ل�صف �لأول �لثانوي وكل من جاء �إىل �لأب كان يريدها هي دون 

�إخوتها وكانت �أمها ترف�س زو�ج �ل�صغرى قبل �صقيقاتها �لأكرب منها �صنا. 
�أن  �لبنني و�لبنات قرر  �لعي�س لثمانية من  ولكن �لأب �لذي كان ظهره ينوء حتت مطالب �حلياة وتوفري لقمة 
يزوجها وي�صرتيح منها فو�فق على زو�جها من �صاب يعمل يف �لتجارة �ألقى بكل مكا�صبه حتت قدميها ومل يرف�س 
لها طلبا لكن طموحها و�صغفها بالرث�ء �ل�صريع دفعها �أن تقنع زوجها باأن �أبو�ب �لرزق يف �لدول �لعربية مي�صر لكل 
من يعمل يف �لتجارة وجمع �ملال و�صافر� معا يف جولة ��صتمرت ع�صر �صنو�ت ��صتطاعت خاللها بذكائها �لفطري 
وجمالها و�صخ�صيتها �لتي ت�صحر كل من ير�ها �أن تت�صرب �أ�صر�ر �ل�صنعة فا�صتطاعت هي وزوجها �أن يجمعا ثروة 
�أن تفتتح حمال للم�صوغات و�ملجوهر�ت  �لذي كان ير�ودها منذ �صباها  �لأم��ل  �إىل بلدهما لتحقق  كبرية وع��اد� 

باأنو�عها و�أغر�ها �ملك�صب �لذي �أنهال عليها �إىل �فتتاح حمل �آخر.
و�أ�صبحت من �أ�صحاب حمالت �ملجوهر�ت �ملعروفني وودعت هي و�أ�صرتها حياة �لفقر و�حلرمان وعا�صت يف �صقة 
فاخرة حتتل طابقا كامال باأحد �لأحياء �لر�قية ومل تعد قدماها �لتي تعودتا على وحل �حلو�ري �أن ت�صري على 

قدميها فاقتنت �أفخر �أنو�ع �ل�صيار�ت.
ومع �لأيام تنكرت للرجل �لذي �نت�صلها من حياة �لفقر و�أحالت حياته �إىل جحيم كانت تقيم يف �صقتها �حلفالت 
�لالهية  بحياتها  �لرجل  و�صاق  �جلن�صيات..  كل  �مل��ال من  ورج��ال  �لأث��ري��اء  �ملجتمع من  �صفوة  �إليها  تدعو  �لتي 
وج�صعها يف جمع �ملال بكل �لطرق �مل�صروعة وغري �مل�صروعة لكنه عز على نف�صه �أن يخرج خاوي �لوفا�س فطلب 
منها ثمنا لطالقها 5 مليون جنيه وكان ر�صيدها يف �لبنوك قد تعدى �خلم�صني مليون بكثري لكنها رف�صت و�دعت 

�أنها جمعت كل هذه �لأمو�ل بذكائها وعملها ولن تدفع له جنيها و�حد�.
عاد �لزوج وطلب 2 مليون جنيه فقط لكنها مت�صكت بعنادها وفوجئ بها تقيم دعوى �أمام �ملحكمة �دعت فيها �أنه 
دخل عليها يف حملها و�صاومها على ثمن �لطالق و�أنه يف نهاية �مل�صاجرة �ألقى عليها ميني �لطالق وكرره ثالث 

مر�ت وكان ذلك �أمام �صهودها ومن كان موجود� من �لزبائن �أثناء �مل�صاجرة �لتي وقعت بينهما.
وطلبت من �ملحكمة �إثبات هذ� �لطالق و��صتمعت �ملحكمة �إىل �صهودها �لذين تناق�صت �أقو�لهم وكان قد حفظتهم 

ما �صهدو� به.ولكن �ملحكمة حكمت برف�س دعو�ها لتناق�س �أقو�ل �صهودها وكانو� من موظفي حملها.
و�أ�صرعت فا�صتاأنفت حكم �ملحكمة وكانت �ملفاجاأة �ملذهلة 
�لتي قادتها هي و�صهود �لزور �إىل �ل�صجن بتهمة 
�لزوج �صهادة من  �لزور حني قدم  �ل�صهادة 
�أن  يفيد  �ل�صرطة  وق�صم  �لآد�ب  مكتب 
�إيقاع  �لزوجة  �دع��ت فيه  �ل��ذي  �ليوم 
ك��ان��ت هي  �ل��ط��الق عليها  زوج��ه��ا 
م�صجونة بعد �أن مت �لقب�س عليها 
يف ق�صية منافية لالآد�ب وقررت 
�أن  �أي��ام قبل   4 �لنيابة حب�صها 
يفرج عنها على ذمة �لق�صية 
موعد  وحت�����دي�����د  ب���ك���ف���ال���ة 
.وحكمت  �ملحاكمة  جلل�صة 
و�صهود  �ل�صتئناف  حمكمة 
��صتعانت بهم  �لذين  �لزور 

�صتة �أ�صهر.

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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غارديان: مقابلة االأ�ضد مع بي بي �ضي اأكاذيب طاغية

ال�ضلطات املغربية ترحل 1250 مهاجرا �ضريا 

•• عوا�سم-وكاالت:

تقدماً  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  حققت 
�إطار  �صوريا يف  يف مناطق بجنوب 
�هلل  ح��زب  مب�صاندة  ت�صنه  ه��ج��وم 
م�صلحة  وجم���م���وع���ات  �ل��ل��ب��ن��اين 
بلدة  �أن �صيطرت على  حليفة بعد 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة وت���الل حميطة يف 

ريف درعا .
وذك����ر �مل��ر���ص��د �ل�������ص���وري حلقوق 
�لنظام  ق���و�ت  �أن  �أم�����س  �لإن�����ص��ان 
بجماعات  م���دع���وم���ة  �ل���������ص����وري 
تتقدم  م�صلحة حليفة وح��زب �هلل 
وريف  و�لقنيطرة  درع��ا  مثلث  يف 
بلدة  ع��ل��ى  �صيطرتها  �ث���ر  دم�����ص��ق 
�ل�صرت�تيجية  �ل����ع����د�����س  دي������ر 

و�لتالل �ملحيطة بها.
و��صاف �ملر�صد �أن �صيطرة �لقو�ت 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه �مل��ن��اط��ق يف 
ري���ف درع���ا �ل�����ص��م��ال �ل��غ��رب��ي فتح 
باجتاه  لتتقدم  �م��ام��ه��ا  �ل��ط��ري��ق 

عمق هذه �ملنطقة .
مدير  �لرحمن  عبد  ر�م��ي  ولفت 
هو  �هلل  ح����زب  �أن  �ىل  �مل���ر����ص���د، 
�ل��ه��ج��وم يف �جلبهة  ي��ق��ود  �ل����ذي 
�جلنوبية.. م�صري�ً �ىل مقتل 20 
م�صلحا يف كمني نفذه �حلزب قرب 
مع  �ل�صتباكات  ويف  �ل��ع��د���س  دي��ر 

�لقو�ت �ل�صورية وحلفائها  .
�لتابعة  �مل��ن��ار  ق��ن��اة  ب��ث��ت  ب���دوره���ا 
مبا�صرة  ���ص��ور�  �أم�����س  �هلل  حل���زب 
من دير �لعد�س، �ظهرت مر��صلها 
كانت  ف��ي��م��ا  �ل���ب���ل���دة،  ي��ت��ج��ول يف 
بعيدة.  �ن��ف��ج��ار�ت  ����ص��و�ت  ت�صمع 
ك��م��ا �ظ��ه��رت �ل�����ص��ور ذخ��ائ��ر قال 
عليها  �ل�صتيالء  مت  �ن��ه  �مل��ر����ص��ل 

بعد دخول �لبلدة.
�لنباء  وك��ال��ة  �أف���ادت  م��ن جهتها، 

•• جنامينا-اأ ف ب:

�صن عنا�صر من حركة بوكو حر�م �لنيجريية �صباح �م�س هجوما يف مدينة 
�لت�صادية  للقو�ت  موقعا  ��صتهدف  للكامريون  �ملحاذية  �لنيجريية  غامبورو 
فر�ن�س  لوكالة  ت�صادي  ع�صكري  م�صدر  �ف��اد  م��ا  على  �لهجوم،  �صدت  �لتي 
�مل�صدر  ��صاف هذ�  �آخ��رون، كما  ت�صادي و��صيب ثمانية  بر�س. وقتل جندي 
�لذي حتدث عن مقتل عدد كبري من عنا�صر بوكو حر�م. ودمرت ثالث �آليات 
جنامينا  من  معه  �ج��ري  �ت�صال  يف  غامبورو  يف  �مل�صدر  وق��ال  للمهاجمني. 
�ل�صاعة  ب�صن هجوم علينا قر�بة  �ر�دو� مباغتتنا  �ن عنا�صر من بوكو حر�م 
�لر�بعة �صباحا )�لثالثة تغ(، كنا على علم منذ �لم�س وم�صتعدين. و��صاف �ن 
�مل�صلحني و�صلو� يف 14 �لية ومدرعتني فت�صدينا لهم ولذو� بالفر�ر. و�و�صح 
�آلياتهم.  وتدمري  ح��ر�م  بوكو  عنا�صر  تعقب  يف  �صاركت  مروحية  �ن  �مل�صدر 
وقد �صن �جلي�س �لت�صادي يف �لثالث من �صباط فرب�ير هجومه �لربي على 
بوكو حر�م ف�صيطر على غامبورو �لتي كان يحتلها �ملت�صددون منذ ��صهر، بعد 
عمليات ق�صف عنيفة. و�صن �ل�صالميون يف �ليوم �لتايل هجوما م�صاد� د�ميا 
على مدينة فوتوكول �لكامريونية �لتي يف�صلها ج�صر عن غامبورو. و�تفقت 
ت�صاد و�لنيجر ونيجرييا و�لكامريون وبنني �ل�صبت على ح�صد 8700 رجل 
�ي �كرث ب 1200 من �لعدد �ملقرر يف �ل�صل، يف �طار قوة متعددة �جلن�صيات 
ملكافحة بوكو حر�م. وتكثف بوكو حر�م �لتي ل تخفي تقاربها �ليديولوجي 
مثل  �مل��ج��اورة،  �لبلد�ن  يف  �لد�مية  �لهجمات  ود�ع�س  �لقاعدة   تنظيمي  مع 
�لكامريون، ويف �لفرتة �لخرية �لنيجر �لتي �عتربها زعيم �جلماعة �بو بكر 

�صيكاو هدفا يف منت�صف كانون �لثاين يناير.

�ل�������ص���وري���ة �ل���ر����ص���م���ي���ة ����ص���ان���ا �ن 
�أري��اف دم�صق  �ملنطقة �ملمتدة بني 
حاليا  ت�صهد  ودرع����ا  و�ل��ق��ن��ي��ط��رة 
عملية و��صعة تنفذها وحد�ت من 

�جلي�س و�لقو�ت �مل�صلحة.
مدعومة  �ل�صورية  �لقو�ت  وكانت 
�حكمت  �هلل  ح���زب  م���ن  ب��ع��ن��ا���ص��ر 
دير  على  �صيطرتها  �لأول،  �م�س 
�لعد�س بهدف �إبعاد خطر ف�صائل 
بعد  دم�صق  عن  �مل�صلحة  �ملعار�صة 
مناطق  ع����دة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رو�  �ن 
ب��ق��رب��ه��ا وف���ق���ا مل�������ص���در �مل���ي���د�ين 

�صوري.
كانت  �ل��ع��د���س  دي���ر  �أن  �ىل  ي�����ص��ار 
�لن�صرة  جبهة  ل�صيطرة  تخ�صع 
�لقاعدة  لتنظيم  �ل�����ص��وري  �ل��ف��رع 
وف�����ص��ائ��ل م��ع��ار���ص��ة �أخ�����رى منذ 

�كرث من عام .
وجنحت جبهة �لن�صرة وجماعات 
م��و�ل��ي��ة ل��ه��ا يف �ل�����ص��ي��ط��رة خالل 
ع��ل��ى مناطق  �مل��ا���ص��ي��ة  �ل���ص��اب��ي��ع 
و��صعة جنوب �صوريا، تقع �همها يف 
ريفي درعا و�لقنيطرة �ملحافظتني 
و�لردن  دم�����ص��ق  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ت��ني 

وه�صبة �جلولن.
�لإد�رة  ق����درت  �أخ�����رى،  م��ن ج��ه��ة 
�لأمريكية عدد �ملقاتلني �لأجانب 
���ص��وري��ا بحو�يل  دخ���ل���و�  �ل��ل��ذي��ن 
لت�صعني  ي��ن��ت��م��ون  �أل���ف���اً  ع�����ص��ري��ن 
بالغري  و�صفتها  وت���رية  يف   ، ب��ل��د�ً 

م�صبوقة .
�لأمريكية  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  وج�����اءت 
مدير  �أع����ده����ا  خ��ط��ي��ة  �ف�������ادة  يف 
�لرهاب  ملكافحة  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز 
�أدىل  �ل���ذي  ر��صمو�صن  نيكول�س 
�لأمن  جلنة  �م��ام  �أم�����س  ب�صهادته 
�لد�خلي يف جمل�س �لنو�ب ، علماً 
م�صاء  منذ  �فادته  ت�صريب  �أن��ه مت 

�صفوف  �ىل  ي��ن�����ص��م��ون  ي���غ���ادرون 
و�لعر�ق  �صوريا  يف  د�ع�����س  تنظيم 
و��صحة  �ل��ت��وج��ه��ات  �أن  م����وؤك����د�ً 
�ملركز  �أ�����ص����ار  وب��ي��ن��م��ا   . وم��ق��ل��ق��ة 
�ل���وط���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة �لره�������اب �ىل 
قال   ، �ل�صفر  طالبي  ع��دد  ت��ز�ي��د 
ر��صمو�صن �إن �ل�صبكات �لجتماعية 
ل��ت��ن��ظ��ي��م د�ع�س  ت�����ص��م��ح وخ��ا���ص��ة 
ب���اج���ت���ذ�ب م��ق��ات��ل��ني و�م����د�ده����م 
مبعلومات عملية للقيام بالرحلة.

�لتنظيم  ق������در�ت  �ن  �ىل  ول���ف���ت 
��لدعائية على �لنرتنت يف تز�يد 
�نتاج   250 ح��و�ىل  م��ع  متو��صل 
ر�صمي لتنظيم د�ع�س ن�صرت على 
يناير.  م��ن  �لول  منذ  �لن��رتن��ت 
وتابع ر��صمو�صن �ن �لتنظيم ين�صر 
قتل  م�صاهد  م�صاهد مروعة مثل 
�ل��ره��ائ��ن غ��ري �ن���ه ي��ع��ر���س �ي�صا 

�لت�صريبات  وبينت  �لأول.  �أم�����س 
�لجانب  �مل��ق��ات��ل��ني  ع���دد  �أن  �ىل 
دولة  ت�صعني  من  �لفا   20 �لبالغ 
ي����ف����وق ب�������ص���ك���ل ط���ف���ي���ف �لرق�������ام 

�ملعتمدة حتى �لن.
وب���رر ر����ص��م��و���س ذل���ك ب���ان وترية 
ت�����و�ف�����د ه���������وؤلء �مل���ق���ات���ل���ني غري 
م�صبوقة ول �صيما باملقارنة مع ما 
جرى يف دول �خرى ت�صهد نز�عات 
و�فغان�صتان  و�ليمن  �لعر�ق  مثل 

وباك�صتان و�ل�صومال.
مو��صفات  �ن  ر��صمو�صن  و�و���ص��ح 
 ، للغاية  متباينة  �ملقاتلني  ه��وؤلء 
م�صيفاً �أن ما ل يقل عن 3400 
م����ن ه�������وؤلء �مل���ق���ات���ل���ني �لج���ان���ب 
من  ت��ق��دي��ر�ت��ن��ا  بح�صب  ق���ادم���ون 
 150 ب����ل����د�ن غ���رب���ي���ة وب���ي���ن���ه���م 
�لذين  غالبية  �ن  وق��ال  �مريكيا. 

وم�صاهد  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  يف  م�����ص��اه��د 
عائلية للحياة يف مناطقه.

�لتنظيم  ي�����ص��ت��خ��دم  م���ا  وغ���ال���ب���ا 
�لغربية مثل  �لثقافة  عنا�صر من 
�لعاب �لفيديو لجتذ�ب ��صخا�س 
�صباب  �و  �لت�صويق  ع��ن  يبحثون 

“ي�صعون لتحقيق �نف�صهم«.
�لوطني  �مل����رك����ز  م���دي���ر  و�ع����ت����رب 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره���������اب خم���اط���ر �أن 
�أمريكيون  ينفذها  عمليات  وق��وع 
نعتقد   “ وق���ال   ، م�صتقرة  تبقى 
مب�صتو�ه  �صيبقى  �خلطر  ه��ذ�  �ن 
ع�صرة  م�����ن  �ق������ل  م�����ع  �حل���������ايل، 
خم���ط���ط���ات غ����ري م��ن�����ص��ق��ة وغري 
وه���ي خم��اط��ر م�صدرها  م��ع��ق��دة، 
�لفر�د  ب�صع مئات  جمموعة من 
�جهزة  ل��دى  معروفون  معظمهم 

�ل�صتخبار�ت �و �ل�صرطة ».

20 األف مقاتل اأجنبي دخلوا البالد

قوات االأ�ضد تتقدم يف جنوب �ضوريا مب�ضاندة حزب اهلل

بوكو حرام تهاجم موقعا ت�ضاديا يف نيجرييا

تقارير: اأوباما يقحم اأمريكا بحرب كونية طويلة �ضد داع�س

•• لندن-وكاالت:

�لربيطانية  �ل�����ص��ح��اف��ة  وحت��ل��ي��الت  �ف��ت��ت��اح��ي��ات  �ه��ت��م��ت 
و�لأمريكية، �م�س �لأربعاء، باملقابلة �لتي �أجرتها بي بي �صي 
�لأ�صد، مفندة ت�صريحاته ور�أيه  ب�صار  �ل�صوري  �لرئي�س  مع 
يف �لأو�صاع �لتي �آلت �إليها �صوريا مع دخول �حلرب �لأهلية 

عامها �لر�بع.
فقد ��صتهلت غارديان �فتتاحيتها بالعنو�ن �أكاذيب طاغية” 
�لغرب  �فتقار  م��ن  ي�صتفيد  �ل�����ص��وري  �لدكتاتور  �إن  وق��ال��ت 
لإ�صرت�تيجية بينما �إر�قة �لدماء �لتي �أطلق لها �لعنان تقود 
�لبالد �إىل �لدمار، و�أ�صافت �أن �ملقابلة مل تاأت بجديد حول 

ر�أيه يف �لو�صع �ملاأ�صاوي �لذي �آلت �إليه �صوريا �أو يف �ملنطقة، 
�إل �أنها �أظهرته كرجل �صاخر و�ثق بنف�صه �إىل حد �ملبالغة.

�صعبه  مع  تعاطفا  يبد  مل  �لأ�صد  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أملحت 
فيها  باأكملها، مب��ا  م��دن��ا  ت��ارك��ا  ب��اأي��دي جي�صه  ُي��ذب��ح  �ل���ذي 
حم�س )غربا( وحلب )�صمال( يف حالة دمار �صبيهة باأهو�ل 
غرينايكا-لومو،  بلدية  يف  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �لع�صرين  �ل��ق��رن 
باأملانيا.  دري�صدن  �إ�صبانيا، ومدينة  �صمايل  �لبا�صك  مبنطقة 
م��ن �مل�صكلة يف �صوريا  ب��اأن �لأ���ص��د ك��ان د�ئ��م��ا ج���زء�ً  وختمت 

ولي�س �حلل.
�لأ�صد  بعنو�ن  تلغر�ف  ديلي  �فتتاحية  ج��اءت  جانبها،  ومن 
عدو تنظيم د�ع�س لكنه لي�س حليف �لغرب وقالت �إن �ملقابلة 

�ل�صيا�صات  لف�صل  �ملزعجة  باحلقيقة  تذكري  �إل  هي  ما  معه 
�لغربية، فال يز�ل �لرئي�س �ل�صوري يف مكانه ولي�س هناك �أي 

بادرة تدل على �قرت�ب �إق�صائه عن �صدة �حلكم �ليوم.
لدوره يف  �أي م�صوؤولية،  لتحمل  رف�صه  �ل�صحيفة  و�عتربت 
تدهور �لأو�صاع يف �صوريا �أو �لعرت�ف بالدور �ملروع جلي�صه 
�أن  كما  �لغربية،  �ل�صتخبار�ت  لأجهزة  �إهانة  �أن��ه  باحلرب، 
نفيه ل�صتخد�م �جلي�س �لرب�ميل �ملتفجرة �صد �ملدنيني �أمر 

�صائن.
مو�فقة  �أن  ك�صف  �صي  ب��ي  ب��ي  م��ر����ص��ل  �إن  ب��ال��ق��ول  وختمت 
�لأ�صد على �إجر�ء مقابلة معه يعد دليال على �أنه ي�صعر بثقة 
كما  �حل��رب،  ن�صوب  بها منذ  �صعر  �لتي  بتلك  �صبيهة  كبرية 

�لغربية جتاه  �ل�صيا�صة �خلارجية  ت�صو�س  �أن �صموده ف�صح 
�ل�صرق �لأو�صط �لتي يف كل منا�صبة تقريبا، من غزو �لعر�ق 
�إىل �لدعم �حلما�صي ملا عرف بالربيع �لعربي، كانت كارثية 

يف �أ�صو�أ �لأحو�ل و�صاذجة يف �أح�صنها.
“�أكاذيب  بالعنو�ن  �ملقابلة  على  تاميز  �فتتاحية  عقبت  كما 
يف  �لبقاء  يخوله  ل  حيا  �لأ���ص��د  بقاء  �إن  وق��ال��ت  �صريحة” 
�صدة �حلكم. وترى �أن �أ�صو�أ �أزمة �إن�صانية منذ �حلرب �لعاملية 
�لثانية من�صاأها قر�ر �لأ�صد �صحق �ملعار�صة قبل �أربع �صنو�ت 
بدل من �لإن�صات �إليها. وقالت �إن هدف �لأ�صد من �ملقابلة 
هو �إقناع �أ�صحاب �لذ�كرة �لق�صرية يف منطقة متوج بالعنف 

باأنه هو �لزعيم �لذي ميكن للعامل �لأو�صع �أن يتعامل معه.

•• الرباط-اأ ف ب:

�ىل  �صريا  م��ه��اج��ر�   1250 �ملغربية  �ل�صلطات  رح��ل��ت 
وج��ه��ة غ���ري م��ع��ل��وم��ة ب��ع��د ت��ف��ك��ي��ك خ��ي��ام��ه��م و�ت����الف 
�أمتعتهم على مقربة من مليلية، ح�صبما �أفادت م�صادر 
متطابقة لفر�ن�س بر�س. وتز�منت �لعملية مع حماولة 
قر�بة 300 مهاجر غري �صرعي �جتياز �ل�صياج �حلدودي 
�ل�صائك ملليلية، حيث جنح 35 منهم يف �لعبور. وجاء يف 
�لإن�صان  حلقوق  �ملغربية  �جلمعية  فرع  عن  �صادر  بيان 
غري �حلكومية يف مدينة �لناظور )14 كلم عن مليلية( 
بعمليات  �ل��ث��الث��اء  ف��ج��ر  ق��ام��ت  �لعمومية  �ل��ق��و�ت  �ن 
�ل��ن��ط��اق ب��غ��اب��ة ك��وروك��و )م��ط��ل��ة على  مت�صيط و����ص��ع��ة 
�ملهاجرين.  ت��اأوي  �لتي  �ملخيمات  جميع  �صملت  مليلية( 
و�أ�صفرت �لعملية ح�صب �لبيان �لذي تلقته فر�ن�س بر�س 
مهاجر�،   1250 ح���و�يل  توقيف  ع��ن  �لأرب���ع���اء،  �م�����س 
جندت لهم 25 حافلة لنقلهم )...( حيث مت جتميعهم 
مكان  �إىل  لرتحيلهم  ��صتعد�د�  �إن�صانية  ل  ظ��روف  يف 
غري معلوم. وبح�صب �صهاد�ت ��صتقاها �أع�صاء �جلمعية 
�ملغربية حلقوق �لإن�صان مبدينة �لناظور فاإن �ملهاجرين 
تعر�صو� للمطاردة و�لعنف من طرف �لقو�ت �لعمومية 
�خلا�صة  و�أمتعتهم  خيامهم  �إت��الف  على  �أق��دم��ت  �لتي 
و�إ�صر�م �لنار بها. و�أو�صح �لبيان �نه من بني �ملوقوفني 

33 مر�هقا و3 �أطفال و�مر�أتان، من بينهم 11 م�صابا 
بك�صور وجروح متفاوتة �خلطورة )جر�ء حماولة �جتياز 
م�صت�صفى  د�خ��ل  م��ن  �عتقالهم  مت  �حل����دودي(،  �ل�صلك 
�لأولية  �لعالجات  بع�س  تلقيهم  بعد  �لناظور  مدينة 
وعن  ترحيلهم.  عملية  ب���د�أت  حتى  حمتجزين  وظ��ل��و� 
�لوجهة �لتي �قتيد �ليها هوؤلء �ملهاجرون �أو�صح ه�صام 
�لر��صيدي ع�صو جمموعة مناه�صة �لعن�صرية و�لدفاع 
ومو�كبة �لجانب و�ملهاجرين يف ت�صريح لفر�ن�س بر�س 
�لر��صدية  �ن بع�س هذه �حلافالت توجهت �ىل مدينة 
جنوب �صرق �ملغرب، على مقربة من �حلدود �جلز�ئرية. 
و�أ����ص���اف �ل��ر����ص��ي��دي �ن ح��اف��الت �خ����رى ت��وج��ه��ت �ىل 
م��دي��ن��ة �ل��ي��و���ص��ف��ي��ة )و����ص���ط( ف��ي��م��ا مل ن��ح��دد ب��ع��د �ين 
�ملئات  �قتيد   2005 �صنة  بانه  مذكر�  �لباقون،  �قتيد 
�لع�صكري،  �لر��صدية  مدينة  مطار  �ىل  �ملهاجرين  من 
ويبدو  ب��ل��د�ن��ه��م،  �ىل  ط��ائ��ر�ت  ع��رب  ترحيلهم  ب��غ��ر���س 
�صتيفان  �أو���ص��ح  جانبه  م��ن  يتكرر.  �ل�صيناريو  ه��ذ�  �ن 
جوليني ع�صو �جلمعية نف�صها �ن ما يوؤكد �ن �ل�صلطات 
متاما  عليهم،  وزع��ت  �أنها  هي  �ملهاجرين  ترحيل  تنوي 
ريا�صية خالل  و�أح��ذي��ة  ب��ذلت   ،2005 يف  كما ح�صل 
و�صعهم على منت حافالت وهذه ��صارة �صيئة، خا�صة �أنه 
مل يتم �حرت�م �جر�ء�ت �لتوقيف و�حلقوق �لتي يخولها 

�لقانون للمهاجرين من �جل �للجوء �ىل �لق�صاء.

•• الفجر

ي�صهده  ما  ومتابعة  �إدر�ك  للجميع،  متاحا  بات  لقد 
�ل��ع��امل م��ن حولنا م��ن حت���ولت وم��ت��غ��ري�ت عميقة، 
�لقناعات و�لتو�زنات و�ملرجعيات  �لعديد من  زلزلت 
كل  �جل��اه��زة، حت��ولت طالت  و�لو�صفات  و�ل��ث��و�ب��ت 
�ملجالت، ومن بينها طرق �إد�رة �ل�صاأن �لعام، وو�صع 
�لنهو�س  �ج��ل  م��ن  �لوطنية  و�ل�صيا�صات  �ل��رب�م��ج 

بالإن�صان يف هذه �لدولة �أو تلك.
و�نعك�س  تعقيد�،  �أك��رث  �خل��ارج��ي  �ل��ع��امل  �أ�صبح  وملّ��ا 
و�ل�صاحات  �لد�خلية  �ملجتمعات  على  �لتعقيد  ذ�ك 
�ل�صاعية  �ل�������دول  ع���ل���ى  ي��ت��ح��ت��م  ����ص���ار  �ل���وط���ن���ي���ة، 
و�أدو�ت  و�صائل  و�بتكار  ��صتك�صاف  و�لنمو،  للنهو�س 
حلاجياته  و�لت�صدي  �ل��و�ق��ع،  مع  للتعاطي  جديدة 
فاأكرث  �أك��رث  �لعتماد  وبالتايل  �ملتز�يدة،  وتطلعاته 
�ل�صت�صر�ف  ع��ل��ى  ت��ق��وم  م�صتحدثة  م��ق��ارب��ات  ع��ل��ى 
�خليار�ت  حتديد  وح�صن  و�ل�صتباق  للتوقي  كاآلية 
وحماية  لالإن�صان،  �لوطنية خدمة  �ل�صيا�صات  ور�صم 
فيه  �أ�صبح  ع��امل  و�لرت��ق��اء مبكانتها، يف  ل��الأوط��ان، 
ق��وة �لأمم و�ل���دول، وحز�م  �ل��ذك��اء �صناعة وع��ن��و�ن 

�أمانها ومناعتها.
م��ن ه��ن��ا، �أ���ص��ب��ح م�����ص��ري �ل�����ص��ع��وب و�زده������ار دولها، 
�أخرى،  لعو�مل  �إ�صافة  منه،  كبري  جانب  يف  يتوقف 
لتطلعاتها  لال�صتجابة  قياد�تها  تعاطي  كيفية  على 
�آخر،  �إ�صعادها، مبعنى  وطموحاتها وعملها من �جل 
لتحقيق  �ملعتمدة  �لدولة  �إ�صرت�تيجية  على  يتوقف 
�قت�صاديا  �ملختلفة،  و�أبعادها  �صموليتها  يف  �لتنمية 

و�جتماعيا وثقافيا وتربويا و�صيا�صيا.
ومل���ا ك��ان��ت دول���ة �لإم�����ار�ت يف طليعة �مل�����ص��اه��م��ني، ل 
�مل�صتهلكني، يف بلورة �لروؤى و�ملقاربات �جلديدة �لتي 
بالتحولت  و�لعميق  �لدقيق  قيادتها  وع��ي  ترتجم 
�جل  م��ن  �ل�����دوؤوب  وعملها  ومبتطلباتها،  �جل��اري��ة 
حت��وي��ل ت��ل��ك �مل��ت��غ��ري�ت �إىل ف��ر���س مل��زي��د �لزده����ار 
و�ل�صتقر�ر وحر�صها على �أّل تكون عبئا عليها، كان 
من �لطبيعي �أن تتعدد �ملنا�صبات و�لفعاليات �لهادفة 
�لإمار�تي  �لو�قع  يطرحه  ما  يف  �لبحث  تعميق  �إىل 

و�لعامل من �إ�صكاليات وما ي�صتوجبه من �إجابات .
�أعمالها،  �أّن �لقمة �حلكومية �لتي �ختتمت  ول �صك 
فيها  �لتي جاءت  �لكربى  �ل�صيا�صية  �لتظاهر�ت  من 
بناء  عن�صر  و�صكلت  ث��ري��ة،  و�مل��د�خ��الت  �ملحا�صر�ت 
و�إنارة ت�صهم يف حتقيق �لهدف �ملرجو منها، و�ملتمثل 

يف �لإحاطة برهانات �مل�صتقبل وحتدياته.
ويوؤكد ذ�ك �حل�صور �لالفت لل�صخ�صيات �ل�صيا�صية 
و�لقت�صاد  �ل�صيا�صة  ع��امل  من  �لدوليني  و�خل���رب�ء 
و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ك��ر و�مل�������ص���وؤول���ني �ل�����ص��ام��ني، حتّول 
�إىل ف�صاء لالبتكار،  وخمرب عاملي متميز  �لإم��ار�ت 
�مل�صتقبل، كما ت�صكل  لال�صت�صر�ف و�لبحث ودر��صات 
و�لتجارب،  و�لآر�ء  �لأفكار  لتبادل  فر�صة  �لتظاهرة 
بهدف تعميق �لنظر يف كل ما من �صانه �أن ي�صاهم يف 
تطوير �لأد�ء �حلكومي، تاأمينا للم�صتقبل، وحتقيقا 
ل�صعادة �لإن�صان، وتاأكيد� �إمار�تيا متجدد� على حر�س 
�أهم  �ُصّنة للتفكري �جلماعي يف  قيادتها على تكري�س 
و��صتقر�ء  �لإن�صانية عامة،  بال  ت�صغل  �لتي  �لق�صايا 
�إىل  للطريق  �إن��ارة  �لعامل،  ي�صهدها  �لتي  �لتحولت 

�مل�صتقبل.
�أخرى، ليتاأكد  ولقد كانت �لقمة �حلكومية منا�صبة 
�أّن �خليار�ت �لتي ر�صمتها دولة �لإمار�ت  �لعامل من 
�لتي  و�لرب�مج  �تخذتها،  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  ملجتمعها، 
للجاري  ُم�صايرة  �لأ���ص��ع��دة،  خمتلف  على  و�صعتها 

��صتعد�د  وعلى  ب��ل  معها،  ومتفاعلة  �ل��ت��ح��ولت  م��ن 
تاأخذ  ��صت�صر�فية  نظرة  �إىل  ��صتناد�  منها،  للقادم 
من  وتنطلق  �مل�صتقبلية،  �لوطن  �أه��د�ف  �لعتبار  يف 
�لآن،  ُي�صنع  �مل�صتقبل  ب��اأّن  �لر��صخة  قيادتها  قناعة 
ما هو ج�صر  بقدر  للحا�صر  دعامة  �ل�صت�صر�ف  و�أّن 

�لعبور �إىل م�صتقبل �أف�صل ومكانة �رفع.
�إّن ع��امل �ل��ي��وم لي�س ع��امل �لأم�����س ول��ن يكون عامل 
ت��ن��ام على و���ص��ادة �ملنجز تفتح  �ل��غ��د، و�ل��ق��ي��ادة �ل��ت��ي 
�ل��ط��ري��ق  �إىل �ن��ه��ي��ار م���ا �أجن���زت���ه وُت���ع���دم حظوظ 
�لو�قع،   �ر���س  على  جت�صيمه  وم�صتلزمات  �مل�صتقبل 
�لبتكار  م��ف��رد�ت  على  �حلر�س  ه��ذ�  نالحظ  لذلك 
�ملغامرة  على  �لت�صجيع  وه���ذ�  و�ل��ت��ج��دي��د،  و�لتميز 
على  �لتحفيز  وه��ذ�  �ل��ك��ربى،  و�حل�صارية  �لفكرية 
�لإمار�تي،  بالإن�صان  �لنهو�س  �صبل  ��صتك�صاف  مزيد 
يف  �لقيادة  لن  وتنويعها،  وخرب�ته  مهار�ته  وتعميق 
دولة �لإمار�ت توؤمن �أّن كل منجز يتحقق، هو بو�بة 
لجناز �كرب فاكرب، مبا يرتجم تلك �حلقيقة �ملاثلة 
�أمامنا �ليوم من �أّن طموح �لإمار�ت ل �صقف له، و�أّن 
�صعادة  و�ن  ل��ه،  ح���دود  ل  �ملن�صود  �حل�����ص��اري  �ل��ب��ن��اء 

�لإن�صان �لإمار�تي جهد يومي وعمل م�صتمر.
ولعل �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�صلحة قد 
و�جلهد  و�لعمل  �لبتكار  تر�بط  �إىل  �لإ�صارة  �ختزل 
يف �ملقاربة �لتنموية �لإمار�تية عندما قال: ل نر�هن 
يف م�صتقبلنا على �لنفط ، مبعنى �أّن �لإمار�ت تر�هن 
يف حا�صرها �لز�هر و�مل�صتقبل �لذي تتطلع �إليه، على 
�لإن�صان �لذي ميتلك جميع مهار�ت �لع�صر �حلديث 
�لتي ل تن�صب  �ل��رثوة  ومعارفه وعلومه، لأنه يظل 
نهو�س  عملية  لكل  و�لو�صيلة  �لهدف  وهو  و�أثمنها، 

ر��صخة ومتجذرة و�أ�صيلة.
م��ا جتلى  �ل��ق��م��ة،  ل��ه��ذه  �ل��ع��دي��دة  �لف�صائل  م��ن  �إّن 
مل��ع��امل �لطريق،  ل��ل��روؤي��ة وحت��دي��د  فيها م��ن و���ص��وح 
فالإمار�ت تعرف �إىل �أين ت�صري، وقد وجهت بو�صلتها 
مل�صتقبل معلوم ل جمهول، ول جمال فيه ول مكان 
ي��ح�����ص��ب لقيادتها  ل���الرجت���ال، وه����ذ� �جن����از ع��ظ��ي��م 
تنتهجها،  �ل��ت��ي  �ل��ر���ص��ي��دة  ول��ل��ح��وك��م��ة  �مل��ت��ب�����ص��رة، 
و�لعارفون يدركون �أّن مثل هذه �ملهمة لي�صت ي�صرية، 
وتتطلب مهار�ت قيادية �صيا�صية ��صتثنائية، ونحن يف 
عامل نرى فيه دول تنهار، و�أخرى تعطلت بو�صلتها 
تتوفر  ومل  و�ملتغري�ت،  �لتحولت  باأركانها  وع�صفت 
درء  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة  �ل�صت�صر�فية  �ل��ق��ي��ادة  ل�صعوبها 
�ل��ق��درة على  بالنا  �ل���دويل، وم��ا  �ل��ر�ه��ن  م�صاعفات 
و�صع ت�صور ما للم�صتقبل. لقد تاأخرت قياد�ت عديدة 
يف �لعامل عن مو�كبة �لتطور�ت �ل�صريعة، وقادت تبعا 
وقائع  ت�صتوعب  مل  لأنها  للمق�صلة،  �صعوبها  لذلك 
وروؤ�ها  ��صرت�تيجياتها  تطور  ومل  �حلديث   �لع�صر 
فكان  �خل��ارج��ي،   �ل��ع��امل  وق��و�ن��ني  و�قعها  ملتطلبات 

�لإفال�س �لقت�صادي و�ل�صيا�صي ح�صادها �ملر.
���ص��اخم��ة، منخرطة يف  �ل��ي��وم  وح��ني تقف �لإم�����ار�ت 
�أم���ام ق��ي��ادة ��صتثنائية،  �أن��ن��ا  ح��رك��ة �ل��ت��اري��خ، ن���درك 
قيادة  �لعاتية،  �لتحولت  �أم��و�ج  ورب��ان ماهر جت��اوز 
�صنة  للخم�صني  طريق  خارطة  تر�صم  �أن  ��صتطاعت 
�لقادمة لت�صتكمل بذلك مفرد�ت �ملعجزة �لإمار�تية 
يف حميط �إقليمي متد�ع وعامل يحا�صر �برز مكوناته 

�لركود �لقت�صادي و�لأزمات �لجتماعية �خلانقة.
�لأفكار  لتطارح  �لعامل  ت�صتدعي  وه��ي  �لإم���ار�ت  �إّن 
�إمّنا تطرح  �أف�صل لالإن�صانية،  و�ل��روؤى من �جل غد 
جت��رب��ت��ه��ا �مل���ت���ف���ردة ل��ل�����ص��ع��وب �ل��ب��اح��ث��ة ع���ن و�صفة 

للخال�س من �أدو�ئها..

باملنا�سبة
القمة احلكومية:

اال�ضت�ضراف ج�ضر عبور مل�ضتقبل اأف�ضل ومكانة ارفع

•• دم�سق-وكاالت:

�لبيت  خ���ط���ة  �إن  م�������ص���ادر  ق���ال���ت 
�صد  �حل��رب  تبارك  �صوف  �لأبي�س 
�صنو�ت  ث���الث  مل���دة  د�ع�����س،  تنظيم 
قادمة، موؤكدة �أن �لرئي�س �لأمريكي 
بار�ك �أوباما مثل جورج دبليو بو�س 

�صوف ي�صلم حربني خلليفته.
ول�����ن ت��ق�����ص��ر خ���ط���ة ع���م���ل �أوب����ام����ا 
تقودها  �ل���ت���ي  ل��ل��ح��رب  �مل���ق���رتح���ة 
�لوليات �ملتحدة �صد تنظيم د�ع�س 
�صاحة �ملعركة على �لعر�ق و�صوريا، 
ح�صبما ذكرت �لعديد من �مل�صادر يف 
�لكونغر�س، وهو ما يقحم �لوليات 
�ملتحدة د�خل حرب كونية متز�منة 
ثانية �صوف ت�صتمر بعد �نتهاء فرتة 

رئا�صته.
�لكونغر�س  يف  م�صادر  ع��دة  وق��ال��ت 
�لعري�صة  �خل��ط��وط  ع��ل��ى  مطلعة 
-�ملتوقع  �مل��ق��رتح��ة،  �خل��ط��ة  ل��ه��ذه 
ر�صمياً   �لأب��ي�����س  �لبيت  يعلنها  �أن 

ل�صتخد�م  �لتفوي�س  ي�صمى  ما  �إن 
�ل���ق���وة �ل��ع�����ص��ك��ري��ة م���ن ����ص���اأن���ه �أن 
يبارك �حلرب �صد د�ع�س ملدة ثالث 

�صنو�ت.
�أن �لكونغر�س كي  و�أ�صافت �مل�صادر 
يربر باأثر رجعي �حلرب �لأمريكية 
�لقائمة منذ �صتة �أ�صهر �صد د�ع�س 
�لو��صعة  �ل�����ص��الح��ي��ات  ي��ل��غ��ي  ل���ن 

تنظيم  ملحاربة  ومنحها  �صبق  �لتي 
�أيلول   11 هجمات  عقب  �لقاعدة 
�أن  ي��ع��ن��ي  مب���ا   ،2001 ���ص��ب��ت��م��رب 
تفوي�صي �حلربني �صوف يتعاي�صان 

معاً.
ورد�ً على �صوؤ�ل عما �إذ� كان تفوي�س 
ملحاربة  �لع�صكرية  �لقوة  ��صتخد�م 
�لوليات  �أم���ام  �ل��ب��اب  يفتح  د�ع�����س 
�ملتحدة حلرب كونية ثانية �صد عدو 
بالكونغر�س  م�صدر  ق��ال  غ��ام�����س، 

�إنه بالتاأكيد �صيحدث ذلك.
�مل�صاعدين  م���ن  �ث���ن���ان  ق����ال  ك��م��ا 
بالكونغر�س مطلعني على �خلطوط 
�لعري�صة لقرت�ح �لبيت �لأبي�س �إن 
�لتفوي�س �جلديد با�صتخد�م �لقوة 
تفوي�س  �أن  ���ص��ي��و���ص��ح  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة 
به  ����ص��ت�����ص��ه��د  �ل����ذي   ،2001 ع����ام 
�أوباما لتربير كل �صيء من هجمات 
�ليمن،  يف  ط��ي��ار  ب����دون  ب��ط��ائ��ر�ت 
تابعة  مقاتلة  عنا�صر  �عتقال  �إىل 
ب��ع��د �نتهاء  حل��رك��ة ط��ال��ب��ان ح��ت��ى 

�حلرب �لأمريكية يف �أفغان�صتان، لن 
ينطبق على �حلرب �صد د�ع�س.

جمل�س  ع�صو  زي��ن��ك��و،  ميخا  وق���ال 
�حل�صول  �إن  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
ع��ل��ى ت��ف��وي�����س ل�����ص��ن ح���رب كونية 
�صبط  �أ���ص��ل��وب  م��ع  يتناق�س  ثانية 
�لنف�س �لذي يحلو لأوباما �لت�صديد 
�لغارديان  ل�صحيفة  وف��ق��ا  ع��ل��ي��ه، 

�لربيطانية.
�صحيفة  ت���ط���رق���ت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
�إىل  �لرو�صية،  نيز�في�صيمايا غازيتا 
م�صروع �لقانون �لذي قدمه �وباما 
�لعمليات  ب�����ص��اأن  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �إىل 

�لع�صكرية �صد د�ع�س.
�أوب���ام���ا ك���ان ح��ت��ى �ليوم  �أن  وب��ي��ن��ت 
�إىل  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة  حملته  يف  ي�صتند 
وث���ائ���ق ق���دمي���ة ك���ان���ت ق���د منحت 
 13 ق��ب��ل  �صبقوه  �ل��ذي��ن  �ل��روؤ���ص��اء 
�صنة �صالحية �لقيام بذلك، لذلك 
و�تهمه  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �ن��ت��ق��ده  ف��ق��د 

ب�صوء ��صتخد�م �ل�صلطة.

�لكونغر�س  �إىل  �أوب��ام��ا  يقدم  و�لآن 
موؤ�صر�ت  ب�����ص��اأن  ق���ان���ون  م�����ص��روع 
�لعمليات �لع�صكرية �صد د�ع�س ملدة 
�ل�صالحيات  و�إل��غ��اء  �صنو�ت،  ث��الث 
�مل���م���ن���وح���ة ل���رئ���ي�������س �ل�����دول�����ة عام 
لها  �ن��ت��ق��اده  نتيجة  �ل��ت��ي   2002

�أ�صبح �أوباما مر�صحاً للرئا�صة.
و�نق�صم �لكونغر�س ب�صاأن هذ� �لطلب 
�إىل جمموعتني، كل جمموعة ت�صم 
�جلمهوري  �حل��زب��ني  ع��ن  ممثلني 
وت���دور �خلالفات  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 
�ل�صماح  رئي�صيتني:  م�صاألتني  حول 
�إىل  ب��ري��ة  ق���و�ت  ب��اإر���ص��ال  للرئي�س 
جغر�فيتها،  وحت����دي����د  �مل���ن���ط���ق���ة 
)�ل�������ص���ق���ور(  �لأوىل  �مل���ج���م���وع���ة 
جون  �ل�صيوخ  جمل�س  رئي�س  ت�صم 
ب��ي��ن��ري)ج��م��ه��وري( ورئ��ي�����س جلنة 
�ملجل�س  يف  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة  �ل�������ص���وؤون 
منح  توؤيد  ماكني)جمهوري(  جون 
حمدودة  غ��ري  �صالحيات  �لرئي�س 

)تفوي�س مطلق(.
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عربي ودويل

قالت م�صادر ق�صائية يف م�صر �إن حمكمة �لنق�س �أعلى حمكمة يف 
�لبالد قبلت �م�س �لطعن �ملقدم من 36 من موؤيدي جماعة �لإخو�ن 
�لإرهابية �ملحظورة كان �صدر حكم باإعد�مهم �لعام �ملا�صي يف ق�صية 
�ملقبول  و�ملتهمون  للجماعة.  �لعام  �ملر�صد  بديع  �أي�صا حممد  ت�صم 
�ملنيا يف  �صخ�صا ق�صت حمكمة مبحافظة   183 بني  كانو�  طعنهم 
جنوب �لبالد �لعام �ملا�صي باإعد�مهم يف ق�صية تت�صل باأعمال عنف 
وقعت مبدينة �لعدوة �لتابعة للمحافظة عقب عزل �لرئي�س �ل�صابق 
لي�س  وبديع   .2013 �لإخ��و�ن عام  �ملنتمي جلماعة  حممد مر�صي 
�مل�صادر  وقالت  غيابيا.  يحاكم  ك��ان  لأن��ه  طعونهم  �ملقبول  بني  من 
�لق�صائية �إنه وفقا للقانون فاإن �ملحكوم عليهم غيابيا تعاد �إجر�ء�ت 
حماكمتهم من جديد عند �إلقاء �لقب�س عليهم �أو ت�صليم �أنف�صهم. 
وكان بديع حمتجز� وقت �صدور �حلكم �لعام �ملا�صي لكن تعذر نقله 

للمنيا لأ�صباب �أمنية فاعترب متهما غيابيا.

حملة  �أن  �لها�صمي،  ط���ارق  �ل�����ص��اب��ق،  �ل��ع��ر�ق��ي  �لرئي�س  ن��ائ��ب  �أك���د 
ت��ت��وق��ف م��ن��ذ و���ص��ول رئي�س  �ل���ع���ر�ق، مل  �ل�����ص��ّن��ة يف  �لتطهري ���ص��د 
�أ���ص��ه��ر. وقال  �ل����وزر�ء، ح��ي��در �ل��ع��ب��ادي، �إىل ���ص��دة �حل��ك��م قبل �صتة 
�لها�صمي، يف بيان �صحايف ن�صره على موقعه �لإلكرتوين: �صتة �أ�صهر 
�نق�صت على ت�صكيل حكومة �لعبادي بالتمام و�لكمال، ل جديد بل 
م�صيفا �أن حملة �لتطهري �ملذهبي �صد �ل�صنة مل تتوقف،  تر�جع”، 
�مللي�صيات  يتفاقمان،  �لإد�رة  و�صوء  �لف�صاد  بف�صل  �حلرمان و�جلوع 

ولي�س �جلي�س يدير �لعمليات. 
و�صدد على �أن نفوذ �إير�ن يتعاظم، وم�صاريع قو�نني تكر�س �لنق�صام 
�ملجتمعي لفتا �إىل �أن �لعفو �لعام و�مل�صاحلة حرب على ورق.. خطاب 
يتكرر عن موت �لعر�ق �ملوحد. و�عترب �لها�صمي، �ملقيم خارج �لعر�ق، 
بني  �ل�صيا�صي  �لتفاق  �أن  �لإره��اب،  بتهم  غيابيا  بالإعد�م  و�ملحكوم 
�لكتل �ل�صيا�صية �لتي �صكلت على �أ�صا�صها حكومة �لعبادي، ورقة من 
�أربيل عام  2008 و�تفاقية  �صاأن ورقة �لإ�صالح عام  �صاأنها  �ملا�صي 
2010 مبينا �أن �حلكومة “توظف �حلرب على د�ع�س يف �لت�صويف 

و�لت�صليل و�لتن�صل من �لتز�ماتها.
يف  �ل�صني  �مل��ك��ون  ممثلي  �ل�صابق  �ل��ع��ر�ق��ي  �لرئي�س  ن��ائ��ب  و�ن��ت��ق��د 
�حلكومة وجمل�س �لنو�ب، قائال: ممثلو �لعرب �ل�صنة فنقول لهم: 

وعدمت وما وفيتم.. عظم �هلل �أجرنا بكم.

200 مهاجر فقدو�  �علنت عدة منظمات دولية �م�س �ن �كرث من 
يف �لبحر �ثر غرق مركبني قبالة ليبيا بح�صب �فاد�ت ت�صعة ناجني 
�لناطقة  �صامي  كارلوتا  وقالت  �لي��ط��ايل.  �ل�صو�حل  خفر  �نقذهم 
با�صم مفو�صية �لمم �ملتحدة �لعليا لالجئني يف �يطاليا بعد و�صول 
�لناجني �صباح �م�س �لربعاء �ىل جزيرة لمبيدوز� �ليطالية �نهم 
�بتلعت  لقد  �ل��ب��ح��ر.  �ي���ام يف  �رب��ع��ة  بعد  و���ص��ع جيد  وه��م يف  ت�صعة 

�لمو�ج 203 �خرين. 
�لذين  �لت�صعة  و�ل��ن��اج��ون  ك���ربى وره��ي��ب��ة.  م��اأ���ص��اة  ع��ن  وحت��دث��ت 
يتكلمون �لفرن�صية يتحدرون على �لرجح من غرب �فريقيا وو�صلو� 
�صباح �م�س �لربعاء �ىل جزيرة لمبيدوز�. وبح�صب �لعنا�صر �لوىل 
�لتي جمعتها �ملنظمة �لدولية للهجرة فانهم �نطلقو� �ل�صبت �ملا�صي 
من �صاطئ ليبي على منت زورقني مطاطيني يحمل كل منهما �كرث 

من مئة �صخ�س ما �دى �ىل غرقهما على �لرجح يوم �لثنني.

يوم  �عتقلت  �لأم���ن  ق��و�ت  �إن  �لرتكية  �لعامة  �لأرك���ان  هيئة  قالت 
�لثنني مو�طنا تركيا و13 �أجنبيا كانو� ي�صعون �إىل عبور �حلدود 

�إىل �صوريا لن�صمام �إىل �صفوف تنظيم د�ع�س.
�ل�صيطرة على  بالرت�خي يف  �أنقرة  �إىل  �ل�صابق  �تهامات يف  ووجهت 
�حلدود مع �صوريا �لتي ي�صتخدمها �ملقاتلون �لأجانب كنقطة عبور.

�إنه  وقالت هيئة �لأرك��ان يف بيان على موقعها �لإلكرتوين �لأربعاء 
مت ت�صليم �لأجانب �إىل �ل�صرطة لرتحيلهم بعد ��صتجو�بهم يف حني 

�أطلق �صر�ح �ملو�طن �لرتكي.

عوا�سم

القاهرة

روما

اأنقرة

بغداد

اوباما يرف�س حترير الرهائن بفدية
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�أكد �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما �أن حكومته �صتو��صل �صيا�صية عدم دفع 
فدية خلاطفي �لرهائن ، لتجنيب �لأمريكيني �أن يكونو� �أهد�فاً مهمة يف 
عمليات �خلطف �مل�صتقبلية ، وذلك بعد �صاعات على تاأكيده مقتل �لرهينة 

�لأمريكية جني مولر لدى تنظيم د�ع�س يف �صوريا .
�لإنرتنت  على  �لخ��ب��اري  “بوزفيد”  مقابلة مع موقع  �أوب��ام��ا يف  و�عترب 
، ق��ول��ه لأه���ل �ل��ره��ائ��ن �لأم��ري��ك��ي��ني ب��ان��ه ل��ن ي�صمح ب��دف��ع ف��دي��ة مقابل 
حتريرهم �أمر�ً �صعباً ، معرباً عن �أمله خالل �لت�صال بالعائالت �ملفجوعة. 

و�أكد �أنه �صعر بحزن عميق فور تبلغه مبقتل مولر.
وبرر �لرئي�س �لأمريكي �صيا�صته �لقائمة على عدم دفع فدية مقابل حترير 
مولنا  قد  نكون  فقط  لي�س  فدية  بدفع  ب��د�أن��ا  ح��ال  يف  بالقول:  �لرهائن 
جمزرة �أ�صخا�س �أبرياء وعززنا منظمتهم ولكن نحول بالو�قع �لمريكيني 

�ىل �هد�ف مهمة جد� يف عمليات �خلطف �مل�صتقبلية.
�ج��ل حترير كايال  �خ��رى من  �ملتحدة �صلكت طرقا  �ل��ولي��ات  �ن  و�أ���ص��اف 

مولر مبا يف ذلك �صن غارة للقو�ت �خلا�صة يف �صوريا.
�جل  من  كبرية  م�صادر  نخ�ص�س  زلنا  وما  �صخمة  م�صادر  خ�ص�صنا  وز�د 

حترير �ملعتقلني �و �لرهائن يف �ي مكان يف �لعامل.
وكان �لبيت �لبي�س �أكد مقتل مولر �ملوظفة �لن�صانية �لبالغة من �لعمر 
26 عاما و�ملتحدرة من �ريزونا )جنوب غرب( و�لتي كانت حمتجزة لدى 

تنظيم د�ع�س بعد خطفها يف حلب يف �ب �غ�صط�س 2013.
ويتعر�س �لبيت �لبي�س ل�صغوط من �جل مر�جعة �صيا�صته يف جمال دفع 

�لفدية.

احلوثيون يعجلون اإنف�سال اجلنوب 

�ضفرية االحتاد االأوروبي تغادر اليمن الأ�ضباب اأمنية

كيف دفع احلوثيون اليمن اإىل الفراغ ال�ضيا�ضي ؟

لبنان ال يزال يتخبط يف الفلك ال�ضوري 

ال�ضعبة الربملانية للوطني االحتادي ت�ضارك يف جل�ضتني للربملان العربي بالقاهرة 

•• �سنعاء-وكاالت:

ق���ررت ���ص��ف��رية �لحت����اد �لأوروب����ي 
مغادرة  �لأرب���ع���اء،  �م�����س  ب�صنعاء، 
لأ�صباب  �صاعة   48 خ��الل  �ليمن 
�أمنية، بح�صب م�صدر يف �ل�صفارة.

و�أو���ص��ح �مل�����ص��در ط��ال��ب��اَ ع��دم ذكر 
بتينا  �أن  �لأنا�صول  لوكالة  ��صمه 
مو�صايت �صفرية �لحتاد �لأوروبي 
 48 ق���ررت م��غ��ادرة �ليمن خ��الل 
�لأمنية  ل��الأو���ص��اع  نتيجة  �صاعة 
�ل���ب���الد، دون ذكر  ب��ه��ا  �ل��ت��ي مت���ر 

تفا�صيل �إ�صافية.
وك��ان��ت ���ص��ف��ارة �لحت���اد �لأوروب����ي 
ب�����ص��ن��ع��اء ق���د �أغ��ل��ق��ت �أب���و�ب���ه���ا يف 
للو�صع  نتيجة  �ملا�صي  �أي���ار  مايو 

�مل�صطرب �لذي مير به �ليمن.
�إعالن  م��ن  �صاعات  بعد  ه��ذ�  ج��اء 
وبريطانيا  �أم����ري����ك����ا  �����ص����ف����ار�ت 
وفرن�صا ب�صنعاء �إغالقها لالأ�صباب 

نف�صها.
ويحيي �ليمنيون، �لذكرى �لر�بعة 
�لتي  ���ص��ب��اط  ف��رب�ي��ر   11 ل��ث��ورة 
�أط���اح���ت ب��ال��رئ��ي�����س �ل�����ص��اب��ق علي 
عبد �هلل �صالح، يف وقت ت�صهد فيه 
ود�صتورياً  �صيا�صياً  ف��ر�غ��اً  �ل��ب��الد 
�ل��رئ��ي�����س عبدربه  ����ص��ت��ق��ال��ة  ب��ع��د 
م���ن�������ص���ور ه��������ادي وح���ك���وم���ت���ه يف 
�ل�22 من �ل�صهر �ملا�صي، و�إعالن 
�ملا�صية  �جلمعة  �حلوثي،  جماعة 
�لد�صتوري  �لإع�����الن  �أ���ص��م��ت��ه  م���ا 
جمل�صني  بت�صكيل  يق�صي  �ل���ذي 
رئا�صي ووطني، وحكومة �نتقالية، 
وهو �لإعالن �لذي رف�صته �أحز�ب 

�صيا�صية خمتلفة.
�صيا�صيون  ق���ال  بينما  ذل���ك  ي��اأت��ي 

ن��ظ��ر غالبية  �إن���ه���ا يف  ب���ل  ب��ك��ث��ري، 
�جلنوبيني �نتهت متاما«.

�ل�صيا�صي  و�مل��ح��ل��ل  �ل��ك��ات��ب  �أم����ا 
ي��ا���ص��ر ح�����ص��ن، ف��ق��ال �إن �لإع����الن 
�لنف�صال  مطالب  يعزز  �حلوثي 
�لإعالن  �أن  �أول��ه��م��ا  جانبني،  م��ن 
قوبل برف�س كبري على �مل�صتويني 
�جلنوب،  يف  و�ل�����ص��ع��ب��ي  �ل��ر���ص��م��ي 
جنوبي،  ط���رف  �أي  ب��ه  يقبل  ومل 
ول�صرعية  للوحدة  �ملوؤيدين  حتى 
�ل���دول���ة يف �ل��ي��م��ن ي��ت��ج��ه��ون �لآن 
ل��ت��اأي��ي��د �لن���ف�������ص���ال، خ��ا���ص��ة �إن 
�ن��ق��الب��ه، ومل  �حل��وث��ي يف  ��صتمر 
�ل�صيا�صية،  �لقوى  باقي  مع  يتفق 
مطالبات  ب���وج���ود  �ل��ت�����ص��ل��ي��م  م���ع 
�صيطرة  قبل  بالنف�صال  م�صتمرة 

�إن  �ليمن،  جنوب  يف  و�إع��الم��ي��ون 
�ل���ذي  �لد�صتوري”  “�لإعالن 
�هلل”  “�أن�صار  ج��م��اع��ة  �أع��ل��ن��ت��ه 
�ملعروفة با�صم “جماعة �حلوثي”، 
م���وؤخ���ر�، ي��ع��زز م��ط��ال��ب �حل���ر�ك 
�جل��ن��وب��ي يف �لن��ف�����ص��ال و�إن���ه���اء 
عام  مت��ت  �ل��ت��ي  �ليمنية  �ل��وح��دة 

.1990
�ل�صحفي  م��ن�����ص��ور،  �أن��ي�����س  وق���ال 
�ملتخ�ص�س  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  و�مل���ح���ل���ل 
يف ���ص��وؤون �حل����ر�ك �جل��ن��وب��ي، �إن 
ب�صبب  ف�صلت  �ليمنية  “�لوحدة 
نظام  عليها  �أق��دم  �لتي  �ملمار�صات 
�حل����ك����م يف ع���ه���د ع���ل���ي ع���ب���د �هلل 
ملا  وبالنظر  �ل��ي��وم،  لكنها  �صالح، 
�أ�صو�أ  �حل���وث���ي،  م�����ص��ل��ح��و  ي��ف��ع��ل��ه 

و�أ�صاف   . ���ص��ن��ع��اء  ع��ل��ى  �حل��وث��ي 
�أن مناطق  �لثاين، هو  �أن �جلانب 
�ملذهب  �صنية تنتهج  �جلنوب كلها 
�صيعة،  و�حل���وث���ي���ون  �ل�����ص��اف��ع��ي، 
�أن  يقبلو�  ل��ن  �ل�صافعية  و�ل�صنة 
�خلالف  لأن  �ل�����ص��ي��ع��ة،  يحكمهم 
�مل���ذه���ب���ي م������از�ل ي���وؤث���ر ع��ل��ى كل 

�لأطر�ف �صماًل وجنوباً.
�صادق  �لإعالمي  قال  جانبه،  من 
�حلوثي  ج���م���اع���ة  �إن  �ل���رت���ي���ب���ي، 
�أطلقت  �ل����ذي  �لأخ����ري  ب��اإع��الن��ه��ا 
�لد�صتوري”  “�لإعالن  ع��ل��ي��ه 
نزعت ما تبقى من هيبة للدولة، 
وعطلت �لفعل �ل�صيا�صي �ل�صلمي، 
وفر�صت نف�صها كجماعة م�صلحة، 
�ل�صيا�صي  �ل����ص���ت���ب���د�د  مت����ار�����س 

•• بريوت-اأ ف ب:

�لتي علقها  �لم��ال  لكن  �حل��ري��ري،  رفيق  �ل���وزر�ء  رئي�س  �غتيال  مر عقد على 
تتحقق،  مل  �ل�صوري  �لفلك  م��ن  �خل���روج  على  �لغتيال  ه��ذ�  بعيد  �للبنانيون 
خ�صو�صا يف ظل �لنز�ع �لد�مي يف �صوريا و�نعكا�صاته على لبنان �منيا و�صيا�صيا 
2005 يف  �صباط فرب�ير   14 �غتيال �حلريري يف  ذك��رى  وع�صية  و�قت�صاديا. 
تفجري �صيارة مفخخة مع 21 �صخ�صا �خر يف و�صط بريوت، �نت�صرت يف �لعا�صمة 
بارثه  موؤيديه  مت�صك  ت��وؤك��د  ولف��ت��ات  �ل�صابق،  �ل���وزر�ء  رئي�س  �صور  �للبنانية 

�ل�صيا�صي، بينها ع�صرة، مية، �لف �صنة، مكملني. ودفعت عملية 
�لغتيال هذه دم�صق بعد توجيه ��صابع �لتهام لها بالوقوف 
ثالثة  نحو  بعد  لبنان  من  قو�تها  �صحب  �ىل  �لتفجري  ور�ء 
عقود من �لتو�جد فيه مار�صت خاللها نفوذ� من دون منازع 
�لع�صكري  �لن�صحاب  ومنح  �للبنانية.  �ل�صيا�صية  �حلياة  على 
�للبنانيني �لمال بان يخرج بلدهم من د�ئرة �لنفوذ �ل�صوري 
هذه. غري �ن هذه �لمال مل تتحقق بعدما �نق�صم لبنان �ثر 
�غتيال �حلريري، �صريعا بني حمور مناه�س لدم�صق مدعوم 
م��ن و����ص��ن��ط��ن و�ل��ري��ا���س، وحم���ور �خ���ر م��وؤي��د للنظام فيها 
�لزمات  �صل�صلة من  �لبالد نحو  دف��ع  ما  ط��ه��ر�ن،  دع��م  يلقى 
�لد�مي  �لنز�ع  �ن��دلع  مع  �لنق�صامات  وتفاقمت  �ملتالحقة. 
يف �صوريا منت�صف �ذ�ر مار�س 2011، و�نخر�ط حزب �هلل يف 
هذ� �لنز�ع �لذي قتل فيه �كرث من 210 �لف �صخ�س وقتاله 

�ىل جانب �لنظام �ل�صوري. وللمرة �لوىل منذ �نتهاء �حلرب �لهلية )1975-
1990(، يبقى لبنان من دون رئي�س حيث يعجز �ل�صيا�صيون منذ ثمانية ��صهر 
�نتهاء  بعد  للجمهورية  جديد  رئي�س  بانتخاب  ي�صمح  �تفاق  �ىل  �لتو�صل  عن 
ولية �لرئي�س �ل�صابق يف �أيار مايو �ملا�صي. كما �ن لبنان ي�صهد منذ ��صهر طويلة 
خ�صات �منية متو��صلة، بينها �لتفجري�ت بالحزمة �لنا�صفة و�ل�صيار�ت �ملفخخة 
�لتي طالت عدد� من �ملناطق وتبنتها جماعات جهادية تقاتل �لنظام يف �صوريا، 
�صكان  �حد  ويقول  �جلماعات.  وهذه  �جلي�س  بني  �حلدودية  �ل�صتباكات  و�ي�صا 
�ملنطقة �لتي قتل فيها رئي�س �حلكومة �ل�صابق و�صط بريوت لوكالة فر�ن�س بر�س 

�نهارت �لبالد منذ �ن �غتيل �حلريري.
وبالن�صبة �ىل �ملحللني، فان �ل�صنو�ت �لع�صر �لتي تلت �غتيال 
�حلريري عززت دور حزب �هلل �ملدعوم من طهر�ن يف �حلياة 
�ل�صيا�صية، حتى بات هذ� �حلزب �لنافذ يتحكم بقر�ر �ل�صلم 
�ل�صابق  �مل�صت�صار  �ل�صايغ  د�ود  ي��رى  جهته،  م��ن  و�حل����رب. 
للحريري �ن لبنان ��صبح بعد �غتيال رئي�س �حلكومة �ل�صابق 
يف حم��ور دم�صق، ط��ه��ر�ن وح��زب �هلل، وه��ذ� �مل��ح��ور ل يز�ل 
�صاغطا حتى �ليوم. وبح�صب خ�صان، فان �حلريري �لذي كان 
مهند�س �عادة �لعمار يف فرتة ما بعد �حلرب �لهلية، �ر�د 
�ن يجعل من لبنان جزء� من د�ئرة �لعتد�ل، وحاجز� �مام 
�لتطرف. وي�صيف �حلريري كان يعترب نف�صه ممثال للتيار 
�ملعتدل، م�صري� �ىل �ن �لفرتة �لتي �صبقت �غتياله مل ت�صهد 

وجود متطرفني.

اإحباط هجوم اإرهابي يف �ضيدين
•• �سيدين-اأ ف ب:

، وتوقيف  �صيدين  و�صيكا يف  �إرهابيا  �إحباطها هجوما  �ل�صرت�لية  �ل�صرطة  �أعلنت 
�صاطور�  �صبطت  �إنها  �ل�صرطة  وقالت   . للهجوم  بالتخطيط  متهمني  �صخ�صني 
خمططاً  يعر�س  �لعربية  باللغة  فيديو  و�صريط  د�ع�����س  لتنظيم  ور�ي���ة  و�صكينا 
�ل�صرطة  قائد  م�صاعدة  و�أف���ادت   .  ، �صيدين  يف  مد�همة  خ��الل  للهجوم  تف�صيلياً 
“ نعتقد �ن هذين �لرجلني كانا ي�صتعد�ن  يف ولية نيو �صاوث ويلز كاترين بورن 
لرتكاب هذ� �لعمل . لقد جمعنا معلومات وتلقينا معلومة ��صافية تفيد �ن هناك 
�عتد�ء و�صيكا وحتركنا ». و��صارت �ىل �ن �لهجوم �لذي مت �لتخطيط له يتنا�صب مع 
�لر�صائل �لتي ي�صدرها تنظيم د�ع�س. و�و�صحت بورن �ن �لرجلني عمر �لكتبي 24 
عاما وحممد كياد 25 عاما �عتقال خالل عملية قامت بها �ل�صرطة يف �ل�صاحية 
�لغربية ملدينة �صيدين و�تهما باعمال تدخل يف �طار �لتح�صري �و �لتخطيط لعمل 
�رهابي. ورف�س �لق�صاء �لفر�ج عنهما بكفالة و�رجاأ �لنظر يف �لق�صية حتى �ليوم 
�خلمي�س ب�صبب ق�صايا �منية. و�أ�صافت بورن “ متت م�صادرة بع�س �ل�صياء بينها 
�صاطور و�صكني ور�ية لتنظيم د�ع�س �لرهابي وكذلك �صريط فيديو يظهر رجال 
يتحدث عن تنفيذ �عتد�ء “. و�و�صحت �ن �حد �لرجلني �ملعتقلني يظهر يف �صريط 
�لفيديو.  وقالت �ي�صا ل ميكننا �ن نف�صح عن تفا�صيل ما قيل يف هذه �لر�صالة. 
من جهته قال �ملدعي �لعام جورج بر�ندي�س �مام �لربملان �ن �لفيديو يظهر رجال 
جاثيا على قدميه �مام علم لتنظيم د�ع�س ويحمل �صكينا و�صاطور� ويديل بت�صريح 
له دو�فع �صيا�صية ثم يهدد بالقيام باعمال عنف بو��صطة هذه �ل�صلحة. وقال رئي�س 
�لوزر�ء �ل�صرت�يل توين �بوت �ن �لفيديو باللغة �لعربية معربا عن �ل�صف لوجود 

��صخا�س بع�صهم يعي�س بيننا، ويريدون �حلاق �لذى بنا.

يف  و��صتندت  بال�صلطة،  و�لن��ف��ر�د 
من  للنيل  ���ص��ال��ح  دع���م  �إىل  ذل���ك 
 2011 �صباط  11 فرب�ير  ث��ورة 

�لتي �أطاحت به .
و�أ�صاف �لرتيبي �أن هذه �ملمار�صات 
�أي وقت  �أكرث من  �صتفتح �ل�صهية 
للمطالبة  ل��ل��ج��ن��وب��ي��ني  م�����ص��ى 
ب��الن��ف�����ص��ال، وه���ذ� م��ا ب���د�أ يظهر 
جليا، فهناك جلان �صعبية ونقاط 
ل��ل��ح��ر�ك �جلنوبي،  ت��اب��ع��ة  �أم��ن��ي��ة 
�ملحافظات  ع���م���وم  يف  م��ن��ت�����ص��رة 
�ل��ذي يجعل من  �لأم��ر  �جلنوبية 

�نف�صال �جلنوب قاب قو�صني.
�ل�����ص��ح��ف��ي خالد  ق����ال  وب��������دوره، 
بابريك �إنه كان يوجد يف �جلنوب 
�صوتان، �صوت يطالب بالنف�صال 
و�آخر يتم�صك بالوحدة، �إل ما فعله 
�حلوثيون يف �لفرتة �لأخرية بدء� 
و�صول  �صنعاء،  على  بال�صيطرة 
�إىل  �أدى  �ل��د���ص��ت��وري،  ل���الإع���الن 
و�أ�صعف  �لنف�صال  �صوت  �رت��ف��اع 

�صوت �لوحدة.
�لناخبي،  فاطمة  �ل�صحفية  �أم���ا 
�لأخ�����رية  �ل���ت���ط���ور�ت  �إن  ف��ق��ال��ت 
�ل���غ���ال���ب���ي���ة يف �جل����ن����وب  ج���ع���ل���ت 
يف  يكمن  �حل��ل  �أن  على  يجمعون 
�ل�صابقة،  �جل��ن��وب  دول���ة  ��صتعادة 
على  و�حلوثي  �ل�صمال  عن  بعيد� 

وجه �خل�صو�س.
ي����وم �جلمعة  و�أع���ل���ن �حل���وث���ي���ون 
ب�الإعالن  و���ص��ف��وه  م���ا  �مل���ا����ص���ي، 
�لربملان  ح���ل  �ل����ذي  �ل��د���ص��ت��وري، 
جمل�صني  ت�����ص��ك��ي��ل  ع����ن  و�أع�����ل�����ن 
�أح���ده���م���ا وط���ن���ي ق����و�م����ه 551 
و�آخر رئا�صي موؤلف من 5 �أع�صاء، 

وت�صكيل حكومة �نتقالية.

االأردن يندد بقتل 
داع�س رهينة اأمريكية 

•• عمان-اأ ف ب:

د�نت �حلكومة �لردنية مقتل عاملة 
�لإغاثة �لأمريكية جني مولر على 
�ختطفها  �ل��ذي  د�ع�س  تنظيم  يد 
 .  2013 �غ�صط�س  يف  �صوريا  يف 
وقال وزير �لدولة ل�صوؤون �لعالم 
�حلكومة  با�صم  �لر�صمي  و�لناطق 
هذه  ب�صدة  ندين  �ملومني،  حممد 
�جلرمية �لنكر�ء �لتي ت�صاف �ىل 
�لرهابية.  د�ع�س  ع�صابة  جر�ئم 
عن  ن���ع���رب  �ذ  “ ن���ح���ن  و�������ص�����اف 
ملقتل  �ل�صديدين  وغ�صبنا  حزننا 
�لرهينة �لمريكية، نوؤكد �صرورة 
لدحر  �جلميع  قبل  م��ن  �لتكاتف 
هوؤلء �لرهابيني و�لرهاب بكافة 
�ملتطرف  �لتنظيم  وك��ان  ��صكاله«. 
�ل�����ذي خ��ط��ف م���ول���ر يف ح��ل��ب يف 
مقتلها  زع���م   ،2013 �غ�صط�س 
�لطائر�ت  �صنتها  غ��ارة  يف  �جلمعة 
�لردن����ي����ة ع��ل��ى م��دي��ن��ة �ل���رق���ة يف 

�صمال �صوريا.
�لمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �أك����د  وب��ي��ن��م��ا 
، تعهد  �وب��ام��ا مقتل مولر  ب���ار�ك 
مبالحقة �مل�صوؤولني عن قتلها ، يف 
وقت نفى �لبيت �لأبي�س م�صرعها 

يف غارة لقو�ت �لتحالف.

�لأول  �لت�صريعي  �لف�صل  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �لن��ع��ق��اد  ل���دور  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لإج��ر�ئ��ي��ة 
�ل�صوؤون  جلنة  تقرير  على  ويطلع  2014م  دي�صمرب   6 بتاريخ  �ملعقودتني 
�لت�صريعية و�لقانونية وحقوق �لإن�صان حول تعديل �لنظام �لد�خلي للربملان 
وهي:  �لد�ئمة  �للجنان  تقارير  على  يطلع  �لر�بعة  �جلل�صة  وخالل  �لعربي. 
�ل�صوؤون  وجل��ن��ة  �لإن�����ص��ان  وح��ق��وق  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�صريعية  �ل�����ص��وؤون  جل��ن��ة 
و�ل�صباب  و�مل��ر�أة  و�لثقافية  �لجتماعية  �ل�صوؤون  وجلنة  و�ملالية  �لقت�صادية 
وجلنة �ل�صوؤون �خلارجية و�ل�صيا�صية و�لأمن �لقومي .. كما �صيتم يف جل�صة 

عامة مناق�صة �لالئحة �لد�خلية للربملان �لعربي.
�جتماع  يف  �ل��ع��ري  عي�صى  �صيخة  �ل��دك��ت��ورة  ب�صعادة  ممثلة  �ل�صعبة  وت�صارك 

�للجنة �لفرعية �ملعنية بو�صع وثيقة �ملر�أة �لعربية �لذي يعقد �ليوم.
وتناق�س جلنة �ل�صوؤون �لقت�صادية و�ملالية مو�صوع و�صع خطة عمل �للجنة 
خالل �لعامني �لقادمني وم�صروع خطة �لعمل خالل دوري �لنعقاد �لثالث 

•• اأبوظبي-وام:

�أعمال  يف  �لحت��ادي  �لوطني  للمجل�س  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�صعبة  ت�صارك 
�لأول  �لت�صريعي  للف�صل  �لثالث  �لنعقاد  ل��دور  و�لر�بعة  �لثالثة  �جلل�صتني 
يف  �لعربية  �ل���دول  جامعة  مقر  يف  تعقد�ن  �للتني  وجل��ان��ه  �لعربي  للربملان 

�لقاهرة خالل �لفرتة من 12 �إىل 17 فرب�ير �حلايل.
من  ك��ل  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان  جمموعة  �أع�����ص��اء  �لربملانية  �ل�صعبة  وف��د  وي�صم 
�ل�صوؤون  �لكتبي ع�صو جلنة  �أحمد حممد �جلرو�ن وم�صبح بالعجيد  معايل 
ع�صو  هويدن  بن  حممد  بن  و�صامل  �لإن�صان  وحقوق  و�لقانونية  �لت�صريعية 
جلنة �ل�صوؤون �لقت�صادية و�ملالية و�لدكتورة �صيخة عي�صى �لعري ع�صو جلنة 

�ل�صوؤون �لجتماعية و�لثقافية و�ملر�أة و�ل�صباب.
�جلل�صتني  م�صبطتي  على  �لثالثة  �جلل�صة  خالل  �لعربي  �لربملان  وي�صادق 

و�لر�بع من �لف�صل �لت�صريعي �لأول .. و�صتطلع على مذكرة �لأمانة �لعامة 
حول �لرد على مالحظات �ملر�قب عن �حل�صاب �خلتامي لعام 2012 وموقف 
حول  �لعامة  �لأم��ان��ة  وم��ذك��ر�ت  ب�صاأنها  �مل��ايل  �ملر�قب  ومالحظات  تنفيذها 
مقرتحات �أع�صاء �للجنة حول مو�صوعي: �لعملة �لعربية �ملوحدة و�صندوق 
�لنقد �لعربي. وتناق�س جلنة �ل�صوؤون �خلارجية و�ل�صيا�صية و�لأمن �لقومي 
عدد� من �لق�صايا �ملدرجة كبنود د�ئمة وهي : �جلزر �لإمار�تية �لثالث �ملحتلة 

طنب �لكربى وطنب �ل�صغرى و�أبومو�صى و�لق�صية �لفل�صطينية.
�لعربية  �ل��دول  ق��ر�ر �صادر عن �جتماع جمل�س جامعة  �للجنة على  و تطلع 
على �مل�صتوى �لوز�ري يف دورته غري �لعادية �ملنعقدة بتاريخ 15 يناير 2015 
دولة  لأر��صي  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل  لإنهاء  �لعربي  �لتحرك  ب�صاأن  بالقاهرة 
�ل��ت��ي ع��ق��دت حتت  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��وم��ي  ن���دوة �لأم���ن  فل�صطني وع��ل��ى تو�صيات 
حتقيق  و�آليات  تو�صيات   - �لعربي  �لقومي  لالأمن  جديد  نظام  نحو  عنو�ن 

�لأمن �لقومي �لعربي �لتي رفعت �إىل جامعة �لدول �لعربية بتاريخ 8 يناير 
�لتمهيدي  �لجتماع  يف  �لعربي  �ل��ربمل��ان  م��ن  وف��د  م�صاركة  وعلى  2015م 
و�ل��ذي عقد  �لعربية  �ل��دول  �لإره��اب يف  �ملخت�صني مبتابعة ق�صايا  للخرب�ء 
يناير   8 �ملو�فق  يوم �خلمي�س  �لعربية  �ل��دول  �لعامة جلامعة  �لأمانة  مبقر 
2015م �إ�صافة �إىل تطور�ت �لو�صع يف �ليمن. كما تطلع �للجنة على مقرتح 
�لتعاون  جمموعات  نظام  تفعيل  ذل��ك  يف  مب��ا  �للجنة  �أع��م��ال  تطوير  ب�صاأن 
و�ل�صد�قة �لربملانية وعلى �لربنامج �لربملاين �ل�صنوي لدور �لنعقاد �لثالث 
�للجنة بتاريخ  2014-2015 �ملعرو�س على  �لت�صريعي �لأول  من �لف�صل 
16 يونيو 2014م وعلى قر�رين �صادرين عن �جتماع جمل�س جامعة �لدول 
�لعربية على �مل�صتوى �لوز�ري يف دورته غري �لعادية �ملنعقدة بتاريخ 15 يناير 
�لأمن  �صيانة  وب�صاأن  ليبيا”  يف  �لو�صع  “تطور�ت  ب�صاأن  بالقاهرة   2015

�لقومي �لعربي ومكافحة �لإرهاب.

ت�صتطيع ر�صم �صورة لالأحد�ث �لتي دفعته �إىل �ل�صتقالة 
من من�صبه. وقال م�صدر غربي مطلع على �لتطور�ت 
�إنه يف 18 يناير كانون �لثاين �جتمعت �للجنة �لأمنية 
�إقامة  �ل�صبيحي  حممود  �ليمني  �ل��دف��اع  وزي��ر  وق��رر 
�أقامو�  قد  �حلوثيون  كان  �لعا�صمة.  يف  تفتي�س  نقاط 
�ملوؤ�ص�صات  بالفعل �حلو�جز �لأمنية �خلا�صة بهم حول 
تنظيم  هجمات  وكانت  �صنعاء.  يف  و�حلكومية  �لأمنية 

•• �سنعاء-رويرتز:

ع��ن��دم��ا �ع��ت��ل��ى م��ق��ات��ل��ون م��ن ج��م��اع��ة �حل��وث��ي �أ�صطح 
�ملباين �ملحيطة مبنزل �لرئي�س �ل�صابق عبد ربه من�صور 
هادي وقتلو� حر��صه وو�صعوه رهن �لإقامة �جلربية مل 
يرتكو� �أي جمال لل�صك �أن �لتفاو�س معهم على ت�صوية 

�صيا�صية �صيكون عملية �صاقة.
�لنتقاد�ت  �لإنقالبية  �جلماعة  مقاتلي  �أف��ع��ال  �أث���ارت 
من خمتلف �لجتاهات �ل�صيا�صية يف �ليمن خا�صة بعد 
و�أن��ه��م �صي�صكلون  �ل��ربمل��ان  ي��وم �جلمعة ح��ل  �إع��الن��ه��م 
حكومة جديدة. و�أد�ن��ت �لوليات �ملتحدة ودول عربية 
هذه �خلطوة �لتي ز�دت من حدة �ملخاوف يف و��صنطن 
و�لريا�س من �أن يكون �ليمن �لذي يوجد به جناح ن�صط 

لتنظيم �لقاعدة على و�صك �لتحول �إىل دولة فا�صلة.
وحتى بعد �أن متكنت �لأمم �ملتحدة من جمع �لف�صائل 
�ن�صحب  ج��دي��د  م��ن  �لتفاو�س  م��ائ��دة  على  �ل�صيا�صية 
تهديد�ت من  تلقيا  �إنهما  وقال  �ملفاو�صات  حزبان من 

�حلوثيني.
�لنا�صري  للحزب  �لعام  �لأم��ني  نعمان  �هلل  عبد  وق��ال 
عدمه...  من  رئي�س  �ختيار  يف  لي�صت  �مل�صكلة  �لي�صاري 
�لعا�صمة  على  �مليلي�صيات  ب�صيطرة  مرتبطة  ولكنها 
�أي رئي�س قادم  “بالتاأكيد فاإن  �لقر�ر.” و�أ�صاف  وعلى 
�صيكون حتت رحمة هذه �مليلي�صيات �لتي ماتز�ل تفر�س 

�لقامة �جلربية على �لرئي�س هادي ورئي�س �حلكومة 
�ل�صابق  �لرئي�س  ت��وىل  وعندما  �مل�صوؤولني.  من  وع��دد 
�لبالغ من �لعمر 69 عاما �ل�صلطة يف �أعقاب �لطاحة 
�أنه  بباله  يخطر  مل  �صالح   عبد�هلل  علي  �صلفه  بحكم 
�جتاحو�  متمردين  �صيطرة  حت��ت  ع��ام��ني  بعد  �صيقع 

�صنعاء و�أ�صبحو� �حلكام �جلدد فعليا يف �ليمن.
حاول هادي �أن ي�صتوعب �حلوثيني بعد �صيطرتهم على 
بلغت  �لأزم��ة  لكن  �ملا�صي  �يلول  �صبتمرب  يف  �لعا�صمة 
بد�أت  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  منت�صف  يف  ح��رج��ة  نقطة 
با�صتقالة  و�نتهت  �لرئا�صي  �لق�صر  يف  معارك  بن�صوب 

هادي.
بد�أ �حلوثيون كحركة �إحيائية يف �صمال �ليمن قبل �أن 
يتحولو� يف �ل�صنو�ت �لع�صر �لأخ��رية �إىل حركة ثورية 

لها طموحات وطنية و�إىل حليف لير�ن.
ويف ع��م��ل��ي��ة خ��اط��ف��ة ت��ق��دم��و� ع���رب ���ص��م��ال �ل��ي��م��ن �إىل 
يف  �لن��ق�����ص��ام��ات  م�صتغلني  �مل��ا���ص��ي  �ل��ع��ام  يف  �لعا�صمة 
وم�صاعر  �لقبلية  و�لقياد�ت  �حلاكمة  �لنخبة  �صفوف 

�لغ�صب و��صعة �لنت�صار بعد �صنو�ت من �صوء �حلكم.
على  �صعبية  ث��ورة  �أن��ه  على  حتركهم  �حلوثيون  و�صور 
�أدى �إىل تفريغ خز�ئن �لدولة.  �إنه  �لف�صاد �لذي قالو� 
�لربملان  ح��ل  ق��ر�ره��م  �ل�صيا�صية  �لف�صائل  �أح��د  ون��دد 

وت�صكيل حكومة موؤقتة وو�صفه باأنه �نقالب.
وحتدثت رويرتز مع م�صادر وثيقة �ل�صلة بهادي حتى 

بن  لأحمد  �حلوثيني  �حتجاز  �أن  كما  تتز�يد  �لقاعدة 
مبارك مدير مكتب �لرئي�س كان قد رفع حدة �لتوتر�ت. 
وقال �مل�صدر �لغربي �إن �ل�صبيحي �صعى لطماأنة ممثل 
�حلوثيني يف �لجتماع �لذي د�ر حول �حلو�جز �لأمنية 
�حلكومية �إذ قال هذ� �لأمر لي�س موجها �صد �حلوثيني 

بل هو جهدنا �مل�صرتك �صد �لقاعدة.
ومل يفلح ذلك. وبد�أت �ل�صتباكات بعد ظهور �أول حاجز 



اخلميس  -  12  فبراير    2015 م   -   العـدد    11332 
Thursday  12  February   2015  -  Issue No   1133214

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ب�صتان �لديو�ن للنجارة

 رخ�صة رقم:CN 1133293 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �حمد ر��صد �صويد�ن حارب �لظاهري %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف با�صل �صالح �ل�صومري
تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد م�صري �صامل هالل �لظاهري

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*5.5
تعديل ��صم جتاري:من/موؤ�ص�صة ب�صتان �لديو�ن للنجارة

BSTAN AL DIWAN CARPENTRY EST

�ىل/بيور ديز�ين للنجارة
PURE DESIGN CARPENTERY

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/منتجع نادي �لبطني  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان 

CN 1072489-1:لليخوت - فرع 1 رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 10*1
تعديل ��صم جتاري:من/منتجع نادي �لبطني لليخوت - فرع 1

BRANCH 1

�ىل/مطعم يخت قورميه
YACHT GOURMET RESTAURANT

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�صر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ص�����ادة/دكن  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�صة رقم:CN 1094543 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة ماجد �صامل عبد�لرحمن علي �ملانع %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف زبيده �صرور عبد�هلل با�صود�ن
مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ��صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لبا�صق  �ل�ص�����ادة/حمل  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ل�صالح �ملكيفات و�لجهزة �ملنزلية
رخ�صة رقم:CN 1033203 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �صليمان علي حممد �ملعمري %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف حمد �صاملني عيظه �صالح �لعامري

مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ��صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
لنظمة  �ل�ص�����ادة/كور  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1054985:وخدمات �لطاقة رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة يحيى �صعد �صعيد يحيى �ملنهايل %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبد�هلل �حمد علي �ملرزوقي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �لقت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطبخ �لطعمة �ل�صحية 

�ل�صوي�صرية رخ�صة رقم:CN 1689703 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �ميان ح�صن علي �لزبيدي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

هايل حممد عبد�ملجيد �حلربي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب �ل�صركاء

هايل حممد عبد�ملجيد �حلربي من 100% �ىل %0
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
�لد�خلي  للت�صميم  �ل�ص�����ادة/�ن�صبريي�صن  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1098477 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة خالد حارب �صامل خليفه �ملهريي %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/�بر�هيم خريت �بر�هيم من مالك �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ �بر�هيم خريت �بر�هيم من 100% �ىل %49
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد دروي�س بن كرم

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

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/�ن�صبريي�صن للت�صميم �لد�خلي

INSPIRATION INTERIORS
�ىل/�ن�صبريي�صن للت�صميم �لد�خلي ذ.م.م
INSPIRATION INTERIORS LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مزيد خلدمات �لتاأمني

 رخ�صة رقم:CN 1003499 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/عبيد �صيف عبد�لرحمن �لنا�صري من مالك �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ عبيد �صيف عبد�لرحمن �لنا�صري من 100% �ىل %90
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة نا�صر عبيد �صيف عبد�لرحمن �لنا�صري %10

تعديل ر�أ�س �ملال/من 0 �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/مزيد خلدمات �لتاأمني

MAZEED INSURANCE SERVICES
�ىل/مزيد خلدمات �لتاأمني ذ.م.م

MAZEED INSURANCE SERVICES LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بر�مبتون لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1787286 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل ن�صب �ل�صركاء/ بر�كا�س جون جون موكونغال بابو من 24% �ىل %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف بوليكود�ن رباي �نتوين
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 0.9*0.25 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��صم جتاري:من/بر�مبتون لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
BRAMPTON REAL ESTATE MANAGEMENT LLC

�ىل/بر�متون حللول تقنية �ملعلومات ذ.م.م
BRAMPTON IT SOLUTIONS LLC

تعديل ن�صاط/��صافة �صيانة و��صالح �لت �حلا�صب �للكرتوين )9511001(
تعديل ن�صاط/��صافة خدمات �صبكات تقنية �ملعلومات )6202005(
تعديل ن�صاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

تعديل ن�صاط/حذف �صر�ء وبيع �لر��صي و�لعقار�ت )6810001(
تعديل ن�صاط/حذف �لو�صاطة يف بيع �لعقار�ت و�صر�ئها )6820004(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم بيت �لفالفل 
و�حلم�س رخ�صة رقم:CN 1814295 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة عمر علي حممد �صامل حممد �ملهري %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف حممود جودت توفيق عمارنه

تعديل وكيل خدمات
حذف فتحيه عبد�جلليل حممد يو�زى

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة 

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

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعالن قبل �سدور الرتخي�ص
�ل�صوؤون  قطاع   - �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  بهذ� 
�لتجارية بان �لرخ�صة �لتجارية رقم CN 1171839 بال�صم 
�ل�صيدة/�منه  وميلكها  �لعامة  للنقليات  غايات  �لتجاري: 
�ملذكورة  �بدت  حيث  �جلن�صية.  �مار�ت  عبد�لرحمن  عبد�هلل 

�عاله رغبتها يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
تنازل �ملذكورة �عاله لل�صيدة/ �مل �صعيد ر��صد مطر �لبادي 

�مار�ت �جلن�صية
وذلك قبل �صدور �لرتخي�س

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �لقت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كامب�س لال�صت�صار�ت �لهند�صية

 رخ�صة رقم:CN 1703235 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حممد �صامل عو�س �صبيح �لكثريي من مالك �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ حممد �صامل عو�س �صبيح �لكثريي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حممد �صعيد حممد علي  %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 0.50*0.20 �ىل 0.20*0.50

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/كامب�س لال�صت�صار�ت �لهند�صية

CAMPUS ENGINEERING CONSULTANCY
�ىل/كامب�س لال�صت�صار�ت �لهند�صية ذ.م.م

CAMPUS ENGINEERING CONSULTANCY LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
و�ملطابخ  لالبو�ب  وود  �للورد  �ل�ص�����ادة/منجرة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لثاث  رخ�صة رقم:CN 1126423 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حمد �صعيد نا�صر �صامل �ل�صبلي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف نا�صر �صامل م�صبح �صامل �لعلوي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري:من/منجرة �للورد وود لالبو�ب و�ملطابخ و�لثاث
AL LORD WOOD DOORS & KITCHEN & FURNITURE CARPENTRY

�ىل/موؤ�ص�صة �صاما لعمال �لتكييف
SAMA A/C WORKS EST

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �صناعية �لعني بناية �لدودة �صامل �لعامري �ىل �لعني 
�ل�صناعية بناية علي �صيف عبد�لرحمن �لنا�صري

تعديل ن�صاط/��صافة تركيب و��صالح نظم �لتدفئة وتكييف �لهو�ء )4322005(
تعديل ن�صاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �صلطان  �حمد  �ير  �ل�ص�����ادة/�صركة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1105025 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري:من/�صركة �ير �حمد �صلطان للمقاولت �لكهربائية ذ.م.م

EYRE AHMED SULTAN ELECTRICAL CONTRACTING CO LLC

�ىل/�صركة �ير �حمد �صلطان لعمال �لكهربائية ذ.م.م

EYRE AHMED SULTAN ELECTRICAL WORKS LLC

تعديل ن�صاط/��صافة تركيب و��صالح �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(

تعديل ن�صاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
للعقار�ت  و�لجناز  �لتطوير  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�صيانة �لعامة رخ�صة رقم:CN 1136552 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري:من/موؤ�ص�صة �لتطوير و�لجناز للعقار�ت و�ل�صيانة �لعامة

DEVELOPMENT & ACHIEVEMENT REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�لتطوير و�لجناز للعقار�ت و�ملقاولت �لعامة

DEVELOPMENT & ACHIEVEMENT REAL ESTATE & GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�صاط/��صافة مقاولت م�صاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/ريف  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبو�دي لل�صيانة �لعامة
رخ�صة رقم:CN 1152996 قد تقدمو� �لينا بطلب: 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/في�صتول 

CN 1006963:للو�صاطة �لتجارية رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب: 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11332 بتاريخ 2015/2/12

اإعــــــــــالن
و�لت�صوير    للكتابة  �ل�ص�����ادة/�صمعه  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1064994 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة جا�صم �صعيد حارب �صعيد �ل�صام�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �متياز باليكال عبد�هلل
تعديل وكيل خدمات/حذف ري�س نا�صر �صعيد �ل�صرعي �لكثريي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�صاحة 3.18*1 �ىل 1*1
تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�صفح �ل�صناعية دكان 4 م 7 ق 37 بناية حممد 
هالل �صرور �لكعبي �ىل �بوظبي م�صفح م 11 ق 50 حمل رقم 1 بناية �حمد 

عمر �لكربي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ��صبوع  خالل  �لقت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  �ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري 

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

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/ �ملالك:جولدن �صيل �س م ح
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: Meinz ماينز

�ملودعة بالرقم:214384       بتاريخ:2014/7/13 م
با�ص��م:جولدن �صيل �س م ح

وعنو�نه:عجمان �ملنطقة �حلرة �س.ب: 95185 هاتف: 7401232 فاك�س: 7401233 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لدو�جن و�ل�صيد خال�صات  �للحوم و�ل�صماك وحلوم  بالفئة:29  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�صلع  وذلك لتمييز 
بال�صكر  مطبوخة  وفو�كه  ومربيات  )جيلي(  ه��الم  ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  وخ�صرو�ت  فو�كه  �للحم 

�لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب �لزيوت و�لدهون �ل�صاحلة لالكل و�لتمور . 
ماينز  كلمة  �ل�صفر  باللون  مكتوب  و��صفر  غامق  �زرق  لونني  من  مكون  بي�صوي  �لعالمة:�صكل  و�صف 

 . �ملحارة  �صكل  �صبه  ��صكال  �لبي�صاوي  �ل�صكل  �على  ويوجد  و�لالتينية  �لعربية  بالحرف   Meinz
�ل�ص��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  فرباير 2015 العدد 11332

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  فرباير 2015 العدد 11332
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عربي ودويل

•• باري�س-اأ ف ب:

�علنت جمعية �لت�صدي ملعاد�ة �ل�صالم يف فرن�صا �م�س، 
�رتفع  فرن�صا  يف  ل��ال���ص��الم  �مل��ع��ادي��ة  �لع��م��ال  ع���دد  �ن 
بن�صبة %70 منذ �لعتد�ء�ت �لتي قام بها متطرفون 

يف باري�س يف كانون �لثاين يناير.
للدين  �لفرن�صي  �ملجل�س  عن  �مل�صتقلة  �جلمعية  وه��ذه 
�ل���ص��الم��ي )�ل���ذي ميثل �ل���ص��الم(، �ح�صت م��ن جهة 
�ي   ،2014 ل��ال���ص��الم يف  م��ع��ادي��ا  ع��م��ال   764 ث��ان��ي��ة 

بارتفاع %10،6 باملقارنة مع 2013.
من جهته، ك�صف �ملر�صد �صد معاد�ة �ل�صالم يف �ملجل�س 
�لفرن�صي للدين �ل�صالمي، �لذي ت�صتند �رقامه فقط 
 133 عن  �لد�خلية،  وز�رة  �ىل  �ملقدمة  �ل�صكاوى  �ىل 
�ن هذ�  2014، م�صري� �ىل  عمال معاديا لال�صالم يف 
�ل�صنة  %41،1 باملقارنة مع  �لرقم �صجل تر�جعا بلغ 

�ل�صابقة.

 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

�لإم��ري�ل جون كريبيي  �لبنتاغون  باإ�صم  �ملتحدث  قال 
�فريقيا  يف  �مل��ن��ت�����ص��ري��ن  �لم���ريك���ي���ني  �جل���ن���ود  ك���ل  �إن 
�صيعودون �ىل قو�عدهم قبل 30 �بريل بعد جناح �ملهمة 
�لأمريكية �لتي بد�أت يف �صبتمرب 2014 ، مو�صحاً �ن 

حو�ىل 1500 جندي قد غادرو� ��صال �فريقيا.
�لدفاع  وز�رة  ت��رتك  �صوف   ، بيان  يف  كريبيي  و����ص��اف 
جتهيز�ت مهمة” قد ت�صاعد يف �لت�صدي لعادة �نت�صار 
10 �لف م��دين ما  �مل��ر���س م�صتقبال ، م��ن �ج��ل دع��م 
ز�لو� يف غرب �فريقيا . و��صافة �ىل ذلك، �صوف يبقى 
مئة ع�صكري �مريكي ب�صكل د�ئم على �لر�س بعد 30 

ملعاد�ة  �ل��ت�����ص��دي  جمعية  �رق����ام  ت��ت��ق��اط��ع  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
�ل�صالم يف فرن�صا، مع �رقام مر�صد �ملجل�س �لفرن�صي 
�لذي  �لع��ت��د�ء  تلت  �ل��ت��ي  للفرتة  �ل���ص��الم��ي،  للدين 
وبذلك  �جل��ه��اد.  با�صم  �ي��ب��دو  ���ص��اريل  جملة  ��صتهدف 
 7 بني  لال�صالم  معاديا  عمال   153 �جلمعية  �ح�صت 
كانون �لثاين يناير و7 �صباط فرب�ير )+%70(، فيما 
ك�صف �ملر�صد عن 147 عمال معاديا لال�صالم رفعت يف 

�صاأنه �صكاوي بني 7 و31 كانون �لثاين يناير.
وقالت جمعية �لت�صدي ملعاد�ة �ل�صالم �ن �لو�صع منذ 
�لع��ت��د�ء�ت لي�س �صوى م��ر�آة تكرب ما كان يح�صل من 
قبل. �نها �لمناط نف�صها من �لت�صرفات �لتي ن�صجلها، 
ل��ك��ن �لن��ت��ق��ال �ىل �ل��ف��ع��ل ي��ت�����ص��م مب��زي��د م���ن �لعنف 

و�لتو�تر.
و�ل�صالم هو �لدين �لثاين يف فرن�صا، ويبلغ عدد �تباعه 
3،5 ماليني ن�صمة وي�صتخدمون 2300 �ىل 3 �لف 

م�صجد وقاعة �صالة.

•• طهران-اأ ف ب:

�ألقاه  �علن �لرئي�س �لير�ين ح�صن روحاين يف خطاب 
�ي��ر�ن �صروري  �أم�س يف ح�صد كبري يف طهر�ن، �ن دور 
و�ل�صالم  �ل�صتقر�ر  تاأمني  �جل  �لره��اب ومن  ملكافحة 

يف �ل�صرق �لو�صط.
و�لثالثني  �ل�صاد�صة  �ل��ذك��رى  يف  �لقاه  �ل��ذي  وخطابه 
للثورة �ل�صالمية، يتز�من مع مفاو�صات �صعبة جترى 
�لتو�صل �ىل  �ج��ل  �لعظمى م��ن  و�ل��ق��وى  ب��ني ط��ه��ر�ن 
�ت��ف��اق نهائي ح��ول �ل��ربن��ام��ج �ل��ن��ووي �لي���ر�ين �ملثري 

للجدل.
وقال روحاين �ن ب�صط �ل�صالم و�ل�صتقر�ر و��صتئ�صال 
�ل�����ص��رق �لو����ص���ط، مي��ر ع��رب �جلمهورية  �لره�����اب يف 
�صاعدت  �لتي  �لدولة  �ن  “ ر�أيتم  و��صاف  �ل�صالمية. 
�ل��ع��ر�ق و���ص��وري��ا ول��ب��ن��ان و�ل��ي��م��ن ... ملو�جهة  ���ص��ع��وب 
�لإ�صالمية  �ي��ر�ن  جمهورية  هي  �لرهابية  �ملجموعات 

روحاين  �لرئي�س  كرر  �لنووية،  �ملفاو�صات  �صاأن  ويف   .«
�لقول �ن �ير�ن لي�صت خائفة من �ل�صغوط و�لعقوبات، 
عظمة  على  يحافظ  �تفاق  �ىل  ت�صعى  �نها  �ىل  م�صري� 

�لمة وتقدمها.
�كد  �لر�صمي،  �لتلفزيون  بثه  �ل��ذي  �خل��ط��اب  ه��ذ�  ويف 
�لرئي�س روحاين ��صتعد�د �ير�ن لعتماد �ل�صفافية حول 
برناجمها �لنووي �ل�صلمي و�لت�صدي للعقوبات �جلائرة 

وغري �لن�صانية وغري �مل�صروعة �ملفرو�صة على �ير�ن.
وقال روحاين �مام ح�صد كبري �جتمع حل�صور �لعر�س 
�لتقليدي يف ذكرى �لثورة �لذي �نتهى يف �صاحة �ز�دي 
�آخ��ر غ��ري �لت��ف��اق مع  )�حل��ري��ة(، لي�س للعامل طريق 
�ير�ن. وكتبت على لفتات رفعتها �جلموع �صنقاوم حتى 
�لرمق �لخري و�ملوت لمريكا. و�جريت تظاهر�ت �ي�صا 
يف ح���و�ىل �ل��ف مدينة �ي��ر�ن��ي��ة يف ذك���رى �ل��ث��ورة، كما 
ذكرت �ل�صلطات، فيما بث �لتلفزيون م�صاهد لتجمعات 

كبرية يف عدد كبري من �ملدن.

�ملنت�صر  �لطاقم  دع��م  مو��صلة  �ج��ل  من  �بريل  ني�صان 
ملعاجلة �مل��ر���ص��ى. وك���ان ع��دد �جل��ن��ود �لم��ريك��ي��ني قد 
ليبرييا  يف  ��صا�صي  ب�صكل  و�نت�صرو�   2800 �ىل  و�صل 
ولكن �ي�صا يف �ل�صومال. وقام ه��وؤلء مبهمات دعم يف 
ملعاجلة  وح���د�ت  �ق��ام��و�  �ي��ب��ول حيث  مل��ر���س  �لت�صدي 
�ملر�صى ودربو� مئات �لطو�قم �لطبية �ملحلية و�لدولية 
�لن�صانيني، ح�صب  للموظفني  لوج�صتيا  دعما  وقدمو� 
م��ا �ع��ل��ن �لم�����ري�ل ك��ريب��ي. و���ص��وف يجتمع �لحت���اد 
�لوروبي و�صركائه �لرئي�صيني يف �لثالث من �ذ�ر مار�س 
يف بروك�صل يف موؤمتر دويل على �على م�صتوى من �جل 
�لتي  و�لج����ر�ء�ت  للفريو�س  �لت�صدي  وتقييم  �ي��ب��ول 

�صتتخذ يف �لدول �لتي تف�صى فيها �ملر�س.

رئي�س ال�ضني يزور وا�ضنطن يف �ضبتمرب 
•• بكني-رويرتز:

باأول  �صيقوم  بينغ  جني  �صي  �لرئي�س  �إن  �م�س  �ل�صني  قالت 
�أن ناق�س  �أيلول بعد  زيارة دولة للوليات �ملتحدة يف �صبتمرب 
رئي�صا �لبلدين نقاط �خلالف �ملحتملة خالل مكاملة هاتفية.

ب�صاأن كل  �لتوتر  �لعامل تخفيف  �قت�صادين يف  �أكرب  ويحاول 
�لتهامات  وتبادل  �لإن�صان  حقوق  �ىل  �لتجارة  من  �لق�صايا 

ب�صاأن �لقر�صنة و�ل�صرقة �للكرتونية.
�أوباما دعا  �إن �لرئي�س �لأمريكي بار�ك  �لبيت �لأبي�س  وقال 
�ل�صني للعمل �صريعا لتقلي�س فجوة �خلالفات ب�صاأن ق�صايا 
�لنرتنت فيما بد�أ �جلانبان يخططان لزيارة �صي لو��صنطن. 

ويف مايو �أيار �ملا�صي �تهمت �لوليات �ملتحدة خم�صة �صباط 
يف �جلي�س �ل�صيني باخرت�ق ح�صابات �صركات �أمريكية ل�صرقة 
�أ�صر�ر جتارية. وعربت �ل�صني عن غ�صبها من �ملز�عم بوقف 

ن�صاط جمموعة عمل ثنائية ب�صاأن �أمن �لنرتنت.
�أوباما قال يف  �إن  وقال �لبيت �لأبي�س يف بيان �لليلة �ملا�صية 
مكاملة هاتفية مع �صي �إنه يتطلع �إىل لقائه بو��صنطن يف زيارة 

دولة هذ� �لعام.
�أوباما  دع��وة  قبل  �صي  �إن  �ل�صينية  �خلارجية  وز�رة  وق��ال��ت 
و�صيزور �لوليات �ملتحدة يف �صبتمرب �أيلول. وعقد �صي و�أوباما 
قمة غري ر�صمية يف كاليفورنيا عام 2013 وقام �أوباما بزيارة 

دولة لبكني يف نوفمرب ت�صرين �لثاين �ملا�صي.

م�ضلح اأمريكي يقتل 3 م�ضلمني بكارولينا
•• وا�سنطن-وكاالت:

�أعلنت �ل�صرطة �لأمريكية مقتل ثالثة �صبان م�صلمني بر�صا�س م�صلح بعد �قتحام منزلهم يف �صاحية ت�صابل هيل بولية كارولينا 
�ل�صمالية، يف جرمية و�صفت باأنها عن�صرية. وك�صفت �ل�صرطة عن �أ�صماء �ل�صحايا �لثالثة، وهم �صياء �صادي بركات )23 عاما( 
�إلقاء �لقب�س على كريغ �صتيفن هيك�س، ويبلغ  �أبو �صاحلة )21 عاما( و�صقيقتها رز�ن )19 عاما(. ومت  وزوجته ي�صر حممد 
من �لعمر )46 عاما( لال�صتباه يف �رتكابه جرمية �لقتل �لعمد بحق �ل�صبان �لثالثة بعد �قتحام منزلهم. وت�صود موجة من 
�صور  من  جمموعة  ن�صرت  كما  بارد”.  بدم  “�إعد�م  باأنها  �جلرمية  و�صفت  حيث  �لجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  �لعارم  �لغ�صب 
بار�ك  �لرئي�س �لأمريكي  �إيبدو بفرن�صا، وطالبو�  �لذي نفذ �صد �صحيفة �صاريل  �لن�صطاء �جلرمية بالهجوم  �ل�صحايا. و�صبه 
�أوباما و�ل�صخ�صيات �لدينية باإد�نة �جلرمية. وقد عملت �ل�صلطات �ملحلية على �إبعاد �جلمهور من مكان �جلرمية، مبن فيهم باقي 
�أفر�د �أ�صرة �ل�صحايا و�أقاربهم، وقالت �إنها لن تكون قادرة على تاأكيد �أي تفا�صيل حتى �لأربعاء. ووفقا مل�صادر �إعالمية فاإن �ل�صاب 
بركات كان طالبا بكلية طب �لأ�صنان يف جامعة ولية كارولينا، وتطوع مع جمعية خريية لتقدمي خدمات طب �لأ�صنان يف حالت 

�لطو�رئ لالأطفال بفل�صطني، بينما تدر�س �صقيقة زوجته �لهند�صة �ملعمارية و�لت�صميم �لبيئي يف ذ�ت �جلامعة.

% االعمال املعادية لال�ضالم يف فرن�ضا ترتفع 70 

روحاين: دورنا �ضروري الإ�ضتقرار املنطقة

وا�ضنطن تعلن جناحها يف مكافحة اإيبوال

•• عوا�سم-وكاالت:

برتو  �لأوك���ر�ين  �لرئي�س  ي�صارك 
ب��ورو���ص��ن��ك��و �ل���ي���وم �خل��م��ي�����س يف 
بروك�صل  يف  �لوروب�����ي�����ة  �ل���ق���م���ة 
ب�����الده غد�ة  �ل��و���ص��ع يف  ل��ع��ر���س 
�ج���ت���م���اع �ل���ف���ر����ص���ة �لخ��������رية يف 
�ملجل�س  رئي�س  �علن  كما  مين�صك 

�لوروبي دونالد تو�صك .
�ىل  دع��وة  ر�صالة  يف  تو�صك  وق��ال 
روؤ����ص���اء دول وح��ك��وم��ات �لحت���اد 
�لرئي�س  �ل����ي����وم  ق���م���ة  حل�������ص���ور 
بورو�صنكو �صيطلعنا على تطور�ت 

�لو�صاع يف �وكر�نيا.
ورو�صيا  �وك��ر�ن��ي��ا  ق���ادة  وي��ج��ت��م��ع 
وفرن�صا و�ملانيا يف مين�صك يف قمة 
�ل��ف��ر���ص��ة �لخ�����رية �ل���ه���ادف���ة �ىل 
وقف ع�صرة ��صهر من �لنز�ع �لذي 
5300 قتيل يف  م��ن  �ك���رث  �وق���ع 
�ملو�يل  �لنف�صايل  �وكر�نيا  �صرق 

لرو�صيا.
�مل�صت�صارة  بني  �للقاء يجمع  وهذ� 
�نغيال مريكل وبور�صنكو  �لملانية 
هولند  فرن�صو�  فرن�صا  ورئي�صي 
ورو���ص��ي��ا ف��الدمي��ري ب��وت��ني وياتي 
�لأملانية  �ل�����ص��الم  م���ب���ادرة  نتيجة 
�ل�صبوع  عر�صت  �لتي  �لفرن�صية 
�ملا�صي يف كييف ثم يف مو�صكو فيما 

ت�صتد �ملعارك يف �صرق �وكر�نيا.
�لع�صكري  �ملتحدث  ق��ال  ميد�نياً، 
فالدي�صالف �صيليزنيوف �م�س �إن 
19 جنديا �أوكر�نيا قتلو� و�أ�صيب 
لالنف�صاليني  ه��ج��م��ات  يف   78
قرب بلدة ديبالت�صيف �لتي تد�فع 

عنها قو�ت �حلكومة.
�ملتحدث يف موؤمتر �صحفي  وق��ال 

ك���م���ا ك�������ص���ف �مل���ت���ح���دث ع����ن عدد 
�صحايا ق�صف كر�ماتور�صك حيث 
مقر �جلي�س �لأوكر�ين يف �ل�صرق 
�أم�س �لول �لثالثاء )10 فرب�ير 

�صباط(.
ق�����ص��ف منطقة  “ ن��ت��ي��ج��ة  وت���اب���ع 
ك���ر�م���ات���ور����ص���ك من  ���ص��ك��ن��ي��ة يف 
لرو�صيا  �ملو�لني  �ملتمردين  جانب 

وهجمات  �ل���ق�������ص���ف  ن��ت��ي��ج��ة   “
�ل�صو�ريخ و�ل�صتباكات �لع�صكرية 
19 جنديا بينهم  �أوكر�نيا  فقدت 
17 من �لقو�ت �مل�صلحة وجنديان 
من وز�رة �لد�خلية. يرقد 78 من 
�جلنود من �جهزة �لأمن �ملختلفة 
جر�ح  من  للعالج  م�صت�صفيات  يف 

تتباين درجة خطورتها.«

ل���الط���اح���ة ب��ن��ظ��ام ط���ال���ب���ان عام 
.  2001

و�و�صح هناك جمموعات يف د�خل 
�لنظام  مهاجمة  هدفها  باك�صتان 

يف ��صالم �باد، وهي لن تزول.
روؤية  �ىل  متيل  طالبان  �إن  وق��ال 
ب�����ص��ك��ل م��ب�����ص��ط وتتخذ  �ل���ص��ي��اء 
قر�ر�تها عرب �ل�صوؤ�ل “هل �لمر 

يتو�فق مع �ل�صالم �م ل؟«.

����ص��ت��ه��د�ف زع��ي��م ح��رك��ة طالبان 
�مل���ال ع��م��ر ب��ف��ارق 30 دق��ي��ق��ة يف 
�لرئي�س  �ن  وكيف   2001 �لعام 
كرز�ي  حميد  �ل�صابق  �لف��غ��اين 
كاد �ن يقتل عن طريق �خلطاأ يف 

غار�ت �مريكية.
كما يتحدث يف كتابه عن حماولة 
للتفاو�س على �صفقة مع  �خرية 
�لثاين يف حركة طالبان  �مل�صوؤول 

��صخا�صا  ي���������ص����دو�  ل�����ن  وق�������ال 
عرب  ع��ق��ائ��دي��ا  معهم  متحالفني 
�نهم  �ي�صا  �عتقد  ول   ، �حل���دود 
يف  دوليني  �رهابيني  �صريف�صون 
حال ع��ادو� جم��دد� باعد�د كبرية 

�ىل �ملنطقة.
�ل�صابق يف وكالة  �مل�صوؤول  ويروي 
�ل�صتخبار�ت �ملركزية �لمريكية 
ك��ي��ف �ن ط��ائ��رة �م��ريك��ي��ة فوتت 

لقى  �م�����س   12.30 �ل�����ص��اع��ة  يف 
 .63 و��صيب  حتفهم  مدنيا   15
وبح�صب �لبيانات �لأولية ��صتخدم 
�طالق  من�صات  �أرب��ع��ة  �مل��ت��م��ردون 
�صمري�س �صد  ط��ر�ز  �صو�ريخ من 
�ملتمركزين  و�جل����ن����ود  �مل���دن���ي���ني 
ق���ري���ب���ا م����ن �مل���ن���اط���ق �مل���دن���ي���ة..
�����ص���ت���خ���دم �لره�����اب�����ي�����ون ذخ���ائ���ر 
ع��ن��ق��ودي��ة وه���ي حم��رم��ة بح�صب 

�تفاقية جنيف .«
�ملتمردين  �دعاء�ت  �ملتحدث  ونفي 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  ق�صف  ب�����ص��اأن 

مناطق �صكنية .
ي��ت��غ��ري م���وق���ف مقر  “ مل  وق�����ال 
�لره����اب.  مكافحة  عملية  ق��ي��ادة 
�ل�صكنية،  �مل���ن���اط���ق  ن��ق�����ص��ف  ل 
ت��ل��ك �مل���و�ق���ع �ل��ت��ي ي��ت��م��رك��ز فيها 
�أم��اك��ن قريبة من  �لإره��اب��ي��ون يف 
لذ�  دونبا�س.  يف  �ملدنيني  م�صاكن 
يق�صف  �تهامات  �إلينا  وجهت  �ذ� 
م���دي���ن���ة  يف  ح������اف������الت  حم����ط����ة 
دونيت�صك فهذه �ملعلومات ل �صلة 
ل��ه��ا ب��ال��و�ق��ع ل���ص��ت��ح��ال��ة حدوث 
�لأقل  ذل��ك.« وقتل �صخ�صان على 
�م�س �لربعاء حني �صقطت قذيفة 
بو�صط  ح����اف����الت  حم���ط���ة  ع���ل���ى 
�ل��ت��ي ي�صيطر  دون��ي��ت�����ص��ك  م��دي��ن��ة 
عليها �ملتمردون يف �صرق �وكر�نيا.

اأزمة اأوكرانيا تت�سدر قمة بروك�سيل اليوم

مقتل 19 جنديًا اأوكرانيًا يف هجمات لالإنف�ضاليني

•• مو�سكو-اأ ف ب:

م��ا �ل��ق��ا���ص��م �مل�����ص��رتك ب��ني خبري 
نووي و�م ل�صبعة �طفال وموظف 
�لرثوذك�صية؟  �ل��ك��ن��ي�����ص��ة  ل����دى 
جميعهم يف �صلب ق�صايا جت�ص�س 
�لتوتر  و�صل  وقت  يف  رو�صيا  تهز 
و�لغرب  مو�صكو  ب��ني  ذروت���ه  �ىل 

على خلفية �زمة �وكر�نيا.
�ملت�صل�صلة  �لق�صايا  ه���ذه  ف��ام��ام 
و�صائل �لعالم  م��ن  ع��دد  حت��دث 
يكت�صح  جت�ص�س  د�ء  عن  �لرو�صية 

�لبالد.
ومنذ �ي��ام يتم �لك�صف دوري��ا عن 
مرتبط  �غلبها  جت�ص�س  ق�صايا 
�جلي�س  يتو�جه  حيث  باوكر�نيا 
مع  ��صهر  ع�صرة  منذ  �لوك���ر�ين 
م��ت��م��ردي��ن م���و�ل���ني ل��رو���ص��ي��ا يف 

معارك طاحنة �صرق �لبالد.
د�فيدوفا  ���ص��ف��ي��ت��الن��ا  و�ت���ه���م���ت 
�م ل�صبعة  36 عاما وهي  �لبالغة 
ي��ب��ل��غ عامني  �ط���ف���ال ����ص��غ��ره��م 

لنها  �لعظمى  باخليانة  ون�صف 
�لوكر�نية  ب��ال�����ص��ف��ارة  �ت�����ص��ل��ت 
لب���الغ���ه���ا ع����ن حت����رك����ات ق����و�ت 

رو�صية.
كانون  يف  د�ف����ي����دوف����ا  و�وق����ف����ت 
�لثاين يناير وو�صعت قيد �حلجز 
�لحرت�زي يف �صجن ليفورتوفو يف 
مو�صكو �لذي تديره �ل�صتخبار�ت 
ت���و�ج���ه عقوبة  �ل��رو���ص��ي��ة، وه����ي 

�صجن قد ت�صل �ىل 20 عاما.
�لر�ي  تعاطف  ق�صيتها  و�ث����ارت 
�لعام �لرو�صي، حيث وقع ع�صر�ت 
م�صاهري  ب���ي���ن���ه���م  م�����ن  �للف 
�لف���ر�ج عنها.  �ج��ل  عري�صة من 
مطلع  يف  د�فيدوفا  �صبيل  و�خلي 

�صباط فرب�ير.
برتين  ي��ف��غ��ي��ن��ي  �ت����ه����م  ك����ذل����ك 
�لكني�صة  يف  �ل�������ص���اب���ق  �مل����وظ����ف 
�لرثوذك�صية �لرو�صية يف �وكر�نيا 

باخليانة و�صجن يف ليفورتوفو.
غولوبيف  ف��الدمي��ري  �ت��ه��م  ك��م��ا 
�لباحث �ل�صابق يف مركز �لبحاث 

�صرق  يف  �ملتمردين  بدعم  �ملتهمة 
على  معزولة  ع�صكريا،  �وك��ر�ن��ي��ا 
�ل����دول����ي����ة م����ن طرف  �ل�������ص���اح���ة 

�لغربيني.
عن  �مل�����ص��وؤول  �صولد�توف  و���ص��رح 
موقع �جنتور� �لرو�صي �ملتخ�ص�س 
�لرو�صية  �ل�صتخبار�ت  �صوؤون  يف 
�لتوجه  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
عن  �لدفاع  هو  �حل��ايل  �لرئي�صي 
�صيطرة  حماولة  �ي  �م��ام  �لبالد 

خارجية.
�لكرملني  �ب�����د�ه  �ل��ت��وج��ه  وه����ذ� 
ب����ن����ف���������ص����ه، م��������ا ح����������د� ب����ج����ه����از 
)وريث  بي  ��س  �ف  �ل�صتخبار�ت 
�ل���ك���اي ج���ي ب���ي( �ن ي��ب��ذل م���ا يف 

و�صعه للتنفيذ، بح�صب �ملحلل.
يف  �خليانة  ق�صايا  تكاثر  ويعزى 
غام�س  ت�صريع  �ىل  �ي�صا  رو�صيا 
تعديالت  ب��ع��د  يجيز  وب���ات  ج���د� 
تقريبا  �جلميع  �تهام   2012 يف 
بح�صب  �ل���ع���ظ���م���ى،  ب���اخل���ي���ان���ة 

خرب�ء.

��صلحة  ت��ط��وي��ر  �ل��رئ��ي�����ص��ي ح���ول 
��صر�ر  ب��اف�����ص��اء  ن��ووي��ة يف رو���ص��ي��ا 
جملة  يف  مقالة  ن�صره  بعد  دول��ة 
ت�صيكية، ومنع من مغادرة مدينة 

�قامته.
�ل�صابق  �مل����دي����ر  �وق�������ف  �خ�������ري� 
�مل���ت���ق���اع���د مل�������ص���ن���ع ع�������ص���ك���ري يف 
�وك���ر�ن���ي���ا ي����وري ���ص��ول��و���ص��ن��ك��و يف 

رو�صيا بتهمة �لتج�ص�س.
على  و�صولو�صنكو  ب��رتي��ن  �وق���ف 
، ومل  �ل��ت��و�يل يف ح��زي��ر�ن و �ب 
ق�صيتيهما  �ل�����ص��ح��اف��ة  ت��ك�����ص��ف 
وك����ذل����ك ق�����ص��ي��ة غ���ول���وب���ي���ف �ل 
ق�صية  �ث�������ارت  ب���ع���دم���ا  م����وؤخ����ر� 
ف��ع��ل ع���ارم���ة يف  د�ف���ي���دوف���ا ردود 

�ملجتمع �لرو�صي.
�لتج�ص�س  ق�����ص��اي��ا  ج��م��ي��ع  م����ع 
و�خل��ي��ان��ة ه���ذه ت��ري��د �ل��دول��ة �ن 
عدم  ينبغي  �ن��ه  للمو�طن  تظهر 
�لجانب،  م���ع  ك��ث��ري�  �ل��ت��و����ص��ل 
ع���ل���ى م����ا �ع���ت���رب �مل���ح���ل���ل �ن�����دري 
ب��ات��ت رو�صيا  ف��ي��م��ا  ���ص��ول��د�ت��وف، 

�جلنائي  �لقانون  يعرف  بالتايل 
�لعظمى  �خليانة  حاليا  �لرو�صي 
��صر�ر  ب”�ف�صاء  فح�صب  ل��ي�����س 
دول����ة ل��دول��ة �ج��ن��ب��ي��ة ب��ل كذلك 
�لفنية  �و  �ملالية  �مل�صاعدة  تقدمي 
لدولة  وغ��ريه��ا  �ل���ص��ت�����ص��اري��ة  �و 
�ج��ن��ب��ي��ة �و م��ن��ظ��م��ة �ج��ن��ب��ي��ة �و 
�ىل  �عمالها  ت��رم��ي   )...( دول��ي��ة 
�حل������اق �ل�������ص���رر ب���ام���ن �لحت�����اد 

�لرو�صي .
“ بات ميكن  �صولد�توف  و�و�صح 
�لعظمى  ت��ه��م��ة �خل��ي��ان��ة  ت��وج��ي��ه 
لفر�د مل يتعاملو� قط مع ��صر�ر 
معلومات  ينقلو�  �ن  يكفي  دول��ة. 
مي��ك��ن ت��اوي��ل��ه��ا ب��ان��ه��ا خ��ط��ر على 

�من رو�صيا ».
ب���اف���ل���وف حمامي  �ي���ف���ان  و�ف������اد 
�لعنان  حمقق  �فلت  �ن  د�فيدوفا 
�جنبي  م��ع  �ت�����ص��ال  ف��اي  ملخيلته 
قد يعترب خيانة عظمى، وذلك يف 
نيوتاميز  ذ�  �صحيفة  مع  مقابلة 

�ملعار�صة.

ق�ضايا جت�ض�س تهز رو�ضيا على خلفية اوكرانيا 

غرنييه: اأفغان�ضتان قد ت�ضبح مالذًا لداع�س
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ملكتب  �ل���������ص����اب����ق  �مل�����دي�����ر  ح�������ذر 
�ملركزية  �ل����ص���ت���خ���ب���ار�ت  وك���ال���ة 
يف  �يه”  �آي  “�صي  �لم���ريك���ي���ة 
�إ���ص��الم �أب��اد روب��رت غرنييه ، من 
ت��ت��ح��ول مرة  ق��د  �ف��غ��ان�����ص��ت��ان  �أن 
وعلى  للمتطرفني  مالذ�ً  جديدة 
ر�أ�صهم تنظيم د�ع�س مع �ن�صحاب 

�لقو�ت �لغربية من �لبالد.
غ��رن��ي��ي��ه يف ح��ف��ل مبعهد  وق�����ال 
�إن �لبالد   ، نيو �مريكا لالبحاث 
تنظيم  ملتطريف  ملجاأ  ت�صبح  قد 
د�ع�����������س �ل�����ذي�����ن ي�����ح�����ارب�����ون يف 
�خلطر  وو�صف   ، و�لعر�ق  �صوريا 
�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي ب���ق���ي���ام م�����الذ �آم����ن 
�فغان�صتان  يف  �لإره��اب��ي  للتنظيم 
قد يكون �أكرب مما كان عليه قبل 

�عتد�ء�ت 11 �صبتمرب .
ط���ال���ب���ان  ح�����رك�����ة  �أن  و�ع������ت������رب 
�لأفغانية لن تكون م�صتعدة ل�صد 
حلفائها من طالبان �لباك�صتانية 
د�ع�س  مثل  �خرين  �و متطرفني 
يف ح��ال طلبو� تامني م��الذ� لهم 

يف �فغان�صتان .
�صي  �ل�صابق يف  �مل�����ص��وؤول  و�أ���ص��در 
حتت  م�����ذك�����ر�ت  ك����ت����اب  �ي������ه  �آي 
عنو�ن “ 88 يوماً حتى قندهار” 
يروي فيه جتربته �ل�صعبة �صعياً 

يف �ليام �لتي تلت �عتد�ء�ت 11 
�صبتمرب لالن�صقاق عن �ملال عمر، 

لكن �ملحاولة ف�صلت.
و�ك����د �ن����ه ك����ان م�����ص��ك��ك��ا يف جناح 
حم�����������اولت رع������اي������ة حم�����ادث�����ات 
���ص��الم م��ع ط��ال��ب��ان فيما ل يز�ل 
بامكانها  �ن  يعتقدون  �ملتمردون 
�لط����اح����ة ب���احل���ك���وم���ة و�ل����ع����ودة 
ل��ت��ويل �ل�����ص��ل��ط��ة يف ك���اب���ول. كما 
موؤهلة  غ���ري  �حل���رك���ة  �ن  �ع��ت��رب 
يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  �و  �صيا�صي  حل��ك��م 

�حلياة �لربملانية.
ك��ت��اب��ه يروي  �ن   ، و�ك���د غ��رن��ي��ي��ه 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  رب���ح���ت  ك��ي��ف 
حرب  �ول  �����ص���م���اه  م����ا  ب�����ص��رع��ة 
�م��ريك��ي��ة �ف��غ��ان��ي��ة ع���ام 2001 
وك��ي��ف خ�����ص��رت �و ب��ال��ت��اأك��ي��د مل 
تربح �حلرب �لمريكية �لفغانية 

�لثانية.
من  �لكتاب  نهاية  يف  ح��ذر  ولكنه 
�ن �خطاء �ملا�صي قد تتكرر حني 
جديدة  م����رة  ن�����ص��ط��ر  �ن  مي��ك��ن 
�مريكية-�فغانية  ح��رب  خلو�س 

ثالثة.
�ل  م��ن  خ�ص������يته  ع��ن  و�ع��������������رب 
�مل��ت��ح��دة ودول  ت��ن��ج��ح �ل����ولي����ات 
كابول  م�صاعدة  يف  �خ��رى  غربية 
م���ال���ي���ا ب���ع���د رح���ي���ل ج���ن���ود هذه 

�لدول.
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         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4717  عمايل جزئي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �ل�صفاف للتجارة �لعامة �س ذم م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعى: حمبوب �لرحمن معر�ج قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000  درهم(  مب�صتحقات عمالية وقدرها )19646 
لها جل�صة يوم  �ل�صكوى )2014/179172(.    وح��ددت  و�مل�صاريف رقم  و�لر�صوم 
مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�صي  مبكتب  �س   8.30 �ل�صاعة   2015/2/15 �ملو�فق  �لح��د 
ب��احل�����ص��ور �و م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

         اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/5795  عمايل جزئي                                       

�ىل �ملدعى عليه/1- �يفري�صت لقامة �ل�صقالت �س ذم م   جمهول حمل �لقامة 
ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  عبد�ل�صتار   و�صيم  حممد  �ملدعى:  �ن  مبا 
بقيمة  ع��ودة  دره��م(وت��ذك��رة   14321( مقد�رها  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع��وى 
وحددت    .)2014/193435( �ل�صكوى  يف  و�مل�����ص��اري��ف.  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   1000(
�لقا�صي  مبكتب  �س   8.30 �ل�صاعة   2015/2/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�صة  لها 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فانت مكلف باحل�صور 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

         اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/5904  عمايل جزئي                                       

�ىل �ملدعى عليه/1- �جل�صيم للخدمات �لكهروميكانيكية �س ذم م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: �نو مياه عبد�حلميد   قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )32096 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )2014/197214(.  وحددت لها جل�صة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2015/2/16 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

         اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/5671  عمايل جزئي                                       

م(  جمهول حمل  م  ذ  ���س   ( للمقاولت-  �لزرق  �صاطىء  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: ذو �لفقار علي بابر نذير حممد قد �قام عليك �لدعوى 
عودة  وتذكرة  درهم(   17744( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها 
  .)2014/193249( �ل�صكوى  رق��م  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   2000( مببلغ 
مبكتب  ���س   8.30 �ل�صاعة   2015/3/4 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�صي 
�يام على �لقل  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     
         اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/2  عمايل كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �ملرموقة للتجارة �لعامة �س ذم م   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعى: حممد جام�صيد ر�زي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )165000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    .)2014/195873( �ل�صكوى  رق��م  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
فانت  لذ�   ch1.A.2 بالقاعة  8.30 �س  �ل�صاعة  �ملو�فق 2015/2/18  �لربعاء 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

       اعادة اعالن  بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/2086  جتاري كلي             

�ىل �ملدعى عليهما/1- �صيمون �فر�م 2-�صيمريدول كرك�صال   جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى: ر��صد خلف �حمد �حلبتور وميثله: خالد حممد �صعيد 
عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  بوج�صيم 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لرخ�صة  تكاليف  �صامل  دره��م(   770985( وق��دره  مببلغ 
�لتام.  �ل�����ص��د�د  ت��اري��خ �ل�صتحقاق وح��ت��ى  �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 9% م��ن  و�ت��ع��اب 
بالقاعة   �ل�صاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2015/2/22  �لحد  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
          ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 270 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                       
ملالكها/وليد  �لبرت�ء �حلديثة للمطابخ-  �ملتنازع �صده/1- موؤ�ص�صة  �ىل 
ب�صري �بي كامل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع/ موفق �حمد �لقد�ح 
وميثله: علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �قام عليك �لدعوى �ملطالبة 
بندب خبري متخ�ص�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2015/3/2  �ل�صاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �مل�صلح   مبكتب  ���س 
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  ب��ت��ق��دمي  وع��ل��ي��ك 

�جلل�صة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/199 عقاري كلي   

�ىل �ملحكوم عليه/1 -�لرتنيتف كابيتال �نف�صت جي �م بي �ت�س جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/  �لدعوى  بتاريخ 2014/8/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
جر�ور �ندويل )�لهند( ليمتد بف�صخ عقد �لبيع مو�صوع �لدعوى وبالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
�ىل �ملدعية مبلغ وقدره 1.400.411.27 درهم )مليون و�ربعمائة �لف و�ربعمائة و�حدى ع�صر 
�لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بو�قع  قانونية  وفو�ئد  فل�صا(  وع�صرون  و�صبعة  دره��م 
�حلا�صل يف 2011/2/26 وحتى متام �ل�صد�د على �ل تزيد عن �ملبالغ �ملق�صي بهاو�لزمت �ملدعى 
عليها بامل�صروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                             يف الدعوى رقم 2013/167   طلب بيع مال مرهون ) تنفيذ(
�ىل �ملنفذ �صده/1- حممد ر�صا برويز مري�صبنج   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لتجاري �لدويل �س م ع  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
وق����دره����ا)2.846.642.94  �ملطالبة  قيمة  ل�صد�د  �عالنكم   2015/2/5 بتاريخ 
�لعقار  �ع��اله و�ل بيع  �لتنفيذ  �لتبليغ يف ملف  تاريخ  دره��م( خالل �صهر من 
حم��ل �ل��ره��ن  بطريق �مل��ز�ي��دة وفقا لن�س �مل���ادة 295 م��ن ق��ان��ون �لج���ر�ء�ت 
�ملدنية )نوع �لعقار: �صقة �صكنية- �ملنطقة : برج خليفة- رقم �لر���س: 157- 
رقم �ملبنى: 1- ��صم �ملبنى: برج ليك هوتيل- رقم �لعقار 3407- رقم �لطابق 

34- م�صاحة �لعقار: 81.75 مرت مربع(.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 51 /2015 تظلم جتاري                       

3-عليا  �صومل  ف��ادي حممد خمل�س   -2 دو�صا  نيهاز     -1 �ملتظلم �صدهم:  �ىل 
دو�صا جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم/ بنك �مل�صرق �س م ع وميثله: حممد 
عي�صى �صلطان �ل�صويدي  قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم 
و�لز�م  �مر على عري�صة جتاري  �لدعوى رقم 2015/57  �ل�صادر يف  �لقر�ر  من 
�ملتظلم �صدهم بالت�صامن و�لتكافل �لر�صوم و�مل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم 
ch1.B.6 لذ� فانت  �لثنني �ملو�فق 2015/2/16  �ل�صاعة 11.00 �س بالقاعة 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 45 /2015 تظلم جتاري                       

�حمد  عبد�لرحمن  ملالكها/  �ل�صيار�ت  لتاأجري  فينك�س     -1 �صده:  �ملتظلم  �ىل 
�خليمة  ر����س  بنك  �ملتظلم/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ��صد  فا�صل  حممد 
�لوطني �س م ع وميثله: حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي   قد �قام عليكم �لتظلم 
�ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2014/449 
و�لتعاب.       و�مل�����ص��اري��ف  �ل��ر���ص��وم  �صدها  �ملتظلم  و�ل���ز�م  جت���اري   حتفظي  حجز 
وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2015/2/16  �ل�صاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل. 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 41 /2015 تظلم جتاري                       

�ىل �ملتظلم �صده: 1-   هدى �صليمان �حمد جا�صم �ل علي جمهول حمل �لقامة 
�صلطان  عي�صى  حممد  ومي��ث��ل��ه:  �ل��وط��ن��ي  �خليمة  ر�����س  بنك  �ملتظلم/  �ن  مب��ا 
�لقر�ر  �ع��اله ومو�صوعه تظلم من  �ملذكور  �لتظلم  �ق��ام عليكم  �ل�صويدي   قد 
�ل�صادر يف �لدعوى رقم 2014/426 حجز حتفظي جتاري  و�لز�م �ملتظلم �صدها 
�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2015/2/16  
�ل�صاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     
         اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4972  عمايل جزئي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد رحمن للخدمات �لفنية �س ذم م جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�صوعها  �ق��ام عليك  ق��د  ن��دمي عبا�س عبا�س علي   �مل��دع��ى:  مب��ا �ن 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )2436 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
جل�صة  لها  وح��ددت   )2014/189038( �ل�صكوى  رقم  و�مل�صاريف.  درهم(و�لر�صوم 
فانت  ل��ذ�  �لقا�صي  مبكتب  �س   8.30 �ل�صاعة   2015/2/18 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابةح�صوري.
ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

         اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/5430  عمايل جزئي                                       

�ىل �ملدعى عليه/1- �لطائر �لف�صي لالعمال �لفنية  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ن��و�ز  حق  عبد�حلميد  �ملدعى:  �ن 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000  درهم(  مب�صتحقات عمالية وقدرها )13926 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   )2014/189247( �ل�صكوى  رق��م  و�مل�صاريف.  و�لر�صوم 
فانت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�صاعة   2015/2/15 �مل��و�ف��ق  �لح��د 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابةح�صوري.
ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/775  عقاري كلي                

�ن  �لق��ام��ة مب��ا  لينا�س جمهول حم��ل  �مل��دع��ى عليه/1- هناء ج��اين  �ىل 
�حمد  �ملحدود وميثله:  �لو�صط  �ل�صرق  �صي  بي  ��س  �ت�س  بنك   / �ملدعي 
�ملنعقدة   بجل�صتها  ق���ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  علي  �آل  رم�����ص��ان  ح�صن 
تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  بتاريخ 2015/2/9 يف 
�ل�صيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 
على  للتعقيب   ch1.A.1 بالقاعة  �صباحا   9.30 �ل�صاعة   2015/3/2

�لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11332 بتاريخ 2015/2/12     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/704 تنفيذ عقاري

�لتنفيذ/ م�صرف  �ن طالب  �لقامة مبا  بارك جمهول حمل  نيكول�س  �صتيفن  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
�لمار�ت �ل�صالمي �س م ع وميثله: �حمد ح�صن رم�صان �آل علي  نعلنكم باحلكم �ل�صادر يف �لدعوى 
رقم 2014/722 عقاري كلي يوم �لثنني بتاريخ 2014/9/29 باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك: 1- بالز�مكم 
ب�صد�د مبلغ وقدره )83960.13( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى متام �ل�صد�د  وت�صليمه �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.2- بف�صخ �تفاقية �لجارة 
�ملنتهية بالتملك ومالحقها عن �لعقار مو�صوع �لدعوى و�لز�م �ملدعى عليه بت�صليم �لعقار حمل عقد 
�لجارة خاليا من �ل�صو�غل ورد �حليازة للمدعى �لول ) م�صرف �لمار�ت �ل�صالمي �س م ع( وحمو 
�لقيد �لذي فحو�ة )تخ�صع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك ل�صالح �ملدعى عليه 
طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة �لو�ردة ب�صهادة ملكية �لعقار( وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :302/     
يرغب  �جلن�صية  �م��ار�ت��ي  �لن�صاري  حممد  �صفر  علي  ماجد  �ل�صيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
فيتيل مو�صى  بانيكا  �ل�صيد: ح�صن  �ىل  وذلك  �لبالغة )%100(  كامل ح�صته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
رخ�صة مهنية  �ملباين  لتنظيف  �ل�صيف   / �مل�صماة  �ملهنية  �لرخ�صة  وذل��ك يف  �جلن�صية  كوتي هندي 
رقم )219973( مت تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات- مت 
�ملباين- مت  لتنظيف  �ل�صيف  �لكهربائية �ىل  �لجهزة  لت�صليح  تريجور  �لتجاري من  �ل�صم  تغيري 
�ىل  �ملتحركة  �لهو�تف  وت�صليح  �صيانة  �للكرتونية  �لجهزة  ت�صليح  من  �لتجاري  �لن�صاط  تغيري 
خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�صاكن خدمات �لتنظيف �خلارجي و�جهات �ملباين .   وعمال 
بن�س �حكام �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل.  
فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم   /عادل جباره �سالح جباره الفالحي /�مار�تي �جلن�صية 
�لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية-  يا�س  بني  حمكمة  �ىل  /بطلب 
بتغيري ��صمه من ) عادل( �ىل ) اأحمد(  فمن لديه �عرت��س 
من  يوما   15 خالل  باملحكمة  �ملذكور  �لق�صم  �ىل  به  يتقدم 

تاريخ ن�صر �لعالن .
عبدالله املثنى    
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  �ىل  بطلب  علي  �سيف  �سعيد  /مطر  �ملو�طن  تقدم 
�بوظبي �لبتد�ئية  ق�صم �لتوثيقات بتغيري ��صمه �بنته من ) 

علياء( �ىل ) عليا( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�صم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر �لعالن .
امل�ست�سار: حممد �سامل املن�سوري      
قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �ملو�طنة /وفاء �سالح احمد ح�سني امل�سعبي / بطلب 
بتغيري  �لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل 

��صمها من ) وفاء( �ىل ) �ساره( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�صم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر �لعالن .
امل�ست�سار: حممد �سامل املن�سوري      
قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�ىل  بطلب   / امل�سعبي   ح�سني  احمد  /�سالح  �ملو�طن  تقدم 
��صم  بتغيري  �لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية   �بوظبي  حمكمة 

�بنته من ) ��صر�ء( �ىل ) �سم�سة(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�صم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر �لعالن .
امل�ست�سار: حممد �سامل املن�سوري      
قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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          يف الدعوى  2014/1267 جتاري كلي 

 �ملدعى عليه: عبد�لو�حد علي�س 
 2014/1267 �لدعوى  يف  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  عد�لة  لقر�ر  تنفيذ� 
ندبنا  مت  فقد  ليمتد  بنك  �ملدعي/يونايتد  من  �صدكم  �ملقامة  كلي  جتاري 
خبري� م�صرفيا يف �لدعوى �مل�صار �ليها وعليه فقد مت حتديد �لثالثاء �ملو�فق 
مكتبنا  مقر  يف  �خلربة  لجتماع  موعد�  �صباحا   10.30 �ل�صاعة   2015/2/17
�أ(   ( �ملكابت   - مبنى  ماريوت-  دبليو  جي  فندق  دبي-  لال�صت�صار�ت  جينوم 
�لطابق �لثاين )201( هاتف رقم 2526668 فاك�س 2527779 ر�جني �حل�صور 
كافة  عن  �صورة  معكم  م�صطحبني  �ملحدد  �ملوعد  يف  قانونا  ميثلكم  من  �و 

�مل�صتند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم.
عبداحلميد زيتون
 خبري حما�سبي وم�سريف

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة
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          يف الدعوى  2014/1094 جتاري جزئي- ابوظبي 

 �ل�صدة/مها �صامل عبيد �لقرزي ) �ملدعى عليها( يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله. بناء على تكليف حمكمة �بوظبي �لتجارية �لبتد�ئية- �لد�ئرة 
�عاله  �لدعوى  يف  م�صرفيا  خبري�  بندبنا  �لثانية  �جلزئية  �لتجارية 
و�ملرفوعة من بنك �م �لقيوين �لوطني �صدكم. عليه يرجى ح�صوركم 
من  مالديكم  وتقدمي  ميثلكم  معتمد�  وكيال  بو��صطة   �و  �صخ�صيا 
م�صتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم �لحد �ملو�فق 2015/2/15 �ل�صاعة 
2 ظهر�. وذلك يف مكتب رقم 1403 بناية بنك �ل�صني �لوطني- �بوظبي 

�صارع �ل�صالم مقابل بنك �لحتاد �لوطني

اعالن بالن�سر
حل�سور جل�سة اخلربة
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 يعلن �ملحا�صب �لقانوين و�خلبري �حل�صابي د. حممد عبد�ملنعم ماهر-
لال�صتثمار  �ملتكاملة  �لمار�تية  �صركة  لل�صادة:  قانونيا  م�صفيا  ب�صفه 
و�لتطوير ذ م م ( قيد �لت�صفية( بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية بتاريخ 
2014/12/25 و�ملوثق لدى �لكاتب �لعدل حتت رقم 1411024085 فكل 
�لقانوين  �ملذكورة عليه �لت�صال بامل�صفى  �ل�صركة  من له حقوق على 
على �لرقام. هاتف : 026268223  فاك�س: 0262654220  �س ب :  4229 

�بوظبي   حممول:  0506417108
امل�سفي القانوين
�سركة الماراتية املتكاملة لال�ستثمار والتطوير ذ م م
حتت الت�سفية القانونية -د.عبداملنعم ماهر

اعالن ت�سفية �سركة



اخلميس  -  12  فبراير    2015 م   -   العـدد    11332 
Thursday  12  February   2015  -  Issue No   11332

1717

الفجر الريا�ضي

قام �صمو �ل�صيخ �صلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
تر�ث  ن��ادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب 
�ل��ي��وم �حلادي  ف��ع��ال��ي��ات  بتفقد  �م�����س  �لإم�����ار�ت 
ع�����ص��ر م��ن م��ه��رج��ان ���ص��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د �لرت�ثي 
نادي  ينظمه  و�ل���ذي  �صويحان،  مبدينة  �لتا�صع 
تر�ث �لإم��ار�ت، ومركز �صلطان بن ز�يد للثقافة 

و�لإعالم وي�صتمر حتى م�صاء �ل�صبت �ملقبل.
وتوقف �صمو �ل�صيخ �صلطان بن ز�يد �آل نهيان يف 
بد�ية جولته عند ��صرت�حة �حلكام، حيث ��صتمع 
�لتف�صيالت  م��ن  مزيد  �إىل  �للجنة  �أع�����ص��اء  م��ن 

�أ����ص���و�ط مز�ينة  ح���ول ح��ج��م �مل�����ص��ارك��ة، يف �أخ����ر 
�لإب����ل �لأ���ص��اي��ل، و�ط���م���اأن �إىل ���ص��ري �لج����ر�ء�ت 
مل��ز�ي��ن��ة �م�س،  �إع����د�ده����ا  �ل��ت��ي مت  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�ملزيد من  ب��ذل  �إىل  �للجنة  �أع�صاء  �صموه  ووج��ه 
�لنتائج  و�إطالعهم على  �مل�صاركني،  �جلهد لدعم 

ب�صفافية عالية.
وقد مت �عتماد �آلية ومعايري جديدة يف �لتحكيم 
ل�صمان  بال�صنتميرت  �ل��ن��اق��ة  ق��ي��ا���س  ي��ت��م  ح��ي��ث 
بالذللة  �ملميزة  �لإبل  و�ن�صاف  و�لو�صوح  �لدقة 

و�جلمال.

بعدد  �ل�صباحية،  جولته  خ��الل  �صموه  و�ل��ت��ق��ى 
وكبار مالك  �صويحان،  و�أبناء مدينة  من وجهاء 
ومربي �لإبل، وجتاذب �صموه �أطر�ف �حلديث مع 
�صيوفه حول �ملهرجان، و�أ�صو�ط �ملز�ينة يف يومها 
�لأخري ومت حتديدها �ليوم لفئة )�حلول(، �صمن 

�أربعة �أ�صو�ط.
من  �ملقرتحات  من  جملة  �إىل  �صموه  ��صتمع  كما 
هو  �لرئي�س  �لهدف  �أن  موؤكد�  �مل�صاركني،  بع�س 
و�قتناء  �إن��ت��اج  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  �مل���الك  ت�صجيع 
�لأ�صيلة،  �لعربية  �لإب��ل  �صاللت  و�أج���ود  �أف�صل 

وتوثيق �صاللتها و�إجناح هذه �لحتفالية و�لعمل 
على تطويرها.

كما ��صتمع �صمو �ل�صيخ �صلطان بن ز�يد �ل نهيان 
�ىل ع���دد م��ن �ل�����ص��ع��ر�ء �ل��ل��ذي��ن �ل��ق��و� ب��ني يدي 
و�لقيادة  بالوطن  تتغنى  نبطية  ق�صائد  �صموه 
�صموه  بجهود  و�أ���ص��ادو�  �لب��ل،  وجمال  �حلكيمة، 
و�أياديه �لبي�صاء للمحافظة على �ملوروث �ل�صعبي 
حمبي  وت�صجيع  �لإمار�تية،  �لثقافة  خ�صو�صية 
مفرد�تها  ع��رب  ممار�صتها  على  �لهجن  ري��ا���ص��ة 

�لتقليدية كما كانت يف جمتمع �لآباء و�لأجد�د.

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  وع���رج 
�بل  ع��ر���س  �صاحة  على  �لتفقدية  جولته  خ��الل 
�مل�صاركة  �لإب��ل  على  نظرة  �صموه  و�أل��ق��ى  �ملز�ينة 
مالك  م��ن  و��صتمع  �ل��ي��وم،  مز�ينة  مناف�صات  يف 
موؤكد�  �ملناف�صات،  �آر�ئهم حول  �إىل  �لإبل  ومربي 
�صموه �صرورة �لعمل وبذل مزيد من �جلهد من 
�صموه  و�أثنى  �لرت�ثية.  �ملهرجانات  تطوير  �جل 
يف  �لفاعلة  وم�صاهمتهم  �مل�صاركني  حما�س  على 
على  للمحافظة  و�لأج����د�د  �لآب���اء  ريا�صة  �إح��ي��اء 

�أ�صالة تقاليدها ومفرد�تها.

�أقوى �لأ�صو�ط  �أ�صوط مز�ينة �ليوم من  وتعترب 
ع��ل��ى �لإط�����الق، ح��ي��ث تعترب ف��ئ��ة )�حل����ول( من 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  �مل��م��ي��زة بذللتها وج��م��ال��ه��ا،  �ل��ف��ئ��ات 
م�����ص��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري م���ن م����الك �لإب������ل بدولة 
�لإمار�ت ودول �خلليج �لعربية يف �أ�صو�ط �ملز�ينة، 
يف  ت�صارك  حيث  �لأوىل،  �مل��ر�ك��ز  على  و�ملناف�صة 
ع��امل مز�ينات  وقوية يف  �أ�صماء لمعة  �لأ���ص��و�ط 
�لإبل د�خليا وخارجيا، ما يوؤكد على قوة �لتناف�س 
�ل��ي��وم عند  م��ز�ي��ن��ة  �صت�صهدها  مل��ف��اج��اآت  وي��وؤ���ص��ر 

�إعالن �لنتائج.

�سلطان بن زايد يتفقد مناف�سات مزاينة االإبل يف يومها االأخري

اعتم���اد اآلي���ة ج���دي��دة يف التحكي���م ملزاين���ة االإب���ل االأ�ض�����اي����ل 

و�لدبلوما�صية  �حلكومية  �مل��ن�����ص��اآت  �إد�رة  ُت��وج��ت 
للياقة  �أب��وظ��ب��ي  �صرطة  بطولة  يف  �لأول  باملركز 
 51 و  دقائق  ب��5  ق��درت  زمنية  مب��دة  و�لتحدي؛ 
ثانية، وحلت ثانياً مديرية �صرطة �ملنطقة �لغربية 
مد�ر�س  �إد�رة  حققت  بينما  ف��ق��ط،  ثانية  ب��ف��ارق 
و  دقائق   5 مدته  بتوقيت  �لثالث  �ملركز  �ل�صرطة 

56 ثانية.
و�أقيمت �لبطولة �صمن برنامج �لن�صاط �لريا�صي 

بالقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي للمو�صم  �لريا�صي 
�ل�صرت�تيجية  �إد�رة  تنظمه  و�ل�����ذي    ،2015
وتطوير �لأد�ء؛ ممثلة يف ق�صم �لن�صاط �لريا�صي، 
و���ص��ارك  يف �ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ت��ي  �أق��ي��م��ت �م�����س �لأول 

�لثالثاء بكلية �ل�صرطة  20 �إد�رة.
وذكر �لعقيد حممد بن دملوج �لظاهري، مدير عام 
�للياقة  بطولة  �أن  �لأد�ء،  وتطوير  �ل�صرت�تيجية 
و�لتحدي �ملفتوحة تعّد من �أقوى �لبطولت �لتي 

�ل�صرطة،  لعنا�صر  و�ملهارية  �لعالية  �للياقة  تركز 
نظر�ً ملتطلبات �لعمل �ل�صرطي، �إذ يجب �أن يتميز 
عنا�صر �ل�صرطة بلياقة عالية �مل�صتوى و�لهتمام 

بالن�صاط �لريا�صي عموماً.
ح�صر �لبطولة �لنقيب جمال �ل�صعدي، مدير فرع 

�ملنتخبات و�مل�صابقات،
�ل��ظ��اه��ري م���ن ق�����ص��م �لن�صاط  ���ص��ي��ف   و�ل��ن��ق��ي��ب 

�لريا�صي.

تتويج املن�ضاآت احلكومية  ببطولة  �ضرطة 
اأبوظبي للياقة والتحدي

حت���ت رع���اي���ة ���ص��ع��ادة ���ص��ي��ف ن��ا���ص��ر �ل�����ص��وي��دي �لرئي�س 
�ختتمت  )ز�دك���و(  ز�ك��وم  حقل  تطوير  ل�صركة  �لتنفيذي 
�ل��رئ��ي�����ص��ي مب��دي��ن��ة ز�ي���د  ب��امل��ل��ع��ب  �أم�������س �لأول  م�����ص��اء 
�أبو ظبي بطولة �صركة تطوير حقل ز�كوم  �لريا�صية يف 
)ز�دكو( ل�صباعيات كرة �لقدم �ملقامة على كاأ�س �لرئي�س 
عن  ��صفرت  و�لتي  ف��رق،   6 مب�صاركة  لل�صركة  �لتنفيذي 
تتويج فريق �ل�صوؤون �لإد�ري��ة بطال للبطولة بعد تغلبه 
على فريق زركوه �لو�صيف �لف�صي بهدف نظيف �صجله 
�لتميمي،  خالد  يا�س  بني  فريق  لع��ب  �لبطولة  ه��د�ف 
�لتي جمعت  �لثالث و�لر�بع  �ملركزين  ويف مبار�ة حتديد 
��صتطاع  �لفنية  �ل�����ص��وؤون  ف��ري��ق  و���ص��ط��ح م��ع  �أرزن����ه  ب��ني 
بفوزه  �لبطولة  ب��رون��زي��ة  حتقيق  �صطح  و  �أرزن����ه  ف��ري��ق 
�حلفل  ر�ع����ي  ق���ام  �ل��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  ويف   .1/4 بنتيجة 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �مل��ه��ريي  �صعيد  ���ص��ع��ادة حم��م��د  �خل��ت��ام��ي 
�أع�صاء  �لتنفيذي لل�صوؤون �لإد�ري��ة  بالإنابة ولفيف من 
فوجيتا  نوزومي  �ل�صيد  يتقدمهم  لل�صركة  �لعليا  �لإد�رة 
و�ل�صيد  �ل��دل��خ(  و�أم  )���ص��ط��ح  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
في�صل �حلرم نائب �لرئي�س جلزيرة زركو و�ل�صيد با�صم 
يو�صيوكو  �صطح(،و�ل�صيد  )�رزن��ه-  �لرئي�س  نائب  عو�س 

�ل�صيد  وبح�صور  للتخطيط  �لرئي�س  نائب  هياكوتاكي 
�لعامة  للعالقات  �لرئي�س  نائب  ح�صني عبد�هلل �خلوري 
رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة و�أحمد فرج رئي�س �للجنة 
بال�صركة  �لريا�صية  �للجنة  و�أع�����ص��اء  للبطولة  �لفنية 
�صيف  برقجي وحممد من�صور وحممد  غ��ازي  ممثلة يف 
�للجنة  �أع�صاء  وبقية  �ملكاتب  خ��دم��ات  مدير  �لقبي�صي 
،عبد�هلل  �لأم���ني  ،بابكر  عبدي  �أح��م��د  يف  ممثلة  �ملنظمة 
�أمني  ، ع��الء  �مل��رزوق��ي  ،ع��ب��د�هلل  �لبلوكي  ،ع��ب��د�هلل  علي 
،وم��ن�����ص��ور �مل���رزوق���ي  ب��ت��ت��وي��ج �ل��ف��رق �ل��ف��ائ��زة �لثالثة 
بالقاب �لبطولة ،كما �صمل �لتكرمي حكام �لبطولة �أحمد 
�لطنيجي و نبيل نعمان وطبيب �لبطولة �لدكتور خالد 
هد�ف  �لتكرمي  و�صمل  �لطبية  �أدن���وك  �صركة  وخ��دم��ات 
�لتميمي  خالد  �لإد�ري���ة  �ل�صوؤون  فريق  لع��ب  �لبطولة 
بر�صيد 12 هدفا وذلك للعام �لثاين علي �لتو�يل، ونال 
حممد �حلرزي من فريق �أرزنه و�صطح لقب �أح�صن لعب 
�أح�صن حار�س فكانت من ن�صيب  �أما جائزة  يف �لبطولة، 
�ل�صحب  زرك��وه ويف �خلتام مت  �لغيالين من فريق  يحي 
�جل���و�ئ���ز �مل��ج��ان��ي��ة �ل��ق��ي��م��ة �ل��ت��ي مت ت��وزي��ع��ه��ا �حل�صور 

�جلماهريي �لغفري من موظفي �ل�صركة وعائالتهم.

ال�ض�وؤون االداري�ة تف�وز بلقب بط�ول�ة زادك�و للك�رة

مبيد�ليتني  �لريا�صية  لالألعاب  �لعني  بنادي  للتايكوندو  �لفتيات  فريق  ف��از 
�لبطولة  يف  �ل��دول��ي��ة  م�صاركاته  �أوىل  يف  برونزيتني  ميد�ليتني  و  ذهبيتني 
�أقيمت موؤخر� بالفجرية. ح�صر �لبطولة �لدكتور ت�صو  �لتي  �لثالثة  �لدولية 
للهيئة  �لعام  �لأم��ني  �مللك  عبد  و�إبر�هيم  للتايكوندو  �ل��دويل  �لحت��اد  رئي�س 
رئي�س  �لرزوقي  �ل��رز�ق  عبد  نا�صر  و�للو�ء  و�لريا�صة  �ل�صباب  لرعاية  �لعامة 
�حتاد �لمار�ت للتايكوندو و�لكار�تية و�لدكتورة منى مكي ع�صو جلنة �لحتاد 
للتايكوندو و�لكار�تية وعدد من �مل�صوؤولني وجمهور كبري. �صارك يف �ملناف�صات 
�أكرث من 660 لعبا ولعبة ميثلون عدد� من منتخبات و�أندية 58 دولة من 
بينها منتخبات �لإمار�ت وم�صر و�لأردن و�صوريا وكازخ�صتان . ومثل فريق نادي 
�لعني يف هذ� �حلدث 14 لعبا ولعبة من بينهم 12 من �لفتيات .. وقدمت 
�لالعبات م�صتوى فنيا متميز� �أثمر عن فوز يا�صمني بخيت �مل�صعبي وزن حتت 
59 كيلوغر�ما باملركز �لأول ونالت �مليد�لية �لذهبية بعد تغلبها على �صريين 
لعبة نادي �لوحدة بفارق 20 نقطة. كما نالت �صعاد نادر �لف�صلي وزن فوق 
59 كيلو غر�ما �مليد�لية �لذهبية �أي�صا بعد �ن�صحاب مناف�صتها.. كما ح�صلت 
�لالعبتان نبيلة مطيع زين �لعابدين وزن حتت 37 كيلو غر�ما وفاطمة �أحمد 

حممد وزن حتت 42 كيلو غر�ما على �ملرتبة �لثالثة و�مليد�لية �لربونزية.

فتيات العني يح�ضدن ذهبيتني وبرونزيتني 
يف دولية الفجرية للتايكوندو

ت�����ص��در ف��ري��ق ن����ادي �أب���وظ���ب���ي �ل��ري��ا���ص��ي حتت 
�ل�صيخ  كاأ�س  بطولة  �صمن  جمموعته  �صنة   12
�ل�صاد�صة  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع  ب���ن  ز�ي�����د 
ينظمها  �ل��ت��ي  ���ص��ن��ة  و14   12 حت��ت  للنا�صئني 
�لريا�صي  �أب����و ظ��ب��ي  ب���اإ����ص���ر�ف جم��ل�����س  �ل���ن���ادي 
مبالعب  كبري  بنجاح  مبارياتها  تتو��صل  و�لتي 
�لأك��ادمي��ي��ة و�مل��ل��ع��ب �ل��رئ��ي�����ص��ي مب��ق��ر ن���ادي �أبو 
�صهدت  و�ل��ت��ي  �مل�صرف  مبنطقة  �لريا�صي  ظبي 
�ملجموعتني  م�صتوى  على  فريقا   16 م�صاركة 
.. وج��اءت �صد�رة ��صبال نادي �بو ظبي بفوزهم 
3-�صفر  �لفرن�صية  �ملدر�صة  فريق  علي  �ل��ث��اين 
لي�صبح ر�صيدهم 6 نقاط بدون هزمية �و تعادل 

�صربي  وي��ا���ص��ر  ���ص��ربي  حممد  لهم  �صجل  وق��د 
وعمر طه، ويف �ملبار�ة �لثانية لنف�س �لفئة تعادل 
فريق  لكل  بهدف  �مل��ن��ارة  مع  �ل�صويفات  مدر�صة 
للمنارة  �صجل  وق��د  ف��ري��ق  لكل  نقطة  �ول  وه��ي 

مرو�ن �صامل ولل�صويفات �أدهم.
�صنة   14 حت���ت  ل��ف��ئ��ة  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
منظم  �لريا�صي  ظبي  �أب��و  ن��ادي  فريق  ��صتطاع 
علي  ب��ف��وزه  �ملمتعة  عرو�صه  مو��صلة  �لبطولة 
�صجله  نظيف  ب��ه��دف  �لفرن�صية  �مل��در���ص��ة  ف��ري��ق 
�لثانية جنح فريق مدر�صة  �ملبار�ة  77 ويف  ز�يد 
ب��ف��وزه علي فريق  �لول  ف��وزه  �مل��ن��ارة يف حتقيق 
خليفة  �ل��و�ع��د  �صجلها  نظيفة  بثالثية  ثي�صتل 

�صالح لين�صم لقائمة �لهد�فني لتلك �لفئة وقد 
�د�ر �ملباريات طاقم حكام �لدورة �ملكون من �حمد 
�ملباريات  ور�ق��ب  �صامل  وعلي  �لطنيجي  وماجد 
�لفنية  �ل�صكرتارية  جهود  بجانب  دروي�س  عالء 
و�صارة  �لبر�هيم  دمي��ا  من  و�لك��ادمي��ي��ة  للنادي 

ح�صنني وحكيمة بو�صتة .
وتتوقف �ملباريات �عتبار� من �ليوم لت�صتاأنف يوم 
ي��وم �لثالثاء و�لربعاء  �ملقبل وق��د حت��دد  �لأح��د 
يقام  فيما  �خلتامي  قبل  للدور  موعد�  �ملقبلني 
ر�صد  وق��د   2/18 �لأرب��ع��اء  ي��وم  �لبطولة  ختام 
�ل��ف��ائ��زة وجنوم  للفرق  �لقيمة  �جل��و�ئ��ز  �ل��ن��ادي 

�لبطولة.

فريق نادي اأبوظبي الريا�ضي حتت 12 �ضنة يت�ضدر 
جمموعته يف بطولة كاأ�س زايد بن هزاع 

ح���ر����س حم��م��د ح���م���د�ن ب���ن ج���ر����س ع�صو 
�لريا�صي  �ل�����ص��ارق��ة  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لثقايف وم�صرف �لعاب �لقوى على م�صاركة 
لع��ب��ي �ل��ن��ادي م��ن �أل��ع��اب �ل��ق��وى فرحتهم 
ع��ق��ب ع��ودت��ه��م م��ت��وج��ني ب��امل��ي��د�ل��ي��ات �لتي 
ح�صدوها و��صتحقاقهم �لأول �صبابيا وكاأ�س 
�ل��ف��ردي��ة و�ل���ت���ي �ختتمت  �ل���دول���ة  ب��ط��ول��ة 

م���وؤخ���ر� . ف��ق��د �أح����رز ف��ري��ق �ل��ع��اب �لقوى 
�لبطولة  وكا�س  �لأول  �ملركز  �ل�صباب  لفئة 
ك��ل��ل من  �رب���ع ذه��ب��ي��ات ذهبيتني  مب��ج��م��وع 
و�لالعب  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  م��ن�����ص��ور  �ل��الع��ب 
�لالعبني  ج��ر���س  �ب��ن  وه��ن��اأ  �صميح.  حميد 
حتيات  لهم  ونقل  و�لفني  �لد�ري  و�جلهاز 
رئي�س جمل�س �لد�رة �ل�صيخ �أحمد �آل ثاين 

�لجناز  ه��ذ�  لهم  وب���ارك  �ملجل�س  و�أع�����ص��اء 
م��وؤك��د� �أن ن���ادي �ل�����ص��ارق��ة ل��ن ي��ت��و�ين عن 
من  و�لتي  �لريا�صات  كافة  يف  �أبطاله  دع��م 
بينها �ألعاب �لقوى . و�أك��د  �بن جر�س على 
تهنئة  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي  �إد�رة   جمل�س  ح��ر���س 
�لفريق وحتفيزهم للبطولت �لقادمة ورفع 
�لندية  طليعة  يف  �لنادي  ليكون  م�صتو�هم 

�أهمية  ع��ل��ى  كلمته  ع��ل��ى  ع����الوة  �مل��ت��وج��ه��ة 
�ل�صتعد�د �لد�ئم وحتدي �ل�صعاب ليناولو� 
�ل�صرة  ح���ر����س  ظ���ل  يف  م��ت��ق��دم��ة  م���ر�ك���ز 
�ل�����ص��رج��اوي��ة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �إجن�����از�ت فريق 
�أحمد  �ل�صيخ  مقدمتهم  ويف  �ل��ق��وى  �ل��ع��اب 
�آل ثاين فاأبناء �لنادي �لالعبني �صيكون لهم 

�صاأن يف متثيل �لدولة يف كافة �ملحافل .

األعاب القوى لنادي ال�ضارقة الريا�ضي االأول �ضبابيا 
يف كاأ�س بطولة الدولة الفردية 
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كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات  �لإر�دة  ف��ر���ص��ان  �ن��ه��ى 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة مل��ر�ك��ز �ملعاقني 
مب�صمار  �أقيمت  و�لتي  للمعاقني  �لقوى  لألعاب 
  70 �ل��ث��ق��ة للمعاقني  مب�����ص��ارك��ة  ن���ادي  وم��ي��د�ن 
�ل�صارقة  مدينة  ��صتطاعت  حيث   ، ولعبة  لعباً 
من �نتز�ع �لكاأ�س بعد �ن ح�صلو� على 8 ميد�ليات 
حيث  ب��رون��زي��ات  وخم�س  ف�صيات  و�صبع  ذهبية 
100م  �صهد �مل�صمار مناف�صة قوية يف مناف�صات 
بح�صول  �إن��ت��ه��ت  �ل�صمعية  �لإع��اق��ة  ل���ذوي  �إن���اث 
�لإن�صانية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  لع��ب��ات 
ب��ك��ل م��ن عليا علي  �ل��ث��الث م��ر�ك��ز �لأوىل  ع��ل��ى 
ي��ع��ق��وب ويف �ملركز  ع��ب��د�ل��ق��ادر وزم��ي��ل��ت��ه��ا خ��ل��ود 
�لثالث ر�صا �إ�صماعيل كما �إنتزعت بطالت �ملدينة 

�ملركز �لأول و�لثاين يف �ملجموعة �لثانية بكل من 
خالد  �صوق  وزميلتها  �لأول  �ملركز  يف  كمال  �صارة 
�مل�صابقة  نف�س  ويف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �ل�صام�صي 
لفئة �لذكور �إ�صتطاعت مدينة �ل�صارقة �أن تنتزع 
�ملر�كز �لثالثة بحمد ر�غم عبا�س يف �ملركز �لأول 
�أح��م��د ويف �ملركز  �ل��ث��اين �صقر خ��ال��د  �مل��رك��ز  ويف 
�لثانية  �لثالث عبد�لرحمن نا�صر ويف �ملجموعة 
حلق مركز �لعني و�إنتزع �ملركز �لأول و�لثاين يف 
م�صابقة 100م لذوي �لإعاقة �لب�صرية بالعبيه 
عبد�هلل �ل�صمري يف �ملركز �لأول وعلي �ل�صام�صي 
�إعاقة  ل��ذوي  100م  �صباق  ويف  �لثاين  �ملركز  يف 
�ل�صلل �لدماغي ح�صل على �ملركز �لأول كل من 
�صالح  وحممد  �لعني  مركز  لع��ب  �حلربي  عمر 

لع����ب م��رك��ز �أب���وظ���ب���ي و���ص��ل��ط��ان حم��م��د لعب 
�إن��ت��زع��ت �مل��رك��ز �لأول  م��رك��ز دب��ي ولفئة �لإن����اث 
لعبة مركز �لعني عليا خلفان �لنعيمي لتحظى 
باملركز �لثاين زينب حممد لعب مركز دبي ويف 
على  �لعني  مركز  ح�صل  �إن��اث  200م  مناف�صات 
�لأحبابي  م��الك  م��ن  بكل  و�ل��ث��اين  �لأول  �مل��رك��ز 
وزميلتها فاطمة �لبلو�صي ويف �ملركز �لثالث جاءت 
مناف�صات  ويف  �أحمد  ميثاء  �أبوظبي  مركز  لعبة 
�إنتزعت  �ل�صمعية  �لإع��اق��ة  ل���ذوي  �إن���اث  200م 
�ملر�كز  �لإن�صانية على  �ل�صارقة للخدمات  مدينة 
�لثالثة بكل من عليا علي لتكون و�صيفتها خلود 
ويف  �إ�صماعيل  نعيمة  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف  يعقوب 
ذكور  �لدماغي  �ل�صلل  لإعاقة  200م  مناف�صات 

و�إناث ح�صلت عليا خلفان لعبة مركز �لعني على 
�ملركز �لأول ويف �ملركز �لثاين حممد �صالح لعب 
م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي وزم��ي��ل��ه �أح��م��د ���ص��ال��ح يف �ملركز 
�لثالث ويف مناف�صات 400م ذكور لذوي �لإعاقة 
�ل�صمعية �إنتزع �ملركز �لأول لعب مركز �أبوظبي 
حممد �صالح تاله يف �ملركز �لثاين لعب مدينة 
�ل�����ص��ارق��ة ح��م��د ر�غ���م ويف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث زميله 
لذوي  800م  مناف�صات  ويف  نا�صر  عبد�لرحمن 
�ل�صارقة  �إ�صتطاع لعب مدينة  �ل�صمعية  �لإعاقة 
�صامل حممد  بكل من  �لثالثة  �ملر�كز  �إنتز�ع  من 
�لثاين عبد�هلل م�صبح علي ويف  �ملركز  �صامل ويف 

�ملركز �لثالث �صلطان �صعيد غامن  
�لعني  مركز  لع��ب  ح�صل  �مل��ي��د�ن  مناف�صات  ويف 

مناف�صات  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على  �ل�صكيلي  حممد 
دفع �جللة تاله يف �ملركز �لثاين لعب مركز دبي 
�لإعاقة  ذوي  فئة  ويف  م�صموم  ��صماعيل  عبد�هلل 
�ل�صمعية �إناث ح�صلت مدينة �ل�صارقة للخدمات 
من  بكل  �لأوىل  �لثالثة  �مل��ر�ك��ز  على  �لإن�صانية 
�إ�صماعيل  ر�صا  و�صيفتها  لتكون  �إ�صماعيل  نعيمة 
ويف �ملركز �لثالث عائ�صة بدر ويف مناف�صات �لوثب 
�ل��ط��وي��ل ح�صل م��رك��ز �ل��ع��ني ع��ل��ى �مل��رك��ز �لأول 
ب��الع��ب��ت��ي��ه م���الك �لأح���ب���اب���ي وفاطمة  و�ل���ث���اين 
�لأول لعب  �ملركز  �إنتزع  �لذكور  �لبلو�صي ولفئة 
م��رك��ز دب��ي يون�س م���ر�د دروي�����س ت��اله يف �لثاين 
لعب مركز �أبوظبي حممد �صالح ح�صني وزميله 

يف �ملركز �لثالث �أحمد �صالح ح�صني 

من جانبه �أكد  ذيبان �صامل �ملهريي �لأمني �لعام 
�لبطولة  �أن  �ملعاقني   لريا�صة  �لإم���ار�ت  ب��اإحت��اد 
�صهدت تفاعاًل كبري�ً من قبل �لالعبني �مل�صاركني 
�لذين ميثلون مر�كز �لدولة، حيث �أفرزت �لعديد 
من �ملو�هب �ل�صابة �لتي �صيكون لها دور مهم يف 
�مل�صتقبل �لقريب. وقال �أن �مل�صتويات �لتي قدمت 
يف �لبطولة تب�صر بنجوم �مل�صتقبل، موؤكد�ً على �أن 
�لالعبني تبادلو� �خلرب�ت و�لحتكاك فيما بينهم 

وخرجو� بجملة من �ملكا�صب من م�صاركتهم.
�أب��ن��اءن��ا م��ن فر�صان  �ل��الع��ب��ني م��ن  �أن  و�أ����ص���اف 
�لإر�دة حر�صو� على �لتفاعل مع �لبطولة و�إظهار 
م�صتويات طيبة على كافة �لأ�صعدة، وناأمل منهم 

�ملزيد يف �مل�صتقبل لتحقيق �لهدف �ملن�صود.

�سهدت م�ساركة 70 العبًا والعبة 

مدينة ال�ضارقة للخدمات االإن�ضانية تنتزع كاأ�س رئي�س الدولة ملراكز املعاقني الألعاب القوى 

�صلَم حممد بن �صلّيم، رئي�س نادي �لإمار�ت لل�صيار�ت، 
ونائب رئي�س �لحتاد �لدويل لل�صيار�ت )فيا(، جائزتي 
�ل�صباب  لبطولة  “فيا”  ل��ل�����ص��ي��ار�ت  �ل����دويل  �لحت����اد 
�أبوظبي  ف��ري��ق  ل�صائق  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل��دف��ع  ف��ئ��ة  وب��ط��ول��ة 
بلقبهما  فاز  �للتني  �ملطّوع  حممد  �ل�صاعد  لل�صباقات 

�صمن بطولة �ل�صرق �لأو�صط للر�ليات 2014.
�لعمل  �ملطّوع على مو��صلة  �صلّيم حممد  بن  كما حّث 
�لأهد�ف  م��ن  �مل��زي��د  لتحقيق  و�ل�صعي  و�ج��ت��ه��اد  بجد 
فاز  �ملا�صي، حني  �ملو�صم  لتعزيز �جناز�ته يف  �جلديدة 

بلقبي بطولة كاأ�س �ل�صباب وبطولة فئة �لدفع �لثنائي 
ينظمها  �ل��ت��ي  للر�ليات  �لأو���ص��ط  �ل�����ص��رق  بطولة  م��ن 

�لحتاد �لدويل لل�صيار�ت )فيا(. 
�صعادته  عن  �صلّيم  بن  حممد  �أع��رب  �ل�صياق،  ه��ذ�  ويف 
بتكرمي �ل�صائق �لإمار�تي �ل�صاعد بقوله: نحن جميعاً 
فخورين باجناز�ت حممد �ملطّوع �مل�صّرفة ك�صائق و�عد 
مو��صلة  على  ب��ق��درت��ه  ثقة  وك��ل��ي  مم��ي��زة،  و�صخ�صية 
�ل�صروري  من  �لأل��ق��اب،  من  �ملزيد  وحتقيق  م�صريته 
جد�ً �لآن قيام �ملطّوع بال�صتمر�ر ببذل �أق�صى �جلهود 

�ل��ت��ق��دم، وو�صع  �مل��زي��د م��ن  ل�صقل م��ه��ار�ت��ه وحت��ق��ي��ق 
�إجنازها  على  و�لعمل  عليها  و�لرتكيز  جديدة  �أه��د�ف 

يف �مل�صتقبل. 
من جانبه قال �ل�صيخ خالد بن في�صل �لقا�صمي رئي�س 
جمل�س �إد�رة �أبوظبي لل�صباقات: يعترب حممد منوذجاً 
�إجنازه  ميكنه  وم��ا  �لطموح  �لإم��ار�ت��ي  لل�صباب  ُملهماً 
من خالل �للتز�م و�لعمل �جلاد، وتعّلم كيفية تطوير 
هذه  �ملطّوع  حممد  ��صتحق  لقد  وقدر�تهم.  مهار�تهم 
من  �جل��دي��د  �مل��و���ص��م  يف  للم�صاركة  �لثمينة  �ل��ف��ر���ص��ة 

 ،)JWRC( �لنا�صئني  فئة   � للر�ليات  �لعامل  بطولة 
وكلي ثقة باأنه �صيحقق جناحاً �أكرب يف �مل�صتقبل.

�إمار�تي  �صائق  �أول  �لعام  هذ�  �ملطّوع  حممد  و�صي�صبح 
���ص��اع��د ي��ن��اف�����س يف ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل��ل��ر�ل��ي��ات يف فئة 
�مل�صّرف  �أد�ئ��ه  على  له  مكافاأة   ،)JWRC( �لنا�صئني 
خالل �ملو�صمني �ملا�صيني مع فريق �أبوظبي لل�صباقات. 
يف  قبوله  يتم  ع��رب��ي  �صائق  �أول  ه��و  �مل��ط��ّوع  �أن  ي��ذك��ر 
لل�صائقني  لل�صيار�ت  �ل��دويل  �لحت��اد  معهد  �أكادميية 
�ل�صباب �ملتميزين يف عام 2012، وبرعاية ودعم نادي 

�لإمار�ت لل�صيار�ت. 
�أبوظبي  �مل���ط���ّوع ب��ع��د ذل���ك مب��ق��ع��د يف ف��ري��ق  وح��ظ��ي 
�أيام  ثالثة  م��دى  على  �أقيم  برنامج  خ��الل  لل�صباقات 
لختيار �أف�صل �ل�صائقني بالتعاون مع فريق �صيرتوين 

لل�صباقات يف حلبة مر�صى يا�س. 
بطولة  من  كاملني  مو�صمني  يف  �مل�صاركة  جانب  و�إىل 
�ل�صرق �لأو�صط، فقد قّدم �ل�صائق �لإمار�تي �أد�ء ممتاز�ً 
�لعامل للر�ليات �صمن فئة  يف عدد من ر�ليات بطولة 

.WRC3

بن �سلّيم يحث ال�سائق االإماراتي حممد املطّوع على و�سع اأهداف جديدة

اإجنازات املطّوع يف فريق اأبوظبي لل�ضباقات ت�ضكل منوذجًا ُملهمًا لل�ضباب االإماراتي

 مع �ق��رت�ب موعد �نطالق �جلولة قبل �لأخ��رية من بطولة 
�لإمار�ت �ل�صحر�وية، تتز�يد حدة �ملناف�صة بني نخبة من خرية 
�ملت�صابقني �مل�صاركني يف �لبطولة. و�صيو�جه �لثالثي �لإمار�تي 
�أحمد  �لثالث،  �لرئي�صية  �لبطولة  فئات  �صد�رة  على  �ملهيمن 
�صعباً  �ختبار�ً  �ل�صام�صي،  وحممد  �لبلو�صي،  وحممد  �لفهيم، 

خالل عطلة نهاية �لأ�صبوع �جلاري. 
�لإمار�ت  ن��ادي  رئي�س  �صلّيم،  بن  �ل�صياق، قال حممد  ويف هذ� 
�لإمار�ت  �إىل نقطة حا�صمة يف بطولة  لل�صيار�ت: لقد و�صلنا 
و�ملناف�صة  متو�زنة  �لنتائج  ز�لت  ول  �ملو�صم،  هذ�  �ل�صحر�وية 

على �أ�صدها يف كافة فئات �لبطولة«.
جهودهم  �أق�صى  �ملت�صابقني  جميع  ب��ذل  لقد  ق��ائ��اًل:  و�أ���ص��اف 
و�حد  �رت��ك��اب خطاأ  �أن  ج��ي��د�ً  ي��درك��ون  ولكنهم  �ل��ف��وز،  بهدف 
ُقدماً  نتطلع  ون��ح��ن  للغاية.  ُمكلفة  نتائجه  ت��ك��ون  �أن  ميكن 
و�لت�صويق  و�لإث���ارة  بالتحديات  حافلة  �أخ��رى  جولة  مل�صاهدة 
خالل عطلة نهاية �لأ�صبوع �جلاري، قبل �نطالق م�صك ختام 

�ملو�صم �ل�صهر �ملقبل.
و�صهدت �صد�رة �ملت�صابق �لإمار�تي �أحمد �لفهيم �لبطل �ملد�فع 
7 نقاط ل�صالح  �إىل  عن لقب فئة �ل�صيار�ت تر�جعاً ملحوظاً 
�لثالث  �جل���ولت  باألقاب  ف��از  �ل��ذي  �ملقعودي  �أح��م��د  مو�طنه 
�لأخرية من �صل�صلة ر�ليات باها �ملحلية، ويبدو �ملقعودي قاب 
قو�صني �أو �أدنى من حتقيق �لفوز بلقب �جلولة �خلام�صة وقبل 

�لأخرية من �لبطولة يوم �جلمعة �ملقبل.
و�صوف ت�صتقطب مناف�صات �صيارتي بولري�س باغي �لأ�صو�ء يف 
�جلولة �خلام�صة من �لبطولة، و�صيتم ك�صف �لنقاب عن م�صار 
�أن ت�صهد  �لر�يل يف �صحر�ء دبي لحقاً هذ� �لأ�صبوع، ويتوقع 

هذه �جلولة م�صاركة قوية تتجاوز 100 مت�صابق.
فئة  بتاج  للفوز  �لهادفة  �ل�صديدة  �ملناف�صة  ت�صدره  �أعقاب  ويف 

در�جته  منت  على  �لفتتاحية  �جلولة  منذ  �لنارية  �لدر�جات 
�صباقات  �لبلو�صي بطل  �صهد حممد  �أم،  تي  كيه  �لنارية طر�ز 
م��وت��و ك��رو���س ث���الث م����ر�ت ت��ق��دم �ل�����در�ج �ل��ربي��ط��اين جيك 
�لثالثة  �نت�صار�ته  بف�صل  �لنقاط  يف  معه  ليتعادل  �صيبتون 
�لدر�جات  فئة  يف  �أي�����ص��اً  �ملناف�صة  ح��دة  وتت�صاعد  �ملتتالية. 
و�لأملاين  جعفر  حممد  �لكويتي  �ل��در�ج��ني  تقدم  مع  �لنارية 
م����ارك ج��ر�م��ز �ل���ل���ذ�ن ب��ات��ا ع��ل��ى م�����ص��اف��ة ق��ري��ب��ة م��ن كوكبة 
�ل�صد�رة بحيث ل يتجاوز �لفارق بني �لدر�جني �لأربعة �لأو�ئل 
خم�س نقاط فقط. وتبدو �ل�صاحة جاهزة ملناف�صة عارمة بني 
ويف  �جل��اري،  �لأ�صبوع  نهاية  عطلة  خالل  �لأربعة  �ملت�صابقني 

�جلولة �خلتامية يف �ل�صاد�س من مار�س �ملقبل.
�ل�صام�صي  �لإم��ار�ت��ي حممد  �ل���در�ج  �أخ���رى، يتطلع  من جهة 
مت�صدر فئة در�جات �لكو�د�س لتو�صعة �صد�رته و�لتفّوق على 
�أعقاب حتقيق  �مل�صغوين يف  �لإمار�تي حميد  مناف�صة مو�طنه 
ثالثة �نت�صار�ت متتالية )هاتريك( بعد �جلولة �لر�بعة �لتي 

�أقيمت يف �إمارة �أم �لقيوين للمرة �لأوىل �ل�صهر �ملا�صي.
 وتقام بطولة �لإمار�ت �ل�صحر�وية  بتنظيم من نادي �لإمار�ت 
و�لدر�جات  �ل�����ص��ي��ار�ت  لريا�صة  �لإم�����ار�ت  و�حت���اد  لل�صيار�ت 
�لنارية، ودعم من تاغ هوير �ل�صرق �لأو�صط – ر�عي �لتوقيت 

�لر�صمي و�ل�صريك �ملوؤ�ص�س. 
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بدء العد التنازيل النطالق اجلولة قبل االأخرية من بطولة االإمارات ال�سحراوية

الثالثي االإماراتي الفهيم والبلو�ضي وال�ضام�ضي يواجهون اختبارًا 
�ضعبًا يف الدفاع عن ال�ضدارة
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الفجر الريا�ضي

�آل نهيان، ممثل  تّوج �صمو �ل�صيخ �صلطان بن ز�يد 
تر�ث  ن��ادي  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب 
�لإمار�ت، يف ختام مناف�صات مز�ينة �لإبل �لأ�صايل، 
مهرجان  من  ع�صر  �حل��ادي  �ليوم  فعاليات  �صمن 
�صلطان بن ز�يد �لرت�ثي 2014، �لفائزين باملر�كز 
�لأوىل يف �أ�صو�ط �ملز�ينة �لتي مت تخ�صي�صها �ليوم 
لفئة )�حلول( �صمن �أربعة �أ�صو�ط �صهدت م�صاركة 
مالك  كبار  من  لعدد  مميزة  ملطايا  م�صبوقة  غري 
�لإم�����ار�ت ومنطقة �خل��ل��ي��ج. ومع  دول���ة  �لإب����ل يف 
مز�ينة  يف  ج��دي��دة  ملعايري  �لتحكيم  جلنة  �عتماد 
م��ف��اج��اآت كبرية،  ع��ن  �لنتائج  �أ���ص��ف��رت  فقد  �ل��ي��وم 
يف  بجمالها  ومم��ي��زة  ج��دي��دة  مطايا  ع��ن  وك�صفت 
بهيجة،  �صعبية  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  وو����ص���ط  �لإب�����ل.  ع���امل 
كبري،  وجماهريي  و�إع��الم��ي  دبلوما�صي  وح�صور 
)�حل���ول(،  لفئة  �لإب����ل،  م��ز�ي��ن��ة  مناف�صات  �نتهت 
�ملفتوح،  �ل��ذه��ب��ي  �ل�����ص��وط  �أ����ص���و�ط:  �أرب��ع��ة  �صمن 
و�ل�����ص��وط �ل��ذه��ب��ي ل��ل��ج��م��اع��ة، و�ل�����ص��وط �لف�صي 
للجماعة �لذهبي.، و�صوط �لتالد. وقام �صمو ر�عي 
�ملهرجان بتتويج �لفائزين باملر�كز �لع�صرة �لأوىل 
لالإبل  عر�صاً  �صموه  �صهد  �أن  بعد  ���ص��وط،  ك��ل  م��ن 
و�للتز�م  �لأد�ء  بح�صن  �لفائزين  وه��ن��اأ  �ل��ف��ائ��زة، 
وبهذه  �لإب��ل.  جمال  ومو��صفات  �ملز�ينة  ب�صروط 
خالل  ز�ي��د  بن  �صطان  �ل�صيخ  �صمو  �أ���ص��اد  �ملنا�صبة 
�ل��ت��ت��وي��ج ب������اأد�ء ج��م��ي��ع و���ص��ائ��ل �لإع������الم ودروه����ا 
و�ملحافظة  �ل��ه��ج��ن،  ب��ري��ا���ص��ة  ل��الرت��ق��اء  �ل��ف��اع��ل 
�إىل  نقلها  على  و�لعمل  ومفرد�تها،  تقاليدها  على 

ونقلهم  م��ن خ��الل ح�صورهم  �ل��ق��ادم��ة،  �لأج��ي��ال 
جت�صد  �لتي  �ملهرجان  لفعاليات  �مل�صرقة  لل�صورة 
ل��ل��رت�ث �لإم���ار�ت���ي �ل��ع��ري��ق.. و�أو����ص���ح ���ص��م��وه �أن 
بف�صل  كان  للمز�ينات  �لذي حتقق  �لباهر  �لنجاح 
�إ�صهامهم وح�صورهم، وحما�صتهم لالحتفاء بالإبل 
و�ل��رع��اي��ة على  �ل��دع��م  �صتلقى  �ل��ت��ي  وري��ا���ص��ات��ه��ا 

�لدو�م.

نتائج االأ�سواط: 
)مكيدة( توؤكد ريادتها و�لأوىل �أينما حلت...  

حظيت  ح��ول(  )لفئة  �ملفتوح  �لذهبي  �ل�صوط  يف 
�صلطان  بن  �لدكتور خالد  لل�صيخ  )مكيدة(  �ملطية 
بن ز�يد �آل نهيان وكعادتها بنامو�س �ل�صوط ونالت 
�مل��رك��ز�لأول بكل ج���د�رة، وج���اءت يف �مل��رك��ز �لثاين 
)مذيار(  لل�صيخ �لدكتور خالد بن �صلطان بن ز�يد 
�خلليج  )�أفعال  �لثالث  �ملركز  يف  وحلت  نهيان،  �آل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �صلطان  ب��ن  ه���ز�ع  �ل��دك��ت��ور  لل�صيخ   )
نهيان، وح�صلت على �ملركز �لر�بع )�لهدة( لر��صد 
علي بالن�س �ملن�صوري، فيما نالت �ملركز �خلام�س 
بن  �صيف  ب��ن  خليفة  ب��ن  �صيف  لل�صيخ  )�ل���ع���زرة( 
 ) �ل�صاد�س )�لكا�صبية  �ملركز  نهيان، ويف  �آل  حممد 
�ملركز  �لعامري،  ملالكها �صامل حممد �صهيل عنودة 
ب��ن �صعود  لل�صيخ ج��رب  �ل���دوح���ة(  �ل�����ص��اب��ع )ع��ن��ود 
)بينونة(  �لثامن  �ملركز  ث��اين،  �آل  عبد �هلل حممد 
لل�صيخ �لدكتور هز�ع بن �صلطان بن ز�يد �آل نهيان، 
�مل��رك��ز �ل��ت��ا���ص��ع )حم��ن��ة( مل��ب��ارك ع��ب��د �هلل مبارك 

�صابت �لدو�صري، ويف �ملركز �لعا�صر )روعة( لل�صيخ 
�لدكتور خالد بن �صلطان بن ز�يد �آل نهيان.

)الغزّيل( تت�سدر �سوط اجلماعة الف�سي..
�ملطية  ت�������ص���درت  �ل��ف�����ص��ي  �جل���م���اع���ة  ����ص���وط  ويف 
)�ل���غ���زّي���ل( مل��ال��ك��ه��ا ���ص��ل��ط��ان ب���ن ح��م��ت��وت �ملنهايل 
�ل�صوط ونالت �ملركز�لأول، وجاءت يف �ملركز �لثاين 
�خلييلي،  نخرية  نا�صر  مبارك  ملالكها  )م�صيحه( 
علي  ملالكها  )�أف��ع��ال(  �لثالث  �ملركز  على  وح�صلت 
�صامل بن هياي �ملن�صوري، و�ملركز �لر�بع )�صوغه( 
مل��ال��ك��ه��ا ���ص��امل ع��ل��ي ب��ن �ل��ن�����س �مل��ن�����ص��وري، ونالت 
�مل���رك���ز �خل��ام�����س )ن�������و�در( مل��ال��ك��ه��ا حم��م��د �صامل 
�ل�صاد�س  �مل��رك��زي��ن  ويف  �مل��ن�����ص��وري،  ب��وم��ق��ريي��ع��ه 
علي  ر��صد  ملالكهما  )�صلهوده(و)�لو�عيه(  و�ل�صابع 
بن �لن�س �ملن�صوري، �ملركز �لثامن )�صر�به( ملالكها 
مبارك عبد�هلل بن �صابت �لدو�صري، �ملركز �لتا�صع 
ويف  �لر��صدي،  �صالح  حممد  ر��صد  ملالكها  )خ��ود( 
ملالكها مبارك عبد�هلل بن  �لعا�صر )بينونه(  �ملركز 

�صابت �لدو�صري.  

اجلماعه  �سوط  زعــفــران  تتو�سح  ـــوده(  )ي
الذهبي..

كبرية،  مناف�صة  وبعد  �لذهبي،  �جلماعة  �صوط  يف 
بن  �صعيد  ل�صعادة هالل  )ي��وده(  �ملطية  ��صتطاعت 
هالل �لظاهري، من حتقيق �ملركز �لأول و�جلائزة 
�ل��ك��ربى ب��ج��د�رة، وك��ان �مل��رك��ز �ل��ث��اين م��ن ن�صيب 

�ملن�صوري،  �ل�صدي  خمي�س  ملالكها  )�ل�صاهينية( 
�لثالث )بنت �صوغان( ملالكها  �ملركز  فيما حلت يف 
�لل�س �خل��اط��ري، وذهب  ب��ن  ر����ص��د  ع���ادل حممد 
بن  �صلطان  ومالكها  )�لعا�صمه(  ل���  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز 
)�صمعه(  �خلام�س  �ملركز  ونالت  �ملنهايل،  حمتوت 
ويف   ، �ملن�صوري  بومقرييعه  �صامل  حممد  ملالكها 
و)�صلطانه(  )�صوغه(  و�ل�صابع  �ل�صاد�س  �ملركزين 
�لكو�ري،  ط����و�ر  خليفه  �أح��م��د  ع��ب��د�هلل  مل��ال��ك��ه��م��ا 
حممد  من�صور  ملالكها  )�ل��ب��وي��رع(  �لثامن  �مل��رك��ز 
ملالكها  )رمي��ه(  �لتا�صع  �ملركز  �لقحطاين،  عاي�س 
�ل��دو���ص��ري، ويف �ملركز  ب��ن �صابت  م��ب��ارك ع��ب��د�هلل 
�لعا�صر )�لقادمه( ل�صعادة حمد �صهيل بن عوي�صه 

�خلييلي.  

)الظفره( االأوىل يف م�سك ختام املزاينة... 
ويف �صوط �لتالد لفئة )�حلول( �لذي �صكل م�صك 
ختام مناف�صات �لإبل �لأ�صايل يف مهرجان �صلطان 
�إ�صافته هذه  2015 و�ل��ذي مت  بن ز�ي��د �لرت�ثي 
�ل����دورة مب��ك��رم��ة م��ن �صمو ر�ع���ي �حل����دث، حلقت 
�ملن�صوري  �صليمان  �صامل  ه��ادي  ملالكها  )�لظفره( 
باملركز �لأوىل وفازت بالنامو�س و�جلائزة �لكربى، 
ر��صد  ملالكها  )�صو�هني(  �لثاين  �ملركز  يف  وج��اءت 
)منحاف(  ح�صلت  فيما  �ملن�صوري،  غالب  �صلطان 
�ملركز  على  �ل��ع��ام��ري  قنو�س  ع��ام��ر  بهيان  ملالكها 
�لثالث، وجاءت باملركز �لر�بع )�ل�صاهينيه( ملالكها 
�ملركز  وذه���ب  �مل��ن�����ص��وري،  �صنديه  ب��ن  ���ص��امل  حمد 

�خل��ام�����س ل��� )���ص��ل��ه��ودة �خل��ل��ي��ج( وم��ال��ك��ه��ا عي�صى 
�ل�صاد�س  �مل��رك��ز  ويف  �مل��ن�����ص��وري،  بالكويد  م��ب��ارك 
�ملن�صوري،  �صقر  ب��ن  �صعيد  ملالكها  )�ل��ع��ا���ص��م��ه( 
)ندى(  )ده��ام��ه(و  و�لثامن  �ل�صابع  �ملركزين  ويف 
ملالكهما �صيف حمد ماجد �ملزروعي، �ملركز �لتا�صع 
)�صويغه( ملالكها حممد �صامل حممد بو مقرييعه 
�ملن�صوري، ويف �ملركز �لعا�صر )�لغزّيل( ملالكها علي 

بن ر�قع �لحباحي.  

اإ�سادة عمانية...
�أ�صاد �لإعالمي  �صهيل مبارك �لكثريي من وكالة 
�لأنباء �لعمانية بالفعاليات �لنوعية �لتي ينظمها 
مهرجان �صلطان بن ز�يد �لرت�ثي، وقال �إن حجم 
ب�صورة  �مل��ت��اب��ع  و�جل��م��ه��ور  و�مل�����ص��ارك��ني  �ملناف�صات 
ي��وم��ي��ة ي���وؤك���د ع��ل��ى مت��ي��ز �حل����دث ع��ل��ى م�صتوى 
�لتي  بالت�صهيالت  �ل��ك��ث��ريي  �أ���ص��اد  ك��م��ا  �مل��ن��ط��ق��ة، 
خالل  م��ن  لالإعالميني  �ملنظمة  �للجنة  قدمتها 
�ملعلومات  ب��ك��اف��ة  وت���زوي���ده���م  �لإع����الم����ي  �مل���رك���ز 
�لكثريي عن  وع��رّب  �ل��الزم��ة،  و�ل�صور و�جل���د�ول 
�لكرمية  ولفتاته  �مل��ه��رج��ان  ر�ع���ي  ل�صمو  تقديره 
حر�س  يعك�س  مما  و�ل�صيوف،  �لإعالميني  بلقاء 
و�لثقايف  �لإع���الم���ي  �جل��ان��ب  تعميق  ع��ل��ى  ���ص��م��وه 
دولية  وم��ك��ان��ة  ب�صمعة  يحظى  �ل���ذي  للمهرجان 

طيبة.

تكرمي جلان املزاينة

على هام�س حفل تتويج �لفائزين �ليوم، كّرم �صمو 
و�لت�صبيه  �لت�صجيل  فريق  �أع�صاء  �ملهرجان  ر�ع��ي 
و�لت�صنني و�لتحكيم لأ�صو�ط �ملز�ينة،  و�أثنى �صموه 
على جهودهم و�أد�ئهم �ملميز لإجناح �أ�صو�ط �ملز�ينة 
�لتي خرجت ب�صورة م�صرفة تليق مبكانة م�صابقات 

�لإبل �لأ�صايل على م�صتوى �لدولة و�ملنطقة.

برنامج اليوم )12(
و�لأدبية  و�لثقافية  �ل��رت�ث��ي��ة  �لفعاليات  ت�صتمر 
�ل���رت�ث���ي و�لتي  ب���ن ز�ي�����د  ���ص��ل��ط��ان  يف م��ه��رج��ان 
�نتهت  وق���د  �ل���ق���ادم،  �ل�����ص��ب��ت  ي���وم  ل��غ��اي��ة  ت�صتمر 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة م���ن و����ص���ع �ل��ل��م�����ص��ات �لأخ�����رية 
خلتام مناف�صات �ل�صلوقي �لعربي �لتي �صتقام غد� 
�ل�صباق ي�صويحان. كما جتري  �خلمي�س يف ميد�ن 
�ل���ص��ت��ع��د�د�ت لإط���الق �صباق �لإب���ل �ل��رت�ث��ي بعد 
من  للمتناف�صني  خم�ص�صة  باأ�صو�ط  �جلمعة  غد 
�أعمار 21 �إىل 70 عاماً، مل�صافات ما بني 500 �إىل 
3000 مرت.  و�صمن ليايل مهرجان �صلطان بن 
�صويحان  مدينة  يف  �لفنية   2015 �لرت�ثي  ز�ي��د 
�ملغربية  و�لفنانة  �هلل  عبد  عي�صى  �ل��ف��ن��ان  يحيي 
دينا بطمة م�صاء �خلمي�س حفال فنيا على خ�صبة 
�صيحيي  فيما  �مل��ه��رج��ان.  �أر����س  على  �مل��ق��ام  �مل�صرح 
�لو�حد  ف��وؤ�د عبد  و�لفنان  بلقي�س  �لفنانة  كل من 
حفال فنيا مماثال م�صاء �جلمعة، يف �لوقت �لذي 
ت�صتمر فيه �لأن�صطة و�مل�صابقات يف �ل�صوق �ل�صعبي 

و�لقرية �لرت�ثية.

يف ختام مزاينة االإبل االأ�سايل �سمن فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي...

�ضلطان بن زايد يتّوج الفائزين باملراكز االأوىل.. ويكّرم اللجان العاملة يف املزاينة

�أجرت �صحيفة ماركا �لإ�صبانية ترتيب خا�س للهد�فني 
يف �لدوري �لإ�صباين �لدرجة �لأوىل بالعتماد على من 
�لنتائج  و�أعطت  بها،  �لتي ل ي�صدد  بالقدم  �أكرث  �صجل 

ليونيل مي�صي مهاجم  �لأرجنتيني  للنجم  �ل�صد�رة 
بر�صلونة.

كري�صتيانو  �ل��ربت��غ��ايل  �ل��ن��ج��م  وي��ح��ت��ل 
ب�صكل  �ل���ه���د�ف���ني  �����ص����د�رة  رون����ال����دو 

متقدماً  ه����دف����اً   28 ب��ر���ص��ي��د  ع�����ام 
مي�صي  ل��ي��ون��ي��ل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع��ل��ى 
يحتل  فيما  ه��دف��اً   23 �صجل  �ل���ذي 
�لثالث  �مل����رك����ز  ن���ي���م���ار  �ل����رب�زي����ل����ي 

بر�صيد 16 هدفاً.
بالقدم  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 

�لأرجنتيني  �ل��ن��ج��م  ���ص��ج��ل  �خل���ط���اأ 
�لي�صرى  �لقدم  �صاحب  مي�صي  ليونيل 
�ليمنى،  ب��ق��دم��ه  �أه����د�ف   8 ليحتل �ل�صحرية 
�صريجيو �ل�صد�رة متقدماً على مهاجم �إ�صبانيول 

بقدمه  �أه����د�ف   6 �صجل  �ل���ذي  �ل���ي�������ص���رى غار�صيا 
�لذي  �ليمنى  بقدمه  ي�صجل  مل  بها بينما  ي���ت���م���ي���ز 

�صوى هدفني.
كري�صتيانو  �لربتغايل  �لنجم  مهاجم و�ح��ت��ل  رون���ال���دو 
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بقدمه �لي�صرى.

مي�ضي يت�ضدر قائمة هدايف الليغا!

�صن �لربتغايل جوزيه مورينيو �ملدير �لفني لت�صيل�صي 
�لإنكليزي،  ع��ل��ى �لحت����اد  ح����اد�ً  �لإن��ك��ل��ي��زي ه��ج��وم��اً 

معرب�ً عن �إحباطه �لكبري من بع�س �لقر�ر�ت �صد 
ثالث  كو�صتا  دييغو  �إيقاف  �آخرها  ت�صيل�صي، 

م��ب��اري��ات دون ع��ق��اب لع��ب��ني �آخ���ري���ن يف 
�أندية مناف�صة.

ووج����ه م��وري��ن��ي��و ه��ج��وم��اً م��ب��ا���ص��ر�ً على 
مهاجم مان�ص�صرت يونايتد فان بري�صي 

يف �إط���ار �ن��ت��ق��اده ل��ق��ر�ر�ت �لحتاد 
�لإنكليزي قائاًل: هناك حملة 

�صد ت�صيل�صي، نهاية �لأ�صبوع 
لع����ب ق����ام ب�����ص��رب �آخ���ر 

بالكوع لكنه مل يتعر�س 
�إ�صارة  لأي عقوبة )يف 

لحتاك فان بري�صي 
م�������������ع ج�����ي�����م�����������س 

ت�����وم�����ك�����ي�����ن�����������س 
وي�صت  م���د�ف���ع 
�ملبار�ة  يف  ه���ام 
�أقيمت  �ل���ت���ي 

�لأحد(، �أريد 
�أع������رف  �أن 
يتم  مل���������اذ� 

قبة  معا

�لإنكليزي يكيل  �لآخ��ر ل، �لحت��اد  و�لبع�س  �لبع�س 
مبكيالني .

و�أ�صاف خالل �ملوؤمتر �ل�صحفي ع�صية لقاء 
بنف�س  �آخرون قامو�  �إيفرتون: لعبون 
يتعر�صو�  مل  لكنهم  كو�صتا  به  ماقام 
�صيتي  مان�ص�صرت  من  لعب  للعقاب، 
�صيتي  نورويت�س  م��ن  رك��ل لع��ب 
ليايا توريه(، مدرب  �إ�صارة  )يف 
بري�صون  ن��اي��غ��ل  �صتي  لي�صرت 
تهجم على �لالعب �أي�صاً، لكن 
مل  جميعاً  تعلمون  كما 
عليهم  ف��ر���س  ي��ت��م 

�أي عقوبات.
و�أ�����������ص����������ار �مل����������درب 
�إىل  �ل��ربت��غ��ايل 
�أنه ل ي�صتوعب 
�إيقاف  عقوبة 
�لأول  ه��د�ف��ه 
ل��������������ث��������������الث 
م�������ب�������اري�������ات 
ب�����������������ص��������ب��������ب 
ده�����������س لع����ب 
ليفربول، مو�صحاً: 
يعاقبون  مل����اذ�  �أف���ه���م  ل 
�ل���ب���ع�������س وي���ت���غ���ا����ص���ون عن 

�لبع�س �لآخر.

مورينيو ي�ضن هجوما حادا على فان 
بري�ضي وتوريه

جتميد قرار جتديد �ضانتياغو برنابيو
�أعلن نادي ريال مدريد عرب موقعه �لر�صمي �أن �ملحكمة �لعليا يف مدريد 
�أق���ره جمل�س حكومة م��دري��د و�ل���ذي كان  �ل���ذي  �أل��غ��ت م�صروع �لإ���ص��الح 
�صي�صتفيد مبوجبه �لنادي بتغيري �صكل ملعبه �صانتياغو برنابيو وجعله يف 
حلة جديدة ب�صكل مغطى وب�صعة �أكرب. و�أعلن �لنادي �مللكي يف بيان ر�صمي 
�أنه �صيقوم بالتن�صيق مع جمل�س حكومة مدريد ملعاجلة �جلو�نب �لناق�صة 
�إد�رة  �لتي قررتها  �لإ�صالحات  �أجل  للتنفيذ من  قاباًل  �مل�صروع جلعله  يف 
حكومة  جمل�س  مع  �تفاقاً  وق��ع  قد  �مللكي  �لنادي  وك��ان  �مللعب.  يف  �لنادي 
وتغطية  برنابيو  �صانتياغو  ملعب  بتو�صعة  يق�صي   2012 عام  يف  مدريد 
�لأر�س  حتث  لل�صيار�ت  ومو�قف  بجانبه  خ�صر�ء  م�صاحات  وبناء  �ل�صقف 
وعدة م�صاريع تعطي عائد�ت جديدة للنادي. و�صرب قر�ر �ملحكمة �لعليا 
مبدريد م�صروع �مللعب يف �ل�صميم لكونه �أ�صبح جممد�ً وغري قابل للتنفيذ 
يف �نتظار قر�ر جديد من �ملحكمة �لعليا وتغيري يف خطة جمل�س حكومة 
بعد  برنابيو  �أبوظبي  ��صم  �مللعب  يحمل  �أن  �ملفرو�س  م��ن  وك��ان  �ملدينة. 
�تفاق ح�صل بني �لنادي و�إمارة �أبوظبي عرب �صركة �ل�صتثمار�ت �لبرتولية 
حمل  مقابل  ي��ورو  مليون  ل�500  ي�صل  مبلغ  بتقدمي  و�لقا�صي  �لدولية 

�مللعب ل�صم �لإمارة.

بريدا ال يفهم �ضبب تخلي 
بر�ضلونة عن �ضان�ضيز

فكرة  بر�صلونة  لنادي  �جلديد  �لريا�صي  �ملدير  بريد�  �أري��دو  �لإيطايل  �نتقد 
�ل�صيف  يف  �آر���ص��ن��ال  لفريق  �صان�صيز  �أليك�صي�س  �لت�صيلي  �لنجم  ع��ن  �لتخلي 
�ملا�صي و�عتربه من �أف�صل �ملهاجمني يف �لعامل. وقال �ملدير �لريا�صي �جلديد 
�صحفي:  ت�صريح  �أول  يف  من�صبه  من  �ملقال  زوبيز�ريتا  �لإ�صباين  خلف  �ل��ذي 
كنت �أريد �صان�صيز لكل �لفرق �لتي عملت معها، �أعرفه جيد�ً ول �أعرف �ل�صبب 
�ملا�صي. و�أ�صاف بريد�: ح�صناً هو  �لذي جعل بر�صلونة يرتكه يرحل �ل�صيف 
�ملمتاز و�لعامل.  �لإنكليزي  �لدوري  �أف�صل لعبي  �آر�صنال ومن  حالياً لعباً يف 
�إد�رة فريق بر�صلونة ندمت بالفعل على  �أن  �إعالمية كتالونية  وذكرت تقارير 
�لعقوبة  نهاية  بعد  �مل�صتقبل  يف  �إرجاعه  وتنوي  �لت�صيلي  �ملهاجم  يف  �لتفريط 

�مل�صلطة على �لفريق مبنعه من �لتعاقد�ت حتى نهاية �ل�صنة �حلالية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طردت من عملها ب�ضبب تغريدة
ح�صلت �صابة �أيرلندية على وظيفة جديدة يف مطعم للبيتز�، لكنها قبل يوم و�حد من بدء �لعمل، ��صتخدمت موقع 

تويرت للتعبري عن ��صتيائها، فكان جو�ب مدير �ملطعم �أنها مطرودة من عملها. 
وذكر موقع "�صي نت" �لإلكرتوين �أن �ل�صابة، وتدعى �صيال، كتبت ع�صية ��صتالمها �لوظيفة �جلديدة تغريدة عرب 
ح�صابها على تويرت ت�صري فيها �إىل حزنها من �لعمل �جلديد �لذي �صت�صتلمه بعد �صاعات قليلة، و�أرفقتها مبجموعة 

من �لوجوه �لتعبريية �حلزينة.
وبعد مرور بع�س �لوقت، و�صلت �لتغريدة �إىل مدير مطعم �لبيتز�، �لذي قرر ��صتخد�م تويرت جمدد�ً بعد �نقطاع 
د�م �صنو�ت، فرّد عليها بالقول �إنها مطرودة من عملها، متمنياً لها حظاً �صعيد�ً يف حياتها �خلالية من �لعمل و�ملال، 

كما قال.
�ملتابعني �جل��دد عرب تويرت بعد �حل��ادث��ة، حيث ع��رّب معظمهم عن  �أن �صيال ح��ازت على ع��دد كبري من  و�لالفت 

ت�صامنهم معها، �إىل حّد دعوة بع�صهم �إىل مقاطعة �ملطعم ب�صبب رّدة فعل مديره غري �ملربرة، ح�صب تعبريهم. 
يف �ملقابل، حّمل عدد من �مل�صتخدمني �صيال م�صوؤولية طردها من وظيفتها حتى قبل �أن تبد�أ، ودعوها �إىل �لتنّبه يف 

تعاملها مع مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، ل�صيما تويرت
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رجل يلد تواأما 
و�صع رجل هندي من مدينة نيو دلهي يحمل جينات �أنثوية بن�صبة 

%، تو�أماً بحالة �صحية جيدة.  5
وو�صف خبري �خل�صوبة، �صونيل جيند�ل، تلك �لولدة ب�"�ل�معجزة 
و�أنثى  ذكر  من  تو�أما  �جلن�س  ثنائي  �لرجل  و�صع  حيث  �لطبية، 

وهما ب�صحة جيدة".
تاأته  �لأنثى ومل  بلوغ  ملر�حل  �لرجل مل يخ�صع  و�أ�صاف جيند�ل 
�لدورة �ل�صهرية �أبد�ً، �إل �أننا عندما حترينا �لأمر وجدنا �أن لديه 

مهبال �صغري� جد�ً ورحما طفوليا. 
�لرجل �ملر�أة �لبالغ من �لعمر 32 عاما، مل يكن يعرف قبل ذلك 
�أنه ثنائي �جلن�س، ول توجد �صوى خم�س حالت مبلغ عنها مماثلة 

حول �لعامل.
و�أم�صى ذلك �لرجل �أكرث من عام بعد �لعالج �لهرموين لي�صبح 
ق��ادر�ً على �حلمل، وجرى تلقيح �لبوي�صة �ملانحة �لتي ُزرعت يف 

رحمه، لي�صع تو�أماً �صليماً.

كلبة تعد مبكافاأة من يجد جروها
�أذه��ل��ت �أن��ث��ى كلب ك��ل م��ن ي��ر�ه��ا يف �ل�����ص��ارع وه��ي جت��ول حاملة 
لفتة كتب عليها: جروي �لوحيد يف عد�د �ملفقودين، �صوف �أدفع 

لل�صخ�س �لذي ي�صاعدين باإيجاده.
وبح�صب �صحيفة د�يي ميل �لربيطانية، فقدت " �أيدي" جروها 
فان  يانغ  مالكها  نزهة مع  عنها فجاأة خالل  �بتعد  �لوحيد حني 

)65 عاماً( يف مقاطعة جيلني �صمال �صرق �ل�صني.
ولحظ فان �أن �أيدي تغرّيت منذ فقد�ن جروها و�أ�صيبت باإحباط 
�أن يكتب لها هذه  �صديد جعلها متتنع عن �لطعام و�للعب، فقرر 
�لالفتة �أماًل يف م�صاعدتها على �إيجاد جروها، �إل �أنه تفاجاأ باأن 
�أيدي �أدرك��ت م�صمون �لالفتة من خالل حر�صها على حملها يف 
كل �ل�صو�رع �لتي كانت تبحث فيها عن جروها. ولفتت �ل�صحيفة 
�صنو�ت   4 منذ  �لكلب  �أن��ث��ى  �أه����د�ه  �ل�صتيني  �ل��رج��ل  �ب��ن  �أن  ع��ن 
لتوؤن�س وحدته بعد تقاعده، وز�د تعلق" فان " بها بعد وفاة زوجته 

منذ عام حتى �أ�صبحت جزء�ً من �لعائلة على حد تعبريه.

مكن�ضة تهاجم ربة منزل
هرعت ربة منزل بالت�صال برجال �لإ�صعاف لإنقاذها من هجوم 
�صر�س تعر�صت له من قبل مكن�صتها �لكهربائية �لروبوتية بينما 
كانت تنظف �أر�صية �ملنزل، �إذ �لت�صق �لروبوت ب�صعرها فعلق ومل 
تتمكن �ل�صيدة من فك �أ�صر �صعرها من �صفر�ت �ملكن�صة، فلم جتد 

�صبياًل �صوى �للجوء بامل�صعفني.
�مر�أة  من قبل  �ت�صاًل هاتفياً  �مل�صعفون يف كوريا �جلنوبية  تلقى 
�لروبوت  مكن�صتها  ب��ال��ت��ه��ام  ��صمها  ع��ن  ُيف�صح  مل  ع��ام��اً(   52(
م�صعفان  ف��ج��اء  منها،  �إف��الت��ه  ت�صتطع  ومل  �صعرها،  "رومبا" 
دون  �ملكن�صة  �أل�صنة  �صعر �خلم�صينية من  حماولني جاهدين فك 

�إ�صابتها باأذى.
�لر�حة،  م��ن  ق�صط  لأخ��ذ  �لأر�����س،  �فرت�صت  �خلم�صينية  وك��ان��ت 
فغلبها �لنوم، بينما يعمل �لروبوت حولها، وبعد �نتهاء �ملكن�صة من 
مهمتها يف تنظيف �ملنزل، �صفطت �صعر �مل��ر�أة، معتربة �إياه �صمن 
ف��وق �لأر����س، فكان  �لتقاطها م��ن  �لتي يجب  �لأو���ص��اخ و�لأت��رب��ة 
ب��ق��اذور�ت �لأر����س، ولكنها جنت يف  �مل��ر�أة �لختالط  م�صري �صعر 

نهاية �ملطاف، بح�صب �صحيفة نيويورك د�يلي نيوز.

ر�ضيع يحرتف الرك�س 
ظهر ر�صيع �صيني يف فيديو متد�ول على يوتيوب يرك�س بثقة و�حرت�فية 
�ل��ذي يقوم بزيادة  "�لرتيد ميل" و�صط �صحكات و�ل��ده  �آل��ة �جل��ري  على 

�ل�صرعة تدريجياً
�أفادت �صحيفة ديلي ميل �لربيطانية �أن �لر�صيع يبلغ 17 �صهر�ً، فيما مل 
�أث��ارت جدًل  �إ�صافية حول مكان وزمان هذه �حلادثة �لتي  تذكر تفا�صيل 

بني �ملعلقني على يوتيوب.
ويظهر يف �لفيديو �لر�صيع وهو ي�صري �أعلى �جلهاز �لريا�صي، وكلما كان 
�أ�صبح  حتى  �جل��ري  �صرعة  يف  يجاريه  �لر�صيع  كان  �ل�صرعة  �لو�لد  يزيد 
يف نهاية �لفيديو يرك�س على �لآلة، فيما �كتفت �لأم بدور �مل�صور لإجناز 

طفلها يف �حرت�ف �لرك�س على هذه �لآلة �ملخ�ص�صة للكبار. 
�جلري  على  طفلهما  تعويد  على  للو�لدين  م�صجع  ب��ني  �لآر�ء  وتنوعت 
لت�صبح �لريا�صة جزء�ً �أ�صا�صياً من حياته عندما يكرب، بينما �عترب معلقون 
�أنه من �لأف�صل �ختيار ريا�صة تنا�صب عمر �لطفل ول تعر�صه لإ�صابات قد 

جتعله معوقاً طول عمره.

وفاة ال�ضاعرة العراقية اآمال الزهاوي
�آم����ال �ل���زه���اوي م�����ص��اء �أم�����س �لأول، يف �أحد  ت��وف��ي��ت �ل�����ص��اع��رة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�أ�صابها  ع�صال  مر�س  مع  طويل  �صر�ع  بعد  بغد�د  �لعا�صمة  م�صت�صفيات 

منذ �صنني.
م�صري�ً  �لزهاوي،  �ل�صاعرة  �لأربعاء،  �م�س  �لعر�قيني،  �لأدب��اء  �حتاد  ونعى 
�إىل �أن �ل�صاعرة تعترب من �لأ�صماء �لقالئل �لتي ت�صدرت �مل�صهد �ل�صعري 

يف �لعر�ق بعد نازك �ملالئكة.
�أن �لحتاد ينعى وفاة �ل�صاعرة �لعر�قية  وقال رئي�س �لحتاد فا�صل تامر 
�ملنية بعد �صر�ع طويل مع مر�س ع�صال مما  �آمال �لزهاوي �لتي و�فتها 
�أدى �إىل �أن يجعلها خالل �ل�صنو�ت �لأخرية من عمرها م�صلولة ومقعدة"، 
مت  �أن  بعد  ب��غ��د�د  م�صت�صفيات  �أح���د  يف  ت��وف��ت  "�ل�صاعرة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً 
�إليها بعد غيابها عن �لوعي". و�أ�صاف ثامر �ن �ل�صاعرة تعترب من  نقلها 
�ل�صاعر�ت �لعر�قية �ملتميز�ت و�لتي برزت يف جيل �ل�صتينات و�أغنت �ملكتبة 
ت�صدرت  �لتي  �لقالئل  �ل�صماء  "من  �نها  معترب�  �لعر�قية"،  �ل�صعرية 
�مل�صهد �ل�صعري يف �لعر�ق بعد نازك �ملالئكة. ولفت تامر �أن �حتاد �لأدباء 
قدم يف وقت �صابق �إىل وز�رة �لثقافة لئحة باأربعة �أدباء يعانون من �أمر��س 
خطرة جد� من بينهم ��صم �ل�صاعرة لغر�س �إر�صالهم للخارج لغر�س �لعالج 
باأ�صرع وقت ممكن، مو�صحا �أن �لحتاد مل يتلقى لغاية �لآن �أي رد حقيقي 
من �لوز�رة، موؤكد�ً �أن �ل�صاعرة عانت خالل �صنو�تها �لأخرية من �صعوبات 
وكانت  يقف جلانبها  �ل�صلل ومل جتد من  �أ�صابها  �أن  بعد  و�صحية  مالية 

ت�صكو �لوحدة و�لعزلة وبع�س �لأحيان جحدود �لآخرين.

حممود اجلندي يدخل 
املناف�ضة الرم�ضانية مب�ضل�ضلني

�أك���د �ل��ف��ن��ان حم��م��ود �جل��ن��دي �أنه 
م�صل�صلني  ت�����ص��وي��ر  م���وؤخ���ر�  ب����د�أ 
رم�صان  �صهر  يف  عر�صهما  �صيتم 
 " خ��ا���ص��ة  "ح�صابات  ه��م��ا  �مل��ق��ب��ل، 
مع ط��ارق لطفي، و"طريقي" مع 

�صريين عبد�لوهاب .
�صنو�ت  �إعتدت منذ  وقال �جلندي 
�ملناف�صة  يف  �ل����ت����و�ج����د  ط���وي���ل���ة 
د�ئما  حري�س  و�أن���ا  �لرم�صانية، 
ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار �أع��م��ال حت���رتم عقل 
ر���ص��ال��ة مهمة،  وت���ط���رح  �مل�����ص��اه��د 
خا�صة"  "ح�صابات  م�صل�صل  ففي 
هناك ر�صائل مهمة تتعلق ب�صرورة 
ب������الأخ������الق يف جم���ال  �لإل������ت������ز�م 
"طريقي"  م�صل�صل  ويف  �لإع����الم، 
�أهمية  وه���ي  مهمة  ر���ص��ال��ة  ه��ن��اك 
ب��ت��ح��ق��ي��ق �حل��ل��م مهما  �ل��ت��م�����ص��ك 

و�جه �لإن�صان من �صعوبات .
و�أ�صار �إىل �أنه �أو�صك على �لنتهاء 
"�لليلة  ف��ي��ل��م  يف  م�����ص��اه��ده  م���ن 
�صامح  �مل�����خ�����رج  م�����ع  �لكبرية" 
ينتظر  �أن���ه  مو�صحا  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، 
عادية"  غري  "قدر�ت  فيلم  عر�س 

للمخرج �لكبري د�ود عبد�ل�صيد .

مرييام فار�س ت�ضتعر�س 
اأنوثتها يف )نف�ضي اأقولهالك(

فار�س  مرييام  �لفنانة  ��صتعر�صت 
�أنوثتها �لطاغية يف كليب �أغنيتها 
�أقولهالك"،  "نف�صي  �جل���دي���دة 
قناتها  على  بطرحه  قامت  و�لتي 
حتميل  م����وق����ع  ع����رب  �ل���ر����ص���م���ي���ة 

�لفيديوهات "يوتيوب".
و�أط���ل���ت �ل��ن��ج��م��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة على 
�صاخنا  ف�صتانا  مرتدية  جمهورها 
ب�صكل  ترق�س  وهي  يربز جمالها، 
�لتي  �لليونة  م��دى  يو�صح  مثري 

يتمتع بها ج�صدها.
وك�����ان�����ت ق�����د ط�����رح�����ت م�����ريي�����ام، 
�أغ��ن��ي��ت��ه��ا �جل����دي����دة �آم��������ان، عرب 
ع���ل���ى موقع  �ل���ر����ص���م���ي���ة،  ق��ن��ات��ه��ا 
ي��وت��ي��وب، وح��ق��ق��ت جن��اح��اً كبري�، 
وكذلك  �ل��ن��ق��اد  ��صتح�صان  ون��ال��ت 

جمهورها �لعري�س.
�ألبوم  ت�����ص��در  �آخ�����ر  ج���ان���ب  وم����ن 
فار�س  م��ريي��ام  �للبنانية  �لفنانة 
�جلديد �آمان موقع �آيتونز �لعاملي، 
�لتي  �لأل��ب��وم��ات  ك��ل  على  متفوقا 

تناف�صه.

نيكول �ضابا دلوعة يف » حياتي مبهدلة «
"حياتي  ك�صفت �لفنانة �للبنانية، نيكول �صابا، عن مالمح �صخ�صيتها يف فيلمها �جلديد 
مبهدلة"، وقالت �إنها تلعب دور فتاة دلوعة و�صقية وجميلة يقع يف غر�مها جنم �لكوميديا 

�مل�صري حممد �صعد.
و�أ�صافت نيكول �إن �أجو�ء ت�صوير �لفيلم هادئة للغاية، وكو�لي�صه مليئة باملرح، نظر�ً خلفة 
دم فريق �لعمل، وياأتي على ر�أ�صهم �لفنان حممد �صعد، مو�صحة �أن هذ� �لعمل يعد نقلة 

يف حياتها �لفنية.
 ، وليلة  ليلة  �ألف  �جلديد  م�صل�صلها  ت�صوير  تو��صل  �أنها  �إىل  �للبنانية،  �لنجمة  و�أ�صارت 
�صبق  و�لتي  ز�د،  �صهر  �أدو�ر  عن  دوره��ا خمتلف متاماً  �أنها تعمل ج��ادة لكي يكون  موؤكدة 

وقدمته فنانات �أخريات مثل �لفنانتني �صرييهان وجنالء فتحي.
�كت�صاف  برنامج  مل�صاركتها يف جلنة حتكيم  �صعادتها  نيكول عن  ك�صفت  �آخ��ر،  ومن جانب 
�ملو�هب �جلديد جنم �ل�صعب، مع �لفنان �مل�صري حكيم، و�ل�صاب خالد، �ملقرر عر�صه على 
يحقق  و�أن  �جلماهري،  �إعجاب  �لربنامج  يلقى  ب��اأن  متنياتها  عن  معربة  �لنهار،  ف�صائية 

�لنجاح �ملنتظر.

�ل�����ص��ك��ان �لأ���ص��ل��ي��ني باأمريكا  ن�����ص��ط��اء م��ن  جت��م��ع 
على  �حتجاجا  مونتانا  ولي���ة  عا�صمة  هيلينا  يف 
مبتنزه  )بي�صون(  �لمريكي  �لثور  من  مئات  قتل 
لتهدئة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ق��وم��ي  يلو�صتون 
خماوف �أ�صحاب �ملز�رع بالولية من مر�س �أ�صيبت 

به �ملا�صية ونقلته �لثري�ن �ملوجودة باملتنزه.
جتئ هذه �ملظاهرة يف بد�ية �أ�صبوع من �لحتجاجات 
مع  للولية  �لحتادية  �لد�رة  تعامل  �أ�صلوب  على 
على  ينطوي  و�ل��ذي  يلو�صتون  يف  �لمريكي  �لثور 
�عد�م �لقطيع كل �صتاء حني تعرب بع�س �حليو�نات 

من �ملتنزه �ىل مونتانا �ملجاورة بحثا عن �لغذ�ء.
وقال جيمي جود�رد �لذي ي�صف نف�صه بانه �لزعيم 
�ت�صال  يف  مونتانا  يف  بالكفيت  لقبيلة  �ل��روح��ي 
تليفوين من �أمام برملان مونتانا يف �لعا�صمة هيلينا 
�إنها بد�ية جديدة حلماية �لثور �لمريكي و�حلياة 

�لربية �لخرى يف مقاطعة �لهنود )�حلمر(.

ك����ان ج������ود�رد و�ح�����د� م���ن ب���ني ع�����ص��ر�ت جتمعو� 
�لذي  �لمريكي  �لثور  لقتل  حد  بو�صع  للمطالبة 
يزورون  م��الي��ني  ث��الث��ة  ب��ني  �لق��ب��ال عليه  ي�صتد 
�أ�صخم  �لم��ري��ك��ي  �ل��ث��ور  ع�صائر  ومت��ث��ل  �مل��ت��ن��زه. 
�حليو�ن  لهذ�  �لور�ثية  �لوجهة  من  نقية  قطعان 

�لربي بالوليات �ملتحدة.
وك��ان��ت ه���ذه �حل��ي��و�ن��ات �مل��ح��دودب��ة �ل��ظ��ه��ر �لتي 
حتولت �ىل �يقونة جتوب منطقة غرب �ملي�صي�صبي 
بع�صر�ت �ملاليني �إل �ن عمليات �ل�صيد �جلائر �أدت 
�ىل تناق�س �عد�دها بدرجة كبرية بعد �ن وجدت 
مالذ� �آمنا يف يلو�صتون يف مطلع �لقرن �لع�صرين.

ومبوجب �تفاق �أبرم بني �ملتنزه و�لوليات �ملحيطة 
بيلو�صتون وهي مونتانا وو�ميوجن و�يد�هو يجري 
ق��ت��ل �مل���ئ���ات م���ن �حل���ي���و�ن���ات �ل�������ص���اردة م���ن �لثور 
�لم��ري��ك��ي ك��ل ع���ام م��ن خ���الل �ل��ذب��ح �و عمليات 

�ل�صيد �ملنظمة.

مظاهرات اأمريكية �ضد قتل الثريان بب�غاء معق�د م��ن 
�ضجار زوجي 

تد�ول م�صتخدمو مو�قع �لتو��صل �لإجتماعي 
من  "معقد"  لببغاء  ط��ري��ف��اً  فيديو  مقطع 
�ل�صجار�ت �لزوجية �مل�صتمرة يف منزل مالكه 

�ل�صابق، لدرجة نقلها �إىل مالكه �جلديد.
�آلف  يوتيوب  على  �مل��ت��د�ول  �لفيديو  ح�صد 
�لتعليقات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  م���ث���ري�ً  �مل�����ص��اه��د�ت، 
�مل���ح���ذرة م���ن ت��رب��ي��ة ب��ب��غ��اء يف م���ن���زل تكرث 
هذه  لتكر�ر  جتنباً  �لزوجية  �ل�صجار�ت  فيها 

�حلادثة.
�أفاد  �لربيطانية،  م��ريور  �صحيفة  وبح�صب 
كارولينا  ولي��ة  من  �جلديد  �لببغاء  �صاحب 
تفا�صيل  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر  ي��ك��رر  �أن����ه  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�صاحبه  مب��ن��زل  ت���دور  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل�صكالت 
حافظاً  �صيغمون  �ألني  �أ�صبح  لدرجة  �لقدمي 

عن ظهر قلب طبيعة هذه �ل�صجار�ت.  

قبالت بدل الطوابع الربيدية
�أعلنت �صركة �لربيد يف هولند� "بو�صت ن ل" �أن بطاقات 
 14 قبل  �إر�صالها  يتم  �لتي  عيد �حلب  �ملعايدة مبنا�صبة 
�ل�صهر �جل��اري لن حتتاج طو�بع، و�من��ا تكفي قبلة  من 

قرمزية يف �ملكان �ملخ�ص�س للطو�بع. 
و���ص��ي��ك��ون ع��ل��ى �ل��ه��ول��ن��دي��ني �ل��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف �إر�صال 
قيمة  دف��ع  دون  �حل���ب،  عيد  م��ع��اي��دة مبنا�صبة  ب��ط��اق��ات 
16:00 من  �ل�����ص��اع��ة  ق��ب��ل  ذل���ك  ف��ع��ل  �ل��ط��اب��ع، فعليهم 
مع  �جل���اري،  �ل�صهر  م��ن   13 ي��وم  م��ن  غرينت�س  توقيت 

و�صع قبلة مكان �لطابع. 
�لقبلة  حتمل  �لتي  �لبطاقات  بار�صال  �ل�صركة  وتعهدت 
�أف��اد به موقع  ملا  �إىل جهة �ل�صتالم �ل�صبت �ملقبل، وفقاً 
دويت�س نيوز �لخباري. ولذ�، فقد مت �إعد�د �أجهزة م�صح 
يحدث  ول  �ل��وردي��ة،  �لقبالت  على  تتعرف  كي  �لطو�بع 
بها �أي خطاأ قبل عيد �حلب. وقالت م�صادر من �ل�صركة 
بطاقة.   500 على  �ختبار  �أج���رو�  �إنهم  �لأمل���اين  للموقع 
�ألف   500 ير�صلون  �لهولنديني  ف���اإن  للم�صدر،  ووف��ق��اً 

بطاقة تهنئة بعيد �حلب كل عام.  

ينفي اإفال�ضه ببناء ح�ضن من النقود
عن  موظفيه  م��ن  ع���دد  �أط��ل��ق��ه��ا  �صائعة  ع��ل��ى  م��دي��ر  رّد 
�إفال�صه من خالل ت�صييد ح�صن �صخم من �لنقود، مع 

تقدمي مكافاآت مالية ملن كانو� يخافون من �إفال�صه.
وبح�صب �صحيفة مريور �لربيطانية، قرر رئي�س �إحدى 
يلجاأ  �أن  ع��ام��اً(   45( ���ص��ي��او  ت�صنغ  �ل�صينية  �ل�����ص��رك��ات 
لهذه �لفكرة "�ملتطرفة" للتعبري عن �صديد غ�صبه من 
�ل�صائعات �لتي �صدرت من �ملوظفني �لعاملني يف مكتبه 
�ملوظفون يحاولون  �ل�صني. وكان  مبقاطعة قويياجن يف 
�إث����ارة �ل��ذع��ر ب��ني �مل���ز�رع���ني ق��ائ��ل��ني ل��ه��م �إن  ���ص��ي��او لن 
�صلمو�  �أن  بعد  لهم  قدمها  �لتي  �لوعود  تنفيذ  ي�صتطيع 

�أر��صيهم لل�صركة مقابل مبلغ مايل �أبرم م�صبقاً.
�ألف  م��ع  بالت�صامن  جمموعة  �مل��ز�رع��ون  �صكل  وعندما 
لل�صركة  �لرئي�صي  �ملكتب  مقتحمني  �صركته  من  موظف 
للتاأكد من �أنه مل يهرب من �لبالد كما قيل لهم، فوجدو� 
جد�ر  ور�ء  يقف  �ملبنى  د�خ��ل  وت�صنغ  مفتوحة  �لأب����و�ب 
�إىل  �ل�صائعات  حولت  كبرية  ب�صدمة  فاأ�صيبو�  �مل��ال  من 
�ل�صركة  رئي�س  وك��ان  �لهو�ء.  "دخان" تطاير مع  جمرد 
و�قفاً بانتظارهم وكاأنه يرتقب و�صولهم ثم بد�أ بتق�صيم 
�ملالية  �ل�صتحقاقات  ك��ل  ودف��ع  �ملوظفني  على  �لأم���و�ل 

�لتي كانو� يطالبونه بها، �إىل جانب بع�س �ملكافاآت.

ين�ضر وجبته االأخرية ثم ينتحر 
بعد  حتفه  ليلقى  مرتفع  مكان  من  بريطاين  م��دون  قفز 

ن�صره على �لنرتنت تفا�صيل وجبته �لغذ�ئية �لأخرية. 
�أن  وتويف ويلك ماكدميريد، �لناقد يف جمال �لغذ�ء، بعد 

قفز من مطعم يف و�صط �لعا�صمة �لربيطانية لندن . 
قبل ذلك ب�صاعات، كتب �لرجل )39 عاما ( ، حتت عنو�ن  
" ر�صالة �أخرية "،  تدوينة حول وجبته �لغذ�ئية �لأخرية 
على  ماكديرميد،  وو�صف    . �آخ��ر  تناولها يف مطعم  �لتي 
�ملطعم  م��ن  ميل  بعد  على  تناولها  �لتي  وجبته  مدونته، 

�لفرن�صي �لذي رمى نف�صه من �صرفته .  عار�سة االأزياء جويل هندر�سون خالل ح�سورها عرو�ص اإب�سون كوتور �سمن ا�سبوع املو�سة ملر�سيد�ص-بنز يف نيويورك. )اأ ف ب(


