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الرئي�س العراقي: ن�صر قوات تركية يف املو�صل انتهاك دويل
•• بغداد-رويرتز:

القوات  ن�شر مئات من  ام�س  ف��وؤاد مع�شوم  العراقي  الرئي�س  و�شف 
انتهاكا  باأنه ميثل  ال�شمالية  العراقية  املو�شل  الرتكية قرب مدينة 
التوترات  �شيزيد  الأم��ر  هذا  اإن  وق��ال  الدولية  والقوانني  للأعراف 
الإقليمية. وكان م�شدر اأمني تركي قال اإن القوات الرتكية �شتقدم 
عليها  ي�شيطر  التي  املو�شل  العراقية قرب مدينة  للقوات  التدريب 
تنظيم داع�س. وطالب رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزارة 

اخلارجية تركيا ب�شحب قواتها.
القوات  �شحب  اإىل  تركيا  الن��رتن��ت  على  بث  بيان  يف  مع�شوم  ودع��ا 
الإج�����راءات وفق  ات��خ��اذ  اإىل  العراقية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  وط��ل��ب 

القوانني والأعراف الدولية ومبا يحفظ �شيادة وا�شتقلل العراق.
ال�شمال من املو�شل  اإىل  وقال �شابط ع�شكري كردي كبري متمركز 
لرويرتز اإن مدربني اأتراكا اإ�شافيني و�شلوا اإىل مع�شكر يف املنطقة 

ليل اخلمي�س برفقة قوة حماية تركية. 
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وزير الدفاع الربيطاين خلل زيارته قاعدة جوية بريطانية يف قرب�س  )اأ.ف.ب(

اأكد اأن القراءة هي املهارة الأ�سا�سية جليل من العلماء واملفكرين والباحثني واملبتكرين

رئي�س الدولة يوجه باأن يكون 2016 عامًا للقراءة 
•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
2016 عاما للقراءة واأ�شدر  حفظه اهلل ..اأقر جمل�س الوزراء اإعلن عام 
املجل�س توجيهاته بالبدء يف اإعداد اإطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ 

وتر�شيخ الدولة عا�شمة للمحتوى والثقافة واملعرفة.
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  توجه �شاحب  وقد 
حفظه اهلل بال�شكر جلميع اجلهات واملوؤ�ش�شات والدوائر والأفراد يف الدولة 
على م�شاركتهم الفاعلة يف اإجناح عام 2015 عاما للبتكار ..موؤكدا �شموه 
باأننا و�شعنا الدولة على امل�شار ال�شحيح للبتكار وباأن عجلة البتكار بداأت 

تدور و�شنجني ثمرتها يف القريب العاجل باإذن اهلل.

ال��ق��راءة هي  للقراءة لأن  2016 عاما  ع��ام  ب��اأن يكون  �شموه وجهنا  وق��ال 
املهارة الأ�شا�شية جليل جديد من العلماء واملفكرين والباحثني واملبتكرين.

واأ�شاف �شموه باأن تاأ�شي�س اقت�شاد قائم على املعرفة .. وتغيري م�شار التنمية 
ليكون قائما على العلوم والبتكار .. وحتقيق ا�شتدامة للزدهار يف دولتنا ل 
يكون باإدمان ا�شترياد اخلربات من اخلارج بل بغر�شها يف الداخل ورعايتها 
نعي�س  ال��ذي  العامل  واع��ي لتطورات  ق��ارئ  وتن�شئة جيل متعلم  حتى تكرب 
فيه وملم باأف�شل اأفكاره واأحدث نظرياته يف كافة القطاعات. وقال �شاحب 
والنفتاح  الت�شامح  وتعزز   .. العقول  تفتح  ال��ق��راءة  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
وهدفنا  والنغلق  الت�شدد  عن  بعيدا  متح�شرا  �شعبا  وتبني   .. والتوا�شل 
تغيري  واح���داث   .. بامتياز  عاملية  ثقافية  عا�شمة  الم���ارات  دول��ة  تر�شيخ 

�شلوكي دائم .. وحت�شني ثقايف للأجيال القادمة.     )التفا�شيل �س3(

فابيو�س: ل�ست متم�سكًا برحيل الأ�سد

معارك دامية بني املعار�صة ال�صورية وداع�س
•• عوا�صم-وكاالت:

من  الق���ل  على  عن�شرا   13 قتل 
مقاتلي الف�شائل جراء ال�شتباكات 
تنظيم  ���ش��د  امل�����ش��ت��م��رة  ال��ع��ن��ي��ف��ة 
يف  ال�شمايل  حلب  ري��ف  يف  داع�����س 
�شمال �شوريا، وفق ما اعلن املر�شد 

ال�شوري حلقوق الن�شان ام�س.
الكرتوين  بريد  يف  املر�شد  واف���اد 
على  م����ق����ات����ل   13 م���ق���ت���ل  ع�����ن 
الق��ل من ل��واء ال�شلطان م��راد يف 
تنظيم  م��ع  العنيفة  ال���ش��ت��ب��اك��ات 
ال�شمايل  ح��ل��ب  ري����ف  يف  داع�������س 

خلل ال�24 �شاعة املا�شية.
عبد  رام��ي  املر�شد  واو���ش��ح مدير 
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  الرحمن 
ل����واء ال�����ش��ل��ط��ان م����راد ه��و ف�شيل 
ويخو�س  تركمان  مقاتلني  ي�شم 
املقاتلة  ال���ف�������ش���ائ���ل  ج����ان����ب  اىل 
ا����ش���ت���ب���اك���ات ����ش���د امل���ت���ط���رف���ني يف 
ال�����ش��م��ايل يف حماولة  ري���ف ح��ل��ب 
ل����ش���ت���ع���ادة ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى عدد 
م��ن ال��ب��ل��دات وال��ق��رى التي متكن 
تنظيم داع�س من ال�شيطرة عليها 

يف وقت �شابق.

هناك  ت����ك����ون  اأن  ي����ج����ب  ول����ك����ن 
�شمانات للم�شتقبل.

واأو�شح فابيو�س اأن مكافحة داع�س 
فعالة  تكون  لن  لكنها  حا�شم  اأم��ر 
القوى  ك��ل  احت���دت  اإذا  اإل  مت��ام��ا 
مت�شائل:  والإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال�شورية 
بقي  طاملا  ممكنا  ذل��ك  يكون  كيف 
يف الرئا�شة الأ�شد الذي ارتكب كل 

هذه الفظائع!.

فا�شتهدفت حقول نفطية جمددا.
وق����ال ف���ال���ون ل��ق��ن��اة ���ش��ك��اي نيوز 
�شهدنا الليلة قبل املا�شية طائرات 
الأوىل  ل���ل���م���رة  ت���ق���ات���ل  ت���اي���ف���ون 
نفطيا  ح���ق���ل  ب���ن���ج���اح  ف���اأ����ش���اب���ت 
وروؤو�س اآبار نفطية يف �شرق �شوريا 

يف حقل العمر.
اخلارجية  وزي����ر  ���ش��رح  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
ال��ف��رن�����ش��ي، ل������وران ف���اب���ي���و����س، يف 

يعد  مل  باأنه  ام�س،  ن�شرت  مقابلة 
ب�شار  ال��رئ��ي�����س  ب��رح��ي��ل  متم�شكا 
الأ�����ش����د ق��ب��ل ان���ت���ق���ال ���ش��ي��ا���ش��ي يف 

�شوريا.
ل�شحيفة  الفرن�شي  ال��وزي��ر  وق��ال 
الو�شول  اإن  ليون،  دو  لوبروغريه 
اإىل �شوريا موحدة يتطلب انتقال 
الأ�شد  اأن  يعني  ل  وه��ذا  �شيا�شيا، 
النتقال،  ق��ب��ل  ي���رح���ل  اأن  ي��ج��ب 

احتفل بروح الإحتاد مع فندق املفرق

% على جميع اخلدمات من 1 اإىل 10 دي�سمرب خ�سم 44 
% من اإيجار الغرفة �سامل اإفطار وغداء وع�ساء اإدفع 44 
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المزايا :
-  سنتان لتصليح المركبات الجديدة داخل الوكالة .

- تعويض ا�ضرار المادية / أضرار الممتلكات لطرف ثالث حتى 500,000 درهم .
- تعويض غير محدود �صابات الطرف الثالث الجسدية.

- تغطية شاملة لمدة قصوى تصل إلى ٨ سنوات.
- ورش إصالح مضمونة خارج الوكالة.

- تأمين فردي للحوادث خاص بالسائق (اختياري).

- تأمين فردي للحوادث خاص بالركاب (اختياري).
- مساعدة طارئة ٢٤ ساعة في الطرقات (اختياري).

- تغطية تأمينية لسلطنة عمان (اختياري).

www.methaq .ae

لفساتين البناتباريس لوك 

026661105

فستان سواريه ابتداء  
من 100 درهم فقط

تشكيالت راقية تناسب 
جميع ا�ذواق

لسنا الوحيدون           لكننا متميزون

اأكدا اأن الإمارات بقيادة خليفة فخورة باأبنائها ورجالها الأوفياء 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صهدان م�صرية االحتاد
•• اأبوظبي-وام: 

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  عهد 
الحتاد  م�شرية  امل�شلحة  للقوات 
�شمن  ام�س  ع�شر  انطلقت  التي 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال�����ش��ي��خ زايد 
مبنطقة   2015 ل��ع��ام  ال���رتاث���ي 
اليوم  مبنا�شبة  باأبوظبي  الوثبة 

الوطني الرابع والأربعني.
امل�������ش���رية احل���ا����ش���دة التي  و���ش��ه��د 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
�شمو  القبائل  اأب��ن��اء  فيها  و���ش��ارك 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
و�شمو  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان 
الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
و �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 

ال�شرقية. )التفا�شيل �س2(

ولد �سيخ اأحمد يلتقي هادي يف عدن

احلوثيون يعيقون م�صاعي املبعوث االأممي
•• عدن-وكاالـت:

التقى الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور هادي يف مدينة عدن العا�شمة 
للأمني  اخلا�س  املبعوث  اأح��م��د،  ال�شيخ  ول��د  اإ�شماعيل  لليمن  املوؤقتة 
العام للأمم املتحدة، الذي و�شل اإىل عدن قادماً من الريا�س لإطلع 
الرئي�س هادي على نتائج امل�شاورات التي اأجراها مع ممثلي النقلبيني 
احلوثيني يف م�شقط والوفد احلكومي الر�شمي حول التح�شريات لعقد 

لقاء حنيف 2.
اأحمد يف  ال�شيخ  ول��د  اأن مهمة  رفيع  ك�شف م�شدر حكومي ميني  وق��د 
هادي  الرئي�س  لإق��ن��اع  ي�شعى  حيث  ك��ب��رية،  �شعوبات  تعرت�شها  ع��دن 
باملوافقة على مقرتح يحمله ب�شاأن حتديد تاريخ 12 دي�شمرب اجلاري 

موعداً لعقد لقاء جنيف املرتقب.
لقاء  لعقد  ي�شعى  الأمم��ي  املبعوث  اأن  اإىل  دبلوما�شية  م�شادر  واأ���ش��ارت 
جنيف بني اأطراف الأزمة اليمنية يف وقت ي�شبق موعد تقدميه تقرير 
الأزمة  ت��ط��ورات  ب�شاأن  اجل���اري  ال�شهر  م��ن   22 الأم���ن يف  اإىل جمل�س 

اليمنية وامل�شاعي التي يقوم بها.
من جهته، اأكد عبدامللك املخليف، نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 
ت�شتكمل  كثرية مل  اأم��وراً  هناك  اأن  الريا�س  يف  حاليا  املتواجد  اليمني 

بعد، ومل يتم التفاق عليها مع املبعوث الأممي.
املفاو�س  الوفد  اأع�شاء  ي�شموا  مل  النقلبيني  اإن   : املخليف  واأ���ش��اف 
املماطلة  مي��ار���ش��ون  اأن��ه��م  كما  ب��ه،  الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  يبلغوا  ومل  عنهم 
اأن��ه��م ���ش��ع��دوا على  امل��ب��ع��وث الأمم����ي، وت��اب��ع م��وؤك��داً  ويعيقون م�شاعي 
الأر�س ب�شكل ملحوظ من خلل ق�شفهم املتوا�شل للأحياء ال�شكنية يف 
تعز ولقرى املواطنني يف اأنحاء خمتلفة من حمافظة تعز ويف حمافظتي 
اإب وال�شالع، وقتلهم املزيد من املدنيني، وتو�شيع رقعة القتال وتفجري 

احلروب يف الكثري من املناطق.

وترتكز ال�شتباكات بني الطرفني 
املناطق  يف  ال���رح���م���ن،  ع��ب��د  وف����ق 
ال����واق����ع����ة ����ش���رق م���دي���ن���ة اع������زاز، 
الرتكية.  ال�شورية  احل���دود  ق��رب 
ال�شاعات  يف  ال��ف�����ش��ائ��ل  ومت��ك��ن��ت 
قرى  على  ال�شيطرة  من  الخ��رية 
ابرزها  التنظيم  حدودية عدة من 
براغيدة واخلربة وغزل، وفق عبد 

الرحمن.
حتديد  م��ن  امل��ر���ش��د  يتمكن  ومل 
تنظيم  القتلى يف �شفوف  ح�شيلة 
ل��ك��ن��ه اك���د وج����ود خ�شائر  داع�������س، 

ب�شرية يف �شفوفه.
واف�������اد ع���ب���د ال���رح���م���ن م����ن جهة 
طائرات  ا����ش���ت���ه���داف  ع���ن  اخ�����رى 
بقيادة  ال�����دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ت��اب��ع��ة 
وا�شنطن بعد منت�شف الليل �شيارة 
منطقة  يف  داع�����س  لتنظيم  ت��اب��ع��ة 
ادى  م��ا  اع����زاز،  ���ش��رق  ال�شتباكات 

اىل تدمريها بالكامل.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال وزي�������ر ال����دف����اع 
ال��ربي��ط��اين م��اي��ك��ل ف��ال��ون ام�س 
نفذت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ق��اذف��ات  اإن 
ج��ول��ة ث��ان��ي��ة م���ن ق�����ش��ف اأه����داف 
�شوريا  يف  داع�������س  لتنظيم  ت��اب��ع��ة 

ا�صرائيل ترف�س اتهامات ال�صويد بتنفيذ اإعدامات تع�صفية بحق الفل�صطينيني
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ال�شويد  خارجية  وزي��رة  �شاقتها  اتهامات  اعتربته  ما  ا�شرائيل  رف�شت 
هجمات  ي�شنون  فل�شطينيني  ب��ح��ق  تع�شفية  اع����دام  عمليات  بتنفيذ 

بال�شكاكني، وا�شفة اياها بانها �شائنة.
نددت  اجلمعة،  ال�شويدي  للربملان  جل�شة  خلل  ن��واب  ا�شئلة  على  وردا 
ال�شرائيليني،  ت��ط��اول  التي  بالهجمات  فال�شرتوم  م��ارغ��وت  ال��وزي��رة 
لكنها دعت اىل جتنب رد غري متكافىء بحيث ل ي�شمل عمليات اعدام 

تع�شفية.

وليل اجلمعة ال�شبت، رد املتحدث با�شم اخلارجية ال�شرائيلية اميانويل 
نح�شون معتربا انه ت�شريح �شائن وغري ملئم ول ميت اىل احلقيقة 

ب�شلة.
وا�شاف ان فال�شرتوم تقرتح ان يقدم املواطنون ال�شرائيليون اعناقهم 

للقتلة الذين ي�شعون اىل طعنهم.
وقال نح�شون اي �شخ�س يرتكب جرمية يف ا�شرائيل ميثل امام حمكمة، 
يف  يعي�شوا  ان  ال�شرائيليني  املواطنني  على  الره��اب��ي��ني.  ي�شمل  وه��ذا 
الذي تعززه ت�شريحات مغلوطة وغري م�شوؤولة من  مواجهة الره��اب 

هذا النوع.

الرهابي املطلوب فجر نف�سه

لبنان �صمايل  للجي�س  قتلى يف عملية دهم   3
•• بريوت-وكاالت:

واأ�شيب  اأ���ش��خ��ا���س  ث��لث��ة  ق��ت��ل 
�شابطان،  بينهم  ع�شكرين  �شبعة 
ق���ام بها  ب��ع��د عملية ده���م  وذل���ك 
اجلي�س اللبناين فجر ام�س لبيت 
املطلوبني  اأح��د  فيه  يتواجد  كان 
اإن  اجلي�س  وق��ال  البلد،  �شمايل 
���ش��ق��ط��وا ج�����راء تفجري  ال��ق��ت��ل��ى 

امل�شتبه به لنف�شه.
الع�شكرية  ل���ل���م�������ش���ادر  ووف����ق����ا 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف�����اإن امل�����ش��ت��ب��ه ب���ه هو 
وقد  عاما(،   35( حمزة  حممد 
ملقتله  اأدى  مم����ا  ن��ف�����ش��ه  ف���ج���ر 

ومقتل اثنني من اأقربائه.
واأدى التفجري كذلك اإىل اإ�شابة 
داهموا  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  م���ن  ���ش��ت��ة 
املنزل الذي تعود ملكيته ل�شقيقة 
ح���م���زة، وه���و يف ب��ل��دة دي���ر عمار 
طرابل�س  م��دي��ن��ة  م���ن  ب���ال���ق���رب 

�شمايل البلد. 
اأن حمزة  الأمنية  امل�شادر  وقالت 
م��ط��ل��وب ب��ع��دة م��ذك��رات توقيف 
اجلي�س  �شد  القتال  يف  مل�شاركته 
طرابل�س  م��دي��ن��ة  يف  ال��ل��ب��ن��اين 

اأواخر العام املا�شي.

اأو�شح  وع���ن جم��ري��ات احل����ادث، 
املرا�شل نقل عن امل�شادر الأمنية 
قامت  اللبناين  اجلي�س  قوات  اأن 
املنزل  مب���داه���م���ة  ام���������س  ف���ج���ر 
فبادر  امل���ط���ل���وب،  ي���وج���د  ح���ي���ث 
الأخري باإلقاء قنبلة على القوات 
مواجهة  ذل���ك  وت��ب��ع  الع�شكرية 
ب���ني ال���ط���رف���ني، وم����ن ث���م اأق����دم 

حمزة على تفجري نف�شه.
ل��ي�����ش��ت هناك  ب����اأن����ه  واأ�����ش����اف����ت 
م�����ع�����ل�����وم�����ات وا�������ش������ح������ة ح�����ول 

عملية  بها  متت  التي  التفا�شيل 
التفجري.

املا�شي،  ال�شهر  منت�شف  وم��ن��ذ 
اللبنانية  الأم������ن  ق�����وات  ن���ف���ذت 
اإنها  وق���ال���ت  اع��ت��ق��الت  �شل�شلة 
����ش���ب���ط���ت م����ت����ف����ج����رات، وذل�����ك 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا بعد  اإط�������ار ح��م��ل��ة  يف 
تفجريي بريوت اللذين وقعا يف 
من   12 يف  اجلنوبية  ال�شاحية 
ال�شهر املا�شي، واأ�شفرا عن مقتل 

�شخ�شا.  44

املنزل الذي داهمته قوات المن قرب مدينة طرابل�س  )رويرتز(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�شهدان م�شرية الحتاد  )وام(
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اأكدا اأن الإمارات بقيادة خليفة فخورة باأبنائها ورجالها الأوفياء 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صهدان م�صرية االحتاد
•• اأبوظبي-وام: 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  دبي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
م�شرية الحتاد التي انطلقت ع�شر 
مهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  ام�������س 
 2015 لعام  ال��رتاث��ي  زاي��د  ال�شيخ 
مبنا�شبة  باأبوظبي  الوثبة  مبنطقة 

اليوم الوطني الرابع والأربعني.
و�شهد امل�شرية احلا�شدة التي نظمتها 
فيها  و�شارك  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  القبائل  اأب��ن��اء 
اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  بن حممد 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ع��ه��د دب����ي و���ش��م��و 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�شيخ  �شمو  و  الغربية  املنطقة  يف 
اآل نهيان ممثل  طحنون بن حممد 
و�شمو  ال�شرقية  املنطقة  يف  احلاكم 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���رور ب���ن حممد 
بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل 
اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
والإن�شانية  اخل����ريي����ة  ل���لأع���م���ال 

يحقق  ت��وازن  يف  للوطن  امل�شتقبلية 
كافة  يف  والإب����داع  والتميز  التطور 
هوية  ع���ل���ى  وي����ح����اف����ظ  امل�����ج�����الت 
و�شعبها  الإم�������ارات  دول����ة  واأ����ش���ال���ة 

الويف.
و اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
تعرب عن جانب  التي  امل�شرية  بهذه 
والفخر  الع��ت��زاز  جوانب  من  مهم 
اأبناء الإمارات  وتعك�س حب وانتماء 

لوطنهم.
ك���ان���ت م�����ش��رية الحت������اد ق���د ب����داأت 
ب��ال�����ش��لم ال���وط���ن���ي ث���م ف���ق���رة فن 
اأم���ام احل�شور ح�شد  اأداه���ا  ال��ع��ازي 
عي�شة  الفنان  ب�شوت  القبائل  م��ن 
ت��ع��اق��ب��ت جماميع  ب��ع��ده��ا  امل��ن��ه��ايل 
اأم����ام املن�شة  ب���امل���رور م��ن  ال��ق��ب��ائ��ل 
ال�شيخ  مهرجان  موقع  يف  الرئي�شة 
امل�شاركون  قدم  حيث  الرتاثي  زاي��د 
ال�شعبية  الفنون والأهازيج  خمتلف 
والرتاثية مبختلف اأنواعها وعربوا 
بالوطن  وف��خ��ره��م  ف��رح��ت��ه��م  ع���ن 
احلكيمة  ل���ل���ق���ي���ادة  وت����ق����دي����ره����م 
حم��ي��ني وم��ع��اه��دي��ن ال��ق��ي��ادة على 
املحافظة على تاريخ وهوية الوطن 
خمتلف  يف  واجن���ازات���ه  ومكت�شباته 
املجالت والذود والدفاع عن ترابه. 

و ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
�شمو  و  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  ال��������وزراء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�شوؤون الرئا�شة و �شمو ال�شيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
عهد اأبوظبي و �شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة و 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 

اإىل  الم��ارات  ال�شمو حكام  اأ�شحاب 
والتطور  ال��ت��ق��دم  م���ن  اأرف�����ع  اآف�����اق 

والرخاء.
اأمام  م��ن  الحت���اد  ���ش��ارت م�شرية  و 
امل��ن�����ش��ة و����ش���ط ه���ت���اف���ات واأه����ازي����ج 
وطنية وتراثية قدمها اأبناء القبائل 
المارات  دول���ة  بعلم  يلوحون  وه��م 
وتفاعلهم  احلا�شرين  اإعجاب  نالت 
وتقاليد  ع��ادات  تنوع  وعك�شت  معها 
موروثهم  وث�����راء  الإم�������ارات  اأب���ن���اء 
على  يرتكز  ال��ذي  وال�شعبي  الثقايف 

هوية عربية اأ�شيلة.

الإجنازات  و�شون  عريق  تاريخ  من 
واحل�شارية  الوطنية  واملكت�شبات 
والن���ت���م���اء  ال���ع���م���ل  روح  وت���ع���زي���ز 
الوطن  م�شتقبل  اأج��ل  من  الوطني 

وتقدمه وازدهاره.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وحيا 
بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
امل�شرية مبا  امل�شاركني يف  واحل�شور 
تعك�س  و���ش��ور  م�شاهد  م��ن  ق��دم��وه 
والبعد  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����روح 
واحل�شاري  وال��ث��ق��ايف  الج��ت��م��اع��ي 

وتنمية املجتمع.
وعربت م�شرية الحتاد التي �شارك 
اأبناء  م���ن  غ���ف���رية  ف��ي��ه��ا جم��ام��ي��ع 
ومناطق  اإم���ارات  كافة  من  القبائل 
الوطنبما  اأب��ن��اء  ابتهاج  عن  ال��دول��ة 
العربية  الم��������ارات  دول�����ة  ت�����ش��ه��ده 
اليوم  مبنا�شبة  اأف���راح  م��ن  املتحدة 
البالغ  واع���ت���زازه���م   44 ال��وط��ن��ي 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  بالقيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي يقود 
اإخوانه  م��ع  والنماء  اخل��ري  م�شرية 

وعرب امل�شاركون عن ما يحمله �شعب 
الإم��ارات للوطن والقيادة من حب 
بالعادات  وفخرهم  واع��ت��زاز  ووف���اء 
التي  الأ���ش��ي��ل��ة  العربية  والتقاليد 
ورثوها عن اآبائهم واأجدادهم والتي 
حتمل قيم العزة والكرامة وال�شموخ 
وال���ت���ك���ات���ف وال���ت�������ش���ام���ن وال����ت����اآزر 

والتعاون.
وقوفهم  امل�شرية  امل�شاركون يف  واأكد 
امليادين  كافة  راي��ة وطنهم يف  خلف 
والظروف وحر�شهم على املحافظة 
به  تزخر  مبا  الوطنية  الهوية  على 

على  وحمافظتهم  املنطقة  لأب��ن��اء 
ونقله  ل���ل���دول���ة  ال��ت��اري��خ��ي  الإرث 

للأجيال اللحقة.
الإم����ارات  دول���ة  اأن  �شموهما  اأك���د  و 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ورجالها  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا  ف���خ���ورة  ن��ه��ي��ان 
الأوف�����ي�����اء ال���ذي���ن ي���ربه���ن���ون على 
ال�������دوام ت��ف��ان��ي��ه��م واخ���ل����ش���ه���م يف 
و�شددا   .. ورف��ع��ت��ه  ال��وط��ن  خ��دم��ة 
تدمج  الم�����������ارات  دول�������ة  اأن  ع���ل���ى 
تراثها وعاداتها وتقاليدها بالروؤية 

حممد بن زايد يقوم بجولة تفقدية ملهرجان زايد الرتاثي 

حممد بن را�صد يزور مهرجان ال�صيخ زايد للرتاث

•• ابوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام 
الرتاثي  زاي��د  مهرجان  اىل  بزيارة  ام�س  ع�شر  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
2015 الذي يقام يف الوثبة باأبوظبي حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . و�شملت جولة �شموه التي رافقه  بن زايد 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد  فيها �شمو 

�شوؤون الرئا�شة على عدد من الهيئات واملوؤ�ش�شات الوطنية والأجنحة اخلليجية 
ال�شمو  وت��ع��رف �شاحب   . امل��ه��رج��ان  امل�����ش��ارك��ة يف  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية  وال����دول 
ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان من امل�شاركني على اهم املعرو�شات واملنتوجات 
وال�شناعات اليدوية واحلرفية من املن�شوجات والتحف و�شاهد �شموه عددا من 
الفعاليات ال�شعبية امل�شاحبة. وخلل زيارة �شموه عددا من الأجنحة اطلع على 
بلد.  الأ�شيل لكل  املعماري  الطراز  الأج��واء واملكونات الرتاثية مبا حتويه من 
وتعرف �شموه واحل�شور من خللها اإىل وم�شات من حياة ال�شعوب وعاداتهم 

وتقاليدهم وزار �شموه جناح ذاكرة وطن الذي ا�شتلهم بناوؤه من قلعة اجلاهلي 
التاريخية يف الإم��ارات العربية  اأهم املباين  املهيبة يف مدينة العني واح��دة من 
املتحدة والتي بنيت يف العام 1891 وتنب�س جميع قاعات املعر�س بتاريخ دولة 
وتروي  وحا�شرها  ال��دول��ة  ما�شي  من  وم�شرفة  م�شرقة  وب�شفحات  الإم���ارات 
بع�س قاعاته حمطات مهمة من �شري حكام ابوظبي واإجنازاتهم و�شرية املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد رحمه اهلل ومعلومات وافلم وثائقية عن م�شرية الحتاد 
ومراحل قيامه . و اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بفعاليات 

مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي الذي يعك�س مدى تنوع الإرث الإماراتي وتعدده 
وغناه بالبيئة املحلية التقليدية ومت�شك اأبناء الإمارات بهذا الرتاث واملحافظة 
عليه من الندثار وهو ما دعا اليه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه يف احلفاظ على املوروث الإماراتي وت�شجيع الأجيال على التم�شك 
به. وقال �شموه ان املهرجان الذي �شم طيفا وا�شعا من ع��ادات وتقاليد وحياة 
واقامة  والتعارف  التوا�شل  تعزيز  ي�شهم يف  واحد  مكان  وتواجدها يف  ال�شعوب 

الروابط الأخوية والإن�شانية بني خمتلف ال�شعوب والقبائل. 

•• الوثبة-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( يرافقه �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي مهرجان ال�شيخ زايد للرتاث 
الذي حتت�شنه مدينة الوثبة تزامنا مع اإحتفالت دولتنا باليوم الوطني 

الرابع والربعني املجيد.
العربية  اململكة  جناح  بتفقد  املهرجان  اأرج���اء  يف  جولته  �شموه  وا�شتهل   
اجلناح  يف  امل�شوؤولني  من  ومرافقوه  �شموه  ا�شتمع  اإذ  ال�شقيقة  ال�شعودية 
وفولكلورية  وط��ن��ي��ة  �شعبية  م��ن��ت��ج��ات  م��ن  ي��ع��ر���س  م��ا  ح���ول  ���ش��رح  اإىل 
�شعودية تدخل �شمن الرتاث ال�شعودي العريق خا�شة املعامل احل�شارية 

والتاريخية. 

ثم عرج �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دبي على جناح �شلطنة عمان ال�شقيقة واطلع على اأهم املعامل احل�شارية 

والرتاثية الوطنية العمانية.
الحياء  زار  ثم  الماراتية  والتقاليد  الم��ارات  �شموه عند جناح   وتوقف 
الرتاثية الوطنية و�شاهد ما تتميز به من عراقة وب�شاطة العي�س والتكافل 
الجتماعي بني قاطنيها. وتوجه �شموه اإىل جناح اململكة املغربية ال�شقيقة 
ومعامل  �شعبية  و�شناعات  وطنية  منتجات  م��ن  حمتوياته  تفقد  حيث 
ال�شياحية يف  الدول  املغربية يف م�شاف  اململكة  وتاريخية ت�شع  ح�شارية 
العامل ما جعلها وجهة مف�شلة لل�شياح من اإرجاء املعمورة نظرا ملا تزخر 

به من تراث عريق ومقومات �شناعة �شياحية جاذبة.
ثم توقف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم و�شمو ال�شيخ 
بن  �شرور  ال�شيخ  �شمو  يرافقهما  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان 

م�شت�شار  نهيان  اآل  حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  ومعايل  نهيان  ال  حممد 
الهجن  ل�شباقات  الم����ارات  احت��اد  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي 
توقفوا عند جناح الوطن الذي ي�شم مناذج ووثائق تاريخية توؤرخ مل�شرية 
دولتنا النه�شوية وتاريخها احل�شاري العريق وكفاح الجداد والباء من 
تاريخية  حقب  من  ذل��ك  اإىل  وم��ا  ملواطنينا  الكرمية  احلياة  توفري  اأج��ل 
م�شيئة وم�شرفة. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم اأعرب 
عن اعتزازه برتاث دولتنا وثقافة �شعبنا وموروثنا احل�شاري الذي جت�شد 
�شعبنا وق�شة جناح م�شرية  بها  يتميز  التي  والتقاليد  والعادات  القيم  يف 
دولتنا منذ عهد الجداد والباء الذين ا�ش�شوا حل�شارة م�شتقبلية ت�شمل 
دولتنا  م�شاحة  امتداد  على  ومواطنة  مواطن  ولكل  احلياة  جوانب  كافة 
العزيزة. وو�شف �شموه تراثنا اخلالد باأنه مراآة تعك�س �شورة �شعب عربي 

متوت  ل  نخلة  ك��ج��ذور  املعطاءة  الطيبة  الر����س  ه��ذه  يف  متجذر  م�شلم 
منوها �شموه ب��دور الج���داد والب���اء يف احل��ف��اظ على ت��راث ه��ذا ال�شعب 
وهذه الر���س وحر�شهم على حمايته وتناقله بني الجيال ليظل خالدا 
و�شاخما يف او�شاط �شعبنا ميثل له الكربياء وال�شموخ الوطني. واكد �شموه 
والفولكلور  ال�شعر  تت�شمن  التي  الوطنية وثقافتنا  تراثنا هو هويتنا  اأن 
واملو�شيقا والزياء والتاريخ والعادات والدين ال�شلمي الذي بدونه نفقد 
�شنوى  حدث  الرتاثي  زاي��د  ال�شيخ  مهرجان  /ان  �شموه  وختم  كينونتنا. 
اإحياء  التي ت�شعى اىل  الثقافية يف دولتنا  املهرجانات  اأهم  اأحد  مهم وهو 
والباء  للجداد  والثقايف  التاريخي  ب��الرث  يت�شبث  ليظل  �شعبنا  ذاك��رة 
املوؤ�ش�شني ولتبقى الجيال تتناقله من جيل اىل جيل وحتافظ عليه ويف 
نف�س الوقت تتطلع باأنظارها ومتد اأيديها اإىل الثقافات الخرى للتعرف 

عليها وتعريفها بثقافتنا الن�شانية املنفتحة.
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اأخبار الإمارات

اأكد اأن القراءة هي املهارة الأ�سا�سية جليل من العلماء واملفكرين والباحثني واملبتكرين

رئي�س الدولة يوجه باأن يكون 2016 عاما للقراءة 

جمل�س الوزراء يوجه بالبدء يف اإعداد اإطار وطني لتخريج جيل قارئ وتر�صيخ الدولة عا�صمة للمحتوى والثقافة واملعرفة 
•• اأبوظبي-وام: 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
..اأق���ر  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س 
جمل�س الوزراء اإعلن عام 2016 
املجل�س  واأ�����ش����در  ل���ل���ق���راءة  ع���ام���ا 
اإطار  اإع���داد  يف  بالبدء  توجيهاته 
وطني متكامل لتخريج جيل قارئ 
وتر�شيخ الدولة عا�شمة للمحتوى 

والثقافة واملعرفة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجه  وق��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل بال�شكر جلميع 
اجل���ه���ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات وال����دوائ����ر 
والأفراد يف الدولة على م�شاركتهم 
 2015 ع����ام  اإجن�����اح  ال��ف��اع��ل��ة يف 
عاما للبتكار ..موؤكدا �شموه باأننا 
و�شعنا الدولة على امل�شار ال�شحيح 
للبتكار وباأن عجلة البتكار بداأت 
تدور و�شنجني ثمرتها يف القريب 

العاجل باإذن اهلل.
ب��اأن يكون عام  وق��ال �شموه وجهنا 
2016 عاما للقراءة لأن القراءة 
الأ�شا�شية جليل جديد  املهارة  هي 
والباحثني  واملفكرين  العلماء  من 

واملبتكرين .
واأ�شاف �شموه باأن تاأ�شي�س اقت�شاد 
قائم على املعرفة .. وتغيري م�شار 
العلوم  على  قائما  ليكون  التنمية 
ا�شتدامة  وحت��ق��ي��ق   .. والب���ت���ك���ار 
للزدهار يف دولتنا ل يكون باإدمان 
ا�شترياد اخل���ربات م��ن اخل���ارج بل 
بغر�شها يف الداخل ورعايتها حتى 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  وج����ه  وق����د  ه����ذا 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
بت�شكيل جلنة عليا للإ�شراف على 
ع�شويتها  يف  ت�شم  ال���ق���راءة  ع���ام 
املعنيني  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
ك����وزارة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب تنمية 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  املجتمع 
وغ�������ريه�������م ب������الإ�������ش������اف������ة لأه�������م 
امل�شرفة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
على الفعاليات الثقافية واملعرفية 
ل��ن�����ش��ر ثقافة  ال���ه���ادف���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
القراءة بالدولة واجلوائز املتعلقة 
الكتاب  بن�شر  اأو  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
الحتادات  ع��ن  ملمثلني  بالإ�شافة 
املعنية بالكتاب والأدباء والنا�شرين 
الإمارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  مثل 
وغ���ريه���م وذل����ك ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 

�شوؤون جمل�س الوزراء.
و����ش���ت���ق���وم ال��ل��ج��ن��ة ب���و����ش���ع خطة 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة واإط������ار 
ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع على  ����ش���ام���ل  وط����ن����ي 
�شلوكي  تغيري  واإح�����داث  ال���ق���راءة 
القراءة  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ش��ر  جم��ت��م��ع��ي 
يف ك��اف��ة امل��راف��ق وامل��ج��الت ولدى 

جميع الفئات.
كافة  بتن�شيق  اللجنة  �شتقوم  كما 
اجلهود واإطلق املبادرات من اأجل 
الإم������ارات عا�شمة  دول����ة  ت��ر���ش��ي��خ 
املنطقة  يف  وامل���ع���رف���ة  ل��ل��م��ح��ت��وى 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وتنفيذ 
الدولة بتخريج جيل قارئ  رئي�س 
ومطلع ي�شتطيع قيادة تنمية تقوم 

على املعرفة يف الدولة . 

قارئ  متعلم  ج��ي��ل  وتن�شئة  ت��ك��رب 
واعي لتطورات العامل الذي نعي�س 
واأحدث  اأفكاره  باأف�شل  وملم  فيه 

نظرياته يف كافة القطاعات.
وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
وتعزز   .. ال��ع��ق��ول  ت��ف��ت��ح  ال���ق���راءة 
 .. والتوا�شل  والن��ف��ت��اح  الت�شامح 
عن  بعيدا  متح�شرا  �شعبا  وتبني 
الت�شدد والنغلق وهدفنا تر�شيخ 
ثقافية  ع��ا���ش��م��ة  الم������ارات  دول����ة 
تغيري  واح���داث   .. بامتياز  عاملية 
���ش��ل��وك��ي دائ���م .. وحت�����ش��ني ثقايف 

للأجيال القادمة .
مفتاح  ���ش��ي��ب��ق��ى  ���ش��م��وه  واأ�����ش����اف 

وجوائز  ل��ل��ث��ق��اف��ة  وم���ه���رج���ان���ات 
ل�����لأدب�����اء وال�������ش���ع���راء وم����ب����ادرات 
حل��م��اي��ة ال��ل��غ��ة وال��ت�����ش��ج��ي��ع على 
لنكون  موؤهلون  ونحن   .. ال��ق��راءة 
عا�شمة للثقافة والقراءة واملعرفة 

واملحتوى .
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اف 
باأن  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
دول���ة الإم����ارات و�شعت ه��دف��ا لها 
بتغيري  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة  خ����لل 
م�شار التنمية ليكون معتمدا على 
ال��ع��ل��وم وامل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار وباأن 
يتطلب  الكوادر  هذه  ملثل  احلاجة 
للدفع  جمتمعيا  �شلوكيا  تغيريا 

وثقافيا وفكريا .
تتح�شر  بالقراءة  �شموه  واأ���ش��اف 
ويرقى  النفو�س  وتت�شامح  العقول 
واملوظف  امل���دارك  وتتو�شع  الفكر 
ال��ق��ارىء خ��ري م��ن ال���ذي ل يقراأ 
.. وال���ط���ال���ب ال����ق����ارىء خ���ري من 
الطالب الذي ل يقراأ .. واملجتمع 
املتعلم املطلع هو جمتمع حم�شن 
ومتطور ومواكب للعامل من حوله 
.. نريد القراءة يف كل بيت واأ�شرة 
اأي  .. ويف  .. وم��ع كل طفل و�شاب 
و�شركة  وه��ي��ئ��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  وزارة 
املدار�س واجلامعات  .. ويف  خا�شة 
النقل  وو�شائل  التجارية  وامل��راك��ز 

و�شيبقى   .. ال��ع��ل��م  ه���و  الزده�������ار 
مفتاح العلم هو القراءة .. و�شتبقى 
اأول ر�شالة من ال�شماء للأر�س هي 

اقراأ .
ال�شمو  �شاحب  وج��ه  ناحيته  م��ن 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بالبدء 
يف تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل عرب  رئ��ي�����س 
اإع��داد اإط��ار وطني �شامل لتخريج 
جيل قارئ وتر�شيخ الدولة عا�شمة 

للمحتوى والثقافة واملعرفة.
وقال �شموه لدينا معار�س للكتاب 

واملعرفة  ال���ق���راءة  ن��ح��و  ب��اأج��ي��ال��ن��ا 
والط�������لع ل��ت��خ��ري��ج اأج����ي����ال من 

العلماء والباحثني .
واملفكرون  ال��ع��ل��م��اء  ���ش��م��وه  وق����ال 
ينزلون  ل  واملبتكرون  والباحثون 
من ال�شماء .. بل يتم رفع بنيانهم 
من الأر�س .. واأقوى قاعدة يرتفع 
القراءة  ح��ب  ه��ي  ال��ب��ن��ي��ان  عليها 
و�شغف املعرفة .. الأجيال احلالية 
ت��ع��اين م���ن اأزم�����ة ق�����راءة واط���لع 
عندما  اأنف�شنا  جن��ام��ل  ل  ون��ح��ن 
يتعلق الأمر بتطوير هذه الأجيال 
جيل  بتخريج  معنية  واحل��ك��وم��ة 
لغويا  م��ث��ق��ف وحم�����ش��ن  ق������ارىء 

اجلن�شيات  ول��ك��ل  ال��ل��غ��ات  وب��ك��اف��ة 
قارئا  جمتمعا  نكون  اأن  هدفنا   ..
املهارة  ه��ي  وال���ق���راءة   .. م��ت��ط��ورا 
ال�شا�شية لأي �شعب يريد احلفاظ 
على تطور اأفراده وزيادة معارفهم 

با�شتمرار .
الإمارات  وقال �شموه نريد لدولة 
اأن تكون منارة للعلم واملعرفة كما 
وبغداد  وغرناطة  الأندل�س  كانت 
كانت  التي  وغريها من احلوا�شر 
م�����ش��درا ل��ل��ت��ن��وي��ر وامل��ع��رف��ة على 
ونحن   .. ع����دي����دة  ق������رون  م�����دى 
من  وواثقون  وم�شتعدون  ق��ادرون 

قدرتنا على حتقيق ذلك .

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما باإن�صاء جائزة ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة
•• دبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي مر�شوم رقم 36 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  جائزة  باإن�شاء   2015 ل�شنة 
بهدف ت�شجيع املعنيني والعاملني يف جمال املعرفة وحتفيزهم على الإبداع 

والبتكار يف تطوير م�شارات نقل ون�شر واإمناء املعرفة حول العامل.
تكرمي  اإىل  للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 
واجلهات  الأف����راد  وحتفيز  املعرفة  جم��ال  يف  املتميزة  امل�شاهمات  اأ���ش��ح��اب 
واإر�شاء  والبتكار  الإب��داع  دبي وخارجها على  اإم��ارة  داخل  العامة واخلا�شة 
دعائم املعرفة .. كما تهدف اجلائزة اإىل امل�شاهمة يف بناء اقت�شاد املعرفة على 

امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل وتعميق الثقافة املعرفية واملحافظة على 
املنجزات الفكرية والإبداعية.

ون�س املر�شوم على اأن متنح اجلائزة يف �شهر دي�شمرب من كل عام ويتم منح 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وتتوىل  دبي  حاكم  من  بقرار  اجلائزة 
املوؤ�ش�شة  ت��ويل  جانب  اإىل  للفائزين  اجلائزة  منح  اإج���راءات  على  الإ���ش��راف 
الحتفال  تنظيم  على  والإ���ش��راف  للجائزة  والفني  الإداري  الدعم  تقدمي 

الذي متنح خلله اجلائزة.
كما ن�س املر�شوم على حتديد رئي�س املوؤ�ش�شة رئي�شا للجائزة ي�شدر النظام 
على  املر�شوم  ..ون�س  املر�شوم  اأحكام  لتنفيذ  اللزمة  وال��ق��رارات  الأ�شا�شي 

ت�شكيل جمل�س اأمناء للجائزة وتعيني اأمني عام لها.
جمل�س  اجلائزة  اإدارة  يتوىل  اأن��ه  املر�شوم  ذكر  اجلائزة  ب��اإدارة  يتعلق  وفيما 

اأمناء يتاألف من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�شاء من ذوي اخلربة 
والخت�شا�س يف املجال الأكادميي واملعريف يتم تعيينهم بقرار ي�شدره حاكم 

دبي ملدة ثلث �شنوات قابلة للتجديد.
اعتماد  يف  تتج�شد  والتي  و�شلحياته  املجل�س  اخت�شا�شات  املر�شوم  وح��دد 
ال�شيا�شة العامة للجائزة وخططها ال�شنوية يف �شوء الأه��داف املحددة لها 
اجلهات  اإىل  ورفعهما  اخلتامي  وح�شابها  للجائزة  ال�شنوية  املوازنة  واإق��رار 
لعمل  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  اإق����رار  ج��ان��ب  اإىل  لع��ت��م��اده��ا  الإم����ارة  يف  املخت�شة 
يتم  التي  والأ�ش�س  املعايري  واإق��رار  الرئي�س لعتمادها  اإىل  ورفعها  اجلائزة 
اإىل  ورفعها  املختلفة  جمالتها  يف  باجلائزة  الفائزين  اختيار  اأ�شا�شها  على 

الرئي�س لعتمادها.
واملنا�شبات  املواعيد  حتديد  املجل�س  و�شلحيات  اخت�شا�شات  تت�شمن  كما 

والتحكيمية  ال�شت�شارية  اللجان  وت�شكيل  اجلائزة  منح  خللها  يتم  التي 
وفرق العمل املتخ�ش�شة وفق متطلبات اجلائزة بالإ�شافة اإىل اإعداد قائمة 
باأ�شماء املر�شحني لنيل اجلائزة ورفعها اإىل حاكم دبي لعتمادها بجانب اأي 

مهام اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف اجلائزة.
يتم  املجل�س  اأع�شاء  ع��ام من بني  اأم��ني  للجائزة  �شيكون  اأن��ه  املر�شوم  وذك��ر 
املهام  العام  الأم��ني  ويتوىل  اأمناء اجلائزة  رئي�س جمل�س  بقرار من  تعيينه 

وال�شلحيات التي من �شاأنها تعزيز مكانة اجلائزة اإداريا وعامليا.
واأو�شح املر�شوم فيما يتعلق ببند ا�شتحقاق اجلائزة اأنه يجوز منحها للأفراد 
واجلهات العامة واخلا�شة ممن تتوافر فيهم �شروط ا�شتحقاقها كما يجوز 
توافرت  اإذا  �شابقة  دورة  بها يف  الفائزة  اأو اجلهة  الفرد  ل��ذات  اجلائزة  منح 

فيهما �شروط ا�شتحقاقها.

خليفة يوؤكد: 

القراءة  هو  العلم  مفتاح  و�سيبقى   .. العلم  هو  الزدهار  مفتاح  • �سيبقى 
.. و�ستبقى اأول ر�سالة من ال�سماء للأر�س هي اقراأ 

اقت�ساد قائم على املعرفة .. وتغيري م�سار التنمية ليكون قائما  • تاأ�سي�س 
على العلوم والبتكار يتطلب تن�سئة جيل قارئ واع لتطورات العامل من حوله 

 .. والتوا�سل  والنفتاح  الت�سامح  وتعزز   .. العقول  تفتح  • القراءة 
وتبني �سعبا متح�سرا بعيدا عن الت�سدد والنغلق

واحداث   .. بامتياز  عاملية  ثقافية  عا�سمة  المارات  دولة  • تر�سيخ 
تغيري �سلوكي دائم .. وحت�سني ثقايف للأجيال القادمة

حممد بن را�سد: 
بنيانهم  رفع  يتم  بل   .. ال�سماء  من  ينزلون  ل  واملبتكرون  والباحثون  واملفكرون  • العلماء 

من الأر�س .. واأقوى قاعدة يرتفع عليها البنيان هي حب القراءة و�سغف املعرفة

الطالب  من  خري  القارىء  والطالب   .. يقراأ  ل  الذي  من  خري  القارىء  • املوظف 
الذي ل يقراأ .. واملجتمع املتعلم املطلع هو جمتمع متطور

بتخريج  معنية  واحلكومة  واإطلع  قراءة  اأزمة  من  تعاين  احلالية  • الأجيال 
جيل قارىء وحم�سن لغويا وثقافيا وفكريا

وال�سعراء  للأدباء  وجوائز  للثقافة  ومهرجانات  للكتاب  معار�س  • لدينا 
ومبادرات حلماية اللغة والت�سجيع على القراءة.. ونحن موؤهلون لنكون عا�سمة 

للثقافة والقراءة واملعرفة واملحتوى
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اإقبال كبري على جناح نادي �صقاري االإمارات يف مهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي 
•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ زاي��د الرتاثي الذي  ن��ادي �شقاري الإم��ارات يف مهرجان  ي�شارك 
ي�شتمر حتى 12 دي�شمرب اجلاري مبدينة الوثبة باإمارة اأبوظبي وذلك 
بجناح مميز ي�شتهدف تعريف الآلف من الزوار باأهدافه يف �شون الرتاث 

الثقايف واحلفاظ على التقاليد الأ�شيلة.
وي�شتعر�س النادي اأدوات ال�شقارة القدمية ويقدم برامج م�شورة للنا�شئة 
عرب  امل�شتدام  وال�شيد  ال�شقارة  ممار�شة  ومبادئ  ال�شقور  رعاية  حول 
الفر�شة  اإتاحة  تفاعلية ف�شل عن  وتعليمية  تثقيفية  و�شائل  ا�شتخدام 
داخل  التذكارية  ال�شور  للتقاط  عموما  واجلمهور  وال�شياح  للأطفال 

اجلناح مع ال�شقارين ب�شحبة العديد من اأنواع ال�شقور امل�شتخدمة.

وي�شم جناح نادي �شقاري الإمارات اأر�شيف ال�شقارة يف ال�شرق الأو�شط 
ن��ادرة من  ي�شتمل على جمموعة  وال��ذي  العربية والإجنليزية  باللغتني 

املخطوطات والكتب التاريخية.
ويهدف الأر�شيف حلفظ كل الن�شخ املتبقية من الر�شائل القدمية حول 
ال�شقارة حتى تلك املت�شررة اأو غري الكاملة حيث يعود تاريخ ال�شقارة ل� 

الأقل. على  عام   4000
وفرا�شة  لل�شقارة  زاي��د  بن  حممد  مدر�شة  ل�  للرتويج  النادي  ي�شعى  و 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو   2014 دي�شمرب  اأعلن عنها يف  التي  ال�شحراء 
�شقاري  ن��ادي  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د 
الإمارات والتي �شوف ت�شاهم يف زيادة الوعي بقيمة ال�شقارة كرتاث وفن 
اإن�شاين م�شرتك.. وتهدف لغر�س املبادئ واملمار�شات ال�شحيحة لل�شقارة 

العربية يف الن�سء والرتويج للتقاليد امل�شتدامة لل�شقارة العربية ون�شر 
مبادئ واأخلقيات ال�شقارة العربية على امل�شتوى العاملي وتعزيز الطابع 
اإمارة  يف  مهمة  وثقافية  تراثية  كواجهة  وتقدميها  لل�شقارة  ال��رتاث��ي 

ابوظبي.
و ي�شتعر�س جناح نادي �شقاري الإمارات جهود مركز ال�شلوقي العربي 
باأبوظبي والذي يهدف للحفاظ على التقاليد العربية العريقة يف اقتناء 
كلب ال�شيد ويقدم الرعاية والعديد من اخلدمات املتخ�ش�شة لأع�شاء 
النادي وكلبهم ويعترب اأول مركز من نوعه يف منطقة اخلليج العربي 
وال�شرق الأو�شط متخ�ش�س يف اقتناء اأف�شل الأن�شال من كلب ال�شيد 

العربية الأ�شيلة.
ل��ن��ادي �شقاري  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ن�����ش��وري  م��اج��د علي  م��ع��ايل  اأك���د  و 

اأهمية م�شاركة النادي يف مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي الذي  الإم��ارات 
تبواأ مكانة مرموقة خلل فرتة ق�شرية على خارطة املهرجانات الرتاثية 

يف دولة الإمارات وجنح يف ا�شتقطاب الآلف من ال�شياح والزوار.
الإم��ارات تتمثل يف تعزيز ال�شيد  اأه��داف نادي �شقاري  اأهم  اأن  واأو�شح 
وتطوير  واق��رتاح  الوطني  للرتاث  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  بال�شقور 
وتطوير  وتعزيز  وا�شتدامتها  ال�شقارة  ل�شون  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
واإبراز  ال�شقور والطرائد  وا�شتدامة  بال�شقور وت�شجيع  ال�شيد  مناطق 
الطابع الرتاثي لل�شقارة وتقدميه كواجهة �شياحية للإمارة اإ�شافة اإىل 
متثيل �شقاري الإمارات يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية والعمل 
ال�شرتاتيجية  وتنفيذ  ودع��م  و�شع  يف  لل�شقارة  العاملية  ال��راب��ط��ة  م��ع 

العاملية لل�شقارة. 

ملك املغرب وحممد بن زايد يوجهان بتمديد فعاليات معر�س اال�صبوع املغربي الرتاثي حتى 26 دي�صمرب
•• اأبوظبي-وام:

ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���ش��اح��ب اجلللة 
اململكة  ملك  ال�شاد�س  حممد  امللك 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شقيقة  الغربية 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اللجنة  اأع��ل��ن��ت  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ال�شبوع  مل��ع��ر���س  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
فرتة  متديد  عن  ال��رتاث��ي  املغربي 
فعاليات املعر�س حتى 26 دي�شمرب 
اجل���اري بعد اأن ك��ان م��ق��ررا ل��ه اأن 
اجلاري  دي�شمرب   11 ي��وم  يختتم 
الثقايف  ال���ب���ع���د  لأه����م����ي����ة  وذل�������ك 
والرتاثي يف تعزيز وتوطيد اأوا�شر 
ال��ع��لق��ات وال��ت��ع��اون ب��ني ال�شعبني 
ب�شكل  الفر�شة  واإت��اح��ة  ال�شقيقني 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جلميع  اأك���رب 
وثقافة  ح�������ش���ارة  ع��ل��ى  ل���لط���لع 

املغرب وتاريخه العريق.
لفعاليات  الفتتاحي  اليوم  و�شهد 
وح�شورا  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  امل��ع��ر���س 
ج���م���اه���ريي���ا مم���ي���زا ت���رج���م مدى 
تفاعل جمتمع المارات واهتمامه 
الكبري  ودوره���ا  والثقافة  ب��ال��رتاث 
�شعوب  ب���ني  ال���ت���وا����ش���ل  ت��ن��م��ي��ة  يف 

العامل.
من جهته تقدم �شعادة مطر �شهيل 
الوطني  املجل�س  ع�شو  اليبهوين 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  الحت������ادي 
املغربي  ال���ش��ب��وع  مل��ع��ر���س  املنظمة 
ال�شكر  اآي�������ات  ب���اأ����ش���م���ى  ال����رتاث����ي 
اململكة  م��ل��ك  جل���لل���ة  وال��ت��ق��دي��ر 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شقيقة  املغربية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
بتمديد  ال�����ش��دي��دة  وتوجيهاتهما 
تاريخ  اإىل  املعر�س  فعاليات  ف��رتة 
26 دي�شمرب اجلاري والتي �شيكون 
لها الأثر الكبري يف حتقيق النجاح 
وال��ت��م��ي��ز جل��م��ي��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

ي�شمها املعر�س يف اأروقته.
البلدين  اأن توجيهات قيادات  واأكد 
الثقافة  اأهمية  على  تدل  احلكيمة 
املجتمعات  ت���ن���وي���ر  يف  وال���������رتاث 
وت���ع���زي���زه���ا ك��ل��غ��ة ال���ت���وا����ش���ل بني 
متديد  اأن  اىل  م�����ش��ريا  الج����ي����ال 
ال���زوار من  �شيتيح جلميع  ال��ف��رتة 
اأجيال  وك��اف��ة  ومقيمني  مواطنني 
ب�شكل  ال��ت��ع��رف  الم�����ارات  جمتمع 
املغرب  ح�شارة  مكونات  على  اأك��رب 
موروثات  من  ت�شمه  وما  ال�شيلة 
بالتوجيهات  م�������ش���ي���دا  امل����ا�����ش����ي 
احل���ك���ي���م���ة ال����ت����ي حت����ر�����س دائ���م���ا 
وب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال���رتاث 

العربي واحلفاظ على م�شريته.
اأي�شا  ال�����ش��ك��ر  ال��ي��ب��ه��وين  ت��وج��ه  و 
حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  ل�شمو 
املنطقة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

واملوؤكد  احل��ا���ش��ر  وح��ت��ى  امل��ا���ش��ي 
اأن���ه���ا ���ش��ت�����ش��ت��م��ر يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ما 
يعك�س النقلة النوعية التي تعي�شها 
ال���ب���ل���دي���ن يف كل  ب����ني  ال����ع����لق����ات 
العلمية  امل���ج���الت  ب��ج��م��ي��ع  ح��ق��ب��ة 
جميع  ويف  والثقافية  والقت�شادية 

املجالت الأخرى.
�شعادة عي�شى حمد  من جهته قدم 
اأبو �شهاب �شفري الدولة ال�شابق يف 
الر�شيدة  للقيادة  التهنئة  امل��غ��رب 
اليوم  مبنا�شبة  الإم������ارات  و���ش��ع��ب 
هذه  اأن  م��ع��ت��ربا  ال�44  ال��وط��ن��ي 
ق��ل��وب اجلميع  ال��ع��زي��ز على  ال��ي��وم 
ياأتي و�شط تلحم القيادة وال�شعب 
و���ش��ه��د ت��ف��اع��ل ك��ب��ريا م���ن جميع 

قطاعات املجتمع.
ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  بو�شهاب  وتقدم 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
امل����ل����ك حممد  ال�����دول�����ة وج����لل����ة 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ال�����ش��اد���س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�شلحة ودورهم الريادي يف تعزيز 
يعود  التي  البلدين  بني  العلقات 
تاريخها اإىل عقود طويلة.. معتربا 
اأن تطورها الدائم ما هو اإل ثمار ملا 
غرزه املغفور لهما باإذن اهلل ال�شيخ 
وامللك  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 

احل�شن الثاين رحمهما اهلل.
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  بو�شهاب:  وق��ال 
زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان م��وؤ���ش�����س وباين 
املغرب  ك��ان يحب  الم���ارات  نه�شة 
واأر�����ش����ه����ا و���ش��ع��ب��ه��ا وه�����م اأح���ب���وه 
والعلقات بني البلدين ال�شقيقني 
ترتكز على التاريخ الواحد والهدف 
واملودة  امل�شرتك  وامل�شري  ال��واح��د 
ال�����ش��ادق��ة وان��ع��ق��اد اأ���ش��ب��وع الرتاث 
مع  وبالتزامن  اأبوظبي  يف  املغربي 
اليوم الوطني لدولة الإمارات ما هو 
اإل تعبري �شادق عن املحبة الكبرية 
على  وت��اأك��ي��د  البلدين  تربط  التي 
تربطهما.  التي  القوية  العلقات 
و���ش��ك��ر ���ش��ف��ري ال���دول���ة ال�����ش��اب��ق يف 
والوفد  املغرب  املغرب جللة ملك 
امل����راف����ق ل����ه ع���ل���ى م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
اح��ت��ف��الت ال��ب��لد ب��ال��ي��وم الوطني 
والتقدير  بال�شكر  متقدما  ال�44 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
واهتمامه  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزي���ر 
الكبري وا�شرافه املبا�شر على انعقاد 
املزيد  متمنيا  امل��ع��ر���س..  فعاليات 
من الزده���ار والتقدم وك��ل ما من 
اأن يجعل البلدين ال�شقيقني  �شاأنه 
م����ن����ارات ل��ل��ح�����ش��ارة وال���ت���ق���دم يف 

العامل. 

بن  ه���زاع  ال�شيخ  و���ش��م��و  ال�شرقية 
اآل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار الأم����ن  زاي����د 
املجل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال���وط���ن���ي 
والأمري  اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي 
نهيان  ال�شيخ  و�شمو  ر�شيد  م��ولي 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د ب��ن �شلطان 
اخل���ريي���ة  ل����لأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال�شيخ  �شمو  والفريق  والإن�شانية 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن زايد 
اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب م�����ش��ت�����ش��ار الأم���ن 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��ام��د 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
وذوي الحتياجات اخلا�شة ومعايل 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  وم��ع��ايل  امل��ج��ت��م��ع 
دائرة  رئي�س  نهيان  اآل  بن طحنون 
والتعرف  الفتتاح  حل�شور  النقل 
عريق  ث��ق��ايف  اإرث  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع���ن 
ال�شعبية  ال����ف����ن����ون  ف���ي���ه  مت����ت����زج 

بال�شخ�شية املغربية املميزة.
اأن ح�شور �شاحب  اليبهوين  واأك��د 
اجل��لل��ة امل��ل��ك حممد ال�����ش��اد���س و 
اف��ت��ت��اح ه���ذا ال���ش��ب��وع ال����ذي ياأتي 
الدولة  اح��ت��ف��الت  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
والأربعني  ال��راب��ع  الوطني  باليوم 
الإماراتية  العلقات  عمق  يعك�شان 
رعاية  اأن  ع���ل���ى  و�����ش����دد  امل���غ���رب���ي���ة 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل واأخيه �شاحب اجلللة 
امللك حممد ال�شاد�س لهذا احلدث 

وفنية وفلكلورية وغذائية ويعك�س 
املغربية  ال���ث���ق���اف���ة  مم���ي���ز  ب�����ش��ك��ل 

ال�شاربة يف القدم.
بتزامن  �شعادته  اليبهوين  وج���دد 
اإق����ام����ة ه����ذا ال���ك���رن���ف���ال ال���رتاث���ي 
باليوم  الح���ت���ف���الت  م���ع  امل��غ��رب��ي 
الوطني للدولة مو�شحا اأنه مدخل 
اململكة  ت��اري��خ  ع��ل��ى  للتعرف  ج��ي��د 
املتنوع  وتراثها  ال�شقيقة  املغربية 
�شامل  م��ع��ر���س  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا وه���و 
التاريخ  ع��ن  ل�����زواره  ف��ك��رة  يعطي 
وال���ف���ن امل��غ��رب��ي وب��ع�����س الأل���ع���اب 
والألعاب  التحف  بجانب  الرتاثية 
امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ع���ن امل����وروث 
املغربية  وامل��اأك��ولت  الكبري  الثقايف 
وم���ن ه��ن��ا ي���ربز ال��ت��ن��وع ال��ك��ب��ري يف 
هذا املعر�س الذي �شيكون منا�شبة 
اأبوظبي  العا�شمة  جيدة للأ�شر يف 
وال���دول���ة ل��زي��ارت��ه وال��ت��ع��رف على 
ال�شقيق  امل��غ��رب��ي  ال�����ش��ع��ب  ث��ق��اف��ة 
�شتكون  وال���ف���ع���ال���ي���ات  وال����ع����ري����ق 
والهتمام  باملتابعة  وجديرة  �شيقة 
اأبوظبي  وب��ن��ادي  املعر�س  يف  ���ش��واء 

للفرو�شية.
بجانب  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن  اإىل  ون�����وه 
جيدة  فر�شة  تعد  امل��ت��ع��ددة  قيمها 
ل��ل��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
جوانب مهمة من �شاأنها اأن ترتقي 
متميز  ب�شكل  وتوطدها  بالعلقات 
وه�����و ال����ه����دف الأ����ش���م���ى م����ن مثل 
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ت���ي ت��ع��د من 
اأوا�شر  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأه����م 
العربية  ال�����ش��ع��وب  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل 
البع�س  بع�شها  من  قربا  وتزيدها 
املغربي  العر�س  ونحن �شعداء بهذا 
للجميع  ونتمنى  والرتاثي  الثقايف 

متابعة ممتعة لفعالياته.
ال�شقيقة  املغربية  اململكة  اإن  وق��ال 
بجذورها  ت�شرب  بح�شارة  ت��زخ��ر 
ال��ع��رب��ي والتي  ال��ت��اري��خ  اأع��م��اق  يف 
ثقايف  ارث  �شاحبة  لتكون  اأهلتها 

ال�شبوع املغربي الرتاثي واحلر�س 
علي ح�شور التبوريدة.

�شعادة  رف����ع  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ي��اق  يف  و 
�شاحب  م�شت�شار  احل��و���ش��ن��ي  ع��ل��ي 
ل�شوؤون  اأبوظبي  عهد  ويل  ال�شمو 
املغرب اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حممد  امل��ل��ك  وج��لل��ة  اهلل  حفظه 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ال�����ش��اد���س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�شلحة ودورهم الريادي يف تعزيز 
يعود  التي  البلدين  بني  العلقات 
معتربا  طويلة  عقود  اإىل  تاريخها 
اأن تطورها الدائم ما هو اإل ثمار ملا 
غرزه املغفور لهما باإذن اهلل ال�شيخ 
وامللك  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 

احل�شن الثاين رحمهما اهلل.
ل�شاحب  الكرمية  ال��رع��اي��ة  وث��م��ن 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
امللك  اجل����لل����ة  ����ش���اح���ب  واأخ����ي����ه 
اململكة  ع���اه���ل  ال�������ش���اد����س  حم���م���د 
امل���غ���رب���ي���ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة الإم��������ارات 
الرتاثي  املغربي  الأ�شبوع  معر�س 
وال�����������ذي حت���ت�������ش���ن���ه ال���ع���ا����ش���م���ة 
اأب����وظ����ب����ي خ�����لل ال����ف����رتة م����ن 4 
اأبوظبي  مبركز  دي�شمرب   11 اإىل 
اأبوظبي  ونادي  للمعار�س  الوطني 
واهتمام  متابعة  ظل  يف  للفرو�شية 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة الذي تقدم له 
على  والتقدير  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى 
كافة  لت�شهيل  امل�����ش��ت��م��رة  متابعته 
الم��ك��ان��ي��ات لإجن�����اح ه���ذا احلدث 

الثقايف الرتاثي. 
ال�شمو ويل  م�شت�شار �شاحب  واأك��د 
اأبوظبي ل�شوؤون املغرب متانة  عهد 

عمق  على  تاأكيد  اإل  هو  ما  الكبري 
ال��ع��لق��ات الأخ��وي��ة ب��ني الدولتني 
ال�����ش��ق��ي��ق��ت��ني ورغ����ب����ة ال���ق���ي���ادة يف 
الدولتني على تعزيز هذه العلقة 
هذه  اأن  اىل  م�شريا  اأك���رب..  ب�شكل 
خللها  م���ن  ت��ت��ج�����ش��د  ال���ع���لق���ات 
والت�شامن  الأخ����وة  اأ���ش��ك��ال  اأج��م��ل 
واأو�شح  ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
اأن ه���ذه ال��ع��لق��ات امل��م��ي��زة ت���زداد 
الروؤى  بف�شل  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  ق��وة 
ال�شديدة للقيادة احلكيمة للبلدين 

ال�شقيقني.
واأ�شاد مبتابعة واهتمام �شمو ال�شيخ 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون 
ال��رئ��ا���ش��ة وت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه التي 
كان لها الث��ر الكبري يف جناح هذا 

املحفل الثقايف الرتاثي.
وقال اإن احت�شان اأبوظبي للأ�شبوع 
املغربي الرتاثي ما هو اإل دليل على 
عمق ومتانة العلقة بني ال�شعبني 
التوا�شل  يف  ومن�����وذج  ال�����ش��ق��ي��ق��ني 
اللتني  ال����دول����ت����ني  ب����ني  ال���ث���ق���ايف 
على  من��وذج��ي��ة  ب��ع��لق��ات  تتمتعان 
ك��ل ال�����ش��ع��د م��ع��ت��ربا اأن م��ث��ل هذه 
الأخوة  اأوا�شر  الفعاليات تعزز من 
بالعلقات  وت��رت��ق��ي  الأ���ش��ق��اء  ب��ني 
خلل  م��ن  ال�شعبي  ال�شعيد  على 
الأ�شقاء  وت���راث  بثقافة  التعريف 
باملغرب وهو تراث غني يجمع بني 

التنوع والأ�شالة العربية. 
الثقايف ميثل  امللتقى  ه��ذا  اأن  واأك��د 
مواطنني  للجميع  طيبة  منا�شبة 
وم��ق��ي��م��ني ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال����رتاث 
التي  الفعاليات  خلل  من  املغربي 
الوطني  اب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  تنظم 
للمعار�س ونادي اأبوظبي للفرو�شية 
يف حدث ميثل قيمة ثقافية ويعك�س 
ح�شارة اململكة املغربية ال�شقيقة .. 
يف  الذواق  ك��اف��ة  يلبي  اأن���ه  اأن  كما 
وثقافية  ت��اري��خ��ي��ة  امل��ج��الت  �شتى 

م���ت���ن���وع ج���ع���ل م���ن���ه���ا دول�������ة غنية 
التاريخي  وامل���������وروث  ب����امل����ف����ردات 
والتي  ب��ه��ا  اخل���ا����س  واحل�������ش���اري 
ترجع اىل ا�شت�شافتها للعديد من 
التي قدمت  والهجرات  احل�شارات 
المر  الجت��اه��ات  جميع  من  اليها 
الذي كان له تاأثريه على الرتكيبة 
الجتماعية والثقافية يف هذا البلد 

ال�شقيق.
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  اأن  واأو�������ش������ح 
ال�����ش����ب����وع امل����غ����رب����ي ال�����رتاث�����ي يف 
اق�شام  ل��ث��لث��ة  ت��ن��ق�����ش��م  اأب���وظ���ب���ي 
يف  فعالياتهما  ت��ق��ام  منها  ق�شمان 
للمعار�س  الوطني  ابوظبي  مركز 
الأول  ال��ق�����ش��م  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت��ن��اول 
امل��غ��رب��ي ويعر�س  ال��ف��ن  ال��ت��اري��خ و 
املغربية  اللوحات  و  التحف  خلله 
املغرب  ب����رتاث وث��ق��اف��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
اأان�شطة  الثاين  الق�شم  فيما ي�شمل 
ال��رتاث الثقايف املغربي  متنوعة يف 
الق�شم  فعاليات  �شتقام  امل��ق��اب��ل  يف 
الثالث من املعر�س يف نادي اأبوظبي 
للفرو�شية و�شتكون خم�ش�شة لفن 
ريا�شيا  فنا  تعد  وال��ت��ي  التبوريدة 
املغربية  ال���ف���رو����ش���ي���ة  ف���ن���ون  م����ن 
تاريخها  ي��رج��ع  وال��ت��ي  التقليدية 
امليلدي  القرن اخلام�س ع�شر  اإىل 
الفتتاحي  العر�س  اإىل  م�شريا   ..
رائعا  ج��اء  للتبوريدة  الأول  اأم�����س 
و�شد انظار احل�شور خا�شة و�شكل 
عريقة  فلكلورية  احتفالية  لوحة 
البارود  امل��غ��ارب��ة وه��ي متجد  ل��دى 
وال���ب���ن���دق���ي���ة ال����ت����ي ت�����ش��ك��ل ج����زءا 
م��ه��م��ا م��ن ال��ع��ر���س ال����ذي يقدمه 
ينتهي  ع��ن��دم��ا  خ��ا���ش��ة  ال��ف��ر���ش��ان 
مدوية  واح������دة  ب��ط��ل��ق��ة  ال���ع���ر����س 
تدريبية  بح�ش�س  م�شبوقة  تكون 
على  اخليول  تروي�س  خللها  يتم 
ط��ري��ق��ة دخ�����ول امل�����ي�����دان.. ووج���ه 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  لكل  ال��دع��وة 
بفعاليات  ل��ل���ش��ت��م��ت��اع  ال���دول���ة  يف 

ال���ع���لق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة والأخ���وي���ة 
التي جتمع دولة الإم��ارات العربية 
جميع  يف  املغربية  باململكة  املتحدة 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت 
وال�شياحية  والعلمية  والإعلمية 
تزامن  اأن  اىل  م�����ش��ريا  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
اإقامة الأ�شبوع املغربي الرتاثي مع 
اح��ت��ف��الت ال��ب��لد ب��ال��ي��وم الوطني 
متانة  على  توؤكد  والأربعني  الرابع 
ال�شعبني  ب���ني  ال��وث��ي��ق��ة  ال���رواب���ط 

ال�شقيقني.
ونوه اإىل اأن احت�شان نادي اأبوظبي 
فنون  ل����ش���ت���ع���را����س  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
ريا�شيا  فنا  تعد  وال��ت��ي  التبوريدة 
املغربية  ال���ف���رو����ش���ي���ة  ف���ن���ون  م����ن 
تاريخها  ي��رج��ع  وال��ت��ي  التقليدية 
امليلدي  القرن اخلام�س ع�شر  اإىل 
على  للتعرف  �شانحة  فر�شة  ميثل 
التي  امل���غ���رب���ي���ة  ال���ف���ل���ك���ور  ل����وح����ات 
بجانب  والبندقية  ال��ب��ارود  متجد 
التعريف بالثقافة والرتاث املغربي 
العريق باعتباره مكونا من املكونات 
والتي  املغربية  للهوية  الأ�شا�شية 
تعد ركنا اأ�شيل يف تاريخ وح�شارة 

املغرب.
ال�����ش��ي��خ زايد  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اإن  وق����ال 
نه�شة  وب��اين  موؤ�ش�س  �شلطان  ب��ن 
المارات كان يحب املغرب واأر�شها 
و�شعبها وهم اأحبوه والعلقات بني 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني ت��رت��ك��ز على 
ال��ت��اري��خ ال��واح��د وال��ه��دف الواحد 
ال�شادقة  وامل��ودة  امل�شرتك  وامل�شري 
املغربي  ال�����رتاث  اأ���ش��ب��وع  وان��ع��ق��اد 
اأب��وظ��ب��ي وب��ال��ت��زام��ن م��ع اليوم  يف 
الوطني لدولة الإم��ارات ما هو اإل 
الكبرية  امل��ح��ب��ة  ع��ن  ���ش��ادق  تعبري 
على  وت��اأك��ي��د  البلدين  تربط  التي 

العلقات القوية التي تربطهما.
و اأو�شح اأن تنظيم فعاليات الأ�شبوع 
بح�شور ملك املغرب اأمر يعرب عن 
ال�����روؤى امل�����ش��رتك��ة امل��ت��وا���ش��ل��ة من 

برعاية حممد بن را�سد 

املنتدى اال�صرتاتيجي العربي ي�صت�صرف م�صتقبل املنطقة والعامل يف 2015
•• دبي -وام:

نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بتوجيهات ورعاية �شاحب 
اللجنة  ..اأعلنت  اهلل  رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
املنظمة للمنتدى ال�شرتاتيجي العربي عن انطلق اأعمال الدورة الثامنة 

للمنتدى يوم 15 دي�شمرب املقبل بدبي.
واملحللني  واخل�����رباء  امل��ف��ك��ري��ن  ك��ب��ار  م��ن  جم��م��وع��ة  امل��ن��ت��دى  وي�شت�شيف 
وحتليل  وق��راءة  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اأج��ل  من  والقت�شاديني  ال�شيا�شيني 
يف  وال�شيا�شي  القت�شادي  امل�شتويني  على  ال��ع��امل  ت��واج��ه  التي  التحديات 
2016. و���ش��رح م��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون  ع��ام 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التنفيذي  املكتب  رئي�س  ال����وزراء  جمل�س 
ال�شرتاتيجي  للمنتدى  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
العربي باأن تنظيم الدورة الثامنة للمنتدى ياأتي حتقيقا للروؤية احلكيمة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اإىل  العاملية  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل من حيث تنامي احلاجة  جمل�س 
و�شع  على  العمل  ل�����ش��رورة  ال��دائ��م  �شموه  وت��اأك��ي��د  للم�شتقبل  التخطيط 
�شيناريوهات متعددة وبديلة لكافة اخلطط ق�شرية ومتو�شطة املدى على 
متغريات  من  العامل  ي�شهده  ملا  نتيجة  والقت�شادي  ال�شيا�شي  ال�شعيدين 
اأبعادها والوقوف على متطلبات مواجهة خمتلف  �شريعة ت�شتوجب درا�شة 
دولة  يف  اإننا  القرقاوي  معايل  واأ�شاف  ودوليا.  اإقليميا  النا�شئة  التحديات 
املتغريات  كافة  ر�شد  على  م�شتمر  ب�شكل  نعمل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
التي  العاملية  الثقة  اإن  كما  امل�شتجدات  وف��ق  وم�شاريعنا  خططنا  وحتديث 
وو�شع  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  مركزا  تكون  لأن  توؤهلها  الإم���ارات  اكت�شبتها 
احللول للتحديات القادمة .. لقد اأثبتت القيادة الر�شيدة �شواب روؤيتها فيما 
يتعلق باأ�شباب النزاعات ال�شيا�شية والأزمات القت�شادية واآليات حلها ومن 
هنا ي�شكل املنتدى ال�شرتاتيجي العربي املن�شة التي تلتزم من خللها دولة 
الإمارات ب�شراكتها مع العامل يف �شياغة اأف�شل احللول ملختلف التحديات 
من اأجل الو�شول اىل عامل اأكرث اأمانا وعدالة . واأكد رئي�س اللجنة العليا 
املنظمة للمنتدى باأن الدورة ال�شابعة للمنتدى والتي انعقدت يف دبي العام 
ال�شوء  اإل��ق��اء  يف  واأ�شهمت   2015 احل��ايل  العام  ق��راءة  املا�شي جنحت يف 

املخاطر العاملية يف 2016.
دي�شمرب  يف  تنظيمها  مت  التي  للمنتدى  ال�شابعة  ال���دورة  اأع��م��ال  و�شهدت 
2014 م�شاركة العديد من الأ�شماء املوؤثرة يف ف�شاء ال�شيا�شة والقت�شاد 
وتناولت 12 مو�شوعا حموريا على امل�شتويني الإقليمي والدويل طرح فيها 
امل�شاركون توقعاتهم ملا �شتوؤول اإليه الأو�شاع ال�شيا�شية والقت�شادية اإقليميا 
ودوليا. و�شهد العام احلايل 2015 حتقق العديد من هذه التوقعات مثبتا 
ال�شيا�شة  واملوؤلف يف جمال  الكاتب  فوكوياما  فران�شي�س  توقع  دقتها حيث 
اأما   .. ليبيا  الأزم��ة يف  التو�شل حلل بخ�شو�س  ال�شيا�شي عدم  والقت�شاد 
الهندي  ال���وزراء  رئي�س  جن��اح  فوكوياما  فتوقع  القت�شادي  ال�شعيد  على 
بتخطي عقبات مهمة يف م�شرية التنمية القت�شادية .. يف حني اأكد برو�س 
بوينو دي م�شكيتا اأ�شتاذ ال�شيا�شة ومدير مركز الك�شندر هاملتون للقت�شاد 
ال�شيا�شي يف جامعة نيويورك وكبري زملء معهد هوفر يف جامعة �شتانفورد 
ال�شيا�شية  ال��ت��غ��ريات  ع��ن  ناجمة  ك��ب��رية  ت��غ��ريات  ال��ع��امل م�شرف على  ب���اأن 
وال�شرتاتيجية املختلفة للحكومات وجنح يف توقع اأن التقلبات القت�شادية 
اأ�شعار  انخفا�س  �شتزيد من  اأوروب��ا وال�شني  اقت�شادات  الناجتة عن �شعف 
النفط والغاز على امل�شتوى العاملي وعلى ال�شعيد ال�شيا�شي توقع دي م�شكيتا 
الأمم  اأم��ن  جمل�س  يف  الع�شوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول  جمموعة  جن��اح 
املتحدة بالو�شول اإىل اتفاق نووي مع اإيران. من جانبه توقع غ�شان �شلمة 
الدول  ت��اأث��ري  م�شتوى  ارت��ف��اع  ال�شيا�شي  واملفكر  ال�شابق  اللبناين  ال��وزي��ر 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ك��دول��ة  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  الإقليمية 
عليها  ت�شيطر  التي  امل�شاحات  رقعة  زي��ادة  توقع  ..كما  ال�شعودية  العربية 
التنظيمات الإرهابية. اأما اأحمد اأبوالغيط وزير اخلارجية امل�شرية الأ�شبق 
الأمن  حفظ   2015 ع��ام  يف  امل�شرية  ال�شيا�شة  اأول��وي��ات  تكون  اأن  فتوقع 
وال�شتقرار وتاأمني الدولة واملجتمع واإطلق التنمية وجذب ال�شتثمارات 
الإقليمي  التدخل  تزايد  امل�شري  الوزير  توقع  ..واإقليميا  مل�شر  الأجنبية 
الإيراين مما ي�شتدعي ت�شكيل حتالف عربي قوي ملواجهة ذلك. من جانب 
اآخر اأكد عبداهلل البدري الأمني العام ملنظمة الدول امل�شدرة للبرتول اأوبك 
عن  ال��دع��م  ورف��ع  النفط  ع��ن  التنقيب  يف  بال�شتثمار  ال�شتمرار  ���ش��رورة 
النفقات  ال�شرائب وتخفي�س  ب�شكل جدي بفر�س  والتفكري  الوقود  اأ�شعار 
احلكومية وتر�شيد ا�شتهلك الطاقة لتجاوز التاأثريات ال�شلبية لنخفا�س 

والتحديات  وال�شيناريوهات  والإقليمية  العاملية  الأح��داث  العديد من  على 
الإقليمي  امل�شتويني  على  النا�شئة  التبعات  خمتلف  بعمق  وتوقعت  الراهنة 
اآليات  و���ش��ع  ال��ق��رار على  م��ن �شناع  العديد  �شاعد  ال���ذي  الأم���ر  وال���دويل 
للتعامل مع خمتلف ال�شيناريوهات مبا يوؤثر اإيجابا على الأمن وال�شتقرار 

يف املنطقة والعامل م�شتقبل.
وي�شهد املنتدى هذا العام م�شاركة نخبة من �شناع القرار وعلماء ال�شيا�شة 
حيث   2016 يف  واقت�شاديا  �شيا�شيا  العامل  حالة  ل�شت�شراف  والقت�شاد 
ي�شارك �شمو الأمري تركي الفي�شل رئي�س جمل�س اإدارة مركز امللك في�شل 
ال�شعودية  لل�شتخبارات  ال�شابق  الرئي�س  الإ�شلمية  والدرا�شات  للبحوث 
ل�شت�شراف  جل�شة  يف  �شلمة  غ�شان  الربوفي�شور  ال�شيا�شي  املفكر  بجانب 
التغيريات  اأه��م  ر�شد  خ��لل  من   2016 يف  �شيا�شيا  العربي  العامل  حالة 
ال�شيا�شية املتوقعة واأثرها على املنطقة ويدير اجلل�شة مهند اخلطيب من 
جمل�س  رئي�س  فيا�س  �شلم  معايل  ي�شارك  كما   . عربية  نيوز  �شكاي  قناة 
البنك  اأمني عام  الدين  ال�شابق بجانب حممود حمي  الفل�شطيني  ال��وزراء 
 2016 يف  اقت�شاديا  العربي  ال��ع��امل  حالة  ل�شت�شراف  جل�شة  يف  ال���دويل 
النمو  وفر�س  القت�شادية  التوجهات  اأه��م  على  ال�شوء  ت�شليط  خلل  من 
 . العربية  ق��ن��اة  م��ن  الطيبي  نا�شر  اجلل�شة  وي��دي��ر  واأث��ره��ا  وال��ت��ح��دي��ات 
ال�شابق  الربيطاين  اخلارجية  وزير  هيغ  وليم  ي�شارك  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
يف جل�شة ل�شت�شراف حالة العامل �شيا�شيا يف 2016 من خلل عر�س اأهم 
العامل وتدير اجلل�شة  واأثرها على  �شيا�شيا  العاملي  امل�شتوى  التوقعات على 
بيكي اأندر�شون من قناة �شي اإن اإن . كما ي�شارك الربوفي�شور لري �شامرز 
وزير اخلزانة الأمريكي ال�شابق الرئي�س ال�شابق جلامعة هارفرد اإىل جانب 
الربوفي�شور نورييل روبيني من جامعة نيويورك يف جل�شة ل�شت�شراف حالة 
العامل اقت�شاديا يف 2016 من خلل ا�شتعرا�س اأهم التوجهات القت�شادية 
واأثرها العاملي ويدير اجلل�شة توم كيني من بلومبريغ القت�شادية. وي�شهد 
املنتدى كذلك ا�شتعرا�شا ملجموعة من التقارير العاملية من قبل منظمات 
وموؤ�ش�شات دولية حيث ي�شتعر�س البنك الدويل توقعات القت�شاد العاملي يف 
وي�شتعر�س �شندوق النقد الدويل التوقعات القت�شادية الإقليمية   2016
يف 2016 كما ت�شتعر�س فورنز اأفريز تقرير حالة العامل �شيا�شيا واقت�شاديا 
يف 2016 بالإ�شافة اإىل ذلك ي�شتعر�س املنتدى القت�شادي العاملي تقرير 

اأ�شعار النفط العاملية ..واأو�شح باأن العامل �شي�شتمر بالعتماد على الطاقة 
بدوره  القادمة.  الثلثني عاما  املئة خلل  60 يف  تفوق  بن�شبة  التقليدية 
توقع هرني عزام اخلبري القت�شادي والرئي�س التنفيذي ال�شابق لدويت�شه 
هبوط  ت��اأث��ري  يكون  اأن  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  بنك 
اأ�شعار النفط على دول اخلليج حمدودا واأن يطراأ تراجع طفيف يف معدلت 
انخفا�س  ت��اأث��ري  �شيكون  ح��ني  يف   ..  2015 ع��ام  اخلليج  اقت�شاديات  من��و 
باأن  للنفط موؤكدا  امل�شدرة  ال��دول غري اخلليجية  اأكرب على  النفط  اأ�شعار 
القطاعات غري نفطية �شتقود النمو يف ال�شنوات القادمة. جدير بالذكر اأن 
املنتدى ال�شرتاتيجي العربي الذي انطلقت دورته الأوىل يف العام 2001 
يركز على الق�شايا ال�شيا�شية والقت�شادية الرئي�شية املوؤثرة على م�شتوى 
العامل العربي واملجتمع الدويل كما ميثل من�شة فكرية نظرا ل�شت�شافته 
بيل  الأ�شبق  الأمريكي  الرئي�س  مثل  واملفكرين  العامل  ق��ادة  من  جمموعة 
واأ�شتاذ  واملفكر  احلريري  رفيق  الراحل  اللبناين  ال��وزراء  ورئي�س  كلينتون 
العلوم ال�شيا�شية الأمريكي �شامويل هنتنغتون ورئي�س جمل�س اإدارة غوغل 
اإيريك �شميدت والأمني العام ال�شابق للأمم املتحدة كويف عنان ملناق�شة اأهم 
اإىل  اإ�شافة  والعاملية  الإقليمية  املجتمعات  على  توؤثر  التي  امللحة  الق�شايا 
ال��دويل ت�شم جمموعة من اجلل�شات  للتوا�شل  �شبكة  املنتدى  ذلك يعترب 
م�شتقبلية  عمل  خطط  �شياغة  على  امل�شاركني  ت�شاعد  التي  العمل  وور���س 
اإىل  الو�شول  بغية  والعامل  املنطقة  �شعيد  على  والتطبيق  للقيا�س  قابلة 

عامل مغاير ينعم بالرخاء وال�شتقرار. 
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كتاب وثائقي للدكتورة ميثاء ال�صام�صي ير�صد اجنازات ال�صيخة فاطمة بنت مبارك املواكبة مل�صرية االحتاد
•• اأبوظبي-وام:

كتاب  دول��ة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  الدكتورة  ملعايل  �شدر 
العام  الن�شائي  رئي�شة الحت��اد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  عن 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
بنت مبارك..مبادئ  بعنوان فاطمة  الم��ارات  ام  والطفولة  للأمومة 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الم��ارات  مركز  ن�شره  واجن��ازات 

وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 44.
ف�شوله  م�شامني  ت�شكل  التي  الوثائقية  مادته  يف  الكتاب  وي�شتقرئ 
الت�شعة �شخ�شية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ام المارات املفعمة 

باملبادئ الن�شانية ال�شامية والعزمية والرادة والتي ا�شتطاعت حتقيق 
امل��راأة والرتقاء  اأ�شا�شية خا�شة يف جم��ال متكني  واإجن���ازات  حت��ولت 
مبكانتها ما اأ�شهم يف حتقيق مكا�شب تنموية يف م�شرية دولة الإمارات 

العربية املتحدة الظافرة.
ال�شلم  حتقيق  جم��ال  يف  �شموها  وتوجهات  مبادئ  على  الكتاب  ورك��ز 
املراأة والرتقاء بقدراتها ومكانتها يف  والخاء ودورها الرائد يف دعم 
امليادين كافه اأهمها التعليم وممار�شة العمل ب�شتى جمالته وامل�شاركة 
ال�شيا�شية بفاعلية واقتدار وتوثيق ما حفلت به م�شرية متكني املراأة 

من اجنازات عربت عن مبادئ �شموها وجهودها الدوؤوبة امل�شتدمية.
�شمو  دعائمها  ار���ش��ت  ال��ت��ي  ال�شا�شية  امل��رت��ك��زات  ال��ك��ت��اب  ت��ن��اول  كما 

وتطورها  الن�شائية  النه�شة  جم��ال  يف  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
وذلك من خلل عر�س وثائقي ركز فيه على رعايتها واهتمامها يف 
اآفاقا وا�شعة لبراز  هذا اجلانب النه�شوي الهام الذي اعطى للمراأة 

دورها وم�شاركتها يف مناحي احلياة املختلفة.
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  �شموها  جل��ه��ود  توثيقا  ال��ك��ت��اب  وق���دم 
م�شوؤوليات  م��ن  ب��ه  ت�شطلع  وم��ا  ال���ش��رة  دور  وتعزيز  والجتماعية 
التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات واخل��ط��ط  اه���م  وت��ن��اول  ���ش��ام��ي��ة..  اجتماعية 
حتديث  واه��م��ه��ا  امل����راأة  مبكانه  الرت��ق��اء  اج��ل  م��ن  �شموها  اأطلقتها 

ال�شرتاتيجية الوطنية لتمكني املراأة لل�شنوات 2021 - 2015.
ك��م��ا ت��ن��اول ال��ك��ت��اب يف ع��ر���س وث��ائ��ق��ي م���ب���ادرات ���ش��م��وه��ا يف جمال 

الأع���م���ال الن�����ش��ان��ي��ة واخل���ريي���ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
عطاءها  و�شاحبت  عملها  ق��ادت  التي  وروؤيتها  مبادئها  من  انطلقا 
وغدت  وال�شلم..  باملحبة  مفعما  ان�شانيا  بعدا  لإجنازاتها  جعل  مما 
العديد من  العابرة للحدود حمل تقدير وتكرمي  الن�شانية  نظرتها 
منوذجا  فكانت  العاملية  واملوؤ�ش�شات  واملنظمات  ال��ب��ارزة  ال�شخ�شيات 
من  به  حفل  ما  بكل  عامليا  بعدا  اعطت  التي  امل�شلمة  العربية  للمراأة 

ال�شادة والتقدير.
ا�شا�شيا  مرجعا  والجنليزية  العربية  وبن�شختيه  الكتاب  ه��ذا  ويعد 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  لإجن���ازات  الوثائقية  متابعته  يف 

وم�شريتها املعطاءة على مدة اكرث من اربعة عقود من الزمن. 

اأمني عام ال�صارقة للتعليم ت�صيد بدعم �صلطان القا�صمي مل�صروع ان�صاء احل�صانات احلكومية�صاب اماراتي ينجح يف ت�صميم ب�صت م�صتدام مبعايري بيئية 
•• اأبوظبي-وام:

يعترب الب�شت جزءا اأ�شيل من الزي الوطني الماراتي خا�شة واخلليجي 
عاما ومعربا ب�شكل كبري عن تراث الدولة وثقافتها.

و نظرا لأهميته يف حياة اأهل المارات كونه اأحد رموز الهوية الوطنية .. 
جنح �شاب اماراتي يدعى اأحمد حممد عبداملح�شن العنزي يف ت�شميم ب�شت 
وثقافية  اجتماعية  ر�شالة  تو�شيل  بهدف  وذل��ك  بيئية  مبعايري  م�شتدام 
ياأتي متزامنا مع  ال��ذي  البداعي  العمل  ال�شباب من خلل هذا  جلمهور 
مبادرات  اأك��رب  اأح��د  ويعترب  اأعماله  اختتم  ال��ذي  البتكار  ا�شبوع  تنظيم 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  توجيهات �شاحب  العامل متا�شيا مع  البتكار يف 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باإعلن عام 2015 عاما للبتكار 
واإطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ال�شرتاتيجية الوطنية للبتكار 
الهادفة اإىل امل�شاهمة يف حتقيق روؤية الإمارات 2021 وبجهود موحدة من 
قبل احلكومة والقطاع اخلا�س والأفراد للم�شاعدة على ن�شر ثقافة وا�شعة 

النطاق للبتكار يف الدولة وتعزيز مكانتها كمركز عاملي للبتكار.
الأحياء  ع��ل��وم  و  البيئية  ال��ع��ل��وم  يف  �شهادتني  يحمل  ال���ذي  ال��ع��ن��زي  وب���داأ 
املبتكر  ت�شميمه  ع��ر���س   .. ب��ن��ي��وزي��لن��دا  اأوك��لن��د  جامعة  م��ن  البحرية 
للب�شت خلل املعر�س الماراتي املتنقل يف دول العامل دي فا�س �شرتك�شن 
 " ل�  تابع  معر�س  " وهو   DE . FASH. STRUCTION " "
ت�شميم  م��رك��ز  يعد  "design space 1971الذي   1971 م��رك��ز 
مبتكرا و متخ�ش�شا يف عر�س ومناق�شة جميع اأ�شكال الت�شاميم املعا�شرة 
اإىل  للتحول  ينظمها  التي  الفنية  وال��ربام��ج  املعار�س  خ��لل  من  وي�شعى 
مركز ت�شميم عاملي يف دولة الإمارات العربية املتحدة والعمل عن قرب مع 

امل�شممني واملهند�شني املعماريني واملدار�س واجلامعات يف املجتمع املحلي.
ول يزال الب�شت معرو�شا يف املعر�س الذي فتح اأبوابه يف 7 اأكتوبر املا�شي 
بامارة  العلم  ب��ج��زي��رة  امل��رك��ز  مبقر  ال��ق��ادم  دي�شمرب   26 حتى  وي�شتمر 

ال�شارقة.
اأن عن�شر  وام  الم���ارات  اأن��ب��اء  العنزي يف ح��وار مع وكالة  اأحمد  اأو���ش��ح  و 
الب���ت���ك���ار يف ت�����ش��م��ي��م ال��ب�����ش��ت ي��ك��م��ن يف ط��ري��ق��ة ���ش��ن��اع��ت��ه ال���ت���ي تعترب 
ديزاين  اي��ك��و  امل�شتدام  بالت�شميم  اهتمامه  اأك���د  و   .. بيئية  معايري  ذات 
ال�شنة  يف  ت��خ��رج��ه  م�����ش��روع  ف��ك��رة  وه���و  )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(  
بيئيا  واعية  الت�شميم ح�شب معايري  يعني  الذي  و  النهائية من اجلامعة 

لفتا اىل ا�شتخدامه يف �شناعة الب�شت مواد مت اعادة تدويرها.
واأ�شار اإىل اأن فكرة الب�شت تبلورت بعدما متت خماطبته من قبل منظمي 
والفني عن  التاريخي  بالبحث  وب��داأ  الفكرة عليهم  اق��رتح  بعدها  املعر�س 
ر�شم  مرحلة  اىل  انتقل  ثم  واأهميته  رمزيته  و  �شناعته  طريقة  و  الب�شت 

الت�شميم النهائي.
لونه  �شم   174 �شم وعر�شه   174 ارتفاعه  يبلغ  ال��ذي  الب�شت  اأن  ذك��ر  و 
و  البولي�شرت  و  القطن  و  اجلمل  �شعر  و  ال�شوف  م��ن  م�شنوع  و  رم���ادي 
من  امل�شنوع  باحل�شري  التقليدي  الذهبي  التطريز  ا�شتبدل  وقد  احلرير 

�شعف النخيل الذي مت �شناعته من قبل �شيدة حرفية اماراتية.

•• ال�صارقة-وام:

ثمنت �شعادة عائ�شة �شيف اأمني عام جمل�س ال�شارقة للتعليم دعم �شاحب 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ان�شاء  ���ش��م��وه  م��ب��ادرة  خ��ا���ش��ة  املجل�س  م���ب���ادرات  ملختلف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
خمتلف  على  موزعة  ح�شانة   66 اىل  ت�شل  والتي  احلكومية  احل�شانات 

مدن اإمارة ال�شارقة.
�شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ل�شمو  �شكرها  �شعادتها عن  وع��ربت 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة ملتابعته احلثيثة ل�شوؤون املجل�س 
ودعمه الكبري ملختلف املبادرات التي يطرحها .. واأكدت اأن اإدارة احل�شانات 
للطفل  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  على  حتر�س  ال�شارقة  باإمارة  احلكومية 
باعتباره اللبنة الأوىل يف بناء املجتمع وتلقينه الدرو�س الأوىل للنطلق 
من  ومتمكنا  الإيجابية  وال�شلوكيات  بالقيم  م�شلحا  احل��ي��اة  ف�شاء  اإىل 

املهارات الأ�شا�شية الأوىل.
و قالت �شعادة عائ�شة �شيف يف حديث لوكالة اأنباء الإمارات وام اإن �شاحب 
اآثار  اأهمية كربى ملرحلة الطفولة ملا لها من  ال�شمو حاكم ال�شارقة يويل 
تت�شم  بتوفري ح�شانات  �شموه  اهتم  لذا  الطفل  متتد طوال مراحل حياة 

ببيئة جذابة للأطفال وم�شتقرة و اآمنة لأولياء الأمور.
و اأ�شافت اإن ان�شاء احل�شانات احلكومية يف اأمارة ال�شارقة جاء مببادرة من 
امرييا  �شموه مر�شوما  اأ�شدر   2008 العام  و يف   2003 العام  �شموه يف 
احل�شانات  دور  على  والفني  امل��ايل  و  الداري  الإ���ش��راف  م�شوؤولية  باإ�شناد 
16 ح�شانة يف املدار�س احلكومية ا�شافة اىل  18 ح�شانة منها  وعددها 
واأخ���رى يف غرفة جتارة  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  واح���دة يف  ح�شانة 
اأ�شدر   2012 ال�شارقة للتعليم.. و يف عام  اإىل جمل�س  ال�شارقة  و�شناعة 
�شموه يف مبادرة اإن�شانية مر�شوما باإن�شاء 66 ح�شانة جديدة موزعة على 
مدن ال�شارقة كافة ... م�شرية اىل اأن اأول ت�شع ح�شانات �شيت�شلمها املجل�س 
اأن يتم النتهاء من جميع احل�شانات يف  2016 على  املقبل  العام  خلل 

غ�شون 6 �شنوات.
و اأو�شحت �شعادتها اأن حكومة اإمارة ال�شارقة تر�شد �شنويا اأكرث من 30 
احل�شانات  ت�شلم  حال  ويف  للتعليم  ال�شارقة  ملجل�س  موازنة  دره��م  مليون 
القائمة  احل�����ش��ان��ات  اأن  اإىل  منوهة  امل��وازن��ة  ه��ذه  �شتت�شاعف  اجل��دي��دة 
ت�شتوعب ما بني 35 و 40 طفل و تدار بكوادر مواطنة بدءا من الهيئة 
الدارية وال�شرافية والتعليمية وهو اجناز يح�شب لإمارة ال�شارقة م�شرية 
اإىل اأن احل�شانات ال18 القائمة يتواجد بها 630 طفل مواطنا ومقيما 

و تدار عرب 130 موظفة مواطنة.
ملعلمات  املعايري  من  ع��ددا  ي�شع  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  اأن  اإىل  ولفتت 
اأن يكون تخ�ش�س درا�شتها اجلامعية يف الطفولة املبكرة  احل�شانات منها 
على  بح�شولهن  فيكتفى  امل�شرفات  اأم��ا   .. والأجنليزية  العربية  واللغتني 
 ... متخ�ش�شة  تدريبية  ل��دورات  خ�شوعهن  اىل  ا�شافة  العامة  الثانوية 
م�شرية اىل اأنه عقب ا�شتلمهن لعملهن يخ�شعن لدورات اأ�شا�شية م�شتمرة 
الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  الأط��ف��ال وذل��ك  م��ع  التعامل  ف��ن  يف 
بال�شارقة اىل جانب تنظيم ج��دول زي��ارات لعدد من اجلهات اخل��رى ذات 
اناثا  و  ذك��ورا  اأن خمرجات احل�شانات من الأطفال  واأك��دت �شيف  ال�شلة. 

تلقوا  بعدما  الأط��ف��ال  بريا�س  التحاقهم  حني  ملحوظا  تفوقا  يحققون 
اإىل جانب  التفوق  و درو�شا يف احل�شانات متكنهم من حتقيق هذا  علوما 
يف  الإيجابية  ال�شلوكيات  خمتلف  و  ال��واح��د  الفريق  و  العمل  حب  غر�س 
نفو�شهم .. معربة عن املها يف مزيد من التعاون الوثيق مع اأولياء الأمور 

خا�شة يف الأوقات املخ�ش�شة ل�شتلم الأطفال من احل�شانات.
واأ�شادت بالتعاون الكبري بني ادارة احل�شانات يف جمل�س ال�شارقة للتعليم 
وادارة ترخي�س احل�شانات يف وزارة ال�شوؤون الجتماعية من حيث اللتزام 

باملعايري الوطنية.
من جانبه قال املهند�س عبداهلل نعمان رئي�س ق�شم ال�شراف باإدارة م�شاريع 
املباين يف دائرة الأ�شغال العام بال�شارقة ان م�شروع احل�شانات احلكومية 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهتمام  من  كبريا  حيزا  يحتل 
ال�شارقة والدارة تعمل على  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  حممد 
اأ�شرع  يف  امل�شروع  لإجن��از  العراقيل  الت�شهيلت وحل خمتلف  كافة  توفري 
التخطيط  ودائ����رة  ال�����ش��ارق��ة  بلدية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�شيدا   .. ممكن  وق��ت 
الذي  ال�شخم  امل�شروع  هذا  اجن��از  يف  للتعليم  ال�شارقة  وجمل�س  وامل�شاحة 

تتفرد به اأمارة ال�شارقة.
دائرة  تنفذها  ال��ت��ي   66 ال  للح�شانات  الإج��م��ال��ي��ة  التكلفة  اأن  اأو���ش��ح  و 
لكل  دره��م  10 مليني  دره��م مبعدل  660 مليون  تبلغ  ال�شارقة  اأ�شغال 
ح�شانة تنفذ وفق اأعلى معايري اجلودة واأحدث الت�شاميم العاملية اخلا�شة 
املزمع  الت�شع  احل�شانات  يف  الجن��از  ن�شبة  اأن  اىل  م�شريا   .. باحل�شانات 
ت�شليم موقع  باملائة فيما جرى   50 تبلغ حاليا  املقبل  ت�شليمها يف مار�س 
تتم حاليا  املنفذة يف حني  ال�شركة  املليحة اىل  العا�شرة مبدينة  احل�شانة 
اجراءات املناق�شة للح�شانة احلادية ع�شرة مبنطقة القليعة بال�شارقة على 

اأن يتم النتهاء من هاتني احل�شانتني يف الربع الثاين من العام املقبل.
ادارة احل�شانات احلكومية يف  وقالت عائ�شة عبداهلل بن علي نائب مدير 
للمجل�س  تابعة  ال18  احلالية  احل�شانات  اإن  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س 
ال�شو�شاء  بعيدا عن  ه��ادئ  مكان  يكون موقعها يف  اأن  على  ال��ذى حر�س 
حرارة  لدرجة  مكيفة  احل�شانة  غ��رف  جميع  تكون  واأن  التلوث  وم�شادر 
مقبولة مع تهوية طبيعية واإنارة طبيعية وا�شطناعية كافية فيما تق�شم 
�شنوات   3 اإىل  �شهر  من  العمرية  املراحل  وف��ق  احلالية  احل�شانات  غ��رف 

مزودة مبوا�شفات واألعاب تنا�شب املرحلة العمرية.
و اأ�شارت اىل اأن اإدارة احل�شانات احلكومية حر�شت على توفري بيئة جاذبة 
جهاز  عر�س  جهاز   - التعلم  تقنيات  باأف�شل  جتهيزها  خ��لل  من  للتعلم 
املكتبية  الأدوات  و  القرطا�شية  و  احلديثة  التعليمية  والو�شائل  ت�شجيل 
ف�شل عن ركن للأم املر�شعة لفتة اىل اأن خمطط الفعاليات والأن�شطة 
امارة  يف  احلكومية  للح�شانات   2016  2015 احل��ايل  الدرا�شي  للعام 
ال�شارقة يت�شمن برامج تعليمية و دينية و �شلوكية و تراثية و ترفيهية و 

وطنية و�شحية بالتعاون مع مبجل�س ال�شارقة للتعليم.
التعليمية  براجمها  �شمن  العام  ه��ذا  اأدخ��ل��ت  احل�شانات  اأن  اىل  نوهت  و 
متكامل  و  �شامل  برنامج  وه��و  ب��روت��اج  برنامج  و  التعليمي  الليجو  منهج 
للطفل يهدف اىل الطمئنان اإىل �شلمة معدلت منو و تطور الطفل من 
اجلوانب املعرفية و الجتماعية وال�شخ�شية ويتلقى طبقا له .. اأولياء اأمور 

الأطفال تقارير يومية حول �شري العمل وامل�شتجدات اخلا�شة باأطفالهم.

الب�شت  ب���رواز  بناء وا�شتعملها يف �شناعة  ت��دوي��ر م��واد  اأع���اد  اإن��ه  اأ���ش��اف  و 
الدائري و الطرابي�س ال�شخمة اأما ال�شفرية فقد قام بن�شجها مب�شاعدة 

والدته الفنانة الت�شكيلية.
الت�شاميم  اأح��د  م��ن  م�شتوحى  للب�شت  ال��دائ��ري  الت�شميم  اأن  اىل  ولفت 
احلديثة للفن املعماري املعا�شر يف امارة اأبوظبي وهو  املبنى الدائري  بر 

ل�شركة الدار ب�شاطئ الراحة.
و اأعرب عن فخره لطلق دولة المارات �شيا�شة عليا للتكنولوجيا والعلوم 
اخلرباء  و  املبتكرين  ب��ني  ح��وار  من�شة  هناك  تكون  اأن  متمنيا  والب��ت��ك��ار 
العامليني يف امل�شتقبل لتحفيز املبتكر الماراتي للبداع و تطوير ابتكاراته 

مبا يعود بالنفع على جمتمع دولة المارات.
و اأكد العنزي اأنه يريد من خلل ابتكاره للب�شت تو�شيل ر�شالة م�شمونها 
اأهمية تر�شيخ الرتاث الأ�شيل و اعادة احيائه بطراز ع�شري .. م�شريا اإىل 
ال  ال�شيخ زايد بن �شلطان  مقولة م�شهورة تداولتها الأجيال للمغفور له 

نهيان من لي�س له ما�س لي�س له حا�شر ول م�شتقبل.
عدة  يف  زاي���د  ال�شيخ  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  ل��ه  املغفور  بلقاء  ت�شرف  اإن���ه  ق��ال  و 
الذي  له  املغفور  ن�شائح  اإىل  ا�شتمع  و  الع��لم��ي  وال��ده  برفقة  منا�شبات 
كان يحث ال�شباب الماراتي على الت�شلح بالعلم و احرتام املوروث الثقايف 
و الرتاثي لدولة الم��ارات لفتا اىل اأن اأق��وال ال�شيخ زايد جواهر نفي�شة 
�شاهمت يف تربية الأجيال على حب الوطن كما كان رحمه اهلل حري�شا على 
اأبنائه العتزاز  اأبناء �شعبه املنا�شبات الوطنية والرتاثية فزرع يف  م�شاركة 
يف  م�شاركته  اإىل  العنزي  اأ�شار  و   . الأ�شيلة  والتقاليد  العادات  و  بالرتاث 
للتطوع  ت��ك��ات��ف  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  ث��ق��ايف  ك�شفري   2015 م��ي��لن��و  اك�����ش��ب��و 
ت�شاميم مبتكرة يف م�شاركته  لتقدمي  واأنه يخطط م�شتقبل  الإجتماعي 

باك�شبو 2020 بدبي. 

م�صريات وفاء للهيئة االإدارية لالأندية الطالبية ال�صعودية احتفاء باليوم الوطني
•• اأبوظبي -وام: 

للأندية  الإداري���ة  الهيئة  وا�شلت 
الإمارات  يف  ال�شعودية  الطلبية 
ال�شعودي  الحتفاء  برامج  تنفيذ 
للدولة   44 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
مبادرات  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن  وذل����ك 
امل��ت��ن��وع��ة التي  ال���وف���اء الأخ����وي����ة 
الثقافية  امل���ل���ح���ق���ي���ة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا 
للحتفاء  الإم����ارات  يف  ال�شعودية 
ب���ي���وم الحت�������اد وم�������ش���ارك���ة دول����ة 

الإمارات احتفالتها و اأفراحها.
وق���د واك���ب اأف����راح ال��ي��وم الوطني 
امل�������ش���رية ال�����ش��ع��ودي��ة الإم���ارات���ي���ة 
الدولتني  ب���اأع���لم  ت��زي��ن��ت  وال��ت��ي 
من حرم جامعة ال�شارقة لتوا�شل 
وباقي  زاي���د  جامعة  يف  ح�شورها 

البلدين ال�شقيقني اململكة العربية 
ال�شعودية ودولة الإمارات العربية 
روؤي���ة  ال����ذي ينطلق م��ن  امل��ت��ح��دة 
�شاحب  م��ن  ك��ل  يتبناها  حكيمة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة و خادم  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز اآل �شعود وهي روؤية 
�شديدة تنطلق جذورها من الدين 
م�شتذكرا  احل��ن��ي��ف  الإ����ش���لم���ي 
الثقافية  امللحقية  اإن�����ش��اء  ت��اري��خ 
ال�شعودية يف الإمارات عام 1968 
ت�����ش��ط��ل��ع وب����دع����م من  م وال����ت����ي 
العربية  اململكة  يف  التعليم  وزارة 
ت��ن��م��ي��ة وتطوير  ن��ح��و  ال�����ش��ع��ودي��ة 
والأكادميية  الثقافية  ال��ع��لق��ات 
����ش���وؤون الطلبة  وم��ت��اب��ع��ة ورع���اي���ة 

للقاءات  ال�شور  ع��ددا من  وكذلك 
القدم  م��ن��ذ  ال��ب��ل��دي��ن  يف  ال����ق����ادة 
وم��ع��امل احل�شارات  ال��ي��وم  وح��ت��ى 
اململكة  يف  وال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ق��دمي��ة 
معر�س  اإىل  بالإ�شافة  والإم���ارات 
ير�شد  ال���ذي  ال�شوئي  للت�شوير 
����ش���ورا ح�����ش��اري��ة وت���راث���ي���ة تربز 
فيها املنجزات احل�شارية للمملكة 

ودولة الإمارات ال�شقيقة.
ط���لب  ه����ن����اأ  ال�������ش���ي���اق  ذات  ويف 
رعاية  ب���دار  ال�شن  ك��ب��ار  امللحقية 
و�شاركوهم  ب��ال�����ش��ارق��ة  امل�����ش��ن��ني 
فرحة ه��ذا ال��ي��وم وت��ب��ادل��وا معهم 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ع��ن  احل��دي��ث 
التي كانوا عليها يف ال�شابق ا�شتمع 
بعدها امل�شنون لأبيات �شعرية تعرب 

عن فرحة اليوم الوطني.

مب�شاركة  الإم���ارات���ي���ة  اجل��ام��ع��ات 
طالب   1000 ع�����ن  ي����زي����د  م�����ا 
والدار�شات  الدار�شني  وطالبة من 
ال�����ش��ع��ودي��ني ب��ج��ام��ع��ات الإم�����ارات 
وزم��لئ��ه��م الإم��ارات��ي��ني يف �شورة 
والتاآخي  التلحم  �شور  اأروع  من 

بني الدولتني.
من  وطني  موكب  امل�شرية  وت��ق��دم 
ال�شخ�شيات البارزة من امل�شئولني 
والأك���ادمي���ي���ني ال��ذي��ن ح��م��ل��وا كل 
معاين احلب واأكاليل الثناء لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  اح��ت�����ش��ن��ت  ك��م��ا 
والإم����ارات  اململكة  ت���راث  معر�س 
يف  ال�شعودي  ال��ن��ادي  نظمه  ال���ذي 
تناول  و  بال�شارقة  اجلامعة  مقر 
مناذج خمتلفة تعك�س تراث اململكة 

طالبات  الفعالية  خ��لل  و���ش��ارك 
مدر�شة  يف  الب���ت���دائ���ي���ة  امل���رح���ل���ة 
ع��ج��م��ان اخل��ا���ش��ة ب��ع��ر���س راق�س 
اليوم  وف����رح����ة  ت������راث  ع����ن  ي���ع���رب 
اللوحات  بع�س  تخللتها  الوطني 
اجلامعة  ط��لب  قدمها  الرتاثية 

الأمريكية.
ال�شعودي فى  الثقايف  امللحق  واأك��د 
دول��ة الإم��ارات الدكتور �شالح بن 
ال�شراكة  عمق  ال��دو���ش��ري  حممد 
واللحمة  ال���ق���وي���ة  وال����ع����لق����ات 
ال���وط���ن���ي���ة ب�����ني امل���م���ل���ك���ة ودول������ة 
الإم��������ارات ال�����ش��ق��ي��ق��ة م��ع��ت��ربا اأن 
م�شهد امل�شرية الطلبية يعد اأحد 
على  تربهن  التى  الراقية  ال�شور 

اأن اأفراحنا مع الإمارات واحدة.
ونوه ب�شكل عام بامل�شهد الثقايف يف 

العربي متتد  والعقل  الوجدان  يف 
ل��ي��ت��ع��دى احل����دود املحلية  ���ش��ع��اع��ا 
ف�شاءات  يف  حم��ل��ق��ة  وال���ع���رب���ي���ة 
الثقافية  النه�شة  وه���ذه  العاملية 
للطفرة  ح��ق��ي��ق��ة  ت��رج��م��ة  مت��ث��ل 

دولة  يف  ال���دار����ش���ني  ال�����ش��ع��ودي��ني 
الإمارات العربية املتحدة.

ون���وه ال��دو���ش��ري مب��راح��ل التقدم 
والزده���ار يف الإم���ارات حيث �شار 
�شاأن فاعل وجتليات حا�شرة  لهما 

الإمارات  تعي�شها  التي  احل�شارية 
ال��ذي مت�شي يف  والتقدم  ال�شقيقة 
وامل�شتويات  الأ���ش��ع��دة  على  رك��اب��ه 
الثقافة  ت��ع��ك�����ش��ه  م����ا  وه�����و  ك���اف���ة 

املعا�شرة يف هذين البلدين .

جامعة خليفة ت�صعى لتخريج اأجيال من ال�صباب املواطنني لدعم روؤية اأبوظبي 2030
•• اأبوظبي-وام:

يف  عليا  ودرا����ش���ات  ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رام��ج  ت��وف��ري  على  خليفة  جامعة  تعمل 
ال�شباب  م��ن  اأج��ي��ال  تخريج  ب��ه��دف  والأم����ن  وال��ع��ل��وم  الهند�شة  جم���الت 
الدخل  م�شادر  لتنويع   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  لدعم  املوؤهلني  املواطنني 
اأبوظبي  يف  ا�شتحداثها  يتم  التي  وال�شناعية  احليوية  القطاعات  وقيادة 

مبوجب روؤية اأبوظبي وروؤية الإمارات 2021.
�شاحب  م��ن  مبر�شوم  حكومية  كجامعة  اأن�شئت  التي   - اجلامعة  وت��ق��وم 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف العام 
درا�شة  على  املواطنني  الطلبة  بت�شجيع   - بحثية  جامعة  لتكون   2007
التخ�ش�شات الهند�شية من خلل املنح وال�شراكات مع املوؤ�ش�شات احلكومية 
البكالوريو�س ومن خلل برنامج بحوث  الدولة وذلك لطلبة  الرائدة يف 
وهو برنامج �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ملنح الدرا�شات 

العليا للمواطنني.
وتقدم جامعة خليفة جمموعة من الربامج الأكادميية الفريدة من نوعها 
فعلى م�شتوى البكالوريو�س تقدم اجلامعة حاليا ت�شعة برامج بكالوريو�س 
الطبية  والهند�شة  والف�شاء  الطريان  هند�شة  وت�شمل  نوعها  من  فريدة 
الرتكيز  اإمكانية  مع  الكمبيوتر  وهند�شة  الت�شالت  وهند�شة  احليوية 
اإمكانية  مع  والإلكرتونية  الكهربائية  والهند�شة  الربجميات  اأنظمة  على 
برامج  اإىل  بالإ�شافة  امليكانيكية  والهند�شة  الطاقة  اأنظمة  على  الرتكيز 
وبكالوريو�س  امل��دن��ي��ة  والهند�شة  النظم  وهند�شة  ال�شناعية  الهند�شة 
الريا�شيات  على  الرتكيز  اإمكانية  مع  والإح�شاء  التطبيقية  الريا�شيات 

املالية اأو على الريا�شيات البيولوجية.

ال�شبكات  العامل عن طريق نظرياتها من  املوؤ�ش�شات مبثيلتها حول  تلك 
بحثي  مركز  وه��و  للبتكار  اإبتيك  مركز  تاأ�شي�س  اإىل  بالإ�شافة  الوطنية 
متخ�ش�س يف جمال الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات اأ�ش�س بال�شراكة مع 
الربيطانية  الت�شالت  وموؤ�ش�شة  للت�شالت  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  من  كل 
بي تي ويحظى بدعم �شندوق تطوير قطاع الت�شالت وتقنية املعلومات 
وقد ح�شل على اأكرث من 11 براءة اخرتاع وقدم على اأكرث من 35 براءة 
�شواء من  املواطنني  الباحثني  ع��دد من  اليوم  فيه  ويعمل  اأخ��رى  اخ��رتاع 

الطلبة اأو من العاملني بدوام كامل.
اأي�شا مبادرة  البتكار  التي ت�شب يف �شلب مو�شوع  الهامة  املبادرات  ومن 
ريادة وهي عبارة عن �شل�شلة من ور�س العمل واملوؤمترات لتوفري الأر�شية 
البحوث  لتبني  الأك��ادمي��ي��ة  م��ع  ال�شناعية  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ت��ع��اون  ال��لزم��ة 
البحوث يف جمالت  ا�شتفادة من  اأق�شى  الفكرية وحتقيق  امللكية  وحماية 

عملية قائمة.
وقد قامت جامعة خليفة باإن�شاء مراكز بحثية متعددة منها معهد جامعة 
الروبوت  وتطبيقات  تكنولوجيات  على  يركز  وال���ذي  للروبوتات  خليفة 
املختلفة ويقوم باإدارة م�شابقة حممد بن زايد العاملية للروبوتات كما قامت 
املو�شلت وذلك  اأ�شباه  اأبحاث متخ�ش�س يف  باإن�شاء مركز  اأي�شا  اجلامعة 
ومعهد  املو�شلت  اأ�شباه  بتكنولوجيا  تعنى  التي  القطاعات  دع��م  بهدف 
العاملني  بتدريب  يقوم  وال��ذي  النووية  للطاقة  التحتية  للبنية  اخلليج 
الأو�شط  وال�����ش��رق  العربي  اخلليج  منطقة  يف  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  جم��ال  يف 
على جوانب الأمن وال�شلمة و�شمان عدم النت�شار ومعهد الأمن املدين 
والدويل والذي يقوم بعدد من الدرا�شات التي من �شاأنها تاأهيل جيل من 
والتي  الطبيعية  الكوارث  والتعامل مع  الأمنية  ال�شيا�شات  املواطنني على 

وعلى م�شتوى املاج�شتري تقدم جامعة خليفة اأي�شا جمموعة متنوعة من 
الربامج املاج�شتري �شواء يف جمال الأمن الدويل اأو يف جمالت علمية كاأمن 
الهند�شة  يف  البحث  طريق  عن  وماج�شتري  النووية  والهند�شة  املعلومات 
الكهربائية والكمبيوتر وماج�شتري الهند�شة امليكانيكية كما تقدم اجلامعة 
وهند�شة  امليكانيكية  الهند�شة  بتخ�ش�شات  الهند�شة  يف  الدكتوراه  برنامج 
احليوية  الطبية  والهند�شة  النووية  الطاقة  وهند�شة  والف�شاء  الطريان 
وهند�شة الروبوتات بالإ�شافة اإىل تخ�ش�شات هند�شة الت�شالت وهند�شة 

الكمبيوتر والهند�شة الإلكرتونية.
العليا يف جمال  درا�شاتهم  باإكمال  املهتمني  املواطنني من  للطلبة  و�شيتاح 
الهند�شة يف جامعة خليفة فر�شة الطلع على مزايا برنامج ال�شيخ حممد 
بن زايد ملنح الدرا�شات العليا بحوث والذي يقدم للطلبة امل�شتفيدين منه 
ويغطي  وعائلتهم  للطلبة  �شحي  وت��اأم��ني  مغرية  مكافاآت  كامل  ب��دوام 
�شمان  مع  الدولية  امل��وؤمت��رات  ح�شور  ونفقات  الدرا�شية  الر�شوم  جميع 
وي�شتفيد   2007 اأكتوبر  برنامج بحوث يف  بداأ  التخرج حيث  بعد  العمل 

منه حاليا اأكرث من 25 طالبا وطالبة من املواطنني.
تتخذ  تعليمية  كموؤ�ش�شة  تاأ�شي�شها  منذ  م�شريتها  خليفة  جامعة  وب���داأت 
للنهو�س  منها  بد  ل  �شرورة  فالبتكار  لها  منهجا  العملية  البحوث  من 
مب�شتوى البحوث التي يقوم بها الطلبة والباحثون يف اجلامعة وبالتايل 
والإبداع  البحوث  تطوير  جم��ال  يف  وا�شعة  خطوات  خطت  اجلامعة  ف��اإن 
واملنطقة  ال��دول��ة  ال��رائ��دة على م�شتوى  امل���ب���ادرات  م��ن  ب��ع��دد  ق��ام��ت  فقد 
للتعليم  املتقدمة  الإم��ارات  �شبكة  اإن�شاء  مببادرة  قامت  املثال  �شبيل  فعلى 
يف  خمتلفة  تعليمية  موؤ�ش�شات  بني  ربطا  توفر  والتي  عنكبوت  والبحوث 
وربط  البحثي  والتعاون  التبادل  لت�شهيل  ال�شرعة  عالية  ب�شبكة  ال��دول��ة 

يت�شبب بها الإن�شان بالإ�شافة اإىل مركز اأبحاث اأمن املعلومات والذي يعنى 
باأبحاث اأمن الإنرتنت وال�شبكات واحلفاظ على البيانات.

وقامت اجلامعة موؤخرا باإ�شافة مراكز جديدة هي مركز اأبحاث التكنولوجيا 
احليوية والذي يركز على اأبحاث اجلينات الب�شرية والأمرا�س والعلجات 
للأفراد من اأ�شول عربية ومركز اأبحاث معاجلة وحتليل الإ�شارات املرئية 
مبادلة  بالتعاون مع  اإن�����ش��اوؤه  وال��ذي مت  ال��ط��ريان  وابتكار  اأب��ح��اث  ومركز 
واأخريا ولي�س اآخرا مركز خليفة للبتكار والذي يعنى بالأفكار والبحوث 
اإىل م�شاريع ممولة ناجحة وقد مت الإع��لن عنه موؤخرا خلل  ويحولها 
اأ�شبوع البتكار ومت تاأ�شي�شه يف جامعة خليفة بالتعاون مع كل من �شندوق 

خليفة ومبادلة وتوازن.
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•• دبي -وام:

اأر�شت هيئة الطرق واملوا�شلت يف دبي 
عقد م�شروع تنفيذ املرحلة الثانية من 
املدينة اجلامعية الذي ميتد من  �شارع 
تقاطع دبي - العني حتى �شارع اليلي�س 
ويتوقع  دره����م  م��ل��ي��ون   474 ب��ت��ك��ل��ف��ة 
اإجنازه يف الربع الأخري من عام 2017 
وذلك تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل ب��ال��ب��دء يف تنفيذ 
النقل  واأنظمة  الطرق  م�شاريع  حزمة 
���ش��م��وه خ����لل زيارته  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي 

للهيئة يف �شهر �شبتمرب املا�شي.
العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة  وق��ال 
اإن  الهيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�س  رئي�س 
املدينة  حم���ور  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع  تنفيذ 
اجلامعية ياأتي يف اإطار اخلطة ال�شاملة 
لتطوير  وامل���وا����ش���لت  ال���ط���رق  ل��ه��ي��ئ��ة 
���ش��ب��ك��ة ال����ط����رق واجل���������ش����ور وامل���ع���اب���ر 
املتنامية يف  الزيادة  والأنفاق ل�شتيعاب 
النقل  املرورية وحت�شني حركة  احلركة 
وت�شهيل حركة املرور يف خمتلف مناطق 
اإم�����ارة دب���ي ك��م��ا ي��اأت��ي ت��ن��ف��ي��ذه ترجمة 
ل��ل��خ��ط��ة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف 
تطوير البنية التحتية ل�شبكات الطرق 
وم��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي يف اإم����ارة 
دبي وتطوير حلول متكاملة من اأنظمة 
الطرق و�شبكات النقل الربي والبحري 

تكون اآمنة مل�شتخدميها وتواكب خطط 
احتياجات  وت��ل��ب��ي  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
يف  وت�شهم  ال�شكاين  والنت�شار  التمدد 
ت�شجيع التنمية وال�شتثمار يف الإمارة.

واأ�شاف اإن امل�شروع يت�شمن تنفيذ طريق 
ب�شعة اأربعة م�شارات يف كل اجتاه بطول 
 � دبي  تقاطع  من  يبداأ  كيلومرتا   25
ي�شمل  كما  اليلي�س  �شارع  حتى  العني 
املدينة  �شارع  تقاطع  عند  ج�شر  تنفيذ 
اجلامعية مع �شارع لطيفة بنت حمدان 
العاملية  ال��ق��ري��ة  م��دخ��ل  م���ن  ب��ال��ق��رب 
للقادمني من �شارع الإمارات اإ�شافة اإىل 
تقاطع �شطحي حمكوم باإ�شارات �شوئية 
امل�شروع  اأن  مو�شحا   .. اجل�شر  اأ���ش��ف��ل 
عند  موؤقت  دوار  تنفيذ  كذلك  يت�شمن 
ال���ق���درة وتقاطع  ال��ت��ق��اط��ع م��ع ط��ري��ق 
اإ����ش���ارات �شطحي م��ع ط��ري��ق ح�����ش��ة .. 
موؤخرا  ب�����داأت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
دبي  جمموعة  مع  والتعاون  بالتن�شيق 
من  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يف  العقارية 
م�����ش��روع ت��ط��وي��ر ام��ت��داد ���ش��ارع املدينة 
درهم  م��ل��ي��ون   67 ب��ت��ك��ل��ف��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 
و�شيتم النتهاء منه يف الربع الثاين من 

عام 2016.
امل�شروع  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اإن  وق���ال 
الأول  ي��ت�����ش��م��ن  ق�����ش��م��ني  اإىل  ت��ن��ق�����ش��م 
ت��ط��وي��ر ام����ت����داد ����ش���ارع ح�����ش��ة بطول 
اأرب��ع��ة ك��ي��ل��وم��رتات ب��واق��ع م�����ش��اري��ن يف 
ك��ل اجت����اه م��ن م��دخ��ل م�����ش��روع رم���رام 
مدينة  مدخل  عند  القائم  ال���دوار  اإىل 
اإىل  دبي الريا�شية الذي �شيتم حتويله 
تقاطع حمكوم باإ�شارات �شوئية لت�شهيل 
احلركة املرورية لل�شكان يف التنقل من 
ب���ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ����ش���ارع  واإىل 
زمن  م��ع��دل  تقليل  يف  امل�����ش��روع  وي�شهم 
خم�س  اإىل  دقيقة  ع�شرين  من  الرحلة 
دق��ائ��ق و���ش��ي��خ��دم ال�����ش��ارع ال��ع��دي��د من 
دبي  مدينة  مثل  التطويرية  امل�شاريع 
ومدينة  واأك��وي��ا  وم��دن  لل�شتديوهات 
الثاين  الق�شم  ويت�شمن  للغولف  دب��ي 
الرابط  ال��ط��ري��ق  تطوير  امل�����ش��روع  م��ن 
اإىل  املدينة اجلامعية  �شارع  امتداد  بني 
�شارع الإم��ارات خلدمة م�شروع ذا فيل 
الكيلومرت  ون�شف  كيلومرتين  بطول 

بواقع م�شارين يف كل اجتاه.
حمور  م�������ش���روع  اأن  ال���ط���اي���ر  واأو�����ش����ح 

امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة اجل��دي��د ي��رت��ب��ط يف 
نهايته مع �شارع اليلي�س الذي اأجنزته 
الهيئة موؤخرا الذي يربط �شارع ال�شيخ 
احلو�س  دوار  ع��ن��د  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
م���ع ����ش���ارع الإم���������ارات م������رورا مبجمع 
وب�شعة  ك��م   9 ب��ط��ول  لل�شتثمار  دب���ي 
توفري  م��ع  اجت����اه  ك��ل  يف  م�����ش��ارات   4
مداخل وخمارج ملجمع دبي لل�شتثمار 
عرب  للجولف  جمريا  عقارات  ومنطقة 
دوارات حمكومة باإ�شارات �شوئية ميكن 
تطويرها م�شتقبل لتقاطعات جم�شرة 
ج��شرا  اليلي�س كذلك  �شارع  ويت�شمن 
على �شارع الإمارات يوفر حركة مرورية 
ح���رة ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ق��ادم��ة م��ن منطقة 

جبل علي باجتاه اإمارة ال�شارقة.
حمورا  ميثل  اليلي�س  ���ش��ارع  اأن  واأك���د 
ال�شيخ حممد  �شارع  بني  يربط  اإ�شافيا 
بن زايد و�شارع الإمارات وموازيا ل�شارع 
جبل علي لهباب وي��شهم ب�شكل اأ�شا�شي يف 
حتويل جزء كبري من احلركة املرورية 
���ش��ارع ال�شيخ  ال�����ش��اح��ن��ات م��ن  وح��رك��ة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اإىل ����ش���ارع الإم������ارات 
 55 نحو  ال�����ش��ارع  ي�شتخدم  اأن  وت��وق��ع 

•• اأبوظبي -الفجر:

رئي�س  الدولة  وزي��رة  ال�شام�شي،  �شامل  الدكتورة ميثاء  اعتمدت معايل   
الزواج  منح  من  م�شتفيداً   269 اأ�شماء  ال���زواج،  �شندوق  اإدارة  جمل�س 
باإجمايل  ال�����ش��ن��دوق،  م��ن منحة   2015 ل��ع��ام  ال��ع��ا���ش��رة  ال��دف��ع��ة  م��ن 
بالفعل  حتويلها  مت   ،. دره��م  ال��ف  و�شبعون  وخم�شمائة  مليني  ع�شرة 
خلل  م��ن  واإخ��ط��اره��م  البنكية  ح�شاباتهم  ط��ري��ق  ع��ن  للم�شتفيدين 

الر�شائل الن�شية الق�شرية. 
حيث يقدم �شندوق الزواج املنحة املالية للمواطنني املقبلني على الزواج 
كدعم مادي من اأجل امل�شاهمة يف تكوين و بناء اأ�شرة اإماراتية متما�شكة 

ت�شهم يف ا�شتقرار املجتمع ، و يتبلور الهدف الرئي�شي للمنحة يف ت�شجيع 
زواج املواطنني من مواطنات، وتعزيز مرتكزات البناء الجتماعي لوطننا 

الغايل ومتا�شك ن�شيجه.
واأكدت معايل ميثاء �شامل ال�شام�شي باأن اليوم الوطني الرابع والأربعني 
لدولة ميثل منا�شبة ي�شعد بها كافة اأفراد املجتمع على اأر�س الإمارات، 
من  الدولة  تعي�شه  ملا  وبداية  الوطن،  ه��ذا  يف  الأه��م  التاريخ  باعتبارها 
نه�شة واأمان ورخاء وتقدم على كافة امل�شتويات، كما اأنها تذكرنا بالآباء 
املوؤ�ش�شني وعلى راأ�شهم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اأر�شى دعائم هذا الوطن وجعل الإن�شان الإماراتي على  اهلل ثراه، الذي 
اأولوياته، و�شار على النهج نف�شه قيادتنا الر�شيدة برئا�شة �شاحب  راأ�س 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، واأخيه 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ومعهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة، حتى اأ�شبحت الإمارات رمزا للتقدم والنمو والرفاهية والأمان 

لي�س على م�شتوى منطقتنا فقط واإمنا على امل�شتوى الدويل.
مو�شحة معاليها اأن الثاين من دي�شمرب من كل عام ياأتي ليذكرنا بهذا 
ملا  تاأمل  وقفة  نقف  ويجعلنا  اخلري  لزايد  والن�شاين  احل�شاري  املنجز 
مت اجنازه عاما بعد عام عرب م�شرية التطور التي عا�شتها المارات منذ 
ن�شاأتها واىل اليوم. ولقد حققت الإمارات املراتب الوىل بف�شل القيادة 

احلكيمة ، التي وفرت ل�شعب الإمارات العي�س الكرمي وجميع ما ي�شهم يف 
بناء اأ�شرة اماراتية متما�شكة ، واأولت القيادة الر�شيدة اأهمية خا�شة لبناء 
اأجل الإن�شان ورفاهيته  الإن�شان، فبالإن�شان وحده تبنى الأوط��ان، ومن 

تن�شب اجلهود.
م�شرية معاليها اإن �شندوق الزواج الذي يعد اأحد ثمرات الحتاد يجدد 
يف هذه املنا�شبة الغالية العهد على اأن يوا�شل العمل بروح الفريق الواحد 
لتقدمي اعلى م�شتوى من اخلدمة لأبناء الم��ارات واأن يبذل كل جهد 
املرتابطة  الماراتية  الأ�شر  اآلف  ببناء  املن�شود  الهدف  لتحقيق  ممكن 
م�شتندة  الوطن  لهذا  القوي  الجتماعي  الن�شيج  نواة  لتكون  وامل�شتقرة 

على دعم قيادتنا الر�شيدة ومتحلية بروح الحتاد.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شعادة يو�شف مانع العتيبة �شفري الدولة لدى 
الوليات املتحدة الأمريكية اأن خلق اأيديولوجية 
النفتاح والتفاوؤل والفر�س يف اخلليج هو عن�شر 
اأ�شا�شي لهزمية التطرف ..م�شددا على ان تنظيم 
داع�س ل يجب اأن يهزم يف ميدان املعركة فقط بل 

اأي�شا يف حرب الأيديولوجيات املت�شارعة.
ن�شرته  مقال  يف   - العتيبة  ال�شفري  �شعادة  وق��ال 
جملة فورين بولي�شي يف طبعتها على النرتنت 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 44 ل��ل��دول��ة - 
الكثري على املحك ويجب علينا  كم�شلمني لدينا 
ان �شدم  بعد  اجل��ب��ه��ات خا�شة  ك��ل  ف��ى  ن��ق��ود  اأن 
���ش��ان��ت بطر�شربغ  اإره��اب��ي��ة يف  ب���اأح���داث  ال��ع��امل 
و�شيناء وباماكو وبريوت واملو�شل وباري�س ..لفتا 
اأك��رث تطورا ..واأك��د ان  اأنهم يواجهون ع��دوا  اإىل 
اأ�شبح  ال�����ش��اح��ة  امل��ت��ط��رف��ني اىل  امل��ق��ات��ل��ني  ع���ودة 
منذ  ال��ع��امل  ت�شهدها  مل  بطريقة  عامليا  حت��دي��ا 

هجمات التا�شع من �شبتمرب.

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ان�����ش��م��ت اىل امل��ج��ت��م��ع ال����دويل مل��ح��ارب��ة اأولئ���ك 
 12 ي��زع��زع��ون ال�شتقرار ..ولأك����رث م��ن  ال��ذي��ن 
ع��ام��ا ظ��ل��ت ت�����ش��اه��م يف حم���ارب���ة امل��ت��ط��رف��ني يف 
وبرا  واليمن جوا  و�شوريا  وال�شومال  اأفغان�شتان 
ف�شل عن منع دعم املتطرفني من خلل تدفق 
املتطرفني  وتر�شد  الأجانب  واملقاتلني  الأم��وال 
جديدة  ا�شرتاتيجيات  خلل  من  النرتنت  على 

ملكافحة التطرف.
ميدان  يف  النجاح  العتيبة  ال�شفري  �شعادة  وق��ال 
امل��ع��رك��ة ق���د ي��ك��ون اجل����زء ال�����ش��ه��ل ون��ح��ن نعلم 
كم�شلمني  ن��ح��دد  اأن  علينا  ي��ج��ب  ول��ك��ن   .. ذل���ك 
يتحقق  اأن  ميكن  ال��ذى  احلقيقي  الن�شر  وع��رب 
امللتوي  الفكر  على  الت�شامح  قيم  ت�شود  عندما 
لأمثال داع�س وغريه .. مت�شائل عن امكانية ان 
تتغلب املنطقة بعد مرور مائة �شنة على اتفاقية 
والعرقي  الطائفي  النق�شام  على  �شايك�س-بيكو 
..وهل هناك منوذج جديد لل�شرق الأو�شط مبني 

على الأمل بدل من الكراهية.

اأن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  واأك��د العتيبة 
اأيديولوجية  للمنطقة  ج���دي���دة  روؤي�����ة  ت��خ��ت��رب 
بديلة موجهة نحو امل�شتقبل وهو م�شار ي�شرت�شد 
مببادئ حقيقية للإ�شلم وتتمحور حول امل�شاركة 
وال�شلم ومتكني املراأة وت�شجيع التنوع والبتكار 

وامل�شاركة العاملية.
واأ�شار العتيبة اإىل اأنه مع تركيز الهتمام العاملي 
على تبعات هجمات باري�س مل يلحظ الكثريون 
انتخابها  مت  القبي�شي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  اأن 
دولة  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  كرئي�شة 
الإمارات لت�شبح اأول امراأة يف املنطقة تقود برملانا 
مهند�شة  ه��ي  القبي�شي  ان  اىل  ..م�����ش��ريا  وطنيا 
معمارية وكانت اأي�شا اأول امراأة ت�شبح ع�شوة يف 

املجل�س الوطني الحتادي.
باحتفال  مقاله  يف  العتيبة  ال�شفري  �شعادة  ون��وه 
والقيادات  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  م��ن  جم��م��وع��ة 
الدينية وال�شيا�شية والدبلوما�شية باإعادة ترميم 
وفتح كني�شة القدي�س اأندرو يف اأبوظبي حيث اكد 
اأنه  تومب�شون  اأن��درو  الجنليكانية  الكني�شة  ق�س 

من الأ�شهل ان تكون م�شيحيا هنا مما هو عليه يف 
اململكة املتحدة.. فيما اأعرب الأب بي�شوي �شليب 
اأبوظبي موؤخرا  بالكني�شة القبطية الأرثوذك�شية 
ع���ن م�����ش��اع��ر مم��اث��ل��ة ق��ائ��ل اإن دول����ة الإم�����ارات 
يف  به  يحتذى  عاملي  من��وذج  هي  املتحدة  العربية 
جمع متعددي الدي��ان حيث متتلك الدولة بيئة 
الثقافات  جميع  ب��ني  ال�شلمي  للتعاي�س  �شلمية 

املختلفة والت�شامح الديني .
واأ�شار اإىل اأنه و�شمن روح النفتاح اأعلنت حكومة 
اأر�س  بقطعة  ال��ت��ربع  ع��ن  ال�شيف  ه���ذا  ال��دول��ة 
للمعبد الهندو�شي الثالث يف البلد حيث �شتكون 
هذه املعابد جنبا اإىل جنب مع العديد من املراكز 
الأخ��رى للعبادة لتخدم ما يقرب من 8 مليني 
من جميع الأديان تقريبا واجلن�شيات التي تعي�س 

وتعمل ب�شكل �شلمي يف الإمارات.
و�شدد العتيبة على ان و�شائل الإعلم تغيب عنها 
اأن��ه��ا مل  اأح��ي��ان��ا اأخ��ب��ارا ه��ام��ة ع��ن املنطقة حيث 
الذى  امل�شلمني  احلكماء  جمل�س  لجتماع  تنتبه 
عقد بالقاهرة يف 21 نوفمرب املا�شي والذي اأدان 

ب�شدة مذابح باري�س ومايل ..لفتا اإىل اأن املجل�س 
تاأ�ش�شت بدعم  املعتدل  يعد هيئة دولية للإ�شلم 
من قيادة الدولة لتحديث طرق تدري�س الإ�شلم 
ت��دري��ب��ي��ة جديدة  ب���رام���ج  امل���دار����س وت��ط��وي��ر  يف 

للأئمة.
نزرع  والت�شامح  ال��دي��ن��ي  ال��ت��ن��وع  وراء  م��ن  وق���ال 
اأي�����ش��ا ب���ذور اأي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ت��ف��اوؤل وال��ف��ر���س .. 
م�شريا اإىل اأن دولة الإمارات �شتن�شم يف وا�شنطن 
هذا الأ�شبوع اىل وكالة نا�شا وذلك اعرتافا منها 
الطموحة  وبخططها  للف�شاء  الم���ارات  بوكالة 
 2021 ع��ام  يف  املريخ  �شطح  على  امل�شبار  لو�شع 
50 لليوم الوطني لدولة  ال�  تزامنا مع الذكرى 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ي��ث مي��ث��ل حدث 
الإعلن بالن�شبة للإمارات يف العامل العربي مثل 
ال�شاروخ  الرئي�س جون كينيدي لإط��لق  اإع��لن 
اإىل القمر ..وقال اإنها روؤية للم�شتقبل التي ميكن 
ان ي�شارك فيه جيل جديد من ال�شباب الإماراتي 

والعربي .
هو  امل��ري��خ  �شطح  على  م�شبار  و���ش��ع  ان  وا���ش��اف 

هو  للعمل  ال��ن��ا���س  ح��ث  ول��ك��ن  للم�شتقبل  روؤي����ة 
التحدي احلقيقى اليوم .. ويف الإمارات العربية 
للمنطقة  وحمفزا  كبريا  اقت�شادا  نبني  املتحدة 
املكان  ه��ي  الإم������ارات  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  ب��اأ���ش��ره��ا 
والنا�س  لل�شلع واخلدمات  للتدفق احلر  الأن�شب 
الأو�شط  ال�شرق  تفيد  التي  والأفكار  وال�شتثمار 
واأوروب���ا  واآ���ش��ي��ا  اأفريقيا  رب��ط  م��ن خ��لل  برمته 
م�شتدام يف  اقت�شاد  اىل  ي���وؤدي  م��ا  والأم��ري��ك��ت��ني 
م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ن��ف��ط وال���غ���از ي��ق��وده البتكار 
والتجارة  القانون  و�شيادة  الب�شري  امل��ال  وراأ����س 
العتيبة يف ختام  ال�شفري  �شعادة  واأك��د   . املفتوحة 
امل�شلم ميكن  ان  الإم���ارات تعتقد  دول��ة  ان  مقاله 
اأن يكون معتدل وع�شريا يف نف�س الوقت ..وقال 
وخلق  والتفاوؤل  النفتاح  بتعزيز  ملتزمون  نحن 
اأف�شل  م�شتقبل  لتحقيق  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ف��ر���س 
روؤية  جم��رد  تلك  اإن  ونعلم   .. القادمة  للأجيال 
اأو  اأي�شا واقعية وممكنة ول تقل �شعوبة  ولكنها 
اأقل اإلهاما من هبوط الرجل على �شطح القمر اأو 

اإر�شال بعثة اإىل املريخ .

•• اأبوظبي-وام: 

ك�شريك  اأبوظبي   - النفايات  اإدارة  مركز  ت��دوي��ر  ت�شارك 
ي�شتمر  ال��ذي  الرتاثي  زاي��د  ال�شيخ  لوج�شتي يف مهرجان 

حتى 12 دي�شمرب احلايل يف منطقة الوثبة باأبوظبي.
ويهدف املهرجان اإىل ت�شليط ال�شوء على الإرث الإماراتي 
الإماراتية  وال��ث��ق��اف��ة  وال�����رتاث  ال��ت��ق��ال��ي��د  ث����راء  وع��ر���س 
تفاعلية.  وتعليمية  تثقيفية  ط��رق  ع��رب  تنوعها  وم���دى 
واأكد �شعادة عي�شى �شيف القبي�شي مدير عام تدوير بهذه 
على  احل��ف��اظ  يف  للم�شاهمة  ي��اأت��ي  امل��ه��رج��ان  اأن  املنا�شبة 
ال�شيخ زايد  ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور  ب��ه  اه��ت��م  ال���ذي  ال���رتاث 
دعا  لطاملا  وال���ذي  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
والعادات  وال���رتاث  ال��وط��ن  ح��ب  وزرع  عليه  احل��ف��اظ  اإىل 
اإىل �شرورة غر�س هذه  منوها  الوطن  اأبناء  يف  والتقاليد 
اأبنائنا والتي بدورها �شتنقله اإىل الأجيال  القيم يف قلوب 
املقبلة حتى نحافظ جميعا على الإرث الإماراتي ونحقق 
نهيان لقد ترك  اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  بذلك مقولة 
ال��ذي يحق  ال��رتاث  اأجدادنا الكثري من  لنا الأ�شلف من 

لنا اأن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره ليبقى ذخرا لهذا 
م�شاركة  اإن  �شعادته  واأ�شاف   . القادمة  وللأجيال  الوطن 
تاأتي انطلقا من الدور احليوي  تدوير يف هذا املهرجان 
والهام الذي ت�شطلع به من تطوير وجمع و�شيانة ونقل 
اآمنة  بطريقة  النفايات  اإدارة  خدمات  ومعاجلة  وت�شغيل 
اأبوظبي وهو  اإم��ارة  اأرج��اء  واقت�شادية يف خمتلف  وفعالة 
ما ين�شجم مع روؤية اأبوظبي 2030 والذي يحقق بدوره 
اأهدافنا ال�شرتاتيجية. وتوفر تدوير طيلة اأيام املهرجان 
وحاويات  واآل��ي��ات  ع��م��ال  م��ن  النظافة  م�شتلزمات  جميع 
واإب���رازه  امل��ه��رج��ان  نظافة  على  للحفاظ  امل��ه��رج��ان  داخ���ل 

بال�شورة التي تليق به ومكانة العا�شمة اأبوظبي.
متكاملة  ت��وع��وي��ة  خيمة  �شمن  اأي�����ش��ا  ت��دوي��ر  ت��ت��واج��د  و 
تت�شمن م�شاحة لور�س العمل والتوعية وذلك بهدف زيادة 
الوعي البيئي والإح�شا�س بامل�شوؤولية املجتمعية لدى اأفراد 
ا�شتخدامها  واإع��ادة  النفايات  تقليل  ثقافة  ون�شر  املجتمع 

وتدويرها.
وتفاعل  اإق��ب��ال  الأول  ال��ي��وم  منذ  ت��دوي��ر  خيمة  و�شهدت 

كبريا من الزوار. 

•• عجمان ـ الفجر 

عبدالرزاق  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���س  ك�����ش��ف 
ال��ع��و���ش��ي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الإداري�������ة 
اأن عدد  واملالية مل�شروع تعداد عجمان 
ل��وظ��ائ��ف م�����ش��روع تعداد  امل��ت��ق��دم��ني 
عجمان بلغ اأكرث من 1200 فرد ومت 
انطبقت  مم��ن  �شخ�س   700 مقابلة 
الختيار  وق��ع  وق��د  ال�����ش��روط  عليهم 
570 متقدم ممن مت مقابلتهم  على 

على مدى 5 اأيام. 
باختيار  اخل��ا���ش��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واك����د 
ال��ب��اح��ث��ني اع��ت��م��دت ع��ل��ى ع����دة فرق 
فنية من اأ�شحاب اخلربة الح�شائية 
امل��ي��داين و ك��ذل��ك مم��ن لهم  و العمل 
الدوائر  يف  الب�شرية  امل���وارد  يف  خ��ربة 
ع��ج��م��ان على  اإم�������ارة  احل��ك��وم��ي��ة يف 

لختيار  وذل���ك  طويلة  ���ش��ن��وات  م��دى 
الباحثني. واأفاد رئي�س اللجنة الإدارية 
وامل���ال���ي���ة مل�����ش��روع ت���ع���داد ع��ج��م��ان اأن 
املعايري اخلا�شة بالباحثني ا�شرتطت 
ال�شهادة  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه  امل���ت���ق���دم  يف 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ك��ح��د اأدن����ى واأن ل 
ي��ق��ل ع��م��ره ع��ن 21 ع��ام��ا م��ع مهارة 
لهم  ممن  الذكية،  الأجهزة  ا�شتخدام 
كم�شاركتهم  امليداين  العمل  يف  خ��ربة 
دولة  يف  �شابقة  ت��ع��دادات  اأو  م�شوح  يف 
يكون  واأن  املتحدة،  العربية  الم���ارات 
يومياً  �شاعات   7 مل��دة  للعمل  متفرغاً 
على مدار 6 اأيام ا�شبوعياً و اأن يتمتع 
تكون  واأن  ال�شلوك  و  ال�شرية  بح�شن 

اإقامته يف الدولة �شارية املفعول. 
مقابلت  ت��ق��ت�����ش��ر  مل  ان����ه  واأ�����ش����اف 
الباحثني على جن�شية حمددة ، فباب 

ت��ع��داد عجمان  م�����ش��روع  امل�����ش��ارك��ة يف 
2016 كان مفتوحا ملعظم اجلن�شيات 
تنطبق  ال���ت���ي  والج���ن���ب���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ع��ل��ي��ه��ا ال�������ش���روط. واك����د ع��ل��ى وجود 
وذلك  الباحثني  لتاأهيل  �شاملة  خطة 

املخت�شة وحتت  اللجان  بالتن�شيق مع 
الإح�شاء  لإدارة  امل��ب��ا���ش��ر  الإ�����ش����راف 
والبحوث يف املجل�س التنفيذي لإمارة 
عجمان، وذلك من خلل و�شع برنامج 
الباحثني  و  املراقبني  جلميع  تدريبي 
يركز على عدة حماور منها التدريب 
على التعامل مع الجهزة اللكرتونية 
ب�شورة  والتعامل  مكتبياً  و  ميدانياً 
م���ب���ا����ش���رة م����ع ال���ربن���ام���ج م����ن حيث 
دورات  وعمل  ميدانيا  البيانات  ادخال 
لتهيئة  ع��م��ل  وور�������س  حم���ا����ش���رات  و 
للتعامل  ون��ف�����ش��ي��ا  اداري������ا  ال��ب��اح��ث��ني 
املرجوة  ب��ال�����ش��ورة  املجتمع  ف��ئ��ات  م��ع 
الأعمار  و  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
واأكد  ال�شعاب.  كل  والثقافات وحتمل 
العو�شي  ال��زراق  عبد  اأحمد  املهند�س 
اإن دعم م�شروع تعداد عجمان 2016 

حتت �شعار تعداد اليوم .. تنمية الغد 
و امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه م��ن ق��ب��ل ك��ل ف���رد يف 
ق��ب��ل اجلهات  م���ن  و  ع��ج��م��ان  اإم�������ارة 
احلكومية و اخلا�شة هو واجب وطني 
ومقيم  م��واط��ن  ك��ل  جت��اه  واجتماعي 
تعداد  م�����ش��روع  لأن  عجمان  اإم����ارة  يف 
على  بالنفع  �شيعود   2016 عجمان 
النواحي  امل��ج��ت��م��ع م��ن  اأف�����راد  ج��م��ي��ع 
غريها.    و  التنظيمية  و  الجتماعية 
التعاون  املجتمع من  افراد  كافة  ودعا 
مع الباحثني وتوفري بيانات �شحيحة 
بيانات  قاعدة  توفري  بهدف  دقيقة  و 
واملن�شاآت  ال�شكان  عن  و�شاملة  دقيقة 
وال�شناعية  وال���ت���ج���اري���ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
واخلدمية يف الإمارة ت�شاهم يف تطور 
الإمارة وازدهارها مبا يوافق تطلعات 

وطموحات كافة �شرائح املجتمع. 

ميثاء ال�صام�صي تعتمد �صرف الدفعة املالية العا�صرة ملنحة الزواج لعام 2015

�صفري الدولة لدى وا�صنطن : خلق اأيديولوجية االنفتاح والتفاوؤل والفر�س يف اخلليج هو عن�صر اأ�صا�صي لهزمية التطرف

  570  باحثا يف م�سروع تعداد عجمانتدوير �صريكا لوج�صتيا مبهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي 2015 

و�صع خطة �صاملة لتاأهيل الباحثني باإ�صراف اإدارة االإح�صاء والبحوث

•• راأ�س اخليمة-وام:

يحظى العمل التطوعي يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة باأهمية كبرية وجليلة توؤثر ب�شكل اإيجابي 
يف حياة الفرد والأ�شرة واملجتمع وعلى امل�شتويات 
ويج�شد  والتنموية  والجتماعية  القت�شادية 

عمليا مبداأ التكافل الجتماعي.
كما يحظى العمل التطوعي يف جمتمعات العامل 
املعا�شرة باهتمام خا�س ويحتل حيزا كبريا فيها 
ملا له من اأهمية خا�شة يف جمالت تنمية املجتمع 
وجه  على  الجتماعية  التنمية  وجم��ال  عموما 

اخل�شو�س.
الآونة  يف  الإم���ارات  يف  التطوعي  العمل  واأ�شبح 
الأخ��������رية م���و����ش���وع���ا م���ط���روح���ا ع���ل���ى خمتلف 
اأمرا  باعتبارها  التطوع  ثقافة  لتعزيز  امل�شتويات 
العامل  م�شتوى  نظرة على  الآن  وهناك  �شروريا 
ت�شكل  التطوعي  والعمل  التطوع  ثقافة  اأن  ترى 
مقيا�شا من مقايي�س تطور املجتمع ومدى وعيه 
وتفاعله مع خمتلف ق�شاياه اإىل جانب اأن العمل 
التطوعي يعد �شكل من اأ�شكال امل�شاركة ال�شيا�شية 
املجتمعات  واأ�شبحت  ال��ق��رار  و�شانع  الفرد  بني 
الأكرث تطورا هي الأكرث احتفاء بالعمل التطوعي 
من  التطوعي  للعمل  واح��ت��واء  اع��ت��ن��اء  والأك����رث 
جهة عدد اجلمعيات والأفراد املتطوعني والعمل 
التطوعي هو جهد يبذله اإن�شان من تلقاء نف�شه 
من دون اأن ينتظر اأي مقابل وهذا يعزز بطبيعة 
اأي�شا  واملجتمع  املتطوع  لدى  قيما كثرية  احل��ال 
برئا�شة  للدولة  الر�شيدة  القيادة  فقد حر�شت   .
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل و���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة .. على دعم 
العمل الإن�شاين والتطوعي حمليا وعربيا وعامليا 
اإميانا منهم باأن العمل التطوعي يعترب مبنهجه 
الجتماعي والإن�شاين �شلوكا ح�شاريا ترتقي به 
املجتمعات والدول منذ القدم وتعد دولة الإمارات 
حكومة و �شعبا �شباقة يف جمال العطاء الإن�شاين 
اأر�شى  ال��ذي  للنهج  تنفيذا  وذل��ك  كافة  باأ�شكاله 
زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن��ه تعاىل  له  املغفور  ق��واع��ده 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه . واأولت القيادة 

الر�شيدة للدولة اهتماما كبريا بالتطوع وعملت 
اأ���ش��ك��ال ال��دع��م والتمكني  ع��ل��ى ت��وف��ري خم��ت��ل��ف 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ال���رائ���دة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع.. والتي 
العمل  ثقافة  وتر�شيخ  تنامي  اأثمر  خللها  من 
التطوعي وقيام العديد من املبادرات واملوؤ�ش�شات 
الهامة يف جمال العمل التطوعي مبختلف األوانه 
واأ�شكاله الإن�شانية والإغاثية والجتماعية ومن 
يف  فاعل  طرفا  الإم���ارات  اأ�شبحت  املنطلق  ه��ذا 
ال�شعيدين  على  التطوعي  العمل  جهود  تفعيل 
الإقليمي والدويل من خلل اإطلق العديد من 
تقدم خدمات جمتمعية يف  التي  املهمة  املبادرات 
والبيئية  والتعليمية  ال�شحية  املجالت  خمتلف 

والثقافية والجتماعية والوطنية وغريها.
وا����ش���ع ول ميكن  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  م��ف��ه��وم  اإن 
ح�شره يف تعريف حمدد لكن ميكن تعريفه باأنه 
كل ما يقدمه الإن�شان من اأعمال خريية يف جميع 
املجالت دون اأي مقابل مادي ويف جميع املجالت 
ويكون الهدف من وراء هذا العطاء اكت�شاب �شعور 
بالنتماء للمجتمع وحتمل بع�س امل�شوؤوليات التي 
ت�شهم يف خدمة املجتمع مع �شرورة اأن يكون هذا 
اأ�شا�س الرغبة والدافع الذاتي  العمل قائما على 
الجتماعي  مبنهجه  التطوعي  العمل  واأ���ش��ب��ح 
بني  وال��ت��ع��اون  للتكاتف  رم���زا  والإن�����ش��اين ميثل 
حيث  موؤ�ش�شاته  خمتلف  �شمن  املجتمع  اأف����راد 
والعمل  بكل معاين اخلري  ارتباطا وثيقا  ارتبط 
الأزل  منذ  الب�شرية  املجتمعات  كل  عند  ال�شالح 

وذلك باعتباره ممار�شة اإن�شانية.
اأب��ن��اء هذا  وج���دان  بعيد يف  زم��ن  وتر�شخت منذ 
ال���وط���ن ق��ي��م ال���رتاح���م وال��ت��ك��ام��ل ب���ني خمتلف 
اأعمال  من  العديد  يف  القيم  تلك  وب��رزت  اأبنائه 
التي  التطوعية  امل�شروعات  من  والكثري  اخل��ري 
عدد  وزاد  ال�����ش��ن��ني  م���ر  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��ف��ت  زادت 

املنتمني وامل�شاركني فيها.
اآلية تخت�س  اإيجاد  اإىل  ب��رزت احلاجة  هنا  وم��ن 
التطوعية  وامل�شروعات  الأع��م��ال  وتنفيذ  بو�شع 
امل�����ش��اع��دة ملختلف  وت��ن�����ش��ي��ق اجل���ه���ود وت���ق���دمي 
قطاعات املجتمع املعنية ب�شئون العمل التطوعي 
الأعمال  تلك  من  املزيد  على  للت�شجيع  وال�شعي 
امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا خ��دم��ة للمجتمع  واحل����ث ع��ل��ى 

وتخفيفا من اأعباء الدولة.
وكان العمل التطوعي قدميا يعتمد على مبادرات 
فردية اأو اأ�شرية يقوم بها الأهايل وكان حمدودا 

ظهور  قبل  خا�شة  ال�شعبي  ال���رتاث  م��ن  ون��اب��ع��ا 
الكل واملجتمع وحدة متما�شكة  النفط حني كان 
للأخ  والأخ  لل�شديق  وال�����ش��دي��ق  ل��ل��ج��ار  اجل����ار 
وكاأنهم  يت�شامنون  وال�شراء  ال�شراء  يف  وك��ان��وا 
اإماراتية قدمية  الفزعة عادة  اأ�شرة واحدة متثل 
وهذا  الأج��ي��ال  وتوارثتها  الم����ارات  عليها  تعود 
و�شهل  املا�شي  النا�س يف  خ��دم  ال��ذي  هو  التعاون 
لهم حياتهم يف زمن ما قبل النفط وكان النا�س 
متما�شكني متا�شكا قويا اإىل جانب تنمية احل�س 

الجتماعي للتطوع الذي يبداأ من البيت.
كبريا  تطورا  التطوعي  العمل  م�شرية  و�شهدت 
تنموية  ق��ف��زات  م��ن  ال��دول��ة  ت�شهده  مل��ا  م��واك��ب��ا 
والتطور  امل�شتدامة  التنمية  �شعيد  على  كبرية 
ت�شافر  بف�شل  وذل��ك  والجتماعي  القت�شادي 
اجلهود كافة خا�شة من قبل �شباب الوطن للبناء 
يف  الفاعلة  وامل�شاركة  املتحققة  الإجن����ازات  على 
تعزيز م�شرية التنمية لهذا يعد العمل التطوعي 
التما�شك  ون�شر  املجتمع  بناء  يف  اأ�شا�شية  ركيزة 
الج��ت��م��اع��ي ب��ني امل��واط��ن��ني لأي جم��ت��م��ع واأن���ه 
بكل  وثيقا  ارت��ب��اط��ا  ارت��ب��ط��ت  اإن�شانية  مم��ار���ش��ة 
معاين اخلري والعمل ال�شالح عند كل املجموعات 
الب�شرية منذ الأزل لكنه يختلف يف حجمه و�شكله 
واجت��اه��ات��ه ودواف��ع��ه م��ن جمتمع اإىل اآخ���ر وهو 
واجب ديني واإن�شاين ووطني جتاه الآخرين يزيد 
من العلقات الإن�شانية ويزرع احلب والإخاء يف 
ال��ق��ل��وب و يجمعها على  ب��ني  ي��ق��رب  و  ال��ن��ف��و���س 

اخلري والألفة والتعاون ملا فيه خري الب�شرية.
ويعد العمل التطوعي على �شعيد دولة الإمارات 
ال��ن�����ش��ي��ج الثقايف  امل��ت��ح��دة ج�����زءا م���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
فالتطوع  الدولة  عليه  قامت  التي  والجتماعي 
اأ�شا�شي  وداف��ع  الإم��ارات��ي  املجتمع  �شائع يف  عمل 
اقت�شاديا  ال�شامل  التنمية مبفهومها  دوافع  من 
و���ش��ي��ا���ش��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا ودل���ي���ل �شاطع 
للتفاين  اأف���راده  وا�شتعداد  املجتمع  حيوية  على 
وال��ت�����ش��ح��ي��ة ون����وع م���ن الخ���ت���ب���ار احل����ر للعمل 

وقناعة مب�شاركة الأفراد طواعية يف العمل.
و �شهد العمل التطوعي على م�شتوى العامل املزيد 
واملنهجيات  الأ�شاليب  يف  والن�شوج  التطور  من 
يف  الت�شبيك  منهجيات  ظهور  مع  م�شتمر  ب�شكل 
العمل على امل�شتويات فوق الوطنية اإىل حد بتنا 
التطوعية  العاملية  الهيئات  م��ن  العديد  ن�شهد 

التي متار�س عملها يف خمتلف بقاع العامل.

القيادة الر�صيدة تدعم العمل التطوعي واالإن�صاين 
حمليا وعربيا وعامليا 

طرق دبي تر�صي عقد م�صروع املرحلة الثانية ملحور 
�صارع املدينة اجلامعية بتكلفة 474 مليون درهم
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•• دبي - الفجر

الدرا�شي  الف�شل  امتحانات  مارثون  الحد  اليوم  ينطلق 
الأول لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة املطبقة للمنهاج 
الوزاري، اإ�شافة اإىل مراكز تعليم الكبار والدرا�شة املنزلية 
و�شط ا�شتعددات مكثفة من جانب وزارة الرتبية والتعليم 
، ووفقاً جلداول المتحانات التي اعتمدتها وزارة الرتبية 
اأول  �شابقاً(  )اأدب��ي  عام  ع�شر  الثاين  ي��وؤدي طلبة  موؤخراً 
امتحانات  تبداأ  فيما  التاريخ،  مادة  يف  اليوم  امتحاناتهم 
الريا�شيات،  املتقدم )العلمي �شابقاً(، مبادة  الق�شم  طلبة 

بعد غداً الثلثاء املقبل 8 دي�شمرب. ويعتزم طلبة احلادي 
الربعاء  الفيزياء  مب��ادة  امتحاناتهم  ب��دء  متقدم  ع�شر 
املقبل املوافق 9 دي�شمرب على اأن يبداأ طلبة الق�شم العام 
اجلاري  دي�شمرب   13 امل��واف��ق  املقبل  الح��د  امتحاناتهم 
مبادة العلوم.،  ومن املقرر اأن تبداأ المتحانات يومياً يف 
والن�شف،  العا�شرة  وحتى  �شباحاً  التا�شعة  ال�شاعة  متام 
على اأن ت�شتمر حتى اخلمي�س املوافق  17 دي�شمرب لطلبة 

الق�شمني العام واملتقدم.
 110 ب�  المتحان  والتعليم مدة  الرتبية  وزارة  وح��ددت 
بخم�شة  تبداأ  متتالية  فرتات  ثلثة  اإىل  ق�شمتهم  دقائق 

الورقة  حم��ت��وى  ع��ل��ى  للتعرف  ال��ط��ال��ب  لتهيئة  دق��ائ��ق 
المتحانية، فيما يبلغ زمن المتحان 90 دقيقة، اإ�شافة 
ال��وزارة على  اأخ��رى للمراجعة.، و�شددت  15 دقيقة  اإىل 
الدولة  يف  التعليمية  واملجال�س  التعليمية  املناطق  جميع 
جلنة  م��ن  ب��اخل��روج  طالبة  اأو  طالب  لأي  ال�شماح  بعدم 
المتحان قبل مرور �شاعة كاملة على بدء الوقت املحدد.

من  والتعليم   ال��رتب��ي��ة  وزارة  انتهت  مت�شل  �شياق  ويف 
م��ت��اب��ع��ة  ك��اف��ة ع��م��ل��ي��ات جت��ه��ي��ز ال��ل��ج��ان الم��ت��ح��ان��ي��ة يف 
لروؤ�شاء  توجيهها  م��وؤك��دة  التعليمية،  امل��ن��اط��ق  خمتلف 
وتذليل  للطلبة  الراحة  �شبل  بتوفري  المتحانات  جلان 

اأدائ���ه���م.، وقد  اأن ت��ع��رت���س  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ع��ق��ب��ات  جميع 
حر�شت على توفري العدد املطلوب من مراقبي القاعات 
المتحانية من املعلمني واملعلمات والداريني يف املدار�س 
وت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ل��ج��ان الم��ت��ح��ان��ي��ة يف خمتلف 

املناطق التعليمية.
رف��ع ك�شوف  م��ن  ف��رتة كافية  امل��دار���س قبل   كما متكنت 
تف�شيلية باأ�شماء الطلبة والطالبات من ذوي الحتياجات 
اىل  ب��دوره��ا  رفعتها  التي  التعليمية  للمناطق  اخلا�شة 
اإدارة المتحانات والتقومي يف الوزارة وذلك لتوفري كافة 
الرتبية  وزارة  ووجهت   ، اإعاقة  كل  حلاجة  وفقاً  يلزم  ما 

مناطقها التعليمية ب�شرورة ت�شليم اأوراق الإجابة يومياً 
ت�شكيل  اإىل  اإ�شافة  ال��درج��ات،  ور���ش��د  تقدير  مركز  اإىل 
وع�شوين  رئي�س  م��ن  المتحانات  لت�شليم  دائ��م��ة  جلنة 
اأ�شل  ت�شليم  عن  ف�شًل  املدر�س،  اإدارة  من  ر�شمي  بكتاب 

ك�شوف توقيع الطلبة.
وعن حالت الغياب التي ميكن اأن ت�شجلها بع�س اللجان 
اأو�شحت الوزارة اأنه يف حال غياب اأي طالب اأو طالبة عن 
المتحانات بعذر مقبول لبد من اإر�شال ا�شتمارة الغياب 
عن كل يوم غياب مع اإرف��اق �شورة من العذر اإىل مراكز 

الت�شحيح ور�شد الدرجات . 

•• دبي-الفجر:

الوزارة  – وكيل  اأم��ني ح�شني الأم��ريي  د.  �شرح 
والرتاخي�س  العامة  ال�شحة  ل�شيا�شة  امل�شاعد 
الدوائية  لليقظة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س   –
كبرية  فئة  وه��و���س  ان�شياق  وم��ع  ب��اأن��ه  بالدولة 
مكملت  او  ع�شبية  ادوي��ة  بتعاطي  النا�س  من 
ال�شحة  وزارة  ف��اإن  جن�شية  وم��ق��وي��ات  غذائية 
م�����ش��ت��م��رة ب���الإع���لن ع���ن ان�����واع وا���ش��م��اء هذه 
خماطرها  لتو�شيح  وذل��ك  واملقويات  املكملت 
علمياً وامل�شار اجلانبية لها والتي قد ت�شل اإىل 
امل��وت، لذا فقد تلقت وزارة ال�شحة تنبيهاً من 
خماطر  ع��ن  المريكية  وال��غ��داء  ال���دواء  هيئة 
ومقويات  ط��ب��ي  ادع����اء  ذات  طبيعية  منتجات 
وخ��ي��م��ة على  وع���واق���ب  ت��ب��ع��ات  ت��خ��ل��ف  جن�شية 

ال�شناف  ه��ذه  ان  تبني  وال��ذي  املجتمع  �شحة 
غري م�شجلة او مرخ�شه من قبل وزارة ال�شحة 
ب��الإم��ارات.  التحذير من ت��داول م�شتح�شرات 
للتخفيف ال��وزن ذات ادع��اء طبي قد ت��وؤدي اىل 

حالت اكتئاب �شديدة والتفكري بالنتحار: 
ك��م��ا اف����اد د. اأم����ني الأم�����ريي ان ه��ي��ئ��ة ال����دواء 
وال����غ����ذاء الم��ري��ك��ي��ة ا����ش���درت حت���ذي���راً بعدم 
ا�شتخدام منتج حتت م�شمى Slyn Both و 
 Perfect Slim Fast Track Slim
باأنهما م�شتح�شر ع�شبي طبيعي  ي��روج  وال��ذي 
التي  التحاليل  اظ��ه��رت  حيث  ال���وزن  لتخفيف 
متت باملختربات التابعة للهيئة على احتوائهما 
Fluoxetine غري  على مادة دوائية تدعى 
امل��ادة من جمموعة  ب��اأن ه��ذه  معلن عنها علماً 
وت�شتخدم   )  SSRIs  ( ت��دع��ى  ال��ت��ي  الدوي����ة 

اآثار  ح��دوث  ت�شبب  قد  والتي  الكتئاب،  لعلج 
جانبية خطرية مبا يف ذلك التفكري بالنتحار 
بالتزامن  وا�شتخدامها  طبيعي  غ��ري  ون��زي��ف 
مع ادوية اخرى مثل ) ال�شربين ايبوبروفني 
ادوية علج الكتئاب والقلق ادوية علج جتلط 
القلب(  وام����را�����س  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ال���ع���لج  ال�����دم 
او  القلب  ���ش��رب��ات  ان��ت��ظ��ام  ع��دم  يف  ت�شبب  كما 
م�شتح�شرات  اىل  وبالإ�شافة  امل��ف��اج��ئ.   امل��وت 
م����ادة  ع���ل���ى  الوىل حت���ت���وي  اخ������رى  ع�����ش��ب��ي��ة 
معلن  غ��ري   Sibutramine وه��ي  دوائ��ي��ة 
 Spcaret م�شمى  حت��ت  وامل�شتح�شر  عنها 
على  حتتوي  الخرى  و   Princess Diet
 Sibutramine وه��م��ا  دوائ��ي��ت��ني  م��ادت��ني 
 Desmethylsiburamine و 
 Super Herbs م�شمى  وامل�شتح�شر حتت 

وك����ل امل�����ش��ت��ح�����ش��ري��ن غ���ري م�����ش��ج��ل��ني ب�����وزارة 
و  ال���دم  �شغط  يف  زي����ادة  ت�شبب  ق��د  و  ال�شحة 
م��ع��دل ن��ب�����ش��ات ال��ق��ل��ب وت�����ش��ك��ل خ��ط��راً كبرياً 
ل��ل��م��ر���ش��ى امل�����ش��اب��ني ب���ام���را����س ال��ق��ل��ب وعدم 

انتظام �شربات القلب او ال�شكتة الدماغية.
ك��م�����ش��ت��ح�����ش��رات طبيعية  ل��ه��ا  ي����روج  م��ن��ت��ج��ات 
دوائية غري  ملقويات جن�شية يحتوي على مواد 

معلن عنها : 
والغذاء  ال������دواء  ه��ي��ئ��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
الم��ري��ك��ي��ة ا����ش���درت ت��ع��م��ي��م��اً اآخ����ر ي��ح��ذر من 
كم�شتح�شرات  ل��ه��ا  ي���روج  منتجات  ا���ش��ت��خ��دام 
احتواء  ب�شبب  وذل��ك  جن�شية  ملقويات  طبيعية 
امل���ن���ت���ج ع���ل���ى م�������ادة غ�����ري م���ع���ل���ن ع���ن���ه���ا وه���ي 
ت�شبب  قد  املادة  هذه  باأن  علماً   Slidenafil
ان��خ��ف��ا���س ح���اد يف ���ش��غ��ط ال����دم ق��د ت�����ش��ل اإىل 

م�����ش��ت��وى خ��ط��ري واي�������ش���اً ت�����ش��ك��ل خ���ط���راً على 
مر�شى امرا�س القلب وال�شكري وارتفاع ن�شبة 
يتناولون  ال��ذي��ن  للمر�شى  وخ��ا���ش��ًة  ال��ده��ون 
املنتجات  ال��ن��ي��رتات وه���ذه  ادوي���ة حت��ت��وي على 
و   Kangroo Essence م�����ش��م��ى  حت���ت 
 Sex Drive Capsules و Rhino X

 XForMan Plus و
بتعزيز  ر���ش��ال��ت��ه��ا  حتقيق  ع��ل��ى  تعمل  ال�شحة 

�شحة الفرد واملجتمع يف دولة الإمارات : 
الكثري من  اإن  اأم��ني ح�شني الم���ريي  د.  واك��د 
الغري  اجلن�شية  وامل��ق��وي��ات  الغذائية  املكملت 
مرخ�شة قد ت�شبب م�شاكل �شحية ، وقد وجد 
يدعي  التي  امل�شتح�شرات  من  الكثري  ان  اأي�شاً 
على  حتتوي  وع�شبية،  طبيعية  انها  مروجوها 
عامليا،  تداوله  بع�شها قد ُحظر  كيميائية  مواد 

الرباهني  ع��ل��ى  م�����ش��ت��ن��دة  غ���ري  ت��راك��ي��ز  ذو  او 
وخا�شة  �شحية  خم��اط��ر  ت�شبب  وق��د  الطبية 
وارتفاع  كالكلى  امل��زم��ن��ة  الم��را���س  لأ���ش��ح��اب 
باأن  �شعادته  ا���ش��اف  كما  وال��ق��ل��ب،  ال���دم  �شغط 
للمكملت  ت����روج  ال��ت��ي  الل��ك��رتون��ي��ة  امل���واق���ع 
ُتخّلف  اأن  �شاأنها  من  مرخ�شة  الغري  الغذائية 

تبعات وعواقب وخيمة على �شحة املجتمع
واإ�شافة اىل ما �شبق اأن وزارة ال�شحة م�شتمرة 
ب���الإع���لن ع���ن ان�����واع وا���ش��م��اء ه���ذه املكملت 
علمياً  خم��اط��ره��ا  لتو�شيح  وذل���ك  وامل��ق��وي��ات 
وامل�شار اجلانبية لها والتي قد ت�شل اإىل املوت 
الفرد  �شحة  بتعزيز  ر�شالتها  لتحقيق  وذل���ك 
تن�شد  ال����وزارة  ف���اإن  وعليه  ب��ال��دول��ة،  واملجتمع 
للق�شاء  معها  التعاون  الكرمي  اجلمهور  اأف��راد 

على اأية ممار�شات �شارة ب�شحة الفرد. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

النعيمي  اللواء علي بن علوان  وجه 
راأ�س اخليمة  العام ل�شرطة  القائد   ،
اأفراد  جلميع  وتقدير  �شكر  كلمة   ،
امل��ج��ت��م��ع مل���ا اأب������دوه م���ن ت���ع���اون تام 
وح��ق��ي��ق��ي م���ع اإخ���وان���ه���م م���ن رجال 
ال�شرطة والأمن من خلل تقيدهم 
وال����ت����زام����ه����م امل����ط����ل����ق ب���ال���ق���واع���د 
الأ�شخا�س  اح����رتام  و   ، وال��ق��وان��ني 
الت�شبب  وع���دم  الآخ���ري���ن  وح��ري��ات 
الدولة  احتفالت  خ��لل  باإزعاجهم 
بيوم ال�شهيد واليوم الوطني ال� 44 
باملنا�شبات  الفرحة  اأن  اإىل  م�شريا   ،
تعطل حركة  التي  بامل�شريات  لي�شت 
ال�شري واملرور اأو التي تعطل م�شالح 
بالدور  اأ���ش��اد  ك��م��ا   ، املجتمع  اأف����راد 
الأمنية  ل��ل��ج��ن��ة  وال���ف���ع���ال  ال��ك��ب��ري 

التي قامت بتاأمني الحتفالت على 
كورني�س القوا�شم بالتعاون والتن�شيق 
للحتفالت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع 
براأ�س اخليمة ، واأك��د اأن اإم��ارة راأ�س 
عنا�شر  ب���ت���وف���ري  ت��ت��م��ي��ز  اخل���ي���م���ة 
الأمن والأمان كافة لتوفري الراحة 
اإىل  بالإ�شافة  الطريق  مل�شتخدمي 
واأو�شح   ، ل��لإم��ارة  املتميزة  ال�شمعة 
راأ���س اخليمة عملت على  �شرطة  اأن 
حتقيق اأعلى معدلت ال�شلمة على 
والطماأنينة  ال��راح��ة  وب��ث  الطريق 
خلل  م��ن  م�شتخدميها  نفو�س  يف 
�شمان توفري الن�شيابية يف احلركة 
امل���روري���ة وم��ن��ع ت��ك��د���س امل��رك��ب��ات يف 

جميع طرق الإمارة.
قائدي  ب���ال���ت���زام  ���ش��ع��ادت��ه  م�����ش��ي��داً 
الحتفالت  يف  امل�����ش��ارك��ني  امل��رك��ب��ات 
ما  امل���روري���ة،  ال���دوري���ات  بتعليمات 

املنا�شبة  بهذه  الحتفال  من  مّكنهم 
والإج��ازة الوطنية يف اأجواء مبهجة 
وق���وع  دون  م���ن   ، غ���ام���رة  وف���رح���ة 
بع�س  ع���دا  بليغة  م���روري���ة  ح����وادث 
تذكر  ل  ال��ت��ي  الب�شيطة  احل�����وادث 
اإع��������داده م���ن خطة  ب��ف�����ش��ل م���ا مت 
م����ن حتقيق  وان����ط����لق����اً  م�����روري�����ة 
الداخلية  وزارة  وا�شرتاتيجية  روؤي��ة 
معدلت  اأع��ل��ى  حتقيق  اإىل  الرامية 

ال�شلمة واأمن الطرق.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ع��م��ي��د عبداهلل 
علي منخ�س ، رئي�س اللجنة الأمنية 
باليوم  الإم����ارة  لح��ت��ف��الت  امل�شكلة 
التحريات  اإدارة  م���دي���ر  ال���وط���ن���ي 
العامة  ب���الإدارة  اجلنائية  واملباحث 
راأ�س  �شرطة  يف  ال�شرطية  للعمليات 
عامة  الفعاليات  جن��اح  اأن   ، اخليمة 
واليوم  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم  واح���ت���ف���الت 

جاء   ، حت����دي����داً   44 ال������  ال���وط���ن���ي 
تاأمني  يف  الفعال  التخطيط  نتيجة 
ال�شرطة  اأف���راد  وجهود  الحتفالت 
رجل   345 ع����دده����م  ب���ل���غ  ح���ي���ث   ،
���ش��رط��ة ، ك��م��ا ك���ان ل��ت��ع��اون اجلميع 
الف�شل  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمني  م��ن 
الكبري والأثر البالغ يف امل�شاهمة يف 
اإجناح الحتفالت ، والتنظيم امل�شبق 
خلطوط �شري الحتفالية و�شوابط 
التزيني ، كما اأ�شهمت جهات عدة يف 
واليوم  ال�شهيد  يوم  فعاليات  اإجن��اح 
الوطني من خلل التنظيم امل�شرتك 
وقيادة  امل��دين  الدفاع  اإدارة   : ومنها 
الأمنية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��ث��اين  ال�����ش��رب 

ب�شكل عام .
بتنفيذ  راأ�س اخليمة  �شرطة  وقامت 
ال�شلمة  ل���ت���وف���ري  ���ش��ام��ل��ة  خ���ط���ة 
بيوم  الح����ت����ف����ال  خ�����لل  امل�����روري�����ة 

44،مت  ال�����ش��ه��ي��د وال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
املرورية  الدوريات  تكثيف  مبوجبها 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع ال�����ط�����رق ال���داخ���ل���ي���ة 
واخل���ارج���ي���ة ، م���ن خ����لل دوري�����ات 
املركبات والدوريات الراجلة ل�شبط 
امل��خ��ال��ف��ني، وم��راق��ب��ة ال���ط���رق عرب 
لت�شوير  املنت�شرة  املراقبة  كامريات 
خم��ال��ف��ات امل���رك���ب���ات، وو����ش���ع خطة 
حركة  لت�شهيل  امل���روري���ة  ل��ل��ح��رك��ة 
���ش��ي��ارات الإ���ش��ع��اف والإن���ق���اذ ، حيث 
واأمنية  دوري��ة مرورية   83 ن�شر  مت 
ن�شر عدد  ، ف�شًل عن  ورق��ب��اء �شري 
من �شيارات الإ�شعاف والإنقاذ وذلك 
وتنظيم  ان���ت���ق���ال  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
ح����رك����ة ال�������ش���ري وامل�����������رور ودخ������ول 
ال��ذي��ن حر�شوا  اجل��م��ه��ور  وخ����روج 
اأوبريت  ف��ع��ال��ي��ات  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
اإخوان �شما وذلك �شمن الحتفالت 

،حيث  ال���وط���ن���ي���ة  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ب���ه���ذه 
والأمنية  ال�شرطية  العنا�شر  قامت 
التي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل���رك���ة  بتنظيم 
الحتفال الر�شمي الكبري يف الإمارة 
ال��ت��ع��ام��ل مبرونة  ، وح��ر���ش��وا ع��ل��ى 
اجلمهور  لتمكني  ال��ق��ان��ون،  وب���روح 
دون  من  فرحتهم،  عن  التعبري  من 
اإخ����لل ب��ق��ان��ون ال�����ش��ري وامل�����رور، ما 

اأ�شهم يف تاأمني �شلمتهم واحلفاظ 
على املمتلكات العامة.

اإىل  منخ�س  ع��ب��داهلل  العميد  ون���وه 
اأنه خلل الحتفالت �شهدت بع�س 
من  ب�شيطة  مظاهر  الإم����ارة  ط��رق 
ال�شائقني  بع�س  من  امللتزمني  غري 
الأمر   ، امل��روري��ة  وال��ق��وان��ني  للوائح 
اإج�������راءات  ات���خ���اذ  اإىل  اأدى  ال�����ذي 

، ح��ي��ث مت حجز  ب��ح��ق��ه��م  ���ش��ارم��ة 
اإىل  اأ�شار  ،و  ودراجتني  مركبة   34
�شرطة  الذي حققته  الكبري  النجاح 
اجلهات  مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���س 
معدلت  اأع���ل���ى  حت��ق��ي��ق  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
من  اجل��م��ي��ع  ت��ع��اون  بف�شل  التميز 
م�شتخدمي الطريق وافراد املجتمع 

ب�شكل عام.

•• ابوظبي-الفجر:

اأحدث  الوطني  الأر���ش��ي��ف  ا�شتخدم 
يف  والتفاعلية  ال��رق��م��ي��ة  التقنيات 
ت���ق���دمي ج���وان���ب م���ن ت���اري���خ دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة وحا�شرها 
الوطن  ذاك��رة  معر�س  يف  للجمهور 
الرتاثي  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  مب���ه���رج���ان 
هذه  ا���ش��ت��ط��اع��ت  وق����د  2015م، 
بال�شا�شات  متثلت  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املتطورة جذب  والتفاعلية  الرقمية 

عدد كبري من جمهور املهرجان.
عرب  الوطني  الأر���ش��ي��ف  وي�شتهدف 
ت���ق���دمي���ه مل���ا����ش���ي دول������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وم���ا ك��ان��ت عليه، 
تقدم  من  اإليه  اآل��ت  وم��ا  وحا�شرها 
���ش��ا���ش��ات رقمية  ب��وا���ش��ط��ة  وت���ط���ور 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ح��دي��ث��ة وم���ت���ط���ورة- اإىل 
املجيد،  ب��ت��اري��خ��ه��م  الأج���ي���ال  رب���ط 
لوطنهم  وانتمائهم  ولئهم  وتعزيز 
وقيادتهم احلكيمة التي وفرت لهم 

كل �شبل الرفاهية وال�شعادة. 
ف��ف��ي ق��اع��ة رح��ل��ة م��ع ال��زم��ن التي 
اجلاهلي  قلعة  ح�شن  م��ن  ات��خ��ذت 
التي �شيد الأر�شيف الوطني منوذجاً 
ل��ه��ا ل��ي��ك��ون م���ق���راً مل��ع��ر���ش��ه ذاك����رة 
الوطن ، يف احل�شن ي�شتطيع الزائر 

اأن ي��دخ��ل م��ن ج��ه��ة ل��ي�����ش��اه��د 20 
�شا�شة تفاعلية تتبدل ال�شور املخزنة 
فيها وفق حركة الزائر؛ اإذ ي�شتطيع 
الزائر اأن يرى �شورة الأ�شخا�س اأو 
اإىل  خطوة  وبتحركه  ق��دمي��اً  املَ��ْع��لَ��م 
اأو  الأ�شخا�س  ي�شاهد �شورة  الأم��ام 

والتغري  احلا�شر،  الوقت  يف  املَْعلَم 
وبذلك  عليها،  ط���راأ  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل 
كامًل  ت�شوراً  للزائر  القاعة  تقدم 
العربية  الأم����ارات  دول���ة  �شهدته  مل��ا 
يف  ومن��اء  وتقدم  تطور  من  املتحدة 
يف  الف�شل  ويعود  امل��ج��الت  خمتلف 

واهتمام  ال�شعب  اإرادة  اإىل  اإجن���ازه 
القيادة احلكيمة.

رحلة  ق��اع��ة  تقدمه  م��ا  يقت�شر  ول 
م���ع ال���زم���ن ع��ل��ى جم���ال م��ع��ني، اأو 
اإم�����ارة واح�����دة، ب���ل ي�����ش��م��ل خمتلف 
امل���ج���الت يف اإم������ارات ال���دول���ة، فهو 
واملبهرة  الكبرية  التطورات  يتناول 
ال�شحي  اجل����ان����ب  ���ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
كما  والأ���ش��واق،  وال�شرطة  والربيد، 
اأنه ي�شري اإىل ما حتقق على �شعيد 
والتطور  وال��ت��ع��ل��ي��م،  امل������راأة،  ت��ط��ور 
الذي طراأ على بع�س الأماكن مثل: 
ال�����ش��ي��خ زاي����د وب����رج املقطع،  ج��ام��ع 
والأنفاق،  وال��ط��رق  احل�شن  ق�شر 
ال�شاعة  ودوار  وامل�����ش��ارف،  وال��ربي��د 
يف دبي، ويقدم عرب �شور بانورامية 
النوعي  وال��ت��ط��ور  ل��ل��ن��م��اء  ت�����ش��وراً 
الذي �شهدته كل من اإمارة اأبوظبي 
ودبي، وال�شارقة وراأ�س اخليمة، واأم 
الوطني  الأر���ش��ي��ف  وق��دم  القيوين. 
تاريخية دقيقة على عدد  معلومات 

التفاعلية، ففي قاعة  ال�شا�شات  من 
ال�شيخ )زايد الكبري( ي�شاهد الزائر 
�شا�شة تفاعلية كبرية تعر�س �شجرة 
ع�شرية اآل بوفلح التي تبداأ بفلح 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  و���ش��وًل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة – حفظه اهلل- واإخوانه اأبناء 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
الكبرية  التفاعلية  ال�شا�شة  وت��ق��ّدم 
اآل بوفلح  عن كل واح��د من �شيوخ 

تعريفاً متكامًل موؤيداً بال�شور.
تلهم  .. م�شرية  ق��اع��ة )زاي���د  ول��ع��ل 
الأجيال( هي التي �َشَخَرْت التقنيات 
بتقدمي  غريها  م��ن  اأك��رث  احلديثة 
امل���ع���ل���وم���ات امل���م���ت���ع���ة وامل����ف����ي����دة يف 

اأف���لم وث��ائ��ق��ي��ة، وذل���ك ع��رب �شا�شة 
ل��ت��م��ّر يف ثلث  ت��ت��ح��رك يف  ك��ب��رية 
مراحل، الأوىل عن الإمارات قدمياً 
1918و1966،  ع�����ام�����ي:  ب�����ني 
وال�����ث�����ان�����ي�����ة ع������ن الإم�����������������ارات بني 
1966و2004،  ع���������ام���������ي 
وال��ث��ال��ث��ة ع��ن الإم�����ارات ب��ني عامي 
تطمح  الذي  2005و2021العام 
دولة الإمارات بحلوله باأن تكون من 

اأف�شل دول العامل.
تعر�س  وث��ائ��ق��ي��اً،  ف��ي��ل��م��اً   15 ويف 
ع����ن:  الأوىل  امل����رح����ل����ة  ال����ق����اع����ة 
ال�شيخ  وع����ن  اأب���وظ���ب���ي،  يف  احل���ي���اة 
ويف  وغريهما،  للعني،  حاكماً  زاي��د 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ع���دد م��ن الأف���لم 

تتحدث عن: حاكم  التي  الوثائقية 
اأبوظبي، التطور ال�شيا�شي، الحتاد، 
الإم��ارات العربية املتحدة، وغريها، 
الأفلم  ت���دور  الثالثة  امل��رح��ل��ة  ويف 
امل�شرية،  ا�شتمرار  ح��ول:  الوثائقية 
الطاقة  امللهمة،  ال��روؤي��ة  التمكني، 

املتجددة، واملريخ.
بال�شا�شة  التحكم  الزائر  وي�شتطيع 
الوثائقي  الفيلم  الكبرية وم�شاهدة 
تفاعلية  �شا�شة  ع��رب  ي��ري��ده  ال���ذي 

�شغرية يتحكم بها باللم�س.
وت�������ت�������وزع ال���������ش����ا�����ش����ات ال���رق���م���ي���ة 
والتفاعلية يف قاعات معر�س ذاكرة 
الوطن كقاعة م�شرية الحتاد وقاعة 

حماة الوطن وغريهما. 

ا�ستعددات مكثفة

اليـــوم .. انطـــالق مارثـــون امتحــانـــات الف�صـــل الــــدرا�صي االأول

ال�سحة  حتذر من م�ستح�سرات ع�سبية لتخفيف الوزن و اأخرى يروج لها كمنتج طبيعي ملكملت غذائية ومقويات جن�سية

د. االمريي: بع�س م�صتح�صرات تخفيف الوزن لها اآثار جانبية خطرية قد ت�صل اىل حالة االكتئاب ال�صديد والتفكري باالنتحار

اأ�سادت بتعاون اجلمهور 

�صرطة راأ�س اخليمة تنجح يف تنظيم فعاليات يومي ال�صهيد والوطني 

بهدف تعزيز الولء والنتماء للوطن

االأر�صيف الوطني يقدم تاريخ االإمارات عرب تقنيات رقمية 
متطورة يف مهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي
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العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/267  عقاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- ديراج اند ي�شت كو�شت �س ذم م    جمهول حمل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  بابور  ناندو  �شو�شما   / املدعي  ان  مبا  القامة 
املذكورة  الدعوى  2015/11/25يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��له. 
وقد حتددت جل�شة يوم الربعاء املوافق 2015/12/16 ال�شاعة 11.00 

�شباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/672  ا�ستئناف مدين    

 اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1- �شري خان فرنود 2- فريدة فرنود  جمهويل حمل 
احمد  وميثله:  م  م  ذ  الهند�شية  امل��ق��اولت  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  القاري   علي عبداحلميد 
الحد  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   .2015/7/12 بتاريخ  كلي  م��دين   2015/138
املوافق 2016/1/17 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/23 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- احمد حممد احمد الظاهري  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شاجى ماثاى لوكو�س   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5124( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/444 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة ابيار للتطوير العقاري) م�شاهمة مقفلة(  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شفيق فواز ناجيا وميثله: عبدالرحمن 
حممد عي�شى جمعة نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/937 عقاري 
كلي يوم الحد بتاريخ 2014/8/31 واملعدل بال�شتئناف 2014/712+676+634 
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك :     1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )73060( 
درهم  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ 
بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  الع��لن  هذا  ن�شر 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��لل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 

العلن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/749  ا�ستئناف جتاري    
حمل  جم��ه��ول  ليمتد   نافيجا�شن  ت��ران��زاو���ش��ن  �شركة  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل   
بورينلنبك  رايفي�شني  �شينرتال  كوبرياتيف  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
ب��ي اي��ه ومي��ث��ل��ه: ���ش��امل �شعيد حممد اجل��اب��ري  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2013/578 جتاري كلي بتاريخ 2015/5/28. وحددت لها 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/12/28 املوافق  الثنني  يوم  جل�شه 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/2035 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- احمد بن حممد بن ثنيان ال�شبيعى- ب�شفته مدير و�شريك 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  لل�شتثمارات  ب��ي  دبليو  اى  �شركة  يف 
ح�شن  �شلح  وميثله:  �شباحى  ح�شني  بن  عبدالرحمن  بن  عاطف  التنفيذ/ 
والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مبا�شري  حممد 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )8208957( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

    اعالن موعد جل�سة بالن�سر
                         يف الطعن   2014/517 طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
ايه  بي  بورينلينبك  رايفي�شني  �شينرتال  كوبرياتيف  �شركة  الطاعن/ 
وميثله: �شامل �شعيد حممد اجلابري   باعلن املطعون �شده/1- �شركة 

ترانزاو�شن نافيجا�شن ليمتد جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1532 مدين جزئي                 

اىل املدعى عليه/ 1- ابراهيم علي عبداهلل ابو حلوم جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ى: ه��ادف و���ش��رك��اوؤه ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )90.937 درهم( والفائدة القانونية %9 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2015/12/31 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثلثة ايام على القل .  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/3289 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- كوين فوت �شبا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  فونياي   يوفن  كلوفي�س  التنفيذ/ 
املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14036( درهم اىل 
 ) بال�شافة اىل مبلغ )1270 درهم   . املحكمة  او خزينة  التنفيذ  طالب 
ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/797 احوال نف�س م�سلمني                                            

اىل املحكوم عليه /1 -امينة فر�شاوي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/9/30 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ �شعيد بجللب 
بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري- للمدعي �شعيد بجللب على املدعى عليها امينه 
فر�شاوي بالتي: 1- الزامها بتمكينه من روؤية ابنته �شوفيا يومى اجلمعة وال�شبت من 
التا�شعة م�شاء على ان ي�شطحبها  ال�شاعة  الثانية ظهرا وحتى  ال�شاعة  ا�شبوع من  كل 
معه ويرجعها يف نهاية الزيارة. 2- رف�س ماعدا ذلك مع الزام املدعى عليها مب�شاريف 
اعتبارا من  يوما  لل�شتئناف خلل ثلثني  قابل  الدعوى. حكما مبثابة احل�شوري 
اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم ق�سايا اال�سرة                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/5390 عمايل جزئي                 

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1- م��ان��ع ال��ع�����ش��ريي ل��رتك��ي��ب م��ع��دات ال�����ش��لم��ة واطفاء 
احلريق �س ذم م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: �شليفاراج برابهاكرارن 
املطالبة مب�شتحقات  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  تانامال قد  �شادايابيلي 
والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1500  عمالية وقدرها )35042 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    )MB156272187AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف 
الثنني املوافق 2015/12/21 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل .  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/5042 عمايل جزئي                 

اىل املدعى عليه/ 1- الكلم للخدمات الفنية �س ذم م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى: زي�شان لياقت لياقت علي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   4612( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
/  MB115612508AE( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000(

ال�شاعة  املوافق 2015/12/20  الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  عمايل جزئي(  
قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  القا�شي  8.30 �س مبكتب 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على القل  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2015/3714   
 املخطر : عبيد �شامل عبيد ال�شام�شي- اماراتي اجلن�شية

املخطر اليه: 111 لتاأجري ال�شيارات �س ذم م )جمهول حمل القامة(
فان املنذر ينبه على املنذر اليه ب�شرورة ت�شوية او�شاعه القانونية و�شداد قيمة 
ال�شيك املرجتع البالغة 21000 درهم واحد وع�شرون الف درهما امل�شحوب على 
املنذر مبنطقة  ب��ربج   )S07( رق��م باملحل  ال�شلمي اخلا�شه  الم���ارات  بنك 
ا�شفا  �شي�شطر  وال  الخطار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  ي��وم من  خ��لل ثلثون  النهدة 
امل��وؤج��رة م��ع حفظ كافة  ال��ع��ني  ك��اف��ة الج�����راءات القانونية لخ���لء  لت��خ��اذ 

احلقوق الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11581 بتاريخ   2015/12/6     
    يف الدعوى رقم)2015/262( جتاري كلي العني

ال�شيد : حممد مو�شى حماد عيا�س - اخل�شم املدخل
حيث ان املدعي: نا�شر يحيى حممد احمد النعيمي قد اقام �شدكم الدعوى رقم 
2015/262 جتاري كلي )العني( و�شندا اىل انه مت انتدابنا للعمل كخبري ح�شابي 
اخلبري  ام��ام  باحل�شور  القانوين  وكيلكم  او  مكلفون  فانتم  املذكورة  بالق�شية 
احل�شابي املكلف من عدالة املحكمة لجتماع اخلربة املحدد له يوم ال�شبت املوافق 
2015/12/12 يف متام احلادية ظهرا على ان يكون ذلك مبقر اخلبري احل�شابي 
جموهرات  بناية  الكربى-  املحلت  خلف  اخلالدية-  ابوظبي-  بامارة  الكائن 

داما�س- الطابق امليزانني- مكتب رقم 2. هاتف 0097126331500
اخلبري احل�سابي
 مرمي عبداهلل املطرو�سي

اعالن بالن�سر
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/5683 عمايل جزئي                 

ان�شورن�س بروكرز �س ذم  م  جمهول حمل  املدعى عليه/ 1- ليفيبلو�س  اىل 
عليك  اق��ام  قد  �شليمان  بابو  �شاهناز  حاجي  �شليمان  املدعى:  ان  مبا  القامة 
درهم(   84548( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شكوى  وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رق���م 
)MB156684414AE (  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2015/12/8 
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي  8.30 �س مبكتب  ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثلثة ايام على القل  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

اعالن جمموعة اعالن بالن�سر      
                      اىل املنفذ �شدها: فل�س للعقارات )�س ذم م(   مبا ان طالبي 
ب�شداد  لل��زام��ك  وذل��ك  ادن���اه-  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  به  املو�شحة  املبالغ 

�شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1916 درهم

1724 درهم

31564 درهم

28457 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 ماريا مظفر ح�شني

ف�شيلة انور حممد انور نور

 2015/373
تنفيذ عمايل

 2015/374
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/3306 تنفيذ عمايل
القامة  م  جم��ه��ول حم��ل  ذم  ���س  للتجارة  اث��م��ار  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوناى جاجدون  التنفيذ/ جينا  ان طالب  مبا 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6684( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . بال�شافة اىل مبلغ )700 
درهم ( ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11581 بتاريخ   2015/12/6     
    يف الق�سية رقم)2011/342( تنفيذ مدين     

طالب التنفيذ: بلفيندر �شينغ  �شاهني امريك 
اف��روزي عامل لريا  املنفذ �شده:  �شابا عبدالهادي  املنفذ �شده: في�شل رحيم 
نحن  نعلن  ليمتد  ه��ول��دجن  اج��ي��ال  �شركة  ���ش��ده:  املنفذ  ع��امل لري  حم��ب��وب 
اخلبري احل�شابي: اليازية خليفة املري انه مت تعيننا من حمكمة  دبي املوقرة 
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  بحكم  ال���واردة  احل�شابية  اخل��ربة  مهمة  لتنفيذ 
يوم  جل�شة  له  املقرر  اخل��ربة  اجتماع  حل�شور  �شدهم  املنفذ  نعلن  كما  اع��له 
الثلثاء املوافق 2015/12/15 يف متام ال�شاعة 4.30 ع�شرا وذلك مبقر مكتبنا 

الكائن ببناية و�شل بزن�س �شنرتال- دبي مكتب رقم 702
خبري ح�سابي: اليازية خليفة املري

اعالن اجتماع خربة

العدد  11581 بتاريخ   2015/12/6     
    يف الق�سية رقم)2013/252( تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ: هاربريت كاور بالفيندير �شينغ �شاهني
املنفذ �شده: �شهزاد رازا- ب�شركة اجيال هولينجز ليمتد اوف �شور

من  تعيننا  مت  ان��ه  امل��ري  خليفة  اليازية  احل�شابي:  اخلبري  نحن  نعلن 
بحكم  ال����واردة  احل�شابية  اخل���ربة  مهمة  لتنفيذ  امل��وق��رة  دب��ي  حمكمة  
حل�شور  �شدهم  املنفذ  نعلن  كما  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  املحكمة 
يف   2015/12/15 املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�شة  له  املقرر  اخل��ربة  اجتماع 
متام ال�شاعة 4.30 ع�شرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن ببناية و�شل بزن�س 

�شنرتال- دبي مكتب رقم 702
خبري ح�سابي: اليازية خليفة املري

اعالن اجتماع خربة
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/521 عقاري كلي                   

اىل املدعى عليه/ 1- افتخار بخاري جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: هان 
ورلد وايد انرتبراي�شز انك  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
ال�شداد  املدعى عليه ب�شداد مبلغ 3.269.704 درهم والفائدة بواقع 12% حتى 
لها  امل��ح��ام��اة.     وح��ددت  اتعاب  وامل�شروفات ومقابل  الر�شوم  وال��زام��ه  التام 
 ch1.A.1 جل�شة يوم الحد املوافق 2015/12/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل .  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11581 بتاريخ   2015/12/6     
    يف الدعوى رقم)2015/1187( جتاري جزئي       

املدعى عليها: ب�شار ن�شيم ديوب 
نحيط �شيادتكم علما بانه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا بالدعوى املذكورة اعله 
او  مكلفني  فانتم  وعليه  م  ذ  ذ  �س  العقارية  انديجو  ان  �شدكم من  واملرفوعة 
املوافق  الربعاء  يوم  عقده  املقرر  اخل��ربة  اجتماع  بح�شور  قانونا  من ميثلكم 
2015/12/9 يف متام ال�شاعة 10.00 �شباحا وذلك مبتكب اخلبري املنتدب الكائن 
دبي- الهناء �شنرت- بجوار دوار ال�شطوة- مقابل كارفور بجانب فندق ت�شيل�شي 
مكتب رقم 229/228 نطلب احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة 

�شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شلحيات املخولة لها قانونا.
 اخلبري احلا�سبي: عمر ن�سري    

حتديد موعد اجتماع اخلربة
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    يف الدعوى رقم)2015/433( نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �شده: نا�شر بهروز اخروي دو�شت. عنوانه: امارة دبي- بر دبي- �شارع ال�شيخ زايد- 
جمريا ليك تاور- بناية �شبا 1- الطابق 33 مكتب رقم 3301- الهاتف املتحرك رقم 0506519513 
نعلمكم   naser.bahrooz@arocologyholding.com اللكرتوين  الربيد- 
ن��زاع تعيني خربة جتاري  الدعوى رقم 2015/433  تكليفنا  مبهمة اخل��ربة يف  انه مت  مبوجبه 
حمكمة دبي البتدائية واملقامة �شدكم من قبل املتنازع: �شامري �شاجيد علي-ندعوكم ب�شفتكم 
بناء   C08 رق��م  ال�شقة  يف  الكائن  مكتبنا  اىل  للح�شور  اع��له  اليها  امل�شار  الق�شية  يف  طرفا 
العوي�س �شارع الرقة ديرة دبي وذلك يف  ال�شاعة 10.00 العا�شرة من �شباح يوم الحد املوافق 13 
دي�شمرب 2015 وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي مالديكم من م�شتندات.   يف حال تخلفكم 
عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل قانوين عنكم خلل املهلة املحدد فان اخلبري �شيبا�شر اجراءات 

اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة.

 اخلبري احلا�سبي: د. ب�سام يحيى عجول

اعالن بالن�سر
تبليغ ح�سور جل�سة خربة 
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/280 جتاري جزئي                                                
اىل املدعى عليه /1 -مطعم وحلويات مولي يو�شف �س ذم م     جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى: �شركة الرابية لل�شناعات الغذائية �س ذ م م    نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/9/1 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ �شركة الرابية 
لل�شناعات الغذائية �س ذم م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره اثنان 
وثلثون الف وت�شعمائة وع�شرة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية يف 2015/1/12 وحتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شاريف والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     

  انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/3716   

 املخطر : ال�شيخ: بطى بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم - اماراتي اجلن�شية 
املخطر اليه: خالدة ا�شلم حممد

و�شداد  القانونية  او�شاعه  ت�شوية  ب�شرورة  اليه  املنذر  على  ينبه  املنذر  ف��ان 
القيمة اليجارية امل�شتحقة على املكتب رقم )1707( الكائن بربج الرمي ب�شارع 
ال مكتوم والبالغة )63000 درهم( وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ ن�شر 
القانونية لخلءه  ا�شفا لتخاذ كافة الج��راءات  هذا الخطار وال �شي�شطر 

من العني املوؤجره مع حفظ كافة حقوقه الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة – الفجر:

النتخابية  ال�����دوائ�����ر  ج��م��ي��ع  اأك�������دت 
املجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  املخ�ش�شة  الت�شع 
جاهزيتها  ال�شارقة  لإم��ارة  ال�شت�شاري 
العملية  م���ن  الوىل  امل��رح��ل��ة  لإمت�����ام 
ج���ه���ود جميع  وت���ك���ات���ف  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
العاملني لديها بتقدمي اخلدمات وفق 
اأعلى معايري اجلودة تنفيذاّ لتوجيهات 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�شارقة.
الت�شع  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���دوائ���ر  و���ش��ت��ب��داأ 
امل�����راك�����ز  امل�����واط�����ن�����ني يف  ب���ا����ش���ت���ق���ب���ال 
للت�شجيل  ع�����ش��رة  الأرب���ع���ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
من  اعتبارا  النتخابية  القوائم  �شمن 
�شهر  م��ن  ال�شاد�س  الح��د  ال��ي��وم  �شباح 
ال�شاعة  م��ن  اأ���ش��ب��وع��ني  ومل���دة  دي�شمرب 
م�شاء  ال�شاد�شة  وحتى  �شباحا  الثامنة 

على مدى اأ�شبوعني متوا�شلني .
وجرى توزيع املقار الت�شجيل لت�شتوعب 
امل���واط���ن���ني وامل���واط���ن���ات يف ك��اف��ة مدن 
كافة  وتقدمي  ال�شارقة  اإم���ارة  ومناطق 
النتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  لتي�شري  ال�����ش��ب��ل 
خدماتها  ت��ق��دم  واأن  امل���واط���ن���ني  ع��ل��ى 
ف�شًل  وال�شهولة  باملرونة  يتمتع  ب�شكل 
والإمكانات  اخل��دم��ات  كافة  توفري  عن 

املتاحة �شواء الب�شرية اأو الفنية.
لت�شجيل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  امل���ق���ار  وت�����ش��م��ل 
مقار  �شت  ال�شارقة  مدينة  يف  الناخبني 
ال�شارقة  بلدية  دائ���رة  مقر  م��ن  ك��ل  يف 
ال��ع��ق��اري وجمل�س  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ودائ�����رة 
�شاحية مغيدر وجمل�س �شاحية وا�شط 
املوارد  ودائ��رة  مويلح  �شاحية  وجمل�س 

الب�شرية فرع الدفني .
ويف مدينة الذيد يف بلدية مدينة الذيد 
مدينة  ب��ل��دي��ة  خ���ورف���ك���ان  م��دي��ن��ة  ويف 
خورفكان ويف مدينة دبا احل�شن بلدية 
مدينة دبا احل�شن ويف منطقة احلمرية 
منطقة  ويف  احل��م��ري��ة  منطقة  ب��ل��دي��ة 
ال��ب��ط��ائ��ح ويف  ب��ل��دي��ة منطقة  ال��ب��ط��ائ��ح 
مليحه  منطقة  بلدية  مليحه  منطقة 

ويف منطقة املدام بلدية منطقة املدام .

لنتخابات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وح��ر���ش��ت 
املناخ  توفري  على  ال�شت�شاري  املجل�س 
النتخابات  عملية  مل��ب��ا���ش��رة  الإي��ج��اب��ي 
وت�شهيل اإج��راءات ت�شجيل املواطنني يف 

كافة املراكز .
التنفيذية  امل���رح���ل���ة  اإط�������لق  م���ن���ذ  و 
لن��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري فقد 
ا�شتنفرت كافة  اجلهات اجلهود وعقدت 
ل�شتقبال  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
اأب��ن��اء الإم���ارة  امل��واط��ن��ني م��ن  وت�شجيل 
وفق  اإليه  ينتمون  التي  ال��دوائ��ر  �شمن 
للنتخابات  امل���ق���رر  ال��زم��ن��ي  اجل�����دول 
املرحلة  ت��ع��اون��ه��ا لإجن�����اح  ع���ن  ف�����ش��ل 
توجيهات  وف��ق  التاريخية  النتخابية 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�شارقة والتي تعك�س روؤى 
توجهها  وترتجم  التطويرية  الإم���ارة  
يف  مواطنيها  وم�����ش��ارك��ة  ال��دمي��ق��راط��ي 
توجهات  مع  تتوائم  التي  ال��ق��رار  �شنع 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
وم�������ن اجل������دي������ر اأن���������ه وم���������ع  اإع�������لن 
للمجل�س  الن��ت��خ��اب��ي��ة  امل��راح��ل  ب��اك��ورة 
ال�����ش��ارق��ة تلقى  اإم�����ارة  ال���ش��ت�����ش��اري يف 
من  العديد  للت�شال  ال�شارقة  م��رك��ز 
ال�شتف�شارات املتعلقة ب�شروط الرت�شيح 
للعملية  امل����ق����رر  ال���زم���ن���ي  واجل��������دول 

اهتمامات  ي��ع��ك�����س  مم����ا  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
ال�����ش��ارع ال��ع��ام يف اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة بهذه 
وخ�ش�شت  الهامة.  النتخابية  املرحلة 
مركز  رق��م  للنتخابات   العليا  اللجنة 
ال�شارقة للت�شال ليكون رقم التوا�شل 
ا�شتف�شارات  ل��ت��ل��ق��ي   80080000
املواطنني يف الإمارة حول كل ما يتعلق 
بالعملية النتخابية ومراحلها املختلفة 

و�شروط الت�شجيل والرت�شيح .
اأ�شبوعني  م����دة  ال��ل��ج��ن��ة  ح�����ددت  وق����د 
النتخابية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
ل���دى ال���دوائ���ر الن��ت��خ��اب��ي��ة، وت��ب��داأ من 
الفرتة 6-12-2015 اإىل 12-17-

�شباحاً  الثامنة  ال�شاعة  من   2015
وحتى ال�شاد�شة م�شاء فيما يبداأ ت�شجيل 
 2016-12-27 ب��ت��اري��خ  امل��ر���ش��ح��ني 

وينتهي يوم 2016-12-29 
اأما املر�شوم المريي لنتخابات املجل�س 
الهيئة  لع�شو  ���ش��روط  ع��دة  ح��دد  فقد 
عمر  ي��ق��ل  ل  اأن  وم��ن��ه��ا  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
من  ي��ك��ون  واأن  �شنة   21 ع��ن  ال��ن��اخ��ب 
م��واط��ن��ي ال���دول���ة وي��ح��م��ل ق��ي��د اإم����ارة 
ال��ت��ح��ق��ق م��ن الدائرة  ال�����ش��ارق��ة، وي��ت��م 

النتخابية للناخب ح�شب رقم البلدة. 
تلقاء  م��ن  بالت�شجيل  للناخب  وي�شمح 
اأ�شرته  اأف���راد  اأح��د  طريق  عن  اأو  نف�شه 
وت�شمل  والثانية.   الأوىل  الدرجة  من 

امل�������ش���ت���ن���دات ال��ث��ب��وت��ي��ة امل���ط���ل���وب���ة من 
الناخب، خل�شة القيد وبطاقة الهوية 
الهيئة  ع�شو  ت�شجيل  ا�شتمارة  وتعبئة 

النتخابية.  
الدوائر  خمتلف  يف  الناخبني  اأن  يذكر 
ال�������ش���ارق���ة وبعد  الن��ت��خ��اب��ي��ة لإم�������ارة 
ت�شجيلهم يف القوائم النتخابية �شتتاح 
لهم مرحلة الرت�شح والت�شويت ل 21 
مقعداً للمجل�س ال�شت�شاري موزعاً على 
جميع  لتغطي  انتخابية   دوائ��ر  الت�شع 
مناطق اإمارة ال�شارقة بواقع �شتة مقاعد 
ملدينة  مقاعد  وث��لث��ة  ال�شارقة  ملدينة 
الذيد، وثلثة مقاعد ملدينة خورفكان، 
ومقدين  كلباء،  ملدينة  مقاعد  وثلثة 
ملدينة دبا احل�شن، ومقعدا واحدا لكل 
من منطقة احلمرية ومنطقة البطائح 

ومنطقة مليحه ومنطقة املدام.
اإج���م���ايل ع���دد م��ق��اع��د املجل�س  وي�����ش��ل 
ال�شت�شاري الكلية اإىل 42 مقعداً، يتم 
اختيار ن�شف اأع�شاء املجل�س عن طريق 
النتخابات ويعني �شاحب ال�شمو حاكم 
للقانون  وفقاً  الآخ��ر،  ن�شفهم  ال�شارقة 
ال��ذي �شدر عن   2015 ل�شنة   9 رق��م 
����ش���م���وه  خ����لل ي��ون��ي��و امل���ا����ش���ي وذل���ك 
 3 رق��م  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل 
املجل�س  اإن�����ش��اء  ب�����ش��اأن   1999 ل�����ش��ن��ة 

ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة.

•• دبي – الفجر:

ذوي  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  ادارة  اأك�����دت 
تعزيز  على  العمل   2016 الإعاقة 
اجل�����ه�����ود احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة 
ح���ي���اة  حت���������ش����ني  اىل  ال���������ش����اع����ي����ة 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف المارات 
ولعب  الو���ش��ط،  ال�شرق  دول  وبقية 
الرامية  ال��روؤي��ة  حتقيق  ف��ع��ال  دور 
لأن تكون دول��ة الإم���ارات من اكرث 
لحتياجات  وتلبية  �شداقة  ال��دول 

ذوي العاقة يف العامل .
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ذل���ك  ج���اء 
تنظمه  ال��ذي  العاقة  ذوي  لتمكني 
الثالث  يف  امل��ت��ح��دة  المم  منظمة 
م��ن دي�����ش��م��رب م��ن ك��ل ع����ام، بهدف 
اه��م��ي��ة متكني  اىل  الن����ظ����ار  ل��ف��ت 
هذه ال�شريحة من املجتمع الدويل 
ال��ت��ي ي�����ش��ل ع���دده���ا اىل اك���رث من 
 50 ن��ح��و  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون   750
منطقة  يف  يعي�شون  منهم  مليونا 
العقبات  وتذليل  الو���ش��ط،  ال�شرق 
م���ن ام��ام��ه��م ل��ك��ي ي��ل��ع��ب��وا دوره����م 

اليجابي يف بناء جمتمعاتهم.
العاقة  ذوي  اك�شبو  معر�س  وُيقام 
�شمو  رعاية  حتت  دبي،  يف   2016
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
املدين،  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
رئي�س مطارات دبي، الرئي�س، الأعلى 
الإمارات  لطريان  العلى  الرئي�س 
واملجموعة، وذلك يف الفرتة بني 9 
و11 فرباير، 2016 يف مركز دبي 

الدويل للموؤمترات واملعار�س.
ال����دويل لتمكني  ومب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ي��وم 
�شليمان  غ�شان  اأك���د  الع��اق��ة،  ذوي 
واملوؤمتر  للمعر�س  ال��ع��ام  املن�شق   ،
ال���ذي ي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����ش��ه، ان دولة 

قيادتها  روؤي������ة  ب��ف�����ش��ل  الم��������ارات 
الثاقبة واعتماد �شعار ا�شعاد النا�س 
ط��ري��ق��ة ح���ي���اة يف ه����ذا اجل�����زء من 
العامل، ومواكبة اجلهات احلكومية 
ال���ت���وج���ه، �شوف  ل���ه���ذا  واخل���ا����ش���ة 
العامل  دول  اأك���رث  بالتاأكيد  ت�شبح 
وتوفري  الع����اق����ة  ل�����ذوي  ����ش���داق���ة 

احلياة الكرمية لهم

ويهدف معر�س اإك�شبو ذوي الإعاقة 
المارات  روؤي��ة  تعزيز  اىل   2016
على هذا ال�شعيد، من خلل جلب 
التكنولوجيات  واأح������دث  اخل�����رباء 
واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة، وو���ش��ع��ه��ا حتت 
من  منها  ل��ل���ش��ت��ف��ادة  واح���د  �شقف 

قبل اجلهات واملراكز املعنية.
امل��ع��ر���س فر�شة لنحو  ه��ذا  وي��ق��دم 
يف  الع��اق��ة  ذوي  م��ن  مليونا   50
ال�شرق الأو�شط، كما يقدم الفر�شة 
املن�شمني  وللأ�شخا�س  لعائلتهم، 
يف ت��اأم��ني اخل��دم��ات ال��لزم��ة لهم، 

ل��ك��ي ي�����ش��ت��ك�����ش��ف��وا ج��م��ي��ع��اً اأح����دث 
من  العامل  اإليه  تو�شل  ما  واأف�شل 

حلول وخدمات ذكية. 
ويحظى معر�س اإك�شبو ذوي الإعاقة 
بدعم من الهيئات احلكومية مبا يف 
وهيئة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  هيئة  ذل���ك 
ال�شحة  وهيئة  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
يف دب�����ي وب���ل���دي���ة دب������ي، وال����دائ����رة 
القت�شادية، والإدارة العام للإقامة 
و���ش��وؤون الأج���ان���ب- دب���ي، وجمارك 
�شركاء  ب���و����ش���ف���ه���م  وذل�������ك  دب�������ي، 
م�شاركة  اإىل  اإ�شافة  ا�شرتاتيجيني، 
العاملة  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات 
والتاأهيل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف 
وال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة وال����ط����ريان 
وال�شيافة  امل���وا����ش���لت  وخ���دم���ات 
والتعليم واإدارة املن�شاآت وغريها من 

املجالت.
كما اأكدت كربى املراكز يف الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  م��ن��ه��ا   امل���ع���ر����س 

را�شد  ومركز  الن�شانية  للخدمات 
ل���رع���اي���ة الأط�����ف�����ال، وم����رك����ز دبي 
لتدريب  ال���ن���ور  وم���رك���ز  ل��ل��ت��وح��د، 
الإحتياجات  ذوي  الأطفال  وتاأهيل 
اخلا�شة، وموؤ�ش�شة ترا�شت للتوحد، 
وم������رك������ز م������واه������ب ل���لأ����ش���خ���ا����س 
اجلميلني، ومركز دبي للحتياجات 
لتاأهيل  ال���ق���درة  وم��رك��ز  اخل��ا���ش��ة، 

ذوي لحتياجات اخلا�شة. 
كما يحظى املعر�س مب�شاركة وا�شعة 
من قبل مراكز ذوي العاقة يف دول 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي منها  جم��ل�����س 
ال�شعودية و�شلطنة عمان والكويت.

ذوي  اإك�شبو  معر�س  تنظيم  وي��ت��م 
الإع������اق������ة م�����ن ق���ب���ل ����ش���رك���ة ري���د 
ال�شبا  ون���د  للمعار�س  اإكزيبي�شنز 
للعلقات العامة وتنظيم املعار�س. 
و�شيمتد املعر�س على م�شاحة تزيد 
عن 8،000 مرت مربع، و�شينطوي 
املعرفة  م���رك���ز  م��ث��ل  م���ي���زات  ع��ل��ى 

ومناطق خم�ش�شة للن�شاطات. 

•• العني-وام: 

ح�شر ال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان احلفل الذي اأقامه �شعادة ال�شفري 
�شعيد عبيد الكعبي مبنا�شبة زفاف جنله خالد اإىل كرمية اللواء الركن �شامل هلل بن 
�شرور الكعبي. كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم م�شاء اأم�س الول مبيدان الحتفالت 
مبنطقة اخلبي�شي يف مدينة العني - عدد من امل�شئولني وكبار ال�شخ�شيات ووجهاء 

القبائل وجمع من املدعوين والأهل والأ�شدقاء.
و ت��خ��ل��ل احل��ف��ل م�����ش��ارك��ة ف��رق��ة احل��رب��ي��ة ب��ع��رو���س وف���ق���رات م��ن��وع��ة م��ن ال���رتاث 

الماراتي. 

•• اأبوظبي -وام:

ينظم مركز هداية للعام الثاين على التوايل املوؤمتر الدويل لبحوث 
مكافحة التطرف العنيف وذلك اليوم الأحد بحرم جامعة نيويورك 

اأبوظبي يف جزيرة ال�شعديات.
اأي���ام عدة  لثلثة  ي�شتمر  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  تنظيم  امل��رك��ز يف  وت�����ش��ارك 
موؤ�ش�شات بحثية واأكادميية ومنها جامعة نيويورك اأبوظبي وجامعة 
واملركز  التعاوين  ل��لإره��اب  العاملي  وامل��رك��ز  الأ�شرتالية  ك��وان  اإدي��ث 
الدويل ملكافحة الإرهاب يف لهاي ومعهد الدرا�شات الأمنية وم�شروع 
�شي تي مور�س املعني باآليات الر�شد والإبلغ ودعم مكافحة الإرهاب 
التابع لهيئة الحتاد الأوروبي للعمل اخلارجي واملفو�شية الأوروبية 

اإىل موؤ�ش�شة تريندز للبحوث وال�شت�شارات ومنظمة  بالإ�شافة  هذا 
ال��ربي��ط��اين املوحد  امل��ل��ك��ي  ال��ت��ط��رف العنيف وامل��ع��ه��د  ال��ن��ا���س ���ش��د 

للدرا�شات الدفاعية والأمنية واأكادميية ربدان.
الأب��ي�����س ملكافحة  ال��ب��ي��ت  ق��م��ة  مل��ا ج���اء يف  ا�شتكمال  امل��وؤمت��ر  وي��اأت��ي 
التطرف العنيف يف وا�شنطن فرباير املا�شي والذي �شعى اإىل ت�شليط 
اأج���ل م��ن��ع املتطرفني  ال�����ش��وء ع��ل��ى اجل��ه��ود املحلية وال��دول��ي��ة م��ن 
اإىل  واجلماعات  الأف���راد  دع��وة  من  واأن�شارهم  للعنف  امل�شتخدمني 
اأعمال  ارتكاب  على  وحتري�شهم  وجتنيدهم  والراديكالية  التطرف 

عنف يف الوليات املتحدة ويف اخلارج.
وباتت هذه اجلهود �شرورة ملحة يف �شوء تهديد تنظيم داع�س والذي 
تبعه عدد من القمم الإقليمية انعقدت يف عوا�شم عدة منها تريانا 

واأول�شو و�شيدين ونريوبي وال�شتانة واجلزائر وانتهاء بقمة الروؤ�شاء 
ب�شاأن التحالف �شد تنظيم داع�س ومكافحة التطرف العنيف والذي 
اجتماعات  اأوب��ام��ا على هام�س  ب���اراك  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإل��ي��ه  دع��ا 
الرئي�شي  املقر  املتحدة يف  ل��لأمم  العامة  للجمعية  ال�شبعني  ال��دورة 
للأمم املتحدة يف نيويورك والتي �شعت اإىل اإبراز اأوجه التقدم الذي 
مت احرازه فيما يتعلق بالت�شدي لتنظيم داع�س ومنع �شفر املقاتلني 
الإره��اب��ي��ني الأج���ان���ب وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف العنيف ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
واملبادرات اجلديدة  اللتزامات  للإعلن عن  العمل مبثابة منتدى 
الأعمال  ملتابعة  برنامج  القمة  كافة اجلبهات. و�شدر عن هذه  على 
والذي يت�شدر قمة اأولوياته مو�شوع تعزيز البحوث املحلية وتبادل 

املعلومات حول العوامل املوؤدية للتطرف العنيف. 

حممد بن �صلطان بن خليفة 
يح�صر اأفراح الكعبي 

مركز هداية ينظم املوؤمتر الدويل لبحوث مكافحة التطرف العنيف يف اأبوظبي

•• دبي- الفجر:

للموارد  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
ال���ب�������ش���ري���ة احل����ك����وم����ي����ة، م�����وؤخ�����راً 
ور����ش���ة ع�����ش��ف ذه���ن���ي، ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 
الر�شا  مب�شتويات  النهو�س  اآل��ي��ات 
الوظيفي واإ�شعاد املوظفني العاملني 
مب�شاركة  الحت���ادي���ة،  احل��ك��وم��ة  يف 
ق��راب��ة 80 م�����ش��وؤوًل وم��وظ��ف��اً من 
الب�شرية  امل��وارد  اإدارات  يف  العاملني 

يف الوزارات واجلهات الحتادية.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ال���ور����ش���ة  وح�����ش��ر 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ال����ع����ور م���دي���ر عام 
الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة 
احلكومية، و�شعادة عائ�شة ال�شويدي 
�شيا�شات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ليلى  و����ش���ع���ادة  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل�������وارد 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شويدي 

الب�شرية،  املوارد  الربامج وتخطيط 
وعدد من مدراء الإدارات يف الهيئة.

عبد  الدكتور  �شعادة  قال  كلمته  ويف 
ال��رح��م��ن ال��ع��ور اإن دول���ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حم��ظ��وظ��ة، حيث 
حباها اهلل بقيادة ر�شيدة لديها روؤية 
ال��ت��غ��ريات وتركز  ت���واك���ب  وا���ش��ح��ة 

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ادة والب���ت���ك���ار والإب�����داع 
"اأفكاري"  وم���ب���ادرة  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، 
�شاحب  م�����وؤخ�����راً،  اأط���ل���ق���ه���ا،  ال���ت���ي 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
الأفكار  ودعم ومتويل  اهلل" لرعاية 

املبتكرة ملوظفي احلكومة الحتادية، 
التوجه،  ه�����ذا  ع���ل���ى  وا�����ش����ح  دل���ي���ل 
و�شابقة مل ن�شمع عن مثيل لها من 

قبل.
برفع  مطالب  ال��ي��وم  كلنا  واأ���ش��اف: 
م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ع��ادة وال��ر���ش��ا لدى 
حمفز  الهيئة  يف  ودورن���ا  املوظفني، 
وداعم لتحقيق هذا الغر�س، ومتابعة 
املوؤ�شر العام على م�شتوى احلكومة، 
ب�شكل غري  ال��ت��ف��ك��ري  ال��ي��وم  وع��ل��ي��ن��ا 
ر�شا  م�شتويات  لتحقيق  ت��ق��ل��ي��دي، 

و�شعادة اأكرب للموظفني.
واأك������د ال�����ش��ع��ي ل��ب��ن��اء ث��ق��اف��ة عمل 
خم��ت��ل��ف��ة، ت���ك���ون ف��ي��ه��ا الإجن�������ازات 
والعمل والنتاجية م�شدراً لل�شعادة، 
ول ينتظر فيها املوظف املقابل لكي 
يعمل بجد واجتهاد واإخل�س، واإمنا 
يكون مدفوعاً بحب العمل، وخدمة 

ال������ذي مينحه  وط���ن���ه وجم���ت���م���ع���ه، 
ال�شعادة.

عائ�شة  ����ش���ع���ادة  اأ������ش�����ارت  ب�����دوره�����ا 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شويدي 
اأن  اإىل  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  ���ش��ي��ا���ش��ات 
لإ�شعاد  كبرية  ج��ه��وداً  تبذل  الهيئة 
موظفيها �شواء من خلل التطوير 
اأو التطور التقني، والتقدير،  املهني 
وتعزيز  الوظيفي،  ال��رف��اه  وب��رام��ج 
ال��ع��لق��ات الإن�����ش��ان��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة بني 
الإبداع  على  والت�شجيع  امل��وظ��ف��ني، 
اتخاذ  يف  وال������ش�����راك  والب����ت����ك����ار، 

القرارات، وتقدمي املقرتحات.
زايد  ال�شيد  ا�شتعر�س  ج��ان��ب��ه  م��ن 
تقييم  ن��ظ��ام  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ع��داين 
اأب����رز  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  وامل���ت���اب���ع���ة  الأداء 
للعام  الوظيفي  الر�شا  درا�شة  نتائج 
اأعدها مكتب رئا�شة  2014، والتي 

جمل�س الوزراء، وكذلك خطة الهيئة 
مب�شتويات  ل��ل��ن��ه��و���س  التح�شينية 
احلكومة  يف  ال���وظ���ي���ف���ي  ال����ر�����ش����ا 
التي  الفعلية  الحتادية، واخلطوات 

قامت و�شتقوم بها لحقاً.  
الور�شة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  واأو�����ش����ح   
الحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  الت�شاور  ه��و 

متفق  حت�شينية،  ب��ن��ق��اط  ل��ل��خ��روج 
�شاأنها  من  للتطبيق،  وقابلة  عليها، 
والتناغم  الر�شا  اأن ترفع م�شتويات 
الوظيفي وال�شعادة  لدى املوظفني.

الذهني على  الع�شف  وركزت جل�شة 
اأربعة حماور هي: )نظام ادارة الأداء، 
فر�س  والتعوي�شات،  املادية  واملزايا 

والت�شال  وال��وظ��ي��ف��ي،  ال��ت��ط��وي��ر 
الحتادية(،  احل��ك��وم��ة  يف  ال��داخ��ل��ي 
بخم�س  اخل����روج  منها  ال��ه��دف  ك���ان 
للتطبيق  وق��اب��ل��ة  مبتكرة  م��ب��ادرات 
لرفع م�شتوى الر�شا الوظيفي لكل 
حمور، وثلث اأخرى ترفع م�شتوى 

�شعادة املوظفني.

عقدتها "الحتادية للموارد الب�سرية" مب�ساركة 80 م�سوؤوًل حكوميًا

جل�صة ع�صف ذهني لرفع م�صتويات الر�صا واإ�صعاد موظفي احلكومة االحتادية

ن���ظ���م���ت اجل����م����ع����ي����ة ال����ك����ي����م����ي����ائ����ي����ة  الإم����ارات����ي����ة  ب����رئ����ا�����ش����ة 
اجلمعية  احتفاًل  رئ���ي�������ش���ة  م���ط���ر  ����ش���ي���ف  م�������وزة  الأ������ش�����ت�����اذة 
ع���دد  44  بح�شور  ال����وط����ن����ي  وال�����ي�����وم  ال�������ش���ه���ي���د  ب����ي����وم   "
للمنطقة  م��ن   مدراء  املدار�س  ومب�شاركة  املدار�س  التابعة 

التعليمية بالإمارة  ب�شالة  الكورني�س   .
رئي�شي   واأبريت  منها  الفعاليات  من   الحتفال عدد  وت�شمن     
زينب  اأعدته مدر�شة  ال���ذي    " ال��ت��ح��دي  وط���ن   " �شعار   حتت  
عرو�س   ع��دة  الأوبريت   وتخلل  والثانوي   الأ�شا�شي  للتعليم 
حت�س على الروح الوطنية للجندي الإماراتي ومدا قدرته على 
التحدي  ولتبيتا لقائد الوطن  �شمو ال�شيخ  خليفة بن زايد اآل 
نهيان  رئي�س الدولة  حفظه اهلل الذي  كان دائما واأبدا  ملهم  

والجتماعية   والإن�شانية   الوطنية  املجالت   �شتى  يف  ل�شعبه  
وال�شحية  وغريها الكثري   .

  مم���ا ك����ان ل���ه ال��ف�����ش��ل يف ذل���ك  ج���ام���ع وح�����دة ال�����ش��ف الأب 
اآل  نهيان  طيب اهلل ثراه  من  �شلطان  زايد بن  الروحي ال�شيخ 
الإن�شانية   بالروح  جميعها    امتزجت  عربية   وطنية   معطيات 
اخلال�شة  التي ما زال حتى الأن ي�شهد له دول العامل  باأنه نوات 

نور اخلري  لوطنه وغري  .  
  واأ�شادت الأ�شتاذة موزه �شيف مطر  بتحديد  يوم  30 نوفمرب 
من كل عام يوماً لل�شهيد، وباأنه يوم الذكرى ليوم ال�شهيد بناًء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  الدولة  رئي�س  به  اأم��ر  ما  على 

حفظه اهلل . 

على  كلهما   يحلو  عر�شني   يف   الإم�����ارات   �شعب  اأن  وق��ال��ت    
الذين �شحو  العظام   امل�شلحة   ال��ق��وات  اأب��ن��اء  ب��روح  الأخ����ر  اأوًل 
بدمائهم  الغالية   لوطنهم  ول�شعب دولة اليمن ال�شقيق  حفاظاً  
الإمارات  كل  ل�شعب  العامل  تكن  �شعوب  اأرا�شيه  ما  جعل  على 

املحبة والتقدير بف�شل الولء  والنتماء  للوطن والعروبة  .
  واأكدت اأن  الإمارات بف�شل  قيادتها  الر�شيدة  ل�شاحب ال�شمو 
اأن  الدولة   حفظه اهلل  اآل نهيان  رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 

الإمارات اأ�شبتت للعامل باأنها
تنتهج  نهج العظماء   يف الت�شحية والفداء  .

  ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ق��ام��ت رئ��ي�����ش��ة اجل��م��ع��ي��ة ب��ت��ك��رمي املدار�س 
امل�شاركة بعرو�س الأوبريت  .       

اجلمعية  الكيميائية االإماراتية تواكب االحتفال  بيوم 
ال�صهيد واليوم الوطني 44

ت�ستقبل الناخبني اعتبارا من اليوم يف 14 مركزا وتقدم كافة الت�سهيلت

الدوائر االنتخابية  توؤكد جاهزيتها الإمتام باكورة 
مراحل انتخابات املجل�س اال�صت�صاري بال�صارقة

مبنا�سبة اليوم العاملي لدعم ذوي الإعاقة الذي تنظمه الأمم املتحدة

)اك�صبو ذوي االإعاقة 2016 ( يعزز  جهود دمج ومتكني ذوي االإعاقة يف املنطقة
الإمارات قادرة على اأن ت�سبح الدولة الأكرث �سداقة لذوي الإعاقة



األحد   6   ديسمبر    2015  م   -   العـدد    11581 
Sunday  6  December   2015  -  Issue No   11581

10

عربي ودويل

 

ملاذا تعزز رو�صيا نفوذها بال�صرق االأو�صط؟
•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

ل يزال التدخل الع�شكري الرو�شي يف �شوريا يثري جدل وا�شعا 
يف الأو�شاط الإقليمية والدولية، و�شط ت�شاوؤلت عن الأهداف 
بعد  خا�شة  الأو���ش��ط،  ال�شرق  اإىل  رو�شيا  ع��ودة  وراء  الكامنة 

ن�شرها �شواريخ متطورة واأ�شلحة ثقيلة يف البلد.
يف هذا الإطار، حتدثت �شحف اأمريكية وبريطانية عن النوايا 
الدور  وعن  �شوريا،  يف  الع�شكرية  قوتها  تعزيز  وراء  الرو�شية 
يلعبه على  اأن  بوتني  الرو�شي فلدميري  الرئي�س  يريد  الذي 

امل�شتوى الدويل، وذلك من خلل نفوذه يف �شوريا واملنطقة.
هريبت  للكاتب  مقال  تاميز  وا�شنطن  �شحيفة  ن�شرت  فقد 

لندن اأ�شار فيه اإىل اأهداف مو�شكو يف ال�شرق الأو�شط، وقال اإن 
الهدف الوا�شح الأول لرو�شيا من وراء هذا التعزيز الع�شكري 
يتمثل يف عزم مو�شكو دعم نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد، 
بو�شفه النظام الذي حافظ على الوجود البحري الرو�شي يف 
�شرقي البحر املتو�شط، ويف ظل وجود قاعدة ع�شكرية رو�شية 

يف اللذقية ال�شورية.
واأ�شاف اأن رو�شيا وم�شر عقدتا اتفاقا نوويا جنبا اإىل جنب مع 
�شفقة اأ�شلحة رو�شية اإىل القاهرة، مما يعني عودة رو�شيا اإىل 
م�شر للمرة الأوىل منذ اأربعة عقود، مما ميثل انتكا�شة للنفوذ 
للبقاء  تخطط  مو�شكو  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  املنطقة،  يف  الأم��ريك��ي 
يف املنطقة فرتة طويلة، خا�شة يف ظل اتفاقاتها النووية مع 

م�شر والأ�شد، حيث تخطط مو�شكو لبناء من�شاأتني نوويتني 
للأ�شد يف �شوريا.

ال�شرق  اخل��روج من  اأُج���ربت على  كانت  رو�شيا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الأو�شط يف حرب اأكتوبر 1973 بني العرب واإ�شرائيل، لكنها 
القوى  اتفاق  املنطقة، خا�شة عقب  اإىل  بكل قوتها  تعود  الآن 

الكربى مع اإيران وتراجع الدور الأمريكي يف املنطقة.
واأ�شاف الكاتب اأن رو�شيا تريد ملحقة الإرهابيني  القادمني 
اإىل ال�شرق الأو�شط من دول البلقان يف جنوبي رو�شيا، الذين 
مدرك  ب��وت��ني  الرئي�س  اأن  كما  ملو�شكو،  ك��ب��ريا  قلقا  ي�شكلون 

ملواطن الغاز املكت�شفة يف املتو�شط على ال�شاحل ال�شوري.
قد  التي  التحديات  يعرف حجم  بوتني  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�شار 

يفر�شها م�شروع خط اأنابيب الغاز الرو�شي داخل تركيا املتوقع 
اكتماله يف 2017، الذي �شيزود به اأوروبا، و�شط اخل�شية مع 
عدم قدرة مو�شكو على احتكار الغاز لأوروبا، خا�شة يف اأعقاب 
الرو�شية  القاذفة  اأنقرة  اإ�شقاط  بعد  الرتكي  الرو�شي  التوتر 

�شوخوي24 لخرتاقها جمالها اجلوي.
اأن تفكيك  اإىل  م��ن منا�شبة  اأك��رث  اأ���ش��ار يف  اأن بوتني  واأ���ش��اف 
فاإن  وب��ال��ت��ايل  مهينا،  اأم���را  ك��ان  ال�شابق  ال�شوفياتي  الحت���اد 
بوتني يرى اأنه ميكنه ا�شتعادة اأجماد الإمرباطورية الرو�شية 
جم��ددا، وذل��ك من خ��لل تقوي�س ال��دور الأم��ريك��ي املهيمن 
للأمر  الإذع���ان  �شيا�شة  ظل  يف  خا�شة  العاملية،  ال�شاحة  على 

الواقع التي ميار�شها الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما.

•• عدن-اأ ف ب:

اليمن  ال��دويل اىل  املبعوث  و�شل 
ام�س  احمد  ال�شيخ  ولد  ا�شماعيل 
عبد  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ق��اء  ع����دن  اىل 
لعقد  �شعيا  ه����ادي،  م��ن�����ش��ور  رب���ه 
كانون   12 يف  ����ش���لم  م��ب��اح��ث��ات 
الأول دي�شمرب، بح�شب م�شوؤولني 

مينيني.
هادي  اح��م��د  ال�شيخ  ول��د  والتقى 
الرئي�س  اع��ل��ن��ه��ا  ال���ت���ي  ع����دن  يف 
للبلد  م��وق��ت��ة  عا�شمة  ال��ي��م��ن��ي، 
املتمردين احلوثيني  �شيطرة  بعد 
اأيلول  يف  �شنعاء  على  وحلفائهم 

�شبتمرب 2014.
وقال م�شوؤول مقرب من الرئا�شة 
اإ�شماعيل  الأمم��ي  املبعوث  ي�شعى 
انتزاع  اإىل  اأح���م���د  ال�����ش��ي��خ  ول����د 
على  ه��ادي  الرئي�س  م��ن  موافقة 
اإع����لن م��وع��د ع��ق��د ل��ق��اء جنيف 
يوم الثاين ع�شر من كانون الأول  

دي�شمرب اجلاري .
�شتواجه  امل��ه��م��ة  ه���ذه  ان  اأ����ش���اف 
���ش��ع��وب��ة ك��ب��رية يف ���ش��وء مواقف 
الن������ق������لب������ي������ني ال���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة 
املماطلة  وا���ش��ل��وب  وال��ع�����ش��ك��ري��ة، 

الذي يتبعونه.
اح��م��د منذ  ال�شيخ  ول��د  وي��ح��اول 
ا�شابيع التح�شري لهذه املباحثات 
امل����وؤم����ل عقدها  م����ن  ك�����ان  ال���ت���ي 
نوفمرب  الثاين  ت�شرين  منت�شف 
ال�شفري  اعلن  والرب��ع��اء،  املا�شي. 
املتحدة  المم  يف  ال���ربي���ط���اين 
املرجح  من  ان��ه  رايكروفت  ماثيو 

منت�شف  امل���ب���اح���ث���ات  ه����ذه  ع��ق��د 
ال�شهر اجلاري يف جنيف.

ك��م��ا ا���ش��ارت امل�����ش��ادر امل��ق��رب��ة من 
مل  احل��وث��ي��ني  ان  اىل  ال��رئ��ا���ش��ة 
ا�شتعدادهم  على  دل��ي��ل  ي��ق��دم��وا 
لتطبيق قرار جمل�س المن الرقم 
2216، ل �شيما جلهة الن�شحاب 

من املناطق التي �شيطروا عليها.
����ش���ي���اق م��ت�����ش��ل، ق�����ال وزي����ر  ويف 
امللك  ع���ب���د  ال��ي��م��ن��ي  اخل���ارج���ي���ة 
مل  الن����ق����لب����ي����ني  ان  امل�����خ�����ليف 
با�شماء  قائمة  الآن  حتى  يقدموا 
ال���وف���د امل���ف���او����س ك��م��ا ه���و متفق 

حم��اك��م��ة ل��ل��رئ��ي�����س ه����ادي وعدد 
الثاين  من معاونيه يف �شنعاء يف 
بتهمة  دي�شمرب،  الأول  كانون  من 
اجلمهورية  ب��ا���ش��ت��ق��لل  امل�����ش��ا���س 
و�شلمة اأرا�شيها  عرب طلب دعم 
�شد  ال�شعودية  بقيادة  التحالف 

املتمردين احلوثيني.
حقوق  وزي�������ر  ات����ه����م  ذل�������ك،  اىل 
الن���������ش����ان ال���ي���م���ن���ي ع�����ز ال���دي���ن 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ال���ش��ب��ح��ي 
و�شالح باإرتكاب جمازر وح�شية يف 
الأمني  اىل  ر�شالة  وذل��ك يف  تعز، 
العام للأمم املتحدة بان كي مون. 

ع���ل���ي���ه، وي�������ش���ع���دون م����ن خ���لل 
�شكنية  لأح��ي��اء  امل�شتمر  ق�شفهم 
غرب(،  )جنوب  تعز  يف  �شيما  ل   ،
ث��ال��ث ك����ربى م����دن ال���ب���لد التي 

يحا�شرونها منذ ا�شهر.
احلوثيني  ان  اىل  املخليف  واأ�شار 
املوالية  ال���ق���وات  م��ن  وح��ل��ف��اءه��م 
ع��ل��ي عبداهلل  ال�����ش��اب��ق  ل��ل��رئ��ي�����س 
الآن  ح���ت���ى  ي���رف�������ش���ون  ����ش���ال���ح، 
ت�شليم ال�شلح وال�شماح للحكومة 

بالعودة ملمار�شة مهامها.
من�شبه  يف  املعني  ال��وزي��ر  وانتقد 
ه��ذا ال���ش��ب��وع، اط���لق احلوثيني 

قتيل   33 ���ش��ق��وط  اىل  واأ�����ش����ار 
وجريحا من املدنيني بينهم اأربعة 
الثاين  ت�شرين   28 ب��ني  اأط��ف��ال  
نوفمرب والثالث من كانون الأول 

دي�شمرب.
وكان هادي عاد ال�شهر املا�شي اىل 
عدن من مقر اقامته يف ال�شعودية 
مار�س  اآذار  يف  اليها  انتقل  ال��ت��ي 
م��وا���ش��ل��ة احلوثيني  م��ع  امل��ا���ش��ي 
وح��ل��ف��ائ��ه��م ال��ت��ق��دم ج��ن��وب��ا بعد 

ال�شيطرة على �شنعاء.
التحالف  ب���داأ  نف�شه،  ال�شهر  ويف 
�����ش����ن غ����������ارات �����ش����د احل���وث���ي���ني 
وح���ل���ف���ائ���ه���م، وو�����ش����ع م���ه���ام���ه يف 
ال�شيف عرب تقدمي دعم ميداين 
مكنها  م��ا  ه����ادي،  ل��ق��وات  مبا�شر 
م����ن ط�����رد احل���وث���ي���ني م����ن عدن 
واربع حمافظات جنوبية، يف متوز 
عدن،  ا�شتعادة  رغم  وعلى  يوليو. 
ف��ي��ه��ا ل  الم���ن���ي  ال��و���ش��ع  ان  ال 
جمموعات  انت�شار  مع  ه�شا  ي��زال 

م�شلحة خمتلفة .
وام�س ال�شبت، قتل رئي�س حمكمة 
الإرهاب يف املدينة حم�شن حممد 
علوان واأربعة من مرافقيه، جراء 
م��ن م�شلحني  عليهم  ن��ار  اط���لق 
جم�����ه�����ول�����ني ل����������دى م������روره������م 
ب�����ش��ي��ارت��ه��م يف ح���ي امل��ن�����ش��ورة يف 

عدن، بح�شب م�شدر امني.
م�شلحني  ان  امل�������ش���در  واأو������ش�����ح 
اغتالوا كذلك العقيد يف ال�شرطة 
احمد،  ع��ل��ي  اخل�����ش��ر  الع�شكرية 
ب��اط��لق ال��ن��ار عليه اث��ن��اء مروره 

ب�شيارته يف املعل بعدن.

املبعوث الدويل يزور اليمن �سعيا لعقد مباحثات 

احلوثيون ي�صعدون من ق�صف املدنيني يف مناطق مينية

نافذة 
م�سرعة

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

•• كارولني غاالكرتو�س

   ل��ق��د ت��زوج��ا يف ���ش��ّن ال�����ش��ب��اب م��ن��ذ زم���ن بعيد، 
ا�شمها  كان  نيابة عنهما.  التاريخ  وكان ذلك قرار 
يارو�شلف  اب��ن��ة  وك��ان��ت  رو���ش��ي��ا،  اأو  ك��ي��ف،  دو  اآن 
اأمري  الأول،  ف��لدمي��ري  اب���ن  ف��لدمي��ريوف��ي��ت�����س، 
الكبار،  مو�شكو  اأم���راء  �شللة  م��ن  املعظم،  كييف 
 ،1447 عام  رومانوف  اأ�شرة  بهم  اأطاحت  الذين 
كل  ج��ذع  الأول  ه��رني  فرن�شا  مبلك  اآن  وُزّوج����ت 

ملوك فرن�شا.
اف��رتق��ت �شبل ذريتهما، كان  ال��ق��رون،     على م��ّر 
ث���م �شتالني  ن��اب��ل��ي��ون وب���ط���ر����س الأك�������رب،  ه���ن���اك 
ون���ورم���ان���دي- ن��ي��م��ان، ث��م اح��ت��اج��ت ف��رن�����ش��ا اإىل 
الغرب.  ب��اجت��اه  اأخرى”،  اأم��اك��ن  اإىل  “اللتفات 
وقد اأ�شيبت يف كثري من الأحيان بخيبة اأمل، وها 
هو يف ال�شرق املعقد تلتقي اأخريا باري�س ومو�شكو 

يف ال�شراء وال�شراء.

اإ�سقاط الأقنعة
الدولية  فال�شيا�شة  ه��ن��ا،  الرومان�شية  تنتهي     
جتهلها، ووحدها امل�شالح واأوراق ال�شغط التي يف 
حوزة كل طرف ُتوؤخذ يف العتبار من اجل حتقيق 
التقارب دون اأن يخ�شرا اأّيا منهما ذاته اأو يتورط، 
يف  مو�شكو  اإّن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة.  ت��ن��ازلت  لتقدمي  ول��ك��ن 
رو�شيا،  اإىل  وف��رن�����ش��ا  ب��اري�����س،  اإىل  ال��ي��وم  ح��اج��ة 
وب��دخ��ول��ه امل�����ش��رح ال�������ش���وري، ا���ش��ق��ط فلدميري 
فلدميريوفيت�س بوتني اأقنعة اللعبني الآخرين 

)ناهيك عن اجلهات الراعية واملتفرجني(.
    حتى تلك اللحظة، كان كل طرف منهما ي�شري 
بالدم،  مكّمل  اخلا�س”،  اأعماله  “جدول  ح�شب 
ال�شنة  ب��ني  اخل�����ش��وم��ة  وه�����ش��رتة  داع�����س  بف�شل 
مكمل  اب��ت��ذال(،  اأك��رث  طموحات  )قناع  وال�شيعة 
املخطط املعلن واملتمثل يف تقطيع اأو�شال املنطقة، 
يكن حا�شما  الرو�شي مل  اجل��وي  الهجوم  اأّن  غري 

مبا فيه الكفاية لتغيري املعطى الع�شكري.
   ال�شعوبات التي تواجهها رو�شيا متعددة: م�شاكل 
ال�شواريخ  ن��ار  مرمى  حتت  ودباباتها  لوج�شتية، 
اأي  ال�����ش��ي  �شلمتها  )ال��ت��ي   TOW الأم��ري��ك��ي��ة 
و�شركائها(  القاعدة  اأي   - الن�شرة  جبهة  اإىل  اإي��ه 
واإره��اق حزب  ال�شورية،  امل�شلحة  القوات  ، و�شعف 
اأر�س  الإي��ران��ي��ة على  امل�����ش��ارك��ة  اهلل، وحم��دودي��ة 
ال���واق���ع، و���ش��رب��ات داع�������س، ال��ت��ي اك��ت��ف��ت احلملة 
الأمريكية، ويف ح�شاد م�شتغرب، بخد�شها فقط... 
ع�شو  قبل  من  رو�شية  مقاتلة  مروحية  واإ�شقاط 
ملثل  املتناق�شة  القيمة  اأّن  غري  الناتو!    حلف  يف 
توؤدي  ما  غالبا  اأنها  الدرامية، هي  الأو���ش��اع  هذه 
الهجوم  اأجرب  . فقد  اإىل مداخل �شحّية ومفيدة 
تعزيز  اأردوغ���ان، اجرب بوتني على  للرئي�س  املاكر 
مع  التحالف  اإىل  وال�شعي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي،  خطه 
القوة الع�شكرية الوحيدة، املتوا�شعة ولكنها جدّية 
احتواء واحلد من  الهدف:  ت�شاركه  التي  وفّعالة، 

تنظيم داع�س.

»التحالف الدويل الوحيد«
    الإطار القانوين، وحتديد �شروط هذا التعاون، 
الرتحيب  ويجب  والتفعيل.  الإع���داد  ب�شدد  ه��ي 
اأن��ه��ا ل ت��رق��ى اإىل م�شتوى  ب��ه��ذه اخل��ط��وة، رغ��م 
الإره������اب  ���ش��د  الوحيد”  ال������دويل  “التحالف 
�شبتمرب،  نهاية  الرو�شي  الرئي�س  اإليه  دع��ا  ال��ذي 
يرغبون  ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  ف��وا���ش��ن��ط��ن 
ف��ي��ه، ول ت���زال ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مت��ار���س حوار 
الع�شلت مع مو�شكو، �شواء كان ذلك يف اأوروبا اأو 

ال�شرق الأو�شط، ويخو�س الثنان �شراعهما عرب 
“وكلء«.

    يف املقابل، يبدو اأّن فرن�شا، ال�شديقة واحلليفة 
ال���ذي يحمل  اأخ����ريا �شوتها  ا���ش��ت��ع��ادت  لأم��ري��ك��ا، 
التي  وال���ق���رارات  ال��و���ش��ع  ذات��ي��ا خل��ط��ورة  تقييما 
ت�شتوجبها. رمبا كانت املماطلة الأمريكية منذ ما 
لإ�شقاط  ال�شائعة  الفر�شة  مبثابة  دائما  نعتربه 
الأ���ش��د ووق���ف من��و ج��م��اع��ة داع�����س يف �شيف عام 
ونفاد  ب��اري�����س  ���ش��ج��ر  غ����ّذت  ال��ت��ي  ه���ي   ،2013
�شربها، وتكّفلت �شدمة الهجوم ال�شامل يف قلب 
اأعيننا  نفتح  نحن  وها  بالبقية،  باري�س  العا�شمة 
الأ���ش��د.. وكان  الأول لي�س  اأّن عدّونا  اأخ��ريا على: 
ال��وق��ت ق��د ح��ان ل��لإق��رار بذلك م��ن اج��ل حترير 

حرية حركتنا.
   بالطبع، علينا اأن ُنخّفف من طموحات من هم 
حتت حماية مظلتنا من “الإ�شلميني املعتدلني” 
احلر،  ال�شوري  واجلي�س  خطري(  دائما  )تناق�س 
م�شداقية،  ذات  انتقالية  حكومة  يف  لت�شريكهم 
يكون  �شوف  ال��ذي  الأ�شد  للرئي�س  خمرج  واإيجاد 
قد ا�شتوفى �شلوحّية ا�شتخدامه كذريعة اأو طعم. 
بل علينا اأي�شا القيام، ويف الوقت املنا�شب، باعتماد 
داع�س  العراقيني يف  الدمى من  لغة مع حمركي 
هذه  ال��ع��راق��ي��ة.  ال�شنية  الطائفة  ح��ق��وق  واإع����ادة 
ال�شروط، هي �شروط م�شبقة لأّي تهدئة اإقليمية 
حقيقية، وقد يزعج هذا الطرح املثاليني الذين ما 
ال�شعب  مل�شلحة  ُي�شنع  الوئام  اأّن  يعتقدون  زال��وا 
ووف��ق��ا مل��ب��ادئ اأخ��لق��ي��ة، بينما ه��و ع��ل��ى ال����دوام 
ثمرة غري مكتملة ل�شفقات وم�شاومات تقوم على 
مقاي�شات �شيا�شية واقت�شادية ومبعايري يحددها 

الوزن الع�شكري لكل طرف.

و�سع تركيا يف مكانها
   الآن، نحن بحاجة اإىل تن�شيق على امليدان، بني 
مع  والكردية،  والإيرانية  ال�شورية  القوات  حركة 
قوات املتمردين، وو�شع تركيا يف مكانها، واإجبارها 
على اإغلق حدودها، وطماأنة اإيران باأّن وا�شنطن 
اقت�شادها يف  يعاين  التي  مت�شك مبفتاح طهران، 
العمق، وترى تاريخ رفع العقوبات يبتعد، وحتاول 
تعوي�س �شعفها بغطر�شة ومكابرة خطرية. ويجب 
اأي�شا منع النزوح اجلاري لرجال داع�س اإىل ليبيا، 
ودعم م�شر، فهي وحدها التي �شتكون قادرة على 
توفري القوات الربية ال�شرورية لتحقيق اإ�شعاف 
حقيقي جلماعة داع�س لن �شلح اجلو ل ي�شتطيع 
اخلا�شة  للقوات  بالن�شبة  اأم��ا  ���ش��يء.  بكل  القيام 
الرو�شية والفرن�شية وحتى الأمريكية )اإذا مار�شت 
اأنها  اأي�شا ل غنى عنها، كما  بتوافق(، هي  اللعبة 

غري كافية.
   وك���ل الأم����ل اأن ل ي��ك��ون ه���ذا ال��ت��ق��ارب جمرد 
�شحابة �شيف عابرة  اأي ق�شري النف�س، اإذ ُيخ�شى 
اأن يحاول بع�س اللعبني تقوي�س حتالف فرن�شي 
رو�شي فّعال، الذي �شيك�شف بالنتيجة ازدواجية اأداء 
ونفاق “التحالف” املعادي لداع�س املبا�شر ملهامه، 
الطبيعة  و�شّد  اأ�شداد  بني  عبارة عن جتّمع  وهو 

... ورجال اإطفاء مهوو�شون باإ�شعال احلرائق.
ولعل  ق��وي��ة،  “حتالف”كلمة  كلمة  اأّن  ���ش��ك  ل    
اأكرث  ت��ك��ون  امل�شالح  وتقاطع  التكتيكي  ال��ت��ق��ارب 
ك��ب��رية ل ينبغي  ت��ب��ق��ى خ��ط��وة  اأن��ه��ا  اإّل  ���ش��واب��ا، 
يليقان  ل  والن��ت��ق��ام  اخل���وف  اإّن  فيها.  التفويت 
الب�شرية  ويعميان  قدمية،  ودول  عظيمة  ب�شعوب 
وغري جمديان، لكن اجلمع بني اإرادتني ميكن اأن 

يحقق معجزة.
ترجمة خرية ال�شيباين

فرن�صا ورو�صيا اأو زواج امل�صلحة الذي ال غنى عنه

* دكتورة يف العلوم ال�شيا�شية، املديرة ال�شابقة للندوات يف الكلية احلربية الفرن�شية، تدير مكتب 
ا�شت�شارات وتكوين يف جمال الذكاء ال�شرتاتيجي.

الفنزويليون بني الغ�صب واالأمل ع�صية االنتخابات 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

لو كان ت�شافيز حيا ملا قبل طوابري النتظار هذه . هذا ما قالته فابيول 
الفنزويليني  من  كثريين  غ��رار  على  �شئمت  التي  عاما(   41( غونزاليز 
من ازمات النق�س يف ال�شلع ال�شا�شية التي يعاين منها املواطنون يوميا، 
يرجح  التي  الت�شريعية  النتخابات  يف  الح��د  اليوم  تغيري  ح�شول  وتاأمل 
بيتاري  �شوق  يف  ملب�س  تعر�س  التي  ب�شطتها  ام��ام  فيها.  املعار�شة  ف��وز 
اطفال  ل�شتة  الم  ف��اب��ي��ول  ق��ال��ت  ك��راك��ا���س  ���ش��رق  يف  ال�شعبية  بال�شاحية 
متنهدة لدينا الكثري من ال�شعوبات. ف�شعر كيلو الرز 26 بوليفار، وعلينا 

ان ندفع ثمنه 300 )بوليفار( اذا كنا ل نريد النتظار طويل .
فاكهة  العادية من  الب�شائع  اىل  ا�شافة  الب�شطات  تعر�س معظم  وحولها 
وثياب وغريها، م�شاحيق الغ�شيل وال�شامبو واحلفا�شات او الوراق ال�شحية، 

وهي منتجات غائبة عن رفوف املتاجر وتباع هنا ب�شكل غري قانوين لكن 
باأ�شعار مرتفعة. وروت فابيول ن�شتيقظ يف ال�شاعة الثالثة فجرا )للنتظار 
، وهي حتن كثريا  يف ال�شف( وعندما ياأتي دورن��ا ل يعود هناك اي �شيء 
لعهد الرئي�س ال�شابق املتويف عندما كان هوغو ت�شافيز هنا، كان على القل 
يبحث عن حلول ، متذكرة نق�س الدجاج الذي عاجله من خلل ال�شترياد 
من الرجنتني. ويف الجواء ال�شاخبة يف ال�شوق الذي يعج باحلركة حتت 
وهج �شم�س حارقة، ت�شري الدراجات النارية اىل جانب اللفتات النتخابية 
للحزب ال�شرتاكي الفنزويلي املوحد احلاكم املزدانة ب�شور ت�شافيز. لكن 
خلفه نيكول�س مادورو �شائق البا�س ال�شابق الذي انتخب رئي�شا بعيد وفاة 
مر�شده يف 2013، مل يحقق النجاح نف�شه. وا�شار معهد دانالي�شي�س اىل 
ان �شعبيته تدهورت لت�شل ن�شبتها اىل %22 يف وقت انهار فيه القت�شاد 
مع تدهور ا�شعار النفط الذي يعترب الرثوة الرئي�شية لفنزويل. وعلى بعد 

املتجر  يك�شف  املكان  من  عدة  �شوارع 
���ش��ن��رتال م��ادي��رن�����ش��ي امل��ت��اع��ب التي 
يعي�شها ال�شكان يوميا، فامام مدخله 
مي��ت��د ط���اب���ور الن���ت���ظ���ار ع��ل��ى نحو 
ينتظرون  والفنزويليون  م��رت.  مئة 
�شابرين بع�شهم يقي نف�شه من وهج 
ال�شم�س مبظلة. وللدخول اىل املتجر 
اب��راز بطاقة الهوية التي يدل  يجب 
ال�شبوع  يف  ي��وم  على  الخ��ري  رقمها 

ل�شراء احلاجيات، ثم يجري التحقق بجهاز لقط للب�شمات من عدم �شراء 
احد �شوى الكمية التي ت�شمح بها احلكومة.

ويحظر التقاط ال�شور او الفلم للرفوف اخلاوية لكن مت التقاط بع�س 

يف حتديد الهوية يف تعزيزها اأو تفكيكها فاأي اأثر قد يكون للثقافة 
الذي يعرب عن النتماء للوطن واملجتمع؟  الهوية وال�شلوك  على 
الأزمات  لطبيعة  العميق  فهمنا  م��ن  تنبع  ال��ط��رح  ه��ذا  اأهمية  اإن 
والتفكك  الإره���اب  من  تعاين  التي  ال��دول  غالبية  تواجهها  التي 
اإل  بلد  بكل  اخلا�شة  ال��ظ��روف  اخ��ت��لف  م��ن  بالرغم  الجتماعي 
اأن اجلامع امل�شرتك بينها هو �شعف ثقافة النتماء وتاآكل الهوية 
الجتماعية مما اأدى اإىل ا�شتقطابات عدة يف داخل املجتمع الواحد 
�شنعها �شيل جارف من الثقافات الدخيلة التي تتناق�س يف اأهدافها 
وتوجهاتها مع الرتاث بو�شفه املكون التاريخي للهوية وتتناق�س 
حالة  يف  الثقافات  هذه  اأتباع  و�شع  مما  اأي�شا  البع�س  بع�شها  مع 

�شراع مركب لن ينتهي اإل بانتهاء م�شبباته. 
الت�شال  ر�شائل  عرب  والنتماء  الهوية  م�شاألة  تناول  اإن  واأ���ش��اف 
يف  بال�شري  تو�شيفها  ميكن  اأن��ه  لدرجة  احل�شا�شية  من  احلكومي 
حقل من الألغام فمن ناحية يجب تعميق جذور املعارف واملفاهيم 
الرتاثية امل�شرتكة التي تعزز هذه الهوية ومن ناحية ثانية يجب 
األ ي��وؤدي هذا ال�شياق اإىل التع�شب ورف�س الآخ��ر لأننا يف احلالة 
ال�شراع  الوطنية ولكننا نقلنا  الهوية  هذه نكون قد حققنا وحدة 
والوطنية  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ه��وي��ات  ب��ني  ال�����ش��راع  وه���و  اآخ���ر  �شكل  اإىل 
تبنى حملت  اىل  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال  دوائ���ر   .. دع��ا  و  املختلفة. 
مكثفة لإعادة العتبار لثقافة النتماء للهوية الوطنية ويف الوقت 
نف�شه توخى احلذر من الوقوع يف فخ عزل هذه الهوية عن بعدها 
الإن�شاين وهذا ميكن فقط اإذا ا�شتملت حملت الت�شال احلكومي 
على كافة العنا�شر الثقافية املكونة للهوية ويف مقدمتها اجلهوزية 
على  املختلفة  والثقافات  املتكافىء بني احل�شارات  املعريف  للتبادل 
الهوية ويعزز  بالتنوع والختلف كعامل يرثي  قاعدة الع��رتاف 

قيمها الإن�شانية. 
واأكد اأن ح�شا�شية هذه املهمة تزداد عند التعاطي مع اجليل ال�شاب 
فهذه الفئة ملا لها من طاقة هائلة تختزن يف دواخلها رغبة جاحمة 
يف التغيري وتلجاأ يف �شبيل حتقيق رغبتها اإىل تبني اأفكار متع�شبة 
لتربير ا�شتعمالها للعنف �شد حميطها الجتماعي ولو بحثنا يف 
معنى كلمة تغيري على �شوء ما يجري يف ال�شاحة العاملية �شنجده 
معنى مبهما ل قواعد ول �شوابط له واإل مباذا نف�شر ا�شتهداف 
الإرهاب ل�شاحات خمتلفة ومتباينة من جنوب اأفريقيا حتى اأوروبا 

ومرورا باآ�شيا . 
له  لي�س  املتطرفة  الدعاية  تبثه  ال��ذي  التغيري  اإن مفهوم  واأو�شح 
الواقع  وبرف�س  فقط  بالعنف  ذات��ه  يف�شر  اإذ  منطقي  تف�شري  اأي 
على  فرن�شا  وواق��ع  نيجرييا  واق��ع  بني  ت�شابه  فل  الرف�س  ملجرد 

لكن  امل�����ث�����ال  ����ش���ب���ي���ل 
والتطابق  ال��ت�����ش��اب��ه 
ثقافة  يكمن فقط يف 
الإرهاب والعنف التي 
هاتني  ا����ش���ت���ه���دف���ت 

ال�شاحتني. 
م���ن ه��ن��ا ن�����ش��ت��ن��ت��ج اأن 

ثقافة  اأنتجت  لقد  ثقافته  مبواجهة  اإل  تتم  ل  التطرف  مواجهة 
ع��ن حميطها  ب��الن��ع��زال  تت�شم  ج��دي��دة  والتطرف هوية  الإره���اب 
الوطنية  الهوية  �شعف  على  وتغذت  منت  و  ومعاداته  الجتماعي 
الهوية فما  املكونة لهذه  املعرفية  العنا�شر  احلقيقية وعلى غياب 
هي خطة الت�شال احلكومي يف مواجهة هوية الإره��اب وتفكيكها 
واإعادة العتبار للإن�شان بهويته الطبيعية التي حتدد دوره ومكانته 
ككائن اجتماعي؟ ميكن اخت�شار اأهم مكونات هذه اخلطة عرب عدة 
كعلقة  وحميطه  الإن�شان  بني  العلقة  تو�شيف  اأبرزها  عناوين 
قوة  مبقدار  امل�شرتك  وامل�شري  امل�شرتك  التاريخ  يحددها  انتماء 
ومتانة هذه العلقة ي�شتطيع املجتمع اأن مي�شي نحو التطور ويف 
هذا رد على ثقافة التغيري املتطرف التي تظهر اأزمتها يف تناق�شها 
مع جميع عوامل التغيري الإيجابي ويف مقدمتها العمل امل�شرتك. 
اأن تلجاأ للعلوم  اأن على وحدات الت�شال احلكومي هنا  واأ�شار اإىل 
الجتماعية التي اأثبتت اأن التغيري هو م�شرية للهوية الوطنية يف 
من  النتقال  عرب  يتم  اأن  ي�شتحيل  واأن��ه  الطبيعي  تطورها  �شياق 
هوية لأخرى فلكل جتربة خ�شو�شيتها وعوامل قوتها الكامنة يف 
جذورها التاريخية. كما على وحدات الت�شال احلكومي اأن تكثف 
من الربامج الثقافية والتوعوية التي تتناول مركبات الهوية من 
باأخلقيات متنح  و�شلوكيات حمددة  وقيم  وتقاليد  وع��ادات  تراث 
كل جمتمع خ�شو�شيته ومتيزه عن الآخر وعليها اأن تنظم حملت 
من  تبث  والجتماعية  الوطنية  باملنا�شبات  مرتبطة  وفعاليات 
بني  العاطفي  الرتباط  عن  تعرب  التي  الوجدانية  القيم  خللها 
اإدراكنا كخرباء يف الت�شال احلكومي  اإن  املواطن والوطن. و قال 
ناجت  الن��ح��راف  من  وحمايتها  للهوية  الثقافة  احت�شان  لأهمية 
اإدراكنا باأن الفرد ل ميكن له العي�س بدون انتماء واإذا �شعف  عن 
الطبيعي  حميطه  وب��ني  بينه  ال��رواب��ط  و�شعفت  للوطن  انتماوؤه 
لكيانات  �شحية  جتعله  ق��د  اأخ���رى  ان��ت��م��اءات  ع��ن  حتما  �شيفت�س 
ال��ت��ط��رف والإره������اب وت�����ش��ع��ه يف م��واج��ه��ة جمتمعه واأه���ل���ه فهل 
من  التفكك  تعاين  التي  البلدان  يف  احلكومي  الت�شال  �شيتمكن 

ا�شتعادة الهوية اإىل حميطها الثقايف الجتماعي مرة اأخرى؟

ال�شارقة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  دع���ا 
الإعلمي دوائر الت�شال احلكومي اىل تبنى حملت مكثفة لإعادة 
العتبار لثقافة النتماء للهوية الوطنية ويف الوقت نف�شه توخى 
 . الإن�شاين  الهوية عن بعدها  الوقوع يف فخ عزل هذه  احلذر من 
ام�س  كتبه  راأي  القا�شمي يف مقال  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  وق��ال 

بعنوان “ كي ل تتحول ثقافة الإرهاب اإىل هوية ».
قبل الق�شاء على ظاهرة الإرهاب يف اجلزائر كان عدد الإرهابيني 
كانوا  ممن  اأ�شعافه  العدد  هذا  اإىل  ي�شاف  الآلف  بع�شرات  يقدر 
يوؤيدون الإره��اب ول ميار�شونه ... اليوم ل يتجاوز عددهم ب�شع 
مئات وهذا يطرح علينا �شوؤال يف غاية الأهمية : هل قتلت قوات 
الأم���ن اجل��زائ��ري��ة جميع الإره��اب��ي��ني؟ واجل����واب ه��و بالطبع ل. 
اأيديولوجيات  يحملون  ك��ان��وا  م��ن  على  ين�شحب  نف�شه  ال�����ش��وؤال 
كل  ذهب  فاأين  واأملانيا  اإيطاليا  يف  الفا�شية  اأو  النازية  مثل  معينة 
الإرهاب  اأن ثقافة  اأم  الإرهابيون من اجلزائر  اختفى  ه��وؤلء؟ هل 
ثقافة  اأن  اأم  والفا�شيون  ال��ن��ازي��ون  اختفى  ه��ل  اختفت؟  التي  ه��ي 
اأخرى  ثقافة  حملها  وح��ل��ت  اختفت  ال��ت��ي  ه��ي  والفا�شية  ال��ن��ازي��ة 
منحت كل منهما �شفة خمتلفة باملطلق تتناق�س يف جوهرها مع 
فهم  يكمن يف  الظاهرة  هذه  اإن حتليل  اأ�شاف  و  ال�شابقة.  ال�شفة 
اأفكارهم جمرد  العلقة بني الهوية والثقافة فالنا�س مبعزل عن 
ح�شود حمايدة ل ميكن ت�شنيفها اأو اإطلق اأي �شفة عليها وعند 
ثقافة  اجلماهري  حتمل  عندما  اأي  واجلماهري  الثقافة  بني  امل��زج 
اإذا  منها.  املوقف  تو�شيفها وحتديد  ن�شتطيع  معينة عندها فقط 
فاإن النتقال من �شكل اجتماعي اإىل اآخر هو يف حقيقته انتقال من 
ثقافة اإىل اأخرى اأي اأن النتقال من النازية اإىل املدنية واملواطنة يف 
اأملانيا كان جت�شيدا لعملية مكثفة قادتها اجلهات امل�شوؤولة ووظفت 
ا�شتح�شار  وم��ن  وث��ق��اف��ة  اإع���لم  م��ن  املمكنة  ال��ع��وام��ل  ك��اف��ة  فيها 
اأعادت  اأن��ه��ا  اأي  للجماهري  امل�شرتك  وال��ت��اري��خ  امل�شرتكة  للذاكرة 
اإن�شاين  اإط���ار  يف  الوطنية  للهوية  الطبيعية  للمكونات  الع��ت��ب��ار 
اأو�شح ان الكثريين  بحيث ل تتعار�س مع غريها من الهويات. و 
يعتقدون اأن الثقافة هي �شفة نخبوية تتعلق فقط بالفنون والآداب 
واملعارف غري التقليدية لكن التف�شري ال�شحيح للثقافة كما يراها 
اأنها  هو  اإليوت  �شترينز  توما�س  الإجنليزي  والفيل�شوف  ال�شاعر 
والفنون  والدين  والتقاليد  والعادات  بالقيم  اأ�شلوب احلياة ممثلة 
التي متيز جمموعة من النا�س اأو �شعب من ال�شعوب يعي�شون مع 
اأن تكون  اأك��رب من جمرد  بع�شهم يف مكان ما وزم��ن ما والثقافة 
ناجت  حياة  اأ�شلوب  لأن��ه��ا  جمتمعة  والفنون  وال��ع��ادات  القيم  تلك 
الكبري  ال��دور  للثقافة هذا  اأن  وتابع: ومبا    . تفاعلها جميعا  من 

كي ال تتحول ثقافة االإرهاب اإىل هوية 
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عربي ودويل

اأنحاء البلد.
ال�����ذي ����ش���در يف  ت��ق��ري��ره��ا  امل��ت��ح��دة يف  وق���ال���ت الأمم 
اأغ�شط�س اآب اإن معظم ال�شحايا �شقطوا بنريان طالبان 
باأن  ل��ط��ال��ب��ان  ي�شمح  ه��ج��وم وردك  م��ث��ل  ل��ك��ن ح����وادث 
ت�شري باإ�شابع التهام اإىل القوات احلكومية التي تولت 
قتال طالبان بعد اأن اأنهى حلف �شمال الأطل�شي مهامه 

القتالية العام املا�شي.
وقالت طالبان يف بيان الإم��ارة الإ�شلمية تدين ب�شدة 
ه���ذه اجل��رمي��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا ن��ظ��ام ك��اب��ول وتعتربها 
اإ�شارة وا�شحة لوح�شيته وطبيعته التي ل ترحم عموم 

النا�س.

التنظيم يزعم اأن هجوم كاليفورنيا من منا�سرين له

جمل�س االأمن يبحث قطع م�صادر متويل داع�س

ا�صتجواب رئي�س وزراء ماليزيا ب�صاأن ودائع 

الرئي�س االأفغاين يعد بالتحقيق يف هجوم اأوقع مدنيني

ع�صرات القتلى يف هجمات انتحارية يف ت�صاد

نيويورك تاميز تدعو ملراقبة اال�صلحة النارية بوتفليقة يغادر فرن�صا بعد فحو�س طبية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

1920 للدعوة  ن�شرت �شحيفة نيويورك تاميز ام�س مقالة على �شفحتها الوىل، لأول مرة منذ 
كاليفورنيا،  يف  ال��ن��ار  اط��لق  ح��ادث  وق��وع  بعد  ال��ن��اري��ة  للأ�شلحة  �شرامة  اك��رث  مراقبة  اىل  بقوة 
ال�شلحة  و�شع حد لنت�شار  بعنوان  واملقالة  �شنوات.  منذ ثلث  املتحدة  الوليات  دموية يف  الك��رث 
حيازة  من  العاديني  املواطنني  منع  اىل  وتدعو  م�شوؤولياتهم  على  النواب  تنتقد  امريكا  يف  النارية 
بع�س انواع ال�شلحة. وجاء يف املقالة انه عار اخلقي وعار وطني بان ي�شمح ملدنيني ب�شراء ا�شلحة 
ب�شورة م�شروعة ترمي حتديدا اىل قتل ا�شخا�س ب�شرعة ووح�شية . والن�س ن�شر م�شاء اجلمعة على 
النرتنت وكذلك يف عدد ال�شحيفة ليوم ال�شبت، بعد وقوع املجزرة التي ارتكبها زوجان م�شلمان يف 
�شان برناردينو )كاليفورنيا( وت�شببت ب�شقوط 14 قتيل و21 جريحا الربعاء. وحادث اطلق النار 
الكرث دموية يف الوليات املتحدة منذ 2012 عندما اوقع حادث اخر يف مدر�شة ابتدائية يف نيوتن 

يف كونيتيكات )�شمال �شرق( 27 قتيل بينهم ع�شرون طفل.

اأر�س الوطن هذا اليوم اخلمي�س 3 دي�شمرب )كانون الول( 2015، اىل 
فرن�شا يف زي��ارة خا�شة ق�شرية يجري خللها مراقبة طبية دوري��ة حتت 

اإ�شراف اأطبائه املعاجلني .
يتنقل  2013 بجلطة دماغية ل يزال  وا�شيب بوتفليقة )78 عاما( يف 
نادرا  العلني  جراءها على كر�شي متحركة ويتكلم ب�شعوبة. وبات ظهوره 
ا�شتقباله �شخ�شيات  التلفزيون ال خلل  �شا�شات  جدا وهو ل يظهر على 

اجنبية.
وكان رئي�س الوزراء اجلزائري عبد املالك �شلل اكد يف التا�شع من ت�شرين 
الثاين نوفمرب ان الرئي�س بوتفليقة يتابع يوميا تنفيذ برناجمه الرئا�شي، 
وذلك ردا على �شكوك ابدتها �شخ�شيات واحزاب يف قدرته على ال�شتمرار 

يف قيادة البلد.

•• غرونوبل-اأ ف ب:

غادر الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد ظهر ام�س فرن�شا بعد 
ان اجرى فحو�شا طبية دورية يف غرونوبل بفرن�شا التي كان و�شل اليها 

اخلمي�س، وفق م�شادر متطابقة.
وقال احد هذه امل�شادر لقد غادر الرتاب الوطني .

وكان بوتفليقة غادر قبيل ظهر ال�شبت ق�شم القلب يف املجمع ال�شت�شفائي 
التعاوين بغرونوبل )جنوب �شرق( حيث يعمل طبيبه املتخ�ش�س يف القلب 
جاك مون�شيغو. وكان بوتفليقة نقل اىل هذا امل�شت�شفى يف ت�شرين الثاين 

نوفمرب 2014.
غادر  بوتفليقة  الرئي�س  ان  اخلمي�س  اف��اد  اجلزائرية  للرئا�شة  بيان  وك��ان 

•• عوا�صم-وكاالت:

الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  اأعلنت 
ال��دويل �شيعقد  اأن جمل�س الأم��ن 
دي�شمرب   17 ي��وم  ج��دي��دة  جل�شة 
ك��ان��ون الأول اجل���اري، ح��ول �شبل 
تنظيم  مت���وي���ل  م���ن���اب���ع  جت��ف��ي��ف 
ال�����وزارة يف بيان  داع�����س . وق��ال��ت 
نوعه  الأول من  الجتماع  ه��ذا  اإن 
اخلم�شة  املجل�س  لأع�شاء  �شيتيح 
ع�شر التباحث يف ال�شبل الإ�شافية 
ال���لزم���ة ل��ق��ط��ع م�����ش��ادر متويل 
تنظيم الدولة وتعزيز قدرة الدول 

على مكافحة متويل الإرهاب .
واأ�شافت اأن جمل�س الأمن �شيتبنى 
ر�شميا خلل اجلل�شة نف�شها قرارا 
العقوبات  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل  ي���رك���ز 
تبنى  ال����ذي  ال���دول���ة  تنظيم  ع��ل��ى 
ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى ب��اري�����س ي���وم 13 

نوفمرب ت�شرين الثاين املا�شي.
ال��ب��ي��ان ع��ن وزي����ر اخلزانة  ون��ق��ل 
الأم���ريك���ي ج��اك��وب ل��ي��و ق��ول��ه اإن 
املنظومة  ع��ن  داع�����س  ع��زل تنظيم 
متويله  وتقوي�س  العاملية  املالية 
التمويل  لقطع  اأ���ش��ا���ش��ي��ان  اأم����ران 
جبهة  ت�����ش��ك��ي��ل  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ع��ن��ه، 
اأم��ر ل بد منه لبلوغ هذا  موحدة 

الهدف.
زوبن  اآدم  �شيزور  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
ل�شوؤون  اخل���زان���ة  وزي�����ر  م�����ش��اع��د 

وف��ق وزارة اخل��زان��ة. وك��ان تقرير 
العام  ذك�����ر  ق����د  امل���ت���ح���دة  ل������لأمم 
ينهب  ال��دول��ة  تنظيم  اأن  امل��ا���ش��ي 
واأن  وال����ع����راق،  ���ش��وري��ا  الآث������ار يف 
ي�شجع  اأن��ه  على  اأي�شا  اأدل��ة  هناك 
ن��ه��ب وت��ه��ري��ب الآث������ار ث���م يجني 
قال  لكنه  �شارقيها،  م��ن  ���ش��رائ��ب 
تقدير حجم  ال�شعب جدا  اإن من 

الأموال التي جناها.  
التنظيم  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 

مكافحة الإرهاب كل من اإيطاليا 
 7 ي��وم��ي  ب��ني  وبريطانيا  واأمل��ان��ي��ا 
و10 دي�شمرب كانون الأول اجلاري 
لتبادل وجهات النظر يف هذا ال�شاأن 
م��ع ن��ظ��رائ��ه يف ه���ذه ال�����دول. ويف 
موؤمتر  يف  زوب��ن  �شي�شارك  ل��ن��دن، 
ع����ام ع���ن ال��ع��ق��وب��ات امل��ال��ي��ة بحق 
ورو�شيا،  اإي��ران  ال��دول، وخ�شو�شا 
مثل  الإره��اب��ي��ة  املجموعات  وبحق 
و�شوريا،  ال��ع��راق  يف  داع�س  تنظيم 

يجمع عدة مليني من الدولرات 
���ش��ه��ري��ا م��ن ف��ر���س ���ش��رائ��ب غري 
قانونية، وما بني 96 و123 األف 
بينما  ال��ف��دي��ات،  م��ن  يوميا  دولر 
اخلام  النفط  م��ن  ع��ائ��دات  يجني 
و1.6  األ���ف���ا   864 ب���ني  ت������رتاوح 

مليون دولر يف اليوم. 
اىل ذلك، زعم تنظيم داع�س اأم�س 
با�شمه  الناطقة  البيان  اإذاع��ة  عرب 
هجوم  نفذا  ان�شاره  من  اثنني  ان 

•• جنامينا-اأ ف ب:

م��ن ثمانني  اأك��رث  واأ���ش��ي��ب  الأق���ل  27 �شخ�شا على  قتل 
انتحارية  ه���ج���م���ات  ث���لث���ة  يف  ام�������س  ب����ج����روح  اآخ����ري����ن 
ت�شاد،  ب��ح��رية  على  ف��و  ل��ول��و  ج��زي��رة  يف  �شوقا  ا�شتهدفت 
امل�شدر  وق��ال  جنامينا.  يف  اأمني  م�شدر  اأف��اد  ما  بح�شب 
ثلثة  اإن  هويته  ك�شف  ع��دم  طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة 
يف  خمتلفة  مواقع  ثلثة  يف  اأنف�شهم  فجروا  انتحاريني 
 ، ت�شاد  بحرية  على  ف��و  لولو  ج��زي��رة  يف  اليومية  ال�شوق 
بينهم  30 قتيل  اأ�شفرت عن  التفجريات  ان  اإىل  م�شريا 
الن��ت��ح��اري��ون ال��ث��لث��ة، واأك���رث م��ن 80 ج��ري��ح��ا. وكانت 
منطقة  على  ال��ط��وارئ  ح��ال  فر�شت  الت�شادية  احلكومة 
يف  نوفمرب،  ال��ث��اين  ت�شرين  م��ن  التا�شع  يف  ت�شاد  بحرية 

بوكو  جماعة  ت�شنها  التي  النتحارية  الهجمات  اأع��ق��اب 
الهجوم  املنطقة  و�شهدت   . داع�س  لتنظيم  املبايعة  ح��رام 
الكرث دموية يف 10 ت�شرين الول اكتوبر، حيث اأ�شفرت 
ثلثة تفجريات، نفذتها جماعة بوكو حرام يف باغا �شول 
احدى كربى املدن الت�شادية على �شفاف بحرية ت�شاد، عن 
ت�شاد  بحرية  ويتقا�شم  جريحا.  و48  قتيل   41 �شقوط 
وت�شم  وت�����ش��اد.  وال��ك��ام��ريون  والنيجر  نيجرييا  م��ن  ك��ل 
عددا كبريا من اجلزر ال�شغرية التي يقيم فيها �شيادون 
بوكو  ا�شلميي  ت�شلل  ي�شهل  ما  كثيفة  نباتات  وحتوطها 

حرام اىل الرا�شي الت�شادية ل�شن هجمات.
ومنذ بداية العام، ينفذ اجلي�س الت�شادي عملية ع�شكرية 
�شرق  �شمال  هجماتهم  جت���اوزت  ال��ذي��ن  الإره��اب��ي��ني  �شد 

نيجرييا نحو ت�شاد والنيجر والكامريون.

����ش���ان ب���رين���اردي���ن���و يف ال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة الم��ريك��ي��ة، م��ن دون ان 
ي��ت��ب��ن��ى ر���ش��م��ي��ا الع�����ت�����داء ال����ذي 
الأربعاء  �شخ�شا   14 بحياة  اودى 
ن�شرته  يف  التنظيم  واورد  املا�شي. 
الإخبارية الذاعية باللغة العربية 
اث��ن��ان من  “هاجم  الآت����ي  اخل���رب 
اأن�شار داع�س قبل عدة ايام مركزا 
يف مدينة �شان بريناردينو يف ولية 
واأطلقوا  الم��ري��ك��ي��ة،  كاليفورنيا 
ال��ن��ار داخ���ل امل��رك��ز، مم��ا اأدى اإىل 
هلك اأربعة ع�شر �شخ�شا واإ�شابة 

اأكرث من ع�شرين اآخرين«.
واأ���ش��اف ث��م ح��دث ت��ب��ادل لإطلق 
النار مع ال�شرطة الأمريكية التي 
ت�شبب  �شاعات مما  لعدة  طاردتهم 

يف مقتلهما .
وقتل 14 �شخ�شا الربعاء املا�شي 
21 اخرون بجروح جراء  واأ�شيب 
اطلق زوجني من ا�شل باك�شتاين 
النار على حفل ملوظفني يف مركز 
مدينة  يف  الجتماعية  للخدمات 
���ش��ان ب��رن��اردي��ن��و ح��ي��ث ك���ان يعمل 

الزوج �شيد فاروق.
اأمريكية  اع����لم  و���ش��ائ��ل  واأف������ادت 
املحققني  باأن  الأول اجلمعة  ام�س 
تا�شفني  ال����زوج����ة  ان  ي��ع��ت��ق��دون 
لزعيم  ولءه��ا  اأعلنت  كانت  مالك 
البغدادي  بكر  اب��و  داع�����س  تنظيم 

عرب موقع في�شبوك.

•• كواالملبور-رويرتز:

ال��وزراء جنيب عبد  رئي�س  ماليزيا  الف�شاد يف  م�شوؤولو مكافحة  ا�شتجوب 
2.6 مليار  ال��رزاق ام�س يف اإطار حتقيق ب�شاأن ودائع ت�شل يف املجمل اإىل 
رجنت )615.53 مليون دولر( نقلت اإىل ح�شاباته البنكية الأمر اإىل اأثار 

دعوات تطالبه بال�شتقالة.
مع  ت��ع��اون  جنيب  اإن  بيان  يف  الف�شاد  ملكافحة  املاليزية  املفو�شية  وق��ال��ت 

م�شوؤوليها اأثناء الجتماع التي ا�شتمر �شاعتني ون�شف ال�شاعة.
وتفجرت ف�شيحة ك�شب غري م�شروع تتعلق بنجيب يف يوليو متوز عندما 
�شندوق  على  يركزون  حمققني  اأن  جورنال  �شرتيت  وول  �شحيفة  ذك��رت 

بنكية  ح�شابات  اإىل  نقلت  الأم��وال  اأن  اكت�شفوا  للتنمية  املاليزي   1 برهاد 
مع  ال��ت��ع��اون  يف  بالتكا�شل  احل��ك��وم��ة  م��ن��ت��ق��دون  وات��ه��م  ال�����وزراء.  لرئي�س 
التنحي لأن��ه مل يقدم تو�شيحا كامل مل�شدر  اإىل  التحقيق ودع��وا جنيب 

هذه الأموال ول �شبب دفعها اأو كيفية اإنفاقها.
ونفى جنيب الذي يراأ�س املجل�س ال�شت�شاري لل�شندوق اأي جتاوز من جانبه 
اأو احل�شول على اأي اأموال بهدف املك�شب ال�شخ�شي. كان ال�شندوق قال من 
قبل اإن هذه الأم��وال عبارة عن تربع �شيا�شي من فاعل خري جمهول من 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
واأ�شارت و�شائل اعلم اإىل اأن وكالت اإنفاذ قانون يف �شوي�شرا وهوجن كوجن 

والوليات املتحدة حتقق اأي�شا يف اأمر الأموال.

•• كابول-رويرتز:

ت��ع��ه��د ال��رئ��ي�����س الأف����غ����اين اأ����ش���رف ع��ب��د ال��غ��ن��ي ام�س 
القوات  �شنته  م��ورت��ر  ب��ق��ذائ��ف  ه��ج��وم  يف  بالتحقيق 
احلكومية قبل يوم واأوقع ثمانية مدنيني قتلى واثنني 
من امل�شابني قرب م�شجد يف منطقة جنوبي العا�شمة 

كابول.
وقدم عبد الغني تعازيه لأ�شر ال�شحايا وقال اإن فريقا 
من وزارة الدفاع �شيحقق يف احلادث الذي قال اإنه وقع 
خلل عملية يف منطقة �شيد اباد يف اإقليم ميدان وردك 

وهي منطقة فيها وجود كبري لطالبان.
قذائف  اإن  حمليون  م�شوؤولون  وق��ال 
امل�����ورت�����ر ال����ت����ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا ال����ق����وات 
احل���ك���وم���ي���ة ���ش��ق��ط��ت ب���ال���ق���رب من 
م�شجد موقعة ال�شحايا لكن طالبان 
جتمعوا  اأ���ش��خ��ا���س  ع�����ش��رة  اإن  ق��ال��ت 
حول حريق اندلع اأمام امل�شجد قتلوا 

واأ�شيب ثمانية اآخرون يف الهجوم.
قرابة  اإن  امل���ت���ح���دة  الأمم  وق����ال����ت 
بني  �شقطوا  اأف��غ��اين  م��دين   5000
من  الأول  الن�شف  يف  وج��ري��ح  قتيل 
ال���ع���ام احل����ايل وه���و اأك����رب ع���دد منذ 
قبل  م���ن  ال�����ش��ح��اي��ا  ت�شجيل  ب���داي���ة 
2009. ويرجع  املنظمة الدولية يف 
ال���ق���ت���ال يف خمتلف  ذل����ك ل����ش���ت���داد 

» غــامـبيا ، الطـــريق نــحـو املــملــــكة االإ�صـالميــــة 
) اأ�سداء افريقية (

واأقدم  الفريقية،  القارة  يف  دول��ة  اأ�شغر   ،، غامبيا 
اأفريقيا جنوب  الدميقراطيات متعددة الأح��زاب يف 
ال��ت��ي ا�شتوطنها  ال����دول  ال�����ش��ح��راء،  وم���ن اوائ����ل 
اأوائل  وم��ن   ، امليلد  قبل  �شنه  الفي  بنحو  الن�شان 
القرطاجي  ه��ان��و  ال��ب��ح��ار  ك��ت��ب عنها  ال��ت��ي  ال����دول 
الذي ُيعترب اأول وا�شهر البحارة الذين غامروا وراء 
اأعمدة هرقل حدود العامل القدمي لللتفاف حول 

اأفريقيا عام 470 قبل امليلد.
 1455 ع��ام  م��ره  لأول  غامبيا  الربتغاليون  و�شل 
وجنحوا يف تاأ�شي�س حمطات جتارية على طول نهر 
اأهم النهار يف افريقيا وال��ذي جعل  اأحد  غامبيا ) 
التي  العرقية  امل��ج��م��وع��ات  لأغ��ل��ب  م��وط��ن��اً  غامبيا 
مثلت الن�شيج الجتماعي لدول غرب افريقيا،(، اإل 
اأن الوجود الربتغايل مل يدم طويًل ب�شبب التناف�س 
ومبوجب  املنطقة  تلك  على  الفرن�شي  الربيطاين 
على  بريطانيا  �شيطرت   1783 فر�شاي  اتفاقية 
تلك املنطقة واأ�شبحت غامبيا يف عام 1843 تابعه 
للتاج الربيطاين ومت تاأ�شي�س مدينة  باتر�شت ن�شبة 
وتكرمياً لأمني مكتب امل�شتعمرات الربيطانية هرني 
اإ�شمها اىل مدينة )باجنول (  باتر�شت، والتي تغري 

واأ�شبحت العا�شمة الر�شمية لغامبيا.
ات��ف��ق��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا وب���اري�������س ع��ل��ى و����ش���ع احل����دود 
تلك احلدود  وبقيت  ال�شنغال  دولة  الغامبية �شمن 
ثابته مل تتغري حتى يومنا ه��ذا.، وظلت بريطانيا 
مُم�����ش��ك��ة ب����زم����ام الأم��������ور يف ب����اجن����ول م����ن خلل 
بداأ  ح��ي��ن��ه��ا   1945 ع����ام  ح��ت��ى  امل��ح��ل��ي��ني  احل���ك���ام 
تهدف  �شيا�شية  اأح���زاب  بتاأ�شي�س  الغامبي  ال�شغب 
لل�شتقلل عن بريطانيا وجنحت باجنول يف نيل 
داوود   ( ب��ني  تناف�س  بعد   1965 ع��ام  ا�شتقللها 
ج��اوارا ( وال��ذي كان يراأ�س حزب ال�شعب التقدمي 
القوى  اأن  اإل  غامبيا  رئ��ا���ش��ة  على   ) جن��ي  )ب��ي��ار  و 
ال��ذي ك��ان ممثًل  الدولية دعمت ) داوود ج��اوارا ( 
اإعتماد النظام  ل�شلطات احلماية الربيطانية ، ومت 
ع�شواً  غامبيا  واأ�شبحت  للحكم  اأ�شا�شاً  اجلمهوري 
)الكومنولث/  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ش��ع��وب  راب���ط���ة  يف 
Commonwealth of Nations(، ومنذ 
باإ�شتقرار  الإ�شتقلل متتعت غامبيا  ح�شولها على 
�شيا�شي ن�شبي عك�س الكثري من دول اأفريقيا جنوب 
ال��ذي حمل معه   1981 عام  ال�شحراء، حتى جاء 
اأول اإنقلب ع�شكري قاده “كوكوي �شامبا �شانياجن” 
�شد نظام ) جاوارا ( الذي كان خارج البلد حل�شور 
ح��ف��ل زف���اف الأم����ري ت�����ش��ارل��ز يف ب��ري��ط��ان��ي��ا فطلب 
الرئي�س  م��ن  ج�����اوارا(  داوود   ( ال��غ��ام��ب��ي  ال��رئ��ي�����س 
ال�شنغايل يف ذلك الوقت ) عبدو �شيوف ( التدخل 
تدخلت  وبالفعل  الإنقلب  ذلك  لإجها�س  ع�شكرياً 
دكار وبدعم من القوى الدوليه التي كانت ترى يف 
ذلك الإنقلب حماولة مارك�شية لينينيه لل�شيطرة 
على غامبيا ، ومت اإجها�س الإنقلب وعودة الرئي�س 
ت��اأ���ش��ي�����س دولة  ،ب��ع��ده��ا مت  ب��اجن��ول  ق�����ش��ره يف  اإىل 
ذلك  و�شمي  وغامبيا  ال�شنغال  ت�شم  كونفدرالية 
الإحتاد ب�� ) �شنغامبيا(  عام 1982 واأ�شبح )عبدو 
�شيوف( رئي�شاً لذلك الإحتاد و )داوود جاوارا( نائباً 
للرئي�س ولكن �شرعان ما مت حل ذلك الإحتاد يف عام 
1989ومت اإ�شتبداله مبعاهدة �شداقة وتعاون بني 
اجلي�س  واأ���ش��ق��ط   1994 ع��ام  ج��اء  ،حتى  البلدين 
الغامبي الرئي�س )جاوارا( يف اإنقلب ع�شكري يقوده 
عبد  يحيي   ( ربيعاً  والع�شرون  التا�شعة  ذو  امل��لزم 
العزيز جيمو�س جونكونغ جامع ( الذي اأعلن نف�شه 
الوطني  “التحالف  ح��زب   واأ�ش�س   ، للبلد  رئي�شاً 
لإعادة التوجيه والبناء، والذي مازال م�شيطر على 

احلكم حتى اليوم .
وعلى الرغم من اإتباع باجنول ل�شيا�شة عدم الإنحياز 
منذ حكم الرئي�س ال�شابق )داوود جاوارا( وجناحها 
املتحدة  الوليات  مع  جيده  بعلقات  الإحتفاظ  يف 
دون   الرئي�س احلايل )جامع( حالت  �شيا�شة  اأن  اإل 
ذلك مما دفع وا�شنطن لتعليق امل�شاعدات الإن�شانية 
امل�شاعدات اخلارجية  508 من قانون  وفقا للمادة 
وم�شادرة  القمع  من  الكثري  غامبيا   �شهدت  كما   ،
احلريات وت�شاعف اإنتقاد املنظمات الدولية للنظام 
الغامبية  احل��ك��وم��ة  ف��ق��ام��ت   ، احل���اك���م  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
)اأغ��ن��ي�����س غيلو(  الأوروب������ي  الإحت�����اد  ب��ط��رد ممثلة 
ل�شجل  الأوروبيه  الدول  اإنتقاد  ب�شبب  اأرا�شيها  من 
ب��اجن��ول يف ح��ق��وق الإن�����ش��ان خ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د مقتل 
ورئي�س  موؤ�ش�س  هيدرا(  )دي��دا  املُعار�س  ال�شحفي 
ك��ان قد  ال��ذي   ،)The Point( حترير �شحيفة
كتب مقاًل بعنوان “�شباح اخلري �شيدي الرئي�س” 
فتم   ، غامبيا  يف  ال�شيا�شية  الأو���ش��اع  فيه  منتقداً 
اإغتياله وُعرث بجانبه على ورقة كتب عليها “م�شاء 
اخلري �شيد هيدرا.” مما دفع الإحتاد الأوروبي اإىل 
جتميد امل�شاعدات لغامبيا البالغه 15 مليون يورو 
، فاإزداد تردي الأو�شاع القت�شادية وتف�شى الوبئة 
مثل امللريا مما رفع معدل الوفيات لت�شبح غامبيا 
اأفقر دولة يف العامل ،ولو�شع حد لتلك الإخفاقات 
من  جمموعه  هاجم  احلاكم  النظام  بها  ُمني  التي 
الع�شكريني يقودها ال�شابط )لميه �شنيه( الق�شر 
ال��رئ��ا���ش��ي اأث���ن���اء زي�����ارة ال��رئ��ي�����س ال��غ��ام��ب��ي لدولة 
اأتباع  اإن  اإل   ،  2006 امل��ت��ح��ده  العربية  الم����ارات 
الحتفاظ   ومت  الإن��ق��لب  ذل��ك  اأجه�شوا  الرئي�س 
واإتهمت  الرئي�س،  و���ش��ول  حتى  املهاجمني  بجثث 
باجنول الوليات املتحدة والغرب بتدبري ودعم ذلك 
النقلب ب�شبب اأن معظم امل�شاركني كانوا مواطنون 
اأعلنت  اأن وزارة اخلارجية الأمريكية  اإل  اأمريكيون 

لها  دور  ل  ب����اأن 
 ، ذل���������������������ك  يف 
باجنول  اإجت��ه��ت 
اإىل  ب�������ع�������ده�������ا 
علقتها  توثيق 
مب������ح������ي������ط������ني 
هما:  رئ��ي�����ش��ني 
العربيه  ال����دول 
غ�������رب  ودول 
فمن  اأف���ري���ق���ي���ا، 

خلل ع�شويتها يف املنظمة الإقت�شادية لدول غرب 
اأفريقيا اإ�شرتكت غامبيا يف ت�شوية احلروب الأهلية 
ال�شحراء(  )ج��ن��وب  الفريقية  ال��ق��ارة  ���ش��ادت  التي 
اخلليجية  وخا�شة  العربيه  ال���دول  م��ن  ،وللتقرب 
الإ�شلمي  امل��وؤمت��ر  منظمة  اإىل  غامبيا  اإن�����ش��م��ت 
للبلد  ر�شمية  كلغة  العربية  اللغه  اع��ت��م��اد  ومت   ،
الرئي�س  اإعتربها  التي  الإنكليزية  اللغة  من  ب��دًل 
 ، منها  التخل�س  وي��ج��ب  الإ���ش��ت��ع��م��ار  لغة  الغامبي 
واإن�شحبت باجنول من منظمة الكومنولث  بذريعة 
اأب��دا ع�شواً يف منظمة  اأن تكون  اأن غامبيا ل يجب 
موؤ�ش�شة  يف  طرفاً  اأب��دا  تكون  ول��ن  جديد،  اإ�شتعمار 
مل�شلمي  �شمحت  ك��م��ا  ل��لإ���ش��ت��ع��م��ار،  اإم���ت���داداً  ت�شكل 
الروهينغا بالإقامة يف اأرا�شيها، واأقدمت على طرد 
واأعلنت  اأرا���ش��ي��ه��ا  م��ن  الإي��ران��ي��ني  الدبلوما�شيني 
اإي�����ران واإلغاء  ق��ط��ع ال��ع��لق��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م��ع 
بعد  وط��ه��ران  باجنول  بني  املربمه  امل�شاريع  جميع 
تخريبية  اأن�شطة  مبزوالتها  لإي���ران  غامبيا  اإت��ه��ام 
على اأرا�شيها بعد �شبط ال�شلطات الغامبية ل�شحنة 
باجنول  العا�شمة  اإىل  طريقها  يف  اإيرانية  اأ�شلحة 
ملم   107 عيار  من  �شواريخ  على  حتتوي  وكانت 
ت�شتخدمها  والتي  ثابتة  اأه��داف  ملهاجمة  امل�شممة 
اجليو�س لدعم وحدات امل�شاة.، تلى ذلك طرد رجل 
الأعمال اللبناين )ح�شني تاج الدين( حيث اإتهمته 
ال�شلطات الغامبية بالعمل على ن�شر املذهب ال�شيعي 
اأم��وال ل�شالح طهران  يف البلد و تورطه بتبيي�س 
وحزب اهلل اللبناين،  كما زار الرئي�س اجلامبي دولة 
اإدارة  2014 واإلتقى برئي�س جمل�س  المارات عام 
موانئ دبي العاملية الذي اأكد من جانبه اإىل اأهمية 
التجارة  ج��ذب  يف  الإ�شرتاتيجية  وموانئها  غامبيا 
موانىء  �شركة  اأن  خا�شة  اخلارجية  والإ�شتثمارات 
كن�شاط  احل��اوي��ات  مناولة  على  تركز  العاملية   دب��ي 
اأ�شا�شي لل�شركة حيث ُي�شاهم باأكرث من ثلثة اأرباع 
عائداتها ومن املتوقع اأن تنمو الطاقة الإ�شتيعابية 
 100 من  اأك��رث  اإىل  العاملية  دبي  ملوانئ  الإجمالية 
مليون حاوية منطية بحلول العام 2020 متا�شياً 

مع متطلبات ال�شوق.
يف  وحم��دود  �شعيف  غامبيا  متثيل  اأن  من  بالرغم 
الإقت�شادي  منوها  مل�شاعفة  ت�شعى  اأنها  اإل  اخل��ارج 
ال�شياحه  جم���ال  يف  ينتع�س  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال���ذي 
وال���زراع���ه وال��ط��اق��ة ، خ��ا���ش��ة اأن الوروب���ي���ون منذ 
القدم وما زالوا يدركون اأهمية نهر غامبيا ويرون 
اأن عر�س ذلك النهر ُمنا�شب للملحة لقلب القارة 
الأف��ري��ق��ي��ة  ففي نوفمرب م��ن ال��ع��ام اجل���اري وافق 
بنك الإ�شتثمار الأوروبي على متويل قطاع الطاقة  
بقيمة )85( مليون يورو يف دول منظمة تنمية نهر 
غامبيا )OMVG( التي ت�شم ال�شنغال ، غامبيا 
التمويل  اإتفاقية  توقيع  ومت  بي�شاو،غينيا،  غينيا   ،
ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��د اأم�������ربواز ف���اي���ويل ن���ائ���ب رئي�س 
اأمادو با وزير  البنك الأوروب��ي للإ�شتثمار، وال�شيد 
ال�شنغايل، والدكتور مامادو كيتا  واملالية  القت�شاد 
ال�شديق �شفري غينيا يف ال�شنغال ويف غياب تام من 

اجلانب الغامبي.
للتنمية  الأف��ري��ق��ي  امل�شرف  دع��م  فلقد   ،، اأفريقياً 
مببلغ   )OMVG( غامبيا  نهر  تنمية  منظمة 
وتطوير  واإدارة  لتمويل  دولر  م��ل��ي��ون   14 ق���دره 
امل�شروع  املنطقة ويت�شمن  الطبيعية يف تلك  املوارد 
اإ�شافة  الغابات  16000 هكتار من  اإدارة وتطوير 
الزراعية  الأرا���ش��ى  م��ن  هكتار   4450 تنمية  اىل 
وامل�����ش��ت��ن��ق��ع��ات ال���ت���ى ���ش��ت�����ش��ت��خ��دم ف���ى اإن���ت���اج الأرز 
اأخ��ر مت  و�شع م�شروع  واخل�����ش��روات ، وم��ن جانب 
لإ�شتغلل الطاقة الطبيعية واملائية يف تلك املنطقة 
وذلك ببناء �شد على نهر غامبيا بدعم من الإحتاد 

الأوروبي وامل�شرف الأفريقي للتنمية.
ت�شعى املوؤ�ش�شة الرئا�شية الغامبية اليوم اإىل التخلي 
ع���ن ال��ن��ظ��ام اجل���م���ه���وري واإع������لن ن��ف�����ش��ه��ا مملكة 
وبل  التي   ) الإ�شلمية  غامبيا  مملكة   ( اإ�شلمية 
احلركات  م��ع  ب��اأخ��رى  اأو  بطريقة  �شتتعاون  ���ش��ك 
الإ�شلمية املُتطرفة يف مايل خا�شة اأن غامبيا كانت 
القرن  الإ�شلمية يف  اإمرباطورية م��ايل  ج��زء م��ن  
اأو تتعاون مع احلركات التي  الرابع ع�شر امليلدي، 
اإن�شمت موؤخراً لتنظيم الدولة الإ�شلمية )داع�س( 
مثل بوكوحرام يف نيجرييا ، ومن يدري لعل �شاحة 
باللغة  عليها  ُي��ط��ل��ق  ك��م��ا   ) الأرخ   ( اأو   ) )ال��ق��و���س 
ال��غ��ام��ب��ي��ة وال��ت��ي ُت���رتك ل��ل�����ش��واح ل��دخ��ول��ه��ا يومياً 
مل�شاهدة ذل��ك ال��رم��ز امل��ع��م��اري ال��ب��ارز وال���ذي يقف 
بها  ويتفاخر  باجنول  الغامبية  العا�شمة  يف  �شاهقاً 
الغامبيون ويحتفلون  فيها  كل عام  مبنا�شبة ذكرى 
اإىل �شاحة تطبيق الأحكام  1994 تتحول  اإنقلب 

ال�شرعيه من قطع اليدي والأرجل من خلف.
              اأم������ينة ال�����عري�����مي 

          باح�����ثة اإمارات�����ية ف���ي ال����شاأن الأف��ري����قي 
 Bentzayed81@live.com                      

ماليزيا تعتقل خم�صة م�صتبيهن بداع�س
•• كواالملبور-رويرتز:

بينهم  م��ن  اأ�شخا�س  خم�شة  اعتقلت  اإن��ه��ا  ام�س  املاليزية  ال�شرطة  قالت 
تنظيم  مثل  مت�شددة  بجماعات  ب�شلتهم  لل�شتباه  مدر�شا  يعمل  اأوروب��ي 
داع�س والقاعدة. وماليزيا يف حالة تاأهب ق�شوى بعد اأنباء قالت اإن ع�شرة 
�شوريني مرتبطني بتنظيم داع�س دخلوا تايلند املجاورة يف اأكتوبر ت�شرين 

الأول ملهاجمة امل�شالح الرو�شية.
اأجانب  املعتقلني  اأربعة من  اإن  بيان  اأب��و بكر يف  ال�شرطة خالد  وق��ال قائد 
ت�شرين  نوفمرب   17 بني  فيما  العتقالت  وج��رت  ماليزيا.  من  وواح���دا 
اأوروبيا  بينهم  من  اإن  ال�شرطة  وقالت  الأول.  كانون  دي�شمرب  واأول  الأول 
عمره 44 عاما يعمل مدر�شا موؤقتا يف ولية بيناجن وله �شلت بالقاعدة 

وُيزعم ا�شرتاكه يف اأن�شطة م�شلحة يف ِاأفغان�شتان والبو�شنة.
31 عاما وماليزيا  اندوني�شي عمره  امل�شتبه بهم وهم  الآخ��رون  والثلثة 
وبنجلد�شي جزء من خلية مرتبطة بتنظيم داع�س ومت تكليفهم بتجنيد 

متطوعني للم�شاركة يف اأن�شطة م�شلحة يف اخلارج.
وزعيم هذه اخللية هو الندوني�شي الذي يقال اإنه بايع اأبو بكر البغدادي 

زعيم تنظيم داع�س عرب الفي�شبوك يف 2014.
وقال خالد ي�شتبه باأنه هو واملاليزي يعملن كم�شهلن لتجنيد اأفراد من 
يف  داع�����س  تنظيم  اإىل  للإن�شمام  اآ�شيا  �شرق  جنوب  دول  وبع�س  ماليزيا 

�شوريا.
وقال وزير ماليزي ال�شهر املا�شي اإن منطقة جنوب �شرق اآ�شيا تواجه خطر 
وقوع هجمات م�شتوحاة من اأ�شلوب التنظيم لتعظيم )�شاأن( الإرهاب معربا 
عن خماوفه من عودة املقاتلني الذين متر�شوا يف املعارك يف �شوريا ل�شن 

هجمات �شبيهة بالتي حدثت يف العا�شمة الفرن�شية باري�س.
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•• الفجر - تون�س
    قال ظافر ناجي املكلف بالإعلم والت�شال برئا�شة 
احلكومة اأن “جميع الت�شريبات والأخبار التي تن�شر 
تخمينات  تعد  املرتقب  ال��وزاري  التحوير  بخ�شو�س 

وحتليلت لي�س لها اأي �شحة«.
الأنباء  ل�وكالة  ال�شبت  اأم�����س  ت�شريح  يف  واأو���ش��ح     
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة احلبيب  اأن  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
التحوير  عن  ويعلن  الأم��ر  ه��ذا  يف  �شيح�شم  ال�شيد 
م��ب��ا���ش��رة ب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى م�شروع 
قبة  حت��ت  ب��رم��ت��ه   2016 ل�شنة  ال���دول���ة  م��ي��زان��ي��ة 

جمل�س نواب ال�شعب ».
   وذك���ر ن��اج��ي يف ه��ذا ال�����ش��اأن، ب���اأن رئي�س احلكومة 
و�شوؤونها  ال��ب��لد  م�شلحة  يهم  م��ا  ك��ل  يف  “يت�شاور 

العليا مع رئي�س اجلمهورية«.
اأثناء  اأم��ام نواب ال�شعب  اأكد     وكان احلبيب ال�شيد 

نهاية  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���ش��ة  م��ي��زان��ي��ة  م�����ش��روع  مناق�شة 
الأ�شبوع املا�شي نيته “اإجراء اإعادة هيكلة للحكومة«.
اأن نوابا من الئتلف احلاكم  اإىل      جتدر الإ�شارة 
كانوا اقرتحوا التقلي�س من عدد احلقائب الوزارية 
الوزارات  بع�س  اقرتحوا  حتويل  الدولة كما  وكتاب 
اىل كتابة دولة من ذلك وزارة املراأة اإ�شافة اىل تدعيم 
احلكومة بخطط جديدة اذ اقرتح نواب النه�شة بعث 
واملتاخمة  احل��دودي��ة  باملناطق  تهتم  ل��ل��دول��ة  كتابة 
واإعادة  التحوير يف احلكومة  اأن  ي��ذك��ر  ل��ل��ج��ب��ال.     
هيكلتها انطلق باإلغاء خطة كاتب الدولة لدى وزير 
الداخلية املكلف بالأمن التي كان ي�شغلها رفيق ال�شلي 
اأن يليها احل�شم يف خطط وزير العدل  املنتظر  ومن 
عي�شى  ب��ن  �شالح  حممد  اإق��ال��ة  بعد  ال��دف��اع  ووزي���ر 
وت����ويل احل��ر���ش��اين خ��ط��ة م���زدوج���ة ج��م��ع ف��ي��ه��ا بني 
ل�شهرين  وتوليه  ال��دف��اع  وزارة  راأ���س  على  موا�شلته 

تقريبا خطة لوزير العدل بالنيابة. 

الربازيل تغرق يف غياب الوجهة والقائد 
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

بداأت الربازيل التي حققت الكثري من املكا�شب يف عهد لول دا �شيلفا، تغرق 
بالرئي�شة  املمثلة  وقيادتها  املهتز  اقت�شادها  بانهيار  ينذر  ما  م�شاكلها  يف 
يف  ال�شاعد  العملق  الربازيل  واأ�شبحت  بالإقالة.  املهددة  رو�شيف  ديلما 
اللفني  �شنوات  ع�شرية  خ��لل  خموده  من  خ��رج  ال��ذي  اجلنوبية  امريكا 
الذهبية، اليوم يف ا�شواأ �شورة ممكنة لبلد بل وجهة وعلى حافة الهاوية 
وغاب عنها قبطانها ، وفق تعليق اندري �شيزار املحلل ال�شيا�شي امل�شتقل يف 
برازيليا. وي�شرب البلد ركود �شديد ويهزها �شيل من اخبار ف�شيحة ف�شاد 
كربى حول جمموعة النفط العامة برتوبرا�س ما ادى اىل ازمة �شيا�شية 
خرجت عن ال�شيطرة وجعلت �شفينة الربازيل ترتنح و�شط اجواء عا�شفة 

طوال العام. وانتهى المر با�شطدام ال�شفينة بجبل اجلليد م�شاء الأربعاء 
املا�شي مع بدء اجراء اقالة �شد الرئي�شة الي�شارية رو�شيف بتهمة التلعب 
يف ح�شابات عامة. وقد توؤدي هذه العملية ذات النتائج غري الوا�شحة، اىل 
مزيد من ال�شلل يف هذا البلد الذي يبلغ عدد �شكانه 202 مليون ن�شمة يف 

الوقت الذي يحتاج فيه اكرث من اي وقت م�شى اىل قيادة �شلبة.
�شوق  اىل  بالتحول  يعد  نا�شىء  بلد  ���ش��ورة  تلطيخ  الج���راء  ه��ذا  ويكمل 
عملق للدول الغنية، ومنوذج للدميقراطية وتقلي�س الفوارق الجتماعية 
يف امريكا اللتينية. ويف 2010 �شنة انتخاب ديلما رو�شيف رئي�شة للمرة 
الوىل، �شجلت الربازيل منوا مميزا بلغ 7،5 باملئة يرمز لع�شرية �شهدت 
برامج  بف�شل  ب��رازي��ل��ي  مليون   40 م��ن  ج��دي��دة  متو�شطة  طبقة  ظ��ه��ور 

اجتماعية طموحة ودورة اقت�شادية جيدة لكبار م�شدري املواد الولية.

�صغوط على طالبان الإثبات م�صري زعيمها 
•• كابول-اأ ف ب:

تزايدت ال�شغوط على حركة طالبان الأفغانية ام�س لتقدمي دليل على اأن زعيمها املل اأخرت من�شور 
ما زال على قيد احلياة، بعدما اأفادت م�شادر عن اإ�شابته بجروج خطرية يف تبادل لإطلق النار اأثناء 

اجتماع داخلي لقيادات املتمردين.
ومل تعد بيانات النفي ال�شادرة من قبل احلركة حول هذه الواقعة مقبولة لدى امل�شككني، خ�شو�شا 
اأنه �شبق لطالبان واأخفت وفاة زعيمها التاريخي املل عمر ملدة عامني. وبلغت التكهنات حول م�شري 
تعهد احلركة  وفاته، رغم  اإىل  اإعلمية غري موؤكدة  تقارير  اأ�شارت  بعدما  ذروتها اجلمعة،  من�شور 

بن�شر ر�شالة �شوتية من زعيمها لإثبات العك�س.
واأقر املتحدث با�شم طالبان ذبيح اهلل جماهد باأن الأمر �شي�شتغرق بع�س الوقت لتقدمي دليل على اأن 
من�شور ما زال حيا. وقال جماهد لوكالة فران�س بر�س اإن قائدنا الأعلى يف مكان بعيد حيث ل ميكن 

اإل لعدد قليل من القادة حمل ثقة الو�شول اإليه .

رئا�سة احلكومة التون�سية توؤكد:

الت�صريبات حول التحوير الوزاري املرتقب جمرد تخمينات

التون�شي  امل��ط��ار  اأن  اإىل  م�شرية 
���ش��ي�����ش��م��ح لهذه  ال�����ذي  ال���وح���ي���د 
مطار  هو  با�شتخدامه  الطائرات 

�شفاق�س يف جنوب البلد.
التون�شي للنقل  ال��وزي��ر  واأك���د      
تون�س  اأن  رم�����ش��ان،  ب��ن  حم��م��ود 
الإجراء  وه��ذا  خطر  بو�شع  متر 
ي���اأت���ي ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة اإج������راءات 

اأمنية اأخرى. 
    لكن م�شادر ليبية مقربة من 
نفت  طرابل�س  يف  الإنقاذ  حكومة 
عبد  م�شطفى  نفاه  كما  اخل��رب. 
الكبري النا�شط يف املجتمع املدين 
مو�شحا  الليبي  بامللف  وال��ع��ارف 
طرابل�س  ح��ك��وم��ة  يف  ع�����ش��وا  اأن 
اأف���اده بعدم �شحة م��ا ت��ردد حول 

القرار .
    وك��ان��ت تون�س ق��د ق���ررت قبل 
ن��ح��و ث���لث���ة اأ����ش���ه���ر اإع�������ادة فتح 
النقل  �شركات  اأمام كل  مطاراتها 
اأغلقتها  ب��ع��دم��ا  الليبية  اجل���وي 
مل��دة ع��ام ل���دواع اأم��ن��ي��ة يف اإج���راء 
ال�شركات  حينذاك  منه  ا�شتثنت 
رحلتها  ت�����ش��ري  ال���ت���ي  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
ان���ط���لق���ا م����ن م����ط����اري طربق 
والأب����������رق ����ش���رق ال����ب����لد وذل����ك 
الأمنية  الأو���ش��اع  ت��ده��ور  ب�شبب 
يف املناطق التي تقع فيها املطارات 

الليبية الأخرى.
     وي��اأت��ي ق���رار م��ن��ع الطائرات 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ب��ع��د ع�����ش��رة اأي������ام على 
ال��ه��ج��وم ال���ذي ا���ش��ت��ه��دف الأمن 
العا�شمة  يف  التون�شي  الرئا�شي 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  وت���ب���ن���اه  ت���ون�������س 

الإرهابي.
التون�شية  احل���ك���وم���ة  وك���ان���ت     
اأعلنت الأ�شبوع املا�شي على ل�شان 
الهجمات  ك���ل  اأن  وزرائ���ه���ا  اح���د 
الدامية التي ح�شلت يف تون�س مت 
التخطيط لها يف ليبيا الغارقة يف 
الفو�شى، غري م�شتبعدة اأن تعيد 

فر�س تاأ�شرية على الليبيني.
   وم���ن اآخ����ر ال�����ش��واه��د ع��ل��ى اأن 
ال����ذي يتهدد  اخل��ط��ر الإره����اب����ي 
ت��ون�����س م�����ش��دره ل��ي��ب��ي��ا،  ه���و ما 
ك�شفته التحقيقات اجلارية ب�شان 

داع�س،  الإرهابية  احلركة  تو�شع 
ت�شل  كي  للطائرات  وا�شتغللها 
ت�شد  فهي  وب��ال��ت��ايل  ت��ون�����س،  اإىل 
م���ن���ف���ذا ع���ل���ى ه�����ذه اجل���م���اع���ات، 

حت�شبا لأي عمليات.
ق����رار ح��ك��وم��ة طرابل�س     وع���ن 
ال��ربي��ة م��ع تون�س،  غلق احل���دود 
واملحلل  ال�شابق  الدبلوما�شي  اأكد 
العبيدي،  اهلل  ع��ب��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
اأن����ه اإج������راء ان��ف��ع��ايل، وك����ان من 
ت��ن�����ش��ي��ق بني  ي��ق��ع  اأن  امل���ف���رو����س 
تو�شيحات  وط���ل���ب  ال���ط���رف���ني 
حول هذا القرار، الذي ل يكت�شب 
�شيتم  اأن��ه  موؤكدا  عدائية،  �شبغة 

الرتاجع عنه قريبا.
   وعن تداعيات قرار غلق احلدود 
التون�شية،  اجلالية  على  ال��ربي��ة 
القرار  لهذا  لي�س  العبيدي،  ق��ال 
اإمنا  تون�س  على  كبرية  ت��اأث��ريات 
اأك������رث على  ت����اأث����ريات����ه ����ش���ت���ك���ون 
بال�شرر،  عليها  و���ش��ي��ع��ود  ليبيا 
ي����ت����زودون  ل���ي���ب���ي���ون  ه���ن���اك  لأن 
باملوؤونة من تون�س وبع�س ال�شلع 
لت�����داوي،  وياأت�������ون  والب�شائع 
متبادلة  منافع  هناك  اأن��ه  كم�������ا 

بني البلدين.
املواقع  ب��ع�����س  اأن  اإىل  ي�����ش��ار      
تناقلت  ق���د  ك��ان��ت  الل��ك��رتون��ي��ة 
ليبية،  ع�����ش��ك��ري��ة  م�������ش���ادر  ع����ن 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف  اإره���اب���ي���ي  اأن 
مدينة �شرت يتدربون على قيادة 
حماكاة  خ����لل  م���ن  ال���ط���ائ���رات 
للطريان،  »���ش��م��ي��ول��ي��رت«  ج���ه���از 
�شمن  يعمل  اأمني  م�شوؤول  واأك��د 
يف  التنظيم  ن�شاط  ملتابعة  فريق 
بالفعل  توجد  اإنه  اإفريقيا  �شمال 
ع��م��ل��ي��ات تدريب  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 
قيادة  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ي��ا  يف  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 

الطائرات املدنية. 

ا�شتهداف حافلة الأمن الرئا�شي. 
فبعد الك�شف عن هوية النتحاري 
الذي نفذ عملية حممد اخلام�س 
الإره����اب����ي����ة، ت���وا����ش���ل ال���وح���دات 
من  ج��ه��وده��ا  التون�شية  الأم��ن��ي��ة 
العنا�شر  ك��ل  اإىل  التو�شل  اأج���ل 
املتورطة يف تفجري حافلة الأمن 
الرئا�شي، حيث يجري البحث عن 
بع�س العنا�شر املفت�س عنها على 
اليو�شفي  ول��ي��د  الإره���اب���ي  غ���رار 
والتواأمني ح�شن وح�شني بو�شيبة 
للعبديل  ال��دع��م  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 

منفذ الهجوم. 
    وقالت م�شادر خا�شة ل�شحيفة 
ال�شريح التون�شية ال�شادرة اأم�س 
الأمنية  الحتياطات  اإن   ، ال�شبت 
يف  �شرورية  بالعا�شمة  امل��وج��ودة 
ال��وق��ت ال��راه��ن لأن���ه م��ن املرجح 
املفت�س  ال��ع��ن��ا���ش��ر  بع�س  ت��واج��د 

عنها بالعا�شمة.
   وحول حقيقة ت�شلل بع�س هذه 
الليبي،  ال�����رتاب  اإىل  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
اأن  الثابت  اأن  امل�شادر  ذات  اأك��دت 
يف  ينجحا  مل  بو�شيبة  الأخ��وي��ن 
اإىل  م�����ش��رية  ليبيا،  اإىل  ال��ه��روب 
عن�شرين  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  مت  اأن����ه 
وه���م���ا  م�����دن�����ني  يف  خ����ط����ريي����ن 
�شقيقان و�شاحبا خمزن الأ�شلحة 

الذي مت العثور عليه موؤخرا.

تون�س  ات���خ���ذت���ه  ال������ذي  ال����ق����رار 
منطقي، وهي مل متنع الطائرات 
التي  امل��ط��ارات  باقي  م��ن  الليبية 

تبقى مفتوحة اأمامها.
لي�شت  ل��ي��ب��ي��ا  اأن  واع�����ت�����ربوا     
على  لنفوذها  البا�شطة  بالدولة 
هذا  ف��اإن  وبالتايل  ترابها،  كامل 
القرار عقلين لأن تون�س تخ�شى 

ج����دا امل��ف��ّت�����س ع��ن��ه��ا وه����و همزة 
العا�شمة  ع��م��ل��ي��ة  ب���ني  ال���و����ش���ل 
وب���ع�������س ال����ق����ي����ادات الإره����اب����ي����ة 

الداع�شية بليبيا.
يف  �شفاق�س  م��ط��ار  و�شي�شرع      
من  القادمة  الطائرات  ا�شتقبال 
رحلت   10 ن��ح��و  مب��ع��دل  ليبيا 
ج�����وي�����ة ي����وم����ي����ا م������ن م�����ط�����ارات 

   وق����دم ه����ذان الأخ������وان، خلل 
معلومات  الأول���ي���ة،  التحقيقات 
م��ه��م��ة، ح��ي��ث ات�����ش��ح اأن��ه��م��ا على 
كا�شفني  بو�شيبة،  بالتواأم  علقة 
اآخر متورط يف  عن هوية عن�شر 
يدعى  ليبيا  م��ن  الأ�شلحة  جلب 
ف����رار  ب���ح���ال���ة  وه�����و  “خليفة”، 
اخلطرية  العنا�شر  م��ن  ويعترب 

املطار وخارجه يف مدينة �شفاق�س 
باقي  مع  التن�شيق  اإىل  بالإ�شافة 
يتوجه  اأن  ينتظر  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
اإل��ي��ه��ا امل�����ش��اف��رون ال��ق��ادم��ون من 
�شروط  ك��ل  ت��وف��ري  ب��ه��دف  ليبيا 
للجميع  وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة  الأم�������ن 

وحت�شبا لكل طارئ .
   وي����رى خ����رباء وحم���ل���ل���ون، اأن 

م��ع��ي��ت��ي��ق��ة وم�������ش���راط���ة وط���ربق 
ولربق بليبيا بعد اأن ت������م اتخ������اذ 
ك�����ل الح����ت����ي����اط����ات وال����ت����داب����ري 
اللزمة  والأم���ن���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

ل�شتقبال الطائرات.
رفيع  ام����ن����ي  م�������ش���در  واأف���������اد     
اتخاذ  مت  ان��ه  ب�شفاق�س  امل�شتوى 
داخل  ودقيقة  كبرية  ا�شتعدادات 

رّدا على قرار اتخذته ال�سلطات التون�سية

ما حقيقة غلق حكومة فجر ليبيا للحدود مع تون�س؟
غلق طرابل�س للحدود الربية مع تون�س �سي�سر بالليبيني اأكرث من التون�سيني  

مطار �شفاق�س جاهز ل�شتقبال الليبيني ف�شائل م�شلحة قرب معرب راأ�س جدير احلدودي مع تون�س

مطار تون�س قرطاج ممنوع على الطائرات الليبية غلق احلدود الربية �شيلحق �شررا بالليبيني

 ال�صروع يف ا�صتقبال الطائرات الليبية
 مبطار �صفاق�س و�صط اإجراءات اأمنية م�صّددة

عدم ال�صماح للطائرات الليبية بالهبوط يف
 مطار تون�س قرطاج الدويل مت الأ�صباب اأمنية

كل الهجمات الدامية التي ح�سلت يف تون�س مت التخطيط لها يف ليبيا

ال�شيد..التحوير بعد امليزانية

•• الفجر - تون�س - خا�س

ح��ك��وم��ة  اأع���ل���ن���ت    
طرابل�س غري املعرتف 
والتابعة  دول��ي��ا  بها 
ل�تنظيم “فجر ليبيا” 
اإغلق احلدود الربية 

مع تون�س ب�سكل تام.
القرار  هذا  وياأتي      
ق�����رار  ع����ل����ى  رّدا 
ال�سلطات  ات��خ��ذت��ه 
التون�سية، اأعلنت فيه 
مل  اأمنية  ولدواع  اأنها 
للطائرات  ت�سمح  تعد 
يف  بالهبوط  الليبية 
قرطاج  تون�س  مطار 

الدويل، 
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املال والأعمال
جمارك دبي حت�صل على جائزة احلكومة االإلكرتونيةوفد ياباين يزور كهرباء ال�صارقة لبحث تطوير �صبكات املياه وتقليل الفاقد

•• دبي-وام:

ح�شلت جمارك دبي على جائزة احلكومة الإلكرتونية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عن فئة اأف�شل خدمة 
حكومية لقطاع الأعمال عرب خدمة “قناة الأعمال املتكاملة التي طورتها لتعزيز الت�شهيلت املقدمة للمتعاملني. وت�شلم 
�شعادة اأحمد حمبوب م�شبح مدير جمارك دبي جائزة احلكومة اللكرتونية لدول جمل�س التعاون اخلليجي من ال�شيخ 
اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س وزراء مملكة البحرين يف افتتاح موؤمتر ومعر�س احلكومة الإلكرتونية  حممد بن مبارك 
الأعمال  املنامة. ومتتاز خدمة قناة  اأقيم موؤخرا يف  الذي  الرابعة  دورت��ه  العربية يف  التعاون لدول اخلليج  لدول جمل�س 
املتكاملة التي تقدمها جمارك دبي للمتعاملني مبزايا عديدة مكنتها من الفوز بجائزة احلكومة اللكرتونية لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي عن فئة اأف�شل خدمة حكومية لقطاع العمال حيث تتمكن ال�شركات التجارية و�شركات املناطق احلرة 
ووكلء امللحة و�شركات الطريان واملخل�شون اجلمركيون من تقدمي واإنهاء املعاملت اجلمركية وتخلي�س الب�شائع عرب 
قناة الأعمال املتكاملة بكل �شهولة وي�شر وعلى مدار اأيام الأ�شبوع وعلى مدار 24 �شاعة مبا يتيح املجال لإجناز تعاملت 
اآو املغادرة  التخلي�س اجلمركي وعمليات الدفع الإلكرتونية والإف��راج عن الب�شائع من �شلطات املناولة وموانئ الو�شول 

ب�شكل �شريع واآمن يحقق للمتعامل اخت�شارا يف الوقت واجلهد لإجناز معاملته اجلمركية.

الحتياجات  كافة  وت��وف��ري  امل�شتثمرين  م��ن  امل��زي��د  ل�شتقطاب  ال�شارقة 
اللزمة لتوفري الطاقة واملياه ب�شكل م�شتمر واأ�شعار منا�شبة، لقطاعات 
من  بال�شتفادة  الراغبة  ال�شركات  ت�شجيع  اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  الأعمال 
املزايا املتوافرة بالإمارة يف توليد الطاقة املتجددة ، للمحافظة على متيز 
الدكتور  �شعادة  واأو���ش��ح  باملنطقة.  تنوعاً  الأك��رث  يعترب  ال��ذي  القت�شاد 
اإطار تفعيل  اأن هذا الجتماع ياأتي يف  املهند�س را�شد الليم رئي�س الهيئة 
التفاقية التي وقعتها ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، رئي�س هيئة 
ال�شارقة لل�شتثمار والتطوير “�شروق” مع هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
والبيئة،  الطاقة،  كفاءة  التعاون يف جمالت  لتعزيز  اجل��اري  العام  بداية 
وتر�شيد ال�شتهلك، وا�شتقطاب امل�شتثمرين يف جمالت الطاقة املتجددة 

والبديلة بهدف حتقيق التنمية امل�شتدامة .

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را�شد  املهند�س  الدكتور  عقد 
اإي  اإن  اجتماع مع وفد ياباين �شم نوريكازو كوبايا�شي مدير عام �شركة 
�شي  NEC وكاجونوري وكوما مدير فرع ال�شركة بدول جمل�س التعاون 
اخلليجي، بح�شور مروان جا�شم ال�شركال املدير التنفيذي لهيئة ال�شارقة 
لل�شتثمار والتطوير �شروق لبحث �شبل التعاون يف تطوير �شبكات املياه 
وتقليل الفاقد منها با�شتخدام اأف�شل الو�شائل التكنولوجية ودعم التميز 
اإنتاج  البحثي واإعداد كوادر ب�شرية موؤهلة يف جمالت التقنية العالية يف 
وتوزيع املياه. اأكد �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة كهرباء 
ومياه ال�شارقة اأن الهيئة ت�شعى بالتعاون مع اجلهات احلكومية يف اإمارة 

تد�سني احلاوية الثانية يف فرع اجلمريا

حاويات للنفايات االإلكرتونية يف »االحتاد التعاونية«   6
اإعادة تدوير 270 جهازًا الكرتونيا منذ بداية العام من خلل احلاوية الأوىل

 معر�س ال�صني للتجارة يف ال�صرق االأو�صط ينطلق غدا يف مركز اأبو ظبي الوطني للمعار�س       

وزير الطاقة: االإمارات ملتزمة بدعم “اأوبك” للم�صاهمة يف 
ا�صتقرار م�صتويات االإمداد للنفط االأقل تكلفة واالأكرث كفاءة

ال�شني  وملتقى  معر�س  ينطلق 
ل���ل���ت���ج���ارة يف ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
غ���دا الث��ن��ني يف م��رك��ز اأب���و ظبي 
ادنيك   ( ل��ل��م��ع��ار���س  ال���وط���ن���ي 
من  ع���ار����س   200 مب�����ش��ارك��ة   )
ال�شناعية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 

والتجارية ال�شينية .
وي�شتمر هذا احلدث الذي  تنظمه 
جمموعة “ ام اأي اإي افينت�س “، 
اجلاري  ال�شهر  من  التا�شع  حتى 
مب�شاركة اأكرث من 200 عار�س 

من ال�شني .
ال�شينية  ال�������ش���رك���ات  وت��ت��ط��ل��ع 
العار�شة لتعزيز فر�س التوا�شل 
على  التجارية  الأع��م��ال  وتطوير 
ن��ط��اق وا���ش��ع م��ع وك���لء املبيعات 
وامل�����وزع�����ني  اجل����م����ل����ة  جت�������ار  اأو 

الإقليميني باملنطقة.
الع�شو  وان��غ،  ديفيد  ال�شيد  وقال 
اإي  اأي  ام  مل���ج���م���وع���ة   امل���ن���ت���دب 
وجهة  املعر�س  :يعترب  افينت�س  
الأو�شط   ال�شرق  اأع��م��ال يف  رج��ال 
و  ال�شركات  بكبار  يجمعهم  حيث 
امل�شنعني و امل�شاهمني ال�شينيني 
مما يولد فر�شة فريدة للتعارف 
الأ�ش�س  ت���ط���وي���ر  و  ال���ت���ح���اور  و 

•• دبي-الفجر:

د�شنت جمعية الحتاد التعاونية يف 
فرعها مبنطقة اجلمريا بالتعاون 
الثانية  دب���ي احل���اوي���ة  ب��ل��دي��ة  م��ع 
ذلك  ياأتي  اللكرتونية،  للنفايات 
احلاويات  توزيع  خلطة  ا�شتكماًل 
الذكية للنفايات الإلكرتونية التي 
6 ح��اوي��ات يف  اإىل  �شي�شل ع��دده��ا 
املختلفة، حيث مت  ف��روع اجلمعية 
من خلل احلاوية الأوىل املوجودة 
يف احت���اد م��ول اإع����ادة ت��دوي��ر نحو 
منذ  ال���ك���رتون���ي���اَ  ج����ه����ازاً   270
اأكتوبر  حتى  اجل��اري  العام  بداية 

.2015
ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال ال�شيد  وت��ع��ق��ي��ب��اً 
ق�شم  م����دي����ر  احل�����م�����ادي  ���ش��ع��ي��ب 
اجل��م��ع��ي��ة نحر�س  ال��ت�����ش��وي��ق  يف 
التعاونية  الحت��������اد  ج��م��ع��ي��ة  يف 
املعنية  ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات  على 
املمار�شات  ت��ع��زي��ز  يف   ل��لإ���ش��ه��ام 
ال�����ش��ل��ي��م��ة ل��ل��ت��خ��ل�����س م����ن ه���ذه 
البيئة  �شلمة  لتحقيق  النفايات 
النفايات  اأن  اإىل  واملجتمع، م�شرياً 
خطرية  ت���ع���ت���رب  الل����ك����رتون����ي����ة 
الأنواع  معظم  ك��ون  خا�س،  ب�شكل 
تتحلل  ال���ن���ف���اي���ات  م���ن  الأخ�������رى 
غاز  غ��ازات مثل  تدريجياً، وتطلق 
الغلف  يف  الكربون  اأك�شيد  ث��اين 
البيئة  ع���ل���ى   ت����وؤث����ر  ل  اجل�������وي، 

ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��لق��ات يف جمال 
اإدارة الأعمال.

كما يهدف املعر�س لتو�شيع نطاق 
املنطقة  يف  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ع���اون 
م�شادر  لتوريد  فر�شا  و�شيوفر 
ب�شاأن  ال��ت��ف��او���س  و  ج��دي��دة  �شلع 
ع����دد من  يف  ت���ع���اون جت�����اري  اأي 

القطاعات التجارية.
يف  ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  وت��ع��ر���س 
التجارية  ال�شلع  اأف�����ش��ل  ادن��ي��ك 
القطاعات  خمتلف  من  ال�شينية 
مثل: مواد البناء، قطع ال�شيارات 
الكهربائيات،  اك�����ش�����ش��وارات��ه��ا،  و 
ال����ط����ب����اع����ة، ال���ت���غ���ل���ي���ف وامل��������واد 

الكثافة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شتهلكني، 
املنطقة  يف  امل����وج����ودة  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
اجلمعية  ف�������روع  م����ن  امل���ح���ي���ط���ة 
فكرة  اأن  م���و����ش���ح���اً   امل����خ����ت����ارة، 
اللكرتونية  ال��ن��ف��اي��ات  ح���اوي���ات 
التخل�س  الأف������راد  ع��ل��ى  �شت�شهل 
الإلكرتونية   ال�شليم من نفاياتهم 
معدلت  ت��خ��ف��ي�����س  يف  ل��لإ���ش��ه��ام 
الإن�شان  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  اخل����ط����ورة 
ورفع معدلت احلفاظ على البيئة 
وا�شتدامتها، نظراً لحتوائها على 
ع���دد م��ن ال��ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��ام��ة مثل 
والر�شا�س(.  وال���ك���روم  )ال��زئ��ب��ق 
اأف�����ش��ل املعايري  اإت��ب��اع  واأ���ش��اف مت 
احلاويات  تلك  ت�شميم  يف  العاملية 
النفايات  من  للتخل�س  املخ�ش�شة 
الل��ك��رتون��ي��ة ح��ي��ث حت��ت��وي على 
فريق  ي���زود  ال��ك��رتوين  م�شت�شعر 
ور�شائل  ب��ب��ي��ان��ات  اأف�����ريدا  ���ش��رك��ة 
حيه متكنهم من معرفة و�شع كل 
حاوية مما ي�شمح بت�شهيل عمليات 

اجلمع والتفريغ ب�شكل منتظم . 
بلدية  يف  النفايات  اإدارة  اأن  يذكر 
دبي قامت بتد�شني حاوية النفايات 
الحت���اد  جمعية  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�����ش��ف��ا بح�شور  ف���رع  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ال�شيد �شعيب احلمادي مدير ق�شم 
اجللف  عي�شى  وال�شيد  الت�شويق 
اجلمعية،  يف  ال�شفا  ف��رع  م�شرف 
ومن البلدية كل من ال�شيد �شهيل 
نظافة  ���ش��ع��ب��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��و���ش��ي 
املهريي  ع��ب��ي��د  وال�����ش��ي��د  ب���ردب���ي 
وخدمات  احل��اوي��ات  �شعبة  رئي�س 
الإمداد عن اإدارة النفايات وال�شيد 
يف  العلميات  مدير  امل�شري  ح�شام 

�شركة اأفريدا .

ال�شني  ب��ني  التجارية  الأن�شطة 
التي  املتحدة،  العربية  والإم��ارات 
العلقات  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ت�����زال  ل 
ويخلق  ال��ب��ل��دي��ن.   ب��ني  الثنائية 
امل����ع����ر�����س ع����لق����ات اأق��������وى بني 
وال�شركات  ال�شينيني  العار�شني 
تطوير  تتطلع  ال��ت��ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
املنتجات  مب�������ش���در  ال����ع����لق����ات 

الرئي�شي يف ال�شني. 

الفوائد  ه��ي  وم���ا  ل��ه��ا  املخ�ش�شة 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��رتت��ب ع��ل��ى ذلك، 
حيث مت من خلل احلاوية الأوىل 
املوجودة يف احتاد مول اإعادة تدوير 
منذ  الكرتونياَ  جهازاً   270 نحو 
اأكتوبر  حتى  اجل��اري  العام  بداية 
2015«. ومن جانبه �شرح ال�شيد 
�شهيل العو�شي رئي�س �شعبة نظافة 
ب��اأن تد�شني  ب��ردب��ي يف بلدية دب��ي 
احل��اوي��ة الل��ك��رتون��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
فرع ال�شفا ياأتي كخطوة يف خطة 
ا���ش��ت��ك��م��ال ت���وزي���ع م���ا جم��م��ل��ة 6 
حاويات يف خمتلف فروع اجلمعية 
التي ت�شهد كثافة �شرائية من قبل 

فيها  مب��ا  القريبة  اجلوفية  امل��ي��اه 
ي��ه��دد بح�شول  ، مم��ا  ال��ر���ش��ا���س 
واأ���ش��اف احلمادي   . بيئية  ك���وارث 
م���ع بلدية  ال���ت���ع���اون  م���ن  ن���ه���دف 
للنفايات  ح��اوي��ات  تد�شني  يف  دب��ي 
ومراكزنا  فروعنا  يف  اللكرتونية 
حقيقة  خطوة  لت��خ��اذ  التجارية، 
ولن�شر  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف  وف��ع��ال��ة 
بخطورة  امل�شتهلكني  ب��ني  ال��وع��ي 
الأجهزة  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  التخل�س 
للو�شول  مت��ه��ي��داً  الل��ك��رتون��ي��ة، 
فئات  كامل بني خمتلف  اإىل وعي 
و�شع  يف  اللتزام  باأهمية  املجتمع 
النفايات الإلكرتونية يف احلاويات 

بالن�شبة  ول����ك����ن  ك����ب����ري،  ب�����ش��ك��ل 
ت�شكل  وال����ت����ي  ل����لإل����ك����رتون����ي����ات 
النفايات  جممل  م��ن  فقط   2%
النفايات،  م���ك���ب���ات   يف  امل����وج����ودة 
من   70% ت�شّكل  �شمّيتها  اأن  اإل 
من  تنطلق  التي  ال�شموم  جمموع 
م��ك��ب��ات ال��ن��ف��اي��ات، ل��ك��ون��ه��ا تطلق 
املعادن واملواد الكيميائية املوجودة 
اإىل  تت�شرب  �شامة  م��واد  بداخلها، 

جتاري لل�شني يف منطقة اخلليج 
والأكرب من حيث �شراء املنتجات 
ال�شينية.  فمن املنطقي اأن نقوم 
الفريد  احل��دث  ه��ذا  با�شت�شافة 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  ن��وع��ه  م��ن 
هذه  تنمية  ع��ل��ى  �شي�شاعد  مم��ا 
والتجارية  ال�شيا�شية  ال��ع��لق��ات 
احل�����دود. اأب���ع���د  اإىل   وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وياأتي هذا الإعلن يف اأعقاب زيادة 

الإمارات  دول��ة  وخا�شة  الأو���ش��ط 
اأهمية  ل��دي��ه��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
جناح  يف  ك���ب���رية  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
واحد،  “حزام  ال�شينية  امل��ب��ادرة 
اأكرب  ل��ت��وف��ريه��ا  واحد”  ط��ري��ق 
حم������ور ا�����ش����ت����رياد وت�������ش���دي���ر يف 

املنطقة والأكرث تطورا.
واكد اأن الإمارات العربية املتحدة 
�شريك  اأك���رب  ث���اين  تعترب  ح��ال��ي��ا 

الديكور  م�����واد  ال��ب��ل���ش��ت��ي��ك��ي��ة، 
ال�شلع  ال����داخ����ل����ي،  وال��ت�����ش��م��ي��م 
ال�����ش����ت����ه����لك����ي����ة، الأط�����ع�����م�����ة و 
واملن�شوجات  وامللب�س  امل�شروبات 
املنزلية، الفنون واحلرف ال�شينية 
وال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة والإ����ش���اءة 
الكهربائية  وامل��ع��دات  وال��ط��ب��اع��ة 
امل�����ن�����زل�����ي�����ة والل������ك������رتون������ي������ات، 
والريا�شة  ال�شحية،  وال��رع��اي��ة 
وال����ل����ي����اق����ة ال����ب����دن����ي����ة وغ����ريه����ا 
امل�������ن�������ت�������وج�������ات. اآلف   م����������ن 

املعر�س  م���ن���ظ���م���و  اأع�����ل�����ن  وق������د 
املنا�شب  ال��دع��م  ع��ل��ى  ح�شولهم 
احتاد  خا�شة  املعنية  اجلهات  من 
ووزارة  وال�شناعة  التجارة  غرف 
 الق���ت�������ش���اد ب����دول����ة الإم����������ارات.

واأ�شار ديفيد وانغ، الع�شو املنتدب 
اىل  افينت�س   اإي  اأي  ام  ملجموعة 
اث���ن���اء اط����لق ه���ذا املعر�س  اأن����ه 
الرئي�س  ق����ام    ،2013 ع����ام  يف 
باإطلق  بينغ  جني  �شي  ال�شيني 
“حزام  ت���دع���ى  ج���دي���دة  م����ب����ادرة 
�شعار  واح��د، طريق واحد” وه��و 
ي�����ش��ف رغ���ب���ة ال�����ش��ني يف اإع�����ادة 
ط��ري��ق احل��ري��ر ال��ق��دمي للطرق 
ال�شرق  احل���ي���اة.  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة 

•• الاأبوظبي-وام:

�شهيل بن حممد فرج  اأك��د معايل 
اأن  امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة  ف��ار���س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
 “ “ اأوب��ك  ملتزمة بدعم منظمة 
م�شتويات  ا�شتقرار  يف  للم�شاهمة 
تكلفة  الأق�������ل  ل��ل��ن��ف��ط  الإم����������داد 
اإلتزامها  وجت���دد  ك��ف��اءة  والأك����رث 
املتعاملني  م����ن  ���ش��رك��ائ��ه��ا  ن���ح���و 

التقليديني.
ت���روؤ����س معاليه  ج���اء ذل���ك خ���لل 
الجتماع  يف  امل�شارك  الدولة  وف��د 

الدول  ملنظمة   168 ال���  ال����وزاري 
امل�����ش��درة ل��ل��ب��رتول اأوب����ك وال���ذي 
الول. و�شرح  اأم�س  فيينا  عقد يف 
م��راج��ع��ة تقرير  اأن���ه ويف  م��ع��ال��ي��ه 
 2015 ال���ع���ام  اأن  ت��ب��ني  امل��ن��ظ��م��ة 
زيادة  انخفا�شا يف م�شتويات  �شهد 
الإن��ت��اج م��ن ال���دول خ���ارج منظمة 
املئة  يف   88 ب����واق����ع  “اأوبك” 
م��ق��ارن��ة ب��ال��زي��ادة ال��ت��ي ق��ام��وا بها 
2014 والتي ت�شببت يف  العام  يف 
واأ�شار  الطلب.  العر�س على  زيادة 
املزروعي اإىل اأن انخفا�س الأ�شعار 
اأدى اىل اإلغاء الكثري من م�شاريع 

الوفد  ���ش��م  اإي��ج��اب��ي��ة.  الآن  اإىل 
الإماراتي الذي تراأ�شه معايل وزير 
الطاقة كل من �شعادة عبدالهادي 
عبدالواحد اخلاجة �شفري الدولة 
و�شعادة  النم�شا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
الكعبي  حم��م��د  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���س 
البرتول  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
و�شعادة  املعدنية  وال����رثوة  وال��غ��از 
اليبهوين  ع��ب��ي��د  ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور 
منظمة  ل����دى  ال����دول����ة  حم���اف���ظ 
الوب����ك وع����دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف 
وزارة الطاقة و�شركات البرتول يف 

العاملة يف الدولة . 

زي����ادة الن��ت��اج م��ن ق��ب��ل ال�شركات 
وب�شكل  ���ش��ي�����ش��ه��م  مم����ا  ال���ع���امل���ي���ة 
مع  العر�س  م��وازن��ة  على  اإيجابي 
يف  النمو  اأن  اإىل  ..م��ن��وه��ا  الطلب 
 2016 للعام  النفط  الطلب على 
يتوقع اأن يكون بواقع 1.3 مليون 
برميل يوميا كما اأن توقعات النمو 
يف الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي ���ش��وف تزيد 
بواقع  العام  لهذا  م�شتوياتها  عن 
3.4 يف املئة مقارنة ب� 3.1 يف املئة 
لهذا العام. واأكد املزروعي اأنه على 
ثقة من قدرة ال�شوق على التزان 
البوادر  واأن جميع  القادم  العام  يف 

هونغ كونغ ترحب باال�صتثمارات 
االإماراتية والتعاون امل�صرتك يف جمال االبتكار

والتدابري لتقويته وتنميته خلل ال�شنوات املقبلة.
ون��وه ب��اأن حكومة دول��ة الإم��ارات اأطلقت على 2015 
من  حتقيق�ه  ميكن  مب��ا  ال��ق��وي  لإميانها  البتكار  ع��ام 
خلل ادخال هذا املفهوم اإىل حيز التطبيق يف جمالت 
للتطور  الأ���ش��ا���س  امل��ح��رك  ب��اع��ت��ب��اره  املختلفة  احل��ي��اة 
ال�شمو  �شاحب  اأن  اإىل  �شعادته  اأ���ش��ار  كما  وال��ت��غ��ي��ري. 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأطلق موؤخرا �شندوق 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لتمويل البتكار بقيمة 
التمويلية  ت��وف��ري احل��ل��ول  اإىل  ي��ه��دف  م��ل��ي��اري دره���م 
يف  وامل�����ش��ت��وي��ات  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن  للمبتكرين 
واإبداعاتهم  اأفكارهم  حتويل  يف  م�شاندتهم  يف  الدولة 
ال�شرتاتيجية  دع��م  يف  ت�شاهم  مبتكرة  م�شاريع  اإىل 
 2021 الإم�����ارات  روؤي���ة  وحتقيق  للبتكار  الوطنية 
جمال  يف  التمويل  فر�س  وتعزيز  وحت�شني  التنموية 
البتكار من خلل تاأ�شي�س بيئة داعمة له بالتعاون مع 
خمتلف املوؤ�ش�شات واجلهات املالية التمويلية يف الدولة 
مثل البنوك التجارية وموؤ�ش�شات التمويل ال�شتثماري 

وال�شركات العائلية وغريها من اجلهات التمويلية.

•• هونغ كونغ-وام:

رحبت هونغ كونغ برغبة دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف ت��و���ش��ي��ع ع��لق��ات��ه��ا الق��ت�����ش��ادي��ة م��ع��ه��ا يف خمتلف 
القطاعات ال�شتثمارية والتجارية وال�شناعية ل �شيما 

يف جمال البتكار والخرتاع.
واأكد اجلانبان يف لقاء جمع كل من �شعادة عبد اهلل اآل 
�شالح وكيل وزارة القت�شاد ل�شوؤون التجارة اخلارجية 
ملجل�س  التنفيذي  املدير  فونغ  ومارغريت  وال�شناعة 
تنمية جتارة هونغ كونغ � على هام�س فاعليات معر�س 
 »BIP« اخلام�س  ال�شنوي  البتكار  تقنيات  وم��وؤمت��ر 
� رغبتهما  ام�����س  ك��ون��غ  اأع��م��ال��ه يف ه��ون��غ  ال���ذي اختتم 
القوية يف فتح مزيد من القنوات ال�شتثمارية امل�شرتكة 
ال�شغرية  ال�شركات  بني  ا�شرتاتيجية  �شراكات  وعقد 
الأ�شعدة  خمتلف  على  اجل��ان��ب��ني  ك��ل  يف  واملتو�شطة 

القت�شادية.
ونظمت وزارة القت�شاد جناحا لدولة الإمارات العربية 
املتحدة �شمن فاعليات BIP التي بداأت يف الثالث من 
ال�شهر احلايل بالتعاون مع جمل�س تنمية جتارة هوجن 
لتطوير  اأبوظبي  للجنة  التابعة  تكامل  ومبادرة  كوجن 
اجتماعه  خ��لل  �شالح  اآل  �شعادة  وق��ال  التكنولوجيا. 
الإم���ارات ترغب  دول��ة  اإن  له مع فونغ  املرافق  والوفد 
فيها  يعتمد  اقت�شادها ل  نوعية يف  نقلة  اأن حتدث  يف 
تو�شيع  على  يعتمد  واإمن��ا  مايل  كمدخول  النفط  على 
ن�����ش��اط��ات��ه��ا الق��ت�����ش��ادي��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف خمتلف 
يف   70 ح���وايل  ن�شبته  م��ا  اأن  اإىل  م�شريا   .. امل��ج��الت 
امل��ائ��ة م��ن ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي ل��ل��دول��ة ي��اأت��ي م��ن �شركات 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���س. واأ���ش��اف اأن���ه يف ه��ذا الإطار 
ت�شعى دولة الإمارات لتدعيم علقات التعاون التجاري 
تدفق  اأم��ام  الباب  وفتح  وال�شتثماري مع هوجن كوجن 
اجلانبني  اأن  خ�شو�شا  اإليها  الماراتية  ال�شتثمارات 
يعدان مركزان ماليان وجتاريان رئي�شان لي�س فقط يف 
امل�شاحة  واإمنا على  اآ�شيا  منطقة اخلليج وجنوب �شرق 
الدولية. ولفت اآل �شالح اإىل اأن دولة الإمارات حري�شة 
كذلك على فتح املجال للتعاون امل�شرتك مع هونغ كونغ 
حاليا  ال��دول��ة  توليه  ال��ذي  البتكار  قطاع  يف  �شيما  ل 
ال�شيا�شات  م��ن  ع��دد  ات��خ��اذ  ع��رب  اه��ت��م��ام ومتابعة  ك��ل 

العدد  11581 بتاريخ 2015/12/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/1962 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���ش��ده/1- عبيد را���ش��د امل��ه��ريي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
عبدالرحمن  ومي��ث��ل��ه:  لل�شفريات  ال��ع��ارف  اب��ن��اء  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان 
التنفيذية املذكورة اعله  اأقام عليكم الدعوى  ح�شن حممد املطوع قد 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13709( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2015/1052 مدين جزئي                 

اىل املدعى عليه/ 1- موزه عبداهلل غلوم عي�شى جمهول حمل القامة مبا ان 
حممد  ح�شن  عبدالرحمن  وميثله:  الكندي  حممد  ب��لل  علي  حمده  املدعى: 
املطوع  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعى عليها بان تدفع للمدعية 
املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 9% من  مبلغ وقدره )10.000 درهم( والفائدة 
متام ال�شداد والزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/12/7 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل .  
   رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك اأ�شواء اجلزيرة للكهربائيات �س.ذ.م.م
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم 239452      بتاريخ :    2015/08/30 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: / اأ�شواء اجلزيرة للكهربائيات �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب:  51282   ، دبي ، المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعلن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
دائرة  الأمي��ن  اجلانب  وعلى  بداخله  يوجد  الأ�شود  باللون  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  هي  العلمة:  و�شف 
باللونيت الأحمر والبني ومكتنوب بداخلها احلرف اللتيني J باللون الأبي�س ومكتوب على اجلانب الأي�شر 
للدائرة كلمة BIG باللغة اللتينية وباللون الأبي�س وحتتها خط باللون الأببي�س والأحمر وحتته كلمة 

الأبي�س. وباللون  اللتينية  باللغة   ELECTRONICS
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العلمات التجارية   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري
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 اع����������لن
الثرية  ال�ش�����ادة/القلعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
تقدموا  قد    CN رقم:1030127  رخ�شة  والتطريز  للخياطة 

الينا بطلب
مر�شد  مانع  �شهيل  �شامل  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

الرميثي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف ح�شن حممد احلمادي

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
)م غ(                                                                      قطاع ال�سوؤون التجارية
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 اع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البداع خلدمات حقول النفط  رخ�شة 

رقم:CN 1318323  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل طار�س �شعيد �شليويح املزروعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/عبداهلل طار�س �شعيد �شليويح املزروعي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تناز وبيع/ ا�شافة و�شيم حممود خواجه خواجه عادل حممود )%49(

تعديل را�س املال /من null اىل 150000
تعديل لوحه العلن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/ من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ البداع خلدمات حقول النفط 

TECHNO OIL FIELD SERVICES
اىل: البداع خلدمات حقول النفط - ذ م م

TECHNO OIL FIELD SERVICES L.L.C
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

)م غ(                                                      قطاع ال�سوؤون التجارية
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 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر
يف الدعوى 02052162015 / جتاري 
اىل املدعى عليه :لبيل هري لوجن لل�شيدات وميثله نادين فريد عابدين

 مبا اأن املدعي : فندق ميلينيوم بلزا دبى
قد اأقام �شدكم الدعوى 02052162015 / جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل 

اخلء عقار- انه اجر للمدعى عليه املاجور بق�شد ا�شتخدامه يف ن�شاط جتاري ورغم هذا تركه 
دون ا�شغال ودون �شبب م�شروع ملدة 4 �شهور ورغم اخطاره يف 2014/5/28 مل ي�شحح و�شعه 

 2015/2/23 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�شد  انه  مالية-  مطالبة 
وحتى 2015/9/22 ورغم اخطاره يف 2015/5/28 ميتنع عن ال�شداد والزام املدعى عليه باخلء 

املاجور واعادته للحال الذى كان عليه قبل التعاقد
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.

املوافق 2015/12/9  الربعاء  يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  اعلنكم  الق�شائية  اللجنة   وقررت 
واملنعقدة  الإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة  ال�����ش��اد���ش��ة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�شاعة 
مبقرمركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة 

ايام من تاريخ الن�شر 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات .

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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    يف الدعوى رقم)2015/209( نزاع تعيني خربة جتاري- دبي

1- املتنازع �شده الول: احمد �شليمان الزبيدى ب�شفته ال�شخ�شية مدير ومالك �شركة التيميت 
ال�شيد:احمد  بارترنز وميثلها  التيميت  �شركة  الثانية:  املتنازع �شدها   -2 بارترنز منطقة حرة 
�شليمان الزبيدى. نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا بالق�شية اعله واملرفوعة �شدكم 
من : �شركة تى ات�س او ايه ليمتد وميثلها: جوزيف كليندين�شت- وعليه فانتم مكلفني او من 
ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2015/12/10 ال�شاعة 
ال�شيخ زايد- مقابل  الكائن بامارة دبي- �شارع  التا�شعة والن�شف �شباحا وذلك مبكتب اخلبري 
حمطة مرتو اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات- برج بري�شم- الطابق الثامن- مكتب 
805 يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
لها  املخولة  لل�شلحيات  اعمالها وفقا  �شتبا�شر  فان اخلربة  انه يف حال تخلفكم عن احل�شور 

قانونا. لل�شتف�شار الت�شال ب� 04-4341111

مكتب اخلبري احل�سابي: حممد عبدالرحمن املرزوقي

اعالن بالن�سر
للح�سور امام اخلربة احل�سابية

اعـــــــــــالن
للبيع �شقة �شكنية بدبى م�شاحة 25/979 قدم مربع 
مبنطقة جبل على رقم الر�س 4801 رقم املبنى 1 
900.000 الف  2 مببلغ  210 الطابق  رقم الوحدة 
للتوا�شل  عمولت  ب��دون  البائع  من  مبا�شرة  دره��م  

هاتف رقم 0506505637.

اعالن تغيري ا�سم 
 )M1485059( رق��م  هندي  ال�شفر  ج��واز  احمل  ماثيو  �شجنا  اأن��ا 
دائ��م��ة يف  اق��ام��ة  واق��ي��م   20/10/2014 بتايخ  اب��وظ��ب��ي  ���ش��ادرة يف 
واقيم  الهند  ت���روول،ك���ريال،  او(  )ب��ي  ترمولربم  )م��ن��زل(  كليانتامن 
حاليا يف ابوظبي، المارات العربية املتحدة بهذا اغري ا�شم ابنى احمل 
جواز ال�شفر هندي رقم )K8750447( �شادرة يف ابوظبي بتاريخ 
كليانتامن  بونو�س  ماثيو  اىل  بونو�س-  ماثيو  من   3/2/2013

ب�شورة عاجلة.
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املال والأعمال

الناجمة  تناف�سيته ومتخطيا التحديات املختلفة وخا�سة 
مدفوعا  النفط  اأ�سعار  ت�سهده  ال��ذي  الكبري  الرتاجع  عن 
مبحركاته الذاتية.. حيث باتت قاعدته النتاجية اأكرث 
القت�سادي  التنويع  �سيا�سة  ظل  يف  وتنوعا  و�سلبة  قوة 
احلكيمة  التوجيهات  بف�سل  وذلك  وممار�سة  نهجا  املتبعة 
للقيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
�ساحب  ومتابعة  اهلل-  -رع��اه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ا�سحاب  واأخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

ال�سمو ال�سيوخ اع�ساء املجل�س العلى حكام المارات.

•• اأبوظبي-وام:

حقق اقت�سادنا الوطني على مدار ال�سنوات املا�سية من عمر 
دولتنا قفزات كبرية واجنازات مبهرة بالتوازي مع التطور 
واملناحي  ال�سعد  كافة  على  ال��دول��ة  ت�سهده  ال��ذي  العام 
معززا  امل��ت��وازن  من��وه  م�سرية  الوطني  اقت�سادنا  ويوا�سل 

االإمارات ت�صتعر�س مع قادة اال�صتدامة و�صائل  تعزيز كفاءة الطاقة يف املباين يف موؤمتر باري�س لتغري املناخ
اإدارة �شوؤون الطاقة وتغري املناخ يف وزارة اخلارجية يف الندوة التي مت 
عقدها �شمن فعالية يوم البناء التي ينظمها برنامج الأمم املتحدة 
لتطوير  ليما-باري�س”  عمل  “اأجندة  منظمة  مع  بالتعاون  للبيئة 
باري�س  م��وؤمت��ر  هام�س  على  امل��ب��اين  بكفاءة  ترتقي  التي  التقنيات 

لتغري املناخ.
وجمعت الندوة م�شوؤولني حكوميني وم�شوؤولني من القطاع اخلا�س 

وخرباء يف جمال ال�شتدامة.
وقال الدكتور الزيودي يف كلمته اإن ا�شتهلك الطاقة يف املباين ول 
�شيما للتربيد ي�شكل امل�شدر الأ�شا�شي لنبعاثات غازات الدفيئة يف 

و�شلط الدكتور الزيودي ال�شوء على املقر اجلديد للوكالة الدولية 
يف  عالية  بكفاءة  يتميز  وال��ذي  م�شدر  مدينة  يف  املتجددة  للطاقة 
الطاقة  اإدارة  واأنظمة  املتميز  الت�شميم  بف�شل  الطاقة  ا�شتهلك 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني  التعاون  اأهمية  اأك��د  و  الذكية.. 

يف هذا املجال.
ومتثل كفاءة الطاقة وال�شتدامة مو�شوعني اأ�شا�شيني خلل موؤمتر 
اجلاري  دي�شمرب   11 يوم  اأعماله  يختتم  الذي  املناخ  لتغري  باري�س 
اتفاق عاملي للحد من تداعيات  العامل على و�شع  ق��ادة  حيث يعمل 

تغري املناخ.

•• باري�س-وام:

�شاركت وزارة اخلارجية يف ندوة قادة ال�شتدامة حول تطوير حلول 
وتخفي�س  ال��ط��اق��ة  ب��ك��ف��اءة  الرت��ق��اء  ب��ه��دف  الأب��ن��ي��ة  لقطاع  تقنية 
والع�شرين  احل���ادي  امل��وؤمت��ر  اإط���ار  يف  وذل��ك  الكربونية  النبعاثات 
ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  اتفاقية الأمم  امل�شاركة يف  الأط��راف  للدول 

تغري املناخ.
وق��د ���ش��ارك �شعادة ال��دك��ت��ور ث��اين اأح��م��د ال��زي��ودي امل��ن��دوب الدائم 
لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا مدير 

دولة الإمارات ولذلك ميثل تطوير كفاءة ا�شتهلك املباين للطاقة 
واملياه اأولوية بالن�شبة لدولة الإمارات مما ي�شهم يف خف�س التكاليف 

اخلا�شة بعمليات التربيد.
و اأ�شاف الدكتور الزيودي اإنه لطاملا كانت دولة الإمارات رائدة على 
م�شتوى املنطقة يف تبني معايري الكفاءة يف الأبنية والأجهزة املنزلية 

اإىل جانب و�شع اخلطط الهادفة لتعزيز كفاءة ا�شتهلك املوارد.
واأكد اأن مدينة م�شدر التي ت�شكل اإحدى اأكرث مدن العامل ا�شتدامة 
تعد مثال على جهود دولة الإمارات يف تطوير جمتمعات م�شتدامة 

تراعي اأعلى املعايري العاملية يف هذا املجال.

مكافحة  ور�شوم  حتقيقات  بني  وم��ن 
التي  ال��وق��اي��ة  ال���دع���م و  الغ�����راق و 
اكتوبر   31 ت��اري��خ  اإىل  اإغ��لق��ه��ا  مت 
2015 تلك التي كانت مرفوعة من 
الوليات  و  الورب��ي��ة  املفو�شية  قبل 
امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة و ك��ن��دا و الهند 
وباك�شتان واململكة الردنية الها�شمية 
وجمهورية م�شر العربية واندوني�شيا 

وباك�شتان واململكة املغربية وتايوان.
ومن بني اآخر الر�شوم التي مت اإنهاء 
العمل بها خلل �شنة 2015 الر�شم 
ال��ت��ع��وي�����ش��ي ���ش��د ال��دع��م ال����ذي كان 
مفرو�شا من قبل املفو�شية الأوربية 
ع��ل��ى ����ش���ادرات ال���دول���ة م���ن البويل 
اإي��ث��ي��ل��ني ت���ري���ف���ت���الت.. ح��ي��ث �شدر 
قرار   2015 �شبتمرب   29 ب��ت��اري��خ 
املفو�شية الأوربية باإنهاء هذا الر�شم 
الوقت  ه��ن��ال��ك يف  ي��ع��د  ب��ذل��ك مل  و 
احلايل اأي حتقيق اأو ر�شم �شد الدعم 
يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�����ش��ادرات  ي�شتهدف 

الأ�شواق اخلارجية.
من جهة اأخرى ل تزال تعمل الوزارة 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ح���ل 4 حت��ق��ي��ق��ات قيد 
ال��ن��ظ��ر يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة الغ����راق 
وال��وق��اي��ة �شد ت��زاي��د ال����واردات على 
النابيب  و  ال�����ش��ريام��ي��ك  م��ن��ت��ج��ات 
البويل  و  والأك�������ش���م���ني  احل���دي���دي���ة 
قبل  م������ن  ت����ري����ف����ت����الت  اإي����ث����ي����ل����ني 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة وال���ولي���ات 
املتحدة المريكية والهند وجمهورية 

م�شر العربية.
الفني  حتركها  ال����وزارة  توا�شل  كما 
القانونية  ال���و����ش���ائ���ل  ومب���خ���ت���ل���ف 
ال�����ت�����ي ت���ن�������س ع���ل���ي���ه���ا اإت����ف����اق����ي����ات 
ملكافحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  م��ن��ظ��م��ة 
الإغ�������راق و ال���ت���داب���ر ال��وق��ائ��ي��ة من 
اأج���ل اإن��ه��اء 18 ر���ش��م ���ش��د الغ���راق 
على  مفرو�شة  الوقائية  وال��ت��داب��ري 
ال�����ش��ادرات الإم��ارات��ي��ة م��ن منتجات 
البرتوكيماويات و احلديد والملنيوم 
والبلور واأل��واح اجلب�س واملطاط من 
نذكر من  ال��دول  قبل جمموعة من 
والوليات  ال���ربازي���ل  م��ن  ك��ل  بينها 
و  وك��ن��دا  وتركيا  المريكية  املتحدة 
الها�شمية  الردنية  واململكة  باك�شتان 

وجمهورية لبنان.
امل�شاريع  ق��ط��اع  ان  معاليه  واأو����ش���ح 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ي���اأت���ي �شمن 
اأول���وي���ات اه��ت��م��ام��ات ال��دول��ة لدوره 
النمو  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  يف  احل���ي���وي 
القت�شادي  التنويع  �شيا�شة  وتر�شيخ 
والتحول نحو اقت�شاد املعرفة القائم 
على البداع والبتكار حتقيقا لروؤية 

الإمارات 2021.
القت�شاد  وزارة  معاليه حر�س  واأكد 
والإمكانات  ت�شخري كل اجلهود  على 
ل��دع��م ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي اإدراك����ا 
القت�شاد  اأداء  دعم  باأهميته يف  منها 
ال���وط���ن���ي وت��ن��اف�����ش��ي��ة ال����دول����ة على 
امل�����ش��ت��وي��ني الإق���ل���ي���م���ي وال��������دويل.. 
ت�شري  الح�����ش��ائ��ي��ات  ان  اىل  م�����ش��ريا 
قرابة  ت�شم  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل 
350 األف �شركة �شغرية ومتو�شطة 
اإجمايل  باملائة من   94 اأي ما ميثل 
ال�شركات العاملة فيها وتوفر فر�س 
عمل حلوايل 86 باملائة من جمموع 
..ف�شل  اخلا�س  القطاع  يف  العمالة 
عن م�شاهمتها بن�شبة 60 باملائة من 
الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي 
الأجندة  ت�شتهدف  حني  يف  للدولة.. 
الإم�����ارات  روؤي�����ة  لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطني  امل��وؤ���ش��ر  م��ن خ��لل   2021
اإىل اأن ت�شل ن�شبة م�شاهمة ال�شركات 
باملائة   70 اإىل  واملتو�شطة  ال�شغرية 
املحلي  ال����ن����اجت  م����ن   2021 ع�����ام 

الإجمايل غري النفطي.

�شعيد  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  م���ع���ايل  وق������ال 
امل��ن�����ش��وري وزي���ر الق��ت�����ش��اد ان دولة 
الم��ارات ب��داأت منذ مدة جتني ثمار 
حيث  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  �شيا�شة 
جنح بثقة واقتدار باإخراج اقت�شادها 
ال��وط��ن��ي م���ن دائ�����رة الع��ت��م��اد �شبه 
النفط  وه��و  واح��د  على قطاع  الكلي 
املتعدد  املنفتح  القت�شاد  رح��اب  اىل 
ق��اط��ع��ة �شوطا  ال��ق��ط��اع��ات وامل������وارد 
�شروط  اإ�شتيفاء  ط��ري��ق  على  ك��ب��ريا 
اإ���ش��ت��دام��ة ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي على 
حماية  ي�شمن  مب��ا  ال��ط��وي��ل  امل����دى 
احلياة  وي�شمن  التنموية  املكت�شبات 
ال��ك��رمي��ة ل��ل�����ش��ع��ب الإم�����ارات�����ي مبن 
كان  وم��ا  امل�شتقبل..  اأج��ي��ال  ذل��ك  يف 
ذلك ليتحقق لول الروؤية امل�شتقبلية 
ال���ث���اق���ب���ة مل���وؤ����ش�������س ال�����دول�����ة وب����اين 
ال�شيخ  له  املغفور  احلديثة  نه�شتها 
اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان 
ثراه الذي اأدرك منذ ال�شنوات الوىل 
من عمر دولتنا الفتية اأهمية تو�شيع 
م�شادر  وتنويع  القت�شادية  القاعدة 
ال��ن��ه��ج ال�شائب  ال��دخ��ل وت��ع��زز ه���ذا 
امل�����ش��ت��ن��ري ب��ف�����ش��ل ت��وج��ي��ه��ات وروؤي����ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
التنويع  ���ش��ي��ا���ش��ة  ت���ع���ززت  ح��ي��ث  اهلل 
ي�شكل  النفط  ب��ات  حتى  القت�شادي 
الناجت املحلي  30 باملائة من  حوايل 
الن�شبة يف  ل��ل��دول��ة وه���ذه  الج��م��ايل 
زيادة  م��ع  ب��ال��ت��وازي  م�شتمر  ت��راج��ع 
النتاجية  ال���ق���ط���اع���ات  م�����ش��اه��م��ة 
ق���ط���اع  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  الخ�����������رى 
عليه  ي��ع��ول  ال���ذي  ال��واع��د  ال�شناعة 
ك��ث��ريا يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ويف ظل 
خطوات التحول نحو اقت�شاد املعرفة 

القائم على البداع والبتكار.
يتميز  الدولة  اقت�شاد  اأن  اإىل  واأ�شار 
بقوة وتنوع اأك�شبتاه مناعة يف مواجهة 
املتغريات الطارئة التي حتدث ومنها 
انخفا�س اأ�شعار النفط ..لفتا اإىل اأن 
تراجع الأ�شعار مل يوؤثر على اخلطط 
امل�شاريع  واأن  ل���ل���دول���ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
امل�شاريع  وخا�شة  املختلفة  التنموية 
وكذلك  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ك���ربى 
وحتديث  بتطوير  املتعلقة  امل�شاريع 
متوا�شلة  ت���زال  ل  التحتية  البنية 

وفقا ملا هو خمطط له.
اأنه  املن�شوري  الوزير  واأ�شاف معايل 
اقت�شادنا  ق��وة  وموؤ�شرات  دلئ��ل  من 
الوطني الذي بات ثاين اكرب اقت�شاد 
الدويل  النقد  �شندوق  تقرير  عربي 
الذي �شدر قبل ا�شهر و تناول بع�س 
امل��وؤ���ش��رات وال��دلئ��ل التي ع��ربت عن 
لدولة  القت�شادية  الأو���ش��اع  متانة 
الوقت  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الراهن حيث اأكد التقرير اأن اقت�شاد 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ينمو 
تعادل  ب����وت����رية  احل������ايل  ال����وق����ت  يف 
�شعف منو اقت�شادات منطقة اليورو 
تقت�شر  ل  اإذ  ال��ك��ث��ري  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
جمرد  على  لذلك  الإيجابية  القيمة 
تفوق القت�شاد الإماراتي يف املقارنة 
ال��رق��م��ي��ة ب���ني م���ع���دلت من����وه التي 
باملائة   3 بنحو  ال�����ش��ن��دوق  ي��ق��دره��ا 
اقت�شاد  ن��اح��ي��ة وم���ع���دلت من��و  م��ن 
دول الحتاد الأوروبي التي تبلغ وفق 
باملائة..   1.5 ال�����ش��ن��دوق  ت��ق��دي��رات 
م�شريا اإىل اأن الأمر يت�شع اإىل ما هو 
اإذ مت  اأك��رث من ذل��ك بكثري ول�شيما 
تناول الأمر يف �شياقه ال�شامل املتمثل 
املزمنة  واله�شا�شة  ال�شعف  حالة  يف 
العاملي  الق��ت�����ش��اد  عليها  ي��ب��دو  ال��ت��ي 
ذلك  اإن  اإذ  ال���راه���ن  ال���وق���ت  يف  ك��ل��ه 
الكثري  ال��دول��ة  اقت�شاد  من��و  يعطي 

من املعاين والدللت.

مثاليا للمنتجات ال�شناعية. 
القت�شاد  وزارة  معاليه حر�س  واأكد 
اإىل  واملعرفة  التكنولوجيا  نقل  على 
القطاع ال�شناعي بالدولة من خلل 
ال�شتفادة من جتارب وخربات الدول 
كوريا  وم��ن��ه��ا:  امل��ت��ق��دم��ة  ال�شناعية 
املتحدة  وال��ولي��ات  واأملانيا  اجلنوبية 
اإمكاناتها  م���ن  ي���ع���زز  مب���ا  وغ���ريه���ا 
الإن���ت���اج���ي���ة وي���ق���وي ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا يف 

الأ�شواق الإقليمية والدولية.
واأو����ش���ح ان ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
اإقامة  خ����لل  م���ن  ال���ق���ط���اع  دع���م���ت 
املتطورة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت�شييد 
و������ش�����ن ال�����ق�����وان�����ني وال���ت�������ش���ري���ع���ات 
ال�شتثمار  ع��ل��ى  امل��ح��ف��زة  ال��ع�����ش��ري��ة 
من  العديد  وت�شييد  القطاع  ه��ذا  يف 
املدن واملجمعات ال�شناعية ال�شخمة 
التي  العاملية  املعايري  لأف�شل  وف��ق��ا 
�شناعيني  م�شتثمرين  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
حمليني واإقليميني وعامليني وجلبت 
�شناعات خمتلفة مبا فيها ال�شناعات 
الثقيلة و�شناعات الطريان ومكونات 
ال�شيارات و�شناعات التقنية العالية.

جنحت  ال��دول��ة  ان  معاليه  وا���ش��اف 
ال���ع���دي���د من  ن��ف�����ش��ه��ا يف  اإث����ب����ات  يف 
ومنها  ال�������ش���خ���م���ة  ال���������ش����ن����اع����ات 
واحلديد  والأملنيوم  البرتوكيماويات 
ومواد  الطائرات  ومكونات  وال�شلب 
الفرتة  ت�شهد  كما  وغ��ريه��ا..  البناء 
�شناعات  وت��ط��وي��ر  اإن�����ش��اء  احل��ال��ي��ة 
لفتا  قيمة..  ذات  نوعية  ومنتجات 
اإىل اأن البتكار والإب��داع هما حمركا 

تطوير القطاع ال�شناعي.
جهود  بذل  القت�شاد  وزارة  وتوا�شل 
الوطنية  ال�شادرات  حثيثة يف حماية 
يف اخلارج وخا�شة ما يتعلق مبكافحة 
الإغراق وبخ�شو�س العدد الجمايل 
ل��ق�����ش��اي��ا الإغ��������راق امل���رف���وع���ة على 
ال�شدد  هذا  ويف  الوطنية..  املنتجات 
ق����ال م���ع���ايل ال���وزي���ر امل��ن�����ش��وري ان 
ور�شوم  لتحقيقات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 
والوقاية  وال��دع��م  الإغ���راق  مكافحة 
اإ�شتهدفت ال�شادرات الإماراتية  التي 
عدد  بلغ   2015 اأكتوبر  �شهر  حتى 
48 حتقيق ر�شم موزعة ما بني 24 
اإغ���راق و 20 وق��اي��ة �شد ال��زي��ادة يف 

الواردات و 4 دعم.
للت�شدي  ج��ه��وده��ا  ال�����وزارة  وك��ث��ف��ت 
الغراق  مكافحة  وحتقيقات  لر�شوم 
ال��ت��ي ت�شتهدف  ال��وق��اي��ة  و  ال��دع��م  و 
ال�������ش���ادرات الإم���ارات���ي���ة ومب���ا �شاعد 
ر�شما وحتقيقا   26 ع��دد  اإن��ه��اء  على 
الوقاية  و  ال���دع���م  و  الإغ������راق  ���ش��د 
كانت مرفوعة على المارات العربية 
املتحدة من قبل 11 دولة يف العامل.

ي�شهد  ال��ذي  الوقت  وق��ال معاليه يف 
ف��ي��ه ال��ع��امل ح��ال��ة م��زم��ن��ة م��ن عدم 
ال���ش��ت��ق��رار امل����ايل وال��ن��ق��دي وت����زداد 
ويت�شع  ال����ت����ب����اط����وؤ  م����ظ����اه����ر  ف����ي����ه 
انت�شارها لت�شمل العديد من البلدان 
ي�شتثنى  ول  القت�شادية  والتجمعات 
ال�شاعدة  القت�شادات  دول  ذلك  من 
املا�شية  ال���ف���رتة  ط����وال  ال��ت��ي ظ��ل��ت 
القت�شادي  للنمو  الرئي�شي  املحرك 
ع��ل��ي��ه��ا لقيادة  ي��ع��ول  وك����ان  ال��ع��امل��ي 
التعايف  العاملي على طريق  القت�شاد 
م���ن الأزم�������ة.. ف����اإن دول����ة الإم������ارات 
بخطى  ت�������ش���ري  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
والزده����ار  النمو  ط��ري��ق  على  ثابتة 
مقومات  ع���ل���ى  ذل������ك  يف  م���ع���ت���م���دة 
مبقومات  لنف�شها  وحمتفظة  ذات��ي��ة 
ال����ش���ت���ق���رار امل������ايل وال���ن���ق���دي وهو 
على  م��ت��ف��ردة  م��رت��ب��ة  يف  ي�شعها  م��ا 

م�شتوى املنطقة والعامل .
وا�شاف معاليه اإن اقت�شادنا الوطني 
مكانة  ال����راه����ن  ال����وق����ت  يف  ي��ح��ت��ل 
مقارنته  مت����ت  �����ش����واء  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
التجمعات  اأو  املتقدمة  بالقت�شادات 
ال��ك��ربى ع��ل��ى م�شتوى  الق��ت�����ش��ادي��ة 
احلال  بطبيعة  املكانة  وه��ذه  ال��ع��امل 
املقومات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
فهي ل تقت�شر على موقعه كاقت�شاد 
الذاتي فقط  النمو  ق��ادر على  وطني 
ائتمانية  ج�������دارة  ذي  اق���ت�������ش���اد  اأو 
وق���واع���د م��ال��ي��ة ون��ق��دي��ة م��ت��ي��ن��ة اأو 
اقت�شاد ميتلك قطاعات غري نفطية 
مزدهرة اأو حتى كمنتج رئي�شي مل�شادر 
جميع  ميتلك  اقت�شاد  لكنه  الطاقة 
اإىل  يتمتع  اإنه  بل  املقومات معا  هذه 
جانب ذلك بقيادة طموحة و�شيا�شات 
متوازنة  ومالية  ونقدية  اقت�شادية 
وان���ف���ت���اح ف��ع��ال وغ����ري حم����دود على 
للمزيد  يوؤهله  ال���ذي  الأم���ر  اخل���ارج 
من التقدم والرتقاء واكت�شاب املزيد 
القت�شادي  ال��ن��ظ��ام  يف  الأدوار  م��ن 

العاملي يف امل�شتقبل.
واأو�شح معاليه ان ما توؤكده املوؤ�شرات 
ومتانة  قوة  الدولية حول  والتقارير 
اقت�شادنا  ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  وح���ي���وي���ة 
ال��وط��ن��ي ي��ت��واف��ق م��ع ف��ح��وى ر�شالة 
ا�شتعر�شها  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��اد  ح��ال��ة 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ا���ش��ه��ر ���ش��اح��ب  ق��ب��ل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي - رعاه اهلل - والتي اأبرزت 
ب���دوره���ا ع����ددا م���ن م��ق��وم��ات القوة 
الإماراتي  الق��ت�����ش��اد  ميتلكها  ال��ت��ي 
اأ�شا�شي يف متكينه من  وك��ان لها دور 
التنمية  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ق��دم��ا  امل�����ش��ي 
اإقليميا  التحديات املحيطة به  برغم 

مليار   127.3 ن��ح��و  ب��ل��غ  ب��ال��دول��ة 
دره����م يف ن��ه��اي��ة ال���ع���ام امل��ا���ش��ي وهو 
�شناعية  من�شاأة   6041 على  م��وزع 
عامل..   433939 ف��ي��ه��ا  ي��ع��م��ل 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ان  اإىل  م�����ش��ريا 
يعد حمركا رئي�شيا يف اأداء القت�شاد 
ال��وط��ن��ي وحم���ورا مهما م��ن حماور 
الدخل..  م�����ش��ادر  وت��ن��وي��ع  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ح���ي���ث ت���ق���در م�����ش��اه��م��ة ال���ق���ط���اع يف 
الناجت املحلي الإجمايل بحوايل 14 
ب��امل��ائ��ة وه��ي يف ازدي����اد م��ط��رد. ومن 
ال�شتثمار  ح��ج��م  م�شاعفة  امل��ت��وق��ع 
ال�شنوات  خ��لل  ب��ال��دول��ة  ال�شناعي 
اخلم�س املقبلة مع موا�شلة م�شاريع 
امل�شتوى  على  ���ش��واء  التحتية  البنية 
الحتادي اأو داخل كل اإمارة اإذ ت�شهد 
الدولة العمل على عدد من امل�شاريع 
�شناعية  مناطق  تطوير  م��ن  ���ش��واء 
�شخمة  م�شاريع  اإط��لق  اأو  متكاملة 
للطرق واإر�شاء �شبكة نقل مبوا�شفات 
عاملية اإىل جانب قطار الحتاد الذي 
ال�شكنية  املراكز  اأه��م  رب��ط  �شاأنه  من 
نقل  ب�شبكة  ال��دول��ة  يف  وال�شناعية 
ف�شل  منا�شبة..  تكاليف  ذات  اآم��ن��ة 
ع���ن رب��ط��ه��ا ع��ل��ى امل���وان���ئ م���ا يخلق 
تداول  تخدم  فعالة  لوج�شتية  بيئة 
املواد  نقل  م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة  العمليات 
اخلام وم�شتلزمات الإنتاج ويف املقابل 
�شهولة انتقال ال�شلع واملنتجات �شواء 
داخل ال�شوق املحلي اأو ارتباطا بحركة 
الت�شدير وال�شترياد عرب �شبكة نقل 
متكاملة برا وبحرا وجوا.. وذلك اإىل 
ال�شرتاتيجي  ال��دول��ة  موقع  جانب 
ولوج�شتيا  يجعلها مركزا جتاريا  ما 

غري  ال����ق����ط����اع����ات  اأن  والح�����������ش�����اء 
على  يزيد  مبا  ت�شهم  باتت  النفطية 
ثلثي الناجت املحلي الإجمايل للدولة 
حالة  ال��ر���ش��ال��ة  اأ����ش���ارت  ك��م��ا  الآن.. 
القطاعات  ه���ذه  اأن  اإىل  الق��ت�����ش��اد 
لتحفيز  الرئي�شي  امل�شدر  اأ�شبحت 
الدولة  يف  الكلي  القت�شادي  النمو 
ال���ذي يبلغ ف��ي��ه معدل  ال��وق��ت  ف��ف��ي 
النمو الكلي 4.6 يف املائة فاإن النمو 
�شجل  النفطية  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

نحو 8.1 يف املائة يف العام 2014.
التي  الباهرة  والف�شل يف الإجن��ازات 
حققتها الدولة خا�شة على ال�شعيد 
الفذة  الروؤية  اإىل  يرجع  القت�شادي 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
حيث  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ت��ف��اخ��ر ال��ي��وم دول���ة الإم������ارات ببناء 
واأحد  املنطقة  اقت�شاد يف  اأك��رب  ثاين 
وتناف�شية  ق���وة  الق��ت�����ش��ادات  اأك����رب 
امل�شتويني  على  وديناميكية  وحيوية 

القليمي والعاملي.
وو�����ش����ل ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الج���م���ايل 
درهم  مليار   1466.9 اىل  للدولة 
2014 بالأ�شعار اجلارية..  العام  يف 
الجمايل  املحلي  الناجت  �شجل  فيما 
مليار   1154.8 الثابتة  ب��الأ���ش��ع��ار 
بلغت  2014 ح��ي��ث  ال��ع��ام  دره���م يف 
املحلي  ال�����ن�����اجت  يف  ال���ن���م���و  ن�������ش���ب���ة 
املائة  يف   4.6 الإج���م���ايل  احل��ق��ي��ق��ي 
واملتوقع ان تراوح ن�شبة النمو خلل 

العام 2015 بني 3 و3.5 باملئة.
القت�شادية غري  القطاعات  وحققت 
2014 منوا قويا  النفطية يف العام 

وعامليا. واكدت الر�شالة التي وجهها 
باكرا  ا���ش��ت��ع��دت  الإم�����ارات  اأن  ���ش��م��وه 
العاملية  القت�شادية  لل�شيناريوهات 
القادرة  القت�شادية  �شيا�شاتها  وبنت 
على مواكبتها حيث نوعت اقت�شادها 
ال��ن��ف��ط وب���ن���ت علقات  ب��ع��ي��دا ع���ن 
القت�شادية  ال���ق���وى  م���ع  م���ت���وازن���ة 
العاملية كافة وتبنت �شيا�شة تقوم على 
النفتاح الفعال على العامل اخلارجي 
���ش��اع��د ام��ت��لك ه���ذه املقومات  وق���د 
اأقوى  وحتقيق  العقبات  تخطي  على 
 2014 ع���ام  يف  ل���ه  اق��ت�����ش��ادي  اأداء 
و���ش��ي��ك��ون ق����ادرا ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة هذا 

الأداء القوي يف امل�شتقبل.
كما اأكدت الر�شالة اأن دولة الإمارات 
النفطية يف  ال����دول  اأوائ�����ل  ت��ع��د م��ن 
العامل التي اهتمت بتنويع اقت�شادها 
ب���ع���ي���دا ع����ن ال���ن���ف���ط واجت����ه����ت اإىل 
ت��و���ش��ي��ع ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة يف 
ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات الأخ����رى منها 
وال�شياحة  والتجارة  التحتية  البنى 
وامل�شرفية  امل����ال����ي����ة  واخل������دم������ات 
وال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة ف�������ش���ل عن 
وقد  والدقيقة  التحويلية  ال�شناعة 
تو�شع  اأن  ذل����ك  ب��ف�����ش��ل  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
القواعد الإنتاجية يف هذه القطاعات 
الوطني  اق���ت�������ش���اده���ا  جت���ع���ل  واأن 
معتمدا عليها ب�شكل كبري �شواء تعلق 
النمو  وحتفيز  ال��دخ��ل  بتوليد  ذل��ك 
العمل  فر�س  بتوليد  اأو  القت�شادي 

اجلديدة.
وزارة  عن  ال�شادرة  البيانات  وت�شري 
ب��ي��ان��ات وتقارير  وك��ذل��ك  الق��ت�����ش��اد 
للتناف�شية  الحت�������ادي�������ة  ال���ه���ي���ئ���ة 

بالأ�شعار  الجمايل  املحلي  الناجت  يف 
امل��ائ��ة.. وبلغت  8.1 يف  بلغ  اجل��اري��ة 
النفطية  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات  م�شاهمة 
يف القت�شاد الوطني 68.6 يف املائة 
من الناجت املحلي الجمايل بالأ�شعار 
ان  و يتوقع   2014 العام  الثابتة يف 
امل��ائ��ة يف  80 يف  ال��ن�����ش��ب��ة اىل  ت�����ش��ل 
املكثف  ال�شتثمار  ع��رب   2021 ع��ام 
وال�شياحية  ال�شناعية  القطاعات  يف 
والنقل اجلوي والبحري وال�شترياد 
لدعم  ب��الإ���ش��اف��ة  الت�شدير  واإع�����ادة 
كافة الأن�شطة القائمة على القت�شاد 
يف  ال�شناعة  قطاع  ويحظى  امل��ع��ريف. 
القيادة  م���ن  ك��ب��ري  ب��دع��م  الإم�������ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ر���ش��ي��دة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة -حفظه اهلل- وي�شكل القطاع 
ال�شناعي اأحد اأهم مكونات القت�شاد 
يف الإم�����ارات وي��ح��اف��ظ ه���ذا القطاع 
على وترية منو عالية تتعزز باطراد 
وما زال القطاع ال�شناعي يف الدولة 
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة م�����ش��اه��م��ت��ه يف 
الناجت الإجمايل املحلي والتي تقارب 
مر�شحة  ن�شبة  وه���ي  ب��امل��ائ��ة   15 ال���� 
القادمة..  ال�����ش��ن��وات  خ��لل  ل��ل��زي��ادة 
القطاعات  ب��ع�����س  ل���و����ش���ول  ن���ظ���را 
حتقيق  م�شتويات  اإىل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الأه������داف وت��وق��ع حت���ول امل��زي��د من 
ال�شناعي  القطاع  اإىل  ال�شتثمارات 
اأظهرت  وال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ب��اأن�����ش��ط��ت��ه 
وم�شتقرة  م��ه��م��ة  وزي�������ادات  ت���ط���ورا 

خلل الفرتة املا�شية.
وقال معايل الوزير املن�شوري اإن راأ�س 
ال�شناعية  املن�شاآت  يف  امل�شتثمر  امل��ال 

الإمارات بداأت منذ مدة جتني ثمار �سيا�سة التنويع القت�سادي

املن�صوري: كل املوؤ�صرات والتقارير الدولية املتخ�ص�صة توؤكد قوة اقت�صاد الدولة ومتانته

اقت�ساد الدولة يتميز بقوة وتنوع اأك�سبتاه مناعة يف مواجهة املتغريات الطارئة التي حتدث ومنها انخفا�س اأ�سعار النفط 
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املال والأعمال

اآل  �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل " �شباق كاأ�س اليوم الوطني 
اأقيم  وال���ذي  م��رتا  كيلو   120 مل�شافة  ل��ل��ق��درة 
يف  للقدرة  العاملية  الإم���ارات  بقرية  ام�س  �شباح 
بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  بح�شور  الوثبة 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ  بن را�شد 
طحنون بن زايد اآل نهيان نائب م�شت�شار الأمن 
ال��وط��ن��ي و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي����د اآل 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الرئا�شة.
واأقيم ال�شباق بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان وبتنظيم نادي اأبوظبي للفرو�شية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق��ري��ة الإم�����ارات ال��ع��امل��ي��ة للقدرة 
بالوثبة وبرعاية ومب�شاركة 120 فار�شا وفار�شة 
م�شتوى  على  واأن��دي��ة  الإ�شطبلت  خمتلف  من 

ال����دول����ة. ح�����ش��ر ال�����ش��ب��اق ���ش��ع��ادة ن����ورة خليفة 
رئي�شة  العام  الن�شائي  الإحت��اد  ال�شويدي مديرة 
احتفاء  وياأتي تنظيمه  الن�شائية  الريا�شة  جلنة 
120 من  فيه  وي�شارك   44 ال�  الوطني  باليوم 
الإ�شطبلت  م��ن  وال��ف��ار���ش��ات  ال��ف��ر���ش��ان  نخبة 
دفع  11�شيارة  ر���ش��د  ومت  ال��دول��ة  يف  املختلفة 

رباعي جوائز عينية للفائزين.
وانتزع الفار�س خليفة علي خلفان اجلهوري من 
ا�شطبلت الوثبة الكاأ�س الغالية حني قاد اجلواد 
مينوت باإ�شراف علي خلفان اجلهوري و�شجل زمنا 
اجماليا قدره 4:20:05 �شاعة ومبعدل �شرعة 
املركز  يف  حلت  فيما  لل�شاعة  كلم   27.68 بلغ 
على  فالنتني  ميفي  الفرن�شية  الفار�شة  الثاين 
العرطي  مل��ب��ارك  بن�س  دو  زينيث  اجل���واد  �شهوة 
ومتكنت من قطع امل�شافة يف 4:20:06 �شاعة 
ومبعدل �شرعة بلغ 27.68 كلم لل�شاعة. وجاء 

يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال��ف��ار���س ع��ب��داهلل غ��امن املري 
 3 "جوران العلم" لإ�شطبلت فزاع  على �شهوة 
�شاعة ومبعدل   4:21:50 زمنا قدره  م�شجل 

�شرعة بلغ 27.49 كلم لل�شاعة.
ن��ورة خليفة  �شعادة  قامت  ال�شوط  و عقب ختام 
عام  مدير  النعيمي  �شلطان  وع��دن��ان  ال�شويدي 
ن����ادي اب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��رو���ش��ي ود.ع���ب���داهلل الري�س 
مدير عام الر�شيف الوطني ولرا �شوايا املدير 
التنفيذي ملهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
لأكادمييات  ال����دويل  الحت����اد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شباقات اخليل "ايفهرا" رئي�شة جلنة ال�شباقات 
عبداهلل  "افهار" وحم��م��د  ال����دويل  الحت����اد  يف 
ممثل  ع��ودة  و�شلطان  لل�شيارات  امل�شعود  ممثل 
ال�����ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة لإن���ت���اج وت�����ش��وي��ق الع���لف 
باملراكز  ال��ف��ائ��زي��ن  الب��ط��ال  بتتويج  وال��دق��ي��ق 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاد  الأوىل.  الثلثة 

زايد اآل نهيان بالنجاح التنظيمي الكبري لل�شباق 
الذي �شهد تناف�شا قويا بني الفر�شان امل�شاركني 
وال��ذي��ن ب��ذل��وا ج��ه��ودا كبرية م��ن اأج��ل التتويج 
�شباقات  اأن  اإىل  �شموه  .. م�شريا  الغايل  باللقب 
القدرة يف الإمارات لها مكانتها الكبرية لدى كل 
الوطني  اليوم  كا�س  بطولة  وتت�شدر  الفر�شان 
امل�شهد دائما مبكانتها الغالية يف نفو�س  للقدرة 

اجلميع.
واأكد اأن كا�س اليوم الوطني للقدرة اليوم انطلق 
ياأخذ  ب��داأ بعد ذلك  و  الأوىل  �شريعا يف مراحله 
قويا  و  ناجحا  ك��ان يف جممله  و  اأب��ط��اأ  ���ش��رع��ات 
و�شهد تناف�شا بني الفر�شان امل�شاركني .. م�شريا 
اإىل اأن الفار�س عليه مهمة كبرية يف ادارة ال�شباق 
به  الن��دف��اع  وع���دم  اخل��ي��ل  ال�شيطرة على  ع��رب 
اأكرث مما هو مطلوب واأن يحافظ على ال�شرعات 

و يتبع ا�شرتاتيجية مدربيه.

واأ�شاف �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان اإن 
لقاءات  ال��دويل ومن خلل  بالحتاد  امل�شووؤلني 
واداء  التنظيم  ع��ن  را����ش���ون  ودائ���م���ة  م�����ش��رتك��ة 

الفر�شان وي�شيدون ب�شباقات القدرة.
الفر�شان  ب���ني  ق����وي  حت���د  ال�����ش��ب��اق  اإن  وق�����ال 
اأن��ه �شيكون لدينا  واخ��ت��لف الأر���ش��ي��ات م��وؤك��دا 
م���درب���ون ل��دي��ه��م اب�����داع و اب���ت���ك���ارات ج���دي���دة و 
مهارات متنوعة وهذا يف �شالح فرو�شية المارات 

ويف النهاية نحن الفائزون.
واإ�شطبلت  الوثبة  ا�شطبلت  اأن  �شموه  واأك���د 
التي  القوية  ال�شطبلت  م��ن  ت��ع��دان  اجل��زي��رة 
امل���راك���ز الأوىل ورغ����م كل  ت��ن��اف�����س دائ���م���ا ع��ل��ى 
دائما  فهي  وامل�شافات  الر�شية  يف  الخ��ت��لف��ات 

ت�شعى للفوز والنت�شارات.
وهناأ �شموه البطل خليفة اجلهوري على الإجناز 
ب��ال��ك��اأ���س الغالية  ب���ف���وزه  ال����ذي ح��ق��ق��ه  ال��ك��ب��ري 

متمنيا دوام التوفيق لفر�شان اإ�شطبلت الوثبة 
يف ال�شباقات املقبلة.

�شيطر  ق��د  ال�شباق  م��ن  الوىل  امل��رح��ل��ة  وك��ان��ت 
انطلقة  على  املعتدلة  وال�شرعة  الهدوء  عليها 
كيلومرتا   40 م�شافتها  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اق 
على  و�شيطرتهم  ال��ف��ر���ش��ان  ث��ق��ة  جليا  وو���ش��ح 
العنان  اط��لق  وع��دم  خططهم  لتنفيذ  اخليول 
الأم���ور. و مل تتجاوز  لها حتى ل يفقدوا زم��ام 
27 ك��ل��م/ ���ش��اع��ة يف هذه  ال�����ش��رع��ة ح��اج��ز ال������ 
امل��رح��ل��ة وه����ذا ع��ل��ى غ���ري ال���ع���ادة يف م��ث��ل هذه 
ال�شباق ويعطي ذلك ا�شارة اىل اأن هناك حر�شا 
ال�����ش��دارة م��ن اجلميع الم���ر الذي  ك��ب��ريا على 
يعني احلفاظ على لياقة اخليل. و ا�شتطاع نحو 
98 فار�شا وفار�شة اكمال ال�شباق من بني 126 
عدد امل�شاركني ومل يتجاوز الفارق بني اخلم�شة 

الأوائل اأجزاء من الثانية. 

حممـــد بن را�صــد ي�صهـــد �صبــاق كـــاأ�س اليـــوم الوطنــي للقــدرة

�شحيفة  قالت 
تيفو  ر يبو د
 ، نية �شبا لإ ا
ن�������ادي  اإن 
ن�ش�شرت  ما
ي��������ون��������اي��������ت��������د 
الإجن������ل������ي������زي، 

ملفاجاأة  ي��ح�����ش��ر 
الثقيل،  العيار  م��ن 
وه������ي ال���ت���ع���اق���د مع 
الأرجنتيني ليونيل مي�شي، 

حيث  �شيلفا،  دا  ن��ي��م��ار  وال���ربازي���ل���ي 
اإ�شرتليني،  جنيه  مليون   350 خ�ش�س 

ل�شم جنمي بر�شلونة الإ�شباين.
ت��وؤك��د رغبة  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال�شحف  وم��ازال��ت 

ف��ان ج��ال، يف �شم  م��درب م��ان يونايتد، لوي�س 
ا. مهاجم البار�شا لوي�س �شواريز اأي�شً

العر�س  ت���ق���دم  مل  ي��ون��اي��ت��د  اإدارة  اأن  وي���ب���دو 
اأكد يف لقاء �شحفي منذ يومني،  ل�شواريز، لأنه 

اأنه لن يرتك البار�شا حتى لو ح�شل على ثلثة 
اأ�شعاف راتبه احلايل.

ولكن التقارير توؤكد عدم تخلي النادي الكتالوين 
اإىل  العر�س  و�شل  لو  حتى  نيمار،  اأو  مي�شي  عن 

ن�شف مليار يورو.
وقالت ال�شحيفة، اإن اإدارة ال�شياطني احلمر تدر�س 
���ش��م ال��ث��ن��ائ��ي، وا���ش��ت��ع��ج��ال الأم�����ور، لأن����ه ح�شب 
اأن يعاين  البار�شا على و�شك  اأن فريق  اعتقادهم 
من انهيار مايل، �شيدفعه لبيع اأحد لعبيه الكبار 

يف الفرتة القادمة.

يونايتد ير�صد 350 مليون ل�صم مي�صي ونيمار
ا�ستبعاد اأندية العراق والكويت و�سوريا وُعمان والبحرين ولبنان 

االحتاد االآ�صيوي يك�صف تفا�صيل الن�صخة املقبلة لدوري االأبطال
املقبل  ي��وم اخلمي�س  ال��ق��دم  الآ���ش��ي��وي لكرة  يجري الحت���اد 
املوافق 10 دي�شمرب يف العا�شمة املاليزية كوالملبور، مرا�شم 
جي  ب��ي  فندق  يف   2016 اآ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  قرعة  �شحب 

هيلتون.
وتوج قواجنت�شو ايفجراند ال�شيني بلقب دوري اأبطال ا�شيا 
0/1 يف  ال��ع��ام بعدما تغلب على الأه��ل��ي الإم��ارات��ي  ه��ذا 

جمموع مباراتي الذهاب والإياب.
واأعلن الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم نظام �شحب القرعة، 
التمهيدية  ب���الأدوار  اخلا�شة  التفا�شيل  كافة  وكذلك 

من البطولة والأندية امل�شاركة.
وتقام مناف�شات الدور التمهيدي ملنطقة غرب اآ�شيا 
يوم 9 فرباير املقبل من خلل اإقامة اأربع مباريات 
ال��وح��دات الأردين،  ال�����ش��ع��ودي م��ع  جتمع الحت���اد 
ون��ف��ط ط��ه��ران الإي������راين م��ع اجل��ي�����س القطري، 
وب��ون��ي��ودك��ور الأوزب���ك���ي م��ع ال�����ش��ب��اب الإم���ارات���ي، 

واجلزيرة الإماراتي مع ال�شد القطري.
ويف منطقة �شرق اآ�شيا، تقام مناف�شات الأدوار التمهيدية 
27 يناير و2 فرباير  اأي��ام  على ث��لث م��راح��ل، وذل��ك 
ال��دور الأول فتقام  اأما اجلولة الأوىل من  و9 فرباير. 
يومي 23 و24 فرباير، على اأن يتاأهل فريقان من كل 

جمموعة اإىل دور ال� 16
املجموعات  دور  يف  امل�شاركة  الأندية  توزيع  يتم  و�شوف 
من  املجموعات  ت��ك��ون  بحيث  جم��م��وع��ات،  ث��م��اين  على 
اأما اخلام�شة  اآ�شيا،  الأوىل وحتى الرابعة ملنطقة غرب 
وحتى الثامنة ل�شرق اآ�شيا، و�شيتم �شحب القرعة بحيث 

ل تلعب اأندية من ذات الدولة يف نف�س املجموعة.
التمهيدية  الأدوار  يف  امل�شاركة  الأن��دي��ة  قائمة  وت�شم 
طهران  ونفط  ال�شعودي  ج��دة  احت��اد  اآ�شيا  غ��رب  م��ن 
وال�شباب  واجلزيرة  الوزبكي  وبونيودكور  الإي��راين 
القطريني  واجل���ي�������س  وال�������ش���د  الإم����ارات����ي����ني 

والوحدات الأردين.
ال���ع���راق من  اأن���دي���ة  ا���ش��ت��ب��ع��اد  ومت 
امل�شاركة يف البطولة ب�شبب الإخفاق 
يف حتقيق معايري ترخي�س الأندية 
من  الكويت  اأن��دي��ة  ا�شتبعاد  مت  كما 
املفرو�س على  الإيقاف  ب�شبب  امل�شاركة 
احت���اد ال��ك��رة ال��ك��وي��ت��ي م��ن ق��ب��ل الحتاد 

الدويل للعبة )فيفا(.

ونف�س احلال بالن�شبة لأندية عمان التي مت ا�شتبعادها ب�شبب 
الإخفاق يف حتقيق معايري ترخي�س الأندية.

ولنف�س ال�شبب مت ا�شتبعاد اأندية البحرين ولبنان و�شورية 
من امل�شاركة يف البطولة.

و�شمت قائمة الأندية امل�شاركة يف الأدوار التمهيدية لدوري 
اأبطال ا�شيا من �شرق اآ�شيا بوهاجن �شتيلرز الكوري اجلنوبي 
واملمثل الرابع لليابان واأديليد يونايتد الأ�شرتايل و�شنغهاي 
ا�س اآي بي جي، و�شاندوجن لونينج ال�شينيني ومواجن ثوجن 
يونايتد التايلندي بجانب املمثل الثالث لتايلند وهانوي 

الفيتنامي.
من  ا�شيا  اأبطال  ل��دوري  التمهيدية  الأدوار  يف  ي�شارك  كما 
من  يونايتد  وياجنون  ك��وجن  ه��وجن  من  كيت�شي  اآ�شيا  �شرق 
باجان  وم��وه��ون  امل��ال��ي��زي  التعظيم  دار  ج��وه��ور  و  ميامنار 

الهندي وتامبينز روفرز ال�شنغافوري.
الإيقاف  ب�شبب  امل�شاركة  اأندوني�شيا من  اأندية  ا�شتبعاد  ومت 

املفرو�س على اأندوني�شيا من الفيفا.
لدوري  املجموعات  دور  يف  امل�شاركة  ال��ف��رق  قائمة  و�شمت 
الأب��ط��ال م��ن غ��رب اآ���ش��ي��ا.. الن�شر وال��ه��لل والأه��ل��ي من 
ال�شعودية وفولد �شيباهان وزوباهان وتراكتور �شازي تربيز 
اوزبك�شتان  من  ولوكوموتيف  ونا�شاف  وباختاكور  اإي��را  من 
والن�شر والعني من الإمارات وخلويا القطري بجانب الفرق 

الأربعة الفائزة من الدور التمهيدي.
لدوري  املجموعات  دور  يف  امل�شاركة  ال��ف��رق  قائمة  و�شمت 
الأبطال من �شرق اآ�شيا : ت�شونبوك هيونداي موتورز، �شيول، 
وثلثة  اجلنوبية  كوريا  من  وينغز  بلو  �شام�شوجن  و�شوون 
فرق من اليابان مل تتحدد بعد وملبورن فيكتوري و�شيدين 
�شاينتي  وجياجن�شو  ايفرجراند  وقواجنت�شو  اأ�شرتاليا  من 
من ال�شني و بوريرام يونايتد التايلندي و بيكامك�س بينه 
الدور  من  الفائزة  الأربعة  الفرق  بجانب  فيتنام  من  دوجن 

التمهيدي.
وتقام اجلولة الأوىل لدور املجموعات يومي 23 و24 �شباط 
واجلولة  مار�س  اآذار  و2   1 يومي  الثانية  واجلولة  فرباير 
الثالثة يوم 15 و16 اآذار مار�س واجلولة الرابعة يومي 5 
و6 ني�شان اأبريل واجلولة اخلام�شة يومي 19و20 ني�شان 

اأبريل واجلولة ال�شاد�شة يومي 3 و4 اأيار مايو.
وتقام مناف�شات ذهاب دور ال�16 يومي 17 و18 مايو وتقام 
جولة الإياب يومي 24 و25 مايو فيما تقام مناف�شات ذهاب 
الإياب  وتقام جولة  �شبتمرب  و14   13 يومي  الثمانية  دور 
ال��دور قبل  �شبتمرب وجت��رى مناف�شات ذه��اب  20 و21  يف 
النهائي يومي 18 و19 اأكتوبر وتقام جولة الإياب يف 25 
و26 اأاأكتوبر على اأن تقام مناف�شات الدور النهائي يوم 19 

نوفمرب وتقام جولة الإياب يف 26 من ال�شهر ذاته.

دب����ا احل�شن  ن����ادي  ن��ظ��م  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة   برعاية جم��ل�����س 
�شعار  للم�شي حتت  الثاين  ماراثون دبا احل�شن  الثقايف  الريا�شي 
2015/12/4  وذلك  اجل��م��ع��ة  الول  ام�����س  ���ش��ح��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
�شمن الحتفالت باليوم الوطني  ال� 44 للدولة حيث �شارك فيه 
املواطنني واملقيمني من جميع اجلن�شيات والفئات ال�شنية املتواجدة 
املاراثون من  انطلق  وقد   ، املجاورة  واملناطق  دبا احل�شن  مبدينة 
اأمام الديوان الأمريي بدبا احل�شن واختتم داخل م�شمار النادي ، 
وقد فاز الإماراتيني حمد ح�شن جا�شم و�شامل حممد �شفر و�شالح 

عبيد حبيب باملراكز الأوىل  يف الفئات ال�شنية  الأ�شبال والنا�شئني 
وال�شباب يف حني فاز امل�شري ال�شعيد رم�شان عبد ال�شلم باملركز 

الأول يف فئة الكبار . 
ويف اخلتام قام جا�شم �شليمان دروي�س اأمني ال�شر امل�شاعد ؛رئي�س 
اللجنة الثقافية املجتمعية وعلي �شكران حممد عبيد نائب رئي�س 
املالية  اجل��وائ��ز  ب��ت��وزي��ع  ال��ن��ادي  ع��ام  م��دي��ر  ؛  الريا�شية  اللجنة 
الأ�شبال  فئات  يف  الأوىل  الثلثة  املراكز  اأ�شحاب  على  والكوؤو�س 

والنا�شئني وال�شباب والكبار .

نـــادي دبـــا احل�صــن يقيـــم ماراثــــون 
الريــــا�صــــة �صحــــة 

تدخل الأندية الأوروبية يف نهاية ال�شنة �شوقا جديدة 
ل��لن��ت��ق��الت ب��ح��ث��ا ع��ن ت��رم��ي��م ���ش��ف��وف��ه��ا ب��ع��د ن�شف 
معاجلة  تتطلب  ع��ي��وب��ا  البع�س  ل���دى  اأظ��ه��ر  م��و���ش��م 
فورية للتناف�س على الألقاب يف الن�شف الثاين اأو بحثا 

عن تعزيز مكانتها احلالية .
وف�شلت عدة �شفقات يف ال�شيف املا�شي ل�شم لعبني 
ب�شبب  اأو  ف��رق��ه��م  رف�����س  ب�شبب  الن��ت��ق��الت  ���ش��وق  يف 
موقف  يف  نف�شه  بع�شهم  وي��ج��د  اللعبني  اخ��ت��ي��ارات 
كما   ، حاليا  ال�شوق  يف  وقيمته  م�شتواه  لرتاجع  ح��رج 
املو�شم نف�س م�شتوى  اأن عدة لعبني مل يقدموا هذا 

املو�شم املا�شي ومهددين مبغادرة فرقهم .
يف  قيمتهم  ف��ق��دوا  ال���ذي  اللعبني  اأب���رز  ون�شتعر�س 

�شوق النتقالت :
 الكولومبي رادميل فالكاو

بعد مو�شم اإعارة لفريق مان�ش�شرت يونايتد حاولت عدة 
فرق جلبه يف ال�شيف املا�شي لكن ت�شبث فريق موناكو 
معارا  اإجن��ل��رتا  يف  ال��ب��ق��اء  يف�شل  جعله  ك��ب��ري  مببلغ 
وي�شتعد  مو�شم  ن�شف  يف  �شيئا  يقدم  ومل  لت�شيل�شي 
للعودة لفريقه الفرن�شي الذي يرغب يف التخل�س من 
راتبه ال�شنوي املرتفع وقد يقبل اإعارته جمانا لفريق 

اأوروبي .
 الإ�سباين مارتني مونتويا

حاول بكل الطرق الهروب من جحيم دكة البدلء يف 
واإيطاليا  اإ�شبانيا  يف  مقنعة  عرو�شا  ورف�س  بر�شلونة 
للعب يف  اأ�شا�شي  مكان  بحثا عن  اأن��رت ميلنو  واختار 
اأك��رث يف دك��ة بدلء  ب��رودة  اإ�شبانيا لكنه وج��د  منتخب 
الفريق الإيطايل ويبحث عن فر�شة جديدة يف ال�شتاء 
املو�شم  ل�شتكمال  لرب�شلونة  يعود  وق��د  �شعبة  تبدو 

خارج ح�شابات لوي�س اإنريكي .
 الكامريوين األيك�س �سونغ

عمل امل�شتحيل للبقاء يف وي�شت هام يونايتد معارا من 
الآم��ال وغاب  الإ�شابات ق�شت على كل  بر�شلونة لكن 
،و�شيندم على ت�شييع عدة  ب�شكل ملحوظ  عن فريقه 
اإ���ش��ب��ان��ي��ا واإجن���ل���رتا ع��ر���ش��ت عليه يف  ف��ر���س للعب يف 

ال�شيف املا�شي .
 الإ�سباين دييغو كو�ستا

ال������دويل الإ����ش���ب���اين م���ع احلكام  اأ���ش��ب��ح��ت م�����ش��اك��ل 
من  اأك��رث  ت�شيل�شي  يف  الربتغايل  ومدربه  واملناف�شني 
اأهدافه ،وبعد مو�شم اأول جيد ي�شتعد للمغادرة ورمبا 
بديل  الإجنليزي  الفريق  وجد  لو  القادم  ال�شتاء  من 

منا�شبا وقد يعود لإ�شبانيا جمددا .
 التوغويل اإميانويل اأديبايور

توتنهام  مع  ودي  ب�شكل  اإنهاء عقده  مند  فريق  ب��دون 
مع ا�شتمرار ح�شوله على راتبه ال�شهري لغاية تعاقده 
مع فريق جديد ، ويبحث املهاجم التوغويل عن فر�شة 
للعب ومل يجد فريقا ي�شمه و�شيكون املريكاتو القادم 
نهاية  يعتزل يف  وق��د  للملعب  للعودة  اأخ��رية  فر�شة 

ال�شيف القادم اأو الرحيل لبطولت اأقل م�شتوى .
 الهولندي اإبراهيم اأفيلي

تعاقد  لرب�شلونة  ال�شابق  واللعب  الهولندي  الدويل 
انتقال حرة لكنه مل يجد  مع �شتوك �شيتي يف �شفقة 
يف  �شالته  يجد  وق��د  الرحيل  يف  ويفكر  ر�شميا  مكانا 
اإيطاليا حيث ترغب فرق يف �شمه لكن ثمنه يف �شوق 

النتقالت تراجع كثريا .
 الغاين كيفن بواتينغ

الأملاين  بايرن ميونيخ  و�شقيق مدافع  الغاين  ال��دويل 
دون فريق وف�شل يف النتقال للدوري ال�شعودي ب�شبب 
وفريق  للملعب  ال��ع��ودة  يف  ،وي��رغ��ب  �شحية  م�شكل 
وحيد م�شتعد للتعاقد معه هو ميلن الإيطايل فريقه 

ال�شابق ب�شرط تغيري الكثري من �شلوكه .

جنوم فقدوا قيمتهم يف �صوق االنتقاالت
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الحد  ال��ي��وم  للفرو�شية  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ينظم 
حفل �شباقه الرابع لهذا املو�شم والذي يحتوي 
كاأ�س  وه��ي  الكربى  النادي  بطولت  اأوىل  على 
ن��ه��ي��ان للخيول  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
العربية الأ�شيلة "جروب3" و�شباق كاأ�س اليوم 

الوطني للخيول املهجنة الأ�شيلة.
اأ�شوط  �شتة  م��ن  يتاألف  ال���ذي  ال�شباق  وي�شم 
املخ�ش�س  الوثبة  لكاأ�س  الرابعة  اجلولة  اأي�شا 
لأ���ش��ح��اب الإ���ش��ط��ب��لت اخل��ا���ش��ة وال����ذي يقام 
زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  برعاية مهرجان 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأ�شواط  �شتة  تتناف�س على  77 خيل  مب�شاركة 
مليونا  جل��وائ��زه��ا  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة  ت��ت��ج��اوز 

و140 األف درهم.

وتبلغ الثارة قمتها يف ال�شوط الرابع والرئي�س 
على لقب كاأ�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
مل�شافة  جروب3  ال���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
جلوائز  الإجمالية  القيمة  وتبلغ  مرت   1600

ال�شوط 420 األف درهم.
بثلثة  ليمارتينيل  اإري����ك  ال��ف��رن�����ش��ي  وي��دف��ع 
الدولة  ال�شمو رئي�س  اأق��وى خيول �شاحب  من 
بقيادة  اب��ه��ار  وه��ي  اللقب  بهذا  ال��ف��وز  لتحقيق 
ت��اي��غ او���ش��ي��ه واأب�����و الأب���ي�������س ب��ق��ي��ادة جريالد 
افرين�س واآر بي �شموكيت ريت�س بقيادة خو�شيه 
نا�شر  ب��اإ���ش��راف  ارمي  ي�شارك  فيما  �شانتياجو 
اىل  اإ���ش��اف��ة  مولني  ريت�شارد  وب��ق��ي��ادة  �شمريي 
اإرن�شت اورتيل وبقيادة  ايه اف �شنادك باإ�شراف 
كري�شتوفر هي�س و ايه كي ادور باإ�شراف اأحمد 

املحريبي وبقيادة روي�شتون فرين�س.
وي��ت��ن��اف�����س ف��ى ال�����ش��وط ال�����ش��اد���س ���ش��ب��اق كاأ�س 
الأ�شيلة  امل��ه��ج��ن��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم 
1600 مرت قوائم والذي تبلغ القيمة  مل�شافة 
فرجت  دره��م  األ��ف   380 جل��وائ��زه  الإجمالية 
كري�شتوفر  وبقيادة  �شلفرتنام  دروب���ا  ب��اإ���ش��راف 
هي�س وب�شكر باإ�شراف اأحمد بن حرم�س وبقيادة 
ميتال  هيفي  اىل  ا���ش��اف��ة  تايليكي  ف��ري��دري��ك 
اأبوظبي  م�شمار  يف  م��رة  لأول  ي�����ش��ارك  ال���ذى 
ب��اإ���ش��راف ���ش��امل ب��ن غ��دي��ر وب��ق��ي��ادة روي�شتون 
�شيمار  �شاتي�س  باإ�شراف  انتنوري  وكذا  فرين�س 
باإ�شراف  و"متاثل"  م��ول��ني  ريت�شارد  وب��ق��ي��ادة 

علي الرايحي وبقيادة تايغ او�شيه.
الراأ�س  ل��ق��ب  ع��ل��ى  الأول  ال�����ش��وط  وخ�����ش�����س 

املبتدئة  الأ���ش��ي��ل��ة  العربية  للخيول  الأخ�����ش��ر 
عمر 3 �شنوات وما فوق مل�شافة 1400 مرت.

ومن اأبرز اخليول امل�شاركة املهرة من الإمارات 
او�شيه  تايغ  وبقيادة  ليمارتينيل  اإريك  باإ�شراف 
جريالد  ب��ق��ي��ادة  ه���وامي  الإ���ش��ط��ب��ل  يف  وزميلها 
افرين�س وكبري الريف باإ�شراف اأحمد احلمادي 

وبقيادة فرناندو جارا.
وت�����ش��ارك يف ال�����ش��وط ال��ث��اين جم��م��وع��ة قوية 
تتناف�س على  امل�����ش��ت��وى  م��ت��ق��ارب��ة  م��ن اخل��ي��ول 
للخيول  املخ�ش�س  العربي  اخلليج  �شباق  لقب 

العربية الأ�شيلة مل�شافة 1600 مرت �شروط.
ويتوقع اأن يقود التناف�س حمزة باإ�شراف اريك 
الريف  و�شتار  او�شيه  تايغ  وبقيادة  ليمارتينيل 
ريت�شارد  وب��ق��ي��ادة  احل���م���ادي  اح��م��د  ب���اإ����ش���راف 

مولني ورباح الريف بقيادة خو�شيه �شانتياجو.
وم�����ن اخل����ي����ول ال���ق���وي���ة يف ال�������ش���وط احل�����ارث 
فريدريك  وب��ق��ي��ادة  ال��ن��ي��ادي  خليفة  ب��اإ���ش��راف 
احل�شرمي  اإب��راه��ي��م  ب��اإ���ش��راف  وغيث  تايليكي 

وبقيادة �شتيفاين مازور.
وي�شهد ال�شوط اخلام�س �شباق اجلولة الرابعة 
من كاأ�س الوثبة للخيول العربية الأ�شيلة عمر 
تكافوؤ  1200 مرت  مل�شافة  �شنوات وما فوق   4
والذي  اخلا�شة  الإ�شطبلت  مللك  واملخ�ش�س 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  ب��رع��اي��ة  ي��ق��ام 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

الأ�شيلة.
القوية  اخل��ي��ول  م��ن  جمموعة  ال�شباق  وي�شم 
والفائزة من قبل اأبرزها ال�شباب باإ�شراف هلل 

العلوي وبقيادة جورج بيكل وزميله وزن بقيادة 
عا�شفة  اف  اي���ه  وال��ف��ر���س  فرين�س  روي�����ش��ت��ون 
بقيادة تايغ او�شيه فيما يدفع املدرب يو�شف بن 
غيلن باجلواد تي ام دي �شي بقيادة كري�شتوفر 
جزيرة  �شباق  الثالث  ال�شوط  وخ�ش�س  هي�س. 
�شنوات   4 الأ�شيلة عمر  العربية  يا�س للخيول 
وت�شارك  تكافوؤ  مرت   1600 مل�شافة  ف��وق  وم��ا 
الأحلان  حملن  اأب��رزه��ا  خيل   12 ال�شباق  يف 
او�شيه  تايغ  وبقيادة  ليمارتينيل  اإريك  باإ�شراف 
باإ�شراف  اي��ه اف مثمون  امل��ه��زوم  واجل���واد غري 
املهريي وبقيادة فرناندو جارا و مناف  م�شبح 
كري�شتوفر  وبقيادة  املحريبي  اأح��م��د  ب��اإ���ش��راف 
رم�شان  حممد  ب��اإ���ش��راف  دال����س  وب��اب��ل  هي�س 

وبقيادة ديفيد روبرت.

ب�شركة  وال�شلمة  ال�شحة  اإدارة  قام فريق من 
ت�شليح  " ن�����ادي  يف  ب��ج��ول��ة  اب���وظ���ب���ي  م���وان���ئ 
ل��لأن��ظ��م��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة " مب���رك���ز ي���ا����س مول 
الفريق  اع�شاء  و�شارك   ، باأبوظبي    التجاري 
البالغ عددهم ع�شرة ا�شخا�س ، مبمار�شة فنون 
يف   متناف�شة   ف���رق  ت�شكيلت  �شمن  ال��رم��اي��ة 
�شاحة املعركة  الرتفيهية ، حيث خا�شوا جتربة 
رماية حقيقية بهدف تنمية روح التناف�س فيما 

بينهم .
واعرب مدير الفريق ال�شيد عبداهلل الها�شمي 
به  يتمتع  ال��ذي  الرفيع  للم�شتوي  �شعادته  عن 
فنون  العالية يف  امل��ه��ارات  بناء  ت�شليح يف  ن��ادي 

الرماية وبناء القدرات ال�شخ�شية لدي الفراد  
الفخر  ع��ل��ي  ي��ب��ع��ث  ت�شليح  ن����ادي  ان  بقوله" 
والع���ج���اب لأن���ه ي��ع��زز ال��رم��اي��ة الح��رتاف��ي��ة ، 
واملواجهة بني فريقني لتعلم الدفاع عن النف�س 

بطريقة ممتعة. 
�شركة  موؤ�ش�س  املطرو�شي  �شامل  ال�شيد   وق��ال 
ت�شليح املالكة لنادي ت�شليح للأنظمة الرتفيهية  
ان��ن��ي ا���ش��ع��ر ب��ال��ر���ش��ا ل���ش��ت�����ش��اف��ة وف���د �شركة 
موانئ ابوظبي والذي مار�س املهارات القتالية 

بروح الفريق الواحد   .
واع�����رب ع���ن ام��ل��ه يف  ت�����ش��ج��ي��ع ال�����ش��ب��اب على 
م��ن خلل   امل��ج��ال  ه��ذا  وتاأهيلهم يف  ال��رم��اي��ة 

تنمية مهارات الرماية يف من�شات الرماية التي 
مت ت�شميمها وفقا لأحدث املوا�شفات العاملية .

الرتفيهي هو  النادي  ه��ذا  ان  املطرو�شي  واك��د 
التخطيط  ومت  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الول 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ت�����ش��ل��ي��ح   ���ش��رك��ة   يف  لت�شميمه 
النادي يرتكز  �شركات عاملية  .. م�شريا ايل ان 
ع��ل��ي م��ب��داأ ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ن��وع��ي��ة والإب�����داع  
ال��ت��ي كانت  ال��رم��اي��ة  ل��لرت��ق��اء بفنون ري��ا���ش��ة 
املحلية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ت��ق��ل��ي��دي��ا  م��رت��ب��ط��ة  دائ���م���ا 
والإ�شلمية وتعترب حتي يومنا هذا  والعربية 
ال��رتاث الوطني ل�شعب دولة  جزءا ا�شيل من 

الإمارات   .

فريق "موانئ اأبوظبي " ميار�س فنون 
الرماية يف نادي "ت�صليح "  

النهائي  الدور قبل  اليوم الحد مباريات  تقام م�شاء 
ل��ب��ط��ول��ة جم��م��ع ال��روي�����س ال�����ش��ك��ن��ي ال��ت��اب��ع ل�شركة 
احتفالت  �شمن  تقام  التي  الغربية  باملنطقة  ادن��وك 
الليلة  يلتقي  حيث   ،44 ال  الوطني  باليوم  ال��ب��لد 
فيما  )ب(  تكرير  فريق  مع  )اأ(  تكرير  �شركة  فريق 
يلعب فريق املغرب العربي مع مدار�س اأدنوك ويتاأهل 
الفائز للعب يف املباراة النهائية اجلماهريية للبطولة 

التي حتدد خلتامها بعد غد الثلثاء بامللعب الرئي�شي 
للمجمع بح�شور عدد من م�شوؤويل ال�شركة احتفال 

بتلك املنا�شبة.
اأم�س الول �شمن  – اختتمت م�شاء  اآخ��ر  من جانب 
احتفالت املجمع باليوم الوطني بطولة روح الحتاد 
البطولة  فعاليات  �شمن  اقيمت  ال��ت��ي  ال�شلة  ل��ك��ره 
وال��ت��ي ا���ش��ف��رت ع��ن ف��وز ف��ري��ق م��دار���س اأدن����وك على 

38/40 بعد مباراة قوية ك�شفت  فريق تكرير )ب( 
بح�شور  وذل��ك  البارزين  اللعبني  من  العديد  عن 
رئي�س واأع�شاء اللجنة الريا�شية املنظمة وقد �شهدت 
اأدنوك  مدار�س  فريق  اختيار لعب  اخلتامية  املباراة 
تتويج  مت  فيما  البطولة  يف  لع��ب  رونالد كاأح�شن 
الفرق الفائزة وجنوم البطولة بالكوؤو�س وامليداليات 

واجلوائز القيمة التي ر�شدت للفريقني.

قبـــل نهـــائــي بطــــولـــة الــرويـــ�س 
للقـــدم تقــام اليـــوم

مواجهــــة بيـــن ابهـــار واأبــو االأبيـــ�س و اريـــم علـــى 
لقــب كـــاأ�س ال�صيـــخ زايــــد بـــن �صلطـــان للخيـــول العربيــــة اليــــوم

بن  ف��لح  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو 
اأب�������و ظبي  وب�����دع�����م م�����ن جم���ل�������س 
الريا�شي تنطلق ع�شر اليوم الحد 
غنتوت  ن������ادي  مب���لع���ب   12-6
والبولو بطولة  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق 
للبولو  الدولية  املفتوحة  الإم���ارات 
لعام 2015 – 2016 يف ن�شختها 
حتى  ت�شتمر  والتي  ع�شر  اخلام�شة 
2015 احلايل  دي�������ش���م���رب   18
باليوم  ال���ب���لد  اح���ت���ف���الت  ���ش��م��ن 
 6 م�شاركة  ت�شهد  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي 
للبولو  النخبة  فرق ممثلة يف فرق 
العربية  اململكة  ومن  الم��ارات  من 
يحمل  وال��ت��ي  ال�شقيقة  ال�شعودية 
 2014 مل���و����ش���م  ال���ذه���ب���ي  ل��ق��ب��ه��ا 
يف  ب��ف��وزه  الب�شطي  غ��ن��ت��وت  ف��ري��ق 
املن�شرم  للمو�شم  النهائية  امل��ب��اراة 
،فيما  ال�شعودي  زي���دان  فريق  علي 
البطولة  بلقب  دري  بن  فريق  ت��وج 
بفوزه   2013 لعام  ع�شرة  الثالثة 
يف نهائي البطولة قبل املا�شية على 
فريق ديزرت بامل. وتتجدد البطولة 
ت��ب��ل��غ جوائزها  ال��ت��ي  امل��و���ش��م  ه���ذا 
مبلغ  النادي  ر�شدها  التي  النقدية 
م�شاركة  ت�شهد  والتي  درهم  مليون 
فرق المارات بقيادة فار�شة العرب 
حممد  ب��ن��ت  م��ي��ث��اء  ال�شيخة  ���ش��م��و 
يلعب  وال���ذي  اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن 
التي ت�شم  الثانية  �شمن املجموعة 
اأب�����و ظ��ب��ي وفريق  ف���ري���ق  ب��ج��ان��ب��ه 
واجلمهور  الأر����س  �شاحب  غنتوت 
ال����ل����ق����ب( يف م���واج���ه���ات  )ح�����ام�����ل 
امام  والث�����ارة،  التناف�س  اإم��ارات��ي��ة 
امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة ف��ت�����ش��م فرق 
دك��ت��ور)اأ( وادري�����س وفريق بن دري 
الماراتي. و�شنفت الفرق امل�شاركة 
يف البطولة مبعدل )14 هاند كاب( 
بهدف  امل�شاركني  اللعبني  لكافة 
اأك���رب ق��در م��ن التكافوؤ بني  ت��وف��ري 
امل�شاركة حيث يتوج يف ختام  الفرق 

 12/18 ي����وم اجل��م��ع��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
باجلوائز  ف���ق���ط  وال����ث����اين  الأول 
النقدية والعينية والتذكارية، وفقا 

للئحة البطولة.
للبطولة  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  وي�شهد 
اللجنة  قبل  م��ن  اعتماده  مت  ال��ذي 
النادي  جل��ان  م��ن  املنبثقة  املنظمة 
ب��ال��ل��م�����ش��ات م�شكا  امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��اف��ل 
ت�شهد  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ف��ت��ح اأب����واب ال��ن��ادي ام���ام اجلمهور 
باملجان  يف ختام الحتفالية اعتبارا 
والن�شف  ال���ث���ان���ي���ة  ال�������ش���اع���ة  م����ن 
قرية  مبحتويات  لل�شتمتاع  ظهرا 
النادي  وفر  ،فيما  الرتاثية  غنتوت 
لغنتوت  اب��وظ��ب��ي  م���ن  امل���وا����ش���لت 
وب���ال���ع���ك�������س ب���ال���ت���ع���اون م����ع دائ�����رة 
النقل، كما مت اعداد منطقة لألعاب 
للماأكولت  وم��ن��ط��ق��ة  ل���لأط���ف���ال 
الفرقة  عرو�س  الربنامج  وي�شمل 
اللعاب  وعر�س  ال�شعبية  احلربية 
ف��رق��ة مو�شيقي  ال��ن��اري��ة وع��رو���س 
التقاط  ريا�شة  وع��رو���س  ال�شرطة 

الوتاد مقدمة من �شرطة دبي.
الفتتاح 

تبداأ مباريات اجلولة الفتتاحية يف 
ال�شاعة الثالثة ع�شرا بلقاء المارات 
ال�شعودي والتي تعقبها يف  وادري�س 
دكتور)اأ(  م��ب��اراة  م�شاء  اخلام�شة 
تتوا�شل  والتي  اب��و ظبي  فريق  مع 
ي���وم غ���د الث���ن���ني ب��ل��ق��اء ف��ري��ق بن 
دري مع فريق غنتوت حامل اللقب 
امل�شاركة  الفرق  اأوراق  باقي  لك�شف 
يف البطولة التي ا�شتعد لها النادي 
حققتها  التي  النجاحات  بعد  جيدا 
امل���ب���اري���ات اخل���ريي���ة امل��ا���ش��ي��ة التي 
الفنية  املكا�شب  من  الكثري  حققت 

والإن�شانية.
الفرق

كوكبة  ال�����ف�����رق  ق���ائ���م���ة  و����ش���م���ت 
املواطنني  م���ن  ال��ب��ول��و  م���ن جن����وم 
خمتلف  م��ن  الأج��ان��ب  واملحرتفني 
دول العامل ويف مقدمة تلك الفرق 
فريق المارات للبولو بقيادة فار�شة 
بنت  م��ي��ث��اء  ال�شيخة  ���ش��م��و  ال��ع��رب 

مكتوم وت�شم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
قائمة الفريق جاك هايدي، واكونا، 
وم��ات��ي��ا���س، وت�����ش��م ق��ائ��م��ة غنتوت 
ب��ن د�شمال،  ي��و���ش��ف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
وخوان  ولوكا�س،  زافالتا،  و�شيمون 
اأب��و ظبي فيقوده  اما فريق  ريو�س، 
زافالتا،  ورم��ريو  اليهبوين،  فار�س 
فريق  ام����ا   .. ون��ف��ي��ا���س  وف���اك���ن���دو، 
الرحمن  ع��ب��د  ف��ت�����ش��م  دك�����ت�����ور)اأ( 
عبار، ماتيا�س، ماك�شي، و�شانتياغو. 
و����ش���م���ت ق���ائ���م���ة ف����ري����ق ب����ن دري 
وراوؤول  وماركو�س،  دري،  بن  را�شد 
ت�شم  ادري�س  فريق  اما  وب���ريزادي. 
قائمته �شلطان ادري�س، وادوارد بان، 

وكلمنت، وبريي.
الدولية  الم�����ارات  ب��ط��ول��ة  حت��ظ��ى 
امل��ف��ت��وح��ة ���ش��م��ن روزم���ان���ة ن�شاط 
ن����ادي غ��ن��ت��وت ب��ج��ان��ب جم��ل�����س اأبو 
�شوفتيل  وف��ن��دق  ال��ري��ا���ش��ي،  ظ��ب��ي 
النقل  ودائ���������رة  ت������اون  داون  دب�����ي 
اب����وظ����ب����ي وامل�������ش���ت�������ش���ف���ى اله����ل����ي 
املارية  ج���زي���رة  ع��ل��ى  وال���غ���ال���ريي���ا 

ومر�شيد�س  ل��ن��دن  روز  يفر  وف���ورا 
و�شيلك  �شرياج  وذا قفت كون  بينز، 
ت�����روا وجم���م���وع���ة فاين  واك���و����ش���ت 
العاملية وعيادة الدكتور فار�س  هوم 
وجمموعة  ال�شنان  وتقومي  لطب 
واجلهات  ال��ت��ط��وع��ي��ة  زاي����د  غ��ر���س 
امل�شاهمة واملتعاونة التي كانت وراء 
ويف  للنادي  الريا�شي  املو�شم  جن��اح 
مقدمتهم و�شائل الإعلم املختلفة.

جائزة 
اجلوائز  م��ن  العديد  ال��ن��ادي  ر�شد 
جمل�س  فيها  ي�شهم  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م��ة 
ت�شمنت  وال��ت��ي  الريا�شي  ابوظبي 
املت�شدرة،  للفرق  النقدية  اجلوائز 
البطولة،  و�شيارة لأح�شن لعب يف 
التي  ال���ق���ي���م���ة  اجل�����وائ�����ز  ب���ج���ان���ب 
والتي  اجلمهور  ل�شحوبات  ر�شدت 

توزع يف احلفل اخلتامي.

برنامج 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  و�شعت 

البطولة  لفعاليات  ح��اف��ل  برنامج 
حيث  م�شكا  ختامها  �شيكون  ال��ت��ي 
باملجان  ل��ل��ج��م��ه��ور  الب������واب  ت��ف��ت��ح 
 2:30 ال���������ش����اع����ة  م�����ن  اع�����ت�����ب�����ارا 
قرية  مبنطقة  لل�شتمتاع  ظ��ه��را 
النادي  وف��ر  وق��د  ال��رتاث��ي��ة  غنتوت 
لغنتوت  اب��وظ��ب��ي  م���ن  امل���وا����ش���لت 
وب���ال���ع���ك�������س ب���ال���ت���ع���اون م����ع دائ�����رة 
النقل، كما مت اعداد منطقة لألعاب 
للماأكولت  وم��ن��ط��ق��ة  ل���لأط���ف���ال 
الفرقة  عرو�س  الربنامج  وي�شمل 
اللعاب  وعر�س  ال�شعبية  احلربية 
ف��رق��ة مو�شيقي  ال��ن��اري��ة وع��رو���س 
التقاط  ريا�شة  وع��رو���س  ال�شرطة 

الوتاد مقدمة من �شرطة دبي.
 

ترحيل 
اأك����د ع��ت��ي��ق امل���رزوق���ي مم��ث��ل دائ���رة 
النقل م�شاهمتهم يف اجناح اجلولة 
بت�شيري  البطولة  م��ن  الفتتاحية 
اعتبارا  واي���اب���ا  ذه���اب���ا  م���وا����ش���لت 
جوار  من  الظهر  بعد  الواحدة  من 

مارينا مول مبنطقة كاأ�شر المواج 
واخلالدية  ظ��ب��ي  اب����و  ب��ك��ورن��ي�����س 
م���ول، ودي���ر ف��ي��ل��درز م��ول مبنطقة 
يف  جمتمعية  كم�شاهمة  ال�شهامة 

اجناح البطولة.

احمد النعيمي:
�شرح احمد علي النعيمي مدير عام 
نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو 
ب���ان ال���ن���ادي ا���ش��ت��ع��د ج��ي��دا لإقامة 
للبولو  املفتوحة  الإم����ارات  بطولة 
 2016 –  2015 ل��ع��ام  ال��دول��ي��ة 
التي  ع�شرة  اخلام�شة  ن�شختها  يف 
ال�شيخ  �شمو  برعاية  اقامتها  جتدد 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ف����لح 
ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
جمل�س  من  وبدعم  والبولو  اخليل 
اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي مب��لع��ب��ه يف 
غنتوت اعتبارا من اليوم  وحتى يوم 
18 دي�شمرب اجلاري ، والتي متثل 
التناف�شية  ال���ن���ادي  ب��ط��ولت  اوىل 
مب�����ش��ارك��ة ���ش��ت��ة ف����رق مت��ث��ل فرق 

ومن  الم���ارات  من  للبولو  النخبة 
ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
فريق  الذهبي  لقبها  يحمل  والتي 
– بناء  .. وا�شاف  الب�شطي  غنتوت 
النادي  رئي�س  �شمو  توجيهات  على 
ا�شتقدام  يف  ال�����ن�����ادي  جن����ح  ف���ق���د 
اأف�������ش���ل اخل����ي����ول امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ري��ا���ش��ة ال��ب��ول��و، ك��م��ا مت��ت �شيانة 
العاملية  املوا�شفات  وفق  ملعب   5
ع��ال��ي��ة اجل����ودة .. ام���ا ب�����ش��اأن فريق 
ن�����ادي غ��ن��ت��وت ح���ام���ل ال��ل��ق��ب فقد 
للتحدي  رائ��������ع  ب�������ش���ك���ل  ا����ش���ت���ع���د 
الدويل مبا يتنا�شب وقيمة واهمية 
اأف�شل  ت�شم  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك 
للكاأ�س  تطلعا  واخل��ي��ول  اللعبني 
ال��ذه��ب��ي��ة واجل���وائ���ز ال��ق��ي��م��ة التي 
النعيمي  للبطولة.. ومتنى  ر�شدت 
بان  م��وؤك��دا  بالتوفيق،  ال��ف��رق  لكل 
ال��ن��ادي ر�شد ج��وائ��ز وه��داي��ا قيمة 
اخلتامي  احل����ف����ل  يف  ل���ل���ج���م���ه���ور 
الثامن  للبطولة الذي حتدد له يف 

ع�شر من دي�شمرب احلايل.

انطــالق بطــولة االإمـارات املفتــوحـة الـــدوليـة للبـولــو 
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م�شاء  ا�شتاأنفت  ال�شطرجن  لعبة  ع�شاق  متابعة  و�شط 
اليوم  بطولة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  الأول  اأم�����س 
نادي  ينظمها  وال��ت��ي  الديناميكي  لل�شطرجن  الوطني 
م��ق��ره يف منطقة  وال��ث��ق��اف��ة يف  ل��ل�����ش��ط��رجن  اب��وظ��ب��ي 
البطني مبنا�شبة احتفالت الدولة باليوم الوطني 44  
اأدكو والتي  والتي توا�شلت برعاية ح�شرية من �شركة 
مل ت�شهد جولتها الثالثة اأي مفاجاآت تذكر �شوى انفراد 
ال�شتاذ الدويل الفلبيني جوليو�س دي رامو�س ب�شدارة 
تلك املرحلة بر�شيد خم�س نقاط ون�شف بعد اأن اأ�شاف 
اللعب  على  بجولتني  وفاز  ون�شف  نقطتان  لر�شيده 
الدويل جوفان وفيت�س من مونتينغرو وارمل ابو�شيجو 
م��ن ال��ف��ل��ب��ني وت���ع���ادل يف م���ب���اراة واح����ده  م��ع مواطنه 

جوزيف جاليندو.
لعبني  ثمانية  العام  الرتتيب  ���ش��دارة  على  ويلحقه 
وارمل  لكل منهم وهم ماليربان  نقاط  بر�شيد خم�س 

من  دينافيغرا  وال��ف��ني  جاليندو  وج��وزي��ف  ابو�شيجو 
)�شوريا(  �شكري  و�شهيل  ال�شريف  وه���اين  )الفلبني( 
فئة  يت�شدر  ال��ذي  الهند  رامي�س  ن��رياجن��ان  والنا�شئ 
�شلطان  الم��ارات��ي��ان  ويليه  �شنة   16 حت��ت  النا�شئني 
الدرمكي و�شعيد احلو�شني بر�شيد 4 نقاط لكل منهم 
ال��لع��ب��ة الواعدة  ���ش��ن��وات   10 .. وي��ت�����ش��در ف��ئ��ة حت��ت 
الماراتية رو�شة عي�شى ال�شركال بر�شيد ثلث نقاط 
ون�شف يليها الماراتي خالد املزروعي بر�شيد 3 نقاط 
ويف املركز الثالث اللعب الهندي انوب الرحمن. ومن 
اأبرز لقاءات اجلولة ال�شابعة التي �شتحدد ملمح اللقب 
على الطاولة الوىل جوليو�س دي رامو�س مع ماليربان 
ال�شريف مع جوفان وفيت�س وعلى  الثانية هاين  وعلى 
وعلى  دينافيغرا  الفني  م��ع  جاليندو  ج��وزي��ف  الثالثة 
الرابعة �شهيل �شكري مع اأرمل ابو�شيجو وعلى اخلام�شة 

بوجدان جاربيا مع نرياجنان رامي�س.

ُي��ن�����ش��ى لفريق  اآخ����ر ل  ي����وٌم رائ����ع 
الرمي  حلبة  يف  راي�����ش��ن��غ  ال��ن��اب��ودة 
ال�����دول�����ي�����ة ب���امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
املركزين  ح���از  ح��ي��ث  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
الأول والثاين يف �شباق ام�س، بعد 
اأن حقق جيفري �شميد فوزاً ثالثاً 
الثلثة  ال�شباقات  التوايل يف  على 
الأوىل للمو�شم ال�شابع من حتدي 
ال�شرق   3 ت���ي  ب��ور���ش��ه ج���ي  ك���اأ����س 

الأو�شط.
الفريق  ����ش���ائ���ق���ي  ه���ي���م���ن���ة  وم������ع 
وزيد  �شميد  ج��ي��ف��ري  اجل��دي��دي��ن 
املو�شم  هذا  �شباقات  على  اأ�شكناين 
الأول  ال�����ش��ف  وم����ن  الآن،  ح��ت��ى 
من  الأول  ال�شباق  يف  احللبة  على 
املت�شابقان  اأث��ب��ت  الثانية،  اجل��ول��ة 
قوتهما ومهاراتهما و�شعدا من�شة 
الأول  امل��رك��زي��ن  ليحتل  التتويج 
وال���ث���اين. وق���د ف���از ���ش��م��ي��د، الذي 
بفارق  ال��ه��زمي��ة،  ع��ل��ى  ع�شياً  ب���دا 
املكون  ال�شباق  يف  ثانية   0.893
زميله  على  لفة، متقدماً   17 من 
يف الفريق زيد اأ�شكناين الذي حل 
ثانياً، وعلى ت�شاريل فرين�س املقيم 

يف قطر والذي جاء ثالثاً.
مبجموع  ���ش��م��ي��د  ي��ح��ت��ل  وب����ه����ذا 
�شباقات  ث���لث  ب��ع��د  ن��ق��ط��ة   75
ال�شائقني  ترتيب  يف  م��رك��ز  اأع��ل��ى 
عمن  نقطة   12 بفارق  املنفردين 
الثاين  املركز  يف  يحل  بينما  يليه، 
راي������ان ك���ول���ني م���ن اي���رل���ن���دا 63 
نقطة ، وزيد اأ�شكناين من الكويت 
نقطة.   61 ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  يف 
ت��ق��دم فريق  ال���ف���رق،  ب��ط��ول��ة  ويف 

ال��ن��اب��ودة راي�����ش��ن��غ ب��ر���ش��ي��د 136 
بفارق  الأول  امل��رك��ز  ليحتل  نقطة 
�شكاي  م��ن��اف�����ش��ه  ع��ن  ن��ق��ط��ة   33
دايف دبي فالكونز )بر�شيد 103 
نقطة(، بينما حل القادم اجلديد، 
املركز  يف  راي�شنغ،  الفي�شل  فريق 

الثالث )84 نقطة(.
�شجل  ع��زز  اأن  بعد  ل��ه  تعليٍق  ويف 
ال������رمي  ح���ل���ب���ة  ان����ت���������ش����ارات����ه يف 
ب��ال�����ش��ع��ودي��ة، ق���ال ج��ي��ف��ري �شميد 
"كان  راي�شنغ:  النابودة  فريق  من 
بالن�شبة  ب��ح��ق  ج��ي��داً  ���ش��ب��اق��اً  ه���ذا 
مثل  يف  تفوز  اأن  ال��رائ��ع  فمن  يل، 
هذه املناف�شة. لقد جاء هذا الفوز 
ثمرة جهد فريق متكامل، واآمل اأن 
نتمكن من اإعادة الكّرة غداً. كانت 
وامل�شمار  احللبة،  تغطي  ال��رم��ال 
زلقاً، والظروف �شعبة. لذا كّل لفة 

كانت حافلة بالتحديات، وكان علّي 
اأن اأرّك���ز ك��ث��رياً حتى ل اأرت��ك��ب اأي 
امتلك  م��ن  لقد متكنت  اأخ��ط��اء. 
بال�شعادة  واأ�شعر  ال�شباق،  نا�شية 
لتحقيق الفوز للفريق مرة اأخرى. 
اأن��ن��ي �شعدت  وم���ن ال��رائ��ع اأي�����ش��اً 
من�شة التتويج مع زيد اأ�شكناين".

وبهذا الفوز باأعلى مركزين، يعزز 
ت�شدره  راي�����ش��ن��غ  ال��ن��اب��ودة  ف��ري��ق 
تعّر�س  ب��ي��ن��م��ا  ال���ف���رق،  ل��ب��ط��ول��ة 
�شكاي  ف��ري��ق  الإم���ارات���ي،  مناف�شه 
داي����ف دب���ي ف��ال��ك��ون��ز، وال����ذي حل 
ال���ف���رق، خليبة  ت��رت��ي��ب  يف  ث��ان��ي��اً 
اأم����ٍل غ��ري م��ت��وق��ع��ة ع��ل��ى امل�شمار 
ع���ايل ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��م��ي��ز ال����ذي يقع 
قوي  اأداٍء  فبعد  ال��ري��ا���س.  خ���ارج 
ميتازان  واللذان  الفريق،  ل�شائقي 
عادة ب��اأداء قوي وثابت، يف اجلولة 

البحرين،  الفتتاحية للبطولة يف 
اأحرز ال�شيخ ح�شر اآل مكتوم املركز 
زميله  يح�شل  مل  بينما  ال�شاد�س، 
يف الفريق، �شعيد املهريي، اإل على 

املركز التا�شع.
����ش���ائ���ق فريق  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه، 
النابودة راي�شنغ زيد اأ�شكناين الذي 
حاز املركز الثاين: اأ�شعر بال�شعادة 
النتيجة، فالبدء من ال�شف  لهذه 
للأ�شف  ولكني  رائ���ع،  �شيء  الأول 
بالرمال  احل��اف��ل  اجل��ان��ب  كنت يف 
ال�شعب  امل�شمار، لذا كان من  من 
اأن اأح���ق���ق ب���داي���ة ق���وي���ة. ووج���دت 
بعد  ي��ه��اج��م��ن��ي ف��������وراً  ت�������ش���اريل 
اأدافع  الن��ط��لق، ل��ذا ك��ان علّي اأن 
عن مركزي من اللفة الأوىل. وبداأ 
ال���ف���ارق ب��ي��ن��ي وب���ني امل��رك��ز الأول 
اللحاق  ال�شعب  م��ن  وب���دا  يت�شع، 

به. ومع اأنني متكنت من القرتاب 
اأك�����رث م���ن ج��ي��ف��ري ���ش��م��ي��د قرب 
كافياً.  يكن  مل  ه��ذا  لكن  النهاية، 
اإىل  اإنني �شعيد بالنتيجة، واأتطلع 

�شباق الغد .
الثانية من مو�شم  حظيت اجلولة 
متزايد  ب��ق��دٍر  اجل��دي��د  ال�شباقات 
م���ن الإث��������ارة واحل���م���ا����ش���ة، ع���ززت 
�شهدها  ال��ت��ي  احل��ام��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ة 
مملكة  يف  الف���ت���ت���اح���ي  ال�������ش���ب���اق 

البحرين قبل اأ�شبوعني.
وق����د اح���ت���ل ج��ي��ف��ري ���ش��م��ي��د من 
الإماراتي  راي�شنغ  النابودة  فريق 
الأول على خط  الن��ط��لق  م��رك��ز 
ال���ب���داي���ة ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة خلل 
ال�شباقات الثلثة التي جرت حتى 
الآن، بعد اأن حقق اأ�شرع الأزمنة يف 
التاأهيلية، فهيمن على  الت�شفيات 

واجتاز  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال�����ش��ب��اق  حلبة 
دقيقة   1:16.110 ب���  امل�����ش��م��ار 
زيد  الفريق،  زميله يف  يليه  فقط، 
اأ�شكناين، بعد اأن �شجل ثاين اأ�شرع 

زمن تاأهل.
وب���دءاً م��ن الأ���ش��واء اخل�����ش��راء يف 
ذي  بالعلم  وان��ت��ه��اًء  ال�����ش��ب��اق،  اأول 
امل��رب��ع��ات ال�������ش���وداء وال��ب��ي�����ش��اء يف 
نهايته، متكن ثنائي فريق النابودة 
راي�����ش��ن��غ م���ن ت�����ش��در امل�����ش��م��ار يف 
ث��ق��ة، حيث  ب��ك��ل  خمتلف م��راح��ل��ه 
اقت�شر التحدي احلقيقي بالن�شبة 
الذي  فرين�س  ت�شاريل  على  لهما 
زيد  على  ال�شغوط  بع�س  م��ار���س 
اأ�شكناين. ورغم بذله كل جهده، مل 
ي�شتطع فرين�س حتقيق تقدم على 
ب�شعوبة  يت�شم  الذي  امل�شمار  هذا 
ال���ت���ج���اوز ف���ي���ه. وامل����وق����ف امل���وؤث���ر 

العا�شرة  ال��ل��ف��ة  ح���دث يف  ال��وح��ي��د 
ع��ن��دم��ا خ����رج الي���رل���ن���دي راي����ان 
كولني عن امل�شار لوقٍت ق�شري، ما 
اأتاح للأ�شطورة ال�شعودية والبطل 
الفي�شل  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ال�������ش���اب���ق 

اقتنا�س املركز الرابع.
ب���������دوره، ق�����ال ال�������ش���ي���خ ح�����ش��ر اآل 
مكتوم من فريق �شكاي دايف دبي 
اأوفق يف هذا  فالكونز: للأ�شف مل 
ال�شباق، فقد بداأت يف املركز ال�شابع 
و�شلت  حتى  التقدم  م��ن  ومتكنت 
لي�س  ل��ك��ن��ه  ال�����ش��اد���س،  امل��رك��ز  اإىل 
وهذا  يل،  بالن�شبة  مر�شياً  مركزاً 
مر�شياً  لي�س  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  ال��ن��وع 
ال�شباق  اأنهي  اأن  لأح��د، وك��ان علّي 

يف اأحد املراكز الأربعة الأوىل.
اأم���������ا زم����ي����ل����ه ����ش���ع���ي���د امل�����ه�����ريي، 
الإم���ارات���ي الآخ���ر يف ف��ري��ق �شكاي 

انطلق  وال��ذي  دايف دبي فالكونز، 
للآمال  خميٍب  متاأخٍر  مركز  من 
الت�شفيات  يف  خطاأ  ارتكب  اأن  بعد 
التا�شع  املركز  يف  وح��ّل  التاأهيلية، 
اأعتقد  ف��ي��ق��ول:  ال�����ش��ب��اق،  ب��ن��ه��اي��ة 
ال���ي���وم. فقد  اأن ح��ظ��ي ك���ان ���ش��ي��ئ��اً 
واأردت  ال�����ش��اد���س  امل��رك��ز  ب����داأت يف 
للأمام،  واح�����داً  م���رك���زاً  ت��ق��دم  اأن 
املركز  اإىل  للو�شول  اأكافح  وظللت 
اخلام�س، وبذلت كل جهدي لتنجح 
اخلام�شة  اللفة  يف  لكن  مناورتي، 
اأو ال�شاد�شة دخلت املنعطف مب�شاٍر 
عري�س بع�س ال�شيء، ف�شعفت قوة 
وامل�شمار،  ال�شيارة  بني  التما�شك 
ودارت  بال�شيارة  التحكم  وف��ق��دت 
ب��ي خ���ارج امل�����ش��ار، وه���و م��ا جعلني 
عدت  ال��رك��ب.  نهاية  اإىل  اأت��راج��ع 
اللحاق  وح��اول��ت  ال�شباق  ملوا�شلة 
اأم���ام���ي، لكنهم  ال��ت��ي  ب��ال�����ش��ي��ارات 
كانوا قد حققواً تقدماً كبرياً. ويف 
امل��ط��اف متكنت م��ن جتاوز  ن��ه��اي��ة 
ال�شباق  ف��اأن��ه��ي��ت  واح�����دة،  ���ش��ي��ارٍة 
ل�شباق  واأتطلع  التا�شع.  املركز  يف 

الغد، واآمل اأن اأقدم اأداء اأف�شل .
ُي��ع��ّد حت��دي ك��اأ���س ب��ور���ش��ه ج��ي تي 
اأ�شكال  اأن��ق��ى  الأو���ش��ط  ال�شرق   3
ال�������ش���ب���اق���ات ال���ت���ي ُت������ربز م���ه���ارات 
لتناف�شهم جميعاً  ال�شائقني، نظراً 
اجليل  من  متطابقة  �شيارات  على 
اخلام�س للطراز بور�شه 911 جي 
البطولة  ك��ب. وتتاألف ه��ذه   3 تي 
�شباقاً،   12 م��ن  ال�شانع  اأح��ادي��ة 
تقام بني نوفمرب 2015 ومار�س 

.2016

تفتتح ع�شر اليوم الحد مباريات بطولة نادي اأبو 
الن�شوية  الودية  الدولية  الكروية  الريا�شي  ظبي 
الأوىل التي ينظمها النادي والتي ت�شتمر  خلل 
ال��ع��ا���ش��ر م��ن ه���ذا ال�شهر مبلعب  ج���ولت ح��ت��ى 
ظبي  اأب��و  يف  الع�شكري  الريا�شية  الرتبية  مركز 
)���ش��ع��ب��ة ال��ري��ا���ش��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��اب��ق��ا( يف اطار 
الريا�شي  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ال���دول���ة  اح���ت���ف���الت 
بعدما   44 ال  الوطني  بالعيد  البلد  واحتفالت 
انتظمت املنتخبات والفرق امل�شاركة يف مقر الوفود 
البداية  ل�شربة  ا�شتعدادا  ظبي  اأب��و  يف  امل�شاركة 
بعد الجتماع الفني الذي عقد يف �شاعة متاأخرة 
الريا�شي  اأبو ظبي  بنادي  الف�شية  بالقاعة  اأم�س 
وممثلي  الفنية  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  بح�شور 
ال���ذي مت  امل�����ش��ارك��ة  ومم��ث��لت املنتخبات وال��ف��رق 
امل��ب��اري��ات وحت��دي��د �شعارات  ب��رن��ام��ج  اع��ت��م��اد  فيه 
البطولة  و�شروط   لئحة  علي  والط���لع  الفرق 
وت�شتاأنف   12/6 الح��د  اليوم  ع�شر  تفتح  التي 
بعد غد الثلثاء 12/8 ، فيما يكون ختامها يوم 
التي  للبطولة  م�شكا   12-10 ال��ق��ادم  اخلمي�س 
النجاح  متطلبات  ك��اف��ة  كعادته  ال��ن��ادي  لها  وف��ر 
وجمل�س  العليا  النادي  قيادة  توجيهات  علي  بناء 
 18 ت�شجيل  الفنية  اللجنة  واع��ت��م��دت  الإدارة. 
الذي  البعثة  حجم  اأ�شل  من  فريق  كل  يف  لعبه 
حتدد ب 25 فردا حيث ل ي�شمح بتغري اأي لعبه 
عقب الجتماع ومت حتديد األوان قم�شان الفريق 
كل  زمن  وح��ددت  والحتياطي  الأ�شا�شي  امل�شاركة 
م��ب��اراة م��ن م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ق��ام وفقا 
للئحة الحتاد الدويل ب 45 دقيقة لكل �شوط 
وتاأتي  دقيقة.   15 قدرها  راح��ة  ف��رتة  تتخللهما 
النطلقة و�شط اهتمام كبري مب�شاركة اأربعة فرق 
يتقدمها املنتخبني ال�شقيقني البحريني والأردين 
دوري  و�شيف  الظبياين  ال��وح��دة  ف��ري��ق  بجانب 
اآيبيك لل�شيدات يف املو�شم املن�شرم، بجانب فريق 
نادي اأبو ظبي الريا�شي ل�شيدات كرة القدم بطل 
دوري ال�شيدات والفائز بلقب اأوملبياد نادي �شباط 
ومنظم  وم�شت�شيف  اأبو ظبي  يف  امل�شلحة  القوات 
الفرق  اأف�شل  ت�شم  التي  الن�شائية  البطولة  تلك 
البطولة  م��ب��اري��ات  وت��ب��داأ  وال��ع��رب��ي��ة.  اخلليجية 
الأردن  منتخب  ب��ني  الأوراق  لك�شف  مثري  بلقاء 
مع فريق نادي الوحدة والتي تعقبها يف اخلام�شة 
لل�شيدات مع  اأب��و ظبي  امللعب فريق  بنف�س  م�شاء 
منتخب مملكة البحرين لك�شف بقية اأوراق الفرق 
امل�شاركة التي ميثل فوزها خطوة مهمة للقرتاب 
وتتوا�شل  البطولة.  ختام  يف  التتويج  من�شة  من 
الثلثاء  غ��د  ب��ع��د  الن�شائية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات 
مبباراتي الأردن والبحرين  والتي تعقبها مباراة 
اأبو ظبي والوحدة يف ديربي ظبياين ن�شائي خا�س 
وتختتم البطولة التي تقام بنظام الدوري من دور 

واحد م�شاء اخلمي�س العا�شر من دي�شمرب احلايل 
منتخب  ف��ري��ق��ي  ب��ني  الأوىل  ت��اأت��ي  مب��واج��ه��ت��ني 
بلقاء  الوحدة و�شيكون ختاما  نادي  البحرين مع 
اأب���و ظ��ب��ي م��ع منتخب  يجمع ب��ني ف��ري��ق��ي ن���ادي 
وامليداليات  البطولة  كاأ�س  علي  ويح�شل  الأردن 
الفريق الذي يجمع اكرث النقاط وحددت لئحة 

النقاط  اكرب  الفريق احلا�شل علي  بان  البطولة 
هو الفائز ويتم الرتجيح بني الفريقني املت�شاوين 
النقاط  ع��دد  التعادل يف  عند  فريق  م��ن  اك��رث  او 
ح�شب املادة اخلام�شة من اللئحة بنتيجة املباراة 
عدد  اك��رب  علي  احلائز  الفريق  او  الفريقني  بني 
القرعة  ملرحلة  ت�شل  ان  ال  الأه����داف  ف���ارق  م��ن 

املباراة  وي��ع��ق��ب   .. ال��ت�����ش��اوي  ح��ال��ة  يف  ل��ل��ف�����ش��ل 
املنتخبات  تتويج  البطولة  ت�شفيات  يف  اخلتامية 
الحتفالية  البطولة  يف  الأربعة  امل�شاركة  والفرق 
بامللعب قبل مغادرة املنتخبات والفرق امل�شاركة يف 
البطولة التي اأ�شندت اإدارة مبارياتها لكوكبة من 

حكام احتاد الكرة.

املباراة  اإىل  والو�شل  دب��ي  داي��ف  �شكاي  �شيدات  فريقا  ت��اأه��ل 
تقام  التي  لل�شيدات  الطائرة  للكرة  الحت��اد  لكاأ�س  النهائية 
يوم اجلمعة املقبل ب�شالة مكتوم بن حممد بالنادي الأهلي 

بدبي.
املل  يو�شف  ال�شباب  ن��ادي  ب�شالة  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  �شهد 
املنتخبات  م��درب  �شنون  وم��راد  الطائرة  الكرة  احت��اد  رئي�س 
ال��وط��ن��ي��ة وع�����ش��ام ع��ب��د امل��ع��ط��ي م����درب امل��ن��ت��خ��ب الوطني 
والو�شل  ال��وح��دة  ب��ن��ادي��ي  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد  لل�شيدات 

و�شكاي دايف و�شيفرولية . وجاء تاأهل �شكاي دايف دبي اأول 
املجموعة الأوىل بعد فوز كبري وم�شتحق على فريق الوحدة 
ثاين املجموعة الثانية وبثلثة اأ�شواط نظيفة وبنتيجة 25 
25 مقابل  ثم  18 نقطة  25 مقابل  ثم  20 نقطة  مقابل 
23 نقطة . وتاأهل الو�شل اأول املجموعة الثانية على ح�شاب 
فريق �شيفروليه ثاين املجموعة الأوىل بثلثة اأ�شواط مقابل 
�شوط واحد وبنتيجة 26 مقابل 24 نقطة و25 مقابل 19 

نقطة ثم 22 مقابل 25 نقطة ثم 25 مقابل 17 نقطة.

�صيدات �صكاي دايف والو�صل اإىل نهائي 
كاأ�س احتاد الطائرة اجلمعة

�سميد يف املركز الأول، واأ�سكناين ثانيًا، وفرين�س ثالثًا يف �سباق ال�سعودية الأول

فريق النابودة راي�صنغ يهيمن على البطولة مع ت�صّدر �صميد لكل �صباقات املو�صم ال�صابع من حتدي كاأ�س بور�صه جي تي 3 ال�صرق االأو�صط حتى االآن

مل يقتنع قا�شي الإحتاد الإ�شباين بدفاع ريال مدريد حول 
قانونية اإ�شراكه للرو�شي ديني�س ت�شريي�شيف يف لقاء ذهاب 
اإبعاد  وق��رر  ق��اد���س  اأم���ام  اإ�شبانيا  ك��اأ���س ملك  م��ن   32 دور 

الفريق امللكي عن املناف�شة مبكرا .
الدولية  الريا�شية  للمحكمة  امللكي  الفريق  جل��وء  ورغ��م 
للدفاع عن حظوظه يف البقاء فمن امل�شتبعد ب�شكل كبري اأن 
يعود للمناف�شة لكون اللعب وفريقه ال�شابق فياريال كانا 

يعرفان اأنه موقوف ملقابلة واحدة .
و�شيخلف الإق�شاء املبكر من الكاأ�س عدة �شحيا يف الفريق 

امللكي على ال�شعيد التقني واللعبني ن�شتعر�شهم :
 املدرب رافاييل بينيتيز

يعترب اأول ال�شحايا لكونه غادر م�شابقة مبكرا رغم كونها 

اإداري لكن التقدم فيها وحماولة الفوز بها كان  من خطاأ 
�شيعطيه مزيد من الثقة داخل �شفوف الأن�شار و�شيمنحه 
فر�شة اخلروج بلقب يف اآخر املو�شم ، لكن اخلروج �شيجعله 
حتث ال�شغط حيث اأ�شبح مطالبا بالفوز بلقب الدوري اأو 

دوري اأبطال اأوروبا .
 احلار�س كيكو كا�سيا

ر�شميا  حار�شا  وك��ان  اإ�شبانيا  ملنتخب  الثالث  احلار�س  ك��ان 
اأ�شا�شيا لكن  امللك للعب  كاأ�س  ال�شابق وراهن على  لفريقه 
احلار�س  ل��ك��ون  ال���ب���دلء  دك���ة  حبي�س  �شيجعله  الإق�����ش��اء 
للعب  ،و�شي�شطر  نافا�س  كيلور  الكو�شتاريكي  الر�شمي هو 

لقاءات �شغرية فقط .
 الرو�سي ديني�س ت�سريي�سيف

بدوره  وك��ان  الفريق  يف  اأ�شا�شيا  نف�شه  فر�س  ي�شتطع  مل 
يف  الأق���ل  على  كاأ�شا�شي  للعب  امل��ل��ك  ك��اأ���س  ل��ق��اءات  ينتظر 
بينيتيز  رافاييل  امل��درب  على  نف�شه  وفر�س  الأوىل  الأدوار 
الرئي�شي  ال�شبب  لكونه  حرج  و�شع  يف  اأ�شبح  حاليا  ،لكنه 
معارا  القادم  ال�شتاء  يف  للرحيل  ي�شطر  وق��د  الإق�شاء  يف 

لفريق اآخر .
 �سباب الفريق

يف  للعب  �شباب  لعدة لعبني  الكاأ�س فر�شة  مناف�شة  كانت 
�شفوف الفريق الأول وخلل لقاء قاد�س يف الذهاب ح�شر 
5 لعبني ، وكان من املمكن اأن يح�شر اأكرث يف لقاء الإياب 
بعد الفوز املريح ذهابا ورمبا يف الأدوار القادمة اأي�شا ،لكن 

الإق�شاء �شيجعلهم يكتفون باللعب للفريق الثاين .

�صحايا اإق�صاء ريال مدريد من كاأ�س امللك

افتتاح بطولة نادي اأبو ظبي الريا�صي اليوم

ا�صتئناف بطولة اليوم الوطني لل�صطرجن الديناميكي يف اأبو ظبي
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املئات ين�صمون اإىل بلدية دبي
 و »دل�صكو« للم�صاركة يف حملة »نظفوا العامل«

املوارد  حلول  توفري  جمال  يف  اإقليمياً  الرائدة  ال�شركة  )دل�شكو(،  نظمت 
الب�شرية واإدارة النفايات، وبالتعاون مع بلدية دبي، حملًة خم�ش�شة لإعادة 
احلملة  وانطلقت  النفايات.  من  فنية  اأ�شكال  لإبداع  وم�شابقًة  التدوير 
وحماية  البل�شتيك  تدوير  لإعادة  )معاً  �شعار  حتت  زعبيل  حديقة  يف 
الكوكب(؛ وهي تندرج �شمن اإطار حملة )نظفوا العامل(، و�شارك فيها ما 

يزيد على 400 �شخ�شاً من الطلب وذويهم.

الأطفال  �شحكات  اأ�شوات  تعالت 
الق�شباء  �شفاف  على  املتواجدين 
روائح  تناثرت  فيما  املكان،  اأرجاء  لتعم 
وال�شهية  ال�شعبية  الإماراتية  املاأكولت 
على  الأ�شالة  عبق  من  املزيد  لت�شفي 
اأجواء احتفالت )مكتبة(، املكتبة واملقهى 
التابع ملجموعة )كلمات(، باليوم الوطني 
الرابع والأربعني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة.  وا�شطف الأطفال وعائلتهم يف 
حميط مكتبة لتذوق اأطباق خبز الرقاق 
جمموعة  وت�شفح  ال�شهية،  واللقيمات 
غنية من الكتب العربية التي تتوزع على 
رفوف املكتبة، ور�شم نقو�س احلنة باأيدي 
م�شوقة  ق�ش�س  اإىل  والإ�شغاء  خبرية، 
وحتول  علو�س.  علي  الفنان  ب�شوت 
ورموز  باألوان  ناب�شة  لوحة  اإىل  عطلة امل�شهد  خلل  الوطنية  الهوية 

يوم الحتاد، احتفاًل بتطور دولة الإمارات عاماً بعد اآخر، واعتزازاً بثقافتها 
وتراثها. و�شهدت فعالية “مكتبة” ح�شوراً من خمتلف اجلن�شيات الذين 
كلمات  كتب  مبجموعة  وال�شتمتاع  الحتاد،  بروح  للحتفال  معاً  جتمعوا 
وحروف،  كلمات،  لها:  التابعة  الثلث  الن�شر  دور  خلل  من  ال�شادرة 

وروايات، وامل�شاركة يف الفعاليات املرحة واملمتعة لكافة اأفراد العائلة. وقال 
تامر �شعيد، مدير عام جمموعة كلمات، يف حديث له حول هذه الفعالية: 
نحتفل  واأن  اآخر،  بعد  عاماً  الإمارات  دولة  اإزدهار  مدى  ن�شهد  اأن  ي�شرنا 
باأجوائها املحببة، وتركيبتها ال�شكانية املتنوعة، وما تقدمه من م�شاهمات 

ثقافية للمنطقة والعامل باأ�شره. 

اإماراتيان يفوزان ب�صيارتي بنتلي من »اأجمل للعطور« 
منطقة  يف  الراقية  العطور  �شناعة  بيوت  اأ�شهر  للعطور«،  »اأجمل  اأعلنت 
الإطلق  على  الأ�شخم  الرتويجية  اإط��لق حملتها  الأو���ش��ط، عن  ال�شرق 
فاخرة من طراز  �شيارات  بخم�س  الفوز  فر�شة  للعملء  فيها  تتيح  والتي 
– 31 دي�شمرب  1 نوفمرب  12 يوماً بني  »بنتلي« عرب �شحوبات تقام كل 
احل��ايل.  ومت اإج��راء ال�شحب الأول يف متجر »اأجمل« بجوار �شوق الذهب 
الإماراتية رفيعة حممد  املواطنة  الرابحني  اأول  12 نوفمرب، وكانت  يوم 
عبيد اخلمريي؛ بينما فاز بال�شيارة الثانية املواطن الإماراتي اأحمد عتيق 

ظاعن خمي�س املهريي.  

مازيراتي تعلن عن نادي
 مالكي مازيراتي يف االإمارات 

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�44  لدولة الإمارات العربية املتحدة، اأعلنت مازيراتي 
عن النادي الر�شمي مللك �شيارات مازيراتي يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ملك  جميع  متثل  والتي   ،)Maserati Owners Club UAE(

مازيراتي يف جميع اأنحاء الإمارات.
و�شارك يف تاأ�شي�شها املواطن الإماراتي، عبد العزيز النهدي والأمريكي كي�شي 
60 ع�شوا من  اأك��رث من  مازيراتي من  ن��ادي  ويتاألف   .2014 ع��ام  كوكر يف 
الأع�شاء  فيه  يتمكن  بناء جمتمع  املوؤ�ش�شان  واأراد  وثقافات خمتلفة.  جن�شيات 
ب�شياراتهم.  �شغفهم  وتبادل  مبازيراتي  يتعلق  ما  كل  ومناق�شة  الجتماع  من 
ويحت�شن النادي جميع طرازات مازيراتي احلالية مثل جران توريزمو وجران 
كابريو وكواتروبورتيه وجيبلي، وكذلك الطرازات الكل�شيكية واملحدودة مثل 
مازيراتي جران �شبورت والن�شخة املئوية من جران كابريو MC. بهذه املنا�شبة 
قال اأمربتو �شيني، مدير عام ال�شرق الأو�شط والهند واأفريقيا ل�شركة مازيراتي: 
نحن �شعداء جدا للرتحيب ر�شميا بان�شمام نادي مالكي مازيراتي يف الإمارات 
لعائلة مازيراتي، ونحن فخورون للتعامل مع املالكني الذين ي�شاركوننا نف�س 
ال�شغف جتاه �شياراتنا. وبالنيابة عن النادي قال الرئي�س امل�شارك كي�شي كوكر: 
مازيراتي  مثل  متميزة  جتارية  لعلمة  ر�شمي  كنادي  بالنادي  الع���رتاف  اإن 
خطوة مهمة مل�شتقبل النادي. وهذا العرتاف يدفعنا اإىل التقدم وبذل املزيد 

من اجلهد لتحقيق هدفنا املتمثل يف اأن ي�شبح النادي مرموقا ورائجا. 

وعائالتهم لالأطفال  فعاليات  بتنظيم  الوطني  باليوم  "مكتبة" احتفلت 

فندق جراند ميلينيوم دبي 
يعني مديرًا جديدًا للهند�صة

اإىل  ان�شم  جهاجنري  ���ش��اه  ف���ريوز 
فندق جراند ميلينيوم دبي كمدير 
جديد للهند�شة يف الفندق. فريوز 
يجلب ث���روة م��ن اخل���ربة ب��ع��د اأن 
17 ع���ام���اً مع  ع��م��ل لأك�����رث م���ن 
بع�س العلمات التجارية الرائدة 
يف قطاع ال�شيافة، ف�شًل عن 18 
بحري.  كمهند�س  البحر  يف  �شنة 
مدير  تقلدها  وظيفة  اآخ��ر  وكانت 
يف  العمليات  ورئي�س  امل��راف��ق  اأول 
بجبل  امل��راف��ق  لإدارة  �شكيوربل�س 
علي يف دبي.  وتعليقا على تعيينه، 
ق���ال ال�����ش��ي��د اأ���ش��ام��ة ���ش��ل��ق، املدير 
ميلينيوم  ج���ران���د  ل��ف��ن��دق  امل��ق��ي��م 
بفريوز  ن��رح��ب  اأن  ي�شعدنا  دب���ي، 
الوا�شعة  وب���خ���ربت���ه  ف��ري��ق��ن��ا،  يف 
و�شجله احلافل �شيثبت دوراً فعال 
فندق  يف  املعايري  اأع��ل��ى  �شمان  يف 

جراند ميلينيوم دبي. 

�صوفيتيل كورني�س اأبوظبي 
يحتفل مبهرجان املاأكوالت التايالندية

 اقام فندق �شوفيتيل كورني�س ابوظبي حفل ع�شاء للإعلميني مبنا�شبة بدء 
مهرجان املاأكولت التايلندية وذلك يف مطعم �شيلك اند �شباي�س .

التايلندية يف  باملاأكولت  ال�شيوف والزوار لل�شتمتاع  الفندق بجميع  ورحب 
هذا املطعم  مو�شع ترحيب للن�شمام لهذا احلدث  احلائز على جوائز عاملية 
احلفل  وت�شمن   .2015 لعام  التايلندية  للماأكولت  املف�شل  املطعم  لكونه 

قائمة كبرية من الطباق املميزة التي ت�شتهر بها تايلند و جنوب �شرق اآ�شيا. 

فوز طالبة من جامعة نيويورك اأبوظبي مبنحة »رود�س« الدرا�صية
اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن فوز الطالبة فرح �شموط، الطالبة يف عام التخرج التي تتخ�ش�س 
يف هند�شة احلا�شوب، مبنحة »رود�س« الدرا�شية لعام 2015-2016 حيث �شتتابع درا�شاتها العليا 
يف جامعة اأك�شفورد يف اإجنلرتا. ومتّكن هذه اجلائزة الدولية املرموقة الطلب املتفوقني من متابعة 
درا�شاتهم العليا يف اخلارج ملدة ترتاوح بني عامني و3 اأعوام. وقد مّت اختيار طالبني من جامعات 
  .2016 �شبتمرب  يف  اأك�شفورد  بجامعة  ليلتحقا  املنحة  على  للح�شول  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
يذكر اأن �شموط، من عّمان، الأردن، هي �شاد�س طالبة من جامعة نيويورك اأبوظبي تفوز باجلائزة. 
وقد متيزت فرح بتفوقها الأكادميي ونزاهتها واحرتامها للآخرين ف�شًل عن مهاراتها القيادية 
اأبوظبي  نيويورك  درا�شات �شموط يف جامعة  العمل وتقدمي اخلدمات. وقد تركزت  والتزامها يف 
على تقاطع هند�شة احلا�شوب مع العلوم وتعتزم �شموط موا�شلة بحوثها يف جمال الهند�شة الطبية 

احليوية يف جامعة اأك�شفورد.  ويف معر�س تعليقها على فوزها باجلائزة، قالت �شموط:  ت�شهد ثقافة التكنولوجيا والعلوم تغرياً ملحوظاً 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأنا اأطمح باأن اأكون جزءاً من هذه الثورة. واليوم وعلى الرغم من وفرة املوارد املالية املطلوبة لتحقيق هذا 

التغيري، اإل اأننا يف اأم�ّس احلاجة اإىل العن�شر الب�شري، لأن العن�شر الب�شري فقط هو الذي ي�شع الت�شور وي�شنع الروؤية.

  املاي�صرتو االإيطايل ال�صهري باولو ر�صتاين يقدم حفاًل مو�صيقيًا يف دبي

نيفني عزت ترحب بالعربية للطريان 
يف فندق ميلينيوم الكورني�س 

ميلينيوم  بفندق  والت�شويق  العامة  العلقات  اإدارة  مدير  ع��زت  نيفني  رحبت 
ور�شة  الفندق  فى  الطريان  �شركة  اأقامت  حيث  للطريان  بالعربية  الكورني�س 
عمل كبرية لوكلئها املعتمدين فى امارة اأبوظبي بح�شور عدد كبري من �شركات 
للعربية  امل�شتجدات  اأح��دث  و  الور�شة عر�س لأهم  ال�شفر.  وتخللت  و  ال�شياحة 

للطريان.  
وكان فى ا�شتقبال ال�شيوف �شامر داوود مدير منطقة اأبوظبي والعني وحممد 
عام  مدير  العيطة  حممد  واأي�شا  ال�شمالية  والإم���ارات  ال�شارقة  مدير  د�شوقي 
اأبوظبي والعني. واأعرب اجلميع عن اخلدمة املمتازة و ح�شن  وكالة العربية يف 

ال�شيافة وال�شتقبال الرائع من قبل امليلينيوم و جميع العاملني به.

الإث��ارة والتفاعل ب�شكل  تخلو من 
ومع  الفريق  يف  الزملء  مع  جيد 
الأخ���رى من  ال��ف��رق  امل�شاركني يف 

الفنادق املختلفة.
الرئي�س  احل���اي���ك  م��و���ش��ى  وق�����ال 
مركز  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

وريزدن�س الب�شتان :

امل�������ش���اب���ق���ات ال�����ودي�����ة م���ث���ل ه���ذه 
لتعزيز  فقط  ت��ه��دف  ل  الفعالية 
ال�����ش��داق��ة ب���ني امل�����ش��ارك��ني واإمن���ا 
لتح�شني الطاقة وت�شجيع الإلتزام 
والإب�����داع يف ال��ع��م��ل. وي��ع��ت��رب هذا 
اأثبت  الفوز �شرف عظيم لنا حيث 
عالية،  ب��ه��م��ة  يتميز  اأن����ه  ف��ري��ق��ن��ا 

ال����ك����ربى  احل������ف������لت  ق������اع������ات  يف 
وامل��ن��ا���ش��ب��ات اخل���ا����ش���ة، وال���ت���ي من 
ب��ي��ن��ه��ا ق���اع���ة ت���ي���رتو اآل ���ش��ك��ال يف 
برلني،  يف  ك���ون���زث���او����س  م����ي����لن، 
يف  ال��������دويل  ال���ف���ن���ون  اأداء  م���رك���ز 
�شانت  يف  الكربى  والقاعة  مو�شكو 

م�شرحي  يف  وك���ذل���ك  ب��ط��ر���ش��ربج، 
بوين�س  يف  وك���ول���ي�������ش���ي���و  ك����ول����ون 
لندن  يف  الكبرية  والقاعات  اآيري�س 
واأ�شطنبول  وفرانكفورت  وبروك�شل 
ومونتفيديو.   و�شانتياجو  وب��ريوت 
ويقول فلدميري بوردون، الرئي�س 

التنفيذي، اآرت ميديا، يلقى اأ�شلوب 
وقدرته  الفريد  الإيحائي  ر�شتاين 
����ش���دى كبريا  ال���ف���ائ���ق���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
واأعجاباً حول العامل، ونحن �شعداء 
للغاية للرتحيب به يف دبي يف حفل 
ال���ذي يقدمه  ن��وع��ه  ه��و الأول م��ن 

م��ن��ظ��م، وت�شميم  وع��م��ل ج��م��اع��ي 
اإ�شتثنائي . كما اأعرب عن تقديره 
جلهود الفريق والإعداد املمتاز له 
اإب���رازه خ��لل الفعالية  وال���ذي مت 
برئا�شة ليزا اأورتيز، مديرة املوارد 
بتجميع  ق���ام���ت  ح��ي��ث  ال��ب�����ش��ري��ة 

الفريق وقيادته بنجاح.

الب�شتان  وري��زدن�����س  م��رك��ز  ح�شل 
لل�شياح  امل���ف�������ش���ل���ة  ال�����واج�����ه�����ة 
والعائلت ورجال الأعمال يف قلب 
م��دي��ن��ة دب����ي، ع��ل��ى امل���رك���ز الثاين 
الفائزة  ال���ف���ن���ادق  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن 
باملراكز الأوىل وعدة جوائز كربى 
الريا�شي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
ال��ت��ي ���ش��م��ل��ت ع���دة ف���ن���ادق يف دبي 
حديقة  يف  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  واأخ��ت��ت��م��ت 

زعبيل يوم 17 نوفمرب املا�شي.
الب�شتان  وري��زدن�����س  م��رك��ز  ف��ري��ق 
احلا�شل على املركز الثاين �شمن 
الريا�شي للفنادق  اليوم  م�شابقات 
من  املركز  ه��ذا  بلغ   2015 للعام 
لعبة  الأول يف  باملركز  خلل فوزه 
الهيلهوب، واملركز الثاين يف لعبة 
التحمل، والبطولة يف لعبة الهتاف 
الت�شجيعي، كما �شارك باملناف�شة يف 
كل من لعبة �شباق الكي�س، اجلري 

املتتابع وغريها.  
على  الفعالية  الرتكيز خلل  ومت 
وت�شجيع  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال����روح  رف���ع 
امل���ن���اف�������ش���ة ب����ني ال����ف����رق ال���ت���ي مل 

ال�شركة  م��ي��دي��ا،  اآرت  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
املنظمة الفعاليات الفنية والثقافية 
ال�شهري  ب��ري��ف��ي  اآرت  ك��ت��اب  ون��ا���ش��ر 
املو�شيقية  احلفلة  الرو�شية،  باللغة 
احلفلت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
ال��ك��ل���ش��ي��ك��ي��ة ال��ب��ال��غ ع���دده���ا �شبع 
ال�شلم  ق��اع��ة جم��ل�����س  ح��ف��لت يف 
مبدينة جمريا يوم اجلمعة املوافق 
و�شيعتلي  امل���ق���ب���ل.  دي�����ش��م��رب   18
البيانو  ع�������ازف  احل����ف����ل  م���ن�������ش���ة 
باولو  ال�����ش��ه��ري  ال��ع��امل��ي  الي���ط���ايل 

ر�شتاين. 
وحت�����ت�����ف�����ي ه���������ذه احل�����ف�����ل�����ة دب�����ي 
األ��ريج��و م��ودري��ت��و ال��ت��ي ت��ق��ام حتت 
رع���اي���ة ال�������ش���ف���ارة الإي���ط���ال���ي���ة اإىل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
والقن�شلية العامة لإيطاليا يف دبي 

والإمارات ال�شمالية. 
املوهوب  ال��ط��ف��ل  ر���ش��ت��اين،  ومي��ث��ل 
اأول معزوفة له يف عمر  ال��ذي قدم 
اإيطاليا،  الأم  ب��وط��ن��ه  ع���ام���اً   12
م��ع��ج��زة ف��ن��ي��ة م���ن خ����لل م�شرية 
املتميزة  ال����ع����رو�����س  م����ن  ح���اف���ل���ة 

مركز وريزدن�س الب�صتان يح�صل على املركز الثاين يف م�صابقات يوم الريا�صة للفنادق

تعد  التي  ال�شحية”،  للرعاية  اإم  دي  “اأ�شرت  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شحية  الرعاية  جمموعات  من  واح��دة 
�شبعة  افتتاح  ع��ن  ال��رع��اي��ة،  م��ن  متميزاً  م�شتوى  توفر  التي 
م��راك��ز طبية ج��دي��دة، وذل���ك بح�شور م��ع��ايل م��رمي حممد 
اأزاد  وال��دك��ت��ور  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزي���رة  ال��روم��ي،  خلفان 
اأ�شرت  ملوؤ�ش�شة  املنتدب  والع�شو  الإدارة  رئي�س جمل�س  موبني، 

الطبية،  اأ�شرت  ملراكز  الأم  ال�شركة  ال�شحية  للرعاية  اإم  دي 
اإطار الحتفال  ياأتي الفتتاح يف  ال�شخ�شيات.  وعدد من كبار 
ب�روح الحتاد، �شعار احتفالت اليوم الوطني الرابع والأربعني 

للدولة يف 2 دي�شمرب 2015.
وتعد العيادات ال�شبع تعبرياً عن وحدة الأمة وهي خم�ش�شة 
لتلبية احتياجات العديد من اجلن�شيات التي تعي�س على اأر�س 

دولة الإم��ارات العربية املتحدة. ويتوافر فيها نخبة من فرق 
للم�شاعدة على علج  التخ�ش�شات  ال�شحية متعددة  الرعاية 

املر�شى. 
باأبوظبي،  م��ن��اط��ق اخل��ال��دي��ة  ال��ع��ي��ادات اجل���دي���دة يف  وت��ق��ع 
واأبوهيل،  واخليل،  العربية،  واملرابع  والرب�شاء،  دبي،  ومر�شى 

والق�شي�س يف دبي.

احتفاًل ب� »روح الحتاد«

مراكز »اأ�صرت« الطبية تفتتح �صبع عيادات جديدة يف الدولة



    
مكافاأة ملن ير�صد خمالفة مرورية

العا�شمة  يف  م��روري��ة  ملخالفة  ف��ي��دي��و  مقطع  اأو  ���ش��ورة  ال��ت��ق��ط 
�شينمائية  تذاكر  بني  ما  تتنوع  مبكافاأة  الفوز  وميكنك  الهندية، 

ورحلت جمانية، مبوجب م�شروع جديد اأطلقته ال�شرطة.
ويف ظل تكد�س �شوارع العا�شمة دلهي بنحو ت�شعة مليني مركبة 
ت�شهد طرقها فو�شى  و�شيارة و�شاحنة ودراج��ة بخارية، غالبا ما 

�شاخبة و�شط مراعاة حمدودة لقواعد املرور.
يلقون  �شخ�س   1500 م��ن  اأك���رث  اإن  دل��ه��ي  م���رور  �شرطة  وق��ال��ت 

حتفهم يوميا يف حوادث مرورية.
ومبوجب اأحدث م�شروع، ت�شجع �شرطة مرور دلهي املواطنني على 
خمالفات  �شور  للتقاط  املحمولة  هواتفهم  كامريات  ا�شتخدام 

املرور ورفعها عرب تطبيق جديد لل�شرطة.
وجاء يف اإعلن على ن�شف �شفحة ن�شر يف �شحف مبدينة دلهي، 
ملخالفة  الوا�شحة  الروؤية  اأن  �شينتينل  ترافيك  م�شروع  لإط��لق 
مرورية وت�شجيل رقم لوحة ال�شيارة اإىل جانب التاريخ والتوقيت 

واملكان �شروري لتخاذ اإجراء �شد املخالفني.
وتتنوع املخالفات ما بني تخطي الإ�شارات ال�شوئية احلمراء اإىل 
على  ثلثة  رك��وب  اإىل  القيادة  اأثناء  املحمولة  الهواتف  ا�شتخدام 
منت دراجة بخارية اأو بدون ارتداء خوذات، وغريها من املمار�شات 

ال�شائعة يف العا�شمة الهندية.

مولود ملت�صق باأجزاء من تواأمه غري املكتمل
اأ�شيب الأطباء يف الهند بالده�شة بعد اأن �شاهدوا مولودا جديدا 

وقد الت�شقت به اأجزاء من تواأمه الذي مل يكتمل منوه.
الأطفال  اأطباء  اأح��د  اأن  الربيطانية  "مريور"  �شحيفة  ونقلت 
النمو  مكتمل  الطفل  وب��دا  نادرة".  "حالة  باأنها  ال��ولدة  و�شف 

لكن تواأمه الطفيلي امللت�شق به غري.
وقد الت�شق اجلنني غري املكتمل ب�شقيقه من فوق البطن وال�شدر. 

وللجنني الطفيلي ذراعان ورجلن لكنه بدون راأ�س وكليتني.
اأ�شرع  يف  لإج��راء عملية جراحية  اإنهم يخططون  الأط��ب��اء  وق��ال 
من  ليتمكن  �شقيقه  ع��ن  الطفيلي  اجل��ن��ني  لإزال����ة  مم��ك��ن  وق���ت 

العي�س ب�شكل طبيعي.
�شيكون  النمو  املكتمل  اجلديد  املولود  اأن  يف  ثقتهم  عن  واأع��رب��وا 

ب�شحة جيدة بعد اإزالة اأع�شاء تواأمه غري املكتمل.
وتنحدر لك�شمي )24 عاما(، وهي والدة الطفل، من اإحدى قرى 

ولية تاميل نادو يف الهند.
امل�شت�شفيات  اأح���د  يف  طبيعي  ب�شكل  طفلها  لك�شمي  ول���دت  وق��د 
م�شت�شفى  اإىل  لح��ق��ا  اجل��دي��د  وم��ول��وده��ا  نقلها  ومت  احلكومية 

متخ�ش�س يف �شحة الأطفال.
باملواليد  العناية  وح��دة  يف  م��رك��زة  لعناية  الآن  الطفل  ويخ�شع 

اجلدد يف امل�شت�شفى التخ�ش�شي.
ويقوم الأطباء الآن بفحو�س واختبارات لتقييم خطورة العملية 

اجلراحية على حياة الطفل.
وقال الدكتور �شرينيفا�شان "اإنها دون �شك حالة نادرة. ل ميكننا 
بعد حتديد �شحة الطفل على املدى البعيد لكن الأطباء ياأملون 

اأن تكون اجلراحة ناجحة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ادعى العجز للح�صول على م�صاعدات
م�شاعدات  على  ليح�شل  العجز  ادع��ى  رجل  ت�شوير  من  بريطانيا  يف  واملعا�شات  العمل  ق�شم  من  حمققون  متكن 

حكومية، وهو ميار�س التمارين الريا�شية ال�شاقة يف اإحدى �شالت اجليم.
وذكرت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية اأن باراجميت راندهاو )71 عاماً( يح�شل منذ عام 1995 على م�شاعدات 
حكومية ت�شل اإىل 36 األف جنيه ا�شرتليني )56 األف دولر( يف ال�شنة، على الرغم من حت�شن حالته ال�شحية ب�شكل 

ملحوظ يف ال�شنوات الأخرية.
ويدعي راندهاو اأنه ل ي�شتطيع امل�شي اأكرث من 10 اأمتار دون ا�شتخدام العكاز، لكنه يظهر يف امل�شاهد التي التقطها 

املحققون، وهو ميار�س اأنواعاً عديدة من التمارين الريا�شية ومن بينها امل�شي ملدة ت�شل اإىل 50 دقيقة.
ومت �شبط راندهاو وهو ميار�س التمارين الريا�شية يف اجليم، بعد تقارير تلقتها اإدارة العمل واملعا�شات يف مدينة 
من  ومتكنوا  حتركاته  تابعوا  متخفني  حمققني  الإدارة  واأر�شلت  ال�شحية،  حالته  حت�شن  ح��ول  وولفرهامبتون 

ت�شويره يف اإحدى ال�شالت الريا�شية باملدينة.
واعترب راندهاو مذنباً، بعد اأن امتنع عن اإخبار اإدارة املعا�شات عن حت�شن حالته ال�شحية، وح�شل على معونات غري 

قانونية لأكرث من عامني ون�شف.
واعرتف اندهاو بذنبه اأمام املحكمة يوم الأربعاء املا�شي 2 دي�شمرب ، ومت تاأجيل الق�شية اإىل وقت لحق لإ�شدار 

احلكم النهائي بحق املتهم.
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قطيع خنازير يعرت�س طائرة 
ذكر تقرير اإخباري اأن ركاب طائرة هندية جنوا من موت حمقق على اإثر 

انحراف طائرتهم عن املهبط بعدما �شدمت قطيعاً من اخلنازير الربية.
وقع احلادث يف مدينة جبلبور بولية ماديا برادي�س بو�شط البلد عندما 
برياً على املهبط يف الوقت الذي كان  40 خنزيراً  اإىل   30 �شار قطيع من 
الهندية  جيت"  "�شباي�س  ل�شركة  التابعة  الطائرة  تهبط  اأن  فيه  م��ق��رراً 

قادمة من مومباي.
"الطيار فقد  اإن  ال�شركة ل�شحيفة هندو�شتان تاميز  با�شم  وقال متحدث 
ال�شيطرة على الطائرة ما ت�شبب يف انحرافها عن املهبط... ومل ي�شب اأي 

من الركاب اأو الطاقم بجروح".
وكان على منت الطائرة 49 راكباً وطاقم موؤلف من اأربعة اأف��راد. ونفقت 

�شبع خنازير برية يف احلادث الذي احلق اأَ�شراراً بالطائرة.
وقالت ال�شركة اإن اأيدي الطيار املاهرة وذات اخلربة �شاعدت يف احليلولة 
دون كارثة كبرية بتحويل الطائرة اإىل اجلهة الي�شرى من املهبط لتخفيف 

اأثر احلادث .
واأثار احلادث جمدداً الت�شاوؤلت ب�شاأن اإجراءات ال�شلمة يف املطارات الهندية 

بعد احلوادث املتكررة لدخول احليوانات الربية مهابط الطائرات.

قطة تنقذ �صاحبتها من ثعبان 
ولية  يف  حمقق  م��وت  م��ن  �شاحبتها  تنقذ  اأن  �شجاعة  قطة  ا�شتطاعت 

كوين�شلند الأ�شرتالية، بعدما انق�شت على ثعبان بداأ يف لدغها.
ت�شقي  اأن  تريد  كانت  امل��ل��دوغ��ة  ال�شيدة  اأن  نيوز  �شي  ب��ي  اإي  موقع  وذك��ر 
اإىل وجود  تنتبه  اأن  املياه، دون  بيتها، وتناولت خرطوم  الزهور يف حديقة 

ثعبان اأ�شود كان يجثم قربه.
البالغة من  تيني،  ديني�س  ال�شيدة  الثعبان يهجم على  القطة  راأت  اإن  وما 

العمر 66 عاما، ويلدغها حتى تقدمت اإليه وقامت بقتله على الفور.
وجرى نقل ال�شيدة امللدوغة اإىل امل�شت�شفى لتلقي العلج، وحت�شنت �شحتها 
بف�شل عدم و�شول �شم الثعبان اإىل الأماكن احليوية باجل�شم، وذلك بف�شل 
�شرعة تدخل القطة التي منعت الثعبان من ال�شتمرار يف هجومه واإحلاق 

الأذى ب�شيدتها
وتقول ديني�س اإنها املرة الرابعة التي تتعر�س فيها للدغة ثعبان يف حياتها، 

واإن والدتها قالت لها اأكرث من مرة اإن نهايتها �شتكون بلدغة ل حمالة.

مار�صيل خليفة يتحدى 
االإرهاب يف بروك�صيل

اجلميلة  ال��ف��ن��ون  ق�شر  اح��ت�����ش��ن 
البلجكية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ب�������وزار 
ب��روك�����ش��ل، ح��ف��ل ال��ف��ن��ان وع����ازف 
ال��ل��ب��ن��اين م��ار���ش��ي��ل خليفة  ال��ع��ود 
الوطنية  ب��الأورك�����ش��رتا  م�شحوباً 
تعاون  اأول  ���ش��م��ن  ال��ب��ل��ج��ك��ي��ة، 
احلفل  ه���ذا  خ���لل  وم���ن  بينهما. 
الذي ح�شره ما يقرب عن 1500 
�شخ�س اأكرثهم من اأفراد اجلالية 
خليفة  ي��ع��ود  بلجيكا،  يف  العربية 
هذا املو�شم لق�شر الفنون اجلميلة 
بوزار بربوك�شل، مبعزوفات واأغاين 

جديدة من موؤلفاته اخلا�شة.
اأن خليفة تغنى كذلك و�شط  غري 
ترديد اجلمهور الذي اأبدى حفظا 
اأغنياته  ب��اأج��م��ل  اأغ��ان��ي��ه،  ل��ك��ام��ل 
احلما�شية القدمية مثل يا بحرية 
و ان��ه�����س ي��ا ث��ائ��ر وري��ت��ا ، واأم����ي، 
والتي اأعاد توزيعها ب�شكل يتما�شى 
الوطني  الأورك�������ش���رتا  ع����زف  م���ع 
اللبناين:  الفنان  البلجيكي. وقال 
م�شاركة  لأن����ه  م��ه��م  احل��ف��ل  ه����ذا 
املو�شيقي  ت��األ��ي��ف��ي  ب���ني  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ال�������ش���رق���ي وع�������زف الأورك���������ش����رتا 

الوطني البلجيكي.

عراك بني كلب و�صحلية 
طريق  يف  �شحلية  ت�شكع  ك��ل��ب  ف�����ش��ول  اأث����ار 
اأن  الأ�شجار وبدًل من  ي�شطف على جانبيه 
يرتكها و�شاأنها، قرر اأن ي�شاك�شها وي�شايقها، 
وعلى الرغم من اأن ال�شحلية مل تدع له هذه 
اإل  �شارية،  معركة  بينهما  ون�شبت  الفر�شة، 

اأن الن�شر كان من ن�شيب الكلب.
اأظهرت ال�شحلية يف بداية الأمر عدم رغبتها 
ال��ك��ل��ب، ولكن  يف خ��و���س ع���راك بينها وب���ني 
الأخري مل يكف عن اإزعاجها وم�شايقتها، ما 
دفعها للنق�شا�س والهجوم عليه، واحتدمت 
امل��ع��رك��ة ب��ي��ن��ه��م��ا واأخ������ذا ي��ت��دح��رج��ان على 

الطريق يحاول كل منهما اإ�شابة الأخر.
املميتة،  ال�شحلية  خمالب  من  الرغم  وعلى 
بني  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  ال�شر�شة  امل��ع��رك��ة  اأن  اإل 
احل���ي���وان���ني ان��ت��ه��ت ب���ن���زف دم�����اء م���ن راأ�����س 
فوزه  الكلب  معلناً  خمالبها،  وبني  ال�شحلية 
على "ذوات الدم البارد". التقط هذا املقطع 
امل�شاهدات،  مليني  م�شتقطباً  ال��ربازي��ل،  يف 

وفقاً ل�شحيفة مريور الربيطانية.

يدفن عرو�صه وهي حية
على  احل��ي��اة  م��دى  بال�شجن  بريطانية  حمكمة  ق�شت 
عري�س دفن عرو�شه وهي حية حتت الأر�س، بعدما وجه 
باأنها  اإثرها، وظن  لها �شربة �شديدة فقدت الوعي على 
فارقت احلياة بعد خلف ن�شب بينهما. وذكرت �شحيفة 
عاماً(   34( غويلم  �شتي�شي  اأن  الربيطانية  ميل  دايلي 
الذي  القرب  خ��ارج  طريقها  لت�شق  اأظافرها  ا�شتخدمت 
وذلك  ع���ام���اً(،  ه��ي��وج��ز )39  ك��ي��ث  ف��ي��ه خطيبها  دف��ن��ه��ا 
اأي��ام قليلة من طلبه يدها للزواج. وبعد خلف دار  بعد 
كا�شويل  خليج  يف  رومان�شية  جولة  اأثناء  العرو�شني  بني 
اأدى  مبدينة �شاوث ويلز، هاجم كيث عرو�شه بعنف مما 
تلك  احلياة يف  فارقت  اأنها  واعتقد  الوعي،  فقدانها  اإىل 
الإ�شعاف لإنقاذها،  �شيارة  اأن يطلب  اللحظة، وبدًل من 
�شارع اإىل دفنها يف الغابة لإخفاء اآثار اجلرمية. وا�شتمعت 
لتجد  غيبوبتها،  م��ن  �شتي�شي  ا�شتقيظت  كيف  املحكمة 
نف�شه مدفونة حتت الأر�س، وقد غطتها اأغ�شان الأ�شجار 
الأع�شاب وال�شراخ�س، واعتقدت يف البداية اأنها �شتموت، 
اإىل اخل��ارج. واعتقلت  اأن تتمكن من حفر طريقها  قبل 
ال�����ش��رط��ة ك��ي��ث ب��ع��د اأن ح��ط��م ���ش��ي��ارت��ه وه���و ي��ق��ود حتت 
تاأثري الكحول، وادعى يف التحقيق اأنه بحث عن خطيبته 
اأث��ر، لكنه فوجىء عندما  اأن يعرث لها على  طويًل دون 
اأنها ل تزال على قيد احلياة، ومتكنت من اخلروج  علم 
 26 �شتي�شي  واأم�شت  بيديه.  لها  الذي حفره  القرب  من 
يوماً يف امل�شت�شفى بعد احلادثة، 14 منها يف الغيبوبة، ول 
تزال تعاين من �شعوبة يف التحدث وتناول الطعام، كما 
ال�شابق  يد خطيبها  له على  تعر�شت  ال��ذي  العتداء  اأن 

تركها غري قادرة على امل�شي دون ال�شتعانة بالعكاز. 

اغتيال زوجني اأمام طفليهما
يف  منزلهما  يف  طفليهما  اأم���ام  فرن�شيان  زوج���ان  اغتيل 

قرية مبحافظة "لو وغارون" يف جنوب غرب فرن�شا.
الزوجان  اإن  الفرن�شية  بوينه"  "لو  �شحيفة  وق��ال��ت 
اإىل  �شنوات(   10 و  لتو�شيل طفليهما )5  ي�شتعدان  كانا 
مدر�شتهما. وقد اأبلغ الطفلن يف حدود الثامنة والن�شف 
تاريخ  لهما  لي�س  الذين  والديهما،  اغتيال  عن  �شباحا 
اإجرامي. ح�شرت عنا�شر الدرك حيث عرثت على جثتي 
الوالدين وكلهما يبلغ من العمر 42 عاما ملقاتني على 
الأر�س اأمام مراآب املنزل. وقد �شهد اأن الطفلني اغتيال 

والديه، بح�شب م�شادر قريبة من التحقيق.
فور وقوع احلادث، فر الطفلن حيث عرث على اأحدهما 
الثاين  اختباأ  بينما  ال�شدمة  تاأثري  حتت  ي��زال  ما  وه��و 

داخل املنزل حيث ات�شل بالإ�شعاف.
واأقيمت اإجراءات اأمنية م�شددة يف عموم املحافظة للعثور 

على املهاجم املقنع الذي يحمل بندقية.
وقد اأودع الطفلن يف م�شت�شفى حيث يخ�شعان للحماية. 
وتعمل الزوجة يف مكتب للهند�شة املعمارية بينما يعمل 

الزوج مديرا لفرع اإقليمي ل�شركة كبرية للمقاولت.
الأمر  اإن  وق��ال��ت  اإره��اب��ي.  عمل  اأي  النيابة  وا�شتبعدت 

يتعلق بجرمية يف القانون العام.
اأي �شخ�س على  ومل يتم توقيف اجل��اين كما مل يوقف 

ذمة الق�شية.
وقال م�شدر قريب من الزوجني اإن اجلرمية تتعلق على 

الأرجح بتهديدات كان قد تلقاها الزوج منذ فرتة.

�صرب ريهانا فُحرم دخول اأ�صرتاليا
ذكرت تقارير اأنه مت رف�س منح تاأ�شرية دخول اأ�شرتاليا للمغني كري�س براون، مما دفعه 

لإلغاء جولته املقبلة يف اأ�شرتاليا.
واأفادت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية باأنه مت رف�س منح كري�س التاأ�شرية على خلفية 
لإلغاء  ا�شطر  ب��راون  اأن  اإىل  م�شرية  ريحانا  ال�شابقة  املغنية  �شديقته  ب�شرب  اإدان��ت��ه 

جولته يف ا�شرتاليا ونيوزيلندا بعد رف�س منحه التاأ�شرية.
واأكدت �شركة تيكتك ا�شرتاليا، املعنية باإ�شدار تذاكر حفل كري�س يف ا�شرتاليا يف بيان 
اليوم نباأ الإلغاء، وقالت: مت اإلغاء جولة كري�س براون يف نيوزيلندا وا�شرتاليا التي كانت 

مقررة يف دي�شمرب )كانون الأول( 2015".
واأ�شاف البيان: "ياأمل كري�س ونحن يف القيام باجلولة يف امل�شتقبل القريب.

ممثلة بوليوود الهندية �سوناك�سي �سينها تعر�س ف�ستانا من ت�سميم جي جي فليا خلل عر�س للأزياء يف مومباي. )ا ف ب(

نريمني ماهر تدخل 
القف�س الذهبي 

امل�شرية  الفنانة  زف��اف  اأقيم حفل 
�شرطة  نقيب  على  ماهر،  نريمني 
وائل اإيهاب، م�شاء اجلمعة املا�شية 
�شتارز  �شيتي  ق��اع��ات  اإح����دى  يف   ،
و�شط ح�شور ح�شد  ن�شر  مبدينة 
والفنانات  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  غ��ف��ري 

وامل�شاهري والأ�شدقاء والأقارب.
ال�شعبي  امل��ط��رب  احل��ف��ل،  واأح��ي��ى 
اأ�شعل  وال������ذي  ال��ل��ي��ث��ي،  حم���م���ود 
اأجمل  م���ن  الأج��������واء مب��ج��م��وع��ة 
اأغ������ان������ي������ه. وارت��������������دت ال���ن���ج���م���ة 
اأبرز  مميز  زف��اف  ف�شتان  ال�شابة، 
اإعجاب  واأث����ار  واأن��وث��ت��ه��ا،  جمالها 
احلا�شرين، الذين تبادلوا عبارات 

الإ�شادة بذوق نريمني.
الزفاف،  م��اه��ر يف حفل  وت��ع��اون��ت 
ن�شر،  �شريف  الأزي���اء  م�شمم  م��ع 
�شالح  وماكيري  األفريد،  وكوافري 
وف��وت��وغ��راف��ي��ا ح�شني  ال��ق��ا���ش��ي، 

البا�شا.
ال��ف��ن��ان��ة ن��ريم��ني م���اه���ر، ظهرت 
الفنية،  الأع���م���ال  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
اأبرزها  وال��ت��ل��ي��ف��زي��ون،  بال�شينما 
“ال�شفارة يف العمارة، الزمهلوية، 

جبل احللل، واملرافعة”.

يبيع كلية زوجته دون علمها
حتمل حماكم الأ�شرة يف طياتها 
العديد من احلكايات والق�شايا، 
جمموعة  بطولتها  جت�شد  التي 
ق���ررَن طلب  ال��لت��ي  الن�شاء  م��ن 
للتخل�س  ال����ط����لق،  اأو  اخل���ل���ع 
من حياتهن الزوجية، بعد تعدد 
الأ�شباب التي دفعتهن اإىل ذلك، 
اأو  معنوية  اأو  مادية  كانت  �شواء 

ج�شدية اأو غريها.
واحدة  تعد  هنا،  ق�شيتنا  ولكن 
من اأغرب الق�شايا التي �شهدتها 
فنجد  باملعادي،  الأ�شرة  حمكمة 
زوج قام با�شتغلل مر�س زوجته، 
من  علمها،  دون  كليتها  و���ش��رق 

اأجل احل�شول على املال.
عندما  ت����ع����ود  ال���ق�������ش���ة  ب����داي����ة 
ربة  ع��اًم��ا،  ف” 44  “غ.  �شعرت 

منزل، ببع�س الآلم يف ج�شدها، 
الطبيب  اإىل  ال���ذه���اب  ف���ق���ررت 
للك�شف عليها، لإجراء جمموعة 
م��ن ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة، وقد 
اأنها تعاين من  اأخربها الطبيب 
الدودية،  الزائدة  التهاب حاد يف 
وتناول  ال����راح����ة  م��ن��ه��ا  وط���ل���ب 
الأدوية وهذا ما قامت به، ولكن 
الآلم،  ازدادت  ال��وق��ت  م��رور  م��ع 
ف��ل��م جت���د اأم��ام��ه��ا ���ش��ب��ي��ل �شواء 
الذهاب ب�شحبة زوجها املحا�شب 
“ي” البالغ من العمر 48 عاًما، 
باملنطقة،  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  لأح�����د 
وبعد الك�شف عليها قرر الأطباء 
اإج����راء ج��راح��ة عاجلة  ���ش��رورة 
لها، ل�شتئ�شال الزائدة الدودية، 
للتخل�س  ال��ف��ور،  على  ف��واف��ق��ت 

من  ي�����ش��ي��ب��ه��ا  ال�����ذي  الأمل  م���ن 
حني لآخر.

�شيطر  فقد  املفاجاأة،  كانت  وهنا 
ال�شيطان على عقل الزوج، ودفعه 
للتفكري يف ال�شتفادة من زوجته، 
ع���ن ط���ري���ق ب��ي��ع ك��ل��ي��ت��ه��ا لأح���د 
امل��ر���ش��ى ُم��ق��اب��ل احل�����ش��ول على 
مر�شها  وا�شتغلل  م��ايل،  مبلغ 
وفقدانها الوعي، وقام عن طريق 
تفيد  منها،  ورق��ة  بتوقيع  الغ�س 
بقيامها بالتربع بكليتها اليمنى، 
الورقة  ه��ذه  اأن  اأوهمها  اأن  بعد 
�����ش����روري����ة لإن�����ه�����اء اجل����راح����ة، 
غرفة  املري�شة  دخ��ل��ت  وبالفعل 
ال��ع��م��ل��ي��ات وخ��رج��ت م��ن��ه��ا، بعد 
الزائدة و�شرقة  ا�شتئ�شال  اأن مت 

الكلية.


