
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 28 صفحة- الثمن درهمان

�ص 08 

�ص 09

�ص 16

120 دولة ت�ؤكد م�شاركتها يف �أكرب 

حدث ريا�شي على �أر�ص �لإمار�ت

عربي ودويل

31 �شابا �إمار�تيا ي�شارك�ن يف �لبعثة �لبيئية 

�لعلمية �لثانية �إىل حممية جزيرة �شري ب�نعري 

�لفجر �لريا�شي

�خبار �لمار�ت

حتذير �أممي ملرتكبي �جلر�ئم 
باأفريقيا �ل��شطى

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 
�إجناز 60 % من م�شروع م�شت�شفى 
�ل�شـيخة فاطمـة جنوب وزير�شتان 

•• جنوب وزير�ستان-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
و�لإمنائية  �لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت  �لدعم  بتقدمي  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�أعلنت �د�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة  جلمهورية باك�شتان �لإ�شالمية 
باك�شتان عن �جناز 60 يف �ملائة من م�شروع م�شت�شفى �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك مبدينة �شولم مبنطقة جنوب وزير�شتان و�لذي تبلغ تكلفته 

�لإجمالية خم�شة ماليني دولر.
�أن �لعمل يف �جناز  �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان  و�أو�شحت 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة  ياأتي  �حليوي  �ل�شحي  �مل�شروع  هذ� 
�إطار  ويف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�شكان  �أو���ش��اع  وحت�شني  �لتحتية  �لبنية  ت��اأه��ي��ل  على  �شموه  ح��ر���س 

�ملحليني يف �جلانب �لطبي و�ل�شحي و�لأجتماعي.
)�لتفا�شيل �س2(

   

هيئة �الأعمال �خلريية �المار�تية تقدم م�شاعد�ت عاجلة 
ملت�شرري �لعا�شفة �لثلجية و�لفي�شانات باالأر��شي �لفل�شطينية 

•• القد�س-وام:

قدمت هيئة �لأعمال �خلريية �لمار�تية م�شاعد�ت �غاثية عاجلة �ىل 
�لعائالت �لفل�شطينية �ملت�شررة من �لعا�شفة �لثلجية و�لفي�شانات 
�لتي تتعر�س لها �لر��شي �لفل�شطينية. وقال �ل�شيد �بر�هيم ر��شد 
مدير مكتب �لهيئة يف �ل�شفة �لغربية �ن �طقم �لهيئة تقوم حاليا 
�جلوي  �ملنخف�س  يف  �ملت�شررة  لال�شر  �لطارئة  �مل�شاعد�ت  بتوزيع 
على  �ل��ث��ل��وج  ت��ر�ك��م  �ىل  �دى  م��ا  فل�شطني  يف  م�شتمر�  لز�ل  �ل���ذي 
�لفل�شطينية ول�شيما  �ملحافظات  بع�س  �ملرت يف  ز�دت عن  �رتفاعات 
�ن  ر��شد  �بر�هيم  وذكر  و�خلليل.  �هلل  ور�م  و�لقد�س  نابل�س  مناطق 
طو�قم �لهيئة زودت �ملئات من �ل�شر �ملت�شررة و�لتي �تت �لعا�شفة 
�لثلجية على متاعها مبا يلزم من �غطية وفر�س ومد�يفء ومالب�س 

ومو�د غذ�ئية و�غاثة نقدية.                               )�لتفا�شيل �س2(

رياح قوية و�نخفا�ض يف درجة �حلر�رة بالدولة
•• اأبوظبي-وام:

�إرتياد  ب��ع��دم  و�ل�����زلزل  ل��الر���ش��اد �جل��وي��ة  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  ين�شح 
�لبحر يف �خلليج �لعربي وبحر عمان يف هذه �لفرتة كما يرجو من 
ب�شبب  �لقيادة  �ث��ن��اء  �ل��ط��رق  على  و�حل���ذر  �حليطة  �أخ��ذ  �ل�شائقني 
تدين مدى �لروؤية �لفقية بفعل �لغبار و�لتربة �ملثارة. و�كد �ملركز 
يف بيان له �م�س على �نه نتيجة لتاأثر �لدولة باأمتد�د منخف�س جوي 
�شطحي ممتد من �ل�شرق مع وجود مرتفع جوي على �ململكة �لعربية 
�ن��ح��د�ر ق���وي يف �ل�شغط �جل���وي بني  �إىل  ي����وؤدي ذل���ك  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�ملنخف�س �جلوي و�ملرتفع �جلوي يعمل على �ندفاع �لرياح �ل�شمالية 
�لغربية من �شمال �خلليج �لعربي. لذلك تتاأثر �لدولة �إعتبار� من 

�ل�شاعات �لخرية من ليل �ل�شبت.                        )�لتفا�شيل �س2(

خلفّيات الّتطهري يف كوريا ال�شمالية:

ني..! �ملر�شد جانغ �شونغ تيك، رجل �لظّل.. رجل �ل�شّ
 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

�ملو�طنون  ف��ي��ه  ي��ن��ح��ن��ي  ب��ل��د  يف 
�لذهب  من  �شّماء  متاثيل  �أم��ام 
�لأ�����ش����رة  ل���زع���م���اء  �ل����رون����ز  �أو 
�حل��اك��م��ة، وي��ح��ت�����ش��ن �أك����ر من 
ث���الث���ني �أل������ف ن�����ش��ب ت���ذك���اري 
�شونغ،  �يل  كيم  �ل�ّشاللة  ملوؤ�ّش�س 
ويف بلد �أ�شّر قادته على �أن يدخل 
بروؤية  و�لع�شرين  �لو�حد  �لقرن 
تخّلى  للحكم  م��اوي��ة  �شتالينّية 
عنها حتى �أ�شحابها، يف مثل هذ� 
�لبلد �ملو�شدة �أبو�به على �لعامل 
�ن����ه ل مكان  ي���ب���دو  �خل����ارج����ي، 
مل��ق��ول��ة �ل��ع��ف��و ع��ن��د �مل���ق���درة، و�ن 
روح مانديال مل متّر من هناك، 
و�ن مفهوم �لت�شامح و�لّرحمة ل 

ُت�شعف حتى �أفر�د �لأ�شرة.
�لأ�شرة،  مع  حتى  رحمة  ل  نعم، 

�إحباط خمطط لتفجري مطار �أمريكي
•• وا�سنطن-وكاالت:

�إلكرتونيات  جم��ال  يف  فنيا  موظفا  �لأمريكية  �لأم��ن  �شلطات  �عتقلت 
�لطري�ن، قالت �إنه كان يخطط لتفجري �شيارة مفخخة يف مطار بولية 
�إن تريي يل لوين  �ل�شلطات  �ملتحدة. وقالت  �لوليات  كان�شا�س بو�شط 
)58 عاما( ت�شرف مبفرده، وقد �عتقل �إثر حتقيق قامت به �ل�شرطة 

�لفيدر�لية قدم �أثناءه عمالء لل�شرطة على �أنهم �شركاء للرجل.
قد  كانت  �ل�شرطة  ف��اإن  �لأمريكية،  �لعدل  وز�رة  عن  �شادر  بيان  ووف��ق 
يحاول  ك��ان   بينما  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شيف  منذ  �مل��ر�ق��ب��ة  حت��ت  لوين  و�شعت 
�حل�شول على ما ميكنه من �شنع قنبلة لي�شتخدمها يف �شيارة مفخخة. 
وذكر �لبيان �أن لوين توجه �جلمعة �إىل مطار ميد كونتينانت لتفجري 

�شيارة مفخخة، وقد �عتقل وهو يحاول �خرت�ق حاجز �أمني.

من  �لأول  �ل�شتخال�س  هو  ذ�ك 
�ل�شمايل  �لكوري  �لرئي�س  �إع��د�م 
، زوج عّمته جانغ  �أون  كيم جونغ 
�شونغ تيك، �شاحب �لّنفوذ �لقوي، 
�لثاين  �ل���رج���ل  ُي��ع��ت��ر  و�ل������ذي 

�خليانة  ج��رمي��ت��ه:  �ل���ن���ظ���ام.  يف 
وت�����دب�����ري م������وؤ�م������رة ل���الإط���اح���ة 
�لت�شفيق  وع������دم  ب���احل���ك���وم���ة، 
بحما�س يف �لجتماعات �حلزبية.         

)�لتفا�شيل �س11(

�لرئي�س �مل�شري خالل لقائه مع جمموعة �خلم�شني �لتي �أعدت م�شروع �لد�شتور  )رويرتز(

ر�شالة ترويع وتالهيب وتاأكيد ل�شلطة رجل و�حد

تريي يل لوين عقب �عتقاله

الربد القار�س يقتل 20 �شوريًا غالبيتهم اأطفال

و��شنطن توؤكد مو��شلة دعم �ملعار�شة �ل�شورية

•• القاهرة-يو بي اأي:

�ملوؤقت  �مل�����ش��ري  �لرئي�س  �أ���ش��در 
�م�س،  من�شور،  ع��ديل  �مل�شت�شار 
�ملو�طنني  بدعوة  قر�ر�ً جمهورياً 
لال�شتفتاء على م�شروع �لد�شتور 
يومي 14 و15 من كانون �لثاين 
يناير �ملقبل،كما دعا ملو�جهة دعاة 

�لدمار و�لتخريب.
�ألقاها  كلمة  يف  م��ن�����ش��ور،  وق���ال 
�خلم�شني  جلنة  �أع�شاء  بح�شور 
�لد�شتور  م�����ش��روع  �أع�����دت  �ل��ت��ي 
�لد�شتور  خلر�ء  �لع�شرة  وجلنة 
و�أع�شاء �حلكومة وقادة �شيا�شيني 
�ل�شتفتاء  ي��ج��رى  �أن  ودي��ن��ي��ني، 
على م�شروع �لد�شتور يومي 14 

و14 من يناير �ملقبل.
�ل�شكر  من�شور  �ل��رئ��ي�����س  ����ه  ووجَّ
�ل���ت���ي تولت  ل��ل��ج��ن��ة �خل��م�����ش��ني 
م����ه����م����ة ت�����ع�����دي�����ل �ل�����د������ش�����ت�����ور، 
�لذي  م��و���ش��ي  ع��م��رو  ولرئي�شها 
قاد م�شريتكم بكل حكمة و�قتد�ر 
�لنظر  وجنح فى تقريب وجهات 
�لذي  �لهام  و�شوًل لهذ� �لإجناز 
�شيمثل �أوىل ��شتحقاقات خارطة 

�مل�شتقبل .
و�إىل  �إليكم  �أتوجه  �نني  و�أَ���ش��اف 
�لذين  �خل������ر�ء  �أع�������ش���اء جل��ن��ة 
�ل��ع��م��ل �لوطنى  ���ش��ارك��و� يف ه���ذ� 
و�لإع��تز�ز  �لإمتنان  بكل  �جلليل، 

و�أق������ول ل��ك��م ل��ق��د وف��ي��ت��م �لعهد 
عن  معر  خ��ري  وكنتم  ل�شعبكم، 
�آماله وتطلعاته �جتهدمت ب�شرف 
و�أدي�����ت��م �لأم��ان�����ة مب�����ا ي��ل�����زم م�ن 
تابعت جل�شات  لقد  �شم�و وجت��رد 
حيوية  و�شاهدت  �ملوقرة  جلنتكم 
�أع�������ش���ائ���ه���ا، وما  �ل���ن���ق���ا����س ب����ني 
وحرية  دمي��ق��ر�ط��ي��ة  م��ن  ج�شده 
�أب��دي��ت��م��وه م��ن حما�س  ر�أي، وم��ا 
ووط����ن����ي����ة م�����ش��ت��ه��دف��ني �إع�������د�د 
و�شعبها،  مل�شر  �لأم��ث��ل  �لد�شتور 
يف ظل �أو�شاع وظروف ��شتثنائية 

مير بها �لوطن .
�مل�����ش��ري �ملوؤقت  �ل��رئ��ي�����س  وت��اب��ع 
�نتجتموها هى  �لتي  �لوثيقة  �إن 
لكوكبة  خم��ل�����س  ج��ه��د  ح�شيلة 
ك��ل فئات  �أب��ن��اء م�شر مثلو�  م��ن 
من  ممكن  ق��در  باأق�شى  �ل�شعب 
فيها  �شاركهم  و�لأم��ان��ة  �لعد�لة 
�لذين  �ل�شعب  �أبناء  ماليني من 
ومناق�شات  �أع��م��ال  م��ع  ت��ف��اع��ل��و� 
�ل���ل���ج���ن���ة م�����ن خ������الل �لإع��������الم 
وو����ش���ائ���ل �ل��ت��ع��ب��ري ع����ن �ل������ر�أي 
�ملختلفة وهي �مل�شاركة �ملجتمعية 

�ل�����ت�����ي وج���������دت د�ئ������م������ا ����ش���دى 
وهذه  ح�شر�تكم  من  و�ح��رت�م��اً 
�أي�شاً خال�شة علم  �لوثيقة، هى 
�لقانون  ق��ام��ات  �أرف���ع  م��ن  نخبة 
وخر�ئه �لذين تفخر بهم م�شر 

وتباهى بعلمهم �لأم�م.
�شرورة مو�جهة من  على  د  و�شدَّ
و�لتخريب،  �لهدم  دعاة  �أ�شماهم 
كل  مت���ل���ك  م�������ش���ر  �أن  م������وؤك������د�ً 
مقومات �لنجاح بر�شوخ �لقت�شاد 
يف �أ���ش�����ش��ه ب��رغ��م �مل�����ش��اع��ب �لتي 

تو�جهها �لبالد.

•• عوا�سم-وكاالت:

لقي �أكر من ع�شرين �شورياً، غالبيتهم �أطفال، م�شرعهم 
جر�ء �لعا�شفة �لثلجية يف �شوريا ودول �جلو�ر، وبينما دعت 
�شرعة  �إىل  �لإغاثية  �ملنظمات  �لإ�شالمي  �لتعاون  منظمة 
�لتحرك ملو�جهة موجة �لرد يف �ملخيمات �ل�شورية، �تهمت 
نف�شها  بتح�شني  �لأوروب��ي��ة  �ل��دول  �لدولية  �لعفو  منظمة 
جتنبا لتدفق �لالجئني �ل�شوريني �لذين لن ت�شتقبل منهم 

�إل �أعد�د� قليلة جد�.
 2.3 �ل��ث��ل��وج و�ل�����ش��ق��ي��ع م���ن م��ع��ان��اة ن��ح��و  وز�دت م��وج��ة 
ولبنان  �لأردن  خا�شة  �جل���و�ر  ب��دول  ���ش��وري  لج��ئ  مليون 
6.5 ماليني نازح  �أزم��ة  �لقار�س من  وتركيا، وفاقم �لرد 
و�ملعارك  �لق�شف  ج��ر�ء  ت�شردو�  �ل�شورية،  �لأر����ش��ي  د�خ��ل 
�لتابعة  لالجئني  �لعليا  �ملفو�شية  �أرق���ام  وف��ق  مبناطقهم، 

لالأمم �ملتحدة.
و�رت��ف��ع��ت ح�شيلة �ل��وف��ي��ات ب��ني �ل�����ش��وري��ني �ل��ن��ازح��ني يف 
بالدهم و�لالجئني ببلد�ن جماورة ب�شبب �لعا�شفة �لثلجية 

�لتي ت�شرب �ملنطقة �إىل �أكر من ع�شرين.

�أطفال  �شتة  �إن  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شورية  �ل�شبكة  وقالت 
�لنزوح  خميمات  يف  ت��وف��و�  م�شنة  و�شيدة  �ل���ولدة  حديثي 
و�للجوء ب�شوريا وتركيا، منهم �أربعة �أطفال توفو� مبخيم 
مبحافظة  منبج  مدينة  ق��رب  جر�بل�س  بلدة  يف  للنازحني 

حلب قرب �حلدود مع تركيا.
وتويف طفالن �آخر�ن مبخيم �أورفة1 يف تركيا جر�ء �لرد 
يف  م�شنة  �شيدة  توفيت  كما  �لكهرباء،  �نقطاع  و��شتمر�ر 

خميم �جلولن يف �إدلب �إثر �نهيار خيام حتت �لثلج.
و�أعلن �لئتالف �لوطني �ل�شوري وفاة طفل ر�شيع بحلب 
بحم�س،  �لر�شنت  يف  طفلة  وف��اة  جانب  �إىل  �ل��رد،  ب�شبب 
لبنان  يف  توفيا  �ثنني  �شوريني  لجئنينْ  �أن  تقارير  وذك��رت 

ب�شبب �لرد �أي�شا.
ويو�جه �لنازحون من ريف حلب و�حدة من �أق�شى �لعو��شف 
�إىل  و�لنازحني  �لالجئني  �لظروف  هذه  ودفعت  �لثلجية، 

توجيه ند�ء ��شتغاثة عاجلة لإنقاذهم و�إنقاذ �أطفالهم.
�ملنظمات  �لإ�شالمي  �لتعاون  �لأثناء، دعت منظمة  يف هذه 
�لإغ��اث��ي��ة �إىل ���ش��رع��ة �ل��ت��ح��رك مل��و�ج��ه��ة م��وج��ة �ل����رد يف 

�ملخيمات �ل�شورية. 

من جهة �خرى قال �ل�شفري �لأمريكي لدى �شوريا روبرت 
فورد يف مقابلة مع بي بي �شي �إن موقف بالده من �ل�شر�ع 

يف �شوريا مل يتغري.
�لفتاكة  غ��ري  �مل�����ش��اع��د�ت  تعليق  ق����ر�ر  �أن  ف����ورد  و�أ����ش���اف 
�إىل  م�شري�  �أمنية  لظروف  يعود  �لبالد  �شمايل  للمعار�شة 

�أن و��شنطن �شتو��شل دعمها للمعار�شة.
وقال فورد �إن ت�شريحات مدير �ملخابر�ت �لمريكية �لأ�شبق 
ل  �شخ�شي  ر�أي  هي  �شوريا  يف  �ل�شر�ع  حل  �حتمالت  عن 

ميثل ر�أي �لد�رة �لأمريكية.
وفيما يتعلق مبوؤمتر جنيف 2 ومتثيل �ملعار�شة �ل�شورية، 
�لئتالف  �أع�����ش��اء  م��ع  م�شتمرة  �مل��ح��ادث��ات  �إن  ف���ورد  ق���ال 
�ملعار�شة  �أن  �إىل  بهذ� �خل�شو�س م�شري�  �ملعار�س  �لوطني 

غري جاهزة بعد لت�شمية ممثليها يف موؤمتر �ل�شالم.
يف  �إي���ر�ن  م�شاركة  رف�س  و��شنطن  تاأكيد  ف��ورد  ج��دد  كما 
موؤمتر جنيف 2، مو�شحا �أن �مللف �ل�شوري منف�شل متاما 
عن �مللف �ل��ن��ووي �لإي���ر�ين. يف ه��ذه �لأث��ن��اء ق��ال نا�شطان 
حقوقيان �إن �ل�شلطات يف دم�شق تتفاو�س مع مقاتلني من 

ف�شائل �ملعار�شة لإطالق �شر�ح جمموعة من �لر�هبات.

ي�شتعيد �لرئي�ض �مل�شري يدعو لال�شتفتاء على �لد�شتور منت�شف يناير �ليمني  �جلــيــ�ــض 
�لقاعدة مــن  ر�دع  مدينة 

•• �سنعاء-يو بي اأي:

�م�س  �ل���ي���م���ن���ي  �جل���ي�������س  �أح����ك����م 
�ل�شبت �ل�شيطرة على مدينة رد�ع 
�ليمن  �شرق  �لبي�شاء  مبحافظة 
عن  �مل�شلحني  ملئات  حم��اول��ة  �إث��ر 
يف  �جلهاد  قاعدة  تنظيم  عنا�شر 
�جلزيرة �لعربية ي�شاندهم رجال 
ق��ب��ائ��ل �إ���ش��ق��اط��ه��ا �ح��ت��ج��اح��ا على 
�لتنظيم  عنا�شر  م��ن   17 مقتل 

بغارة جوية لطائرة �أمريكية .
وق�������ال م�������ش���در ع�������ش���ك���ري ميني 
ليونايتد بر�س �نرتنا�شونال متكن 
�جلي�س �ليمني من فتح �لطرقات 
�ملئات  ت��دف��ق  �إث���ر  رد�ع  مدينة  يف 
�ملدينة  �إىل  �لقاعدة  م�شلحي  من 
مقتل  على  �حتجاجا  �أم�س  م�شاء 
�مريكية  بطائرة  منهم  �لع�شر�ت 

من دون طيار �خلمي�س �ملا�شي.
�لقاعدة  م�شلحي  �ن  �إىل  و����ش��ار 
ك�����ان�����و� ق�����د مت����ك����ن����و� م�����ن قطع 
�ل���ط���رق���ات يف م���د�خ���ل وخم����ارج 
��شتطاع  �جل��ي�����س  �ن  �ل  �مل��دي��ن��ة 

��شتعادة �ل�شيطرة عليها.
م�شلحي  م��ن  �مل��ئ��ات  �أن  و�أ����ش���اف 
�ل��ق��اع��دة م��دع��وم��ني ب��امل��ئ��ات من 
رجال �لقبائل تو�فدو� �إىل مدينة 
�ملوؤدية  �ل��ط��رق��ات  وق��ط��ع��و�  رد�ع 
�حتجاجا  �ملنطقة،  و�إىل هذه  من 
ع��ل��ى �ل���غ���ارة �جل��وي��ة �ل��ت��ي قالو� 

�إنها ��شتهدفت �لأبرياء.

مواقــيت ال�سالة
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حممد بن ر��شد يوجه بتعميم جتربة خمترب �الإبد�ع 
�حلكومي كممار�شة قيا�شية يف جميع �جلهات �الحتادية

•• دبي -وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
بتعميم جتربة خمتر  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�لإبد�ع �حلكومي على جميع �جلهات �لحتادية كممار�شة قيا�شية 
ور�شمية معتمدة لتطوير �خلدمات �حلكومية ومو�جهة �لتحديات 

�مليد�نية و�مل�شاهمة يف رفع كفاءة و�أد�ء �لعمل �لإد�ري �حلكومي.
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيه  ي��اأت��ي 
�لذي  �حلكومي  �لإب���د�ع  خمتر  حققه  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد 
يا�س ومت  بني  �لأخ��رية بجزيرة �شري  �لوز�رية  �أثناء �خللوة  عقد 
خالله مناق�شة �لأفكار �لو�ردة عر �لع�شف �لذهني �لإمار�تي مع 
للكثري  �مليد�ن وتطوير حلول فورية  و�أهل  و�مل�شئولني  �ملخت�شني 

من �لتحديات �لتي تو�جه �لقطاع �لتعليمي و�ل�شحي بالدولة.
كما وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم وز�رتي 
�ل�شحة و�لرتبية و�لتعليم بعمل خمتر�ت لالإبد�ع �حلكومي على 

م�شتوى �لوز�رة.                                              )�لتفا�شيل �س3(

قمة مرتقبة بني عبا�ض ونتنياهو برعاية �أمريكية 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

قالت م�شادر فل�شطينية، �إن قمة مرتقبة �شتعقد بو�شاطة �أمريكية بني 
�لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س ورئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي نيامني 
باملطلعة،  و�شفتها  م�شادر  عن  �ملحلية،  )معا(  وكالة  ونقلت  نتنياهو. 
بكل قوة وجهد  �لمريكي جون كريي يعمل  �إن وزير �خلارجية  قولها 
لجناح قمة جتمع رئي�س �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو و�لرئي�س 
�لفل�شطيني حممود عبا�س ، على �أمل جتاوز �لثغر�ت و�لعقبات �لكاأد�ء 
�أنه  �مل�شادر  و�أ�شافت  �لطرفني.  من  �ملفاو�شني  �شبيل  تعرت�س  و�لتي 
رغم �لت�شاوؤم �ملفرط �لذي �ظهره كبري �ملفاو�شني �لفل�شطينيني �شائب 
عريقات يف �ل�شابيع �لخرية، ورغم �ل�شمت �ملريب من جانب �ملفاو�شة 

�ل�شر�ئيلية ت�شيبي ليفني ، �ل �ن كليهما ل يقرر�ن.

 7 تقتل  للناتو  ـــارة  غ
باأفغان�شتان م�شلحني 

•• كابول-يو بي اأي:
قتل 7 م�شلحني بغارة حللف 
)�لناتو(،  �لأطل�شي  �شمال 
نانغارهار  ولية  يف  �ل�شبت، 

ب�شرق �أفغان�شتان.
�شرطة  ق�������ش���م  ع����ن  ون����ق����ل 
�أن غ��ارة للناتو يف  �ل��ولي��ة، 
�إىل  �أدت  لل���ب���ور  م��ق��اط��ع��ة 

مقتل 7 م�شلحني.
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�ملركز �لوطني لالر�شاد: تتاأثر �لدولة �إعتبار� من ليل �ل�شبت و�شباح �الحد برياح قوية و�نخفا�ض يف درجة �حلر�رة
�إىل تدنى مدي  �لبحر وتكون مثرية للغبار و�لأتربة توؤدي 
�أخر  �إنخفا�س  م��ع  �ملك�شوفة  �ملناطق  على  �لأفقية  �ل��روؤي��ة 
ي��وم �لثنني  �ملناطق  طفيف يف درج��ات �حل��ر�رة على بع�س 
�إىل  و�لبحر م�شطرب  �أحيانا  غائما جزئيا  �لطق�س  ويكون 
�شديد �لإ�شطر�ب يف �خلليج �لعربي وم�شطرب يف بحر عمان 
وتخف �شرعة �لرياح �ل�شمالية �لغربية ن�شبيا تدريجيا من 
م�شاء يوم �لثالثاء على �لياب�شة حيث تظل ن�شطة �ل�شرعة 
على �لبحر يف �خلليج �لعربي بينما تكون معتدلة �إىل ن�شطة 
�ل�شرعة على �لياب�شة وي�شتمر �لبحر �شديد �ل�شطر�ب �إىل 
�ملوج  متو�شط  �إىل  وم�شطرب  �لعربي  �خلليج  يف  م�شطرب 

يف بحر عمان.

•• اأبوظبي-وام:

�ل��وط��ن��ي ل��الر���ش��اد �جل��وي��ة و�ل�����زلزل بعدم  �مل��رك��ز  ين�شح 
�إرتياد �لبحر يف �خلليج �لعربي وبحر عمان يف هذه �لفرتة 
كما يرجو من �ل�شائقني �أخذ �حليطة و�حلذر على �لطرق 
�ل���روؤي���ة �لف��ق��ي��ة بفعل  �ث��ن��اء �ل��ق��ي��ادة ب�شبب ت���دين م���دى 
�لغبار و�لتربة �ملثارة. و�كد �ملركز يف بيان له �م�س على �نه 
نتيجة لتاأثر �لدولة باأمتد�د منخف�س جوي �شطحي ممتد 
�لعربية  �ململكة  على  ج��وي  مرتفع  وج���ود  م��ع  �ل�����ش��رق  م��ن 
�جلوي  �ل�شغط  يف  قوي  �نحد�ر  �إىل  ذلك  ي��وؤدي  �ل�شعودية 
�ندفاع  على  يعمل  �جل��وي  و�ملرتفع  �جل��وي  �ملنخف�س  ب��ني 

�لعربي. لذلك  �لغربية من �شمال �خلليج  �ل�شمالية  �لرياح 
تتاأثر �لدولة �إعتبار� من �ل�شاعات �لخرية من ليل �ل�شبت 
غربية  �شمالية  ب��ري��اح  �لح��د  �شباح  م��ن  �لوىل  و�ل�شاعات 
وتكون مثرية  �لبحر  على  �ل�شرعة خا�شة  قوية  �إىل  ن�شطة 
�لأفقية على  �لروؤية  �إىل تدنى مدي  ت��وؤدي  للغبار و�لأتربة 
�إنخفا�س ملحوظ يف درج��ات �حلر�رة  �ملك�شوفة مع  �ملناطق 
خا�شة  �أحيانا  �ل�شحب  كميات  وت���زد�د  �ملناطق  معظم  على 
ع��ل��ى �مل��ن��اط��ق �ل�����ش��اح��ل��ي��ة و�جل����زر و�ل��ب��ح��ر م�����ش��ط��رب �إىل 
يف  �أحيانا  وم�شطرب  �لعربي  �خلليج  يف  �لإ�شطر�ب  �شديد 
بحر عمان. و��شار �ىل �ن �لدولة ت�شتمر حتت تاأثري �لرياح 
على  خا�شة  �ل�شرعة  قوية  �إىل  �لن�شطة  �لغربية  �ل�شمالية 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

�جناز 60 يف �ملائة من م�شروع م�شت�شفى �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك مبدينة �شوالم مبنطقة جنوب وزير�شتان يف باك�شتان 

هيئة �لهالل �الأحمر تكرم �ملتطوعني تقدير� جلهودهم �خلريية يف خدمة �الإن�شانية

•• جنوب وزير�ستان-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
و�لإمنائية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل�����ش��اع��د�ت  �ل��دع��م  ب��ت��ق��دمي  �هلل  �ل��دول��ة حفظه 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �د�رة  �أعلنت  �لإ�شالمية  باك�شتان  جلمهورية 
فاطمة  �ل�شيخة  م�شت�شفى  م�شروع  من  �ملائة  يف   60 �جن��از  عن  باك�شتان 
بنت مبارك مبدينة �شولم مبنطقة جنوب وزير�شتان و�لذي تبلغ تكلفته 

�لإجمالية خم�شة ماليني دولر.
و�أو�شحت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان �أن �لعمل يف �جناز هذ� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة  ياأتي  �حليوي  �ل�شحي  �مل�شروع 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ويف �إطار حر�س �شموه 
�جلانب  يف  �ملحليني  �ل�شكان  �أو�شاع  وحت�شني  �لتحتية  �لبنية  تاأهيل  على 

�لطبي و�ل�شحي و�لأجتماعي.

�لتنموية  للم�شاريع  ح�شاريا  ومن��وذج��ا  وطبيا  �شحيا  معلما  يجعله  مما 
 4330 مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  م�شت�شفى  م�شاحة  وتبلغ  �حلديثة. 
مرت� مربعا وب�شعة 50 �شرير� .. و�شي�شم ق�شما للعياد�ت �خلارجية وق�شما 

للن�شاء و�لولدة و�لأطفال وق�شما للحو�دث و�لطو�رئ.
للطب  وح��دة  و�أول  �ملنطقة  يف  �لكلى  لغ�شيل  مركز  �أول  �مل�شت�شفى  وي�شم 
�لتنومي  و�أجنحة  للعمليات  غ��رف  جانب  �إىل  �لأط��ف��ال  وتطعيم  �لوقائي 

و�لعناية �ملركزة.
جتهيز  �شيتم  �أن��ه  �إىل  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة  و�أ���ش��ارت 
�لطبية  و�ملعد�ت  �لأجهزة  باأحدث  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  م�شت�شفى 
تقدمي  على  و�مل�����ش��اع��دة  �لطبية  �لفحو�شات  جميع  لإج���ر�ء  توؤهله  �ل��ت��ي 
عالية  وذ�ت جودة  ومتكاملة  ب�شورة �شحية متطورة  و�لعالج  �لت�شخي�س 

لأبناء و�شكان جنوب وزير �شتان و�ملناطق �ملجاوره لها.
�ملرفق  ه��ذ�  �أه��م��ي��ة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  م�شت�شفى  م��دي��ر  و�أك���د 

ويحتل هذ� �مل�شت�شفى �أهمية خا�شة كونه يحمل ��شم �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لإحت���اد  رئي�شة  �لإم���ار�ت  �أم  مبارك  بنت 
 .. و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
وبو�شفه �مل�شت�شفى �حلديث و�لأول من نوعه �لذي �شيكون موؤهال لتقدمي 
ندرة  من  تعاين  �لتي  �شتان  وزي��ر  جنوب  منطقة  يف  �لعالجية  �خل��دم��ات 
�ملر�فق �ل�شحية يف ظل كثافة �شكانية كبرية مقرتنة بتف�شي �لفقر ونق�س 
�خلدمات �لأ�شا�شية و�شعف �ملو�رد �لإقت�شادية حيث ي�شطر �شكانها لقطع 
م�شافات طويلة للو�شول �إىل �أقرب عيادة �شحية مما يكبد �ملر�شى و�أهليهم 

مزيد� من �لعناء و�مل�شقة و�لتعب.
و�أعربت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان عن فخرها بتنفيذ هذ� 
�مل�شروع �حليوي �لذي يحمل ��شم �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و�لذي 
�شيكون على �أعلى م�شتوى من حيث �ل�شكل �ملعماري وم�شتوى �لت�شميمات 
�لعاملية  و�ملو��شفات  �ملعايري  �ملتو�فقة مع متطلبات  و�لهند�شية  �لإن�شائية 

�ل�شحي �لذي �شيكون عونا ل�شكان جنوب وزير�شتان على حياتهم ورعاية 
مر�شاهم .. وعر عن �شكره لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ملدها يد 
�لعون و�مل�شاعدة لهم عر ت�شييد ع�شر�ت �مل�شروعات �خلدمية و�لإمنائية 
و�لتي  باك�شتان  �أنحاء  و�إمن��ا يف جميع  �شتان وحدها  وزي��ر  لي�س يف جنوب 
�أ�شحت عالمات و�شو�هد على ما تقدمه دولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة 
من دعم خا�شة يف �ملجالت �ل�شحية و�لطبية و�لتي تعد باك�شتان يف �أم�س 
�إمتنانهم  بالغ  �شتان عن  وزي��ر  و�أب��ن��اء جنوب  �أه��ايل  وع��ر  �إليها.  �حلاجة 
و�شكرهم لهذه �ملبادر�ت �لإن�شانية �ملتو��شلة لدولة �لإمار�ت جتاه بالدهم 
.. موؤكدين �أن م�شت�شفى �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �شيكون �إ�شافة نوعية 
كبرية للموؤ�ش�شات �ل�شحية يف �ملنطقة و�لإقليم بو�شفه �مل�شت�شفى �لوحيد 
�ملوؤهل لتقدمي �ملنافع �لعالجية �حلديثة جلميع فئات �ملجتمع خا�شة فئات 

�لأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن .

•• ابوظبي-وام:

كرمت هيئة �لهالل �لأحمر كو�درها �لتطوعية مبختلف فئاتهم �لعمرية 
و�لتعريفية يف �حلفل �ل�شنوي �لذي نظمته �لهيئة بنادي �شباط �لقو�ت 
�مل�شلحة يف �أبوظبي �م�س �لول �خلمي�س بح�شور �شعادة �لدكتور حممد 
�ملتميزة  جلهودهم  تقدير�  وذل��ك  للهيئة  �ل��ع��ام  �لم��ني  �لفالحي  عتيق 
�لعام  �لم��ني  نائب  �ملن�شوري  ر��شد  �شعادة  و�أع��رب  �لإن�شانية.  خدمة  يف 
عن  �حلفل  يف  �ألقاها  كلمة  يف  �لحمر  �لهالل  هيئة  يف  �ملحلية  لل�شوؤون 
جمالت  يف  �ملتميزة  جهودهم  على  للمتطوعني  وتقديرها  �لهيئة  �شكر 
�لعمل �خلريي و�لإن�شاين وما يقدمونه من ت�شحيات كبرية لتعزيز دور 
�لدولة �لر�ئد يف هذ� �ملجال �لإن�شاين حتى بلغ عدد �ل�شاعات �لتطوعية 
�لتي نفذها متطوعو �لهيئة د�خل �لدولة وخارجها خالل �لعام �حلايل 
154 �لف �شاعة تطوعية. وقال �أن �لقيادة �لعليا للهيئة تتابع عن كثب 
�مل�شرفة  مو�قفهم  وتثمن  �ملتطوعون  بها  ي�شطلع  �لتي  �لنبيلة  �ملبادر�ت 
جتاه �إخو�نهم يف �لإن�شانية وتوجه د�ئما بتعزيز قيم �لعمل �لتطوعي يف 

�ل��رت�ث��ي��ة قدمتها زهر�ت  و�ل��ل��وح��ات  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن  ع��دد�  �لتكرمي  حفل 
�ملد�ر�س �خلا�شة و�لتي جت�شد �ملوروث �ل�شعبي لالإمار�ت ومتجد �لتطور 
و�لنمو �حل�شاري �لذي ت�شهد �لدولة يف خمتلف مناحي �حلياة �لتنموية 
و�لتقاليد  بالعاد�ت  �لحتفاظ  مع  و�لتعليمية  و�ملجتمعية  و�حل�شارية 
�لآباء  ع��ن  �لأب��ن��اء  تو�رثها  و�ل��ت��ي  �لعربية  ل��الإم��ار�ت  �لأ�شيلة  �لعربية 
و�لأجد�د �إىل يومنا هذ� وتوؤكد �ل�شري على نهج �لقيادة �لر�شيدة للدولة. 
�لتطوعية  جتربته  بعر�س  �ملتطوعني  �أح���د  �حل��ف��ل  فعاليات  يف  ���ش��ارك 
كارثة  خ��الل  �ملتطوعني  وزم����الوؤه  �ل��ت��ي قدمها  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�خل��دم��ات 
�إع�شار جونو �لذي �شرب �شو�حل �ملنطقة �ل�شرقية من �لدولة بالإ�شافة 
لعر�س جتربة �ملدر�شة �لظبيانية �لفائزة باملركز �لأول يف م�شابقة �لهالل 
�لطالبي �لتي ينظمها �لهالل �لأحمر �شنويا على م�شتوى �لدولة. ويف 
بتوزيع �جلو�ئز  �لفالحي  �لدكتور حممد عتيق  �شعادة  قام  ختام �حلفل 
و�ل��دروع على �ملتطوعني �لفائزين باملر�كز �لوىل. ح�شر فعاليات حفل 
يف  و�مل�شوؤولني  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �ل��ف��روع  مديري  من  ع��دد  �لتكرمي 
�لهالل  مع  �ملتعاونة  �جلهات  �ملتطوعني وخمتلف  و�ملكرمني من  �لهيئة 

�ملجتمع و��شتقطاب كو�در تطوعية تقود م�شرية �لهالل �لأحمر نحو �ملزيد 
من �لتميز و �لعطاء �لإن�شاين.. موؤكد� �أن �ملتطوعني يقومون بدور فاعل 
يف جت�شيد �لأه��د�ف و �ملبادئ �ل�شامية �لتي ت�شعى هيئة �لهالل �لأحمر 
لتحقيقها على �أر�س �لو�قع وذلك من خالل بر�جمها و�أن�شطتها �ملمتدة 
لكل �شاحب حاجة د�خل �لدولة و لكافة �ل�شعوب �لتي تعاين من وطاأة 
�لظروف �ل�شعبة. ونيابة عن متطوعي �لهيئة �ألقى �أحد �ملكرمني كلمة 
وم�شاهمتهم  �لأحمر  �لهالل  ملتطوعي  �لإن�شانية  �جلهود  �إىل  فيها  �أ�شار 
�لأد�ء  يف  مب�شد�قية  ودعمهم  �لتطوعي  �لعمل  دور  تفعيل  يف  �مل�شهودة 
و�إخال�س يف �لعمل �خلريي ومقدرين �للتز�م �لأخالقي للجميع باحلق 
�أف��ر�د �ملجتمع د�خل �لدولة ويف �لكثري  �لإن�شاين لكافة  �ل�شلمي و�لعون 
�لإغاثي  �لعطاء  مبظلة  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  يغطيها  �لتي  �ل��ع��امل  دول  م��ن 
�لتطوعي يف  �لعمل  ي��وؤدي��ه  �أن  �ل��ذي ميكن  �لهام  �ل��دور  بذلك  موؤكدين 
�شتى جمالت �لعمل �لإن�شاين من �شحية و�جتماعية ومو�جهة �لكو�رث 
�لطبيعية و�لنز�عات �مل�شلحة وتقدمي يد �لعون و�مل�شاعدة ل�شحايا هذه 
�لأحد�ث وبناء جمتمع �أف�شل ي�شوده �ل�شالم و�لحرت�م �ملتبادل. وت�شمن 

و�ملوؤ�ش�شات  �لر�شمية  �لهيئات  م��ن  �لتطوعي  �لعمل  تنفيذ  يف  �لأح��م��ر 
�خلا�شة �لد�عمة ملبادر�ت �لهيئة �ملجتمعية و�لأف��ر�د. وبلغ �جمايل عدد 
باملر�كز  18 مدر�شة  ف��ازت  كما  382 متطوعا  �ملتطوعني  �ملكرمني من 
للتعليم  �خلا�شة  �لظبيانية  منها  �لطالبي  �لهالل  م�شابقة  يف  �لأوىل 
�د�رة  �ن  يذكر  بنني.  �لثانوي  للتعليم  �لطائي  وح��امت   - بنات  �لثانوي 
�ملتطوعني بهيئة �لهالل �لحمر �ن�شئت يف يناير عام 2000 ويبلغ �لعدد 
ومتطوعة.  متطوعا  و133  �لف  ثالثة  حاليا  �لهالل  ملتطوعي  �لكلي 
خمتلف  من  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  من  ع��دد�  �ملتطوعني  �إد�رة  و��شتقطبت 
�لأ�شا�شي  و�ل��ه��دف  بالهيئة..  كمتطوعني  لالن�شمام  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح 
وتعبئة  �ملجتمع  يف  و�لن��ع��ز�ل��ي��ة  �ل�شلبية  �حل��و�ج��ز  تخطي  ه��و  للتطوع 
�لطاقات �لب�شرية و�ملادية وتوجيهها �إىل عمل �جتماعي و�إن�شاين وتوثيق 
�لأف�شل  �لتفاعل  ليجاد  و�جلماعات  �لأف���ر�د  بني  �لإن�شانية  �لعالقات 
وحتويل �لطاقات �لعاجزة �إىل طاقات قادرة ومنتجة. ومن �برز �ل�شركاء 
�أبوظبي للتعليم  يف تنفيذ �ملبادر�ت �ملجتمعية جامعة �لإم��ار�ت وجمل�س 

ووز�رة �لرتبية و�لتعليم. 

•• القد�س-وام:

�خلريية  �لع��م��ال  هيئة  ق��دم��ت 
�غاثية  م�����ش��اع��د�ت  �لم���ار�ت���ي���ة 
عاجلة �ىل �لعائالت �لفل�شطينية 
�لثلجية  �لعا�شفة  من  �ملت�شررة 
لها  تتعر�س  �ل��ت��ي  و�لفي�شانات 

�لر��شي �لفل�شطينية. 
وقال �ل�شيد �بر�هيم ر��شد مدير 
�لغربية  �ل�شفة  �لهيئة يف  مكتب 
حاليا  ت���ق���وم  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ط���ق���م  �ن 
بتوزيع �مل�شاعد�ت �لطارئة لال�شر 
�مل��ن��خ��ف�����س �جلوي  �مل��ت�����ش��ررة يف 
�لذي لز�ل م�شتمر� يف فل�شطني 

�لدفاع  وطو�قم  �وت�شا  �لن�شانية 
حتديد  يف  �لفل�شطينية  �مل����دين 
�ل����ت����ي حلقت  �مل�����و�ق�����ع و�ل������ش�����ر 
�لعا�شفة  ه���ذه  م��ن  �����ش���ر�ر  ب��ه��ا 
�مل�شاعد�ت  ل��ه��ا  وت��ق��دم  �لثلجية 
�لعاجلة لتوؤمن لها �حلد �لدنى 
يف  ول�شيما  �ل��ك��رمي  �لعي�س  م��ن 
�لبدو  وم�شارب  �لغ��و�ر  مناطق 
�ل��ت��ي ي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا ن��ح��و مائتي 
�خليام.  حت���ت  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل����ف 
�مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  عملية  وت��ات��ي 
على مت�شرري �ملتخف�س �جلوي 
يف �لر�������ش�����ي �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
�لتي  �ل��د�يفء  �ل�شتاء  �ط��ار حملة 

�لثلجية  �ل���ع���ا����ش���ف���ة  ه�����ذه  م����ن 
و�لفي�شانات �لتي ��شابت �لعديد 

من �ملناطق �لفل�شطينية.
�خلندقجي  رب��ي��ح  �ل�شيد  وق���ال   
حم����اف����ظ ط����وب����ا�����س و�لغ����������و�ر 
�لغاثية  �جل��ه��ود  �ن  �ل�شمالية 
هيئة  ط�����و�ق�����م  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل����ت����ي 
�لمار�تية  �خل���ريي���ة  �لع����م����ال 
جانب  م�����ن  �ل����رتح����ي����ب  ت���ل���ق���ى 
خففت  ك���ون���ه���ا  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�لعا�شفة  ت���ب���ع���ات  م����ن  �ل���ك���ث���ري 
�لثلجية �لتي ��شابت �لعديد من 
�ل�شر �لتي ت�شكن يف �ملنخف�شات 

و�لودية. 

�ل��ث��ل��وج على  ت��ر�ك��م  �دى �ىل  م��ا 
�رتفاعات ز�دت عن �ملرت يف بع�س 
�ملحافظات �لفل�شطينية ول�شيما 
مناطق نابل�س و�لقد�س ور�م �هلل 

و�خلليل. 
وذك���ر �ب��ر�ه��ي��م ر����ش��د �ن طو�قم 
�ل�شر  م��ن  �مل��ئ��ات  زودت  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لعا�شفة  �ت���ت  و�ل��ت��ي  �مل��ت�����ش��ررة 
�لثلجية على متاعها مبا يلزم من 
�غطية وفر�س ومد�يفء ومالب�س 
و�غ���اث���ة نقدية.  وم����و�د غ��ذ�ئ��ي��ة 
و�و�شح �ن هيئة �لعمال �خلريية 
ت��ت��ع��اون م���ع مكتب  �لم���ار�ت���ي���ة 
�لمم �ملتحدة لتن�شيق �مل�شاعد�ت 

�خلريية  �لعمال  هيئة  �طلقتها 
وعون  �شمود  لتعزيز  �لمار�تية 
�ل�شر �لفقرية يف مو�جهة �ل�شتاء 
�لفل�شطيني  �لتاريخ  يف  �لق�شى 
مليون  م��ن  �ك���ر  كلفتها  وت��ب��ل��غ 
درهم وتت�شمن م�شاعد�ت �غاثية 
عينية ومادية ومعد�ت لغر��س 
�ل���دف���اع �مل����دين مل��و�ج��ه��ة ظروف 
�ل�����ش��ت��اء و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �ث����اره. 
فل�شطينيون  م�����ش��وؤول��ون  وق����دم 
�ل�شكر  �مل���ت�������ش���ررة  �مل���ن���اط���ق  يف 
�لعمل  موؤ�ش�شات  �ىل  و�لتقدير 
�خلريية �لمار�تية �لتي �شارعت 
للمت�شررين  �ل��ع��ون  ت��ق��دمي  �ىل 

جامعة �الإمار�ت تعقد موؤمتر� حول �لتمويل و�لعوملة �ليوم 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �لرئي�س 
�لأعلى ل� جامعة �لإمار�ت تعقد كلية �لإد�رة و�لقت�شاد موؤمترها �لدويل �لثاين حول �لدر��شات يف 
�ملحا�شبة و�لتمويل �ليوم �لأحد . ويناق�س نحو120 باحثا ماليا و�قت�شاديا من �أكر من 25 دولة 
وخر�ء من منظمة �لتجارة �لعاملية ق�شايا متويل �لتنمية و�إعادة ت�شكيل �لعوملة و�حلوكمة و�لإنتاج 
و�لعالقات �ملتغرية بعد �لأزمة �لقت�شادية �لعاملية وذلك لطرح مناذج جديدة للنمو وحلول حمتملة 
 2030 �لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  تقدمي  �أي�شا  و�شيتم  �لأزم��ة.  �خل��روج من هذه  على  للم�شاعدة 
وتوقعت  �لعاملي.  �لقت�شاد  مع  و�لتكامل  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �مل�شتمر  �لقت�شادي  للنمو  كنموذج 
�مل�شاركون  �أن يخرج  �ملوؤمتر  تنظيم  و�مل�شرفة على  �لكلية  �مل�شارك يف  �لأ�شتاذ  نهال جرك  �لدكتورة 
فيه مبجموعة من �لتو�شيات و�لنتائج تهدف �إىل حتقيق تنمية �قت�شادية �إجتماعية ودعم �ل�شتقر�ر 

�ملايل و�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية وحل م�شكلة �لديون.

هيئة �العمال �خلريية �المار�تية تقدم م�شاعد�ت عاجلة ملت�شرري �لعا�شمة �لثلجية و�لفي�شانات �لتي تتعر�ض لها �الر��شي �لفل�شطينية 
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
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حممد بن ر��شد يوجه بتعميم جتربة خمترب �الإبد�ع �حلكومي كممار�شة قيا�شية يف جميع �جلهات �الحتادية
تعاملها  و�شرعة  متغري�ت  لأي��ة  �حلكومة  ��شتجابة  �شرعة  يعزز  مبا 
مع �ية حتديات ميد�نية جديدة دون �نتظار �لدورة �لكاملة لتطوير 
�خلطط �ل�شرت�تيجية و�لت�شغيلية و�لتي تاأخذ وقتا طويال للتعامل 

مع �لتحديات �لآنية.
فريق  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه  كما 
�إر�شادي  دليل  �إع���د�د  ب�شرعة  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئا�شة  مبكتب  �لعمل 
وكيفية  �حل��ك��وم��ي  �لإب����د�ع  �إق��ام��ة خم��ت��ر�ت  كيفية  ح��ول  متكامل 
حتقيق �ل�شتفادة �لق�شوى منها وتوزيعه على كافة �جلهات �لر�شيمة 
ر�شمية معتمدة يف �حلكومة  قيا�شية  متهيد� ل�شتخد�مه كممار�شة 

�لحتادية.

�ملخت�شني  م��ع  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ذه��ن��ي  �لع�شف  ع��ر  �ل�����و�ردة  �لأف���ك���ار 
و�مل�شئولني و�أهل �مليد�ن وتطوير حلول فورية للكثري من �لتحديات 

�لتي تو�جه �لقطاع �لتعليمي و�ل�شحي بالدولة.
وز�رتي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وجه  كما 
و�لتعليم بعمل خمتر�ت لالإبد�ع �حلكومي على  �ل�شحة و�لرتبية 
م�شتوى �لوز�رة وذلك بهدف مو�جهة �أية حتديات ميد�نية �أو �إد�رية 
تقابلهم ب�شكل فوري ودوري ومب�شاركة جميع �أ�شحاب �لعالقة من 
م�شئولني وموظفني ميد�نيينوخمت�شني وتطوير حلول يتفق عليها 

جميع �لأطر�ف لتطبيقها على �أر�س �لو�قع بدون تاأخري.
وتت�شمن خمتر�ت �لإبد�ع �حلكومي ور�س عمل متخ�ش�شة تناق�س 

�لو�شع �حلايل لأي حتد �شمن �أرقامه �ل�شحيحة ومعطياته �لدقيقة 
ثم تبد�أ بجل�شات للع�شف �لذهنيت�شمل تطوير �أفكار وحلول �إبد�عية 

حيث ي�شتخدم �ملختر �أمناطا غري تقليدية لتوليد حلول �إبد�عية.
ويعقب ذلك جل�شات مع �مل�شئولني ومتخذي �لقر�ر لإقر�ر جمموعة 
كخطط  و�شياغتها  �مليد�ن  �أه��ل  مع  بالتفاق  و�حللول  �لأف��ك��ار  من 
ن��ه��ائ��ي��ة ق��اب��ل��ة للتطبيق ب��ح��ي��ث ت��ك��ون خم���رج���ات خم��ت��ر �لإب�����د�ع 
�لنهائية حلول و�قعية قابلة للتطبيق ومتفقا عليها بني  �حلكومي 

كافة �لأطر�ف �ملعنية بالتنفيذ..
ب�شكل  �لتفاق  يتم  �أن  �إىل  �أي��ام  لعدة  �ملختر  ي�شتمر  �أن  كما ميكن   
كامل على �حللول وتوزيع �لأدو�ر و�مل�شئوليات للبدء بتنفيذها فور� 

••  دبي -وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وجه �شاحب 
بتعميم جت��رب��ة خمتر  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
قيا�شية  كممار�شة  �لحتادية  �جلهات  جميع  على  �حلكومي  �لإب��د�ع 
�لتحديات  ور�شمية معتمدة لتطوير �خلدمات �حلكومية ومو�جهة 

�مليد�نية و�مل�شاهمة يف رفع كفاءة و�أد�ء �لعمل �لإد�ري �حلكومي.
بعد  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيه  ياأتي 
�لنجاح �لكبري �لذي حققه خمتر �لإبد�ع �حلكومي �لذي عقد �أثناء 
�خللوة �لوز�رية �لأخرية بجزيرة �شري بني يا�س ومت خالله مناق�شة 

بتوجيهات حممد بن را�شد

�إنطالق �أعمال �لقمة �حلكومية �لثانية خالل �لفرتة من 10 �إىل 12 فرب�ير �ملقبل
•• دبي-وام:

�أع�����ل�����ن م����ع����ايل حم����م����د ع����ب����د�هلل 
����ش���وؤون جمل�س  �ل���ق���رق���اوي وزي�����ر 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل�������وزر�ء 
�مل����ح����اور  �أن  �حل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ق��م��ة 
�لتي  �حلكومية  للقمة  �لرئي�شية 
رعاية  حت��ت  �لثانية  دورت��ه��ا  تعقد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رع����اه �هلل خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 10 
ترتكز  �مل���ق���ب���ل  ف����ر�ي����ر   12 �إىل 
حول م�شتقبل �خلدمات �حلكومية 
للمتعاملني  �ل�������ش���ع���ادة  وحت���ق���ي���ق 
�ملتميزة  �لتجارب  م��ن  و�ل�شتفادة 

للقطاع �خلا�س.
�لثانية  �ل�����دورة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 
للقمة �لتي تعقد حتت �شعار �لريادة 

و�لعاملي يف قيادة دفة تطوير �لأد�ء 
باخلدمات  و�لن���ت���ق���ال  �حل��ك��وم��ي 
�حل��ك��وم��ي��ة �ىل �آف������اق ج���دي���دة يف 
�ل���ذك���ي���ة �لتي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ح��ك��وم��ة 
�ل��ن��ا���س بدل  ب��ال��و���ش��ول �إىل  ت��ب��ادر 
�أنظمة  خ��الل  من  �إليها  ي�شلو�  �أن 
و�لتحول  وفعالة  مرت�بطة  تقنية 
ي�شتطيع  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �مل����دن  �ىل 
يف  معامالته  �إجن���از  فيها  �ملتعامل 
مب�شتوى  �ملجتمع  لينعم  وق��ت  �أي 
ون��وع��ي��ة ح��ي��اة ج��دي��دة �أك���ر جودة 
مب����ا ي��ن�����ش��ج��م وروؤي���������ة �لإم���������ار�ت 
حممد  م����ع����ايل  وق�������ال   .2021
�حلكومية  �ل��ق��م��ة  �إن  �ل���ق���رق���اوي 
�لتي  �لأوىل  دورت����ه����ا  يف  ر���ش��خ��ت 
2013 منوذجا  عقدت يف فر�ير 
جديد� لل�شفافية �حلكومية و�أر�شت 
ممار�شة مبتكرة يف �لتو��شل �ملبا�شر 
و�مل��ج��ت��م��ع يف جميع  �ل���ق���ي���ادة  ب���ني 

�إ�شتلهمت  �حلكومية  �خل��دم��ات  يف 
ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  م���ن  �أج��ن��دت��ه��ا 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
و�لتي  �لأوىل  �لقمة  يف  مكتوم  �آل 
تطوير  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  ترتكز 
مفاهيم جديدة يف تقدمي �خلدمات 
حلكومات  �شموه  وروؤي��ة  �حلكومية 
بخدماتها  ت��ت��ف��وق  �ل��ت��ي  �مل�شتقبل 
�ل�شتقبال  ح�شن  يف  �لفنادق  على 
و �لبنوك يف دقة �لإجر�ء�ت وتعمل 
�لطري�ن  �شركات  مثل  �شاعة   24
�لقطاع  م��ن��اف�����ش��ة  م����ن  ل��ت��ت��م��ك��ن 
�ملقدمة  �خلدمة  ج��ودة  يف  �خلا�س 
�لنا�س  حياة  لت�شهيل  للمتعاملني 

وحتقيق �لر�حة و�ل�شعادة لهم.
�لقمة  دور  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  و����ش���دد 
تهدف  تفاعلية  كمن�شة  �حلكومية 
�لإم���ار�ت  دول��ة  مكانة  تر�شيخ  �إىل 
�لإقليمي  �مل�شتويني  على  �ل��ري��ادي 

و�لجتماعية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
و�إقليميا  وطنيا  ���ش��دى  �أح���دث  م��ا 
�شقف  ورف�������ع  ومم����ي����ز�  �إي���ج���اب���ي���ا 
و�شكل  و�ل���ط���م���وح���ات  �ل���ت���وق���ع���ات 
�حلكومية  للقمة  رئي�شيا  حم���ور� 
م�شتقبل  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز   2014
ولفت  �حل����ك����وم����ي����ة.  �خل������دم������ات 

و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ع��ري��ق��ة فقد 
�ن�شم �ملنتدى �لقت�شاد �لعاملي �إىل 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�����ش��رك��اء  ق��ائ��م��ة 
�ل��ق��م��ة للعام  ���ش��ت��و����ش��ل  ل��ل��ق��م��ة. و 
�ل�����ث�����اين ع����ل����ى �ل������ت������و�يل �إط�������الق 
�لدولية  �ل��ت��ق��اري��ر  م��ن  جم��م��وع��ة 
�خل��دم��ات �حلكومية  ح��ول تطوير 
�لعمل  �أور�ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  وط����رح 
ي�شهم  م����ا  �ل����ب����ن����اءة  و�مل���ن���اق�������ش���ات 
و�إر�شاء  �مل��ع��رف��ة  وتعميم  بتو�شيع 
مفاهيم  لتطوير  ي��ح��ت��ذى  من���وذج 
ومم���ار����ش���ات �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي يف 
�ملنطقة. و�شت�شهد �لقمة �حلكومية 
 60 م���ن  �أك����ر  م�����ش��ارك��ة   2014
يف  �مل��ت��ح��دث��ني  ك��ب��ار  م��ن  �شخ�شية 
و�لتفاعلية  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �جل��ل�����ش��ات 
بينهم عدد من �لقادة و�شناع �لقر�ر 
�لتنفيذيني  و�ل���روؤ����ش���اء  و�ل������وزر�ء 
و�مل�شوؤولني  و�لب���د�ع  �لفكر  وق��ادة 

�لقرقاوي  ع��ب��د�هلل  حممد  م��ع��ايل 
�ل���ق���م���ة �حل���ك���وم���ي���ة يف  �إىل جن�����اح 
�شر�كاتها  �لثانية مبو��شلة  دورتها 
عدد  مع  و�ل�شرت�تيجية  �ملعرفية 
�لعاملية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
ومنظمة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  مثل 
و�لتنمية  �لق���ت�������ش���ادي  �ل���ت���ع���اون 
�لوطني  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وك���ذل���ك 
كلية  م����ع  ����ش���ر�ك���ت���ه���ا  مب���و�����ش���ل���ة 
حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية 

ك�شريك معريف.
ون��ظ��ر� ل��ل�����ش��دى �لإي��ج��اب��ي �لذي 
�أح��دث��ت��ه �ل��ق��م��ة يف دورت��ه��ا �لأوىل 
فقد متكنت من ��شتقطاب �شر�كات 
م��ع��رف��ي��ة وط��ن��ي��ة وع��امل��ي��ة جديدة 
ح��ي��ث �ن�����ش��م��ت ج��ام��ع��ة �لم�����ار�ت 
ك�شريك  �لقمة  �شركاء  قائمة  �ىل 
�ل�شر�كات  جم����ال  يف  �أم�����ا  م���ع���ريف 
�ملنظمات  م�����ع  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

بح�شور  و�خل�������ر�ء  �حل��ك��وم��ي��ني 
من  �شخ�شية   3500 م���ن  �أك����ر 
�حلكومية  �جلهات  م��در�ء وممثلي 
�لعامل. وحتر�س  من خمتلف دول 
��شتقطاب  على  �حلكومية  �لقمة 
و�ملتحدثني  �خل����ر�ء  م��ن  �ل��ن��خ��ب 
جتاربهم  ليعر�شو�  �لقر�ر  و�شناع 
وخ����ر�ت����ه����م �مل����م����ي����زة وروؤي����ت����ه����م 
�حلكومية  �خل�����دم�����ات  مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
و���ش��ب��ل حت��ق��ي��ق �ل���ري���ادة ف��ي��ه��ا من 
لهم  تتيح  تفاعلية  من�شة  خ���الل 
�لتن�شيق �مل�شرتك وتبادل �خلر�ت 
و�ملعارف وبحث �شبل �إعادة �شياغة 
مفهوم تقدمي �خلدمات �حلكومية 
باأ�شاليب مبتكرة و�أف�شل �ملمار�شات 
لالرتقاء  و�ل���ع���امل���ي���ة  �لإم����ار�ت����ي����ة 
ب���اخل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة مب���ا يلبي 
لهم  ويحقق  �ملتعاملني  طموحات 

�ل�شعادة.

حممل فتح �خلري �لقطري ي�شل �ىل �أبوظبي ويكمل رحلته �خلليجية بنجاح

�ملكتب �لتنفيذي ملجل�شي وزر�ء �لعمل و�ل�شوؤون �الجتماعية بدول �لتعاون ي�شيد بتو�شيات قمة �لكويت �خلليجية

�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�ض �أدنيك ت�شت�شيف معر�ض �لفنون �ل�شيني

•• اأبوظبي-وام:

و�شل حممل فتح �خلري �لقطري 
بنجاح  ليكمل  �بوظبي  �ىل  �أم�س 
�لتي  �لبحرية  �خلليجية  رحلته 
طاف فيها خم�شة مو�نىء يف دول 
ل����دول �خلليج  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�لعربية. وي�شم �ملحمل 46 �شابا 
�ل�شر�عية  �لرحلة  قطريا يف هذه 
�ل�����ت�����ي ت����ع����ت����ر �أح�����������دث و�أب����������رز 
مهرجان  ع��ن  �ملنبثقة  �لفعاليات 
�لتقليدية  �لثالث للمحامل  كتار� 
�شنويا.  قطر  دول��ة  تنظمه  �ل��ذي 
�شعادة  �مل��ح��م��ل  ����ش��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف 
�لنعيمي  روم��ي حممد  بن  فار�س 
ل���دى �لدولة  ���ش��ف��ري دول����ة ق��ط��ر 
مكتب  م��دي��ر  �لنعيمي  وع��ب��د�هلل 

حقيقية  جت��رب��ة  يف  �أث���ب���ت  �ل����ذي 
قدرة �لأجيال �ل�شابة على �ل�شري 
ع���ل���ى خ���ط���ى �لأب����������اء و�لج��������د�د 
�لبحري  �ل���رت�ث  على  و�حل��ف��اظ 

لدول �ملجل�س وجتديده.
وقال عدد من �شباب �ملحمل �إنهم 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  بتجربة  م���رو� 
لتقلبات  �ل��رح��ل��ة  تعر�شت  ح��ي��ث 
ب��ه��ا �ملنطقة  �ل��ت��ي مت��ر  �ل��ط��ق�����س 
�لرحلة  و����ش��ل��و�  �أن��ه��م  �إل  ح��ال��ي��ا 

حتى �لنهاية.
حر�رة  �إن  �ملحمل  �شباب  و�أ���ش��اف 
�ل�شتقبال يف �ملو�نىء �خلم�شة �لتي 
مرو� بها جعلتهم ين�شون متاعب 
يف  باإجنازهم  ويفتخرون  �لرحلة 
�ل��رت�ث �لبحري ب�شفن مل  �حياء 
�ليوم.  ع���امل  يف  م�شتخدمة  ت��ع��د 

و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  م��ع��ايل 
وعبد�ملح�شن  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
�ل��دو���ش��ري �لم��ني �ل��ع��ام �مل�شاعد 
ل�شئون �لريا�شة يف �لهيئة �لعامة 
عتيق  وماجد  و�لريا�شة  لل�شباب 
لنادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي 
�ل�شر�عية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ب��وظ��ب��ي 
�ملحمل.  ر����ش���ى  ح��ي��ث  و�ل���ي���خ���وت 
فقر�ت  �ل�شتقبال  حفل  وت�شمن 
�لعيالة  ف��رق��ة  ق��دم��ت��ه��ا  ت��ر�ث��ي��ة 
بينما نظم �لنادي �شباقا لليخوت 
و�لقو�رب �بتهاجا بو�شول �ملحمل 
..ومت  ع��م��ان  �شلطنة  م��ن  ق��ادم��ا 

تبادل �لدروع �لتذكارية.
ووجه �لنعيمي �ل�شكر با�شم وز�رة 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
للنادي لدوره يف ��شتقبال �ملحمل 

ومن �ملقرر �أن يعود �ملحمل �شباح 
�لقطري  ك��ت��ار�  �شاطئ  �ىل  �ل��ي��وم 
�لذي بد�أ منه رحلته �لرت�ثية يوم 
22 نوفمر �ملا�شي بهدف �إحياء 
ت��ر�ث �لأج��د�د يف �ل�شفر و�لتنقل 
و�ملحافظة  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  ب��امل��ح��ام��ل 

على هذ� �لرت�ث.
�لرحلة  �شري  خط  م�شافة  وبلغت 
�شملت مملكة  بحريا  856 ميال 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ث���م  �ل��ب��ح��ري��ن 
�ل�����ش��ع��ودي��ة ف���دول���ة �ل���ك���وي���ت ثم 
�شلطنة عمان فاملحطة �لخرية يف 

�أبوظبي ثم �لعودة �ىل �لدوحة.
وي���ع���ت���ر م���ه���رج���ان ك����ت����ار� �ل����ذي 
ت��ن��ظ��م��ه �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��ام��ة للحي 
�أك�����ر  �ل����ث����ق����ايف ك�����ت�����ار� _ م�����ن 
�ملهرجانات �ملتخ�ش�شة يف �لرت�ث 

•• اأبوظبي –الفجر:

ت�شت�شيف �شركة �أبوظبي �لوطنية 
فنون  م��ع��ر���س  �أدن��ي��ك  للمعار�س 
يعد  �ل���ذي   ،2013 ل��ع��ام  �ل�شني 
�أول م��ع��ر���س ث��ق��ايف م��ن ن��وع��ه يف 
وذلك  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  منطقة 
 30 يقارب  ما  وح�شور  مب�شاركة 
فناناً �شينياً لعر�س حو�يل 198 
وي�شتهدف  فريدة.  �شينية  قطعة 
�ملعر�س �ملقرر عقده يف �لفرتة من 
16 حتى 18 دي�شمر �جلاري كل 
�لتحف  جمع  وه��و�ة  �لفنانني  من 

من جميع �أنحاء �ملنطقة.

�لتجارة  وغرفة  �أبوظبي  و�شناعة 
وجمعية  �ل����دول����ي����ة  �ل�������ش���ي���ن���ي���ة 

�شنغهاي �لثقافية �لدولية.
وينغ  ديفيد  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
�إي  �إم  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ملعر�س  ي�شارك يف  للمعار�س:  �إي 
�لفنانني  من  فناناً   30 يقارب  ما 
�ل�������ش���ي���ن���ني �مل����ع����روف����ني و�ل����ذي����ن 
ي��ح��ظ��ون ب��اح��رت�م و���ش��ه��رة كبرية 
من  ك��ث��ري  �أن  ح��ي��ث  �ل�������ش���ني،  يف 
�شاركو�  قد  كانو�  �لفنانني  ه��وؤلء 
�مل�شتوى  رفيعة  فنية  فعاليات  يف 
يف ج���م���ي���ع �أن�����ح�����اء �ل�����ع�����امل، ك���ان 
�لعا�شمة  يف  �لفن  معر�س  �آخرها 

يعد معر�س فنون �ل�شني 2013 
�لفن  ج��ل��ب��ت  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���س  �أول 
�شعار  �مل��ن��ط��ق��ة حت��ت  �ل�����ش��ي��ن��ي يف 
وتبادل  نقل   - �ل�شينية  �لثقافة 
�شيقدم  حيث   ، �خلليج  يف  �لثقافة 
�مل����ع����ر�����س �ل����ت����ح����ف �ل���زخ���رف���ي���ة 
�ل�شينية �ملعا�شرة و�لقطع �لفنية 
�لنادرة م�شكاًل بذلك مدخاًل قوياً 
�ل�شيني  �ل��ف��ن  وت�شويق  لتعريف 
و�لثقايف �إىل �شوق �لفن يف �ل�شرق 

�لأو�شط.
�شركة  �إد�رة  حت��ت  �مل��ع��ر���س  ينظم 
و�ملوؤمتر�ت  للمعار�س  �إي  �أي  �إم 
بالتعاون مع كل من غرفة جتارة 

��شت�شافة مثل هذ� �ملعر�س ما هو 
مر�فق  ومن��و  لتطور  �نعكا�س  �إل 
وخدمات �ل�شركة وتقدم يف م�شرية 
�أبوظبي كوجهة عاملية  و�شع �شوق 

رئي�شية .
�أن  ك���م���ا  �ل�����ظ�����اه�����ري:  و�أ�������ش������اف 
�ل��ق��و����ش��م �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي جتمع 
بني كل من دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�ل�شني من حيث �ملوروث 
�لفنية  و�ل�شناعات  �لغني  �لثقايف 
تعزيز  على  �شتعمل  �لديناميكية 
بني  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  وتعميق 
�أدنيك  �شركة  يف  و�إن��ن��ا  �لثقافتني، 
بكافة  مب��ر�ف��ق��ن��ا  ن���رح���ب  ����ش���وف 

�شهد  و�ل����ذي  ب��اري�����س،  �لفرن�شية 
�قباًل كبري�ً من �لزو�ر �لأوروبيني 
على جمموعات �لقطع و�لزخارف 
ي��ك��ون هذ�  �أن  ون���اأم���ل  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة. 
للتو��شل  ج�شر  مب��ث��اب��ة  �مل��ع��ر���س 
�لفنانني  ك��ل م��ن  ب��ني  و�ل��ت��ف��اع��ل 

�ل�شينني و�لإمار�تيني . 
بدوره، قال حميد مطر �لظاهري، 
لل�شوؤون  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�أب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  �ل���ت���ج���اري���ة يف 
�شعد�ء  نحن  للمعار�س:  �لوطنية 
�ل�شني  فنون  معر�س  با�شت�شافة 
هذ  ي��ح��م��ل��ه  وم�����ا   2013 ل���ع���ام 
�ملعر�س من �أهمية ومتيز. كما �أن 

•• املنامة-وام:

�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �أ���ش��اد م��دي��ر ع���ام 
وزر�ء  �لعمل وجمل�س  وزر�ء  ملجل�س 
جمل�س  ب��دول  �لجتماعية  �ل�شوؤون 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون 
�أحمد �جلا�شم مبا �شدر عن  عقيل 
ب�شاأن  �ل�34  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  قمة 
بدر��شة  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة  ت��ك��ل��ي��ف 
�إن�شاء �شندوق لدعم ريادة �لأعمال 
�ل�شغرية  �ل�������ش���ب���اب  مل���������ش����روع����ات 

و�أو�شح �جلا�شم �أن تاأ�شي�س �شندوق 
�ل�شغرية  �مل�شروعات  خليجي لدعم 
و�ملتو�شطة من �شاأنه �أن يكون �لكيان 
�لنوعية  ه��ذه  يجمع  �ل��ذي  �ملركزي 
دول  م�شتوى  على  �مل�����ش��روع��ات  م��ن 
�إن�شمام  �أن  �إل  م��ن��وه��ا   .. �خل��ل��ي��ج 
هذه �لفئة من �لأعمال حتت مظلة 
�شك  ب��ال  �شيحقق  و�ح���دة  خليجية 
�قت�شاديات  ل��ك��ل  �ل��ك��ب��رية  �ل��ف��ائ��دة 
�شوقا  و�����ش����ي����وؤم����ن  �خل���ل���ي���ج  دول 
خليجية مفتوحة لأ�شحاب �مل�شاريع 

�مل�شروعات �ل�شغرية .
�لعمل  �شوق  �أن  �إىل  �جلا�شم  ولفت 
معاجلة  �إىل  ب���ح���اج���ة  �خل���ل���ي���ج���ي 
ج���ذري���ة جل��م��ل��ة �لخ���ت���اللت �لتي 
من  �لكبرية  ك��الأع��د�د  منها  يعانى 
�لتي  و�لإ�شكاليات  �لو�فدة  �لعمالة 
تن�شاأ عن هذه �لأعد�د و�لبطالة �لتي 
جمتمعاتنا  بع�س  يف  تتز�يد  ب���د�أت 
خمرجات  تنا�شب  وع��دم  �خلليجية 
�ل��ت��ع��ل��ي��م م���ع ���ش��وق �ل��ع��م��ل و�شعف 
�لأعمال  ري��ادي��ات  بثقافة  �لهتمام 

و�ملتو�شطة . وقال �جلا�شم �إن توجه 
نحو  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  ق�����ادة 
للم�شروعات  �لأع���م���ال  ري����ادة  دع���م 
ليوؤكد  ي��اأت��ي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
لأ�شحاب  �لقت�شادية  �لروؤية  عمق 
�لقر�ر يف دول �خلليج �لتي تتو�كب 
�ل�شوق  يف  �حل���ا����ش���ل  �ل���ت���ط���ور  م���ع 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ع��امل��ي��ة م��ع��ت��ر� �أن 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��روع��ات 
�حلديثة  �لق��ت�����ش��ادي��ات  يف  ت��ع��ت��ر 
حم����رك����ا ل���ع���ج���ل���ة �����ش����وق �ل���ع���م���ل . 

�شبيل  ع���ل���ى  �لأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
�أ�شا�شية للم�شاريع  �ملثال هي دعامة 

�لكبرية و�لعمالقة .
�إيجاد  �ل�������ش���روري  م���ن  �أن�����ه  و�أك������د 
ت����وج����ه تلك  م���وؤ����ش�������ش���ات وط���ن���ي���ة 
�مل�شروعات �إىل �ل�شناعات و�مل�شاريع 
�لكرى �لتي حتتاج �إىل �أن ترفدها 
�إىل  باإنتاجها  �ل�شغرية  �مل�شروعات 
جانب قيام جلان �ملناق�شات �ملركزية 
يف �لدول �لأع�شاء بتخ�شي�س ن�شبة 
م��ع��ي��ن��ة م���ن ت��ل��ك �مل��ن��اق�����ش��ات �إىل 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة .
وق������ال �جل���ا����ش���م �أن������ه ي���ف���رت����س يف 
متت�س  �أن  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��روع��ات 
�لوطنية  �ل���ع���م���ال���ة  م����ن  �ل���ك���ث���ري 
�قت�شاديا  ر�ف����د�  لت�شبح  وت��ت��ط��ور 
�لبيانات  غياب  �إن  و�أ�شاف   .. مهما 
وع����دم وج����ود ج��ه��ة م�����ش��ئ��ول��ة بحد 
ذ�ت���ه���ا ع���ن �ل��ع��م��ل��ي��ة ي��ع��ق��د �لأم����ور 
قيا�س  م���ن  �ل��ت��م��ك��ن  دون  وي���ح���ول 
�إىل  لفتا   .. �مل�شروعات  ه��ذه  نتائج 
�أن �مل�شروعات �ل�شغرية يف �لوليات 

و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  و�مل�������ش���اري���ع 
ق�شايا  ج��م��ي��ع��ه��ا  �ن  �إىل  م�����ش��ري� 
وبحث معمقني.  نقا�س  �إىل  بحاجة 
�لعمل  وزر�ء  جم��ل�����س  �إن  و�أ����ش���اف 
ي�شت�شعر  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ب����دول 
ه���ذه �لإ���ش��ك��ال��ي��ات وي�����ش��ع��ى جاهد� 
�لعمل  وزر�ء  ل����ق����اء�ت  خ����الل  م���ن 
�مل�شتمرة �إىل �إيجاد حلول تدريجية 
لها ودليل ذلك �لزخم �لذي يحظى 
به جدول �أعمال �ملجل�س يف كل دوره 

من دور�ته.

�إمارة  �ل��ف��ن يف  �ل���زو�ر م��ن حمبي 
�أبوظبي . ومن �ملتوقع �أن ي�شتقطب 
�مل��ع��ر���س ح�����ش��ور وم�����ش��ارك��ة �أكر 
�لفن  ز�ئ��ر من جامعي   400 من 
�ل�����ش��ي��ن��ي، ف�����ش��اًل ع���ن ع����دد من 

يف  �ل��ب��ارزي��ن  �ل�شينني  �ل��ف��ن��ان��ني 
�لفنون و�حلرف �خلزفية باأ�شلوب 
فني فريد من نوعه لعك�س جوهر 
�ملفاهيم  خالل  من  �ل�شيني  �لفن 

�حلديثة.

�خلليج  م���ن���ط���ق���ة  يف  �ل����ب����ح����ري 
�ملهرجان  يف  و���ش��ارك��ت  و�ل���ع���امل. 
�أعد�د كثرية من حمامل وقو�رب 
و�لهند  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 

وزجن����ب����ار وغ����ريه����ا م����ن �ل�����دول 
لتاأكيد  وذل��ك  �مل��ج��اورة  �لبحرية 
و�لقت�شادية  �لثقافية  �أهميتها 
و�إبر�ز �لكفاح �لذي �أبد�ه �لبحارة 

وغو��شو  و�ل�����ش��ي��ادون  و�ل��ت��ج��ار 
�ل��ل��وؤل��وؤ يف �مل��ن��ط��ق��ة ل��ق��رون رغم 
بذلك  ف��ح��اف��ظ��و�  �ل��ع��ي�����س  �شظف 

على موروث �خلليج وهويته .
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بتوجيهات حاكم �ل�شارقه �أثري �إذ�عة �ل�شارقة يف �أبوظبي للمرة �الأوىل
�لإذ�ع��ة ونقل ما  �مل�شتمعني مع بر�مج  زي��ادة تفاعل  ي�شهم يف  �أف�شل مما  بث 
�ملختلفة  و�مل��دن  �ملناطق  يف  �ملقامة  و�لفعاليات  و�ل��ر�م��ج  �لأخ��ب��ار  من  ميكن 
�إىل تقريب وجهات �لنظر بني �ملو�طن و�مل�شوؤول يف �لر�مج �لإذ�عية  �إ�شافة 
و�لريا�شية  و�لثقافية  و�لجتماعية  �ليومية  �لق�شايا  خمتلف  ويف  �ملبا�شرة 
�ل�شارقة  �لأخ��رى. و�شت�شعى موؤ�ش�شة  �ملنوعة  �ل�شوؤون  و�ل�شكاوى وغريها من 
لالإعالم خالل �ل�شهر �ملقبل و�شمن ��شرت�تيجيتها �إىل بث �إذ�عة �ل�شارقة على 
تردد جديد يف مدينة �لعني بعد �لعا�شمة �أبوظبي �إىل جانب �ل�شروع يف تقوية 
�إر�شال �لإذ�ع��ة خالل عام 2014 يف كل من �ملنطقة �ل�شرقية و�لو�شطى مبا 
فيها مدن كلباء وخورفكان و�لذيد و�ملد�م ودبا �حل�شن وذلك بالتز�من مع ما 
و�مل�شاريع  �ل�شياحية  �ملجالت  �ملدن من نه�شة كبرية يف خمتلف  ت�شهده هذه 
�ل�شتثمارية و�إقامة �ملحميات �ملختلفة و�لعديد من �ملظاهر �لرت�ثية �ملرتبطة 

بقيم وعاد�ت وتاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لجتماعي مطالبني بو�شول �أثري �إذ�عة �ل�شارقة �إليهم ر�شميا على تردد خا�س 
يتجاوز م�شكالت �لبث �لفنية و�لتقنية �ل�شابقة. و�أكد �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد 
�لقا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم �أن روؤى وتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شارقة تدفع باإجتاه م�شاعفة جهودنا وم�شوؤولياتنا لتقدمي حمتوى  حاكم 
من  ما  وكل  �لنافعة  و�ملعلومة  �لهادف  �لفكر  تقدمي  يت�شمن  ومتميز  جديد 
�شاأنه متتني �لن�شيج �لوطني و�لجتماعي .. وقال نرى يف تخ�شي�س تردد ر�شمي 
لإذ�عة �ل�شارقة يف �لعا�شمة �أبوظبي م�شاهمة م�شافة يف تعزيز �لروح �لوطنية 
�ل�شارقة حمطة  �إذ�ع��ة  �إن  و�أ�شاف   . �لو�حد  �لوطن  �أبناء  �أكر بني  وتو��شال 
�أر�شه  و�ملقيمني على  �لوطن  و�أبناء  �لدولة  �إمار�تية وجدت خلدمة  �إعالمية 
رفعته ومتيزه وعطائه  �أج��ل دميومة  بينهم من  �لرو�بط  �إىل متتني  وت�شعى 
�إ�شافة �إىل ت�شليط �ل�شوء على �ملزيد من �لأن�شطة و�لفعاليات �ملختلفة �ملقامة 
يف �لعا�شمة و�ل�شارقة وتقدمي بر�مج تناق�س ق�شاياهم وم�شكالتهم وتغر�س 

�لإمار�ت  دول��ة  وحا�شر  وتقاليد  لتاأريخ  �ملتميزة  �لأ�شيلة  �لقيم  نفو�شهم  يف 
�لدكتور  قال  جانبه  من  �ملتميزة.  �حلالية  ومكانتها  �مل�شرق  �ملتحدة  �لعربية 
خالد �ملدفع مدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم �إن �إعادة بث �إذ�عة �ل�شارقة 
وعمليات  م�شتفي�شة  در��شة  بعد  ج��اء  جديد  ت��ردد  على  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف 
تطوير مكثفة ل�شمان و�شول �لبث �إىل �أكر �شريحة من �مل�شتمعني بو�شوح .. 
وقد متكن �ملهند�شون و�لفنيون من حتقيق ما يطمح �إليه م�شتمعونا بتوفري 
�لتغطية �لإخبارية يف بيوتهم ومكاتبهم وتنفيذ �لر�مج �ملتنوعة �لتي تر�شي 
�شغفهم وت�شتجيب لطموحاتهم.. م�شري� �إىل �أن �لإذ�عة �شرت�عي يف �أخبارها 
وبر�جمها �ت�شاع رقعة م�شتمعيها وت�شهل طرق وو�شائل تو��شلهم معها لتعزيز 
م�شاركتهم يف بر�جمها �ملختلفة. و�شيعزز �إعادة بث �إذ�عة �ل�شارقة يف �لعا�شمة 
�لأخ��رى حيث  �لدولة  �إم���ار�ت وم��دن  �لعديد من  بثها يف  �أبوظبي من تقوية 
�شيتاح جلمهور �مل�شتمعني يف �إمارتي �أم �لقيوين ور�أ�س �خليمة �حل�شول على 

•• ال�سارقة-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�لتابعة  �ل�شارقة  �إذ�ع��ة  ح�شور  بتعزيز  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
بتعميق  �شموه  وروؤي��ة  �لدولة  �أنحاء  خمتلف  يف   - لالإعالم  �ل�شارقة  ملوؤ�ش�شة 
�لعا�شمة  �شكان  �إ�شتقبل   42 �ل  ذك��ر�ه  �لوطني مبنجز�ت �لحت��اد يف  �ل�شعور 
�أبوظبي وللمرة �لأوىل بث �إذ�عة �ل�شارقة على �لرتدد �جلديد 96.3 لت�شبح 
بر�مج �لإذ�عة �شيفا يوميا على جمهور متابعيها يف م�شاحة جغر�فية و��شعة من 
�لدولة. وجاءت هذه �خلطوة بالتز�من مع �حتفالت �لدولة بيومها �لوطني 
�لذي توحدت حتت منجز�ته كافة مقومات �لإمار�ت �لب�شرية و�ملادية وتلبية 
موؤ�ش�شة  مع  تو��شلو�  �لذين  �أبوظبي  يف  وجمهورها  �لإذ�ع��ة  متابعي  لطلبات 
�لتو��شل  �لن�شية ومو�قع  و�لر�شائل  �لهاتفية  �ملكاملات  �ل�شارقة لالإعالم عر 

حاكم ر�أ�ض �خليمة يح�شر ماأدبة غد�ء �قامها ر��شد عمر�ن
•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 
ظهر  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى 
�م�����س م��اأدب��ة �ل��غ��د�ء �ل��ت��ي �قامها 
عمر�ن  ع����ب����د�هلل  ر������ش����د  ����ش���ع���ادة 
�لدقد�قة  مب��ن��ط��ق��ة  م��زرع��ت��ه  يف 
�شموه.  �شرف  على  �خليمة  بر�أ�س 
ك��م��ا ح�����ش��ر �مل���اأدب���ة م��ع��ايل حميد 
وزير  �لقطامي  عبيد  حممد  ب��ن 
حممد  ومعايل  و�لتعليم  �لرتبية 
�ل�����ش��ام�����ش��ي رئي�س  ح�����ش��ن ع��م��ر�ن 
�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  جم���م���ع 
وكبار  �ل���ب���الد  ووج����ه����اء  و�أع����ي����ان 

�مل�شوؤولني و�ملدعوين. 

�شيوخ �لقو��شم يف ر�أ�ض �خليمة 
يح�شرون �فر�ح �لفاروق وغربون

زر�عة قرنية ل�شاب مو�طن يف م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة بن ز�يد بعجمان

�شرطة عجمان تلقي �لقب�ض 
على مروج للمخدر�ت

•• عجمان ـ الفجر 

و�لإد�رة  عجمان  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  متكنت 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت �لإحتادية بالدولة من �إلقاء �لقب�س على �شخ�س 

من �جلن�شية �خلليجية ، بتهمة حيازة وترويج �ملو�د �ملخ�درة.
ب�شرطة  �ملخدر�ت  �إد�رة مكافحة  نا�شر مدير  �شعيد حميد  �لعقيد  و�شرح 
مكافحة  لإد�رة  معلومات  ورود  �إىل  ت��ع��ود  �لق�شية  تفا�شيل  �أن  عجمان 
�ملخدر�ت تفيد بوجود �شخ�س خليجي يف �لعقد �لثاين من عمره و�مللقب ب� 

تيتي يحوز على كمية من �حلبوب �ملخدرة بق�شد ترويجها و�لإجتار به�ا.
مت  �ملعلومات  �شحة  من  و�لتاأكد  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  وبعد 
ت�شكيل فريق عمل ل�شبط �ملتهم حيث قب�س عليه رجال مكافحة �ملخدر�ت 
يف  مدفونة  كانت  و�لتي  �ملخدرة  �مل��و�د  ��شتخر�ج  يف  �شروعه  �أثناء  متلب�شاً 
منطقة رملية بالقرب من منزل �ملتهم حيث مت �شبط ) 3،109 ( قر�س 

من �حلبوب �ملخ�درة.
وب�شوؤ�له �عرتف باأنه يحوز هذه �لكمية من �ملو�د �ملخدرة بغر�س �لرتويج 
و�لإجتار، وعليه مت �إحالة �لق�شية �إىل �لنيابة �لعامة لإ�شتكمال �لإجر�ء�ت 
�لقانوني�ة. و�أ�شاد �لعقيد �شعيد حميد نا�شر مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  بني  �لقائم  و�لتعاون  بالتن�شيق  عجمان  ب�شرطة 
رجالها يف  وبعمل  بالدولة  �مل��خ��در�ت  و�إد�ر�ت مكافحة  ب��ال��وز�رة  �مل��خ��در�ت 
ق��درة وك��ف��اءة رجال  ، م��وؤك��د�ً على  �مل��خ��در�ت  مل��روج��ي ومتعاطي  �لت�شدي 
مكافحة �ملخدر�ت يف �لعمل �مليد�ين و�لتعامل بحزم وقوة وفقاً لالإجر�ء�ت 

�لقانونية يف مو�جهة كل من ت�شول له نف�شه �لعبث باأمن �لدول�ة.
�أفر�د �ملجتمع  �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة عجمان كافة  ونا�شد مدير 
وموؤ�ش�شاته بالتعاون بفعالية مع �ل�شرطة للق�شاء على هذه �لآف�ة ، موجهاً 
لأ�شدقاء  مر�فقتهم  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �أبنائهم  مر�قبة  ���ش��رورة  �إىل  �لأ���ش��رة 

�شاحلني و�شرورة توعيتهم بذل�ك.

•• اأبوظبي-وام: 

�آل نهيان ممثل �شاحب  تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت وتعزيز� ملفهوم �لهوية 
�لوطنية .. يطلق �لنادي �شباح �ليوم بجزيرة �ل�شمالية فعاليات �مللتقى 

. �لوطني �لثاين �لربيعي �ل�شنوي 2013 
�شعار  حت��ت  �ملقبل  يناير  �شهر  م��ن  �خلام�س  حتى  �لفعاليات  وت�شتمر 
�لمار�ت وطن �لريادة و�لتميز مب�شاركة و��شعة من �ملنت�شبني �إىل مر�كز 
 .. �لن�شائي  �ل�شمحة   .. �لن�شائي  �أبوظبي   .. لل�شباب  �أبوظبي  �ل��ن��ادي 
�شويحان .. �لعني .. �لوثبة .. �مل�شغل �لن�شائي �إ�شافة �إىل م�شاركة عدد 
�ملنت�شبني �إىل عدة موؤ�ش�شات وهيئات ذ�ت �شلة  من �لطالب و�لطالبات 
�أمام  �ملجال  بفتح  �لنادي  �د�رة  �إهتمام  �طار  �ل�شباب يف  وثقافة  بالرت�ث 
�شباب وفتيات �لدولة لال�شتفادة من ن�شاطات �مللتقى و�لعطلة �ملدر�شية.

�لفنية  �لإ���ش��ت��ع��د�د�ت  جميع  ��شتكمال  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  و�أك����دت 
و�لد�رية يف ميادين جزيرة �ل�شمالية وكافة �ملر�فق �لأخرى مثل �لقرية 
�لرت�ثية .. جزيرة �لطويلة .. ح�شن �ل�شباب .. مركز �مل�شادر و�ملعلومات 
مت��ه��ي��د� لن��ط��الق��ة �ل����دورة �جل��دي��دة ل��ه��ذ� �حل���دث �ل��رت�ث��ي �ل�شبابي 
�ل�شنوي. ويهدف �حلدث �ىل تنمية روح �ملو�طنة لدى �ل�شباب و�لنا�شئة 
وتر�شيخ قيمة �لتم�شك بالعاد�ت و�لتقاليد و�لرتث �لوطني يف �أو�شاطهم 

وحت�شينهم �شد �لخرت�ق �لثقايف �ملغاير للهوية �لوطنية.
و�لأجد�د  �لآب��اء  ت��ر�ث  فنون  �مل�شاركني  تعليم  �إىل  �أي�شا  �مللتقى  وي�شعى 
من خالل خم�شة ع�شر ن�شاطا متنوعا هي �لفرو�شية و�لهجن و�لرماية 
و�ل�شر�ع  و�لتجديف  �ل�شعبية  و�لأل��ع��اب  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت  �لتقليدية 
�لرملي و�ل�شر�ع �حلديث و�ل�شر�ع �لتقليدي و�لفلك و�ل�شفينة �لرت�ثية 

�ل�شابوين  و�مللعب  �ملعاين  دروب  و  و�ليولة  �لبيئي  و�لن�شاط  و�ل�شقارة 
و�لر�شم  �لثقافية  �مل�شابقات  جانب  �ىل  �للكرتوين  و�لطري�ن  و�لبيئة 
وتنظيم  �لن�شائية  للمر�كز  و�حل��ن��اء  �ليدوية  �حل��رف  ون�شاطات  �حل��ر 
جملة من �لرحالت و�لزيار�ت �مليد�نية و�ملخيمات �لبحرية . و�أو�شحت 
�مللتقى منا�شبة متجددة تتيح للم�شاركني ممار�شة هو�ياتهم  �أن  �للجنة 
و�إبر�ز مهار�تهم وقدر�تهم وبناء �شد�قات جديدة يف �إطار جتمع �شبابي 
وتعزيز  �لتطوعي  و�لعمل  �لرت�ثي  �لوعي  ن�شر  يف  ي�شهم  �لدولة  لأبناء 
عن  كبرية  بن�شبة  ع��دده��م  �زد�د  �ل��ذي��ن  �مل�شاركني  ل��دى  �ل���رت�ث  ثقافة 
ب�شبب  �مللتقى  ي�شهده  �ل��ذي  �لتطور  حجم  �إىل  يوؤ�شر  مبا  �ملا�شي  �لعام 
بر�جمه �لنوعية �لتي تتنا�شب وكافة �لفئات �لعمرية �ىل جانب �لأجو�ء 
�ملريحة للم�شاركني وحتقيق تر�بط مثايل مع �إد�رة �لنادي. وتركز دورة 
تر�ثية  �أن�شطة  �مللتقى على وجه �خل�شو�س على تقدمي  �لعام من  هذ� 
و�ل�شباب  �لنا�شئة  نفو�س  يف  �لوطنية  �لهوية  ثو�بت  بتدعيم  �شلة  ذ�ت 
وحدة  م��ع  بالتعاون  مكثفة  بيئية  �أن�شطة  ت��ق��دمي  يف  �لرتكيز  وك��ذل��ك 
�لبحوث �لبيئية �لتابعة للنادي حتت �شعار �ل�شحر�ء تنب�س باحلياة .. 
وور�س  �لبيئية  لل�شور  ومعر�شا  �ملر�كز  لطلبة  بيئية  م�شرية  وتت�شمن 
عمل تهدف �إىل تعريف �مل�شاركني باأهمية �ملحافظة على �لبيئة باأنو�عها 
دورة  يف  بامل�شاركني  �ملنظمة  �للجنة  رحبت  �مللتقى  �نطالق  ومبنا�شبة   .
�ل�شنوية  ن�شاطاتها  �أه��م  و�ح��د� من  يعد  �مللتقى  �إن  وقالت   .. �لعام  هذ� 
�ملهتمة بقطاع �ل�شباب وتر�شيخ ثو�بت �لهوية �لوطنية ومعاي�شة �لرت�ث 
�أق�شى حد من  �أر�س �لو�قع .. ودعت �مل�شاركني �إىل �لإ�شتفادة �ىل  على 
�أح�شان جزيرة  �ملتنوعة لق�شاء عطلة مدر�شة مثالية يف  �مللتقى  بر�مج 
�ل�شمالية �أو جزيرة �لحالم �ملخ�ش�شة لإبد�عهم وطموحاتهم. و�أعربت 
�للجنة عن �شعادتها مب�شاركة هذ� �لعدد �لكبري يف �لفعاليات و�ملنا�شط 

و�لر�مج �لتي ي�شرف عليها نخبة من �ملدربني �ملخت�شني .. موؤكدة �أن 
�إد�رة �لنادي قدمت كل �لدعم لإجناح �مللتقى مبا ين�شجم مع توجيهات 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان بالهتمام بقطاع �ل�شباب وتدريبهم 
م�شتقبال  عليهم  بالنفع  يعود  مبا  و�أج��د�ده��م  �آبائهم  ب��رت�ث  وتوعيتهم 
خم�ش�س  �مللتقى  �أن  حيث  �لإم����ار�ت  �شباب  بكافة  �له��ت��م��ام  ..وك��ذل��ك 
باعتباره م�شروعا  �ملختلفة  بر�جمه  �ل�شتفادة من  �لر�غبني يف  جلميع 

وطنيا لتعزيز ثقافة �لرت�ث لدى �جلميع.
�أن  �لنادي  �إد�رة �لأن�شطة يف  �ملناعي مدير  �أو�شح �شعيد علي  من جانبه 
فعاليات غد� �ملخ�ش�شة ملركزي �أبوظبي لل�شباب و�لوثبة و�ل�شمحة تهتم 
بح�شور �أولياء �لطلبة �مل�شاركني يف خطوة تهدف �إىل تعزيز �لرو�بط مع 
�لأ�شر �لإمار�تية. و�أ�شاف �إن دورة هذ� �لعام متنح خ�شو�شية لكل مركز 
مركز  كل  طلبة  بني  �لتالحم  وزي��ادة  �ملتنوعة  �لر�مج  من  لال�شتفادة 
للمر�كز  للمنت�شبات  طيبة  م�شاحة  خ�ش�شت  �مللتقى  بر�مج  �ن  وق��ال   .
وبخا�شة  �لتقليدية  �لن�شائية  باملهن  تهتم  بر�مج  خ��الل  من  �لن�شائية 
�شناعة �ل�شيل و�أخرى ذ�ت �شلة بالعاد�ت و�لتقاليد .. و�أعدت للم�شاركات 
جمموعة من �لزيار�ت و�لرحالت �لعلمية �ىل عدة موؤ�ش�شات د�خل �لدولة 
�شمن برنامج �عرف وطنك. و�أ�شار �إىل �أن �لأ�شبوع �لثاين من �مللتقى يف 
�لفرتة ما بني 22 �إىل 26 دي�شمر �جلاري خ�ش�س لطالبات �ملر�كز.. 
وقال �إن ملتقى هذ� �لعام يت�شمن تنويعات من �لأن�شطة و�لدور�ت وور�س 
�لعمل �ملتخ�ش�شة يف فنون �ليولة و�ل�شقارة ون�شاطات �لو�جهة �لبحرية 
وثقافية  فكرية  ن�شاطات  ج��ان��ب  �ىل  �لقدمية  �ل�شيد  �أ�شاليب  وتعلم 
�مللتقى نحو  �أه��د�ف  وفنية وتر�ثية وريا�شية مفتوحة ت�شهم يف حتقيق 
تعزيز �لهوية �لوطنية وبناء �أجيال مت�شلحة بالرت�ث و�لعتز�ز بالوطن 

وقيادته �حلكيمة و�جناز�ته ونه�شته �ملعا�شرة.

•• عجمان ـ الفجر 

لأول مرة على م�شتوى م�شت�شفيات 
م�شت�شفى  ق��ام��ت  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
بعجمان  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
يبلغ  ل�شاب مو�طن  بزر�عة قرنية 
23 ، ع��ل��ى ي��د طبيب  م��ن �ل��ع��م��ر 

ز�ئر لق�شم �لعيون بامل�شت�شفى.
ح����ي����ث ق��������ام �ل����ط����ب����ي����ب �ل�����ز�ئ�����ر 
�لدين  �شالح  يحيى  �لروفي�شور 
�أ���ش��ت��اذ ط���ب وج���ر�ح���ة �ل��ع��ي��ون يف 
م�شت�شفى ق�شر �لعيني بجمهورية 
زرع  باإجر�ءعملية  �لعربية  م�شر 
باجر�ء  و�����ش����ارك  ل�������ش���اب،  ق��رن��ي��ة 
�لعيون  ق�����ش��م  �أط����ب����اء  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لتك  �أمن�������ار  �ل���دك���ت���ور  ب���رئ���ا����ش���ة 

��شت�شاري ورئي�س ق�شم �لعيون.
يحيى �شالح  �ل��روف��ي�����ش��ور  وق���ال 
�ل�شاب كان لديه عد�شة  �إن  �لدين 
�لأمر��س  م���ن  ه���ي   ، خم��روط��ي��ة 

�ملنت�شرة يف �لوطن �لعربي لأ�شباب 
�لقرنية  وخم����روط����ي����ة   ، ك���ث���رية 
ي���ح���دث ل��ه��ا حت����دب وي�������زد�د هذ� 
على  يوؤثر  مما  تدريجيا  �لتحدب 
�لنظر ، وعالج هذه �مل�شكلة ممكن 
 ، م��ب��ك��ر  وق����ت  ع��الج��ه��ا يف  �ذ� مت 
ح�شب  هنا  �ل��ع��الج  يتوقف  ل��ذل��ك 

مرحلة �لت�شخي�س .
و�أ�شاف قائال �أنه روعي يف �لعملية 
�ملبطنة  ب����اخل����الي����ا  �لح����ت����ف����اظ 
للقرنية بهدف جعل فر�شة تقبل 
�أف�شل  �مل��زروع��ة  للقرنية  �جل�شم 
و�أطول عمر� ، وطالب �لروفي�شور 
يحيى ب�شرورة ن�شر ثقافة �لترع 
ب���الأع�������ش���اء �ل��ب�����ش��ري��ة ب��ع��د موت 
حيث   ، �لقرنية  وخا�شة  �شاحبها 
�مليت  �أخذها من  �ل�شهولة  �أنه من 
�شيء  �أي  ح����دوث  ودون  م��ب��ا���ش��رة 

يحط من كر�مة �مليت.
من جانبه قال �لدكتور �أمنار �لتك 

���ش��ب��ق �أن ق����ام ب���اج���ر�ء ع��م��ل��ي��ة يف 
�حدى عينيه خارج �لدولة ، و�ليوم 
مت عمل عملية للعني �لأخ��رى له 
بن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  يف 
ب��ال��ط��ري��ق��ة �حل��دي��ث��ة �لتي  ز�ي����د 
�بقاء  وت��ع��ن��ي   DALK ت�����ش��م��ي 
وزرع   ، للقرنية  �لد�خلية  �لب�شرة 
�لطريقة  وبهذه   ، فوقها  �لقرنية 
فاإن عملية رف�س �جل�شم للقرنية 

�ملزروعة تكاد تكون معدومة.
وق�������ال �ل����ت����ك �أن�������ه خ������الل زي������ارة 
�لدين  �شالح  يحيى  �لروفي�شور 
منها  ع���م���ل���ي���ات  ع�����دة  �ج��������ر�ء  مت 
عملية  �ج����ر�ء  مت  ح��ي��ث  جتميلية 
يعاين  ك��ان  �شهور   9 عمره  لطفل 
، كما  �ل���ولدي  من هطول �جلفن 
�لعلوي  �جل��ف��ن  م��ن  ورم  رف���ع  مت 
ك��م��ا مت���ت عملية   ، ل��رج��ل م�����ش��ن 
ت��ع��ت��ر م��ع��ق��دة ت��ت��م��ث��ل يف �إز�ل�����ة 
عد�شة �شناعية زرعت �شابقا ل�شاب 

ن��ت��ي��ج��ة ح�����ادث ك���ذل���ك مت �إج�����ر�ء 
�لبي�شاء  �مل���ي���اه  لإز�ل������ة  ع��م��ل��ي��ات 
وزر�عة   ، �ل�شوتية  ف��وق  باملوجات 

عد�شة لينة د�خل عني �ملري�س.
�ل�شام�شي  ت��رمي  ق��ال حمد  ب��دوره 
�لطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
�أن زر�ع����ة �ل��ق��رن��ي��ة �أ���ش��ب��ح��ت من 
�لعمليات �لأ�شا�شية �لتي يحتاجها 
�ل�شهولة  وم���ن   ، �مل��ر���ش��ى  ب��ع�����س 
�لمكانيات  كل  �أن  حيث  �ج��ر�وؤه��ا 
م��ت��وف��رة و�أ���ش��ب��ح �ل��ت��ع��ام��ل معها 
�هتمام  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة   ، ���ش��ه��ال 
قيادتنا �لر�شيدة يف توفري خمتلف 
�أبناء  ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
ر�أ���ش��ه��ا �خلدمات  ، وع��ل��ى  �ل��وط��ن 
وز�رة  �هتمام  جانب  �إىل   ، �لطبية 
�ل�شحة يف توفري �لبنية �ل�شا�شية 
و�هتمامها   ، �ل�شحية  �ملر�فق  من 
�لأط��ب��اء من خالل  �أمهر  يف جلب 
برنامج )�لطباء �لز�ئرين( ، حيث 

�أن �جر�ء مثل هذه �لعمليات خارج 
�لدولة يكلف �لكثري من �ملبالغ.

�لطبي  �لكادر  �أن  �ل�شام�شي  وق��ال 
�حلكومية  �مل�شت�شفيات  يف  و�لفني 
��شتفاد كثري� من برنامج �لأطباء 
�ل����ز�ئ����ري����ن ع����ر ت����ب����ادل �خل����رة 
و�ملعرفة مع هوؤلء �لأطباء �لذين 
 ، �ل��ع��امل  ي��اأت��ون م��ن خمتلف دول 

�ل�شيخ  م�شت�شفى  ��شتقبل  ح��ي��ث 
خليفة بن ز�يد خالل �لعام �ملا�شي 

نحو 14 طبيباً ز�ئر�ً.
وم�شى �ل�شام�شي قائال: �إن عملية 
زر�عة �لقرنية متت خالل ��شتقبال 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
�لدين  �شالح  يحيى  للروفي�شور 
�أ���ش��ت��اذ ط���ب وج���ر�ح���ة �ل��ع��ي��ون يف 

م�شت�شفى ق�شر �لعيني بجمهورية 
م�شر �لعربية ، كما مت �لتن�شيق مع 
من  �لقرنية  جللب  �ل�شحة  وز�رة 
خ��ارج �ل��دول��ة ، و�أك���د مدير طبية 
عجمان على �أن �خلطوة �ليجابية 
�لتي حققتها هذه �لعملية تعطينا 
�لد�فع لتطوير خمتلف �خلدمات 

يف �مل�شت�شفى.

يف  �لعيون  ق�شم  ورئي�س  ��شت�شاري 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
زر�عة  كانت  �لعملية  �إن  بعجمان 
ق���رن���ي���ة ل�������ش���اب ك�����ان ي����ع����اين من 
تعد هذه  ، حيث  م�شكله يف ب�شره 
نوعها  م��ن  عملية  ك���اأول  �لعملية 
م�شت�شفيات  م�شتوي  على  جت��رى 
�ل�شاب  �أن  و�أ�شاف   ، �ل�شحة  وز�رة 

�مانة تنفيذي عجمان تنهي ��شتعد�د�تها لعقد �مللتقى �حلكومي �ل�شنوي

جزيرة �ل�شمالية ت�شت�شيف �ليوم فعاليات �مللتقى �لوطني �لثاين لنادي تر�ث �الإمار�ت 

•• عجمان ـ الفجر 

للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  �ن��ه��ت 
��شتعد�د�تها  عجمان  يف  �لتنفيذي 
�لذي  �حل��ك��وم��ي  �مللتقى  لتنظيم 
يعقد �شنويا ملوظفي �إمارة عجمان، 
و يتم خالله �لتو��شل �لفعال بني 
حكومة  يف  و�مل���وظ���ف���ني  �ل���ق���ي���ادة 
�لثالثاء  ي��ن��ظ��م  و�ل����ذي  ع��ج��م��ان، 
دي�شمر   17 �مل�����و�ف�����ق  �ل�����ق�����ادم 

.  2013
وح�شور  ب��رع��اي��ة  �مل��ل��ت��ق��ى  وي���ق���ام 
ب����ن حميد  �ل�������ش���ي���خ ع���م���ار  ���ش��م��و 

لإمارة عجمان.
�للجنة  رئي�س  �ملحمود  وقال حمد 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى �حل��ك��وم��ي �أن 
�لقيادة  �ه��ت��م��ام  ي��ج�����ش��د  �مل��ل��ت��ق��ى 
�لب�شرية  ب����ال����ك����و�در  �ل���ر����ش���ي���دة 
�مل��ت��و����ش��ل ل��ك��ل موظف  ودع��م��ه��ا 
موؤكد�  �لإم������ارة،  خ��دم��ة  يف  يعمل 
خمتلف  دم��ج  على  �لقيادة  حر�س 
�لأخ�����وة  روح  وت���ع���زي���ز  �مل���وظ���ف���ني 
لتبادل  �ل��ف��ر���ش��ة  م��ت��ي��ح��ا  ل��دي��ه��م 
�خل��������ر�ت و�لأف������ك������ار ب���اإخ���ت���الف 
وي�شعى  ودو�ئ���ره���م،  موؤ�ش�شاتهم 
�لإب���د�ع  ثقافة  ب��ث  �إىل  �ل��رن��ام��ج 

و�أكد �ن �مللتقى �شيحظى مب�شاركة 
عجمان  يف  ح��ك��وم��ي��ة  د�ئ�����رة   15
�لإقت�شادية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  و 
ود�ئرة �لأر��شي و�لأمالك، �شلطة 
منطقة  �حل����رة،  ع��ج��م��ان  منطقة 
�ل�شوؤون  هيئة  �لتعليمية،  عجمان 
منطقة  و�لأوق��������اف،  �ل���ش��الم��ي��ة 
�لتنمية  د�ئ����رة  �ل��ط��ب��ي��ة،  ع��ج��م��ان 
�لإد�رة  �ملالية،  �لد�ئرة  �ل�شياحية، 
موؤ�ش�شة  �مل����دين،  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة 
غرفة  �لعقاري،  للتنظيم  عجمان 
�لقيادة  عجمان،  و�شناعة  جت���ارة 
و�لإد�رة  عجمان،  ل�شرطة  �لعامة 

�لنعيمي ويل عهد عجمان ورئي�س 
�ىل  بال�شافة  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
و�شيحظى  عجمان،  ع��م��وم  م���در�ء 
مب�شاركة قطاع و��شع من موظفي 
عجمان،  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر 
وذل�������ك ل���ت���ع���زي���ز �ل���ت���و�����ش���ل بني 
�حلكوميني  و�مل��وظ��ف��ني  �ل��ق��ي��ادة 
للتقاء  فر�شة  يعد  و  �لم���ارة،  يف 
�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة ب�شمو  ك��اف��ة 
�ل�شيخ عمار �لنعيمي، لتعر�س من 
�لإجناز�ت  �أه��م  �مللتقى  خالل هذ� 
�لتي حققتها على مد�ر �لعام، هو 
ما يحقق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 

بالدو�ئر  �ل��ع��ام��ل��ني  ك���اف���ة  ل����دى 
�حل���ك���وم���ي���ة ل���ت���ع���زي���ز ق���در�ت���ه���م 

وتطويرها خلدمة �لمارة.
فر�شة  �مللتقى  �أن  �مل��ح��م��ود  وب���ني 
�مل�شروعات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ل��ت��ب��ن��ي 
�جل��دي��دة و�ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا دعم 
م���وؤ����ش�������ش���ات �لم����������ارة و�لأف����������ر�د 
�مللتقى  و�شي�شهد  فيها  �لعاملني 
ك��ل��م��ة ل�����ش��م��و �ل�������ش���ي���خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
� رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، كما 
عدد�  �مللتقى  ب��رن��ام��ج  �شيت�شمن 

من �لفعاليات.

�لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب، 
مركز  و�لتخطيط،  �لبلدية  د�ئ��رة 
خلدمة  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد 

�لقر�آن �لكرمي.

•• را�س اخليمة-وام:

ح�شر �ل�شيخ حممد بن �شقر �لقا�شمي و�للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
م�شاء �م�س �لول حفل �لع�شاء �لذي �قامته عائلة �ملرحوم عبد�هلل حممد عبد�هلل �لفاروق �لطنيجي مبنا�شبة زفاف 
جنلها �لنقيب ر��شد من �شرطة ر�أ�س �خليمة �ىل كرمية �ل�شيد ح�شن ر��شد حممد غرون . كما ح�شر �حلفل �لذي 
�أقيم يف �شالة �لكورني�س لالأفر�ح يف مدينة ر�أ�س �خليمة .. �ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي رئي�س 
د�ئرة �لطري�ن �ملدين و �ل�شيخ �شقر بن خالد بن حميد �لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
�لقا�شمي و�ل�شيخ  �لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر بن عبد�هلل بن حميد  �لكرمي وعلومه و�ل�شيخ �شعود بن خالد بن حميد 
�إ�شمنت  ل�شركة  �لعام  �ملدير  نائب  �لقا�شمي  خالد  بن  �شعود  بن  �رحمة  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  بن  طالب  بن  عمر 
�لحتاد بر��س �خليمة و�ل�شيخ حممد بن �شعود بن خالد �لقا�شمي و�ل�شيخ عمار بن نا�شر �ملعال و�لفريق �شيف عبد 
�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية و�للو�ء خبري خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �ىل جانب عدد من 
�عيان �لبالد و�ل�شخ�شيات و�مل�شئولني و�أبناء �لقبائل و�ملدعوين من �لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي . وقدمت 
فرقتا �لعيالة يف جمعيتا ر�أ�س �خليمة و�لرم�س للفنون و�لرت�ث �ل�شعبي و�لفرقة �حلربية خالل �حلفل �أهازيجهما 

وفنونهما �لرت�ثية �لإمار�تية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة .
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•• �لفجر– �ملنطقة �لغربية:
باملنطقة  ز�ي����د  م��دي��ن��ة  يف  �ف��ت��ت��ح 
متخ�ش�س  م���رك���ز  �ول  �ل��غ��رب��ي��ة 
لالطفال و�لذي �طلق عليه )مركز 
ز�يد للطفل( وهو �لول من نوعة 
وي�شتقبل �لطفال من  �ملنطقة  يف 
عمر 5 �شنو�ت �ىل 10 مق�شم �ىل 
�ملركز  فيها  ي��وف��ر  م�شتويات  ع��دة 
�لطفل  ف�شول  ت�شبع  ث��ري��ة  بيئة 
با�شتخد�م و�شائل �لتقنية �ملختلفة 
�لرنامج  ويت�شمن  �شيق  با�شلوب 
�لتدريبي للمركز على �أربع حماور 
رئي�شية منها تدريب �لطفال على 
مهار�ت وبر�مج �لتفكري و�لتدريب 
قدر�ت  و�شقل  �خلطابة  ف��ن  على 
على  و�ل��ت��دري��ب  �ل��ق��ي��ادي��ة  �لطفل 
�لعمال �ليدوية و�ملهار�ت وثقافة 
�ل��ب��ي��ئ��ة وت�����ش��ج��ي��ع �لط���ف���ال على 

�لقر�ءة  بنادي  و�ملطالعة  �ل��ق��ر�ءة 
و�ملطالعة �لتابع للمركز .

مديرة  �مل��ح��ريب��ي  �شهيلة  و�ك����دت 
يف  �ملعتمد  و�مل����درب  �لطفل  م��رك��ز 

�لأطفال  ل��دى  �لإب��د�ع��ي  �لتفكري 
�ن  و�لتدريب  �ل�شت�شار�ت  مبركز 
�ملركزيقدم جمموعة من �لدور�ت 
بر�مج  م���ن  ل��ل��ط��ف��ل  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

�خلر�ئط   ( ع��امل��ي��ة 
�ل�شت(  و)�ل���ق���ب���ع���ات   ، �ل��ذه��ن��ي��ة 
للتفكري  �����ش���ك���ام���ر  وب���رن���ام���ج   ،
�لإب����د�ع����ي ، وب���رن���ام���ج �ل���ك���ورت ، 

وبرنامج معاجلة �شعوبات �لقر�ءة 
(وبر�مج  �لأط��ف��ال  عند  و�ل��ك��ت��اب��ة 
لتعليم �لطفال فن �لتيكيت وقد 
يوم  ع��م��ل يف  ور���ش��ة  �أول  ع��ق��د  مت 

من  ط��ف��ل   20 بح�شور  �لف��ت��ت��اح 
وبع�س  �لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف 
مبجال  و�ملهتمني  �لأم����ور  �أول��ي��اء 

�لطفل.

•• املنطقة الغربية -وام:

للجنة  �ل�شاد�س  �لغربية �لجتماع  �ملنطقة  تنمية  عقد جمل�س 
�لتعليم و�لتوظيف يف �لغربية بفندق تالل ليو� باملنطقة �لغربية 
. �شارك يف �لجتماع ممثلون عن �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�أ�شحاب 
بح�شور  �لغربية  يف  وخ��ا���ش��ة  حكومية  موؤ�ش�شات  م��ن  �لعمل 
حممد �إبر�هيم �حلو�شني مدير �إد�رة �لتطوير �ملحلي مبجل�س 
تنمية �ملنطقة �لغربية. وقدم حممد �بر�هيم �حلو�شني عر�شا 
�شلط فيه �ل�شوء على تقدم �شري عمل �مل�شاريع �لتطويرية يف 
كافة �لقطاعات مبا يف ذلك قطاع �لتعليم و�لفر�س �لوظيفية 
�لعر�س  وت��ن��اول  تنفيذها.  م��ن  �لن��ت��ه��اء  عند  �شتوفرها  �لتي 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �لتي �شيتم تبنيها يف جمايل �لتعليم 

�إىل  �لجتماع  خالل  �مل�شاركون  وتطرق  بالغربية.  و�لتوظيف 
�أف�شل �لو�شائل و�حللول �لتي ميكن �تباعها ملو�ءمة خمرجات 
�لغربية وذلك  �ملحلي يف  �ل�شوق  �حتياجات  �لعايل مع  �لتعليم 

��شتجابة ملتطلبات �لتنمية �لقت�شادية �لطموحة فيها.
ياأتي تنظيم �لجتماع من قبل جمل�س تنمية �ملنطقة �لغربية 
�لكفاء�ت  تنمية  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أول��وي��ة  �شمن 
�شي�شهم  �لغربية مما  �ملنطقة  يف  عليها  و�حلفاظ  و��شتقطابها 
ب�شكل كبري يف دفع عجلة �لنمو و�لتطور ودعم عملية �لتنمية 
�لغربية  �إط��ار خطة  وذلك يف  �ملنطقة  �ل�شاملة يف  �لقت�شادية 
وت�شمن �لجتماع عر�شا قدمه ممثلو �شركة برتول   .2030
و�خلدمات  �لر�مج  �أه��م  ي�شتعر�س  �أدن��وك  �لوطنية  �أبوظبي 
�لتي تقدمها �ل�شركة يف جمال دعم مبادر�ت �لتعليم و�لتوظيف 

يف �ملنطقة �لغربية. كما �شارك ممثلو جمل�س �أبوظبي للتعليم 
بعر�س حتدثو� فيه عن روؤية �ملجل�س بخ�شو�س خطط ملو�ءمة 
خمرجات �لتعليم مع �شوق �لعمل. وقدم ممثلو �ملدر�شة �لثانوية 
مدينة  يف  �ملدر�شة  تقيمه  �ل��ذي  �مل�شروع  عن  عر�شا  �لع�شكرية 
ز�يد تاله عر�س ملركز �أبوظبي للتعليم و�لتطوير �لفني حول 
وقالت مهرة خلف  ز�ي��د.  �لأكادميي يف مدينة  بينونة  م�شروع 
تنمية  مبجل�س  �لعاملة  �لقوى  تطوير  ق�شم  مدير  �مل��زروع��ي 
�ملنطقة �لغربية �إن �ملجل�س يركز على تطوير �أف�شل �خلدمات 
ل  �لتحتية  و�لبنية  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم  جم���الت  يف 
�لقت�شادي  �لنمو  حتقيق  يف  ت�شهم  �مل��ج��الت  ه��ذه  و�أن  �شيما 
�لذي ي�شكل جزء� جوهريا يف خط ة �ملجل�س لتحقيق مزيد من 

�لزدهار و�لتقدم للغربية و�أبنائها

جمل�ض تنمية �ملنطقة �لغربية يعقد �الإجتماع �ل�شاد�ض للجنة �لتعليم و�لتوظيف

•• دبا احل�سن-وام:

بدبا  و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور  �أول��ي��اء  جمل�س  �إحتفل 
�حل�شن باإختتام فعالياته مبهرجان �ملعارف �لوطنية 
�ل����ذي �أق��ي��م ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي �لثاين 
و�لأربعني للدولة. ومت خالل �حلفل �لذي �أقيم مبقر 
�ملجل�س يف مدينة دبا �حل�شن �لإعالن عن �لفائزين 
�ل��د�ر يف كل د�ر و م�شابقة عر  يف م�شابقة معلومات 

�لوطني.  �ل��ي��وم  ف��ك��رة يف  و�أف�����ش��ل  للوطن  ع��ن حبك 
وح�����ش��ل �ل�����ش��اع��ر ر����ش��د حم��م��د �ل��ن�����ش��اي ع��ل��ى جائزة 
�لتحكيم �خلا�س .. ومت تكرمي �مل�شاركني و�ملتعاونني 
و�ل��ف��ائ��زي��ن. ح�شر �لح��ت��ف��ال ط��ال��ب ع��ب��د�هلل �شفر 
مدير بلدية دبا �حل�شن و�شيف ح�شن �شليمان م�شوؤول 
�ملعمري  ر����ش��د  وم��رمي  بالبلدية  �خلارجية  �لأق�����ش��ام 
رئي�س جلنة �لفعاليات باملجل�س و�أع�شاء جمل�س �إد�رة 

ومدر�ء �ملوؤ�ش�شات و�أولياء �أمور �لفائزين. 

�ختتام مهرجان �ملعارف �لوطنية 
�الأول بدبا �حل�شن 

•• املنطقة الغربية – الفجر: 

بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  رعاية  حتت 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، وبتنظيم من جلنة �إد�رة 
�ملهرجانات و�لر�مج �لثقافية و�لرت�ثية، وو�شط 
�إم���ار�ت���ي وخ��ل��ي��ج��ي ك��ب��ري م��ن �مل�شاركني  �إق���ب���ال 
ز�يد  م��دي��ن��ة  �ل��ي��وم يف  ���ش��ب��اح  �نطلقت  و�ل�����زو�ر، 
باملنطقة �لغربية باإمارة �أبوظبي، فعاليات �لدورة 
�ل�شابعة من مهرجان �لظفرة، و�لتي ُتقام خالل 
 ،2013 دي�شمر   28 ولغاية   14 م��ن  �ل��ف��رتة 
تر�ثية فريدة من  14 م�شابقة وفعالية  وت�شمل 
ن��وع��ه��ا، ي��ف��وق جم��م��وع ج��و�ئ��زه��ا �ل��� 50 مليون 

درهم �إمار�تي. 
�لإب�����ل، م�شابقة  م��ز�ي��ن��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت�����ش��م��ن 
�ل�شلوقي  �شباق  �ل��رت�ث��ي،  �لإب���ل  �شباق  �حل���الب، 
يف  �مل��ك��اث��رة  بال�شقور  �ل�شيد  م�شابقة  �ل��ع��رب��ي، 
مز�ينة  �لأ�شيلة،  �لعربية  �خليول  �شباق  �لأ�شر، 
�لتمور،  تغليف  �أ�شاليب  �أف�شل  م�شابقة  �لتمور، 
�لت�شوير �لفوتوغر�يف، م�شابقة �حلرف  م�شابقة 
مز�د  �لكال�شيكية،  �ل�شيار�ت  م�شابقة  �ل��ي��دوي��ة، 
و�أكد  �ل��ط��ف��ل  وق��ري��ة  �ل�شعبي،  �ل�����ش��وق  �ل��ه��ج��ن، 
�لعليا �ملنظمة �شعادة حممد خلف  رئي�س �للجنة 
�ملزروعي، م�شت�شار �لثقافة و�لرت�ث بديو�ن �شمو 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س  �أبوظبي  عهد  ويل 
مهرجان  �أّن  و�ل���رت�ث���ي���ة،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���ر�م���ج 
�لإم���ار�ت،  وخ��ارج  د�خ��ل  زو�ره من  يعلم  �لظفرة 
�أّن �ملعا�شرة ل ميكن �أن تتنافى مع �لإرث �لثقايف 
للدولة و�لذي يتجّلى يف كافة م�شابقات مهرجان 

�لظفرة دون ��شتثناء.
ك��ب��رية من  �مل��ه��رج��ان لأع����د�د  ��شتقطاب  وت��وق��ع 
�ل�شياح و�لزو�ر من خمتلف دول جمل�س �لتعاون 
�ملحلية  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  ممثلي  وم��ن  �خلليجي 
و�لدولية، وذلك نظر�ً ملا ميّثله مهرجان �لظفرة 
�مل�شتنبطة من  �ل��ب��د�وة  ل��روح  معنًى حقيقي  من 
رم���ال �ل�����ش��ح��ر�ء، ح��ي��ث م��وط��ن �لأج�����د�د �شّناع 

�حل�شارة و�لتاريخ.
ومن جانبه �أعلن مدير مز�ينة �لإبل يف مهرجان 
�شروط  ع��ن  �مل��ه��ريي  عا�شد  ب��ن  حممد  �لظفرة 
حيث  للمهرجان،  �لرئي�شية  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركة 
�للتز�م  �مل�شاركني  جميع  على  يتوجب  �أن��ه  �أك��د 
�ل���ق���و�ع���د و�ل�������ش���روط لدخول  مب��ج��م��وع��ة م���ن 
�إبلهم �ملز�ينة، ومنها �أنه ل ي�شمح لأبناء �لقبائل 
بامل�شاركة يف �لأ�شو�ط �لرئي�شية �خلا�شة باأ�شحاب 
�ل�شمو �ل�شيوخ ول ي�شمح ملن عمره �أقل من 21 

�شنة بامل�شاركة.
لالإبل  �ل�شماح  منها  ���ش��روط  ع��دة  �إىل  �أ���ش��ار  كما 
ب��امل�����ش��ارك��ة م���رة و�ح����دة ف��ق��ط، و�ل�����ش��م��اح لالإبل 
�ل�شرت�ك  �ملفتوح  �ل��ف��ردي  �ل�شوط  يف  �مل�شاركة 
ب�شوط �لبريق فقط �أما بالن�شبة ل�شوط �لظفرة 
�ل�����ش��ت ف��ب��نّي �أن ت��ك��ون �لإب����ل �مل�����ش��ارك��ة م��ن �شن 
�ملفرودة �إىل �شن �حلول و�أ�شو�ط �لتالد 20 من 
�شن �ملفرودة وما فوق، و�شوط بينونة �جلمل20 
من �شن �مل��ف��رودة وم��ا ف��وق، و�أ���ش��و�ط �لبريق �أل 
يقل �ل��ع��دد ع��ن 50 ن��اق��ة م��ن �شن �مل��ف��رودة وما 
فوق، على �أن تكون �لذللة و�جلمال عامل رئي�شي 

يف حتكيم �ملحليات �لأ�شايل 
كما نّوه �إىل منع م�شاركة �لإبل �ملهجنة يف �أ�شو�ط 
�لأ�شايل  �ملجاهيم  و�أ���ش��و�ط  �لأ���ش��اي��ل  �ملحليات 
وم�شاركة  �ملحلقة  �ملطية  م�شاركة  منع  وك��ذل��ك 
�لإبل �ملري�شة �أو �مل�شابة باأي نوع من �لفطريات، 
جزء  �أي  يف  م�شبوغة  كانت  �إن  �ملطية  و��شتبعاد 
�إن مل تكن مو�شومة  من ج�شمها و��شتبعاد �لإبل 
و��شتبعاد �ملطية �إذ� تبني �أنها خمدرة يف �ل�شارب، 
وم��ن��ع م�����ش��ارك��ة �لإب�����ل �ل��ت��ي حت��م��ل ع��الم��ة تي 
�شوط  �أو  �لبريق  �شوط  يف  �ل��دم  تطابق  لفح�س 

بينونة �جلمل 20 �أو �شوط �لظفرة �ل�شت .
�أن��ه ل يحق �لرتفيع بني �لأ���ش��و�ط ويجب  و�أك��د 
�لتقيد �لتام مبر�حل �لت�شنني و�أنه يف حال ��شتباه 
جلنة �لت�شنني يف �شن �ملطية فال تقبل �حللفة �إل 
�أو  غ�س  �أي  �للجنة  �كت�شاف  حال  ويف  �ملولد،  من 
تالعب من �أي م�شارك يتم ��شتبعاده من �مل�شاركة 
وي��ح��رم م��ن جميع ج���و�ئ���زه وك��ذل��ك ي��ح��رم من 

�مل�شاركة يف �مل�شابقة ملدة ثالث �شنو�ت. 
جلان  �أو  �لعليا  �للجنة  لأع�شاء  يحق  ل  �أن��ه  كما 
�لتحكيم و�لفرز و�لت�شبيه و�لت�شنني بامل�شاركة يف 

�ملز�ينة باإبلهم �أو م�شاركة �أبنائهم. 
�أع��ل��ن عنها �ملهريي  �ل��ت��ي  �ل�����ش��روط  وم��ن �شمن 
�أنه ل يحق للمالك �مل�شاركة باأكر من مطية يف 
�جلمل،  �أو  �لفردي  �أ���ش��و�ط  من  �لو�حد  �ل�شوط 
ول يحق للمت�شابق �لن�شحاب بعد بد�ية �ل�شوط 
حتى �إعالن �لنتائج، ومنع م�شاركة �أي مطية مت 
�لبائع  ��شرتجاعها من قبل  وبعد ذلك مت  بيعها 
يلتزم  �أن  ع��ل��ى  �ل���ت���الد،  �أ����ش���و�ط  يف  �مل�����ش��رتي  �أو 
للق�شم  وتاأديته  لها  باإثبات ملكيته  �لإبل  �شاحب 
حملية  �ملطية  ب��اأن  يثبت  �أن  وعليه  �للجنة  �أم��ام 
علمه  ح�شب  مهجنة  غ��ري  وه��ي  �ملجاهيم  م��ن  �أو 
على  بالتوقيع  م�����ش��ارك  ك��ل  و�ل���ت���ز�م  وم��ع��رف��ت��ه، 
�إذ� مل  �أن��ه  بنّي  �ملز�ينة. و�أخ��ري�ً  �شروط وقو�نني 
يكتمل �لن�شاب يف �أي �شوط من �لأ�شو�ط ف�شوف 

�إل��غ��اوؤه، و�أن��ه �شيتم ق�س جزء من وبر �لإبل  يتم 
�مل�شاركة قبل �نتهاء م�شاركتها عند باب �لدخول 

�لرئي�شي ملنع دخولها يف م�شاركات �أخرى.
 يبلغ عدد �أ�شو�ط مز�ينة �لإبل 70 �شوطا ت�شمل 
لل�شيوخ  �لأ�شايل  للمحليات  فرديا  �أ���ش��و�ط   12
وملن يرغب من �لقبائل و6 �أ�شو�ط فردية �لتالد 
من  ي��رغ��ب  وم���ن  لل�شيوخ  �لأ���ش��اي��ل  للمحليات 
�لأ�شايل  للمحليات  فردية  �أ���ش��و�ط  و6  �لقبائل 
للمحليات  �ل��ت��الد  ف��ردي��ة  �أ����ش���و�ط  و6  للقبائل 
�ملجاهيم  للفردي  �أ���ش��و�ط  و6  للقبائل  �ل�شايل 
و6  �لقبائل  م��ن  ي��رغ��ب  وم��ن  لل�شيوخ  �ل���ش��اي��ل 
لل�شيوخ ومن  �ل��ت��الد جم��اه��ي��م  ف��ردي��ة  �أ����ش���و�ط 
جماهيم  فردية  �أ���ش��و�ط  و6  �لقبائل  من  يرغب 
�ل���ت���الد جماهيم  ف���ردي���ة  �أ����ش���و�ط  ل��ل��ق��ب��ائ��ل و6 
�ربعة  �ل�شت وعددها  �أ�شو�ط  �إىل  للقبائل ��شافة 
لل�شيوخ  �ل�شايل  للمحليات  �لظفرة  �شوط  وهي 
للقبائل  �لأ���ش��اي��ل  للمحليات  �ل��ظ��ف��رة  و���ش��وط 
و�شوط �لظفرة جماهيم لل�شيوخ و�شوط �لظفرة 
�لتالد  �����ش���و�ط  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ل��ق��ب��ائ��ل  جم��اه��ي��م 
وع��دده��ا ث��الث��ة ه��ي لأ���ش��اي��ل �ل�����ش��ي��وخ و�أ�شايل 
�جلمل  بينونة  و�أ���ش��و�ط  ع��ام  وجماهيم  �لقبائل 
وعددها �ثنان �أ�شايل عام وجماهيم عام و�أ�شو�ط 
�أ�شايل عام وجماهيم عام  �ثنان  �لبريق وعددها 
و�أ�شو�ط �ملحالب وعددها ثالثة حمليات �أ�شايل 
لأجمل  ف��ردي��ني  و�شوطني  ومهجنات  وجماهيم 
حمر  ه��ي  �لأ���ش��اي��ل  �أن  �أن  علماً  لل�شيوخ.  ف��ردي 
و�أ�شولها  �حل��م��ر  ب��ال��ن��وق  ت�شمى  وك��ان��ت  �ل��ن��ع��م 
م��ن��ح��درة م���ن �لإم��������ار�ت و���ش��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان، �أم���ا 

�ملجاهيم فمنحدرة من �ل�شعودية.
 
 

م�شابقة  ينظم  لل�شقارين  اأبوظبي  نــادي 
ال�شيد بال�شقور �شمن فعاليات احلدث 

باملر�كز  �لفائزة  �لطيور  ت�شرتي  �ملهرجان  �إد�رة 
�لفرخ  فئة  �لظفرة  ك��اأ���س  �شمن  �لأوىل  �خلم�س 

�شوط �لعامة يف م�شابقة �ل�شيد بال�شقور

فعاليات مهرجان  �ل�شبت، و�شمن  �م�س  �نطلقت 
�لظفرة يف دورته �ل�شابعة، جولت �لتاأهيل لكاأ�س 
�ل��ت��ل��و�ح، وذل���ك لكل من  �ل��دول��ة ع��ن فئة  رئي�س 
�إد�رة  �مل�شابقة  وتنظم  و�لقرمو�شة  �جل��ري  فئتي 
�أبوظبي لل�شقارين،  �ملهرجان بالتعاون مع نادي 
و�أك�������د �ل�����ش��ي��د ع��ب��ي��د خ���ل���ف���ان �مل�����زروع�����ي مدير 
م�شابقة  �أهمية  �ملهرجان  يف  �لرت�ثية  �لفعاليات 
�ل�شعبي  ب��امل��وروث  لرتباطها  بال�شقور  �ل�شيد 

وجتذرها فيه، وللمحافظة على �لرت�ث �لأ�شيل 
و�لتعريف به ب�شورة جيدة، و�إط��الع �ل��زو�ر على 
ر����ش��خ��ة يف  ت��ظ��ل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �شيقة  م�شاحة 

ذ�كرتهم. 
فئة  تثبيت  تت�شمن  �مل�شابقة  �شروط  �أّن  و�أو�شح 
�ل�شقر من قبل جلنة �لتثبيت يف حالة �ل�شتباه 
بفئة �ل�شقر، و�أنه يحق للم�شارك �مل�شاركة باأكر 
من �شقر يف فئات �لبطولة على �أل ي�شمح بدخول 
�أي �شقر يف �مل�شابقة ما مل يكن يحمل رقم وحلقة 
مع �شرورة �أن يكون �ملالك هو �مل�شوؤول عن عملية 
دعو �ل�شقر و�أن يجلب �مللو�ح �خلا�س به مع منع 

��شتخد�م �حلمام يف عملية دعوه. 
تاأهيل  �مل�شابقة تت�شمن جولت  �أن  �إىل  �أ�شار  كما 
كاأ�س رئي�س �لدولة لل�شيد بال�شقور لفئة �لتلو�ح 
جرنا�س  �شوطان  تبع  �جل��ري  فئة  �ل��ت��ايل:  ح�شب 
وف����رخ – ف��ئ��ة �جل���ري ���ش��اه��ني ���ش��وط��ان جرنا�س 
وف���رخ – فئة �جل��ري ���ش��وط��ان ج��رن��ا���س وف���رخ – 
فئة �لقرمو�شة �شوطان جرنا�س وفرخ. ويت�شمن 
كاأ�س �لظفرة للتلو�ح ح�شب �لتايل: �شوط �لعامة 
�لعامة  -���ش��وط  �أن��و�ع��ه  بجميع  �جل��رن��ا���س  لفئة 
لفئة �لفرخ بجميع �أنو�عه – �شوط �ل�شيوخ لفئة 
لفئة  �ل�شيوخ  – �شوط  �أنو�عه  بجميع  �جلرنا�س 
�لفرخ بجميع �أنو�عه كما �أ�شار �إىل وجود جولت 
تاأهيل كاأ�س رئي�س �لدولة لل�شيد بال�شقور لفئة 

�لتدريب بالبالون. 
ت�شجيعها  �إط���ار  ويف  �مل��ه��رج��ان،  �إد�رة  �أّن  وك�شف 
�أبوظبي  ن���ادي  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �ملُ�����ش��ت��د�م،  لل�شيد 
�لفائزة  �ل�شقور  ���ش��ر�ء  ق���ّررت  فقد  لل�شقارين، 
5 ع��ل��ى ك��اأ���س �ل��ظ��ف��رة فئة  ب��امل��ر�ك��ز م��ن 1 �إىل 
�ل��ف��رخ ���ش��وط �ل��ع��ام��ة، وف��ق م��ا ي��ل��ي: 250 �ألف 
ومن  �لأول،  �مل��رك��ز  على  �حلا�شل  لل�شقر  دره��م 
ثم: 200 �أل��ف، 150 �أل��ف، 125 �أل��ف، و100 
�ل��ث��اين وحتى �خلام�س  م��ن  للمر�كز  �أل��ف دره��م 

على �لتو�يل. 
كما �أّن جو�ئز �لفائزين يف كل �شوط من �لأ�شو�ط 
�لأربعة تبلغ على �لتو�يل للمر�كز من 1 وحتى 4 
 15 �أل��ف دره��م،   25 ني�شان )�شتي�شن(،  �شيارة   :
�أل���ف، 10 �آلف دره���م. ولكل م��ن �مل��ر�ك��ز م��ن 5 

ولغاية 10 : 5000 درهم. 
يذكر �أن هذه �مل�شابقة �أطلقت يف �لدورة �خلام�شة 
�إقباًل  ح��ي��ث لق���ت   2011 ع���ام  �مل��ه��رج��ان  م��ن 
�ل�شيد  مفهوم  ع���ززت  كونها  و����ش��ع��اً  ج��م��اه��ريي��اً 
عر  �لبيئة  على  �حلفاظ  يف  و�أ�شهمت  �مل�شتد�م، 
عن  كبديل  �لأ�شر  يف  �ملكاثرة  �ل�شقور  ��شتخد�م 
هذ�  ��شتمر�ر  �شمان  وب��ال��ت��ايل  �ل��ري��ة  �ل�شقور 

�لنوع �لنادر وبقائه يف �لطبيعة.
 

مــهــرجــان الــظــفــرة يــدمــج اجلــيــل اجلديد 
بالرتاث من خالل قرية الطفل 

�أ����ش���ا����ش���ي���اً �شمن  ت��ع��ت��ر ق���ري���ة �لأط����ف����ال رك���ن���اً 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة، وذك���ر �ل�����ش��ي��د عبد 
�إد�رة  �إد�رة �لت�شال يف جلنة  �هلل �لقبي�شي مدير 
�أن  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل���ر�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
و�لأن�شطة  �لأل��ع��اب  على  ت�شتمل  �لأط��ف��ال  قرية 
و�لرت�ثية  و�لتوجيهية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لرتفيهية 
م�شابقات  م��ن��ه��ا  �ل��ي��وم��ي��ة،  �مل�����ش��اب��ق��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
للبنات  �ل��ي��دوي��ة  و�حل����رف  �ل��ن��ام��و���س،  ت�شتاهل 
�لقهوة،  و�إع����د�د  و�خل��و���س  و�لكجوجة  كاحلناء 
وم�����ش��اب��ق��ة �ل��ي��ول��ة ل������الأولد، و�ل�����زي �لإم���ار�ت���ي 
للبنات و�لأولد، و�لر�شم �حلر و�لق�شة �لق�شرية 
وحلب �جلمل لالأولد وم�شابقة �لر�وي، وعرو�س 
مو�شيقية تر�ثية وعرو�س م�شرحية تت�شمن عدة 
مكتبة  هناك  وكذلك  للطفل،  هادفة  م�شرحيات 
�ل��ط��ف��ل �ل��ت��ي مت��ّك��ن �ل�����ش��غ��ار م��ن �لط����الع على 
�لعديد من �أهم �لق�ش�س وكتب �لأطفال لتنمية 

قدر�تهم يف �لقر�ءة و�لتفكري. 
و�أكد �لقبي�شي �أّن �إد�رة �ملهرجان ت�شعى من خالل 
ه����ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق طموحات 
�أكر �شريحة من هذه �لفئة من خالل تعريفها 
بالعاد�ت و�لتقاليد �لإمار�تية �لأ�شيلة، و�إ�شر�ك 
�لبحث  على  ب��ال��رت�ث وحتفيزه  �جل��دي��د  �جل��ي��ل 
من خالل �لعرو�س و�جلو�ئز �لت�شجيعية. حيث 
�أ�شبح �ملهرجان ملتقى لتعزيز �لرو�بط �لأ�شرية 
�حلدث  ه��ذ�  يف  �ملجتمع  �شر�ئح  جميع  وم�شاركة 
�أن ف��ع��ال��ي��ات قرية  �إىل  �ل���ه���ام.  و�أ����ش���ار  �ل��رت�ث��ي 
�لأطفال  قبل  من  و��شع  بجمهوٍر  حتظى  �لطفل 
�ل�شيء  �ل�شياح،  قبل  م��ن  وحتى  �لأم���ور  و�أول��ي��اء 
�لتي  �لكثرية  �لنجاحات  حجم  م��ن  ي��زي��د  �ل���ذى 
تلقاها فعاليات �لظفرة وتثبت مدى �قرت�بها من 
تتميز  كما  و�لعمرية،  �لجتماعية  �ل�شر�ئح  كافة 
من  �لفائقة  و�لعناية  �ل�شديدة  بالرعاية  �لقرية 
�مل�شرفني على �لأطفال �ملتو�جدين �لذين ي�شعون 
�إط�����ار خطة  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م، يف  ك��اف��ة  ت���اأم���ني  �إىل 
متكاملة تهدف لت�شجيع جميع �أفر�د �لأ�شرة على 
زيارة �ملهرجان �لرت�ثي ون�شر ثقافته بني جميع 

�أفر�دها من �أطفال وكبار.
 

الظفرة  مبهرجان  حتتفي  بينونة  قناة 
للمرة الأوىل

بر�مج مبتكرة تنقل و�قع �ملهرجان �إىل �مل�شاهد 

�ملكثفة  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه يف ���ش��وء  ب��ك��ل 
ملهرجان �لظفرة يف مو�شمه �ل�شابع، حتتفي قناة 
بينونة بتغطية هذ� �حلدث للمرة �لأوىل، كاأول 
تغطية تر�شد �ملز�ينة �خلليجية �لطابع وعاملية 
�لروؤية ويف حني �عتاد �مل�شاهد على ر�شد �أحد�ث 
�ملهرجان يف مو��شمه �ل�شابقة، من خالل بر�مج 
تعتزم  ف��رت�ت معينة،  �أح��د�ث ملخ�شة يف  تقَدم 
تفا�شيل  جميع  تنقل  �أن  �لعام  هذ�  بينونة  قناة 
مهرجان �لظفرة بو��شطة فريق �شيتو�جد على 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات، لتكون  ف���رتة  �ل��ظ��ف��رة طيلة  �أر�����س 
�لتاريخي  �حل��دث  ه��ذ�  �شور  لكل  �مل�شاهد  عني 
مدير  �لأح��م��د  حممد  �ل�شيد  وك�شف  �مل��ت��ج��دد. 
ق��ن��اة ب��ي��ن��ون��ة، ع��ن ج���دول �ل���ر�م���ج �ل��ت��ي تنقل 
وجميع  �ملز�ينة  مر�حل  جميع  و�شمول  بو�قعية 
�لفعاليات �ملُ�شاحبة، بالإ�شافة �إىل وجود لقاء�ت 
بحيث  ب��دق��ة،  �ملز�ينة  �أح���د�ث  حتلَل  ومقابالت 
ظاهرة  ع��ن  للم�شاهد  �أو���ش��ح  �ل�����ش��ورة  ت�شبح 
و�شيتمركز  ه���ذ�   ، م�����ش��ت��د�م��ة  خليجية  ت��ر�ث��ي��ة 
�ل�شابعة  �ل�شاعة  م��ن  ب���دء�ً  بينونة  عمل  ف��ري��ق 
لنا يف  لينقل  �لإب��ل،  �شبوك مز�ينة  عند  �شباحاً 
�حلالل  دخ��ول  م��ر�ح��ل  �لأوىل  �ل�شباح  �شاعات 
للجنة  ��شتعد�د  ُي�شاحبه من  وما  �ل�شبوك،  �إىل 
وذل��ك عر  �ملُ��اًلك بحاللهم،  و�هتمام  للتحكيم 
تغطية بث مبا�شر ت�شتمر حتى �ل�شابعة و�لن�شف 
�شباحاً. ينقل لنا �لبث �ملبا�شر يف مرحلة تالية، 
تبد�أ من �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً وحتى �لعا�شرة 
ل��ب��ي��ئ��ة ���ش��ح��ر�وي��ة وثقافة  ت��غ��ط��ي��ة  و�ل��ن�����ش��ف، 
تفا�شيلها،  روؤي��ة  �مل�شاهد عند  بدوية قد يعجب 
ت�شم مرحلة �لفرز لالإبل وهي مرحلة �لتقييم 
�ل�شيد  ويقول  �ملز�ينة.  مر�حل  �أهم  تعتر  �لتي 
�مل�شاهد هذه �للحظات  �أن ن�شارك  �أردنا  حممد: 
�جلميلة ونعر�س له �ملناظر �لر�ئعة �لتي تنقلها 
�لو�قع، فنحن نرغب  �أر�س  بينونة من  عد�شات 
�لعامل  �إىل  �أق��رب  �لثقافة  ه��ذه  تفا�شيل  بجعل 

كله .
يف  �ملز�ينة  حتليل  ��شتوديو  برنامج  علينا  يطل 
�لثانية  �ل�شاعة  حًلة فريدة وجديدة، وذلك من 
ي�شت�شيف  حيث  ظ��ه��ر�ً،  �لثالثة  �ل�شاعة  وحتى 
خم��ت�����ش��ني وحم���ل���ًل���ني م��ع��ن��ي��ني ب��ت��ح��ل��ي��ل كل 
مايحدث يف �لفرتة �ل�شباحية �إىل فرتة ماقبل 
عامر  م��ن  ك��ل  بالتقدمي  و�شيقوم  �ل���ش��رت�ح��ة، 
�ل�شاعة  خ��الل  �أم��ا  �ملن�شوري.  ونا�شر  �ملنهايل 
على  �مل�شاهد  ف�شيكون  �خلام�شة  وحتى  �لر�بعة 
موعد مع ر�شد ونقل نتائج �أ�شو�ط �ملز�ينة على 

�لهو�ء مبا�شرة.

برعاية حممد بن زايد

�نطـــالق متميـــز لفعالـيــات مهرجــــان مز�ينـــة �لظفـــرة لالإبـــــل 2014 

•• اأبوظبي-وام: 

�لدولة حفظه  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  ممثلة ل�شاحب 
�هلل �شاركت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي وزيرة �لتنمية و�لتعاون 
�لدويل يف �حتفالت كينيا باليوبيل �لذهبي ومرور 50 عاما على ��شتقاللها 
و�لتي �أقيمت �خلمي�س �ملا�شي يف نريوبي و�لذي ح�شره فخامة �لرئي�س �لكيني 
�أوهور� كينياتا وعدد من روؤ�شاء �لدول و�حلكومات وم�شئولني من خمتلف دول 
�لإحتفالت  خ��الل  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  ونقلت  �لعامل. 
تهاين �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
لفخامة �لرئي�س �لكيني �أوهور� كينياتا ومتنيات �شموه باأن حتقق كينيا مزيد� 
بني  �لثنائية  �لعالقات  ت�شهد  و�أن  ك��اف��ة..  �مل��ج��الت  يف  و�لتقدم  �لزده���ار  من 
�لبلدين مزيد� من �لتطور وتعزيز قنو�ت و�آليات �لتعاون �مل�شرتك على جميع 
�لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  معايل  �لكيني  �لرئي�س  حمل  جانبه  من  �مل�شتويات. 
حتياته ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ومتنياته باأن حتقق دولة �لإمار�ت �ملزيد 
من �لتقدم و�لإزدهار يف جميع �ملجالت. و�أكدت معايل لبنى �لقا�شمي �أن دولة 
�لإمار�ت تتطلع قدما لتعزيز عالقاتها مع �لدول �لإفريقية يف �شوء موؤ�شر�ت 
�لر�شيدة  �لقيادة  �إط��ار حر�س  بعد عام يف  تتز�يد عاما  �لتي  �ل�شر�كة  وقنو�ت 

على �لرتقاء بتلك �لعالقات وتوطيدها حا�شر� وم�شتقبال.

لبنى �لقا�شمي تنقل تهاين رئي�ض �لدولة للرئي�ض 
�لكيني مبنا�شبة �حتفاالت بالده بعيد ��شتقاللها

�فتــتـــاح �أول مركـــز متخ�شـــ�ض للطفـــل يف �ملنطقـــة �لغربيـــــة
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��شت�شاري �ل�شارقة يعقد جل�شته �لر�بعة ملناق�شة د�ئرة �ل�شوؤون �ال�شالمية

�إطالق جائزة �لد�خلية الأف�شل �شيناريو جمتمعي مبهرجان دبي �ل�شينمائي

•• ال�سارقة-وام: 

لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  عقد 
�ل���������ش����ارق����ة �خل����م����ي���������س �مل���ا����ش���ي 
�أعماله  ���ش��م��ن  �ل���ر�ب���ع���ة  ج��ل�����ش��ت��ه 
ل���دور �لن��ع��ق��اد �ل��ع��ادي �لأول من 
وذلك  �لثامن  �لت�شريعي  �لف�شل 
�ل�شارقة برئا�شة  يف مقره مبدينة 
�لهاجري  ����ش���امل  ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
جدول  وت�شمن   . �ملجل�س  رئي�س 
�ل���ت�������ش���دي���ق على  ب���ع���د  �لع�����م�����ال 
مناق�شة  �لثالثة  �جلل�شة  م�شبطة 
�ل�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �شيا�شة 
�ل�شيخ  بح�شور  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف 
رئي�س  �لقا�شمي  حممد  بن  �شقر 
و�ل�شيخ  �ل�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئرة 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر 
بال�شارقة  و�لأوق�����اف  �ل���ش��الم��ي��ة 
مدير  �ملطرو�شي  عبد�هلل  وحممد 
�لو�شطى  باملنطقة  �لد�ئرة  مكتب 
�ل�����ب�����دو�وي مدير  وع���م���ر حم��م��د 
�ل�شرقية  باملنطقة  �لد�ئرة  مكتب 
وع���ب���د�هلل �ل��ري��ام��ي م��دي��ر مكتب 
و�ملهند�س  �حل�شن  ب��دب��ا  �ل��د�ئ��رة 
�إد�رة  مدير  �حلو�شني  عبد�لكرمي 
بناء ورعاية �مل�شاجد ويو�شف ح�شن 
�حل���م���ادي رئ��ي�����س ق�����ش��م �ل��وع��ظ . 
ب��ع��ده��ا �أل��ق��ى ع��ب��د�ل��رح��م��ن �شامل 
�لهاجري رئي�س �ملجل�س كلمة �أ�شاد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  فيها 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل مبنح  رئ��ي�����س 
من   500 لنحو  �ل��دول��ة  جن�شية 
�أبناء �ملو�طنات ليحقق مزيد� من 
�ل�شتقر�ر وتوفري �حلياة �لكرمية 
ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  وث���م���ن  ل���ه���م. 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
بزيادة  �ل�����ش��ارق��ة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى 
�مل��و�ط��ن��ات �لعاملني  �أب��ن��اء  رو�ت���ب 
�ل�شارقة  يف دو�ئر وهيئات حكومة 
�ملو�طنني  ك����ادر  ع��ل��ى  وت�شكينهم 
�ل���وظ���ي���ف���ي وم���ع���ام���ل���ت���ه���م �أ�����ش����وة 
وذلك  �مل��ج��الت  بكافة  باملو�طنني 
لإمي�����ان ���ش��م��وه ب��اأن��ه��م م���ن ن�شيج 
�حل���ف���اظ عليهم  وي���ج���ب  �ل���وط���ن 
وتوفري �حلياة �لكرمية لهم وهناأ 
�إطالق �لهوية �لرتويجية لل�شارقة 
لعام  �ل�شالمية  �لثقافة  عا�شمة 

ما  ولأهمية  فقط  للعبادة  �أم��اك��ن 
كافة  �لعاملة يف  ك����و�دره  ب��ه  ت��ق��وم 
و�ل�شرعية  �لد�ري���ة  �لتخ�ش�شات 
عالوة على ما تبذله لتعزيز هذه 
ل��ت��ك��ون من���وذج���ا متميز�  �ل���روؤي���ة 
لالإ�شالم  �مل�شرقة  �ل�����ش��ورة  ي��ق��دم 
ي����ود مقدمو  �خل���ال���دة  ور���ش��ال��ت��ه 
�ل��ط��ل��ب م��ن��اق�����ش��ة �ل���د�ئ���رة وذلك 
�ل����ع����ام. وقبل  �ل�������ش���ال���ح  ل���غ���اي���ات 
�ل�شوؤون  د�ئ����رة  �شيا�شة  مناق�شة 
عبد�لرحمن  �أل���ق���ى  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل��ه��اج��ري  ���ش��امل 
كلمة قال فيها: �إننا عندما نناق�س 
�ل�����ش��وؤون �ل���ش��الم��ي��ة فاإننا  د�ئ���رة 
نوؤكد على �أهمية �مل�شاركة �جلمعية 
لتو�شيح  �ل���د�ئ���رة  م��ع  و�ل��ت��ك��ام��ل 
�لد�عية  �ل�شمحة  �لإ���ش��الم  ر�شالة 
و�لت�شامح  و�ل�����ش��الم  �مل��ح��ب��ة  �إىل 
�لوعي  لتنمية  و�لإخ���اء  و�ل��ت��ع��اون 
ومر�كز  �مل�شاجد  ورع��اي��ة  �لديني 
�ل���ق���ر�آن وت��اأه��ي��ل و�إع����د�د  حتفيظ 
للو�شول  وذل��ك  و�خلطباء  �لأئمة 
مدركا  دي���ن���ي���ا  و�ع  جم��ت��م��ع  �إىل 
ل��و�ق��ع��ه وق���ادرع���ل���ى �ل��ت��ع��ام��ل مع 
و�مل�شتجدة  �مل��ع��ا���ش��رة  �ل��ت��ح��دي��ات 
و�إمارة  �لم��ار�ت  دول��ة  و�أن  خا�شة 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ه��م��ا �ل�����ش��ب��ق د�ئ���م���ا يف 
دعم �لق�شايا �لتي تخدم �ل�شالم 
و�مل�شلمني وترز �لقيم �لإ�شالمية 
باإذن �هلل-  �ل�شحيحة و�شتو��شل- 
�أ�شحاب  و�مل�����ش��اي��خ  �ل��ع��ل��م��اء  دع���م 
وذوي  و�لو�شطية  �لع��ت��د�ل  دع��وة 

�ملو�قف و�لأعمال �جلليلة.
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  مبمثلي  رح��ب  كما 
�ل�شارقة  �إم�������ارة  يف  �ل����ش���الم���ي���ة 
�م�س  جل�شة  �ن��ع��ق��اد  حل�����ش��وره��م 
وم���ا ���ش��ي��ت��ن��اول��ه �مل��ج��ل�����س م��ن �آر�ء 
وم��الح��ظ��ات و����ش��ت��ف�����ش��ار�ت ت�شب 
يف متكني �لد�ئرة للقيام مبهامها 
ب���ي���وت �هلل- �حل���ي���وي���ة يف خ���دم���ة 

عزوجل- وما ت�شطلع به من �أدو�ر 
�ل�شالمية  �لر�شالة  تخدم  هامة 
�ل�شمحة �لتي �شتظل عنو�ن ونهج 
ون�شر  �ل�شريعة  تطبيق  يف  قيادتنا 
ف�شال  �ملجتمع  �أو���ش��اط  يف  �لقيم 
وخدمتها  �ل��ك��رمي��ة  عنايتها  ع��ن 
�ملعهودة مبعاونة �لدو�ئرو�جلهات 
�لأخرى يف �إن�شاء و�شيانة �مل�شاجد 
ورعايتها و�لقيام بدورها يف تفعيل 
و�لذي  �ملنر  خ��الل  م��ن  ر�شالتها 

�ملجتمع �ملحلي و�لإ�شهام يف تنميته 
�مل��ح��ا���ش��ر�ت و�لندو�ت  م��ن خ��الل 
و�لدور�ت �لعلمية وخطبة �جلمعة 
و�مل�شاركات �لإعالمي�ة. ونظر� لأن 
ر���ش��ال��ة �ل��د�ئ��رة ذ�ت ط��اب��ع دعوي 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى �ل��ت��وج��ي��ه و�لإر����ش���اد 
�لعمود  يعد  �لوعظ  ق�شم  فاإن  لذ� 
ل��ك��ون��ه معنيا  ل���ل���د�ئ���رة  �ل��ف��ق��ري 
باملحا�شر�ت ودرو�س �لعلم �ملنهجية 
يف �لعلوم �ل�شرعية �ملختلفة و�لرد 
وعقد  �جلمهور  ��شتف�شار�ت  على 
�مل�شاجد  لأئ��م��ة  �لعلمية  �ل����دور�ت 
�لعدد  �ن  و����ش��اف  �ل��ع��ل��م.  وطلب�ة 
�لتي  ل���ل���م���ح���ا����ش���ر�ت  �لإج�����م�����ايل 
 1431 ب���ل���غ  �ل�����د�ئ�����رة  ع��ق��دت��ه��ا 
حما�شرة عامة وذلك خالل �لعام 
2013م حتى نهاية �شهر نوفمر 
در�س   572 �إىل  بالإ�شافة  �ملا�شي 
و�أ�شوله  �ل��ف��ق��ه  يف  منهجيا  ع��ل��م 
و�حلديث  �لإ���ش��الم��ي��ة  و�ل��ع��ق��ي��دة 
�لوعاظ  م�شاركات  وبلغت  �لنبوي 
�ل�شارقة  وت��ل��ي��ف��زي��ون  �إذ�ع�������ة  يف 
بر�مج  معظمها  م�����ش��ارك��ة   200
�له�و�ء  ع��ل��ى  وف���ت�������اوى  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�مل�شكورة  �جل��ه��ود  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
مت  �ل��ت��ي  للفتوى  �ل��د�ئ��م��ة  للجنة 
ت�شكيلها بقر�ر من �شاحب �ل�شمو 
2008م  ع�����ام  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�لآن  حتى  �للجنة  ع��ن  �شدر  وق��د 
فتاوى  ت��ت�����ش��م��ن  �أع��������د�د  �أرب����ع����ة 
ت�شاوؤلت  على  و�إج��اب��ات��ه��ا  �للجنة 
�إىل  و��شتف�شار�ت �جلمه�ور. ولفت 
48 دورة  ع��دد  �ل��د�ئ��رة عقدت  �أن 
�ل�شتف�شار�ت  ع���دد  وب��ل��غ  علمية 
�لد�ئرة  تلقتها  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ت��اوى 
بالإ�شافة  ه���ذ�  ف��ت��وى   18300
و�لدرو�س  �لإميانية  �إىل �خلو�طر 
�لوعظية �لتي يلقيها �أئمة �مل�شاجد 

يف م�شاجدهم. 
�ل����د�ئ����رة  �ن  ك��ل��م��ت��ه  يف  و������ش����اف 
لتلب�ية  ج�اهدة  �هلل  بف�شل  ت�شعى 
�جلمهور  �����ش����ر�ئ����ح  �ح����ت����ي����اج����ات 
تخ�شي�س  مت  ف��ق��د  ل�����ذ�  �ملختلفة 
خطبة  لإل��ق��اء  م�شجد�   45 ع���دد 
�لأوردو  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��غ��ري  �جل��م��ع��ة 
�لإجنليزية-  �ملليباري-�لب�شتو- 
�لتن�شيق  مت  ك��م��ا  �ل��ت��ام��ي��ل  ول��غ��ة 
للخدمات  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  م���ع 
�إ�ش�ارة  مرتج�م  لتوفري  �لإن�شانية 
بلغة  ل���رتج���م���ة خ��ط��ب��ة �جل���م���ع���ة 

�ملجل�س  رئي�س  و�أ���ش��اد  2014م. 
�ل�شمو  �شاحب  بروؤية  �ل�شت�شاري 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ب��اإ���ش��د�ره قانون 
بعد  �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  تنظيم 
�لتنفيذي  �ملجل�س  عليه  �طلع  �أن 
�ل�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������ش���ه 
�إىل  تو�شلت  م�شتفي�شة  مناق�شة 
�لتعديالت و�لتي  �إدخ��ال عدد من 
�أق������رت يف �ل���ق���ان���ون �لأم������ر �ل���ذي 
�أن��ف�����ش��ن��ا ع��ل��ى ه���ذ� �لعطاء  ن��ه��ن��ئ 
خلدمة  يتو��شل  �أن  ن��اأم��ل  و�ل���ذي 
�إم���ارة �ل�����ش��ارق��ة. وب���ارك يف كلمته 
�ل�شارقة  حل��اك��م  �حل��ك��ي��م  �ل���ق���ر�ر 
�إمارة  �إ�شافة ملا متثله  �لذي ميثل 
�ل�شارقة من مكانة ثقافية وعلمية 
للكتاب  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ب��اإن�����ش��اء 
للن�شر  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  و�إن�����ش��اء 
مكانة  من  يعزز�  �أن  �شاأنهما  وم��ن 
ر�ئ������دة يف  ت�����ش��ب��ح  �أن  �لم�������ارة يف 
جمال �لن�شر و�لثقافة لي�س فقط 
�أرج���اء �لعامل من  يف �لم���ار�ت بل 
خالل �لأهد�ف �لو�ردة وما يتطلع 
ن��ه�����ش��ة ثقافية  م���ن  ���ش��م��وه  �إل���ي���ه 
�ل�شمو  �شاحب  ح��رم  وهناأ  كبرية. 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����و�ه����ر 
مبنا�شبة فوزها بجائزة �ل�شخ�شية 
�لأك���ر �إل��ه��ام��ا يف �لإم����ار�ت للعام 
للتاأثري  وتقدير�  �حتفاء   2013
�لإي���ج���اب���ي ل�����ش��م��وه��ا ومت��ي��زه��ا يف 
و�لجتماعية  �لثقافية  �مل��ج��الت 
و�لريا�شية و�لإن�شانية و�هتمامها 
متمنني  و�لرت�������ق�������اء  ب���ال���ت���غ���ي���ري 
و�ل�شد�د.  �لنجاح  دو�م  ل�شموهما 
بعدها �ألقى �أحمد �شعيد �جلرو�ن 
�لأمني �لعام للمجل�س �ل�شت�شاري 
�ل��ع��ام و����ش��م��اء مقدمي  �مل��و���ش��وع 
د�ئرة  دور  يتجلى   : قائال  �لطلب 
�ل�شوؤون �لإ�شالمية يف �لإمارة من 
تعزيز  يف  �ملباركة  جهودها  خ��الل 
وفق  للم�شجد  �ل�شامية  �لر�شالة 
ر���ش��م��ت��ه��ا قيادة  �ل��ت��ي  �ل��ت��وج��ه��ات 
�ل��دول��ة و�ل��دع��م �مل��ت��و����ش��ل �لذي 
حتظى به �مل�شاجد من قبل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
لتكون  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى 
�لأل�����ف  �إم��������ارة  2014م  ع�����ام  يف 
م��ن منار�ت  مل��ا متثله  م��ن��ارة نظر� 
ولي�شت  ح�������ش���اري  و�إ����ش���ع���اع  ع��ل��م 

�ملباركة  �جل��ه��ود  تلك  وف��ق  جتلى 
ر����ش��خ ونهج  ب��اإمي��ان  �أن مت�شي  يف 
و�����ش���ح م���ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي- 
�أن  �ل�������ش���ارق���ة يف  ل���الحت���اد ح���اك���م 
2014م  ع����ام  �لإم�������ارة يف  ت���ك���ون 
حاملة  م�����ن�����ارة  �لأل����������ف  �إم������������ارة 
لالإ�شعاع �حل�شاري معها يف �أرجاء 
و�إ�شادتنا  م��ع��م��ورت��ن��ا.وت��ق��دي��رن��ا 
بهذه �لدو�ر �ملباركة و�لتي نلم�شها 
على �لدو�م من �لد�ئرة و�إخال�س 
�ألقاها  �لتي  كلمته  ويف  ك��و�دره��ا. 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ 
�ل�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  رئي�س 
ب���ال�������ش���ارق���ة ب���ع���ث ب���اأ����ش���م���ى �آي�����ات 
�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �لتهاين 
�ل���ث���اين و�لأرب�����ع�����ني ل���ل���دول���ة �إىل 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�إىل  �هلل  حفظه 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
و�إىل  �ل�������ش���ارق���ة  ل���الحت���اد ح���اك���م 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  ����ش��ح��اب  �إخ�����و�ن��ه 
�لإم�������ار�ت. وه��ن��اأ يف كلمته  ح��ك��ام 
دولة �لإمار�ت حكومة و�شعبا على 
�ل�����ش��ارق��ة عا�شمة  �إم�����ارة  �خ��ت��ي��ار 
للثقافة �لإ�شالمية لعام 2014م. 
وقال �نه قي�اما بالو�جب جتاه قائد 
�مل�شرية �ملباركة يف �لإمارة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
على  �ل�شارقة  �إم��ارة  حاكم  �لأعلى 
دع���م���ه �مل���ت���و�����ش���ل و�ل���الحم�������دود 
ل���د�ئ���رة �ل�������ش���وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة يف 
ك���ل م�����ش��اري��ع��ه��ا و�أن�����ش��ط��ت��ه�����ا مما 
�أد�ء  م��ن  تعاىل  �هلل  بف�شل  مكننا 
�لر�شالة و�إجن��از �لأه��د�ف �ملرجوة 
ل�����ذ� فاإننا  �مل��ط��ل��وب  �ل���وج���ه  ع��ل��ى 
�ل�شكر  بخال�س  �شموه  �إىل  نتقدم 
�لبي�شاء  �أي���ادي���ه  ع��ل��ى  و�ل��ت��ق��دي��ر 
وج��ه�����وده �مل��ب��ارك��ة ون�����ش��األ �هلل �أن 
و�أن  ع��م�����ره  يف  مي��د  و�أن  يحف�ظه 
وتابع  �جل�������ز�ء.  خ��ري  ع��ن��ا  يج�زيه 
�ل�شيخ �شقر يف كلمته : ل يخف�ى 
ر�شالة  جوهر  �أن  ح�شر�تكم  على 
�لد�ئرة هو رعاية بي�وت �هلل م�اديا 
ومعنويا وتفعي�ل دورها �لر�ش�ايل يف 
�لدع�وة �إىل �هلل ع�ز وج�ل وخدمة 

•• اأبوظبي-وام: 

�لأم���ن���ي  �لإع��������الم  �إد�رة  �أط���ل���ق���ت 
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  بالأمانة 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل������������وزر�ء وزي�����ر 
�أيام �لدورة  �آخر  �لد�خلية �م�س يف 
�ل�شينمائي  دب��ي  ملهرجان  �لعا�شرة 
�لد�خلية  وز�رة  ج���ائ���زة  �ل������دويل 
بقيمة  جمتمعي  �شيناريو  لأف�شل 
ب��د�ي��ة من  �أل��ف دولر متنح   100
�ع���ت���م���اد حمور  �مل��ق��ب��ل ومت  �ل���ع���ام 
ليكون  ل��ل��ج��ائ��زة  �لأوىل  �ل�������دورة 
ح��م��اي��ة �ل��ط��ف��ل ب���الب���ع���اد �ل����� 14 
�مل��ع��ت��م��دة . �أع���ل���ن ع���ن �جل���ائ���زة يف 
موؤمتر �شحفي عقد �م�س مبدينة 

يف �إط���الق ه��ذه �جل��ائ��زة. وق��ال �إن 
جمتمعي  �شيناريو  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زة 
�ملعتمدة  �جل���و�ئ���ز  ���ش��م��ن  ���ش��ت��ك��ون 
�لدويل  �ل�شينمائي  دب��ي  مل��ه��رج��ان 
�عتبار� من �لعام �ملقبل و�شتخ�ش�س 
�ملقبلة  �ل��دورة  يف  �شيناريو  لأف�شل 
ل��ل��م��ه��رج��ان ح��ي��ث ت��ت��ن��اول وتطرح 
ب��ح��م��اي��ة و�شالمة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل 
�لطفل على نحو يعزز زيادة �لوعي 
�شحايا  م����ن  �لأط�����ف�����ال  ب����اأو�����ش����اع 
�لإهمال  �أو  �ملعاملة  �شوء  �أو  �لعنف 
. و�أ�شاف �أن �جلائزة مبثابة ر�شالة 
لل�شينمائيني  م���وج���ه���ة  ت���ق���دي���ر 
وت��ع��ك�����س �ل������دور �حل��ق��ي��ق��ي �ل���ذي 
و�ل�شينمائيون  �ل�شينما  مت��ار���ش��ه 

وم�شوؤول وحر�س كبري من طرف 
�لفريق  يف  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
�ل�شتفادة  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
�مللمو�س  �حل�������ش���ي  �جل����ان����ب  م����ن 
خمتلف  منا�شرة  يف  �ل�شابع  للفن 
خ�شو�شا  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�ل�����دورة �لأوىل  �ل��ط��ف��ل يف  ح��م��اي��ة 
جاء  �أن  ي�شرفنا  و�أ���ش��اف  للجائزة. 
�إطالق هذه �جلائزة �ملرموقة عر 
�لدويل  �ل�شينمائي  دب��ي  مهرجان 
وي�شعدنا �لتعاون مع �إد�رة �لإعالم 
يف  �مل�شاهمة  م��ن  لنتمكن  �لأم��ن��ي 

�أمن و�شالمة �ملجتمع .

جمري� بدبي بح�شور �ملقدم في�شل 
حممد �ل�شمري مدير مركز وز�رة 
وم�شعود  �لطفل  حلماية  �لد�خلية 
�لفني  �مل����دي����ر  ع���ل���ي  �ل  �هلل  �م�����ر 
�لدويل.  �ل�شينمائي  دب��ي  ملهرجان 
�أن  �ل�����ش��م��ري  في�شل  �مل��ق��دم  و�أك����د 
لتوجيهات  تنفيذ�  ت��اأت��ي  �جل��ائ��زة 
بر�مج  ب��اإط��الق  �ل�شرطية  �لقيادة 
�لوعي  زي����ادة  يف  ت�شهم  وم���ب���ادر�ت 
و�شينمائية  جمتمعية  ثقافة  وبناء 
تتعلق بتعزيز �لثقافة �لأمنية على 
جت�شيد�  و�لعاملي  �ملحلي  �مل�شتويني 
�شاكر�   .. �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ل��روؤي��ة 
و�إد�رة  و�ملنظمني  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة 
�لإعالم �لأمني ل�شهاماتهم �لبناءة 

باعتبارهم منوذجا ميكنه �لتو��شل 
�إىل  م�شري�  �جلمهور  م��ع  بفاعلية 
ب�شمة  ل��ه  �ل�شينمائي  �ل��ق��ط��اع  �أن 
�ل��وع��ي �ملجتمعي  ب��ن��اء  و����ش��ح��ة يف 
و�إي�شال �لر�شائل �لتوعوية �لبناءة 
���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع.  لأك���ر ع���دد م��ن 
�جلائزة  ه���ذه  �إط����الق  �أن  و�أو����ش���ح 
�ل��ط��ف��ل كمحور  و�خ���ت���ي���ار ح��م��اي��ة 
ل��ل��دورة �لأوىل ي��اأت��ي��ان ت��ز�م��ن��ا مع 
�حلكومية  و�مل������ب������ادر�ت  �جل����ه����ود 
لإقر�ر قانون حقوق �لطفل و�لذي 
�ملجل�س  يف  ح��ال��ي��ا  م��ن��اق�����ش��ت��ه  ت��ت��م 
م�شعود  و��شار  �لحت���ادي.  �لوطني 
هذه  �إط����الق  �إن  ع��ل��ي  �ل  �هلل  �م���ر 
تام  �جلائزة يعر ب�شدق عن وعي 

�ل�شمعية  ل��ذوي �لإع��اق��ة  �لإ���ش��ارة 
ومت تخ�شي�س جامع �لإم�ام �أحمد 
بن حنبل لهذ� �لغ�ر�س وتعد هذه 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  �مل���ب���ادرة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م�شتوى 
�ل�شارقة  �أما عن م�شاجد  �ملتحدة. 
منها  م�شجد  �لأل�ف  جت�اوزت  فقد 
للد�ئرة  ت���اب���ع���ا  م�����ش��ج��د�   685
430 م�شجد�  بالإ�شافة �إىل عدد 
من  باختبار  �ل��د�ئ��رة  تقوم  خا�شا 
�لقائمني  قبل  تر�شيحهم من  يتم 
ع��ل��ى �أم���ر ه���ذه �مل�����ش��اج��د لتحديد 
وقد  لالإم�امة  �شالحيتهم  م��دى 
م�شجد�  ع�شر  خم�شة  ����ش��ت��الم  مت 
خ�����الل ه�����ذ� �ل����ع����ام وي����وج����د 64 
م�شجد� حتت �لإن�شاء. وبخ�شو�س 
بلغ  ف��ق��د  �ل����د�ئ����رة  �ل��ع��ام��ل��ني يف 
 698 بامل�شاجد  �لعاملني  �إجمايل 
بينهم ثالثون  �إم��ام��ا وم��وؤذن��ا من 
�لإد�ري������ون فعددهم  �أم���ا  م��و�ط��ن��ا 
مو�طنا   101 بينهم  م��ن   142
من  و�ل��ب��اق��ي  ب��امل��ائ��ة   71 بن�شبة 
بن�شبة  م��وظ��ف��ا   41 �ل���و�ف���دي���ن 
�لإن������اث  ع�����دد  وي���ب���ل���غ  29باملائة 
�لعامالت بالد�ئرة 28 من بينهن 
بن�شبة  �ملو�طنات  27 موظفة من 
�لعن�شر  �إج��م��ايل  م��ن  باملائة   96
ويب�لغ  ب��ال��د�ئ��رة  �لعامل  �لن�شائي 
�شيانة  ك�����ادر  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ع����دد 
بلغ  وق��د  ع�ام�ال.   126 �مل�شاجد 
�خلا�شة  �ل�شيانة  طلبات  �إجمايل 
�إجن��ازه��ا على  و�ل��ت��ي مت  بامل�شاجد 
مدى �لعام 22225 طلب �شيانة. 
وم�����ن م��ن��ط��ل��ق ر����ش���ال���ة �ل����د�ئ����رة 
و�لو�جب �ملهني �لذي يحتم علينا 
�لنا�س  جميع  �إىل  �ل��دع��وة  تبليغ 
�ملجتمعية  للم�شوؤولية  و��شت�شعار� 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ����رة  ف����اإن 

تتعاون - بف�شل �هلل - مع �لدو�ئر 
و�لهيئات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حلكومية 
خا�شة  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �مل��وج��ودة 
و�ملنطقة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���ن���ط���ق���ة 
�لإ�شالحية  و�مل���ن�������ش���اأت  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  و�ملجل�س 
وموؤ�ش�شة �لقر�آن و�ل�شنة و�لأمانة 
وموؤ�ش�شة  ل������الأوق������اف  �ل����ع����ام����ة 
�ل���������ش����ارق����ة ل������الإع������الم وج���ام���ع���ة 
يف  �جل��ه��ات  م��ن  وغ�ريها  �ل�شارقة 
ميد�ن �لتوعية و�لتثقيف �لدين�ي. 
ومو�كبة للتطور �لكبري يف و�شائل 
�لت�شال �لإلكرتونية فاإن �لد�ئرة 
�جلمهور  ف����ئ����ات  م�����ع  ت���ت���و�����ش���ل 
و����ش���ر�ئ���ح���ه �مل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن خالل 
�لبالك  �ل��ف��ي�����ش��ب��وك-   - ت���وي���رت 

بريي .
�لقا�شمي  �شقر  �ل�شيخ  و�خ��ت��ت��م   
�أننا  ن��زع��م  ل  :�إن�����ن��ا  ق��ائ��ال  كلمته 
نرج�وه  �ل��ذي  �لكم�ال  �إىل  و�شلنا 
ما  �أق�شى  بذلنا  �أن��ن��ا  ح�شبنا  لكن 
يوفقنا  �أن  �هلل  ون�����ش��األ  و�شعنا  يف 
ديننا  خ���ري  ف��ي��ه  م���ا  �إىل  و�إي����اك����م 
�أع�شاء  ت��ت��اب��ع  ب��ع��ده��ا  ووط���ن���ن���ا. 
يف  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  وع�شو�ت 
طرح ت�شاوؤلتهم �لتي �شملت كافة 
من  �ل��د�ئ��رة  تبذلها  �لتي  �لدو�ر 
�لأئمة  وت��ع��ي��ني  �مل�����ش��اج��د  ���ش��ي��ان��ة 
و�مل����وؤذن����ني وخ��ط��و�ت��ه��ا يف جمال 
�ل�شتف�شار  ب���ج���ان���ب  �ل���ت���وط���ني 
�ملجل�س  ر���ش��ال��ة  يف  �أدو�ره��������ا  ع���ن 
و�ل����ش���ر�ف ع��ل��ى �ل��ن��ظ��اف��ة وطرح 
�ل���ر�م���ج �ل��دع��وي��ة و�ل��ت��ع��اون مع 
و�جلهات  و�جل���ام���ع���ات  �مل����د�ر�����س 
و�ملياه  �لطاقة  وتر�شيد  �ملجتمعية 
م�شليات  وم��ت��اب��ع��ة  �مل�����ش��اج��د  يف 
�لن�شاء و�شيا�شات �لد�ئرة يف توزيع 
�مل�����ش��اج��د ع��ل��ى �لح���ي���اء م���ع طرح 

يف  ت�شب  و�ل��ت��ي  �ملقرتحات  بع�س 
�ل��د�ئ��رة من دع��م رو�فدها  متكني 
يف خدمة �أهد�فها و�أدو�رها �ملباركة 
�ل�شيخ �شقر بن حممد  . وتف�شل 
�لقا�شمي رئي�س �لد�ئرة ومعاونوه 
بالرد على كافة �ل�شتف�شار�ت �لتي 
�ملجل�س  وع�شو�ت  �أع�شاء  طرحها 
يف ك���اف���ة �خ��ت�����ش��ا���ش��ات �ل���د�ئ���رة 
�أن  موؤكدين  �ملختلفة  و�شيا�شاتها 
�ل���د�ئ���رة ت��ب��ذل م���ا ب��و���ش��ع��ه��ا وفق 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�هلل  بيوت  خلدمة  �ل�شارقة  حاكم 
بر�شالتها  و�لرت����ق����اء  و���ش��ي��ان��ت��ه��ا 
ع������الوة ع���ل���ى ج���ه���ود �ل�����د�ئ�����رة يف 
�ملجتمع  م���ع  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل���وع���ظ 
لف��ت��ني �إىل ح��ر���س �ل��د�ئ��رة على 
توطني كادر �لئمة و�ملوؤذنني . ويف 
عبد�لرحمن  تقدم  �جلل�شة  نهاية 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل��ه��اج��ري  ���ش��امل 
�ل�شارقة  لإم��������ارة  �ل����ش���ت�������ش���اري 
بن  �شقر  لل�شيخ  �جلزيل  بال�شكر 
حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
وملر�فقيه  �ل���ش��الم��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
ح�شورهم  ع���ل���ى  �ل������د�ئ������رة  م����ن 
مقدر�  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  جل�شة 
�ملزيد  �مل��خ��ل�����ش��ةو�آم��ال  ج��ه��وده��م 
من �لتقدم و�لنجاح ملا فيه خدمة 
�لهاجري  و�أع��رب  �ل�شارقة.  �إم��ارة 
عن �شكره للتجاوب مع مقرتحات 
هذه  ت�����ش��ف��ر  �أن  �آم�������ال  �مل���ج���ل�������س 
ت�شاهم  ت��و���ش��ي��ات  ع��ن  �مل��ن��اق�����ش��ات 
وينه�س  �ملجتمع  يعم  خري  كل  يف 
بالإمارة كما وتقدم كذلك بال�شكر 
�جلزيل لكل من �شارك يف �ملناق�شة 
و�أب������دى �مل���الح���ظ���ات و�مل���د�خ���الت 

و�ملقرتحات �لتي �أثرت �لنقا�س.

�ل�شفري �اليطايل يفتتح �ملعر�ض �لثقايف جلزيرة �شردينيا يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�إفتتح �شعادة جورجيو �شتار��س �شفري جمهورية �إيطاليا لدى �لدولة م�شاء �أم�س �لول �ملعر�س �لثقايف و�لرت�ثي و�لتجاري 
جلزيرة �شردينيا يف فندق روز وود باأبوظبي. و�أكد �شعادته يف كلمة �إفتتح بها �حلفل �أهمية عالقات �لتعاون �لقت�شادي 
خطة  وهناك  باإ�شتمر�ر  تنمو  �جلانبني  عالقات  �إن  وق��ال   .. كافة  �مل��ج��الت  يف  و�يطاليا  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  و�ل�شياحي 
لتطويرها �لعام �ملقبل. و�أو�شح �أن حكومة �شردينيا �لإيطالية ت�شعى دوما �إىل تعزيز عالقات �لتبادل �ل�شياحي و�لثقايف 
و�لتجاري مع دولة �لمار�ت. ويقام �ملعر�س بالتعاون مع جمل�س �ل�شياحة �لإيطالية وحكومة �شردينيا و روزوود �أبوظبي 
مب�شاركة �أبرز رجال �لأعمال و�ل�شركات يف جزيرة �شردينيا. و�شهد �حلفل �� �لذي تخللته لوحات من �لرت�ث �لذي تتميز به 
�شردينيا �� عدد من روؤ�شاء �ل�شركات و�لهيئات �ل�شياحية و�ملوؤ�ش�شات �ملهنية �ملتخ�ش�شة باحلرف �ليدوية و�لثقافة و�لرت�ث. 
من جانبه قال �أدريانو برييني ممثل جمل�س �ل�شياحة �لإيطالية يف جزيرة �شردينيا �ن تنظيم هذ� �حلدث يجئ يف �إطار 
تعزيز عالقات �لتعاون �لقت�شادي و�ل�شياحي و�لثقايف بني �لإمار�ت و�شردينيا. و�أ�شاف �إن هذ� �حلدث يهدف �إىل ت�شليط 

�ل�شوء على �أبرز مالمح �جلزيرة مثل متيزها يف جمال �لرت�ث و�ل�شناعات �ليدوية و�لتحف و�ل�شري�ميك و�لرخام.

نهيان بن مبارك يعتمد �أ�شماء �لفائزين بجائزة �لربدة يف دورتها �حلادية ع�شرة 
•• اأبوظبي-وام:

�عتمد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
يف  �لفائزين  �أ�شماء  �ملجتمع  وتنمية 
�لدورة �حلادية ع�شرة جلائزة �لردة 
بهدف  �شنويا  �ل���وز�رة  تنظمها  �لتي 
�ل�شريف  �ل��ن��ب��وي  ب��امل��ول��د  �لح��ت��ف��اء 
و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  حممد  لنبينا 
ت�شم  �لتي  �ل��ث��الث  فئاتها  وذل��ك يف 
و�خلط  و�ل��ن��ب��ط��ي  �لف�شيح  �ل�����ش��ع��ر 
�لعربي و�حلروفية و�لزخرفة. و�أكد 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
ودورها  �ل��ردة  جائزة  �أهمية  نهيان 
�لفاعل و�لإيجابي يف تن�شيط �حلركة 
�لعربي  ب��ال��وط��ن  و�لفنية  �لثقافية 
و�ل���ع���امل ب��و���ش��ف��ه��ا ح���دث���ا ع��امل��ي��ا يف 
و�لإ�شالمية  �لعربية  �لثقافة  جمال 
�ل�شعر�ء  م����ن  ����ش���ف���وة  مب�������ش���ارك���ة 
على  و�مل�����زخ�����رف�����ني  و�خل����ط����اط����ني 
م�شتوى �لعامل وقدرتها على حتقيق 

�ملطلقة  و�حل��ي��ادي��ة  �ل��ع��د�ل��ة  تعتمد 
و�ملهنية عو�مل ثابتة تلتزم بها كافة 
�جلائزة  ف�����روع  يف  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل����ان 
�ملختلفة كما �أنها تتميز عن مثيالتها 
و�لبعد  �مل�����ش��ارك��ة  ����ش���روط  ب�����ش��ه��ول��ة 
�شاهم  مم��ا  و�ل���روت���ني  �لتعقيد  ع��ن 
و�نت�شارها  �مل�شاركات  ع��دد  زي���ادة  يف 
�إىل  بالإ�شافة  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
ت��ن��وع ف��ئ��ات �جل���ائ���زة و�ل���ت���ي ت�شمل 
لل�شعر�ء  �ملفتوحة  �ل�شعرية  �مل�شابقة 
م����ن د�خ�������ل �ل�����دول�����ة وخ����ارج����ه����ا يف 
�لف�شحى  و�ل�����ش��ع��ر  �لنبطي  �ل�شعر 
�شلى  �ل���ر����ش���ول  م�����دح  م���و����ش���وع  يف 
�لعطرة  و���ش��ريت��ه  و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل 
�خلط  م�����ش��اب��ق��ت��ي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  و�ل���زخ���رف���ة  �ل��ع��رب��ي 
�لردة  جائزة  �أن  �إىل  م�شري�  �لعامل 
�لعامل  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��وح��ي��دة  ه��ي 
جمال  يف  عاملية  م�شابقة  تنظم  �لتي 
�لزخرفة. و�أكدت �أن �لوز�رة حر�شت 
على  �لأوىل  �ل��������دورة  ب����د�ي����ة  م���ن���ذ 

ت�شعى  �ل������ردة  ج���ائ���زة  �إن  م��ع��ال��ي��ه 
مبا  و�لتحديث  �لتطوير  �إىل  �شنويا 
وهو  �أل  �إطالقها  �لهدف من  يحقق 
لاللتز�م  �لنا�شئة  �لأج���ي���ال  حتفيز 
عقيدتهم  جت��اه  وو�جباتهم  بدينهم 
�مل�شاركني  بني  �لتناف�س  روح  و�إيجاد 
يف  و�لب��ت��ك��ار  �مل���ب���ادرة  روح  وت�شجيع 
ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د و�ل���وق���ت يف 
�شلى  �ل���ر����ش���ول  ����ش���رية  يف  �ل���ب���ح���ث 
تكرمي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�شلم  عليه  �هلل 
�ل�شعر�ء  م��ن  و�مل��ب��دع��ني  �ملتميزين 
و�خلطاطني و�لت�شكيليني من جميع 
�أنحاء �لعامل �لإ�شالمي و�إبر�ز �لوجه 
�شهرة  �أن  م��وؤك��د�  للدولة  �حل�شاري 
و�لعاملية  و�لعربية  �ملحلية  �جل��ائ��زة 
�ل�شعر�ء  كبار  �أن��ظ��ار  حم��ط  جعلتها 
و�خل��ط��اط��ني يف �ل��ع��امل. م��ن جانب 
�آخر �أو�شحت �شعادة عفر�ء �ل�شابري 
وكيلة وز�رة �لثقافة بالإنابة ورئي�شة 
�أن  �ل����ردة  جل��ائ��زة  �ملنظمة  �للجنة 
�جل����ائ����زة مت��ك��ن��ت م���ن �رت����ي����اد �آف����اق 

تركيا  م��ن  كري�ك�شيالن  ميهريبان 
و�لثالثة  م����ر�دي  لع�شكر  و�ل��ث��ان��ي��ة 
و�ل���ث���ال���ث���ة مكرر  م�������ر�دي  ل��ف��اط��م��ة 
رهنما  زينب  و�ل��ر�ب��ع��ة  عبا�شي  ليال 
و�خلام�شة  ب��رزج��ار  ليال  و�خلام�شة 
�إي���ر�ن.  م��ن  �أم���ري طهما�شبي  م��ك��رر 
�ل���وز�رة  ويف ف��رع �حل��روف��ي��ة حجبت 
�لثاين  باملركز  وف��از  �لأوىل  �جل��ائ��زة 
و�ل��ث��اين مكرر  ب���ور  رم�����ش��ان  حبيب 
ز�ه���ر خ��اين م��ن �إي���ر�ن و�ل��ث��ال��ث تاج 
و�لر�بع  �ل�����ش��ود�ن  م��ن  ح�شن  �ل�����ش��ر 
�����ش����ه����وري ج����ول���������ش����ان م�����ن �إي���������ر�ن 
و�خلام�س لعبد �لقادر ح�شن �ملبارك. 
�ل�شيد  ف��از  �لف�شيح  �ل�شعر  ف��رع  ويف 
من  �لعي�شوي  �لعزيز  عبد  �لعي�شوي 
�شعبان  و�أ�شامة  �لأول  باملركز  م�شر 
�ل���ري���اين م���ن ل��ي��ب��ي��ا ب��امل��رك��ز �لثاين 
�لثالث من  باملركز  و�أحمد حلري�شي 
مكي  حممد  مغربي  وحممد  �ملغرب 
م��ن م�شر ب��امل��رك��ز �ل���ر�ب���ع. وف���از يف 
�لأول  ب��امل��رك��ز  �لنبطي  �ل�شعر  ف���رع 

�ل�شعوب  ب���ني  �أو�����ش����ع  ث���ق���ايف  ت���ب���ادل 
من  �إن  معاليه  وق���ال  و�حل�����ش��ار�ت. 
�لإم�����ار�ت  لنه�شة  �مل��م��ي��زة  �ل���دلئ���ل 
�أنها �أ�شبحت من �أكر �لدول تطور� 
و�ه��ت��م��ام��ا ب��ال��ت��ن��م��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة من 
و�لفنون  �لثقافة  دور  تعزيز  خ��الل 
و�أن  �لنه�شة  روح  ب�شفتها  و�لآد�ب 
�إل  �شاأنه  يعلو  ول  ي�شتقيم  ل  �لبناء 
�ل��ل��ذي��ن ي�شكالن  و�ل��ث��ق��اف��ة  ب��ال��ع��ل��م 
و�أ�شاف   . �لنه�شة  ر�فد� مهما لهذه 
�ل�شعوبة  ب��اأن  �جلميع  يعلم  معاليه 
تكمن يف قدرة �جلو�ئز بعد �إطالقها 
ع��ل��ى ���ش��ن��ع م��ك��ان��ة ل��ه��ا ي��ح��ت��ذى بها 
وجناحها يف حتقيق منزلة ي�شهد لها 
�جلميع بالتميز وهو ما و�شلت �إليه 
جائزة �لردة ب�شموليتها للعديد من 
�ملجالت �لثقافية �ملتنوعة بني �ل�شعر 
�إ�شافة  �ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي  و�ل���ف���ن  و�خل����ط 
�إىل  �لإم��ار�ت��ي  تعديها حميطها  �إىل 
وم�شاركة  و�ل��ع��امل��ي  �ل��ع��رب��ي  �ملحيط 
جميع �ملبدعني يف جمالتها . و�أو�شح 

و�خلر�ء  �ملبدعني  بكبار  �ل�شتعانة 
فئات  خمتلف  لتحكيم  �ل��ع��امل  ح��ول 
�ملهنية  فيهم  تتحقق  مم��ن  �جل��ائ��زة 
�ل��ك��ام��ل��ة و�حل��ي��ادي��ة وح��ت��ى حتتفظ 
جموع  ل���دى  مب�شد�قيتها  �جل��ائ��زة 
�ملثقفني. وجاءت نتائج جائزة �لردة 
يف دورتها �حلادية ع�شرة على �لنحو 
�لتايل.. يف خط �لثلث فاز �خلطاط 
�شريين عبد �ل�شابر عبد �حلليم من 
�أحمد  وف���از  �لأوىل  ب��اجل��ائ��زة  م�شر 
فار�س رزق من م�شر �أي�شا باجلائزة 
�لثانية وذهبت �لثالثة �إىل �خلطاط 
ت���رك���ي���ا فيما  م�����ن  ي�����ام�����ان  حم���م���د 
باك�شتان  م���ن  �ل��ز�ه��ي��د  ف���از حم��م��د 
دبلر  �لرحمن  وعبد  �ل��ر�ب��ع  باملركز 
م���ن ت��رك��ي��ا ب��امل��رك��ز �خل��ام�����س وفاز 
�لثلث  �ل��ت��ق��دي��ري��ة خل���ط  ب��اجل��ائ��زة 
على �لرتتيب �خلطاطان مناف نوم 
من تركيا و�أحمد ح�شن �لهو�ري من 
ويف  تركيا.  من  ت��ور�ن  ويلماز  م�شر 
�لأوىل  باجلائزة  ف��از  �لزخرفة  ف��رع 

�ملن�شود  �ل���ه���دف  وح��ق��ق��ت  �ل��ع��امل��ي��ة 
منها بعد �أن و�شلت بجهود �لعاملني 
يليق مب�شمونها  م�شتوى  �إىل  عليها 
�لحتفاء  م����ن  �ل��ن��ب��ي��ل  وب���ال���ه���دف 
و�أ�شافت  �ل�شريف.  �لنبوي  باملولد 
يظهر  جناحها  مقايي�س  �إح���دى  �أن 
و��شحا من خالل �إجمايل �مل�شجلني 
بلغ عدد  ب��اجل��ائ��زة حيث  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
و�شارك  ����ش��خ��ا���س   806 �مل�شجلني 
377 ع��م��ال وه���م على  م��ن��ه��م ن��ح��و 
�شاعر   200 �حل�شر  ل  �ملثال  �شبيل 
و�لنبطي  �ل��ف�����ش��ي��ح  �ل�����ش��ع��ر  ف���رع  يف 
�لعربي  �خل�����ط  يف  م�������ش���ارك���ا  و70 
ب��الأ���ش��ل��وب �ل��ت��ق��ل��ي��دي �ل��ث��ل��ث فيما 
ف��رع �خلط  �مل�شاركني يف  ع��دد  و�شل 
نحو  �إىل  بالأ�شلوب �حلرويف  �لعربي 
85 م�شاركا ويف �لزخرفة تقدم نحو 
�شمعة  �آن  �إىل  و�أ���ش��ارت  22 م�شاركا. 
و�لعاملية  و�لعربية  �ملحلية  �جل��ائ��زة 
�ل�شعر�ء  كبار  �أن��ظ��ار  حم��ط  جعلتها 
و�خلطاطني خا�شة �أن جائزة �لردة 

�أ���ش��ع��د �ب��ر�ه��ي��م �مل��ح��م��د م��ن �شوريا 
وذهبت �جلائزة �لثانية و�لثالثة �إىل 
�لثاين  ب��امل��رك��ز  �لإم�����ار�ت حيث ج��اء 
�إب��ر�ه��ي��م ع��ب��د �هلل ح�����ش��ني ب��ن على 
وباملركز �لثالث �ل�شاعر عتيق خلفان 
�لكعبي وفاز باملركز �لر�بع عناية �هلل 

عبد�لباري من باك�شتان. 
وك��ان��ت �ل����وز�رة ق��د ب���د�أت يف تنظيم 
ه���ذه �مل�����ش��اب��ق��ة م��ن�����ذ �ل��ع�����ام 1425 
مولد  ب��ذك��رى  �حتفال  2004م  ه��� 
�ل��ك��رمي حم��م��د �شلى �هلل  �ل��ر���ش��ول 
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م يف ك��ل ���ش��ن��ة م��ن خالل 
تهدف  عامليا  ومتميزة  ر�ئ��دة  جائزة 
�إىل �إيجاد روح �لتناف�س بني �مل�شاركني 
يف  و�لب��ت��ك��ار  �مل���ب���ادرة  روح  وت�شجيع 
ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د و�ل���وق���ت يف 
�لإط���الع على ���ش��رية �ل��ر���ش��ول �شلى 
�ملتميزين  وت��ك��رمي  و�شلم  عليه  �هلل 
و�ملبدعني من �ل�شعر�ء و�خلطاطني 
و�لت�شكيليني من جميع �أنحاء �لعامل 

�لإ�شالمي.
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•• اأبوظبي-وام:

�ل�شبكة  �جتماع  يف  �مل�شاركون  �إخ��ت��ار 
عبد  �لعقيد  �لعربية  لالأدلة  �لعربية 
�لأدلة  �إد�رة  �لرحمن �حلمادي مدير 
رئي�شا  �أب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة 

للجنة �لتاأ�شي�شية لل�شبكة.
�أن �لجتماع �عتمد  و�أو�شح �حلمادي 
جلنة  ت�شكيل  �خل��ت��ام��ي��ة  جل�شته  يف 
�لأ�شا�شي  �ل��ن��ظ��ام  وو���ش��ع  تاأ�شي�شية 
�أبوظبي  �شيكون مقرها  �لتي  لل�شبكة 
على �أن يكون جاهز� يف موعد �أق�شاه 

نهاية �شهر يناير من �لعام �ملقبل.
وقال �إنه مت �لتفاق على �إر�شال نتائج 
ما �شت�شفر عنه عمليات �لتاأ�شي�س من 
وطبيعة  �ل�شبكة  ��شرت�تيجيات  و�شع 
جمالت  تطوير  يف  ودوره����ا  مهامها 
لبيان  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل������دول  �إىل  �ل��ع��م��ل 
�لجتماع  لعقد  متهيد�  مالحظاتهم 
من  �لأول  �ل��رب��ع  يف  لل�شبكة  �لأول 
�لعام �ملقبل بح�شور ممثلني عن كافة 
�ملختر�ت �جلنائية �لعربية. و�أ�شاف 
تطوير  يف  �شت�شهم  �لنتائج  ه��ذه  �إن 
�لنا�شئة  خا�شة  �لعربية  �مل��خ��ت��ر�ت 
�لتعاون  �أط��ر  تعزيز  عن  ف�شال  منها 
�أنه  �إىل  م�شري�  �مل�����ش��رتك  و�لتن�شيق 
مت �لت��ف��اق ع��ل��ى ع��ق��د 4 ور����س عمل 
هام�س  على  �أبوظبي  �شرطة  يف  فنية 
جمالت  يف  لل�شبكة  �لأول  �لج��ت��م��اع 

�لأدلة �جلنائية  خمتلفة لتخ�ش�شات 
يح�شرها خر�ء وفنيون من خمتلف 
�لعربية  �ل�شبكة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���دول 
لالأدلة �جلنائية ..كما �شيقام معر�س 
لأحدث �ملعد�ت و�لأجهزة �مل�شتخدمة 
�أن��ه مت  �ملختر�ت �جلنائية. وذك��ر  يف 
للجنة  �لعامة  �لأم��ان��ة  ت�شكيل  �إق���ر�ر 
�ملالزم  هم  �أع�شاء   3 من  �لتاأ�شي�شية 
وع�شوية  رئي�شا  �ل�شقري  ع��ادل  �أول 
�ملالزم �أول عبد �هلل �لريكي و�ملالزم 
�أحمد �لعفيفي. ويف �ل�شياق نف�شه قام 
بجولة  �أبوظبي  �جتماع  �مل�شاركون يف 

يف �ملختر�ت �جلنائية ر�فقهم خاللها 
�ملن�شق �لإعالمي �لر�ئد مرمي جمعة 
�لعمل  طبيعة  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  �ط��ل��ع��و� 
و�مل���ه���ام �مل��ن��وط��ة ب��ك��ل خم��ت��ر و�ه���م 
�لق�شايا �لتي تعاملت معها �ملختر�ت 
�جلنائية يف �شرطة �أبوظبي.. كما مت 
درع  باإهد�ئهم  �للجنة  �أع�شاء  تكرمي 
�لوفود  و�أ�����ش����ادت  �جل��ن��ائ��ي��ة.  �لأدل�����ة 
�مل�شاركة مببادرة �شرطة �أبوظبي �إن�شاء 
�ل�شبكة �لعربية لالأدلة �جلنائية �أ�شوة 
بال�شبكات �لعاملية لالأدلة �ملوجودة يف 
�أمريكا و�ل��دول �لأوروب��ي��ة ملا لها من 

�لتعاون  تعزيز  يف  �إيجابية  م���ردود�ت 
وت��ب��ادل �خل���ر�ت وت��زوي��د �ملختر�ت 
�لإمكانات  �إىل  تفتقد  و�لتي  �لنا�شئة 
�لفنية و�خل��ر�ت �لالزمة مبا ميكن 

�أن ي�شهم يف دعمها وتطويرها.
�لذي  �لج���ت���م���اع  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�جلنائية  ب����الأدل����ة  ي���وم���ني  ����ش��ت��م��ر 
دول هي   6 ���ش��م  �أب���وظ���ب���ي  ب�����ش��رط��ة 
�ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �لإم��ار�ت 
ومملكة �لبحرين وجمهورية �جلز�ئر 
ودول������ة �ل���ك���وي���ت و�مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 

�لها�شمية. 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �لإم����ار�ت  يف  �لأمريكية  �جلامعة  �حتفلت 
م��ن�����ش��ور ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم وحت���ت رع��اي��ة معايل 
�ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لعلمي م�شاء �أم�س �لول بتخريج �لفوج �لثالث من طلبتها �لذي 
درجتي  يف  خمتلفة  تخ�ش�شات  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   371 ���ش��م 
�ملاج�شتري و�لبكالوريو�س وذلك يف قاعة �لحتفالت �لعامة قلعة 
وكبار  و�لقنا�شل  �ل�شفر�ء  من  عدد  �حلفل  ح�شر  بدبي.  �لرمال 
رئي�س  �ل��درم��ك��ي  ب���دوه  ب��ن  ���ش��ال��ح  وم��ع��ايل حم��م��د  �ل�شخ�شيات 
رئي�س  �ل��رز�ق  عبد  غني  مثنى  و�لدكتور  �جلامعة  �أمناء  جمل�س 
جمل�س  �أع�شاء  �إىل  بالإ�شافة  �لإم���ار�ت  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
و�أولياء  و�لإد�ري���ة  �لتدري�شية  �لهيئتني  و�أع�شاء  �جلامعة  �أمناء 
�أمور �لطلبة. و�أعرب معايل حممد �شالح بن بدوه �لدرمكي عن 

فخره باأبناء �أمريكية �لإمار�ت وهناأ �أولياء �أمور �خلريجني على 
هذ� �لإجناز و�لتفوق �مللحوظ �لذي حققه كل و�حد من �أبنائهم يف 
�حلياة �لدر��شية متمنيا لهم �ملزيد من �لتقدم و�لنجاح يف حياتهم 
�لعملية �ملقبلة. و�أ�شاد معاليه بدور �جلامعة �لأمريكية يف �لإمار�ت 
�أمريكية  �ف��ت��ت��اح  ت��خ��رج منذ  ث��ال��ث حفل  �حل���دث  ه��ذ�  يعد  حيث 
و��شتمر�ريتها يف  ي��دل على منو �جلامعة  �ل��ذي  �لأم��ر  �لإم���ار�ت 
تاأدية و�جباتها �لأكادميية و�لبحثية و�لجتماعية على �أكمل وجه 
لتنري للطلبة �لطريق �ل�شحيح للنجاح. وقال �لدكتور مثنى غني 
عبد �لرز�ق رئي�س �جلامعة �لأمريكية يف �لإم��ار�ت �نه يف �لوقت 
�أفر�حها  وتعي�س  ز�هية  حلة  �حلبيبة  �إم��ار�ت��ن��ا  فيه  تلب�س  �ل��ذي 
حتت �أنو�ر دي�شمر �شهر �لحتاد و�لقوة فاإننا نحتفي يف هذ� �ليوم 
�لحتفاء  على  �عتدنا  و�ل��ن��ور  �لعلم  ك��و�ك��ب  م��ن  كوكبة  بتخريج 
�ملعطاء كثمرة طيبة  بهم كل عام وتقدميهم هدية لهذ� �ملجتمع 
�أن �جلامعة حري�شة كل �حلر�س ومنذ  من ثمار جامعتنا. و�أكد 

بالعلم  مت�شلحني  �مل�شتقبل  ق���ادة  خ��ري��ج��وه��ا  ي��ك��ون  �أن  ن�شاأتها 
و�ملعرفة و�خلر�ت �لكافية للم�شاهمة �لفعالة لي�س فقط يف بناء 
دولة �لإمار�ت �لعربية و�إمنا يف جميع �لدول �ملجاورة وجعل هذ� 
�لبلد �لعظيم منوذجا يحتذى به من قبل �جلميع حيث جميعنا 
نوؤمن �أنه لي�س هناك م�شتحيل يوقف م�شريتنا ويعرقل تقدمنا يف 
بناء م�شتقبل و�عد. وعر خريجو �أمريكية �لإمار�ت عن �شعادتهم 
وفرحتهم بهذ� �ليوم �ملنتظر �لذي يرز مدى قدرتهم يف حتدي 
�لتفوق  �لأ���ش��م��ى ه��و  و�ل��ت��غ��ل��ب عليها لأن ه��دف��ه��م  �ل�����ش��ع��اب  ك��ل 
�أن هذ� �حلدث �شوف يبقى يف ذ�كرتهم يحمل  و�أك��دو�  و�لتميز.. 
ويف  �لتخرج.  ي��وم  �لطلبة  عا�شها  �لتي  و�أغ��اله��ا  �للحظات  �أجمل 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  قام  �لحتفال  ختام 
مثنى  و�لدكتور  �لدرمكي  ب��دوه  بن  �شالح  حممد  مكتومومعايل 
�لطلبة  على  �ل���دروع  بتوزيع  �جلامعة  رئي�س  �ل���رز�ق  عبد  غني 

�ملتميزين و�شهاد�ت �لتخرج على �خلريجني و�خلريجات.

•• اأبوظبي-وام: 

�مل�شاهمة  ب���ج���ائ���زة  �أب���وظ���ب���ي  ف�����ازت 
منحها  مت  �لتي   2013 لعام  �لبارزة 
من قبل معهد �ملحا�شبني �لقانونيني 
يف �إجنلرت� وويلز �آي �شي �أيه �إي دبليو 
�ل��ع��امل و�لذي  �ل��ر�ئ��د يف  �ملعهد  وه��و 
يف  وي�شم  1880م  ع��ام  تاأ�شي�شه  مت 
�أل��ف ع�شو   140 �أك��ر من  ع�شويته 

من جميع �أنحاء �لعامل.
�لريطاين  �مل��ع��ه��د  خ��ط��اب  وبح�شب 
�ملوجه �إىل معايل ريا�س عبد�لرحمن 
�ملبارك رئي�س جهاز �أبوظبي للمحا�شبة 
بالإجماع  و�ل��ت�����ش��وي��ت  �ل��رت���ش��ي��ح  مت 
�ل�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  م���ن 
للجائزة على منح هذه �جلائزة نظر� 
�لإقليمية  و�لجن�����از�ت  للم�شاهمات 
�أ�شبحت  �أب��وظ��ب��ي  �أن  وه��ي  و�لعاملية 
�ملحا�شبة  منوذجا يقتدى ومرجعا يف 
تنظيم  و�إع����ادة  و�ل�شفافية  �مل�����ش��اءل��ة 
�أبوظبي  يف  �حل���ك���وم���ي  �مل���دق���ق  دور 
�مل�شاءلة  �ملحا�شبة  على  دوره  وتركيز 
�أبوظبي  وك�����ون  �ل��ت��دق��ي��ق  م���ن  ب����دل 
�أول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  ودول��ة 
�ملنتدى  ت�شبح ع�شو� يف  دولة عربية 
�مل�شتقلني  �لتدقيق  ملنظمي  �ل���دويل 
و�أول دولة يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 

لع�شوية  �ن��ت��خ��اب��ه��ا  ي���ت���م  �ف���ري���ق���ي���ا 
و�شبق  للمنتدى  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
�أبوظبي يف تنظيم �أعمال �لتدقيق من 
خ��الل ����ش��د�ر ق��و�ع��د تعيني مدققي 
�حل�����ش��اب��ات ون�����ش��ره��ا يف ع���ام 2008 
و�لتي تتطلب �جر�ء مناق�شة �إلز�مية 
����ش���ن���و�ت لأع����م����ال تدقيق  �أرب�������ع  ك����ل 
مكتب  �أي  و��شتبعاد  �ملالية  �لبيانات 
منخف�شا  ماليا  عر�شا  يقدم  تدقيق 

ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ج�����ودة وحجم  ج����د� ل 
�أع���م���ال �ل��ت��دق��ي��ق �مل��ط��ل��وب��ة وه����و ما 
حتاول �أوروبا �للحاق به �لآن. و�أو�شح 
�خلطاب �أنه �إىل جانب ذلك .. �لنجاح 
�لأمريكية  �لزمالة  �متحان  عقد  يف 
�ل��ق��ان��وين �ملعتمد  �مل��ح��ا���ش��ب  ل�����ش��ه��ادة 
���ش��ي ب��ي �ي���ه خ���ارج �ل���ولي���ات �ملتحدة 
تاريخه  يف  م����رة  لأول  �لأم���ري���ك���ي���ة 
و�ع��ت��م��اد �أب��وظ��ب��ي م��ن ق��ب��ل �لإحت����اد 

�لقانونيني  ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ني  �ل���وط���ن���ي 
لعقد  �أوىل  دول��ي��ة  كوجهة  �لأم��ري��ك��ي 
�أبوظبي  و��شت�شافة  �لم��ت��ح��ان  ه��ذ� 
�ملحا�شبة  م��ع��اي��ري  جم��ل�����س  لج��ت��م��اع 
�ل��ع��ام يف مار�س  �ل��ق��ط��اع  �ل��دول��ي��ة يف 
�لإم������ار�ت  دول�����ة  2013 مم���ا ج��ع��ل 
عربية  دول����ة  �أول  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ت�شت�شيف هذ� �لجتماع �لذي �شارك 
فيه نحو 170 جهة وخبري� من نحو 

�إع����د�د تقرير  �إىل  �إ���ش��اف��ة  دول���ة   17
للجمهور  ون�����ش��ره  ���ش��ن��وي��ا  �مل��ح��ا���ش��ب��ة 
وغري  �ملالية  �ملعلومات  يوفر  و�ل���ذي 
�ملعايري  م��ت��ط��ل��ب��ات  وي��ت��ج��اوز  �مل��ال��ي��ة 
�لعام  �لقطاع  يف  للمحا�شبة  �لدولية 
خالل  من  �ملمار�شات  �أف�شل  وتقدمي 
ومر�جعة  �مل���ايل  �لفح�س  منهجيات 
ج���ه���ة..   250 م�����ن  لأك�������ر  �لد�ء 
�ملهنية  و�مل��ج��الت  �ملن�شور�ت  و����ش��د�ر 
�لدولية  �مل���ع���اي���ري  ع���ن  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لدولية  و�مل��ع��اي��ري  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��ت��ق��اري��ر 
للمحا�شبة يف �لقطاع �لعام و�لتدقيق 
�لد�خلي بهدف رفع �جلودة يف جمال 
�ملحا�شبة و�ملالية. وبهذه �ملنا�شبة قال 
�أبوظبي  ���ش��ع��د�ء ل��ف��وز  �مل��ب��ارك ن��ح��ن 
�نعكا�شا  ت��ع��د  و�ل���ت���ي  �جل���ائ���زة  ب��ه��ذه 
 .. �ل��ع��امل  يف  و�ل��دول��ة  �أبوظبي  ملكانة 
�ل��ف��وز مل يكن ممكنا  �أن ه��ذ�  م��وؤك��د� 
لول �لروؤية �لو��شحة ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل وتوجيهات �لفريق 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
و�لدعم  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت  �لأع����ل����ى 
�مل�شتمر من �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�لوطني  �لأم����ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  �آل 

نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.

•• اأبوظبي-وام:

للجنة  �لثالث  �لجتماع  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  عقد 
�إعد�د �لتقرير �لثاين لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لتمييز �شد  �أ�شكال  �لق�شاء على جميع  �تفاقية  حول 
�لعام  �لن�شائي  بالحتاد  �لرمي  قاعة  �ل�شيد�و يف  �مل��ر�أة 
�لبحوث  �إد�رة  م��دي��رة  �للمكي  �شعيد  �أح���الم  برئا�شة 
�لجتماع  ح�شر  �ل��ع��ام.  �لن�شائي  �لحت��اد  يف  و�لتنمية 

�ملعنية وهي  30 ممثال وممثلة للجهات  ما يزيد عن 
وز�رة �لعدل ووز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية ووز�رة �لعمل 
ووز�رة �لرتبية و�لتعليم ووز�رة �لتعليم �لعايل ووز�رة 
�لق�شاء  ود�ئ����رة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
�أبوظبي و�ملجل�س �لوطني لالإعالم وجمل�س �لإمار�ت 
ومركز  �ل��وط��ن��ي  �ل���ش��ت�����ش��اري  و�مل��ج��ل�����س  للتناف�شية 
ومر�كز  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  وموؤ�ش�شة  لالإح�شاء  دب��ي 
�لن�شاء  لرعاية  دبي  وموؤ�ش�شة  و�لأطفال  �لن�شاء  �إي��و�ء 

�لأ���ش��رة ومر�كز  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  و�ملجل�س  و�لأط��ف��ال 
و�لحتاد  �ل�شحة  ووز�رة  بال�شارقة  �لأ�شرية  �لتنمية 
�لن�شائي �لعام. ورحبت �أحالم �شعيد �للمكي باحل�شور 
�إىل ممثلي �جلهات  و�لتقدير  �ل�شكر  وتقدمت بجزيل 
�لعام يف  �لن�شائي  �لحت��اد  وتعاونهم مع  تفاعلهم  على 
�إعد�د �لتقرير �لثاين للدولة حول �تفاقية �لق�شاء على 
�ملجتمعون  وت��د�ول  �مل���ر�أة.  �شد  �لتمييز  �أ�شكال  جميع 
و�ملجتمعات عدة حماور هامة ثم قدمت كل جمموعة 

�ملتحقق  �لجن���از  حيث  م��ن  عملها  �شري  ع��ن  ملخ�شا 
و�لتحديات �لتي تو�جهها كما مت مناق�شة �شبل �لت�شبيك 
�أجل تغطية �لنو�ق�س يف كل تقرير  بني �لأع�شاء من 
�أهمية  على  و�لتاأكيد  �ح�شائية  وبيانات  معلومات  من 
�ب��ر�ز ما حققته �لدولة من  �أج��ل  ت�شافر �جلهود من 
�جناز�ت حول ما مت تنفيذه فيما يخ�س بنود �تفاقية 
�ل�شيد�و و�لرد على �ملالحظات �خلتامية للجنة �لأمم 
�ملتحدة �ملعنية بالق�شاء على �لتمييز �شد �ملر�أة. كما مت 

�لأوىل  �مل�شودة  �ل�شر�ع يف �جناز  �لتاأكيد على �شرورة 
من �لتقرير �لثاين للدولة حول �تفاقية �ل�شيد�و حيث 
حددت �للجنة �ملعنية بالق�شاء على �لتمييز �شد �ملر�أة 
تاريخ 2 فر�ير 2014 كموعد ر�شمي لت�شليم تقرير 
�أثناء �لجتماع �نتخاب من كل جمموعة  �لدولة. ومت 
ممثل و�حد عنها ليت�شنى تكوين جلنة م�شغرة من كل 
جمموعة لكتابة و�شياغة �لتقرير �لثاين للدولة حول 

�تفاقية �ل�شيد�و. 

�الحتــــاد �لن�شائـــي �لعـــام يعقـــد �الجتمـــــاع �لثالــــث للجنــــة �إعــــد�د �لتقــــريـــر 
�لثانــــــي للدولـــــة حـــــول �تفاقيـــــة �ل�شيــــد�و

من�شور بن حممد يح�شر حفل تخريج �لدفعة �لثالثة من �جلامعة �الأمريكية يف �الإمار�ت

�أبوظبي تفوز بجائزة �مل�شاهمة �لبارزة لعام 2013 �لتي مينحها معهد �ملحا�شبني �لقانونيني يف �إجنلرت� وويلز 

•• اأبوظبي-وام: 

تر�أ�س �للو�ء �لركن �لدكتور عبيد �لكتبي نائب �لقائد 
�لد�خلي  �لتدقيق  جلنة  رئي�س  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعام 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �لجتماع �لذي عقدته �للجنة 
من  ع���دد�  ون��اق�����س  لل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  مبكتبه 
�ملو�شوعات �ملدرجة على جدول �لأعمال. ورفع �لكتبي 
و�أع�شاء �للجنة حتياتهم �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك 

ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
�لإجناز�ت  �لجتماع  وعر�س   . �لإم���ار�ت  �أم  و�لطفولة 
وفق نتائج تقارير �لتدقيق �لد�خلي للموؤ�ش�شة . و�أ�شاد 
نائب �لقائد �لعام ل�شرطة �أبوظبي بالتقدم �مللمو�س يف 
�ملوؤ�ش�شة  بها  �لتزمت  �لتي  و�ملعايري  �ل�شروط  حتقيق 
لتحقق �لنجاح و�لتقدم وفق �لبنود �لتي و�شعت وتلتزم 
�لذي  �لجتماع  نهاية  ويف  �لد�خلي.  �لتقييم  بها جلنة 
�ملقبلة  ��شتعر��س �خلطو�ت  �للجنة مت  �أع�شاء  ح�شره 

�لتي من �شاأنها تطوير ورفع م�شتوى �لأد�ء.

�للو�ء �لكتبي ير�أ�ض �جتماع جلنة �لتدقيق 
�لد�خلي ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية

••  اأبوظبي-وام: 

�ملوؤ�ش�شة  يف  �أب��وظ��ب��ي مم��ث��ل��ة  ���ش��رط��ة  �إخ��ت��ت��م��ت 
�لنزيل  �أ�شبوع  فعاليات  و�لإ�شالحية  �لعقابية 
�خلليجي �ملوحد �لتي �أقيمت يف بو�بة �ل�شرق يف 
�أف�شل  بني يا�س حتت �شعار خذ بيدي نحو غد 
و���ش��ط ح�����ش��ور ك��ب��ري م���ن �جل��م��ه��ور و�جلهات 
�مل�������ش���ارك���ة و�ل����د�ع����م����ة. وق�����ال �ل��ع��ق��ي��د حممد 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  �شيف 
و�لإ�شالحية ب�شرطة �أبوظبي �إن م�شاركة جميع 
�شرطة  يف  خمتلفة  و�أق�����ش��ام  �إد�ر�ت  م��ن  �لفئات 

�شاعد  و  �لطبية  �خل��دم��ات  بينها  م��ن  �أب��وظ��ب��ي 
�لجتماعي  �لدعم  ومر�كز  �ملخدر�ت  ومكافحة 
و�ل�شالمة  و�ل����ط����و�رئ  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل�����ش��رط��ة 
�أ�شهمت بدور كبري يف جذب �جلمهور من خالل 
عقد �ملحا�شر�ت وتنظيم �مل�شابقات �لثقافية �لتي 
�هتمام  �إىل  ..لف��ت��ا  �لفئات  جميع  فيها  �شاركت 
�جلمهور �لكبري مبا تقدمه �شرطة �أبوظبي من 

خدمات �أك�شبتها حب �ملجتمع وثقته.
ك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات �أ���ش��ب��وع �ل��ن��زي��ل �خل��ل��ي��ج��ي قد 
�مل�شاركني  جميع  م��ن  ك��ب��ري�  ��شتح�شانا  لق���ت 
بفا�شلني  ر�نيا  �لإمار�تية  �لفنانة  �شاركت  حيث 

غنائيني تغنت فيهما بحب �لوطن ودوره يف دعم 
�أبنائه ..كما غنت لالأطفال �لكثري من �لأغاين 
 9 كي  �لأمني  �لتفتي�س  �إد�رة  وقدمت  �لهادفة. 
�لأطفال  و�شاركت  �لبولي�شية  للكالب  عرو�شا 
ف��رح��ت��ه��م يف م�����ش��اب��ق��ة �ل���ب���ال���ون���ات. و����ش���ارك يف 
�ل�شركاء  م��ن  وع���دد  �ل��ف��رج  �شندوق  �لفعاليات 
ب�شفتهم  �لقيمة  و�جلو�ئز  �لثقافية  بامل�شابقات 
رع���اة �أ���ش��ا���ش��ي��ني ل��ه��ذ� �حل���دث �ل��ك��ب��ري ..وكانت 
�ل��ط��ف��ل��ة ح��م��دة �جل��ن��ي��ب��ي �أرب���ع���ة �أ���ش��ه��ر �أ�شغر 
�مل�شاركني و�لفائزين. من جانبها �شكرت �لر�ئد 
م��ن��ى خليفة م��دي��ر ف���رع �ل�����ش��وؤون �لإد�ري������ة يف 

�ملوؤ�ش�شة �لعقابية �جلمهور على دوره �لكبري يف 
جناح �لفعاليات و�جلهات �لد�عمة على تعاونها 
�شعيها  يف  �ل�شرطة  �أه����د�ف  حتقيق  يف  �ل��ف��اع��ل 
�لد�ئم لتقدمي خدمات متميزة للجمهور. جدير 
�ل��ت��ي رعاها  �لفعاليات  م��ع  ت��ز�م��ن  �أن���ه  ب��ال��ذك��ر 
�لفرج  و���ش��ن��دوق  �لإ���ش��الم��ي  �أب��وظ��ب��ي  م�شرف 
�إطالق عدد من �لر�مج �لجتماعية و�لثقافية 
و�لريا�شية و�ملهنية بني نزلء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
و�لإ���ش��الح��ي��ة وت��ب��ادل �خل���ر�ت ب��ني �لعاملني 
ميد�نية  زي����ار�ت  خ��الل  م��ن  �ملوؤ�ش�شات  تلك  يف 

للموؤ�ش�شات يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

•• ابوظبي-وام: 

�ملنتجات  ت�شرب عدد من  �ل�شحة من  وز�رة  حذرت 
مقويات  بو�شفها  لها  �ل��رتوي��ج  يتم  �لتي  �لع�شبية 
جن�شية. وقال �شعادة �لدكتور �أمني �لأمريي �لوكيل 
رئي�س  و�ل��رت�خ��ي�����س  �لطبية  للممار�شات  �مل�شاعد 
من  �أن���ه  ب��ال��دول��ة  �ل��دو�ئ��ي��ة  لليقظة  �لعليا  �للجنة 
�إجنوي  يدعى  دو�ء  �شبطها  مت  �لتي  �ملنتجات  بني 
مقوي  م�شتح�شر  بو�شفه  ب���ال���وز�رة  م�شجل  غ��ري 
بال�شتيكية  علبة  يف  معباأ  و�ل��دو�ء  للرجال.  جن�شيا 
باللغة  �ملنتج  �إ�شم  عليه  مدون  مل�شق  عليها  بي�شاء 
�لإجنليزية ومكونات �ملنتج وتاريخ �لإنتاج و�لإنتهاء 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ة و�جل���رع���ة وي���وج���د ع��ل��ى �لعبوة  ورق�����م 
هولوجر�م - �شورة ثالثية �لأبعاد - وحتتوي �لعبوة 
ع��ل��ى ك��ب�����ش��ولت ج��ي��الت��ي��ن��ة ���ش��ل��ب��ة خ�����ش��ر�ء �للون 
�لإجنليزية.  باللغة  �إجن����وي  كلمة  عليها  وم����دون 
�مل���ذك���ور مت  �لع�شبي  �ل�����دو�ء  �أن  �لم����ريي  و�����ش���اف 
فح�شه يف خمتر رقابة جودة �لأدوية �لتابع لوز�رة 
 - �شيلدينافيل  م���ادة  على  �لعينة  �إح��ت��و�ء  �ل�شحة 
ميليجر�م   50 تقريبا  مقد�رها  بجرعة   - فياجر� 
عنها  معلن  �أو  م��ذك��ورة  غ��ري  �ل��و�ح��دة  بالكب�شولة 
يف �مل��ك��ون��ات . و�أف����اد ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أم���ني ح�شني 
�لأم��ريي �أن �ل��وز�رة ر�شدت موؤخر� دخول منتجات 
م�شابهه بطرق غري م�شروعة �إىل �لدولة عن طريق 
�لأفر�د ب�شورة �شخ�شية �أو من خالل زمالئهم ويتم 
�لتوزيع و�لرتويج عنها عن طريق و�شائل �لتو��شل 
�لج��ت��م��اع��ي �لل��ك��رتون��ي��ة وع��ر �ل��ر���ش��ائ��ل �لن�شية 
�شعادته  و�و�شح  �ملحمولة.  �لهو�تف  على  �لق�شرية 
�أن �ملادة �لكيماوية غري �ملعلن عنها يف �ملنتج هي مادة 

�نخفا�س حاد  ت�شبب  �شيلدينافيل - هي مادة قد   -
يف �شغط �لدم يوؤدي �إىل �لوفاة �ملفاجئة كما ميكن 
�شلبا  تفاعلها  ح��ال  يف  جانبية  ت��اأث��ري�ت  ت�شبب  �أن 
مع �أدوي��ة �أخ��رى مثل �مل�شاد�ت �حليوية مما ي�شكل 
��شت�شارة  يجب  لذلك  �ملر�شى  على  ج�شيما  خطر� 
�لطبيب �لذي يقوم بدر��شة ملف �ملري�س وتاريخه 
ب��ت��ن��اول م�شتح�شر�ت  �ل��ب��دء  ق��ب��ل  ب��دق��ة  �ل�����ش��ح��ي 
حتتوي علي �شيلدينافيل. وقال �أن �ملنتجات �لع�شبية 
�أغلبها م�شنعة يف  �أدوي��ة كيماوية يكون  �مل�شاف لها 
�لأ�ش�س  �لأدوي��ة ح�شب  لت�شنيع  موؤهلة  �أماكن غري 
�لرقابة  وعدم  �جليد  �ل�شيدلين  للت�شنيع  �جليدة 
من  ع��دة  لأن����و�ع  معر�شة  يجعلها  عليها  �لر�شمية 
�أن  كما  غ���ريه.  �أو  �لكيميائي  �أو  �مليكروبي  �لتلوث 
تكون  �ملنتجات  ه��ذه  ملثل  �مل�شافة  �لكيميائية  �مل��و�د 
غ���ري م��ع��ل��وم��ة �مل�����ش��در و ب��ال��ت��ايل ي�����ش��ع��ب حتديد 
�لأدوية  م��ع  تفاعلها  وك��ذل��ك  و�شالحيتها  جودتها 
�لأخرى �لتي ميكن �أن توؤثر �شلبا على م�شتخدميها 
�أكر  �أخ���رى  م��و�د  �يل  ع��ن طريق حتللها وحتولها 
عبو�ت  يف  تعبئتها  نتيجة  للمري�س  و���ش��رر  �شمية 
�ملتقلبة  و�حل���ر�رة  �لرطوبة  ظ��روف  وحت��ت  بد�ئية 
�أن  �لوكيل  �شعادة  و�أو���ش��ح  منتظمة.  رق��اب��ة  وب���دون 
ه���ذه �مل����و�د �ل��ك��ي��م��اوي��ة �مل�����ش��اف��ة ل���الأدوي���ة �لع�شبية 
ل ي��ت��م �إج�����ر�ء در�����ش���ات ث��ب��ات��ي��ة ل��ه��ا ل��ت��ح��دي��د مدة 
�شالحيتها مما ي�شكل �شرر� على �ملري�س.. م�شري� 
�إد�رة  قبل  م��ن  م�شجلة  غ��ري  �ملنتجات  تلك  �أن  �إىل 
�أنها غري  بالوز�رة كما  �لدو�ئية  �لت�شجيل و�لرقابة 
و�أكد  �ل�شحة.  وز�رة  من  ��شتري�د  �إذن  على  حا�شلة 
�أن �لقو�نني يف �لإمار�ت حتظر تد�ول و��شتري�د هذه 
�ملنتجات و�أي �شنف دو�ئي �أو مكمل غذ�ئي ذو �دعاء 

طبي �إل من خالل موؤ�ش�شات �شيدلنية م�شرح لها 
من قبل وز�رة �ل�شحة. وحذر �شعادة �لوكيل �مل�شاعد 
باأخذ  �جل��م��ه��ور  �ل��رت�خ��ي�����س  و  �لطبية  للمار�شات 
�ملنتجات  م��ن  �أي  م��ع  �لتعامل  يف  و�حل���ذر  �حليطة 
مو�د  تكون ممزوجة مع  �لتي  تلك  �لع�شبية خا�شة 
�إ�شتخد�م  م�شكلة  �أن  وذك��ر  معروفة.  غري  كيماوية 
غري  كيميائية  �أدوي����ة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ع�شبية  �أدوي����ة 
تكون  رمب��ا  �أنها  يف  تكمن  �ملنتج  تركيبة  م��ذك��ورة يف 
حتت  ��شتخد�مها  يتوجب  �أو  �ل�شتخد�م  حمظورة 
�إ�شر�ف طبي. ويحذر �لأطباء �ملر�شى من ��شتخد�م 
�شيلدينافيل  م��ادة  علي  حتتوي  �لتي  �مل�شتح�شر�ت 
�لذين  �لأ�شخا�س  وخا�شة  بالتحديد  وم�شتقاتها 
يعانون م�ن �رتفاع ف�ي �شغ�ط �لدم ومر�شى �لقلب 
�لذين يعاجلون باأدوية حتتوي على �لنيرت�ت ملا يف 
ذل��ك م��ن خ��ط��ورة على حياتهم مم��ا ق��د ي���وؤدي �إىل 
�شابقا.  ذك��ر  كما  بع�س �حل��الت  �ملفاجئة يف  �ل��وف��اة 
وقال �شعادته �أن وز�رة �ل�شحة بالتعاون مع �للجنة 
م�شتمر مع  ب�شكل  تتو��شل  �لدو�ئية  لليقظة  �لعليا 
�لهيئات �ملحلية و �لعاملية �ملعنية بالدو�ء وكذلك مع 
منظمة �ل�شحة �لعاملية لالطالع على �أي م�شتجات 
�لتو��شل  �إىل �شرورة  دو�ئ��ي م�شري�  �أي منتج  حول 
يف  �ل��دو�ئ��ي��ة  و�ل��رق��اب��ة  �لت�شجيل  �إد�رة  م��ع  �لفعال 
وز�رة �ل�شحة يف حال حدوث �أي �أعر��س جانبية من 
جمهولة  �لع�شبية  �ملنتجات  من  �أي  ��شتخد�م  ج��ر�ء 
�لهوية وذلك مبلء �ل�شتمارة �لكرتونية على �ملوقع 
�لأرقام  خالل  من  �ملبا�شر  �لت�شال  �أو  �للكرتوين 
�أو   6117318-02  6117642-02 �لتالية 
�لريد  على  �أو   6313742-02 رق��م  فاك�س  ىل 

�للكرتوين. 

�شرطة �أبوظبي تختتم فعاليات �أ�شبوع �لنزيل �خلليجي

�شرطة �أبوظبي رئي�شا للجنة �لتاأ�شي�شية لل�شبكة �لعربية لالأدلة �جلنائيةوز�رة �ل�شحة حتذر من ��شتخد�م م�شتح�شر �إجنوي �لع�شبي كمن�شط جن�شي للرجال 
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�لتنمية �الأ�شرية تختتم �لندوة �القت�شادية �لتمكني �مل�شتد�م يف �الإد�رة �ملالية
•• اأبوظبي-وام:

�لندوة  فعاليات  �م�����س  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �ختتمت 
�ل�شخ�شية  �ملالية  �لد�رة  يف  �مل�شتد�م  �لتمكني  �لقت�شادية 
�لعني  وم��رك��ز  �مل�����ش��رف  يف  �لرئي�شي  باملقر  نفذتها  و�ل��ت��ي 
�ل�شرقية  باملناطق  م��ر�ك��زه��ا  يف  �مل��وظ��ف��ني  جميع  و�شمت 

و�لو�شطى و�لغربية كافة.
تطوير  على  �ملوؤ�ش�شة  ح��ر���س  م��ن  �ن��ط��الق��ا  �ل��ن��دوة  ت��اأت��ي 
�حلياة  يف  �أ�شا�شية  بجو�نب  وتوعيتهم  �ملوظفني  م��ه��ار�ت 
لت�شمل �جلو�نب �لجتماعية و�لقت�شادية وت�شهم يف تعزيز 
معارفهم �ملالية و�لقت�شادية من جهة وحتقيق �ل�شتقر�ر 

�لتي قدمها  �لندوة  �أخ��رى. وجاء تنفيذ  �لأ�شري من جهة 
�ليوم  خطط  �شعار  حت��ت  �حل��ل��ي��ان  ���ش��الح  �مل���ايل  �مل�شت�شار 
و���ش��رتى �ل��ف��رق غ���د� جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي م��وؤ���ش�����ش��ة �لتنمية 

�لأ�شرية.
طرقا  �مل�شاركني  تك�شب  متنوعة  �إر���ش��اد�ت  �حلليان  وق��دم 
�ل�شخ�شية  �مل��ال��ي��ة  ق��ر�ر�ت��ه��م  �ت��خ��اذ  م��ن  ج��دي��دة متكنهم 
�ل�����ش��ل��ي��م��ة وف����ق �أ���ش�����س م���درو����ش���ة وم��ن��ه��ج��ي��ة ت��ع��ت��م��د على 
�لتمكني  بتحقيق  حياتهم  لدعم  �ل�شليمة  �ملالية  �لقو�نني 
يف  �ملالية  حياتهم  حتكم  �إيجابية  وب�شيطرة  �مل�شتد�م  �مل��ايل 

�مل�شتقبل.
يف  �ل��الزم��ة  �ملعرفة  �مل�شاركني  �إك�شاب  على  �ل��ن��دوة  ورك��زت 

قادرين  ليكونو�  �ل�شخ�شية  �ملالية  �شوؤونهم  �إد�رة  �أ�شا�شيات 
�ملالية  خيار�تهم  �إتخاذ  يف  �شحيحة  بطريقة  �لتفكري  على 
�حلالية و�مل�شتقبلية كال�شتثمار و�لتخطيط حلياة �لتقاعد 
�ل�شخ�شية  ميز�نيتهم  تنظيم  م��ن  متكينهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

و�إعد�د خطة �لنفاق و�لدخار بطرق م�شمونة.
وتهدف �لندوة �إىل تعريف �ملوظفني بالتوجهات �لجتماعية 
�لتحديات  على  �ل�شوء  وت�شليط  للحكومة  و�لقت�شادية 
�لأ�شر  �لتي قد تو�جه  و�لأزم��ات �لجتماعية و�لقت�شادية 
وت��زوي��ده��ا ب��ال��و���ش��ائ��ل �ل��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا �مل�شاهمة 
م��و�زن��ة مالية  �إع����د�د  �مل��وظ��ف��ني على  وت��دري��ب  تذليلها  يف 

مدرو�شة وفق منهجية �لتخطيط �ملايل �ل�شليم.

��شاد معايل �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم ر��س �خليمة �مل�شرف على هيئة 
�لذ�عة بر��س �خليمة بالدور �ملجتمعي 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف حتمل  ع��ل��ى  �مل��ل��ق��ي 
�مل�شاهم  �لبناء  و�ل���دور  �لكلمة  �م��ان��ة 
�ل�شورة  وت��ق��دمي  �ل��وط��ن  خ��دم��ة  يف 
�مل�شرقة لجناز�ته �حل�شارية �لكرى 
يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س 
�ل��دول��ة حفظه �هلل و�خ��و�ن��ه ��شحاب 
حكام  �لع��ل��ى  �ملجل�س  �ع�شاء  �ل�شمو 
�لم�����ار�ت . ج���اء ذل���ك خ���الل �لكلمة 
�ل��ت��ي وج��ه��ه��ا ���ش��م��وه يف ح��ف��ل تكرمي 
�خليمة  ب��ر����س  �ل�شنوي  �لع��الم��ب��ني 
بقاعة  �قيم  �ل��ذي  �لثانية  ن�شخته  يف 
جمعية �لمار�ت للتنمية �لجتماعية 
��شماعيل  �شامل  خلف  �حلفل  وح�شر 
وعلي  �جلمعية  ع��ام  م��دي��ر  عنر  ب��ن 
�لهيئة  مكتب  مدير  �خلنبويل  ر��شد 
لل�شوؤون �ل�شالمية و�لوقاف  �لعامة 
مكتب  مدير  �لنعيمي  �حمد  و�شالح 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي ل����الع����الم وع����دد 
ك��ب��ري م��ن �مل�����ش��وؤول��ني و�لع���الم���ني . 
وتقدير �شاحب  معاليه حتيات  ونقل 
�ل�����ش��م��و ح��اك��م ر������س �خل��ي��م��ة �ل�شيخ 

����ش���ع���ود ب����ن ���ش��ق��ر �ل���ق���ا����ش���م���ي وويل 
�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ع��ه��ده 
و�لعالميني  لل�شحفيني  �لقا�شمي 
�شاكر� جهودهم �لر�ئدة و�ثنى �شموه 
�لم�����ار�ت  �د�رة ج��م��ع��ي��ة  ع��ل��ى ج��ه��ود 
للتنمية �لجتماعية يف تدعيم �لعمل 
و�شكر  ب��الم��ارة  و�لثقايف  �لجتماعي 
على  �لإع��الم��ي��ني  كلمته  يف  م��ع��ال��ي��ه 
جم��ه��ود�ت��ه��م �ل��ك��ب��رية و�مل��ث��م��رة �لتي 

للفعاليات  تغطية  خالل  من  بذلوها 
�لإم����ارة  لفعاليات  �مل�����ش��اح��ات  و�إف�����ر�د 
�إىل  و�أ�شار  �لإعالمية  موؤ�ش�شاتهم  يف 
�لتو��شل  ج�شر  كانو�  �لإعالميني  �أن 
�أف�شل  لرتويج  و�لرت��ق��اء  و�لنهو�س 
�لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  خ��الل  م��ن  لها 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة.  ف��ي��م��ا ت���ق���دم �لع���الم���ي 
�د�رة  عبد�لرحمن نقي ع�شو جمل�س 
بالنابة  كلمة  يف  �ل�شحفني  جمعية 

لالإعالميني  بال�شكر  �مل��ك��رم��ني  ع��ن 
ر����س �خليمة جلهودهم يف تغطية  يف 
�ن�شطة وفعاليات �لمارة موؤكد� عبارة 
�ل�شيخ حممد بن  �لفريق �لول �شمو 
ز�يد �ل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب 
�لبيت  �ملل�شحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد 
م��ت��وح��د وم�������ش���ري� �ىل ت���وح���د روؤي����ة 
�لر�شيدة  �حل��ك��وم��ة  م��ع  �ل�شحفيني 
�لبناء  يف  �مل�شاهمة  �ل��ر�م��ج  تبني  يف 

�لتي  �لر�شالة  على  وموؤكد�  و�لتنمية 
�لم����ار�ت����ي يف  �لع�����الم  ب��ه��ا  ي�شطلع 
�لر�ئدة  �حلكومية  �جل��ه��ود  م�شاندة 
يف ه���ذه �مل��ه��ن��ة �مل��ب��ارك��ة . و���ش��ك��ر نقي 
�ل�شيخ عبد�مللك بن كايد على  معايل 
�لعالمني  لقاء  يف  �ل�شنوية  مبادرته 
يلتقي  ر�ئ��د  عرفا  ميثل  ��شبح  �ل��ذي 
من خالله �عالمي �لمارة يتبادلون 
�ل����ر�ي و�مل�����ش��ورة م��ع ���ش��م��وه وم�شيد� 
تطوير  يف  �ل����ر�ئ����دة  ���ش��م��وه  ب��ج��ه��ود 
�مل�����ش��رية و�ل��ع��م��ل �لع���الم���ي يف ر��س 
��شر�فه �لعالمي  �خليمة من خالل 
موقع  ����ش��د�ره  و  �لذ�ع����ة  هيئة  على 
و����ش��د�ره جمموعة  �لكرتوين خا�س 
وتا�شي�س  �ل�شعر  دو�وي����ن  م��ن  ك��ب��رية 
�كر  ي��ع��د  �ل����ذي  �ل�شخ�شي  متحفه 
متحف �شخ�شي بالمارة و��شت�شافته 
للكثري  �ل��ع��ام��ر  جمل�شه  يف  �ل���دوري���ة 
وم�شاركاته  و�ملثقفني  �لعالمني  من 

�ملتو��شلة يف �لن�شطة �لعامة .
وم���ن ج��ان��ب��ه �ك���د �لع���الم���ي حممد 
غ����امن م�����ش��ط��ف��ى م��دي��ر �ذ�ع�����ة ر��س 
�لكرمية  �مل��ب��ادرة  �همية  على  �خليمة 
�ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�مل��ل��ك ب���ن كايد  مل���ع���ايل 
�لعالمي  �لعمل  تعزيز  يف  �لقا�شمي 
م�شتوى  وعلى  �لم��ارة  يف  و�ل�شحفي 

�لعمل  يف  ����ش���م���وه  وري���������ادة  �ل�����دول�����ة 
�لع���الم���ي م��ن��ذ ع��ق��ود و�ث���ن���ى مدير 
�لذ�عة على �ملتابعة �لر�ئدة ل�شاحب 
�ليومية  عهده  وويل  �حل��اك��م  �ل�شمو 
وخا�شة  ع����ام����ة  �لذ�ع����������ة  ل�����ر�م�����ج 
�ل�شباحي  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل���ب���ث  ل��رن��ام��ج 
�لذي يلقى من �شموهما كل �لهتمام 
و�مل���ت���اب���ع���ة و�ل�������ذي م����ن خ�����الل وجه 
�شموهما بحل �لكثري من �ملو�شوعات 
و�دخ����ال �ل��ف��رح��ة و�ل��ب��ه��ج��ة يف قلوب 
�لذ�ع��ة ما عك�س  �مل�شتمعني وجمهور 
تو��شلها  لالذ�عة يف  �ل��دور �حلقيقي 

بني �مل�شتمعني و�مل�شوؤولوين.

�شخ�شية العام
وق�����ام م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�مل��ل��ك بن 

�شخ�شية  ب��ت��ك��رمي  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ك���اي���د 
�خليمة  ب����ر������س  �لع����الم����ي����ة  �ل����ع����ام 
�لكوك  �ح���م���د  ع����ب����د�هلل  �لع����الم����ي 
و�لثقافة  �لع����الم  د�ئ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
�شابق  وم��دي��ر  �ل�شابق  �خليمة  ب��ر����س 
لذ�ع����ة ر�����س �خل��ي��م��ة ك��م��ا مت تكرمي 
جمعية �لمار�ت للتنمية �لجتماعية 
لدورها  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �ل��ع��ام  ب�شخ�شية 
�لتنمية  ب��ر�م��ج  يف  �ل��ك��ب��ري  �ل���ري���ادي 
�ذ�عة  ��شرة  �شموه  .وكرم  �لجتماعية 
�خليمة  ر��س  وتلفزيون  �خليمة  ر��س 
يف  �لعاملني  �ملتميزين  و�لعالميني 

�ملوؤ�ش�شات �لعالمية .

مذكرة تفاهم 
�شموه  وبح�شوره  �حل��ف��ل  خ��الل  ومت 

ت��وق��ي��ع م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م ب���ني �ذ�ع���ة 
ر������س �خل��ي��م��ة وم��ث��ل��ه��ا حم��م��د غامن 
م�شطفى مدير �لذ�عة وبني موؤ�ش�شة 
ومثلها  �خليمة  ب��ر����س  �شتي  �شبورت 
�ح��م��د ع��ل��ي �ل���دب���اين رئ��ي�����س جمل�س 
رعاية  �مل����ذك����رة  وت�����ش��م��ن��ت  �لد�رة 
����ش���ب���ورت ���ش��ت��ي ل���ل���رن���ام���ج �لذ�ع������ي 
�لريا�شي �ل�شبوعي �لو�قع �لريا�شي 
تقدمي  ر����س �خليمة وهو من  باذ�عة 
و�شيبث  �ل���زع���اب���ي  �ب���ر�ه���ي���م  �مل���ذي���ع 
�لرنامج  ويت�شمن  �شبت  ك��ل  م�شاء 
تغطية �شاملة لحد�ث و�خبار ونتائج 
�ل�شبوع �لريا�شية يف خمتلف �للعاب 
��شت�شافة  �ىل  بال�شافة  و�لريا�شات 
و�خلليجية  �ملحلية  �ل��ري��ا���ش��ة  جن��وم 

و�لعربية و�لعاملية.

•• ال�سارقة-الفجر:

تو��شل د�ر كلمات للن�شر �ملتخ�ش�شة 
يف ن�شر وتوزيع كتب �لأطفال باللغة 
�ل�شارقة  م��ن  تتخذ  و�ل��ت��ي  �لعربية 
م���ق���ر�ً ل���ه���ا، م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �ل�����دورة 
معر�س  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل���ر�ب���ع���ة 
تقام  �ل��ت��ي  للكتاب  �ل����دويل  �ل��دوح��ة 
دي�شمر   14-4 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�ل�شابعة  �ل��دورة  �جل��اري، وكذلك يف 
و�خل���م�������ش���ني م����ن م���ع���ر����س ب����ريوت 
�لدويل للكتاب �لعربي خالل �لفرتة 

من 6-19 دي�شمر 2013.
خالل  من  للن�شر  كلمات  د�ر  وت�شعى 
ح�شورها  تعزيز  �إىل  �مل�شاركات  هذه 
�أكر  �خلارجي باعتبارها و�حدة من 
دور �لن�شر �لإمار�تية على �مل�شتويني 
يف  �ملتخ�ش�شة  و�لإقليمي  �خلليجي 
�مل�شمون  ذ�ت  �ملتميزة  �لكتب  �إن��ت��اج 
وتاأليفاً  ف����ك����رة  �ل�����ه�����ادف  �ل���ع���رب���ي 
ح�شرياً  و�ملوجهة  وطباعة،  ور�شوماً 
ل���الأط���ف���ال. وت��ع��ر���س د�ر ك��ل��م��ات يف 
ج��ن��اح��ي��ه��ا جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
�إ���ش��د�ر�ت��ه��ا �ل��ت��ي ي��رب��و ع��دده��ا على 
�لبع�س  حاز  و�لتي  �إ�شد�ر�ً،  �ل�140 
منها على جو�ئز عاملية وطبع �لآخر 

�إىل عدة لغات عاملية.
ويف تعليق له على هذه �مل�شاركات، قال 
�لأعمال  تطوير  مدير  �شعيد،  تامر 
تعمل  للن�شر:  ك��ل��م��ات  جم��م��وع��ة  يف 
يف  مميزة  كتب  �إنتاج  على  كلمات  د�ر 
�جلودة  وعالية  ور�شومها،  ن�شو�شها 
لتالم�س  و�إخ��ر�ج��ه��ا،  ت�شميمها  يف 
وتروي  �لأطفال،  م�شاعر وطموحات 
على  و�ل��ت��ع��رف  �مل��ع��رف��ة  �إىل  �شغفهم 

�ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ح��ي��ط��ة ب���ه���م، وت����ك����ون يف 
�إىل  على جذبهم  ق��ادرة  �لوقت  نف�س 
جزء�ً  �لكتاب  لي�شبح  �ل��ق��ر�ءة  ع��امل 
كافة  �أن  ك��م��ا  ح��ي��ات��ه��م،  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً 
�إ�شد�ر�ت كلمات تر�عي غر�س �لقيم 
نفو�س  يف  �ل�����ش��ل��ي��م��ة  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ات 
بناء  �مل�شاهمة يف  �أج��ل  �لأط��ف��ال م��ن 
ج��ي��ل ع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن �لوعي 
�لعطاء  ع���ل���ى  و�ل�����ق�����درة  و�ل���ث���ق���اق���ة 

و�لإبتكار .
ك��ل��م��ات على  د�ر  و�أ�����ش����اف: حت��ر���س 
�لعربية  �لكتب  معار�س  يف  �مل�شاركة 
و�لدولية، لتعزيز مكانة كتاب �لطفل 
�ملحافل  خمتلف  يف  و�لعربي  �ملحلي 
و�خلر�ت  �لآر�ء  وت��ب��ادل  �لثقافية، 
و�لر�شم  �لكتابة  �ملهتمني مبجال  مع 
لالأطفال، و�ملعنيني من �شناع �لقر�ر 
ل�شمان  �ل��رتب��وي��ني  و�لإخ�����ش��ائ��ي��ني 

�أكر  �إىل  �لإ�����ش����د�ر�ت  ه���ذه  و���ش��ول 
�شريحة من �لأطفال و�أولياء �لأمور 
و�مل��ع��ل��م��ني وحم���ب���ي �ل����ق����ر�ءة يف كل 

مكان .
معر�س  ك���ل���م���ات  د�ر  ج���ن���اح  و����ش���ه���د 
بريوت �لعربي �لدويل للكتاب تنظيم 
�لعديد من �لفعاليات لزو�ر �ملعر�س، 
�إىل  وذوي��ه��م  �لأط��ف��ال  ��شتمتع  حيث 
جل�شات قر�ئية وحفالت توقيع كتب 
�ل��د�ر و�لتي  �إ���ش��د�ر�ت  ملجموعة من 
�ملزرعة  يف  بيق  ب��اق  �لدجاجة  �شملت 
ور�شوم  ���ش��اه��ر  زب��ي��ب  ر�ن��ي��ا  للكاتبة 
�مل�شافرة  �حل��ق��ي��ب��ة  و  �أ���ش��ق��ر،  ج��وي��ل 
للكاتبة �شلمى قريطم و ر�شوم ح�شان 
زهر �لدين، و حال �ملخرتعة للكاتبة 
�شناء �شباين ور�شوم كارل �إيرو�شتا، و 
للكاتبة فاطمة  ل��ون �حل���ب؟  ه��و  م��ا 
�شرف �لدين ور�شوم ريبيكا لو�شياين، 
�شرف  فاطمة  للكاتبة  كتابي  م��ّل  و 
�ل��دمي ور�شوم �شنان ح��الق، رحلة يف 
حمفوظ  �شمر  للكاتبة  كوكو  منقاد 
وتخللت  حد�دين  منال  ور�شوم  ب��ر�ج 
ع��دد من  لقاء�ت مع  �لفعاليات  ه��ذه 

�لكتاب و�لر�شامني.
معر�شّي  يف  �ل���د�ر  ج��ن��اح��ّي  ويحظى 
�لدوحة وبريوت باإقبال كبري من قبل 

�ملد�ر�س،  �لأط��ف��ال وذوي��ه��م وط���الب 
وق�ش�س  كتب  ع��ن  يبحثون  و�ل��ذي��ن 
قيم  تر�شيخ  يف  ي�شهم  حم��ت��وى  ذ�ت 
وع���الق���ات  �ل���ع���ائ���ل���ة،  �إىل  �لن���ت���م���اء 
�لب�شاطة،  وم�����ع�����اين  �ل���������ش����د�ق����ة، 
و�ل�������ش���ع���ادة، وم����ه����ار�ت �ل��ت��ع��ام��ل مع 
مفرد�ت �لبيئة �ملحيطة، عر ن�شو�س 
مبتكرة ور�شوم ناب�شة باحلياة. ويقف 
كتب  ور�شومات  ن�شو�س  كتابة  ور�ء 
و�لر�شامني  �لُكّتاب  كلمات نخبة من 
هذ�  يف  �لعاملية  �جل��و�ئ��ز  حاملي  من 
بني  ما  مو�شوعاتها  وتتنوع  �مل��ج��ال، 
�إىل  �لقدمي،  �لعربي  �لرت�ث  ق�ش�س 
�لق�ش�س �لتي تتناول �مل�شكالت �لتي 
�ملعا�شرة،  حياتنا  يف  �لأطفال  تو�جه 
بهدف ت�شجيع حب �ملطالعة و�لقر�ءة 

باللغة �لعربية.
عام  يف  تاأ�ش�شت  كلمات  د�ر  �أن  يذكر 
�لكتب  وت��وزي��ع  ن�شر  بهدف   2007
لالأطفال  �جل�����ودة  ع��ال��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
حتى �شن �ل� 16، و�أ�شدرت جمموعة 
و��شعة من �لكتب �لتي ت�شّلط �ل�شوء 
�لتقليدية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى 
�ل��ت��ي تو�جه  �مل��ع��ا���ش��رة  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�أط����ف����ال �ل���ي���وم ل�����زرع ح���ب �ل���ق���ر�ءة 
�لعرب.  �لأطفال  �لعربي بني  و�لأدب 

وت�شعى �لد�ر �إىل ن�شر كتب �لأطفال 
�لعربية يف �لأ�شو�ق �لدولية، وتعزيز 
�لتفاعل و�لتفاهم �لثقايف بني �أجيال 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وم��ن��ح �لأط���ف���ال م���ن كل 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل ف��ر���ش��ة �ل��ت��ع��رف على 

�لأطياف  وم��ت��ع��دد  �ل��غ��ن��ي  �ل��ن�����ش��ي��ج 
كلمات  وجن��ح��ت  �ل��ع��رب��ي.  للمجتمع 
140 كتاباً حتى  �أك��ر من  �إن��ت��اج  يف 
�لآن ح�شل �لعديد منها على جو�ئز 

حملية وعربية وعاملية.

•• ال�سارقة-وام:

�إم����ار�ت����ي����ا من  ����ش���اب���ا   31 �����ش����ارك 
�لبعثة  يف  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  خمتلف 
�لبيئية �لعلمية �لثانية �إىل حممية 
جزيرة �شري بونعري ولل�شنة �لثانية 
خالل   � �لبعثة  نظم  �ل��ت��و�يل.  على 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي � م��رك��ز �لإم����ار�ت 
ل��ل��خ��دم��ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة 
�شركة  م��ن  ك��ل  وب��رع��اي��ة  بال�شارقة 
ب����رتول �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة �أدن����وك 
�ل�����ش��ب��اب لطاقة  �ل���ق���ادة  وب��رن��ام��ج 
�لرنامج  وم�������ش���ارك���ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
لال�شتجابة  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل���وط���ن���ي 
���ش��ان��د ومركز  �ل���ط���و�رئ  يف ح���الت 

�شكوبا تك للغط�س.
مبادرة  �شمن  �لبعثة  ه��ذه  وت��ن��درج 
بعثات �لإمار�ت �لبيئية �لتي �أطلقها 
من  ويهدف  �ملا�شي  �لعام  يف  �ملركز 
جديد  م��ف��ه��وم  ن�����ش��ر  �إىل  خ��الل��ه��ا 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل�����ش��ف��ر لأج����ل �لبحث 
و�ل����ت����وث����ي����ق مي���ك���ن �ل�������ش���ائ���ح من 
مالحظة �لتنوع �حليوي يف �لبيئات 
�لبيئي  �ل��ت��و�زن  يف  ودوره  �ملختلفة 
و�لتعريف   .. �لأر�����س  ك��وك��ب  ع��ل��ى 

ب��امل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ت��ه��دد ه���ذ� �لتنوع 
و�ملحافظة  رعايته  و�شبل  �حل��ي��وي 
بديلة  و�أ�شاليب  طرق  و�إيجاد  عليه 
ب���امل���و�رد  �لإ�����ش����ر�ر  دون  ل��ل��رتف��ي��ه 

�لطبيعية للبيئة.
وقال �ملهند�س عبد�لعزيز �لعبيديل 
رئ��ي�����س م����ب����ادرة ب��ع��ث��ات �لإم�������ار�ت 
�لبيئية �إن هذه �لرحالت و �لبعثات 
تندرج �شمن جمموعة من �لبعثات 
�لبيئية و�لتي ينوي �ملركز ت�شيريها 
�شنويا �شمن مبادرة بعثات �لإمار�ت 
حمليا  خمتلفة  مو�قع  �إىل  �لبيئية 
�لتنوع  على  �ل��وق��وف  لأج��ل  وعامليا 

�حليوي على كوكب �لأر�س.
وح��ول �ج����ر�ء�ت �لأم���ن و�ل�شالمة 
و�شابط  قائد  علي  �آل  عبد�هلل  �ك��د 
�����ش����الم����ة ب����ال����رن����ام����ج �ل���وط���ن���ي 
ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة يف حالت  �ل��ت��ط��وع��ي 
����ش���ان���د �حل����ر�����س على  �ل�����ط�����و�رئ 
�لبيئية  �لعلمية  �لبعثة  يف  �مل�شاركة 
�ملبادر�ت  ه���ذه  مل��ث��ل  دع��م��ا  �ل��ث��ان��ي��ة 
يف  ت�شاهم  و�ل��ت��ي  �لوطنية  �لبيئية 
رفع م�شتوى �لوعي �لبيئي ملو�طني 
 . فيها  و�ل�شاكنني  �لم����ار�ت  دول���ة 
و�أ�شاف �إن �مل�شاركة يف برنامج �شاند 
متثلت بتقدمي ور�شة تدريبية حول 

�جلاهزية �ملجتمعية و�لتي تت�شمن 
وتعلم  �لطارئة  للحالت  �ل�شتعد�د 
�أ����ش���ا����ش���ي���ات �لإ����ش���ع���اف���ات �لأول����ي����ة 
بال�شافة  �حلر�ئق  من  و�ل�شالمة 
�إىل توفري �شابطي �شالمة ملر�فقة 
�مل�شاركني يف �لبعثة خالل جولتهم 
و�لتاأكد  �جل��زي��رة  يف  �ل�شتك�شافية 

من �شالمتهم.
�أحمد  �أو�شح  �لبعثة  �أن�شطة  وح��ول 
�ملحميات  �إد�رة  م���دي���ر  ع���ل���ي  �آل 
و�ملحميات  �لبيئة  بهيئة  �لطبيعية 
�لطبيعية بال�شارقة و�لذي �شارك يف 
تنظيم و�إد�رة �لبعثة �أنه مت �حلر�س 
على تنوع �لأن�شطة ما بني �ملغامرة 
و�ملرح و�لتعلم حتى ي�شعر �مل�شاركون 
على  �حليوي  �لتنوع  در����ش��ة  مبتعة 
�جل��زي��رة م��ن خ��الل ب��ر�م��ج �أعدها 
خمت�شون وباحثون يف هيئة �لبيئية 
�لبيئية  �لإم��ار�ت للخدمات  ومركز 
وذلك وفق معايري �جلمعية �لعاملية 
�إنه  . و�أ����ش���اف  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
�لعلمية  �لبعثة  خ��الل  �لرتكيز  مت 
�لطيور  در��شة  �لثانية على  �لبيئية 
�لإم��������ار�ت خ��ا���ش��ة بع�س  دول�����ة  يف 
�ل��ط��ي��ور �ل��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا حممية 
..وم��ن خالل  جزيرة �شري بونعري 

�جل�������ولت �مل���ي���د�ن���ي���ة يف �جل���زي���رة 
���ش��اه��م��ت �ل���ف���رق �ل���ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة يف 
وتكاثر  ت�������ز�وج  �أم����اك����ن  ت�����ش��ج��ي��ل 
طيور �لنور�س �لأ�شخم و�لتي تزور 
�لربيع  ف�����ش��ل  ن��ه��اي��ة  يف  �جل���زي���رة 
��شم  �ل��ذي يطلق عليه حمليا  وه��و 
�آثار  ت�شجيل  �إىل  �إ�شافة  �شنني  �أم 
لتو�جد طائر �خلر�شنة يف �جلزيرة 
وي��ط��ل��ق ع��ل��ى �ل��ط��ائ��ر حم��ل��ي��ا ��شم 

�خل�شا�س.
م�شوح  يف  �ل�����ف�����رق  �����ش����ارك����ت  ك���م���ا 
ميد�نية ل�شو�طئ �جلزيرة �لرملية 
بع�س  تو�جد  ت�شجيل  من  ومتكنت 
�لتدرب  �إىل  ب��ال���ش��اف��ة  �ل�شالحف 
�ل�شالحف  �أع�������ش���ا����س  ر����ش���د  ع���ل���ى 
�لبحرية حيث تعتر �جلزيرة ثروة 
طبيعية هائلة �إذ �أنها وجهة �شنوية 
بحرية  �شلحفاة   360 م��ن  لأك���ر 
�أع�شا�شها  ل��ب��ن��اء  �جل���زي���رة  تق�شد 

وو�شع بيو�شها.
فر�شة  وف����رت  �ل��ب��ع��ث��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
�ملختلفة  �لبيئية  �لق�شايا  ملناق�شة 
مع �مل�شاركني و�لتعرف على وجهات 
ن���ظ���ره���م ح������ول م�������ش���اري���ع رع���اي���ة 
�مل��ح��م��ي��ات يف �لإم���������ار�ت ح��ي��ث مت 
جل�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ني  م��ع  �لنقا�س 

�جلهود  ح�����ول  خم��ت��ل��ف��ة  ح����و�ري����ة 
�لتي تبذلها حكومة �ل�شارقة بدعم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  وتوجيه 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم �ل�شارقة 
م��ن �أج����ل ت��ط��وي��ر حم��م��ي��ة جزيرة 
�شري بونعري وغريها من �ملحميات 
�جل��زي��رة مت  �أن  �لإم����ارة خا�شة  يف 
ت�شنيفها �عتمادها ر�شميا كمحمية 

طبيعية منذ عام 2000.
م��ن خالل  �أن���ه  �إىل  �آل علي  و�أ���ش��ار 
�أن  وج�������د  و�مل����ت����اب����ع����ة  �ل�����در�������ش�����ة 
�إىل هذه �جلزيرة  تتجه  �ل�شالحف 
�ملوطن  ت��ع��ت��ر  �إذ  ف���ط���ري  ب�����ش��ك��ل 
�إىل ذلك  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ه��ا  �لأ���ش��ل��ي 
ف����اإن �مل���ي���اه �ل�����ش��ح��ل��ة �ل��ت��ي حتيط 
باجلزيرة تعد موطنا خ�شبا للكثري 
من �ل�شعاب �ملرجانية و�أ�شناف من 
�لأ�شماك .. مو�شحا �أنه مت م�شاعدة 
 6 �كت�شاف  على  م��وؤخ��ر�  �لباحثني 
�أنو�ع جديدة من �ل�شعاب �ملرجانية 
�ل���ت���ي مل ت��ك��ن م��ع��روف��ة ���ش��اب��ق��ا يف 
�إىل  �إ�شافة  �لعربي  �خلليج  منطقة 
ن��وع م��ن �لأ���ش��م��اك و�ل���ذي يتعاي�س 
مع �أحد �أنو�ع �ملرجان و�لتي مل يتم 
ت�شجيلها يف �خلليح �لعربي �شوى يف 

جزيرة �شري بونعري.
من جانبه قال يو�شف �لعلي رئي�س 
�لفريق �لعالمي �إن برنامج �لبعثة 
�لعمل  ب��ال��دور�ت وور����س  ك��ان غنيا 
�ل��ط��ي��ور يف  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة م��ث��ل دورة 
ور�شد  مر�قبتها  وط��رق  �لإم����ار�ت 
و�لتي  هجرتها  وم�شار�ت  �أ�شنافها 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  علي  �آل  �أح��م��د  قدمها 
قام  �ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ع��م��ل  �أور�ق 
�مل�شاركون  ومناق�شتها  ب��اع��د�ده��ا 
ملو��شيع  تعر�شت  و�ل��ت��ي  �لبعثة  يف 
بيئية مهمة مثل �لطاقة �ل�شم�شية 

جزيرة  يف  منها  �ل���ش��ت��ف��ادة  وط���رق 
�شري بونعري بال�شافة �إىل مناق�شة 
بها  تتميز  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �ل�شمات 
جلزيرة  و�ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ري��ة  �لبيئة 

�شري بونعري.
و�أ�شار �ىل �حلر�س على �أن يتعاي�س 
�حليوي  �ل���ت���ن���وع  م����ع  �مل�������ش���ارك���ون 
�ل��ذي تزخر به �جلزيرة وذل��ك من 
خ���الل �جل�����ولت �مل��ي��د�ن��ي��ة جلبال 
ومن  �لرملية  و�شو�حلها  �جل��زي��رة 
�أج�����ل �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ا ت��ت��م��ي��ز به 
ج���زي���رة ���ش��ري ب��ون��ع��ري م���ن ث���روة 

ب��ح��ري��ة و���ش��ع��اب م��رج��ان��ي��ة تعتر 
�لأغنى يف �لمار�ت حيث مت فر�شة 
�لغط�س  ريا�شة  لتعلم  للم�شاركني 
مب�����ش��ارك��ة م���ن م���رك���ز ���ش��ك��وب��ا تك 
للغط�س ..وهو �أحد �ملر�كز �لوطنية 
�مل��ت��م��ي��زة و�لأق������دم يف �لم������ار�ت �ذ 
�لغط�س  ب��ت��ع��ل��م  م�����ش��ارك��ا   15 ق���ام 
�شاركو�  ..ك��م��ا  �مل��ع��د�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لبحر  لقاع  ميد�نية  م�شوحات  يف 
و�لأ�شماك  �مل��رج��ان  �أن���و�ع  لت�شجيل 
قاع  بها  يزخر  �لتي  و�ل��الف��ق��اري��ات 

�لبحر �ملحيط باجلزيرة. 

اأ�شاد بدورهم التوا�شلي احل�شاري

عبد�مللك بن كايد ي�شهد حفل �لتكرمي �ل�شنوي لالإعالميني بر�أ�ض �خليمة
تكرمي عبداهلل الكوك والإمارات للتنمية الجتماعية ب�شخ�شية العام

د�ر كلمات ت�شارك يف معر�شّي �لدوحة وبريوت �لدوليني للكتاب

�شابا �إمار�تيا ي�شاركون يف �لبعثة �لبيئية �لعلمية �لثانية �إىل حممية جزيرة �شري بونعري   31

وزير �خلارجية �لكندي ي�شيد بالعالقات 
�لثنائية بني �الإمار�ت وكند�

اوتاوا - كندا-وام:

�لتقى �شعادة حممد �شيف هالل �ل�شحي �شفري �لدولة لدى كند� معايل نويل كن�شال رئي�س جمل�س 
�ل�شيوخ �لكندي جون بريد وزير خارجية كند� يف �لحتفال مبنا�شبة حلول �أعياد �مليالد لعام 2013 
�لذي نظمه كل من معايل رئي�س جمل�س �ل�شيوخ ومعايل رئي�س جمل�س �لعموم �لكنديني ومعايل 
وزير �خلارجية �لكندي م�شاء �خلمي�س �ملا�شي مبقر �لرملان �لكندي. و�أ�شاد معايل جود بريد وزير 
�خلارجية �لكندي بالعالقات �لثنائية و�ملتميزة بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وكند� وعر عن 

�شعادته لزيارة �لدولة موؤخر� ومقابلة �مل�شوؤولني فيها.
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�علن �ملدعي �لعام �لفدر�يل يف مانهاتن �ن ري�شتارد عمار �ل�شي�شكلي 
بوت،  فيكتور  �لرو�شي  �ل�شلحة  لتاجر  �شوري  �مريكي  �شريك  وهو 
وبتبيي�س  عليه  �ملفرو�شة  �لعقوبات  �نتهك  بانه  نيويورك  يف  �ق��ر 
�مو�ل. و�عتقل �ل�شي�شكلي يف كانون �لثاين يناير يف ��شرت�ليا. ومثل 
فر�شت  �مريكية  عقوبات  �نتهاك  بتهمة  نيويورك  يف  حمكمة  �م��ام 

عليه وعلى تاجر �ل�شلحة فيكتور بوت.
وحاول �لرجالن �شر�ء طائر�ت و�ر�شالها �ىل طاجيك�شتان يف حني �ن 
وز�رة �خلز�نة منعت �يا كان يف �لوليات �ملتحدة من �لتعامل معهما. 
م�شبوهة،  �م���و�ل  وحت��وي��ل  �م���و�ل  بتبيي�س  �ي�شا  �ل�شي�شكلي  و�ق��ر 
و��شاف  بيان  يف  بهار�ر�  بريت  �لفدر�يل  �لعام  �ملدعي  مكتب  ح�شب 
�لبيان بدون تدخل �شركائنا يف �لقوى �لمنية، لعب �ل�شي�شكلي دور� 

رئي�شيا يف تطبيق خطط بوت .
و�ذ� ثبتت �لتهم �ملوجهة �ليه، قد ي�شدر بحق ريت�شارد عمار �ل�شي�شكلي 
�شريك فيكتور بوت منذ منت�شف �لت�شعينيات، حكم بال�شجن مدى 

�حلياة. و�شوف ي�شدر �حلكم يف 14 �ذ�ر مار�س �ملقبل.

برميورييه  �إقليم  يف  �لرو�شية  �جل��و  لقو�ت  تابعة  طائرة  حتطمت 
�شقوط  عن  �حل��ادث  ي�شفر  �أن  دون  من  �لرو�شي،  �لأق�شى  بال�شرق 
�لرو�شية،  نوفو�شتي  �أن��ب��اء  لوكالة  ع�شكري  م�شدر  وق��ال  �شحايا. 
 ، كنيفيت�شي  مطار  م��ن  �أقلعت  �لتي  ميغ31-  مقاتلة  �إن  �ل�شبت، 
�ختفت عند �ل�شاعة �خلام�شة و�لن�شف �شباحاً بتوقيت مو�شكو من 
كيلومرت�ً   26 بعد  على  �شقطت  �لطائرة  �أن  و�أ�شح  �ل��ر�د�ر.  �شا�شة 
من قاعدة ت�شينرت�لنايا �أوغلوفايا قرب فالديفو�شتوك، موؤكد� جناة 

�لطيارين يف �حلادث، بعد �أن قفز� باملظلة.
وكانت �ملقاتلة تقوم بتحليق �ختباري بعد خ�شوعها لأعمال �ل�شيانة 
�لدورية، ومل يكن على متنها عتاد ع�شكري ت�شري �ملعطيات �لأولية 
�إىل �أن �شبب حتّطم �لطائرة هو عطل فني. ومن جهته، ذكر م�شدر 
متكن  �أن  بعد  تايغا،  غابة  يف  �شقطت  �ملقاتلة  �أن  �ملحلية  �لإد�رة  يف 
من  طائرة  �أن  ويذكر  �ل�شكنية.  �ملناطق  عن  �إبعادها  من  �لطيار�ن 
نوع ميغ31- تابعة لقو�ت �جلو �لكاز�خية حتطمت يف ني�شان-بريل 

�ملا�شي، ما �دى �إىل مقتل طيارها و�إ�شابة فرد من طاقهما.

�ليابان �لزعماء �ل�شيويني يف �جتماع  �بلغ �شينزو �بي رئي�س وزر�ء 
قمة دول جنوب �شرق ��شيا ��شيان �م�س �ل�شبت �نه يجب على �ليابان 
�ملنطقة  �ن تعتمد  �لعالقات و�شمان  ��شيا تعزيز  ودول جنوب �شرق 

على �شيادة �لقانون ولي�س �لقوة.
وز�د  �آ�شيا  ق��ارة  لل�شني خم��اوف يف  �ملتز�يد  �لع�شكري  �لنفوذ  و�أث��ار 
�لتوتر خالل �ل�شهر �ملا�شي عقب �عالن �ل�شني عن منطقة �لدفاع 
�ليابان  تطالب  �ل�شرقي  �ل�شني  بحر  يف  ج��زر�  تغطي  �لتي  �جل��وي 
بال�شيادة عليها. وكانت منطقة �لدفاع �جلوي قد فجرت �حتجاجات 

من جانب �لوليات �ملتحدة وحليفتيها �ليابان وكوريا �جلنوبية.
منها  �خ��رى  ��شيوية  دول  مع  �ي�شا  �قليميا  نز�عا  �ل�شني  وتخو�س 
�لفلبني على منطقة �شا�شعة من بحر �ل�شني �جلنوبي وقالت بكني 

�إنها قد تعلن هناك منطقة مماثلة للدفاع �جلوي.
�لع�شرة  ��شيان  زعماء  مع  طوكيو  قمة  �جتماع  بد�ية  يف  �ب��ي  وق��ال 
�ود بناء م�شتقبل لدول ��شيا و�ملحيط �لهادي يحرتم فيه كل طرف 

ثقافات �لطرف �لخر وبناء نظام �قت�شادي ل يتحقق بالقوة. 

�ن  بر�س  وكالة فر�ن�س  م��ايل  �ملتحدة يف  ق��وة �لمم  �ف��اد م�شدر يف 
جنديني �فارقة من �لقوة قتال و��شيب عدة عنا�شر �خرين وجنود 
ماليني بجروح يف �عتد�ء ب�شيارة مفخخة ��شتهدف �ل�شبت م�شرفا 
يف كيد�ل �شمال �شرق م��ايل. وق��ال �مل�شدر يف قوة �لمم �ملتحدة يف 
 300 �لو�قعة على بعد  �ت�شال من غ��او، ك��رى م��دن �شمال م��ايل 
�لقل  على  قتيلني  �ح�شينا  �ل��ر�ه��ن،  �ل��وق��ت  يف  ك��ي��د�ل  جنوب  كلم 
وعدة جرحى يف �شفوف �لقو�ت �لفريقية �لعاملة �شمن قوة �لمم 
�ملتحدة . و��شاف هناك �ي�شا جرحى يف �شفوف �لع�شكريني �ملاليني 
. وكانت م�شادر ع�شكرية و�د�رية �فادت وكالة فر�ن�س بر�س يف وقت 
يتوىل  م�شرفا  ��شتهدف  مفخخة  ب�شيارة  �ع��ت��د�ء  �ن  �ل�شبت  �شابق 
حر��شته جنود �فارقة من قوة �لمم �ملتحدة يف كيد�ل ب�شمال مايل.

عوا�سم

ني�ي�رك

ط�كي�

باماك�

م��شك�

�لعثور على تر�شانة
 �شالح للمتمردين بالكونغو

•• نيويورك-رويرتز:

بالكوجنو  �ل�شالم  �ملتحدة حلفظ  قائد قو�ت �لمم  �يرفيه لد�شو�س  قال 
ت�شم  ��شلحة  تر�شانة  على  ع��رت  �ملتحدة  �لمم  ق��و�ت  �ن  �لدميقر�طية 
متمردو  عليه  ي�شيطر  ك��ان  م��وق��ع  يف  ل��ع��ام  تكفي  وذخ���رية  ثقيلة  ��شلحة 

جماعة 23 مار�س يف �شرق �لكوجنو.
وهزمت �لقو�ت �لكوجنولية وبعثة �لمم �ملتحدة حلفظ �ل�شالم يف �ل�شهر 
�حلكومة  مع  �شالم  �تفاقية  على  وقعت  �لتي  مار�س   23 جماعة  �ملا�شي 

�لكوجنولية يوم �خلمي�س.
و�نهت جماعة 23 مار�س �لتي يقودها �لتوت�شي متردها �لذي ��شتمر 20 
�شهر� بعد �ن �شيطر �جلنود �لكوجنوليون وقو�ت حفظ �ل�شالم على �خر 

معاقلها على �لقمم �جلبلية يف ت�شانزو قرب �حلدود �لرو�ندية.
وقال لد�شو�س �لكمية �لتي �شبطت هناك مذهلة وكانت ت�شم ��شلحة من 
عيار ثقيل ومئات �لطنان من كافة �نو�ع �لذخرية مبا يف ذلك ذخرية تكفي 

عاما. 
�للتز�م  ير�قبون  �لذين  �ملتحدة  �لمم  خ��ر�ء  من  جمموعة  �ن  و����ش��اف 
عن  يتحرون  �لدميقر�طية  للكوجنو  �ل�شالح  ت�شدير  وحظر  بالعقوبات 

م�شدر هذه �ل�شلحة.

هنية يدعو لرفع فوري للح�شار 

�لطق�ض �ل�شيء ي�شّرع حل �أزمة كهرباء غزة

ع�شوان مبجل�س ال�شيوخ يزوران اأوكرانيا 

�ملعار�شة ومنا�شرو �ل�شلطة يتظاهرون يف كييف 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�شقطت عدة قذ�ئف على كادوقلي كرى ولية جنوب 
ك��ردف��ان �ل�����ش��ود�ن��ي��ة ك��م��ا �ف���اد ع���دة ���ش��ه��ود ل��ك��ن بدون 
�ل�شارة �ىل �شقوط �شحايا وقال �حد �شكان هذه �ملدينة 
�طلقها  �لهاون  بقذ�ئف  لق�شف  تعر�شت  �ن  �شبق  �لتي 
لوكالة  ن��وف��م��ر،  �ل���ث���اين  ت�����ش��ري��ن   20 يف  م��ت��م��ردون 
دقائق  �شقطت قبل ب�شع  �آخ��ر قذيفة  �ن  بر�س  فر�ن�س 
�شعوب  حترير  جي�س  من  �ل�شمال  فرع  متمردو  ويقوم 
 ،2011 يف  �حلكومة  �شد  �نتف�شو�  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ود�ن 
�ملدينة بني �حلني و�لخ��ر، ما يت�شبب يف  بق�شف هذه 

بع�س �لحيان ب�شقوط �شحايا.

�شعوب  حترير  بجي�س  �لت�شال  �لفور  على  يت�شن  ومل 
�لق�شف  لتاكيد عمليات  �ل�شود�ين  �و �جلي�س  �ل�شود�ن 
دوي حو�ىل  �شمعت  �مل��دي��ن��ة  �خ��ر يف  �شاهد  وق���ال  ه��ذه 
ثالث قذ�ئف مو�شحا �ن �ثنتني منها �شقطت يف و�شط 
قذ�ئف  �شت  �شقوط  �ىل  �لول  �ل�شاهد  و��شار  �ملدينة. 
�ن  وق��ال  مبا�شر  ب�شكل  ��شيب  �ملدينة  و�شط  �ن  موؤكد� 

�ل�شكان جلاأو� �ىل خمتلف �ملالجئ.
بدء  ع��ن  �ملا�شي  �ل�شهر  �ل�شود�نية  �ل�شلطات  و�علنت 
�ملتمردون  يندد  حيث  د�رف���ور  متمردي  ل�شحق  عملية 
�لذي  بالتهمي�س  �لت��ن��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �مل���ت���ح���درون 
�لعربية  �لنخب  �نهم يتعر�شون له من جانب  يقولون 

يف �خلرطوم.

•• وا�سنطن-كييف-وكاالت:

بالتقارب مع  �ملطالبون  �ملعار�شون �لوكر�نيون  تو�جه 
�جو�ء  يانوكوفيت�س يف  �لرئي�س فيكتور  و�ن�شار  �وروب��ا 
�حلاكم  �حل���زب  ن��ظ��م  ح��ي��ث  كييف  يف  �ل�شبت  م��ت��وت��رة 
ت��ظ��اه��رة م�����ش��ادة ك����رى ب��ال��ق��رب م���ن م���رك���ز حركة 

�لحتجاج.
و�ملعار�شة حت�شد �شفوفها منذ �كر من ثالثة ��شابيع 
�لدولة  رئي�س  برحيل  للمطالبة  �ل�شتقالل  �شاحة  يف 
�تفاق مع �لحتاد  توقيع  ع��دل عن  تنتقده لن��ه  �ل��ذي 

�لوروبي من �جل �لتقارب �لقت�شادي مع رو�شيا.
بنف�س حجم  �لح��د  تظاهرة كبرية جديدة  �ىل  ودع��ت 
�ل�شابقني  �ل�شبوعني  نظمتهما يف  �للتني  �لتظاهرتني 

حيث �شمتا مئات �لف �ل�شخا�س.
ودعا منا�شرو يانوكوفيت�س من جهتهم �ىل جتمع كبري 
فقط  �لم��ت��ار  مئات  بعد  على  �وروب���ا  �شاحة  يف  �ل�شبت 
من �شاحة �ل�شتقالل وقبل بدء �لتظاهرة، حمل �لف 
يتو�فدون �ىل  وب��د�أو�  �لرئي�س  �ل�شخا�س �عالم حزب 

�ملكان.
ن��ري��د �ل�شتقر�ر  ك���وروين )29 ع��ام��ا(  وق���ال دمي���رتو 
�عالنهم  ويف  �لقت�شاد  تدمر  �لتظاهر�ت  �ن  م�شيفا 
 200 جم��يء  يتوقعون  �نهم  �ملنظمون  ق��ال  لل�شلطات 
لوكالة  �ل�شرطة  با�شم  ناطقة  قالت  كما  �شخ�س  �ل��ف 

فر�ن�س بر�س.
و�و�شحت �ن قو�ت �لمن �شتف�شل بني �مل�شاركني و�علنت 
�جهزة �لمن �نها �شددت �جر�ء�تها �لمنية ب�شبب تكثف 

�لنذ�ر�ت من وجود قنابل يف �ليام �ملا�شية.
�ل�شتقالل  �شاحة  ف��ان  لوروب����ا،  �مل��وؤي��دي��ن  جهة  وم��ن 
��شبحت  �ملتظاهرين،  �لف  �ل�شبت  فيها  يتو�جد  �لتي 
ت�شبه مع�شكر� حم�شنا وبعد ف�شل هجوم �ل�شرطة ليل 
مكافحة  �شرطة  عنا�شر  تر�جعت  �لرب��ع��اء،  �ل��ث��الث��اء 
ت���و�ف���د �لف �ل���ش��خ��ا���س ح��ي��ث ن�شب  �م�����ام  �ل�����ش��غ��ب 
معززة  �ملرتين  عن  �رتفاعها  يزيد  حو�جز  �ملتظاهرون 
�شائكة  و��شالك  وبر�ميل  �لثلج  كوم  �و  �لرمل  باكيا�س 
�ل�شيوخ  �ن ع�شوي جمل�س  م�شاعدون  قال  �لثناء  ويف 
�شوت  �شاحب  وه��و  مكني  ج��ون  �جلمهوري  �لمريكي 
بارز يف ق�شايا �ل�شيا�شة �خلارجية و�لدميقر�طي كري�س 
�شيزور�ن  �وروب��ا  ب�شاأن  �لفرعية  �للجنة  رئي�س  م��رييف 
�لعا�شمة �لوكر�نية كييف يوم �لحد وهو نف�س �ليوم 
�لذي تعتزم �ملعار�شة �لوكر�نية �ن تنظم فيه مظاهرة 
�شخمة. وبالم�س �ي�شا طرح �ع�شاء مبجل�س �ل�شيوخ 
يف  �لتفكري  �ىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يدعو  ق��ر�ر  م�شروع 
�خ��رى �شد  فر�س عقوبات يف حالة وق��وع �عمال عنف 
�ن  م��رييف  با�شم  متحدث  وق��ال  �ل�شلميني  �ملتظاهرين 
�ل�شناتور مكني يف كييف  �ل�شناتور مرييف �شين�شم �ىل 
�ملعار�شة وزعماء  �مل�شوؤولني �لوكر�نيني وزعماء  للقاء 

و�جلمهوريون  �لدميقر�طيون  و�د�ن  �مل��دين.   �ملجتمع 
حكومة  تطبقها  �لتي  �لفظة  �لج����ر�ء�ت  �لمريكيون 
كييف �حيانا خالل �حتجاجات مئات �للف على قر�ر 
�لرئي�س فيكتور يانوكوفيت�س بالغاء �تفاقية جتارية مع 

�لحتاد �لوروبي وزيادة �لتقارب مع رو�شيا.
�ل�شطر�بات  فتيل  ل��ن��زع  م��ب��ا���ش��رة  حم��اول��ة  �ول  ويف 
�مل�شتمرة منذ ��شابيع قدم يانوكوفيت�س ب�شعة تنازلت 
�ل��ذي تدفق فيه  �ل��وق��ت  �ملعار�شة يف  يف حم��ادث��ات م��ع 
�ملحتجون �ىل كييف قبل مظاهرة �لحد. وطرح �ع�شاء 

جمل�س �ل�شيوخ �جلمهوريون و�لدميقر�طيون م�شروع 
قر�ر يدعو �ىل �لتو�شل �ىل نتيجة �شلمية ودميقر�طية 
ع�شو�  ت�شبح  بان  لوكر�نيا  ي�شمح  �لوكر�نية  لالزمة 

فعال يف �ملجتمع �لوروبي.
وقال م�شروع �لقر�ر �لذي يتعني �ن يو�فق عليه جمل�س 
�وباما  ب���ار�ك  �لرئي�س  �د�رة  على  يتعني  �ن��ه  �ل�شيوخ 
�شد  عقوبات  فر�س  يبحثا  �ن  �لمريكي  و�لكوجنر�س 
بينها حظر  �لعنف من  �عمال  م�شوؤول عن  �شخ�س  �ي 

��شد�ر �لتاأ�شري�ت وجتميد �لر�شدة.

بارجتان من �ل�شني و�أمريكا تتفاديان �ال�شطد�م حمكمة جنايات �لقاهرة ترجئ نظر حماكمة مبارك 
•• وا�سنطن-�سنغهاي-رويرتز:

ذكر �ل�شطول �لمريكي يف �ملحيط �لهادي يف بيان �أن �شفينة �أمريكية حتمل �شو�ريخ موجهة تبحر يف 
�ملياه �لدولية يف بحر �ل�شني �جلنوبي ��شطرت للمناورة �ل�شبوع �ملا�شي لتفادي �ل�شطد�م ب�شفينة 
�شينية قريبة. وقال م�شوؤول بوز�رة �لدفاع �لمريكية �ن �حلادث وقع �ثناء �بحار �ل�شفينة �لمريكية 
كاوبنز قرب حاملة �لطائر�ت �ل�شينية �لوحيدة لياونينغ يف وقت يت�شاعد يف �لتوتر يف �ملنطقة يف 

�عقاب �عالن بكني تو�شيع نطاق منطقة للدفاع �جلوي �إىل �ل�شمال فوق بحر �ل�شني �ل�شرقي.
�ل�شهر  �خلام�س من  وقعت يف  �لتي  �حلادثة  كاوبنز يف  ق��رب  �خ��رى  �شينية  �شفينة حربية  ون��اورت 
�ت�شال  قاد  �لنهاية  �لدفاع يف  وقال م�شوؤول  لتفاديها منعا لال�شطد�م..  كاوبنز  و��شطرت  �جلاري 
ناجح بني �لطاقمني �لمريكي و�ل�شيني لن تناور كل �شفينة ل�شمان �ملرور ب�شالم.  وقال �خلبري 
للبحرية  �لخطر  تكون  قد  �لو�قعة  �ن  �ل�شرت�لية  �لدفاع  ق��و�ت  �كادميية  من  ثاير  ك��ارل  �لمني 

�لمريكية و�ل�شينية يف بحر �ل�شني �جلنوبي منذ عام 2009.

�ملتظاهرين  قتل  على  �لتحري�س  ق�شية  ح��ول  طنطاوي  ح�شني  �مل�شري  �ل�شابق 
�إىل  خاللها  ��شتمعت  �شّرية  جل�شة  بعقد  �لق�شيتني  نظر  �ملحكمة،  ��شتاأنفت  وقد 
�شهادة �مل�شري طنطاوي، وذلك يف �شياق قر�ر �ملحكمة بال�شتماع �إىل �شهاد�ت قادة 
�لفريق �شامي  �ل�شابق  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان حرب  ع�شكريني بينهم رئي�س هيئة 
عنان، وقائد �ل�شرطة �لع�شكرية �ل�شابق �للو�ء حمدي بدين. وكانت هيئة �ملحكمة 
��شتمعت خالل جل�شات �شرية عقدتها خالل �شهري ت�شرين �لأول-�أكتوبر، وت�شرين 
�لثاين-نوفمر �ملا�شيني، �إىل �شهاد�ت قادة �شيا�شيني وع�شكريني و�أمنيني حاليني 
و�أحمد نظيف  �لأ�شبقني عاطف عبيد  �ل��وزر�ء  �أبرزهم رئي�شي جمل�شي  و�شابقني 
ومدير جهاز �ل�شتخبار�ت �لأ�شبق �للو�ء مر�د مو�يف، ورئي�س هيئة �لأمن �لقومي 
�للو�ء  �ل�شابق  �ملركزية  �لع�شكرية  �ملنطقة  وقائد  �لنبي،  عبد  م�شطفى  �حل��ايل 

ح�شن �لرويني، ووزير �لد�خلية �ل�شابق �للو�ء �أحمد جمال �لدين.

•• القاهرة-يو بي اأي:

�أرجاأت حمكمة جنايات �لقاهرة، �م�س، �إىل �ليوم جل�شة نظر ق�شيتي �لتحري�س 
25 يناير و�لف�شاد �ملايل �ملتهم فيهما �لرئي�س �لأ�شبق  على قتل متظاهري ثورة 
رت هيئة �لد�ئرة �لثانية يف حمكمة جنايات �لقاهرة  ح�شني مبارك و�آخرين. وقرَّ
تاأجيل  �م�س،  عقدتها  جل�شة  بنهاية  �لر�شيدي،  كامل  حممود  �مل�شت�شار  برئا�شة 
�لعاديل  حبيب  �لأ�شبق  �لد�خلية  ووزي��ر  وجمال  ع��الء  وجنليه  مبارك  حماكمة 
�تهامهم  ق�شيتي  يف  �شامل،  ح�شني  �لهارب  �لأعمال  ورج��ل  معاونيه  كبار  من  و6 
�ملتمثل بت�شدير  �ملايل  25 يناير و�لف�شاد  بالتحري�س على قتل متظاهري ثورة 
�لغاز �لطبيعي لإ�شر�ئيل باأقل من �أ�شعاره �لعاملية، وذلك �إىل جل�شة تعقدها �ليوم 
�لأحد. و��شتمعت هيئة �ملحكمة ملدة جتاوزت ثالث �شاعات �إىل �شهادة وزير �لدفاع 

تعر�ض كربى مدن جنوب كردفان للق�شف 

حتذير �أممي ملرتكبي �جلر�ئم باأفريقيا �لو�شطى

�مل�����ش��ري �لأن���ف���اق �أ���ش��ف��ل �حل���دود 
�مل�شرتكة.

بني  �ت�شاًل  �لت�شالت  وت�شمنت 
حممود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل���رئ���ي�������س 
�ملقالة  ع��ب��ا���س ورئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 
�إ�شماعيل هنية، تالها �ت�شال بني 
�لأخري مع �أمري قطر �ل�شيخ متيم 

بن حمد �آل ثاين .
�أزمة  ���ش��اأن��ه��ا ح��ل  ويف خ��ط��وة م��ن 
�لكهرباء �ملتفاقمة منذ عدة �أ�شابيع 
�أن قطر  �أعلن هنية  ب�شكل جزئي، 
دولر  ماليني   10 مبلغ  �شرت�شل 
لل�شلطة �لفل�شطينية ثمن �شريبة 
يف  �لكهرباء  ت�شغيل  ملحطة  وق��ود 
�أ�شابيع  منذ  �ملتوقفة  غ��زة  ق��ط��اع 
طويلة ب�شبب نفاذ �لوقود، �إ�شافة 
�ملقبل  �لثالثاء  �شرت�شل  �أنها  �إىل 
�شفينة وقود تكفي لت�شغيل �ملحطة 

نحو 4 �شهر.
�لكهرباء  ت��ول��ي��د  حم��ط��ة  وك���ان���ت 
�لوحيدة يف غزة توقفت عن �لعمل 
�تفاق  �نهيار  �إثر  �أ�شابيع  قبل عدة 
و�ل�شلطة  ح��م��ا���س  ح��ك��وم��ة  ب���ني 

•• غزة-يو بي اأي:

م�شائب  �مل����ع����روف  �مل���ث���ل  ي�����ش��دق 
ق����وم ع��ن��د ق����وم ف���و�ئ���د ع��ل��ى حال 
غ���زة �ل��ت��ي ���ش��رب��ه��ا خ���الل �لأي����ام 
�شديد،  ج���وي  منخف�س  �مل��ا���ش��ي��ة 
�أدى �إىل ت�شارع �لت�شالت و�شوًل 
لتفاق يق�شي بحل �أزمة �لكهرباء 

�ملتفاقمة فيها منذ عدة �أ�شابيع.
وقال رئي�س هيئة �ملعابر و�حلدود 
نظمي مهنا، �إن �ل�شولر �ل�شناعي 
�شيبد�أ  �لكهرباء  ملحطة  �ملخ�ش�س 
�ملقبل،  �لأح����د  غ���زة  �إىل  �ل��دخ��ول 
��شتعد�دها  ق���ط���ر  �إع��������الن  ب���ع���د 

لتحمل تكلفة �لوقود.
�لتفاهم  ه��ذ�  �إىل  �ل��و���ش��ول  وج���اء 
ق��ا���ش��ي��ة عا�شتها  �أي����ام  ث��الث��ة  ب��ع��د 
عندما  �ملا�شي  �لأرب��ع��اء  منذ  غ��زة 
جوي  منخف�س  م��وج��ة  �شربتها 
فيه  �ل��ري��اح  �شرعة  و�شلت  �شديد 

لأكر من 70 كم يف �ل�شاعة.
و�ل���ري���اح  �لأم����ط����ار  م���وج���ة  و�أدت 
�ملنازل  م��ئ��ات  وغ����رق  ت�����ش��رر  �إىل 

�لدفاع  فرق  وغرقها، حيث عملت 
�ملتطوعني على  �مل��دين وف��رق من 
بالغة  ظ��روف  يف  �مل�شاعدة  تقدمي 
�لعمليات  غرفة  وذك��رت  �ل�شعوبة 
مت  �أن��ه  غ��زة  يف  للطو�رئ  �ملركزية 
�ف��ت��ت��اح ق���ر�ب���ة 20 م���رك���ز �إي�����و�ء 
�إليها  �أخ��ل��ي  �ل��ق��ط��اع،  يف م��د�ر���س 
864 �أ�شرة قو�مها 4469 فرد�، 
قدمت لهم م�شاعد�ت عاجلة، فيما 
عملت فرق �لدفاع �ملدين على فتح 
�ملنازل  م��ن  �مل��ي��اه  و�شحب  �ل��ط��رق 
�لغارقة باإمكانيات حمدودة يف ظل 

�حل�شار �ملفرو�س على �لقطاع.
�لإن�شاين  �ل��و���ش��ع  ت�����ردي  و�أدى 
موجة  ك�شفته  �ل����ذي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لت�شالت  ت�شارع  �إىل  �ملنخف�س 
ب�����ني ح����ك����وم����ة ح����م����ا�����س �مل���ق���ال���ة 
وقطر  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  و�ل�����ش��ل��ط��ة 
و�طر�ف �أخرى من �أجل �لتخفيف 

من �لو�شع �لإن�شاين.
ويعي�س يف قطاع غزة 1.8 مليون 
مت  ح�شار  م��ن  يعانون  فل�شطيني 
بعد هدم �جلي�س  ت�شديده موؤخر�ً 

رئي�س  دع������ا  ذل��������ك،  غ�������ش���ون  يف 
 ، غ��زة  يف  �لفل�شطينية،  �حلكومة 
�ل�����ش��ب��ت، �لأمني  ����ش��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة 
�لعربية  �ل������دول  جل��م��اع��ة  �ل���ع���ام 
نبيل �لعربي و�لأمني �لعام ملنظمة 
�أك��م��ل �لدين  �مل���وؤمت���ر �ل���ش��الم��ي 
�أجل  من  �شريع  تدخل  �إىل  �أوغلي 
ت��خ��ف��ي��ف �لأو�����ش����اع �لإن�����ش��ان��ي��ة يف 

قطاع غزة.

�لفل�شطينية ق�شي بتزويد �ملحطة 
حيث  ج��زئ��ي��ة،  ب�شريبة  ب��ال��وق��ود 
ع�����اودت �ل�����ش��ل��ط��ة �مل��ط��ال��ب��ة بدفع 
بتوقف  ت�شبب  ما  �ل�شريبة  كامل 
�شاعات  و�م��ت��د�د  �لعمل  ع  �ملحطة 
 18 من  لأك��ر  �ليومي  �لنقطاع 
�لكهرباء  �نقطاع  و�نعك�س  �شاعة 
على خمتلف �جلو�نب �خلدماتية 
يف �لقطاع م�شبباً �ملزيد من �ملعاناة 

•• نيويورك-وكاالت:

�جلماعات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ح����ذرت 
�ل����ت����ي ت���رت���ك���ب �أع������م������ال ع���ن���ف يف 
�أن  جمهورية �أفريقيا �لو�شطى من 
�لعامل ير�قبها و�شيحا�شب �أفر�دها، 
بينما قالت �ملفو�شية �لعليا ل�شوؤون 
هذ�  يف  �لعنف  �أع��م��ال  �لالجئيناإن 
�لبلد �لأفريقي �أدت �إىل مقتل �ملئات 

ونزوح ع�شر�ت �لآلف.
 وق��ال �لأم��ني �لعام ل��الأمم �ملتحدة 
ب�����ان ك����ي م�����ون يف خ���ط���اب �إذ�ع������ي 
ل���دي ر���ش��ال��ة و����ش��ح��ة جل��م��ي��ع من 
وجر�ئم  وح�شية  �أع��م��ال  يرتكبون 
�شد �لإن�شانية يف �أفريقيا �لو�شطى، 
و�شتحا�شبون.  ير�قبهم  �ل��ع��امل  �إن 
ودع������ا �مل�����ش��ي��ح��ي��ني و�مل�����ش��ل��م��ني يف 
ج��م��ه��وري��ة �أف��ري��ق��ي��ا �ل��و���ش��ط��ى �إىل 
و�لنتقام،  للحقد  �ل�شت�شالم  عدم 
�لنتقالية  �ل�������ش���ل���ط���ات  م���ط���ال���ب���ا 
عدم  على  و�لعمل  �ل�شعب  بحماية 

وقوع نز�عات جديدة.
و�أكد بان كي مون �أن منظمة �لأمم 
�ملتحدة عازمة على م�شاعدة �أفريقيا 
�ل��و���ش��ط��ى ل��ت��خ��ط��ي ه����ذه �لأزم�����ة، 
�لأفريقية  �لقوة  تعزيز  �إىل  م�شري� 
�إىل �جلهود  �لأم��ن وكذلك  لإع���ادة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا وك����الت 
�لأمم �ملتحدة. وياأتي خطاب �لأمني 
�لأمم��ي��ة يف وقت  �ل��ع��امم للمنظمة 

ل�شكان �لقطاع.
�شتقدم  قطر  ف���اإن  هنية  وبح�شب 
مبلغ خم�شة ماليني دولر مل�شاعدة 
�ل���ع���ائ���الت �ل���ت���ي ت�������ش���ررت ج���ر�ء 
م��وج��ة �مل��ن��خ��ف�����س �حل��ال��ي��ة ومن 
�ملنازل  �لعا�شفة غرق مئات  نتائج 
�أي�شاً  �إ�شر�ئيل  يف �لقطاع، ما دفع 
�إدخ�����ال م�شخات  ع��ل��ى  ل��ل��م��و�ف��ق��ة 

كبرية ل�شحب �ملياه.

كني�شة  ح����ول  غ���ريه���م  �أل���ف���ا   12
�لقدي�س جوزف موكا�شا ل ت�شلهم 
�إط��الق��ا. وق��ال مكتب حقوق  �مل��ي��اه 
�إن  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابع  �لإن�����ش��ان 
27 م�شلما  ملي�شيا م�شيحية قتلت 
�ل���و�ق���ع���ة على  ب���وه���ون���غ  ق���ري���ة  يف 
75 ك��ي��ل��وم��رت� من  م�����ش��اف��ة ن��ح��و 
وي�شار  �ل��غ��رب  �أق�شى  يف  ب��و�ر  بلدة 
�شيليكا ومعظمهم  �أن متمردي  �إىل 
من �مل�شلمني ��شتولو� على �ل�شلطة 
يف مار�س-�آذ�ر �ملا�شي بعد �إطاحتهم 
وقام  ب��وزي��زي،  فر�ن�شو�  بالرئي�س 
�لنتهاكات  من  ب�شل�شلة  �ملتمردون 
�إىل  م�شيحية  ج��م��اع��ات  دف���ع  مم���ا 
بدورها  عمقت  ملي�شيات  ت�شكيل 

�ل�شر�ع �لطائفي يف �لبالد. 

ل�شوؤون  �لعليا  �ملفو�شية  فيه  قالت 
�لالجئني �لتابعة لالأمم �ملتحدة �إن 
�لو�شطى  �أفريقيا  يف  �لعنف  �أعمال 
�شتمائة  م��ن  �أك���ر  مقتل  �إىل  �أدت 
�شخ�س ونزوح ع�شر�ت �لآلف، وفق 
�ملتحدث  و�أف�����اد  ج���دي���دة.  ح�شيلة 
باأن  �إدو�ردز  �أدري��ان  �ملفو�شية  با�شم 
�ملعارك و�لعنف �لطائفي بالعا�شمة 
�ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  خ��الل  �أدت  بانغي 
�إىل مقتل 450، �إ�شافة �إىل 160 
كما  �ل��ب��الد،  �أن��ح��اء  �شائر  قتيال يف 
حتدث عن نزوح 159 �ألف �شخ�س 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة وح����ده����ا. و�أ�����ش����اف 
�ألف   38 �لنازحني  بني  �أن  �إدو�ردز 
�شخ�س يقيمون بالقرب من �ملطار 
يوجد  كما  ج��د�،  يف ظ��روف �شعبة 
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خرب�ء: تنظيم �لقاعدة �أقوى من �أي وقت م�شى 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

يعتر خر�ء وم�شوؤولون ر�شميون 
�ع���الن  �ن  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  يف 
�لن��ت�����ش��ار ب��ع��د م��ق��ت��ل ����ش��ام��ة بن 
�شابقا لو�ن��ه معترين  ك��ان  لدت 
يدعم  �ل����ذي  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  �ن 
�قوى  �ليوم  هو  �شوريا  يف  �حل��رب 

و�خطر من �ي وقت م�شى.
و�ذ� كان �لقادة �لتاريخيون �لذين 
�لهادفة  �لت�شفية  جنو� من حملة 
�لطائر�ت  ب�����ش��و�ري��خ  ل��و����ش��ن��ط��ن 
بال طيار، ما ز�ل��و� مالحقني بال 
�لباك�شتانية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ه�����و�دة 
قوي  قد  �لتنظيم  ف��ان  �لفغانية، 
و�جتذب �تباعا يف �ل�شرق �لو�شط 
و�ف��ري��ق��ي��ا وم���ا ز�ل ي��ه��دد �وروب����ا 
و�مريكا، كما يوؤكد هوؤلء �خلر�ء 
و�مل���������ش����وؤول����ون. وي���ق���ول �جل����ر�ل 
جيم�س  �ل���ب���ح���ري���ة  يف  �مل���ت���ق���اع���د 
 2010 م��ن  ت���وىل  �ل���ذي  ماتي�س 
�ملركزية  �ل���ق���ي���ادة   2013 �ىل 
�مل�����ش��وؤول��ة عن  �لم��ريك��ي  للجي�س 
�ل�����ش��رق �لو����ش���ط وج���ن���وب �شرق 
تبادلها  مت  �لتي  �لتهاين  �ن  �آ�شيا، 
قبل �شنتني على �ثر �لع��الن عن 
�شابقة  كانت  �لقاعدة  زعيم  مقتل 

لو�نها وفقدت �شدقيتها �ليوم .
�ل��ق��اه��ا خالل  و�����ش���اف يف ك��ل��م��ة 
جيم�شتاون  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه��ا  ن����دوة 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  �ن  ل���ل���در�����ش���ات، 
يت�شم باملرونة وقادر على �لتاأقلم. 
لكنه  موجعة  �شربات  قادته  تلقى 
ي�شتفيد  وه�����و  ي��ن��ت�����ش��ر،  ز�ل  م����ا 
�ملناطق  م����ن  م���ت���ز�ي���د  ع�����دد  م����ن 

�إير�ن تعتقل جا�شو�شًا 
الإم �آي 6 �لربيطاين 

•• طهران-يو بي اأي:

�أع��ل��ن��ت �إي����ر�ن �أن��ه��ا �أل��ق��ت �لقب�س 
على جا�شو�س بريطاين، كان يعمل 
يف  �لإ�شتخبار�تي،   6 �آي  �م  جلهاز 
ك���رم���ان ج��ن��وب �شرقي  حم��اف��ظ��ة 
�لطلبة  �أنباء  وكالة  ونقلت  �لبالد 
رئي�س  عن   ، �م�س  ��شنا  �لإي��ر�ن��ي��ة 
حمكمة �إير�نية يف حمافظة كرمان 
قو�ت  �أن  ق��ول��ه  ����ش���الري  د�دخ�����د� 
�لأمن �لإير�نية �ألقت �لقب�س على 
جا�شو�س بريطاين مل يتم �لك�شف 
ع���ن ����ش��م��ه، ك���ان ي��ع��م��ل جل��ه��از �م 
حمافظة  يف  �لإ�شتخبار�تي   6 �آي 

كرمان جنوب �شرق �لبالد.
�لقب�س  �إل��ق��اء  عملية  �أن  و�أ���ش��اف 
ع�����ل�����ي�����ه ج����������رت ب�����ع�����د ع����م����ل����ي����ات 
��شتغرقت  م��ع��ق��دة  �إ���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة 
ع����دة ���ش��ه��ور د�خ����ل �ل���ب���الد وتابع 
�جلا�شو�س  ه�����ذ�  ب�������اأن  ������ش�����الري 
�شباط  م����ع  �ت�������ش���ال  ع���ل���ى  ك������ان 
وعقد  �لريطانيني  �لإ�شتخبار�ت 
وخارج  د�خل  معهم  �إجتماعا   11
�لتي  باملعلومات  لتزويدهم  �لبالد 
جمعها �إىل جانب ت�شلم خمططات 
ت��خ��ري��ب��ي��ة م��ن��ه��م ل��ت��ن��ق��ي��ذه��ا �شد 
�أن هذ�  �إىل  و�أ���ش��ار  �إي���ر�ن  م�شالح 
�ملعلومات  ي��ق��دم  ك���ان  �جل��ا���ش��و���س 
�شباط  م��ن   4 �إىل  جمعها  �ل��ت��ي 
�لإ����ش���ت���خ���ب���ار�ت وم����ن ث���م مت نقل 
بريطانيا.  �إىل  �مل��ع��ل��وم��ات  ه����ذه 
وختم �شالري �أنه جتري حماكمة 
�جل��ا���ش��و���س �ل��ري��ط��اين وه��و يقر 

بجر�ئمه .

عليها �و يف بلد�ن ت�شعب �ل�شيطرة 
ع��ل��ي��ه��ا. و�ع����ت����ر �مل���ت���ح���دث���ون يف 
�لندوة �ن �حلرب �لهلية يف �شوريا 
�لدولية  �جلهادية  للحركة  ت�شكل 
منها  ت�شتفد  مل  مالئمة  �ر���ش��ي��ة 
�ل�شوفيات يف  منذ �لنتفا�شة �شد 
�فغان�شتان و�كد �ل�شرت�يل ديفيد 
باحلركات  �ملتخ�ش�س  ك��ي��ل��ك��ول��ن 
للقيادة  م�شت�شار�  وعمل  �جلهادية 
�لمريكية يف �لعر�ق �ن �ملجموعات 
�لتي تدور يف فلك �لقاعدة �ن�شاأت 
�لف   45 ي�شم  حتالفا  ���ش��وري��ا  يف 
مقاتل على �لق��ل، �ي �شعف عدد 

�ملقاتلني �لطالبان يف �فغان�شتان .

بت�شفية  �لب���ت���ه���اج  خ�����ش��م  ويف   .
يد  ع���ل���ى   2011 يف  لدن  �ب�����ن 
جمموعة كومندو�س من �لبحرية 
كانت  ب��اك�����ش��ت��ان،  يف  �لم���ريك���ي���ة 
�حدى �مل�شائل �لتي نوق�شت خالل 
نعلن  وكيف  متى  نف�شها:  �ل��ن��دوة 
و�ليوم،  �ل��ق��اع��دة؟  على  �لنت�شار 
ي��ت��ب��ارى �ل��ر���ش��م��ي��ون و�خل����ر�ء يف 

�لعر�ب عن ت�شاوؤمهم.
فين�شتني  د�ي��ن  �ل�شناتورة  وك��ان��ت 
رئ���ي�������ش���ة جل����ن����ة �ل�����ش����ت����خ����ب����ار�ت 
رد�  ق����ال����ت  �ل�������ش���ي���وخ  جم���ل�������س  يف 
�ملو�شوع،  ه����ذ�  ع���ن  �����ش����وؤ�ل  ع��ل��ى 
�لعامل  يف  ي��ت��ف�����ش��ى  �لره��������اب  �ن 

�لح�������ش���اء�ت ت���وؤك���د ذل�����ك، وع���دد 
من  م��زي��د  ث��م��ة  ي����زد�د.  �ل�شحايا 
�ملتطرفني  من  ومزيد  �ملجموعات 
وم��زي��د م��ن �جل��ه��ادي��ني �لعازمني 
على �لقتل لبلوغ �هد�فهم . ويقول 
�خلبري برو�س هوفمن من جامعة 
�لذي  �لوك�شيجني  �ن  جورجتاون 
ي��غ��ذي �ل��ق��اع��دة ه��و و���ش��ول��ه��ا �ىل 
معاقل ومناطق ت�شتطيع �لتحرك 
ف��ي��ه��ا. وم���ن �مل��وؤ���ش��ف �ل��ق��ول �نها 
�ملا�شيتني من  �ل�شنتني  متكنت يف 
هذه  من  كبري  ع��دد  يف  �ل�شتقر�ر 
�ل�شلطة  ع��ل��ى  �خل���ارج���ة  �مل��ن��اط��ق 
�ملركزية وعلى طول حدود خمتلف 

نع�ض مانديال ينقل �إىل قريته ليدفن �ليوم 

•• وا�سنطن-وكاالت:

رفعت �ملجموعة �ملكلفة مبر�جعة نظم �ملر�قبة تقريرها 
�إىل �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما �لذي �شيعلن بناء 
عليه تغيري�ت �ل�شهر �ملقبل يف تلك �لنظم، بعد �لك�شف 
عن عمليات جت�ش�س وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية، 
�إدو�رد  ب��ال��وك��ال��ة  �ل�����ش��اب��ق  �مل��ت��ع��اق��د  عنها  ك�شف  �ل��ت��ي 
كاتلني  �لأبي�س  �لبيت  با�شم  �ملتحدثة  وقالت  �شنودن 
�أربعني  من  �أك��ر  �شري�جع  �لأبي�س  �لبيت  �إن  هايدن 
�لتنفيذ،  مو�شع  �شيو�شع  �أيها  �أوب��ام��ا  ليقرر  تو�شية 

يناير- يف  �شيتنتهي  �لد�خلية  �ملر�جعة  �أن  و�أو�شحت 
�أوباما بت�شريحات عن  �ملقبل، و�شيديل  �لثاين  كانون 
يف  كامال  �لتقرير  ين�شر  �أن  على  قدما،  �مل�شي  كيفية 
ذل��ك �ل��وق��ت. و�أ���ش��ارت ه��اي��دن �إىل �أن �أوب��ام��ا ك��ان قد 
ط��ل��ب م��ن �مل��ج��م��وع��ة �ل��ن��ظ��ر يف �ل��ت��ط��ور�ت يف جمال 
�لأمن  توظيفها بطريقة حتمي  وكيفية  �لتكنولوجيا 
�حلفاظ  م��ع  �لأم��ث��ل  �لنحو  على  �لأم��ريك��ي  �لقومي 
�لإف�شاء.  خطر  م��ن  و�حل���د  �ل�شعب  ثقة  على  �أي�����ش��ا 
وبح�شب معلومات �شحفية، فاإن تقرير فريق �لبحث 
�لوطنية  �لوكالة  بر�مج مر�قبة  بالإبقاء على  يو�شي 

•• اأبوظبي-وام:

�أن �لقمة �خلليجية �لر�بعة  �ل�شاعة  �أخبار  �أكدت ن�شرة 
ل���دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  ل��ق��ادة دول جمل�س  و�ل��ث��الث��ني 
�لعربية �لتي ��شت�شافتها دولة �لكويت خالل يومي 10 
�ملقرر�ت  من  بالعديد  �جل��اري خرجت  دي�شمر   11 و 
�ملهمة �لتي ت�شب يف م�شلحة �لعمل �خلليجي �مل�شرتك 
ت��وج��ه��ات و����ش��ح��ة جت��اه جممل �لق�شايا  وع���رت ع��ن 

و�مللفات �ملطروحة على �ل�شاحة �لإقليمية.
وقالت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز �لإمار�ت للدر��شات 
عنو�ن  حت��ت  �إفتتاحيتها  يف  �لإ�شرت�تيجية  و�لبحوث 
�لقمة جددت موقف  �إن  �ليوم  مقرر�ت خليجية مهمة 
جتاه  �ل��ث��اب��ت  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�إير�ن للجزر �لإمار�تية �لثالث طنب �لكرى  �حتالل 
وط��ن��ب �ل�����ش��غ��رى و�أب��وم��و���ش��ى و�أك����دت دع���م ح��ق دولة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف �ل�����ش��ي��ادة ع��ل��ى جزرها 
ودع��ت �جلانب  �أر��شيها  يتجز�أ من  ج��زء� ل  باإعتبارها 
حلل  �لإم��ار�ت��ي��ة  للم�شاعي  �ل�شتجابة  �إىل  �لإي����ر�ين 
�إىل  �للجوء  �أو  �ملبا�شرة  �ملفاو�شات  طريق  عن  �لق�شية 

حمكمة �لعدل �لدولية . 
دول  لعالقات  ثابتة  �أ�ش�شا  و�شعت  �لقمة  �أن  و�أو�شحت 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية مع �إير�ن و�أهمها 
�لد�خلية  �ل�����ش��وؤون  �ل��ت��دخ��ل يف  ح�����ش��ن �جل����و�ر وع����دم 
��شتخد�م  عن  و�لمتناع  �ملنطقة  دول  �شيادة  و�ح���رت�م 
مبادئ حاكمة  �ملبادئ هي  وه��ذه  بها  �لتهديد  �أو  �لقوة 
لل�شيا�شة �خلارجية لدول �ملجل�س يف عالقاتها �لإقليمية 
و�لدولية وذلك يف �إطار �شعيها للمحافظة على �ل�شالم 
�أي  ح��ل  �إىل  ودعوتها  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
خالفات �أو م�شكالت عر �لطرق �ل�شلمية ولذلك فاإن 
قمة �لكويت رحبت بالتفاق �لنووي �لأخري بني �إير�ن 

وجمموعة 5 1 د�عية �إىل �لتنفيذ �لدقيق و�لكامل له 
�لذرية. ونوهت  �لدولية للطاقة  �لوكالة  �إ�شر�ف  حتت 
و�ليمن  �لأو���ش��اع يف م�شر  �لقمة جت��اه  �أن موقف  �إىل 
و���ش��وري��ا ول��ب��ن��ان و�ل���ع���ر�ق ع��ر ع��ن ح��ر���س ق���وي من 
على  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  قبل 
تتعر�س  �لتي  �لدول وجتاوزها لالأزمات  ��شتقر�ر هذه 
جمتمعاتها  �أم��ن  وحتقيق  �شعوبها  تنمية  مل�شلحة  لها 
و��شتقر�رها �إ�شافة �إىل تعزيز جبهتها �لد�خلية ووحدة 

�أر��شيها.
و�أ�شارت �إىل �أن �لقمة �أعطت �أهمية كبرية لق�شية �لأمن 
�إدر�ك  ع��ن  ذل���ك  وع��ب�����ر  �ل�����ش��ام��ل  مبفهومه  �خلليجي 
�ل�شياقني  �ل��ت��غ��ري�ت يف  �ل��ق��ادة خل��ط��ورة  م��ن قبل  و�ع 
خليجية  ��شرت�تيجية  بناء  و�أهمية  و�ل��دويل  �لإقليمي 
�إعالن  �ع��ت��م��اد  ج���اء  ه��ن��ا  وم���ن  معها  للتعامل  مت�شقة 
�لكويت �لذي �شدر يف ختام �أعمال �لقمة لإن�شاء �لقيادة 
�لع�شكرية �ملوحدة لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية وجهاز لل�شرطة �خلليجية �لإنرتبول �خلليجي 
و�لأمنية  �ل�شرت�تيجية  للدر��شات  خليجية  و�أكادميية 
�لتكامل  خ��ط��و�ت  ت�شريع  ���ش��رورة  ت��اأك��ي��د  ع��ن  ف�شال 
ل���دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  ب��ني دول جمل�س  �لق��ت�����ش��ادي 
�لعربية لتعزيز �ملفهوم �ل�شامل لق�شية �لأمن ومتتني 
�أ�ش�س �لأمن �جلماعي �خلليجي يف مو�جهة �لتحديات 
و�ملخاطر �لتي تعرت�شه �شو�ء كانت د�خلية �أو �إقليمية 
�أو دولية. و�أكدت �لن�شرة �أن �لتحولت و�لتغري�ت �لتي 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ومنطقة  �لعربية  �ل�شاحة  �شهدتها 
خالل �ل�شنو�ت �لأخرية برهنت على قوة تاأثري جمل�س 
�ملنطقة  ت��ف��اع��الت  يف  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
حفظ  يف  �مل��ي��ز�ن  رم��ان��ة  مبنزلة  جعله  مب��ا  و�شيا�شاتها 
����ش��ت��ق��ر�ر �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي وم�����ش��احل��ه وق���د �أك����دت قمة 

�لكويت �لأخرية هذه �حلقيقة بو�شوح.

•• هو ت�سي منه-رويرتز:

�شي�شعى وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي لقامة 
ع��الق��ات جت��اري��ة و�أم��ن��ي��ة �أوث���ق ب��ني �ل��ولي��ات �ملتحدة 
وفيتنام خالل زيارة بد�أت �ل�شبت �شيبحث خاللها �أي�شا 
يف  عاما(   70( وك��ريي  �لن�شان  حقوق  ب�شاأن  �ملخاوف 
زيارة ت�شتمر �أربعة �أيام لفيتنام ت�شمل مدينة هو ت�شي 
منه وميكوجن دلتا و�لعا�شمة هانوي ورغم �أن كريي ز�ر 
فيتنام 13 مرة عندما كان ع�شو� يف جمل�س �ل�شيوخ �إل 
وزير�  �أ�شبح  �أن  للبالد منذ  له  زي��ارة  �أول  ه��ذه هي  �أن 

للخارجية.  
ويف �ل��وق��ت �ل���ذي ي��ح��اول ف��ي��ه ك���ريي �ل��ت��ف��او���س على 
كثري�  و�لفل�شطينيني  �لإ�شر�ئيليني  بني  �شالم  �تفاق 
�مل�شاحلة  م��ن  تعلمها  درو���ش��ا يجب  ه��ن��اك  �إن  ق��ال  م��ا 
�لوقت  وتاأتي زيارته يف  �ملتحدة وفيتنام.  �لوليات  بني 
�ملتحدة للتو�شل لتفاق مع  �لوليات  �لذي ت�شعى فيه 

11 دولة يف منطقة �آ�شيا و�ملحيط �لهادي مبا يف ذلك 
�لهادي  �ملحيط  عر  �شر�كة  لتفاق  و�لتو�شل  فيتنام. 
ي��ع��د �ل��ن��ق��ط��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف ج��ه��ود �ل���ولي���ات �ملتحدة 
للرتكيز من جديد على منطقة �آ�شيا و�ملحيط �لهادي 

�لتي ت�شهد منو� بوترية �شريعة. 
وح����ث �أع�������ش���اء ب��ال��ك��وجن��ر���س �لأم���ري���ك���ي ك����ريي قبل 
تقدم  �ح���ر�ز  رب��ط  على  فيتنام  �إىل  متوجها  م��غ��ادرت��ه 
فيما يتعلق باتفاق �ل�شر�كة عر �ملحيط �لهادي ب�شجل 
حقوق �لن�شان يف فيتنام. و�أبدت ر�شالة موقعة من 47 
ك��ريي قلقا  �إىل  �ل��ن��و�ب وموجهة  �أع�����ش��اء جمل�س  م��ن 
�آخرين  ون�شطاء  للمدونني  �ملتز�يدة  �لعتقالت  �إز�ء 
يف فيتنام. وتناول تقرير عن حقوق �لن�شان يف فيتنام 
�لقيود   2012 عام  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أعدته 
�ملفرو�شة على حقوق �ملو�طنني �ل�شيا�شية و�لقيود على 
�لبالد  يف  رئي�شية  كم�شاكل  و�لف�شاد  �ملدنية  �حل��ري��ات 

�إ�شافة �إىل �لعتقالت جلماعات دينية.

للمخابر�ت، ولكن ب�شكل معدل كي يتم �إدخال �إجر�ء�ت 
حماية جديدة عليها تتعلق باحلياة �خلا�شة. وذكرت 
تتعلق  �لتو�شيات  �إح��دى  �أن  تاميز  نيويورك  �شحيفة 
للرعايا  بالن�شبة  �جل��دي��دة  �حلماية  �إج����ر�ء�ت  بن�شر 
للمخابر�ت  �لوطنية  �لوكالة  جتمع  عندما  �لأجانب، 
تقارير  ونقلت  �لإن��رتن��ت.  عر  �أو  �لهاتفية  بياناتهم 
وكالة  �إن  �لوكالة قوله  �إخبارية عن م�شوؤول كبري يف 
�إج��ر�ء �شفقة مع �شنودن  �لأم��ن �لقومي رمبا تدر�س 
�إذ� ما تخلى عن �لوثائق �ل�شرية �ملتبقية �لتي مل تن�شر 

بعد على �لر�أي �لعام.

�أوباما يت�شلم تقرير مر�جعة نظم �لتج�ش�ض

�أخبار �ل�شاعة : قمة �لكويت خرجت مبقرر�ت 
مهمة ت�شب يف م�شلحة �لعمل �خلليجي �مل�شرتك

رئي�ض �حلكومة �الإيطالية يتباحث مع �لرئي�ض �للبناين 

كريي يجري مباحثات يف فيتنام 

•• وا�سنطن-وكاالت:

�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نفى 
�لهجوم  ي���ك���ون  �أن  ك����ريي  ج����ون 
����ش��ت��ه��دف خم���زن معد�ت  �ل����ذي 
غري قتالية تابع ل�لجي�س �حلر قد 
�أثر على دعم و��شنطن للمعار�شة 
�ل�����ش��وري��ة، يف ح��ني طلب ق���ادة يف 
حلفائهم  من  �ل�شورية  �ملعار�شة 
�لغربيني و�لعرب متويلهم لإعادة 

تنظيم قو�تهم.
�لوليات  �أن  ك���ريي  ج���ون  وذك����ر 
م�شاعد�ت  تقدمي  علقت  �ملتحدة 
لتقييم  �شوريا  �شمايل  �إىل  �أخرى 
�أن  م�شيفا  �لأر����س،  على  �لو�شع 
باجلر�ل  �ت�شال  على  و��شنطن 
�شليم �إدري�س رئي�س �أركان �جلي�س 

�ل�شوري �حلر.
�لدبلوما�شية  رئ���ي�������س  وق��������ال 
�إدري�س  �أن  َيعتقد  �إن��ه  �لأمريكية 
ل��ت��ف��ق��د خمزن  يف ت��رك��ي��ا ح��ال��ي��اً 
�ملعد�ت �لذي �أغارت عليه �جلبهة 

�لإ�شالمية.
ويف وقت �شابق، تعهد وزير �لدفاع 
�لأمريكي ت�شاك هيغل مبو��شلة 
بالده دعَم �جلي�س �ل�شوري �حلر 
�ملعتدلة،  �ل�����ش��وري��ة  و�مل��ع��ار���ش��ة 
تعليق  م�����ن  ي������وم  ع���ق���ب  وذل��������ك 
م�شاعد�تهما  ول��ن��دن  و����ش��ن��ط��ن 

غري �لقتالية ل�شمايل �شوريا.
م��ا ح��دث موؤخر�  �أن  وذك��ر هيغل 
بو�شوح  يعك�س  �شوريا  �شمايل  يف 
وخطورته  �ل��و���ش��ع  ت��ع��ق��د  م���دى 

و�شعوبة �لتنبوؤ به، وفق تعبريه.
ق���ال منذر  ���ش��ل��ة،  ���ش��ي��اق ذي  ويف 
�أق����ب����ي����ق �مل�����������ش�����وؤول �ل����ك����ب����ري يف 
�لئ�����ت�����الف �ل����وط����ن����ي �ل�������ش���وري 

�ل���ذي �شنه  �ل��ه��ج��وم  �إن  �مل��ع��ار���س 
�لإ�شالميون على خمازن ومقر�ت 
�لتابع  �لأعلى  �لع�شكري  �ملجل�س 
للمعار�شة قرب �حلدود �لرتكية 
ي�����ش��ل��ط �ل�������ش���وء ع���ل���ى ����ش���رورة 
�لتي حتارب  �لقو�ت  �إع��ادة هيكلة 

�لرئي�س ب�شار �لأ�شد.
و�أكد �أقبيق �حلاجة للدعم ماليا 
ذلك  م���ع���ت���ر�  ع����ت����اد،  ���ش��ك��ل  ويف 
نهاية  لو�شع  �ل��وح��ي��دة  �لو�شيلة 
مل����ا و����ش���ف���ه ب���ال���ت�������ش���رذم �جل�����اري 
�لقيادي  وحت����دث  �لأر�������س  ع��ل��ى 
يف �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة ع��ن حالة 
ت�شود بني جماعات  �لفو�شى  من 
تقاتل �لنظام وتتقاتل يف ما بينها 
�أن  �إىل  م�شري�  �ل��ق��اع��دة،  وتقاتل 
لتوفري  �أم�������و�ل  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول 

يف  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
�شوريا قد يكون �لأف�شل من بني 
جد�  مرعبة  �شيناريوهات  ثالثة 
�نت�شار  �أي منها  يت�شمن  جد� ل 

�ملعار�شة.
و�أ���������ش��������ار ه������اي������دن �ل����������ذي ك����ان 
 2006 م����ن  ل���ل���وك���ال���ة  م����دي����ر� 
للوكالة  وم���دي���ر�   ،2009 �إىل 
�لوطنية للمخابر�ت من 1999 
ي����ر�ه����ا  م�����ا  �إىل   2005 �إىل 
�ملمكنة  �ل��ث��الث��ة  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
لتطور �لو�شع يف �شوريا، مو�شحا 
رهيب  ب�شكل  خميفة  جميعا  �أنها 

.
وقال �إن �أول هذه �لحتمالت هو 
�أن ينت�شر �لأ�شد ، معلقا  يف حال 
حتقق هذ� �لأمر وهو �أمر خميف 

ب�شكل  و�أج��ور وطعام  منا�شب  زي 
توحيد  يف  ���ش��ي�����ش��اع��د  م��ن��ت��ظ��م 

�جلماعات �لتي حتارب �لأ�شد.
يوجد  �لقول  �أقبيق  منذر  وتابع 
للدفاع  وز�رة  ب���اإن�������ش���اء  �ق������رت�ح 
ر�شمي  طابع  ذي  للقيادة  وهيكل 
لتنظيم  �أك��ر يف حماولة  بدرجة 
�ملتفرقني  �مل���ع���ار����ش���ة  م���ق���ات���ل���ي 
و�أوق�������ف�������ت �ل�������ولي�������ات �مل���ت���ح���دة 
وبريطانيا �مل�شاعد�ت غري �ملميتة 
�لهجوم  ب���ع���د  ����ش���وري���ا  ل�����ش��م��ايل 
�ل��ذي غ��ذى خم��اوف م��ن و�شول 
�إىل  �مل��ط��اف  نهاية  �لإم�����د�د�ت يف 

جماعات غري مرغوب فيها.
�ىل ذلك، قال �ملدير �ل�شابق لوكالة 
�ملخابر�ت �ملركزية �لأمريكية �شي 
�نت�شار  �إن  هايدن  مايكل  �أي  �آي 

�إىل  �أميل  �أك��ر مما يظهر فاإنني 
�شيكون  �خليار  هذ�  ب��اأن  �لعتقاد 
�ل�شيناريوهات  هذه  بني  �لأف�شل 
�ملرعبة جد� جد� لنهاية �ل�شر�ع. 
�إن �لو�شع ي�شري كل دقيقة �أكر 

فظاعة .
و�ع�����ت�����ر ه�����اي�����دن م�����ع ذل������ك �أن 
حاليا  ترجيحا  �لأك��ر  �لحتمال 
ف�شائل  ب���ني  �ل���ب���الد  ت��ف��ت��ت  ه���و 
يعني  ه���ذ�  �إن  وق���ال  متخا�شمة 
نهاية �شايك�س بيكو )�حلدود �لتي 
ر�شمت يف �لعام 1916 باتفاقات 
و�شيوؤدي  ب��ري��ط��ان��ي��ة(،  فرن�شية 
ذلك �إىل تفتت دول وجدت ب�شكل 
��شطناعي يف �ملنطقة بعد �حلرب 
منطقة  وولدة  �لأوىل،  �لعاملية 
جديدة بدون حوكمة على تقاطع 
�حل�����ش��ار�ت . و���ش��ت��ت��اأث��ر ك��ل دول 
و�لأردن  لبنان  خ�شو�شا  �ملنطقة 

و�لعر�ق بهذ� �لو�شع.
وي����رى ه���اي���دن �أن م���ا ي��ج��ري يف 
هذ� �لوقت يف �شوريا هو �شيطرة 
�مل��ت�����ش��ددي��ن ع��ل��ى ق�شم ك��ب��ري من 
وهذ�  �لأو�شط..  �ل�شرق  جغر�فيا 
�ل�شورية  �ل���دول���ة  �ن��ف��ج��ار  ي��ع��ن��ي 
و�ل�شرق كما نعرفه �أما �لحتمال 
تقدير  ح�����ش��ب  �ل��������و�رد  �ل���ث���ال���ث 
�ملعارك  ����ش��ت��م��ر�ر  ف��ه��و  ه���اي���دن 
هناك  ل��ي��ظ��ل  ن��ه��اي��ة،  ل  م���ا  �إىل 
متع�شبني  ي��ح��ارب��ون  متطرفون 
�أن  . و�أك�����د  ب��ال��ع��ك�����س  ، و�ل��ع��ك�����س 
و�لإن�شانية  �لأخ��الق��ي��ة  �ل��ك��ل��ف��ة 
باهظة  �شتكون  �لفر�شية  ل��ه��ذه 
�لأمريكي  �مل�����ش��وؤول  وخ��ت��م  ج���د� 
�أن  �أ���ش��ت��ط��ي��ع  �ل�����ش��اب��ق ق���ائ���ال ل 
رع��ب��ا من  �أك���ر  �شيناريو  �أت��خ��ي��ل 

�لذي يجري حاليا يف �شوريا .

كريي يطمئن املعار�شة ال�شورية ب�شاأن امل�شاعدات

خبري: �نت�شار ب�شار �الأف�شل من �شيناريوهات مرعبة

�م�س  مانديال  نيل�شون  �لر�حل  �لأفريقي  �لزعيم  نع�س  نقل 
�لتي  كونو  بقرية  ر�أ���ش��ه  م�شقط  نحو  �أخ��رية  رحلة  يف  �ل�شبت 
�شيدفن فيها بعد �أن بقي جثمانه م�شجى ملدة ثالثة �أيام د�خل 
عام  تن�شيبه  �شهد  �لذي  بيلدينغز(  )يونيون  �ملبنى �حلكومي 
�لتمييز  حقبة  نهاية  بعد  للبالد  �أ�شود  رئي�س  كاأول   1994

�لعن�شري.
وو�شع �لنع�س د�خل �لقاعدة �لع�شكرية يف ووتركلوف بالقرب 
من بريتوريا، حيث نظم رفاق مانديال د�خل �ملوؤمتر �لوطني 

�لأفريقي مر��شم توديع �أخرية له.
�أع��ل��ن �أن �لطائرة  وك���ان �ل��ن��اط��ق ب��ا���ش��م ع��ائ��ل��ة م��ان��دي��ال ق��د 
�نتظارها  �شيكون يف  �إىل كونو، حيث  �ل�شبت �شباحا  �شتنطلق 

�أفر�د من �لعائلة وممثلون عن �شعب �لتيمبو �لذي ينتمي �إليه 
�لزعيم �لر�حل، �إىل جانب �شخ�شيات �أخرى.

�جلنائزي  �مل���وك���ب  �أن  م��ات��ان��زمي��ا  ت��ي��م��ب��ا  �جل�����ر�ل  و�أ����ش���اف 
توديع  للح�شود هناك  ليتاح  متاتا  �شيتوقف مرتني يف مدينة 
�لزعيم �لر�حل، بعدها �شيتم �لتوجه �إىل بيت مانديال بقرية 
�إىل  ينتقل  �أن  قبل  �لأخ���رية  �شنو�ته  فيه  �أم�شى  �ل��ذي  كونو، 

جوهان�شرغ ب�شبب م�شاعفات �شحية.
�لأحد  �ل��ي��وم  �لت�شييع  م��ر����ش��م  م��ن  �لأول  �جل���زء  و���ش��ي��ج��ري 
�أجنبية  �شخ�شيات  بينهم  �شخ�س  �آلف  خم�شة  نحو  بح�شور 
�ل���وزر�ء  ورئي�شينْ  ت�شارلز،  �لأم���ري  بريطانيا  عهد  ويل  مثل 

�لفرن�شيني �ل�شابقني ليونيل جو�شبان و�آلن جوبيه.

و�لديه  من  بالقرب  �ل��ر�ح��ل  �لزعيم  يدفن  �أن  �ملرتقب  وم��ن 
وثالثة من �أبنائه �ملتوفني، حيث �أعلنت �لعائلة �أنها تريد دفن 
�أو  �أي �شور  بالتقاط  و�أنها لن ت�شمح  �جلثمان بدون �شجيج، 

ت�شجيل فيديوهات للحدث.
و�شتمار�س طقو�س خا�شة بالدفن �عتادت عليها قبائل �لكوز� 
مبا يف ذلك ذبح ثور، ليلقي بعدها وجهاء من �لتيمبو كلمات 
�أمام �لقر وكان مائة �ألف �شخ�س �أو يزيدون قد �ألقو� �لنظرة 
�لأخرية على جثمان رئي�س جنوب �أفريقيا �لأ�شبق، و��شطرت 
نقاط  �إىل  �لقدوم  عن  بالتوقف  �ملو�طنني  ملطالبة  �ل�شلطات 
�لتجمع �لتي كانو� ينقلون منها �إىل مبنى يونيون بيلدينغز، 
ووقع تد�فع بني �ملتجمهرين عندما حاولت �ل�شرطة �إبعادهم 

عن �إحدى تلك �لنقاط، و�نتهت �لأحد�ث دون وقوع �إ�شابات.
طويلة  طو�بري  يف  �لنتظار  على  �ملو�طنني  من  عدد  وحر�س 
بغر�س توديع مانديال، وقالت �إحدى �حلا�شر�ت �إنها ح�شلت 
�ل��زع��ي��م �لر�حل،  ل��ت��ودي��ع  ل��ي��وم��ني ح��ت��ى حت�شر  �إج����ازة  ع��ل��ى 
و�أ�شافت ل مانع لدي من �لنتظار، فيجب �أن �أقول له �شكر� 

لك على ما حققته لنا .
�خلام�س  لل�شالم يف  نوبل  على جائزة  �حلائز  مانديال  وت��ويف 
بعد  عاما   95 عن  بجوهان�شرغ  مبنزله  �جل��اري  �ل�شهر  من 
���ش��ر�ع ط��وي��ل م��ع �مل��ر���س و���ش��ارك �لع�شر�ت م��ن ق���ادة �لعامل 
�أقيمت يف  تاأبني  �لبالد يف مر��شم  وع�شر�ت �لآلف من �شكان 

ملعب كرة قدم يف �شويتو �لثالثاء �ملا�شي.

•• بريوت-يو بي اأي:

�ل�شبت  ليتا  �أن��ري��ك��و  �لي��ط��ايل  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أج���رى 
م��ب��اح��ث��ات م��ع رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة مي�شال 
�شليمان ح���ول �ل��ع��الق��ات ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن و�لأو����ش���اع يف 
�ملنطقة �لذي و�شل �لليلة قبل �ملا�شية يف زيارة ر�شمية 
�جلمهورية  رئي�س  �ىل  بالجتماع  مباحثاته  لبنان  �ىل 
�لذي  ليتا،  �إن  ر�شمي  م�شدر  وق���ال  �شليمان.  مي�شال 
و�شل �إىل لبنان �أجرى �ليوم حمادثات مفيدة وبناءة مع 
�شليمان، تناولت �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين وتطور 
�أنهما �شدد� على  �مل�شدر  . و�أ�شاف  �ملنطقة  �لو�شاع يف 
�حلاجة �مل�شتمرة لتوفري دعم دويل قوي ومن�شق للبنان 
و�لقو�ت  �لقت�شاد  ودعم  �ل�شتقر�ر  تعزيز  جمالت  يف 
مع�شلة  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ق��ائ��م  و�جل��ه��د  �للبنانية  �مل�شلحة 

�لالجئني �ل�شوريني يف لبنان . ويف مو�شوع �لالجئني 
�لتز�م  �أهمية  على  �جلانبان  �أك��د  لبنان  �ىل  �ل�شوريني 
لبنان  وطالب   . �لع��ب��اء  تقا�شم  مبد�أ  �ل��دويل  �ملجتمع 
��شت�شافة  �أعباء  �لدويل بدعمه ماديا ملو�جهة  �ملجتمع 
�كر من 800 �لف لجئ �شوري �ليه ومن جهة ثانية 
دعم  �أهمية  على  �شدد�  و�شليمان   ليتا  �إن  �مل�شدر  ق��ال 
قدر�ت �مل�شلحة �للبنانية ب�شفتها موؤ�ش�شة جت�شد وحدة 
و�أ�شار  �لم��ن  على  �ملحافظة  وتتكفل  بامتياز  �ل��دول��ة 
لرفع  �يطاليا  با�شتعد�د  رحب  �شليمان   �أن  �إىل  �لبيان 
جمايل  يف  وبخا�شة  �للبناين،  للجي�س  دعمها  م�شتوى 
�لتدريب وتقدمي �خلرة �لع�شكرية، وعر عن تقديره 
لدعم  روم���ا  دويل يف  م��وؤمت��ر  بتنظيم  �ي��ط��ال��ي��ا  ل��ق��ر�ر 
قدر�ت �لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية، بالتن�شيق مع منظمة 

�لمم �ملتحدة ولبنان .
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عربي ودويل
جلنة �أممية تطالب �إير�ن �الإفر�ج عن �أمريكي ��شتدعاء م�شرف للمحاكمة بتهمة �خليانة 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

دعت جلنة تابعة لالمم �ملتحدة �ير�ن على �طالق �شر�ح مو�طن �مريكي م�شجون بتهمة �لتج�ش�س وقالت �ن حماكمته ل تتما�شى مع معايري 
�لعد�لة �لدولية و�نتقدت جمموعة �لعمل �ملخت�شة بالتوقيف �لتع�شفي مبجل�س حقوق �لن�شان �لتابع لالمم �ملتحدة، �ير�ن لعدم توجيهها 
�لتهام لمري حكمتي ل�شتة ��شهر بعد توقيفه يف �آب-�غ�شط�س 2011 وعدم �ل�شماح ملحاميه مبقابلته �شوى لفرتة ق�شرية وعدم �ل�شماح لهم 
بالو�شول �ىل ملف �لق�شية وقالت �للجنة �ن عدم �حرت�م �ير�ن للمعايري �لدولية يف �لق�شية هو من �خلطورة بحيث يعطي منع �حلرية عن 
�ل�شيد حكمتي طابعا تع�شفيا . و��شافت �ن جمموعة �لعمل تعتقد �نه مع �لخذ بعني �لعتبار كافة �لظروف �ملحيطة بالق�شية، فان �حلل 
�ملنا�شب يكون باطالق �شر�ح �ل�شيد حكمتي و�عطائه حق �لتعوي�س مع وجوب �لنفاذ . وقال �لتقرير �ن �ير�ن �ملوقعة على �مليثاق �لدويل 
�آب �غ�شط�س �ملا�شي و�ر�شل يف �و�خر  للحقوق �ل�شيا�شية و�ملدنية، مل ت�شتجب للطلب منها �لتعليق على �ملو�شوع و�شدر تقرير �للجنة يف 
ت�شرين �لثاين نوفمر �ىل ��شرة حكمتي �لتي بدورها �ر�شلته موؤخر� لوكالة فر�ن�س بر�س جمموعة �لعمل متخ�ش�شة بالتحقيق يف حالت 
�لتوقيف �لتع�شفي يف �نحاء �لعامل بالتعاون مع �حلكومات لكنها ل متتلك �شلطة تطبيق �آر�ئها. وحكمتي �ملولود يف �لوليات �ملتحدة لبوين 

�ير�نيني خدم يف قو�ت �ملارينز �لمريكية وكان متعاقد� خا�شا قدم خدمات ترجمة. وت�شر ��شرته على �نه ذهب �ىل �ير�ن لزيارة �قاربه.

•• ا�سالم اباد-وكاالت:

�ل�شابق  �لرئي�س  خا�شة  باك�شتانية  حمكمة  ��شتدعت 
كانون  دي�شمر   24 �أمامها يف  للمثول  برويز م�شرف 
�لأول �جلاري ملحاكمته بتهمة �خليانة ووجهت �لتهمة 
مل�شرف 70 عاما لفر�شه حالة �لطو�رئ و�إلغائه �لعمل 
�إعادة  للنظر يف  �لعليا  �ملحكمة  �نعقاد  بالد�شتور قبيل 
باك�شتانية  �إع��الم  و�شائل  وقالت   2007 عام  �نتخابه 
�إن �ملحكمة عقدت �أوىل جل�شاتها �جلمعة يف �لعا�شمة 
�ملوؤبد  �أو �ل�شجن  �أباد، ويو�جه م�شرف �لإع��د�م  �إ�شالم 

يف حال ثبوت �إد�نته.

للجي�س  �شابق  قائد  �أن يحاكم  �لأوىل  �ملرة  وتعد هذه 
بتهمة �خليانة يف باك�شتان �لتي �شهدت ثالثة �نقالبات 

ع�شكرية منذ ��شتقاللها عام 1947.
�ل�شلطة  على  ��شتيالئه  منذ  باك�شتان  م�شرف  وحكم 
1999 وحتى �لإطاحة به عام  بانقالب ع�شكري عام 
2008 وبعد �أربع �شنو�ت ق�شاها باملنفى �لطوعي عاد 
�أن��ه �شري�شح  و�أع��ل��ن  �ملا�شي  �آذ�ر  م��ار���س  ب��الده يف  �إىل 

نف�شه يف �لنتخابات.
غري �أنه ما لبث �أن و�شع قيد �لقامة �جلرية ب�شاأن 
عدد من �لتهم �ملوجهة �إليه منها ق�شية �غتيال رئي�شة 

�لوزر�ء �ل�شابقة بينظري بوتو نهاية 2007.

�ليمن يوؤكد ��شتهد�ف قياد�ت للقاعدة يف غارة�شكان �أور�نيا: مل نذرف �لدمع على مانديال
••اأورانيا-وكاالت:

م���ن �أه�����م �ل��ق�����ش��اي��ا �ل���دول���ي���ة �لتي 
�م�س  �لريطانية  �ل�شحف  تناولتها 
�ل�شكان  ب��ع�����س  ف��ع��ل  ردود  �ل�����ش��ب��ت، 
�جلنوب  �ل��زع��ي��م  وف���اة  جت��اه  �لبي�س 
�أف���ري���ق���ي ن��ي��ل�����ش��ون م���ان���دي���ال، كما 
زعيم  يونغ هو عمة  دور  حتدثت عن 
�إع�����د�م زوجها  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، يف  ك��وري��ا 
�ل��ث��اين يف �لبلد  �ل����ذي ي��ع��د �ل��رج��ل 
و�أ���ش��د�ء ذل��ك ب��ني �خل���ر�ء، وكذلك 
تنفيذ حكم �لإعد�م مبعار�س �إ�شالمي 

يف بنغالدي�س وتبعاته.
�ل���ش��ت��ع��د�د�ت لدفن جثمان  ويف ظ��ل 
نيل�شون  �أف��ري��ق��ي  �جل���ن���وب  �ل��زع��ي��م 
م��ان��دي��ال �ل����ذي ح��ظ��ي ب��ت��اأب��ني دويل 
جنوب  يف  �لبع�س  ز�ل  م��ا  ت��اري��خ��ي، 
فيه  ي��ج��دون  ل  �لبي�س  م��ن  �أفريقيا 
�لعي�س  وي��ف�����ش��ل��ون  ت��اري��خ��ي��ا،  ب��ط��ال 

بعيد� عن �ل�شود.
�إندبندنت  ذي  �شحيفة  كتبت  ف��ق��د 
تقرير� حتت عنو�ن مل نذرف �لدمع 
جمرد  ف��ه��و  م��ان��دي��ال،  نيل�شون  ع��ل��ى 
ع���دو ق���د ���ش��ق��ط ، وه���ي م��ق��ول��ة عر 
�أقامها  �لتي  �أور�نيا  بلدة  �شكان  عنها 
�أنف�شهم  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق��ون  م���ن  ب��ع�����س 
�لعا�شمة  م��ن  بالقرب  �لأف��اري��ك��ان��رز 
�ل�شحيفة  وت���ل���ف���ت  ج���وه���ان�������ش���رغ. 
�لنظر �إىل �أنه رغم زعم �ل�شكان باأنهم 
ي�شمحون لل�شود بالقدوم �إىل بلدتهم 
�أر����س خا�شة عام  �أقاموها على  �لتي 
1991 فقد �ت�شح �أنه مل يكن هناك 

•• �سنعاء-رويرتز:

قال �ليمن �إن مت�شددين كبار� من 
تنظيم �لقاعدة ��شتهدفو� يف غارة 
حمافظة  يف  �خلمي�س  ي��وم  ج��وي��ة 
بيان  �أول  ه���و  وه�����ذ�  �ل��ب��ي�����ش��اء.. 
ح��ك��وم��ي ع���ن �ل���و�ق���ع���ة �ل��ت��ي قال 
�أ�شفرت  �إن��ه��ا  حمليون  م�شوؤولون 
ك��ان��و� يف  �شخ�شا   15 م��ق��ت��ل  ع��ن 

طريقهم �إىل حفل زفاف.
وذكر م�شوؤولون حمليون �أن قافلة 
حفل �لزفاف تعر�شت للق�شف يف 
غارة جوية يوم �خلمي�س يف جنوب 
�ليمن بعد �لعتقاد بطرق �خلطاأ 
كما  �ل��ق��اع��دة  لتنظيم  قافلة  �إن��ه��ا 

�أ�شيب خم�شة �أ�شخا�س �أي�شا.
�ل��ب��ي��ان �حل��ك��وم��ي م�شاء  و����ش���در 
حفل  �إىل  ي�����ش��ر  ومل  �لأول  �م�����س 
�لزفاف �أو �شقوط �شحايا مدنيني 
�شباأ  �ليمنية  �لأنباء  وكالة  ونقلت 
�لأمنية  �ل��ل��ج��ن��ة  يف  م�����ش��وؤول  ع��ن 
تنفيذ  مت  �ل��ب��ي��ان  يف  ق��ول��ه  �لعليا 
�ل�شاعة  ح������و�يل  ج���وي���ة  ����ش���رب���ة 
يوم  ع�شر  م��ن  و�لن�شف  �ل��ر�ب��ع��ة 
تخ�س  �شيارة  ��شتهدفت  �خلمي�س 

�أحد قياد�ت تنظيم �لقاعدة. 
�ل�����ش��ي��ارة كان  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أ����ش���اف 
ع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا ع������دد م����ن ق����ي����اد�ت 
من  تعد  �ل��ت��ي  �لتنظيم  وعنا�شر 
لعدد  خططت  �لتي  �لقياد�ت  �أه��م 

�أي رجل �أ�شود خالل زيارة �ل�شحيفة 
كاريل  وي��ق��ول  �ل��ع��م��ال.  ���ش��وى بع�س 
�أور�نيا  رئ��ي�����س ح��رك��ة  ب��و���ش��وف وه���و 
وجنل موؤ�ش�شها و�جهنا وفاة مانديال 
ب��ع��ي��ون ج���اف���ة و�لح��������رت�م �ل������الزم ، 
�ل���ن���و�ح���ي نرى  ب��ع�����س  و�أ�����ش����اف يف 
مانديال عدو� قد �شقط ويف مو�شوع 
�آخرن كتبت �شحيفة ذي �إندبندنت �أن 
رئي�س كوريا �ل�شمالية كيم جونغ �أون 
�إع��د�م زوج  �أم��ر  �أول  �أ�شدر  �ل��ذي  هو 
�ل��ذي يعتر  �شونغ ثايك  عمته جانغ 

�لتي  �لإره����اب����ي����ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  رج��ال  ��شتهدفت 
و�ملن�شاآت  و�مل����و�ط����ن����ني  و�لأم��������ن 

و�مل�شالح �حليوية للبالد. 
من  كبري  حكومي  م�����ش��وؤول  وق���ال 
حمافظة �لبي�شاء �ل�شبت �إن وفد� 
يف  ق��ب��ائ��ل  ب�شيوخ  �ل��ت��ق��ى  حكوميا 
�مل��ن��ط��ق��ة وت��ع��ه��د ب���اج���ر�ء حتقيق 
�حلكومة  �إن  وق����ال  �ل���و�ق���ع���ة.  يف 
�إذ�  ت��ع��ه��دت ب��ت��ع��وي�����س �ل��ع��ائ��الت 

�لرجل �لثاين يف �لنظام ولكن بع�س 
�مل�شادر �أكدت لحقا �أن كيم يونغ هو 
�لقر�ر  �تخاذ  يف  دور�  لعبت  �لتي  هي 

باإعد�م زوجها جانغ �شونغ ثايك.
وكانت وكالة �لأنباء �لكورية �ل�شمالية 
زوج  �أن  �جلمعة  ذك���رت  ق��د  �لر�شمية 
عمة زعيم �لبالد، �أعدم يف وقت مبكر 
�أن حكمت عليه  �ل��ي��وم بعد  ذل��ك  م��ن 
بالإعد�م،  خا�شة  ع�شكرية  حمكمة 

وقد و�شفته �لوكالة باخلائن .
�لإعد�م  عملية  �إن  �ل�شحيفة  وتقول 

�لقتلى  بع�س  �أن  �لتحقيق  �أو���ش��ح 
�لوليات  �مل��دن��ي��ني. و���ش��ع��دت  م��ن 
�مل��ت��ح��دة �ل��ه��ج��م��ات ب��ط��ائ��ر�ت بال 
�شد  حملة  �شمن  �ليمن  يف  طيار 
�لعرب  جزيرة  يف  �لقاعدة  تنظيم 
�أن�شط  و����ش��ن��ط��ن  ت��ع��ت��ره  �ل�����ذي 
�لوليات  وتقر  �لتنظيم.  �أجنحة 
�مل��ت��ح��دة ب��ا���ش��ت��خ��د�م ط���ائ���ر�ت بال 
�لرئي�شي  �مل��ع��ق��ل  �ل��ي��م��ن  يف  ط��ي��ار 
�لقاعدة يف جزيرة �لعرب  لتنظيم 

�مل�شتويات  �أع���ل���ى  ع��ل��ى  ت��ط��ه��ري  ه���ي 
و�لده  م��ن  �ل�شلطة  �أون  ت���ويل  م��ن��ذ 
2011 وتنقل  �إي���ل ع���ام  ك��ي��م ج��ون��غ 
ميلك  مل  �أون  �إن  قولهم  خ���ر�ء  ع��ن 
قريبه  �إز�ح���������ة  ����ش���وى  �آخ������ر  خ����ي����ار� 
�أن ينتقل  �أر�د  �إذ� ما  �ملتنفذ و�لفا�شد 
م��ن م��رح��ل��ة �لدع�����اء ب��ال��زع��ام��ة �إىل 
قبل  ه��ذ�  يتحقق  ول��ن  �لدكتاتورية، 
من  �ل��ك��ب��ري  �ل��ع��دد  م��ن  يتخل�س  �أن 
�حلر�س �لقدمي �لذين تبلغ �أعمارهم 

ما بني �ل�شتيانيات و�ل�شبعينيات.

�لهجمات.  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ق  ل  ل��ك��ن��ه��ا 
ر�يت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  وذك�����رت 
يف  �لن�شان  بحقوق  �ملعنية  ووت�س 
تقرير يف �أغ�شط�س �آب �أن �لهجمات 
�ل�شاروخية �لأمريكية �أودت بحياة 
ع�شر�ت �ملدنيني يف �ليمن. وكانت 
من  �لإثنني  ي��وم  �أطلقت  �شو�ريخ 
ط��ائ��رة �أم��ري��ك��ي��ة ب��ال ط��ي��ار قتلت 
كانو�  �لأق��ل  على  �أ�شخا�س  ثالثة 

ي�شتقلون �شيارة يف �شرق �ليمن.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

�أمام  �مل��و�ط��ن��ون  فيه  ينحني  بلد  يف 
متاثيل �شّماء من �لذهب �أو �لرونز 
ويحت�شن  �حلاكمة،  �لأ�شرة  لزعماء 
�أكر من ثالثني �ألف ن�شب تذكاري 
ملوؤ�ّش�س �ل�ّشاللة كيم �يل �شونغ، ويف 
بلد �أ�شّر قادته على �أن يدخل �لقرن 
�شتالينّية  بروؤية  و�لع�شرين  �لو�حد 
م���اوي���ة ل��ل��ح��ك��م ت��خ��ّل��ى ع��ن��ه��ا حتى 
�أ�شحابها، يف مثل هذ� �لبلد �ملو�شدة 
�أب��و�ب��ه على �ل��ع��امل �خل��ارج��ي، يبدو 
�نه ل مكان ملقولة �لعفو عند �ملقدرة 
، و�ن روح مانديال مل متّر من هناك، 
و�ن م��ف��ه��وم �ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ّرح��م��ة ل 
ُت�����ش��ع��ف ح��ت��ى �أف�����ر�د �لأ�����ش����رة. نعم، 
ل رح���م���ة ح��ت��ى م���ع �لأ������ش�����رة، ذ�ك 
�إعد�م  م��ن  �لأول  �ل�شتخال�س  ه��و 
�لرئي�س �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ 
تيك،  �شونغ  ج��ان��غ  عّمته  زوج   ، �أون 
�شاحب �لّنفوذ �لقوي، و�لذي ُيعتر 
جرميته:  �لنظام.  يف  �لثاين  �لرجل 
لالإطاحة  م��وؤ�م��رة  وت��دب��ري  �خليانة 
بحما�س  �لت�شفيق  وعدم  باحلكومة، 
وعرقلة  �حل��زب��ي��ة،  �لج��ت��م��اع��ات  يف 
�إجن�����از ع��م��ل م���ن �ل��ف�����ش��ي��ف�����ش��اء على 

�شرف �لزعيم يف �أحد �مل�شانع. 
�أّم�����ا �ل��ر���ش��ال��ة �مل��وج��ه��ة م���ن خالل 
�إع���د�م���ه ف��ه��ي ت��ق��ول ب��و���ش��وح : هذ� 
�شخ�س  ك�����ّل  ي��ن��ت��ظ��ر  وم�����ا  م�����ش��ري 
�أون ح��ت��ى و�ن  ك��ي��م ج��ون��غ  ي��ع��ار���س 
ك�����ان م����ن ح����ز�م����ه �ل���ع���ائ���ل���ي..! ول 
 ، تيك  �شونغ  ت�شانغ  �إع����د�م  �أّن  �شك 
�لع�شر�ت  �إب��ع��اد  �آل��ّي��ا  عليه  �شيرتّتب 
�لعاملني معه يف حزب  �ملئات من  �أو 
و�لولء  �خلوف  من  و�ملزيد  �لعمال، 

يف �شفوف �لقياد�ت �لأخرى.

ماذا وراء ت�شفية 
رجل الكوالي�س؟

هذه  �أّن  �ل��غ��ري��ب��ة  �مل���ف���ارق���ات  وم����ن 

�إ�شالحيا  كونه  ب�شمعة  يتمتع  �لعم 
�لُعملة ل  ه��ذه  �أن  �لرغم من  ، على 
تذهب بعيد� يف كوريا �ل�شمالية لأنها 
ُيعتر  وك���ان  ممكنة.  غ��ري  بب�شاطة 
جهة  �إىل  با�شتمر�ر  ينظر  ك�شخ�س 
�لإ�شالحات �جلارية يف �ل�شني �أكر 
من �شابقيه، ومن هذه �لّز�وية رمّبا 
 ، �لنظام  يف  �ملحافظني  �شحية  ك��ان 
ي�شيف  �أن  قبل  ريغولو،  بيري  يقول 
ك���ان ���ش��خ�����ش��ّي��ة، مي��ك��ن �ل���ق���ول، �أنها 
�أر�دت �أن حتلحل �خلطوط وحتركها 
ولو قليال، فاعتماد نف�س �ل�شيا�شة يف 
كوريا �ل�شمالية يف كل �لعهود مل تكن 

لة . كاأ�شه �ملف�شّ
�رت�����ب�����ط ������ش����م ج����ان����غ ����ش���ون���غ تيك 
لإ�شالحات  مبحاولت خجولة جد� 
�ق��ت�����ش��ادي��ة مل ت��ت��ّم م��ت��اب��ع��ت��ه��ا ومل 
ُت�شتكمل، ويف هذ� �ل�شياق ي�شري بيري 
ي��رز من  ت��اأث��ريه مل  �أّن  �إىل  ريغولو 
خالل �لإقد�م على �إ�شالحات كرى، 
ولكن كان هناك منذ �شهرين ، قر�ر 
�ل�شمالية  �ل��ك��وري��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  م��ن 
ي��ق�����ش��ي ب��ت��م��ك��ني ���ش��رك��ة خم���ت���ارة يف 
�لبالد،  كل حمافظة من حمافظات 
�إد�رة  �ل�شتقاللية يف  �ملزيد من  من 
�أو  �أعو�نها، و�ملنتجات �لتي ت�شرتيها 
�لقر�ر  ه��ذ�  يحمل  مل  و�إن  تبيعها. 
ب��و���ش��وح ت��وق��ي��ع ج��ان��غ ���ش��ون��غ تيك 
، ف��ع��ن��دم��ا ن��ك��ون �ل���رج���ل �ل���ث���اين يف 
�ل��ن��ظ��ام وم��ك��ّل��ف مب�����ش��اع��دة �لرجل 
ميكننا   ، �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  �لأول 
هذ�  ور�ء  ك��ان  �أن��ه  بُي�شر  نت�شور  �أن 
�مل�شروع ، لأّن��ه ما كان �أن ميّر �إذ� ما 

عار�شه.

ب���اح���رت�م �ل�����ش��ني ، �ل��ت��ي ت���رى فيه 
تعميق  يف  ترغب  معتدلة  �شخ�شّية 
�ل����ع����الق����ات ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن وف���ك���رة 
�شادرة  �لأرج���ح  على  منه  �لتخل�س 
�أو����ش���اط �مل��ح��اف��ظ��ني يف �جلي�س  ع��ن 
عالقة  لوجود  يتحّم�شون  ل  �لذين 

تبعّية مع بكني.
يف  و��شحا  ك��ان  �ل�شيني  و�ل���ش��ت��ي��اء 
�لعديد  ج�����ّر�ء  �لأخ������رية  �ل�����ش��ن��و�ت 
 ( �ل�شمالية  �لكورية  �مل��غ��ام��ر�ت  م��ن 
�ل��ن��ووي��ة وق�����ش��ف جزيرة  �ل��ت��ج��ارب 
يونبيونغ �لكورية �جلنوبية ، �لخ ( .

�نعطاف  ف��م��ع  ذل�����ك،  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�آ�شيا،  ب��اجت��اه  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ع��ق��ي��دة 
فاّن مثل هذه �لأحد�ث تلقي بظالل 
�ل�شّك على �ملدى �لق�شري و�ملتو�شط 
�لدولة  ه���ذه  ���ش��ي��ا���ش��ات  ب��خ�����ش��و���س 
�لنووية غري �مل�شتقرة، و�ل�شتفز�زّية 
مبا   ، حركتها  توّقع  ميكن  ل  و�لتي 
يّرر جهود� �أمريكية �كر وح�شورها 
�لّد�ئم يف �ملنطقة، وهذ� بال �شّك، لن 

يعجب بكني ولن يروق لها. 
�أّما �شيول، �لتي �أعربت عن قلقها بعد 
�لإعالن عن �إعد�م عّم غرميها ، فان 
ما حدث دليل على وح�شّية ل تب�ّشر 
�حل���و�ر  ل���ش��ت��ئ��ن��اف  بالن�شبة  ب��خ��ري 
�لناحية  م��ن  )وه��م��ا  �لكوريتني  ب��ني 
ز�لتا يف حالة ح��رب مبا  �لنظرية ل 
بعد  �شالم  �تفاق  �أي  توّقعا  �أّنهما مل 
حرب عام 1950-1953( وُيتوّقع 
ح���دوث ت���وّت���ر�ت ح��دودي��ة ج��دي��دة ، 

و��شتعر��س جديد للقّوة.
ن��ف�����س �ل�������ش���ع���ور، ي���ن���ت���اب �ل����ولي����ات 
�أن هذ�  ذل���ك  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �مل��ت��ح��دة 
�شد�ه  بال�شرورة  له  �ملحلي  �حل��دث 
وت���د�ع���ي���ات���ه �ل���دول���ّي���ة، خ��ا���ش��ة مع 
�لثانية  �ل�شنوية  �ل��ذك��رى  �ق����رت�ب 
ُي�شتبعد  ول  �ي���ل،  ج��ون��غ  كيم  ل��وف��اة 
�ملنا�شبة  ه��ذه  يف  ي��ان��غ  بيونغ  �إق����د�م 
�لأيام  يف  ن��ووي��ة  �إج���ر�ء جتربة  على 

�لقادمة.

�إذ  معلنة،  كانت  �ل��دم��وي��ة  �لقطيعة 
مت ت�شوير عملية �عتقاله وبّثها عر 
�لتلفزيون و�إعالن وفاته، هو �لرجل 
يف  يناور  و�أن  �لكو�لي�س  �عتاد  �ل��ذي 

ظّل زعماء كوريا �ل�شمالية.
ك��ان ي�شعب معرفة �حلقيقة يف  وملّ��ا 
و�نغالقا  غمو�شا  �لأك���ر  ُي��ع��ّد  بلد 
�ل��ع��دي��د من  ت�����د�ول  �ل���ع���امل، مّت  يف 
�لتنظيف  عملّية  لترير  �لفر�شيات 
هذه على ر�أ�س �لدولة : عدم �ن�شجام 
مع �جلي�س، �شر�عات نفوذ �أو خالف 

�شيا�شي. 
�لباحث  ح�����ش��ب   ، �حل��ق��ي��ق��ة  ول���ك���ن 
جملة  مدير  ريغولو  بيري  �لفرن�شي 
�لتاريخ  ومعهد   ، و�حلريات  �لتاريخ 
�ل�شوؤون  يف  و�خل���ب���ري  �لج��ت��م��اع��ي 
ملجلة  ت�شريح  �ل�شمالية، يف  �لكورية 
قد  �لفرن�شية،  �ب�شرفاتور  لونوفال 
لقد   : بكثري  ذل��ك  م��ن  �أب�شط  تكون 
يف  تطهري  عمليات  د�ئما  هناك  ك��ان 
تاريخ �لدولة �ل�شيوعية �أو يف حزبها 

�ل�شيوعي �حلاكم.
د�ئما  يتخّل�شون  �ل��دول  تلك  فقادة   
تقا�شم  يف  ي���رغ���ب���ون  �ل����ذي����ن  م����ن 
�ل�����ش��ل��ط��ة م���ع���ه���م، ك�����ان ذل�����ك حال 
�ل���زع���ي���م �ل�����ش��وف��ي��ات��ي ���ش��ت��ال��ني مع 
، وتروت�شكي  ، وزينوفييف  كامينيف 
بولغانني  م���ع  خ���رو����ش���وف  وح�����ال   ،
�لزعيم  حالة  �أي�شا  و  وكغانوفين�س، 
�ل�شيني ماو مع بع�س رفاقه وي�شري 
�أّن���ن���ا �أم���ام  �ل��ب��اح��ث �ل��ف��رن�����ش��ي، �إىل 
جمموعة  ن��و�ج��ه  �ل�شمالية،  ك��وري��ا 
و�لّطارئة  �ملتحّولة  �ل��ت��اأوي��الت  م��ن 
�لعالمة  من  �شكل  �لوقت  نف�س  ويف 

�لثابتة و�لّناظمة، فالرجل �لأول يف 
مطلقة  �أحادّية  �شلطة  ميثل  �لنظام 
�أّي �شخ�س  �لتخّل�س من  متّكنه من 

يحاول تقا�شم �ل�شلطة معه.
يف حني �عتر حملّلون �آخرون، �أّن ما 
حدث هو عنو�ن من عناوين تكري�س 
م�شريين  �أون،  ج��ون��غ  ك��ي��م  ���ش��ل��ط��ة 
كيم  وف��اة  بعد  �لأوىل  �ل�شنة  �أّن  �إىل 
 )2011 دي�شمر   17( �ي��ل  جونغ 
كانت �شنة �ملر�قبة و�ملالحظة، حيث 
�لنظام  ك��ان  ما  �إذ�  �ملر�قبون  ت�شاءل 
�شي�شمد ويبقى على قيد �حلياة بعد 

رحيله.
وكان عام2013، �شنة توطيد �ركان 
ن��ظ��ام م��ا بعد كيم ج��ون��غ �ي���ل، حيث 
�شلطته.  �أون  جونغ  كيم  �بنه  ك��ّر���س 
باملائة   50 ح�����و�يل  ����ش��ت��ب��دل  ف��ق��د 
وهي  وك����و�دره،  �جلي�س  �شباط  م��ن 
طريقة �عتمدها لتفادي ترك جمال 
كبري للقد�مى و�مل�شّككني يف قدر�ته، 
�إع��د�م عّمه ومر�شده ، �لذي  ويتنّزل 
�شعود  على  ُي�شرف  �أن  ُيفرت�س  كان 
�ل��ّزع��ي��م �ل�����ّش��اب، و�ل����ذي ي��اأت��ي قبل 
�لثانية  �ل�شنوية  �ل��ذك��رى  م��ن  �أّي���ام 
لوفاة كيم جونغ �يل، يف نف�س منطق 
�أوح���د  ك��زع��ي��م  �ب��ن��ه  ت��ر���ش��ي��خ �شلطة 

للبالد.
ويعتقد هوؤلء، �أّن ت�شانغ �شونغ تيك 
ر�ف�شني  ت��ه��دي��د�،  ي�����ش��ّك��ل  ي��ك��ن  مل 
�لنظام  ب��ه��ا  ت���ق���ّدم  �ل���ت���ي  �لأ����ش���ب���اب 
ل��ت��ري��ر �إع���د�م���ه، م��وؤك��دي��ن �ن���ه مل 
�ن��ق��الب يف كوريا  ب��د�ي��ة  يكن ه��ن��اك 
�ل�شمالية فهل حّقا كان جانغ �شونغ 

تيك، طموحا؟

ال�شني تخ�شر رجلها 
ه����ذ� �لل���ت���ف���ات �إىل جت��رب��ة �جل����ارة 
�لكرى، وهذ� �لهوى �ل�شيني �لذي 
 ، �ل�شني  رج��ل  لقب  �أورث����ه  ي�شكنه، 
وكان يحمل �أمل حقن �لنظام بجرعة 
ح �مل��وؤّرخ و�لباحث يف  لر�لّية. ويو�شّ
جامعة �إيك�س مر�شيليا وع�شو معهد 
بحوث جنوب �شرق �آ�شيا يف مر�شيليا، 
 ، �ل��و�ق��ع  �لكثري يف  يعني  ه��ذ� ل  �أّن 
�ل�شيني  �لنموذج  يجذبك  �أن  ميكن 
مبا�شرة  م��رت��ب��ط��ا  ت���ك���ون  �أن  �أّم�������ا 
فهناك  �ل�شني،  يف  �حل��اك��م  باجلهاز 

خطوة كبرية بني �حلالتني..! .
فهل كان �إعد�مه ر�شالة موجهة �إىل 
حليفها  عن  بنف�شها  ن��اأت  �لتي  بكني 
�لتقليدي؟ وهل خ�شرت بكني �لرجل 

�لذي كان مُيكنها �لتحاور معه ؟ 
يف  طويلة  ف��رتة  منذ  يئ�شت  �ل�شني 
�إم��ك��ان��ي��ة ���ش��ري ك��وري��ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة يف 
�لطريق �ل�شوّي ، يقول �لباحث بيري 
�أجندتها  متلك  يانغ  بيونغ  ريغولو، 
�خلا�شة ، و�أ�شا�شا ما يتعلق بال�شالح 

�لنووي �لذي ي�شكل قوة ردع .
وه�����ذ� ُي���زع���ج ب��ك��ني �ل���ت���ي ت���ري���د �أن 
مو�تية  و  هادئة  �ملنطقة  ه��ذه  تكون 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار �ل���غ���رب���ي و�ل���ي���اب���اين ، 
ميلكون  ل  �ل�شينيني  �ل��ق��ادة  ول��ك��ن 
ه��ام�����ش��ا ك���ب���ري� ل��ل��م��ن��اورة ، ف��ه��م ل 
�مل�شاعد�ت  حنفّية  قطع  ي�شتطيعون 
كوريا  �شقوط  ت�شجيع  ول ميكنهم   ،
�شيرتّتب  �ل���ذي  �لأم����ر   ، �ل�شمالية 
�ملتحدة وكوريا  �لوليات  عنه خدمة 

�جلنوبية..!
يحظى  تيك  �شونغ  ت�شانغ  ك��ان  لقد 

اإ�شالحي يف وكر
 من املحافظني

�ل���رج���ل د�ئ���م���ا يف �لظل،  ل��ع��ب  ل��ئ��ن 
فقد كان يعرف باأنه زوج �شقيقة كيم 
جونغ �يل ونائب رئي�س جلنة �لدفاع 
�ل��وط��ن��ي �ل��ت��ي ت��ع��ت��ر ه��ي��ئ��ة �لقر�ر 
و�ختري  �ل���ب���الد،  يف  ن���ف���وذ�ً  �لأك�����ر 
مر�شد� ومر�فقا للزعيم �ل�شاب كيم 
خلفاً  �حل��ك��م  توليه  منذ  �أون  ج��ون��غ 
ل��و�ل��ده كيم ج��ون��غ �ي���ل، وظ��ه��ر �إىل 
�لإع��الم يف  �لّزعيم يف و�شائل  جانب 

منا�شبات عديدة.
وك����ان ج��ان��غ ���ش��ون��غ ت��ي��ك ق���د ز�د يف 

�لدماغية  �جللطة  بعد  نفوذه  ب�شط 
�ل��ت��ي �أ����ش���اب���ت ك��ي��م ج��ون��غ �ي����ل عام 
ثالث  بعد  وفاته  �ثر  ثم   ،  2008

�شنو�ت .
�لكتو�ء  على  معتاد  فهو  ذل��ك  وم��ع 
ب����ن����ار �ل���ت���ط���ه���ري: ف���ق���د �أُق�����ي�����ل من 
منا�شبتني،  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة  �حل���ي���اة 
�نه  ،غ��ري   2003 و   1978 ع��ام��ي 
�لباب  م���ن  �ل����ع����ودة  د�ئ���م���ا يف  جن���ح 
هامة،�إل  منا�شب  ل��ت��ويّل  �لأم��ام��ي 
�أّن  فه����ل  �أون  جونغ  كيم  نظام  حتت 
��شتياء  �أث��ارت  �ملر�شد  �أيديولوجيته 

�لزعيم �ل�شاب ؟

خلفّيات الّتطهري يف كوريا ال�شمالية

ني! �ملر�شد جانغ �شونغ تيك.. رجل �لظّل.. رجل �ل�شّ

جاجن �شوجن تيك 

كيم يوجن �ون

ر�شالة ترويع وترهيب وتاأكيد ل�شلطة رجل و�حد
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العدد 10970 بتاريخ 2013/12/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم كال�شك 

رخ�شة رقم:CN 1188127 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فاهم حممد زيد �شعيد زيد �ل�شحي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد عبيد حممد عبيد مرميان �لعامري
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10970 بتاريخ 2013/12/15   

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

للهو�تف �ملتحركة - فرع 4
رخ�شة رقم:CN 1058412-4 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                                           
بتاريخ :2012/5/10 �ملودعة حتت رقم :173388 

با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    
وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�و  �لفلني  �و  �مل�شنوعة من �خل�شب  �خ��رى(  �ل��و�ردة �شمن فئات  �لث��اث و�ملر�يا و�لر�ويز �ل�شناف )غري 
�و ق�شر  �و عظم �حل��وت  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لقرون  �و  �ل�شف�شاف  �و  �و �خليزر�ن  �لغاب 

�ل�شمك و�ملحار �و �لكهرمان �و �ل�شدف �و رغوة �لبحر �و �ل�شلولويد �و مما يقوم مقام تلك �ملو�د .
و�لو�قعة يف �لفئة:20

مائل  خط  وحتتها  �بي�س  مائل  بحرف  مكتوبة  �لالتيني  باحلرف   Valentini كلمة  �لعالمه:  و�شف 
�بي�س ويليه كلمة BIANCO باحرف لتينية كبرية متباعدة باللون �لبي�س مع خلفية زرقاء.    

�ل�شرت�طات: 
على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                                           
بتاريخ :2012/5/10 �ملودعة حتت رقم :173387 

با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    
وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�ملن�شوجات �غطية �لفر��س و�ملو�ئد �ل�شناف �ملن�شوجة غري �لو�ردة �شمن فئات �خرى .

و�لو�قعة يف �لفئة:24
و�شف �لعالمه: Artex وهي كلمة مركبة من كلمتني �لوىل )Art( وتعني فن و�لثانية )Tex( وهي 
خمت�شر لكلمة Textile وتعني �لقما�س وبالتايل فان �ملعنى �لكامل لكلمة Artex تعني فن �لقما�س .    

�ل�شرت�طات: 
على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                         
                  

بتاريخ :2012/7/2 �ملودعة حتت رقم :176146 
با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    

وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�ملن�شوجات �غطية �لفر��س و�ملو�ئد �ل�شناف �ملن�شوجة غري �لو�ردة �شمن فئات �خرى .
و�لو�قعة يف �لفئة:24

و�شف �لعالمه: كلمة Fashion باللغة �لجنليزية مطبوعة بحروف مائلة .    
�ل�شرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                                           
بتاريخ :2012/5/10 �ملودعة حتت رقم :173389 

با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    
وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�ملن�شوجات �غطية �لفر��س و�ملو�ئد �ل�شناف �ملن�شوجة غري �لو�ردة �شمن فئات �خرى .

و�لو�قعة يف �لفئة:24
مائل  خط  وحتتها  �بي�س  مائل  بحرف  مكتوبة  �لالتيني  باحلرف   Valentini كلمة  �لعالمه:  و�شف 

�بي�س ويليه كلمة BIANCO باحرف لتينية كبرية متباعدة باللون �لبي�س مع خلفية زرقاء.    
�ل�شرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

بتاريخ :2012/5/10 �ملودعة حتت رقم :173386 
با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    

وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�و  �لفلني  �و  �مل�شنوعة من �خل�شب  �خ��رى(  �ل��و�ردة �شمن فئات  �لث��اث و�ملر�يا و�لر�ويز �ل�شناف )غري 
�و ق�شر  �و عظم �حل��وت  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لقرون  �و  �ل�شف�شاف  �و  �و �خليزر�ن  �لغاب 

�ل�شمك و�ملحار �و �لكهرمان �و �ل�شدف �و رغوة �لبحر �و �ل�شلولويد �و مما يقوم مقام تلك �ملو�د .
و�لو�قعة يف �لفئة:20

و�شف �لعالمه: Artex وهي كلمة مركبة من كلمتني �لوىل )Art( وتعني فن و�لثانية )Tex( وهي 
خمت�شر لكلمة Textile وتعني �لقما�س وبالتايل فان �ملعنى �لكامل لكلمة Artex تعني فن �لقما�س .    

�ل�شرت�طات: 
على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

بتاريخ :2012/5/10 �ملودعة حتت رقم :173391 
با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    

وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�و  �لفلني  �و  �مل�شنوعة من �خل�شب  �خ��رى(  �ل��و�ردة �شمن فئات  �لث��اث و�ملر�يا و�لر�ويز �ل�شناف )غري 
�و ق�شر  �و عظم �حل��وت  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لقرون  �و  �ل�شف�شاف  �و  �و �خليزر�ن  �لغاب 

�ل�شمك و�ملحار �و �لكهرمان �و �ل�شدف �و رغوة �لبحر �و �ل�شلولويد �و مما يقوم مقام تلك �ملو�د .
و�لو�قعة يف �لفئة:20

و�شف �لعالمه: كلمة Fashion باللغة �لجنليزية مطبوعة بحروف مائلة .    
�ل�شرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                         
                  

بتاريخ :2012/7/2 �ملودعة حتت رقم :176145 
با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    

وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�ملن�شوجات �غطية �لفر��س و�ملو�ئد �ل�شناف �ملن�شوجة غري �لو�ردة �شمن فئات �خرى .
و�لو�قعة يف �لفئة:24

و�شف �لعالمه: كلمة SPANO باللغة �لجنليزية .    
�ل�شرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / د�ر �حلقوق للمحاماه
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                  
بتاريخ :2012/5/10 �ملودعة حتت رقم :173390 

با�شم  :�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م    
وعنو�ن:�ل�شارقة ، �شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان  ، ملك �شركة هاو�شتك�س ، �س.ب:2093    

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�و  �لفلني  �و  �مل�شنوعة من �خل�شب  �خ��رى(  �ل��و�ردة �شمن فئات  �لث��اث و�ملر�يا و�لر�ويز �ل�شناف )غري 
�و ق�شر  �و عظم �حل��وت  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لعاج  �و  �لعظم  �و  �لقرون  �و  �ل�شف�شاف  �و  �و �خليزر�ن  �لغاب 

�ل�شمك و�ملحار �و �لكهرمان �و �ل�شدف �و رغوة �لبحر �و �ل�شلولويد �و مما يقوم مقام تلك �ملو�د .
و�لو�قعة يف �لفئة:20

و�شف �لعالمه: كلمة SPANO باللغة �لجنليزية .    
�ل�شرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:يانهونغ باو
  HAORIZI:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:184170       بتاريخ:2012/12/25 م
با�ش��م:يانهونغ باو

 ، ، فاك�س: 042595030  ، هاتف: 0507056945  ، ���س.ب: 183701  �ملتحدة  �لعربية  ، �لم��ار�ت  وعنو�نه:دبي 
byhong@binhoo.cn :لريد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 34  �لتبغ و�دو�ت �ملدخنني و�لثقاب .
و�شف �لعالمة:�لكلمة HAORIZI باللغة �لالتينية و��شفلها رموز �شينية بخط مميز وب�شكل عامودي 

و�لكل باللون �ل�شود على خلفية بي�شاء .  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  15  دي�سمرب 2013 العدد 10970

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: الرحبة لالنظمة الر قمية  )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب )201( ملك حممد �شعيد خلف �لغيث- بر دبي- �لقوز �لوىل �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    595051 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1009596 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/6/13 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/6/13 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ات�س 
�ل�شيخة هند  �لعنو�ن: مكتب )1801( ملك  ال بي هامت حما�شبون قانونيون  
 04-3277775 ه��ات��ف   �لتجاري  �مل��رك��ز  دب��ي-  ب��ر  مكتوم-  �آل  ب��ن جمعة  مكتوم  بنت 
فاك�س: 3277677 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��شم �مل�شفي/ ات�س ال بي هامت حما�شبون قانونيون  �لعنو�ن: مكتب )1801( 
�لتجاري  �مل��رك��ز  دب���ي-  ب��ر  م��ك��ت��وم-  �آل  جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت  هند  �ل�شيخة  ملك 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-  3277677 فاك�س:   04-3277775 هاتف  
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  الرحبة 
لالنظمة الر قمية )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2013/6/13 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/13  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10970 بتاريخ 2013/12/15     
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2012/1086 تنفيذ جتاري

طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله �ل�شيد/ ��شد ح�شن بورين -  عنو�نه: �مارة دبي- �شارع �ل�شيخ 
ز�يد- فندق �لفريمونت- برج �شما تاور- �لطابق �لول- مكتب رقم 105  �ملنفذ �شده: �حمد حممود عز�م        
عنو�نه: �مارة دبي- �لر�شاء- ريزيدن�س بال�س- �شقة 407 �نه يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 �ل�شاعة 6.00 
م�شاًء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي 
www.emiratesauction.   نيط بها �لبيع �شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�

ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات: �و�شاف �لعقار: وحدة �شكنية- 
��شم �ملبنى- برج حمزة- رقم �ملبنى- 1- رقم �لعقار: 609 �مل�شاحة: 80.33 مرت مربع قطعة �لر�س رقم : 45 

منطقة: �حلبية  �لر�بعة  �ل�شعر �ل�شا�شي: 600.000 درهم    مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  �بتد�ئي(   2013/2166( رق��م  �ل��دع��وى  يف  تقرر  لقد   
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية و�ملرفوعة من �ملدعي عليها/ �شركة 
�وزبيلر للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م وميثلها �ل�شريك/ �حمد 
حممد �حلجى ب��دوى،  ، �عالنها ن�شر� ب��ورود �لتقرير ، وقد حتدد 
متام  يف   2013/12/30 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جلل�شة  �ل��دع��وى  لنظر 
�ل�شاعة 01.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك 

على نفقة �ملدعية/ �شركة �م بي �م �لعقارية ذ.م.م    
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/151 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �أ�شماء عي�شى حميد عبد�هلل �لزعابي وب�شفتها �شاحبة موؤ�ش�شة مركز �لوثبة 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/11/26م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �لول  �خلليج  بنك   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 
و�لفو�ئد  دره��م  وق��دره 255.517.51  للمدعي مبلغا  ت��وؤدي  �ن  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري: 
�لقانونية �مل�شتحقة عن ��شل ر�شيد �لدين �لبالغ قدره 251.467.26 درهم  بو�قع 12% �شنويا 
من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2013/1/21 وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز ��شل �لدين 
م�شتعجل  عر�ئ�س   2013/153 رقم  عري�شة  على  �لم��ر  يف  �ل�شادر  �لتحفظي  �حلجز  وب�شحة 
�بوظبي يف حدود �ملبلغ �ملق�شي به و�مل�شاريف ومائتي درهم �تعاب حماماة ورف�س ماعد� ذلك 
من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/12/11  حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون                                  
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10970 بتاريخ   2013/12/15     
    اعالن بالن�سر 

 لقد تقرر يف �لدعوى رقم )2013/3760 �بتد�ئي( �ملنظورة �مام جلنة 
دويلينجز  عليها/  �ملدعي  من  و�ملرفوعة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س 
�شلمان  ��شماعيل  وليد  �ل�شيد/ خالد  ملالكها  �ملن�شاآت  �د�رة  خلدمات 
حممد �جلرجاوى، �عالنها ن�شر�، وقد حتدد لنظر �لدعوى جلل�شة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/30 يف متام �ل�شاعة 01.00 ظهر� مبقر 
�شركة  �ملدعية/  نفقة  نهيان وذلك على  �آل  �لكائن مبع�شكر  �للجنة 

�خلليج �لول �لعقارية ذ.م.م    
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفر
�شوريا   - �ل��ت��ج��ار  �شعيد  �ح��م��د  �مل���دع���و/  ف��ق��د 

�جلن�شية   -جو�ز �شفره رقم )4582292(  .
 م����ن ي���ج���ده ع��ل��ي��ه �لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/2521046



األحد  -  15  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10970
Sunday   15   December   2013  -  Issue No   10970

13

املال والأعمال
�ملجل�ض �الأعلى للطاقة يف دبي ي�شتعر�ض �جناز�ته لعام 2013

�ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة دبي للبرتول بال�شافة �ىل ممثلني من هيئة دبي 
للتجهيز�ت. وناق�س �لجتماع �ملو�شوعات �ملدرجة على جدول �لعمال 
�لتي �شملت عدة مو��شيع منها �جناز�ت �ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي 
و�لهيئات �لتابعة له وذلك لعام 2013. ويف بد�ية �لجتماع �شهد �شمو 
�ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم بح�شور �شعادة �شعيد حممد �لطاير 
دبي  مركز  بني  تفاهم  مذكرتي  توقيع  �ملحريبي  بطي  �أحمد  و�شعادة 
�ملتميز  دب��ي  مركز  ب��ني  و�أخ���رى  دب��ي  وبلدية  �ل��ك��رب��ون  ل�شبط  �ملتميز 
�مباور.  �ملركزي  �لتريد  لأنظمة  �لإم��ار�ت  وموؤ�ش�شة  �لكربون  ل�شبط 
�ملباين  �ل��ك��رب��ون يف  �ل��ت��ع��اون يف جم��ال خف�س  �مل��ذك��رت��ني على  وتن�س 
�لتريد  لأن��ظ��م��ة  �لإم�����ار�ت  وموؤ�ش�شة  دب��ي  لبلدية  �لتابعة  و�مل��ر�ف��ق 
�ملبادرة  مع  متا�شيا  �لبيئية  �لب�شمة  خف�س  وبالتايل  �إم��ب��اور  �ملركزي 
�شاحب  �أطلقها  �لتي  م�شتد�مة"  لتنمية  �أخ�شر  "�إقت�شاد  �لوطنية 

•• دبي-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت رئي�س �ملجل�س �لأعلى للطاقة 
�لذي  للطاقة  �لأعلى  للمجل�س  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  �لجتماع  دبي  يف 
عقد يف مقر �ملجل�س بح�شور �شعادة �شعيد حممد �لطاير نائب رئي�س 
�ملجل�س و�شعادة �أحمد بطي �ملحريبي �لأمني �لعام للمجل�س. كما ح�شر 
�لجتماع �أع�شاء �ملجل�س كل من �ل�شيد عبد�هلل كلبان �لرئي�س و�لرئي�س 
�لرئي�س  خ��وري  �شعيد  و�ل�شيد  دوب��ال  لالملنيوم  دبي  ل�شركة  �لتنفيذي 
عبد�هلل  و�ل�شيد  �ي��ن��وك  �لوطنية  �لم���ار�ت  ب��رتول  ل�شركة  �لتنفيذي 
عبد�لكرمي �ملدير �لعام لد�ئرة �شوؤون �لنفط �ل�شيد وليد �شلمان رئي�س 
جمل�س �د�رة مركز دبي �ملتميز ل�شبط �لكربون و�ل�شيد جيف �شيفريين 

رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أ�ش�س  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لرت�شيخ  جمل�س 
عر تي�شري ودعم �ملبادر�ت �لتي تروج للتقنيات �خل�شر�ء بهدف زيادة 
�لكفاءة يف ��شتخد�م �لطاقة وت�شجيع �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية من 
�لهدر وخف�س �لب�شمة �لكربونية وهي من �ل�شمات �ملميزة للتحول �إىل 
�إقت�شاد �أخ�شر. بعد ذلك �أطلق �شمو �ل�شيخ �حمد بن �شعيد �ل مكتوم 
�ملتحركة و�لذي يتيح  �لإلكرتوين للمجل�س �ملخ�ش�س للهو�تف  �ملوقع 
ويتميز  �ملتحركة  �لهو�تف  طريق  ع��ن  �مل��وق��ع  �إىل  �لو�شول  للجمهور 
و�إمكانية  �ملطلوبة  �ملعلومات  �إىل  للو�شول  �لفائقة  ب�شرعته  �مل��وق��ع 
�ملتحركة  �لهو�تف  تطبيقات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  �ل�شفحات  �إ�شتعر��س 
وعقب  و�لبالكبريي.  �لأن��دروي��د  �ب��ل  �نظمة  جميع  فيها  مب��ا  �لذكية 
�لجتماع قال �شعادة �شعيد حممد �لطاير نائب رئي�س �ملجل�س �لأعلى 

�أعلنها  �لتي  �لذكية  �حلكومة  �إ�شرت�تيجية  مع  ومتا�شيا  �أن��ه  للطاقة 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل قام �ملجل�س باإطالق �ملوقع  رئي�س جمل�س 
م�شتخدمي  جلميع  يتيح  و�ل��ذي  �ملتحركة  �لذكية  للهو�تف  �ملخ�ش�س 
ب�شوؤون  �ملتعلقة  �إىل كافة �خلدمات و�ملعلومات  �لو�شول  �لهو�تف  هذه 
�لطاقة يف �إمارة دبي متا�شيا مع مبادرة "�حلكومة �لذكية" وذلك من 
�ملحمولة  و�لأج��ه��زة  �لهو�تف  على  �حلكومية  �خل��دم��ات  توفري  خ��الل 
للمتعاملني وحتقيق نقلة نوعية من حيث �خلدمات �ملقدمة وتوفريها 
على مدى �أربعة وع�شرين �شاعة و�شبعة �أيام يف �لإ�شبوع. �أ�شاف �شعادة 
�أن �لأع�شاء �طلعو� خالل  نائب رئي�س �ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي 
�ي�شكو"  "�شوبر  �لطاقة  �لحت��اد خلدمات  �شركة  �لجتماع على عر�س 

و�خلطة �ملعدة لذلك يف جمالت توفري �لطاقة. 

للعام الثاين على التوايل

�الإمار�ت دبي �لوطني الإد�رة �الأ�شول حتظى بلقب �أف�شل مدير �أ�شول يف �الإمار�ت

�قت�شادية �أبوظبي حتتفي بتخريج 24 من قياد�تها �ملنت�شبني �إىل برنامج �لقيادة

وزير �لطاقة يطلق حملة �لرت�شيد حتت �شعار معكم .. تتغري �ملعادلة

منو �لتجارة �خلارجية للدولة مبجال �ل�شادر�ت
 �ل�شلعية و�لب�شائع من 2005 �إىل 2012 بن�شبة 17 %

مركز �أبوظبي للحوكمة ينظم
 ندوة حول جوهر �إد�رة �ملخاطر

بلغ  و�ل�شلع  �لب�شائع  م��ن   2012 للعام  �ل�����ش��ادر�ت 
يف  �أه��م��ه��ا  ت��رك��زت  دولر  م��ل��ي��ار   17930 قيمته  م��ا 
مليار   11490 قيمتها  بلغت  و�ل��ت��ي  �مل�شنعة  �ل�شلع 
لوقود  ومنتجات  �لنقل  ومعد�ت  �ملكائن  ويليها  دولر 
�أن  �لزر�عية مو�شحة  ومعد�ت و�لكيماويات و�ملنتجات 
و�ل�شلع  �لب�شائع  من  �ل�شادر�ت  يف  من��و�  �شهد  �لعامل 
باملائة   4 بن�شبة  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  وك��ذل��ك 
�ل�����ش��ادر�ت يف  يف  �لأع��ل��ى  �لنمو  ن�شبة  وك��ان��ت  لكليهما 
 6 بن�شبة  م�شجلة  �ل�شمالية  و�أمريكا  �فريقيا  من  كل 
�أعلى  �شجلت  بينما  �لتو�يل  على  باملائة   4.5 و  باملائة 
ن�شب للم�شتورد�ت يف �إفريقيا و�ل�شرق �لأو�شط مبقد�ر 

�لتو�يل. على  باملائة   8 و  باملائة   11.5
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  حققت  فقد  �لن�شرة  بيانات  وح�شب 
و�شلت  و�لتي  و�ل�شلع  �لب�شائع  جت��ارة  يف  �لقيم  �أعلى 
جتاري  بعجز   2012 للعام  دولر  مليار   3881 �إىل 
و�شل  حيث  �ل�شني  تليها  دولر  مليار   790 م��ق��د�ره 
 3867 و�ل�شلع  �لب�شائع  يف  �ل�شينية  �لتجارة  حجم 
مليار دولر حمققة فائ�شا جتاريا مقد�ره 230 مليار 

دولر.

و�جباتهم وم�شوؤولياتهم بدرجة �أعلى من �لفعالية.
�ل���ن���دوة م��ن��اق�����ش��ة ع���دد م���ن �ملو��شيع  وج����رى خ���الل 
�لهامة �ملتعلقة بجوهر �إد�رة �ملخاطر مثل ربط �لقيمة 
للم�شاهمني باإد�رة �ملخاطر و�أطر �إد�رة �ملخاطر وتعريف 
م�شتوى �ملخاطر �ملقبول من قبل �ملجل�س ومو�زنته مع 

تكاليف �ل�شو�بط �لد�خلية.
و�أ�شار مركز �أبوظبي للحوكمة يف بيان له �إىل �أن عقد 
مثل هذه �لندو�ت يف غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي ياأتي 
من كون �إمارة �أبوظبي وبف�شل �لتقدم و�لتطور �لذي 
منها  �لقت�شادية  ل�شيما  �مل��ج��الت  جميع  يف  ت�شهده 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من  كبري  لعدد  مركز�  �أ�شبحت 

�لقت�شادية �لوطنية و�لإقليمية و�لعاملية . 

•• اأبوظبي-وام:
�لقت�شاد  ب���وز�رة  �لتجارية  �مل��ف��او���ش��ات  �إد�رة  ر���ش��دت 
للعام  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  �إح�����ش��اء�ت  ن�شرة  تفا�شيل 
و�لتي  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  عن  �ل�شادرة   2013
 2012 خالل  �لعاملية  �لتجارة  تطور�ت  �أهم  ت�شمنت 
�خلارجية  �ل��ت��ج��ارة  �أن  �ل��ن�����ش��رة  ب��ي��ان��ات  و�أظ���ه���رت   .
ل���دول���ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ���ش��ه��دت من����و� يف 
�لفرتة  خ��الل  و�لب�شائع  �ل�شلعية  �ل�����ش��ادر�ت  ج��ان��ب 
معدل  كان  بينما  باملائة   17 بن�شبة   2012-2005
�لنمو للم�شتورد�ت يف نف�س �لفرتة 15 باملائة يف حني 
جانب  يف  باملائة   8 نف�شها  للفرتة  �لعاملي  �مل��ع��دل  ك��ان 
�مل�شتورد�ت.  جانب  يف  باملائة   8 ن�شبته  وما  �ل�شادر�ت 
وبلغت قيمة �ل�شادر�ت �ل�شلعية و�لب�شائع من �لإمار�ت 
ما قيمته 350 مليار دولر ومبا ن�شبته 1.9 باملائة من 
�ل�شادر�ت �لعاملية م�شجلة �ملرتبة �ل�شابعة ع�شرة عامليا 
�مل�شتورد�ت  باملائة من   1.2 نف�شه  وللعام  �شجلت  فيما 
�لعاملية مبا مقد�ره 230 مليار دولر م�شجلة �ملرتبة 
جمموع  �أن  �لن�شرة  و�أوردت   . عامليا  و�لع�شرين  �لثالثة 

•• اأبوظبي-وام:

ل��غ��رف��ة جتارة  �ل��ت��اب��ع  �أب��وظ��ب��ي للحوكمة  ن��ظ��م م��رك��ز 
�ملخاطر  �إد�رة  ح���ول ج��وه��ر  ن���دوة  �أب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��اع��ة 
لأع�شاء جمل�س �لإد�رة بح�شور ممثلني عن عدد كبري 
من �ل�شركات �خلا�شة و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لعاملة يف 

�إمارة �أبوظبي و�لدولة.
حت���دث يف �ل���ن���دوة ج���ان ن��ي��ج��ل ب����الدن رئ��ي�����س جمل�س 
ل�شلطة دبي للخدمات  �ملايل  �إد�رة معهد مدر� و�ملدير 
يف  �لأ�شا�شية  �ملفاهيم  مناق�شة  خاللها  ومت  �مل��ال��ي��ة.. 
�إد�رة �ملخاطر �إ�شافة �إىل تزويد �أع�شاء جمال�س �لإد�رة 
�أد�ء  من  لتمكينهم  مهمة  ب���اأدو�ت  �لتنفيذية  و�لإد�رة 

•• اأبوظبي-وام:

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �حتفت 
�أبوظبي بتخريج 24 موظفا وموظفة 
�ل�����ش��ف��ني �لأول  م���ن ق��ي��اد�ت��ه��ا م���ن 
و�لثاين �ملنت�شبني �إىل برنامج �لقيادة 
12 �شهر�  �إ�شتمر  ديد ليدز3 و�لذي 
مبقر  �لقياد�ت  تخريج  حفل  �شهد   .
�لد�ئرة معايل نا�شر �أحمد �ل�شويدي 
عمر  حممد  و�شعادة  �ل��د�ئ��رة  رئي�س 
ع��ب��د �هلل وك��ي��ل �ل���د�ئ���رة وع����دد من 
�لذين  ب��ال��د�ئ��رة  �لتنفيذيني  �مل���در�ء 
قامو� بتكرمي �خلريجني وت�شليمهم 
�شهاد�ت �لتخرج. ياأتي هذ� �لرنامج 
�لعليا بد�ئرة  �إط��ار حر�س �لد�رة  يف 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى تطوير 
�لد�ر�ت  مدر�ء  من  قياد�تها  وتاأهيل 
وروؤ�شاء �لق�شام من خالل �نت�شابهم 
ل��ل��ع��دي��د م����ن �ل����ر�م����ج و�ل��������دور�ت 
متكنهم  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �لعلمية 
وقدر�تهم  �م���ك���ان���ات���ه���م  ���ش��ق��ل  م����ن 
متكينهم  �شبيل  يف  و�لعلمية  �ملهنية 
عالية  ب��اح��رت�ف��ي��ة  دوره����م  �أد�ء  م��ن 
و�لتطبيقات  �ملمار�شات  �ف�شل  وف��ق 
�ملوؤ�ش�شات  ك���ري���ات  يف  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول 
�لعاملية.  �لك�����ادمي�����ي�����ة  و�جل�����ه�����ات 
ور�س  م��ن  ع���دد�  �ل��رن��ام��ج  وت�شمن 
معرفة  ت���ب���ادل  ج��ل�����ش��ة  و18  �ل��ع��م��ل 
ت��دري��ب وت��وج��ي��ه تنفيذي  وج��ل�����ش��ات 
ل��ك��ل م�����ش��ارك ع��ل��ى ح���ده مت خاللها 
للم�شاركني  ���ش��ام��ل  ت��ق��ي��ي��م  �إج�������ر�ء 

�لأو�شط  �ل�����ش��رق   ISF �إن��ف�����ش��ت��ور 
�ملالية  �خلدمات  باأف�شل  �ل�شنوية 
يف �ملنطقة �شمن جمالت متعددة 
وخدمات  �لأ���ش��ول  �إد�رة  فيها  مبا 
�لفائزين  �ختيار  وي��ت��م  �لأ���ش��ول، 
م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة من 
�ملجلة بالتعاون مع نخبة من �أبرز 
�أنحاء  �لقطاع من خمتلف  خر�ء 
�مل�شاركني  تقييم  وج��رى  �ملنطقة. 
بالإ�شافة  �لأد�ء،  قوة  �إىل  ��شتناد�ً 
وهيكلية،  ن���وع���ي���ة  م���ع���اي���ري  �إىل 
و�أع���ل���ن ع���ن �أ���ش��م��اء �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
حدث خا�س �أقيم موؤخر�ً بح�شور 

�أهم �ملعنيني ب�شوؤون �لقطاع.
وتعد جو�ئز جملة جلوبال �إنف�شتور 
من  و�حدة  �لأو�شط  �ل�شرق   ISF
للتكرمي  ه��ام��ة  م��ن��ا���ش��ب��ات  ث���الث 
ي��ج��ري ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا خل����ر�ء قطاع 
وت�شاهم  �شنوياً،  �ملالية  �خل��دم��ات 
�لتو��شل بني  تفعيل  ب��دور هام يف 
وخدمات  �لأ���ش��ول  �إد�رة  قطاعات 

�لأ�شول ومتويل �لأور�ق �ملالية.

خمتلفة حول عملية �لتطوير وذلك 
�حللول  و�إي��ج��اد  �ملعوقات  ح�شر  عر 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة لآل���ي���ات �ل��ع��م��ل مب��ا يحقق 
�ل��د�ئ��رة يف حتقيق حمدد�ت  �أه���د�ف 
ومرتكز�ت روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 
�جلل�شة  وخ�������ش�������ش���ت   .2030
مو�شوع  ملناق�شة  للرنامج  �خلتامية 
�ل��ت��ف��ك��ري تعرف  ت�����ش��م��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات 
��شتخد�مات  على  �مل�شاركون  خاللها 
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  �أهم  وتطبيقات 
غوغل  �إي��رب��ا���س  �شركة  مثل  �لعاملية 
لالأعمال  لندن  جامعة  ميكرو�شوفت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  م��ن  و�ل��ع��دي��د 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �حلكومية  و�شبه 

و�لوليات �ملتحدة �لمريكية .

تقدمي  على  وقدرتنا  �ل�شتثنائية 
متطلبات  تلبي  متخ�ش�شة  حلول 
�لرو�ت،  �إد�رة  جم��ال  يف  �لعمالء 
وتعّر  كما  �مل�شتويات.  كافة  وعلى 
ه��ذه �جل��ائ��زة ع��ن �ل���دور �حليوي 
�لذي تلعبه �لإمار�ت دبي �لوطني 
لبيئة  �لتاأ�شي�س  �لأ�شول يف  لإد�رة 
منوذجية حا�شنة لنمو قطاع �إد�رة 

�ل�شناديق يف �لدولة .
دولة  ب��اأن  حديثة  تقارير  وك�شفت 
�شتكون  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

•• دبي-الفجر: 

�أع����ل����ن����ت ����ش���رك���ة �لإم������������ار�ت دب���ي 
�لوطني لإد�رة �لأ�شول ، ذر�ع �إد�رة 
�لإمار�ت  بنك  ل�  �لتابعة  �لأ���ش��ول 
دب���ي �ل��وط��ن��ي ، �ل��ب��ن��ك �ل���ر�ئ���د يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط، �م�س عن 
فوزها بجائزة �أف�شل مدير �أ�شول 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
جملة  ج���و�ئ���ز  م���ن   2013 ل��ع��ام 
�ل�شرق   ISF �إن��ف�����ش��ت��ور  ج��ل��وب��ال 
�لثاين  ل��ل��ع��ام  وذل�����ك   ، �لأو�����ش����ط 
على �لتو�يل. وبالإ�شافة �إىل ذلك 
�أف�شل  لقب  على  �ل�شركة  ح�شلت 
 ، �لثابت  �ل��دخ��ل  ل�شناديق  م��دي��ر 
توزيع �جلو�ئز  وذلك خالل حفل 
�لعا�شمة  يف  م���وؤخ���ر�ً  �أق��ي��م  �ل���ذي 

�لقطرية �لدوحة.
�لوطني  دب����ي  �لإم���������ار�ت  وك���ان���ت 
يف  ح�����ش��دت  ق���د  �لأ�����ش����ول  لإد�رة 
مدير  �أف�����ش��ل  ل��ق��ب   2012 ع���ام 
�لإم����������ار�ت  ل���ل�������ش���ك���وك يف دول�������ة 

ل�69  موطناً   2017 عام  بحلول 
�إجمالية  ب��اأ���ش��ول  م��ل��ي��ون��ري  �أل����ف 
درهم  م��ل��ي��ار   987 قيمتها  تبلغ 
�إمار�تي. ويعتر �شندوق �لإمار�ت 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لثابت  للدخل 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا من �أعرق 
�ل��ث��اب��ت، ولديه  ���ش��ن��ادي��ق �ل��دخ��ل 
ب����الإجن����از�ت ي�شهد  ���ش��ج��ل ح��اف��ل 
�لت�شنيف  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه  ع��ل��ي��ه 
�ل��ف�����ش��ي م���ن ق��ب��ل ���ش��ت��ان��درد �آند 
�ل�شندوق  ع��و�ئ��د  وب��ل��غ��ت   . ب����ورز 
مقارنة   34% ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  م���ن���ذ 
�ل�شائد يف �لقطاع و�لبالغ  باملعدل 
%27، ويبلغ حجمه حالياً 170 
ويدير  �أم���ري���ك���ي.  دولر  م��ل��ي��ون 
فريق �شناديق �لدخل �لثابت لدى 
نحو  قيمتها  تبلغ  �أ���ش��وًل  �ل�شركة 
مليار دولر �أمريكي، مبا فيها هذ� 
�شندوق  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شندوق، 
�لإمار�ت لل�شكوك �لعاملية �لبالغة 
قيمته 122 مليون دولر �أمريكي. 
جلوبال  جم��ل��ة  ج���و�ئ���ز  وحت��ت��ف��ي 

�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، �ملتحدة  �لعربية 
يف  لل�شكوك  مدير  �أف�شل  ج��ائ��زة 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
جو�ئز  من   2012 لعام  �أفريقيا 
نظمته  �ل��ذي  �ل�شتثماري  �لتميز 

جملة جلوبال �إنف�شتور .
�شيف  ق������ال  �مل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب�����ه�����ذه 
�ملن�شوري، نائب �لرئي�س �لت�شويق 
و�ملتحدث  �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل���ع���الم���ة 
دبي  �لإم����ار�ت  ملجموعة  �لر�شمي 
�إد�رة  ق���ط���اع  ي�����ش��ه��د   : �ل���وط���ن���ي 
�لأ�شول يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
مدفوعاً  مت�شارعاً،  من���و�ً  �ملتحدة 
�ل����رو�ت وتنامي  ق��اع��دة  ب��ات�����ش��اع 
�ملحافظ  �إد�رة  بخدمات  �لهتمام 
�ملتو�فقة مع �أعلى �ملعايري �ملهنية. 
ونحن فخورون باأن حتظى �ل�شركة 
لعام  لالأ�شول  مدير  �أف�شل  بلقب 
2013، ل �شيما و�أن هذ� �لتكرمي 
ياأتي من جملة مالية متخ�ش�شة 
مما  م��رم��وق��ة،  ع��امل��ي��ة  �شمعة  ذ�ت 
خر�تنا  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء  ي�����ش��ل��ط 

وت�شتعمل  �مل�شتمر  �لتح�شني  حرفيا 
بها  وي��ق�����ش��د  �ل���ي���اب���ان���ي���ة  �ل���ل���غ���ة  يف 
�مل�شتمر خلطوط  �لتح�شني  �إ�شتمر�ر 
�مل�شتمر للعالقات  �لإنتاج و�لتح�شني 
ناجحة  �أمثلة  ت��ن��اول  ث��م  �ل�شخ�شية 
من �ليابان و�لعامل حول هذ� �ملفهوم. 
و�شهد �لرنامج جل�شات ع�شف ذهني 
�أد�رها �لروفي�شور �أندرو كاكاباد�شي 
من جامعة هنلي �لريطانية بح�شور 
بالد�ئرة  �مل�����ش��ئ��ول��ني  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد 
تقدمهم �شعادة حممد عمر عبد �هلل 
�لتنفيذية.  و�لإد�رة  �ل��د�ئ��رة  وك��ي��ل 
�مل�شاركني  بني  �لنقا�س  باب  فتح  ومت 
و�لثاين  �لأول  �ل�شفني  ق��ي��اد�ت  م��ن 
�لعليا من خالل فرق عمل  و�لقيادة 

�لفكر  �مل���ت���غ���ري  �ل���ت���ف���ك���ري  �إخ����ت����ب����ار 
باحلا�شب  حم����اك����اة  ع����ر  �مل���ت���ج���دد 
مقر  م��ن  �مل�شاركون  ق��ام  حيث  �لآيل 
ق��اع��ات �ل��ت��دري��ب يف �ل��د�ئ��رة باإجر�ء 
مع  �لعمل  يف  �لتغيري  عملية  �ختبار 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ت��دري��ب��ي��ة يف  ج��ه��ة 
ب���ث مبا�شر  �لم��ري��ك��ي��ة وذل����ك ع���ر 
على  �مل�شاركني  تق�شيم  خاللها  ومت 
�حل�������ش���ول على  ت��ت��ن��اف�����س يف  ف�����رق 
برنامج  و����ش��ت��م��ل  �ل��ن��ت��ائ��ج.  �أف�����ش��ل 
جل�شة  على  �ل��د�ئ��رة  ملوظفي  �لقيادة 
�لقيادي  �ل��ت��ط��وي��ر  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ح���ول 
�شيت�شي  �لروفي�شور  قدمها  �مل�شتمر 
فوجيتا من جامعة و��شيد� يف �ليابان 
مو�شحا مفهوم �لكايزن و�لذي يعني 

وت��ط��ب��ي��ق��ات علمية.  �خ��ت��ب��ار�ت  وف���ق 
و��شتهل �مل�شاركون برناجمهم بجل�شة 
�لإيجابية  �ل��ق��ي��ادة  ح���ول  �ف��ت��ت��اح��ي��ة 
كامريون  كيم  �ل��روف��ي�����ش��ور  قدمها 
نائب عميد يف جامعة ميت�شيغان �إىل 
�ل�شيا�شات  يف  ت�شميم  جل�شة  جانب 
و�ل��ت��ي ت��ن��اول��ت ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات خلق 
و�إمارة  �خلليج  دول  يف  �لعمل  فر�س 
يومني  م������دة  �����ش���ت���م���رت  �أب����وظ����ب����ي 
ون��ف��ذت��ه��ا �أك�����ش��ف��ورد �أن��ال��ي��ت��ي��ك��ا ومت 
خ���الل���ه���ا حم����ادث����ة �مل�������ش���ارك���ني مع 
م��ت��ح��دث��ني م��رم��وق��ني عامليا  ���ش��ب��ع��ة 
�ملنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وم���ع���روف���ني 

باأبحاثهم ودر��شاتهم �لعلمية.  
ك���ذل���ك جل�شة  �ل���رن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 

�ل���ط���اق���ة . جتدر  ت���ه���دي���د� لأم�����ن 
�لإحتادية  �لهيئة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة 
�أطلقت  ق��د  ك��ان��ت  و�مل���اء  للكهرباء 
��شرت�تيجية  خطة  �شابق  وق��ت  يف 
�لثالثة  �لأع�������و�م  ت��غ��ط��ي  ���ش��ام��ل��ة 
ت�شمنت   2016  2014 �ملقبلة 
يت�شدرها  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم����اور  ع���دة 
وتوعية  �لطاقة  ��شتهالك  تر�شيد 
�ل�شتهالك  خلف�س  �مل�شتهلكني 
�ل�شلوك  وحت�������ش���ني  �مل������رر  غ����ري 
تكاليف  وت���وج���ي���ه  �ل���ش��ت��ه��الك��ي 
لتطوير  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي  �ل���ش��ت��ه��الك 
�شوية  ورف�������ع  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل���ب���ن���ي���ة 

�خلدمات �ملقدمة للجمهور.

•• دبي-وام: 

�أط���ل���ق م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ف�������رج ف�����ار������س �مل�������زروع�������ي وزي�����ر 
�إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  �ل���ط���اق���ة 
و�ملاء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة 
�لكهرباء  ��شتهالك  تر�شيد  حملة 
تتغري   .. معكم  �شعار  حت��ت  و�مل���اء 
من  نخبة  بح�شور  وذل��ك  �ملعادلة 
�لوزر�ء ومدر�ء �لدو�ئر �حلكومية 
�لجتماعية  �لفعاليات  من  وع��دد 
للهيئة.  �ل�شرت�تيجني  و�ل�شركاء 
وق������ال م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل �مل����زروع����ي 
يف ك��ل��م��ة ل���ه ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة : �إن 

لتحقيق  و�ل���ف���ردي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل��رت���ش��ي��د �مل��ن�����ش��ود وت��غ��ي��ري هذه 
�إن���ن���ا يف هذه  �مل���ع���ادل���ة. و�أ�����ش����اف 
�أرب����ع  �إىل ف���ئ���ات  ن��ت��وج��ه  �مل����ب����ادرة 
�أنهم  بحكم  �لأط��ف��ال  هي  رئي�شية 
مي��ث��ل��ون �لأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة ربات 
�حلكومية  �ل���ق���ط���اع���ات  �ل���ب���ي���وت 

و�ملوؤ�ش�شية وقا�شدو �مل�شاجد.
�ملجتمع  �أن  �إىل  ����ش���ال���ح  ول���ف���ت 
وعامليا  �إقليميا  معروف  �لإمار�تي 

ب��وع��ي��ه وحت��م��ل��ه مل�����ش��وؤول��ي��ات��ه على 
�أن �حلل  و�أك���د  �لأ���ش��ع��دة  خمتلف 
يف  يتمثل  �ملع�شلة  ل��ه��ذه  �لأم���ث���ل 
ت��ر���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة �ل��رت���ش��ي��د لدى 
كافة �ل�شر�ئح �ملجتمعية .. و��شفا 
�لأمثل  �ل�شمانة  ب��اأن��ه  �ل��رت���ش��ي��د 
�ل�شتهالك  مب�شتويات  للهبوط 
غري �مل�شبوقة �إىل �ملعدلت �لعاملية 
ملا  ن���ظ���ر�  وذل������ك  �أوىل  ك��م��رح��ل��ة 
�ملرتفعة  �مل����ع����دلت  ه�����ذه  مت��ث��ل��ه 

يحظيان  و�مل���اء  �لكهرباء  قطاعي 
�لر�شيدة  �لقيادة  من  كبري  بدعم 
�شاحب  يف  مم��ث��ل��ة  �لإم���������ار�ت  يف 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�أولت  ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل ح��ي��ث 
بالطاقة من حيث  كبري�  �هتماما 

نتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل����ش���ت���ه���الك  يف 
ومكا�شب على �شعيد تقليل �لفاقد 
و�إي����ق����اف �ل���ه���در ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
توفري �لتكلفة وقال �شعادة حممد 
�شالح مدير عام �لهيئة �لإحتادية 
مبادرة  �أطلقنا   : و�مل���اء  للكهرباء 
�لهيئة  خ���ط���ة  ���ش��م��ن  �ل���رت����ش���ي���د 
 2016-2014 �ل�شرت�تيجية 
م���رت���ك���زة ع��ل��ى م��ن��ه��ج��ي��ة حت�شني 
ل�شالح  �ل���ش��ت��ه��الك��ي  �ل�����ش��ل��وك 

فو�شعت  م�شادرها  وتنوع  وفرتها 
�خلطط  و�أطلقت  �ل�شرت�تيجيات 
متعددة  م�شاريع  لإق��ام��ة  �لهادفة 
وحتافظ  �لطلب  يف  �لنمو  تو�كب 

على بيئة �شحية م�شتد�مة .
مفهوم  �إن  �مل�����زروع�����ي:  و�أ�����ش����اف 
يقت�شر  ل  �ل���رت����ش���ي���د  وث���ق���اف���ة 
ع����ل����ى ت���خ���ف���ي�������س �ل�����ش����ت����ه����الك 
�لأمثل  �ل���ش��ت��ه��الك  يعني  و�إمن����ا 
حكيمة  �أ�شاليب  تبني  يتم  بحيث 

�لقادمة من خ��الل خلق  �لأج��ي��ال 
وتعزيز ثقافة �لرت�شيد لدى فئات 

�ملجتمع �ملختلفة.
�أن  �أو���ش��ح��ت  �ل��در����ش��ات  �أن  و�أك����د 
�ل��ف��رد للطاقة  ����ش��ت��ه��الك  م��ع��دل 
م�����ع�����دلت  �����ش����ع����ف  �إىل  ي���������ش����ل 
�ل���ش��ت��ه��الك �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ف��رد ومن 
معكم  �شعارها  �لهيئة  �ختارت  هنا 
بهدف  وذل�������ك  �مل����ع����ادل����ة  ت���ت���غ���ري 
ت�شجيع �لتعاون بني كافة �جلهات 
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�ل���������ش����ادر�ت  ق��ي��م��ة  م����ن   74%
�لعاملية ينتج بقيمة م�شافة حمليا 
�مل�شافة  �لقيمة  ن�شبة  ت�شل  فيما 
باملعدل  وذل���ك   26% �لأج��ن��ب��ي��ة 
يف  للخدمات  بالن�شبة  �أم��ا  عامليا. 
�إن  فاإنها  �لعاملية  �لقيمة  �شال�شل 
مت �حت�شابها وفقا للقيمة �مل�شافة 
فل�شوف تكون ن�شبتها من �لتجارة 
بينما   42% م��ق��د�ره  م��ا  �لعاملية 
يف  للنظام  وف��ق��ا  �حت�شابها  مت  �ذ� 
ح�����ش��اب م���ي���ز�ن �مل���دف���وع���ات )قيم 

كلية( ف�شت�شكل �أقل من 20%.

خالل نف�س �لفرتة.
�ح�شائي  ب�شكل  �لن�شره  ور���ش��دت 
�شال�شل  يف  �ل��ت��ج��ارة  م���رة  ولأول 
�ل��ق��ي��م��ة �ل���ع���امل���ي���ة م����ن ح���ي���ث �أن 
�لإنتاج  عمليات  تق�شم  �ل�����ش��رك��ات 
ع���ر �ل���ع���امل م���ن �ل��ت�����ش��م��ي��م �إىل 
�ل���ت�������ش���وي���ق وب����ال����ت����ايل �ل����دخ����ول 
�مل�شافة.  للقيمة  وفقا  باحل�شابات 
�ل�شلع  جت��������ارة  �أن  ف����اأو�����ش����ح����ت 
�لنفطية  تلك  غري  من  �لو�شيطة 
دولر  مليار   2867 م��ن  ت��ز�ي��دت 
ما  �إىل  و�شلت  حتى   2000 ع��ام 

عام  دولر  م��ل��ي��ار   7723 قيمته 
�لوروبي  �لحت��اد  وك��ان   .2011
�لو�شيطة  �ل�شلع  بت�شدير  �لأعلى 
جمموع  م��ن   36% ن�شبته  ومب��ا 
�لو�شيطة  �ل�شلع  م��ن  �ل�����ش��ادر�ت 
د�خ����ل  وث��ل��ث��ي��ه��ا   2011 ل���ل���ع���ام 
�لحت��اد نف�شه. وتلت �لحت��اد كال 
�ملتحدة  و�ل����ولي����ات  �ل�����ش��ني  م���ن 
بن�شب مقد�رها %10 و 9.8% 
�ليابان  ت��ل��ي��ه��ا  ث����م  وم�����ن  ت���ب���اع���ا 

وكوريا وهوجن كوجن. 
�أن م��ا ن�شبته  �ل��ن�����ش��رة  ك��م��ا ذك���رت 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لتجارية  �ملفاو�شات  �إد�رة  ر�شدت 
�إح�شاء�ت  ن�شرة  �لقت�شاد  ب��وز�رة 
 2013 للعام  �خلارجية  �لتجارة 
�لتجارة  م��ن��ظ��م��ة  ع���ن  �ل�������ش���ادرة 
�ل��ع��امل��ي��ة ، و�ل���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت �أه���م 
ت��ط��ور�ت �ل��ت��ج��ارة �ل��ع��امل��ي��ة خالل 

�لعام 2012 . 
و�أظهرت بيانات �لن�شرة �أن �لتجارة 
�خلارجية لدولة �لإمار�ت �لعربية 
���ش��ه��دت من�����و�ً يف جانب  �مل���ت���ح���دة 
و�لب�شائع  �ل�����ش��ل��ع��ي��ة  �ل�������ش���ادر�ت 
 2012-2005 �ل��ف��رتة  خ���الل 
ما معدله %17 بينما كان معدل 
�لنمو للم�شتورد�ت يف نف�س �لفرتة 
%15 ، يف حني كان �ملعدل �لعاملي 
للفرتة �مل�شار �إليها قد بلغ %8 يف 
جانب �ل�شادر�ت وكذلك ما ن�شبته 
وبلغت  �مل�شتورد�ت  جانب  يف   8%
قيمة �ل�شادر�ت �ل�شلعية و�لب�شائع 
من �لإمار�ت ما قيمته 350 مليار 
من   1.9% ن�����ش��ب��ت��ه  ومب���ا  دولر 
�ملرتبة  م�شجلة  �لعاملية  �ل�شادر�ت 
�شجلت  فيما  عامليا  ع�شر  �ل�شابعة 
 1.2% ن�شبته  م��ا  �ل��ع��ام  ولنف�س 
من �مل�شتورد�ت �لعاملية مبا مقد�ره 
230 مليار دولر م�شجلة �ملرتبة 
. و�أوردت  �لثالثة و�لع�شرين عامليا 

�لن�شرة �أن جمموع �ل�شادر�ت للعام 
بلغ  و�ل�شلع  �لب�شائع  2012 من 
دولر  مليار   17930 قيمته  م��ا 
�مل�شنعة  �ل�شلع  يف  �أهمها  ت��رك��زت 
 11490 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت  و�ل���ت���ي 
مليار دولر ويليها �ملكائن ومعد�ت 
ومعد�ت  ل��وق��ود  ومنتجات  �لنقل 
�لزر�عية.  و�ملنتجات  و�لكيماويات 
م��ب��ي��ن��ًة �أن �ل���ع���امل ���ش��ه��د من����و� يف 
و�ل�شلع  �لب�شائع  م��ن  �ل�����ش��ادر�ت 
وكذلك يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
ن�شبة  %4 لكليهما وكانت  بن�شبة 
كل  يف  �ل�شادر�ت  يف  �لأعلى  �لنمو 
�ل�شمالية  و�أم��ري��ك��ا  �ف��ري��ق��ي��ا  م��ن 
م�شجلة بن�شبة %6 و %4،5 على 
ن�شب  �أعلى  �شجلت  بينما  �ل��ت��و�يل 
و�ل�شرق  �إفريقيا  يف  للم�شتورد�ت 
�لأو�شط مبقد�ر %11،5 و 8% 

على �لتو�يل.
�ل��ن�����ش��رة حققت  ب��ي��ان��ات  وح�����ش��ب 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �أع��ل��ى �لقيم يف 
�ل��ب�����ش��ائ��ع و�ل�����ش��ل��ع و�لتي  جت����ارة 
دولر  مليار   3881 �إىل  و�شلت 
جت�����اري  ب���ع���ج���ز   2012 ل���ل���ع���ام 
تليها  دولر.  مليار   790 مقد�ره 
�لتجارة  �ل�شني حيث و�شل حجم 
و�ل�شلع  �ل��ب�����ش��ائ��ع  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
م��ل��ي��ار دولر   3867 م��ق��د�ره  م��ا 
ف��ائ�����ش��ا جت���اري���ا مقد�ره  حم��ق��ق��ة 

مقد�ره 6%. 
�لبلد�ن  م�����ش��اه��م��ة  ح���ي���ث  وم�����ن 
�لتجارية  �خل���دم���ات  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول����ة  ح��ل��ت   ،
ع�شر  �لتا�شعة  �ملرتبة  يف  �ملتحدة 
ع���امل���ي���اً يف ح��ج��م �ل����ش���ت���ري�د من 
�ل���ع���ام  �ل���ت���ج���اري���ة يف  �خل�����دم�����ات 
من  �أي  حت��ل  مل  بينما   .2012
�لدول �لعربية �لأخرى يف �ملر�تب 
قطر  با�شتثناء  �مل�شجلة  �لأرب��ع��ني 

باملرتبة �ل�شاد�شة و�لثالثني . 
�ل�����������ش�����ادر�ت من  �أم�������ا يف ج����ان����ب 
�ل��ت��ج��اري��ة ف��ل��م ت�شجل  �خل���دم���ات 
م�شر  �إل  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�������دول  م����ن 
هذ�  ��شتثناء  وح��ال   .39 باملرتبة 
�لنوع من �لتجارة بني دول �لحتاد 
�لأوروبي فتظهر �لإمار�ت باملرتبة 
معها  ويدخل  و�لع�شرين  �لتا�شعة 
�لعربية  �ل�����دول  م���ن  �ل��ق��ائ��م��ة  يف 
�ملرتبة  وي��ل��ي��ه��ا يف  وم�����ش��ر  ل��ب��ن��ان 
�لعربية  و�ململكة  �مل��غ��رب  م��ن  ك��ال 
�ل�����ش��ع��ودي��ة و�ل��ك��وي��ت وق��ط��ر. كما 
ت�شجيل  ع���ل���ى  �حل������ال  وي���ن���ط���ب���ق 
مر�تب �ل�شتري�د حال ��شتثناء هذ� 
�لنوع من �لتجارة بني دول �لحتاد 
�لوروبي فتظهر �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع�شر 
من  كال  متقاربة  مر�تب  يف  تليها 
وقطر  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

و�أ�شبحت  دولر  م��ل��ي��ار   230
�لثاين  �لرئي�س  �مل�شتورد  �ل�شني 
ل���ل���وق���ود ب��ع��د �لحت������اد �لأوروب�������ي 
�لوليات  م�����ش��ت��ورد�ت  لأن  وذل����ك 
ن�شبته  مب��ا  �نخف�شت  ق��د  �ملتحدة 
�لإنتاج  زي�����ادة  ج����ر�ء   17.1%
�لأوروبي  �لحت��اد  و�شهد   . �ملحلي 
تر�جعاً يف حجم �شادر�ته يف �لعام 
2012 ب�شبب �مل�شاكل �لهيكلية يف 

منطقة �ليورو.
�خلدمات  ���ش��ادر�ت  يخ�س  وفيما 
�ل���ت���ج���اري���ة �أظ����ه����رت �ل��ن�����ش��رة �أن 
�ل�شادر�ت �لعاملية قد بلغت قيمتها 
4350 مليار دولر متز�يدة بن�شبة 
 .  2012 �لعام  %2 فقط خالل 
وتر�جعت �ل�شادر�ت �لأوروبية من 
�ل��ت��ج��اري��ة مب��ا مقد�ره  �خل��دم��ات 
�ملايل  �ل�شتقر�ر  عدم  جر�ء   2%
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �ملنطقة.  يف 
ن�شبة منو �ل�شادر�ت من �خلدمات 
�شجلت  �ل�شمالية  و�أمريكا  �آ�شيا  يف 
 5% و   6% م����ق����د�ره  �رت���ف���اع���ا 
�إن���ه  �إل   2012 �ل���ع���ام  يف  ت��ب��اع��ا 
ن�����ش��ف م���ا حت��ق��ق لديهم  ي���ع���ادل 
�ل�شرق  وك����ان   .2011 �ل���ع���ام  يف 
�لأو�شط �لإقليم �لأكر حيوية يف 
�لتجارية حمققا  جتارة �خلدمات 
�لعام  %13 خالل  ن�شبتها  زي��ادة 
منو�  �إف��ري��ق��ي��ا  و�شجلت   2012

و�لكويت وم�شر ولبنان و�جلز�ئر. 
جتارة  �أن  �ل��ن�����ش��رة  �أرق������ام  وت��ف��ي��د 
�لنمو  تباطوؤ� يف  �شهدت  �خلدمات 
�شهد  ح��ي��ث   2012 �ل��ع��ام  خ���الل 
قطاع �لنقل ب�شادر�ته زيادة بن�شبة 
%1 ب�شبب �نخفا�س حجم جتارة 
�خلدمات  قطاع  و�شهد  �لب�شائع. 
�ل�شادر�ت  بن�شب  �نخفا�شا  �ملالية 
�لعام  يف   4% ن�����ش��ب��ت��ه  م����ا  �إىل 
ن�شبته  ما  حقق  �أن  بعد   2012
ومبعدل   2011 ل���ع���ام   12%
�ل�شنو�ت  خ�����الل   8% م����ق����د�ره 
2005-2012 وهو ما ح�شل يف 
قطاع �ل�شفر �لذي �نخف�شت ن�شبة 
�شادر�ته �إىل %4 يف �لعام 2012 
 .2012 ل���ل���ع���ام   12% م���ق���اب���ل 
�لذي �شجل  �لقطاعات  �أكر  وكان 
هو   2012 �ل����ع����ام  خ�����الل  من�����و� 
خدمات �حلا�شوب حيث �رتفع مبا 
ن�شبته %6 وقد كان هذ� �لقطاع 
�لأك�������ر ح���ي���وي���ة خ�����الل �لأع�������و�م 
معدل  �إن  حيث   2012-2005
تاله   14% ب���ه  �مل�����ش��ج��ل  �ل��ن��م��و 
�لتاأمني  خ��دم��ات  �ل��ف��رتة  ولنف�س 
مقد�رها  ب��ن�����ش��ب��ة  و�لإن�����������ش�����اء�ت 
�شجلت  بينما  منهما  لكل   11%
�لت�شالت  خل��دم��ات  �لنمو  ن�شبة 
و�لرتفيهية  �لثقافية  و�خل��دم��ات 
 7% ن�شبته  ما  و�مل�شموع  و�ملرئي 

وز�رة �القت�شاد تر�شد ن�شرة �إح�شاء�ت �لتجارة �لعاملية للعام 2013

جمارك دبي )�أم �لدو�ئر(.. عمل متو��شل و�إجناز�ت التتوقف •• دبي-وام:

ت���ع���د ج����م����ارك دب�����ي �أق�������دم د�ئ�����رة 
حكومية يف �إمارة دبي وكانت تعرف 
ونظر�   . �ل��ف��ر���ش��ة  ب��ا���ش��م  ���ش��اب��ق��ا 
�لبع�س  ع��ل��ي��ه��ا  �أط���ل���ق  ل��ع��ر�ق��ت��ه��ا 
�لعديد  و�أن  خ��ا���ش��ة  �ل���دو�ئ���ر  �أم 
�لر�هنة  �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة  م��ن 
يف  لها  مكاتب  �ل�شابق  يف  �إت��خ��ذت 
مبنى �جلمارك �لقدمي �ملطل على 
خور دبي حينئذ وكانت متول من 
�لإي��ر�د�ت �لتي حت�شلها �جلمارك 
�ل����دو�ئ����ر  ت���ل���ك  ت����ط����ورت  �أن  �إىل 
و�تخذت لها مبان م�شتقلة. ومرت 
�جلمارك عر تاريخها �لذي ميتد 
لأك��ر من مائة عام بعدة مر�حل 
�لتوجه  ب����د�ي����ات  دخ���ل���ت  �أن  �إىل 
باإذن  له  �ملغفور  عهد  يف  �ملوؤ�ش�شي 
�آل  �هلل �ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د ب���ن ���ش��ع��ي��د 
�ل��ذي �تخذ من  مكتوم رحمه �هلل 
له  ر�شميا  مكتبا  �جل��م��ارك  مبنى 
لإد�رة ���ش��وؤون دب��ي وه��و م��ا يعك�س 
�أه���م���ي���ة �جل����م����ارك وم��ك��ان��ت��ه��ا يف 
و��شتهرت  عرفت  �لتي  دب��ي  �إم���ارة 

بتجارتها وجتارها.
ول��ع��ب��ت ج���م���ارك دب����ي م��ن��ذ هذه 
لقت�شاد  رئ��ي�����ش��ي��ا  دور�  �لأزم���ن���ة 
�حلركة  على  �إ�شر�فها  ب�شبب  دبي 
�لعمود  و�أ����ش���ب���ح���ت  �ل���ت���ج���اري���ة 
�لتنموية  دب���ي  خل��ط��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
و�ملرتكز �لأ�شا�شي يف كافة �خلطط 
و�مل�شاريع �لتنموية و�لتطويرية يف 
�لإمارة ومن دخلها مت �ل�شرف على 
كان  �لتي  �لعمالقة  �مل�شاريع  هذه 
وتعميق  وتو�شيع  تطوير  م�شروع 
�خلور يف خم�شينيات �لقرن �ملا�شي 
�لأ�ش�س  و�شع  وك��ذل��ك  �أهمها  م��ن 
�لتاأ�شي�شية  �مل�شاريع  م��ن  للعديد 
مثل ميناء ر��شد وميناء جبل علي 
وميناء �حلمرية و�حلو�س �جلاف 
على  ذل��ك  بعد  تنفيذها  مت  و�لتي 

مر�حل.
ومنذ تاأ�شي�س �حتاد دولة �لإمار�ت 
 1971 ع�����ام  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�كبت جمارك دبي م�شرية �لحتاد 
كانت  حيث  ع��ام��ا   42 م��دى  على 
خالل  من  لالقت�شاد  هاما  د�عما 
�خلدمات �لتي د�أبت على تطويرها 
دبي  وحتولت  للعمالء  وحت�شينها 
�إىل حمور رئي�شي حلركة �لتجارة 
و�ل��غ��رب ويف  �ل�����ش��رق  ب��ني  �لعاملية 
 2001 �ل��ع��ام  �أب���ري���ل  م��ن  �لأول 
دخلت جمارك دبي مرحلة جديدة 
عندما  م�����ش��ريت��ه��ا  م����ر�ح����ل  م����ن 
�ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �أ�شدر 
حاكم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  مكتوم 
ل�شنة   1 رقم  �لقانون  حينئذ  دبي 
2001 ون�س على �إن�شاء موؤ�ش�شة 
�ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة 
�أي دم���ج ج��م��ارك دب���ي م��ع �شلطة 
�ملو�نئ و�ملنطقة �حلرة جلبل علي 
يف موؤ�ش�شة و�حدة لتلبية متطلبات 
جمتمع �ملال و�لأعمال يف �إمارة دبي 
�قت�شادي  كيان  �إقامة  بغية  وذل��ك 
وجت����اري و�ح����د وق����وي ق����ادر على 

مو�جهات �لتغري�ت �لعاملية.

يف �ملائة من �ملعامالت غري �مل�شتبه 
حمرك  قبل  من  تقييمها  يتم  بها 
يف  جمركيا  وتخلي�شها  �مل��خ��اط��ر 
�أق���ل م��ن دق��ي��ق��ة و�ح����دة م��ن وقت 
نظام  يف  للبيانات  �لعميل  �إدخ���ال 
�لأعمال  ق��ن��اة  ع��ر  �أو   2 م��ر���ش��ال 
و�نخف�س  جي   2 بي  �لإلكرتونية 
معدل �لتدخل يف �ملعامالت بن�شبة 
لزيادة  �أدى  مم���ا  �مل���ائ���ة  يف   13
تلقائيا.  �مل��ن��ج��زة  �مل��ع��ام��الت  ع���دد 
كولومبو�س  مهمة  تقرير  و�أ���ش��اد 
��شتحدثته  �ل�����ذي  �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي 
لغايات  �لعاملية  �جلمارك  منظمة 
ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل �جل���م���رك���ي حول 
دبي  ج��م��ارك  تطبقه  مب��ا  �ل��ع��امل 
�إج��ر�ء�ت و�أنظمة عمل ومنها  من 
�عترته  �ل����ذي  �مل��خ��اط��ر  حم���رك 
�مل���ن���ظ���م���ة �ل����دول����ي����ة ن���ظ���ام���ا من 
�ل���درج���ة �ل��ع��امل��ي��ة و�أو�����ش����ت كافة 
�ل���دو�ئ���ر �جل��م��رك��ي��ة ح���ول �لعامل 

�ل�شتفادة من هذ� �لنظام.
للعمالء  دب����ي  ج���م���ارك  و�أط���ل���ق���ت 
م�����ب�����ادرة �حل�������ش���اب �لف���رت�����ش���ي 
لل�شركات  �لدفع  عمليات  لت�شهيل 
خمتلف  من  �لد�ئرة  مع  �ملتعاملة 
�ل��ف��ئ��ات و�ل���ت���ي ت��ع��م��ل وف���ق نظام 
�جل��م��رك��ي حيث  �لئ��ت��م��ان  ح�شاب 
�لعمالء  ل���ه���وؤلء  �مل�������ش���روع  ي��ت��ي��ح 
طريقة دفع جديدة با�شتخد�م حل 

م�شريف مبتكر.
و�مل�����ش��روع ع��ب��ارة ع��ن رق���م ح�شاب 
برقم  ربطه  يتم  للعميل  م�شريف 
ح�شاب �لئتمان �جلمركي له ومت 
لت�شديد  ب��دي��ل��ة  ك��ق��ن��اة  ت��ط��وي��ره 
�لدفعات ب�شكل مريح قدر �لإمكان 
من  ع��ري�����ش��ة  ل�شل�شلة  ����ش��ت��ك��م��ال 
�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ل��ع��م��الء من 
قبل كما �أنه و�شيلة هامة لتح�شني 

خدمات �لتح�شيل �جلمركي.
وميكن للعمالء من خالل �حل�شاب 
�لدفع  عملية  تنفيذ  �لف��رت����ش��ي 
عر  �مل�شرفية  �خلدمات  بو��شطة 
مع  �ل�شاعة  م���د�ر  على  �لن��رتن��ت 
�إم��ك��ان��ي��ة �ل��دف��ع م��ن خ���الل فروع 
�لبنوك �ملعتمدة يف �لدولة و�أجهزة 
�لدفع �لآيل �لتابعة لها مما يوؤدي 
�لعميل  على  �ل��ع��بء  تخفيف  �إىل 
و�ن��ت��ف��اء �حل��اج��ة مل��ر�ج��ع��ة كاونرت 
بالد�ئرة  �جل��م��رك��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
لإجر�ء عملية دفع �ملبالغ �مل�شتحقة 

يف ح�شاب �لئتمان �جلمركي.
ك��م��ا �أط��ل��ق��ت ج��م��ارك دب���ي خدمة 
�إ�شافة  وه����ي  �ل���ذك���ي���ة  �ل��ت��ق��اري��ر 
مهمة لقائمة �خلدمات �ملتوفرة.. 
كبار  م���وج���ه���ة خل���دم���ة  وخ����دم����ة 
�ل�����ش��رك��ات حيث  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 
مي��ك��ن��ه��م ب��ف�����ش��ل��ه��ا �لط�����الع على 
�جلمركية  بياناتهم  ح��ول  تقارير 
�ل�شهر  �أو  �ل�شنة  ح�شب  م�شنفة 
�أو  �لعمل  ن��وع  �أو  �لعمالء  كبار  �أو 
�أو ح�شب  �جل��م��رك��ي  �ل��ب��ي��ان  ن���وع 
منافذ �لدخول �أو �خلروج �أوح�شب 
�أن ه��ذه �خلدمة  �إل  ن��وع �خل��دم��ة 
لعدد  م���ت���اح���ة  ���ش��ت��ك��ون  حت����دي����د� 
�ملرحلة  يف  �ل���ع���م���الء  م���ن  حم����دد 

�لأوىل.

�جلمركي  �ل���ب���ي���ان  و����ش���ع  ح�����ول 
وت��ع��ظ��ي��م �ل����ش���ت���ف���ادة م���ن �مل�����و�رد 
ت��وج��ي��ه موظفي  ع���ر  �ل��ب�����ش��ري��ة 

�لكاونرت�ت لأد�ء مهام �أخرى.
�أف�شل  ب���ج���ائ���زة  �ل���ن���ظ���ام  وف�������از 
�شمن  متميز  تقني-فني  م�شروع 
ج�����و�ئ�����ز ب����رن����ام����ج دب�������ي ل��������الأد�ء 
لدورة  دورت��ه  يف  �ملتميز  �حلكومي 
ويتميز   ..  -2013  2012
بالعديد  �مل��خ��اط��ر  حم���رك  ن��ظ��ام 
خا�شية  منها  �لفريدة  �مل��ز�ي��ا  من 
�مل��ح��اك��اة و�إم��ك��ان��ي��ة �إن�����ش��اء قو�عد 
و�شهولة  ومعقدة  متد�خلة  عمل 
و�إمكانية  و�مل����رون����ة  �ل����ش���ت���خ���د�م 
�لتحكم مب�شتوى �خلطر وخا�شية 
تقييم معامالت خمتارة و�إمكانية 
�لربط مع م�شادر بيانات خارجية 
وخا�شية �لتطبيق �لفوري وتقارير 
وقامو�س  �مل��خ��اط��ر  م��ل��ف��ات  �أد�ء 
�ملر�دفات وحتليل �ملوؤ�شر�ت �ملتكررة 

وجدولة ملفات �ملخاطر.
وع�����ززت ج���م���ارك دب���ي م���ن خالل 
على  قدرتها  �ملخاطر  �إد�رة  نظام 
�لو�شول �إىل �ل�شحنات �مل�شتبه فيها 
�شاهم  �ل���ذي  �لأم���ر  عالية  بكفاءة 
لهذه  �لتفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  دع���م  يف 
�ل�شحنات حتديد� مما �شاعد على 
�ح��ب��اط حم����اولت �ل��ت��ه��ري��ب دون 
تفتي�س  و�ل��وق��ت يف  للجهد  �ه���د�ر 
�أعد�د كبرية من �ل�شحنات �خلالية 

من �ملو�د �ملمنوعة و�ملقيدة.
�ملجتمع  ح���م���اي���ة  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�شاهم  �ل���ت���ه���ري���ب  خم����اط����ر  م����ن 
�ملخاطر  حم�����رك  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 
�لتي  �مل�������ش���ت���م���رة  و�ل����ت����ط����وي����ر�ت 
�لكثري  �إجن������از  يف  ع��ل��ي��ه  �أج����ري����ت 
�ملمنوعة  للمو�د  �ل�شبطيات  م��ن 
ودوليا  حمليا  و�ملقيدة  و�ملحظورة 
�ملائة  355 يف  بن�شبة  ز�دت  و�لتي 
�لأخرية  �لثالثة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
ع��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ���ش��اب��ق��ا وحدثت 
زيادة بن�شبة 328 يف �ملائة يف عدد 
يف  تخلي�شها  يتم  �لتي  �ل�شحنات 
10 دق��ائ��ق وه���ذ� �لعدد  �أق���ل م��ن 
�إجمايل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   82 مي��ث��ل 
�ملعامالت �جلمركية و�أدى تطبيق 
بيانات  فعالية  زي���ادة  �إىل  �ل��ن��ظ��ام 
274 يف  بن�شبة جت��اوزت  �ملخاطر 
�ملائة يف عام 2012 مما �أدى �إىل 
وزيادة  �ملعرفة  �ملخاطر  دقة  زي��ادة 
�ملحتملة  �ل�شبط  عمليات  جن���اح 
�شبطيات  ع�����دد  �رت����ف����ع  ح����ني  يف 
�ملن�شاأ  ب��ب��ل��د  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل�����ش��ح��ن��ات 

بن�شبة 283 يف �ملائة. 
وت�شريع  بتب�شيط  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�لعملية  وت�����ش��ه��ي��ل  �لإج�����������ر�ء�ت 
�لتجارية فقد �أدى تطبيق حمرك 
�إىل خف�س  دبي  �ملخاطر بجمارك 
يف  �ملخاطر  لتقييم  �لزمنية  �مل��دة 
ك���ل م��ع��ام��ل��ة ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى حدة 
 97 و�أ�شبح  ثانيتني  �أق��ل من  �إىل 

��شتقطاب �لتجارة �لدولية يف ظل 
�لقت�شاد  ي�شهدها  �لتي  �ملتغري�ت 
و  �لقت�شادي  �ل�شعود  مع  �لعاملي 
�لتجاري لأ�شيا و حتولها تدريجيا 
�ىل مركز �لثقل �ل�شا�شي يف حركة 

تدفق �ل�شلع بني دول �لعامل.
�ل��ق��ي��ام بدور  وق��د جنحت دب��ي يف 
حموري يف هذ� �لتحول من خالل 
رب���ط �ل����ش���و�ق يف �آ���ش��ي��ا و �أوروب����ا 
و�أفريقيا عر�خلطوط �ملالحية و 

�جلوية �لتي تعر �لمارة. 
قيمة  يف  �مل�شتمر  �ل�����ش��ع��ود  وج���اء 
دور  ليعك�س  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
دبي كمركز �قليمي وعاملي للتجارة 
�للوج�شتية  و�خل���دم���ات  و�ل��ن��ق��ل 
�ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت  �إىل  م�������ش���ت���ن���دة 
�مل���ت���ز�ي���دة �ل���ت���ي �أن��ف��ق��ت��ه��ا ط���و�ل 
ع��ل��ى تطوير  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�لبنية �لتحتية �لر�ئدة يف �لمارة 
�أو�شلت مو�نئها ومطار�تها  و�لتي 
م�شتويات  �أع����ل����ى  �إىل  وط���رق���ه���ا 
�أهلها لحت�شان حركة  �لتطور ما 
على  �لعاملية  و  �لإقليمية  �لتجارة 
جمارك  و�إ�شتطاعت  نطاق.  �و�شع 
دب���ي خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة �أن 
يف  مرموقة  مكانة  لنف�شها  توجد 
و�إقليميا  حمليا  �جلمركي  �لعمل 
ودول���ي���ا وح��ق��ق��ت �جن������از�ت ر�ئ���دة 
�لعمل  بف�شل  �مل���ج���الت  ك��اف��ة  يف 
�ل������دوؤوب و�جل���ه���ود �مل��خ��ل�����ش��ة من 
كانت  حيث  وقيادييها  موظفيها 
�ول د�ئرة حكومية يف دبي تتحول 
تقدمي  يف  ح��ك��وم��ي��ة  د�ئ�������رة  �إىل 
�ملائة  يف   100 بن�شبة  �خل��دم��ات 
عام 2009 خا�شة بعد تطويرها 
�لتخلي�س  ل���ن���ظ���ام  و�ط����الق����ه����ا 
 2 مر�شال  �لل��ك��رتوين  �جلمركي 
�لذي يعد من�شة تقدم من خاللها 
�لع�شر�ت من �خلدمات �جلمركية 

بطريقة �لكرتونية.
�إجر�ء  للعمالء  �لنظام  ويتيح هذ� 

 480 �ىل  ل��ت�����ش��ل  دره�����م  م��ل��ي��ار 
�لعام  �رت��ف��ع��ت يف  ث��م  دره���م  مليار 
بزيادة  �ملائة  يف   9 بن�شبة   2006
44 مليار درهم لت�شل �ىل 524 
مليار دره��م . و�شهدت جت��ارة دبي 
�لعام  يف  كبري�  �شعود�  �خلارجية 
 30 بن�شبة  منو�  لتحقق   2006
155 مليار درهم  �ملائة بزيادة  يف 
مليار   679 �ىل  قيمتها  وت�����ش��ل 
دره���م وو����ش��ل��ت �ل�����ش��ع��ود بوترية 
لتنمو   2007 �ل����ع����ام  يف  �ع���ل���ى 
 256 ب��زي��ادة  �مل��ائ��ة  38يف  بن�شبة 
 935 �ىل  ل��ت�����ش��ل  دره�����م  م��ل��ي��ار 
�لعام  يف  �شجلت  ث��م  دره���م  م��ل��ي��ار 
درهم  مليار   754 نحو   2009
بتاأثري�ت �لزمة �ملالية �لعاملية ثم 
 902 �إىل  لت�شل  �ل�شعود  ع��اودت 
بزيادة   2010 ع���ام  م��ل��ي��اردره��م 
�لعام  يف  عنها  درهم  مليار   148

.2009
تخطت   2011 �ل�������ع�������ام  ويف 
ق��ي��م��ة �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة حاجز 
 089 وحققت  دره���م  �ل��رتي��ل��ي��ون 
يف   21 ب��ن��م��و  دره������م  م���ل���ي���ار  ر1 
درهم  مليار   187 ب��زي��ادة  و  �ملائة 
 2012 �ل��ع��ام  �لنمو يف  وو����ش��ل��ت 
بن�شبة 14يف �ملائة و بزيادة 146 
ر1   235 لت�شل �ىل  دره��م  مليار 

تريليون درهم.
وخالل فرتة �لت�شعة �أ�شهر �لأوىل 
جتارة  جن��ح��ت   2013 ع����ام  م���ن 
�لنفطية يف  غ��ري  دب���ي �خل��ارج��ي��ة 
ع���ب���ور ح���اج���ز �ل���رتي���ل���ي���ون دره���م 
�لربع  ن��ه��اي��ة  م��ع  قيمتها  لت�شل 
تريليون  ر1   009 �إىل  �ل��ث��ال��ث 
مليار   918 م���ع  م��ق��ارن��ة  دره�����م 
�ل���ف���رتة م���ن �لعام  ل��ن��ف�����س  دره�����م 
2012 وبزيادة قدرها 91 مليار 
درهم �أي بنمو ن�شبته 10يف �ملائة. 
و�أظهر ت�شاعد �لنمو يف جتارة دبي 
�خلارجية مدى قدرة �لمارة على 

يتو�فق مع �خلطة �ل�شرت�تيجية 
تر�شيخ  �إىل  �لهادفة  دبي  حلكومة 
�ملكانة �لر�ئدة لالإمارة و�ملحافظة 
�لقت�شادي  �ل��ن��م��و  م��ع��دلت  ع��ل��ى 
فالوثيقة �ل�شرت�تيجية ل� جمارك 
دبي و�لتي حتدد �لروؤية و�لر�شالة 
و��شعة  م�����ش��اح��ة  ت��ف��رد  و  و�ل��ق��ي��م 

للعمالء.
وو�ك��ب هذه �خلطو�ت و�خلدمات 
للتجار  �مل��ق��دم��ة  �مل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة 
حدوث  �ملختلفة  �لعمل  وقطاعات 
من����و م�����ش��ت��م��ر ل���ت���ج���ارة دب�����ي مع 
جمارك  وكر�شت  �خلارجي  �لعامل 
كافة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  ط��و�ل  دبي 
�لتجارة  ح��رك��ة  ج��ه��وده��ا خل��دم��ة 
�خل��ارج��ي��ة ل���الإم���ارة ع��ر تقدمي 
�جلمركية  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  �أف�������ش���ل 
�مل�شتمر  �ل�����ش��ع��ود  ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي 
دب��ي �خلارجية غري  لقيمة جت��ارة 

�لنفطية.
و������ش�����ه�����دت ق����ي����م����ة جت����������ارة دب����ي 
قفز�ت  �لنفطية  غ��ري  �خل��ارج��ي��ة 
فبعد   2000 �لعام  منذ  متتابعة 
�أن بلغت يف تلك �ل�شنة 143 مليار 
درهم حققت يف �لعام 2001 منو� 
 31 ب���زي���ادة  �مل��ائ��ة  يف   22 بن�شبة 
 174 �ىل  ل��ت�����ش��ل  دره�����م  م��ل��ي��ار 
يف  �ل�شعود  وو��شلت  دره��م  مليار 
�ملائة  يف   17 بنمو   2002 �ل��ع��ام 
30 م��ل��ي��ار دره���م لت�شل  وب���زي���ادة 
ثم  دره�������م  م����ل����ي����ار�ت   204 �ىل 
بن�شبة   2003 �ل��ع��ام  يف  �رت��ف��ع��ت 
مليار   48 ب��زي��ادة  �مل��ائ��ة  يف   24
مليار   252 �ىل  ل��ت�����ش��ل  دره�����م 

درهم.
قيمة  �شجلت   2004 �ل��ع��ام  ويف 
بن�شبة  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة من���و� 
مليار   99 ب��زي��ادة  �مل��ائ��ة  يف   39
درهم لت�شل �ىل 351 مليار درهم 
وو��شلت �ل�شعود يف �لعام 2005 
 129 ب��زي��ادة  �مل��ائ��ة  يف   37 بنمو 

خ��دم��ات��ه��م �إل��ك��رتون��ي��ا ع��ل��ى مد�ر 
�ل�����ش��اع��ة م���ا ي���وف���ر ع��ل��ي��ه��م وعلى 
�لكثري من  دب��ي  ج��م��ارك  موظفي 
�ل��وق��ت و�جل��ه��د وي���وؤدي يف �لوقت 
وزي���ادة  �ل��ن��ف��ق��ات  تقليل  �إىل  ذ�ت���ه 

�لإير�د�ت.
دبي  ج��م��ارك  �إجن�����از�ت  وت�شمنت 
�ب����ت����ك����ار وت����ط����وي����ر �ل����ع����دي����د من 
تطبيق  �إىل  تهدف  �لتي  �ل��ر�م��ج 
م�شتوى  لتعزيز  �لتقنيات  �أح���دث 
�ل��د�ئ��رة يف  �إجن���از�ت  �لأد�ء وت�شم 
�لأعمال  قناة  �إط���الق  �مل��ج��ال  ه��ذ� 
لعمالئها  جي   2 بي  �لإلكرتونية 
من �ل�شركات ذ�ت �لتعامالت كبرية 
�جلمركي  �ل��ن��ظ��ام  �شمن  �حل��ج��م 
لتمكينهم  مر�شال2  �مل���ت���ك���ام���ل 
م���ن حت���وي���ل �ل���ب���ي���ان���ات �آل���ي���ا من 
مر�شال2  نظام  �إىل  �لعميل  نظام 
�لدفع  �ملعامالت وعمليات  و�إجن��از 
مبا�شرة بني  �لإلكرتوين بطريقة 
�لطرفني بي�شر و�شهولة على مد�ر 

�أيام �لأ�شبوع.
�ل��ن��ظ��ام يف عام  ه���ذ�  �إط�����الق  ومت 
2011 وفاز بجائزة برنامج دبي 
لالأد�ء �حلكومي �ملتميز -2011 
م�شروع  �أف�شل  فئة  عن   2012
�لعديد  �لنظام  ه��ذ�  وي��ق��دم  تقني 
�مل���ز�ي���ا م���ن �أب���رزه���ا ت��ق��ل��ي��ل عامل 
�خلطاأ �لب�شري و حو�شبة �إجر�ء�ت 
�جلمارك  م���ع  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ع��م��ل 
و�����ش����رع����ة ت���خ���ل���ي�������س �ل���ب���ي���ان���ات 
�جل��م��رك��ي��ة و�إع���ف���اء �ل��ع��م��الء من 
�ل���������رتدد �مل����ت����ك����رر ع���ل���ى ك���اون���رت 
لتقدمي  �جل���م���رك���ي���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
�ل��ب��ي��ان �جل��م��رك��ي وت��وف��ري �ملزيد 
�لرئي�شية  �لعمل  ملهام  �لوقت  من 
�جلمركي  �لبيان  تكلفة  خف�س  و 
ع��م��ل��ي��ة تقدمي  ع���ل���ى  و�ل���ق�������ش���اء 
�مل�����ش��ت��ن��د�ت و�مل��ع��ام��الت �ل��ورق��ي��ة.
�ل�شاعة  وتوفر �خلدمة على مد�ر 
و�حل�شول على مالحظات �شريعة 

وم��ن��ذ ذل���ك �حل���ني ب����د�أت جمارك 
�جلديدة  �أو���ش��اع��ه��ا  تكييف  دب���ي 
ك���ج���زء م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��ت��ر من 
�أكر �ملوؤ�ش�شات �مل�شاهمة يف �حلياة 

�لقت�شادية يف �لإمارة. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ويل  وم��ع 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�إم���ارة  �حل��ك��م يف  �ل�����وزر�ء مقاليد 
ي���ن���اي���ر عام  �ل����ر�ب����ع م����ن  دب�����ي يف 
دبي  ج����م����ارك  ����ش���ه���دت   2006
ع��ل��ى �شعيد  م��ل��م��و���ش��ة  ت����ط����ور�ت 
و�إقليميا  حمليا  �جلمركي  �لعمل 
�هتماما  �شموه  �أوىل  حيث  ودوليا 
ك���ب���ري� لأع����م����ال �ل�����د�ئ�����رة ووج����ه 
و�إج���ر�ء�ت  �أنظمة  بتحديث  د�ئما 
�لروؤية  لهذه  وتنفيذ�  بها  �لعمل 
�إج����ر�ء مر�جعة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات مت 
و�إج������ر�ء تقييم  ل��ل��د�ئ��رة  ���ش��ام��ل��ة 
وتوجهاتها  ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
وعملياتها  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  وه��ي��ك��ل��ه��ا 

�جلمركية.
�مل���ر�ج���ع���ة خرجت  ه�����ذه  وخ������الل 
ب���ت���ق���ري���ر ت��ف�����ش��ي��ل��ي ح������ددت فيه 
جو�نب �لقوة و�ل�شعف و�شكل هذ� 
لإعادة  �لن��ط��الق  نقطة  �لتقرير 
�لنظر يف �ل�شرت�تيجية و�لأهد�ف 

و�لعمليات و�لجر�ء�ت.
�أطلق  ط��م��وح  ب��رن��ام��ج  ت��ب��ن��ي  ومت 
�لذي  و�ل��ت��ح��دي��ث  �لتطوير  عليه 
روؤية  حتقيق  نحو  �لطريق  يعتر 
جمركية  ك����د�ئ����رة  دب����ي  ج���م���ارك 
�أهد�فها  �لعامل وحتقيق  ر�ئ��دة يف 

�لعامة �لتي تتطلع �إليها.
ول يقت�شر دور جمارك دبي �ليوم 
ع���ل���ى جم�����رد حت�����ش��ي��ل �ل���ر����ش���وم 
�جلمركية بل ميتد �إىل �آفاق �أرحب 
م���ن ذل���ك ب��ك��ث��ري ت�����ش��م��ل جمالت 
و�قت�شادية  وجمتمعية  خدماتية 
لها  ج��دي��د�  �شعار�  و�ت��خ��ذت  �شتى 
�لعبور  2008 وه��و بو�بة  يف ع��ام 
�إىل رخاء دبي بكل ما حتمله هذه 
فالرخاء   .. م��ع��ن��ى  م���ن  �ل���ع���ب���ارة 
ي�شتند عادة على �لتجارة �حلرة يف 
�آمنة و�شريعة وعملية تلبي  �أجو�ء 
حاجات �لنا�س وتتكيف مع طبيعة 

متطلباتهم.
وحتر�س جمارك دبي على ترجمة 
�ل�شرت�تيجية  خ��ط��ت��ه��ا  �أه������د�ف 
مقدمتها  ويف  ملمو�س  و�ق���ع  �إىل 
�لقت�شادية  �ل���ت���ن���م���ي���ة  ت���ع���زي���ز 
وحتقيق  �لإم���ارة  يف  و�لجتماعية 
�مل��زي��د م��ن �ل��ت��و����ش��ل م��ع �لقطاع 
�خل���ا����س وجم��ت��م��ع �لأع����م����ال ما 
يف  م��ت��ق��دم��ا  دور�  ت��ت��خ��ذ  ج��ع��ل��ه��ا 
وت�شهيل  �لوطني  �لقت�شاد  دع��م 
�لتجارة �مل�شروعة فحققت جمارك 
دب���ي �إجن������از�ت ك��ث��رية و���ش��ع��ت �إىل 
للعمالء  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي 
عر تطوير و�بتكار و�شائل جديدة 
مبا  �جلمركية  �لإج����ر�ء�ت  ت�شهل 

ميناء ر��شد �الأف�شل للرحالت �ل�شياحية يف �لعامل �شمن جو�ئز �ل�شفر �لعاملية
•• دبي - وام: 

�ختري ميناء ر��شد للعام �ل�شاد�س 
ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل �مل���ي���ن���اء �ل���ر�ئ���د 
�لعامل  يف  �ل�شياحية  ل��ل��رح��الت 
خالل حفل توزيع جو�ئز �ل�شفر 
ت�شلم   .2013 ل���ع���ام  �ل��ع��امل��ي��ة 
�جلائزة بالنيابة عن مو�نئ دبي 
�مل��ن��اع��ي مدير  �ل��ع��امل��ي��ة حم��م��د 
م��ي��ن��اء ر����ش��د خ���الل ح��ف��ل ختام 
�ل�شفر  �لع�شرين جلو�ئز  �لدورة 

ميناء ر��شد ي�شتعد ل�شتكمال �ملرحلة �لأوىل من 
تطوير �ملرفق �جلديد �لأكر فخامة للرحالت 

�ل�شياحية خالل �لأ�شابيع �لقليلة �ملقبلة. 
و�أكد على �أن مو�نئ دبي �لعاملية تلتزم مبو��شلة 
ت��ط��وي��ر م��ي��ن��اء ر����ش��د ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه �لر�ئدة 
�إقليميا وعامليا..معربا عن �شكره جلو�ئز �ل�شفر 
على  �إي��اه��م  ..مهنئا  �لتقدير  ه��ذ�  على  �لعاملية 
خ��دم��ة �شناعة  ر�ئ��ع��ة يف  ع��ام��ا   20 ����ش��ت��ك��م��ال 
�ل�شياحة و�ل�شفر. من جانبه قال حممد �ملناعي 
�لإمار�ت  �لعاملية  دبي  مو�نئ  ر��شد  ميناء  مدير 
�خلم�شة  و�جل����و�ئ����ز  �جل����ائ����زة  ه����ذه  ن��ت�����ش��ارك 

�لرتويج  يف  �ل�شرت�تيجي  �شريكنا  مع  �ل�شابقة 
دبي  يف  �لبحرية  �ل�شياحية  �ل��رح��الت  ل�شياحة 
تلعب  �لتي  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ��رة 
يف  حا�شما  دور�  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  خمتلف  مع 
للرحالت  �إقليمية  كوجهة  ر����ش��د  ميناء  جن��اح 

�ل�شياحية. 
ع����ر مرفقني  ي���دع���م  ر������ش����د  م���ي���ن���اء  �ن  ون������وه 
دبي  توجهات  �ل�شياحية  للرحالت  خم�ش�شني 
�ل�شناعة  لهذه  �ملت�شارع  �لنمو  م��ن  لال�شتفادة 
�ل�شفن  لأرق��ى  رئي�شي  كمق�شد  مكانتها  وتعزز 
�ل�شياحية يف �لعامل. وم ت�شميم مرفق �لرحالت 

�لعاملية �لذي �أقيم يف �لدوحة بح�شور �شخ�شيات 
�لعاملية.  و�ل�����ش��ف��ر  �ل�����ش��ي��اح��ة  ���ش��ن��اع��ة  ب����ارزة يف 
من  عامليني  مناف�شني  على  ر��شد  ميناء  وتقدم 
و�شي�شيل وتركيا  �شنغافورة  �ل�شياحية يف  �ملو�نئ 
و�لوليات  �أفريقيا  وجنوب  وجامايكا  و�ملك�شيك 

�ملتحدة و�لر�زيل. 
ومدير  �لأول  �لرئي�س  نائب  �ملعلم  وقال حممد 
نت�شرف بهذ�  �لإم���ار�ت  �لعاملية  دب��ي  ع��ام مو�نئ 
�لع�������رت�ف �ل���ع���امل���ي �جل���دي���د ح��ي��ث ي���اأت���ي فوز 
مو�نئ  م�شغلي  �أف�شل  على  �لعاملية  دب��ي  مو�نئ 
�أن  �ىل  �ل��ع��امل..لف��ت��ا  يف  �ل�شياحية  �ل��رح��الت 

 7 ل�شتقبال  ر��شد  ميناء  يف  �جلديد  �ل�شياحية 
لر�حة  و�ألفني مقعد  و�ح��د  �شائح يف وقت  �آلف 
�لزو�ر..وعند �إجناز �ملرفق �جلديد ميكن ملحطة 
ز�ئر  �أل��ف   14 خدمة  �ل�شياحية  للرحالت  دب��ي 
يف وق���ت و�ح������د.. و�مل���رف���ق �جل���دي���د ع���ب���ارة عن 
 24 ع��ل��ى م�شاحة  �مل�����ش��ت��وى مم��ت��د  ع��امل��ي  مبنى 
�ألف   50 �إىل ح��و�يل  �أل��ف مرت مربع بالإ�شافة 
م��رت م��رب��ع م��ن م��و�ق��ف �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ت��ي تت�شع 
لأكر من 150 �شيارة �أجرة و36 حافلة و52 
م��ن ���ش��ي��ار�ت رح���الت �ل�����ش��ف��اري و100 موقف 

ل�شيار�ت �ملوظفني و100 للزو�ر. 
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

�أ�شاد �شعادة �شلطان بن �شليم رئي�س 
بفوز  �مل��الح��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة  �شلطة 
معر�س  با�شت�شافة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
دبي  يف   2020 �ل������دويل  �إك�����ش��ب��و 
�ع��ت��ز�زه مب��ا ميثله هذ�  ع��ن  معربا 
�ل��ف��وز م��ن ف��ر���س ت��ن��م��وي��ة كبرية. 
للقطاع  �ملتطورة  �لإمكانات  وح��ول 
ق��ال �شعادته ميهد  دب��ي  �لبحري يف 
وتز�يد  ت�����ش��ارع  �إىل  باإك�شبو  �ل��ف��وز 
�لتجارية  �لتبادلت  حجم  يف  كبري 
�ل���ت���ي ����ش���رتد ل����الإم����ارة يف �لأع������و�م 
 2020 �لعام  �إىل  و�شول  �لقادمة 
�لأمر �لذي يحتاج �إىل قدر كبري من 
يف  و�للوج�شتية  �لت�شغيلية  �لكفاءة 
خمتلف جو�نب �لقطاع �لبحري يف 
�لإمارة مبا يحقق �لتناغم و�لتن�شيق 
�لكامل بينكل قنو�ت �لتوريد يف �لر 
و�لبحر و�جلو.. و�شنعمل يف �ل�شلطة 
�لبحرية على توفري �أرقى م�شتويات 
�أف�شل  �للو�ئح �لبحرية �لعاملية مع 
خدمات  حتقيق  ل�شمان  �ملمار�شات 
�لأول  �ل��ط��ر�ز  م��ن  متنوعة  بحرية 
دعما للمعر�س . و�أ�شاف متتلك دبي 
مقومات متميزة من ناحية �لتكامل 
�لتام بني �لبنى �لتحتية و�لعمليات 
و�لت�شريعات  جهة  م��ن  �لت�شغيلية 
�آخر  جانب  م��ن  �لبحرية  و�ل��ل��و�ئ��ح 
جاهزية  يف  عاملي  م�شتوى  ل�شمان 
جهة  من  �خلدمات  وج��ودة  �لقطاع 
�أخرى ما يعزز �آفاق �لزيادة �لكبرية 
مناولتها  �شيتم  �ل��ت��ي  �لب�شائع  يف 
ع��ر �ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري .  وجنحت 
دبي على �شعيد �لن�شاط �لقت�شادي 
�لبحري وعلى مد�ر �لعقود �لأربعة 
و��شحة  ب�شمة  حتقيق  يف  �ملا�شية 
�لقت�شادي  �مل�����ش��ه��د  ���ش��ف��ح��ة  ع��ل��ى 
�أب����رز  ل��ت�����ش��ل �إىل م�����ش��اف  �ل��ع��امل��ي 
مع  ج��ن��ب  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة جنبا  �مل���دن 
م���دن ع��امل��ي��ة ك���رى م��ث��ل نيويورك 
وهوجن  وطوكيو  و�شنغافورة  ولندن 
و�شيدين  و�شيكاغو  وب��اري�����س  ك��وجن 
و���ش��ن��غ��ه��اي م��ق��دم��ة ب��ذل��ك �لإم����ارة 
�لقرن  يف  ر�ئ������د�  ت��ن��م��وي��ا  من���وذج���ا 
�ل��ع�����ش��ري��ن. ول���ع���ل �أب������رز م���ا مييز 
تقودها  �لتي  �لقت�شادية  �لنه�شة 
على  قائمة  كونها  يف  يتج�شد  دب��ي 
��شتناد�  �لدخل  م�شادر  يف  �لتنويع 
�إىل �لإمكانات �لهائلة �ملتاحة �شمن 
�لرئي�شية  �حل���ي���وي���ة  �ل���ق���ط���اع���ات 
وب��الأخ�����س �ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري �لذي 
ط����امل����ا ����ش���ك���ل �أح�������د �أب��������رز �مل���الم���ح 
�مل��م��ي��زة ل��ت��اري��خ دب���ي �ل����ذي �رتبط 
لقرون  �لبحرية  و�لتجارة  باملالحة 
كبو�بة  �مل��دي��ن��ة  ب���رزت خاللها  ع��دة 
منطقة  جت��ار  لعبور  ر�ئ���دة  بحرية 
�فريفيا  و�شو�حل  �آ�شيا  �شرق  جنوب 
�ل��ق��ط��اع �لبحري  �ل��غ��رب��ي��ة. و���ش��ه��د 
�ملحلي يف دب��ي حت��ول جذريا خالل 
ظل  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�لتعاون �لبناء بني �لإمارة و�جلهات 
�حلكومية �لحتادية �ملعنية بال�شاأن 
�ل���ذي �شكل دعامة  �لأم���ر  �ل��ب��ح��ري 
�أ�شا�شية لتحديث �للو�ئح �لتنظيمية 
�ل����ب����ح����ري����ة و�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة �ل���ت���ي ك����ان ل��ه��ا �لأث����ر 
ب����اأد�ء و�شالمة  �لأك���ر يف �لرت��ق��اء 
�لبحري  �لقطاع  وتناف�شية  وكفاءة 
بحري  كمركز  دب��ي  مكانة  وتر�شيخ 
عاملي من �لطر�ز �لأول متا�شيا مع 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل.  دبي.. 
يف �شد�رة �لتناف�شية �لعاملية.. برزت 
�لقليلة  �ل�شنو�ت  خالل  دبي  مكانة 
�ملر�كز  �ملا�شية كمناف�س قوي لأهم 
�لعامل حمققة  �لر�ئدة يف  �لبحرية 
�إجناز�ت غري م�شبوقة على م�شتوى 
�ل�شفن  و���ش��ي��ان��ة  وت�����ش��غ��ي��ل  �مل���و�ن���ئ 
�لدعم  �لبحرية يف ظل  و�خل��دم��ات 
�ملتو��شل  و�له��ت��م��ام  �ل���الحم���دود 
ت����ويل عناية  �ل���ت���ي  م���ن �حل���ك���وم���ة 
ميثله  مب��ا  �لبحري  للقطاع  كبرية 
�شيا�شة  لإجن����اح  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  ك��رك��ي��زة 
ومتكنت  �لق����ت���������ش����ادي  �ل���ت���ن���وي���ع 
�لإم��ارة خالل فرتة زمنية ق�شرية 
م�شاف  �إىل  �ل��و���ش��ول  م���ن  ن�شبيا 
�لعاملية  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ت��ج��م��ع��ات  �أه���م 
و�أو�شلو  ول���ن���دن  ���ش��ن��غ��اف��ورة  م��ث��ل 
كونغ  وهونغ  وهامبورغ  و�شانغهاي 
م��ن موقع  ب��ه  تتمتع  م�شتفيدة مب��ا 
�آمنة  ��شتثمارية  وبيئة  ��شرت�تيجي 

�لوطنية للمو��شالت دور حيوي يف 
مر�جعة �لقانون �لبحري �لإمار�تي 
ل����دف����ع ع���ج���ل���ة جت�������ش���ي���د �أه��������د�ف 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  ��شرت�تيجية 
�لر�مية �إىل �شمان تطبيق �لأنظمة 

�ملتعلقة بحماية �لبيئة �لبحرية.
يف  �لبحري  �لقطاع  ��شرت�تيجية   -
�لإمارة ت�شري بخطى حثيثة وما مت 

حتقيقه حتى �لآن منذ �إطالقها. 
1 - خدمات وقو�عد �شبط عمليات 
�ل�شفن  بني  و�لنقل  �ل�شفن  متوين 

يف مياه �لإمارة.
2 - و�شع قو�عد وخدمات �لإر�شاء 

يف بحر دبي.
3 - توقيع مذكرة تفاهم مع وز�رة 
و�شلطة  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�مل��ي��اه  �لبيئة 
لتنظيم  �مل����الح����ي����ة  دب������ي  م���دي���ن���ة 
تاأثري�ت  ب�����ش��اأن  �لتن�شيق  ع��م��ل��ي��ات 
�لبيئة  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���و����ش���ائ���ل 

�لبحرية يف �لإمارة.
�جلهات  خمتلف  مع  �لتن�شيق   -  4
�لرت�����ق�����اء  ب���������ش����اأن  �ل����ع����الق����ة  ذ�ت 

بال�شالمة �لبحرية يف خور دبي.
�مل�شتمر  و�ل��ت�����ش��اور  �لتن�شيق   -  5
للمو��شالت  �ل��وط��ن��ي��ة  �لهيئة  م��ع 
�لبحري  �ل��ق��ان��ون  ب�شاأن  �ل��دول��ة  يف 

�لإمار�تي و�لعمل على حتديثه.
�لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  �إط����الق   -  6
ل���ق���ان���ون �ل��رتخ��ي�����س �ل���ب���ح���ري يف 

�إمارة دبي.
�لبحرية  �ل���ب���ي���ان���ات  ت���وف���ري   -  7

�ل�شاملة عن �لإمارة.
�لبحرية  �ل��ط��و�ف��ات  تركيب   -  8
و�ملتابعة  دب���ي  ���ش��و�ط��ئ  ط���ول  ع��ل��ى 
و�لناجح  �لآم���ن  �لت�شغيل  ل�شمان 

لها.
�لبحرية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م   -  9
�ل��ن��ق��ل �لبحري  وحت��دي��د م�����ش��ار�ت 
وحت����دي����د �لأن�������ش���ط���ة �ل���ب���ح���ري���ة يف 

�لإمارة.
�ل�شالمة:  حمالت  �إط���الق   -  10
ل�شتخد�م  دب����ي  دل���ي���ل  ك���ت���اب  م��ث��ل 
�ملحركات  ذ�ت  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
باأماكن  �لتوعية  ح��م��الت  و�إط����الق 
مم����ار�����ش����ة �ل���ن�������ش���اط �ل����ب����ح����ري يف 
�لإم�����ارة م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �شرت�ت 

�لنجاة و�أف�شل �ملمار�شات. 
�لهيكلي  �لتخطيط  تطوير   11-
�شمن  �ل�����ب�����ح�����ري  دب��������ي  ل����ق����ط����اع 
�ملنظومة �لحتادية ملختلف �جلهات 

يف �لدولة.
�لبحري  دبي  �أ�شبوع  �إط��الق   12-
يف  نوعه  م��ن  �لأول  �لعاملي  �حل��دث 

�ل�شرق �لأو�شط.
و�لتن�شيق  و�لتو��شل  �حلو�ر   -  13
�مل�������ش���ت���م���ر م�����ع �أق������ط������اب �ل���ق���ط���اع 
�لبحري يف �لإم��ارة و�إطالق مبادرة 
كل  جتمع  �لتي  �مل�شتديرة  �لطاولة 
للت�شاور  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �لأط�������ر�ف 
�لتنموية  و�ل��ر�م��ج  �لآ�ر�ء  وت��ب��ادل 

يف �لقطاع �لبحري.
فريق  م������ب������ادرة  �إط���������الق   -  14
�ل�شفن  ل���ع���م���ل���ي���ات  �ل����ش���ت���ج���اب���ة 

�لبحرية �ل�شياحية.
�لتخطيط  يف  �مل�����ش��اه��م��ة   -  15
�حل���������ش����ري يف دب�������ي م������ن ج���ان���ب 

�لقطاع �لبحري.
بالزمن  ف����وري����ة  م��ت��اب��ع��ة   -  16
�لو�شائل  حت���رك���ات  ل��ك��اف��ة  �ل��ف��ع��ل��ي 
�أحدث  ع��ر  دب��ي  م��ي��اه  يف  �لبحرية 
�لأقمار  با�شتخد�م  �لتتبع  تقنيات 

�ل�شطناعية. 
مياه  �إد�رة  مبادر�ت  �إط��الق   -  17
�ملخلفات  و�إد�رة  �ل�����ش��ف��ن  ت������و�زن 
�ل���ب���ح���ري���ة و�ن����ب����ع����اث����ات �ل�����غ�����از�ت 

لل�شفن.

وت�شريعات بحرية متكاملة ونه�شة 
وثقافية  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
م�شتمر.  حكومي  ودع��م  وعمر�نية 
�ملحلي  �ل���ب���ح���ري  �ل���ق���ط���اع  وح���ق���ق 
ق��ف��ز�ت نوعية  �لآون�����ة �لأخ�����رية  يف 
يف  �ملبا�شرة  م�شاهمته  �شعيد  على 
�إج��م��ايل �ل��ن��اجت �ملحلي لإم���ارة دبي 
�ملائة  يف   4.6 �إىل  و���ش��ل��ت  و�ل���ت���ي 
درهم  م��ل��ي��ار   14.4 ي��ع��ادل  م��ا  �أي 
وتاأتي �لعمليات �لبحرية و�لهند�شة 
�ل���ب���ح���ري���ة و�مل�����و�ن�����ئ و�ل�������ش���ح���ن يف 
�مل�شاهمة  �لبحرية  �ملكونات  مقدمة 
يف �لقت�شاد �ملحلي تليها �خلدمات 
وخدمات  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ولعبت  �ل��ب��ح��ري  �ل���دع���م 
مكونات �لقطاع �لبحري �ملحلي دور� 
فاعال يف رفد �شوق �لعمل باأكر من 
و�عدة  وظيفية  ف��ر���ش��ة  �ل���ف   75
�لب�شرية  �ل����ك����و�در  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي 
�لبحرية  �لعمليات  ل�شيما  �ملوؤهلة 
�لتي  و�مل��و�ن��ئ  �لبحرية  و�لهند�شة 
و25  �مل��ائ��ة  يف   51 على  ��شتحوذت 
يف �مل��ائ��ة على �ل��ت��و�يل م��ن معدلت 
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  �شمن  �لتوظيف 
معيارية  م��ق��ارن��ة  وك�شفت  دب���ي.  يف 
�أجرتها �شلطة مدينة دبي �ملالحية 
�لعاملية  �لبحرية  �مل��ر�ك��ز  �أب���رز  ب��ني 
�أن �لقيمة �مل�شافة للقطاع �لبحري 
بلغت  �ملحلي  �لقت�شاد  �إىل  دب��ي  يف 
يف  ر4   5 ب�  مقارنة  �ملائة  يف   4.6
�ملائة  يف  و7  ك���ون���غ  ل��ه��ون��غ  �مل���ائ���ة 
�ملائة للرويج  ل�شنغافورة و4.8 يف 
�لقيمة �لقت�شادية  يف حني �شجلت 
�مل�����ش��اف��ة ل��ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري يف دبي 
14.4 مليار درهم مقارنة ب� 41.1 
مليار درهم يف هونغ كونغ و 67.8 
 95.1 و  �شنغافورة  دره��م يف  مليار 
�لدر��شة  وت�شري  �لرويج.  يف  مليار 
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  �أن  �إىل  �مل��ق��ارن��ة 
على  ملحوظا  تقدما  �شجل  �ملحلي 
�ملرتبة  ليحتل  �لتوظيف  م�شتوى 
�شخ�س مقارنة  �لف   75 ب�  �لر�بعة 
�ل��ت��ي �ح��ت��ل��ت �ملرتبة  ب��ه��ون��غ ك��ون��غ 
تليها  �شخ�س  �ل��ف   222 ب���  �لأوىل 
�شنغافورة ب� 167 �لف �شخ�س ومن 

ثم �لرويج ب� 101 �لف �شخ�س.

القطاع البحري.. فر�س
 هائلة واآفاق ل حمدودة

على �لرغم من �لتقدم �لالفت على 
يز�ل  ل  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل��ك��ون��ات  �شعيد 
دب���ي ينطوي  �ل��ب��ح��ري يف  �ل��ق��ط��اع 
و�عدة  وفر�س  هائلة  �إمكانات  على 
ت��وف��ر رك��ي��زة متينة  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
من  ج��دي��د  م�شتوى  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
�ل��ت��م��ي��ز و�ل�����ري�����ادة و�ن���ط���الق���ا من 
عمل  �إط�������ار  �إىل  �مل���ل���ح���ة  �حل����اج����ة 
متكامل لتوظيف �آفاق منو مكونات 
تطوير  مت  دبي  يف  �لبحري  �لقطاع 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري يف 
�ملجال  �إت���اح���ة  �إىل  ت���ه���دف  خ���ط���وة 
�لكامنة  �لتناف�شية  �لقدر�ت  لتعزيز 
�لتي من �شاأنها �أن متثل دفعة قوية 
لإم���ارة  �لطليعية  �مل��ك��ان��ة  لرت�شيخ 
دبي على �خلارطة �لبحرية �لعاملية 
�ل�شديدة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  متا�شيا 
ل�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي.  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لبحرية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وحت��ظ��ى 
�خلطة  باعتبارها  خا�شة  باأهمية 
�ملتمحورة  دب����ي  ت���اري���خ  يف  �لأوىل 
وتعزيز  وت���ط���وي���ر  ت��ن��ظ��ي��م  ح�����ول 
�ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري ب���اإ����ش���ر�ف فريق 
ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل م���ن �أب�����رز �خل����ر�ء 
معايري  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�  و�مل��خ��ت�����ش��ني 
و��شحة بهدف دعم �جلهود �لر�مية 

�إىل خلق قطاع بحري متجدد و�آمن 
دف��ع عجلة  �مل�شاهمة يف  وق��ادر على 
�مل�شتد�مة.  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
وت�����ش��ت��م��ل �مل��ع��اي��ري �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة على 
و�لإبد�ع  و�لتميز  �لتعاون  يلي..  ما 
�لروة  وتطوير  �لعمالء  خدمة  و 
وتركز   . �لبيئة  وح��م��اي��ة  �لب�شرية 
على  �ل���ب���ح���ري���ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
متكاملة  لوج�شتية  ب��ر�م��ج  و���ش��ع 
وتطوير  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ى  وت��ه��ي��ئ��ة 
بحرية  وت�شريعات  تنظيمية  لو�ئح 
��شرت�طات  وت��ط��ب��ي��ق  م�����ش��ت��ح��دث��ة 
�لعمليات  �إد�رة  ل�����ش��م��ان  ج���دي���دة 
�أعلى  وف����ق  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
و�أف�شل  �ملهنية  �ل�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري 
�مل���م���ار����ش���ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل�����ق�����ر�ر�ت 
نوعية  خطوة  يف  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
مثالية  عمل  بيئة  خلق  �شاأنها  م��ن 
�لتناف�شية للقطاع  �ملقومات  لتعزيز 
ت�شتند  ح���ني  يف  �مل��ح��ل��ي  �ل���ب���ح���ري 
بالدرجة  �لبحرية  �ل�شرت�تيجية 
عنا�شر  م��ن  �ل�شتفادة  �إىل  �لأوىل 
�لقوة �ملوجودة حاليا �شمن �لقطاع 
ل�شيما على �شعيد �ملو�نئ وخدمات 
�ل���دع���م �ل��ب��ح��ري و�ل��ع��م��ل��ي��ات غري 
 - �لبحرية.  و�لهند�شة  �ل�شاطئية 
طموحة..  و�أه�����د�ف  متينة  دع��ائ��م 
�لقطاع  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ت�����ش��ت��ن��د 
تتمثل  و��شحة  روؤي���ة  �إىل  �لبحري 
بحري  كمركز  دب��ي  ري���ادة  تعزيز  يف 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى تنظيم  ع���امل���ي ع���ر 
مكونات  ك���اف���ة  وت���ع���زي���ز  وت���ط���وي���ر 
خللق  �لإم����ارة  يف  �لبحري  �لتجمع 
تعظيم  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  متكاملة  ب��ي��ئ��ة 
دعم  يف  �لبحري  �لقطاع  م�شاهمة 
هذه  ولتحقيق  �مل��ح��ل��ي.  �لق��ت�����ش��اد 
�ل�شرت�تيجية  �رت����ك����زت  �ل���غ���اي���ة 
رئي�شية  رك��ائ��ز  ث��الث  �إىل  �لبحرية 

تتمثل يف..
�ل����ب����ح����ري :  �ل����ق����ط����اع  ت���ن���ظ���ي���م   - 
�لبحري  �ل���ق���ط���اع  ت��ن��ظ��ي��م  ي�����ش��م��ل 
�لتنظيمية  �للو�ئح  و�إ�شد�ر  تطوير 
مو�كبة  ع��ل��ى  �ل����ق����ادرة  و�ل��ب��ح��ري��ة 
�مل�شتويني  على  �ملت�شارعة  �ملتغري�ت 

دبي . 
- �خلدمات �لد�خلية و�لرتفيهية. 

�لقو�رب  �إج��ر�ء�ت ملكية  تب�شيط   -
و�لتمويل و�لتاأمني.

 - �إعد�د مبادر�ت نوعية لتطوير فئة 
�ملخ�ش�شة  �ل�شفن  �شيانة  خ��دم��ات 

لالأن�شطة �لرتفيهية. 
عو�مل  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز   -

�جلذب �ل�شياحي �لبحرية. 
التعاون على امل�شتوى 

الإحتادي.. 
���ش��ك��ل��ت �ل���ع���الق���ة �ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة بني 
�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة �لحت�����ادي�����ة 
ركيزة  �ل���ب���ح���ري  ب���ال�������ش���اأن  �مل��ع��ن��ي��ة 
قوية  �إن��ط��الق��ة  لتحقيق  �أ���ش��ا���ش��ي��ة 
على �شعيد تنظيم �لقطاع �لبحري 
بو�شع  يتعلق  فيما  ل�شيما  �ملحلي 
يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لفاعلة  �ل�شيا�شات 
�أق�����ش��ى م�����ش��ت��وي��ات �ملالحة  ���ش��م��ان 
�لآمنة و�لكفاءة �لت�شغيلية وتطبيق 
�لبحرية  �ل�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
�لتفاقية  ول��ع��ل  �ل��ب��ي��ئ��ي.  و�لأم�����ن 
دبي  م��دي��ن��ة  �شلطة  ب��ني  �مل�����ش��رتك��ة 
�ملالحية و وز�رة �لبيئة و�ملياه متثل 
�لتي  �لتعاون  �تفاقيات  �أب��رز  �إح��دى 
�إي��ج��اب��ي على م�شتوى  �أث��ر  ك��ان لها 
�لرتقاء  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  �إح������د�ث 
و�لت�شريعات  �لتنظيمية  باللو�ئح 
�لبحرية  �ل�شالمة  بتعزيز  �ملتعلقة 
�ملخاطر  من  �ملائية  �لبيئة  وحماية 
�لبحرية  �ل��و���ش��ائ��ل  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
�لب�شرية  �ل���ن�������ش���اط���ات  وخم���ت���ل���ف 
وبالتايل  و�خل��دم��ي��ة  و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
تر�شيخ ريادة دولة �لإم��ار�ت كمركز 
ب���ح���ري ع���امل���ي وم�������ش���ت���د�م.. وك����ان 
بني  �ملتينة  �ل�شرت�تيجية  لل�شر�كة 
�شلطة مدينة دبي �ملالحية و�لهيئة 

�لق����ل����ي����م����ي و�ل������������دويل وحت����دي����ث 
و�لرتقاء  �لبحرية  �لتحتية  �لبنى 
�لقادرة  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  مب�شتوى 
ع��ل��ى �مل��ن��اف�����ش��ة ع��امل��ي��ا ف�����ش��ال عن 
جمال  يف  متكاملة  خ��دم��ات  تقدمي 
�ل����ت����اأم����ني و�ل���ت���م���وي���ل و�ل����ت����وري����د 
و�لو�شاطة  �ل���ق���ان���وين  و�ل���غ���ط���اء 
و�لعمالة  و�ل�����ش��ي��ان��ة  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
�لعاملية  �أع��ل��ى معايري �جل���ودة  وف��ق 
قاعدة  وتطلعات  �حتياجات  لتلبية 
�لعمالء. - تطوير �لقطاع �لبحري 
�لبحري  �لقطاع  تطوير  يتمحور   :
ب��ح��ري��ة متكاملة  ب��ي��ئ��ة  ح���ول خ��ل��ق 
توفري  ق��ادرة على  ومت�شعبة  و�آم��ن��ة 
وعلى  وم�شتد�م  ذك��ي  ب��ح��ري  منتج 
�لتناف�شية  م�����ن  ع������ال  م�������ش���ت���وى 
ع��ل��ى �ل���ش��ت��ج��اب��ة ب�شرعة  و�ل���ق���درة 
وحتقيق  �ل�شوق  ملتغري�ت  وفعالية 
�مل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل  �ل��ع��م��الء  ر���ش��ا 
�مل�شتثمرين  وت�شجيع  ��شتقطاب  يف 
على  و�ل������دول������ي������ني  �لق����ل����ي����م����ي����ني 
�لبحرية  �ل��ف��ر���س  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 

�لو�عدة �ملتاحة يف �إمارة دبي. 

تعزيز القطاع البحري 
�لبحري  �ل����ق����ط����اع  ت���ع���زي���ز  ي����ب����د�أ 
�لتي  �ل���ش��ت��د�م��ة  م��ع��اي��ري  بتطبيق 
بيئة  �أ���ش��ا���ش��ي��ة خل��ل��ق  رك��ي��زة  تعتر 
ولتحقيق  دب�����ي  يف  �آم����ن����ة  ب���ح���ري���ة 
��شرت�تيجية  ت�����ش��ت��ن��د  �ل���ش��ت��د�م��ة 
 2015-2011 �لبحري  �لقطاع 
بحرية  ت�������ش���ري���ع���ات  ت��ط��ب��ي��ق  �إىل 
ح����دي����ث����ة م����ت����و�ف����ق����ة م�����ع �أف�������ش���ل 
و�أعلى  �لعاملية  �لبحرية  �ملمار�شات 
و�أحدث  �لبحرية  �ل�شالمة  معايري 
�ملنظمة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �لت�شريعات 

�لبحرية �لدولية.

منو التجمع
 البحري  يف الإمارة..

و�قع مر�س وم�شتقبل و�عد.. وتاأتي 
�لإجن�����از�ت �مل��ت��الح��ق��ة ع��ل��ى �شعيد 
�ل��ب��ح��ري��ة لتمهد  ت��ط��وي��ر �مل��ك��ون��ات 
�لطريق �أمام حتقيق �لنمو �مل�شتد�م 
وتتو��شل  دب��ي  يف  �لبحري  للقطاع 
�جلهود �حلكومية يف �لوقت �لر�هن 
ل�����ش��م��ان ت��ط��ب��ي��ق �ل��ت��و���ش��ي��ات �لتي 
تق�شي بتعزيز منو �لتجمع �لبحري 
ما  ع��ل��ى  ت�شتمل  و�ل��ت��ي  �لإم�����ارة  يف 

يلي:
- خدمات �لدعم �لبحري .

�لبحري  �ل��ع��م��ل  �إط������ار  حت�����ش��ني   -
�أف�شل  م���ع  ي����ت����و�ءم  ب��ال��ك��ام��ل مب���ا 

�ملمار�شات �لدولية . 
و�لتطوير  �لبحث  عمليات  تعزيز   -
�ملتعلقة  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  و�ل�����ت�����دري�����ب 

بالأن�شطة �لبحرية. 
منا�شبة  �آل���ي���ة  وت���ط���وي���ر  �إع�������د�د   -
ل���ش��ت��ق��ط��اب م��ال��ك��ي �ل�����ش��ف��ن حول 
لهم  رئي�شية  مقار  لتاأ�شي�س  �لعامل 

يف دبي. 
�مل�شافة  �لقيمة  خ��دم��ات  ت��ع��زي��ز   -
ل���زي���ادة ح��رك��ة م����رور �ل�����ش��ف��ن �إىل 

دبي. 
عو�مل  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز   -

�جلذب �ل�شياحي �لبحري. 
�ل�شاطئية  غ������ري  �ل����ع����م����ل����ي����ات   -

و�لهند�شة �لبحرية. 
�ل����الزم لأحو��س  �ل��دع��م  ت��ق��دمي   -
�ل�شفن يف دبي بهدف �لرتكيز على 
وعالية  �مل��ت��ط��ورة  �لأ���ش��ول  تطوير 

�لقيمة.
لتقدمي  و��شحة  �شيا�شات  و�شع   -  
�لتمويل  وت�����ش��������ه��ي��الت  �حل��و�ف��������������������ز 
يف  �ل�ش����فن  ���ش��ي��ان��ة  قط���اع  ل��دع��م 

بني  �لتكامل  مبادرة  �إطالق   -  18
لتنظيم  و�ل���ب���ح���ري  �ل����ري  �ل��ن��ق��ل 
حمطة  يف  �مل���������ش����اف����ري����ن  ح�����رك�����ة 
�ل��ب��ح��ري��ة ع���ر خدمات  �ل���رح���الت 

هيئة �لنقل و�ملو��شالت.
�لعاملية  دب���ي  م��و�ن��ئ  ق��ي��ام   -  19
���ش��ي��ا���ش��ات ج���دي���دة خلف�س  ب��ت��ب��ن��ي 

�لكربون.
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �ع��ت��م��اد   20-
�ل�شالمة  ل�����ش��ي��ا���ش��ة  دب����ي  ب����اإم����ارة 
�مل�����وح�����دة يف �لإم���������ارة.  �ل���ب���ح���ري���ة 
�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  تكامل   21-
بحجز  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  و�ل����ق���������ش����ائ����ي����ة 
ومياهها  �لإم���ارة  مو�نئ  يف  �ل�شفن 

�لإقليمية.

اعتماد التقنيات الذكية
 يف القطاع البحري 

�ملت�شارعة  �ل����ت����ط����ور�ت  ����ش���اه���م���ت 
يف  �لإل���ك���رتوين  ب��ال��ت��ح��ول  �ملتعلقة 
�لتقنيات  تبني  �إىل  �حل��اج��ة  زي���ادة 
�ملتقدمة �لتي باتت من بني �ملالمح 
�ل�شاملة  �لتنمية  مل�شرية  �لأ�شا�شية 
يف �لع�شر �لرقمي ومما ل �شك فيه 
مبناأى  لي�س  �لبحري  �لقطاع  ف��اإن 
عن �ملتغري�ت �حلا�شلة على �شعيد 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي وتقود  �ل��ت��ط��ور  ه���ذ� 
�شلطة مدينة دبي �ملالحية �جلهود 
�خلدمات  �أف�شل  تبني  �إىل  �لر�مية 
�لتي  �لذكية  و�حللول  �لإلكرتونية 
�شمن  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  ت��ع��ت��ر 
�لقطاع �لبحري يف �لإم��ار�ت وذلك 
�لأمتتة  معايري  �أع��ل��ى  �إىل  ��شتناد� 
با�شتخد�م �أحدث �لتقنيات �ملتطورة 
�حلكومية  �جل��ه��ود  دع���م  �شبيل  يف 
�لر�مية �إىل تعزيز تناف�شية �لإمار�ت 
يف جمال �حلكومة �لذكية . وتعمل 
تطوير  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����ش��ل��ط��ة 
�لتطبيقات  م��ن  متكاملة  حمفظة 
�لإلكرتونية  و�خل���دم���ات  �مل��ب��ت��ك��رة 
مقارنات  و�إج�����ر�ء  �مل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة 
مع  �لتكنولوجيا  معيارية يف جمال 
�ل��ب��ح��ري��ة وهيئات  �ل�����ش��ل��ط��ات  �أب����رز 
�ملو�نئ �لر�ئدة يف �لعامل ل�شتك�شاف 
و�أحدث  �لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل 
�شاأنها  من  �لتي  �ملتقدمة  �لتقنيات 
دعم �مل�شاعي �حلثيثة لدبي لتج�شيد 
�لذكية  م���ب���ادرة �حل��ك��وم��ة  �أه�����د�ف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�إىل  للو�شول  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
يف  حكومات  خم�س  �أف�شل  م�شاف 

�لعامل. 

خطى ثابتة نحو
 الريادة العاملية 

�أثبتت ��شرت�تيجية �لقطاع �لبحري 
منها  يجعل  و��شحا  جناحا  دب��ي  يف 
مل�����ش��ان��دة �جلهود  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  دع���ام���ة 
�إيجابي  تغيري  �إح��د�ث  �إىل  �لر�مية 
وفق  �ملحلية  �لبحرية  �ل�شناعة  يف 
و�لتميز  �ل���ك���ف���اءة  م��ع��اي��ري  �أع���ل���ى 
مع  ين�شجم  مبا  و�ل��ري��ادة  و�لبتكار 
 . دب��ي �ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف خطة 
�ل�شرت�تيجية  مييز  ما  �أب��رز  ولعل 
على  ت��رك��ي��زه��ا  يف  يتمثل  �ل��ب��ح��ري��ة 
لال�شتثمار  و����ش��ح��ة  �أ���ش�����س  و���ش��ع 
�لب�شري  �ل���ع���ن�������ش���ر  يف  �لأم������ث������ل 
�لفر�س  م��ن  �لق�شوى  و�ل�شتفادة 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة �ل��ه��ائ��ل��ة �مل��ت��اح�����ة �أم����ام 
يف  �مل��و�ط��ن�����������ة  �لب�ش��رية  �لك������و�در 
�ل�شلة  ذ�ت  �مل��ج�����������������الت  خم��ت��ل��ف 
�ملو�نئ  من  ب��دء�  �لبح��ري  بالقطاع 
و�لتاأمني  و�ل�����ش��ح��ن  و�لأح�����و�������س 
�لبحرية  و�ل�������ش���ي���اح���ة  و�ل���ت���م���وي���ل 
و�ل���و����ش���اط���ة �ل���ب���ح���ري���ة و�مل����ع����د�ت 
�شيانة  �إىل  و������ش�����ول  �ل���ب���ح���ري���ة 
وغريها  �ل�شفن  وت�شغيل  وتطوير 
�لقوى  �إث���ر�ء  ب���دوره يف  م��ا �شي�شهم 
يف  دوره��ا  وتفعيل  �ملو�طنة  �لعاملة 
و�ل�شتد�مة  �ل��ن��م��اء  م�����ش��رية  دف���ع 
�لبحري  �لقطاع  تناف�شية  وتعزيز 

يف �مل�شتقبل. 
�ل�شرت�تيجية  ف����اإن  �مل���وؤك���د  وم���ن   
�ل���ب���ح���ري���ة ت����ق����دم من����وذج����ا ر�ئ�����د� 
�إىل  �مل�شتند  �ل�شرت�تيجي  للتكامل 
�أ���ش�����س متينة وحم����اور و����ش��ح��ة يف 
طموحة  غاي�����ات  حتقي�����ق  �شبيل 
�لرئي�س  �ل��ه��دف  خ��دم��ة  يف  ت�����ش��ب 
�لريادي  �ل���دور  تر�شيخ  يف  �ملتمثل 
لإم��������ارة دب�����ي ك���الع���ب حم������وري يف 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����ش��ن��اع��ة 

�لدويل.

�لقطاع �لبحري يف دبي يتاأهب ال�شتقبال 2020 ببنى حتتية متكاملة و�أنظمة ت�شغيل ولو�ئح بحرية عاملية �مل�شتوى 

جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة يوقع مذكرة تفاهم مع �ملعهد �لربيطاين 
•• اأبوظبي-وام:

وقع �ملعهد �لريطاين للمعايري �مل�شوؤول عن تطبيق معايري �جلودة يف 
�مل�شوؤول عن تطوير  �أبوظبي للجودة و�ملطابقة  قطاع �لأعمال وجمل�س 
�أبوظبي مذكرة  �جل��ودة يف  �لوعي حول  وزي��ادة  للجودة  �لتحتية  �لبنية 
بني  �لتجارية  �ل��ع��الق��ات  وتعزيز  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �إىل  ت��ه��دف  تفاهم 
�إمارة �أبوظبي و�ململكة �ملتحدة �إ�شافة �إىل تفعيل قو�عد �لعمل �جلماعي 
�ملو��شفات  تطبيق  بحث  عن  ف�شال  و�لفنية  �ل�شرت�تيجية  و�ل�شر�كة 
�لأوروبية يف �لأ�شو�ق �ملحلية وفتح باب �لتناف�شية يف جمالها. وقع �ملذكرة 
يف مقر �ملعهد يف ت�شيزويك بلندن هاورد كري �لرئي�س �لتنفيذي للمعهد 
�لريطاين للمعايري و�شعادة �ملهند�س ح�شني �شامل �لكثريي �لأمني �لعام 
يف  �مل�شوؤولني  كبار  من  عدد  بح�شور  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  ملجل�س 
�ملوؤ�ش�شتني. ومن �شاأن توحيد �ملعايري �أن ميكن جمل�س �أبوظبي للجودة 
مع  يتما�شى  مب��ا  ل��ل��ج��ودة  متكاملة  حتتية  بنية  ت��وف��ري  م��ن  و�مل��ط��اب��ق��ة 

�ملعايري �لعاملية ف�شال عن خف�س �لتكاليف وت�شهيل �لتجارة كما تن�س 
لتاأ�شي�س  تتطلع  �لتي  �لريطانية  �ل�شركات  دعم  على  كذلك  �لتفاقية 
�لبازرة على  �لأمثلة  �لإمار�تية. ومن  �لعا�شمة  لها يف  �أعمال وم�شاريع 
فاعلية �ملعايري يف ت�شهيل �لتجارة و�مل�شاعدة على خف�س �لتكاليف جناح 
جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة يف تطبيق تلك �ملعايري خلف�س تكاليف 
م�شاريع �لبنى �لتحتية �لرئي�شية يف �لإمارة. وجاء توقيع مذكرة �لتفاهم 
تقييم عمليات  �لطرفني يف جمالت  �لثنائي بني  �لتعاون  تعزيز  بهدف 
�لقيا�س و�ملطابقة مثل منح �ل�شهاد�ت و�لختبار�ت و�أنظمة �لإد�رة و�أية 
�لتوقيع  مر��شم  عقب  حديثه  معر�س  ويف  �شلة.  ذ�ت  �أخ���رى  جم��الت 
من  تاأتي  �خلطوة  ه��ذه  �أهمية  �أن  �لكثريي  �شامل  ح�شني  �شعادة  �أو���ش��ح 
كونها تدعم م�شاعي �ملجل�س �إىل حتقيق ر�شالته ومو�كبة �ملعايري �لعاملية 
�لريطاين  �ملعهد  مع  تعاوننا  �ن  �لكثريي  و�أ�شاف  عملياته.  كافة  عر 
فعالة  حتتية  بنية  توفري  ب�شاأن  لروؤيتنا  كبري�  دعما  �شيوفر  للمعايري 
من  معا  �لعمل  �إىل  ونتطلع  �ل��ع��امل..  م�شتوى  على  للجودة  ومتكاملة 

و�مل�شاعدة يف  �مل�شتوردة  �أو  �لوطنية  �شو�ء  �ملنتجات  بجودة  �لرتقاء  �أجل 
ملعايري �جلودة  �لتام  �لمتثال  �لأوروبية وحتقيق  �لأ�شو�ق  �إىل  �لو�شول 
يف تلك �لأ�شو�ق. ومن جانبه قال هاورد كري �ن �لتو�فق بني �أي بلدين 
على نف�س �ملعايري ومتطلبات تقييم �ملطابقة مينح �ل�شركات �شهولة �أكر 
يف بيع منتجاتها وخدماتها يف كال �لبلدين..لفتا �ىل �ن جهود جمل�س 
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة و�ملعهد �لريطاين للمعايري من �أجل تخفيف 
حتقيقا  �ملمار�شات  و�أف�شل  �خل��ر�ت  وت��ب��ادل  �لتجاري  �لتبادل  حو�جز 
وت�شهيل  لتعزيز  قوية  دفعة  �شي�شكل  �لطرفني  لكال  �مل�شرتكة  للمنفعة 
�ملجل�س  وف��د  و�لتقى  و�أب��وظ��ب��ي.  �ملتحدة  �ململكة  ب��ني  �لثنائية  �لتجارة 
خ��الل زي��ارت��ه ل��ن��دن �ل��ل��ورد ج��ري��ن وزي���ر �ل��دول��ة �ل��ري��ط��اين للتجارة 
و�ل�شتثمار ونخبة من م�شوؤويل �حلكومة و�ملتخ�ش�شني يف قطاع �لبناء 
و�لت�شييد للتعرف على كيفية تطبيق �ململكة �ملتحدة للمعايري من �أجل 
�شمان �لإد�رة �لفعالة مل�شاريع �لبنية �لتحتية �لكرى مثل �شبكة مرتو 

كرو�شريل. 

�نطالق �مللتقى �الإمار�تي �لرو�شي �أمن �لطاقة يف ظل تقلبات �الأ�شو�ق غدً� يف �أبوظبي
بني  ثنائية  ل��ق��اء�ت  �شيت�شمن  �مللتقى  �أن  مو�شحا  �خلليجي  �لتعاون 
�أ�شحاب �لعمال وروؤ�شاء �ل�شركات �لرو�شية ونظر�ئهم يف �لدولة ودول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�ل��ت��ج��اري ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت ورو�شيا  �ل��ت��ب��ادل  �أن ح��ج��م  �إىل  و�أ����ش���ار 
7.5 يف  بن�شبة   2013 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  �إرت��ف��ع يف  �لحت��ادي��ة 
�ملائة ليبلغ 879 مليون دولر يف حني بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بني 
1.5 مليار دولر.. ف�شال عن وجود  2012 نحو  �لبلدين خالل عام 
�أ�شحاب  ما بني  �لم���ار�ت  دول��ة  350 م�شروعا م�شرتكا يف  �أك��ر من 
ل�شركات  مكتبا   40 يقارب  ما  و�إفتتاح  و�ل��رو���س  �لمار�تيني  �لأع��م��ال 

رو�شية بالدولة.
م�شروعات  �إقامة  �إمكانية  �إىل  يهدف  �مللتقى  �أن  �إىل  �شامل  �إب��ن  و�أ���ش��ار 

•• اأبوظبي-وام:

�شركة  م��ع  بالتعاون  ب��ال��دول��ة  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف  �إحت���اد  ينظم 
�أبر�ج �لحتاد  �شان بطر�شبورغ للمنتدى �لقت�شاد �لدويل غد� بفندق 
�لطاقة يف ظل  �أم��ن  �شعار  �لرو�شي حتت  �لمار�تي  �مللتقى  �أبوظبي  يف 
�ملزروعي  �شهيل حممد  برعاية وح�شور معايل  �ل�شو�ق وذلك  تقلبات 

وزير �لطاقة.
و�أك���د ���ش��ع��ادة حميد حممد ب��ن ���ش��امل �أم���ني ع��ام �إحت���اد غ��رف �لتجارة 
�إجناح  �شاأنه  بالدولة حر�س �لحتاد على توفري كل ما من  و�ل�شناعة 
�إىل  حكوميا  م�شوؤول   150 يقارب  ما  فيه  ي�شارك  �ل��ذي  �مللتقى  ه��ذ� 
جانب كبار �ملدر�ء �لتنفيذيني ل�شركات �لطاقة من رو�شيا ودول جمل�س 

�لنمو  يدعم  مب��ا  �مل�شتهلكة  �ل�شناعية  �ل���دول  م�شالح  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف 
���ش��امل �ن جمل�س �لع��م��ال �لمار�تي  �إب���ن  �ل��ع��امل��ي. وق���ال  �لق��ت�����ش��ادي 
�لرو�شي �لذي مت �ن�شاوؤه يف 30 مايو 2006 وفقا لالتفاقية �ملوقعة 
بني �حتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة بدولة �لمار�ت و�حتاد غرف جتارة 
عدة  �ملا�شية  �ل�شبعة  �لأع���و�م  خ��الل  عقد  �لحت��ادي��ة  رو�شيا  و�شناعة 
�جتماعات متخ�شت عنها نتائج �يجابية �أثمرت عن تلقي �لع�شر�ت من 
�ل�شركات �لرو�شية دع��و�ت للعمل يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة .. 
�لعربي  ��شو�ق �خلليج  �لتي تخطط لدخول  �ل�شركات  يف حني ح�شلت 
على دعم معلوماتي و��شت�شاري يف جمالت �لبناء و�لزر�عة و�لتقنيات 
�ملوفرة للمو�رد و�ل�شتثمار�ت.. ف�شال �ىل تنظيم �لعديد من �لفعاليات 

و�لن�شطة �لتي تخدم قطاع ��شحاب �لعمال يف �لبلدين �ل�شديقني .

دول  وم��ع  خا�شة  ب�شورة  �لطاقة  قطاع  يف  م�شرتكة  رو�شية  �إم��ار�ت��ي��ة 
جمل�س �لتعاون �خلليجي ب�شورة عامة �لتي تتميز باحتياطات نفطية 
�جل��ان��ب��ني يف  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ح��ي��ث مي��ك��ن  �لتكاليف  ومنخف�شة  ه��ائ��ل��ة 
�شناعة خدمات �لنفط يف جمالت �لتخزين و�لنقل �إىل جانب �شناعات 
�لتنقيب  �لرو�شية يف جمال  �ل�شركات  و�ل�شتفادة من خر�ت  �لتكرير 
و�لرو�شي يف  �لإمار�تي  �لتن�شيق بني �جلانبني  .. ف�شال عن  �لغاز  عن 
جمال �لبرتوكيماويات كون رو�شيا من �أكر منتجي �لبرتوكيماويات يف 
�لعامل من خالل 15 �شركة كرى بفروعها �ملنت�شرة يف خمتلف �أنحاء 
�لعامل. و�أو�شح �أن �مللتقى يهدف كذلك �إىل �لتن�شيق و�لتعاون �مل�شتمر 
يف  �ل�شتقر�ر  على  �ملحافظة  بهدف  و�لرو�شي  �لإمار�تي  �جلانبني  بني 
وحتقق  �ملنتجني  طموحات  تلبي  معقولة  �أ�شعار  عند  �لنفطية  �ل�شوق 
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نهيان  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  رع����اي����ة  حت����ت 
، رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�ملبنى  يف  تنطلق   ، �لريا�شي  �أبوظبي 
�لهاليل بجامعة �لإمار�ت بالعني يوم 
بطولت  مناف�شات   ، �ملقبل  �لأرب��ع��اء 
و�لإن����اث  ل��ل��ذك��ور  لل�شطرجن  �ل��ع��امل 
و12  و10   8 حتت  �لعمرية  للفئات 
وت�شتمر  ���ش��ن��ة  و18  و16  و14 
مناف�شات �ملونديال حتى يوم 29 من 
�ل�شهر �جلاري و�شط م�شاركة قيا�شية 
�ل�شابقة  �لبطولت  �أرقام  حطمت كل 
دولة   120 م�����ش��ارك��ة  ت���اأك���دت  ح��ي��ث 
�أربعة  و�أع��د�د �مل�شاركني �لتي ج��اوزت 
ريا�شي  �أك��ر ح��دث  �آلف م�شارك يف 
يقام على �أر�س �لإمار�ت ور�بع حدث 
�لدولة  ت�شت�شيفه  �شطرجني  ع��امل��ي 
بعد بطولة �شباب �لعامل �لتي �أقيمت 
و�لأوملبياد   1985 ع��ام  �ل�شارقة  يف 
�لعاملي لل�شطرجن يف دبي عام 1986 
وبطولة �لعامل للمدن على كاأ�س ز�يد 
يف مدينة �لعني عام 2012 ثم تاأتي 

للذكور  لل�شطرجن  �ل��ع��امل  ب��ط��ولت 
 .  2013 �لعمرية  للفئات  و�لإن����اث 
ينظم �لبطولت نادي �لعني للثقافة 
و�ل�����ش��ط��رجن حت���ت �إ�����ش����ر�ف �لحت����اد 
جمل�س  م��ع  بالتعاون  للعبة  �ل���دويل 
�لإمار�ت  وجامعة  �لريا�شي  �أبوظبي 

وبلدية �لعني . 
وق���د ع��ق��دت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �ملنظمة 
للبطولة �إجتماعا م�شاء �أول من �أم�س 
برئا�شة �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن 
���ش��خ��ب��وط �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �لحت���اد 
�للجنة  رئي�س  لل�شطرجن  �لأ���ش��ي��وي 
�ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ون��دي��ال وذل���ك 
وترتيبات  جت��ه��ي��ز�ت  �إك��ت��م��ال  ملتابعة 
ت��ن��ظ��ي��م �حل����دث �ل��ع��امل��ي �ل����ذي يقام 
�لأو�شط  �ل�شرق  مبنطقة  م��رة  لأول 
.  و�أك����د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة 
�للجنة  �أن   ، نهيان  �آل  �شخبوط  ب��ن 
�ق�شى  لإظهار  ت�شعى  �ملنظمة  �لعليا 
كاآفة  وتوفري  �لتنظيم  ح�شن  درج��ات 
متطلبات ر�حة �لالعبني ومر�فقيهم 

�ملتعاونة  �جل��ه��ات  �إىل  �ل�شكر  ووج���ه 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  مقدمته  ويف 
�أبوظبي  وجمل�س  و�لريا�شة  �ل�شباب 
�لعربية  �لإم��ار�ت  وجامعة  �لريا�شي 
لفعاليات  ��شت�شافتها  على  �مل��ت��ح��دة 
�ل��ب��ط��ول��ة وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا �ل��ك��ب��رية يف 
�ل�شكر  ووج�����ه  و�لع��������د�د  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ل���ع���ني وط����ري�ن  ب��ل��دي��ة  �إىل  ك���ذل���ك 
تذ�كر  ع��دد من  �لتي قدمت  �لحت��اد 
�شتقدم  �لتي  �لفوعة  وم���ز�رع  �ل�شفر 
فاخر  مت�����ر  ع����ب����وة  �آلف  خ���م�������ش���ة 
�شركة  و���ش��ت��ق��وم  �مل�����ش��ارك��ني  جل��م��ي��ع 
بتوفري  و�مل�شروبات  لالأغذية  �لعني 
جلميع  �لبطولة  ط���و�ل  �ل��ع��ني  م��ي��اه 
�لتجمع  �أم���اك���ن  ك��اف��ة  �مل�����ش��ارك��ني يف 
بتقدمي  �لعني  �أب��ق��ار  م���ز�رع  و�شتقوم 
طو�ل  للم�شاركني  و�لع�شائر  �لألبان 
فرتة �لبطولة ، مع رعاية خا�شة من 
�أكادميية �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
و�ل���رت�ث  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة 
�شعار  بو�شع  �لعني  بلدية  و�شتقوم   .

�لبطولة يف كافة �أرجاء �ملدينة مغلفة 
�ل��ع��دي��د من  تفاعلت  ك��م��ا   ، ب���ال���ورود 
�ل�����ش��رك��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة مع 
ك��ل مقومات  ووف���رت  �لعاملي  �حل��دث 

�إجناح �حلدث �لعاملي .
�لعليا  �ل���ل���ج���ن���ة  �ج����ت����م����اع  ح�������ش���ر 
�لنعيمي  خل��ري��ب��اين  ���ش��ي��ف  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لأم���ني �ل��ع��ام ل��ن��ادي �ل��ع��ني للثقافة 
�أم���ني عبد�هلل  و�ل�����ش��ط��رجن وحم��م��د 
�لتنفيذي و�لدكتور  �ملدير  �لزرعوين 
بطولت  م����دي����ر  �ل����ع����ام����ري  ن���ا����ش���ر 
�لطاهر  علي  و�ملهند�س طارق  �لعامل 
�للجان  وروؤ�شاء  �لفني  �جلهاز  رئي�س 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة وه�����ي جلان 
و�ل�شكن  و�ل���ش��ت��ق��ب��ال  �ل���ت���اأ����ش���ري�ت 
برئا�شة  و�مل����و������ش����الت  و�لإع����ا�����ش����ة 
�لأن�شطة  م���دي���ر  خم���ت���ار  �إب���ر�ه���ي���م 
�لريا�شية بجامعة �لإمار�ت و�للجنة 
�لإع��الم��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة �ل��زم��ي��ل �شالح 
�شليمان وجلنة حفل �لفتتاح برئا�شة 
�أن حفل  �أك��دت  �لتي  �ل�شام�شي  مرمي 

45 دقيقة  م��دت��ه  ���ش��ي��ك��ون  �لف��ت��ت��اح 
�للجنة  و���ش��ت��ق��وم  مب�شطا  و���ش��ي��ك��ون 
�إلكرتونية  ن�شرة  باإ�شد�ر  �لإعالمية 
و�شتوديو  ي���وم���ي���ة  وجم���ل���ة  ي���وم���ي���ة 
حتليلي ومركز للموؤمتر�ت �ل�شحفية 
و�لتفاعل مع �مل�شاركني و�جلمهور من 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  خ��الل 
) ف��ي�����ش��ب��وك وت���وي���رت و�ن�����ش��ت��غ��ر�م ( 
مبتكرة  جديدة  �أف��ك��ار  تطبق  و�شوف 
، كما مت تزويد مو�قع  غري م�شبوقة 
هي  لغات   8 ب  �لجتماعي  �لتو��شل 
و�لفرن�شة  و�لإجن���ل���ي���زي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لرتغالية  و�لرو�شية  و�لأ�شبانية 

و�ل�شينية و�لإيطالية .
و�لرتويج  �ل��ت�����ش��وي��ق  جل��ن��ة  و�أع������دت 
وباز�ر  يومية  كرنفالت   ، و�لأن�شطة 
ع��امل��ي مم��زوج��ة ب��الأ���ش��ال��ة و�ل���رت�ث 
و�أك�شاك وخميمات يف �حلرم �جلامعي 
.. و�شيتم تنظيم برنامج حافل لزيارة 
مع  �ل�شياحية  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  م��ع��امل 
تنظيم رحالت �إىل �لأماكن �ل�شياحية 

�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  و����ش��ت��م��ع  �لأخ�������رى 
 ، نهيان  �آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن 
تخ�شي�س  ع��ن  �ل�شتقبال  جلنة  م��ن 
�شتاند�ت يف مطار�ت �لدولة �لرئي�شية 
و�شيتم   ، و�ل�شارقة  ودب��ي  �أبوظبي  يف 
�إ�شتقبال �مل�شاركني بالورود ونقلهم يف 
�أ�شرع وقت �إىل مدينة �لعني بحافالت 
حديثة وجمهزة حيث مت توفري مائة 
لنقل  ت��ك��ف��ي  �إج��م��ال��ي��ة  ب�شعة  ح��اف��ل��ة 

خم�شة �آلف �شخ�س .
وع��ر���ش��ت جل��ن��ة �ل��ت��اأ���ش��ري�ت �جلهود 
�لأ�شابيع  خ��الل  بذلك  �لتي  �جلبارة 
�مل��ا���ش��ي��ة لإ�����ش����د�ر ت���اأ����ش���ري�ت لأكر 
�أرب���ع���ة �آلف م�����ش��ارك ح��ي��ث مت  م���ن 
�إ�شد�ر  ل�شرعة  �ملعوقات  كافة  تذليل 

�ل��ت��اأ���ش��ري�ت وذل��ك بعد �ل��زي��ارة �لتي 
�ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن  قام بها 
د�ئرة  مبنى  �إىل  نهيان  �آل  �شخبوط 
�لهجرة و�لإقامة ملتابعة �شرعة �إجناز 
بجهود  �شموه  �أ�شاد  حيث  �لتاأ�شري�ت 
�لتاأ�شري�ت  �إ����ش���د�ر  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني 
بالليل  �ل����ن����ه����ار  و������ش����ل����و�  �ل�����ذي�����ن 
�ل�شاعة  ح��ت��ى  �ل��ع��م��ل  يف  و����ش��ت��م��رو� 
�لثالثة من فجر يوم �جلمعة �ملا�شي 
حتى مت �إ�شد�ر هذ� �لعدد �لهائل من 
�ل��ت��اأ���ش��ري�ت جل��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني وقد 
�أر�س  �إىل  �حل�شور  يف  �ل��وف��ود  ب���د�أت 
منتخبات  �أم�س  و�شلت  حيث  �لدولة 
و�أ�شرت�ليا  و�أي��رل��ن��د�  وت�شيلي  ك��ن��د� 
بينما من �ملتوقع �أن ي�شل �ليوم وفد 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وهو �أكر 
�لوفود �مل�شاركة وي�شم 300 م�شارك 
وت�شم جلنة �ل�شتقبال �أكر من 50 

متطوعا.
و�أكدت جلنة �ل�شكن و�لإعا�شة جاهزية 
و�ملدينة  �لفنادق  يف  �مل�شاركني  �شكن 
�جل��ام��ع��ي��ة جل��ام��ع��ة �لإم��������ار�ت، كما 
�شيتم توفري خدمات طبية وخدمات 
ودوريات  �ل�شاعة  م��د�ر  على  �إ�شعاف 
�إىل  �مل�شاركني بالإ�شافة  �أمن لتاأمني 
خ��ط��ط ل���الأزم���ات و�ل����ط����و�ري وخط 
�شاخن على مد�ر �ل�شاعة للتعامل مع 
�أي ح��الت طارئة مبا ي�شمن تنظيم 
لل�شطرجن  �لعاملي  للمونديال  مثايل 

على �أر�س �لإمار�ت يف د�ر �لزين . 

برعاية �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو.. 
�مل��ب��ار�ة �خلريية يف  �إرك���از زومبا بلقب  ت��وج فريق 
�لرئي�شي  بامللعب  �لول  �أم�س  �أقيمت  �لتي  �لبولو 
ل��ل��ب��ول��و ب���ن���ادي غ��ن��ت��وت ع��ل��ي ك���اأ����س �لأم�����ل لدعم 
�لحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ني  م��رك��ز 
�خلا�شة بعد فوزه علي فريق جملة �مل�شمار 4-6 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل�شتعر��شية  �مل��ب��ار�ة  ح�شر   .
�آل نهيان و�شعادة �شعيد بن حوفان  فالح بن ز�يد 
ن�����ادي غ��ن��ت��وت للبولو  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  �مل��ن�����ش��وري 
�ل�شلك  ورج��ال  و�لريا�شيني  �مل�شوؤولني  من  وعدد 
�لدبلوما�شي �لعربي و�لأجنبي و�إد�رة مركز �لعني 

و�شيوف �حلفل �خلريي.
�ل�شوطني  و�ل��ن��دي��ة يف  ب��ال��ت��ك��اف��وؤ  �ل��ل��ق��اء  و�إت�����ش��م 
�لأخريين من �ملبار�ة بعدما تقدم زومبا 3-�شفر يف 
�ل�شوط �لأول عن طريق لعبه علي �ملري وهدفني 
لدييجو كو�شيو وعب�س �حلظ �أمام هجمات فريق 
ليحرز  كانت �شحوته  ما  ف�شرعان  �مل�شمار  جملة 

�لثاين  �ل�شوط  �لغرير يف  �لأه��د�ف �حمد  �أول  له 
تد�رك  زوم��ب��ا  �أن  �إل  �ل��ف��ارق  تقلي�س  ور�ء  �شعيا 
له  لي�شجل  جم��دد�  ليعود  �ل��ق��ادم  �خلطر  �شريعا 
�لهدف �لر�بع قائد �لفريق نا�شر �لظاهري �لذي 
بن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  لقائد  بديال  لعب 
ز�يد �آل نهيان لت�شبح �لنتيجة 4-2 وي�شيف علي 
لر�شيده  و�لثاين  لفريقه  �خلام�س  �لهدف  �مل��ري 
جونز�لو  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ان  وي��ن�����ش��ط   2-5 لت�شبح 
يانزن ونيكول�س بيرت�ت�شي ليحرز لفريق �مل�شمار 
لت�شبح 5-3 ثم ي�شجل عبد �لرحمن �لعبار هدفا 
ف��ري��ق زومبا  �أن جن��م  �إل  �مل�����ش��م��ار  ل��ف��ري��ق  ر�ب��ع��ا 
�لأرجنتيني عاد لي�شجل �ل�شاد�س لفريقه و�لثالث 
6-4 و�لذي �نتهت عليه �ملبار�ة  لر�شيده لت�شبح 
د�نيل  �حلكم  �أد�ره���ا  �لتي  �خل��ريي��ة  �جلماهريية 

م�شكا.
بد�أت  ق��د  �جل��م��اه��ريي  �لح��ت��ف��ال  فعاليات  ك��ان��ت 
م��ب��ك��ر� م���ن خ���الل �ل���ي���وم �مل���ج���اين �مل��ف��ت��وح �لذي 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأن�����ش��ط��ة �لرتفيهية  ����ش��ت��م��ل ع��ل��ي 

�لحتياجات  وذوي  ل��الأط��ف��ال  �ملختلفة  و�لأل��ع��اب 
�لإيقاعية  �لريا�شية  �لرق�شات  بجانب  �خلا�شة 
وت�شمن   . �لأ����ش���و�ء  خطفت  �ل��ت��ي  زوم��ب��ا  لفرقة 
�لبولو وم�شاركة  ملهار�ت  ��شتعر��شا  �حلفل كذلك 
فريق �ملركز �لفلبييني للكار�تيه كم�شاركة �إن�شانية 
�إىل جانب  �لكبري  �لإ�شادة من �حل�شور  ��شتحقت 
مدينة  خالل  من  لالأطفال  �لفقر�ت  من  �لعديد 
و�مل���رح  للت�شلية  خ�شي�شا  �أع�����دت  �ل��ت��ي  �مل���اله���ي 
و�ألعاب  ب��الأل��و�ن  �لر�شم  مر�كز  بجانب  لالأطفال 
�لبالونات .  ويف ختام �ليوم �لحتفايل قام �ل�شيخ 
�شلطان بن فالح بن ز�يد �آل نهيان و�شعادة �شعيد 
غنتوت  ن���ادي  رئي�س  ن��ائ��ب  �ملن�شوري  ح��وف��ان  ب��ن 
وهناء  �لنادي  ع��ام  مدير  �لنعيمي  و�أحمد  للبولو 
ذبيان مديرة �لت�شويق ورجال �ل�شلك �لدبلوما�شي 
للدكتور  دره���م  �أل���ف   100 مببلغ  �شيك  بتقدمي 
للرعاية  �لعني  �شليمان مدير مركز  �ل�شيد  �أحمد 
طالب  م��ن  كوكبة  مب�شاركة  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �خل��ا���ش��ة 
دع��م م�شرية  ن��ادي غنتوت يف  �ملركز م�شاهمة من 

�ملركز .. فيما مت تتويج كافه �مل�شاركني يف �ملبار�ة 
�لكل منها فائز� يف حني قدم  �لتي خرج  �خلريية 
�ملبار�ة  لر�عي  ذهبية  تذكارية  هدية  �لعني  مركز 
�خل���ريي���ة وه���دي���ة ت���ذك���اري���ة ل�����ش��ع��ي��د ب���ن حوفان 
للم�شاركني  �لزهور  باقات  تقدمي  ومت  �ملن�شوري. 
يف �ملبار�ة �خلريية و�أقيم علي �شرف ر�عي �ملبار�ة 
�لح��ت��ف��ال��ي��ة ح��ف��ل ع�����ش��اء �أن��ي��ق لأك���ر م��ن 300 
���ش��خ�����س م���ن �حل�����ش��ور و�أ����ش���اد ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د بن 
حوفان �ملن�شوري نائب رئي�س نادي غنتوت ل�شباق 
�خليل و�لبولو برعاية ودعم �شمو �ل�شيخ فالح بن 
غنتوت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ل�شباق �خليل و�لبولو للمبار�ة �خلريية �لإن�شانية 
�لتي تندرج �شمن �هتمامات �لنادي وحر�شه جتاه 
�ملجتمع خا�شة تلك �لفئة �لتي يحر�س �لنادي بناء 
�لتو��شل  علي  �لنادي  رئي�س  �شمو  توجيهات  علي 
�خلا�شة  �للرعاية  مركز  خا�شة  معها  �ملجتمعي 
و�لتاأهيل �لذي �أ�شبح من �أولويات �هتمامات نادي 

غنتوت �نطالقا من م�شوؤوليته �ملجتمعية.

�أحمد علي �لنعيمي مدير عام نادي غنتوت  وقال 
�إن �لنادي بد�أ بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخ فالح 
�لإع��د�د لبطولة  �لنادي  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  بن 
و�شط  للبولو  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 
�ه��ت��م��ام ك��ب��ري وم�����ش��ارك��ة م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ي م�شتوى 
�لدولة ودول جمل�س �لتعاون و�لتي تعتر و�حدة 
�لريا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�أك����ر  و�أف�����ش��ل  �أه����م  م��ن 
�لتناف�شية �لتي ينظمها �لنادي و�شط �هتمام كبري 
�ل�شتعد�د  تو��شل  �لتي  �لفرق  كافة  من  وحر�س 
�ملقبل  يناير  يف  تقام  �لتي  �ل�شتثنائية  للبطولة 
و�شهدت يف دورتها �ملا�شية ح�شور� كبري� وم�شاركة 

قيا�شية فاعلة.
و�أك������د �أن �ل����ن����ادي ي�����ش��ع��ى ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���دي���د من 
�لبطولت و�لفعاليات بعد �لنجاحات �لتي حتققت 
42 لدولة  �ل��وط��ن��ي  �ل���ي���وم  ب��ط��ول��ة  م���ن خ����الل 
�لإم��ار�ت وبطولة كاأ�س بينك للبولو �لتي نظمها 
�لنادي م�شاهمة يف حملة �لتوعية ب�شرطان �لثدي 
وبرعاية  �أبوظبي  يف  �ل�شحة  هيئة  م��ع  بالتعاون 

بنك �أبوظبي �لتجاري.. ويف �لطريق بطولة كاأ�س 
�ليوم  بطولة  جن��اح  بعد  للبولو  �لذهبي  غنتوت 

�لو�حد على كاأ�س �لأمل للبولو �أم�س.
مركز  مدير  �شليمان  �ل�شيد  �أحمد  �لدكتور  وعر 
�أ�شرة  نيابة عن  و�لتاأهيل  للرعاية �خلا�شة  �لعني 
�مل��رك��ز و�أول���ي���اء �أم����ور �ل��ط��الب ع��ن ج��زي��ل �شكره 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  ل�شمو  تقديره  وعظيم 
نهيان رئي�س نادي غنتوت لدعمه ورعايته للمبادرة 
�لإن�شانية �لتي كانت حمل تقدير من �جلميع بعد 
للمركز  �شند� وع�شد�  و�أب��د�  د�ئما  �لنادي  �أن ظل 
�لتي  �ل�شر�كة  بتلك  جميعا  �شعادتهم  عن  معر� 
�أ�شهمت يف دعم م�شرية �ملركز �لذي يتطلع ملرحلة 
يكون فيها �لأول على م�شتوى �ملنطقة بعد �كتمال 
�أجلها  من  �أن�شئ  �لتي  لر�شالته  مو��شلة  من�شاآته 
�لتاأهيل  ب��ه��دف  �مل��ه��م��ة  �ل�����ش��ري��ح��ة  ل��ت��ل��ك  خ��دم��ة 
و�لرعاية لالأطفال من ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
يعتر  ح��ي��ث  �خل��ل��ي��ج  ودول  �لإم�����ار�ت  م��ن جميع 

�ملركز �لأكر من نوعه على م�شتوى �ملنطقة.

حتت رعاية نهيان بن زايد

دولة توؤكد م�شاركتها يف �أكرب حدث ريا�شي على �أر�ض �الإمار�ت  120
بطولت العامل لل�شطرجن للفئات العمرية تنطلق يف العني الأربعاء
املبنى الهاليل جلامعة الإمارات ي�شت�شيف املناف�شات

تتويج فريق �إركاز زومبا للبولو على كاأ�ض �الأمل لدعم مركز �لعني لرعاية وتاأهيل ذوي �الحتياجات �خلا�شة

�لتو�يل  على  ثالثة  بخ�شارة  ليكرز  �جنلي�س  لو�س  جنم  بر�ينت  كوبي  مني 
بعد عودته من �ل�شابة، �مام م�شيفه �وكالهوما �شيتي 122-97 �شمن 
دوري كرة �ل�شلة �لمريكي للمحرتفني. على ملعب ت�شيز�بيك �رينا و�مام 
على  �ل��ت��و�يل  على  ع�شر  �حل���ادي  ف��وزه  �شيتي  حقق  متفرجني،   18203
�ر�شه و�لثالث ع�شر يف �خر 14 مبار�ة، بف�شل 31 نقطة و8 متابعات و5 
مترير�ت حا�شمة لهد�فه كيف دور�ن��ت. وكان بر�ينت قد عاد �ىل �ملالعب 
�ل�شبوع �ملا�شي بعد غيابه منذ ني�شان-�بريل لتمزق يف وتر �خيل و�شحيح 
 4 7 مر�ت و�شجل فقط  13 كرة حا�شمة، �ل �نه خ�شرها  �ن بر�ينت مرر 
23 دقيقة. وقال مدرب ليكرز مايك د�نتوين �ن بر�ينت بحاجة  نقاط يف 
�لكندي  ��شابة  �مل��وزع يف ظل  �لهجومي مع دور  للوقت كي ي�شتعيد تو�زنه 
�شتيف نا�س وجورد�ن فارمر و�شتيف باليك: يجب �ن يقوم بالدورين، وهو 
يدرك ذلك. �شيتح�شن بعد كل مبار�ة . و�متدح د�نتوين عمالق �لفريق باو 

غا�شول �لذي عر علنا عن خماوفه لدوره �لهجومي طالبه د�نتوين بعدها 
 14 �شجل  �ذ   ، �لليلة  جيد�  لعب  ب��او  �ن  �عتقد   : �ق��وى  بطريقة  �للعب  ب� 
 19 �يباكا  �شريج  �لكونغويل-�ل�شباين  للفائز  و�شجل  نقطة و7 متابعات. 
حا�شمة،  متريرة  و12  نقطة   19 و�شتروك  ور��شل  متابعات  و10  نقطة 
19 نقطة. ولدى �خلا�شر �لذي تعر�س  كما تاألق �لبديل ريجي جاك�شون 
4 ثالثيات  يونغ  نيك  �شجل  مباريات،   6 �خ��ر  يف  نقطة   100 من  لك��ر 
�لنقاط  �ملو�شم )17 نقطة( وكانت  له هذ�  �على رقم  لت�شجيل  يف طريقه 
-66 �ل�38 ل�شيتي يف �لربع �لول �لعلى له هذ� �ملو�شم، علما بانه تقدم 
42 نقطة و14  �لربع �لخري وبرغم  �ل�شوطني و94-75 قبل  51 بني 
م�شيفه  �م��ام  تيمروولفز  ميني�شوتا  �شقط  ل��وف،  كيفن  �شجلها  متابعة 
ملعب  على   .110-117 �لغربية  �ملنطقة  و�شيف  �شبريز  �نطونيو  �شان 
�ي تي �ند تي �شنرت و�مام 18581 متفرجا، تاألق �ملوزع �لفرن�شي طوين 

يف  مقررة  كانت  بعدما  معادة  مبار�ة  يف  ل�شبريز،  نقطة   29 ف�شجل  باركر 
مك�شيكو يف 4 كانون �لول-دي�شمر �جلاري و�لغيت ب�شبب عطل كهربائي 
ل�شبريز  نقطة   20 با�شافة  جينوبيلي  مانو  �لرجنتيني  و�شاهم  �لقاعة. 
و14 متابعة  نقطة   12 دنكان  تيم  و�لعمالق  نقطة   19 ليونارد  وكاوهي 
�ملونتينيغري  �لرت��ك��از  لع��ب  للخا�شر  ��شاف  فيما  حا�شمة،  مت��ري��ر�ت  و8 
�بتعد  �ل�شرقية،  �ملنطقة  ويف  متابعة.  و11  نقطة   18 بيكوفيت�س  نيكول 
-99 بوبكات�س  ت�شارلوت  �شيفه  على  ب��ف��وزه  ���ش��د�رت��ه  يف  بي�شرز  �ن��دي��ان��ا 
 18165 �مام  �نديانابولي�س  بانكرز ليف فيلدهاو�س يف  94 على ملعب 
�ر�شه وهو  �لتو�يل لنديانا على  �لفوز �حل��ادي ع�شر على  متفرجا. وه��ذ� 
رقم قيا�شي للفريق وبرغم �ل�شيام �لن�شبي لنجمه بول جورج )10 نقاط( 
�ملدرب  ��شا�شيو  �شاهم  7ر24 نقطة،  �ملبار�ة  بلغ معدل ت�شجيله قبل  �لذي 
20 نقطة و11  فر�نك فوغل يف حتفيق �لفوز، ف�شجل لن�س �شتيفن�شون 

متابعة و7 مترير�ت حا�شمة، ولعب �لرتكاز روي هيرت 18 نقطة و11 
�لف�شل لدى �خلا�شر مع  �آل جيفر�شون  �لرتكاز  كان لعب  فيما  متابعة، 
لبوبكات�س  �لتو�يل  على  �لثامنة  �خل�شارة  وه��ذه  متابعات.  و9  نقطة   21
على �ر�س �نديانا، ويعود فوزه �لخري �ىل ت�شرين �لثاين-نوفمر 2008 
ويف باقي �ملباريات، فاز كليفالند كافاليريز على �ورلندو ماجيك 109-

 ،100-108 �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا  على  ر�ب��ت��ورز  وتورونتو   ،100
و�تالنتا هوك�س على و��شنطن ويز�ردز 101-99 بعد �لتمديد، وبو�شطن 
�شلتيك�س على نيويورك نيك�س 90-86، وديرتويت بي�شتونز على بروكلني 
نت�س 103-99، ونيو �ورليانز بيليكانز على ممفي�س غريزليز 98-104، 
و�شيكاغو بولز على ميلووكي باك�س 91-90، ويوتا جاز على دنفر ناغت�س 
103-93، وفينيك�س �شنز على �شاكر�منتو كينغز 116-107، وهيو�شنت 

روكت�س على غولدن �شتايت ووريرز 112-116.

خ�شــــارة جـــديـــدة للعـــائـــد بر�ينــــت يف دوري �ملحـتــــرفيـــــن

�لر�بعة  �لن�شخة  �أم�س  يوم  دبي  �حت�شنت مدينة 
92 للدر�جات �لهو�ئية  من حتدي �شبين�س دبي 
غمار  خا�شو�  در�ج   1،600 من  �أك��ر  مب�شاركة 
�لأك��ر من  �لتحدي  ك��م، يف   92 مل�شافة  �ملناف�شة 
نوعه يف �لدولة، و�لذي ��شتقطب هذ� �لعام �أ�شماء 
كبرية يف عامل �لريا�شة مثل �شني كيلي، �لذي حل 
3 م��ر�ت �شمن �لع�شر �لأو�ئ���ل يف ط��و�ف فرن�شا 
ثالث  �ل��ع��امل  بطلة  ويلت�شاير،  وب��ي��رت�  �ل���دويل، 

مر�ت يف �شباقات در�جات �ملنحدر�ت �جلبلية.
�شابقاً  عاملياً  �لأول  �مل�شنف  �شني،  من  كاًل  �أن  �إل 
من  يتمكنا  مل  وب���ي���رت�  �ل���ط���رق���ات،  ���ش��ب��اق��ات  يف 
دون��ك��ان كلريك  �لأ���ش��رع،  �لكندي  �لفائز  جم��ار�ة 
)قائد حو�مة مقيم يف دبي( �لذي �أنهى �لتحدي 
به  �شيعتز  ك��ان  زم��ن  وه��و  �شاعة،   1:51.06 يف 
�شني لو متكن من حتقيقه يف ذروة جمده، وقال 
�أبو  ��س للدر�جات يف  �م  دونكان، ع�شو نادي جي 
ظ��ب��ي: �إن���ه لأم���ر يف غ��اي��ة �ل��روع��ة �أن �أك���ون �أول 
�لو��شلني �إىل خط �لنهاية، كنت �شعيد�ً بامل�شاركة 
يف ه����ذ� �حل�����دث، ورك�����وب �ل����در�ج����ات ع��ل��ى هذه 

�لطرقات �لر�ئعة غري متاح لنا عادة. 

ويف فئة �ل�شيد�ت حلت �لأ�شرت�لية لويز� لوبيغز، 
ق��ط��ر، وتعمل  ���ش��ي، مقيمة يف  �م  ن���ادي ج��ي  م��ن 
كباحثة يف �لطب �لريا�شي، يف �ملرتبة �لأوىل بعد 
 2:06.24 قطعها م�شافة �لتحدي بزمن قدره 
�شا، يف �أول م�شاركة لها يف حتدي �شبين�س دبي 92 
لأن  �ل�شعادة  �أنا يف غاية  قالت:  للدر�جات، حيث 
�لأ�شرع  �ل�شيدة  كنت  ولأنني  ر�ئعاً،  كان  �لتحدي 

يف هذ� �حلدث. 
����ش���ارك يف �حل����دث ع����دد م���ن �ل����در�ج����ني �لذين 
وموؤ�ش�شات  و���ش��رك��ات  ل��ل��در�ج��ات،  �أن��دي��ة  م��ّث��ل��و� 
�لعهد  �أف�����ر�د ح��دي��ث��ي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م��ت��ن��وع��ة، 
�أمام  �أنف�شهم  و�شعو�  وق��د  �ل��در�ج��ات،  رك��وب  يف 
�أثارت  معنويات  وه��ي  �ملناف�شة،  ��شتكمال  حت��دي 
ينظم حدثاً مماثاًل يف  �ل��ذي  كيلي  �شني  �إعجاب 
بلده �يرلند�، حيث قال: �إنه حدث جميل وح�شن 
�لتنظيم، ومن �لر�ئع �أن ن�شاهد �لكثري من �لنا�س 
يخو�شونه  �لذين  �أولئك  وخا�شة  فيه،  ي�شاركون 
م��ن �أج���ل �مل��ت��ع��ة ف��ق��ط، �أك���ر م��ن �ه��ت��م��ام��ه��م يف 
�لأجو�ء  كانت  �ل��ت��ح��دي،  يف  �أ���ش��رع  زم��ن  ت�شجيل 
ر�ئعة، و�شررت �أي�شاً مب�شاهدة �ل�شغار يف فّعاليات 

بهذ�  متاماً  ��شتمتعت  لقد  ل��ل��در�ج��ات،  منف�شلة 
�حلدث. 

�قتحمت  �ل��ت��ي  ويلت�شاير،  ب��ي��رت�  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
�ل���در�ج���ات ع��ل��ى �لطرقات،  ل��ت��وه��ا ع���امل رك����وب 
�جلبلية:  �ل����در�ج����ات  ���ش��ب��اق��ات  يف  و�مل��خ�����ش��رم��ة 
و�شاأعود  �لتحدي،  ه��ذ�  يف  حلظة  بكل  ��شتمتعت 
حدث  �إن���ه  �مل��ق��ب��ل،  �ل��ع��ام  فيه  للم�شاركة  جم���دد�ً 
�مل�شاركة يف هذ�  و�أن��ا �شعيدة لقبويل دع��وة  ر�ئ��ع، 
�مل�شاركني �لآخ��ري��ن يف �لتحدي،  �حل���دث.  وم��ن 
َق��ِدم من مدينة غال�شكو  �لذي  فيك ماكانكريه، 
�لأ�شدقاء  م��ن  جمموعة  ب�شحبة  �ل�شكتلندية 
 92 دب��ي  �شبين�س  حت��دي  يف  للم�شاركة  خ�شي�شاً 
�ل��وع��ي مبنظمة  ل��زي��ادة  ل��ل��در�ج��ات، وه��و ي�شعى 
�أن�شئتها  و�لتي  يور فيت  فايندينغ  جديدة تدعى 
زميلته كورين هاتون، �لتي فقدت يديها وقدميها 
�ل�����ش��دي��دة م���ع م��ر���س �للتهاب  �إث����ر م��ع��ان��ات��ه��ا 

�لرئوي. 
وقد �شارك فيك �إىل جانب 60 در�جاً للم�شاعدة 
يف زيادة �لوعي بهذه �ملنظمة، وبدعم من كورين 
�لتي ح�شرت �حلدث ملوؤ�زرتهم، حيث قال: يعمل 

وقد  فيها،  ويقيم  دب��ي،  يف  كورين  �شقيق  �شكوت، 
�أخرنا كل �شيء عن هذ� �حلدث، ونحن در�جون 
و�لأهم  ر�ئ��ع��ة،  �أوق��ات��اً  �أم�شينا  وق��د  متحم�شون، 
من ذلك هو زيادة �لوعي بق�شية هامة نيابة عن 

�شيدة ُملهمة. 
وكانت كورين �شيدة مفعمة باحليوية، وريا�شية 
للعودة  وتتطلع  باملر�س،  وقوعها  قبيل  ن�شيطة 
بالريا�شة مب�شاعدة  �شغفها  �إىل ممار�شة  جمدد�ً 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة، وتبدي  �أط������ر�ف ����ش��ط��ن��اع��ي��ة ع��ال��ي��ة 
�آخرين مبتوري  لأنا�س  �لدعم  رغبتها يف تقدمي 
للغاية  �شعيدة  �إن��ن��ي  وق��ال��ت:  مثلها،  �لأط�����ر�ف 
به  �ل��ذي حظيت  وبالرتحيب  دب��ي،  �إىل  بقدومي 
�حلدث  هذ�  يف  �لكثريين  مب�شاركة  و�شررت  هنا، 
�لر�ئع للم�شاعدة يف زيادة �لوعي بق�شيتي، و�آمل 
�أن �أمتكن يف �مل�شتقبل من �مل�شاركة يف هذ� �حلدث 
بنف�شي.  من جانبه �أكد �شتيو�رت هويزون، مدير 
كورين  �أ�شدقاء  جمموعة  م�شاركة  �أن  �لتحدي، 
ه���ات���ون ع��ك�����ش��ت �ل��ت��ن��وع �ل��ك��ب��ري ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
ل��ل��در�ج��ات، حيث قال:   92 حت��دي �شبين�س دب��ي 
�ل�شيء �ملمتع يف هذ� �حلدث �أنه يجمع نخبة من 

زمن  حتقيق  بهدف  يخو�شونه  �لذين  �لدر�جني 
من  �نطالقاً  بالتحدي  ي�شاركون  و�آخرين  �أ�شرع، 
ريا�شة  �أ�شبحت  وق��د  �ل��در�ج��ات،  ل��رك��وب  حبهم 
رك���وب �ل���در�ج���ات م��األ��وف��ة ج���د�ً يف دب���ي، ون�شعى 
�حلفاظ  بغية  �آم���ن،  نحو  على  �شنويا  لتعزيزها 
ع��ل��ى �ل��ل��ي��اق��ة و�ل�������ش���ح���ة، وق�������ش���اء �أوق�������ات من 
�لت�شلية و�مل��رح.  يحظى حتدي �شبين�س دبي 92 
للدر�جات بدعم من جمل�س دبي �لريا�شي وهيئة 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت، ورع��اي��ة ك��ل م��ن �شبين�س، 

�لإذ�عية،   92 دبي  وحمطة  ريفولو�شن  در�ج��ات 
كيلي،  �شني  م�شاركة  �أن  هويزون  �ل�شيد  ويعتقد 
من  متحم�شني  ل���در�ج���ني  �حل����دث  و����ش��ت��ق��ط��اب 
جميع �أنحاء �لعامل، يعك�س �مل�شتوى �لرفيع �لذي 
و�شل �إليه �حلدث يف غ�شون 4 �شنو�ت و�أ�شاف: 
�إليها �حلدث،  و�شل  �لتي  باملكانة  نحن فخورون 
�لذي نحظى به من رعاتنا،  �لدعم  ونثّمن عالياً 
�حلدث  ه��ذ�  يف  �مل�شاركني  جميع  وم��ن  ود�عمينا 

�شنوياً. 

�مل�شاركون ي�شيدون بتحدي �شبين�ض دبي 92 للدر�جات 
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الفجر الريا�ضي

�إن��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ب��ورت�����س �شيتي 
�ل�شر�كات  خمتلف  عقد  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لريا�شية 
�ملجتمعية مع كافة �جلهات لتقدمي خدمة ريا�شية 
م��ت��م��ي��زة، وب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �مل��ل��ك ب���ن كايد 
بر�أ�س  و�لتلفزيون  �لإذ�ع���ة  هيئة  رئي�س  �لقا�شمي 
مع  عقد�  �شيتي  �شبورت�س  موؤ�ش�شة  وقعت  �خليمة 
�إذ�عة ر�أ�س �خليمة وذلك لإعد�د ورعاية و�لإ�شر�ف 

�لو�قع  م�شمى  يحمل  جديد  ريا�شي  برنامج  على 
�لريا�شي وقد وقع �لإتفاقية عن موؤ�ش�شة �شبورت�س 
�شيتي �أحمد �لدباين رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س 
�لتنفيذي للموؤ�ش�شة ومن جانب �إذ�عة ر�أ�س �خليمة 

حممد غامن م�شطفى مدير �إذ�عة ر�أ�س �خليمة.
و�أكد �أحمد �لدباين �أن توقيع �لتفاقية جاء حر�شاً 
�مل�شرتك  �لتعاون  دعائم  �إر�شاء  على  �لطرفني  من 

بينهما يف �ملجال �لريا�شي و�ل�شتفادة ب�شكل فعال 
ومبا ي�شمن حتقيق �لتكامل بني �جلانبني.

م�����ش��ي��د�ً ب���دور ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة يف ت��وح��ي��د �جلهود 
�لريا�شية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ب���ني  �ل��ت��ك��ام��ل  وحت��ق��ي��ق 
�لإم���ارة  �ملختلفة يف  و�لإع��الم��ي��ة وك��اف��ة �جل��ه��ات 
فيها  �لريا�شي  �لعمل  م�شتوى  رق��ي  يف  ي�شهم  مبا 
ب��اأن��ه ���ش��وف ي��ب��د�أ �لعقد يف �لأول  �ل��دب��اين  و�أ���ش��ار 

 ، �ملقبل و �شي�شتمر ملدة عام كامل  من يناير للعام 
كافة  ت�شخري  على  �شيتي  �شبورت�س  تعمل  �شوف  و 
�لإم��ك��ان��ي��ات �مل��ت��اح��ة ل��ه��ذ� �ل��رن��ام��ج خل��ل��ق قيمة 
�لريا�شي  �لإعالمي  و�شيتوىل   ، للريا�شة  م�شافة 
�شيقدم  و�ل��ذي  �لرنامج  تقدمي  �لزعابي  �إبر�هيم 
كل يوم �شبت من �ل�شاعة �لثامنة م�شاء �إىل �ل�شاعة 

�لتا�شعة م�شاء.

بح�شور ال�شيخ عبد امللك بن كايد القا�شمي

�شبورت�ض �شيتي و�إذ�عة ر�أ�ض �خليمة يوقعان �تفاقية برنامج ريا�شي 
الواقع الريا�شي برنامج اإذاعي جديد براأ�س اخليمة

بلقب �جلولة  �ملرزوقي  �لنوخذة عمر عبد�هلل  ملالكه  �لقارب �شايب  فاز 
�أبوظبي  نادي  �أم�س  نظمه  �لذي  �ل�شر�عية  �لبو�ني�س  ل�شباق  �خلتامية 
للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت �شمن مهرجان �ل�شر�ع و�لتجديف وتبلغ 
�ألف درهم. وجاء يف �ملركز �لثاين �للولو ملالكه �لنوخذة   700 جو�ئزه 
ر��شد �شعيد �شباح �لرميثي .. فيما حل يف �ملركز �لثالث �جلبيب ملالكه 
�شيف  عبيد  �أح��م��د  �ل��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة  �ل��ع��ام��ري  نهيان  ب��ن  حمد  �شهيل 
�ل�شويدي. و�إحتل �ملر�كز من �لر�بع �إىل �لعا�شر �لقو�رب .. خز�م ملالكه 
مرو�ن  �ل��ن��وخ��ذة  ملالكه  وزل���ز�ل  �لرميثي  �شامل  �شعيد  �أح��م��د  �ل��ن��وخ��ذة 
�ل�شويدي  ر��شد  �حل��ر  �شعيد  ملالكه  و�لريعان  �مل��رزوق��ي  حممد  عبد�هلل 
خادم  ر��شد  ملالكه  ودهي�س  �ل�شويدي  �حلر  �شعيد  علي  �لنوخذة  وقيادة 
�ملهريي وقيادة �لنوخذة �حلر ر��شد خادم �ملهريي و�لذيب ملالكه �لنوخذة 
وقيادة  �لرميثي  �شباح  خليفة  ملالكه  وعا�شوف  �لرميثي  �شامل  �شعيد 

�لنوخذة مكتوم حممد �شابر �ملزروعي و طوفان ملالكه �شهيل حمد بن 
نهيان �لعامري وقيادة �لنوخذة خليفة علي مريز �لرميثي.

و�شهد �ل�شباق م�شاركة قر�بة 50 بانو�شا على منت كل قارب من ثالثة 
جميعهم  بحار�   160 من  �لإجمايل  �لعدد  ليقرتب  بحارة  خم�شة  �إىل 

من �ملو�طنني.
وتوج �لفائزين �شعادة فار�س بن رومي حممد �لنعيمي �شفري دولة قطر 
لدى �لدولة و�شعادة عبد�ملح�شن �لدو�شري �لأمني �لعام �مل�شاعد بالهيئة 
�لعامة لل�شباب و�لريا�شة وماجد عتيق �ملهريي �ملدير �لتنفيذي لنادي 
�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت . وقد �حتفت �شفارة دولة قطر 
باملحمل فتح �خلري �لذي و�شل �إىل �أبوظبي �أم�س �لول يف �آخر حمطاته 
�ملا�شي  22 نوفمر  ب��د�أت يف  27 يوما  �لتي ت�شتغرق قر�بة  �خلليجية 
�نطالقا من �شاطئ كتار� يف �لدوحة �إىل مملكة �لبحرين وبعدها توجه 

�إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية ثم �إىل دولة �لكويت و�شلطنة عمان قبل 
 18 �ل��دوح��ة يف  �إىل  �ل��ي��وم لي�شل  ي��غ��ادر  �ن  �أب��وظ��ب��ي على  �أن يحط يف 
دي�شمر �جلاري للم�شاركة يف �حتفالت قطر باليوم �لوطني. ومت تبادل 
تذكاريا  درعا  �لنادي  قدم  �ل�شفارة حيث  وم�شوؤويل  �لنادي  بني  �لهد�يا 
ل�شفري دولة قطر �ل�شقيقة فيما قدم ح�شن عي�شى �لكعبي نوخذة �ملحمل 
�ملحمل فتح  وك��ان  �ملهريي.  �إىل ماجد عتيق  فتح �خلري هدية تذكارية 
�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت  �خلري قد و�شل �إىل مقر نادي 
بعد �إنطالقة �شباق �لبو�ني�س �ل�شر�عية وجاء �إطالق رحلة فتح �خلري 
من �شاطئ كتار� بالدوحة كفعالية قطرية كرى �شمن �حتفالت قطر 
بيومها �لوطني بهدف �إحياء تر�ث �لأجد�د يف �ل�شفر و�لتنقل عر �لعامل 
عن طريق �ملحامل �ل�شر�عية و�ملحافظة على هذ� �لنوع من �لرت�ث وكان 
�لدكتور خالد �ل�شليطي �ملدير �لعام للموؤ�ش�شة �لعامة للحي �لثقايف كتار� 

قد �أعلن �أن هذه �لرحلة تعد �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة.
ويقود رحلة فتح �خلري ح�شن �لكعبي �لذي عر عن �شعادته بقيادة هذه 
�لرحلة �ملده�شة ل�شتعر��س �لرت�ث و�لتاريخ �لقطري ومن جهته رحب 
ماجد �ملهريي بالأ�شقاء من قطر يف بلدهم �لثاين .. موؤكد� �أن �لرت�ث 
�لبحري بات من �أهم �أ�شاليب �لتعبري عن �لفرحة يف �ملنا�شبات �لوطنية 
ملا يعك�شه من �رتباط بالرت�ث و�لهوية �لوطنية. و�أكد �ملهريي �أن �شباق 
�لبو�ني�س جاء ناجحا من جميع �لأوجه نتيجة �لتز�م �لبحارة باللو�ئح 

�ملنظمة لل�شباق.
نادي  وي�شتهله  �أي��ام  بعد  ينطلق  �جلديد  �لبحري  �ملو�شم  �أن  �إىل  و�أ�شار 
فئة  �ل�شر�عية  �ملحامل  ب�شباق  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي 
60 قدما .. ومن �ملنتظر �أن يقام يف �لر�بع من يناير 2014 يف بد�ية 

�ملو�شم �لبحري �جلديد.

�لقـــارب �شـــايـــب بطــــاًل ل�شبــــاق �لبو�نيــــ�ض �ل�شـــر�عيــــــــة 

�لتا�شعة  �جل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �ل��ي��وم  م�����ش��اء  تختتم 
و�لأخرية من بطولة �ل�شطرجن )كال�شيك( �شمن 
فعاليات بطولة �لعرب �لفردية لل�شطرجن �لثالثة 
ع�شرة لفئة �لرجال و�ل�شيد�ت لعام 2013 �لتي 
تختتم مناف�شاتها يوم غد بفندق �إنرتكونتننتال 
�آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ  �أبوظبي حتت رعاية 
�ملجتمع،  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان، 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س 
م�شتوى  على  �لأول  �أم�س  جولتها  �شهدتها  ،وق��د 
�جل��ن�����ش��ني ����ش���د�رة �مل�����ش��ري ب��ا���ش��م ���ش��م��ري �أمني 
قبل  �ل�شيد�ت(  لقب  زو�شني)حاملة  و�لقطرية 
�لتتويج  من�شة  م��ن  ل��ي��ق��رتب��ان  �ل��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام 
�لذهبية حيث يحتاج با�شم �إىل نقطة و�حدة من 
جولتني ،فيما حتتاج �لقطرية زو�شني �إيل ن�شف 
ليبقي  �ل�����ش��ي��د�ت  بلقب  لتتويجها  ف��ق��ط  نقطة 
�مل�شاركني  ب��ني  و�ل��رون��ز  �لف�شة  على  �لتناف�س 
يف تلك �مل�شابقة �لرئي�شية ،قبل �نطالقة بطولة 
�ل�����ش��ط��رجن �خل��اط��ف ���ش��ب��اح ي���وم غ��د �لث��ن��ني يف 

ختام فعاليات �لبطولة .
�ملميز بفوزه  �مل�شري  وقد جاءت �شد�رة �لالعب 

ك�شو�ين  في�شل  �ملتاألق  �لإم��ار�ت��ي  �ل��الع��ب  على 
�مل�شتوى  رفيعة  تكتيكية  وم��ب��ار�ة  جيد  �أد�ء  بعد 
،بعدما حاول با�شم تفادي �خلطوط �لرئي�شية يف 
�لفتتاح �إل �أن ك�شو�ين كان على �ملوعد ليحافظ 
،�إل �نه ترك ثغرة ب�شيطة يف  ت��و�زن �ملوقف  علي 
�إليها  بالنفاذ  با�شم  ��شتثمرها  و�لتي  �مللك  جناح 
لدي  �ل��وق��ت  �أن �شغط  �إل  ر�ئ��ع��ة،  م��ن��اور�ت  بعد 
ك�شو�ين مل ميكنه من �إيجاد �حللول �ل�شحيحة 
مما جعل دفاعاته تنهار يف نهاية �ملبار�ة ليح�شد 
با�شم نقطة �أخرى يف م�شريته نحو �للقب �لثالث 

له يف م�شو�ر �لبطولة .
وع��ل��ى �ل��ط��اول��ة �ل��ث��ان��ي��ة ق���دم �جل���ز�ئ���ري حممد 
ح���دو����س ع��ر���ش��ا ق���وي���ا ل��ي��ح�����ش��م م���ب���ار�ت���ه �أم����ام 
�ل��ل��ق��ب حم��م��د ن��ا���ش��ر �ل�شيد  �ل��ق��ط��ري ح��ام��ل 
با�شم  �مل�شري  ل�شد�رة  مطارد�  �لزحف  ليو��شل 
بفارق نقطة و�حدة ،يف �نتظار تعر مناف�شه فيما 
ليح�شل  ممتازة  فر�شة  حدو�س  �نت�شار�ت  متثل 
ك��ب��ري م��ن خالل  �أ���ش��ت��اذ دويل  ل��ق��ب  ع��ل��ي  ر�شميا 
 2500 ت�شنيفه  يتجاوز  �أن  ينتظر  �إذ  �لبطولة 
نقطة ليح�شل علي �للقب ر�شميا وبات �قرب ما 

يكون لتحقيق هذ� �لجناز على �ر�س �لإمار�ت.
�لإمار�ت  لعب  لقاء  كان  �لثالثة  �لطاولة  وعلى 
�شامي  �مل�شري  مع  �لرحمن  عبد  �شامل  �لذهبي 
�ل�شطرجن يف لقاء قي  �نتظره ع�شاق  �ل��ذي  �شكر 
غاية �لقوة و�لتكافوؤ وقد جنح �شامل يف تعوي�س 
خ�شارته �أم�س �لأول ،حيث خ�شر �جلولتان ب�شكل 
مفاجئ ،�إل �أنه جنح يف تلك �ملبار�ة بعد �ن �أحرز 
خارج  �شامي  قلعة  بعزل  �ل��وزي��ر  جناح  يف  تفوقا 
�ل��ل��ع��ب ث��م ����ش��ت��ط��اع �ل��ف��وز ب��ه��ا مب��ن��اورة ر�ئعة.. 
و��شغر  �ل�شاعد  ت��ع��ادل  �لر�بعة  �لطاولة  وعلي 
�شحرور  �إبر�هيم  �للبناين  �شنا  �لبطولة  لعبي 
ورغم  �لقدميي،  ب�شري  �ملخ�شرم  �ليمني  مع  من 
تعر�س �شحرور لوعكة �شحية يف بد�ية �ملبار�ة �ل 
�نه ��شتكمل �ملبار�ة بكل �شجاعة و��شتطاع �خلروج 
�ملوقف  لي�شبح  �لقدميي  مناف�شه  �أم���ام  بتعادل 
�أ�شل ت�شعة ب�شد�رة  �نتهاء �شبع جولت من  بعد 
�شت  بر�شيد  �أم��ني  �شمري  با�شم  �مل�شري  �لالعب 
نقاط ون�شف يليه يف �ملركز �لثاين لعب �جلز�ئر 
ثم  ون�شف  نقاط  خم�س  بر�شيد  حدو�س  حممد 
�شامل عبد �لرحمن باملركز �لثالث بر�شيد خم�س 

نقاط وهذ� قبل جولتني من �نتهاء �لبطولة .
�ل��ق��ط��ري��ة زو�شني  �ل�����ش��اب��ع��ة مت��ك��ن��ت  يف �جل���ول���ة 
�لتتويج  من�شات  علي  بقوة  �أقد�مها  تثبيت  من 
للغاية  ه��ام  بانت�شار  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة 
بعد  ف���وؤ�د  ن��ات��ايل  �لأردن  لع��ب��ة  مناف�شتها  علي 
لتو��شل  قطر  لعبة  قبل  م��ن  للغاية  ق��وي  �أد�ء 
�لقمة بر�شيد كامل  �شل�شلة �لنت�شار�ت وحت�شم 
من �لنقاط وعلي �لطاولة �لثانية تاألقت �مل�شرية 
مني خالد �أمام �ملناف�شة �لقديرة �إميان �لرفيعي 
وتنفرد  باملت�شدرة  �للحاق  لتو��شل  �ل��ع��ر�ق  من 
�أحرزت  �للقاء متو�زن ولكن  �لثاين وكان  باملركز 
و��شتثمرته  �ل��ن��ه��اي��ات  م��رح��ل��ة  يف  ت��ف��وق��ا  م��ن��ي 
�ل��ث��ال��ث��ة حققت  �ل��ط��اول��ة  وع��ل��ي  �ل��ف��وز  لتحقيق 
�أمام  �شعبا  ف��وز�  �لأط��ر���س  �شابرينا  �جل��ز�ئ��ري��ة 
تفوقت  �ن  بعد  ناجي  �شروق  �مل�شرية  مناف�شتها 
ولكنها مل حت�شن  �مل��ب��ار�ة  ب��د�ي��ة  لعبة م�شر يف 
�إنهاء �ملوقف لتعود �شابرينا للمبار�ة باأد�ء دفاعي 
�شلب ثم تنتقل للهجوم بكل قوة لتفوز بالنقطة 
�لهامة �لتي جعلتها تلحق بركب �ل�شد�رة بينما 
لبنان  �لعرق مع لعبة  كمال من  كارين  تعادلت 

م��اي��ا ج��ل��ول يف م���ب���ار�ة م��ت��ك��اف��ئ��ة ب��ني �لطرفني 
وغلب عليها طابع �حلذر وي�شبح �ملوقف يف �لقمة 
بر�شيد  زو���ش��ني  �لقطرية  �لأول  �مل��رك��ز  كالتايل 
خالد  م��ن��ي  �مل�����ش��ري��ة  وتليها  ك��ام��ل��ة  ن��ق��اط  �شبع 
�جلز�ئر  لعبة  ثم  ون�شف  نقاط  خم�س  بر�شيد 
�شابرينا �لأطر�س يف �ملركز �لثالث بر�شيد خم�س 

نقاط .
يحمل تزويج �جلولة �لثامنة فر�شة ر�ئعة حل�شم 
قمة �لبطولة ل�شالح با�شم وزو�شني حيث يلتقي 
يف بطولة �لرجال �ملت�شدر با�شم �شمري من م�شر 
ويعد  ���ش��ح��رور  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��ل��ب��ن��اين  مناف�شه  م��ع 
�شحرور ��شغر لعبي �لبطولة بينما يلتقي على 
�لإم���ار�ت  م��ن  ك�شو�ين  في�شل  �لثانية  �ل��ط��اول��ة 
مع  مبيد�لية  للظفر  و�ل�شعي  �ل��ك��ف��اح  رح��ل��ة  يف 
�جلز�ئري �لقوي حممد حدو�س يف لقاء قمة يف 
�لثالثة  �لطاولة  على  ويلتقي  و�لإث���ارة  �لتحدي 
عبد  وج��ا���ش��م  ���ش��امل  �ل�شقيقني  �لإم�����ار�ت  لع��ب��ا 
�لطاولة  وع��ل��ى  للغاية  م��ث��ري  ل��ق��اء  يف  �ل��رح��م��ن 
�لر�بعة يلتقي �ملخ�شرمان ب�شري �لقدميي �ليمن 
وحممد �مل�شيحكي قطر يف لقاء �لفر�شة �لأخرية 

لتحقيق �شيء بالبطولة . 
�ل�شيد�ت يف لقاء مثري على �لطاولة  ويف بطولة 
�لأوىل بني زو�شني من قطر و�شابرينا �لأطر�س 
م���ن �جل����ز�ئ����ر يف ل���ق���اء �أ����ش���ي���وي و�أف���ري���ق���ي قد 
ي��ك��ون ل��ق��اء ح�شم �للقب يف ح��ال ف��وز زو���ش��ني �و 
�شابرينا  لن  ق��وي��ا  ي��ك��ون  �ن  وي��ت��وق��ع  ت��ع��ادل��ه��ا 
يف  بها  باللحاق  �لالعبات  من  لكتيبة  ت�شمح  قد 
تلتقي  �لثانية  �ل��ط��اول��ة  ..وع��ل��ي  هزميتها  ح��ال 
�لأردنية لوجني دلدهال  �مل�شرية مني خالد مع 
، و�شتحاول كلتا �لبطلتان حتقيق �لنقطة كاملة 
�لطاولة  وعلي  �لبطولة  ميد�ليات  �ح��د  لإح��ر�ز 
و�شروق  �ل�شعيبي  رز�ن  �لأردن��ي��ة  تلتقي  �لثالثة 
للح�شول  للتقدم  لقاء مثري  ناجي من م�شر يف 
علي �أخر فر�شة للظفر مبيد�لية بالبطولة وهو 
�لر�بعة يف لقاء كارين كمال  �لطاولة  نف�س حال 
من �لعر�ق مع مناف�شتها ناتايل فوؤ�د من �لأردن 
ح��ي��ث ي��ع��د �أخ����ر ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ق��دم ول ت��ق��ب��ل هذه 
و�حدة  يف  �ثنني  على  �لق�شمة  جمتمعة  �للقاء�ت 
من �جنح بطولت �لعرب �لتي حتت�شنها �لدولة 

ب�شهادة كافة �مل�شاركني .

ختام مباريات �جلولة �الأخرية من بطولة �لعرب �لفردية لل�شطرجن لفئة �لرجال و�ل�شيد�ت لعام 2013 

ت�شتاأنف �عتبار� من �لر�بعة و50 
با�شتاد  �ل���ي���وم  م�����ش��اء  م���ن  دق��ي��ق��ة 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي����د مب��ق��ر �لحت����اد 
للموؤ�ش�شات  �ل����ع����ام  �ل���ري���ا����ش���ي 
مباريات  �أب��وظ��ب��ي  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  كاأ�س  بطولة 

�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لرئي�س  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
�لريا�شي  ل�����الحت�����اد  �ل����ف����خ����ري 
�ل�شنوية  �حل��ك��وم��ي��ة  للموؤ�ش�شات 
�ملوؤ�ش�شات  ل���ف���رق  �ل����ق����دم  ل���ك���رة 
�لتي  ظ���ب���ي  �أب�������و  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 

�لعام  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت���اد  ينظمها 
للموؤ�ش�شات ،و�لتي بلغت �لدور قبل 
�لنهائي للبطولة �لتي تختتم يوم 
�ل��ق��ادم ،حيث تبد�أ جولة  �لأرب��ع��اء 
ب��ل��ق��اء ي��ج��م��ع ب���ني فريقي  �ل���ي���وم 
للجامعات  �ل��ع��ايل  �لتعليم  �حت���اد 

م��ع ف��ري��ق ���ش��رك��ة ت��رم��ك�����س و�لتي 
دقيقة  و50  �ل�شاد�شة  يف  تعقبها 
جتمع  �لتي  �ملرتقبة  �لقمة  مبار�ة 
�شرطة  م����دي����ري����ة  ف���ري���ق���ي  ب�����ني 
�ملن�شاآت  حماية  وج��ه��از  �لعا�شمة 
�لتعليم  ت��اأه��ل ف��ري��ق  ..وق����د ج���اء 

�لأوىل  �ملجموعة  ب�شد�رته  �لعايل 
�أو  ه��زمي��ة  دون  ن��ق��اط   9 بر�شيد 
تعادل ودون �أن تهتز �شباك مرماه 
و�شد�رته علي م�شتوى �ملجموعات 
ك����اأق����وى خ���ط���وط �ل���ه���ج���وم. وجا 
�لثاين  �مل���رك���ز  ت��رم��ك�����س يف  ف��ري��ق 

 6 ب��ر���ش��ي��د  �لأوىل  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ن��ق��اط وح���ل ف��ري��ق �ل��دف��اع �ملدين 
و�أكادميية  نقاط   3 بر�شيد  ثالثا 
بدون  �لر�بع  �ملركز  يف  �شتوجتارت 
تعادل  �أو  دون هزمية  وم��ن  ر�شيد 
وخ������رج م����ن ����ش���ب���اق �ل����ت����اأه����ل من 

�لطو�رئ  ف��ري��ق��ا  �مل��ج��م��وع��ة  ت��ل��ك 
و�ل�������ش���الم���ة وج���ام���ع���ة �أب���وظ���ب���ي 
..وت�����ش��در ف��ري��ق م��دي��ري��ة �شرطة 
�ملجموعة  ر�أ�������س  ع��ل��ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
ن���ق���اط دون   9 ب��ر���ش��ي��د  �ل��ث��ال��ث��ة 
تهتز  �أن  ودون  ت��ع��ادل  �أو  ه��زمي��ة 

وبر�شيد  �أي�������ش���ا  م���رم���اه  ���ش��ب��اك 
�ملنطقة  ف��رق  وخ��رج��ت  هدفا   20
�لدور  �لغربية و�شركة �جلابر من 
ع�شاق  ب��اأن  ي��وؤك��د  ،مم��ا  �لتمهيدي 
دوري �مل��وؤ���ش�����ش��ات ع��ل��ي م��وع��د من 

�لإثارة �ليوم .

مباريات بطولة كاأ�ض �شلطان بن ز�يد ت�شتاأنف �ليوم يف �أبوظبي 
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الفجر الريا�ضي

�خلا�س  لالوملبياد  �لقليمية  �لرئا�شة  �أو���ش��ت 
�جتماعها  �أم�س �جلمعة من خالل  �أول  �ل��دويل 
�لذي عقدت برئا�شة �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب 
�لرئي�س �لقليمي مع �للجنه �لفنية �لتي �شمت 
�للبناين حممد نا�شر مدير �لريا�شة و�مل�شابقات 
، د. عماد حمي �لدين مدير �لريا�شة و�لتدريب 
و�شريف �لفويل مدير �للعاب و�مل�شابقات بتقدمي 
ك��ل �ل��دع��م �ل��ف��ن��ي ل��الومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �مل�شري 
�أفريقيا �ملوؤهلة لأول  و�لذي ي�شت�شيف ت�شفيات 
�لعام  مباليزيا  �شيقام  �لقدم  ك��رة  يف  ع��امل  كاأ�س 
دول  فيها  ت�شارك  �لتي  �لت�شفيات  وهي   ، �لقادم 
���ش��م��ال �ف��ري��ق��ي��ا ل�����ش��ع��ود �ح����د ف��رق��ه��ا ليز�مل 
�ل�����ش��ع��ودي��ة �ل��ت��ي ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ب��ط��اق��ة �ل�شرق 
�شهر  بدبي  �قيمت  �لتي  �لت�شفيات  يف  �لأو���ش��ط 

مايو �ملا�شي .
حيث قام �أع�شاء �للجنة �لفنية بعر�س ت�شور�تهم 
فنية  جلنة  بت�شكيل  و�أو���ش��ت   ، �لت�شفيات  لتلك 

�ل�شرق  دول  م��ن  جن�شيات  ث���الث  م��ن  حم��اي��ده 
�لفر�س  تكون  �لالعبني حتى  لتقييم   ، �لأو�شط 
مت�شاوية �أمام �جلميع، ف�شاًل عن �للجنة �لفنية 

وزير  �لعزيز  عبد  خ��ال��د  م��ن  ك��ال  ب��دع��م  م�شيد� 
�ل��ري��ا���ش��ة لتلك  �ب��و زي��د وزي���ر  �ل�شباب وط��اه��ر 
جوزيف  ح�شور  �ملتوقع  من  و�لتي   ، �لت�شفيات 

بالتر رئي�س �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم و�لأمري 
نو�ف بن فهد رئي�س �للجنة �لأوملبية �لعربية و 
�أ�شطورة كرة �لقدم ماردونا و�لذي كان قد و�فق 

خالل ح�شوره لت�شيفات دبي �نها �شوف يح�شر 
للقاهرة ، ويو�جهه ماردونا �لنيل طاهر �أبو زيد 

يف مبار�ة ��شتعر��شية .

وكانت وز�رة �ل�شباب قد قرر حتمل كافة تكاليف 
تلك �لت�شفيات و�لتي ت�شل �إىل حو�يل مليوين 
�لإقامة  �ألف جنيه موزعة على تكاليف  ومائتي 
و�لالعبني  �مل��درب��ني  جلميع  جلميع  و�لإع��ا���ش��ة 
و�حلكام و�للجنة �ملنظمة وروؤ�شاء �لوفود و�أع�شاء 
�لرئا�شة �لإقليمية بفندق �لقرية �لأوملبية للدفاع 
�لبطولة  مطبوعات  جميع  وتكاليف   ، �جل���وي 
للقو�ت  ت��اب��ع��ة  مب��ط��اب��ع  طباعتها  �شيتم  و�ل��ت��ي 
�ل�شحى  �لرنامج  حتمل  عن  ف�شاًل   ، �مل�شلحة 
�ل�شحة  وز�رة  ع��ل��ي��ه  ���ش��ت�����ش��رف  و�ل�����ذي  ك���ام���اًل 
فرتة  خ���الل  م��ع��اجل��ني  �أط���ب���اء  وج���ود  مت�شمناً 
و�لجهزة  �ل�شحية  �ل��ل��و�زم  وت��وف��ري  �لبطولة 
فيها  ي�شارك  �لتي  للم�شاركني.  �لالزمة  �لطبية 
عدد 180 لعب و 40 مدرب ميثلون 10 دول 
�أف��ري��ق��ي��ا ه��ي م�شر  ���ش��م��ال  ع��رب��ي��ة م��ن منطقة 
و�ل�شومال  و�جل���ز�ئ���ر  وت��ون�����س  وليبيا  و�مل��غ��رب 

وموريتانيا وجيبوتي و�ل�شود�ن وجزر �لقمر .

بن  حممد  بن  ماجد  �ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  بح�شور 
و�لفنون،  للثقافة  �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي  ر��شد 
�جلمعة  �م�����س  م��ن  �أول  ليلة  ب��اه��ر  بنجاح  �ختتمت 
ب�شتاد �لتن�س بنادي دبي للطري�ن بالقرهود فعاليات 
بطولة �لإمار�ت للياقة �لبدنية ملو�طني �لدولة، مع 
ح�شد  �لتي  �ملفتوحة  للفئة  �لنهائية  �جلولة  �إقامة 
بني  ومثري  ق��وي  �شر�ع  بعد  �شعالن  لقبها حممود 
45 ريا�شيا تو��شل لأكر من 5 �شاعات متو��شلة.

وقام �شمو �ل�شيخ �ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون، بتتويج 
�لريا�شيني �حلا�شلني على �ملر�كز �لأوىل يف �لفئة 
�ملفتوحة وفئات �ملا�شرتز لالأعمار من 39 عاما فما 
للحدث وم�شافحة  �لد�عمة  وتكرمي �جلهات  فوق، 
ح��ك��ام وف����رق �ل��ع��م��ل، ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
دمل����وك �آل م��ك��ت��وم وم��ع��ايل ح��م��ي��د �ل��ق��ط��ام��ي وزير 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م. وح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى ح�شور 
�جل��ول��ة �خل��ت��ام��ي��ة ك��ام��ل��ة، ك��م��ا ق���ام ب��ال��ن��زول �إىل 
�مل�شاركني  �لريا�شيني  �أزر  و�شد  �ملناف�شات  �أر�شية 
�لأثر  له  كان  مبا  لهم،  �لن�شائح  توجيه  جانب  �إىل 
وم�شاعفة  �لتدريبات  لإكمال  حتفيزهم  يف  �لأك��ر 
�لبطولة  تقدمه هذه  �لذي  �لتحدي  لك�شب  �جلهد 
�لتي ت�شعى �نطالقا من توجيهات �شموه �إىل تعميم 
وزيادة  و�لريا�شي  �لبدين  �لن�شاط  ممار�شة  �أهمية 

وجاءت  �ملجتمع.  �أف���ر�د  كافة  ب��ني  ممار�شيه  �أع���د�د 
�لريا�شيني  ب��ني  بالندية  حافلة  �لنهائية  �جل��ول��ة 
خ�شو�شا  و�لعائلية  �ملمتعة  و�لأج�����و�ء  �مل�����ش��ارك��ني، 
ب�شتاد  �ملنظمة  �للجنة  �أعدتها  �لتي  �لرتتيبات  مع 
تناف�س  �شاحة  �إىل  �أر���ش��ي��ت��ه  حت��ول��ت  �ل���ذي  �لتن�س 

مليئة باملعد�ت �لبدنية �حلديثة.
وح�شد حممود �شعالن لقب �لفئة �ملفتوحة بعدما 
�ملعتمدة  �ل�37  �لتدريبات  و�أنهى  زمن  �أف�شل  حقق 
9 دقائق و34 ثانية على نهاية �لوقت �ملحدد  قبل 
ب�50 دقيقة، يليه ثانيا خليفة �لقبي�شي �لذي �أنهى 
�لوقت،  نهاية  على  دقائق   7 قبل  بنجاح  �لتدريبات 
وثالثا عبد �لرحمن غبا�س قبل 5 دقائق و19 ثانية. 
وتنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، فقد حظي �أ�شحاب �ملر�كز �لثالث 
دبي  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل  م��ب��ا���ش��ر  ب��ت��اأه��ل  �لأوىل 
للياقة �لبدنية �لعام �ملقبل �لتي تقام مب�شاركة من 
�لتي  �ملالية  �إىل جانب �جلو�ئز  خمتلف �جلن�شيات، 
ر�شدتها �للجنة �ملنظمة بتوجيهات �شموه، حيث مت 
تخ�شي�س جو�ئز مالية للمتاأهلني �ل�شتة و�لثالثون 
�ألف   300 �لتايل:  �لنحو  على  �ملفتوحة  �لفئة  من 
درهم ل�شاحب �ملركز �لأول، 100 �ألف للثاين، 50 
�ألف للثالث، 40 �ألف للر�بع ، 30 �ألف للخام�س ، 
20 �آلف ل�شاحب �ملركز �ل�شاد�س، 10 �آلف درهم 

لل�شابع ، 9 �آلف درهم للثامن ويح�شل �لتا�شع على 
8 �آلف درهم و 7 �آلف درهم للعا�شر و6 �آلف درهم 
للحادي ع�شر، بينما يح�شل �أ�شحاب �ملر�كز �لتالية 
�لع�شر  �مل��ر�ك��ز  بقية  ويف  دره���م.  �آلف   5 مبلغ  على 
�لأوىل جاء مرو�ن غامن �ملري باملركز �لر�بع، ر��شد 
�خلام�س،  باملركز  �لأوىل  �لن�شخة  لقب  حامل  �مل��ال 
�شيف  �شعود  �ل�شاد�س،  باملركز  �لكتبي  مطر  حممد 
�ل�شام�شي  �شيف  عبد�هلل  �ل�شابع،  باملركز  �ل�شام�شي 
ب��امل��رك��ز �لتا�شع  ب���ن ز�ي�����د  �ل���ث���ام���ن، ع��ل��ي  ب��امل��رك��ز 
�لتا�شع.  ب��امل��رك��ز  �لأح��ب��اب��ي  ح�شني  �ل���ه���ادي  وع��ب��د 
 5 �مل�شاركني على  �ملنظمة قد وزعت  �للجنة  وكانت 
حممد  علي،  �آل  عي�شى  �لأوىل:  �شمت  جمموعات، 
�ملهريي، حمد �لفال�شي، خليفة �شلمان، في�شل منر، 
علي  �لأن�شاري،  �شليمان  حممد  كنيد،  بن  عبد�هلل 
�ملهريي، عبد�هلل �ملهريي، فيما �شمت �لثانية: ر��شد 
حبيب،  حممد  �ل�شام�شي،  �شيف  �شامل  �ل�شويدي، 
ح�شني عابدين، �إبر�هيم �شعالن، وليد ربيع، �شعيد 
�لقبي�شي،  �شالح  وحممد  �ل�شام�شي  ثامر  خمي�س، 
و�شمت �لثالثة: يو�شف �أحمد �ملال، وليد كرم، حمد 
غامن �آل علي، ثاين �خلتال، حممد �لعامري، ر��شد 
�شويد�ن، علي بن ز�يد، �شامل حممد �آل علي، حممد 
�ل��ر���ش��د�ن، و���ش��م��ت �ل��ر�ب��ع��ة: ع��ب��د �ل��ه��ادي ح�شني 
�لأحبابي، عمر �حلمريي، عبد�هلل �ل�شام�شي، �شعيد 

ر��شد، في�شل ها�شم، حممد م�شري، �شعيد �شليمان، 
خالد حممد عبد�هلل وفا�شل ح�شن.

كافة  بني  �لأق���وى  �خلام�شة  �ملجموعة  �شمت  فيما 
�مل��ج��م��وع��ات، ك��ل م���ن: ر����ش��د �مل����ال، ع��ب��د �لرحمن 
�مل������ري، حم���م���ود �شعالن،  غ����امن  م������رو�ن  غ���ب���ا����س، 
�شيف  �شعود  �لقبي�شي،  �لكتبي، خليفة  حممد مطر 
�ل�شام�شي، �شعود عبد �لعزيز �لغرير وعبد�هلل نادر 

بن هندي.

اأبطال املا�شرتز
كما مت يف ختام �لبطولة تكرمي �أبطال فئات �ملا�شرتز 
للفئات �لعمرية من 39 عاما فما فوق، وهي �لفئات 
�ل��ف��ائ��دة على  ب��ه��دف تعميم  ����ش��ت��ح��د�ث��ه��ا  �ل��ت��ي مت 
�أن ممار�شة  و�لتاأكيد  �ملجتمع  �أك��ر قدر ممكن من 

�لن�شاط �لريا�شي ل يخده �شن معني.
تفوق  عاما   59 فوق  ل�شن  �لعمرية  �لفئة  و�شهدت 
�ملجل�س  رئي�س  �لغرير  عبد�هلل  �لعزيز  عبد  �شعادة 
و�لأعمال  �مل���ال  ورج���ل  �ل�شابق  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�لبارز ، �لذي جاء باملركز �لأول، يليه باملركز �لثاين 
مو�شى حممد عبيد، وباملركز �لثالث حممد عبد�هلل 
علي، فيما نال حممد رم�شان �ملركز �لأول يف �لفئة 
باملركز  يليه  عاما،   58 �إىل   54 �شن  من  �لعمرية 
مر�د  حممد  �لثالث  وباملركز  دروي�س  �أحمد  �لثاين 

�أح��م��د عبد�هلل  ���ش��ع��ادة  يكتفي  ت��ف��وق  كما  ع��ب��د�هلل. 
�حلدث،  ر�عية  دو  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  بيات 
�إىل   49 م��ن  �لعمرية  �لفئة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  ون���ال 
ها�شم  علي  حممد  �ل��ث��اين  باملركز  يليه  ع��ام��ا،   53
وب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث فهد عبد �ل��رح��م��ن ع��ب��د�هلل. ويف 
ع��ب��د�هلل حممد  ن��ال  ع��ام��ا   48 �إىل   44 م��ن  �لفئة 
عبد�ملنعم  ثانيا  وح��ل  �لأول  �مل��رك��ز  على  �جل�شمي 
�لثالث،  �ملركز  حممد  �أحمد  وعبد�هلل  نا�شر  حمود 
فيما �أحرز خالد علي �لعامري �ملركز �لأول يف �لفئة 
�لعمرية من 39 �إىل 43 عاما يليه باملركز �لثاين 
وباملركز  �لبحرية  �لريا�شات  بطل  هندي  بن  ن��ادر 
�لثالث عادل حممد بالرميثة. وقال خالد عبد�هلل 
�أول �لدعم و�ملتابعة يف �ملكتب �خلا�س  جوكة مدير 
�آل مكتوم،  ل�شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد 
بن  م��اج��د  �ل�شيخ  ل�شمو  ن��ب��ارك  �ل��ب��ط��ول��ة  وم��دي��ر 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، جناح �حلدث �لذي ياأتي 
تنفيذ� لتوجيهاته ورعايته �ل�شخية �لتي جت�شدت يف 
�أزهي �شورها من خالل حر�س �شموه على �لتو�جد 
ومتابعة ت�شفيات �ملناف�شات �لتي كانت قد �نطلقت 
طو�ل  �شموه  ت��و�ج��د  كما  �ملا�شي،  نوفمر  �شهر  يف 
فرتة �جلولة �لنهائية ملتابعة �لريا�شيني �مل�شاركني 
له  ك��ان  مبا  �لتفوق  وميد�ليات  بكوؤو�س  وتكرميهم 
من  �لتي  للبطولة  �لكثري  �إ�شافة  يف  �لأك��ر  �لأث��ر 

للن�شاط  �ملمار�شني  �أع��د�د  بزيادة  ت�شاهم  �أن  �شاأنها 
�أكر �شحة  �لبدين و�لريا�شي و�شول �إىل جمتمع 
. من جانبه عر حممود �شعالن  �أف���ر�ده  بني كافة 
�أن  عن �شعادته باحل�شول على �ملركز �لأول، موؤكد� 
�لبطولة �لعام �حلايل �شهدت تطور� لفتا خ�شو�شا 
م���ع م�����ش��ت��وي��ات �ل��الع��ب��ني �مل�����ش��ارك��ني، م���وؤك���د� �أن 
�لتناف�س كان مميز� للغاية و�أن جميع �ملتاأهلني �إىل 
�ملر�كز  على  باإمكانهم �حل�شول  كان  �لنهائي  �لدور 
�لأوىل و�ك��د �شعالن حر�شه على متثيل �لوطن يف 
مر�كز  على  للمناف�شة  �ملقبلة،  �لدولية  دبي  بطولة 
م��ت��ق��دم��ة و�ك��ت�����ش��اب �خل���رة م��ن خ���الل �لحتكاك 

بنخبة �لأبطال �لعامليني �لذين ي�شاركون فيها.

تغطية مميزة لدبي الريا�شية
قدمت قناة دبي �لريا�شية تغطية مميزة للحدث من 
�إىل  �شبق �جلولة �خلتامية،  �ل��ذي  �لرنامج  خالل 
جانب �لنقل �ملبا�شر لكافة وقائع �جلولة �خلتامية 
طو�ل مدتها �لتي تو��شلت لأكر من 5 �شاعات عر 
�ملقدم  منهم  �ل��ك��و�در،  م��ن  نخبة  ي�شم  عمل  فريق 
جا�شم �ل�شحيمي، و�ملعد �أ�شرف �شمارة، و�ملخرج نبيل 
مرو�س علما �إنه �شيتم تقدمي حلقة خا�شة يوم غد 
�حلا�شلني  �لأبطال  �لقناة  فيها  ت�شت�شيف  �لثنني 

على �ملركز �لثالث �لأوىل يف �لفئة �ملفتوحة.

�لتجارية  �لعالمات  �إح��دى  م�شايف،  �شركة  ت�شتعد 
�مل��ت��ح��دة، لإرو�ء  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  �ل���ر�ئ���دة يف 
عط�س �آلف �لعد�ئني و�لعد�ء�ت بعد �إبر�م �تفاقية 
ملار�ثون  �لر�شمي  �مل��ي��اه  ر�ع��ي  مبوجبها  �أ�شبحت 
دبي �لعاملي 2014 �لذي يقام يف 24 يناير �ملقبل 
ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 

رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي.
�ملعدنية  للمياه  م���زّود  �أك���ر  م�����ش��ايف، وه��ي  وت��ق��وم 
�لطبيعية �لنقية يف �لدولة، بارو�ء عط�س وتغذية 
 1976 عام  منذ  �لبالد  �أنحاء  �شائر  يف  �لعائالت 
بف�شل جمموعة منتجاتها �لتي ت�شتمل على �ملياه 
�لطبيعية  و�لع�شائر  �لنقية  �لطبيعية  �ملعدنية 
ت�شارترد  �شتاندرد  دبي  مار�ثون  و�شرتعى  و�لأرز. 

و�لعد�ء�ت  �لعد�ئني  و�شتزّود  �لأوىل  للمرة  �لعاملي 
و25000  لل�شرب  مياه  قنينة  �أل��ف   100 بنحو 

قنينة ع�شري.
�لرئي�س  ر�ن���د�ل،  ريجنالد  ق��ال  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة م�����ش��ايف: ي�����ش��ر م�����ش��ايف رعاية 
ب�شفته  �ل�شهري  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ع��امل��ي  دب���ي  م���ار�ث���و�ن 
و�حد�ً من �أف�شل �لأحد�ث �لريا�شية و�لجتماعية 
�ملياة �شرورية يف مثل هذ� �حلدث  �إن  �ملنطقة.  يف 
�ملار�ثون  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  يف  و�ل����ع����د�ء�ت  ل��ل��ع��د�ئ��ني 
�لثالث من �أجل �إرو�ء عط�شهم وترطيب �أج�شامهم 
جميع  و�شالمة  �شحة  ي�شمن  مما  �ل�شباق  خ��الل 
�ملت�شابقني . و�أ�شاف: �شت�شت�شيف دبي ز�ئرين من 
�شائر �أنحاء �لعامل ي�شاركون يف �ملار�ثون، وب�شفتنا 
من �أكر موزعي �ملياه �ملعدنية �لطبيعية �لنقية يف 

�ملنطقة، نفخر بتزويد �لز�ئرين و�ملقيمني باأف�شل 
نوعية مياه يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة معباأة من 

م�شدر طبيعي يف �شفوح جبال �حلجر .
ورحب بيرت كونرتون مدير مار�ثون دبي �شتاندرد 
�لتجارية  �ل��ع��الم��ة  ب��ان�����ش��م��ام  �ل��ع��امل��ي  ت�����ش��ارت��رد 
�لر�عية  �ل�����ش��رك��ات  ب��اق��ة  �إىل  م�����ش��ايف،  �مل��رم��وق��ة، 
�كت�شب  �لعامل وقال كونرتون:  لأغنى مار�ثون يف 
وم�شايف  ت�شارترد  �شتاندرد  دب��ي  م��ار�ث��ون  من  كال 
�شمعتهما كرو�د يف جمالت تخ�ش�شاتهم. �إن �شحة 
فان  ل���ذ�  ج����د�ً،  مهمة  �ملت�شابقني  �آلف  و���ش��الم��ة 
عن�شر�ً  ي�شكل  و�ملرطبات  �لعذبة  باملياه  تزويدهم 
مهما يف خمططنا. وب�شفتها مزودة ر�شمية للمياه 
�ملعدنية �لطبيعية �لنقية، فان م�شايف �شتلعب دور�ً 
�لبد�ية  نقطتي  وعند  �ملار�ثون  م�شار  على  رئي�شياً 

�ملرتبة  ت�شنيف  دبي  نال مار�ثون  وبينما  و�لنهاية 
من  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  للعام  �لرفيعة  �لذهبية 
 ،)IAAF( �ل���ق���وى  لأل����ع����اب  �ل������دويل  �لحت������اد 
�لأعو�م  خ��الل  �لهائل  لنجاحه  وتقدير�ً  �ع��رت�ف��اً 
بجائزة  �ملا�شية. مت تكرمي م�شايف موؤخر�ً  �لثالثة 
�لإمار�ت لعالمة �جلودة، وهي جائزة حملية متنح 
ولن  �جل����ودة.  م��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  �مل��ل��ت��زم��ة  لل�شركات 
على  �حلا�شلة  لل�شركات  �شوى  �مل�شتقبل  يف  ي�شمح 

عالمة �جلودة ببيع مياه �ل�شرب يف �لدولة.
جمل�س  مب�شاندة   2014 دب��ي  م��ار�ث��ون  ويحظى 
103.8 �ف �م،  �أدي���د�����س، ر�دي���و  دب��ي �ل��ري��ا���ش��ي، 
�لطرق  هيئة  دب��ي،  �شرطة  �لقاب�شة،  دب��ي  م�شايف، 
�لعد�ئني  وبا�شتطاعة  دب��ي  وب��ل��دي��ة  و�مل��و����ش��الت 
من  و�ل��ه��و�ة  و�ل�شاعدين  �ملحرتفني،  و�ل��ع��د�ء�ت 

�مل�شاركة  و�جلن�شيات  �لأعمار  كافة  ومن  �جلن�شني 
يف ف���ئ���ات م����ار�ث����ون دب����ي �ل���ع���امل���ي �ل���ث���الث وه���ي: 
�ملار�ثون �لرئي�شي للم�شافات �لطويلة )42.195 
كم(، و�شباق 10 كم �ل�شعبي، و�شباق 3 كم �لعائلي 
�ل�شن  وك����ب����ار  و�لأط�����ف�����ال  ل���ل���ع���ائ���الت  و�خل�������ريي 

�لر�غبني  ..وب��ام��ك��ان  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي 
ب��ال���ش��رت�ك يف �أي ف��ئ��ة م��ن ف��ئ��ات م���ار�ث���ون دبي 
�لثالث �لت�شجيل �إلكرتونياً فقط من خالل موقعنا 
www.dubaimarathon. �لإلكرتوين: 

.org

ماجد بن حممد ح�شر املناف�شات وتوج الأبطال

جناح باهر لبطولة �الإمار�ت للياقة �لبدنية ملو�طني �لدولة
�شعالن يح�شد لقب الفئة املفتوحة والقبي�شي ثانيًا وغبا�س ثالثًا بعد 5 �شاعات من الإثارة بنادي الطريان

برعاية حمدان بن حممد

م�شـــــايف ت�شـــانــــد مار�ثــــون دبــــي �لعاملـــــــــي 2014
اأكرب موزعة للمياه املعدنية الطبيعية النقية تزّود العدائني بـ 100 األف قنينة مياه

دعوة ماردونا ملواجهة ماردونا النيل يف مباراة ا�شتعرا�شية 

�الأوملبياد �خلا�ض �لدويل يدعم م�شر فنيًا يف ��شت�شافتها لت�شفيات �أول كاأ�ض عامل يف كرة �لقدم 

ف���از ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و ب��ل��ق��ب و�ح����د ع��ل��ى �لق����ل يف كل 
�لدرجة  �أن��دي��ة  م��ع  م�شريته  م���د�ر  على  خا�شه  مو�شم 
�أن يخرج  �مل��ق��ب��ول  م��ن غ��ري  �أن����ه  ي��ج��د  ول��ذل��ك  �لأوىل 
خايل �لوفا�س من مو�شم �شهد عودته �إىل تدريب ناديه 

�ملف�شل ت�شيل�شي �لجنليزي.
وو����ش���ف م��وري��ن��ي��و )50 ع���ام���ا( م��و���ش��م��ه �مل��ا���ش��ي مع 
�ل�شوبر  كاأ�س  لقب  ب��اإح��ر�ز  �كتفى  عندما  مدريد  ري��ال 
�لأ�شو�أ يف م�شريته ول يرغب يف تكر�ره  باأنه  �ل�شبانية 

مرة �أخرى.
مع  ت�شيل�شي  م��ب��ار�ة  قبل  لل�شحفيني  مورينيو  وق���ال 
لفل�شفتي يف  بالن�شبة  �ملقبول  بال�س من غري  كري�شتال 

�أي لقب( ول  �حلياة وكذلك لطبيعة �لنادي )�أل نحرز 
نريد تقبل �مكانية حدوث ذلك. 

ول يقبل ت�شيل�شي بغري �لنجاح منذ �نتقال ملكية �لنادي 
�للندين �إىل �مللياردير �لرو�شي رومان �بر�موفيت�س قبل 
يف  مدربني  ت�شعة  عن  ت�شيل�شي  و�نف�شل  �شنو�ت.  ع�شر 
�ل��ف��وز بلقبني  �ل��ن��ادي يف  �آخ���ر ع�شر �شنو�ت رغ��م جن��اح 
�وروبيني وت�شعة �ألقاب حملية ولقبيني يف درع �ملجتمع.

بعدما   2007 يف  �بر�موفيت�س  م��ع  مورينيو  و�ختلف 
مرتني  �ل���دوري  لقب  فيها  �أح���رز  مو��شم  ثالثة  ق�شى 
وك��اأ���س �لحت���اد �لجن��ل��ي��زي م��رة و�ح���دة وك��اأ���س ر�بطة 

�لدوري مرتني.

�مهلت �للجنة �لوملبية �لدولية نظريتها �لباك�شتانية 
نحو �شهرين لتعديل قو�نينها �لريا�شية مبا يتما�شى 
مع �مليثاق �لوملبي حتت طائلة �ليقاف دوليا.. و�و�شح 
لوكالة  ت�شريح  يف  �لدولية  �لوملبية  �للجنة  يف  ع�شو 
�لباك�شتانية  �حلكومة  �ن  �ل�شبت  �م�س  بر�س  فر�ن�س 
و�شتحرتم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��و�ن��ني  �شتعدل  �ن��ه��ا  �ك���دت 
�مليثاق �لوملبي وقو�نني �لحتاد�ت �لريا�شية �لدولية، 

وبالتايل مت منحها فرتة �شهرين لالنتهاء من ذلك .
�لوملبية  باللجنة  �لع����رت�ف  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  على  و�ك���د 
�لريا�شية  وب��الحت��اد�ت  حاليا  �لقائمة  �لباك�شتانية 
�لوطنية حتى �لنتهاء من جميع �لتعديالت �ملطلوبة، 

يف  �ل�شتوية  �لومل��ب��ي��ة  �لل��ع��اب  دورة  م��وع��د  ح��ت��ى  �ي 
معترة  �ملقبل،  �شباط/فر�ير  يف  �لرو�شية  �شوت�شي 
يف �لوقت ذ�ته �نه يف حال مل تنته هذه �لتعديالت يف 

�لوقت �ملحدد �شيكون �لقر�ر باليقاف .
�ملعايري  بتطبيق  �ل��دول��ي��ة  �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  وتت�شدد 
�مليثاق  مع  متا�شيا  �لريا�شية  �لقو�نني  على  �ملطلوبة 
وكانت  �لريا�شية،  �حلركة  ��شتقاللية  ومبد�أ  �لوملبي 
�لقانون  برف�س  �ي���ام  قبل  �مل�شرية  �ل�شطات  �بلغت 
�ل��ري��ا���ش��ي �حل���ايل و����ش���رورة و���ش��ع ق��ان��ون ج��دي��د يف 
يف  و�ع��ت��م��اده  عليه  �لت�شويت  ث��م  ��شهر  �شتة  غ�شون 
�شتة ��شهر �أخرى و�ل �شيكون م�شري �للجنة �لوملبية 

�مل�شرية �ليقاف دوليا �ي�شا.
2ر1 مليار  �لتي يناهز عدد �شكانها  �لهند،  كما كانت 
ن�شمة، على و�شك فقد�ن �لعرت�ف �لدويل بها ريا�شيا 
بابعاد  �لريا�شية  قو�نينها  تعديل  �ىل  ت�شارع  �ن  قبل 
�ل�شخا�س �ل�شادرة بحقهم �حكام ق�شائية عن �للجنة 
و�للجنة  مقبلة  �نتخابات  �لرت�شح لي  وعن  �لوملبية 
�لوملبية �لهندية ما تز�ل تو�جه عقوبة �ليقاف دوليا، 
�ملقبلة  �لفرتة  �ق��رت يف  للجنة جديدة  �نتخابات  لكن 
�لعام  �ل�����ش��ر  و�م���ني  �حل���ايل  للرئي�س  فيها  ي�شمح  ل 
وق�شايا  ق�شاية  �حكام  يف  لتورطهما  �ليها  بالرت�شح 

ف�شاد.

�إمهال �للجنة �الأوملبية �لباك�شتانية �شهرين قبل �الإيقاف  مورينيو يرف�ض مو�شمًا بدون �ألقاب 
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مقهى البر�يز ملتقى �جلميع
•• ال�سارقة- الفجر 

يق�شد �جلميع من عائالت ورجال �أعمال و�أ�شدقاء مقهى ومطعم لبر�يز 
�لكائن على بحرية خالد يف �ل�شارقة لق�شاء �أمتع �لوقات �شو�ء د�خل �ملطعم 
و�ملقهى �أو يف �حلديقة �خل�شر�ء �ملطلة على �لطريق �لعام قبالة �لبحرية. 
�ملتميزة و�لالفتة  �ل�شريعة و�ملتنوعة و�لفاخرة و�خلدمات  �لوجبات  حيث 

و�ل�شعار �ملدرو�شة �أنه ملتقى �لن�شر�ح �حلقيقي و�لجو�ء �ل�شاحرة.

�إمارة  �لأب��رز يف  �لوجهة �لرتفيهية  �لق�شباء،  ب��د�أت 
�ل�����ش��ارق��ة، ب���ارت���د�ء ح��ل��ة �لأع���ي���اد و�مل��ه��رج��ان��ات، مع 
ل�شت�شافة  بالقناة  �ملحيطة  �ملائية  �ملمر�ت  ��شتعد�د 
ج��ول��ة ج���دي���دة م���ن �مل����رح و�ل��رتف��ي��ه م���ع �إنطالقة 
وجتري   .2013 �ل�شو�رع  لفن  �لق�شباء  مهرجان 
فعاليات �ملهرجان من 19 وحتى 30 من دي�شمر، 
ح��ي��ث ت��ع��ي�����س �ل��ق�����ش��ب��اء ع��ل��ى وق���ع �مل����رح و�لأج�����و�ء 
�لحتفالية و�لكرنفالية �لإ�شتثنائية، بح�شور نخبة 
�لذين  �لعامل  �أن��ح��اء  كافة  من  �لعار�شني  �أب��رز  من 
�ملمتعة  �لعرو�س  من  �شل�شلة  تقدمي  على  يتناوبون 
�لرتفيهية  بالفعاليات  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج  ج��ان��ب  �إىل 

لكافة �لأعمار.
وقال �شلطان �شطاف، مدير �لق�شباء، يف حديث له 
حول �ملهرجان �لقادم: لقد كان �لعام 2013 حافاًل 
بالفعاليات و�لنجاحات للق�شباء، ونتطلع �ليوم ومع 

نهاية �لعام، �إىل �لحتفال بهذه �لنجاحات وذلك باإقامة كرنفال خا�س على مد�ر 
12 يوما من �ملتعة و�ملرح و�لأجو�ء �لرتفيهية �لر�ئعة لكافة زو�رنا �لكر�م. ولقد 
وندعو  �لفعالية،  لأجل هذه  �لعار�شني  �ختيارنا على جمموعة من �شفوة  وقع 

للح�شور  �جل���م���ي���ع 
�ملتعة  وم�������ش���ارك���ت���ن���ا 
و�ملرح يف هذه �لوجهة 

�ل�شياحية �ملف�شلة .
باأننا  �شطاف  و�أ�شاف 
تقدمي  ل�شمان  نعمل 
ترفيهية  ف���ع���ال���ي���ات 
�شر�ئح  ت�����ش��ت��ق��ط��ب 
�جلمهور،  من  و��شعة 
�خ���ت���ي���ار  مت  وق����������ال: 
�لعار�شني  م��ن  نخبة 
�لذين �شبق لهم �إمتاع 

باإعجاب  �شتحظى  وم�شاهد  عرو�س  لتقدمي  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  يف  �جلمهور 
و�لإعتز�ز على  �لفخر  ببالغ  ون�شعر  �شو�ء.  و�لكبار على حد  و�ليافعني  �لأطفال 
جناحنا يف تقدمي فعاليات تطغى عليها �لروح �لعائلية، و�شوف نو��شل �ل�شعي �إىل 

�إقامة فعاليات نوعية ممتعة و�شيقة لكافة �أفر�د �لعائلة .

 �حتفاالت كلية �المار�ت للتكنولوجيا باليوم �لوطني 42
�شر�فة زهرة �ليو�شف تو�كب �لتطور

•• دبي – الفجر

�لعاملية،  و�ل�شعار  �لتقني،  �لتطور  بدبي  لل�شر�فة  �ليو�شف  زه��رة  تو�كب 
و�خلدمات �ل�شريعة و�ملتميزة، يف �شوق �ل�شر�فة �ملحلي و�لعاملي. ويحر�س 
�لعام  نا�شر، ومديرها  �شلمان  �ل�شتاذ ح�شن  �شعادة  �لد�رة  رئي�س جمل�س 
وباأ�شرع  �خل��دم��ات،  �أف�شل  توفري  على  �لعمل  وف��ري��ق  علي  قائم  �ل�شتاذ 

�لوقات، مبا يو�كب تطور دبي، و�زدهار �لمار�ت ويحظى بثقة �جلميع.

ندوة يف م�شت�شفى املفرق بعنوان الحتفال باحلياة 
كل والدة هي عبارة عن معجزة ولكن 

بع�ض �ملعجز�ت حتدث قبل موعدها
للخدمات  �أبوظبي  �شركة  وت��دي��ره  متلكه  �ل��ذي  �ملفرق  م�شت�شفى  �حتفل 
�ل�شحية  �شحة بالذكرى �لثالثني لإفتتاح وحدة �لعناية �ملركزة لالأطفال 
�ل��ولدة يف  �ملركزة لالأطفال حديثي  �لعناية  �خل��دج، بلقاء خريجي وحدة 
2013. كما ونظم �لطاقم �لطبي و�لتمري�شي  5 دي�شمر  �مل�شت�شفى يف 
 ، باحلياة  �لحتفال  بعنو�ن  ن��دوة  �ل��ولدة  �ملركزة حلديثي  �لعناية  لوحدة 
خلريجي م�شت�شفى �ملفرق من هذه �لوحدة برفقة عو�ئلهم و�لعاملني يف 
�لق�شم. ح�شر ندوة �لحتفال باحلياة 200 ز�ئر، من �شمنهم �خلريجني 
�ل�شابقني من وحدة �لعناية �ملركزة لالأطفال حديثي �لولدة، وعائالتهم، 
و�أطباء وحدة �لعناية �ملركزة لالأطفال حديثي �لولدة، و�لطاقم �لتمري�شي، 
خالل  �مل�شت�شفى  يف  مكوثهم  �أثناء  بهم  �عتنو�  �لذين  �لعمل  طاقم  وبقية 
وحدة  م��دي��رة  جايكوب�س  �أوم��ان��ا  وع���رت  حياتهم.  م��ن  �لأوىل  �لأ���ش��اب��ي��ع 
�شعوري  �أو���ش��ف  �أن  ميكن  ل  قائلة:  �شعادتها  عن  للخدج  �مل��رك��زة  �لعناية 
بروؤية �لأطفال �لذين �أعتنينا بهم خالل �ل�شهور �لأوىل من حياتهم وقد 
كرو� .  و�أكدت �لدكتورة ليلى عبيد ��شت�شارية �أطفال وحديثي �لولدة على 
�ملبكرة يف �لإمار�ت  �ل��ولدة  �ل��الزم حول  �للقاء يف ن�شر �لوعي  �أهمية هذ� 

�لعربية �ملتحدة و�ملنطقة.

دوبال تنظم نزهة ترفيهية 
للمقيمني مبركز ُملتقى �الأ�شرة 

نّظمت موؤ�ش�شة دبي لالأملنيوم، دوبال، نزهة ترفيهية ملجموعة من �ملُقيمني 
�ل�ّشو�ب  �إ�شرت�حة  باإ�شم  �شابقاً  كان يعرف  و�لذي  �لأ�شرة  يف مركز ملتقى 
5 دي�شمر  �ملو�فق  �إىل حممية �لإم��ار�ت للبيئة �لبحرية، يوم �خلمي�س   ،
دوبال  موظفي  من  متطوعني  �ل�شيوف  ��شتقبال  يف  كان  حيث   ،2013

وجمموعة �لإمار�ت للبيئة �لبحرية، �ملُ�شرفة على �إد�رة �ملحمية.
وت�شمن جدول �لزيارة، �لذي �أعده مركز ُملتقى �لأ�شرة ، جمموعة متنوعة 
للجمع بني  ُم�شممة خ�شي�شاً  ثقافية  م�شابقة  ذلك  �لأن�شطة مبا يف  من 
�ل�شباب وكبار �ل�شن، وزر�عة �أ�شجار �لقرم، وقام �أحد �ل�شّو�ب من �ملقيمني 

يف �ملركز باإلقاء �أبيات �شعرية على �جلمع.

�أ�ش����رة  �ح��ت��ف��������ل��ت 
�لل������ه  ع��ب�����������������������د 
�ملقبال��ي  �ش������امل 
�لوطن��ي  بالعي����د 

مبدين����ة �لع����ني 
و���ش��ط �أج�����و�ء من 
و�لفرحة  �لبهجة 
ورف������������ع خ���الل���ه���ا 
وو�شعت  �لع����الم 
مبينة  �ل�����ش��ع��ار�ت 
بالعيد  ف��رح��ت��ه��م 

�لوطني �ل�42 .

�لق�شباء تختتم فعالياتها لهذ� �لعام مبهرجان فن �ل�شو�رع

فندق يا�شات جلوريا بدبي يحتفل مبرور عامه �الأول 

جمموعة جنة تطلق حمالت ترويجية
 مميزة �حتفااًل مبو�شم �الأعياد

�أجنحة  فندق  ل��زو�ر  مميزة  عرو�س  �إط��الق  عن  و�ملنتجعات  للفنادق  جنة  جمموعة  �أعلنت 

�لقرم �ل�شرقي باأبوظبي حتت عنو�ن عرو�س جنة للعائلة و�لأ�شدقاء و�لتي متتد ملدة �شهر 
و�حد �بتد�ء من �لأول من دي�شمر وحتى بد�ية �لعام �لقادم �لأول من يناير 2014 . تركز 
�لعرو�س على ��شتقطاب �لزو�ر من �ملو�طنني و�ملقيمني يف دولة �لإم��ار�ت �و للذين ي�شعون 
�ملنا�شبات  بجميع  لالحتفال  �لدولة  �إىل  و�لقدوم  �خل��ارج  من  و�لأ�شدقاء  �لعائلة  دعوة  �إىل 
و�أعياد �مليالد و�حتفالت ر�أ�س �ل�شنة �مليالدية، وتوفر �لعرو�س حجوز�ت متتد خلم�شة �أيام 
يف فندق �أجنحة �لقرم �ل�شرقي �لفاخرة مع دفع قيمة حجز ثالثة �أيام فقط. ويف حني �أر�د 
�لليايل، ميكنهم حينها �حل�شول على غرفتي نوم يف �حدى  �أق��ل من  �لبقاء يف عدد  �ل��زو�ر 
من  �أك��ر  لعدد  �لبقاء  �ل���زو�ر  يتمكن  حيث  فيها،  و�لبقاء  جم��اين  ب�شكل  �لفاخرة  �لأجنحة 

نزيل.
دي�شمر  �شهر  يف  �لفندق  و�فتتح 
من �لعام �ملا�شي، ويعد �أحد �أ�شخم 
فنادق دبي �ملطلة على �شارع �ل�شيخ 

ز�يد.
و�أك��دت جمموعة جلوريا حر�شها 
على مو��شلة �لتميز وتقدمي �أرقى 

زي���ن���ة عماد  �ل��ط��ال��ب��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
ميالدها  ب��ع��ي�����د  ع��ب��د�ل��ف��ت��������������������اح 
�لعائل����ة  مبن�������زل  ع�ش�ر  �لر�ب�������ع 
جده������ا  بح�ش�����ور  �ب��وظ��ب��ي  يف 
وحرم����ه  �ل�����ش��ر�ج  �شعيد  ه�����ش��ام 

�بو�ش�عبان  عطا  ��ش�����عاف  �ل�شيدة 
و�شقيقها  وم��ي  عم�اد  وو�لديه����ا 
�ف�������ر�د  وك��اف��������������������������������ة  حمم��������د 

�ل�ش���رة .
من  ع���دد�  �حل��ف��ل  �ش��������هد  كم�����ا 

�لفندقية  �خل���دم���ات  م�����ش��ت��وي��ات 
لنزلء �لفندق وحتديثها عاما تلو 
�ملت�شارع  �لتقدم  يو�كب  مبا  �لخر 
يف  �لفندقة  �شناعة  ت�شهده  �ل��ذي 

�لعامل.
جلوريا  ي��ا���ش��ات  ف��ن��دق  وي��و���ش��ف 
ومعه فندق جلوريا باأنهما مدينة 

فندقية متكاملة لحتو�ءهما على 
كل  ي�شتوعب  �ذ  جناحاً،   2029
فندق �أكر من ثالثة �لف �شخ�س 
يف وقت و�حد، ويوفر لهم خدمات 
عاملية  �لفندقية ومطاعم  �لقامة 
و��شيوية  وغربية  عربية  بنكهات 
�لن�شطة  وم����ز�ول����ة  و�ل��ت�����ش��وق   ،

مدر�شة  يف  زين��������ة  �شديق��������ات 
بابوظبي  �لجنليزية  �لرو�ف���������د 
حياة  ل��ه��ا  �جلمي���������ع  ومتن��������ى 
و�لتفوق  ب��ال��ن��ج�����������������������اح  ح���اف���ل���ة 

و�لبد�ع .

�لغيث  �شركة  �إد�رة  جمل�س  �أع��ل��ن 
�لقاب�شة وجمموعة فنادق جلوريا 
��شتقبل  جلوريا،  يا�شات  فندق  �أن 
نزيل  �ل���ف   350 �لول  ع��ام��ه  يف 
جن�شية،   30 م��ن  لك���ر  ينتمون 
�لعام  خ���الل  ي�شتقبل  �ن  متوقعا 
�لف   500 م���ن  م��اي��ق��رب  �مل��ق��ب��ل 

عيد ميالد زينة يف �حتفال عائلي

يف �أج����و�ء ر�ئ��ع��ة مي��ل��وؤه��ا �لن��ت��م��اء و�ل��وف��اء لهذ� 
للتكنولوجيا  �لم�������ار�ت  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت  �ل���وط���ن 
ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �لثاين  ب��اب��وظ��ب��ي �ح��ت��ف��اله��ا 
و�لعالقات  �لع�����الم  ك��ل��ي��ة  م��ب��ن��ى  يف  و�لرب���ع���ني 
�لعامة يف منطقة �لبطني مب�شاركة �شعادة رئي�س 
جم��ل�����س �لأم���ن���اء �ل���ش��ت��اذ و�ئ����ل �لأن���ق���ر وعميد 
�شوؤون  وم��دي��ر  �شمودة   حممد  �ل��دك��ت��ور  �لكلية  
وعدد  �ل�شايب  مهند  �لأ�شتاذ  و�لت�شجيل  �لطلبة 
�ق��ام��ت��ه��ا على  ح��ي��ث مت  و�لطلبة   �مل��در���ش��ني  م��ن 
للطالب  وم�شائية  للطالبات  �شباحية  فرتتني 
كما �شارك طلبة �لكلية يف مهرجان عي�شي بالدي 
�قيم  و�ل���ذي  �ل�شباب  لتنمية  �لم����ار�ت  ملوؤ�ش�شة 
ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وح�شور   برعاية 
يف  �ملوؤ�ش�شة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  وزير�خلارجية 

مركز �بوظبي �لوطني للمعار�س .

�أ�شـرة عبد �للـه �شامل �ملقبالـي حتتفل بالعيد �لوطني



يخطف �شقيقته وي�شبعها �شربا 
ب�شبب  و�شربها  وخطفها  �شقتها  باقتحام  �شقيقها  كويتية  �م���ر�أة  �تهمت 

خالفات �أ�شرية. 
�أن  �لأمنية  �أبلغت �جلهات  �ملجني عليها  �أن خادمة  �ل��ر�ي  ونقلت �شحيفة 
�شقيق كفيلتها ��شتطاع �لدخول �ىل �ل�شقة عن طريق �لت�شلل من �ل�شباك. 

وكان �لرجل يحمل يف يده �شكيناً وهدد باإيذ�ء �خلادمة �إن هي تكلمت. 
غري  مكان  �إىل  �شيارته  يف  وحملها  �شربا  �شقيقته  على  �ع��ت��دى  �ل�شقيق 

ماأهول حيث �أكمل �شربها هناك. 
به خادمتها.  �لذي زودتهم  �ملخطوفة،  �مل��ر�أة  بهاتف  �ل�شرطة  �ت�شل رجال 
ردت �ملر�أة لتوؤكد �أن �شقيقها مار�س عليها فنون �لقتال �ملختلفة ثم تركها 

وهرب. 
�مل��اأه��ول �لذي  �ملكان غري  �لعثور عليها يف  �مل��ر�أة مت  �إن  �أمني  وق��ال م�شدر 

تركها فيه �شقيقها. ونقالت �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعالجات. 
بعد �لتحقيق معها، �عرتفت �لأخت بوجود خالفات بينها وبني ذويها. 

منع زر�عة بطاطا معدلة ور�ثيا باأوروبا
لل�شماح  �لأوروب��ي��ة  للمفو�شية  ق��ر�ر�  �أوروب���ا  يف  �أعلى حمكمة  ث��اين  �ألغت 

بزر�عة وبيع نوع معدل
ور�ثيا من �لبطاطا طورته جمموعة با�شف �لأملانية للكيميائيات.

وقالت �ملحكمة �لعامة لالحتاد �لأوروبي �أم�س �جلمعة �إن �ملفو�شية �أخفقت 
يف �تباع قو�عد �لحتاد عند �ملو�فقة على بطاطا �أمفلور� �لتي جرى تعديلها 

ور�ثيا بحيث تنتج قدر� �أكر من �لن�شا لال�شتخد�م يف �شناعة �لورق.
�ملنتج  با�شف  �شحبت  �أن  بعد  �أوروب���ا  ت��زرع يف  تعد  �أمفلور� مل  �ن  ويف حني 
�إل  �إنتاجها،  يف  �مل�شتخدمة  للتكنولوجيا  معار�شٍة  �إىل  م�شرية   2012 يف 
�لأوروبي  بالحتاد  معقد  نظام  ب�شاأن  يثري خم��اوف جديدة  قد  �حلكم  �أن 

للمو�فقة على �ملحا�شيل �ملعدلة ور�ثيا و�لذي يتعر�س لنتقاد�ت و��شعة.
�أي�����ش��ا ق���ر�ر� ب�����ش��اأن م��ق��رتح منف�شل للمفو�شية  وق��د ي��وؤج��ل ه��ذ� �حل��ك��م 
�شركتا  ور�ثيا طورته  �ملعدلة  �ل��ذرة  ن��وع جديد من  زر�ع��ة  على  للمو�فقة 

دوبونت ود�و كيميكال.
ورحبت جماعات حماية �لبيئة باحلكم وقالت �إن �ملفو�شية �لأوروبية لي�س 
�لذرة  من  �جلديد  �لنوع  زر�ع��ة  على  مو�فقتها  �شحب  �شوى  خيار  �أمامها 

�ملعدلة ور�ثيا �أو مو�جهة نتيجة مماثلة.
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روثرفورد تف�شل باحل�شول 
على و�شاية ولديها 

�ل����ع����ام ج����ي����د�ً على  ي���ك���ن ه�����ذ�  مل 
�أن  فبعد  روث��رف��ورد،  كيلي  �ملمثلة 
�إفال�شها، ف�شلت  �أ�شهر  �أعلنت منذ 
و�شاية  على  باحل�شول  حماولتها 

منفردة على ولديها.
وذكرت وثائق �ملحكمة �لتي ح�شل 
منها،  ن�شخة  ع��ل��ى  ب��ي��ب��ول  م��وق��ع 
ببقاء  ق�شى  �أم��ريك��ي��اً  ق��ا���ش��ي��اً  �أن 
�لولدين هريمز 7 �أعو�م ، وهيلينا 
�أع��و�م، مع و�لدهما يف موناكو،   4
وذلك رغم �أن ريثورفورد وطليقها 
�مل��ل��ي��ون��ار �لأمل����اين، د�ن��ي��ل غري�س، 

لديهما و�شاية م�شرتكة عليها.
ع���ام���اً   45 روث������رف������ورد  وت����ع����ت����زم 

��شتئناف �حلكم .
�أعتر  بيبول  ملوقع  �ملمثلة  وقالت 
�لقانوين  وغ��ري  �ملغ�شب  م��ن  �أن���ه 
�إىل �خل����ارج،  ن��ق��ل ط��ف��ل��ّي  ي��ت��م  �أن 
و�لدهما،  ظ����روف  م���ر�ع���اة  ب��غ��ي��ة 
من دون معرفة �شبب عدم عودته، 
�ملحاكم  منه  تطلب  �أن  دون  وم��ن 
�لأمريكية �لقيام مبجهود ليحاول 

�لعودة �إىل �لوليات �ملتحدة .

حتب�ض �بنها يف قف�ض 42 عامًا 
حلمايته

مل جتد �أم �شينية و�شيلة حلماية �بنها �مل�شاب بتلف دماغي 
من �أن يوؤذي نف�شه، �شوى �حتجازه د�خل قف�س حديدي 
ورعايته  باإطعامه  طو�لها  تكفلت  ع��ام��اً   42 م��ن  لأك��ر 
بح�شب ما �أوردت �شحيفة د�يلي ميل �لريطانية. وكان 
48 عاماً من مدينة زينغ زهو مبقاطعة  بنغ وي ت�شينغ 
هنان �ل�شينية، تعر�س يف طفولته لرتفاع كبري يف درجة 
باإ�شابة دماغه بتلف كبري، وب��د�أ يف �شن  �حل��ر�رة ت�شبب 
وتوقف  �ل�شرع  من  متكررة  نوبات  من  يعاين  �ل�شاد�شة 

منوه �لبدين و�لعقلي عند مرحلة �لطفولة.
�لعالج  نفقات  حتمل  على  ق��ادري��ن  بنغ  و�ل���د�  يكن  ومل 
بد�خله  و�حتجازه  حديدي  قف�س  بناء  فقرر�  �لباهظة، 
حتى ل يوؤذي نف�شه بعد �أن تكررت حو�دث �شقوطه على 

�لأر�س و�إيذ�ء نف�شه بالأدو�ت �حلادة وحطام �لزجاج.
وم���ن���ذ ذل����ك �حل����ني �أم�����ش��ى ب��ن��غ �أي���ام���ه د�خ�����ل قف�شه 
�حل��دي��دي غ��ري م��درك مل��ا ي��دور حوله حتى �أن��ه مل يكن 
�لأحيان،  م��ن  كثري  يف  و�ل��دي��ه  على  �لتعرف  على  ق���ادر�ً 
متوح�شاً  �لو�لدين  ت�شرف  �عترو�  �لكثريين  �أن  ورغم 

وغري �إن�شاين، �إل �أنهما �أ�شر� على ذلك بهدف حمايته.
وبعد وفاة و�لده ��شتمرت و�لدة منغ برعاية �بنها �لذي 
بالقلق  ت�شعر  وه���ي  ع��ام��اً،   48 ح��ال��ي��اً  �ل��ع��م��ر  م��ن  يبلغ 
�ل�����ش��دي��د ع��ل��ى م�����ش��ريه يف ح���ال وف��ات��ه��ا، خ��ا���ش��ة و�أنها 
جتاوزت �لثمانني من �لعمر وت�شعى جاهدة للعثور على 

من يتكفل برعايته بعد موتها.

فرقة �إنقاذ تهرع لنجدة 
دمية 

�ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي خاطئ  �إن���ق���اذ ع��ق��ب تلقيها  ه��رع��ت ف��رق��ة 
للتوجه فور�ً نحو �ملكان �ملحدد بغية �إنقاذ �شخ�شاً يتدىل من 
�لطابق �لثاين باإحدى �لفلل يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.  
وبعدما و�شلت فرقة �لإنقاذ و�مل�شعفون �كت�شفو� �أنها �إحدى 
خدع �أعياد �مليالد و�لتي يتفنن �لأ�شخا�س يف ن�شجها وحبكها 
كل عام لتدخل �لبهجة و�ل�شرور عليهم، �إذ مل يجدو� �شوى 
دمية على �شكل رجل معلق يف �لطابق �لثاين، ُعلقت كزينة 
ب�شقف �ملنزل من �خلارج ��شتعد�د�ً لحتفالت �أعياد �مليالد. 
�أن  �أخرها  �ت�شاًل هاتفياً من رجل  تلقت  �ل�شرطة  وكانت 
ثمة رجاًل معلقاً يف �لطابق �لثاين، رمبا فقد تو�زنه بعدما 

�شقط �ل�شلم �خل�شبي على �لأر�س. 

ركلة قوية تنقذه من موت 
حمقق

مثلما  حمقق،  م��وت  م��ن  ُينقذ  قوية  �شربات  تلقي  �أح��ي��ان��اً 
�لنتحار من  �أق��دم على  �ل��ذي  �لر�زيلي  �ل�شاب  ح��دث مع 
نافذة منزله �لو�قع يف �لطابق �ل�12، فلم يجد �شوى ركلة 
قدم قوية حتول دون �شقوطه. وكان هذ� �ل�شاب �لر�زيلي 

بطارية ل�شبط عمل �لقلب من دون جر�حة
قريبا �شت�شبح �لأجهزة �ملنظمة للنب�س و�لتي تزرع يف �لقلب عر �جلر�حة �شيئا من �ملا�شي، �إذ �بتكر �أطباء منظما 

جديد� ي�شبه �لبطارية يتم تثبيته يف مكانه يف قلب �لإن�شان من دون عمل جر�حي.
تلك �لأجهزة �ل�شغرية كانت تتطلب من �جلر�ح �إن�شاء �شق يف �أعلى قلب �ملري�س وفتح فجوة يثبت �شمنها �جلهاز، 

ومن ثم تو�شيله �إىل �أ�شالك يتم عر �لأوعية �لدموية من جهة �لرتقوة.
�إل �أن �أطباء يف �أ�شرت�ليا �بتكرو� منظما �شغري� ل�شربات �لقلب ومتكنو� من تثبيته يف مكانه يف قلب �ملري�س دون 

جر�حة، وقد مت �إي�شاله �إىل مكانه عر �لوريد �لفخذي.
�شركة ميدترونيك Medtronic �ملطورة للجهاز قالت �إنه �لأ�شغر يف �لعامل، �إذ يبلغ طوله 24 ميليمرت� وحجمه 

0.75 �شنتمرت� مكعبا، �أي ع�شر حجم جهاز تنظيم �لقلب �لتقليدي.
ولي�س هذ� �جلهاز �لوحيد �لذي ميكن زرعه يف �لقلب دون جر�حة، �إذ طورت �شركة نانو�شتيم Nanostim جهاز� 

�آخر يبلغ حجمه �شنتمرت مكعب و�حد وقد مت جتربته على مر�شى دون جر�حة.
ت�شاعد على تنظيم نب�شات  �إذ  �لقلب  �لذين يعانون من �شعف يف عمل  �لأ�شخا�س  �لأجهزة لدى  وت�شتخدم هذه 

�لقلب ب�شكل طبيعي.
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عرو�ض تقتل عري�شها الأنه بخيل
نومه،  �أثناء  وقتلته  �لبخيل  زوجها  من  م�شرية  عرو�س  تخل�شت 
�إىل  زوجها  بنقل  �ل��زوج��ة  وقامت    . �لوطن  دنيا  �شحيفة  بح�شب 
متاأثًر�  �لأخ��رية  �أنفا�شه  لفظ  �أن��ه  �إل  �مل��وت  ي�شارع  �مل�شت�شفى وهو 
باإ�شابته.  �عرتفت �لزوجة تف�شيليا بجرميتها، فاأحالتها �ل�شرطة 
�لعقد  وه��ي يف  �ل��زوج��ة،  وقالت  �لتحقيق.   تولت  �لتي  �لنيابة  �إىل 
�لثالث من عمرها، بطعن زوجها �أثناء نومه بعد ثالثة �أ�شهر من 
زو�جهما.  و�أقرت �لزوجة �أنها تزوجت من �ملجني عليه منذ ثالثة 
�أ�شهر. �إل �أنه، خالل هذه �لفرتة، مل ينفق عليها ومل يرتكها تذهب 
�ل�شقة.  د�خ��ل  بحب�شها  يقوم  كان  �أن��ه  و��شافت  �أ�شرتها.  منزل  �إىل 

فا�شتغلت نومه وقررت �لتخل�س منه وطعنته عدة طعنات نافذة. 

يقتل زوجته �أمام �بنتهما 
�أم��ام �بنتهما بدم  �آ�شيوي يف �لكويت على قتل زوجته  �أق��دم مقيم 
بارد، بح�شب جريدة �لر�ي .  بعد �أن �رتكب جرميته �أمام �لطفلة 

�لريئة 5 �أعو�م ، حملها �إىل �ملطار ق�شد �لهروب �إىل بلده. 
لكن رجال �لأمن متكنو� من �لقب�س عليه قبل تنفيذ خمططه. 

�ل�شرطة بح�شول  �أبلغو�  �لعائلة  �أن جري�ن  تفا�شيل �جلرمية  يف 
باب  بانتظار زوجته عند  �ل��زوج  �لزوجني حيث قام  م�شاجرة بني 
ثم  بفاأ�س  ر�أ�شها  على  �شربها  �بنتهما،  مع  عودتها  ول��دى  �ل�شقة. 
حمل �لطفلة وهرب.  و�شل رجال �لأمن و�مل�شعفون، ليعرو� على 
�أنفا�شها د�خل  �أنها لفظت  �إل  �لزوجة م�شابة يف ر�أ�شها. مت نقلها 
�إىل �مل�شت�شفى.  �شجلت ق�شية قتل  �أن ت�شل  �شيارة �لإ�شعاف قبل 
عن  للبحث  ف��ري��ق  وت�شكل  ح��ويل  منطقة  مباحث  على  و�أح��ي��ل��ت 
�لزوج �لقاتل �لهارب.  بال�شتعالم عنه، تبني �أنه مطلوب ملديونية 
ومت تعميم ��شمه على �ملنافذ وو�شعه يف قائمة �ملطلوبني.  وبالفعل، 
�ألقي �لقب�س عليه يف �ملطار وهو ي�شتعد للمغادرة �إلأى بلده وكانت 
�أنه  �إليه. و�عرتف  �أقر مبا ن�شب  �بنته برفقته.  مبو�جهة �ملتهم، 
باأد�ة  �ألقى  �رتكب جرميته جر�ء خالفات عائلية مع زوجته و�أنه 

�جلرمية يف حاوية، فوجهت �إليه تهمة �لقتل �لعمد.

يطلق �لنار على زميلته وينتحر 
تلميذة يف مدر�شة  على  �ل��ن��ار  �إط���الق  على  �أم��ريك��ي  تلميذ  �أق���دم 
بكولور�دو، ما �دى �إىل �إ�شابتها بجروح، قبل �أن يقتل نف�شه، ع�شية 
�بتد�ئية  �شنة على مقتل ع�شرين طفاًل يف مدر�شة  م��رور  ذك��رى 
ن��ي��وت��اون، م��ا �شبب ���ش��دم��ة ك��ب��رية يف �ل��ب��الد. ون��ق��ل��ت و�شائل  يف 
�أر�باهو، غر�ي�شون  �أمن منطقة  �مل�شوؤول عن  �أمريكية عن  �إعالم 
روبن�شون، �أن �لتلميذ كارل هالفر�شون بري�شون )18 عاماً(، دخل 
�جلنوبية  �ل�شاحية  �شينتينيال،  يف  �شكول  ه��اي  �أر�ب��اه��و  ثانوية 
�أن  قبل  بجروح،  تلميذة  �إ�شابة  �ىل  �دى  ما  �لنار  و�أطلق  لدنفر، 
يقدم على قتل نف�شه. و��شاف عر على �مل�شتبه به د�خل �ملدر�شة 
ويبدو �نه �نتحر باإطالق �لنار على نف�شه ، م�شري�ً �إىل �أن �ل�شحية 
�أ�شيبت  وق��د  �ل��ع��م��ر،  م��ن  ف��ت��اة يف �خلام�شة ع�شرة  ه��ي  �لأخ����رى 

بجروح وهي يف حالة حرجة.
و��شار �إىل �أن مطلق �لنار كان ي�شعى، على ما يبدو، لالنتقام من 
مطلق  �أن  �إىل  لفتاً  بينهما،  مو�جهة  ح�شول  بعد  حمدد  مدر�س 
�لنار حدد بال�شم �ملدر�س �لذي غادر �ملدر�شة على �لفور، وهو ما 
و�شفه بورن�شون ب� �أف�شل قر�ر تكتيكي كان ميكن �تخاذه �آنذ�ك ، 
مو�شحاً �أن �ملدر�س غادر �ملدر�شة، يف حماولة منه حث مطلق �لنار 

على مغادرتها بدوره.
برج ايفل يف باري�س وقد تزين باأ�شواء وباألوان علم جنوب افريقيا وكتب على الربج عبارة نيل�شون مانديال، 1918 

-2013 وذلك كجزء من تكرمي باري�س ملانديال رمز الن�شال �شد العن�شرية. )ا ف ب(

هبوط مركبة ف�شاء �شينية 
على �شطح �لقمر 

�جلديدة  �ل�شني  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  قالت 
�شينية  ف�شاء  مركبة  �إن  )�شينخو�( 
�ل���ق���م���ر �م�س  ���ش��ط��ح  ه��ب��ط��ت ع���ل���ى 
�ل�شبت يف �أول هبوط �شل�س من نوعه 
منذ عام 1976 لتن�شم �ل�شني �إىل 
�لوليات �ملتحدة و�لحتاد �ل�شوفيتي 
�لهبوط.  �شابقا يف حتقيق مثل هذ� 
 3 ت�شانغي  �لف�شاء  مركبة  وحتمل 
بالطاقة  يعمل  �ل���ذي  ي��وت��و  �مل�شبار 
�أبحاث  و�ج�����ر�ء  للحفر  �ل�شم�شية 
جيولوجية. و�ملركبة م�شماة على ��شم 
�ل�شينية.  �لأ�شاطري  يف  �لقمر  �إلهة 
قامت  ل��ل��ف�����ش��اء  ب��ع��ث��ة  �أح������دث  ويف 
رو�د  م��ن  ثالثة  �أم�شى  �ل�شني  بها 
�مل��د�ر وهبطو�  15 يوما يف  �لف�شاء 
يف م��ع��م��ل ل��الأب��ح��اث �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة يف 
�ط����ار م�����ش��اع��ي ب��ك��ني ل��ب��ن��اء حمطة 

. ف�شاء بحلول عام 2020 

�لعا�شفة �لثلجية ت�شيب �حلياة يف �الأردن 
بال�شلل و�جلي�ض يتدخل لفتح �لطرق

�أ�شابت �لعا�شفة �لثلجية �لتى جتتاح 
�ملا�شي  �خلمي�س  �شباح  منذ  �لأردن 
�ململكة  �ل��ع��ام��ة يف  و�حل���ي���اة  �حل��رك��ة 
وقال  م�شبوقة.  غري  ب�شورة  بال�شلل 
�ل��ع��ام �لأردنية  �لأم����ن  مل��دي��ري��ة  ب��ي��ان 
يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �ل����ط����رق  ج���م���ي���ع  �إن 
�لعا�شمة �لأردنية مغلقة بفعل تر�كم 
�لرئي�شية  �ل���ط���رق  وك���ذل���ك  �ل��ث��ل��وج 
و�أو�شحت   . �لآخ����رى  �مل��ح��اف��ظ��ات  يف 
�أنباء �لإمار�ت  م�شادر ر�شمية لوكالة 
بالقو�ت  ��شتعانت  �حلكومة  �أن  )و�م( 
�مل�شلحة �لأردنية لفتح �لطرق وتقدمي 
للموؤ�ش�شات  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  �خل���دم���ات 
�خلدمية لعادة �حلياة �ىل طبيعتها.

ديفيد �شبايد.. 
مدير �الأعمال

�لأمريكي،  �لكوميديا  جن��م  يطل 
جديد  م�شل�شل  يف  �شبايد،  ديفيد 
يوؤدي  حيث  ن�شه،  كتابة  �شيتوىل 
مو�شيقي  �أع������م������ال  م����دي����ر  دور 
�أم���ريك���ي ي��ك��اف��ح ل��ل�����ش��م��ود، و�شط 
�لتغري �مل�شتمر �لذي ي�شهده عامل 

�ملو�شيقى.
وذكر موقع ديدلين �لأمريكي �أن 
�شبايد �شي�شارك دين لوري، كتابة 

�شيناريو كوميديا جديدة.
وتدور �أحد�ث �مل�شل�شل حول �شاين 
�أه��م مدير  �ل��ذي ك��ان يف �ملا�شي   ،
رول  �إن���د  �ل���روك  ملو�شيقى  �أع��م��ال 
يكافح  �أن���ه  ل��و���س �جنل�س، غ��ري  يف 
�مل�شتمر  �ل��ت��غ��ري  و���ش��ط  ل��ل�����ش��م��ود 
�ملو�شيقى،  ع����امل  ي�����ش��ه��ده  �ل�����ذي 
وظ��ه��ور �أن����وع ج��دي��دة م��ن��ه��ا، مثل 

مو�شيقى �لهيب هوب .

•• الفجر - تون�س

تعّر�شت يف �أو�خر نوفمر �ملا�شي، باأحد �أحياء �لعا�شمة 
�لتون�شّية، طفلة تبلغ من �لعمر ثالث �شنو�ت وو�لدتها 
بيتبول  ف�شيلة   م��ن  كلب  قبل  م��ن  �شر�س  ه��ج��وم  �إىل 

�خلطرية. 
بتون�س،  �لبتد�ئية  باملحكمة  �لتحقيق  قا�شي  فتح  وقد 
حتقيقا يف �لق�شية، و��شتمع �خلمي�س �ملا�شي للمت�شررة، 
ومن �ملنتظر �أن ي�شتدعي �شاحب �لكلب وبع�س �ل�شهود 
ل�شماعهم. و�أفادت �ملت�شررة، �أن �شورة �لو�قعة تتمثل يف 
�أنها ملّا كانت رفقة �بنتها �لبالغة من �لعمر ثالث �شنو�ت 
يف �جت��اه منزلها، فوجئت بكلب �شخم من نوع بيتبول 
يهاجمها من �خللف في�شقطها �أر�شا. حاولت �لت�شدي 
له بكل قو�ها �شيما و�أنه كان م�شّر�، ح�شب ذكرها، على 
�نتز�ع �بنتها منها لأنه كان جائعا ويريد �أن ياأكل �لبنت 

على �عتبار �أّن حجمها يالئم حاجته .
�أن��ه��ا ح��اول��ت م��ق��اوم��ت��ه لكنه �ع��ت��دى عليها  و�أ���ش��اف��ت، 
ترك  على  ليجرها  عنه  يبعدها  وكاأنه  ر�أ�شية،  ب�شربة 

ب�شر��شة،  د�فعت  �أّنها  كانت حتت�شنها، غري  �لتي  �بنتها 
�إح��ك��ام فّكيه على وج��ه �لطفلة  ورغ���م ذل��ك مت��ّك��ن م��ن 

خمّلفا لها جروحا بليغة.
و����ش��ل هجومه،  ب��ل  ب��ذل��ك،  �ل�����ّش��ر���س  �لكلب  يكتف   مل 
حاولت  وقد  �أمها  من  �لطفلة  �نتز�ع  على  م�شر�  وك��ان 
متكن  �أن  بعد  ف�شلت  حيث  ج��دوى،  دون  دفعه  �مل�شكينة 
لها جرحا غائر�  بقّوة، خمّلفا  �ليمنى  �شاقها  من ع�ّس 
وتنهار،  ت�شت�شلم  �أن  �مل���ر�أة  ك��ادت  ومل��ا  وجهها.  ع�ّس  كما 
�أحدهم  باملكان، و�لتقط قطعة  �أن ميّر  دفة  �ل�شّ �شاءت 
�آنذ�ك  ف��رت�ج��ع  �لكلب  ر�أ����س  و�أل��ق��اه��ا على  �آج���ّر كبرية 

و�أخلى �شبيلها و�بنتها.
ت��ت��ق��دم ب�شكاية �شد  �أن��ه��ا مل  �أي�����ش��ا،  �مل��ت�����ش��ّررة  وق��ال��ت 
بالو�قعة،  علمها  �إب����ان  �ل��ن��ي��اب��ة،  ول��ك��ن  �ل��ك��ل��ب  ���ش��اح��ب 
�لتحقيق  قا�شي  على  �مل��ل��ف  نف�شها  تلقاء  م��ن  �أح��ال��ت 
باملحكمة، �لذي فتح بدوره حتقيقا يف �حلادثة. و�أكدت 
�أنها �أخرت �لقا�شي باإ�شر�رها على تتبع �شاحب �لكلب، 
فاأخرها �أنه �شيتم عر�شها و�بنتها على �لفح�س �لطبي 

لتحديد �لأ�شر�ر �ملادية �لتي حلقتهما. 

كلب جائع يهاجم �أّما ليفتّك بابنتها �ل�شغرية ..ويلتهم وجهها..!

كلوي كارد�شيان ترفع دعوى طالق 
رفعت جنمة تلفزيون �لو�قع، كلوي كارد�شيان، دعوى طالق من زوجها لعب كرة �ل�شلة، لمار �أودوم.
وذكر موقع )تي �إم زي( �لأمريكي �أن كلوي رفعت دعوى لطالق من �أودوم،و�أن وثائق �لدعوى ت�شري 

�إىل �أن كلوي تعزو �ل�شبب لوجود خالفات ل ميكن حلها .
وطلبت �لنجمة، يف �لدعوى، �أن تتخل�س من ��شم �أودوم ، لتعود كلوي كارد�شيان بكل ب�شاطة، من دون 

�أن تطالب كلوي بنفقة زوجية، كما طلبت من �لقا�شي رد �أي طلب مماثل من زوجها.
يذكر �أن �لزوجني كانا وقعا �تفاقية ما قبل �لزو�ج، ما يعني �أن تقا�شم �ملكلية بينهما �شيكون 
�أن  ت��ردد  �لزوجني،  �أ�شهر من �خلالفات بني  �أعقاب  �لطالق يف  دع��وى  �أنباء  �شهاًل. وج��اءت 

�شببها م�شاكل �أودوم مع تعاطي �ملخدر�ت وخيانته لزوجته.
وكانت كلوي )29 عاماً(، �لأخت �ل�شغرى يف عائلة كارد��شيان، تزوجت من �أودوم )34 عاماً( 

يف �أيلول �شبتمر من �لعام 2009، بعد �شهر و�حد من �ملو�عدة.


