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بطولة دبي الثانية للياقة البدنية ملواطنات 
الدولة تنطلق اليوم مب�ساركة وا�سعة

عربي ودويل

نهيان يوؤكد التزام دولة المارات مببادئ وقيم الأمم 
املتحدة لتحقيق الرفاهية يف كل انحاء العامل 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

الأمنّيون يف تون�ص ي�سّعدون: م�ساندة مطالب ال�سعب..
مقا�ساة العريّ�ص..واإمهال احلكومة 48 �ساعة لتطهري الداخلية

   

حممد بن را�شد يعتمد تطوير 
كورني�ش جمريا بطول 14 كم

•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
رع��اه �هلل م�شروع تطوير  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
كورني�س جمري� بامتد�د �ل�شاطئ �ملحاذي ل�شت مناطق �شكنية ويبد�أ 
�إىل  و���ش��وال  م��اري��ن  دب��ي  �شاطئ  منتجع  خلف  �لو�قعة  �ملنطقة  م��ن 
فندق برج �لعرب بطول 14 كيلومرت� ليكون بذلك �أطول كورني�س 
يف �الإم��ارة. ووجه �شموه ب�شرورة �إجناز �مل�شروع يف فرتة ال تتجاوز 
دبي  قناة  �جل��ري مع م�شروع  �ملم�شى وم�شمار  ورب��ط  �لو�حد  �لعام 
�لنا�س... ونحن حري�شون  �شعادة  �ملائية" وق��ال: هدفنا هو حتقيق 
على �إيجاد كافة �ملقومات �لالزمة الإ�شعاد �ملو�طن و�ملقيم وكذلك كل 
من يحل على بالدنا �شيفا مكرما .                                  )�لتفا�شيل 

�س3(

هيئة الهالل الأحمر تقدم امل�شاعدات الإغاثية اىل 
مت�شرري الزلزال يف اقليم بلو�ش�شتان الباك�شتاين 

•• اإ�سالم اآباد-وام:

قدمت هيئة �لهالل �الحمر �المار�تي م�شاعد�ت �غاثية �ىل مت�شرري 
�لزلز�ل يف �قليم بلو�ش�شتان �لباك�شتاين �لتي �شربها �ال�شبوع �ملا�شي 
�ب��اد حمد  ��شالم  �المار�تية يف  �لهالل �الحمر  وق��ام مدير مكتب   .
عبد�هلل �آل علي وفريق �لعمل �م�س باال�شر�ف على قو�فل �المد�د�ت  حممد بن ر��شد خالل مباحثاته مع رئي�س �لوزر�ء �مل�شري  )و�م(

حاكم عجمان خالل ��شتقباله حممد بن ز�يد  )و�م(

االإمارات تدعم امل�صاريع التنموية يف م�صر مببلغ 4.9 مليار دوالر

حممد بن را�شد: موؤازرة م�شر و�شعبها هو خدمة للوطن العربي ككل
حممد بن زايد يوؤكد حر�س رئي�س الدولة على تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين

اقتحامات جلي�ش الحتالل 
ال�شفة  يف  وامل�شتوطنني 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

و�جلي�س  �مل�شتوطنني  من  ع�شر�ت  �قتحم 
وجنني  نبل�س  مدينتي  �م�س  �الإ�شر�ئيلي 
ب��ال�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة. وق����ال م�����ش��در �أم��ن��ي 
�جلي�س  دوري����ات  م��ن  ع���دًد�  �إن  فل�شطيني 
�قتحمت قرية قريوت جنوب نابل�س وقامت 
م�شاركة  و���ش��ط  و����ش��ع��ة  مت�شيط  بعمليات 

لع�شر�ت من �مل�شتوطنني يف �لتم�شيط.
كبرية  ق���و�ت  �قتحمت  ج��ن��ني،  مدينة  ويف 
م���ن �جل��ي�����س ب���ل���دة ي��ع��ب��د وب������د�أت بحملة 
مت�شيط و��شعة بعد �إغالقها ملد�خل �ملدينة 
، وقد �ندلعت على �إثر ذلك مو�جهات بني 
�لفل�شطينني يف �ملنطقة و�جلي�س ��شتخدم 
خاللها �الأخري قنابل �لغاز �مل�شيلة للدموع 
�لفل�شطينني  من  �لعديد  الإ�شابة  �أدى  ما 
�شباب  �ئتالف  ودع��ا  ه��ذ�  �ختناق.  بحاالت 
�الن���ت���ف���ا����ش���ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�شيطلقها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�الإئتالف تنديد� بوعد بلفور يف ذك��ر�ه يف 

�لثاين من نوفمرب ت�شرين �لثاين �ملقبل.

من�شقون عن احلزب ال�شوداين 
احلاكم يريدون تاأ�شي�ش حزب جديد 

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

�علن ��شالحيون د�خل �حلزب �ل�شود�ين �حلاكم �ل�شبت �نهم �شيغادرون 
حزب  ت�شكيل  بهدف  ��شتبعادهم  يف  يرغب  �ل��ذي  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب 

�شيا�شي جديد.
وقال ف�شل �هلل �حمد عبد�هلل �لنائب عن �حلزب �حلاكم لفر�ن�س بر�س 

قررنا تاأ�شي�س حزب جديد يحمل تطلعات و�مال �ل�شعب �ل�شود�ين.
عبد�هلل  ط��رد  �خلمي�س  �لوطني  �ملوؤمتر  ح��زب  يف  حتقيق  جلنة  وطلبت 
��شافة �ىل وزير �لريا�شة �ل�شابق ح�شن عثمان رزق و�مل�شت�شار �لرئا�شي 
�ل�شابق غازي �شالح �لدين �لعتباين بعدما وجهو� ر�شالة �نتقدو� فيها 
يف  �الحتجاجية  للحركة  �لد�مي  بالقمع  ون��ددو�  �لب�شري  عمر  �لرئي�س 

نهاية �يلول �شبتمرب.
�لتي  �لر�شالة  �لعتباين وثالثون م�شوؤوال يف �حلزب �حلاكم هذه  ووقع 
�ال�ش�س  بانتهاك  �حلكومة  متهمني  ن�شرها،  قبل  �لب�شري  �ىل  وج��ه��ت 
�يلول  نهاية  يف  ج��رت  �لتي  �لتظاهر�ت  قمعها  عرب  للنظام  �ال�شالمية 
��شعار  زي����ادة  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ا  �ك��ت��وب��ر  �الول  ت�شرين  ب��د�ي��ة   - �شبتمرب 

�ملحروقات.

ع�شرات ال�شحايا بهجمات 
وتفجري بئري نفط يف العراق

•• بغداد-وكاالت:

�أ�شخا�س على �الأقل  �أفادت م�شادر طبية و�أمنية عر�قية مبقتل ع�شرة 
و��شابة �لع�شر�ت بجروح يف هجمات بينهم �شبعة من عائلة و�ح��دة يف 
�لعا�شمة �لعر�قية بغد�د. ونقلت وكالة فر�ن�س بر�س عن م�شوؤول بوز�رة 
�لد�خلية قوله �إن �شبعة من �أفر�د عائلة عن�شر بارز يف قو�ت �ل�شحوة 

قتلو� يف هجوم �شنه م�شلحون فجر �ل�شبت.
ويف هجوم �آخر، قتل �شخ�س بانفجار عبوة ال�شقة و�شعت يف �شيارته يف 
منطقة �ملن�شور غربي بغد�د. كما قتل �ثنان من �لزو�ر �ل�شيعة و�أ�شيب 
11 بجروح يف هجوم م�شلح على حافلة كانت تقلهم يف طريق عودتهم 

�إىل بغد�د عائدين من زيارة مرقد �المامني �لع�شكريني يف �شامر�ء.
وتاأتي �لهجمات غد�ة مقتل 16 �شخ�شا على �الأقل و�إ�شابة �لع�شر�ت يف 

�شل�شلة تفجري�ت ب�شيار�ت مفخخة يف بغد�د وبعقوبة.
نا�شفة،  بعبو�ت  �ل�شبت،  جمهولون،  م�شلحون  فجر  ذل��ك،  غ�شون  يف 

بئرين نفطيني �شمال غرب مدينة كركوك �شمال �لعر�ق.
وقال م�شدر �أمني عر�قي، �إن م�شلحني جمهولني فجرو� بعبو�ت نا�شفة 

بئرين نفطيني تابعني حلقل، باي ح�شن، �لنفطي �ل�شمايل.

انطالق بور�شة املر�ّشحني لتويل
 رئا�شة احلكومة التون�شية اجلديدة..!

•• الفجر – تون�س - خا�س

�ملالحظني،  بع�س  ت��ب��دو، ح�شب  ب���و�در  تون�س  �أف��ق  يف  الح��ت 
جمعت  �لتي  �لوطني  للحو�ر  �الأوىل  �جلل�شة  بعد  م�شجعة 
�غلب �الأطياف �ل�شيا�شية �ملم�شية على خارطة طريق �خلروج 
�ل�شيا�شية �لتي و�شعتها �ملنظمات �الأربع �لر�عية  من �الأزمة 
بعد  �حلاكمة  �الإ�شالمية  �لنه�شة  حركة  بها  وقبلت  للحو�ر، 

طول رف�س وممانعة.
�الآج���ال  الحت�شاب  �ل��ت��ن��ازيل  �ل��ع��د  �الأوىل  �جلل�شة  م��ع  وب���د�أ 
��شتقالة  ومنها  �لرباعي  م��ب��ادرة  طريق  بخارطة  �مل�شبوطة 
�حلكومة بعد 3 �أ�شابيع و ��شتكمال �مل�شار �لتاأ�شي�شي يف ظرف 

�أربعة �أ�شابيع.
وقد �أكد رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي خالل �جلل�شة 
،�أنه �شيتّم حتما جتاوز  �الفتتاحية �لر�شمية للحو�ر �لوطني 

�الأزمة �حلالية �لتي تعي�شها �لبالد.
�ل�شكة  ُو�شَع على  �الأزم��ة  �خل��روج من  �لغنو�شي قطار  وق��ال 
�لغنو�شي  و�أ���ش��اف  تعبريه.  وف��ق  حمطته  �إىل  ي�شل  و���ش��وف 

�شوف ُتتّوج �الأ�شهر �لقليلة �لقادمة بانتخابات حرة ونزيهة.
)�لتفا�شيل �س(

االإبراهيمي يوا�صل جهوده لعقد موؤمتر جنيف 2

املعار�شة ت�شيطر على مدينة ا�شرتاتيجية ومقاتلون اأكراد ي�شيطرون على معرب حدودي 

اإيرانيا  جنديا   17 مقتل 
�شجناء  باإعدام  ترد  وطهران 

•• طهران-وكاالت:

17 ع��ن�����ش��ر� م����ن ح��ر���س  ق���ت���ل 
�حل������دود �الإي�������ر�ين �ل��ل��ي��ل��ة قبل 
على  م�شلح  ��شتباك  يف  �ملا�شية 
وردت  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة،  �حل�������دود 
 16 ب��اإع��د�م  �الإير�نية  �ل�شلطات 
مم���ن و���ش��ف��ت��ه��م ب��امل��ت��م��ردي��ن يف 

�أعقاب �لهجوم.
�لر�شمية  ف��ار���س  وك��ال��ة  و�أف����ادت 
ل���الأن���ب���اء ب������اأن خ��م�����ش��ة ع��ن��ا���ش��ر 
�آخ������ري������ن م�����ن ح����ر�����س �حل������دود 
ج���رح���و� يف �ال����ش���ت���ب���اك م���ع من 
و���ش��ف��ت��ه��ا ب���ع�������ش���اب���ات م�����ش��ل��ح��ة 
�لعدل  �إىل منظمة جي�س  تنتمي 
�لذي وقع يف منطقة �شر�و�ن يف 
وبلو�ش�شتان  �شي�شتان  حمافظة 

على �حلدود مع باك�شتان.

ما  بح�شب  �أي���ام،  ثالثة  منذ  �ندلعت  معار�شني  ومقاتلني 
�فاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الن�شان.

�ل�شعب  �ن وح��د�ت حماة  �لكرتوين  بريد  �ملر�شد يف  وق��ال 
�لكردي متكنت من �ل�شيطرة على معرب �ليعربية �حلدودي 
مع �لعر�ق عقب ��شتباكات مع �لدولة �ال�شالمية يف �لعر�ق 
�لتي  �ملقاتلة،  �لكتائب  ومقاتلي  �لن�شرة  وجبهة  و�ل�����ش��ام 

ت�شيطر على �ملعرب منذ �آذ�ر مار�س �ملا�شي.
وكان �ملقاتلون �الكر�د بد�أو� �شباح �خلمي�س حماولة للتقدم 
عنا�شر  عليها  ي�شيطر  �لتي  �ليعربية �حلدودية  بلدة  نحو 
ج��ه��ادي��ون وم��ق��ات��ل��ون م��ع��ار���ش��ون. و�و���ش��ح م��دي��ر �ملر�شد 
ر�مي عبد �لرحمن �ن �ملقاتلني �الكر�د دخلو� �جلمعة �ىل 
�ن  �أج��ز�ء منها، م�شري� �ىل  �ليعربية، و�شيطرو� على  بلدة 

�ال�شتباكات ال تز�ل م�شتمرة فيها.
�شيا�شيا يو��شل مبعوث �ل�شالم �لدويل، �خل�شر �الإبر�هيمي، 
جولته يف �ملنطقة حل�شد �جلهود لعقد موؤمتر جنيف 2 يف 
�لثلث �الأخري من نوفمرب. وو�شل �الإبر�هيمي، �ل�شبت، �إىل 

طهر�ن، قادماً من تركيا الإجر�ء م�شاور�ت بهذ� �ل�شاأن.

•• عوا�سم-وكاالت:

�شيطرت جمموعات من �ملعار�شة �مل�شلحة �ل�شورية �ل�شبت 
عن  درع��ا  حمافظة  �شرق  تف�شل  �لتي  طف�س  مدينة  على 
غربها بعد ��شتباكات عنيفة ��شتمرت ��شابيع، بح�شب ما ذكر 

�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الن�شان.
�ملقاتلة  �لكتائب  �شيطرت  �لكرتوين  بريد  �ملر�شد يف  وقال 
على مدينة طف�س بعد ��شتباكات عنيفة مع �لقو�ت �لنظامية 

��شتمرت ��شابيع عدة، قتل خاللها �لع�شر�ت من �لطرفني.
�لثكنة  من  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  �ن�شحاب  �ىل  �ملر�شد  و����ش��ار 
�لع�شكرية �ملجاورة لطف�س ومن حاجز �لتابالين يف �ملنطقة، 
م�شري� �ىل �ن �قرب نقطة لها ��شبحت على بعد �كرث من 

ع�شرة كيلومرت�ت من �ملدينة.
�لعبود،  يا�شر  �ملن�شق  �ملقدم  �ي��ام  قبل  �ملعركة  وقتل يف هذه 
رئ��ي�����س غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات �مل��ن��ط��ق��ة �جل��ن��وب��ي��ة، وق���ائ���د ل���و�ء 
�لفلوجة-حور�ن �لذي كان يعترب من �برز �لقادة �مليد�نيني 

لدى �ملعار�شة �مل�شلحة.

كان يقوم  �لتي  و�لتجاوز�ت  لل�شرقات  وقد عرف مبحاربته 
نا�شطون،  ي��ق��ول  م��ا  بح�شب  �حل���ر،  �جلي�س  يف  عنا�شر  بها 
�ملعار�س  �ل�شوري  �لوطني  �الئتالف  الد�ء  �حل��اد  وبانتقاده 

مع �ملقاتلني على �الر�س.
يف  تقدما  �ملا�شية  �ال�شابيع  خالل  �ملعار�شة  مقاتلو  و�شجل 
عدد كبري من �ملناطق يف مدينة درعا، ال �شيما على �حلدود 

مع �الردن، ويف �ملحافظة.
يف حمافظة حم�س )و�شط(، ت�شتمر �ملعارك عنيفة، بح�شب 
�ملر�شد، بني مقاتلني من جبهة �لن�شرة و�لدولة �الإ�شالمية 
يف �لعر�ق و�ل�شام و�لكتيبة �خل�شر�ء �لتي تعرف با�شم كتيبة 
�خ��رى  وكتائب  عمرو  بابا  مغاوير  وكتيبة  �ال�شت�شهاديني 
م��ن ط��رف و�ل��ق��و�ت �لنظامية م��ن ط��رف �خ��ر يف مناطق 
�شدد ومهني وحو�رين و�حلدث يف �جلزء �ل�شرقي من ريف 

حم�س �جلنوبي.
معرب  على  �ل�شبت  فجر  �أك����ر�د  مقاتلون  �شيطر  ذل��ك  �ىل 
�شرق  �شمال  يف  �حل�شكة  حمافظة  يف  �ل��ع��ر�ق  م��ع  ح���دودي 
�شوريا، بعد معارك مع جهاديني مرتبطني بتنظيم �لقاعدة 

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:03            
الظهر.......    12:07  
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �اللكرتوين�لربيد �اللكرتوين

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

تغطي دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �الت�شاالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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•• دبي-اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج��رى 
دولة  رع��اه �هلل مباحثات مع  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
تعزيز  �شبل  �لز�ئر حول  �مل�شري  �ل��وزر�ء  رئي�س  �لببالوي  �ل�شيد حازم 
وجمهورية  �الإم����ار�ت  دول��ة  تربط  �لتي  �لتاريخية  �الأخ��وي��ة  �لعالقات 
�جلانبني  على  باخلري  يعود  مبا  �ل�شقيقني  و�شعبيهما  �لعربية  م�شر 

وعلى �لوطن �لعربي عموما.
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إ�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�م�س  ظهر  بزعبيل  �شموه  ق�شر  يف  �لببالوي  ح��ازم  ..للدكتور  مكتوم 
�آل مكتوم نائب حاكم  ر��شد  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن  بح�شور �شمو 
دبي. وقد �إ�شتعر�س �شموه ورئي�س وزر�ء م�شر جممل �الإو�شاع �الأمنية 
�ل�شقيقة  �ل��ع��رب��ي��ة  و�الإق��ت�����ش��ادي��ة و�الإج��ت��م��اع��ي��ة يف ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر 
ح�شلت  �لتي  �ل�شيا�شية  �لتحوالت  �شوء  يف  ت�شهدها  �لتي  و�لتطور�ت 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د  �إذ  �مل�شرية..  �ل�شاحة  على 
�ل��د�ع��م  و�شعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  �الإم����ار�ت  دول���ة  م��وق��ف  على  مكتوم  �آل 
جلمهورية م�شر و�شعبها �ل�شقيق وقيادتها �ل�شيا�شية �جلديدة معترب� 
للوطن  خدمة  هو  و�شيا�شيا  �إقت�شاديا  و�شعبها  م�شر  م��وؤ�زرة  �أن  �شموه 

�لعربي ككل كون م�شر ت�شكل قلب �لوطن �لعربي.
)�لتفا�شيل �س3-2(

حاكم عجمان ي�شتقبل 
حممد بن زايد 

•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�الأعلى حاكم عجمان �شباح �م�س يف ��شرت�حة �ل�شفيا مبنطقة م�شريف 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  بعجمان 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار 

بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان.
جرى خالل �للقاء تبادل �الأحاديث حول عدد من �لق�شايا �لتي تت�شل 
ب�شوؤون �لوطن و�ملو�طنني وتخدم م�شرية �لتنمية �لتي يقودها ويرعاها 
حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

�هلل.
)�لتفا�شيل �س3(
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زياد بهاء الدين: ال�شعب امل�شري يقدر ويثمن املوقف التاريخي لالإمارات حكومة و�شعبا 
ونوه باأنه لي�س بال�شرورة �أن تقر �حلكومة قانون �الإرهاب �جلديد قبل 
�نتهاء حالة �لطو�رئ يف منت�شف �ل�شهر �ملقبل ..موؤكد� �أنه على �ت�شال 
بجميع �أحز�ب تيار �الإ�شالم �ل�شيا�شي ما عد� جماعة �الإخو�ن �مل�شلمني 
..وقال و�شعنا �شروطا للتو�فق على نبذ �لعنف و�العرت�ف مبا مت عقب 

ثورة 30 يونيو و�الإخو�ن يرف�شون كل �شيء حدث بعد 30 يونيو«.
�شيا�شيا  15 حزبا  �أنه جل�س مع  �مل�شري  �ل��وزر�ء  نائب رئي�س  و�أو�شح 
خالل �الأيام �ملا�شية ملعرفة �آر�ء �أع�شائها حول قانون �لتظاهر �جلديد 
�لقانون  على  تعديالت  و�إدخ���ال  ملناق�شتها  للحكومة  �آر�ئ��ه��م  نقل  ومت 

�لذي �أقره جمل�س �لوزر�ء يف وقت �شابق. 

و�منا الأن �مل�شاندة جاءت يف تنفيذ �لربنامج �القت�شادي �لذي و�شعته 
�حلكومة مما ي�شاهم يف حت�شني �الحو�ل �ملعي�شية .

وقال �ن م�شر حتتاج �ىل �جلانب �لتنموي لتحقيق �لتعاون يف جماالت 
�لبنية �لتحتية و�لتنمية �لب�شرية لرفع كفاءة �القت�شاد �مل�شري الأنه 

�ال�شتثمار �حلقيقي للم�شتقبل.
�لد�خلي �شيء حتمي لكي ن�شتطيع  زي��ادة �لدين  �أن  و�أك��د بهاء �لدين 
حتويل دفة �القت�شاد �إىل �شيء �آخر ..م�شري� �إىل �أن �لتوتر �القت�شادي 
�ل�شعبة  �ل��ظ��روف  ورغ��م  يرت�جع  �خلا�س  �ال�شتثمار  يجعل  و�الأم��ن��ي 
�ال�شتثمار�ت  خ��الل  م��ن  تتو�شع  ولكنها  تنكم�س  مل  �حلكومة  �أن  �إال 

�حلكومية وقال �ننا ل�شنا م�شغوطني �الآن للتوقيع على �تفاقيات مع 
�شندوق �لنقد �لدويل ونحن حتفظنا على موقف �ل�شندوق من م�شر 
لكن ال نعزل �أنف�شنا دوليا ومتم�شكون مبكاننا ولكن يف �لوقت �حلايل 

ل�شنا يف حاجة لقر�س �ل�شندوق .
و�أ�شار �إىل �أن �ملعونة �الأمريكية �القت�شادية مل تنخف�س ..منوها بان 
و�شن�شتاأنف  �الآن  م�شر  م��ع  للتعاون  ��شتجابة  �أك��رث  �ل���دويل  �ملجتمع 
�لتقى ع���دد� من  �ن��ه  عملنا م��ع �الحت���اد �الأوروب����ي قريبا ..الف��ت��ا �ىل 
..وق��ال  �لتعاون  ��شتمر�ر  رغبة يف  لديهم  �لذين  �الأوروب��ي��ني  �ل�شفر�ء 

من م�شلحتنا �أال ننعزل دوليا .

•• ابوظبي-وام: 

�ل�شعب  �ن  �ل��وزر�ء �مل�شري  �أكد �لدكتور زياد بهاء �لدين نائب رئي�س 
�مل�شري يقدر ويثمن �ملوقف �لتاريخي لدولة �المار�ت حكومة و�شعبا 
�ىل  ..م�شري�  يونيو   30 ث��ورة  عقب  م�شر  جت��اه  �مل�شرف  دوره���ا  على 
مهما  �لظروف  تف�شلها  ال  تاريخية  �مل�شرية  �المار�تية  �لعالقات  �ن 

كانت.
جاء ذلك يف ت�شريح لوكالة �نباء �المار�ت خالل زيارته �حلالية لدولة 
ن�شكر �الم���ار�ت فقط على م�شاندتها مل�شر  ..وق��ال نحن ال  �الإم���ار�ت 

بحث مع الببالوي العالقات الثنائية وجممل االأو�صاع االأمنية واالقت�صادية واالجتماعية يف م�صر 

حممد بن را�شد: موؤازرة م�شر و�شعبها اقت�شاديا و�شيا�شيا هو خدمة للوطن العربي ككل
•• دبي-وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مباحثات مع دولة �ل�شيد حازم 
�لببالوي رئي�س �لوزر�ء �مل�شري �لز�ئر حول �شبل تعزيز �لعالقات �الأخوية 
�لتاريخية �لتي تربط دولة �الإمار�ت وجمهورية م�شر �لعربية و�شعبيهما 

�ل�شقيقني مبا يعود باخلري على �جلانبني وعلى �لوطن �لعربي عموما.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
..للدكتور حازم �لببالوي يف ق�شر �شموه بزعبيل ظهر �م�س بح�شور �شمو 

�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي. 
وق���د ����ش��ت��ع��ر���س ���ش��م��وه ورئ��ي�����س وزر�ء م�����ش��ر جم��م��ل �الإو����ش���اع �الأم��ن��ي��ة 
�ل�شقيقة  �ل��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  و�الإج��ت��م��اع��ي��ة يف  و�الإق���ت�������ش���ادي���ة 
�ل�شيا�شية �لتي ح�شلت على  �لتي ت�شهدها يف �شوء �لتحوالت  و�لتطور�ت 
�ل�شاحة �مل�شرية.. �إذ �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

�لتحديات  �الأم��ور وز�دتنا  �إننا كقيادة و�شعب جتاوزنا كل هذه  �إال  قيادتها 
عزمية وت�شميما و�شحذت هممنا ملزيد من �الإجناز�ت �لتي نوظفها د�ئما 

يف خدمة �شعبنا وبلدنا وخدمة �ل�شعوب و�لدول �لعربية �ل�شقيقة«.
و�إىل ذلك �شكر �لدكتور �لببالوي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي على مو�قف 
دولة �الإمار�ت وم�شاندتها مل�شر و�شعبها لتمكينها من عبور �ملرحلة �حلالية 
من مر�حل �لتنمية و�الإ�شتقر�ر �الإقت�شادي و�ل�شيا�شي و�الأمني �لتي متر 
بها و�شوال �إىل حتقيق �الإ�شتقر�ر و�لتفرغ لعملية �لبناء و�لتنمية على كافة 

�مل�شتويات.
م�شر  يف  �لد�خلية  لالأو�شاع  �شرحه  معر�س  يف  �لببالوي  �لدكتور  و�أك��د 
�لتعايف و�لهدوء  �إىل  �إىل طبيعتها وهي يف طريقها  ب��د�أت تعود  �الأم��ور  �أن 
و�الإ�شتقر�ر وهذ� يعود بف�شل وعي �لقيادة و�ل�شعب �مل�شري ودعم �لدول 
�أق��ام  وق��د  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ر�أ���ش��ه��ا  وعلى  مل�شر  �ل�شقيقة 
ق�شره  يف  غ��د�ء  م��اأدب��ة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

على موقف دولة �الإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا �لد�عم جلمهورية م�شر 
م��وؤ�زرة  �أن  �شموه  معترب�  �جلديدة  �ل�شيا�شية  وقيادتها  �ل�شقيق  و�شعبها 
م�شر و�شعبها �إقت�شاديا و�شيا�شيا هو خدمة للوطن �لعربي ككل كون م�شر 
ت�شكل قلب �لوطن �لعربي �إذ بدون هذ� �لقلب ال يتعايف �جل�شم م�شتذكر� 
�شموه مو�قف �ملغفور له باإذن �هلل تعايل �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه �لذي 
�إميانا منه رحمه  �لعربية  �الأم��ة  �إىل  �لثمانينات على عودة م�شر  �أ�شر يف 
�هلل �أن م�شر قلب �لعروبة �لناب�س وبدونها ال ت�شتوي �أمور وق�شايا �الأمة 

�لعربية.
ودعا �شموه �إىل �أن نبحث كقياد�ت و�شعوب عربية عن منط فكري الإيجاد 
وعادلة  �إيجابية  بطريقة  ونفكر  ودولنا  �شعوبنا  لق�شايا  �ملالئمة  �حللول 
ومعتدلة كي نحفز موهبة �لقيادة لدى قادة �الأمة لتمكينهم من �لتو�شل 
�إىل حلول خالقة ومالئمة لطبيعية بلد�ننا ومنط معي�شة �شعوبنا موؤكد� 
�شموه �أن جتربة دولة �الإمار�ت �لر�ئدة يف توفري مقومات �حلياة �لكرمية 
و�لتنمية و�الإ�شتقر�ر ل�شعبها رغم كل �ل�شعوبات و�لتحديات �لتي و�جهت 

و�مل��اأدب��ة معايل  �ل��ل��ق��اء  �مل��ر�ف��ق وح�شر  و�ل��وف��د  �ل��ع��رب��ي  لل�شيف  تكرميا 
�ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي وزيرة �لتنمية و�لتعاون �لدويل ومعايل 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ومعايل �لدكتور 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية ومعايل �شهيل بن 
حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة ومعايل عبيد بن حميد �لطاير 
�جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  ومعايل  �ملالية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 
وزير دولة رئي�س بعثة �ل�شرف �ملر�فقة لل�شيف ومعايل �لفريق م�شبح بن 
ر��شد �لفتان مدير مكتب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي ومعايل حممد بن نخرية �لظاهري �شفري �لدولة لدى 
م�شر ومندوبها �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي ومن �جلانب �مل�شري 
وزير  �شالح  ��شامة  ومعايل  �خلارجية  وزي��ر  فهمي  نبيل  �لدكتور  معايل 
و�شعادة  �ملركزي  �مل�شرف  ر�مز حمافظ  �لدكتور ه�شام  �الإ�شتثمار ومعايل 

�إيهاب حمودة �ل�شفري �مل�شري �ملعني لدى �لدولة.

حممد بن زايد ي�صهد توقيع اتفاقية لدعم الربنامج التنموي امل�صري 

الإمارات تدعم امل�شاريع التنموية يف م�شر مببلغ 4.9 مليار دولر
•• اأبوظبي-وام:

وق���ع���ت دول�����ة �الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملتحدة وجمهورية م�شر �لعربية 
�م�����س �ت��ف��اق��ي��ة ل��دع��م �ل��ربن��ام��ج 
مبوجبها  تقدم  �مل�شري  �لتنموي 
مليار   4.9 مبلغ  �الإم����ار�ت  دول���ة 
�مل�شاريع  م��ن  ع���دد  لتنفيذ  دوالر 
ل��ت��ط��وي��ر �ل���ق���ط���اع���ات و�مل����ر�ف����ق 
�خل��دم��ي��ة و�الرت����ق����اء ب���االأو����ش���اع 
�مل��ع��ي�����ش��ي��ة و�حل��ي��ات��ي��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�شهد  �مل�����ش��ري.  لل�شعب  �لب�شرية 
م��ر����ش��م ت��وق��ي��ع �الت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي 
ج��رت يف فندق ق�شر �الإم���ار�ت يف 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أبوظبي 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�لدكتور  ومعايل  �مل�شلحة  للقو�ت 
ح����ازم �ل���ب���ب���الوي رئ��ي�����س جمل�س 

�لوزر�ء �مل�شري.
مالية  منحة  �ل��دع��م  ه��ذ�  وي�شمل 
قدرها مليار دوالر متت �إج��ر�ء�ت 
ي��ول��ي��و  يف  م�����ش��ر  �إىل  حت��وي��ل��ه��ا 
تخ�شي�س  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �مل��ا���ش��ي 
للم�شاهمة  دوالر  مليار  من  �أك��رث 
�لوقود  يف توفري جزء من كميات 
و�مل������ح������روق������ات �ل����ت����ي حت��ت��اج��ه��ا 
ج���م���ه���وري���ة م�����ش��ر �ل���ع���رب���ي���ة مب��ا 
ي�����ش��م��ن ���ش��ري ع��ج��ل��ة �الق��ت�����ش��اد 
و�ملو��شالت  و�لتجارة  و�ل�شناعة 
ع���ل���ى ن���ح���و ط��ب��ي��ع��ي ومب�����ا ي���وؤك���د 
�ل��ت��ز�م دول���ة �الم�����ار�ت ب��ال��وق��وف 
هذه  يف  و�شعبها  م�شر  جانب  �إىل 
�لتحديات  �لهامة لتجاوز  �ملرحلة 
م�شر  م�شلحة  وحتقيق  �لر�هنة 
و��شتقر�رها وحفظ �أمنها لتو��شل 
ط��ري��ق��ه��ا ن��ح��و �ل��ب��ن��اء و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
وتقوم بدورها �لريادي و�حل�شاري 
عربيا ودوليا ومت تخ�شي�س �ملبلغ 
�ملتبقي لتنفيذ حزمة من �مل�شاريع 
ت�����ش��م��ل خمتلف  �ل���ت���ي  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�لقطاعات �حليوية. وياأتي توقيع 
هذه �التفاقية لو�شع �الإطار �لعام 
للم�شاعد�ت �لتي قدمتها وتقدمها 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل 

جمهورية م�شر �لعربية.
وق����ام ب��ال��ت��وق��ي��ع م��ن ج��ان��ب دول��ة 
�شلطان  �لدكتور  معايل  �الإم���ار�ت 
�أح���م���د �جل���اب���ر وزي����ر دول����ة وم��ن 
�لدكتور  معايل  �مل�شري  �جل��ان��ب 
زياد �أحمد بهاء �لدين نائب رئي�س 
�ل����وزر�ء ووزي���ر �ل��ت��ع��اون �ل���دويل.
وت���اأت���ي ه���ذه �مل���ب���ادرة �الإم���ار�ت���ي���ة 

و�لدفع قدما نحو حتقيق �لتنمية 
�مل�شتد�مة. 

�لعالقات  لي�س بغريب على  وهذ� 
�الأخ���وي���ة �مل��ت��ي��ن��ة و�مل�����ش��ت��م��رة بني 
�ل�شقيقني  و�ل�����ش��ع��ب��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
وذلك  �أربعني عاما  يزيد على  وملا 
ودعائمها  �أرك��ان��ه��ا  �أر���ش��ى  �أن  منذ 
ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
ث�����ر�ه و�ل���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى م��ب��ادئ 
و�ملحبة  و�مل���ودة  و�ل�شفافية  �لثقة 
و�الحرت�م �ملتبادل و�لتي تتو��شل 
ومتابعة  توجيهات  ظ��ل  يف  �ل��ي��وم 
معاليه  و�أك��د  �حلكيمة”.  قيادتنا 
�لتز�م  يعك�س  �التفاقية  توقيع  �أن 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �الإم�����ار�ت 
ب��ت��ق��دمي ك��اف��ة �أوج����ه �ل��دع��م �إىل 
�ل�شعب �مل�شري مل�شاعدته يف �جتياز 
بها  مي��ر  �لتي  �النتقالية  �ملرحلة 
و�الأمن  �ال�شتقر�ر  حاليا وحتقيق 
و�الط��م��ئ��ن��ان وذل���ك �ن��ط��الق��ا من 
�إميان دولة �الإمار�ت باأهمية عودة 
�مل��ح��وري يف  ب��دوره��ا  م�شر للقيام 
�لعامل �لعربي. و�أ�شاف: كنا نعمل 
خالل  من  �ملا�شية  �لفرتة  خ��الل 
م�����ش��اري��ن م��ت��و�زي��ني ف���اإىل جانب 
تنفيذها  وكيفية  �مل�شاريع  حتديد 
�جل���دوى  حت��دي��د  �إىل  ن�شعى  ك��ن��ا 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة و�الق���ت�������ش���ادي���ة 
وف������و�ئ������د ه������ذه �مل���������ش����اري����ع ع��ل��ى 
على  �مل�شري  و�ملجتمع  �القت�شاد 
�ملدى �لبعيد حيث ي�شمل برنامج 
��شرت�تيجية  در��شة  �إجر�ء  �لدعم 
�أن  هنا  و�أود  �الق��ت�����ش��اد.  الإن��ع��ا���س 
جهودنا  يف  �مل�شاركني  كافة  �أ�شكر 
�الإمار�تي  �مل�شرتكة من �جلانبني 
و�مل�������ش���ري مل���ا مل�����ش��ن��اه م���ن ح��ر���س 
على  و�لرتكيز  �لعمل  جدية  على 
ممكنة”.  �شرعة  باأق�شى  �الإجن��از 
ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة  ب���ال���ف���ع���ل  ومت 
م��ن م�����ش��اري��ع �ل��دع��م م��ث��ل �إن��ه��اء 
ت��ط��وي��ر م��ن��ط��ق��ة م��ن�����ش��ي��ة ن��ا���ش��ر 
 8000 ق���ر�ب���ة  ي��ت�����ش��م��ن  �ل�����ذي 
وحدة �شكنية مع جميع ما يلزمها 
م��ن م��ر�ف��ق وم��ب��اين خدمية كما 
ي�شمل ع��ل��ى م��رك��ز ط��ب��ى وث��الث��ة 
م�����ش��ل��ي   300 ب�����ش��ع��ة  م�������ش���اج���د 
ود�ر  م�شلي   800 �شعة  وم�شجد 
�شحيتني  ووح����دت����ني  م��ن��ا���ش��ب��ات 
وم��ك��ت��ب  ح�������ش���ان���ة  دور  وث����الث����ة 
ورق��م  م��دن��ى  �شجل  ومبنى  ب��ري��د 
 78 ب�شعة  قومىوجممع حمالت 
 133 ت�شم  �أ����ش���و�ق  و10  حم��ال 

قيادة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
وح���ك���وم���ة و���ش��ع��ب��ا ل��وق��وف��ه��ا �ىل 
جانب م�شر ودعم تطلعات و�آمال 
�ملميزة  �لعالقات  �ن  حيث  �شعبها 
�ل�شقيقني  و�شعبينا  ب��ل��دي��ن��ا  ب��ني 
تعود �إىل ما يزيد على �أربعة عقود 
و�الزده���ار  بالنمو  م�شتمرة  وه��ي 
يف �إط���ار م��ن �مل���ودة و�الح����رت�م ملا 
�ل�شقيقني.  �لبلدين  فيه م�شلحة 
�لتوقيع  �أن  �إىل  هنا  �الإ���ش��ارة  و�أود 
ع��ل��ى ه����ذه �الت��ف��اق��ي��ة ه���و مل��ج��رد 
�إ�����ش����ف����اء ����ش���ب���غ���ة ر����ش���م���ي���ة ع��ل��ى 
�ل��ق��ائ��م فعليا  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون 
خ�����الل �ل�������ش���ه���ور �الأخ��������رية ح��ي��ث 
�للجان  ب��ني  م�شتمر�  �لعمل  ك��ان 
و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة م���ن �جل��ان��ب��ني 
ع������دد م��ن  ت���ن���ف���ي���ذ  ب���ال���ف���ع���ل  ومت 
و�شيجري  �الأر�����س  على  �مل�����ش��اري��ع 
�الإع���������الن ع����ن ب������دء �ل���ع���م���ل مب��ا 
�ل�شهور  خ��الل  تباعا  منها  تبقى 
�مل��ق��ب��ل��ة. وي��ع��د �ن��ط��الق �الأع��م��ال 
قبل �لتوقيع على �التفاقية دليال 
على �لرو�بط �لوثيقة �لتي تربط 
���ش��ع��ب م�����ش��ر ب��اأ���ش��ق��ائ��ه يف دول���ة 
�الإم������ار�ت. ك��م��ا �أود ه��ن��ا �ل��ت��اأك��ي��د 
�مل�شرية  �حلكومة  ��شتمر�ر  على 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت���اأم���ني �خل���دم���ات 
باإذن  و�شنكون  لل�شعب  �ل�شرورية 
على  ق��ادري��ن  �أ�شقائنا  وب��ع��ون  �هلل 
بالتز�ماتنا. و�شرح معايل  �لوفاء 

�لتنموية �مل�شمولة بهذه �التفاقية 
�لقمح  25 �شومعة لتخزين  بناء 
�أل�����ف طن   15 ب�����ش��ع��ة  و�حل����ب����وب 
ي�شهم  حيث  �ل��و�ح��دة  لل�شومعة 
�ملحا�شيل  حماية  يف  �مل�شروع  هذ� 
و�حل������د م����ن �إم���ك���ان���ي���ة ت��ع��ر���ش��ه��ا 
�لغذ�ئي.  �الأم��ن  يعزز  مبا  للتلف 
ك��م��ا ت�����ش��م��ل �مل�������ش���اري���ع ب���ن���اء 79 
وحدة للرعاية �ل�شحية �الأ�شا�شية 
تتوفر  �الأ���ش��رة يف مناطق ال  ط��ب 
ه��ذه �خل��دم��ات وذلك  فيها حاليا 
�خل��دم��ات  ت��ق��دمي  ن��ط��اق  لتو�شيع 
�إ�شافة  �مل�شري  لل�شعب  �ل�شحية 
�أم�شال  الإن��ت��اج  خطني  �إن�شاء  �إىل 
�ل���ل���ق���اح���ات مب����ا ي���رف���ع �الك���ت���ف���اء 
�لذ�تي �شمن هذ� �ملجال �حليوي 
�إىل ن�شبة 80 يف �ملئة. كما ت�شمل 
�أي�شا �إن�شاء 50 �ألف وحدة �شكنية 
م���ع �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�خل���دم���ات 
ب��د�أت  مر�حل  على  وذل��ك  �لتابعة 
�لعمل  �إط���الق  بالفعل م��ن خ��الل 
�أل��ف وح��دة �شكنية يف  لتنفيذ 13 
�أي�شا  و�شيتم  �أك��ت��وب��ر.   6 مدينة 
ت���وف���ري خ����دم����ات �ل���ك���ه���رب���اء م��ن 
�ملتجددة  �لطاقة  م�شاريع  خ��الل 
�إىل جمموعة من �لقرى و�ملناطق 
و�لتجمعات �ل�شكنية غري �ملرتبطة 
بال�شبكة �لكهربائية للم�شاهمة يف 
�خلدمات  وتوفري  �لريف  �إنعا�س 
�الأ�شا�شية للمناطق �لنائية �إ�شافة 

وتعزيز  �مل�شري  �القت�شاد  لدعم 
�ال���ش��ت��ق��ر�ر �الج��ت��م��اع��ي فيها من 
�مل�شاريع  من  حزمة  تنفيذ  خ��الل 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �لتنموية 
�مل�شري  �ل�شعب  حياة  مت�س  �لتي 
وت�شمل قطاعات �لطاقة و�لرعاية 
�ل�������ش���ح���ي���ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����غ����ذ�ء 

و�الإ�شكان و�لنقل.
�شمو  �التفاقية  توقيع  �شهد  كما 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ه���ز�ع 
م�����ش��ت�����ش��ار �الأم�����ن �ل��وط��ن��ي ن��ائ��ب 
�شمو  و  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
ز�ي��د �ل نهيان  �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�ملهند�س  ومعايل  �خلارجية  وزي��ر 
�ل��ب��رتول  وزي���ر  �إ�شماعيل  �شريف 
�مل�شري ومعايل  �ملعدنية  و�لرثوة 
�أ���ش��ام��ة ���ش��ال��ح وزي����ر �ال���ش��ت��ث��م��ار 
�مل�����ش��ري وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ه�شام 
ر�م�����ز حم���اف���ظ �ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي 
�مل�������ش���ري و�مل��ه��ن��د���س ط�����ارق �مل��ال 
�لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �مل�شرية 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ب��رتول وم��ع��اىل حممد 
بن نخرية �لظاهرى �شفري �لدولة 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة 
و���ش��ع��ادة حممد م��ب��ارك �مل��زروع��ي 
وك��ي��ل دي�����و�ن ويل ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي 
�ل�شفري  ح���م���ودة  �ي���ه���اب  و���ش��ع��ادة 
�مل�شري �ملعني لدى �لدولة �إ�شافة 
�مل�������ش���وؤول���ني  ك���ب���ار  م����ن  ع�����دد  �إىل 
�مل�����ش��اري��ع  . وت�����ش��م  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 

�ل��دك��ت��ور زي���اد �أح��م��د ب��ه��اء �لدين 
نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �لتعاون 
�لدويل: بذلنا جهود� مكثفة على 
م���دى �ل�����ش��ه��ري��ن �الأخ���ريي���ن من 
خالل �لعمل مع �الأ�شقاء يف دولة 
�لذين  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
قائمة  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ع��ل��ى  رك����زو� 
بامل�شاريع �ل�شرورية �لتي �شي�شهم 
�أك��رب  �أو���ش��اع  حت�شني  يف  تنفيذها 
�شر�ئح ممكنة من �ل�شعب وباأ�شرع 
هنا  �الإ�����ش����ادة  و�أود  مم��ك��ن.  وق���ت 
من  مل�شناها  �لتي  �لعالية  باملهنية 
�جلانب �الإمار�تي �لذي مل يدخر 
ج��ه��د� ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م �مل��ط��ل��وب. 
�الإم��ار�ت  �أ�شقائنا يف دول��ة  ون�شكر 
�لعربية �ملتحدة على وقوفهم معنا 
�حلكومة  �شعي  ����ش��ت��م��ر�ر  ون��وؤك��د 
�مل�����ش��ري��ة ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى �الرت���ق���اء 
�ملزيد  وتنفيذ  مب�شتوى �خلدمات 
من �مل�شاريع �الإمنائية يف خمتلف 
جانبه  من  �جلمهورية”.  مناطق 
قال معايل �لدكتور �شلطان �أحمد 
�جل���اب���ر وزي�����ر دول������ة: ب���ن���اء على 
�لقيادة �حلكيمة لدولة  توجيهات 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة متت 
�لذي  �لدعم  �شبل  خمتلف  در��شة 
مي��ك��ن ت��ق��دمي��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج 
ف���وري���ة ي�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع 
�مل�����ش��ري ب��ك��اف��ة ���ش��ر�ئ��ح��ه وذل���ك 
�مل�شري  �القت�شاد  �إنعا�س  بهدف 

�ل�����ش��رف  ���ش��ب��ك��ات  ����ش��ت��ك��م��ال  �إىل 
�لقرى  من  جمموعة  يف  �ل�شحي 
مب���ا ي�����ش��ه��م يف �حل���د م���ن �ن��ت�����ش��ار 
�شحية  بيئة  وت���اأم���ني  �الأم���ر�����س 
�شيتم  �لتعليم  قطاع  ويف  للعي�س. 
100 م��در���ش��ة م��وزع��ة على  ب��ن��اء 
م�شر  جمهورية  مناطق  خمتلف 
�ل��ع��رب��ي��ة وت�����ش��م��ل �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ام 
و�مل���ه���ن���ي مب����ا ي�����ش��ه��م يف خ��ف�����س 
م�شتوى �الأمية وتخفيف �ل�شغط 
ع����ن �مل�����د�ر������س �حل���ال���ي���ة و�إع�������د�د 
�شغل  على  وق��ادرة  متمكنة  �أجيال 
مهن م�شتقبلية و�عدة. كما ت�شمل 
مزلقانا   479 �إن�شاء  �مل�شروعات 
حو�جز على تقاطعات �لطرق مع 
�ل�شكك �حلديدية وذلك لالرتقاء 
مب�شتويات �ل�شالمة �لعامة و�حلد 
من تكر�ر �حلو�دث �ملوؤ�شفة نتيجة 
ف���ق���د�ن ه����ذه �حل����و�ج����ز. وت�����ش��م 
�الأع�����م�����ال و�مل�������ش���اري���ع �مل�����ش��م��ول��ة 
باالتفاقية تقدمي �لدعم ملجموعة 
م���ن م�����ش��اري��ع وم���ب���اين وم���ر�ف���ق 
و�لكني�شة  �الأزه��ر  جامعة  من  كل 
�شيتم  كما  �مل�شرية  �الأورثوذك�شية 
يف  للم�شاهمة  با�س   600 توفري 

تاأمني خدمات �لنقل �لعام.
وبهذه �ملنا�شبة قال �لدكتور حازم 
�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لببالوي 
�مل�شري  �ل�شعب  ب��ا���ش��م  �مل�����ش��ري: 
ن��ت��ق��دم ب��ج��زي��ل �ل�����ش��ك��ر �إىل دول��ة 

حم����ال وم���ب���ن���ي���ني ت��ع��ل��ي��م��ي��ني مت 
�الخت�شا�س  جل��ه��ات  ت�شليمهما 
 55 �شعة  �أ�شا�شى  تعليم  ومدر�شة 
ف�شال بكامل �الأثاث و�لتجهيز�ت 
ثانوى  تعليم  وم��در���ش��ة  و�مل��ع��ام��ل 
باالأثاث  ف�شال   30 �شعة  �شناعى 
و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت و�مل��ع��ام��ل و�ل��ور���س. 
من  ع���دد�  �أي�شا  �مل�����ش��روع  وي�شمل 
ك�شبكة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  م�����ش��اري��ع 
لل�شرف �ل�شحي و�شبكات كهرباء 
ل���ت���زوي���د �ل���ط���اق���ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وحم���ط���ة م���ي���اه و����ش���ب���ك���ات ط���رق 
ح��دي��ث��ة م�����زودة ب���اأع���م���دة �الإن�����ارة 
�لتنقل  ح��رك��ة  �ن�شيابية  ل�شمان 
من�شية  م�شروع  وي�شمل  لل�شكان. 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  �أي�����ش��ا  ن��ا���ش��ر 
ز�ي���د �ل���ذي مت �ف��ت��ت��اح��ه م��وؤخ��ر�. 
 13 �لعمل يف ت�شييد  ب��دء  كما مت 
�أل���ف وح���دة �شكنية ه��ي ج���زء من 
م�����ش��روع �إن�����ش��اء 50 �أل����ف وح���دة 
حيث  م��ر�ح��ل  على  وذل���ك  �شكنية 
مت ب���دء �ل��ع��م��ل الإن�����ش��اء 13 �أل��ف 
�أكتوبر   6 �شكنية يف مدينة  وحدة 
ت�شتوعب ما يناهز 80 �ألف ن�شمة 
�أزمة �ل�شكن  لت�شهم بذلك يف حل 
ف�شال عن تن�شيط قطاع �لعقار�ت 
م����ن خ������الل ت�����ش��غ��ي��ل �ل�������ش���رك���ات 
�لعمال  و�مل��ق��اول��ني. وي��ق��در ع���دد 
�ل��ت��اب��ع��ني ل��ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
هذه �ملرحلة من مدينة 6 �أكتوبر 
�إ�شافة �إىل  10 �آالف عامل  بنحو 
تزويد  �شركات  من  عمال  ت�شغيل 
م���و�د �ل��ب��ن��اء م��ن ح��دي��د و��شمنت 
و�أخ�������ش���اب و���ش��ري�م��ي��ك وغ��ريه��ا 
ح��ي��ث ي�����ش��ل �إج���م���ايل ع���دد �أف����ر�د 
�الأ�شر �مل�شتفيدة من فر�س �لعمل 
�مل�شروع  ت�شييد  باأن�شطة  �ملرتبطة 
�أل����ف   120 ع���ل���ى  ي���زي���د  م����ا  �إىل 
�الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  يذكر  �شخ�س. 
ج��ان��ب  و�إىل  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
م�����ش��اري��ع �ل��دع��م �مل�����ش��م��ول��ة بهذه 
�التفاقية قدمت يف يوليو �ملا�شي 
قر�شا بقيمة 2 مليار دوالر ب�شورة 
�مل�شرف  لدى  فائدة  ب��دون  وديعة 
�مل��رك��زي �مل�����ش��ري وذل���ك يف �إط���ار 
�ل��ع��الق��ات �الأخ���وي���ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�لتي جتمع دولة �الإمار�ت �لعربية 
�لعربية  �ملتحدة بجمهورية م�شر 
وبالتعاون  باملحبة  تتميز  و�ل��ت��ي 
�لوثيق وتعزيز �ل�شر�كات �لثنائية 
يف  ي�شهم  مب��ا  �مل��ج��االت  جميع  يف 
�لبلدين  و�آم����ال  تطلعات  حتقيق 

و�ل�شعبني �ل�شقيقني. 
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اكد اأن �صعادة االإن�صان و�صحته يف مقدمة اهتمامنا

حممد بن را�شد يعتمد تطوير كورني�ش جمريا بطول 14 كم
امل�شروع ي�شمل م�شارات للجري وامل�شي ومرافق متنوعة تخدم قطاعًا عري�شًا من املجتمع

•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل م�شروع تطوير كورني�س جمري�  رئي�س جمل�س 
بامتد�د �ل�شاطئ �ملحاذي ل�شت مناطق �شكنية ويبد�أ من �ملنطقة �لو�قعة خلف 
منتجع �شاطئ دبي مارين و�شوال �إىل فندق برج �لعرب بطول 14 كيلومرت� 
ليكون بذلك �أطول كورني�س يف �الإمارة. ووجه �شموه ب�شرورة �إجناز �مل�شروع 
يف فرتة ال تتجاوز �لعام �لو�حد وربط �ملم�شى وم�شمار �جلري مع م�شروع 
قناة دبي �ملائية” وقال: هدفنا هو حتقيق �شعادة �لنا�س... ونحن حري�شون 
من  كل  وكذلك  و�ملقيم  �ملو�طن  الإ�شعاد  �لالزمة  �ملقومات  كافة  �إيجاد  على 
يحل على بالدنا �شيفا مكرما ... وم�شاريعنا �لتنموية تتكامل يف حتقيق هذ� 
�لهدف... ونحن متم�شكون باال�شتثمار يف بناء �الإن�شان و�شمان �لبيئة �ملثالية 
�لتي توفر �أف�شل م�شتويات �لعناية ب�شحته و�شالمته و�شعادته. و�أكد �شموه 
�أهمية �لريا�شة كعن�شر مهم يف بناء �ملجتمع و�شمانة �أ�شا�شية لوجود �أفر�د 
�أ�شحاء قادرين على �لعطاء قائال: وجهنا بزيادة م�شار�ت �مل�شي وم�شامري 

�خلدمات �لتي متنح زو�ر دبي و�أ�شرهم �لفر�شة كاملة لال�شتمتاع بعطالتهم 
يف ربوع �الإمارة مبا توفره من مقومات �لر�حة و�لرتفيه �لعائلي مبا يف ذلك 
متميزة.  �شياحية  ومن�شئات  و�شو�طئ  ومتنزهات  عامة  خدمية  مر�فق  من 
�مل�شروع  يحمل  و�ل��ر�ح��ة  لال�شرتخاء  جمالية  كاإ�شافة  قيمته  على  وع��الوة 
يف  �الجتماعية  �الأ�شا�شية  �لبنية  تطوير  جم��ال  يف  الإ�شهامه  خا�شة  �أهمية 
يتيحه  مب��ا  للمجتمع  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  نوعية  �شعيد  على  ال�شيما  �الإم����ارة 
�إىل جانب  و�مل�����ش��ي  ري��ا���ش��ات �جل���ري  م��ن تو�شيع لفر�س مم��ار���ش��ة  �مل�����ش��روع 
�الأن�شطة  من  وغريها  و�لتجديف  �ل�شباحة  مثل  �ملختلفة  �ملائية  �لريا�شات 
لياقتهم  وت�شاهم يف رفع م�شتوى  �الأ�شرة  �أف��ر�د  كافة  �لتي تالئم  �ل�شاطئية 
للمجتمع  �لعامة  بال�شحة  �الرتقاء  يف  مبا�شر  �إ�شهام  من  لهذ�  مبا  �لبدنية 
عرب �الهتمام باملر�فق �لتي تتيح للجمهور ممار�شة �لريا�شة ب�شتى �شورها. 
وقد ��شتمع �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي �إىل �شرح من �شعادة مطر �لطاير رئي�س جمل�س �الإد�رة و�ملدير �لتنفيذي 
لهيئة �لطرق و�ملو��شالت عن م�شروع تطوير كورني�س جمري� �لذي �شيكون 
و�ل�شياح  و�ملقيمني  وللمو�طنني  له  �ملحاذية  �ملناطق  ل�شكان  جديد�  متنف�شا 

�ملزيد  ��شتحد�ث وتطوير  و�شنعمل على  �الإم��ارة..  �أنحاء  �جلري يف خمتلف 
منها خلدمة خمتلف �ملناطق �ل�شكنية يف دبي... �أملنا �أن يبادر �لنا�س ملمار�شة 
�إىل �لطاقة  �ملفيدة للبدن و�لذهن معا.. فاالإن�شان �خلامل يفتقر  �لريا�شة 
تكتمل  ال  للم�شتقبل  �لعري�شة  وطموحاتنا  يبتكر  وال  يبدع  ال  �الإيجابية... 
�لتي  و�لبدنية  �ل�شحية  �للياقة  بكامل  �أف���ر�ده  يتمتع  �شحي  مبجتمع  �إال 
�ملتوقعة  �الأدو�ر  و�أد�ء  و�أ�شرهم  �أنف�شهم  حيال  بو�جبهم  �لقيام  من  متكنهم 
منهم جتاه جمتمعهم ووطنهم.  جاء ذلك خالل زيارة �شاحب �ل�شمو نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ملوقع م�شروع تطوير كورني�س 
جمري� ير�فقه �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دبي ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم 
دبي. ومع �كتمال عمليات �لتطوير �شيكون كورني�س جمري� �الأطول يف دبي 
ليتيح جماال �أرحب �أمام �جلمهور لال�شتمتاع وممار�شة جمموعة متنوعة من 
�الأن�شطة �ت�شاقا مع روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف 
�الإم��ار�ت و�ملقيمني على  �لكرمية الأه��ل  �جت��اه �شمان كافة معطيات �حلياة 
وتقدمي  ز�ئ��ر�  �شيفا  يق�شدها  من  بكل  �لعناية  �شبل  �أف�شل  وتوفري  �أر�شها 

على وجه �لعموم لال�شتجمام و�ل�شباحة وممار�شة �لريا�شة. و�أو�شح �شعادته 
�آخر للجري  �أمتار وم�شمار�  �إن�شاء مم�شى عر�شه خم�شة  ي�شمل  �مل�شروع  �أن 
بعر�س �أربعة �أمتار �إ�شافة �إىل ��شرت�حات ت�شم �أك�شاك جتارية و�أماكن مظللة 
للجلو�س مطلة على �ل�شاطئ ومر�فق عامة و�شحية يف حني �شيتميز �مل�شروع 
بلم�شة جمالية متميزة من خالل �الهتمام باأعمال �لزر�عة و�لت�شجري �لتي 
�شيتم تطويرها وتوزيعها ب�شكل متنا�شق عالوة على �الإ�شاءة �لتجميلية ذ�ت 

�لت�شميم �حلديث و�ملبتكر. 
�أن �مل�شروع يهدف �إىل حتويل �ل�شاطئ �لرملي �إىل مكان �أكرث حيوية  و�أف��اد 
عن طريق توفري عنا�شر جتميلية وترفيهية وخدمات عامة لزو�ر �ل�شاطئ 
من �ملقيمني و�ل�شياح �لذين يتو�فدون على �شو�طئ دبي لال�شتمتاع باجللو�س 
�لطاير  �شعادة مطر  و�أك��د  �مل�شي.   �أو  �جل��ري  ريا�شة  �أو ممار�شة  �لبحر  �إىل 
�أن مدينة دبي تعترب �لوجهة �ل�شياحية �ملف�شلة لدى �لكثري من �جلن�شيات 
على  بالعمل  �لتوجه  ج��اء  هنا  وم��ن  �لر�شمية  و�لعطل  �الإج���از�ت  يف  ال�شيما 
تنفيذ �مل�شاريع �ل�شياحية �لتي يرغب �لزو�ر بق�شدها و�ال�شتمتاع بها ولتكون 

�شاهد� على مكانة دبي �لعاملية يف �لت�شميم و�البتكار و�الإبد�ع.

حاكم عجمان ي�شتقبل حممد بن زايد 

بحث مع رئي�س الوزراء امل�صري خمتلف اأوجه التعاون بني االإمارات وم�صر و�صبل تعزيزها 

حممد بن زايد يوؤكد حر�ش رئي�ش الدولة على تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين

•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�الأعلى حاكم عجمان �شباح �م�س يف ��شرت�حة �ل�شفيا مبنطقة م�شريف 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  بعجمان 

�هلل.
�أمناء  �آل نهيان رئي�س جمل�س  �للقاء �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد  ح�شر 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�شانية ومعايل 
�ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �حمد  و�ل�شيخ 

�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار 
بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان.

جرى خالل �للقاء تبادل �الأحاديث حول عدد من �لق�شايا �لتي تت�شل 
ب�شوؤون �لوطن و�ملو�طنني وتخدم م�شرية �لتنمية �لتي يقودها ويرعاها 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

رئي�س  �لنعيمي  و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد  و�الإد�ري��ة  �ملالية  لل�شوؤون 
د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة 
�ل�شيوخ  وع��دد من  �ل�شمو حاكم عجمان  دي��و�ن �شاحب  رئي�س  �لنعيمي 

وكبار �مل�شوؤولني. 

•• ابوظبي-وام: 

�لتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س بق�شر �الإم��ار�ت �م�س معايل 
�لدكتور حازم �لببالوي رئي�س جمل�س �لوزر�ء �مل�شري �لذي يقوم بزيارة 
للبالد حاليا. ورحب �شموه يف بد�ية �للقاء برئي�س �لوزر�ء �مل�شري و�لوفد 
�ملر�فق له يف بلدهم �لثاين دولة �الإمار�ت معربا �شموه عن �شعادته بهذه 

�لزيارة لتعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�شقيقني. 
وت��ب��ادل �شمو ويل عهد �أب��وظ��ب��ي و�ل��دك��ت��ور ح���ازم �ل��ب��ب��الوي �الأح��ادي��ث 
و�أك��د�  �لبلدين  بني  �الأخوية  �لعالقات  ومتانة  قوة  عك�شت  �لتي  �لودية 
�أهمية �الرتقاء بها يف خمتلف �ملجاالت مبا يخدم م�شاحلهما �مل�شرتكة. 
ز�يد  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ذي ح�شره  �للقاء  وبحث �جلانبان خالل 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  متابعة وحر�س �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل على تعزيز هذ� �لتعاون �لثنائي و�لعمل على تطويره 

با�شتمر�ر لتحقيق م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني يف كافة �جلو�نب. 
�ىل  �شعيها  يف  �مل�شرية  �حلكومة  بجهود  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�أ�شاد 
�القت�شادية  �ملجاالت  ودعم  �مل�شري  للمجتمع  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن  �إع��ادة 
�مل�شري على جتاوز  �ل�شعب  بقدرة  �شموه عن ثقته  و�الجتماعية معربا 
و�إمي��ان��ه  م�شرف  ت��اري��خ��ي  ر�شيد  م��ن  ميلكه  مب��ا  و�لعقبات  �لتحديات 
و�آمال  �جل حتقيق تطلعات  و�لتنمية من  �لبناء  و�إمكانياته يف  بقدر�ته 
كما  �ل��ك��رمي.  و�لعي�س  �لتقدم  فيه  يحقق  �أف�شل  بغد  �مل�شري  �ل�شعب 
جرى خالل �للقاء ��شتعر��س �لتطور�ت �لتي ت�شهدها �ل�شاحة �مل�شرية 
جرى  كما  �الم��ام  �ىل  و�لتطور  �لنمو  عجلة  لدفع  �حلكومية  و�جلهود 
�مل�شرتك.  �الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  عدد  حول  �لنظر  وجهات  وتبادل 

�لتنفيذي و�شمو  �آل نهيان م�شت�شار �الأمن �لوطني نائب رئي�س �ملجل�س 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية خمتلف �أوجه �لتعاون 
بتعزيزها ودعمها يف جميع  �لكفيلة  و�ل�شبل  �الإم��ار�ت وم�شر  بني دولة 
و�أهمية بذل �جلهود يف  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  يلبي تطلعات  �ملجاالت مبا 
تنويع وتطوير �ل�شر�كات �لثنائية �لتي تخدم كافة �لقطاعات �القت�شادية 

و�ال�شتثمارية و�لتنموية.
 وجدد �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان للوفد �مل�شري وقوف دولة 
�الإم��ار�ت �ىل جانب �ل�شعب �مل�شري يف هذه �للحظات �ملهمة من تاريخ 
على  ق��ائ��م  لنهج  �م��ت��د�د  ه��ي  �ل��وق��ف��ة  ه��ذه  �ن  �ىل  �شموه  م�شر م�شري� 
�مل��ر�ح��ل و�مل��و�ق��ف �لتي م��رت على م�شر  م��ب��د�أ �الأخ���وة و�ملحبة يف كافة 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �أر�شاها  �لتى  و�خلا�شة  �ملتميزة  �لعالقات  منذ 
بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه مع �ل�شعب �مل�شري .. موؤكد� �شموه 

للمو�قف  وتقدير  �شكره  عن  �مل�شري  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أع��رب  جانبه  من 
�مل�شري وق�شاياه مثمنا  �ل�شعب  �الإم��ار�ت �ىل جانب  �لتي وقفتها دولة 
�لدور �لذي قامت به قيادة دولة �المار�ت يف مد يد �لعون و�مل�شاعدة مل�شر 
من خالل �ملبادر�ت و�مل�شاهمات �ملتعددة وهو ما يعك�س �لعالقة �الأخوية 

�ملتميزة �لتي تربط �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني. 
و�ل��رثوة  �لبرتول  وزي��ر  �إ�شماعيل  �شريف  �ملهند�س  معايل  �للقاء  ح�شر 
�أ�شامة �شالح وزير �ال�شتثمار �مل�شري ومعايل  �ملعدنية �مل�شري ومعايل 
طارق  و�ملهند�س  �مل�شري  �ملركزي  �لبنك  حمافظ  ر�م��ز  ه�شام  �لدكتور 
�ملال �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �مل�شرية �لعامة للبرتول ومعايل حممد 
بن نخرية �لظاهري �شفري �لدولة لدى جمهورية م�شر �لعربية و�شعادة 
�إىل عدد من  �إ�شافة  �لدولة  لدى  �ملعني  �مل�شري  �ل�شفري  �يهاب حمودة 

كبار �مل�شوؤولني يف �لبلدين. 

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء يف وفاة را�شد بن علي ال�شام�شي
•• دبي-وام:

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قدم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  زي��ارة �شاحب  ذلك خالل  �ل�شام�شي. جاء  بن علي  ر��شد 
�إذ  �م�س  �لعني م�شاء  �لعائلة يف منطقة ز�خر يف مدينة  �إىل منزل  �آل مكتوم  ر��شد 
و�إخو�نه يف  �ل�شام�شي  �شلطان  �لفقيد  �إىل جنل  وموؤ�شاته  �شموه �شادق عز�ئه  قدم 
رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير  �هلل  ر�جيا  علي  بن  ر��شد  �ملرحوم  و�لدهم  وف��اة 
ور�شو�نه. و�أعرب �أجنال �لفقيد وذووه عن تقديرهم �لبالغ ملو��شاة �شاحب �ل�شمو 

ما  لهم يف م�شابهم �جللل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
كان له �الأث��ر �لطيب يف نفو�شهم د�ع��ني �مل��وىل جل وعال �أن يحفظ �شموه من كل 
�لعزة  دو�م  دولتنا  وعلى  و�ل�شعادة  �ل�شحة  نعمة  قيادتنا  على  ويدمي  ومكروه  �شوء 
و�لتالحم �لوطني. ر�فق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب يف 
�لفتان مدير مكتب �شاحب  ر��شد  بن  �لفريق م�شبح  �لعز�ء معايل  و�ج��ب  تقدمي 
�ل��وزر�ء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد  �لدولة رئي�س جمل�س  �ل�شمو نائب رئي�س 
�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي و�شعادة �شعيد حميد �لطاير  �شليمان مدير عام د�ئرة 
مر��شل  �شركة  رئي�س  �حلباي  �أحمد  �هلل  عبد  و�شعادة  ميد�ن  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�لقاب�شة وعدد من �ملر�فقني. 
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•• اأبوظبي-وام:

وق���ع���ت ���ش��رك��ة �أب���وظ���ب���ي �ل��وط��ن��ي��ة 
ل���ل���ط���اق���ة ط����اق����ة �ت���ف���اق���ي���ة ت���ع���اون 
ت��ق��وم مبوجبها  �إي������و�ء  م���ر�ك���ز  م���ع 
ب��ت��ق��دمي �ل��دع��م �مل���ايل مل��ر�ك��ز �إي���و�ء 
�لن�شاء  لتاأهيل  �ملخ�ش�شة  �لثالثة 
بالب�شر  �الجت���ار  �شحايا  و�الأط��ف��ال 
وذل�����ك مل����دة ث����الث ����ش���ن���و�ت. وق���ال 
خ���ال���د �ل�����ش��ي��ع��ري ن���ائ���ب �ل��رئ��ي�����س 
و�ل�شوؤون  �ال�شرت�تيجية  للعالقات 
نتعاون  �أن  ي�شرفنا  طاقة  يف  �لعامة 
م��ع ���ش��رك��ائ��ن��ا يف ح��ك��وم��ة �الم����ار�ت 
�لذي  �الإن�شاين  �مل�شروع  ه��ذ�  لدعم 
ي��ع��د ���ش��اه��د� ع��ل��ى �جل��ه��ود �لكبرية 
�لتي تبذلها دول��ة �الم��ار�ت ملحاربة 
�الجت������ار ب��ال��ب�����ش��ر ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني 
�شارة  وقالت   . و�خل��ارج��ي  �لد�خلي 
�شهيل م��دي��رة ع��ام م��ر�ك��ز �إي���و�ء �ن 
�شيكون  م��ن قبل طاقة  �ل��دع��م  ه��ذ� 
له �أثر �إيجابي على ت�شيري �لعمل يف 
�ملر�كز كما �شيتيح �إمكانية �ال�شتفادة 
�ل�شركة  �كت�شبتها  �لتي  �خل��ربة  من 
غري م�شاركتها يف �ملبادر�ت �ملجتمعية 

يف �أنحاء �أخرى من �لعامل.
�ل��ن�����ش��اء  �إي��������و�ء  م����ر�ك����ز  �أن  ي���ذك���ر 
بالب�شر  �الجت���ار  �شحايا  و�الأط��ف��ال 
ه���ي م���ب���ادرة �ن�����ش��ان��ي��ة غ���ري ربحية 
�لهالل  هيئة  مظلة  حت��ت  تاأ�ش�شت 
و�إد�ري��ا  �الأحمر وت�شتقل عنها ماليا 
ومب��وج��ب �ل��ق��ان��ون �الحت�����ادي رق��م 

مكافحة  ب�����ش��اأن   2006 ل�شنة   51
�الجتار بالب�شر وذلك لتزويد �لن�شاء 
بالب�شر  �الجت���ار  �شحايا  و�الأط��ف��ال 
و�ال���ش��ت��غ��الل �جل��ن�����ش��ي مب���الذ �آم��ن 
�لرعاية  تقدمي  جانب  �إىل  وم��وؤق��ت 
و�الجتماعية  و�لنف�شية  �ل�شحية 
�ل���الزم���ة ل��ه��م �إ����ش���اف���ة �ىل �ل��دع��م 

�لقانوين.
و�أ�شفرت هذه �ملبادرة حتى �الآن عن 
�أب��وظ��ب��ي  يف  م��ر�ك��ز  ث��الث��ة  تاأ�شي�س 
و�ل�����ش��ارق��ة ور�أ������س �خل��ي��م��ة وم��رك��ز 
ل�شحايا �الجتار بالب�شر من �لذكور 
ب��اأب��وظ��ب��ي. وحت��ظ��ى م���ر�ك���ز �إي����و�ء 
�ل�شيخة  �شمو  م��ن  �لكبري  ب��ال��دع��م 

�الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام �ل��رئ��ي�����ش��ة �الأع��ل��ى 
رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�أر�س  ..وقد تربعت �شموها بقطعة 
و�إقامة بناء عليها ليكون مقر� ملر�كز 
�إي�����و�ء يف �أب��وظ��ب��ي. وت���اأت���ي م��ب��ادرة 
م��ر�ك��ز �إي����و�ء يف �ط���ار �ل��ت��ز�م دول��ة 
�ملتحدة مبكافحة  �لعربية  �الم��ار�ت 
جر�ئم �الجتار بالب�شر ودعم حقوق 
�لدولة  جهود  �شملت  كما  �شحاياها 
يف ه�����ذ� �الط�������ار ت��اأ���ش��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة 
بالب�شر  �الجت���ار  ملكافحة  �لوطنية 
خمتلف  م��ع  بالتن�شيق  تعمل  �ل��ت��ي 
�ل��وز�ر�ت و�ملنظمات غري �حلكومية 
مل��ك��اف��ح��ة ه���ذه �ل��ظ��اه��رة و�ل��ق�����ش��اء 
ع��ل��ي��ه��ا. وت��ت��ع��اون م��ر�ك��ز �إي�����و�ء مع 
�لعديد من �جلهات �حلكومية وغري 
�حلكومية يف �إمارة �أبوظبي من �أجل 
تاأ�شي�س نظام �شامل ملحاربة �الجتار 
�لعربية  �الم����ار�ت  دول���ة  يف  بالب�شر 
�ل�شحايا  دعم  ذلك  وي�شمل  �ملتحدة 
ت��اأه��ي��ل��ه��م وت�����ش��ه��ي��ل عملية  و�إع������ادة 

ترحيلهم ب�شكل �آمن وكرمي.

الذكرى الثالثة لوفاة ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي

حاكم راأ�ش اخليمة يح�شر 
حفل زفاف مواطن

وكالة اأنباء الإمارات تبحث التعاون مع وكالة اأنباء 
ال�شرق الأو�شط وجريدة امل�شري اليوم

•• راأ�س اخليمة-وام:

حت��ل �ل��ي��وم �الح���د �ل��ذك��رى �لثالثة 
بن  �شقر  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  لرحيل 
رحمه  �شكل  �ل��ذي  �لقا�شمي  حممد 
�ل�شيخ ز�ي���د بن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �هلل م��ع 
ث���ر�ه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�الحتاد  �أع�شاء  �ملوؤ�ش�شون  و�ل�شيوخ 
�الأوىل  �للبنة  �هلل..  توفاهم  �لذين 
مل����ي����الد وط������ن و�ن�����ط�����الق �مل�������ش���رية 
له  �ملغفور  ينتمي   . �ملظفرة لالحتاد 
�لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر  �ل�����ش��ي��خ 
بن مطر  �ل�شيخ رحمة  �إىل  ن�شبه  يف 
يف  �لقو��شم  دول���ة  موؤ�ش�س  ك��اي��د  ب��ن 
1760 ميالدي عقب  �شنة  �ملنطقة 
ت�شل�شل  ويعود  �ليعاربة  دول��ة  �نهيار 
حممد  ب��ن  �شقر   .. ي��ل��ي  ك��م��ا  ن�شبه 
بن  ب��ن �شقر  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن 
ر����ش��د ب��ن رح��م��ة ب��ن مطر ب��ن كايد 
وه���و �جل���د �الأك����رب ل��ل��ق��و����ش��م . ول��د 
�لقا�شمي رحمة �هلل يف  �ل�شيخ �شقر 
عام 1918 ميالدي يف مدينة ر�أ�س 
عربية  �إ�شالمية  ن�شاأة  ون�شاأ  �خليمة 
يف ك��ن��ف و�ل������ده �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شامل بن �شلطان �لقا�شمى �لذي كان 
حاكما لالإمارة ما بني عامي 1917 
- 1919 ميالدي و�ت�شف بالهدوء 
يف  و�ل�شجاعة  �الإر�دة  وق��وة  و�حل��ل��م 
�إب��د�ء �ل��ر�أي كما ع��رف عنه �عتز�زه 
بنو�  �لذين  �أج���د�ده  بتاريخ  �ل�شديد 
�ملنطقة  يف  عربية  بحرية  ق��وة  �أك��رب 
الأم���ت���ه  والوؤه  �أي�������ش���ا  ع���ن���ه  وع������رف 
�ل��ع��رب��ي��ة ون�����ش��رت��ه ل��ق�����ش��اي��ا �حل��ق 
و�لعدل و�ل�شالم و متتع �ل�شيخ �شقر 
م��ن��ذ والدت����ه ب��رع��اي��ة �أب���وي���ة خا�شة 
باأمور  �ملعرفة  و�أخ��ذ  �لتعلم  �أ�شا�شها 

�أ�شقائه  �لدين و�لدنيا فقد ن�شاأ بني 
وزم���الئ���ه ي��ن��ه��ل يف در����ش��ت��ه م��ع��اين 
وتعلم  �آياته  وحفظ  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن 
�ل���ق���ر�ءة و�ل��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ي��د م��ا ك��ان 
ي�شمى يف ذلك �لوقت �ملطاوعة حيث 
على  طفولته  يف  �شقر  �ل�شيخ  در���س 
يد �ملطوعة �لفا�شلة �ل�شيدة فاطمة 
زوجة حمد �لرجباين �ملعروف با�شم 
�الأويل  تعليمه  وتلقى يف  �ملغربي”.. 
ح��ف��ظ �آي������ات م���ن �ل����ق����ر�آن �ل��ك��رمي 
و�لكتابة.  �لقر�ءة  ومبادئ  و�حل�شاب 
ال  حينئذ  �شقر  �ل�����ش��ي��خ  ع��م��ر  وك���ان 
فيما  در���س  ثم  �شنو�ت  ع�شر  يتجاوز 
متخ�ش�شني  معلمني  ي��د  ع��ل��ى  ب��ع��د 
�أح�����ش��ره��م �حل��اك��م يف ت��ل��ك �ل��ف��رتة 
�أف���ر�د  لتدري�س  جن��د  م��ن  خ�شي�شا 
�لعائلة �حلاكمة يف بيت �حلاكم .. ثم 
تلقى در��شة �لعلوم �لدينية و�لعربية 
ع��ل��ى ي��د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��د �ل��ه��ا���ش��م��ي يف 
حممد  بن  علي  �ل�شيخ  ف�شيلة  بيت 
�شبه  فيها  �ل��در����ش��ة  وك��ان��ت  �ملحمود 
ن��ظ��ام��ي��ة. ع��ك��ف �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر بن 
�حلكم  توليه  منذ  �لقا�شمي  حممد 
يف �إمارة ر�أ�س �خليمه �لذي ي�شادف 
يف ي���وم �الث���ن���ني �مل���و�ف���ق 9 ف��رب�ي��ر 
قو�عد  �إر�شاء  على  ميالدي   1948
�ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة ب���ني �ل��ق��ب��ائ��ل يف 
�الإمارة وجمع �شملها و�لتاأليف بينها 
�ىل  ��شافة  متما�شكة  وحده  وجعلها 
�إم��ارت��ه وتقدمها يف �شتى  ���ش��اأن  رف��ع 
�الإجتماعيه  و  �الإقت�شاديه  �ملجاالت 
ف��ح��ق��ق��ت ر�أ��������س �خل���ي���م���ه ب��ج��ه��وده 
ت��ق��دم��ا   - �هلل  رح���م���ه   - �مل��ت��و����ش��ل��ة 
وجه  و�لتقدم.  �لعلم  رك��ب  يف  كبري� 
�لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر  �ل�����ش��ي��خ 
و�ملعرفة  �لعلم  لن�شر  �هتمامه  ج��ل 

�لتعليم  بدور  منه  �إميانا  �ملجتمع  يف 
وتكوين  و�ملجتمع  �الإن�����ش��ان  ب��ن��اء  يف 
�لوعي �لثقايف للدول ويف هذ� �ل�شدد 
فو�ئد  للتعليم  �هلل  يقول رحمه  كان 
ج��م��ة يف ح���ي���اة �الإن�������ش���ان و���ش��ع��ادت��ه 
يعرف  و�لكتابة  �لقر�ءة  طريق  فعن 
�الإن�شان �أ�شول دينه وي�شبح �الإن�شان 
و  مدركا”.  و�ع��ي��ا  مثقفا  م�شتنري� 
خالل  �لقا�شمي  �شقر  �ل�شيخ  �أدرك 
�أه��م��ي��ة  حل��ك��م��ه  �الأوىل  �ل�������ش���ن���و�ت 
�لوعي  تكوين  يف  و�مل��ع��رف��ة  �لتعليم 
�الإن�شان  �شخ�شية  وب��ن��اء  �حل�شاري 
�مل��ج��ت��م��ع ويف حت��دي��د م�����ش��ار حياة  و 
فقد  و�الإج��ت��م��اع��ي��ة  �لعملية  �ل��ف��رد 
�أمر رحمه �هلل يف �شبيل ن�شر �لتعليم 
باإن�شاء د�ئرة للمعارف ملتابعة �شوؤون 
وذل��ل  �الإم�����ارة  يف  �لعلمية  �ل��ب��ع��ث��ات 
�لعقبات �أمام �لوفود �لتعليمية �لتي 
�أج��ل  م��ن  �ل�شقيقة  �ل���دول  �أر�شلتها 
نظامية  مد�ر�س  و�فتتاح  �لعلم  ن�شر 
على �أر�س ر�أ�س �خليمه وكان ي�شجع 
�أول���ي���اء �الأم����ور ويحثهم  �ل��ط��الب و 
�ل�شيخ  و�تخذ   . �أبنائهم  تعليم  على 
منهجا  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر 
تربويا �إىل جانب �لتعليم فقد �فتتح 
عدد� من �ملد�ر�س و�أوىل �لتعليم جل 
�هتمامه وكان يكرم �ملدر�شني �لذين 
فرتتي  يف  �خليمة  ر�أ����س  �إىل  ق��دم��و 
لهم  وق���دم  و�ل�شتينات  �خلم�شينات 
على  تعينهم  �لتي  �لت�شهيالت  كافة 
�إكمال مهامهم يف تعليم �أبناء �ملنطقة 
فاأ�شبح يف ر�أ�س �خليمة ع�شر مد�ر�س 
يف عام 1960 ميالدي خم�س منها 
للبنني وخم�س للبنات.. وعمل رحمه 
يف  �لزر�عية  �ملدر�شة  �إن�شاء  على  �هلل 
�أن�شاأ  1955ثم  �شنة  يف  �ل��دق��د�ق��ه 

 1969 �مل���در����ش���ة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة ���ش��ن��ة 
�هتمامه على  ميالدي. ومل يقت�شر 
�أي�����ش��ا على  ت��رك��ز  ب��ل  �ل��ع��ام  �لتعليم 
�ل���ك���رمي للطالب  �ل���ق���ر�آن  حت��ف��ي��ظ 
كان  الأن��ه  �شو�ء  حد  على  و�لطالبات 
�إن در��شة �لقر�آن �لكرمي  يردد د�ئما 
وعلومه فيه �إر�شاد وتهذيب وتقومي 
للنف�س و�ل�شلوك و�لعمل ..�ىل جانب 
رعاية  بتوفري  �هلل  رح��م��ه  �هتمامه 
�خليمة  ر�أ����س  الأب��ن��اء  �شاملة  �شحيه 
فافتتح �مل�شت�شفى �لكويتي ويف عهده 
مت �إن�شاء ثالثة م�شت�شفيات ع�شرية 
يف �الإمارة ويف عهد �لدولة �الإحتادية 
�نطلقت عمليات �لبناء و�لتطوير يف 
�شقر  �ل�شيخ  �نتخب  �خليمة.  ر�أ����س 
م���ي���الدي   1965 ع�����ام  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
رئي�شا ملجل�س �حلكام قبل قيام �حتاد 
دولة �الإمار�ت و�شم �إمار�ت �ل�شاحل 
و����ش��ت��ط��اع خ����الل ت���روؤ����ش���ه �مل��ج��ل�����س 
حتقيق �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ن��ج��ز�ت وظ��ل 
يف ه���ذ� �مل��ن�����ش��ب �إىل ق��ي��ام �الحت���اد. 
�أخ�����و�ن�����ه ح��ك��ام  ج���ان���ب  �إىل  وع���م���ل 
�الإمار�ت على �إقامة �حتاد متما�شك 
وم���رت�ب���ط ي��ج��م��ع ���ش��م��ل �الإم������ار�ت 
يف دول������ة و�ح�������دة ت���زي���ل �حل���و�ج���ز 
وعلى  �ل���و�ح���دة  �ملنطقة  �أب��ن��اء  ب��ني 
�لتي  �جلمة  �ل�شعوبات  من  �لرغم 
�الإر�دة  �أن  �إال  �الحت��اد  قيام  و�جهت 
�لوحدوية �ل�شلبة للموؤ�ش�س �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�إخو�نه حكام �الإم��ار�ت متكنت من 
تخطي كل �لعقبات وحتقيق �الأمنية 
�لغالية ل�شعب �الإم��ار�ت حيث �شهد 
ي���وم �ل��ث��اين م��ن دي�����ش��م��رب 1971 
م��ي��الد دول���ة ح��دي��ث��ة �أ���ش��ب��ح��ت ي��وم 
يف  ع�شرة  �لثامنة  �ل��دول��ة  �إع��الن��ه��ا 

ج��ام��ع��ة �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع�����ش��و 
�لثاين و�لثالثني بعد �ملئة يف �الأمم 
10 ف��رب�ي��ر م��ن عام  �مل��ت��ح��دة. ويف 
�إم�����ارة  �ن�����ش��م��ت  م���ي���الدي   1972
ليكتمل  �الحت���اد  �إىل  �خليمة  ر�أ����س 
ك��ي��ان ���ش��ي��ا���ش��ي م��وح��د وق����وي وق��د 
كونه  �إىل  �إ�شافة  �الحت��اد  بناء  ج��اء 
�لتحديات  ملو�جهة  حتمية  ���ش��رورة 
ترجمة  �ملنطقة  ت��و�ج��ه  كانت  �لتي 
ع��م��ل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز �أو�������ش�����ر �ل��ق��رب��ى 
�الإم��ار�ت  �أبناء  بني  �لرحم  و�شالت 
ج��م��ي��ع��ا. وحت���ول���ت دول����ة �الإم������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة خ�����الل ���ش��ن��و�ت 
�إىل دول��ة  قالئل م��ن قيام �حت��اده��ا 
مو�طنوها  ينعم  م��زده��رة  ع�شرية 
�ل��ق��ي��ادة  بف�شل  و�ل���رخ���اء  ب��ال��رف��اه 
�ل�شخي و�جلهود  �حلكيمة و�لعطاء 
�ملخل�شة للموؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�إمار�تنا ك��ان ثمرة  �إن �حت��اد   . ث��ر�ه 
ج��ه��ود دوؤوب����ة ق���ام ب��ه��ا �ل�شيخ ز�ي��د 
�ملوؤ�ش�شني  �الإم���ار�ت  حكام  و�إخ��و�ن��ه 
موؤمنا  ك���ان  فاجلميع  �هلل  رح��م��ه��م 
/ب��اأن جتربتنا  ز�ي��د  �ل�شيخ  مبقولة 
�الحتادية كانت نابعة يف �ملقام �الأول 
من �لرغبة يف زيادة �أو��شر �لقربى 
�أه��ل وال  باأنهم  ومن قناعة �جلميع 
بد �أن يجتمعو� حتت قيادة و�حدة .. 
فنحن مل ي�شبق لنا جتارب �حتادية 
ولكن قربنا من بع�شنا بع�شا و�شلة 
�لرحم بيننا هي �لتي جعلتنا نوؤمن 
ب�����ش��رورة ق��ي��ام �حت����اد ب��ي��ن��ن��ا ي��ك��ون 
�للذين  و�لتمزق  �لتفتت  عو�شا عن 
منذ  �آمنا  والأننا  بيننا  �شائدين  كانا 
هذ�  وجناح  باأهمية  �الأوىل  �للحظة 
�أملنا  ب��اأن  �الآن  ن�شعر  فاإننا  �الحت��اد 

ق��د حت��ق��ق و�أ���ش��ب��ح ل��الحت��اد كيانه 
و�شمعته �ملمتازة يف �لد�خل و�خلارج 
به  تليق  �لتي  �لعاملية  �ملكانة  و�حتل 
�مل�شرية  ويكمل  �ل����دول.  م�شاف  يف 
�مل��ب��ارك��ة ب��ع��د ذل���ك ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه  �هلل  �لدولة حفظه 
حكام  �العلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو 
و�ل��ب��ن��اء  �الإجن����از  وي�شتمر  �الإم�����ار�ت 
�الإمار�ت  �لتي حققت فيها  و�لتمكني 
�إجناز�ت عديدة على جميع �الأ�شعدة 
و�لثقافية  و�الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شيا�شية 
وغ�����ريه�����ا. و�م�����ت�����از �ل�������ش���ي���خ ���ش��ق��ر 
وبعد  �حلكيمة  ب�شيا�شته  �لقا�شمى 
�مل�شتقبل  �إىل  �ل��د�ئ��م  وتطلعه  روؤي��ت��ه 
بتفاوؤل و�أمل حيث ��شتقطبت �الإمارة 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��ن��اج��ح��ة 
�لتقدم  عجلة  دف��ع  يف  �أ�شهمت  �ل��ت��ي 
وم��ن��ه��ا ���ش��ن��اع��ة �الأ���ش��م��ن��ت و�الأدوي�����ة 
و�ل�������ش���ري�م���ي���ك و�حل����دي����د وغ���ريه���ا 
تو�لت  وقد   . و�ل�شركات  �مل�شانع  من 
ن��ه�����ش��ة ر�أ��������س �خل���ي���م���ة �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
و�القت�شادية بتوجيه و�إ�شر�ف مبا�شر 
منه حيث مت �فتتاح �مل�شاريع �لكبرية 
وم��ن��ه��ا م��ط��ار ر�����س �خل��ي��م��ة �ل���دويل 
�إم���ارة  حققت  وب��ذل��ك  �شقر  وم��ي��ن��اء 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة خ���الل ���ش��ن��و�ت قالئل 
يف ع��ه��ده م��ن��ج��ز�ت ك��ب��رية و���ش��ه��دت 
�لتقدم  طريق  على  جذرية  حت��والت 
و�الزده��ار �نطلقت من و�شع خطط 
�أ�ش�س  على  �ملدينة  لتطوير  حديثة 
�ملر�فق  من  �لعديد  باإقامة  ع�شرية 
�حل��ي��وي��ة ب���االإم���ارة. وح��ق��ق��ت �إم���ارة 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة �إجن�������از�ت ح�����ش��اري��ة 
باجلهود  �مل��ي��ادي��ن  جميع  يف  �شاملة 
حممد  ب���ن  ���ش��ق��ر  لل�شيخ  �مل��خ��ل�����ش��ة 

�ل��ق��ا���ش��م��ي وت��وج��ي��ه��ات��ه �ل�����ش��دي��دة 
ب��ت�����ش��خ��ري ك���اف���ة �الإم���ك���ان���ات �مل���ادي���ة 
ل��ب��ن��اء �ل���وط���ن وخ���دم���ة �مل��و�ط��ن��ني 
و  زر�ع��ي��ة  و  �شكنية  �أر�����س  ومنحهم 
�أ�شهم  كما  مقابل  دون  م��ن  جت��اري��ة 
�مل��ح��دود  �ل���دخ���ل  ذوي  م�����ش��اع��دة  يف 
. ويف عهد  م���ن���ازل الأ���ش��ره��م  ل��ب��ن��اء 
عمليات  �نطلقت  �الحت��ادي��ة  �ل��دول��ة 
ر�أ�����س �خليمة  �ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ب��ن��اء يف 
�حلكومية  �الإد�رة  ق��و�ع��د  ب��اإر���ش��اء 
�لتنظيمية  �ملوؤ�ش�شات  وبناء  �ل�شليمة 
و�لدو�ئر  و�ملر�فق  و�الإد�ري��ة  و�ملالية 
�حلكومية �لتي تتوىل �الإ�شر�ف على 
وح��ر���س  �ل��ت��ن��م��ي��ة.  م�����ش��اري��ع  تنفيذ 
�لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر  �ل�����ش��ي��خ 

خالل  من  باملو�طنني  �اللتقاء  على 
جمل�شه �ملفتوح د�ئما �و على �لطبيعة 
وتفقد �حتياجاتهم و�الطمئنان على 
مطالبهم  �إىل  و�ال�شتماع  �أح��و�ل��ه��م 
و�حتياجاتهم من م�شاريع �خلدمات 
ك��ل ج��ه��وده منذ  وك��ر���س  مبناطقهم 
ت����وىل م��ق��ال��ي��د �حل���ك���م خل��دم��ة  �أن 
�مل����و�ط����ن����ني وحت���ق���ي���ق ط��م��وح��ات��ه��م 
ي�شودها  كرمية  حياة  يف  وتطلعاتهم 
�ال�شتقر�ر و�الأم��ان و�لرفاهية وبناء 
دول����ة ح��دي��ث��ة ي��ن��ع��م��ون ب��ظ��الل تقة 
قوية  تكون  �أن  بناتها  لها  �أر�د  �لتي 
وتبقى كذلك بف�شل جهود �خللف.. 
رح���م �هلل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حممد 

�لقا�شمي و�أ�شكنه ف�شيح جناته .

•• راأ�س اخليمة-وام:
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�أقامه  �أم�س �الول حفل �لع�شاء �لذي  �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة م�شاء 
عبد�هلل ر��شد علو�ن �حلب�شي مبنا�شبة زفاف جنله �شلطان �إىل كرمية 
حممد �شيف �شحيم �حلب�شي. كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف �شالة 
�لكورني�س لالأفر�ح يف مدينة ر�أ�س �خليمة - �ل�شيخ خالد بن �شعود بن 
ولفيف  و�ملدعوين  �لقبائل  و�أبناء  �مل�شوؤولني  وعدد من  �لقا�شمي  �شقر 
�أهازيجها  �حلربية  ف��رق  �إح��دى  وقدمت  �لعري�س.  و�أ�شدقاء  �أه��ل  من 

وفنونها و�شالتها �لرت�ثية �الإمار�تية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة . 

•• اأبوظبي -وام:

�الأو�شط  �ل�شرق  �أنباء  وكالة  �الإم��ار�ت مع  �أنباء  وكالة  بحثت 
على  بالنفع  يعود  مبا  بينهما  �لتعاون  تدعيم  �شبل  �مل�شرية 
�جل��ان��ب��ني. ج��اء ذل��ك خ��الل �الج��ت��م��اع �ل���ذي ع��ق��ده �بر�هيم 
باأبوظبي  مكتبه  يف  �الإم���ار�ت  �أن��ب��اء  وكالة  ع��ام  مدير  �لعابد 
�م�س مع �ل�شيد عزت �شعبان مدير حترير وكالة �أنباء �ل�شرق 
�الأو�شط. وناق�س �جلانبان خالل �الجتماع �شبل �ال�شتفادة من 

�إمكانيات �لوكالتني يف جمال تبادل �الخبار و�ل�شور وتدريب 
�لكو�در لدى �جلانبني يف �شوء �شعيهما ملو�كبة �لتكنولوجيا 
�حل��دي��ث��ة وم��ا تتيحه م��ن �إم��ك��ان��ي��ات وف��ر���س وذل���ك ترجمة 

للعالقات �ملتميزة بني �لبلدين �ل�شقيقني.
كما �لتقى مدير عام وكالة �أنباء �الإمار�ت مع �ل�شيد من�شور 
كامل رئي�س ق�شم �الخبار يف �شحيفة �مل�شري �ليوم حيث مت 
وتزويد  و�ل�شحيفة  �لوكالة  ب��ني  �لتعاون  �إمكانية  مناق�شة 

�مل�شري �ليوم باأخبار و�م و �شورها.

•• دبي-وام:

�أعلن مركز منوذج دبي �لتابع لالأمانة �لعامة للمجل�س 
�لتنفيذي الإمارة دبي عن �النتهاء من ��شتقبال طلبات 
حمد�ن  ب��ج��ائ��زة  �خل��ا���ش��ة  �مل�����ش��ان��دة  للفئات  �لرت�شيح 
ب���ن حم��م��د ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل���ذك���ي���ة.. ومت ����ش��ت��ق��ب��ال ع��دد 
م��ن خمتلف �جل��ه��ات �حلكومية  �ل��ط��ل��ب��ات  م��ن  ك��ب��ري 
�ل�شاعية للتحول �إىل حكومة ذكية . واليز�ل �لتقدمي 
�لهاتف  عرب  خدمة  �أف�شل  فئة  �لرئي�شية  �لفئة  على 
20 نوفمرب �لقادم لتبد�أ بذلك  �إىل  �ملحمول م�شتمر� 
�لطلبات.  وفرز  بتقييم  تخت�س  و�لتي  �لتالية  �ملرحلة 
بجائزة  للفوز  �ملر�شحة  �لطلبات  ع��ن  �مل��رك��ز  و�شيعلن 
خا�س  حفل  يف  �ل��ذك��ي��ة  للحكومة  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن 
�لقادم كما �شيتم خالل �حلفل �الإعالن  6 نوفمرب  يف 
عن �آلية �لت�شويت �الألكرتوين لتقييم �خلدمات وهي 
�خلدمات  جم��ال  يف  م��رة  الأول  ت�شتحدث  �لتي  �الآل��ي��ة 
خالل  �لفائزين  وت��ك��رمي  �الإع���الن  و�شيتم  �حلكومية 
ب��ن حممد  ح��م��د�ن  ل��ربن��ام��ج  �ل�شنوي  �ل��ت��ك��رمي  حفل 
للحكومة �لذكية يف 11 دي�شمرب �لقادم. وتعترب جائزة 
حمد�ن بن حممد للحكومة �لذكية �أول و�أرقى جائزة 
�أه��م حماور  لتكرمي �خلدمات �حلكومية يف دبي وهي 
�لذكية وقد جاء  برنامج حمد�ن بن حممد للحكومة 
بناء  يف  رئي�شة  ب�شورة  لي�شهم  �ملتكامل  �لربنامج  هذ� 
�حلكومة �لذكية وبالتايل حتويل دبي �إىل مدينة ذكية 
وتطبيق  �لعمل �حلكومي  من خالل تطوير منظومة 
�ل�شمو  لروؤية �شاحب  تنفيذ�  �لذكية  مبادرة �حلكومة 
�لدولة حفظه  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
لتوجيهات  و��شتجابة  �حلكومي  �لعمل  تطوير  يف  �هلل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�لربنامج  �لذكية. ويحظى  للحكومة  �لتحول  �هلل- يف 
مب��ت��اب��ع��ة ورع���اي���ة م��ن ق��ب��ل ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي. ويهدف مركز منوذج دبي من خالل �جلائزة 
�إم��ارة دب��ي �إىل حكومة ذكية وت�شجيع  �إىل دع��م حت��ول 
ب��ط��رق ج��وه��ري��ة ومبتكرة  �ل��ع��ام��ة  حت�شني �خل��دم��ات 
وحتفيز وتكرمي �جلهات �حلكومية �لتي حتقق حت�شنا 
ملحوظا وم�شتد�ما يف خدماتها �لعامة ومر�كز تقدمي 
��شتثنائي  كنموذج  وتظهر  �أنو�عها  مبختلف  �خلدمات 
يف هذ� �ملجال. كما يهدف �إىل ت�شليط �ل�شوء على فرق 
�لعامة  ومقدمي �خلدمة  قياد�ت  و�الأف��ر�د من  �لعمل 
وتعزيز موؤ�شر �لثقة يف �خلدمات �لعامة �لتي تقدمها 
�لر�ئدة  �ملمار�شات  �أف�شل  ون�شر  وتوثيق  دب��ي  حكومة 
ودفع  و�ال�شتفادة منه  مل�شاركتها  يف �جلهات �حلكومية 
ب��ني مقدمي �خل��دم��ات من  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون  عجلة 
�إميان  �ل�شيدة  قالت  جهتها  ومن  �ملختلفة.  �لقطاعات 
�ل�شويدي مديرة مركز منوذج دبي تاأتي جائزة حمد�ن 
�شاحب  ل��روؤي��ة  حتقيقا  �لذكية  للحكومة  حممد  ب��ن 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل 

�شمن م�شروع �حلكومة �لذكية وتقدمي كافة �خلدمات 
بتوجيهات  و�لتز�ما  �لذكية  �لهو�تف  عرب  �حلكومية 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
بالتحول  �لقا�شية  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
�إىل �حلكومة �لذكية وحتقيق �ملركز �الأول وفق تطلعات 
يف  �لعامل  �أنظار  �إليه  تتجه  مركز�  دبي  لتكون  �لقيادة 
�ملركز  يف  �لعمل  �شنو��شل  و�أ�شافت  �حلكومي.  �لعمل 
بدورها  �لتي  �خلدمية  �حلكومية  �جل��ه��ات  دع��م  على 
�الإلكرتوين  �لتحول  يف  ومتميز�  كبري�  �شوطا  قطعت 
ل��ت��ت��و�ف��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ح��ك��وم��ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل وحتقيق 
�لر�شا للمتعاملني و�شنتيح �لفر�شة للجمهور للتقييم 
�لت�شويت الأف�شل مبادرة حت�شني  باب  من خالل فتح 
يف  للم�شاركة  معينة  �آلية  وفق  دبي  حكومة  يف  خدمية 
وت�شليط  عملية تطوير وحت�شني �خلدمات �حلكومية 
�ل�شوء على ر�أي �ملتعاملني �لتي تعترب �ملوؤ�شر �حلقيقي 
لو�قع �خلدمات �لعامة ومدى �لتح�شن بها. و ت�شتمل 
ج���ائ���زة ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة على 
جمموعة من �لفئات �مل�شاندة لدعم توجهات �حلكومة 
وت�شليط  �ل��ع��ام��ة  �خل��دم��ات  مب�شتوى  �الرت���ق���اء  ن��ح��و 
�ل�شوء على �ملبادر�ت و�الأفر�د وفرق �لعمل من قياد�ت 
وجنوم �خلدمة �لعامة منها فئة �أف�شل خدمة حكومية 
مع  �شر�كة  �أف�شل  وفئة  م�شرتكة  خدمة  �أف�شل  وفئة 
لتح�شني  د�خ��ل��ي  ت��ع��اون  �أف�شل  وفئة  �خل��ا���س  �لقطاع 
�خلدمة وفئة �أف�شل �شر�كة مع �جلمهور وفئة �أف�شل 
جن��م خ��دم��ة وف��ئ��ة �أف�����ش��ل م��دي��ر م��رك��ز خ��دم��ة وفئة 
و�لفئة  �أف�شل مركز خدمة  وفئة  قائد حت�شني  �أف�شل 
�خلا�شة بالت�شويت �جلمهور وهي فئة ر�أي �جلمهور. 
خدمة  �أف�شل  فئة  وه��ي  رئي�شية  فئة  �إىل  وباالإ�شافة 
حكومية عرب �لهاتف �ملحمول وتعترب هذه �لفئة بو�بة 
�لهاتف  �أف�شل خدمة حكومية عرب  �إىل جائزة  �لعبور 
�ملحمول �لتي مت �طالقها يف مايو من عام 2013 من 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  قبل �شاحب 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل وتاأتي هذه �لفئة بالتن�شيق مع مكتب رئا�شة 
جهود  ب��ني  �ل���الزم  �لتكامل  ل�شمان  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�حلكومتني �ملحلية و�الحتادية يف هذ� �ملجال. وت�شتند 
�مل��ب��ادئ  �إىل  �جل��ائ��زة  ف��ئ��ات  جميع  يف  �لتقييم  معايري 
و�لتي  �حلكومية  للخدمات  دب��ي  من��وذج  يف  �لرئي�شية 
متخ�ش�شة  دولية  جهات  ع��دة  من  عامليا  �عتمادها  مت 
وتتو�فق مع معايري جائزة �أف�شل خدمة حكومية عرب 
عام  من  مايو  يف  �طالقها  مت  �لتي  �ملحمولة  �لهو�تف 
2013 من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم وتركز �ملعايري على �الإبد�ع وت�شجيع �الأفكار 
�جل��دي��دة و�ل��رت�ب��ط �حل��ك��وم��ي وم�����ش��ارك��ة �ملتعاملني 
و�ال���ش��ت��د�م��ة يف ممار�شات  �خل��دم��ات  وفعالية  وك��ف��اءة 
ونتائج حت�شني �خلدمات �لتي مت حتقيقها و��شتمر�رية 
�الرتقاء بها على �ملدى �لبعيد. و�شيتم حتكيم �لطلبات 
�ملنظمات  �أف�����ش��ل  م��ن  دويل  حمكمني  ف��ري��ق  قبل  م��ن 
�لعاملية يف جمال تقدمي �خلدمات يف �لقطاع �حلكومي 

و�خلا�س.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شهدت ر�أ�س �خليمة �إطالق مبادرة �شعبية وفاء 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ت��ع��اىل،  ب���اإذن �هلل،  ل��ه،  للمغفور 
�هلل،  رحمه  �ل��دول��ة،  موؤ�ش�س  نهيان،  �آل  �شلطان 
من  ق��دم  مبا  وعرفانا  ب��ذك��ر�ه  و�حتفاء  تكرميا 
�حلافلة  حياته  م�شرية  خ��الل  و�إجن���از�ت  عطاء 
و�مل�شلمني  و�ل��ع��رب  �الإم����ار�ت  ل�شالح  بالعطاء 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  حياة  وم�شرية   . و�الإن�شانية 
ز�يد ز�خرة باالجناز�ت �لوطنية و�الن�شانية ويف 
�الم��ار�ت  دول��ة  وبناء  �الحت��اد  تاأ�شي�س  مقدمها 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
تر�شيخ  على  �نعك�س  ما  وهو  ودعمها  �الحتادية 
دولة ع�شرية متطورة وباال�شافة �ىل ذلك قدم 
برنامج  مثل  للمو�طنني  م�شبوقة  خدمات غري 
�ل��ذي  �ل����زو�ج  و���ش��ن��دوق  لالإ�شكان  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�أثمر عن بناء �آالف �مل�شاكن للمو�طنني يف جميع 
�إم���ار�ت �ل��دول��ة، وبناء �آالف �الأ���ش��ر �الإم��ار�ت��ي��ة، 
وت����ق����دمي �مل�������ش���اع���د�ت و�مل�������ش���اري���ع �الإن�����ش��ان��ي��ة 
و�خلريية يف �الإمار�ت و�لوطن �لعربي و�لعامل.

وتق�شي �ملبادرة، �لتي تنطلق حتت رعاية �للو�ء 
�ل�����ش��ي��خ ط��ال��ب ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي، ق��ائ��د ع��ام 
�شرطة ر�أ�س �خليمة، بدعوة �ملو�طنني و�ملقيمني 
�ل�شيخ  �لدولة و�مل�شلمني من حمبي  �أر���س  على 
ز�يد يف �لعامل �إىل �شوم يوم تطوع، يوهب ثو�به 
لباين �الحتاد وموؤ�ش�س �لدولة، طيب �هلل ثر�ه، 
�الأول  كانون  دي�شمرب/  �لثاين ع�شر من  يوم  يف 
�لقادم، بجانب �إعد�د �أطول مائدة �إفطار جماعي 
كورني�س  �م���ت���د�د  ع��ل��ى  �ل���ع���امل،  يف  لل�شائمني 
�لقو��شم مبدينة ر�أ�س �خليمة يف �ليوم ذ�ته، عن 

روح فقيد �الإمار�ت.
وبح�شب منظمي �حلملة، كانت �ل�شارقة يف وقت 
�شابق �شهدت �أطول مائدة �إفطار يف �لعامل حتى 
�أم��ت��ار،  و4  �أل���ف  �إىل  و���ش��ل حينها  ب��ط��ول  �الآن، 
وحتقيق  �ل��رق��م،  ه��ذ�  لتجاوز  �شعيهم  موؤكدين 

طول يتفاوت بني 1200 و1500 مرت.
وق������ال خ��ل��ي��ل �جل���ه���م���اين، م���دي���ر ع�����ام ج��ل��ف��ار 
تبنت  �لتي  �خليمة،  ر�أ����س  يف  ل��الإع��الم  �لدولية 
�إن �ملبادرة تنفذ  �ملبادرة، خالل موؤمتر �شحايف: 
مائدة  وعمل  تطوعي  يوم  �شوم  من  فعالياتها، 

�الإفطار �جلماعي، �لتي ن�شعى الأن تكون �الأكرب 
�لوطني  باليوم  �لدولة  �حتفاالت  خ��الل  عامليا، 
�ل���ث���اين و�الأرب�����ع�����ني، ب���ه���دف ت��ع��زي��ز �ح��ت��ف��االت 
و�لعرفان  �لعام،  هذ�  �لوطنية  باملنا�شبة  �لوطن 
�إليه  و�شلت  ما  يف  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��دور  و�لتقدير 
�إجن����از�ت ح�شارية وتنموية  م��ن  �ل��ي��وم  �ل��دول��ة 
ومكانة �إقليمية وعاملية. �أو�شح �جلهماين، خالل 
�ل��دو�ر  �ملطعم  �أقيم يف  �ل��ذي  �ل�شحايف،  �ملوؤمتر 
�أن  �خليمة،  ر�أ���س  مدينة  يف  �لقو��شم  بكورني�س 
�ملبادرة تاأتي مبنا�شبة مرور 9 �أعو�م على رحيل 
د�ئ��رة  �لفتوى يف  �إد�رة  �أق���رت  وق��د  ز�ي��د  �ل�شيخ 
مع  يومتطوعا  �شوم  تطابق  باأبوظبي  �لق�شاء 
على  م�شدد�   ، �حلنيف  �الإ�شالمي  �ل�شرع  �أحكام 
�أن �ل�شوم )تطوعي( مبعني �أنه �ختياري ولي�س 
غري  �أو  �ل��ق��ادري��ن  لغري  فيه  �إح����ر�ج  وال  فر�شا 

�لر�غبني بال�شوم .
و�أكد �جلهماين �أن مو�طني �الإمار�ت و�ملقيمني 
على �أر�شها �لطيبة ت�شربو� قيم �لوفاء و�النتماء 
رحمه  ز�ي��د،  �ل�شيخ  و�شرية  فكر  من  و�الأ���ش��ال��ة 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي�شري  فيما  �هلل، 

�هلل،  �ل��دول��ة، حفظه  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
حمافظا  �لتاريخي،  �الإم���ار�ت  قائد  خطى  على 
�حل�شارية  �الإم����ار�ت  لر�شالة  وفيا  �لنهج  على 
و�الإن�شانية، ويبذل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
رع���اه �هلل، جهود�  دب���ي،  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
كبرية للمحافظة على م��وروث ز�ي��د وم��ا خلفه 
بها  تباهي  ح�شارية  ومكت�شبات  �إجن����از�ت  م��ن 
�الإم��ار�ت �لعامل، مع �شعي دوؤوب الإ�شافة �ملزيد 
و�القت�شادية  و�خل��دم��ي��ة  �ملدنية  �مل��ن��ج��ز�ت  م��ن 
�لز�خر، بجانب  �الإم��ار�ت  �إىل ر�شيد  و�لتنموية 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  �إخو�نهما  وع��ط��اء  دور 
�ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت، الفتا �إىل �أن �أبناء 
ر�أ�س �خليمة و�ملقيمني فيها تعلمو� من �شاحب 
ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، ثقافة �لتميز 
و�الإخال�س يف �لعمل يف �شبيل حتقيق مزيد من 
�شكره  عن  �جلهماين  و�أع���رب  و�لتقدم.  �لنجاح 
�شقر  بن  �ل�شيخ طالب  �للو�ء  لرعاية  وتقديره 

�لقا�شمي للمبادرة �ل�شعبية. 

بالتزامن مع العيد الوطني 

مبادرة �شعبية براأ�ش اخليمة ل�شوم تطوع لروح زايد حتت �شعار اهلل يرحم زايد 

طاقـــة تقــــدم دعمـــا ماديـــــا ملراكـــــز اإيـــــــواء 

مركز منوذج دبي ينهي مرحلة تقييم وفرز طلبات الرت�شح 
جلائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية 



05

اأخبـار الإمـارات
األحد  -   27  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10930
Sunday   27    October   2013  -  Issue No   10930

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�صارقة 
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�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

ال�صارقة 
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

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شرطة اأبوظبي حترز املركز الثاين باجلائزة العربية للم�شوؤولية الجتماعية 

مركز اأبوظبي لالأعمال ي�شرع بتطبيق الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي ب�شاأن مكافحة التبغ مطلع العام املقبل

�شندوق الزواج والحتاد الن�شائي ينظمان ندوة تكاليف الزواج ..بني الواقع وامل�شتقبل الداخلية تطلق جائزة حماية 
الطفل مبهرجان اأبوظبي ال�شينمائي

•• اأبوظبي -وام:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح�شلت 
�أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل���ث���اين يف 
�جل����ائ����زة �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 
�الج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ع��ن 
�ل��ع��ام ع��ل��ى �مل�شتوى  ف��ئ��ة �ل��ق��ط��اع 
�ل��ع��رب��ي وك��ان��ت ق��د ح��ق��ق��ت �ل��ع��ام 
�مل���ا����ش���ي �مل����رك����ز �ل����ث����ال����ث. وج����اء 
�الإع���������الن ع����ن حت���ق���ي���ق �ل���ق���ي���ادة 
�أبوظبي ممثلة يف  ل�شرطة  �لعامة 
ب���اإد�رة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ف��رع 
�ل�����دي�����و�ن �مل����رك����ز �ل����ث����اين خ���الل 
�شي  �أر�ب��ي��ا  حفل نظمته جمموعة 
�لفائزين  لتكرمي  ن��ت��ورك  �آر  ����س 
يف �ل�����دورة �ل�����ش��اد���ش��ة ل��ل��ج��ائ��زة يف 
ف��ن��دق �ل��ع��ن��و�ن ب��دب��ي حت��ت رعاية 

ب��ح�����ش��ول��ن��ا ع���ل���ى ه�����ذه �جل���ائ���زة 
�لعاملي لالأمم  �مليثاق  �أن  خ�شو�شا 
وهو  �جل��ائ��زة  ه��ذه  يدعم  �ملتحدة 
ما يعطي �لفائزين �عرت�فا دوليا 
�مل�شوؤولية  جم��ال  يف  مبمار�شاتهم 
�الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات وت��ع��د 
�عرت�فا بتطبيقنا للمعايري �لعاملية 
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  جم����ال  يف 
و�هتمام �ل�شرطة مبختلف �شر�ئح 
�أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  �مل��ج��ت��م��ع.  وف���ئ���ات 
�شرطة �أبوظبي متكنت خالل �أكرث 
من خم�شة عقود من م�شريتها من 
�ال�شطالع بو�جباتها �الأ�شا�شية يف 
�الأم���ن  �ل��ق��ان��ون وحت��ق��ي��ق  تطبيق 
�جتماعية  ب��ن��ي��ة  يف  و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
ع�����ش��ري��ة م��ن��ط��ل��ق��ة م����ن خ��ط��ت��ه��ا 
تت�شمن  و�ل���ت���ي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
و�لرئي�س  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  �مل��دين 
�لتنفيذي ملجوعة طري�ن �الإمار�ت 
رئ��ي�����س م���ط���ار�ت دب����ي وب��ح�����ش��ور 
ع��دد كبري م��ن م�����ش��وؤويل �جلهات 
يف  �خلا�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية 
�مل��ن��ط��ق��ة. وي���اأت���ي ح�����ش��ول �شرطة 
�أبوظبي على �ملركز �لثاين تقدير� 
مل��ب��ادر�ت��ه��ا �مل��ت��ع��ددة ومل��م��ار���ش��ات��ه��ا 
�ملجتمعية �لتي تقوم بها يف �ملجتمع 
وت��ن��اف�����س ع��ل��ى �جل��ائ��زة �أك���رث من 
100 جهة حملية وعربية. وقال 
�لظاهري  خلفان  ع��ب��د�هلل  �مل��ق��دم 
ل��دى  �ل���دي���و�ن  �إد�رة  ن��ائ��ب م��دي��ر 
ت�شلمه �جلائزة عن �لقيادة �لعامة 
ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي �إن���ن���ا ف��خ��ورون 

وقال  �ملجتمعية.  �مل�شوؤولية  مبد�أ 
بن�شر  �لتزمت  �أبوظبي  �شرطة  �إن 
وت���ط���ب���ي���ق م���ف���ه���وم �ال����ش���ت���د�م���ة 
و�رت�����ق�����ت جل���ع���ل ك�����ل ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
ملبد�أ ومعايري  و�أن�شطتها متو�فقة 
�لبيئة و�ل�شالمة و�ل�شحة �لعامة 
ك��م��ا ت��ب��ن��ت ���ش��ي��ا���ش��ات وم����ب����ادر�ت 
عديدة كمدخل لتطبيق �مل�شوؤولية 
�ملجتمعية و�أن�شاأت وحدة تنظيمية 
حت��ت  �الإد�ري  ه��ي��ك��ل��ه��ا  ����ش���م���ن 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ف��رع  م�شمى 
متخ�ش�شة  منهجية  �أع����دت  ك��م��ا 
ل���ه���ذه �ل���غ���اي���ة. وب����ني �ن ���ش��رط��ة 
مبد�أ  متطلبات  و�شمن  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية �أولت �هتماما 
ب��ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا و�أ����ش���ره���م من 
�ل�شحية  �خل��دم��ات  توفري  خ��الل 

•• اأبوظبي-وام:

�أع����ل����ن م���رك���ز �أب���وظ���ب���ي ل���الأع���م���ال 
�القت�شادية  �لتنمية  لد�ئرة  �لتابع 
�أبوظبي �إنه �شيبد�أ تطبيق �لالئحة 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة �خل���ا����ش���ة ب���ال���ق���ان���ون 
 2009 ل�شنة   15 رق��م  �الحت����ادي 
�لعام  مطلع  �لتبغ  مكافحة  ب�����ش��اأن 

�ملقبل 2014.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع تن�شيقي 
م�������ش���رتك ب����ني �ل�����د�ئ�����رة وك�����ل م��ن 
هيئة �ل�شحة �أبوظبي ود�ئرة �شوؤون 
لل�شياحة  �أبوظبي  وهيئة  �لبلديات 
و�ل��ث��ق��اف��ة مت خ��الل��ه �الت���ف���اق على 
يف  للمقاهي  �ملتبقية  �ملهلة  حتديد 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ل��ت��وف��ي��ق �أو���ش��اع��ه��ا 
�ملقبل  �ل���ع���ام  م���ن  ي��ن��اي��ر   31 ح��ت��ى 
د�ع���ي���ا �����ش���ح���اب �مل���ق���اه���ي �الط����الع 
للقانون  �لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  على 
ملمار�شة  ف��ي��ه��ا  �ل������و�ردة  و�ل�����ش��روط 

ن�شاطهم.
�أحمد طار�س �لقبي�شي مدير   و�أكد 
ب��االإن��اب��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �حل��م��اي��ة  �إد�رة 
د�ئ��رة  �إن  لالأعمال  �بوظبي  مبركز 
�لتنمية �القت�شادية �شتبد�أ بالتعاون 

و�ل�����ش��و�ب��ط �ل���و�ج���ب �الل���ت���ز�م بها 
وم��ن��ه��ا ���ش��غ��ط �ل����ه����و�ء و�ل��ت��ك��ي��ي��ف 
و�مل�������ش���اف���ات ب���ني �مل��دخ��ن��ني مب��ع��دل 
2 م���رت م���رب���ع ل��ل�����ش��خ�����س �ل���و�ح���د 
و�ل���ع���دي���د م����ن �����ش����روط �ل�����ش��الم��ة 
و�ل�����ش��و�ب��ط �خل��ا���ش��ة ب��امل��ق��اه��ي يف 
�ل���ف���ن���ادق د�ع���ي���ا �أ����ش���ح���اب �مل��ق��اه��ي 
ب�شرورة �اللتز�م مبا جاء بالالئحة 
على  �لقبي�شي  و�أك����د  ق�����ر�ر�ت.  م��ن 
����ش���رورة ع���دم ����ش��ت��ئ��ج��ار �أي م��و�ق��ع 
�إال  �ملقهى  ن�شاط  ملمار�شة  جت��اري��ة 
�ملوقع  على  �ملو�فقة  �لتاأكد من  بعد 
م��ن ق��ب��ل م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال 
بدوره  �القت�شادية.  �لتنمية  بد�ئرة 
�أكد بركان خليفة �خلليفة �مل�شت�شار 
�أب��وظ��ب��ي لالأعمال  مل��رك��ز  �ل��ق��ان��وين 
�نه وفقا للمادة 4 من قانون �إن�شاء 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية باأبوظبي 
�ل��د�ئ��رة  ف��ان   2009 2 ل�شنة  رق��م 
ه����ي �جل���ه���ة �مل��خ��ت�����ش��ة مب��م��ار���ش��ة 
�ل�������ش���الح���ي���ات �مل�����ق�����ررة ل��ل�����ش��ل��ط��ة 
�ملخت�شة يف �لقو�نني �الحتادية ذ�ت 
�ملنوط  �جلهة  لكونها  وذل��ك  �ل�شلة 
و�لتفتي�س  و�ل��رق��اب��ة  �لتنظيم  بها 
�القت�شادية  �الن�شطة  مز�ولة  على 

بتنفيذ  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ع 
�ل�شو�بط  خطة تهدف �ىل تو�شيح 
و�ل���������ش����روط �ل���������و�ردة يف �ل���ق���ان���ون 
ملمار�شة ن�شاط �ملقاهي وخا�شة �لتي 
وم��ا مياثلها حيث  �الرج��ي��ل��ة  ت��ق��دم 
�لعمل من ق�شم  مت فعليا عرب فرق 
�ملقاهي  بح�شر  بالد�ئرة  �لتفتي�س 
ل��ل��ق��ان��ون وب��ن��ود �لالئحة  �مل��خ��ال��ف��ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �إم������ارة 
�أبوظبي. و�أو�شح �ن �لالئحة حتظر 
�ملناطق  يف  �الأن�شطة  ه��ذه  ممار�شة 
ت���رخ�������س م����ن ق��ب��ل  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة وال 
�لد�ئرة �إال يف �أماكن حمددة بحيث 
�ل��ب��ن��اي��ات  ع���ن  م����رت�   150 ت��ب��ع��د 
بال�شكان  �ملاأهولة  و�الأحياء  �ل�شكنية 
و�مل������د�ر�������س و�مل�������ش���اج���د وغ����ريه����ا. 
و����ش��اف �ن��ه مت حتديد �أوق���ات عمل 
�ملقاهي من �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا 
م�شاء  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة  وحتى 
كما ن�شت �لالئحة على عدم تقدمي 
ومنتجاته  و�لتبغ  �الأرجيلة  �ملقاهي 
وحت��ظ��ر  ����ش���ن���ة   18 دون  ه����م  مل����ن 
وجودهم يف �أماكن تقدمي �الرجيلة. 
�ل���الئ���ح���ة  �إن  �ل���ق���ب���ي�������ش���ي  وذك��������ر 
�أ����ش���ارت �ىل �ل��ع��دي��د م��ن �ل�����ش��روط 

�ل��ق��ر�ر �الد�ري رقم  ب��االإم��ارة وف��ق 
�ن  و�أو�����ش����ح   .2008 ل�����ش��ن��ة   25
تطبيق �حكام قانون �لتبغ �الحتادي 
�لتنفيذية  والئ��ح��ت��ه  �ل��ذك��ر  ���ش��ال��ف 
�ل�������ش���ادرة ب���ق���ر�ر جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
و�مل��الح��ق   2013 ل�شنة   24 رق���م 
�خت�شا�س  �شمن  يدخل  به  �ملرفقة 
م���رك���ز �أب����وظ����ب����ي ل����الأع����م����ال ف��ي��م��ا 
ب�شفته  �القت�شادية  باملن�شات  يتعلق 
ممثال عن �لد�ئرة وفق قر�ر �إن�شائه 
ب��ادر  وق���د  ل�شنة2013.   73 رق���م 
عدة  بعقد  لالأعمال  �بوظبي  مركز 
�جل��ه��ات  م���ع  تن�شيقية  �ج��ت��م��اع��ات 
وتطبيق  لتنفيذ  �آلية  لو�شع  �ملعنية 
�لتنفيذية  والئحته  �لقانون  �حكام 
ب��ه��ا ومت تقدمي  �مل��رف��ق��ة  و�مل���الح���ق 
مقرتح وخطة زمنية لهذ� �ملو�شوع 
لتنفيذها  و�لتن�شيق  �لعمل  وج��اري 
وذل�����ك م���ن خ����الل �ب�����الغ ����ش��ح��اب 
بتوفيق  �بوظبي  يف  �ملقاهي  من�شاآت 
�و�شاعهم خالل �ملدة �ملقررة قانونا 
حتى يتم جتنب �لوقوع يف �ملخالفات 
وي�شار  بالقانون.  عليها  �ملن�شو�س 
على  �ملن�شو�شة  �ل��ع��ق��وب��ات  �إن  �إىل 
�ىل  ت�شل  �ل��ق��ان��ون  �ح��ك��ام  خمالفة 

�الق�����الع ع���ن���ه. و�����ش���اف �ن ���ش��ئ��ون 
�ل��ب��ل��دي��ات ق���ام���ت ب��ت��وزي��ع ن�����ش��ر�ت 
�ل��ت��وع��ي��ة و�ل��ل��وح��ات �الإر����ش���ادي���ة يف 
تو�شح  �لتجارية  و�مل��ر�ك��ز  �الأ���ش��و�ق 
�الث��������ار �ل�����ش��ل��ب��ي��ة ل���ل���ت���دخ���ني ع��ل��ى 
���ش��ح��ة �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع خ��ا���ش��ة يف 
�الم����اك����ن �مل��غ��ل��ق��ة وت���ب���ني ب��و���ش��وح 
خمالفة  �أي  على  �ملرتتبة  �لعقوبات 
ل��ه��ذ� �ل��ق��ان��ون. وذك����ر �مل���رزوق���ي يف 
�ل��د�ئ��ر قامت مبنع  �إن  �ل�شياق  ه��ذ� 
�لتدخني يف كل من �ملر�كز �لتجارية 
و�لن�شائية  �لرجالية  و�ل�شالونات 
�جل��ه��ات  م��ع  �لتن�شيق  ي��ت��م  ح��ني  يف 
�مل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ وت��ط��ب��ي��ق �ح���ك���ام 
و�أكد  �لتنفيذية.  �لقانون و�لالئحة 

ت�شل  وغ��ر�م��ة  �شنتني  مل��دة  �حلب�س 
�ىل مليون درهم وت�شاعف يف حالة 
ت��ك��ر�ر �مل��خ��ال��ف��ة وذل���ك وف���ق �ح��ك��ام 
من   16-15-  14-  13 �مل������و�د 

�لقانون. 
وق���������ال �مل����ه����ن����د�����س ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�ملرزوقي مدير �إد�رة �لبيئة و�ل�شحة 
و�ل�شالمة يف د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية 
�الإم��ارة  ببلديات  �ل��د�ئ��رة ممثلة  �إن 
يف مناطق �أبوظبي و�لعني و�ملنطقة 
�لغربية با�شرت منذ �شدور �لقانون 
 2009 ل�شنة   15 رق��م  �الحت����ادي 
ب�شاأن مكافحة �لتبغ بتنفيذ حمالت 
توعية يف �الإمارة تهدف �إىل مكافحة 
�لتبغ و�لوقاية من �لتدخني وتعزيز 

�لبلدية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  �ه��ت��م��ام  �ن 
ل��ل��ح��د م��ن ظ��اه��رة �ل��ت��دخ��ني ي��اأت��ي 
�ن���ط���الق���ا م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى دع��م 
�جل�����ه�����ود �ل����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ح��ك��وم��ة 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�ل�شحة �لعامة وتعزيز حماية �أفر�د 
�ملجتمع من �الآثار �ل�شلبية �ل�شحية 
�ملرتتبة  و�الجتماعية  و�القت�شادية 
نظيفة  بيئة  وتوفري  �لتدخني  على 
مو�شحا  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف  للعي�س 
�إطار روؤية  ياأتي يف  باأن هذ� �لتوجه 
د�ئ����رة �ل�����ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ة يف �إر���ش��اء 
يحقق  عاملية  ك��ف��اءة  ذو  بلدي  نظام 
ويعزز  �ملن�شودة  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

معايري جودة �حلياة يف �الإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ����ش���ن���دوق �ل�����زو�ج 
ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �الحت����اد 
تكاليف  بعنو�ن  ندوة  �لعام  �لن�شائي 
�ل���������زو�ج ب����ني �ل�����و�ق�����ع و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
حت����ت ����ش���ع���اري �ل����ربك����ة يف �ل��ق��ل��ي��ل 
������ش�����رورة  �ل����ط����ب����ي  و”�لفح�س 
�الحت��اد  وذل���ك على م�شرح  وق��ان��ون 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام ب��اأب��وظ��ب��ي. و�أك����دت 
����ش���ع���ادة ح��ب��ي��ب��ة �حل���و����ش���ن���ي �مل���دي���ر 
�ل���ع���ام ب���االن���اب���ة ب�����ش��ن��دوق �ل�����زو�ج 
�الم����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف 
ح���ر����س م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ن��دوق �ل�����زو�ج 
على �لتوعية �الإر�شادية الإعد�د جيل 
موؤهلة  و�أ���ش��رة  م�شوؤول  �ل�شباب  من 
مر�حل  يف  خا�شة  �ل��زوج��ي��ة  للحياة 
�ل���زو�ج �الأوىل م��ن خ��الل عقد مثل 
لل�شباب  تبني  و�ل��ت��ي  �ل��ن��دو�ت  ه��ذه 
�مل�شاوئ �لكبرية �ملرتتبة على �رتفاع 
ت��ك��ال��ي��ف �ل������زو�ج ����ش���و�ء يف �مل���ر�ح���ل 
�الوىل للزو�ج �أو يف �مل�شتقبل. وقالت 
�ل���رب�م���ج و�ل���ت���و�����ش���ل مع  ت���ن���وع  �ن 
�ل���ط���الب و�ل��ط��ال��ب��ات وب���ط���رق ع��دة 
�ل��ن��دو�ت  وتنظيم  �لعمل  ور���س  مثل 
وع���ر����س �مل�����ش��رح��ي��ات �ل���ت���ي ت��ع��رف 
ودوره���ا  �ملوؤ�ش�شة  بخدمات  �ل�شباب 
�الأن�����ش��ط��ة  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي 
�ل��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا وي��ن��ظ��م��ه��ا �ل�����ش��ن��دوق 
خ���الل �ل��ع��ام �حل����ايل �إدر�ك�����ا ل���دوره 
�الج���ت���م���اع���ي ب���اع���ت���ب���اره م��وؤ���ش�����ش��ة 
خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  ت�شعى  �جتماعية 
ب�شورة  لال�شرة  متميزة  �جتماعية 
عامة ولل�شباب ب�شورة خا�شة النهم 

�لفئة �لتي �شتبني �مل�شتقبل.
لثمرة  تتويجا  �ل��ن��دوة  ه��ذه  وتعترب 
�ل��زو�ج  �شندوق  موؤ�ش�شة  بني  تعاون 
و�الحتاد �لن�شائي باأبوظبي وتوحيد 
�أ�شيلة  ثقافة  ن�شر  �أجل  �جلهود من 
ومهمة يحتاجها �ملجتمع لبناء �أ�شرة 
تنعم  وم�شتقرة  متما�شكة  �إم��ارت��ي��ة 
بهويتها  وت��ع��ت��ز  و�ل���وئ���ام  ب��ال�����ش��ع��ادة 
�ل���وط���ن���ي���ة وع����اد�ت����ه����ا وت��ق��ال��ي��ده��ا 
�ل���ر�����ش���خ���ة �مل��ن��ب��ث��ق��ة م����ن ث��ق��اف��ت��ن��ا 

معنويا  وهما  ماديا  عبئا  ي�شكل  ب��ات 
ع��ل��ى ك��اه��ل �ل�����ش��ب��اب ووج��ه��ت دع��وة 
�إىل �الأمهات و�لفتيات ملر�عاة ظروف 
�ل�شباب وعدم �إرهاقهم ب�شبب �ملبالغة 
يف تكاليف �لزو�ج ..موؤكدة �أن تكوين 
�أ�شرة �شعيدة هو حلم كل �شاب وفتاة 
ول��ك��ن �مل��ن��غ�����ش��ات ه���ي �ل��ت��ي تعرقل 
وجود هذ� �حللم عندما تكون بد�ية 

حياة �الأ�شرة مثقلة بديون كبرية.
ك��م��ا �أو���ش��ح��ت يف �ل�����ش��ق �ل��ث��اين من 
�مل��ح��ور �الج��ت��م��اع��ي �أه��م��ي��ة �حل���و�ر 
�أ�شبحت  �الأ����ش���رة ح��ي��ث  �أف�����ر�د  ب��ني 
ومفقودة  منقطعة  �شبه  �حل��و�ر  لغة 
..م�شرية �إىل �أن �حلو�ر مبد�أ �أ�شا�شي 
وم���ه���م م���ن �أج�����ل ����ش��ت��م��ر�ر �حل��ي��اة 
�ل���زوج���ي���ة ب���ني �ل���ط���رف���ني ب�����ش��ع��ادة 
�ل�شباب  �حلو�شني  ودعت  و��شتقر�ر. 
�شندوق  م��ع  �لتو��شل  ���ش��رورة  �إىل 
�الجتماعية  �ملوؤ�ش�شات  وم��ع  �ل���زو�ج 
ي��ف�����ش��ل��وه��ا من  �أي ط��ري��ق��ة  ح�����ش��ب 
�أجل �ال�شتفادة من حمالت �لتوعية 
�لتي  �لعديدة  و�خلدمات  و�لتثقيف 
�أكدت  ..كما  �ملوؤ�ش�شات  هذه  تقدمها 
على �شرورة �أن يهتم �ل�شباب و�لبنات 
بنتيجته  و�الأخ���ذ  �لطبي  بالفح�س 
�الإم���ار�ت  جمتمع  �أن  �إىل  ..م�����ش��رية 
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ك��اف��ة و���ش��ائ��ل �لرفاهية 
وكافة �شبل �لعالج. ثم قدم �لدكتور 
حم���م���د ي���و����ش���ف �مل����ح����ور �ل�����ش��ح��ي 
باأهمية  �لتعريف  خالله  مت  و�ل���ذي 
�لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج ومبر�س 
�لفح�س  ع��ن  وحت���دث  �لثال�شيميا 
�لطبي ب��ني �ل��ق��ر�ب��ة و�ل��ور�ث��ة وعن 
دور دول��ة �الإم���ار�ت يف عالج مر�شى 
عن  يو�شف  حتدث  كما  �لثال�شيميا. 
�أوال  يف  متثلت  مهمة  مبادئ  خم�شة 
�أن �ملر�س  �أن يعرف �جلميع  �شرورة 
ل��ي�����س ع��ي��ب��ا ف��ه��و ي�����ش��ي��ب �ل�����ش��غ��ري 
و�مل�شهور  �ل��ف��ن��ان  وي�شيب  و�ل��ك��ب��ري 
�أعمى  �شخ�شا  جن��د  وق��د  و�لطبيب 
ل��ك��ن��ه ي��ح��ف��ظ م��و���ش��وع��ة م���ن �الأدب 
�لثاين ف�شرح فيه بع�س  �ملبد�أ  ..�أم��ا 
م�شببات �الأمر��س حيث �إنها تنق�شم 
�إىل �أمر��س بيئية �أو �أمر��س ور�ثية 

�ملقبلني و�ملقبالت على �لزو�ج كونهم 
تنعم  �أ���ش��ر  ل��ب��ن��اء  �لرئي�شي  �ل��د�ع��م 
�الجتماعي  و�ل��رت�ب��ط  ب��اال���ش��ت��ق��ر�ر 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف  �ل���ذي تنتهجه  و�ل����دور 
ن�����ش��ر �ل��ت��وع��ي��ة �خل��ا���ش��ة وم����ن هنا 
تثقيفية  كو�جهة  �لندوة  جاءت هذه 
تكوين  معرفة  يف  �مل�شتهدفة  للفئات 
�أ�شرة و�عية بحقوق وو�جبات �حلياة 
�الجتماعية  �لناحية  م��ن  �ل��زوج��ي��ة 
و�ل�������ش���ح���ي���ة. وت����ه����دف �ل����ن����دوة �ىل 
�ل��ت��ع��ري��ف ب����دور م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ن��دوق 
�لزو�ج �لتوعوي و�الإر�شادي يف جمال 
من  و�ل�شحي  �الجتماعي  �لتثقيف 
�أج����ل ب��ن��اء جم��ت��م��ع و�ع ي�����ش��اه��م يف 
�لتهيئة لزو�ج بال ديون و�يجاد جيل 
من  �لور�ثية  �الأم��ر����س  من  متعاف 
نحو  �ل�شندوق  ر�شالة  حتقيق  �أج��ل 
بناء �أ�شرة �إمارتية متما�شكة وم�شتقرة 
ل���دى  �ل���ت���وع���ي���ة  ن�����ش��ر  �����ش���اف���ة �ىل 
�لتباهي  مبخاطر  �مل�شتهدفة  �لفئة 
و�ل���ب���ذخ يف �مل��ه��ور وت��ك��ال��ي��ف �ل����زو�ج 
�حل��ي��اة  ع��ل��ى  �ل�شلبية  و�نعكا�شاتها 
�لوطنية  �لهوية  تعزيز  ثم  �الأ�شرية 
بعاد�ت وتقاليد  �لتعريف  من خالل 
جمتمع �المار�ت يف �العر��س قدميا 
بع�س  على  �ل�شوء  ت�شليط  وك��ذل��ك 
كالثال�شيميا.  �ل��ور�ث��ي��ة  �الأم���ر�����س 
و����ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج �ل��ن��دوة ع��ل��ى ع��دة 
ف���ق���ر�ت م��ن��ه��ا �مل���ح���ور �الج��ت��م��اع��ي 
عي�شى  حبيبة  ���ش��ع��ادة  قدمته  �ل���ذي 
على  �ل�����ش��وء  �أل��ق��ت  حيث  �حلو�شني 
ب��ه �شندوق  يقوم  �ل��ذي  �ملهم  �ل���دور 
�لزو�ج يف جمتمع �الإمار�ت عقب ذلك 
�شندوق  عن  وثائقي  فلم  عر�س  مت 
ب��ع��ن��و�ن /�آخ��ر  ث��م م�شرحية  �ل����زو�ج 
�إن��ت��اج موؤ�ش�شة �شندوق  وم��ن  ق��ر�ر/ 
�لزو�ج بالتعاون مع جمعية �ل�شارقة 
�جل����و�ل.  �مل�����ش��رح  �ل�شعبية  ل��ل��ف��ن��ون 
�حلو�شني  عي�شى  حبيبة  وت��ق��دم��ت 
�إىل  �ل�������ش���ك���ر و�ل����ت����ق����دي����ر  ب���ج���زي���ل 
تعاونه  على  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت���اد 
ركزت  ثم  �ل��ن��دوة  لهذه  و��شت�شافته 
يف ورقتها على معاناة �ل�شباب ب�شبب 
تكاليف �لزو�ج �لباهظة وعبثها مما 

�لعربية و�الإ�شالمية.
وياأتي تعاون موؤ�ش�شة �شندوق �لزو�ج 
�نطالقا  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  مع 
�ل�شيخة فاطمة بنت  من روؤي��ة �شمو 
مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�الأ����ش���ري���ة رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى 
ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة وت��اأك��ي��د� على 
ج���ه���ود ���ش��م��وه��ا �مل��ت��و����ش��ل��ة يف دع��م 
ت�شاهم  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت و�حل���م���الت 
يف ن�شر �ل��وع��ي ل��دى �مل���ر�أة و�الأ���ش��رة 
و�ملجتمع بكافة فئاته. ح�شر �لندوة 
كل من �شعادة �لدكتور حممد يو�شف 
�ل��زو�ج  �شندوق  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
م���دي���ر ك��ل��ي��ة �الم����������ار�ت ل��ل��ت��ط��وي��ر 
عي�شى  ح��ب��ي��ب��ة  و����ش���ع���ادة  �ل����رتب����وي 
�حلو�شني مدير عام �شندوق �لزو�ج 
باالإنابة وعدد من مديري �الإد�ر�ت يف 
�الحتاد �لن�شائي �لعام باالإ�شافة �إىل 
جمموعة من ممثلي و�شائل �الإعالم 
وج���م���ع ك��ب��ري م���ن ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات 
وعدد  و�ملد�ر�س  و�لكليات  �جلامعات 
�حلكومية.  �ملوؤ�ش�شات  موظفات  من 
�إدر�ك����ا  �ل���ن���دوة  ه���ذه  وي���اأت���ي تنظيم 
ل������دور م��وؤ���ش�����ش��ة ����ش���ن���دوق �ل������زو�ج 
ت�شعى  �جتماعية  موؤ�ش�شة  باعتبارها 
خالل  من  متميزة  خدمات  لتقدمي 
�لدعم �ملادي �ملتمثل يف منحة �لزو�ج 
و�ل����دع����م �ل���ت���وع���وي و�ل������ذي ب����دوره 
�الجتماعية  �لتنمية  م�شرية  يدعم 
نحو  �لر�شيدة  �لقيادة  تتبناها  �لتي 
ب���ن���اء جم��ت��م��ع م��ت��م��ا���ش��ك ل��الرت��ق��اء 
ب���االأ����ش���رة �الإم���ارت���ي���ة و�ل��ع��م��ل على 
حت��ق��ي��ق ����ش��ت��ق��ر�ره��ا و�أم���ن���ه���ا وف��ق��ا 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف بناء  ل���روؤي���ة �ل�����ش��ن��دوق 
وم�شتقرة  متما�شكة  �إمار�تية  �أ���ش��رة 
ولهذ� ت�شعى موؤ�ش�شة �شندوق �لزو�ج 
يف ت��ن��ظ��ي��م �حل����م����الت �الإع���الم���ي���ة 
�لثقافة  ن�����ش��ر  �أج����ل  و�ل�����ش��ح��ي��ة م��ن 
�الأ������ش�����ري�����ة م�����ن خ������الل جم��م��وع��ة 
م��ن �حل��ل��ق��ات �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة و�ل���ن���دو�ت 
و�ملحا�شر�ت وحتر�س على �لتو��شل 
�أولياء  يف هذه �حلمالت مع كل من 
�الأم�������ور وف���ئ���ة �ل�����ش��ب��اب و�ل��ف��ت��ي��ات 

ومن �ل�شهل �لتحكم يف �جلزء �لبيئي 
�أما �جلزء �لور�ثي فنتحكم فيه عن 
ط���ري���ق �ل��ت��ث��ق��ي��ف و�خ���ت���ي���ار ���ش��ري��ك 
�لعمر ..مو�شحا �أن معظم �لديانات 
و�حل�شار�ت منعت زو�ج �الأقارب من 
�الأم��ر����س  �إن  حيث  �الأوىل  �ل��درج��ة 
�ليوم  لغاية  وقد مت  تنتقل  �لور�ثية 
�ألف مر�س  يقارب وجود  ما  �إح�شاء 
ور�ثي. �أما �ملبد�أ �لثالث �لذي تناوله 
�أهمية  فهو  يو�شف  حممد  �لدكتور 
�لتحكم  وكيفية  �ل�شحي  �لتثقيف 
يف �الأم����ر������س ع���ن ط��ري��ق مم��ار���ش��ة 
�إن  حيث  �ل�شحي  و�ل��غ��ذ�ء  �لريا�شة 
بيئي  ج��ان��ب  فيها  �الأم���ر�����س  بع�س 

وجانب ور�ثي مثل مر�س �ل�شكري.
ويف �مل��ب��د�أ �ل��ر�ب��ع حت��دث ع��ن �أهمية 
�إىل  ..م�شري�  �ل��زو�ج  فح�س ما قبل 
�ن��ت�����ش��ار �ل��ع��دي��د م���ن �الأم����ر������س يف 
�ل��ع�����ش��ر �حل��دي��ث .. ث��م ت��ط��رق �إىل 
�ملبد�أ �الأخري وهو دور �لطب �حلديث 
يف م��ك��اف��ح��ة �الأم�����ر�������س و�ل��ق�����ش��اء 
جمتمع  �أن  ..مو�شحا  بع�شها  على 
�الإمار�ت �شابقا كان يعاين من �نت�شار 
�الأطفال  �شلل  مثل  �الأمر��س  بع�س 
و�مل��الري��ا ول��ك��ن �ل��ي��وم �أ���ش��ب��ح خاليا 
�ل��دول��ة  مت��ام��ا وه���ذ� بف�شل ج��ه��ود 
و����ش��ت��ف��ادت��ه��ا م���ن �ل��ط��ب �حل��دي��ث. 
�هتمام  يو�شف  �لدكتور حممد  و�أكد 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة �الم����ار�ت 
�لثال�شيميا  �ملتحدة مبر�س  �لعربية 
حيث �أدى ذلك �إىل قلة ن�شبة �نت�شاره 
يف جمتمع �الإمارت. عقب ذلك �شاهد 
�حل�شور فيلما للمغفور له باإذن �هلل 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�أثناء جوالته يف عام  طيب �هلل ث��ر�ه 
�شندوق  �أ�شرة  مع  وحديثه   1993
باالبتعاد  �ل�شباب  ين�شح  �لزو�ج وهو 
حفالت  يف  و�لتبذير  �الإ���ش��ر�ف  ع��ن 
�حلكيمة  بتوجيهاته  ويوؤكد  �لزفاف 
و�لبطولة م�شاعدة  �ل�شهامة  �أن من 
�الن�شان خلطيب �بنته وعدم �الإثقال 
..م�شري�  �لعديدة  �لطلبات  يف  عليه 
�ىل �أنه ال يجوز �أن ياأخذ �الأب درهما 

و�حد� من مهر �بنته.

كما  لهم  و�لتدريبية  و�لرتفيهية 
�ملعاقني  وت��دري��ب  بتاأهيل  �هتمت 
�ملجتمع  يف  ودجم��ه��م  وتوظيفهم 
وتاأهيل نزالء �ملن�شاآت �الإ�شالحية 

للمرحلة  و�إع����د�ده����م  و�ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�ل��الح��ق��ة ل��الإف��ر�ج عنهم ورع��اي��ة 
�مل�شاكل  بحل  و�اله��ت��م��ام  �أ���ش��ره��م 
�الأ�شرية وديا من �ملر�كز �ل�شرطة 

ق��ب��ل ت��ف��اق��م��ه��ا ف�����ش��ال ع��ن تنفيذ 
�الجتماعية  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد 
و�إق���ام���ة �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل�����ش��ارك��ة يف 

�الأن�شطة �الإن�شانية و�خلريية.

•• اأبوظبي-وام:

�طلقت �للجنة �لعليا حلماية �لطفل 
مركز  يف  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  يف 
وز�رة �لد�خلية حلماية �لطفل جائزة 
حماية �لطفل �شمن �لدورة �ل�شابعة 
ملهرجان �أبوظبي �ل�شينمائي �لدويل 
�ل��ث��اين  ح��ت��ى  ت�شتمر  �ل��ت��ي   2013
م���ن ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل. وق����ال �ل��ل��و�ء 
�الأم���ني  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين  ن��ا���ش��ر 
�ل���ع���ام مل��ك��ت��ب ���ش��م��و وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة 
رئي�س �للجنة �لعليا حلماية �لطفل 
�إن �مل�شاركة يف �ملهرجان تاأتي تنفيذ� 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل���ف���ري���ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جم��ل�����س �ل��������وزر�ء وزي�����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة 
وحر�س �شموه على �أن تكون �لدولة 
�إ�شعاع ح�شاري ومثاال وقدوة  مركز 
تعزيز حماية  �ملنطقة يف  حتتذى يف 
و�أم���������ن �ل���ط���ف���ل م�����ن خ������الل ك���اف���ة 
�الإجر�ء�ت �لكفيلة بتعزيز �أمن و�أمان 
جمتمعاتنا. و�أكد �أن �جلائزة موجهة 
للفن �ل�شابع حيث مت �إدر�جها �شمن 
�أبوظبي  ملهرجان  �ملعتمدة  �جل��و�ئ��ز 
�ل�شينمائي و�شتخ�ش�س الأف�شل فيلم 
يتعلق  �شيناريو حول كل ما  و�أف�شل 
بحماية و�شالمة �لطفل مو�شحا �أن 
تقدير  ر�شالة  مبثابة  تعد  �جل��ائ��زة 
تعك�س  ك��م��ا  لل�شينمائيني  م��وج��ه��ة 
�لدور �حلقيقي �لذي تلعبه �ل�شينما 
منوذجا  باعتبارهم  و�ل�شينمائيون 
ميكنه �لتو��شل بفاعلية مع �لعديد 
من �شر�ئح �ملجتمع. من جانبه ذكر 
مركز  مدير  �ل�شمري  في�شل  �ملقدم 
�أن  �لطفل  حلماية  �لد�خلية  وز�رة 
�للجنة  خ��الل  وم��ن  �لد�خلية  وز�رة 
�لعليا حلماية �لطفل تعد من �أو�ئل 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لعامل و�لتي 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف �ل�����ش��ي��ن��م��ا يف 
تعزيز �لوعي �ملجتمعي الفتا �إىل �أن 
�لوز�رة عر�شت �شابقا يف هذ� �الإطار 

ف��ي��ل��م ث��ق��ة ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��وؤمت��ر 
�لقوة �لعاملية �الفرت��شية �خلام�شة 
و�لذي ��شت�شافته �لعا�شمة �أبوظبي 
�مل�����ش��ارك��ني يف  �أن  �أخ������ري� م��و���ش��ح��ا 
عر�س  �ل��ذي  �لفيلم  تابعو�  �مل��وؤمت��ر 
�إح�����دى ح����االت ����ش��ت��غ��الل �الأط���ف���ال 
على  ت��اأك��ي��د�  �الإن���رتن���ت  �شبكة  ع��رب 
�أهمية مثل هذه �لنوعية من �الأفالم 
�لفيلم  وتناول  �لتوعية.  يف جماالت 
�مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا �الأط���ف���ال 
�ملحادثة  عندما يكونون على مو�قع 
ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة �الإن����رتن����ت م���ع �أن���ا����س 
يظنون �أنهم يعرفونهم يف حني �أنهم 
ي��رتب�����ش��ون ب��ه��م وي����ربز دور �الأه���ل 
يف ت��وف��ري �ل��وق��اي��ة �ل�����ش��روري��ة من 
�ل��وق��وع يف ب��ر�ث��ن مثل ه��ذه �مل��و�ق��ع 
�لعنكبوتية.  �ل�شبكة  على  �خل��ط��رة 
حتكيم  جل��ن��ة  ت�شكيل  مت  ق���د  وك����ان 
خ��ا���ش��ة ب���اجل���ائ���زة ب��رئ��ا���ش��ة �ل��ف��ن��ان 
�أب���و �ل��ن��ج��ا وع�شوية  �ل��ع��رب��ي خ��ال��د 
كل من �شعادة �لدكتورة منى �لبحر 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
�مل���ري رئي�شة د�ئ��رة  و���ش��ع��ادة ع��ف��اف 
�خلدمات �الجتماعية وع�شو �ملجل�س 
في�شل  و�ملقدم  بال�شارقة  �لتنفيذي 
�ل�شمري مدير مركز وز�رة �لد�خلية 
�ل�شينمائي  و�ملخرج  �لطفل  حلماية 

�الإمار�تي جمعة �ل�شهلي.

 40 باملائة ن�شبة اإجناز املرحلة الثانية من م�شروع رفع كفاءة الطريق الدائري ال�شمايل مبدينة العـني
�لعالية من حيث �لتما�شك باالإ�شافة �إىل حماية �مليل �جلانبي مبو�جهة 
�لو�دي بطبقة خر�شانية تفاديا لالجنر�فات �لتي قد يت�شبب بها جريان 
�لو�دي .. كما مت توفري عر�س منا�شب 5 �أمتار يف �أعلى �ل�شاتر بحيث 
ميكن �ملركبات ��شتخد�مه كمعرب �شو�ء ل�شيانة �خلدمات �ملمتدة على 
جانبي �لو�دي �أو للمرور على جانبي �ل�شاتر و�شوال للمناطق �لزر�عية 

و�لعزب على �جلانب �الآخر.
ويت�شمن �مل�شروع �أعمال حماية جميع �خلدمات �لتحتية �ملتقاطعة مع 
و�لري وكذلك  و�لكهرباء و�الت�شاالت  �ملاء  �ل�شاتر مثل خطوط  م�شار 
حماية قو�عد �أبر�ج �لكهرباء ذ�ت �خلطوط �لهو�ئية �لقريبة من ج�شم 

�ل�شاتر �لرت�بي.

عند �لتقاء �ل�شاتر ببطن �لو�دي.
وتبلغ �لقيمة �لتعاقدية للم�شروع - �لذي مت بدء �لعمل فيه يف �لربع 
 282 و  �أل��ف��ا  43 مليونا و699  �ملا�شي - ح��و�يل  �ل��ع��ام  �الأخ���ري م��ن 

درهما ويتم تنفيذه على 14 �شهر�.
وقال �ملهند�س �أحمد �ملزرروعي رئي�س ق�شم تنفيذ �مل�شاريع ببلدية �لعني 
�أن مرحلة حتديد م�شار و�دي �لط�وية وع�مل �شاتر تر�بي حممي بطبقة 
خر�شانية و�لذي ميثل �ملرحلة �لثانية من م�شروع رفع كفاءة �لطريق 
�لد�ئري �ل�شمايل مبدينة �لع�ني وتطوير تقاطعاته ميتد مل�شافة حو�يل 
20 كيلومرت� بدء� من ج�شر غ�شابة عند تقاطع �لد�ئري �ل�شمايل مع 

طريق �لعني دبي وحتى �جل�شر �لقائم على طريق �ملطار بالطوية.

و�أكد �ن هذ� �مل�شروع ي�شكل حاجز� يوؤمن �شالمة �ملناطق �ملحاذية ملجرى 
ت�شببها  �أ���ش��ر�ر قد  �أي��ة  �لطوية من م�شاكن وم���ز�رع وط��رق من  و�دي 
مياه �الأمطار يف هذ� �ل��و�دي و�لذي مير مبناطق حيوية مثل �لفوعة 
�ل��د�ئ��ري  �لطريق  حماية  �ىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل��ط��وي��ة  و�مل�شعودي  و�لنايفة 
�ل��و�دي من  �ل��و�دي من خالل تهذيب جمرى  مل�شار  �ملحاذي  �ل�شمايل 
�شل�شة  �الأمطار ب�شورة  �نتظام جريان مياه  �لبيئية ل�شمان  �لتاأثري�ت 

على �متد�د �ل�شاتر �لرت�بي وحتى نهاية �لو�دي يف منطقة �ملقام.
�لرت�بي  �ل�شاتر  ت�شميم  يف  �ملطلوبة  �حلماية  تاأمني  م��ر�ع��اة  مت  وق��د 
2.5 مرت يف  �أمتار يف بع�س �ملناطق �ملحددة و   3 و�ل��ذي يبلغ �رتفاعه 
�ملناطق �الأخرى وذلك من خالل ��شتخد�م �ملو�د �لرت�بية ذ�ت �جلودة 

•• العني-وام:

ك��ف��اءة  رف���ع  م�����ش��روع  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  للمرحلة  �الإج��م��ال��ي��ة  �لن�شبة  بلغت 
�لطريق �لد�ئري �ل�شمايل مبدينة �لعني وتطوير تقاطعاته ما يقارب 
�شاتر  وع�مل  �لط�وية  و�دي  م�شار  حت�ديد  �أع��م��ال  ت�شمنت  باملائة   40
تر�بي بحيث ت�شكل �مل�شافة �الإجمالية �ملنتهية من ج�شم �ل�شاتر �لرت�بي 
�مل��و����ش��ف��ات حلماية  تطبيق  م��ر�ع��اة  يت�شمن  و�ل���ذي  ك��م   10 ح���و�يل 
�خلدمات وذلك ح�شب متطلبات �لدو�ئر �خلدمية بينما بلغت م�شافة 
�حلماية �خلر�شانية حو�يل 7 ر6 كيلومرت ومت �النتهاء من حو�يل 4 
�حلماية  لتعزيز  �لالزمة  �الأفقية  �حلجرية  �لتك�شية  من  كيلومرت�ت 
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نهيان بن مبارك يوؤكد التزام دولة المارات مببادئ وقيم الأمم املتحدة لتحقيق الرفاهية يف كل انحاء العامل 

م�صيدًا بجهود القيادة احلكيمة يف تنمية املناطق اجلبلية وتنوعها الثقايف والرتاثي

نهيـــان بـــن مبــــارك يرعـــى مبـــادرة جمعيـــة ال�شحـــوح باليــــوم الدولـــي للجبــــــال

�صعارها االأ�صرة تبني وطنًا يبنيها

منظمة الأ�شرة العربية تنظم دورة متقدمة لإعداد امل�شت�شارين الأ�شريني يف نوفمرب بدبي

•• ابوظبي-وام:

�كد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان 
�لقوي  �الم��ار�ت  دول��ة  �لتز�م  �ملجتمع 
�لر�مية  �ملتحدة  �المم  وقيم  مببادئ 
�ىل حت��ق��ي��ق �ل��رف��اه��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة 
يف  �ملعي�شة  م�شتويات  ورف��ع  وحت�شني 
�لتحديات  �لعامل ومعاجلة  �نحاء  كل 
و�لتغري  �لبيئة  ق�شايا  مثل  �حلالية 
وم�����ش��ادر  �ل��ن��ف��اي��ات  و�إد�رة  �مل��ن��اخ��ي 
�ل���ط���اق���ة �مل����ت����ج����ددة و�مل����ي����اه �ل��ن��ق��ي��ة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�إ����ش���اع���ة وت��ع��زي��ز �ل�����ش��ل��م 
علي  و�حل��ف��اظ  و�لت�شامح  و�ل��ع��د�ل��ة 

كر�مة �الن�شان. 
مبنا�شبة  ملعاليه  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
ل����الأمم   68 �ل������  ب���ال���ي���وم  �الح���ت���ف���ال 
�مل���ت���ح���دة خ����الل ح��ف��ل ن��ظ��م��ه مكتب 
�الم�������ارت  دول�������ة  يف  �مل���ت���ح���دة  �المم 
ب���ف���ن���دق �ن���رتك���ون���ت���ن���ن���ت���ال �ب���وظ���ب���ي 
�لدبلوما�شي  �ل�شبك  �ع�شاء  بح�شور 

غفري  وجمع  �لدوله  ل��دى  �ملعتمدين 
توجد  ال  معاليه  وق��ال  �ملهتمني.  من 
دولة ميكن �ن تعمل منفردة بل يجب 
�ن ت���ت���ع���اون ك���ل �ل������دول خل��ل��ق ن��ظ��ام 
ب���ث روح  ي�����ش��ع��ى وي���ه���دف �ىل  ع���امل���ي 
�المل و�لتفاوؤل و�ال�شتقر�ر و�لتعاون 
ه��ذ�  يف  معاليه  و�أ����ش���ار   . و�ل��رف��اه��ي��ة 
�الطار �ىل ��شادة �المني �لعام لالأمم 
�ملا�شي  �ل�شهر  م��ون  ك��ي  ب��ان  �ملتحدة 
بدور �المار�ت وجهودها على �مل�شتوى 
�الق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل��ي يف دع���م �ل�����ش��الم 
�ملتجددة  و�لطاقة  و�لتنمية  و�الأم���ن 
�ملر�أة.  ومتكني  �الن�شانية  و�مل�شاعد�ت 
�لو�لد  له  �ملغفور  �ن  معاليه  و�أو���ش��ح 
�مل���وؤ����ش�������س �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
دور  ت��ع��زي��ز  �شيا�شة  �ر���ش��ى  ن��ه��ي��ان  �ل 
�قليميا وعامليا بحيث تلعب  �الم��ار�ت 
�مل���ج���االت  م���ن  ك��ث��ري  ح��ي��وي��ا يف  دور� 
و�ال�شتثمار  و�ل��ت��ج��ارة  �ل��ط��اق��ة  م��ث��ل 
و�القت�شادية  �الجتماعية  و�لتنمية 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  �ن  معاليه  وق���ال   .

بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل 
ب���ن ر�����ش���د �ل م��ك��ت��وم ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�لفريق  م��ن  ومبتابعة  �هلل  رع��اه  دب��ي 
�ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �ول 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد 
�ليوم  ت�شري  �مل�شلحة  للقو�ت  �الع��ل��ى 
�المم  جهود  لدعم  �لنهج  نف�س  على 
و�لتنمية  �ل�����ش��الم  ت��ع��زي��ز  �مل��ت��ح��دة يف 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي �الق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل��ي . 
ك��م��ا �����ش���اد م��ع��ال��ي��ه ب����اجن����از�ت �المم 
خا�شة  �ملختلفة  ومنظماتها  �ملتحدة 
ومكافحة  �الن�شان  يف جماالت حقوق 
�ل��ف��ق��ر و�جل�����وع و�مل���ر����س وم�����ش��اع��دة 
معاليه  و�ك��د   . و�لالجئني  �لنازحني 
�ن ال �حد ي�شتطيع �ن ينكر �ن �المم 
�مل��ت��ح��دة ع��م��ل��ت ك��ق��وة م��ه��م��ة للخري 
يف �ل��ع��امل . و�أ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه �ن دول��ة 
�المار�ت �ن�شمت �ىل �ملنظمة �لدولية 

بعد 7 �يام من �عالن قيام �الحتاد يف 
دي�شمرب 1971.. منوها �ن �المار�ت 
��شدتها  �لتي  �لن�شائح  من  ��شتفادت 
�مل��ت��ح��دة ويف  م��ن��ظ��م��ات �المم  �ل��ي��ه��ا 
نف�س �لوقت ��شبحت من �كرب �لدول 
�مل��ان��ح��ة و�ل��د�ع��م��ة ل���الأمم �مل��ت��ح��دة . 
بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  وقال معايل 
ت�شارك  �الم����ار�ت  دول���ة  �ن  نهيان  �ل 
�لبلد�ن �الخرى �لروؤية حول �شرورة 
بالتنمية  �لعاملية  �لتحديات  مقابلة 
�الق���ت�������ش���ادي���ة و�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
و�حلفاظ  �ل��دويل  و�لتعاون  و�لتعليم 
�لتفاهم  وتعزيز  �الن�شان  كر�مة  على 
�ل�����دويل . و�أو�����ش����ح م��ع��ال��ي��ه �ن ه��ذه 
من  �لعديد  وتخلق  تولد  �لتحديات 
�لفر�س و�شتوجه �لعامل �ىل �لرتكيز 
ملعاجلة �لق�شايا و�لهموم �مل�شرتكة يف 
ع��امل �ل��ي��وم . وم��ن جهته ق��ال �شعادة 
�ملتحدة  ل��الأمم  �ملقيم  �ملمثل  �غا  �شيد 
يف دول�����ة �الم�������ار�ت يف �ل��ك��ل��م��ة �ل��ت��ي 
�لقاها نيابة عن �الأم��ني �لعام لالأمم 

�ملتحدة مبنا�شبة �ن يوم �الأمم �ملتحدة 
مي���ث���ل ف���ر����ش���ة ل�����الع�����رت�ف مب���دى 
�إ�شهام هذه �ملنظمة �لقيمة يف حتقيق 
�الن  وقال  �مل�شرتك.  و�لتقدم  �ل�شالم 
حان وقت �لتفكري يف ما ميكننا �لقيام 
زي��ادة على عملنا �حل��ايل لتحقيق  به 
روؤيتنا �ملتمثلة يف �إيجاد عامل �أف�شل..

�شوريا  يف  �ل��د�ئ��ر  �لقتال  �ىل  م�شري� 
ه���و �ل��ت��ح��دي �الأم���ن���ي �الأك�����رب �ل���ذي 
نو�جهه �ليوم فقد �أ�شبح �ملاليني من 
�الأ���ش��خ��ا���س ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى موظفي 
�مل��ج��ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�الإن�����ش��اين ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �مل�����ش��اع��دة 
�حل��ي��اة.  قيد  على  لبقائهم  �ل��الزم��ة 
�مل��ت��ح��دة  �الأمم  خ�����رب�ء  �ن  و�أ�����ش����اف 
منظمة  م��ع  جنب  �إىل  جنبا  يعملون 
�حل��ائ��زة  �لكيميائية  �الأ�شلحة  حظر 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل�����ش��الم م��ن �أج��ل 
�ل�شالح  من  �شوريا  خمزونات  تدمري 
�لكيماوي.. وما زلنا منار�س �ل�شغوط 
�إىل حل دبلوما�شي  �لتو�شل  �أجل  من 

الإنهاء �ملعاناة �لتي د�مت فرتة طويلة 
ج�����د�. وق�����ال ت��و�ج��ه��ن��ا �ل���ع���دي���د من 
�إحلاحا  �أكرثها  �الإمنائية  �لتحديات 
ه��و ت��رج��م��ة م��ف��ه��وم �ال���ش��ت��د�م��ة �إىل 
و�ق����ع م��ل��م��و���س .. م�����ش��ري� �ىل جن��اح 
لالألفية يف �حلد  �الإمنائية  �الأه��د�ف 
من �لفقر مبقد�ر �لن�شف وعلينا �الآن 

ون�شوغ  �ل��زخ��م  ه��ذ�  على  نحافظ  �أن 
�ل��ق��در  بنف�س  ملهمة  �إمن��ائ��ي��ة  خ��ط��ة 
ونتو�شل   2015 عام  بعد  ما  ملرحلة 
�إىل �ت��ف��اق ب�����ش��اأن تغري �مل��ن��اخ. و����ش��ار 
ب�شاأن  �ملتحدة  �الأمم  �أع�شاء  ت��اآزر  �ىل 
م�شائل �لنز�ع �مل�شلح وحقوق �الإن�شان 
و�لبيئة و�لعديد من �لق�شايا �الأخرى 

نكون  �أن  علينا  تر�بطا  يزيد  ع��امل  يف 
�أك��رث �حت���اد�. وق��ال �ن��ه يف ي��وم �الأمم 
�مل��ت��ح��دة ن��دع��و ون��ت��ع��ه��د ب��ال��رق��ي �إىل 
هذه  عليها  تقوم  �لتي  �ملثل  م�شتوى 
�أجل حتقيق  �ملنظمة و�لعمل معا من 
بحقوق  و�لنهو�س  و�لتنمية  �ل�شالم 

�الإن�شان.

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أ�شاد 
�آل ن��ه��ي��ان وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب 
وت���ن���م���ي���ة �مل���ج���ت���م���ع رئ���ي�������س �ل��ه��ي��ئ��ة 
جمعية  مب���ادرة  لل�شياحة  �الحت��ادي��ة 
وبالتن�شيق  �لوطني  للرت�ث  �ل�شحوح 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  م��ع 
�ل��دويل  �ليوم  �حياء  مبادرة  �ملجتمع 
للجبال �لذي يو�فق �حلادي ع�شر من 
برعاية  مرحبا  ع��ام  كل  من  دي�شمرب 
�د�رة  �شموه للفعالية و�شاكر� جمل�س 
م�شيد�  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  ع��ل��ى  �جلمعية 
�حل�شرية  �لتنمية  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه 
�ل����ذي ت��ب��ذل��ه��ا �ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة يف 
دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل 
ل�شكان �جلبال و�ملناطق �جلبلية �لتي 
وحر�س  منوذجية  م��دن  �ىل  حتولت 
�جلمعية على �بر�ز فنون وثقافة �بناء 
من  �لوطني  �ل��رت�ث  وعموم  �جلبال 
خالل فعالياتها ون�شاطاتها �لد�ئمة. 
باملناطق  �الول  �اله��ت��م��ام  �ىل  و����ش��ار 
باذن  له  �ملغفور  �أواله��ا  �لتي  �جلبلية 
�هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان 
برعايته  �شمل  ح��ني  �ل��ب��اين  �ملوؤ�ش�س 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �مل��ن��اط��ق �جل��ب��ل��ي��ة وب��ق��ي��ة 
مناطق �لدولة عموما و�شمل �ملناطق 

و�ملعا�شرة  �لتنمية  متطلبات  بكافة 
ل��ل��خ��دم��ات �حل��دي��ث��ة م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات 
����ش���ح���ي���ة وت���ع���ل���ي���م���ي���ة و�ج���ت���م���اع���ي���ة 
رئي�س  م��ن  �شموه  و��شتمع  وتنموية 
�الحتفايل  برناجمها  على  �جلمعية 
باليوم �لدويل للجبال �شاكر� تن�شيق 
�جلمعية هذه �لفعالية مع �ملوؤ�ش�شات 
فعاليات  لتنظيم  �مل��ع��ن��ي��ة  و�جل���ه���ات 
مو�كبة لهذ� �ليوم �لدويل مبا يك�شف 
ج��ه��ود �الم�������ار�ت يف ت��ن��م��ي��ة �مل��ن��اط��ق 
�جلبلية و�لرث�ء �لثقايف و�الجتماعي 

و�لرت�ثي ل�شكان �جلبال .
تبذلها  �لتي  باجلهود  معاليه  و��شاد 
ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��وح ل���ل���رت�ث �ل��وط��ن��ي 
ب��اب��وظ��ب��ي يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل���رت�ث 
�ل�شعبي  �مل������وروث  و�ح���ي���اء  �ل�����ش��ع��ب��ي 
ل���دول���ة �الم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
بيئة  مقدمتها  ويف  �ملتعددة  وبيئاتها 
�لتوجيهات  ظ��ل  يف  �جلبلية  �ملنطقة 
�ل�����ش��ام��ي��ة ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
�لدولة حفظه �هلل و�خيه �لفريق �ول 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان 
ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �العلى 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ب���اح���ي���اء �ل����رت�ث 
�الندثار  �ل�شعبي و�حلفاظ عليه من 

وحتقيق تناقله بني �الجيال.

كما �كد �شموه على �لدور �لذي تقوم 
به �جلمعية يف توثيق �لرت�ث �ل�شعبي 
�لدولة  �بناء  وت��ر�ث  �ل�شحوح  لقبائل 
يف �ملناطق �جلبلية و�ل�شاحلية م�شيد� 
و�ع�شاء  لئري�س  �لتطوعي  باجلهد 
�جلمعية خالل �لع�شرين �شنة �ملا�شية 

من عمر �جلمعية .

و���ش��ك��ر �جل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ح��ر���ش��ه��ا على 
�حل���������ش����ور و�ل����ت����وث����ي����ق �الع����الم����ي 
�مل���ت���و�����ش���ل���ة يف ه���ذ�  و������ش����د�ر�ت����ه����ا 
�لندبة   ويف مقدمتها جملة   �جلانب 
و�شائط  م��ع  تفاعلها  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة 
�ل���ت���و�����ش���ل �الج���ت���م���اع���ي �����ش����و�ء� من 
خالل موقعها �اللكرتوين و�شفحتها 

يف �لفي�شبوك.
����ش��ت��ق��ب��ال معاليه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
بالعا�شمة  بق�شره  �ل��ي��وم  ظهر  بعد 
�ب��وظ��ب��ي ل�����ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل ر����ش��د بن 
�د�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شحي  لقيو�س 
ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��وح ل���ل���رت�ث �ل��وط��ن��ي 

و�ع�شاء جمل�س �الد�رة .

وقال �شعادة عبد�هلل ر��شد بن لقيو�س 
�ل�شحي رئي�س جمل�س �د�رة �جلمعية 
: ن�شكر معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
فعاليات  رع��اي��ة  بقبول  تف�شله  على 
�ليوم �لدويل للجبال مايوؤكد حر�س 
�لر�ئد  وتفاعلة  معاليه  و�هتام  ودعم 
مع مبادرت �جلمعيات م�شري� لقيو�س 

�أن �الحتفال �لذي ت�شتعد له �جلمعية 
ب���ع���د م���ه���رج���ان���ه���ا ب���ال���ي���وم �ل��وط��ن��ي 
�ل����دويل للجبال  ب��ال��ي��وم  ب��االح��ت��ف��ال 
مبدينة  حفيت  جبل  م��ن  و�شينطلق 
�لعني يهدف �ىل �يجاد �شر�كة فاعلة 
و�حلكومية  �جلامعية  �ملوؤ�ش�شات  بني 
و�ل��ع��ام��ة وج��م��ع��ي��ات �ل��ن��ف��ع �ل��ع��ام يف 

للجبال  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  حتقيق 
، و�ب���ر�ز ج��و�ن��ب �حل��ي��اة �الجتماعية 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�الق���ت�������ش���ادي���ة ل�����ش��ك��ان 
�جل���ب���ال م���ع �ل��رتك��ي��ز ب�����ش��ك��ل خ��ا���س 
على م�شاركة �ل�شباب الإنهم �شيكونون 

�لفاعلني م�شتقبال.
 و�كد �شعادة عبد�هلل ر��شد بن لقيو�س 
جمعية  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شحي 
بابوظبي  �لوطني  ل��ل��رت�ث  �ل�شحوح 
م�������ش���ي���د� ب���خ���ارط���ة ط���ري���ق م��ع��ال��ي��ه 
و�ملثقفني  �ملفكرين  دور  على  �لقادمة 
�لهوية  تر�شيخ مفاهيم  و�لفنانني يف 
للوطن  و�ل���والء  و�الإن��ت��م��اء  �لوطنية 
م��ن خ��الل �إن��ت��اج��ه��م و�إب��د�ع��ات��ه��م يف 
ظل �لتنوع �لثقايف و�حل�شاري �لذى 
لقيو�س  ب��ن  م���وؤك���د�  �ل���دول���ة  تعي�شه 
و�لفنون  للثقافة  �ل��وز�رة  �همية دعم 
وع��الق��ت��ه��ا ب��ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ب��ك��اف��ة 
متكاملة  �إ�شرت�تيجية  �إط��ار  يف  فئاته 
خ������الل �ل�����ف�����رتة �مل���ق���ب���ل���ة .ورح����ب����ت 
نهيان  �ل�شيخ  بدعوة معايل  �جلمعية 
�ملبدعني  م��ن  �حل�شور  كلمته  خ��الل 
�الأدبية  �الأعمال  و�أ�شحاب  و�ملثقفني 
�الأطفال  على  �لرتكيز  على  و�لفنية 
و�ل�����ش��ب��اب و�مل�������ر�أة م��ط��ال��ب��ا �جل��م��ي��ع 
ب��اإت��اح��ة �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��م��ر�أة ك���ي ت��دل��و 

ِبدلوها يف جمال �لفكر و�لفن.

تنظم منظمة �الأ�شرة �لعربية �لتي 
ت��ع��م��ل حت��ت م��ظ��ل��ة ج��ام��ع��ة �ل���دول 
�مل��ت��ح��دة  �الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
متخ�ش�شة  دب��ي  يف  متقدمة  دورة 
يف �إعد�د �مل�شت�شارين �الأ�شريني من 
بناء  الإت��ق��ان  م��ه��ار�ت  �أج���ل تكري�س 
�أ�شرة فاعلة ومتفاعلة تزد�د متا�شكاً 
خالل  متكامل  جمتمع  بناء  تدعم 
�ل��ف��رتة م��ن �ل��ث��ال��ث وح��ت��ى �ل�شابع 

من �شهر نوفمرب �لقادم.
وقال �شعادة جمال عبيد �لبح رئي�س 
�الأ���ش��رة   : �لعربية  �الأ���ش��رة  منظمة 
هل �خللّية �الأوىل يف �ملجتمع، وهي 
�الأ����ش���ا����س يف ب���ن���اء جم��ت��م��ع ���ش��ال��ح 
�أم���ة من  ���ش��اأن  يعلو  وم��ت��ك��ام��ل وال 
م��رت�ب��ط  �أ����ش���ري  ب��ب��ن��اء  �إال  �الأمم 
ي���رق���ى وط�����ٌن من  م��ت��م��ا���ش��ك، وال 
�الأوطان �إال بعلو �الأ�شرة و�رتقائها، 
�لع�ربية  �الأ�ش�رة  من�ظمة  يف  والأننا 
ندرك تلك �لقيم �لتي تر�شم مالمح 
�لفاعلة  �الأ�شرة  خالل  من  �ملجتمع 
مند  �أن  �رت���اأي���ن���ا  �ل���وط���ن  ب���ن���اء  يف 
ج�شور �لتو��شل بني �الأ�شر �ملو�طنة 
و�ملقيمة فوق ثرى �الإمار�ت �لعاطر 
�الجتماعية  �للبنات  تلك  لنك�شب 
مهار�ت �لتعلم و�لتدريب و�لتطوير 
�الأ�����ش����ري ك���ي ت������زد�د �الأ�����ش����رة ق��وة 

�الأم���ر  وحت�شيناً  ووع��ي��اً  ومت��ا���ش��ك��اً 
تر�بط  على  �إي��ج��اب��اً  ينعك�س  �ل���ذي 
حفاظا  وتالحمها  �لوطنية  �لهوية 

على مقدر�ت �الأمة ومكت�شباتها.
�للجنة  �جتماع  بعد  �ل��ب��ح  و�أ���ش��اف 
�ملنظمة للدورة �إننا كمنظمة نحتفي 
باالأ�شرة �لعربية عرب هذه �لدورة يف 
تتجاوز  كي  بنائها  يف  ومن�شي  دب��ي 
ت�شع  ح��ل��ول  �إىل  �ل��و�ق��ع  م�شكالت 
�أك���رث بناء  �الأ���ش��ري يف بيئة  �ل��ب��ن��اء 
�مل�شت�شار  �إع���د�د  دورة  و�أن  و�نتماء، 
بال�شاأن  مهتم  لكل  �شتقدم  �الأ�شري 
�الأ����ش���ري م��ه��ار�ت ك��ث��رية ت�شعه يف 
ق��ل��ب �الأ����ش���رة م��وج��ه��اً وم�����ش��ت�����ش��ار�ً 

حلياة ت�شمو باالأ�شرة �لعربية.
�لبح  ���ش��ع��ادة ج��م��ال عبيد  و�أ����ش���اف 

�لعربية  �الأ���ش��رة  منظمة  يف  �إن��ن��ا   :
نفخر باإطالق هذه �لدورة �الأ�شرية 
حت���ت ���ش��ع��ار �الأ�����ش����رة ت��ب��ن��ي وط��ن��اً 
ت�شتحق  �لعربية  ف��االأ���ش��رة  يبنيها 
و�ح���دة  م�شافة  ع��ل��ى  ن��ك��ون  �أن  م��ن��ا 
و�لبناء  و�ل��وه��ج  �الأل���ق  وب��ني  بينها 
و�ل���ن���م���اء، ع��ل��م��اً ب����اأن ه����ذه �ل����دورة 
ي�������ش���ارك يف ت��ق��دمي��ه��ا ك��وك��ب��ة من 
�خلرب�ء و�ملخت�شني ويف مقدمتهم: 
�الأ�شتاذ  �الأ���ش��ري  و�مل�شت�شار  �مل��درب 
�ل��ف��وز�ن  عبد �هلل حممد  �ل��دك��ت��ور 
مركز  وعميد  �الجتماع  علم  �أ�شتاذ 
باململكة  ح��ائ��ل  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ب��ح��وث 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة ، و�مل�����ش��ت�����ش��ار 
و�مل��درب �ل��دويل �لدكتور �شالح بن 
مكية  و�لدكتور  �ل�شحيباين،  حمد 

ج��م��ع��ة �أ����ش���ت���اذة �الإر�����ش����اد و�ل��ع��الج 
و�ملدرب  �ل�شارقة،  بجامعة  �الأ�شري 
�شعيد  �الأ����ش���ري  �مل�شت�شار  �ل����دويل 
�لطنيجي، و�ملدرب �مل�شت�شار �لدويل 
و�الأخ�شائي  دردي��ر  �شالح  �لدكتور 
حممد  �الأ�شري  و�مل�شت�شار  �لنف�شي 

عازب.
و�أو����ش���ح���ت �الإع���الم���ي���ة ن��اه��د بنت 
�ل��دورة:  تنظيم  على  �مل�شرفة  �أن��ور 
ت�شكلت  �لعربية  �الأ�شرة  منظمة  �إن 
وغري  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  ب���اإد�رة 
�حل���ك���وم���ي���ة �مل����ع����رتف ب���ه���ا و�ل���ت���ي 
بها  و�لنهو�س  �الأ�شر  لرعاية  تعمل 
يف �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي، وق���د �ع��رتف��ت 
ب����ه����ا ج����ام����ع����ة �ل����������دول �ل���ع���رب���ي���ة، 
ب�شاأنها  �جل��ام��ع��ة  جمل�س  و�أ����ش���در 
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�شبتمرب1978م، �أكد على �شرورة 
يف  و�ال���ش��رت�ك  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون 
�ج��ت��م��اع��ات و�أع���م���ال �مل��ن��ظ��م��ة، كما 
دع���ت �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة �إىل �مل��ب��ادرة 
باالن�شمام �إليها، وهذ� �ملوقف يعرّب 
وتثمني  للمنظمة  �شريح  دع��م  عن 
ل���دوره���ا �ل���ه���ام يف خ��دم��ة �الأ����ش���رة 
�الأم��ة على  ق��در�ت  �لعربية وتعزيز 
مو�جهة حتديات �حلد�ثة و�لتطور، 
�لتمثيل  يف  باحلق  �ملنظمة  وتتمتع 
ووك���االت���ه���ا  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  ل�����دى 
�لدويل  �الحتاد  ولدى  �ملتخ�ش�شة، 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ائ��ل��ي��ة و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لدولية �الأخرى �لتي تتفق �أهد�فها 

و�أهد�ف �الأمة �لعربية.
كما �أكدت �الإعالمية ناهد بنت �أنور 
�ملنظمة  �لتزمت  �لتي  �لر�شالة  �إن 
�الت�����ش��ال  وث��ي��ق  تت�شل  بتحقيقها 
�إىل  �لعربية يف �شعيها  �الأم��ة  باآمال 
م���زي���د م���ن �ل���ت���الح���م و�ل��ت�����ش��ام��ن 
و�ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك، وح��ر���ش��ت على 
�إبر�ز ذلك من خالل �الأهد�ف �لتي 
على  تن�ّس  و�لتي  لنف�شها،  ر�شمتها 
رعاية �الأ�شرة �لعربية و�لنهو�س بها 
بوظائفها  �لقيام  م��ن  تتمكن  حتى 
و�لثقافية  و�الجتماعية  �لرتبوية 

و�القت�شادية، و�إيجاد �شيا�شة عائلية 
قطر  لكل  �ل��ن��م��ّو  متطلبات  ح�شب 
�لعربية  �ل��وح��دة  �ط���ار  ع��رب��ي، ويف 
وت���اأك���ي���د م��ك��ان��ة �الأ�����ش����رة �ل��ع��رب��ي��ة 
ومتثيل  خ�شو�شيتها  عن  و�لتعبري 
و�إب��ر�ز حقوقها وم�شاحلها  �الأ�شرة 
�ملوؤ�ش�شات  و�آمالها لدى  وحاجياتها 
�ل��ق��وم��ي��ة و�ل���دول���ي���ة ودع�����م �شلة 

�لتعاون بني �الأ�شر.
و�أ����ش���اف���ت م�����ش��رف��ة �ل�������دورة :�إن���ن���ا 
وب��د�ف��ع  خمل�س  جهد  بكل  ن��ح��اول 
م����ن �إمي���ان���ن���ا ب������اأن �مل����ت����درب ي��ج��ب 
�ل��ت��دري��ب  ل��ت��ل��ق��ي  ي���ك���ون م��ه��ي��اأ  �أن 
يلّبي  م��ا  م��ع  ويتناغم  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا 
ولذلك  للمتدرب،  �ملنا�شب  �ل��وق��ت 
�شتعقد  �أن���ه���ا  ت��ع��ل��ن  �مل��ن��ظ��م��ة  ف�����اإن 
�لتدريب يف فندق  دورت��ني يف قاعة 
 3 جلوريا بدبي يف �لفرتة من يوم 

7 نوفمرب على �لنحو  �إىل  نوفمرب 
�الأوىل  �ل��دورة  �شتقام  �لتايل، حيث 
وحتى  �شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من 
 25 بو�قع  ظهر�  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة 
�لثانية  و�ل�����دورة  ت��دري��ب��ي��ة،  ���ش��اع��ة 
وحتى  ع�شر�  �لر�بعة  �ل�شاعة  م��ن 
 25 م�شاء مبعّدل  �لتا�شعة  �ل�شاعة 

�شاعة تدريبية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور ع��م��ار 
ل��ل��دورة  �الد�ري  �ملن�شق  ح�شن  ب��ن 
ب��ق��ول��ه  �ن دول���ة �الم����ار�ت حتر�س 
على دعم �ي نرب��س ي�شع يف حنايا 
�الأ�شرة �لعربية لتكون �أنقى ح�شور�ً 
و�زهى متا�شكاً ووحدة، لذ� حر�شت 
تطلق  �أن  �لعربية  �الأ���ش��رة  منظمة 
و�لتوجيهية  �لتوعوية  �ل��دورة  هذه 
���ش��ع��ي��ا ل���ت���ع���زي���ز م�����ه�����ار�ت �مل���ر����ش���د 
�الأ���ش��ري ك��ي ي��رثي �الأ���ش��رة وينمي 

م��د�رك��ه��ا وي��زي��د م��ن وع��ي��ه��ا ح��ول 
�أهمية �الأ�شرة يف بناء �لوطن وعلو 
���ش��اأن��ه، و�أ���ش��اف د. ع��م��ار ب��ن ح�شن 
بقوله �إننا نحاول بكل جهد خمل�س 
وب���د�ف���ع م��ن �إمي��ان��ن��ا ب����اأن �مل��ت��درب 
يجب �أن يكون مهياأ لتلقي �لتدريب 
يلّبي  م��ا  م��ع  ويتناغم  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا 
ولذلك  للمتدرب،  �ملنا�شب  �ل��وق��ت 
�شتعقد  �أن���ه���ا  ت��ع��ل��ن  �مل��ن��ظ��م��ة  ف�����اإن 
�ل���ف���رتة من  �ل����دورت����ان يف دب����ي يف 
يوم 3 نوفمرب �إىل 7 نوفمرب على 
�ل��دورة  �شتقام  حيث  �لتايل،  �لنحو 
�لثامنة �شباحا  �ل�شاعة  �الأوىل من 
وحتى �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� بو�قع 
25 �شاعة تدريبية، و�لدورة �لثانية 
وحتى  ع�شر�  �لر�بعة  �ل�شاعة  م��ن 
 25 م�شاء مبعّدل  �لتا�شعة  �ل�شاعة 

�شاعة تدريبية.

•• دبي-وام:

�أعلن مركز ر��شد للمعاقني بدبي عن �أ�شماء �لفائزين بجائزة �ل�شيخ ر��شد 
للدر��شات �الإن�شانية �لثانية ع�شرة 2013. و فاز د. �شيف �جلابري مدير 
�خل��ريي  و�لعمل  �الإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  ب��د�ئ��رة  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  �إد�رة 
بدبي عن بحثه بعنو�ن: تقييم وتاأهيل مر�كز �ملعاقني يف �الإمار�ت يف �شوء 
متغري�ت �حلكومة �لذكية كما فاز �ملوقع �الإلكرتوين جلريدة �لبيان �شمن 
حمور �ملوؤ�ش�شة �ل�شحفية �لد�عمة للمعاقني وق�شاياهم وكذلك تلفزيون 
نور دبي و�شبكة �الإذ�عة �لعربية و�شحيفة �الإمار�ت �ليوم وجملة �شيدتي كما 
فاز مركز م�شاعر بجائزة �ل�شيخ ر��شد للدر��شات عن فئة �ملركز �الإن�شاين. 
من جهة �أخرى �أعلنت �جلائزة عن فعاليات منتدى ر��شد �الإن�شاين �لثاين 

للدر��شات  ر��شد  �ل�شيخ  جلائزة  �خلتامي  �حلفل  مع  متز�منا  يقام  �ل��ذي 
1994 و�شيناق�س هذ� �ملنتدى  �الإن�شانية �لتي تقام كل �شنتني منذ �لعام 
يوم 29 �أكتوبر �جلاري يف فندق ميد�ن ق�شية �لتحر�س �جلن�شي باالأطفال 
وقالت مرمي  على وجه �خل�شو�س.  �خلا�شة  �الإحتياجات  وب��ذوي  عموما 
�لهدف  �إن  �لعليا للجائزة  �للجنة  �لعام للمركز نائب رئي�س  �ملدير  عثمان 
بالغة  �لق�شية  بهذه  �ملجتمعي  �لوعي  تعميق  هو  �ملنتدى  ه��ذ�  �إقامة  من 
و�الأمنية  و�لنف�شية  و�الإجتماعية  �لفقهية  جو�نبها  خمتلف  من  �الأهمية 
لها  و�لعربية  �ملحلية  �الإع���الم  و�شائل  معاجلة  وط��ر�ئ��ق  �آل��ي��ات  ومناق�شة 
لها.  �خلليجية  و�ل���در�م���ا  و�ل��ع��رب��ي��ة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شينما  ت��ع��ر���ش��ت  وك��ي��ف 
و�أ�شافت �أنه ومن �أجل هذه �لغاية �شي�شارك يف هذ� �ملنتدى نخبة من �أهل 
�الخت�شا�س و�شتكون �لفنانة غادة عبد�لر�زق و�لفنان �لكويتي خالد �أمني 

�شيفا �ل�شرف و�شيقدمن �أور�ق عمل يف هذ� �ملنتدى �لذي يديره �الإعالمي 
و�ل�شاعر ز�هي وهبي �لذي �شبق �أن �أد�ر �ملنتدى �الإن�شاين �الأول عام 2011 
وناق�س �شورة �ملعاق يف �لدر�ما و�الإعالم �لعربي. و�و�شحت مرمي عثمان 
�شت�شارك  �شيدتي ممثلة برئي�س حتريرها حممد فهد �حلارثي  �أن جملة 
�إط��الق حملة توعوية عربية حتت �شعار  يف �ملنتدى بورقة حول دوره��ا يف 
�الإعالم  ي�شدرها  �لتي  خالد  �الأطفال  جملة  ت�شارك  وكذلك  للتحر�س  ال 
�الأمني ب�شرطة دبي بورقة حول �شل�شلة �إحذر �لتي �شاهمت يف تعميق �لوعي 
علياء  حممود  د.  �الإع��الم��ي  وي�شارك  �الأط��ف��ال.  ل��دى  وخا�شة  �ملجتمعي 
�ل�شحفي حممد فودة  �ملن�شود ويقدم  �لعربي ودوره  �الإع��الم  بورقة حول 
�ل�شحيفة الأخبار  �آليات معاجلة  ورق��ة حول  �ليوم  �الإم��ار�ت  من �شحيفة 
و�لرتبية  �الجتماع  �أ�شتاذ  خمتار  مم��دوح  د.  يقدم  كما  �لتحر�س  وق�شايا 

و�ل�شلوكية  و�لرتبوية  �لنف�شية  �الأبعاد  تتناول  بورقة  �جلزيرة  جامعة  يف 
و�لدر��شات  �لبحوث  �إد�رة  مدير  �جلابري  �شيف  د.  ويقدم  �لظاهرة  لهذه 
�لق�شية  تتناول  ورق��ة  بدبي  �خل��ريي  و�لعمل  �الإ�شالمية  �ل�شوؤون  بد�ئرة 
د.  �ملعتمد  �ل��دويل  و�ملحكم  �ملحامي  �أن  و�أ�شافت  من منظر فقهي وديني. 
يو�شف �ل�شريف �شيقدم ورقة قانونية مع مقارنات ومقاربات عربية وعاملية 
كما �شيتم خالل �ملنتدى عر�س �أفالم ق�شرية جد� تهدف �إىل ن�شر �لوعي 
و�شيعلن  باالأطفال  �جلن�شي  للتحر�س  �لقانوين  �ملفهوم  و�شرح  �ملجتمعي 
و�أك��دت  �ملخت�شة.  �جلهات  مع  متابعتها  �شيتم  �لتي  تو�شياته  عن  �ملنتدى 
�أن �ملركز �شيعلن عن تفا�شيل �إ�شافية حول هذ� �ملنتدى و�حلفل �خلتامي 
�الإعالم  و�شائل  وكوكبة من  �لفائز  �لبحث  تكرمي  �شي�شهد  �لذي  للجائزة 

�شمن حماور �جلائزة. 

جائزة را�شد للدرا�شات الإن�شانية تعلن اأ�شماء الفائزين بدورتها الـ12

عبداهلل بن لقيو�س : جبل حفيت انطالقتنا ونرحب بكافة اجلهات امل�صاركة
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بح�صور نهيان بن مبارك

جناح كبري مل�شرية اأبوظبي لالإعالم الوردية للتوعية ب�شرطان الثدي
وح��ق��ق��ت �مل�����ش��رية �ل���وردي���ة جن��اح��اً ك��ب��ري�ً، ح��ي��ث �شهدت 
�مل��ئ��ات م��ن �ملتطوعني و�الأ���ش��ر م��ن �الإم��ار�ت��ي��ني  م�شاركة 
�لقم�شان  ب��ارت��د�ء  �حل�شور  وق��ام  �ل��دول��ة،  يف  و�ملقيمني 
�لوردية و�نطلقو� يف م�شرية حول م�شمار ملعب مدينة 
ز�يد �لريا�شية، كما �شهدت �الأم�شية �لعديد من �الأن�شطة 
توزيع  ومت  �حلا�شرين  مب�شاركة  و�مل�شابقات  �لرتفيهية 

جو�ئز قيمة على �لفائزين فيها.

�شرطان �لثدي، و�لتي ت�شمنت �مل�شرية �لوردية وتر�فقت 
مع عدد من �لفعاليات �لرتفيهية �ملتنوعة.

وتاأتي هذه �حلملة �نطالقاً من حر�س �أبوظبي لالإعالم 
على �مل�شاهمة يف �الأعمال �الإن�شانية وزيادة وعي �جلمهور 
مب��خ��اط��ر ���ش��رط��ان �ل��ث��دي، وك��ذل��ك ت��ز�م��ن��اً م��ع �حلملة 
�لعاملية ملكافحة هذ� �ملر�س �لتي تقام يف �شهر �أكتوبر من 

كل عام.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�آل نهيان وزير �لثقافة  بح�شور �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، �شعادة �شقر غبا�س وزير �لعمل، 
و�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان، �نطلقت 
م�شاء �جلمعة يف مدينة ز�يد �لريا�شية باأبوظبي �حلملة 
�أبوظبي لالإعالم للتوعية مبخاطر مر�س  �لتي نظمتها 

جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين مينح 10 مدار�س ت�صنيف 3 الآىلء من ا�صتدامة 

تنظيم ور�شة عمل حول مفاهيم ال�شتخدامات البيئية والقت�شادية ال�شليمة ملرافق املدار�ش
•• اأبوظبي-الفجر: 

للتخطيط  �أبوظبي  جمل�س  �أع��ل��ن 
�ل����ع����م����ر�ين م�����ن خ������الل ب���رن���ام���ج 
����ش��ت��د�م��ة ع���ن م��ن��ح 10 م��د�ر���س 
ح��ك��وم��ي��ة م��ن��درج��ة حت���ت ب��رن��ام��ج 
ملجل�س  �ل��ت��اب��ع  �مل�شتقبل  م���د�ر����س 
ث��الث  ت�شنيف  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
الآيلء �شمن نظام �لتقييم بدرجات 
�لتابع   )PBRS( للمباين  �للوؤلوؤ 
ل��� ����ش��ت��د�م��ة. وت��ع��د ه���ذه �مل��د�ر���س 
�أوىل �ملد�ر�س يف �إمارة �أبوظبي �لتي 
معايري  وف��ق  ت�شميمها  �عتماد  مت 
ب���رن���ام���ج �����ش���ت���د�م���ة ق���ب���ل ق���ر�ب���ة 

�لعامني. 
ج����اء ه����ذ� �الإع�������الن ع��ل��ى ه��ام�����س 
حتت  �ملجل�شان  نظمها  عمل  ور�شة 
عنو�ن تعزيز �لتطبيقات �لعملية يف 
�ملد�ر�س يف مدر�شة �لعزة باأبوظبي، 
تهدف �إىل توعية �لعاملني يف هذه 
�ملر�فق  ��شتخد�م  بكيفية  �مل��د�ر���س 

لتخفي�س ��شتهالك �لطاقة و�ملياه 
وحت�����ش��ني ج����ودة �ل���ه���و�ء و�ع��ت��م��اد 
ممار�شات مبتكرة يف �إد�رة �لنفايات. 
وم�������ن خ�������الل ه�������ذه �مل����م����ار�����ش����ات 
�مل��د�ر���س  ه��ذه  �شت�شهم  و�ل��ت��د�ب��ري، 
يف �إر�شاء معايري �ال�شتد�مة لبيئات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ن ج��ان��ب، 
�أد�ء  على  �إيجابية  ب�شورة  وتنعك�س 

�لطلبة و�شحتهم من جانب �آخر.
ق�������ال �ل�������ش���ي���د حم����م����د �خل�������ش���ر، 
�مل�شاريع  ملر�جعة  �لتنفيذي  �ملدير 
مبجل�س  و����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�ل��ع��م��ر�ين،:  للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي 
ي��ع��ت��رب ه���ذ� �الإجن�����از ث��م��رة ت��ع��اون 
م����ه����ن����ي ب����������د�أ مب������ذك������رة ت���ف���اه���م 
�أب���رم���ه���ا �مل��ج��ل�����ش��ان وت���رت���ك���ز على 
ت���ع���زي���ز �ل����ت����ع����اون يف �الإج����������ر�ء�ت 
و�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات و�الأ����ش���ال���ي���ب 
ب����اأد�ء  �الرت����ق����اء  �ل��ف��ع��ال��ي��ة يف  ذ�ت 
�ال�شتد�مة يف �ملن�شاآت �لتعليمية يف 
�أبوظبي ون��ود تهنئة جمل�س  �إم��ارة 

�أبوظبي للتعليم ملا حققه من �إجناز 
و�ل���ت���ز�م م��ن خ���الل ب��ذل��ه للجهود 
�أدت ملنح هذه �ملن�شاآت  �لر�ئعة �لتي 

�لتعليمية ثالث الآيلء. 
وم���ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���اد ���ش��ع��ادة حممد 
�لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري،  �شامل 
ل���ق���ط���اع �ل���ع���م���ل���ي���ات �مل���در����ش���ي���ة يف 
باجلهود  للتعليم،  �أبوظبي  جمل�س 
�لتي  �لع�شر  �مل��د�ر���س  بذلتها  �لتي 
ح��ق��ق��ت �الإجن������از و�ل���ت���ي �أ���ش��ب��ح��ت 
مت���ث���ل ق�������دوة حت����ت����ذي ب���ه���ا ب��اق��ي 
حيث  للمجل�س،  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل���د�ر����س 
�لبيئية  �مل��ج��ل�����س  م���ب���ادر�ت  ت��ه��دف 
�لبيئية  �ال���ش��ت��د�م��ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
باإمارة  �ملد�ر�س  �لذ�تية يف خمتلف 
�أب���وظ���ب���ي. و�أع�����رب �ل��ظ��اه��ري عن 
ف����خ����ره ب���اه���ت���م���ام ت���ل���ك �مل����د�ر�����س 
حتقق  �لتي  �لهامة  �لق�شية  بهذه 
�ال�شتد�مة �ل�شاملة للطلبة ف�شال 
�حلفاظ  �أهمية  ب�شاأن  �لتوعية  عن 

على �لبيئة من حولنا.   

على  �ملجل�س  حر�س  على  �أك��د  كما 
توفري �لعديد من فر�س �لتدريب 
على  �ملحافظة  ب�شاأن  �ملعلمني  �إىل 
�ملعلومات  تلك  نقل  يتم  كي  �لبيئة 
�أن  وذل��ك من منطلق  �لطلبة،  �إىل 
ت�شاعد على حت�شني  �لبيئة  حماية 
�شلوكيات �الأفر�د وتعود بالنفع على 

�ملجتمع ب�شكل عام.  
�ملجل�س  �أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري  و�أ����ش���ار 
م��ن  �مل����زي����د  �إىل حت��ق��ي��ق  ي��ت��ط��ل��ع 

�ل��ن��ج��اح يف �مل���د�ر����س �الأخ����رى على 
�شعيد �ال�شتد�مة، و�أن يهتم �لطلبة 
على  �حل��ف��اظ  مثل  ه��ام��ة  مب�شائل 
�ملياه و�لطاقة و�حلد من �لنفايات، 
وهي �شلوكيات ينبغي �أن ن�شتوعبها 
جميعاً و�أن ت�شبح جزء�ً من حياتنا 
�ل����ي����وم����ي����ة.  ي�������ش���ت���ه���دف جم��ل�����س 
من  �لعمر�ين  للتخطيط  �أبوظبي 
�ل��رب�م��ج  ه���ذه  م��ث��ل  خ���الل تنفيذ 
�مل�شرتكة حتقيق عدد من �الأهد�ف 

�لهامة، حيث يرمي هذ� �لربنامج 
من  �لتجريبية  �لبيانات  جمع  �إىل 
و�إع��د�د  �الأبنية  �أد�ء  مر�قبة  خالل 
و�لتحقق من  �لالزمة  �الإح�شاء�ت 
و�مل��ي��اه  �لطاقة  يف  �لتوفري  م��ق��د�ر 
�ل��ن��ف��اي��ات )ويف �لوقت  و�حل���د م��ن 
�الأبنية  �شاغلي  ر�ح��ة  تعزيز  نف�شه 
وحت�����ش��ني ن��وع��ي��ة �ل���ه���و�ء د�خ��ل��ه��ا( 
�ملمار�شات  حت�شني  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

�خلا�شة بالنقل و�ملو��شالت.  

�ملتبعة  و�مل���ع���اي���ري  ف��ي��ه��ا  �مل����وج����ودة 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه��ا الأف�����ش��ل 
و�القت�شادية  �لبيئة  �ال�شتخد�مات 
ون�شر �لوعي بني كافة م�شتخدمي 
م��ن معلمني وطلبة.  �مل��ر�ف��ق  ه��ذه 
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م م���ن خ����الل �ل���ور����ش���ات 
تبادل  �مل�شتقبل  يف  �نعقادها  �ملزمع 
�مل����ع����رف����ة وت�����زوي�����د �ل���ع���ام���ل���ني يف 
�ملن�شاآت  �أد�ء  تقييم  بنتائج  �ملد�ر�س 

�لتعليمية.
�أن��ه مت �تباع   ومن �جلدير بالذكر 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م�����ش��ت��د�م��ة ���ش��ام��ل��ة 
عند ت�شميم هذه �ملد�ر�س تتمحور 
�أربعة عو�مل رئي�شية مهمة:  حول 
وتوفري  �ملتكامل،  �لت�شميم  عملية 
�ملياه،  ��شتهالك  وخف�س  �لطاقة، 
و�إد�رة �لنفايات. وقد جرى ت�شميم 
با�شتخد�م مو�د م�شتد�مة  �ملد�ر�س 

افتتاح ق�شم ق�شطرة قلب الأطفال يف م�شت�شفى القا�شمي
•• ال�سارقة-الفجر:

�أع���ل���ن م�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل��ق��ا���ش��م��ي عن 
�الأطفال  قلب  ق�شطرة  ق�شم  فتح 
و�ل����ذي ب��ا���ش��ر ع��م��ل��ه م��ن��ذ ح��و�يل 
وز�رة  م�����ن  ب����دع����م  �أ�����ش����ه����ر   10
متمثلة  �مل�شت�شفى  و�إد�رة  �ل�شحة 
�ملدير  �لنورياين  ع��ارف  بالدكتور 
و  �لقا�شمي  مل�شت�شفى  �لتنفيذي 
رئي�شة  �لزرعوين  �شمية  �لدكتورة 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ق�������ش���م �الأط�����ف�����ال يف 
وب�����اإ������ش�����ر�ف �ل����دك����ت����ور حم���م���ود 
�الأطفال  قلب  ��شت�شاري  �ل�شويف 
لت�شوهات  �لتد�خلية  و�لق�شطرة 

�لقلب �خللقية.
�ل�شادر عن مركز  للتقرير  ووفقاً 
�ل�����ش��ارق��ة �الإع����الم����ي، ف����اإن ق�شم 
ق�شطرة قلب �الأطفال يعد �لثالث 
وي�شتقبل  �ل���دول���ة  يف  ن��وع��ه  م���ن 

�أم��ر����س  على  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�ل���ن���ج���اح  �ل����ق����ل����ب، وب���ال���ف���ع���ل مت 
بتوفري ق�شم خا�س لق�شطرة قلب 
حممود  �لدكتور  بوجود  �الأطفال 
�ل�������ش���ويف �����ش���ت�������ش���اري ب���اأم���ر�����س 
يف  �لتد�خلية  و�لق�شطرة  �لقلب 
�آفات �لقلب �خللقية يف �مل�شت�شفى 
ومب�����ش��اع��دة م��ن �ل��دك��ت��ورة �شمية 
�لزرعوين مما �شمح بزيادة �ل�شعة 

�ال�شتيعابية يف هذ� �لق�شم.
�ل�شويف  حممود  �لدكتور  و���ش��رح 
�أكرث  �الآن  حتى  �أج��رى  �لق�شم  �أن 
من 30 عملية لالأطفال و�لعديد 
م��ن��ه��ا ح����االت ن��وع��ي��ة ن�����ادرة منها 
�مل��ت��اأخ��ر وغ���ري �ع��ت��ي��ادي وق���د مت 
ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا ق��ب��ل وب���ع���د �ل��ع��م��ل��ي��ة، 
و�ل����ع����دد يف �زدي�������اد ن��ت��ي��ج��ة وع��ي 
و�ل�شمعة  �مل�����ش��ك��ل��ة  ل��ه��ذه  �ل��ن��ا���س 
�ل��دك��ت��ور  وذك����ر  للق�شم.  �ل��ط��ي��ب��ة 

�لنورياين  ع��ارف  �لدكتور  و�شرح 
مل���رك���ز �ل�������ش���ارق���ة �الإع�����الم�����ي �أن 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل���ق���ا����ش���م���ي ي���در����س 
�مكانية فتح مركز جر�حة �لقلب 
منت�شف  يف  �الأطفال  عند  �ملفتوح 
�لعام �لقادم ليكون مركز متكامل 
ولتز�يد  �الأط��ف��ال  قلب  الأم��ر����س 
ح�������االت �أم������ر��������س �ل���ق���ل���ب رمب���ا 
و�أ����ش���اف  �الأق�������ارب.  زو�ج  ن��ت��ي��ج��ة 
�لدكتور عارف �أي�شاً �أنه مت تعيني 
وف�شيولوجيا  كهربائي  ��شت�شاري 
�لقا�شمي  م�شت�شفى  ل��دى  �لقلب 
بجميع  �شيقوم  �ال�شت�شاري  وه��ذ� 
بطاريات،  وزر�ع���ة  �ل��ك��ي،  عمليات 
�لقلب  دقات  ومنظمات  و�شو�عق، 
جل��م��ي��ع �مل��ر���ش��ى �ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون 
م��ن ����ش��ط��ر�ب��ات يف دق���ات �لقلب، 
و�شتتوفر هذه �خلدمة على مد�ر 
وخطورة  حل�شا�شية  نظر�ً  �ل�شاعة 

ح�������االت �آف��������ات �ل���ق���ل���ب �خل��ل��ق��ي��ة 
و�لفتحة  �الأذي��ن��ني،  بني  كالفتحة 
بني �لبطينني، و�لقناة �ل�شريانية 
�مل��ف��ت��وح��ة، وت�����ش��ي��ق��ات ���ش��م��ام��ات 
�إ����ش���اف���ة �إىل  و����ش���ر�ي���ني �ل���ق���ل���ب 
�لق�شطرة �لت�شخي�شية قبل �لعمل 
�جلر�حي. ويتم �الإع��د�د لعمليات 
ق�شطرة قلب �الأطفال ب�شكل جيد 
�لقا�شمي  م�شت�شفى  ي��ق��دم  ح��ي��ث 
ج��م��ي��ع �ل��ت�����ش��ه��ي��الت و�الأج����ه����زة 
كامل  ويوفر طاقم عمل  �لتقنية، 

مبني على روح �لفريق.
وق���ال �ل��دك��ت��ور ع���ارف �ل��ن��وري��اين 
�ملدير �لتنفيذي مل�شت�شفى �لقا�شمي 
�شاملة  بتو�شعه  ب��د�أ  �مل�شت�شفى  �أن 
و�ل�شر�يني  �لقلب  �أمر��س  لعالج 
ت�شوهات  �أمر��س  على  وباالأخ�س 
�ل��ق��ل��ب �خل��ل��ق��ي��ة ل���دى �الط��ف��ال. 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى رك����ز يف  �أن  و�أ�����ش����اف 

�أن م���ن �حل����االت  �أي�������ش���اً  حم��م��ود 
�لق�شم،  ��شتقبلها  �ل��ت��ي  �ل���ن���ادرة 
ط��ف��ل��ة ع���م���ره���ا ���ش��ه��ري��ن ل��دي��ه��ا 
ت�����ش��ي��ق ���ش��دي��د يف ���ش��ري��ان �ل��رئ��ة 
�الأمين وتعاين من �لزرقة ونق�س 
�إج������ر�ء عملية  ف��ت��م  �الأك�����ش��ج��ني، 
تو�شيع �ل�شريان بالبالون فتح�شن 

�الأك�شجني يف دمها.
�لزرعوين  �شمية  �لدكتورة  وقالت 
ي��خ��دم  �الأط����ف����ال  ق��ل��ب  ق�����ش��م  �أن 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
وب�����خ�����دم�����ات�����ه �ل���ت�������ش���خ���ي�������ش���ي���ة 
و�ل���ع���الج���ي���ة ي�����ش��اع��د يف ت��ق��ل��ي��ل 
يخفف  و  ل��ل��م��ر���س  م�����ش��اع��ف��ات 
�لعبء على �مل�شت�شفى �لرئي�شي يف 
�ل�شيخ خليفة  وه��و مركز  �ل��دول��ة 

�لطبي باأبو ظبي .
�فتتاح مركز جر�حة �لقلب �ملفتوح 

عند �الأطفال ووحدة �لكي

�الأمر��س �مل�شاحبة لها.
و�أع�����������رب �ل����دك����ت����ور ع��������ارف ع��ن 
حممد  �لدكتور  الن�شمام  �شعادته 
�لقلب  �أمر��س  ��شت�شاري  جمدي، 
ط��اق��م  �إىل  �ل��ق��ل��ب  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  و 
يف  �لعمل  ف��ري��ق  ب���د�أ  حيث  �لعمل 
�الأذينية  �لرجفة  عالج  �مل�شت�شفى 
ب������اأك������رث ع������ن ط����ري����ق����ة وب�������ش���ك���ل 
��شتثنائي باالأخ�س كون �مل�شت�شفى 
تقوم  �لتي  �لوحيدة  �لقلب  وح��دة 
ب��زر�ع��ة �حل��ار���س يف جيب �الأذي��ن 
�الأي�������ش���ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة. 
�أن م�شت�شفى  و�أكد �لدكتور عارف 
�ل�شغط  �لكي الأمر��س  بد�أ عالج 
�مل�شت�شفى  ميتلك  ح��ي��ث  �مل��رت��ف��ع 
�ملرتفع  �ل�شغط  لعالج  نظم  �أرب��ع 
بالكي با�شتخد�م جهاز فزك�س من 
�أح��دث جهاز  وهو  بو�شطن  �شركة 

موجود يف �لعامل.

كلية المارات للتطوير الرتبوي 
تنظم حملة للتوعية ب�شرطان الثدي

•• ابوظبي-الفجر:

نظمت كلية �المار�ت للتطوير �لرتبوي فعاليات حملة �لتوعية ب�شرطان 
و  �ملجتمعية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  �شمل  كامل  �أ�شبوع  م��د�ر  على  �لثدي 
حما�شر�ت توعوية كما ��شت�شافت �لكلية فريق م�شت�شفى يونيفري�شال �لذي 
قدم دورة تدريبية عن كيفية �لوقاية و �لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي. 
و��شتملت �لدورة على �لطريقة �ل�شحيحة للفح�س �لذ�تي للثدي وت�شجيع 
 ،Mammogram للثدي  �الإ�شعاعي  �لفح�س  �إج��ر�ء  على  �لطالبات 
وعر�س  للمر�س  �ملبكر  �لك�شف  يف  لدورها  �لدورية  بالفحو�س  و�الل��ت��ز�م 
�ل��ت��ي ت��زي��د م��ن خ��ط��ورة �الإ�شابة  �مل��ر���س و�ل��ع��و�م��ل  تو�شيحي الأع��ر����س 
فر�شة  للطالبات  �لفر�شة  �إتاحة  مت  و  لها  �ل�شريري  �لفح�س  وكيفية  به 
و�لن�شائح.  بالتوجيهات  تزويدهن  خالله  من  مت  �ل��ذي  و�حل��و�ر  �لنقا�س 

�أ�شادت �لطالبات مبحتوى �لدورة و مدى �أهميتها.
�شنوي  ب�شكل  �ملنا�شبة  رغم مرور هذه  باأن  فاطمة  �لطالبة  حيث �شرحت 
عليها �ال �أنها تعرفت هذه �ل�شنة على حقائق مل تكن على وعي بها و �أكدت 
على �شرورة ن�شر و�إقامة هذه �حلمالت وخا�شًة بني �ملر�حل �ل�شنية �ملبكرة 
حتى يتم تفادى هذ� �خلطر. ودعت �لدكتورة �شيلينا حمي �لدين �لطالبات 
�لدكتورة  و�و�شحت  �ل��ث��دي  ل�شرطان  �ملبكر  �مل��ن��زيل  �لفح�س  �ج���ر�ء  �ىل 
�شيلينا �ن �لفئة �الأكرث ��شتهد�فا باالإ�شابة هي �ل�شيد�ت من عمر 59-40 
م�شرية �ىل �إمكانية �ل�شفاء منه يف حال �كت�شافه مبكر� بن�شبة 98باملئة كما 

�كدت على �همية �حلمالت �لتوعويه ودورها يف مكافحة �ملر�س.
�لكلية  م�شاركة  �شمن  تاأتي  �ملحا�شرة  �ن  �لنعيمي  �شمرية  �الأ�شتاذة  �أك��دت 
يف حملة �لتوعية ب�شرطان �لثدي بهدف �لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي 
�لثدي  �شرطان  مر�س  عن  �ملبكر  �لك�شف  باأهمية  و�لتثقيف  �لوعي  ون�شر 
هي  و  �ملعاجلة  خ��الل  م��ن  �ملمكنة  بال�شرعة  عنه  �لناجتة  �مل�شاكل  لتاليف 
�إحدى �شل�شلة فعاليات �لكلية لدعم �لوعي و�ملعرفة �لعامة و�إثر�ء قدر�ت 
كونهم  و�حلياتية  و�لقيادية  و�لنف�شية  �ل�شحية  �ملجاالت  كافة  يف  �لطلبة 

معلمي �أجيال �مل�شتقبل و نا�شري �لوعي بني �أفر�د �ملجتمع.

طبية عجمان وابن �صينا ينظمان موؤمترًا علميا عن داء ال�صكري و�صحة االم والطفل

حمد ال�شام�شي: موؤمترات التعليم الطبي امل�شتمر لها اأهمية كبرية يف تبادل املعلومات ونقل اخلربات
•• عجمان ـ الفجر 

�لفنيني  م���ن   900 ن��ح��و  ����ش���ارك 
و�الأط�����ب�����اء ب��ع��ج��م��ان و�الم��������ار�ت 
مو�شع  علمي  موؤمتر  يف  �ل�شمالية 
�لطبية  �ل��رت�خ��ي�����س  ق�شم  نظمه 
�لطبية  �خلا�شة مبنطقة عجمان 
�ب�����ن �شين�ا  ب��ال��ت��ع��اون م�����ع م�����رك�����ز 
�ل���ط���ب���ي ب���ع���ج���م���ان ح�����ول م��ر���س 

�ل�شكري و�شحة �الأم و�لطفل.
�أك��د حمد  و خ��الل �فتتاح �مل��وؤمت��ر 
م��دي��ر منطقة  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ت����رمي 
ياأتي  �ملوؤمتر  باأن  �لطبية،  عجمان 
�لتي  �لكبرية  ل��الإجن��از�ت  تتويجا 
متمثلة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
وق�شم  �لطبية  �ملمار�شات  ق�شم  يف 
�ل��رت�خ��ي�����س �ل��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى م���د�ر 
، حيث  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت �خلم�شة 
تعمل �لوز�رة جاهدة على �الرتقاء 

�لطبي  �ل��ت��ق��دم  �إىل  ي�شهم  ج��دي��د 
و�لعلمي يف هذ� �لبلد �ملعطاء.

�الأط��ب��اء  �ل�شام�شي  حمد  وط��ال��ب 
ب��اال���ش��ت��م��ر�ر يف م��ت��اب��ع��ة �ل��ت��ق��دم 
�ل��ط��ب��ي ، وم����وؤك����د� ع��ل��ى �أه��م��ي��ة 
�مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  موؤمتر�ت 
حيث ي�شتطيع كل فرد يف �ملوؤ�ش�شة 
مع  وي��ت��ف��اع��ل  ي�شتمع  �أن  �لطبية 
�أن��ح��اء �لعامل  �خل���رب�ء م��ن جميع 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  م��ن  ميكنه  مم��ا 
ون����ق����ل ه������ذه �خل��������رب�ت يف ع���الج 
م���ر����ش���اه. وم�������ش���ى م���دي���ر ط��ب��ي��ة 
ع��ج��م��ان ق���ائ���ال: �إن ه���ذ� �مل��وؤمت��ر 
»م��ر���س  �الأول  �ل���ي���وم  يف  ي��ن��اق�����س 
�ل��ت��غ��ل��ب عليه«  �ل�����ش��ك��ري وك��ي��ف��ي��ة 
�الأم  ���ش��ح��ة  �ل���ث���اين  �ل���ي���وم  ويف   ،
و�ل��ط��ف��ل وه����ذه م���ن �مل��و���ش��وع��ات 
�لهامة يف دول��ة �الإم���ار�ت ، خا�شة 
و�أن مر�س �ل�شكري ينت�شر ب�شرعة 

�ل��ط��ب��ي �مل�����ش��ت��م��ر يف �الإم���������ار�ت ، 
على  �ل�شحة  وز�رة  حر�س  وتوؤكد 
�أع��ل��ى �خل��دم��ات �ل�شحية  ت��ق��دمي 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع يف دول���ت���ن���ا �حل��ب��ي��ب��ة ، 
من  �لعلمية  �ملوؤمتر�ت  هذه  ودعم 

�أجل �ال�شتفادة �لكاملة.
من جهتها قالت خديجة �بر�هيم 
�لطبية  �لرت�خي�س  ق�شم  رئي�س 
�لطبية  �خلا�شة مبنطقة عجمان 
�ملوؤمتر عقد على مدي يومني  �أن 
للمعار�س  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ق��اع��ة  يف 
و�مل�������وؤمت�������ر�ت ب���ج���ام���ع���ة ع��ج��م��ان 
وكل  �ل�شكري  مر�س  ع��الج  تناول 
�لطب  يف  و�لطفل  �الأم  يخ�س  م��ا 
�ل��ع��ام وك���ل م��ا ه��و ح��دي��ث يف طب 
�الأ���ش��ن��ان ، ح��ي��ث ���ش��ارك يف �ل��ق��اء 
�أور�ق �ملوؤمتر عدد من �ملحا�شرين 

من د�خل �لدولة وخارجها.
 900 ن���ح���و  �مل�����وؤمت�����ر  وح���������ش����ور 

لالأطباء  �لعلمي  بامل�شتوى  �لد�ئم 
فتم   ، �ل�شحي  باملجال  و�لعاملني 
ت��ن��ظ��ي��م �أك������رث م����ن ث���الث���ة ع�����ش��ر 
م����وؤمت����ر� ط��ب��ي��ا يف �ل���ط���ب �ل���ع���ام 
وط�����ب �الأ�����ش����ن����ان ح�����ش��ره��ا �أك����رث 
�ملوؤ�ش�شات  يف  ع�شو�   1500 م��ن 
�لطبية ، و�شاهم يف هذه �ملوؤمتر�ت 
حم���ا����ش���ري���ن دول����ي����ني م����ن د�خ����ل 
 ، �ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت  دول��ة 
�ملتحدة  �ململكة  من  �أط��ب��اء  و�ي�شا 
و�ل�����والي�����ات �الم���ري���ك���ي���ة �مل��ت��ح��دة 

وكند�.
�ل��ع��امل  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أ�����ش����اف 
يتخيلها  ال  كبرية  ب�شرعة  يتطور 
طفرة  ي�شهد  �لطبي  و�ملجال  �أح��د 
وطرق  �ملعلومات  جم��ال  يف  كبرية 
�لت�شخي�س و�لعالج و�لتي ت�شاف 
يوميا �إىل �ملجال �لطبي و�حلر�س 
ع��ل��ى �حل�������ش���ول ع��ل��ى ك���ل م���ا هو 

ك��ب��رية يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل ، 
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  دول  بينها  وم���ن 
�ل�شحة  وز�رة  تبنت  فقد  لذلك   ،
خ���ط���ة و�����ش���ح���ة يف م��ك��اف��ح��ت��ه ، 
لل�شكري  ر����ش��د  مركز  يقوم  حيث 
و�الأبحاث يف عجمان بدور كبري يف 
�الهتمام ورعاية مر�شى �ل�شكري ، 
ون�شر �لتوعية حول كيفية �لتعامل 
معهم ومع �مل�شاعفات �لتي ي�شببها 
�أعلن حمد ترمي  هذ� �ملر�س. كما 
�ملوؤمتر  منظمي  �أن  عن  �ل�شام�شي 
�لتعاون  على  �حل�شول  يف  جنحو� 
م��ع و�ح����دة م��ن �أع����رق �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وه��ي جمموعة  �ل��ع��امل  �لطبية يف 
م�شت�شفيات جاي�س و�شانت توما�س 
�أرح���ب  �أن  و�أود  وق����ال   ، ل��ن��دن  يف 
���ش��خ�����ش��ي��ا ب��ك��ل �مل��ح��ا���ش��ري��ن من 
�ل�شابقة  ه��ي  وه��ذه  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه 
�لتعليم  م���وؤمت���ر�ت  ن��وع��ه��ا يف  م��ن 

م�����ش��ارك م���ن �الأط���ب���اء و�ل��ف��ن��ي��ني 
و�مل���م���ر����ش���ني ب���ال���ق���ط���اع �ل��ط��ب��ي 
�حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س ي���وؤك���د على 
جناحه، وقد ح�شل �مل�شاركني على 
�إد�رة  قبل  من  معتمدة  �شاعة   12

�لتعليم �لطبي �مل�شتمر.
�لرت�خي�س  ق�شم  رئي�س  و�أ�شافت 
�لطبية �خلا�شة مبنطقة عجمان 
�شمن  ي��اأت��ي  �مل��وؤمت��ر  �أن   ، �لطبية 
�مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  ب��رن��ام��ج 

�أور�ق   7 �الأول  �ليوم  يف  وناق�س   ،
�أور�ق   6 �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ، ويف  عمل 
ع��م��ل ، ت��ن��اول��ت م��ر���س �ل�����ش��ك��ري 
وك��ذل��ك   ، و�ل��ط��ف��ل  �الم  و���ش��ح��ة 

مو��شيع متعلقة بطب �الأ�شنان .
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        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/35 مد كل- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  حمدد  غري  �جلن�شية:  �لبلو�شي  عثمان  حممد  جمعه  مدعي/ 
عبد�هلل حمد عوي�شان و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: �ع�شار 
�لقحطاين �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه/ حممد بن �شعيد بن نا�شر 
�ملدعي  �ن  حيث   ) �الحالة  وقر�ر  �لدعوى  ب�شحيفة  بالن�شر)�عالن  عنو�نه: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/03 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/10/08
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1691 عم جز - م ع-ب- اأظ

مدعي/ جازي حممد فريد حممد ف�شل �حلق �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لكهربائية  للهند�شة  �شفد  عليه: 
�جلن�شية:  �لكهربائية  للهند�شة  �عالنه/�شفد  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/28 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2127 عم جز - م ع-ب- اأظ

مدعي/ ��شماعيل ح�شني نزير �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: مطعم 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لق�شر  وم�شاوي 
�ملطلوب �عالنه/مطعم وم�شاوي �لق�شر �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر 
�الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/10/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن   �لعمالية مدينة حممد  �ملحكمة 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/8
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2494 عم جز - م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد كمال �لدين فوؤ�د يو�شف �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: �ملنزل 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �البعاد  ثالثي 
�لعامة  للمقاوالت  �البعاد  ثالثي  �عالنه/�ملنزل  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/10/30 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/9/26
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2080 عم جز - م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  رودر�  منيدر�  ليت  رودر�  �وجيت  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �الناقة  برج  عليه: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/برج �الناقة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت    
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/10/07
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2043 عم جز - م ع-ب- اأظ

مدعي  باك�شتان    �جلن�شية:  �شبري  غوالم  جونيجو  علي  نو�ز  �شاه  مدعي/ 
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لرجالية  للخياطة  مارينا  م�شغل  عليه: 
للخياطة  مارينا  �عالنه/م�شغل  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �المار�ت عنو�نه:  �لرجالية �جلن�شية: 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/5 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

2013/10/08
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1117 جت جز - م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شامل حممد �شامل بالهوميل �لعامري بوكالة عادل حممد �بر�هيم 
حممد �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: عفر�ء عبيد �شامل �ل�شاكوب �ملزروعي 
درهم    �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 58000  �المار�ت   مو�شوع   : �جلن�شية 
�المار�ت   : �ملزروعي �جلن�شية  �ل�شاكوب  �شامل  عبيد  �عالنه/ عفر�ء  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/12 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1888 عم جز - م ع-ب- اأظ

�لو�فد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  علي  �ر�شد  �حمد  فاروق  مدعي/ 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لفنية  للخدمات 
�ملطلوب �عالنه/ �لو�فد للخدمات �لفنية �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/10/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2031 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ عبد�ملالك تبارك علي �جلن�شية:بنغالدي�س  �ملنفذ �شده : �شركة 
�شركة  �عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �ال�شكندرية 
�ال�شكندرية للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1162 
 2013/10/30 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  لنظره جل�شة  وحدد  �أظ  -ب-  ع  م  عم جز- 
باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ- 

�ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  601/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : �بول با�شار خور�شيد مياه �جلن�شية: بنغالدي�س   �مل�شتاأنف عليه: 
�للم�شه �ملحرتفه العمال �لبالط و�ل�شري�ميك �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع 
�ال�شتئناف : تعديل �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/ �للم�شه �ملحرتفه العمال 
�لبالط و�ل�شري�ميك �جلن�شية: �المار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/968 عم جز- م ع- ب- �أظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/4 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-   
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
  اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/1244)تنفيذ جتاري)

�ىل �ملنفذ �شده/ �بر�هيم حممد �لعرنة عنو�نه: ن�شر�    قد �شدر �شدك من 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية حكم رقم 2013/281 ل�شالح/ حممد نبيل لبيع 
و�شر�ء �ملعد�ت. حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 
طلبات،  من  ذلك  ماعد�  ورف�شت  بامل�شاريف  و�لزمته  درهما   11850 وق��دره 
ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد 
تاريخ  بتنفيذ �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من  �لقيام  ، لذ� عليك  لذلك 
 2013/11/10 جل�شة  حتديد  مت  قد  بانه  نخطرك  كما  �الع���الن.   ه��ذ�  ن�شر 
حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور 
ف�شتتخذ يف حقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة . �شدر بتوقيع وختم �ملحكمة 

بتاريخ 2013/10/6م.
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
          ادارة التنفيذ

العدد  10930 بتاريخ  2013/10/27      
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/75بيع عقار مرهون
مو�شوع �لق�شية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار على قطعة 
�الر�س رقم 1349 يف منطقة �لثنية �لر�بعة    �ملطلوب �عالنه �ملنفذ �شده 
/1- ح�شني عبا�س �حمد يان جمهول حمل �القامة- مو�شوع �العالن: 
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن:)نوع �لعقار 
: �ر�س- رقم �الر�س 1349- �ملنطقة: �لثنية �لر�بعة- �مل�شاحة : 7066 قدم 
مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )3.462.159.14 درهم( وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعولة قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

�لرخ�شة  رق��م  )�ــس.ذ.م.م(-  الفنية  لالعمال  النجوم  جنمة  �ل�شركة:  ��شم 
562508 عنو�نها: مكتب رقم 3 م ملك �لبديعة للعقار�ت- �ملرر  �ل�شكل �لقانوين: 
ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 70473 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�لعمومية  م��ن �جلمعية  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  وذل��ك مبوجب  �ع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة 
لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/170658(  بتاريخ 
)2013/9/26( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف 
دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خل��ور هاتف: )2226266- �لكائن يف  مكتبه 
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية  
)�ــس.ذ.م.م( وعنو�نها: مكتب رقم 3 م ملك  جنمة النجوم لالعمال الفنية 
�لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �مل��رر  للعقار�ت-  �لبديعة 
لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/170658(. بتاريخ 
)2013/9/26( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10930 بتاريخ 2013/10/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/874 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
علي ح�شن حممد مطر �ل علي �جلن�شية:�المار�ت وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شر�كة وت�شفية يف �ال�شم �لتجاري )جنوم ال�صام 
للهوائيات( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)57736( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ل�شيدة:علي عبد�هلل 
مال �هلل حممد �حلمادي �جلن�شية:�المار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :176212  بتاريخ : 7/3/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ هومالند هاو�شويرز، �ل �ل �شي.

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،90025 كاليفورنيا  �أجنيلو�س  ل��و���س   ،1200 ج��ن��اح  ب��ول��ي��ف��ارد،  ويل�شري  �ل��ع��ن��و�ن:11755 
�المريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أجهزة مطبخ وحتديد�ً �أجهزة حت�شري �لطعام �لكهربائية.

�لو�ق�عة بالفئة: 7
و�شف �لعالمة: كلمتا " NUTRI BULLET " بحروف التينية كما يف �ل�شكل �ملو�شح. 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :177304  بتاريخ : 7/31/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ �ل�شركة �لوطنية لثاين �أك�شيد �لتيتانيوم �ملحدودة )كري�شتل(.

�لعنو�ن:  �س.ب: 13586، جدة 21414، �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدهانات )�لبويات( و�لورني�س و�لالكيه؛ مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من �لتلف؛ مو�د 
تثبيت �الألو�ن؛ ر�تنجات طبيعية خام؛ معادن يف �شكل رقائق �أو م�شحوق ال�شتخد�م �لدهانني وفنيي �لديكور 

وعمال �لطباعة و�لفنانني.
�لو�ق�عة بالفئة: 2

�للونني �الأخ�شر و�لزيتي  " CRISTAL" بحروف التينية ب�شكل خا�س مبزيج  و�شف �لعالمة: كلمة 
بجو�رها ر�شم جتريدي لقطعة كري�شتال باللونيني �الأخ�شر �لفاحت ومزيج �للونني �الأخ�شر و�لزيتي، حتتها 
يف  كما  و�لزيتي  �الأخ�شر  �للونني  مبزيج   "Brilliance inspired by titanium" �لكلمات 

�ل�شكل �ملو�شح. 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :177303  بتاريخ : 7/31/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ �ل�شركة �لوطنية لثاين �أك�شيد �لتيتانيوم �ملحدودة )كري�شتل(.

�لعنو�ن:  �س.ب: 13586، جدة 21414، �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدهانات )�لبويات( و�لورني�س و�لالكيه؛ مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من �لتلف؛ مو�د 
تثبيت �الألو�ن؛ ر�تنجات طبيعية خام؛ معادن يف �شكل رقائق �أو م�شحوق ال�شتخد�م �لدهانني وفنيي �لديكور 

وعمال �لطباعة و�لفنانني.
�لو�ق�عة بالفئة: 2

�للونني �الأخ�شر و�لزيتي  " CRISTAL" بحروف التينية ب�شكل خا�س مبزيج  و�شف �لعالمة: كلمة 
بجو�رها ر�شم جتريدي لقطعة كري�شتال باللونيني �الأخ�شر �لفاحت ومزيج �للونني �الأخ�شر و�لزيتي، حتتها 
يف  كما  و�لزيتي  �الأخ�شر  �للونني  مبزيج   "Brilliance inspired by titanium" �لكلمات 

�ل�شكل �ملو�شح. 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :177302  بتاريخ : 7/31/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ �ل�شركة �لوطنية لثاين �أك�شيد �لتيتانيوم �ملحدودة )كري�شتل(.

�لعنو�ن:  �س.ب: 13586، جدة 21414، �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدهانات )�لبويات( و�لورني�س و�لالكيه؛ مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من �لتلف؛ مو�د 
تثبيت �الألو�ن؛ ر�تنجات طبيعية خام؛ معادن يف �شكل رقائق �أو م�شحوق ال�شتخد�م �لدهانني وفنيي �لديكور 

وعمال �لطباعة و�لفنانني.
�لو�ق�عة بالفئة: 2

�للونني �الأخ�شر و�لزيتي  " CRISTAL" بحروف التينية ب�شكل خا�س مبزيج  و�شف �لعالمة: كلمة 
بجو�رها ر�شم جتريدي لقطعة كري�شتال باللونيني �الأخ�شر �لفاحت ومزيج �للونني �الأخ�شر و�لزيتي، حتتها 
يف  كما  و�لزيتي  �الأخ�شر  �للونني  مبزيج   "Brilliance inspired by titanium" �لكلمات 

�ل�شكل �ملو�شح. 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :177306  بتاريخ : 7/31/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ هومالند هاو�شويرز، �ل �ل �شي.

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،90025 كاليفورنيا  �أجنيلو�س  ل��و���س   ،1200 ج��ن��اح  ب��ول��ي��ف��ارد،  ويل�شري  �ل��ع��ن��و�ن:11755 
�المريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أجهزة مطبخ وحتديد�ً �أجهزة حت�شري �لطعام �لكهربائية.

�لو�ق�عة بالفئة: 7
و�شف �لعالمة: كلمتا " Magic Bullet" بحروف التينية كما يف �ل�شكل �ملو�شح. 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :177305  بتاريخ : 7/31/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ هومالند هاو�شويرز، �ل �ل �شي.

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،90025 كاليفورنيا  �أجنيلو�س  ل��و���س   ،1200 ج��ن��اح  ب��ول��ي��ف��ارد،  ويل�شري  �ل��ع��ن��و�ن:11755 
�المريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أجهزة مطبخ وحتديد�ً �أجهزة حت�شري �لطعام �لكهربائية.

�لو�ق�عة بالفئة: 7
و�شف �لعالمة: كلمتا " BABY Bullet" بحروف التينية كما يف �ل�شكل �ملو�شح. 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 178506         بتاريخ :27   / 08 /  2012 م
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شاه نو�ز بهتي حممد طفبل بهتي 
وعنو�نه: �س  ب: 377498 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعب و�أدو�ت �للعب، م�شارب، كر�ت للعب، دمي، كرة �لتن�س، �الت للتمارين �لبدنية، قفافيز، �ألعاب، �أ�شلحة 

مبارزة بال�شيف، �أدو�ت للريا�شة �لبدنية، مركبات لعب، �أقنعة مبارزة، ح�شو�ت حماية، �لفئة28.
�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة SUPER مكتوبة باللغة �لالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون �الأ�شود 
وبجانبها �الأمين يوجد ثالثة جنمات رباعية باللون �الأ�شود وحتتها مكتوب كلمة SELLECT بطريقة 

مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون �الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 177150         بتاريخ :26   / 07 /  2012 م
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: جيه �يه ��س لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت)�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب: 80426 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إطار�ت �شيار�ت، مرتكز�ت حماور، حماور دو�ليب �ملركبات، بطانات مكابح �ملركبات، ، لقم مكابح �ملركبات، 
و�قيات �شدمات لل�شيار�ت، قاب�شات ،للمركبات �لربية، ، �أغطية ملقاعد �ملركبات، مكائن للمركبات �لربية، 
عجالت مطلقة للمركبات �لربية، �شناديق م�شننات للمركبات �لربية، �أغطية ملكئن �ملركبات، �أبو�ق للمركبات، 
حمركات كهربائية للمركبات �لربية، و�قيات وحل، �أبو�ب خلفية�لية)�أجز�ء من �ملركبات �لربية(، م�شحات 
لل�شيار�ت، نو�ب�س  �ل�شدمات  �ملركبات، خممد�ت  هو�ئية )لو�زم للمركبات، مقاعد للمركبات، قطع مكابح 

خممدة لل�شدمات للمركبات، عجالت توجيه �ملركبات، م�شابك �لق�شبان �ل�شعاعية للعجالت �لفقة 12
�لو�ق�عة بالفئة: 12

باللون  �آخ��ر  بي�شاوي  �شكل  بد�خله  يوجد  �الأح��م��ر  باللون  بي�شاوي  �شكل  عن  عبارة  هي  �لعالمة:  و�شف 
�لالتينية  باللغة  J مكتوب  �الأبجدي  بد�خله �حلرف  �الأحمر مكتوب  باللون  �آخر  بي�شاوي  و�شكل  �الأبي�س 
وباللون �الأبي�س وفوقه جنمة ثمانية باللون �الأبي�س وبد�خلها د�ئرة باللون �الأحمر و�الأبي�س ومكتوب حتت 

�لك�شل �لبي�شاوي كلمة MAHLEIZUMI باللغة �لالتينية وباللون �الأحمر.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930



09

اأخبـار الإمـارات
األحد  -   27  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10930
Sunday   27    October   2013  -  Issue No   10930

مواطنا ومواطنة ي�شاركون يف ملتقى وزارة   90
العمل للعاملني مبراكز ت�شهيل يف اأبوظبي

جمعية المارات ملتالزمة داون تطلق ا�شرتاتيجتها اجلديدة

منال بنت حممد بن را�شد تهنىء حكومة الإمارات على ح�شول 
الدولة على مركز ال�شدارة عامليا يف التح�شيل العلمي للمراأة

•• دبي-وام:

�ق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة �الإم��������ار�ت مل��ت��الزم��ة 
حفلها  �الول  �م�س  م�شاء  بدبي  د�ون 
تقدير�  للمتطوعني  �ل�شنوي  باليوم 
�لذين  �ملتطوعني و�ملتطوعات  جلهود 
وع�شر  300 متطوع  ز�د عددهم عن 
ف����رق ت��ط��وع��ي��ة يف �ن�����ش��ط��ة وب���ر�م���ج 
 2012 �مل���و����ش���م  خ������الل  �جل���م���ع���ي���ة 
ف���ن���دق  ق����اع����ة  يف  وذل��������ك   2013-
بدبي  ز�ي���د  �ل�شيخ  ���ش��ارع  ���ش��ان��غ��ري��ال 
�جلمعية  �شعار  وحت��ت  منه  وب��رع��اي��ة 
حترير �لقدر�ت . �شهد �حلفل �شونيا 
�أحمد �لها�شمي رئي�س جمل�س  �ل�شيد 
�د�رة �جلمعية و�ع�شاء جمل�س �الد�رة 
باجلمعية  و�لد�ئم  �لفخري  و�ملتطوع 
���ش��ي��ف ���ش��رف �حل��ف��ل ���ش��ع��ي��د حممد 
حارب �لفالحي رئي�س �حتاد �الإمار�ت 
للريا�شات �لبحرية نائب رئي�س نادي 
دب����ي �ل������دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة 
و�ل�شيد عبد�لرحمن نقي نائب رئي�س 
و�ح��م��د  �الم�����ار�ت  م��ت��ط��وع��ي  جمعية 
يف  للتطوع  دب���ي  م��رك��ز  م��دي��ر  بخيت 
و�ملغامر  ب��دب��ي  �ملجتمع  تنمية  هيئة 

ومت�شلق  �ل��ك��ه��وف  ���ش��اب��ر  �الم����ار�ت����ي 
�حلفل  وق��دم  �ملعمري  �شعيد  �جل��ب��ال 
�العالمي عبد�هلل ��شماعيل . ووجهت 
كلمة  �جلمعية  �د�رة  جمل�س  رئي�شة 
�شكرت  �الد�رة  جمل�س  ع��ن  ب��االن��اب��ة 
وجهود  �لر�شيد  �ل��ق��ي��ادة  رع��اي��ة  فيها 
ب���امل���و�ق���ف  . و�أ�������ش������ادت  �مل���ت���ط���وع���ني 
دعم  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا  �ل�شامية 
�ملتو��شل  بالت�شجيع  �لتطوعي  �لعمل 
وو����ش���ع وب���ن���اء �جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة 
و�الن�شانية و�لتي تقدم خدمات د�خل 
�لها�شمي  وك�شفت   . وخارجها  �لدولة 
تطوير  �ىل  �جلمعية  �إد�رة  توجه  عن 
�أه��د�ف  مع  لتتما�شى  ��شرت�تيجيتها 
�ث��م��رت هذ�  و�ل��ت��ي  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�لعام عن ح�شول �جلمعية على جائزة 
من  �جتماعي  تنموي  م�شروع  �ف�شل 
و�ل�شوؤون  �لتنمية  وزر�ء  جمل�س  قبل 
�الج����ت����م����اع����ي����ة مب���ج���ل�������س �ل����ت����ع����اون 
�لثالثني مبملكة  �خلليجي يف دورت��ه 
�شعيد  �لقى  ثم   . �ل�شقيقة  �لبحرين 
حارب كلمة عرب عن فخره و�حل�شور 
ب��ت��و�ج��ده��م حت���ت ق��ب��ع��ة �ل��ت��ط��وع يف 
خ���دم���ة ر���ش��ال��ة �جل��م��ع��ي��ة و�ه��د�ف��ه��ا 

�لتطوعية و �الن�شانية �لنبيلة . ودعا 
لهوؤالء  �لفر�س  من  �ملزيد  �تاحة  �ىل 
د�ون يف  م��ت��الزم��ة  ذوي  م���ن  �الب���ن���اء 
خدمة  يف  وطاقاتهم  ق��در�ت��ه��م  �ب���ر�ز 
�لتطوع  يف  �ندماجنه  وعن   . �ملجتمع 
حارب  ك�شف  د�ون  متالزمة  ذوي  مع 
�لتي  ذل��ك  �بنته عائ�شة يف  ري���ادة  ع��ن 
ت�شكل فريقا تطوعيا  له وهي  ك�شفت 
ب����ان حت��ق��ق ت��و����ش��ل ج��ي��ل �ل���ي���وم مع 
ج��ي��ل �ل��غ��د ك��م��ا ت��و����ش��ل ج��ي��ل �الب���اء 
مع جيلي �الجد�د و�البناء لدعم روح 
يقدر  جيل  �ملجتمع  وخ��دم��ة  �لتطوع 
نعمة �ليوم ويكون م�شتعد� للم�شتقبل 
مب��ا ف��ي��ه . و����ش��ت��ع��ر���س �ل��ع��ق��ي��د عيد 
حم��م��د ث����اين ح�����ارب ع�����ش��و جمل�س 
�ملتميز  �ملتطوع  �د�رة �جلمعية مبادرة 
�جلمعية  و�ع�شاء  �حل�شور  دعا  �لتي 
بهدف  فيها  �لت�شجيل  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني 
�ملتطوعني  وق����در�ت  م��ه��ار�ت  تطوير 
�ل�شايف  ��شامة  �ملهند�س  قدم  بعدها   .
عر�شا  للجمعية  �ل���ع���ام  �ل�����ش��ر  �م���ني 
�جلمعية  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة  ع���ن 
ل���ل���م���رح���ل���ة �مل���ق���ب���ل���ة م�������ش���ي���د� ب��ك��اف��ة 
�لتطوعي  �لعمل  يف  �ملبذولة  �جلهود 

كافة  با�شتقطاب  م��رح��ب��ا  باجلمعية 
�لتطوع  يف  �لر�غبة  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
ب��اجل��م��ع��ي��ة وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع ل��ي��ق��وم 
�اللكرتوين  �ملوقع  باطالق  ذلك  بعد 
�حلفل  و�خ��ت��ت��م  للجمعية.  �جل��دي��د 
ب��ت��ق��دي��ر ع���ر����س ف��ي��ل��م ت��وث��ي��ق��ي عن 
�ملا�شية  وفعالياتها  �جلمعية  �ن�شطة 
من �عد�د �لع�شوة �لنائ�شة منى �لدبل 
و�شمل �حلفل تكرمي جمموعة من   .
�ل���ف���رق �ل��ت��ط��وع��ي��ة �مل�����ش��ان��دة جل��ه��ود 
�جل��م��ع��ي��ة وه����ي : ف���ري���ق م��ت��ط��وع��ي 
�جلمعية - فريق �لتطوع ب�شرطة دبي 
- فريق مركز دبي للتطوع - فريق تي 
�أم��ل -  �آي يف فريق ي�س - فريق مل�شة 
فريق قمة �لتطوع فريق �بد�ع وفريق 

�شمادة �الجتماعي.
وكان جمل�س وزر�ء �لتنمية و�ل�شوؤون 
ل����دول جمل�س   30 �ل����  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل���ت���ع���اون ك�����رم � ج��م��ع��ي��ة �الإم��������ار�ت 
الختيار  بدبي  د�ون  متالزمة  ل��ذوي 
م�����ش��روع��ه��ا �خل���ا����س ب��دع��م وت��اأه��ي��ل 
�مل�شروعات  كاأحد  د�ون  ذوي متالزمة 
�ل����ر�ئ����دة خ��ل��ي��ج��ي��ا يف جم����ال �ل��ع��م��ل 

�الجتماعي.

لها  ت�شريح  يف  �لها�شمي  و�أو���ش��ح��ت 
عقب ت�شلمها درع �لتكرمي �أن �مل�شروع 
متالزمة  ذوي  وت��اأه��ي��ل  دع���م  �ل��ف��ائ��ز 
�إىل رعاية جميع �الأفر�د  د�ون يهدف 
ممن لديهم متالزمة د�ون من جميع 
�الم���������ار�ت وم�����ن ج��م��ي��ع �جل��ن�����ش��ي��ات 

وب�شورة جمانية.
تتمثل  �لرعاية  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
وت��رب��وي��ة  ت��ق��دمي خ��دم��ات �شحية  يف 
ونف�شية و�جتماعية و�الهتمام �لكامل 
على  و�لعمل  د�ون  متالزمة  ب��رب�ع��م 
�حلركية  وقدر�تهم  مهار�تهم  تنمية 
و�ل���ذه���ن���ي���ة و�ل���ل���غ���وي���ة �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�ملجتمع  �ىل  لتقدميهم  �الك��ادمي��ي��ة 
ب�������ش���ورة م�����ش��رف��ة وت���اأه���ي���ل �الأف������ر�د 
�ل����ر������ش����دي����ن وت����غ����ي����ري �الجت�����اه�����ات 
�لفئة  ه���ذه  جت���اه  �ل�شلبية  �ل��و�ل��دي��ة 
من �أجل حتقيق حياة �أف�شل للجميع 
�ف����ر�د ه���ذه �لفئة  �إىل دم���ج  و�ل�����ش��ع��ي 
تربويا يف �ملد�ر�س �حلكومية وتقدمي 
ل��ذوي  وترفيهية  �جتماعية  �أن�شطة 
يطبق  ك���ي  وذوي���ه���م  د�ون  م��ت��الزم��ة 
�لعالقات  وتوطيد  �جتماعيا  �ل��دم��ج 
م���ع ج��م��ع��ي��ات وم���وؤ����ش�������ش���ات �مل��ج��ت��م��ع 

ب�������ش���وؤون ذوي م��ت��الزم��ة  �ل��ت��ي ت��ه��ت��م 
و�إب���ر�ز  و�إي�����ش��اح  وع��امل��ي��ا  د�ون حمليا 
متالزمة  ل���ذوي  �حلقيقية  �ل�����ش��ورة 
لدعم  معلومات  مركز  وتكوين  د�ون 
وت�������ش���ج���ي���ع �ل�����در�������ش�����ات و�الأب�����ح�����اث 
متالزمة  ذوي  تهم  �ل��ت��ي  و�خل��دم��ات 
�ل�شعوبات  تذليل  على  و�لعمل  د�ون 
�ل���ت���ي ت����و�ج����ه ت��ع��ل��ي��م وت���اأه���ي���ل ذوي 
�جلهات  مع  بالتعاون  د�ون  متالزمة 

�ملعنية.
ه��ن��اك  �أن  �إىل  �ل���ه���ا����ش���م���ي  ول���ف���ت���ت 
جلمعية  �أخ���رى  و�أن�شطة  م�شروعات 
د�ون  م����ت����الزم����ة  ل�������ذوي  �الم�����������ار�ت 

يف �ل���دع���م و�مل�����ش��اه��م��ة يف �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع وه��ي 
م�����ش��روع �مل��ع��ل��م �مل�����ش��اع��د يف �مل���د�ر����س 
�حل����ك����وم����ي����ة م�����������ش�����روع �ل����ربن����ام����ج 
لعبة  د�ون  متالزمة  ل��ذوي  �لريا�شي 
�لفنية  �ل���ور����س  وم�����ش��روع  �ل��ب��وت�����ش��ي 

لذوي متالزمة د�ون.
�لتنموي  �الجتماعي  �الإ�شهام  وح��ول 
�لذي يقدمه �مل�شروع للمجتمع نوهت 
��شتفاد من جل�شات  �نه  �إىل  �لها�شمي 
�لربنامج �لتاأهيلي من ذوي متالزمة 
 46 �جل���ن�������ش���ي���ات  ج��م��ي��ع  م����ن  د�ون 
م�شتفيد� يف جل�شات �لعالج �لطبيعي 

بو�قع 3036 جل�شة على مدى �لعام 
�ل��ع��الج  م�����ش��ت��ف��ي��د� يف ج��ل�����ش��ات  و62 
و476  �الف   3 ب����و�ق����ع  �ل���وظ���ي���ف���ي 
جل�شة على مدى �لعام و56 م�شتفيد� 
يف جل�شات عالج �لنطق بو�قع 3 �أالف 

و344 جل�شة على مدى �لعام.
�ملجتمع  يف  للمدجمني  بالن�شبة  �أم���ا 
21 طفال يف �حل�شانة  فقد مت دم��ج 
و7 �أطفال يف �لرو�شة و36 طفال يف 
�ملد�ر�س و8 م�شتفيدين يف مر�كز ذوي 
تدريبا  تلقو�  و5 م�شتفيدين  �الإعاقة 
يف منتجع �شانغريال ومت توظيف 11 

م�شتفيد� يف جمموعة �ل�شحر�ء 

•• اأبوظبي-وام:

�شارك 90 مو�طنا ومو�طنة يف ملتقى نظمته وز�رة 
ت�شهيل  �خلدمة  مر�كز  يف  للعاملني  موؤخر�  �لعمل 

يف �بوظبي.
وق��ال خليل خ��وري مدير �د�رة م��ر�ك��ز �خل��دم��ة يف 
��شتهدف  �مللتقى  �ن  باأبوظبي  �لعمل  وز�رة  دي��و�ن 
�لعاملة يف مر�كز  �لوطنية  �لب�شرية  �مل��و�رد  �ط��الع 
�خلدمة على حقوقهم وو�جباتهم و�المتياز�ت �لتي 
ت��د�ر من  �لتي  �ملر�كز  تتو�فر لهم ج��ر�ء عملهم يف 
��شر�ف  وحتت  وطنية  بكو�در  �خلا�س  �لقطاع  قبل 
�ل������وز�رة �ىل ج��ان��ب ���ش��ق��ل ق��در�ت��ه��م وم��ه��ار�ت��ه��م 
للمعايري  وفقا  �خل��دم��ات  تقدمي  م��ن  ميكنهم  مب��ا 
معايري  مع  تتو�فق  و�لتي  �ملر�كز  لعمل  �ملو�شوعة 
ل��ت��ق��دمي �خل���دم���ات �حلكومية  �الم������ار�ت  ب��رن��ام��ج 
�ملتميزة. ودعا خوري �حل�شور �ىل �شرورة �اللتز�م 
باخالقيات �ملهنة وبذل كافة �جلهود خالل �د�ئهم 
ل��ل��م��ه��ام �مل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��م يف �ط����ار ت��ق��دمي �خل��دم��ة 
�لعمل  وز�رة  ح��ر���س  ظ���ل  يف  وذل����ك  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
بال�شر�كة مع ��شحاب �ملر�كز على توفري بيئة �لعمل 

�جلاذبة للمو�رد �لب�شرية �لوطنية.
�خل�شومات  ب��رن��ام��ج  ح��ول  عر�شا  �مللتقى  ت�شمن 
�لقطاع  يف  �لعاملني  للمو�طنني  �ملميزة  و�لعرو�س 
�خل��ا���س و�ل����ذي ي��ع��د �أح���د ب��ر�م��ج م��ب��ادرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل��وز�رة هذ� �لربنامج  حفظه �هلل �ب�شر حيث تنفذ 
وز�رة  باعتبار  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ع��ن  بالنيابة 

�لعمل جهة �الخت�شا�س يف تنظيم �شوق �لعمل.
�لتي  �لتف�شيلية  �المتياز�ت  على  �حل�شور  و�طلع 
�لقطاع  يف  �لعاملني  للمو�طنني  �لربنامج  يوفرها 
�لقطاعني  م��ن  جهة   30 تقدمها  و�ل��ت��ي  �خل��ا���س 
�حلكومي و�خلا�س. كما ت�شمن �مللتقى عر�شا قدمه 
�شالح �جلابري نائب مدير �إد�رة مر�كز �خلدمة يف 
و�جناز  ت�شهيل  برنامج  تطبيق  �آلية  حول  �بوظبي 
�لعمل  ب��ط��اق��ات  ب��ا���ش��د�ر  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل��ع��ام��الت 
�ملو�شوعة  و�مل��ع��اي��ري  بياناتها  وتعديل  وجت��دي��ده��ا 
لعمل �ملر�كز ..فيما قدم عبد�لرز�ق �ملازم من �إد�رة 
�لتوجيه يف �لوز�رة �شرحا تناول فيه �خالقيات �ملهنة 
و�لعديد من مو�د قانون تنظيم عالقات �لعمل �لتي 

تبني حقوق وو�جبات طريف �لعالقة �لتعاقدية.

�ج��اب  نقا�شية  ور���ش��ة  �مللتقى  هام�س  على  وع��ق��دت 
فيها خليل خوري وخمي�س �ل�شريدي مدير مكتب 
�إد�رة  من  �ليا�شي  و�أحمد  باأبوظبي  �لعمل  عالقات 
�ل�شوؤون �لقانونية على ��شئلة �حل�شور �لذين �بدو� 

تفاعال كبري� خالل �مللتقى.
مر�كز  �شتة  �أبوظبي  يف  �خلدمة  مر�كز  عدد  ويبلغ 
ت�شمل مركز معامالت ويقع على �شارع ز�يد �الول 
م��ن��ط��ق��ة م�شفح  ���ش��ريف��ي�����س يف  وم���رك���ز �جن������از�ت 
�ل�شناعية ومركز جود للخدمات �لعامة ويقع على 
�شارع �مل�شفح �لرئي�شي �لقرية مول ومركز كريتيف 
للمعامالت ويقع على �شارع �ملرور ��شافة �ىل مركز 
مول  �ملارينا  يف  ويقع  دوكمنت�س  �شريفي�س  �نفنتي 
ومركز �الحتاد �لعاملية للطباعة ومتابعة �ملعامالت 
ويقع يف �لنادي �ل�شياحي. وتقدم �ملر�كز �لتي بد�أت 
�جل���اري  �ل�شهر   20 م��ن  �ع��ت��ب��ار�  جتريبيا  عملها 
�لعمل  بطاقات  معامالت  وطباعة  ت�شلم  خ��دم��ات 
وذلك  ح�شري  ب�شكل  بياناتها  وتعديل  وجتديدها 
كمرحلة �وىل حيث �شيتم الحقا منح �ملر�كز �ل�شتة 
�أخ��رى بعد �شحبها من مكاتب  حق تقدمي خدمات 

�لطباعة ب�شكل تدريجي.

•• دبي-وام:

�آل نهيان  �ل�شيخ من�شور بن ز�ي��د  �أك��دت حرم �شمو 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد �ل مكتوم 
�لكبرية  �جل��ه��ود  �أن  ل��ل��م��ر�أة  دب��ي  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
حلكومة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف دعم �ملر�أة 
وم�شاركتها يف �لقوى �لعاملة يعد �ل�شبب �الأ�شا�شي 
وقد  �ل��دول��ة.  يف  �جلن�شني  بني  �لفجوة  تقلي�س  يف 
هناأت �شموها حكومة �الإمار�ت على ح�شول �لدولة 
�لعلمي  �لتح�شيل  يف  عامليا  �ل�����ش��د�رة  م��رك��ز  على 
�ل��ف��ج��وة بني  ت��ق��ل��ي�����س  يف  �الأول  و�مل���رك���ز  ل���ل���م���ر�أة 
�جلن�شني على م�شتوى دول منطقة �ل�شرق �الو�شط 
و�شمال �أفريقيا وذلك وفقا للموؤ�شر �لعاملي للفجوة 
�لذي  �لعاملي  �القت�شادي  للمنتدى  �جلن�شني  بني 
�أربعة  حتليل  على  �ملوؤ�شر  ��شتند  وق��د  �أم�����س  �شدر 
�القت�شادية  و�مل�شاهمة  �لتعليم  ج��ودة  هي:  عو�مل 
�لرعاية  جم��ال  يف  �مل�شاو�ة  �إىل  �إ�شافة  و�ل�شيا�شية 
�ل�شيخة  �شمو  �أ���ش��ادت  �ملنا�شبة  ه��ذه  ويف  �ل�شحية. 
م��ن��ال ب��ن��ت حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �ل م��ك��ت��وم ب��ال��دع��م 

و�لت�شجيع �لذي حتظى به �ملر�أة �الإمار�تية. 
تبذلها  �لتي  �ملتو��شلة  �جلهود  �إن  �شموها:  وقالت 

حكومة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملتمثلة يف 
�مل��ر�أة وتذليل كافة �لعقبات �لتي قد تو�جهها  دعم 
�ملهنية و�إتاحة �لفر�شة لها للم�شاركة  يف م�شريتها 
ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  عملية  يف  �لفعالة 
�لدولة كل ذلك قد �شاهم يف حتقيق �لدولة تقدما 
�شريعا يف جمال �لتح�شيل �لعلمي وتقلي�س �لفجوة 

بني �جلن�شني. 
�لتي  �جلهود  خ��الل  وم��ن  قائلة:  �شموها  و�أ�شافت 
ت��ب��ذل��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ات م��ث��ل �الإحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام 
وموؤ�ش�شة دبي للمر�أة فقد �شاهمت �لقيادة �حلكيمة 
يف متكني �ملر�أة بهدف �إحد�ث تغيري�ت كبرية فيما 
�شاهمت  �لتي  و�ملفاهيم  �ل�شيا�شات  بتطبيق  يتعلق 
يف  �لنجاح  على  �شاعدها  مم��ا  �مل���ر�أة  مكانة  رف��ع  يف 
�ل�شمو  �شاحب  بقر�ر  و��شادت  �لقطاعات.  خمتلف 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
باإلز�مية  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�لتمثيل �لن�شائي يف جميع جمال�س �إد�ر�ت �ل�شركات 
و�لهيئات �حلكومية يف �لدولة و�لذي جاء ليوؤكد �أن 
�ملر�أة يف �الإمار�ت تقوم باأدو�ر مهمة وت�شطلع بدور 
مبا�شر يف عملية �شنع �لقر�ر. ونوهت �شمو �ل�شيخة 
منال بجهود �أم �الإمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 

�الع���ل���ى ل���الأم���وم���ة و�ل��ط��ف��ول��ة �ل��رئ��ي�����ش��ة �الأع��ل��ى 
�لف�شل  ل��ه��ا  ك���ان  �ل��ت��ي  �ال���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لن�شائية يف  �لد�عم للحركة  �لر�ئد  و�ل��دور  �الأكرب 
�الإمار�ت موؤكدة �شموها على مو��شلة موؤ�ش�شة دبي 
وتعزيز  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  للمر�أة جهودها يف متكني 
دورها �لفاعل يف �حلياة �القت�شادية و�الجتماعية. 
للمر�أة  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لرئي�شية  �مل��ب��ادر�ت  وتت�شمن 
م��ه��ار�ت  وتطوير  �مل�شتمر  �ل��ت��دري��ب  ف��ر���س  ت��وف��ري 
�مل���ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة �لعاملة و�إب���ر�ز دوره��ا �لفاعل يف 
�ملجالني  �مل��ر�أة يف  م�شاركة  ودع��م  وت�شجيع  �ملجتمع 

�ملهني و�الجتماعي. 
كما تقوم �ملوؤ�ش�شة باأبحاث مو�شعة ودر��شات نوعية 
للمر�أة  �ملهنية  �الأو���ش��اع  حتديد  بهدف  و�إح�شائية 
�الإم���ار�ت���ي���ة و�ق�����رت�ح �ل��ت��و���ش��ي��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ر�أة 
ورفعها للحكومة كحلول تدعم متكني �ملر�أة للقيام 
بدور �أكرب على �لنطاقني �ملحلي و�لعاملي. كما كانت 
موؤ�ش�شة دبي للمر�أة �شباقة يف طرح وتطبيق �مل�شروع 
�إ���ش��د�ر  ويف  �لعمل  م��و�ق��ع  يف  للح�شانات  �لوطني 
مرتكز  يعزز  م��ا  �لطفل  لرعاية  �لوطنية  �ملعايري 
حتقيق �لتو�زن بني �حلياة �الأ�شرية و�ملهنية للمر�أة 
باالإ�شافة �إىل �إ�شد�ر تقرير �ملر�أة �لعربية و�لقيادة 

و�لتقرير �الإح�شائي للمر�أة يف �الإمار�ت.

•• بورت فيكتوريا -وام:

بتوجيه من �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل 
..�فتتح  �لدولة  �ل�شمو رئي�س  نهيان م�شت�شار �شاحب 
�أم�س  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
بجمهورية  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  م�شجد  �الول 
خارجية  وزي��ر  �آدم  ب��ول  ج��ني  معايل  بح�شور  �شي�شل 
�شي�شل  �شفري  �ي�شبارون  باتريك  ديك  و�شعادة  �شي�شل 

لدى �لدولة.
�لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  من  كتربع  �مل�شجد  بناء  وي��اأت��ي 

�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  بن خليفة  �شلطان 
رئي�س �لدولة جلمعية �لقر�آن و�ل�شنة يف �شي�شل و�لتي 

ترعى يف حدود 2000 م�شلم.
قام  ث��م  �مل�شجد  الإم���ام  بكلمة  �الف��ت��ت��اح  مر��شم  ب���د�أت 
بق�س  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
تفقد  �ن  بعد  ركعتني  و�ل�����ش��الة  �لتقليدي  �ل�شريط 
�الأول  و�لطابق  للرجال  �الأر�شي وهو م�شلى  �لطابق 
ل�  يت�شع  �ل��ذي  �مل�شجد  ي�شم  حيث  للن�شاء  �ملخ�ش�س 

600 م�شلي وم�شلية مر�كز لتحفيظ �لقر�آن.
فيه  �الأول  �الأذ�ن  �إنطالقة  مع  �مل�شجد  �إم��ام  وتوجه 

�لر�شيدة  �ل��دول��ة  قيادة  �ىل  بال�شكر  �جلمعة  ل�شالة 
عز  �هلل  ..د�ع��ي��ا  �لكرمية  �الن�شانية  �للفتة  ه��ذه  على 
وجل �ن يجعل هذ� �لعمل �المار�تي �الن�شاين �لكبري 
يف ميز�ن ح�شنات باين هذ� �مل�شجد وكل من �شاهم يف 

�إجنازه.
ب�شورة  �لتجهيز�ت  ب��اأح��دث  �مل�شجد  جتهيز  مت  وق��د 
تعك�س روؤية �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل 
نهيان باأن بيوت �هلل هى �ل�شورة �الوىل �لتي تنطبع يف 
ذ�كرة كل من يزورها وليكون نو�ه لن�شر تعاليم ديننا 

�حلنيف يف هذه �لبقعة من بقاع �الر�س. 

زايد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان يفتتح م�شجد �شلطان بن خليفة بجمهورية �شي�شل 

•• اإ�سالم اآباد-وام:

ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الح��م��ر �الم���ار�ت���ي 
�لزلز�ل  مت�شرري  �ىل  �غاثية  م�شاعد�ت 
يف �ق��ل��ي��م ب��ل��و���ش�����ش��ت��ان �ل��ب��اك�����ش��ت��اين �ل��ت��ي 
���ش��رب��ه��ا �ال����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي . وق�����ام م��دي��ر 
مكتب �لهالل �الحمر �المار�تية يف ��شالم 
�لعمل  وف��ري��ق  �آل علي  ع��ب��د�هلل  �ب���اد حمد 
�م�����س ب��اال���ش��ر�ف ع��ل��ى ق��و�ف��ل �الم�����د�د�ت 
الغ���اث���ة م��ن��ك��وب��ي �ل����زل����ز�ل �ل�����ذي ���ش��رب 
يف  �الخ���رى  و�مل��ح��اف��ظ��ات  �ور�ر�ن  منطقة 

باك�شتان  غ��رب  جنوبي  بلو�ش�شتان  �قليم 
بناء  �ع����ادة  هيئة  م��ن  م�����ش��وؤول��ني  بح�شور 
وت��اه��ي��ل م��ن��اط��ق �ل�����زالزل.. وحت��رك��ت �ول 
ق��اف��ل��ة ل��ل��ه��الل �الح���م���ر �الم����ار�ت����ي وه��ي 
بيال  بلدة  �ىل  �الن�شانية  �مل�شاعد�ت  حتمل 
�أ�شر �ل�شحايا  يف بلو�ش�شتان لتوزيعها على 
�لباك�شتانية  �مل�شلحة  �لقو�ت  مع  بالتعاون 
وهيئة �عادة بناء وتاأهيل �ملناطق �ملت�شررة. 
وت�شم �مل�شاعد�ت نحو 620 طنا من مو�د 
و�الرز  و�ل�شكر  �لطحني  وت�شمل  �الغ��اث��ة 
�لنباتي و�مللح و�لبقوليات  و�ل�شاي و�لزيت 

و�ل��ب��ط��ان��ي��ات و�الغ��ط��ي��ة و�خل���ي���ام و�دو�ت 
�خ��رى. وقال مدير مكتب �لهالل  منزلية 
�الحمر �المار�تي حمد عبد�هلل �آل علي يف 
�لعمل  فريق  �ن  �الع��الم  لو�شائل  ت�شريح 
ح�����ش��د ك���ل �جل���ه���ود الي�������ش���ال �مل�����ش��اع��د�ت 
�الن�شانية �لعاجلة �ىل م�شتحقيها باملناطق 
لهيئة  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  بتوجيهات  �مل��ت��اأث��رة 
�ل��ه��الل �الح��م��ر �الم���ار�ت���ي و مت حتريك 
بلو�ش�شتان  �قليم  �ىل  �م���د�د�ت  قافلة  �ول 
زلز�ل  من  �ملت�شررين  الغاثة  �لباك�شتاين 
�ال���ش��ر  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  و���ش��ي��ت��م  بلو�ش�شتان 

�ملنكوبة يف �ور�ن وم�شكي و�ملناطق �ملحيطة. 
و�أ�شاف �ن هيئة �لهالل �الحمر �المار�تي 
لبت �لو�جب �الن�شاين جتاه �ال�شر �ملنكوبة 
وعرب عن حزنه ملا �شببه �لزلز�ل من معاناة 
��شر  لالالف من �شكان �ملحافظات مو��شيا 
�مل�شاعد�ت  �ن تخفف هذه  و�آمال  �ل�شحايا 
�الن�شانية من معاناتهم. و�أكد �ن �لتطلعات 
مل�شاعفة  د�ف��ع��ا  �شتظل  للهيئة  �الن�شانية 
�جلهود مل�شاعدة منكوبي �لزالزل و�لكو�رث 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع���ل���ى جت������اوز �ل����ظ����روف �ل��ت��ي 
�لطبيعية.  �حل��ي��اة  �ىل  و�ل��ع��ودة  تو�جههم 

م���ن ج��ان��ب��ه وج����ه �ل��ع��م��ي��د �ح�����ش��ان م��دي��ر 
�لعمليات يف هيئة �عادة بناء وتاأهيل مناطق 
و�الم��ت��ن��ان  �ل�����ش��ك��ر  �لباك�شتانية  �ل�����زالزل 
�لعربية  �الم����ار�ت  دول��ة  و�شعب  ق��ي��ادة  �ىل 
منكوبي  م�شاعدة  على  حلر�شهم  �ملتحدة 
 .. �حلياة  مقومات  فقدو�  �لذين  �ل��زل��ز�ل 
و�ع��رب عن تقديره لهيئة �لهالل �الحمر 
�الم����ار�ت����ي �ل��ت��ي مل ت���ت���و�ن ع���ن �ل��وق��وف 
�لظروف  جميع  يف  باك�شتان  �أب��ن��اء  بجانب 
يف  �ل�شعيفة  و�ل�شر�ئح  �ملحتاجني  ورعاية 

�ملجتمع �لباك�شتاين.

هيئة الهالل الأحمر تقدم امل�شاعدات الغاثية اىل مت�شرري الزلزال يف اقليم بلو�ش�شتان الباك�شتاين 

العدد 10930 بتاريخ 2013/10/27   

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

�الزدهار الغر��س �شد�د �لبو�س - فرع /2
رخ�شة رقم:CN 1157644 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10930 بتاريخ 2013/10/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�شتال تكنولوجي 

ملعاجلة �ملياه رخ�شة رقم:CN 1653397 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد بطي �شعيد �شامل �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف عي�شه حممد ر��شد �ملزروعي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
�ك�شرب�س لالملنيوم  �ك�شرتمي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�حلد�دة رخ�شة رقم:CN 1154061 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*7 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �ك�شرتمي �ك�شرب�س لالملنيوم و�حلد�دة
EXTREME EXPRESS ALUMINIUM & STEEL EST

�ىل/�ك�شرتمي �ك�شربي�س لل�شيانة �لعامة  
EXTREME EXPRESS GENERAL MAINTENANCE

مبارك  عو�س  بناية  �ل�شناعية  �لغربية  �ملنطقة  غياثي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
جريو �لفالحي قطعة رقم 74 �ىل �ملنطقة �لغربية غياثي �ل�شناعية ق 74 م 10

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حد�دة وحلام)2592005(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �الملنيوم )4330013(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة خر�طة )2592007(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ مريز� مهدي 
ح���������ش����ني    - ب���اك�������ش���ت���اين 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج������و�ز ���ش��ف��ره  
    )6895621( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/2315000

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ حم��م��د 
عبد�ملتني-  حو�شان  د�ل��و�ر 
ب���ن���ج���الدي�������س �جل��ن�����ش��ي��ة   
-ج��������������و�ز �������ش������ف������ره  رق�����م   
)4796840(    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   055/8040691
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مل  �ن��ه  �ليابان  يف  �لنووية  فوكو�شيما  حمطة  تدير  �لتي  �ل�شركة  قالت 
�شرب  �أن  بعد  �ملحطة  �ال�شعاع يف  م�شتويات  �رتفاع يف  �أو  �أ���ش��ر�ر  حت��دث 
زلز�ل قوي �ل�شاحل �ل�شرقي لليابان حمدثا موجة مد حمدودة. ومل ترد 
على �لفور تقارير عن وقوع �أ�شر�ر من �لزلز�ل �لذي قالت هيئة �الر�شاد 
�جلوية �ليابانية �نه بقوة 1ر7 درجة و�لذي وقع على بعد حو�يل 370 
كان  �ل��زل��ز�ل  �ن  �شابق  وق��ت  �ل��وك��ال��ة يف  وق��ال��ت  �ل�شاحل  م��ن  كيلومرت� 
 30 �رتفاعها  �لياباين �ن موجة مد  �لتلفزيون  8ر6 درج��ة. وقال  بقوة 
�شنتيمرت� و�شلت �ل�شاحل �ل�شرقي لليابان. وقال متحدث يف �شركة كهرباء 
�أو�م��ر �شدرت لبع�س �لعاملني  طوكيو �لتي تدير حمطة فوكو�شيما �ن 
تغيري يف  �أو  �أ�شر�ر  هناك  تكن  لكن مل  �لزلز�ل  بعد  باملحطة مبغادرتها 
�شفن  �ملحطة. و�شوهدت  �ال�شعاع حول  ق��ر�ء�ت عالمات ر�شد م�شتويات 
وهي تغادر ميناء جنوبي حمطة فوكو�شيما د�يت�شي �لنووية حيث �أغلقت 
كانت  مفاعالت  ثالثة  يف  و�لطاقة  �لتربيد  وح���د�ت  �ح���رت�زي  ك��اج��ر�ء 
تعر�شت لالنهيار بعد زلز�ل وموجة مد عاتية يف عام 2011 . و�أ�شدرت 
من  ق�شرية  فرتة  بعد  �ال�شفر  باللون  حتذير�  �ليابانية  �الر�شاد  وكالة 
�أن  17:10 بتوقيت جرينت�س للتحذير من  �ل�شاعة  �لذي وقع  �لزلز�ل 

موجة مد �شغرية �شت�شل �ىل �ل�شاحل �ل�شمايل �ل�شرقي لليابان.
ويتم ��شد�ر حتذير باللون �ال�شفر عندما ال يتوقع �أن يزيد �رتفاع موجة 
�ملد عن مرت وهي �أ�شغر بكثري من �ملوجة �لتي �شربت حمطة فوكو�شيما 

يف عام 2011 ودمرت م�شاحات كبرية من �ل�شاحل �ل�شرقي لليابان.

�كد رئي�س جلنة �ل�شوؤون �خلارجية يف �لربملان �الير�ين عالء �لدين 
بن�شبة  �ليور�نيوم  تخ�شيب  �شتو��شل  ب��الده  �ن  �ل�شبت  بوروجردي 
20 باملئة نافيا بذلك ت�شريحا للمتحدث با�شم �للجنة، بح�شب ما 

�وردت وكالة �النباء �الير�نية �لر�شمية.
وقال �مل�شوؤول �الير�ين �ن �الن�شطة �لنووية الير�ن م�شتمرة كما يف 
�ملا�شي وتخ�شيب �ليور�نيوم بن�شبة 20 باملئة متو��شل وكان ح�شني 
جنفي ح�شيني �ملتحدث با�شم �للجنة قال �نه ال وجود النتاج باملرة 
�لوقت �حل��ايل ال حاجة النتاج يور�نيوم )خم�شب( بن�شبة  و�ن��ه يف 
جنفي  لكن  �الي��ر�ين  �لربملان  موقع  �ورد  ما  بح�شب   ، باملئة   20
��شاءت  �ن و�شائل �الع��الم  ح�شيني عاد �جلمعة وقال لوكالة فار�س 

تف�شري ت�شريحاته نافيا �ن يكون �دىل مبثل هذه �لت�شريحات.
�الن�شطة  ت��ر�ق��ب  �لتي  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ورف�شت 
�لنووية �الير�نية �لتعليق على تلك �لت�شريحات ويتم �بالغ �ع�شاء 
جلنة �ل�شوؤون �خلارجية يف �لربملان �الير�ين بانتظام بتقدم �لربنامج 
ويعود  �حلكومة.  قبل  من  م��ر�ر�  نفيها  مت  تعليقاتهم  لكن  �لنووي 
للجمهورية  �العلى  �ملر�شد  �ىل  �ال�شرت�تيجي  �مللف  ه��ذ�  يف  �لقر�ر 
�ير�ن  قبل  من  �ليور�نيوم  تخ�شيب  خامنئي.وم�شالة  علي  �هلل  �آي��ة 
�لتي  �لغربية  و�ل��ق��وى  ����ش��ر�ئ��ي��ل  لقلق  �مل��ث��رية  �مل�شائل  �ب���رز  متثل 
تخ�شى �ن ي�شتخدم �ليور�نيوم �ملخ�شب بن�شبة 20 باملئة للح�شول 
على يور�نيوم خم�شب بن�شبة 90 باملئة وهي �لن�شبة �لالزمة ل�شنع 

�شالح نووي. وتنفي �ير�ن با�شتمر�ر �شعيها ل�شنع �شالح نووي.

�شاو  للطالب يف  �لنقل  و�شائل  للمطالبة مبجانية  تظاهرة  حتولت 
باولو �ىل عمليات نهب ومو�جهات مع �ل�شرطة �لتي �عتقلت �شتني 
�شخ�شا، وفق ما �فادت �ل�شحافة �ملحلية وبثت مو�قع �خبارية على 
�النرتنت لقناة غلوبو وفولها دي �شاو باولو �شور حافالت حترتق 
تفريق  نيوز �شور  قناة غلوبو  بثت  و�شبابيك م�شرفية خمربة كما 

�ملتظاهرين بالقنابل �مل�شيلة للدموع.
ويف �ت�شال مع وكالة فر�ن�س بر�س مل تتمكن �ل�شرطة من حتديد 
ليربي  ب��ازي  نظمتها حركة  �لتي  �لتظاهرة  �ملعتقلني وعطلت  عدد 
هذه  وطالبت  موقتا  �لعمومي  �لنقل  �شائل  ون�شاط  �ل�شري  حركة 
�حلركة بخف�س �شعر �لنقل �لعام خالل مباريات كاأ�س �لكونفدر�لية 
�ىل  �ملطالب  تلك  و�م��ت��دت  �ملا�شي،  حزير�ن-يونيو  يف  �لقدم  لكرة 
جممل �نحاء �لبالد وخرج مليون �شخ�س �ىل �ل�شو�رع يف �لرب�زيل 
لكرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  تنظيم  على  �لفخمة  �لنفقات  بارتفاع  منددين 
�ل�شحة  نظام  بتح�شني  و�ملطالبة  �ل�شلطات  وف�شاد   2014 �لقدم 
و�لرتبية وغالبا ما تنظم حركات ر�ديكالية �حتجاجات �قل �همية 

يف ريو و�شاو باولو وغالبا ما تنتهي باعمال عنف.

عوا�سم

طوكيو

�ساو باولو

طهران

انفجار قرب مركز انتخابي يف بنغازي 
•• بنغازي-ا ف ب:

�دى �نفجار �شيارة م�شوؤول عن �نتخابات �ملجال�س �لبلدية يف مدينة بنغازي 
�ل�شبت �ىل �حلاق ��شر�ر مادية يف �كرث من خم�س �شيار�ت ر�ب�شة  �شباح 
مبوقف لل�شيار�ت بجو�ر مركز �نتخابي يف مدينة بنغازي دون وقوع خ�شائر 
ب�شرية، وفقا مل�شوؤول �نتخابي وقال م�شوؤول يف �ملفو�شية �لعليا لالنتخابات 
ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  �نتخابات  م�شوؤول  �شيارة  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
ج�شيمة  ����ش��ر�ر�  ملحقة  �ل�شبت  �شباح  �نفجرت  �لقا�شي  �دري�����س  بنغازي 
بعدد من �ل�شيار�ت �لتي كانت ر�ب�شة بجو�رها �مام مدر�شة �لوية �حلرية 
�ل���ذي طلب ع��دم ذك��ر ��شمه �ن  �مل�����ش��وؤول  �مل��اج��وري . و����ش��اف  يف منطقة 
تتخذ مركز�  �حل��ري��ة  �ل��وي��ة  ب�شرية مدر�شة  ����ش��ر�ر�  ي��وق��ع  �الن��ف��ج��ار مل 
�للجنة  �لبلدي ملدينة بنغازي الفتا �ىل �ن هذه  رئي�شا النتخابات �ملجل�س 
�ملفو�شية  ولي�س  �لبلدية  عميد  الختيار  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  عن  منبثقة 
هذه  الع�شاء  كانت  �ل�شيار�ت  معظم  �ن  �ىل  و����ش��ار   . لالنتخابات  �لعليا 
�ملدر�شة حل�شور دورة تدريبية حول  �لذين كانو� يف  �ملفو�شية �النتخابية 
�لية �نتخابات �ملجل�س �لبلدي للمدينة ويقاطع معظم �ملو�طنني �نتخابات 
ليبيا  �لتا�شي�شية لكتابة د�شتور  �ل�شتني  �لبلدية و�نتخابات جلنة  �ملجال�س 
مناطق  خمتلف  منه  تعاين  �ل��ذي  �ملنفلت  �الم��ن��ي  �لو�شع  نتيجة  �ل��د�ئ��م 
�لبالد وخا�شة �ملناطق �ل�شرقية وكانت جلنة �نتخابات �لهيئة �لتا�شي�شية 
ل�شياغة �لد�شتور نقلت مقرها نهاية �ال�شبوع �ملا�شي من درنة �ىل �لقبة 
و�تخذت  �ملدينة.  �المنية يف  �الو�شاع  تردي  ب�شبب  درن��ة،  تقع غربي  �لتي 
مبدينة  بكار  �بر�هيم  ب�شارع  بوحوي�س  �شليمان  �ل�شهيد  مدر�شة  �للجنة 
�لقبة مقر� جديد� لها ال�شتقبال م�شتند�ت �لر�غبني يف �لرت�شح لع�شوية 

�لهيئة �لتا�شي�شية ل�شياغة �لد�شتور عن د�ئرة درنة و�لقبة و�البرق.

دعوة اإىل فعاليات تنديدية يف ذكرى وعد بلفور 

القيادة الفل�شطينية تنفي مقاي�شة الأ�شرى بامل�شتوطنات 

اأوروبا تتجاهل نداءات التحرك حلل اأزمة الهجرة 
•• بروك�سل-وكاالت:

جتاهل زعماء �الحتاد �الأوروبي، يف 
بروك�شل،  يف  �جلمعة  قمتهم  ختام 
�ل���ق���ارة  دع������و�ت م���ن دول ج���ن���وب 
ل��ل��ت��ح��رك ���ش��ري��ع��ا مل��و�ج��ه��ة موجة 
�لهجرة غري �ل�شرعية �لقادمة من 
�أفريقيا و�ل�شرق �الأور�شط الأوروبا 
رغم مقتل �ملئات موؤخر� يف حو�دث 

غرق قو�رب بالبحر �ملتو�شط. 
�لقمة عرب زعماء �الحتاد  وخالل 
ع��ن ح���زن ع��م��ي��ق حل����و�دث �ل��غ��رق 
�إىل  ي�����ش��ل  م���ا  ب��ح��ي��اة  �أودت  �ل��ت��ي 
�ل�شهر وحده،  550 مهاجر� هذ� 
�أي  �تخاذ  تاأجيل  ق��ررو�  �أنهم  غري 
دي�شمرب-كانون  �إىل  �إج��ر�ء جديد 

�الأول �ملقبل.
ك��م��ا ���ش��ي��ن��ت��ظ��ر �إ����ش���الح ���ش��ي��ا���ش��ات 
�لهجرة �لتي ينتهجها �الحتاد �إىل 
ما بعد �نتخابات �لربملان �الأوروبي 

�ملقررة يف مايو-�أيار �لقادم.   
وك����ان رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �الإي���ط���ايل 
�أنريكو ليتا بني زعماء دول جنوب 
�ل���ذي���ن دع�����و� �إىل حت��رك  �ل���ق���ارة 
ع��اج��ل خ���الل �ل��ق��م��ة �الأوروب����ي����ة، 
وقال بعد �لقمة �إن زعماء �الحتاد 
�لتي  �ل���دول  م��ع  �أظ��ه��رو� ت�شامنا 

وم���وؤخ���ر� �أف����ادت ت��ق��ري��ر �أمم���ي �أن 
�أك����رث م���ن 32 �أل����ف م��ه��اج��ر من 
و�شلو�  �الأو�شط  و�ل�شرق  �أفريقيا 
�إي��ط��ال��ي��ا وم��ال��ط��ا ح��ت��ى �الآن ه��ذ� 
�ل����ع����ام جم����ازف����ني ب���ع���ب���ور �ل��ب��ح��ر 
�ملتو�شط يف قو�رب متهالكة، وز�دت 
�الأعد�د ب�شدة نتيجة لال�شطر�بات 

يف �شوريا وليبيا.
�الأخ��رية  �لقمة  تقرتح  مل  وعمليا 
خ��ط��و�ت ج��دي��دة حم���ددة ملعاجلة 
ب�شكل  تبعاتها  يتكبد  �لتي  �الأزم��ة 
رئي�شي دول جنوب �لقارة، و�كتفت 
بطلب قيام قوة مهام تابعة لالحتاد 
ب���ب���ح���ث ك��ي��ف��ي��ة ج���ع���ل ���ش��ي��ا���ش��ات 
�لهجرة �أكرث فعالية، ورفع تقرير 
بالنتائج يف دي�شمرب- كانون �الأول 
بيانهم  يتطرق  مل  ك��ذل��ك  �ملقبل، 
�إىل �أي زيادة مبو�رد وكالة مر�قبة 
�حلدود �لتابعة لالحتاد �الأوروبي 

)فرونتك�س( كما طلبت روما.
وت���ع���ت���رب �ل��������دول �ل����ت����ي ت��ت�����ش��در 
�ل���ت���اأث���ر ب����اأزم����ة �ل���ه���ج���رة، وم��ن��ه��ا 
�ليونان ومالطا وقرب�س و�إ�شبانيا 
و�إي��ط��ال��ي��ا، �الأك���رث ت�����ش��رر� ب��اأزم��ة 
�ل���دي���ون �ل�����ش��ي��ادي��ة ب����اأوروب����ا، مما 
�لتعامل  على  قدرتها  من  ي�شعف 

مع تز�يد �ملهاجرين.

�أكرب  ن�شيب  تقاوم حتمل  �شعوبها 
�مل�شكلة،  مع  �لتعامل  م�شوؤولية  يف 
وكانت �أملانيا �شاحبة �أكرب �قت�شاد 
باأوروبا �الأكرث و�شوحا بالقمة من 
خ���الل �ل��ت��ع��ب��ري ع��ن رف�����ش��ه��ا الأي 
مكافحة  جلهود  �إ�شايف  مايل  دعم 

�لهجرة غري �ل�شرعية.

و�أ�شاف  �مل�شكلة.  هذه  بنار  تكتوي 
�لق�شية  �أن  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف 
ب���ات���ت م�����ش��األ��ة �أوروب�����ي�����ة ول��ي�����ش��ت 
�أو  �إي��ط��ال��ي��ا  تخ�س  ق�شية  جم��رد 
مالطا �أو �ليونان، و��شتدرك قائال 
�إن هذ� لن يكون كافيا ما مل يتبعه 

�الحتاد بخطو�ت عملية.

وط��ال��ب��ت ح��ك��وم��ات ج��ن��وب �أوروب���ا 
�أك����رب م���ن دول ���ش��م��ال  مب�����ش��ارك��ة 
�أوروب���������ا يف حت���م���ل ع�����بء �الأزم������ة 
�لتمويل من �الحتاد لكن  وبزيادة 
حكومات دول �شمال �أوروبا �الأكرث 
ثر�ء و�لتي ت�شعر بالقلق �إز�ء زيادة 
بني  للمهاجرين  �لرف�س  م�شاعر 

•• قاعدة غوانتنامو-وكاالت:

دعت هيئة للدفاع عن خم�شة من 
�شبتمرب-  11 بهجمات  �ملتهمني 
�الأمريكي  �لرئي�س   2001 �أيلول 
�ل��ك�����ش��ف عن  �إىل  �أوب����ام����ا  ب������ار�ك 
ب��رن��ام��ج �الع��ت��ق��ال و�ال���ش��ت��ج��و�ب 
ل���وك���ال���ة  �ل�������ش���ري���ة  �ل�������ش���ج���ون  يف 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت �مل��رك��زي��ة )���ش��ي �آي 
�أي�������ه( �ل������ذي خ�����ش��ع ل����ه �ل���رج���ال 
�خل��م�����ش��ة يف ���ش��ج��ن غ��و�ن��ت��ان��ام��و 
يف ع��ه��د �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق ج���ورج 
و�عتربته منظمات حقوقية  بو�س 

تعذيبا.
وقال 14 حماميا مدنيا وع�شكريا، 
يف م���ذك���رة ل��ل��رئ��ي�����س �أوب���ام���ا رف��ع 
ع��ن��ه��ا �ل�����ش��ري��ة، �إن��ه��م ط��ل��ب��و� منه 
رف���ع �ل�����ش��ري��ة ع��ن ك��ل ج��و�ن��ب ما 
و�حتجاز  �عتقال  بربنامج  يعرف 
�ملتعلق  �أي����ه(  دي  )�آر  و����ش��ت��ج��و�ب 
�لواليات  تطلب  �لذين  مبوكليهم 

�ملتحدة �إنز�ل عقوبة بهم.
وي��ح��ت��ج��ز �ل���رج���ال �خل��م�����ش��ة مع 
�شجن  �ملعتقلني يف  م��ن  �آخ���ر  ع��دد 
و�شط  كوبا  يف  �لو�قع  غو�نتانامو 
�إج����������ر�ء�ت �أم���ن���ي���ة م�������ش���ددة م��ن��ذ 

2006. وكتب ولرت رويز حمامي 
�ل�شعودي م�شطفى �حلو�شاوي، يف 
�ليوم، يطلب  بالر�شالة  �أرفق  بيان 
معا  �ملدنيون  وزم��الوؤن��ا  �ل�شباط 
�لتز�ماتنا  ي��وؤك��د  �أن  رئي�شنا  م��ن 
مبوجب �تفاقية مكافحة �لتعذيب 
ورفع قيود �ل�شرية �ملفرو�شة �لتي 

متنع عملنا �لق�شائي .
وقال رويز �إن جر�ئم �حلرب يجب 
�ل��والي��ات  ب���اأن  م�شيفا  تخفى،  �أال 
منذ  �شدر  مبر�شوم  متنع  �ملتحدة 
ع���ق���ود �ل���ل���ج���وء ل��ف��ر���س �ل�����ش��ري��ة 

الإخ���ف���اء �الن��ت��ه��اك��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن  �إىل  م�شري� 
م���ع���اه���دة   1988 ع�������ام  وق����ع����ت 
عليها  و���ش��ادق  �لتعذيب  مكافحة 
جمل�س �ل�شيوخ عام 1994، لذلك 
ت�شكل جزء� من �لقانون �الأمريكي 
�ملتهمني �خلم�شة،  وذكر حمامو   .
ب��اإع��الن��ه يف  الأوب��ام��ا،  ر�شالتهم  يف 
�ل���ذي   2011 ي���ون���ي���و-ح���زي���ر�ن 
�أك���د فيه جم���دد� �ل��ت��ز�م �ل��والي��ات 
�أن  ور�أو�  �مل��ع��اه��دة  ب��ه��ذه  �مل��ت��ح��دة 
ف��ر���س �ل�����ش��ري��ة ع��ل��ى ب��رن��ام��ج )�آر 

ويحجب  �الأدل���ة  �أي���ه( يحجب  دي 
�حلقيقة و�شيمنع يف نهاية �ملطاف 
كل ق�شاء حقيقي من وقف �نتهاك 
�لقو�نني و�لت�شريعات يف �لواليات 

�ملتحدة.
وتابعو� �أن رفع �ل�شرية عن برنامج 
�شي�شمح  ه��ذ�  �ملعتقلني  ��شتجو�ب 
للدفاع بعر�س حججه �أمام جمهور 
وطني ودويل حتى ال يكون �لوعد 
باإحقاق �لعدل ب�شفافية وعد�لة يف 

غو�نتانامو جمرد �أمنية .
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى، ط��ل��ب��ت ه��ي��ئ��ة 
بالتقاط �شور  لها  �ل�شماح  �لدفاع 
ل��ل��م��ت��ه��م��ني ل��الح��ت��ف��اظ ب���االآث���ار 
)�شي  �شجون  يف  لتجربتهم  �ملادية 
�آي �أي�����ه(. وي��ري��د �ل���ر�ئ���د دي��ري��ك 
بوتيت حمامي �ملعتقل خالد �شيخ 
�ل���ن���دوب على  ي��ع��ر���س  �أن  حم��م��د 

مع�شميه وكاحليه .
وك���ان �مل��ح��ام��ون حت��دث��و� يف �ليوم 
عن  �ل��ث��الث��اء  �جلل�شة  م��ن  �الأول 
�شوء معاملة تعر�س لها موكلوهم 
�لع�شكري  �لقا�شي  م��ن  ليطلبو� 
�ل��ت��خ��ل��ي ع���ن �ل��ع��ق��وب��ة �ل��ق�����ش��وى 
مب������وج������ب م�����ع�����اه�����دة م���ك���اف���ح���ة 

�لتعذيب.

تخوف من تعاظم دور وكالة الأمن القومي رف�ش دعوى تتهم الربادعي بخيانة الأمانة 
خيانة لالأمانة وخروجا عن �لوكالة �لتى ح�شل عليها 
من جبهة �النقاذ. و�شكلت جبهة �النقاذ �لوطني مطلع 
�لعام �جلاري وكانت مبثابة �لتحالف �لرئي�شي �ملعار�س 
�لذي عزله �جلي�س  �ال�شالمي حممد مر�شي  للرئي�س 
يف �لثالث من متوز-يوليو �ملا�شي �ثر تظاهر�ت �شارك 
فيها �ملاليني للمطالبة برحيله. و�عت�شم �الف �ن�شار 
و�لنه�شة  �لعدوية  ر�بعة  ميد�ين  يف  عزله  بعد  مر�شي 
�ب-  14 �العت�شامني يف  �ل�شرطة ف�شت هذين  ولكن 
�غ�شط�س �ملا�شي و��شتقال �لرب�دعي �حلائز على جائزة 
�العت�شامني  ف�س  ق��ر�ر  على  �حتجاجا  لل�شالم  نوبل 

بالقوة وغادر �لبالد منذ ذلك �حلني.

•• القاهرة-اأ ف ب:

رف�����ش��ت حم��ك��م��ة م�����ش��ري��ة �ل�����ش��ب��ت دع����وى ت��ت��ه��م نائب 
�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق حم��م��د �ل���رب�دع���ي ب��خ��ي��ان��ة �الم��ان��ة 
ال���ش��ت��ق��ال��ت��ه م���ن م��ن�����ش��ب��ه يف م��ن��ت�����ش��ف �ب-�غ�����ش��ط�����س 
�ملا�شي �حتجاجا على مقتل �ملئات �ثناء ف�س �ل�شرطة 
عدم  ن�شر  مدينة  جنح  حمكمة  و�ك���دت  العت�شامهم. 
�خت�شا�شها بنظر هذه �لدعوى وكان �حد �ملحامني �قام 
دعوى مبا�شرة يطالب فيها مبحاكمة �لرب�دعى بعدما 
مت �ختياره كنائب لرئي�س �جلمهورية ال ل�شخ�شه، و�إمنا 
ب�شفِته ممثال جلبهة �الإنقاذ �لوطنى معترب� �ال�شتقالة 

مطالبة اأوباما بك�شف برنامج ا�شتجواب غوانتانامو 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ل�شبت  �لفل�شطينية  �لقيادة  نفت 
�طالق  ملقاي�شة  �شفقة  �ي  وج��ود 
�شر�ح ��شرى فل�شطينيني معتقلني 
لدى �لدولة �لعربية ببناء وحد�ت 
���ش��ك��ن��ي��ة ����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف �ل�����ش��ف��ة 

�لغربية و�لقد�س �ل�شرقية.
وقال يا�شر عبد ربه ع�شو �للجنة 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ل���وك���ال���ة ف��ر�ن�����س 
�ي �شلة بني  بر�س مل يكن هناك 
�����ش���ت���م���ر�ر �ال���ش��ت��ي��ط��ان و�ط����الق 

�شر�ح �ال�شرى .
و�����ش���اف �ن �مل��وق��ف �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لذي يريد مقاي�شة دفعة جديدة 
م���ن �ال����ش���رى ب���اط���الق ���ش��ر�ح��ه��م 
م��ق��اب��ل �الع������الن ع���ن ب���ن���اء �الف 
�ل�����وح�����د�ت �ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ي��ع��رب 
ع����ن ���ش��ف��ق��ة دن���ي���ئ���ة ت���خ���رج ك��ل��ي��ا 
ع��ن �ل��ت��ف��اه��م��ات �ل��ت��ي ج���رت قبل 

�نطالق �ملفاو�شات .
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  �ن  وت��اب��ع 
جمرد  ي�شتمع  مل  عبا�س  حممود 
�ل�شفقة  ه��ذه  مثل  �ىل  �ال�شتماع 
�ملزعومة �ملرفو�شة من حيث �ملبد�أ 

ن�شية  ر���ش��ال��ة  ق��ال يف  ع��ن هويته 
�ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ق�شرية 
�مل�شتوطنات  يف  �ل��ب��ن��اء  م��و����ش��ل��ة 
ج���زء م��ن �ل��رتت��ي��ب��ات �ل��ت��ي ج��رت 
و�الم��ريك��ي��ني  �لفل�شطينيني  م��ع 
قبل ��شتئناف �ملفاو�شات يف متوز/

كليا  لرف�شها  �م��ام��ه  ذك���رت  ول���و 
�الم��ريك��ي  �جل��ان��ب  �ن  مو�شحا   ،
�ىل  �ال�شتيطان  م��ن  ب��احل��د  وع��د 
ت��ن��ف��ي��ذ  ي���ت���م  �ق�������ش���ى درج������ة ومل 
ذل����ك . وك�����ان م�������ش���وؤول ح��ك��وم��ي 
����ش��ر�ئ��ي��ل��ي ك��ب��ري ط��ل��ب �ل��ك�����ش��ف 

و�شلت يونايتد بر�س �نرتنا�شونال 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات  �أن  م����ن����ه  ن�������ش���خ���ة 
�شتت�شمن ت�شري م�شري�ت غا�شبة 
�إ�شر�ئيل،  م��ع  �حل���دود  ط��ول  على 
بدء  �لدولية مع  �ملوؤ�شات  و�إغ��الق 
�لفعاليات،وذلك يوم �خلمي�س 31 
�لعا�شرة  �ل�شاعة  �جل��اري  �أكتوبر 
من خالل �إعت�شام �أمام مقر �الأمم 
�ملتحدة بغزة ودو�ر �ملنارة بر�م �هلل 
و�أكد �لبيان �أن �الأول و�لثاين من 
�مل�شري�ت  �شري  �شي�شهد�ن  نوفمرب 
�أطياف  جميع  مب�شاركة  �لغا�شبة 
�ل�������ش���ع���ب �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي و�ل���ت���ي 
�لتما�س مع  �شتتحرك نحو نقاط 
وك��ان  وغ���زة  �ل�شفة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف 
�آرث��ر  �لربيطاين  �خلارجية  وزي��ر 
قومياً  وطنياً  وع��ًد�  �أعطى  بلفور 
لليهود يف �لثاين من نوفمرب من 
لهم  دول����ة  ب��اإق��ام��ة   ،1917 ع���ام 

و�إحاللهم �أر�س فل�شطني.

يوليو �ملا�شي.
�شتو��شل  ����ش��ر�ئ��ي��ل  �ن  و�����ش���اف 
يف �ال���ش��ه��ر �مل��ق��ب��ل��ة �الع�����الن عن 
�ل��ب��ن��اء يف جت��م��ع��ات �مل�����ش��ت��وط��ن��ات 
و�الم�����ريك�����ي�����ون  �ل�����ق�����د������س.  ويف 
بهذ�  ع��ل��م  ع��ل��ى  و�لفل�شطينيون 

�ل���رتت���ي���ب . وق������ال ع���ب���د رب�����ه �ن 
قبيل  م���ن  �ج�����ر�ء ال���ش��ر�ئ��ي��ل  �ي 
جديدة  ��شتيطانية  وح���د�ت  ب��ن��اء 
وت���د�ع���ي���ات  ن���ت���ائ���ج  ����ش���ي���وؤدي �ىل 
بالغة �خلطورة وال ميكننا كقيادة 
ب��ه��ا مهما  ن��ق��ب��ل  �ن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
كلف �المر . ويفرت�س �ن يجتمع 
�ل���������وزر�ء �ال����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ون �ل���ي���وم 
�الح�����د ل��ل��م��و�ف��ق��ة ع��ل��ى �الف�����ر�ج 
ع����ن دف���ع���ة ث���ان���ي���ة م����ن �ال����ش���رى 
مفاو�شات  �طار  يف  �لفل�شطينيني 
�ل�شالم، كما ذكرت و�شائل �العالم 

�ال�شر�ئيلية.
وقالت �شحيفة معاريف �نه �شيتم 
26 معتقال  �الفر�ج �لثالثاء عن 
�ل��ع��دد نف�شه من  �ل��ث��الث��اء، وه���و 
�ال�شرى �لذين مت �طالق �شر�حهم 

يف �آب-�غ�شط�س �ملا�شي.
���ش��ب��اب  �ئ����ت����الف  �ىل ذل������ك، دع�����ا 
�الن���ت���ف���ا����ش���ة� ف��ل�����ش��ط��ني �ل�����ش��ب��ت 
�ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ني ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
�لفعاليات �ملتنوعة �لتي �شيطلقها 
يف  بلفور  بوعد  تنديد�  �الإئ��ت��الف 
ذك������ر�ه يف �ل���ث���اين م���ن ن��وف��م��رب-

ت�شرين �لثاين �ملقبل .
و�أ����ش���ار �الإئ���ت���الف يف ب��ي��ان��ه �ل��ذي 

•• وا�سنطن-ا ف ب:

�الم��ن  لوكالة  �لو��شعة  �مل��ر�ق��ب��ة  ب��ر�م��ج  ع��ن  �ملعلومات  ك�شف  يثري 
�لقومي �لتي ت�شمل مو�طنني �مريكيني وقادة دول �جنبية على حد 
�شو�ء �لقلق يف �لواليات �ملتحدة ب�شاأن دور وكالة يعتقد �لبع�س �نها 
ت�شريبات  �دت  �ل�شيطرة. فمنذ حزير�ن-يونيو  ��شبحت خارجة عن 
�دو�رد �شنودن �مل�شت�شار �ل�شابق يف �لوكالة �ملكلفة مر�قبة �الت�شاالت 
و�لتي ك�شفت ت�شجيل معطيات هاتفية ملو�طنني �مريكيني ومر�قبة 
مكاملات ماليني �لفرن�شيني و�لتن�شت على �لهاتف �جلو�ل للم�شت�شارة 
�الملانية.. �ىل فتح �لباب �مام كل �الحتماالت وو�شعت �د�رة �لرئي�س 
�ل��د�خ��ل��ي ��شطرت  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �ل���دف���اع.  �وب��ام��ا يف م��وق��ع  ب����ار�ك 
�خلا�شة  �حلياة  باحرت�م  �ملتعلقة  �ملخاوف  باالعتبار  لالخذ  �الد�رة 

�ما يف �خل��ارج فقد ��شعف �لك�شف عن هذه �ملعلومات موقف �وباما 
�ز�ء حلفائه �الوروب��ي��ني و�ل��رب�زي��ل �و �ملك�شيك ما حد� ب��االد�رة �ىل 
�ال�شتخبار�ت  م�شوؤولو  عليها  ي�شدد  �لتي  �ل�شرورة  تت�شاءل حول  �ن 
جلمع هذ� �لكم من �ملعطيات حتت م�شمى مكافحة �الرهاب. و�قرت 
لي�شا موناكو م�شت�شارة �لرئي�س �المريكي ملكافحة �الرهاب �خلمي�س 
بحاجة  الننا  �ال�شتخبار�تية  �ملعلومات  جنمع  �ننا  من  �لتاأكد  نريد 
�ليها ولي�س الننا قادرون على ذلك لكنها �كدت يف مقالة ن�شرتها يو 
��س تود�ي �ن �ال�شتخبار�ت �المريكية تخ�شع للقيود و�ال�شر�ف �كرث 
�لتجاوز�ت  بعد  وذل��ك ما ح�شل فعال   . �لتاريخ  �خ��ر يف  بلد  �ي  من 
يف ظل رئا�شة ريت�شارد نيك�شون كما لفت غوردون �د�م�س �لربف�شور 
يف �جلامعة �المريكية بو��شنطن م�شري� �ىل �ن�شاء حمكمة �شرية يف 
�لقومي. بر�مج مر�قبة وكالة �المن  �ال�شر�ف على  1978 مكلفة 

باك�شتان تطالب بوقف
 غارات الطائرات الأمريكية

•• نيويورك-اأ ف ب:

بوقف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مطالبتها  �ملتحدة  �المم  �م��ام  باك�شتان  ج��ددت 
�لغار�ت �لتي ت�شنها على �ر��شيها طائر�ت �مريكية بدون طيار، يف حني دعا 

مفت�شان يف �ملنظمة �لدولية �ىل مزيد من �ل�شفافية يف هذه �لغار�ت.
وقال �ل�شفري �لباك�شتاين يف �المم �ملتحدة م�شعود خان �مام جلنة حقوق 
�لهجمات  باك�شتان، كل  �نه يف  �ملتحدة  �لعامة لالمم  �الن�شان يف �جلمعية 
�لتي ت�شنها طائر�ت بدون طيار تذكر وبطريقة مروعة باأن �الرهابيني قد 
ينفذون �عماال �نتقامية يف �ي مكان يف �لبالد. وكرر بذلك �شفري باك�شتان 
�لرئي�س �المريكي  �ليه رئي�س وزر�ئها نو�ز �شريف على م�شامع  ما �شبقه 
�ل�شفري  �كد  �الربعاء، وقد  �البي�س  �لبيت  ��شتقبله يف  �لذي  �وباما  ب��ار�ك 
هذه  و�ن  وح�شي  م��وت  �شحية  ب��الده  يف  �شقطو�  مدنيني  �ن  �لباك�شتاين 
�لغار�ت تدفع �لر�أي �لعام �لباك�شتاين نحو �لت�شدد و��شاف نطالب بالوقف 
متابعا   ، �لباك�شتانية  �الر����ش��ي  يف  طيار  ب��دون  �لطائر�ت  لغار�ت  �لفوري 
�ىل  �مل�شتند  �لباك�شتاين  �لطلب  لهذ�  �ملتحدة  �لواليات  ت�شتجيب  �ن  ناأمل 
�لقو�نني �لدولية . من جهته طالب �ملقرر �خلا�س لالمم �ملتحدة ل�شوؤون 
حقوق �الن�شان ومكافحة �الرهاب بن �ميري�شون �لواليات �ملتحدة و�شائر 
�لدول بالتوقف عن �شن غار�ت بو��شطة طائر�ت بدون طيار وبان تن�شر كل 
�لبيانات �ملتعلقة باعد�د �ل�شحايا �ملدنيني �لذين ح�شدتهم هذه �لغار�ت، 
موؤكد� �نه يف حالة باك�شتان فان ��شالم �باد توؤكد �ن 400 من ��شل �لقتلى 
�ل2200 �لذين ح�شدتهم هذه �لغار�ت منذ بد�أت قبل ع�شر �شنو�ت هم 
�م��ا �ملقرر �خلا�س ل��المم �ملتحدة حل��االت �الع��د�م خ��ارج نطاق  مدنيون. 
�لق�شاء و�العد�م �لتع�شفي هينز كري�شتوف فقال �ن �لطائر�ت بدون طيار 
لي�شت ��شلحة غري م�شروعة بطبيعتها ، م�شدد� يف �لوقت نف�شه على وجوب 
�يالء مزيد من �حلذر يف ��شتخد�مها حول �لعامل. وقال �ن عاملا ي�شتخدم 

فيه �لكثري من �لدول هكذ� ��شلحة بطريقة �شرية هو عامل �قل �منا .

توقع تعديل وزاري 
يف ال�شومال 

•• مقدي�سو -اأ ف ب:

تتجه �حلكومة �ل�شومالية برئا�شة 
ع��ب��دي ف����ارح ����ش���ردون ن��ح��و �إع���الن 
ت�شكيلة جديدة وفق م�شدر حكومي 
رف��ي��ع. و�أك����د �مل�����ش��در ل��ل��ج��زي��رة نت 
وج���ود م����د�والت، وح����و�ر�ت معمقة 
�ل�شيادية،  �حل��ك��وم��ة  �أج��ه��زة  د�خ���ل 
ب���ي���د �أن������ه مل ي���ح���دد ���ش��ق��ف��ا زم��ن��ي��ا 
ل��ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ة �مل��رت��ق��ب��ة. ورغ�����م ذل��ك 
م�شري  يلف  ز�ل  م��ا  �لغمو�س  ف���اإن 
�حلكومة �حلالية حيث مل ي�شتبعد 
�ل��ب��ع�����س �إم���ك���ان���ي���ة ت��غ��ي��ري رئ��ي�����س 
�ل�����������وزر�ء ن���ف�������ش���ه، يف ح����ني ي�����ش��ري 
�شيقت�شر  �لتعديل  �أن  �إىل  �آخ���رون 
�ل��رو�ي��ة  �ل�����وزر�ء، وه��ي  على بع�س 
�الأخ���رية �الأك���رث ت���د�وال يف �أو���ش��اط 
�ل�شومالية.  بال�شيا�شة  �مل��ه��ت��م��ني 
�لدولة ل�شوؤون مو�نئ  ويحذر وزير 
ح��ك��وم��ة ب��ون��ت��الن��د �الإق��ل��ي��م��ي��ة عبد 
�ل�����ش��ك��ور م����رئ م���ن ت��غ��ي��ري رئ��ي�����س 
�حل��ك��وم��ة �حل���ايل، �إىل ذل��ك ك�شف 
م�������ش���در ح���ك���وم���ي رف����ي����ع م���الم���ح 
على  يقوم  و�ل��ذي  �لتعديل �جلديد 
��شتيعاب بع�س �لقبائل �ل�شومالية 
�لتي كانت خارج �لت�شكيلة �ل�شابقة، 
وت��و���ش��ي��ع �حل���ك���وم���ة ل��ت�����ش��م��ل 25 

وزير�.
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اإ�شابة جندي للناتو وانفجار �شخم �شرق اأفغان�شتانرئي�ش تركمان�شتان يعفو عن األف �شجني 
•• كابول-وكاالت:

�حد �جلنود بجروح  ��شابة  �دى �ىل  ما  بكابول  قاعدة  �الطل�شي يف  �ل�شبت على جنود �حللف  �لنار  �فغاين  �طلق ع�شكري 
طفيفة قبل �ن يقتل مطلق �لنار يف �خر هجوم لعدو من �لد�خل كما �فادت م�شادر متطابقة. و�شرح �جلرن�ل ز�هر عظيمي 
�ملتحدث با�شم وز�رة �لدفاع �الفغانية لوكالة فر�ن�س بر�س �ن ع�شكريا �فغانيا �طلق �لنار على جنود من �حللف �الطل�شي يف 
كابول و��شيب �حدهم بجروح يف �ل�شاق ، مو�شحا �ن �ملهاجم قتل بالر�شا�س رد� على �طالق �لنار. و�كدت �لقوة �لدولية 
�ل�شنو�ت  �لتحالف يف  قتل ع�شر�ت �جلنود من قو�ت  �لهجوم وقد  )�ي�شاف( وقوع  �فغان�شتان  �الطل�شي يف  للحلف  �لتابعة 
�الخرية على يد عنا�شر من �لقو�ت �الفغانية ي�شوبون �شالحهم �ىل �لغربيني غ�شبا �و تعاطفا مع طالبان. وهذه �لهجمات 
و�لقو�ت  �الطل�شي  �حللف  ق��و�ت  وتو�جه  تعاونهما.  من  وحت��د  و�الطل�شية  �الفغانية  �لقو�ت  بني  �لثقة  تزعزع  �لد�خلية 
�حلكومية �الفغانية حركة مترد عنيفة لطالبان �لتي طردت من �حلكم يف كابول يف 2001 يف �شياق �عتد�ء�ت 11 �يلول-

�شتبمرب على يد حتالف ع�شكري دويل بقيادة �لواليات �ملتحدة. ويف حزير�ن-يونيو �ملا�شي �شلمت �ي�شاف م�شوؤولية �المن يف 
�لبالد �ىل �لقو�ت �ملحلية فيما من �ملقرر �ن يغادر جنودها �ملقدر عددهم ب87 �لفا �فغان�شتان بحلول نهاية 2014.

•• تركمان�ستان-يو بي اأي:

غوربانغويل  تركمان�شتان،  رئي�س  �أ�شدر 
بردي حممدوف، مبنا�شبة عيد ��شتقالل 
�لبالد �ل�22، عفو�ً عن �ألف �شجني و�أفادت 
وكالة �الأنباء �لرو�شية )نوفو�شتي( �ل�شبت 
�لعفو عن  ق���ر�ر  �ن حم��م��دوف وق��ع على 
�ألف �شجني، م�شرية �إىل �ن هذه �خلطوة 
تاأتي مبنا�شبة عيد ��شتقالل تركمان�شتان 
�ل�22 و�أوع��ز حممدوف �إىل كل �الأجهزة 
�ملفعى  يحتفل  �أن  على  بالعمل  �الأم��ن��ي��ة 

حم��م��دوف، ف���از ب��والي��ة رئ��ا���ش��ي��ة ج��دي��دة 
�شباط-فرب�ير  يف  �لرئا�شية  باالنتخابات 

�ملا�شي ..
 وقد �شمح يف �لعام 2012 بن�شوء �أحز�ب 
يف �لبالد وقيام نظام حزبي تعددي وتوىل 
2006 بعد  حممدوف �لرئا�شة يف �لعام 
رئي�س  �أول  ن���ي���ازوف،  م����ر�د  ���ش��اب��ر  وف����اة 
�جلمهورية  ��شتقالل  منذ  لرتكمان�شتان 
بعد �نهيار �الحتاد �ل�شوفياتي، وال توجد 
تركمان�شتان  يف  �لرئي�س  ل�شلطة  ح���دود 

�لبالغ عدد �شكانها 5.5 ماليني ن�شمة.

عنهم بهذ� �لعيد مع عائالتهم و�أقاربهم.
لل�شجناء يف  �إىل �ن ال ع��دد حم��دد�ً  ي�شار 
ال  �ن��ه  ي��ق��ول  �لرئي�س  لكن  تركمان�شتان 
بح�شب  �ن��ه  وي��ذك��ر  �آالف  �ل�10  يتخطى 
ر�يت�س  تقرير �شادر عن منظمة هيومن 
ووت�������س ف����اإن م���ع���دالت �ل��ق��م��ع ت��ف��وق حد 

�لت�شور يف تركمان�شتان.
وي�����ش��ي��ف ت��ق��ري��ر �مل��ن��ظ��م��ة �ن �حل��ك��وم��ة 
�ل���رتك���م���ان���ي���ة ه�����ي و�ح���������دة م�����ن �أك�����رث 
ت�شيطر  �نها  �إذ  بالعامل  قمعاً  �حلكومات 
ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل ع��ل��ى ح���ي���اة �ل���ن���ا����س وك���ان 
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�أك������د �ل���ن���اط���ق �ل���ر����ش���م���ي ب��ا���ش��م 
�الأم��ن  لقو�ت  �لتون�شية  �لنقابة 
�ل���د�خ���ل���ي ���ش��ك��ري ح���م���ادة �أن��ه��م 
�لتون�شي  �ل�شعب  م�شاندة  ق��ررو� 

يف كل مطالبه.
�نتهاء  �إث���ر  ح��م��ادة  �شكري  وق���ال 
�ل���ن���ق���اب���ات  �أن  ط�������ارئ  �ج���ت���م���اع 
�الأمنية قررت �لوقوف �إىل جانب 
�ل�شعب �لتون�شي وحمايته يف كل 

حتركاته.
 ك��م��ا ق�����ررت �ل��ن��ق��اب��ات �الأم��ن��ي��ة 
�إح���������د�ث خ��ل��ي��ة �أزم�������ة مل��ك��اف��ح��ة 
�الإره��������������اب ت����ت����ك����ون م������ن ك���اف���ة 
�الأ��������ش�������الك �الأم�����ن�����ي�����ة و���ش��ي��ت��م 
�ملتقاعدين  باالأمنيني  �ال�شتعانة 
�مل�شرتك  �لقا�شم  �أن  �إىل  م�شري� 
بكل  �ليوم هو مكافحة �جلرمية 
�الأم��ن  نقابة  وطالبت  �أ�شكالها. 
تالوته  مت��ت  بيان  يف  �لتون�شية  
�لعامة  �جلل�شة  �أ���ش��غ��ال  خ��ت��ام  يف 
للنقابة  �مل�����ش��ي��ق��ة  �ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
بتو�شيع  �جل��م��ع��ة  �ن��ع��ق��دت  �ل��ت��ي 
ق��ائ��م��ة �الإق������االت ك���ان���و� ط��ال��ب��و� 
�شابقة  يف �شفوف  بيانات  بها يف 
�لقياد�ت �الأمنية  �ملو�لية و�ملعينة 
�ل�شيا�شية  على خلفية �نتماء�تها 
وعلى ر�أ�شهم �ملدير �لعام لالأمن 

�جل��ب��ايل  ح��م��ادي  ��شتنكر  وق���د   
تدخل  �لنه�شة  ع��ام حركة  �أم��ني 
�ل��ع��م��ل  �ل���ن���ق���اب���ات �الأم����ن����ي����ة يف 
�حلذر  �ىل  �إياها  د�عيا  �ل�شيا�شي 
من �لتوظيف �ل�شيا�شي يف �لعمل 

�الأمني. 
��شتغر�به  ع��ن  �جل��ب��ايل  و�أع����رب 
�إىل  �الأمنية  �لنقابات  حت��ول  من 
�نه  �إىل  م�شري�  �ل�شيا�شي  �لعمل 
�أم��ن��ي��ة يف  ن��ق��اب��ة  �أي  ي�����ش��اه��د  مل 
�لعامل تتدخل يف �ل�شاأن �ل�شيا�شي 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء �ل��ن��ق��اب��ات �الأم��ن��ي��ة يف 

تون�س .
تون�س  حم��اف��ظ��ات  �أّن  يذك������ر   
�شعبية  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  ت�شهد 
و��شعة  م�شاركة  �شجلت  ع��دي��دة 
ت���رع���ى �غ��ل��ب��ه��ا ج��ب��ه��ة �الإن����ق����اذ 
�ملعار�شة و�الحتاد �لعام �لتون�شي 
ت���ن���دي���د� ب������االإره������اب وم�������ش���ان���دة 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة �الأم���ن���ي���ة. ه���ذ� وق��د 
�أمني بق�شر  �أم�س جمل�س  �نعقد 
�حل���ك���وم���ة ب��ال��ق�����ش��ب��ة ب���اإ����ش���ر�ف 
رئ��ي�����س �حل���ك���وم���ة �مل����وؤق����ت علي 
لدى  �لوزير  وبح�شور  �لعري�س 
رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة ن�����ور �ل���دي���ن 
�ل���ب���ح���ريي ووزي�������ري �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و�ل�����دف�����اع �ل���وط���ن���ي وع�������دد م��ن 
�ل���ق���ي���اد�ت �الأم��ن��ي��ة و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

وفق بالغ لرئا�شة �حلكومة.
 

جميع �الأ�شالك �الأمنية منذ �شنة 
�أ�شا�س  على  متت  و�لتي   2012

�لوالء وفق ن�س �لبيان.
ك��م��ا ق����ررت ن��ق��اب��ة ق����و�ت �الأم���ن 
�لد�خلي مقا�شاة ر�بطات حماية 
�مل��ع��ار���ش��ة  تتهمها  �ل��ت��ي  �ل���ث���ورة 
�لنه�شة وحزب  بانها ذر�ع حركة 
�مل����وؤمت����ر و�ل���ت���ي ه�����ددت ب��ال��ق��ت��ل 
�الأم����ن����ي����ني رم����ي����ا ب���ال���ر����ش���ا����س 
لطفي  �لد�خلية  وزي��ر  ومطالبة 

بن جدو بحّلها.

�ل����وط����ن����ي و�مل�����دي�����ر �ل����ع����ام �آم����ر 
�حل��ر���س �ل��وط��ن��ي و�مل��دي��ر �ل��ع��ام 
للديو�ن �لوطني للحماية �ملدنية 
وتعوي�شها  �شاعة   48 ظ��رف  يف 
ب����ك����ف����اء�ت حم�����اي�����دة. وت�����ش��ّم��ن 
�لنقابة  ع��زم  �إىل  �الإ���ش��ارة  �لبيان 
�لد�خلي  �الأم��ن  لقو�ت  �لوطنية 
تقدمي ق�شية عدلية �شد رئي�س 
عنه  �شيك�شف  من  وك��ل  �حلكومة 
�ل��ب��ح��ث يف خ�����ش��و���س �الأ����ش���ر�ر 
ب�������االإد�رة م���ن �أج����ل �مل�����ش��ارك��ة يف 

برقية  �إ���ش��د�ر  ب�����ش��رورة  �لنقابة 
تلغى �إجر�ء�ت �الإيقاف و�الأبحاث 
�الإد�رية على خلفية �أحد�ث ثكنة 
�أكتوبر �جلاري   18 �لعوينة يوم 
�ل����روؤ�����ش����اء  و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف ط������رد 

�لثالثة.
ب��اإرج��اع  �لنقابة  �أع�����ش��اء  وط��ال��ب 
�ملعزولني و�لذين  كافة �الأمنيني 
مل ت��ت��ع��ل��ق ب��ه��م ق�����ش��اي��ا ع��دل��ي��ة 
حتقيق  وفتح  عملهم  مر�كز  �إىل 
ف�����وري يف م��ل��ف �الن����ت����د�ب����ات يف 

�ل��ق��ت��ل ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ����ش��ت�����ش��ه��اد 
�الإرهابية  �الأحد�ث  �الأمنيني فى 

�الأخرية.
بيانها  يف  �ل��ن��ق��اب��ة  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 
�أ�شلحتهم  م��ن  �الأع����و�ن  بتمكني 
حلماية �أنف�شهم وعائالتهم �أمام 

تف�شي ظاهرة �الإرهاب
ودعت �لنقابة يف بيانها �إىل توفري 
�حل���م���اي���ة ل��ل��ق�����ش��اة وع��ائ��الت��ه��م 
خ��ا���ش��ة �ل���ذي���ن ي�����ش��رف��ون على 
ون��ادت  ب��االإره��اب.  تتعلق  ق�شايا 

للمجل�س طبقا ملا حددته خارطة 
للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  طريق  

�لوطني .
وتتمّثل هذه �الإجر�ء�ت يف حتويل 
�أ�شغال �ملجل�س �إىل مع�شكر مغلق 
ي��وم  �أي  دون  �أ���ش��اب��ي��ع  �أرب�����ع  مل���دة 
عطلة مبعدل 3 ح�ش�س عمل يف 
لنقل  حافالت  وتخ�شي�س  �ليوم 
ل��زم �الأم��ر ف�شال عن  �إن  �لنو�ب 
�لنظام  نقاط  منع  �أو  �لتقلي�س 
خالل �جلل�شات �لعامة ومناق�شة 
م�شروع �لد�شتور و�لن�شر �لفوري 

لغيابات �لنو�ب.
وح�������ش���ب رئ���ي�������س ك��ت��ل��ة �مل���وؤمت���ر 
م��ن �أج���ل �جل��م��ه��وري��ة ف��اإن��ه من 
عامة  جل�شة  تخ�شي�س  �ملنتظر 
�لقانون  لتنقيح  �ملقبل  �لثالثاء 
�مل�شتقلة  �لعليا  للهيئة  �مل��ح��دث 
لالنتخابات ويوم �الأربعاء لتنقيح 

�لنظام �لد�خلي.
ومن �ملنتظر �أن ي�شفر هذ� �حلو�ر 
�لوطني عن �الإعالن ع�ن �لنقاط 

�لتالية:
ب��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة  �ل����ق����ب����ول   -
وطنية  �شخ�شية  تر�أ�شها  كفاء�ت 
�أع�����ش��اوؤه��ا  ي��رت���ش��ح  ال  م�شتقلة 
حمّل  حت��ُلّ  �لقادمة  لالنتخابات 
�ل��ت��ي تتعهد  �حل��ك��وم��ة �حل��ال��ي��ة 
ب���ت���ق���دمي �����ش���ت���ق���ال���ت���ه���ا، وت���ك���ون 
�ل�شالحيات  �جلديدة  للحكومة 
�لكاملة لت�شيري �لبالد، وال تقبل 
باإم�شاء  �إال  ���ش��ده��ا  ل���وم  الئ��ح��ة 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ن�شف 
على  �لت�شويت  ويتم  �لتاأ�شي�شي 
حجب �لثقة عنها مبو�فقة ثلثي 

�أع�شائه على �الأقل.
- ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي جل��ل�����ش��ات��ه وحت��دي��د 

مهامه ونهاية �أ�شغاله.
- بدء �مل�شاور�ت حول �ل�شخ�شية 
�شتعهد  �ل��ت��ي  �مل�شتقلة  �لوطنية 

لها مهمة ت�شكيل �حلكومة.
- �الت���ف���اق ع��ل��ى خ���ارط���ة ب�����ش��اأن 
�����ش���ت���ك���م���ال �مل���������ش����ار �الن���ت���ق���ايل 
و���ش��ب��ط روزن����ام����ة �الن��ت��خ��اب��ات 
و�إعالنها  و�لت�شريعية  �لرئا�شية 
من  �إم�شائها  بعد  �ل��ع��ام  ل��ل��ر�أي 
ك��ل �الأط����ر�ف و�إ���ش��د�ره��ا �شمن 
�لوطني  �ملجل�س  ي�شدره  ق��ان��ون 
خا�شة  جل�شة  خ��الل  �لتاأ�شي�شي 
لل�ّشلط  �مل���وؤق���ت  �لتنظيم  ومي���م 

�لعمومية وينقح�ه.
وتن�ّس �خلارطة على :

 - ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي 
�ملهام  و�ن��ه��اء  �أ�شغاله  �لتاأ�شي�شي 
�أربعة  يتجاوز  ال  �أج��ل  يف  �لتالية 
�أ�شابيع من تاريخ �جلل�شة �الأوىل 

للحو�ر �لوطني.
�لهيئة  �أع�����ش��اء  �خ��ت��ي��ار  �إن���ه���اء   -
�ل��ع��ل��ي��ا �مل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات 

وتركيزها يف �أجل �أ�شبوع و�حد.
�إن��ه��اء �إع���د�د و�إ���ش��د�ر �لقانون   -

�النتخابي يف �أجل �أ�شبوعني.
يف  �النتخابية  �ملو�عيد  حتديد   -
تركيز  �إن��ه��اء  من  �أ�شبوعني  �أج��ل 

هيئة �النتخابات.
- �مل�شادقة على �لد�شتور يف �أجل 
باال�شتعانة  �أ�شابيع  �أربعة  �أق�شاه 
ب���ل���ج���ن���ة خ����������رب�ء ت�����ت�����وىل دع����م 
�الأجل  يف  �إنهائه  �أعمال  وت�شريع 

�مل�شار �إليه.
�ن��ط��الق  �إىل  �ل��وث��ي��ق��ة  وت���دع���و 
�شخ�شية  الخ���ت���ي���ار  �مل���������ش����اور�ت 
بت�شكيل  تكلف  م�شتقلة  وط��ن��ي��ة 
رئي�س  باختيار  وُتنهى  �حلكومة 
�حل���ك���وم���ة �جل�����دي�����دة، و�إع������الن 
�ال���ش��م يف �أج����ل �أق�����ش��اه �أ���ش��ب��وع��ا 
�ل�شخ�شية  ت��ت��وىل  و�أن  و�ح�����د�، 
�ملكلفة �إجر�ء م�شاور�تها لت�شكيل 
�حلكومة و�إنهائها يف �أجل �أق�شاه 
�ملنظمات  طالبت  كما  �أ�شبوعني. 
�ل���ر�ع���ي���ة �الأط�������ر�ف �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�اللتز�م مبو��شلة �حلو�ر �لوطني 
حلل  للتفاو�س  كاإطار  برعايتها 
ب��ق��ي��ة �مل�����ش��اك��ل �خل��الف��ي��ة �ل��ت��ي 
�النتقالية  �مل��رح��ل��ة  �إمت����ام  تعيق 
ب��ن��ج��اح ومل�������ش���ان���دة �حل���ك���وم���ة يف 

مهامها.

االأمنّيون يف تون�س ي�صّعدون:

م�شاندة مطالب ال�شعب..مقا�شاة العرّي�ش..واإمهال احلكومة 48 �شاعة لتطهري الداخلية
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ب��و�در تبدو،  �أفق تون�س  الحت يف 
ح�شب بع�س �ملالحظني، م�شجعة 
ل��ل��ح��و�ر  �الأوىل  �جل��ل�����ش��ة  ب���ع���د 
�ل���وط���ن���ي  �ل���ت���ي ج��م��ع��ت �غ��ل��ب 
�ملم�شية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الأط����ي����اف 
�خل��روج من  على خارطة طريق 
و�شعتها  �لتي  �ل�شيا�شية  �الأزم���ة 
�ملنظمات �الأربع �لر�عية للحو�ر، 
وق���ب���ل���ت ب���ه���ا ح����رك����ة �ل��ن��ه�����ش��ة 
�الإ���ش��الم��ي��ة �حل��اك��م��ة ب��ع��د ط��ول 

رف�س وممانعة.
�لعد  وب����د�أ م��ع �جل��ل�����ش��ة  �الأوىل 
�ل����ت����ن����ازيل الح���ت�������ش���اب �الآج�������ال 
�مل�شبوطة بخارطة طريق مبادرة 
�لرباعي ومنها ��شتقالة �حلكومة 
�مل�شار  ��شتكمال  و  �أ�شابيع   3 بعد 
�أرب����ع����ة  �ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي يف ظ������رف 

�أ�شابيع.
�لنه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  �أك���د  وق��د 
�جلل�شة  خ���الل  �لغنو�شي  ر����ش��د 
�الف��ت��ت��اح��ي��ة �ل��ر���ش��م��ي��ة ل��ل��ح��و�ر 
جتاوز  حتما  �شيتّم  ،�أن��ه  �لوطني 
تعي�شها  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة  �الأزم������ة 

�لبالد.
وق����ال �ل��غ��ن��و���ش��ي ق��ط��ار �خل���روج 
�ل�شكة  ُو����ش���َع ع��ل��ى  م���ن �الأزم������ة 
وفق  حمطته  �إىل  ي�شل  و���ش��وف 
�شوف  �لغنو�شي  و�أ�شاف  تعبريه. 
�ل��ق��ادم��ة  �لقليلة  �الأ���ش��ه��ر  ُت��ت��ّوج 

بانتخابات حرة ونزيهة.

اجناز اأول
�الأوىل  �جل���ل�������ش���ة  ت����وج����ت  وق������د 
بالتو�فق على تركيبة جلنة �مل�شار 
�حلكومي حيث �أن �للجنة تتكون 
�أع�����ش��اء وه��م حممد  م��ن خم�شة 
�حل���ام���دي ع���ن ح����زب �ل��ت��ح��ال��ف 
�لدميقر�طي، مية �جلريبي عن 
�حلزب �جلمهوري وممثلة جبهة 
�الإنقاذ، كمال مرجان عن �ملبادرة 
ومم���ث���ل �الأح���������ز�ب �الئ��ت��الف��ي��ة 
�جلديدة �ل�شبعة، عامر �لعري�س 
ع�����ن ح����رك����ة �ل���ن���ه�������ش���ة ومم���ث���ل 
�الئ����ت����الف �حل���ك���وم���ي �حل�����ايل، 
ه�شام ح�شني عن �حلزب �ل�شعبي 
غري  �الأح����ز�ب  ومم��ث��ل  �لتقدمي 
�مل���ت���اآل���ف���ة، ب���وب���ك���ر �ل���ث���اب���ت���ي ع��ن 

�ملنظمات �لر�عية للحو�ر.
بقبول  �ل��ل��ج��ن��ة   ه���ذه  و�شتتكفل 
يف  �مل�شاركة  �الأح���ز�ب  مقرتحات 
�حلو�ر حول �ل�شخ�شية �ملر�شحة 
على  وعر�شها  �حلكومة  لرئا�شة 

�جلل�شة �لعامة للحو�ر. 
غ�شون  يف  يتم  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
جل�شات  يف  �مل�شاور�ت  من  �أ�شبوع 
�حل���و�ر �ل��وط��ن��ي حت��دي��د �ملر�شح 
يتم  �أن  �إىل  �حل��ك��وم��ة   ل��رئ��ا���ش��ة 
�حل��ك��وم��ة   ت�شكيل  م��ن  �الن��ت��ه��اء 

خالل ثالث �أ�شابيع.
وك�����ش��ف �الأم�����ني �ل���ع���ام �مل�����ش��اع��د 
الحتاد �ل�شغل �ملولدي �جلندوبي 
�ن�����ه ب���ع���د ت���ك���وي���ن جل���ن���ة �مل�����ش��ار 
�حلكومي �شيتم ، �الإعد�د لتكوين 
جلنة �خلرب�ء للنظر يف مقايي�س 
�ل�شيا�شية من  �ل�شخ�شية  �ختيار 

بني �الأ�شماء �ملر�شحة. 
�شيتم  �ّن����ه  و�أ�����ش����اف �جل���ن���دوب���ي 
�الث��ن��ني �مل��ق��ب��ل در�����ش���ة �الأ���ش��م��اء 
�مل���ق���رتح���ة ل���رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة 

�جلديدة، على حد قوله.

مر�ّصحون لقيادة ال�صفينة
وتو�ترت �أنباء عديدة يف �الأو�شاط 
خمتلف  �أن  م��ف��اده��ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
عبد  تر�شح  �ل�شيا�شية  �الأح����ز�ب 
�ل��ك��رمي �ل��زب��ي��دي وزي����ر �ل��دف��اع 
�ل�شب�شي  ح��ك��وم��ت��ي  يف  �ل�����ش��اب��ق 
م�شتقلة  ك�شخ�شية  و�جل���ب���ايل 
�لتي  �حل��ك��وم��ة  لرئا�شة  ترت�شح 
�شيتم ت�شكيلها �شلب هذ� �حلو�ر 
. ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق ق���ال �ل��ن��ائ��ب 
يف �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ه�����ش��ام 
ح�����ش��ن��ي �ن����ه يف غ�����ش��ون �أ���ش��ب��وع 
�حلو�ر  جل�شات  يف  �مل�شاور�ت  من 
�ل��وط��ن��ي ���ش��ي��ت��م حت��دي��د �مل��ر���ش��ح 
�أّن  �إىل  م�شري�  �حلكومة  لرئا�شة 

ب��و���ش��م��اوي  ود�د  �ل��ع��م��ل  �أرب�������اب 
رف�شها  �ل�شبت  �أم�����س  �أك���دت  ق��د 
م�شرية  �حلكومة  رئا�شة  من�شب 
�إىل �ن�شغالها بال�شاأن �القت�شادي 
ال غ��ري و ذل��ك بح�شب م��ا نقلته 

عدد من �لتقارير �الإخبارية. 

التاأ�صي�صي يف مع�صكر مغلق
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م�����و�ز، ع���اد �ل��ن��و�ب 
�مل���ج���ل�������س  �إىل  �مل����ن���������ش����ح����ب����ني 
ببنود  منهم  �ل��ت��ز�م��ا  �لتاأ�شي�شي 
خ�����ارط�����ة �ل����ط����ري����ق ح���ي���ث ق���ال 
�لقيادي باجلبهة �ل�شعبية �ملنجي 
�لرحوي �أن �لنو�ب �شي�شاركون يف 

�أول جل�شة �شيعقدها �ملجل�س.
�أن ك��ل �لنو�ب  �ل��رح��وي  و�أ���ش��اف 
مبو��شلة  متعهدون  �ملن�شحبني 
�مل�������ش���ار �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وه�����م ع��ل��ى 
�لد�شتور  ال�شتكمال  تام  ��شتعد�د 
�أ���ش��رع وقت  يف ظ��روف طيبة ويف 

ممكن حد قوله.
وقد �لتقى ممثلون عن �ملن�شحبني 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  برئي�س  �أم�س 

م�شطفى بن جعفر.
�مل��ن�����ش��ح��ب��ني  �ل����ن����و�ب  �ن  ي���ذك���ر 
،غ��������ادرو� ق��ب��ة �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي منذ 
�لرب�همي  �لنائب حممد  �غتيال 

)25 جويلية 2013 (.
رئي�س  تعّهد  مّت�شل،  �شياق  ويف 

بن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�شحفي  م���وؤمت���ر  خ����الل  ج��ع��ف��ر 
�أم�س �ل�شبت، بالتجاوب و�لتفاعل 
�حل���و�ر  م�شتجد�ت  م��ع  �ي��ج��اب��ي��ا 

�لوطني. 
�ملجل�س  ن��و�ب  بالتز�م  تعّهد  كما 
�لتاأ�شي�شية  �ملهام  �إن��ه��اء  بت�شريع 
وو�����ش����ع �الآل�����ي�����ات �ل���ت���ي ت�����ش��م��ح 
ت�شرع،  دون  �لوقت  بربح  للنو�ب 
�النتهاء من  �إمكانية  �إىل  م�شري� 
�إعد�د �لهيئة �مل�شتقلة النتخابات 

يف ظرف �أ�شبوع. 
�ملجل�س  �أن  ج��ع��ف��ر،  ب��ن  و�أ����ش���اف 
����ش���ي���ع���م���ل ع���ل���ى �ل���ت���ف���اع���ل ب��ك��ل 
�إيجابية مع �لقر�ر�ت و�لتو�فقات 
�ملوؤمتر  �أ���ش��غ��ال  ع��ن  �شتنتج  �لتي 

�لوطني للحو�ر.
كما تعهد م�شطفى بن جعفر باأن 
�ملجل�س �شيعمل على �لت�شريع يف 
�أع��م��ال��ه ل��الن��ت��ه��اء م��ن حل  ن�شق 
�مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�شكل 
ومناق�شة  وتفعيلها،  لالنتخابات 
�ل���د����ش���ت���ور و�مل�������ش���ادق���ة ع��ل��ي��ه يف 

غ�شون 4 �أ�شابيع.
�لتاأ�شي�شي،  �ملجل�س  رئي�س  و�أ�شار 
�أ�شغاله  ���ش��ي��ب��د�أ  �ملجل�س  �أن  �إىل 
بالنظر يف م�شاألة هياأة �النتخابات 
�أ�شبوعا،  حلها  �شي�شتغرق  �ل��ت��ي 
على  �مل�����ش��ادق��ة  �شتتطلب  ف��ي��م��ا 

�أ���ش��اب��ي��ع م��ع توفري  �ل��د���ش��ت��ور 3 
عن  و�الب��ت��ع��اد  �ملنا�شبة  �الآل���ي���ات 
م�شلحة  خلدمة  وذل��ك  �لت�شرع، 

�لوطن على حد تعبريه.
�إدخ���ال  بحتمية  جعفر  ب��ن  و�أق����َرّ 
ت��ع��دي��ل ع��ل��ى �ل���ن���ظ���ام �ل��د�خ��ل��ي 
ت�شريع عمل  �إّن  وق��ال  للمجل�س. 
�ل��ن��ظ��ام  تنقيح  يتطلب  �مل��ج��ل�����س 
�ل���د�خ���ل���ي ال ل��ل��ح��د م����ن ح��ري��ة 
�إ�شاعة  من  للتقلي�س  بل  �لنو�ب 

�لوقت وفق تعبريه.
و�ل�شعي  �ملُ�شبق  �الإع��د�د  و�أ�شاف 
خللق �لتو�فقات من �أهم �الآليات 
�ل����ت����ي مُت����ك����ن م����ن رب������ح �ل���وق���ت 

بح�شب ت�شريحه .
و������������ش�����������َدَد رئ������ي�������������س �مل����ج����ل���������س 
�لت�شريع  �شرورة  �لتاأ�شي�شي،على 
ب����و�����ش����ع �ل���ه���ي���ئ���ة �الن���ت���خ���اب���ي���ة 
�أجل  �لد�شتور يف  على  و�ملُ�شادقة 

ال يتجاوز �الأربعة �أ�شابيع .
كما ن�ّس على حماية هذه �لهيئة 
�لطعون،  تهاطل  من  �النتخابية 
و�أقر بن جعفر باأن هناك حر�س 
على تعديل �لقو�نني �خلا�شة بها 

وفق تعبريه.
وق���د �أق����ّر �ج��ت��م��اع روؤ����ش���اء �لكتل 
بن  �مل��ج��ل�����س  م�شطفى  ب��رئ��ي�����س 
ج��ع��ف��ر ج��م��ل��ة م����ن �الإج���������ر�ء�ت 
�لتاأ�شي�شية  �ملهام  �إنهاء   لت�شريع 

وزير �لدفاع �ل�شابق عبد �لكرمي 
�لزبيدي من بني �أبرز �ملر�شحني 

لتويل رئا�شة �حلكومة.  
و�أ�����ش����اف ه�����ش��ام ح�����ش��ن��ي �أن�����ه مت 
�الت�����ف�����اق م����ع ك����اف����ة �الأط��������ر�ف 
�مل�������ش���ارك���ة يف �حل�������و�ر �ل��وط��ن��ي 
�مل��ق��رتح��ة  �ل�شخ�شية  ت��ك��ون  �أن 
ق���������ادرة ع���ل���ى �ل���ع���م���ل مل������دة 12 
ك��ف��اءة  وذ�ت  م��ت��و����ش��ل��ة  ���ش��اع��ة 
وك���اري���زم���ا وع���ل���ى در�ي������ة ك��ام��ل��ة 
و�ل�شيا�شية  �القت�شادية  بامل�شائل 
�ل�شخ�شية  ه��ذه  �أّن  �إىل  م�شري� 
ت�شكيل  يف  ت�شميتها  منذ  �شت�شرع 

�حلكومة.
و�أكد �لنائب يف �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
�شيتم  �ل���ق���ادم  �جل��م��ع��ة  ي����وم  �أّن 
�ل�شخ�شية  ه����ذه  ع���ن  �الإع������الن 
�لتي �شت�شري ما تبقى من �ملرحلة 
�النتقالية كاأق�شى تقدير م�شري� 
خ�شو�س  يف  �مل��ف��او���ش��ات  �أّن  �إىل 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل���ق���ادم���ة ل��رئ��ا���ش��ة 
�خلمي�س  ي��وم  �شتنتهي  �حلكومة 

�لقادم .
ونفى �لنائب يف �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
�مل�شتريي  �أح��م��د  ت���ويل  �إم��ك��ان��ي��ة 
�مل���رح���ل���ة  رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة يف 
�ل��ق��ادم��ة ع��ل��ى خلفية ت��ق��دم��ه يف 
�ل�����ش��ن م��وؤك��د� �أن���ه م��ن ب��ني �ب��رز 
�مل��ر���ش��ح��ني ل��ل��م��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة 

ر��شي  �القت�شاد  رج��ل  و  �لنابلي 
�الأب���رز من قبل  �ملر�شحني  �مل��ّدب 
ه��ذ� �حل���زب، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل نور 
�لدين ح�شاد جنل �لزعيم �لنقابي 
و�ل��وط��ن��ي ف��رح��ات ح�����ش��اد، �ل��ذي 
يعترب من �الأ�شماء �ملدعومة من 
�لرباعي �لر�عي للحو�ر �لوطني 
�لتون�شي  �ل��ع��ام  �الحت���اد  وخا�شة 

لل�شغل، وفق نف�س �مل�شدر.
وم���ن �الأ����ش���م���اء �مل���ت���د�ول���ة �أي�����ش��ا 
، جن���د م��ن�����ش��ور م��ع��ل��ى وحم��م��د 
�ل���ع���ه���د  وزر�ء  م�����ن  �ل����ن����ا�����ش����ر 
�ل���ب���ورق���ي���ب���ي وك�����م�����ال �ل���ن���اب���ل���ي 
�ل�شابق  �مل��رك��زي  �لبنك  حمافظ 
وخم����ت����ار �ل���ط���ري���ف���ي �ل��رئ��ي�����س 
�ل�������ش���اب���ق ل���ل���ر�ب���ط���ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 

حلقوق �الإن�شان.
يف  �لنه�شة  ح��رك��ة  ممثل  �أّن  �إاّل 
�حل����و�ر �ل��وط��ن��ي زي����اد �ل��ع��ذ�ري 
�أي مر�شح  قال �نه لي�س للحركة 
�حلكومة  رئي�س  من�شب  ل��ت��ويل 

�لقادمة �إىل حد �الآن. 
و�أ�شاف �إنهم مل يتلقو� �أّي تر�شيح 
قبل  من  �حلكومة  رئا�شة  لتويل 
بقية �الأط���ر�ف �الأخ���رى، م�شري� 
�لنه�شة  ح��رك��ة  ق��ي��اد�ت  �أّن  �إىل 
تطور�ت  ملو�كبة  د�ئ��م  �جتماع  يف 

�حلو�ر �لوطني.
منظمة  رئ��ي�����ش��ة  �أّن  �إىل  وي�����ش��ار 

وزير �لدفاع �الأ�شبق عبد �لكرمي 
ب��اإج��م��اع  �ل���ذي يحظى  �ل��زب��ي��دي 
�ل�شيا�شية  �الأط������ر�ف  ك��اف��ة  م��ن 

�مل�شاركة يف �حلور �لوطني. 
�الإعالمية  �مل�شادر  بع�س  وكانت 
مر�شح  �أن  �أوردت  ق��د  �لتون�شية 
ح����رك����ة �ل��ن��ه�����ش��ة �الإ����ش���الم���ّي���ة 
ه��و  �حل���ك���وم���ة  ل���رئ���ا����ش���ة  �الأّول 
�لدميقر�طيني  ح��رك��ة  م��وؤ���ش�����س 
�ال����ش���رت�ك���ي���ني �مل���ع���ار����ش���ة زم���ن 
�حل���ك���م �ل���ب���ورق���ي���ب���ي و�مل���ح���ام���ي 
�أحمد �مل�شتريي �لبالغ من �لعمر 
88 �شنة، �لذي �شغل خطة نائب 
ب��امل��ج��ل�����س �ل��ق��وم��ي �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
وزي��ر  ث��م  تون�س  ��شتقالل  غ���د�ة 
�لعدل  يف عدة وز�ر�ت على غ��ر�ر 

و�لد�خلية و�ملالية. 
هذ�  طرحت  قد  �لنه�شة  وكانت 
بالرئي�س  �الإط���اح���ة  م��ن��ذ  �ال���ش��م 
�الأ���ش��ب��ق زي��ن �ل��ع��اب��دي��ن ب��ن علي 
�ل���وزي���ر �الأ���ش��ب��ق  ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
بع�س  وف��ق  �لفياليل،  م�شطفى 

�مل�شادر �آنذ�ك.
ذ�ت  �أك�������دت  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
ت��ون�����س  ن�����د�ء  �أن ح����زب  �مل�������ش���در 
وزعيمه متحفظان على �شخ�شية 
�أحمد �مل�شتريي، حيث من �ملرجح 
�لبنك  يكون كل من حمافظ  �أن 
كمال  م�شطفى  �ل�شابق  �ملركزي 

بعد بدء احلوار الوطني يف تون�س:

انطالق بور�شة املر�ّشحني لتويل رئا�شة احلكومة اجلديدة..!

�حلو�ر �لوطني

جل�شة نقابة �المن �لتون�شي
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رئي�ش مايل يعترب الو�شع يف كيدال غري مقبول 
•• دكار-ا ف ب:

�ع���ت���رب �ل��رئ��ي�����س �مل�����ايل �ب��ر�ه��ي��م 
�ب��و بكر كيتا يف حديث مع ثالثة 
فر�ن�س  وكالة  منها  �عالم  و�شائل 
بر�س يف دكار �ن �لو�شع يف كيد�ل 
)�ق�������ش���ى ����ش���م���ال م�������ايل( م��ع��ق��ل 
ي�����ش��ي��ط��ر عليه  �ل�����ذي  �ل����ط����و�رق 
�مل���ت���م���ردون ج��زئ��ي��ا غ���ري م��ق��ب��ول 

بتاتا .
بكر  �بو  �بر�هيم  �لرئي�س  و�شارك 
�لعادية  �لقمة  يف  �خلمي�س  كيتا 
ل���الحت���اد �الق��ت�����ش��ادي و�ل��ن��ق��دي 
ل������دول غ�����رب �ف���ري���ق���ي���ا )ث���م���اين 
�لطائرة  �لقمة  يف  و�جلمعة  دول( 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة ل���دول 

غرب �فريقيا )15 دولة(.
و�ل���ت���ق���ى �ل���رئ���ي�������س �مل������ايل م�����ش��اء 
�جل��م��ع��ة ف����رق �ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��ع��ام 
�الفريقية  �فريكابل  وقناة  �مل��ايل 
�خلا�شة مقرها يف باماكو ووكالة 
فر�ن�س بر�س و��شرتط م�شاعدوه 
عدم �لتطرق �ىل �الخبار �لوطنية 
با�شتثناء �ملو��شيع �ملطروحة على 

�لقمتية.
و�ك����د ك��ي��ت��ا �ل����ذي �ن��ت��خ��ب يف 11 
من  �شهر�   18 بعد  �ب-�أغ�شط�س 
��شنت  وع�شكرية  �شيا�شية  �زم���ة 
و2013،   2012 خ���الل  م���ايل 
خ���الل �مل��ق��اب��ل��ة �ن���ه �غ��ت��ن��م �لقمة 
ل��ل��ث��ن��اء ع��ل��ى �الحت����اد و�مل��ج��م��وع��ة 

�ل�شمال وخ�شو�شا كيد�ل و�عترب 
�ن���ه م��ن غ��ري �مل��ق��ب��ول ب��ت��ات��ا و�م��ر 
ال يطاق وال يحتمل وال ميكن �ن 

ي�شتمر، قتلها بكل و�شوح .
ت�شرين  مطلع  ��شتباكات  ووقعت 
�الول-�ك�����ت�����وب�����ر يف ك����ي����د�ل ب��ني 
ط��و�رق  ومتمردين  ماليني  جنود 
على  �ل�شغط  ممار�شة  ي��ح��اول��ون 
م��ف��او���ش��ات �ل�����ش��الم �جل���اري���ة مع 
ل��ك��ن��ه��ا متعرثة  �مل��ال��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
خ�����ش��و���ش��ا ح����ول م�����ش��ال��ة �حل��ك��م 
�ل���ذ�ت���ي ل���الر�����ش���ي ���ش��م��ال م��ايل 
�ل��ت��ي ت��ط��ال��ب ب��ه��ا ح��رك��ة �ل��ت��م��رد 

لكن باماكو ترف�شها.
�لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات  وب�����ش��ان 
�ع�������رب �ل���رئ���ي�������س ع����ن �رت���ي���اح���ه 
ل���ل���ق���ر�ر�ت �مل��ت��خ��ذة �جل��م��ع��ة من 
وحيد  جمركي  ح���ز�م  �ن�شاء  �ج��ل 
يف ���ش��ي��دي��او م��ن��ه��ا ف��ر���س ت��ع��رف��ة 
كل  على  تطبق  م�شرتكة  خارجية 
�ل��ب�����ش��ائ��ع �مل�����ش��ت��وردة م���ن �ل���دول 
�الع�����������ش�����اء يف جم���م���وع���ة  غ������ري 
كانون  م��ن  �عتبار�  �فريقيا  غ��رب 
�بدى  لكنه   2015 �لثاين-يناير 
�ل�شر�كة  �تفاقات  ب�شان  حتفظات 
�بر�مها  يحاول  �لتي  �القت�شادية 
�الحت��������اد �الوروب����������ي م����ع �ل�����دول 
�الف���ري���ق���ي���ة يف �ط������ار ع��الق��ات��ه��ا 
جو�نب  هناك  �ن  وق��ال  �لتجارية 
يف �لتعرفة �خلارجية �مل�شرتكة ال 

ولن نو�فق عليها .

�مل�شلحة  �ال�شالمية  �حل��رك��ات  �ن 
ت��ري��د �ل��ت�����ش��ع��ي��د يف ���ش��م��ال م��ايل 
ط��ردت  عنا�شرها  معظم  �ن  رغ��م 

�ثر �لتدخل �لفرن�شي �الفريقي.
و����ش��اف �ب��ل��غ��ون��ا ع��ن جت��م��ع��ات يف 
ج���ن���وب ل��ي��ب��ي��ا ال ت��ب�����ش��ر ب��اخل��ري 
بالن�شبة لنا ودولنا �شو�ء كان مايل 
�لنيجر  مثل  �ل�شقيقة  �ل���دول  �و 
وغريها وتابع �نه خالل �لقمتني 
الط��الع  �ي�شا  �لفر�شة  �غتنمت 
زم��الئ��ي ب��ا���ش��ه��اب ع��ن �ل��و���ش��ع يف 

�الق��ت�����ش��ادي��ت��ني مل�����ش��اه��م��ت��ه��م��ا يف 
�نقاذ مايل .

و�شهدت مايل حركة مترد طو�رق 
و�ن��ق��الب يف �ذ�ر-م���ار����س 2012 
��شالمية  جمموعات  �ث��ره  �حتلت 
م��ن حيث  �ل��ب��الد  ���ش��م��ال  م�شلحة 
طردت �عتبار� من كانون �لثاين-
للقو�ت  ع�شكري  تدخل  �ثر  يناير 
و�شيدياو،  و�لت�شادية  �لفرن�شية 
ومن  �لت�شاديون  �جل��ن��ود  و�ن�شم 
�ىل  ذل��ك  بعد  �فريقيا  غ��رب  دول 

قو�ت �المم �ملتحدة مل�شاعدة مايل 
�ملجموعة  قادة  ودعا  )مينو�شما(. 
�القت�شادية لدول غرب �فريقيا يف 
بيانهم �خلتامي �ىل �تخاذ تد�بري 
و�م���ام  مينو�شما  ل��ت��ع��زي��ز  ع��اج��ل��ة 
ت�����ش��ع��ي��د �ع���م���ال ع��ن��ف �مل��ق��ات��ل��ني 
��شابيع  ث��الث��ة  منذ  �ال���ش��الم��ي��ني 
دعا قائد مينو�شما برت كوندر�س 
�لقوة  تعزيز  �ىل  �ملا�شي  �ال�شبوع 
وقال  و�لعتاد  وبالرجال  �لدولية 
ي�شعر  و�ح���د  ك��ل  �ن  كيتا  بكر  �ب��و 

�شليمان يتهم اإ�شرائيل بتكري�ش التمييز بني ال�شعوب 
•• بريوت-يو بي اأي:

�تهم �لرئي�س مي�شال �شليمان �ل�شبت ��شر�ئيل بتكري�س �لتمييز 
بني �ل�شعوب، كا�شفاً تلقيه ر�شالة من �مري قطر �ل�شيخ متيم 
بن حمد تفيد ببذل جهوده �لق�شوى الطالق �شر�ح �ملطر�نني 
و�تهم  �شوريا.  يف  �ملختطفني  �بر�هيم  ويوحنا  يازجي  بول�س 
�شليمان يف كلمة له خالل �فتتاح �ملوؤمتر �لعام �الأول مل�شيحيي 
�ل�شرق ��شر�ئيل بتكري�س �لتمييز بني �ل�شعوب قائال �إن �إ�شر�ر 
�ال�شر�ئيليني على يهودية �لدولة يكر�س �لتمييز بني �ل�شعوب 
م�شيحيي  �أن  �إىل  ولفت   . و�مل�شاو�ة  و�لعدل  �ل�شالم  كل  ويهدد 
�ل�شكان  م��ن  �ل�شابق  يف   %  25 �شكلو�  �لنيل  وب���الد  �مل�����ش��رق 

�لتي  % ب�شبب �الح����د�ث �الخ����رية   6 وت�����ش��اءل ع��دده��م �ىل 
�هتز�ز  مع  و�أ�شاف   . �ال�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  �خرها  كان 
�لر�ف�شة لالخر  �لقومية وتنامي �حلركات �ال�شولية  �لفكرة 
عادت م�شكلة �القليات �ىل د�ئرة و�لتفاعل و�الهتمام يف �شوء 
�إن  �شل�شلة طويلة معزولة حتى �الن من حو�دذ �لعنف . وقال 
�الخطار �لتي تهدد م�شيحيي �ل�شرق �همها �لتقل�س يف �لوجود 
�لدميغر�يف و�لهجرة وتر�جع �لدور يف �ل�شلطة با�شتثناء لبنان 
لكنه قال ما يدعو �ىل تبديد �لقلق هو �ن �لتحوالت �لعا�شفة 
مل تكر�س �لفكر �الحادي �ملطلق كما خرجت به وثيقة �الزهر 
�الم��ور  من  �شليمان  و�أ���ش��اف   . �ملدنية  بالدولة  �لبع�س  وق��ال 
�لديني  �ملعتقد  يف  لي�س  �مل�شكلة  لب  �أن  �لتفاوؤل  على  �مل�شجعة 

بل �لع�شبية و�خلطر �الكرب للتطرف و�لغلو هو على �العتد�ل 
و�لروح �لدميقر�طية �حلقة . وقال �ملطلوب من �الخر �ملختلف 
على  و�ملحافظة  �لدينية  �لهوية  على  �لوطنية  �لهوية  تقدمي 
�لنموذج يحتاج  �لغالبية وهذ�  بعيد� عن غلبة  �لديني  �ال�شل 
�ىل دولة قوية مبوؤ�ش�شاتها . و�أ�شاف �ن �لتحدي �ملطروح على 
�مل�شيحيني هو �حلوؤول �ن ال يكون �ل�شرق منطقة رتيبة ولي�س 
فيها تنوع بني �مل�شلمني و�مل�شيحيني وقال �شليمان �إن م�شتقبل 
�مل�شيحيني �مل�شرقيني لي�س بالتنوع وال باالنعز�ل وال �حلماية 
حتالف  ي�شمى  مبا  وال  وم�شتفز  بائد  م�شروع  الأنها  �الجنبية 
�القليات النه م�شروع حرب د�ئمة ومدمرة وال يكون بالتماهي 

مع �النظمة �ملت�شلطة الأن يف ذلك تاآمر على �ل�شعوب .

•• بريوت-اأ ف ب:

�ب��و  زعيمها  مقتل  �ل�شبت  ف��ج��ر  �ل��ن�����ش��رة  جبهة  ن��ف��ت 
حممد �جلوالين �و ��شابته باأي مكروه موؤكدة �نه بخري 
م�شاء  �ل�شوري  �لر�شمي  �لتلفزيون  �ع��الن  �ث��ر  وذل��ك   ،
�جل��م��ع��ة مقتل �جل����والين يف م��ع��ارك ب��ري��ف �ل��الذق��ي��ة 
مو�قع  ن�شرته  بيان  يف  �جلبهة  وقالت  �شوريا.  غ��رب  يف 
�ب��و حممد �جل��والين  �ل��ف��احت  �أن  ج��ه��ادي��ة نب�شر �الم���ة 
ت�ح�شى  وال  ت��ع��د  ال  �ل��ت��ي  �هلل  ن��ع��م  يف  ي��ت��ق��ل�����ب  ب��خ��ري 
و��شاف �لبيان �ن �حدى �لقنو�ت ، يف ��شارة �ىل �لقناة 
�لتلفزيونية �لر�شمية �ل�شورية، �نفردت برتويج مز�عم 

كاذبة عما �أ�شمته مقتل �أمري جبهة �لن�شرة.
ع��اج��ل م�شاء  �ع��ل��ن يف خ��رب  �ل�����ش��وري  �لتلفزيون  وك���ان 
�لقاعدة  لتنظيم  �لتابعة  �جلبهة  زعيم  مقتل  �جلمعة 
يف ريف �لالذقية، لكن وكالة �النباء �ل�شورية �لر�شمية 
���ش��رع��ان م��ا طلبت من  �ي�����ش��ا  �ل��ن��ب��اأ  �ل��ت��ي �وردت  ���ش��ان��ا 
م�شرتكيها �لغاءه. وجاء يف �لنباأ �لعاجل مقتل �الرهابي 
�ب���و حم��م��د �جل�����والين زع��ي��م ج��ب��ه��ة �ل��ن�����ش��رة يف ري��ف 
يطلب  ب��اآخ��ر  �حلقته  م��ا  �شرعان  �شانا  لكن   ، �لالذقية 
مقتل  نباأ   143 رق��م  خربنا  �لغاء  يرجى  قائلة  �ل��غ��اءه 

�جلوالين ، من دون تقدمي �ي تو�شيح ��شايف، علما بان 
و�لتلفزيون  لالذ�عة  �لعامة  للهيئة  �اللكرتوين  �ملوقع 
مل ي�شحبه من �شريطه لالنباء �لعاجلة حتى بعد مرور 
�كرث من �شاعتني على تر�جع �شانا عنه ومل يقدم �ي من 
و�شائل �العالم �ل�شورية �لر�شمية �ي تو�شيح ب�شاأن هذه 
�ن  �لن�شرة  جبهة  �ك��دت  بيانها  ويف  �ملت�شاربة.  �الن��ب��اء 
و�للذين ورد ذكرهما  �ل�شحابة،  �أن�س  و�أبو  �أبو جليبيب 
يف بع�س �الأخ���ب���ار )ب��ان��ه��م��ا ق��ت��ال �ي�����ش��ا(، ه��م��ا ق��ائ��د�ن 

ميد�نيان وهما بخري .
�ل�شوري حلقوق �الن�شان �علن يف ر�شالة  �ملر�شد   وكان 
�ن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  تلقتها  �الك��رتوين  �لربيد  عرب 
نا�شطيه  مع  �ت�شال  يف  نفت  �لن�شرة  جبهة  يف  م�شادر 
م��ق��ت��ل �جل������والين، ب��ي��ن��م��ا ق��ال��ت ل���ه م�����ش��ادر �خ����رى يف 
�جلبهة نف�شها �نها ال ت�شتطيع �ن توؤكد �و تنفي �خلرب 

الن �الت�شال معه )�جلوالين( مقطوع .
و���ش��ب��ق ل��ل��م��ر���ش��د �ن �ع��ل��ن يف ن��ي�����ش��ان-�ب��ري��ل ����ش��اب��ة 
�جل����والين ب��ج��روح يف ق��دم��ه �ث��ن��اء ت��ع��ر���ش��ه للق�شف، 
لكن �لن�شرة �شارعت �ىل نفي �خلرب، موؤكدة يف �لوقت 
نف�شه �نه حتى لو ��شيب �حد قادتها �و قتل فان �جلهاد 

م�شتمر.

•• وا�سنطن-وكاالت:

�أت�����ه�����م ع���������ش����و� جم���ل�������س �ل�������ش���ي���وخ 
وليند�شي  م��اك��ني  ج���ون  �الأم���ريك���ي 
�أوباما  ب��ار�ك  �لرئي�س  �إد�رة  غر�هام 

و�شكك  �شوريا،  خ��ارج  �إىل  تد�عياتها 
م��اك��ني وغ���ر�ه���ام يف �مل��ق��ال ب��ج��دوى 
�لتقارب �الأمريكي �الأخري مع �إير�ن، 
وه���و م���ا ك���ان �أي�����ش��ا �أح����د �الأ���ش��ب��اب 
�ملنطقة  يف  دول  ل�����ش��ك��وك  �مل��ت��وق��ع��ة 
�ل�شرق  يف  �أوباما  �إد�رة  �شيا�شة  حول 
�الو�����ش����ط، وع�����رب� ع���ن �ع��ت��ق��اده��م��ا 
لنجاح  حقيقية  فر�شة  وج��ود  بعدم 
5+1يف  ودول  �إي��ر�ن  بني  �ملفاو�شات 
ج��ن��ي��ف �ل�����ش��ه��ر �مل��ق��ب��ل ك��م��ا ت��ط��رق 
ث��ق��ة ح��ل��ف��اء  �ن��خ��ف��ا���س  �إىل  �مل���ق���ال 
وعرّب  ب�شيا�شاتها،  �ملتحدة  �لواليات 

�لرئي�س  قطعها  وع���ود  تنفيذ  ب��ع��دم 
وع��رب�  �ل�شورية،  �ملعار�شة  مل�شاعدة 
ع���ن �ل��ق��ل��ق جت���اه ���ش��ي��ا���ش��ة ب��الده��م��ا 
�ت�شمت  �ل��ت��ي  �الأو����ش���ط،  بال�شرق  يف 
ح�شب  �ل���ق���ي���ادة  دور  ع���ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي 
من  وهما  �مل�شرعان  وق��ال  و�شفهما 
ق���ي���اد�ت �حل����زب �جل��م��ه��وري مبقال 
�أن  ن�شر يف �شحيفة و��شنطن بو�شت 
�لقلق  ينتابه  �أن  يجب  �أم��ريك��ي  ك��ل 
و�شائل  يف  تن�شر  �لتي  �لتقارير  م��ن 
�إد�رة  �لرئي�شية حول تخلي  �الإع��الم 
�ل��رئ��ي�����س �أوب���ام���ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي عن 

ماكني وغراهام ينتقدان �شيا�شة اأوباما يف �شوريا 

جبهة الن�شرة تنفي مقتل زعيمها 

الأمم املتحدة قلقة من معارك جديدة �شمال بورما 

•• عوا�سم-وكاالت:

ت����امي����ز  ذي  �����ش����ح����ي����ف����ة  ق������ال������ت 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف ت��ق��ري��ر ن�����ش��رت��ه 
�لقاعدة يحاول  �ن تنظيم  �ل�شبت 
�إقامة خالفة ��شالمية يف �شوريا، 
�شبكته،  ي��ق��اوم  م��ن  ك��ل  ويحتجز 
وي��ل��ق��ي �ل���رع���ب يف ق���ل���وب رج���ال 
�مل��ح��اك��م  تنظيم  وي��ع��ي��د  �الع���م���ال 
و�مل����د�ر�����س. ج����اء ذل����ك يف ت��ق��ري��ر 
ك��ي��ل��ي�����س )يف ج��ن��وب  مل��ر����ش��ل��ه��ا يف 
ت��رك��ي��ا( ي��ق��ول ف��ي��ه �ن �ال���ش��ل��وب 
�لذي ��شتخدموه لال�شتيالء على 
�حدى �لبلد�ت �لرئي�شية يف �شمال 
�شوريا يو�شح طريقة عملهم. ويف 

ما يلي ن�س �ملقال:
ق���ام م��ق��ات��ل��ون م���ن �ت���ب���اع �ل��دول��ة 
�ال���ش��الم��ي��ة يف �ل���ع���ر�ق و�ل�����ش��ا م 
)وي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا �����ش���م د�ع���������س(، 
وه��ي ج��ن��اح �ل��ق��اع��دة يف �الر����ش��ي 
�كرث  و�شجن  باختطاف  �ل�شورية، 
م��ن 60 م��ن �ه���ايل ب��ل��دة �ع���ز�ز، 
�ل��ق��ري��ب��ة م���ن �حل�����دود �ل��رتك��ي��ة، 
م��ن��ذ �ن مت��ك��ن��و� م���ن �ل�����ش��ي��ط��رة 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن �ي�����دي ف�����ش��ي��ل ث���وري 
م���ع���ت���دل �ل�������ش���ه���ر �مل���ا����ش���ي وق����ال 
�ل���ب���ل���دة  �ل���ن���ا����ش���ط يف  حم�����م�����ود، 
�لنا�س  �الن��رتن��ي��ت  ع��رب  متحدثا 
خائفون و�ذ� و�شل �ىل علم د�ع�س 
�ن����ك ت��ك��ره��ه��م، ف��ان��ه��م ���ش��ي��ل��ق��ون 

�لقب�س عليك .
وت��دع��و �ل��ل��و�ئ��ح و�جل����د�ري����ات يف 
�لتي يقطنها  �لبلدة  �ع��ز�ز،  �نحاء 
غري  وقت  حتى  وكانت  �ألفا   40
لت�شليم  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل���وق���ع  ب��ع��ي��د 
�ىل  �ل��ب��الد،  يف  �الجنبية  �ملعونات 

م�شروع �خلالفة �ملوعود �و �لدولة 
�ل���دي���ن���ي���ة. وق������ال حم���م���ود �ن��ه��م 
ي������زورون �ل�����ش��ك��ان يف م��ت��اج��ره��م، 
�ن  ع���ل���ي���ه���م  �ن  ل���ه���م  وي����ق����ول����ون 
يعملو� القامة �خلالفة . و��شاف 
�ل�����ش��ك��ان  م����ن   200 ح������و�يل  �ن 
وق����ع����و� ق�����ش��م �ل�������والء ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
حماكم  يف  بالق�شاة  ��شُتبدل  وقد 
�جانب  ��شخا�س  �ل�شرعية  �لبلدة 
. ويف�شل �لطلبة عن �لطالبات يف 
�ملد�ر�س �ملحلية، و�ن بقي �لتعليم 
ويف  �ل�شاد�شة  �شن  حتى  خمتلطا 
�خطائهم  م��ن  ل���الف���ادة  حم��اول��ة 
خ��الل �ل��ث��ورة �لليبية، ف��ان �ف��ر�د 
)د�ع�������س( ي��ح��اول��ون �ل��ت��م��ازج مع 
�لطعام  بتوزيع  �ملحليني  �ل�شكان 

�ث���ارة  تتعمد  ���ش��وري��ا،  �جل��ي��وب يف 
�لتوتر بني كتائب �لثورة �ملناف�شة 
مل��ه��اج��م��ت��ه��م، ث��م تتحكم  ك��ذري��ع��ة 
�لقب�شة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

�حلديدية.
�ىل ذل���ك، و���ش��ل �مل��ب��ع��وث �ل��دويل 
ل�����ش��وري��ا �الخ�������ش���ر �الب��ر�ه��ي��م��ي 
حيث  ط��ه��ر�ن  �ىل  �ل�شبت  ���ش��ب��اح 
حممد  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �شيلتقي 
وك��ال��ة  �وردت  ك��م��ا  ج����و�د ظ��ري��ف 

مهر لالنباء.
بجولة  حاليا  �البر�هيمي  ويقوم 
�شالم  مل��وؤمت��ر  للتح�شري  �قليمية 
دويل ح���ول ���ش��وري��ا ب���ات م��ع��روف��ا 
�ن��ه  ت���ردد م����ر�ر�  ب��ا���ش��م جنيف2- 
�لثاين- �و�خ��ر ت�شرين  �شيعقد يف 

�جور  وي�شددون  جمانا،  و�ل��وق��ود 
تنظيف �ل�شو�رع.

وق����ال م��ه��ن��د، �ل��ن��ا���ش��ط م���ن ب��ل��دة 
ق��ري��ب��ة م���ن ح��ل��ب �ث���ن���اء وج����وده 
يف ت��رك��ي��ا ب��ع��د �ن ت���رك ���ش��وري��ا يف 
�ل���ي���وم �ل�����ش��اب��ق: ع��ن��دم��ا �حت���دث 
ال  �نهم  يقولون  فانهم  د�ع�س  مع 
ذ�ت��ه  �ن يرتكبو� �خل��ط��اأ  ي��ري��دون 
ك��م��ا ف��ع��ل��و� يف ل��ي��ب��ي��ا ل��ق��د ق��ات��ل��و� 
�شد جي�س �لقذ�يف، وعندما �نتهت 
�ملهمة نظرو� �ىل �خللف فر�أو� �ن 
عليها  ��شتولو�  �لتي  �الر��شي  كل 

تخ�شع ل�شيطرة �خرين .
يقول ن�شطاء وثو�ر �ن د�ع�س �لتي 
ي��ب��دو �ن��ه��ا حت����اول ي��ائ�����ش��ة تعزيز 
�نحاء  يف  �ل�شلطة  على  قب�شتها 

دوره����ا �ل��ق��ي��ادي، وت��د�ع��ي��ات��ه��ا على 
�الأم��ريك��ي  �ل��ق��وم��ي  �الأم����ن  م�شالح 
�ل���والي���ات  ت��خ��ل��ي  �أن  �مل���ق���ال  . وذك����ر 
�ل�شوري  �جلي�س  ت�شليح  �ملتحدة عن 
�حل������ر، ل���ه���و �أف�������ش���ل ت��و���ش��ي��ح ع��ل��ى 
بال�شرق  �الإد�رة  ه��ذه  �شيا�شات  ف�شل 
�الأو�شط. جدير بالذكر �أن ماكني من 
�أ�شد �لد�عني لدعم �ملعار�شة �مل�شلحة 
مبقالهما  �مل�شرعان  ويقول  ب�شوريا. 
�إن �أوباما تعهد لهما �شخ�شيا باملكتب 
�ل��ب��ي�����ش��اوي ب��ال��ب��ي��ت �الأب���ي�������س ب���اأن 
�ل��ق��در�ت  خف�س  ه��ي  �إ�شرت�تيجيته 

�ل�����ش��ع��ودي��ة  رف�������س  �أن  �ل��ت��ح��ل��ي��الت 
�الأم��ن  مبجل�س  موؤقت  مقعد  ل�شغل 
�ال�شتياء  م��وؤ���ش��ر� على  ك��ان  م��وؤخ��ر�، 
مع  �أوب��ام��ا  �إد�رة  تعامل  طريقة  من 
تر�جع  �إث��ر  �شيما  �ل�����ش��وري، ال  �مللف 
�شربة  توجيه  عن  �ملتحدة  �لواليات 
ع�����ش��ك��ري��ة ت��وع��دت ب��ه��ا ���ش��د �ل��ن��ظ��ام 
للالح  ��شتخد�مه  على  رد�  �ل�شوري 
ريف  يف  �لغوطة  ق�شف  يف  �لكيمائي 
ما  �مل��ا���ش��ي  �آب  �أغ�شط�س  يف  دم�����ش��ق 
ت�����ش��ب��ب مب��ق��ت��ل �أك�����رث م���ن 1400 
ع�شو�  وق���ال  �ل�����ش��ك��ان.  م��ن  �شخ�س 

�لع�شكرية للنظام �ل�شوري، وباملقابل 
رفع قدر�ت �ملعار�شة مما يوؤدي لقلب 
م��ي��ز�ن �ل��ق��وى على �الأر�����س، �الأم��ر 
�لذي �شيقود ملفاو�شات لف�س �لنز�ع 
�ل�شلطة.  �الأ���ش��د ع��ن  ب�����ش��ار  ورح��ي��ل 
مل  �أوب��ام��ا  �إد�رة  �أن  �مل�شرعان  وب���نّي 
�إ�����ش����ار�ت ع��ل��ى �ح��رت�م��ه��ا  �أي  ت��ع��ط 
وت�شربت  �ل��رئ��ي�����س.  وك��ل��م��ات  ل��وع��د 
�شيا�شات  �أن  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  م��وؤخ��ر� 
�أزعجت  �أوباما حول �شوريا قد  �إد�رة 
�مل��ت��ح��دة مبنطقة  �ل���والي���ات  ح��ل��ف��اء 
�ل�����ش��رق �الأو����ش���ط، و�ع���ت���ربت بع�س 

�المم  مبعوث  ز�ر  وق��د  ن��وف��م��رب. 
تركيا  �لعربية  و�جلامعة  �ملتحدة 
و�لكويت  و�لعر�ق وم�شر  و�الردن 
و�شلطنة عمان وقطر يف �طار هذه 
مرة  �ي�شا  �شتقودها  �لتي  �جلولة 

�خرى �ىل �شوريا.
�الب��ر�ه��ي��م��ي  �ل��ت��ق��ى  ت��رك��ي��ا  ويف 
�ل�شوري  �جلي�س  ق��ائ��د  �خلمي�س 
�حل�����ر �ب������رز ف�������ش���ائ���ل �مل���ع���ار����ش���ة 
للمقاتلني  �خرين  وق��ادة  �مل�شلحة 

�ملعار�شني للنظام �ل�شوري.
وي�����ش��ع��ى �الب��ر�ه��ي��م��ي �ىل �ق��ن��اع 
ك��اف��ة �الط����ر�ف ب�����ش��رورة جلو�س 
ممثلني عن �لنظام و�ملعار�شة �ىل 
�يجاد  �ىل  لل�شعي  و�ح���دة  ط��اول��ة 
ومدمر  معقد  لنز�ع  �شيا�شي  حل 
م�����ش��ت��م��ر م���ن���ذ ���ش��ن��ت��ني ون�����ش��ف 

�ل�شنة.
�ملنق�شمون  �مل��ع��ار���ش��ون  وي��ط��ال��ب 
حول فكرة �مل�شاركة يف هذ� �ملوؤمتر 
ب�شمان �ن �لرئي�س ب�شار �ال�شد لن 
يكون جزء� من �ملرحلة �النتقالية، 
ف��ي��م��ا ي��رف�����س �ل���ن���ظ���ام م�����ش��ارك��ة 
�ل�����ق�����ر�ر�ت  �ط��������ر�ف �ج���ن���ب���ي���ة يف 

�ملتعلقة مب�شري �لبالد.
وت��ع��د �ي�����ر�ن �حل��ل��ي��ف �الق��ل��ي��م��ي 
دعوتها  ويتوقع  ل�شوريا  �لرئي�شي 

للم�شاركة يف موؤمتر جنيف 2.
�ل����ف   115 م������ن  �ك��������رث  وق�����ت�����ل 
�ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب  �شخ�س 
حلقوق �الن�شان منذ بدء �حلر�ك 
�الحتجاجي على نظام ب�شار �ال�شد 
وحت��ول��ه   2001 �ذ�ر-م���ار����س  يف 
دفعت  �هلية  ح��رب  �ىل  بعد  فيما 
ماليني �ل�شوريني �ىل �لهرب من 

منازلهم.

االإبراهيمي يتباحث يف اإيران ب�صاأن جنيف 2

القاعدة حتاول اإقامة دولة اإ�شالمية يف �شمال �شوريا

هدوء حذر يف طرابل�ش 
اللبنانية بعد ا�شتباكات 

•• بريوت-يو بي اأي:

بعد  �ل�شمالية  �ل�شاحلية  طر�بل�س  مدينة  �إىل  �ل�شبت  �شباح  �حل��ذر  �لهدوء  ع��اد 
مناو�شات بني �أن�شار قياد�ت )�شّنية( وجبل حم�شن)علوي(، ��شتعملت فيها �ال�شلحة 
�لر�شا�شة و�لقذ�ئف �ل�شاروخية وذلك لليوم �لر�بع على �لتو�يل . وقالت م�شادر 
�أمنية �ن هذه �ال�شتباكات يف �جلولة �ل�شابعة ع�شرة بني �لفريقني منذ عام 2008 
�إىل مقتل �أربعة ��شخا�س مما يرفع عدد �شحايا �ال�شتباكات منذ �لثالثاء �ملا�شي 
�ىل ت�شعة ��شخا�س . و�شل �لقتال �ملدينة �لثانية يف لبنان رغم �ن �ملحال و�مل�شارف 
و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية و�ملد�ر�س يف �ملناطق �لبعيدة عن حماور �لقتال تفتح �بو�بها 

بينما �ملحال و�ملد�ر�س �لقريبة و�ملحاذية لتلك �ملحاور التز�ل مقفلة .

•• رانغون-ا ف ب:

�ملرحلني  �ملتحدة قلقها على م�شري مئات من  �بدت �المم 
ع��ل��ق��و� يف م��ن��ط��ق��ة ت�����ش��ه��د م���ع���ارك ج���دي���دة ب���ني �جل��ي�����س 
�المم  وبح�شب  بورما  �شمال  كا�شني  �قلية  من  ومتمردين 
1700 م���دين بينهم م��ئ��ات �الط��ف��ال،  �مل��ت��ح��دة ف���ان ن��ح��و 
�ال�شبوع  ه��ذ�  ج��دي��دة  م��و�ج��ه��ات  قلب  يف  �نف�شهم  وج���دو� 
��شتقالل  �جل  �جلي�س من  �لبورميني وحركة  �جلنود  بني 
ك��ا���ش��ني يف ج��ن��وب والي����ة ك��ا���ش��ني وذل����ك رغ���م م��ف��او���ش��ات 
�ملتحدة  �المم  م�شوؤول  نيغام  ��شوك  وق��ال  �جلارية  �ل�شالم 
يف بورما يف بيان ن�شر ليل �جلمعة �ل�شبت �نا قلق جد� ب�شان 
مدنيني وقعو� بني �لنري�ن وخ�شو�شا �الطفال وكبار �ل�شن 
و��شتوؤنفت �ملعارك بني �لطرفني �لتي ت�شببت يف نزوح نحو 

مئة �لف �شخ�س، يف حزير�ن-يونيو 2011 بعد 17 عاما 
تتوقف  �ن  يجب  �ملعارك  �ن  على  نيغام  و�شدد  �لهدنة.  من 
بالو�شول  �الن�شانية  للوكاالت  �ل�شماح  �ىل  �لطرفني  د�عيا 
وللغذ�ء  للم�شاعدة  ملحة  بحاجة  هم  �لذين  �ملدنيني  �ىل 
�ملعارك يف والي��ة كا�شني رغم  ��شتئناف  فقط الي��ام وقو�س 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ل��ق��اء�ت ب��ني ط��رف��ني �ل��ن��ز�ع، ج��ه��ود �لنظام 
�جل��دي��د الن��ه��اء جم��م��ل �ل��ن��ز�ع��ات �مل�شلحة م��ع �الق��ل��ي��ات 
 2011 �آذ�ر-مار�س  �لع�شكري يف  �التنية ومنذ حل �حلكم 
�ب��رم نظام ث��ني �شني �ت��ف��اق��ات وق��ف �ط��الق �ل��ن��ار م��ع �ب��رز 
�ملجموعات �ملتمردة يف �القليات �التنية �لتي مل تعقد �شلحا 
مع �ل�شلطة �ملركزية منذ ��شتقالل �لبالد يف 1948 لكنه 
�الع��الن عن  كا�شني رغم  �قلية  ر�شميا مع  �تفاقا  مل يربم 

تو�فقات �ولية يف م�شعى النهاء �آخر نز�ع م�شلح يف بورما.

جمل�س �ل�شيوخ �الأمريكي مبقالهما 
بينما ال  بوعوده  يلتزم  �أوباما مل  �إن 
ي�شلون  و�ملقاتلون  �الإم����د�د�ت  ت��ز�ل 
م��ن �إي����ر�ن وح���زب �هلل �ل��ل��ب��ن��اين، يف 
ن��زع  ت�����ش��ارك رو���ش��ي��ا يف عملية  ح��ني 
جهة  من  �لكيميائية  �شوريا  �أ�شلحة 
وت�����ش��ت��م��ر يف م���ّد �الأ����ش���د ب��االأ���ش��ل��ح��ة 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى وع��رب 
�خل��ط��ر  م���ن  قلقهما  ع���ن  �ل��ك��ات��ب��ان 
�الأمريكية  بامل�شالح  يرتب�س  �ل��ذي 
�أن �حلرب  وحلفائها باملنطقة، وبّينا 
و�م��ت��دت  طائفية  �أ�شحت  �شوريا  يف 

�إي�����ر�ن  �أن جت���ر  ع���ن �خل�����ش��ي��ة م���ن 
مفاو�شات  �إىل  �أخ���رى  م��رة  �جلميع 
وهي  مبا�شرة،  نتيجة  ب��دون  مطولة 
ما  وفق  �تباعها  على  تعودت  �شيا�شة 

قال ماكني وغر�هام.
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موؤ�شر ال�شفافية يف �شيا�شة ال�شتثمار الأجنبي ي�شجل ارتفاعا يف ال�شتثمارات بـ 11 قطاعا خدميا على م�شتوى امارة اأبوظبي 
�الأعمال وجتارة �جلملة  و�لعقار�ت وخدمات  و�الت�شاالت  و�لتخزين  و�لنقل 
و�لتجزئة وخدمات �الإ�شالح و�لكهرباء و�لغاز و�ملياه يف حني �شهدت �أن�شطة 
�ل�شناعات �ال�شتخر�جية و�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�لتاأمني و�خلدمات �الجتماعية 
�الأجنبية  �ال�شتثمار�ت  و�شجلت  نف�شه.  �لعام  خ��الل  �نخفا�شا  و�ل�شخ�شية 
�ملبا�شرة يف ن�شاط �ل�شحة �أعلى معدالت منو مقارنة باالأن�شطة �الأخرى حيث 
2011 مقارنة  193 مليون درهم خالل عام  بلغت يف ن�شاط �ل�شحة نحو 
مع نحو 28 مليون درهم خالل عام 2010 ومبعدل منو بلغ نحو 589.3 
يف �ملئة تليها �ال�شتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�شرة يف ن�شاط �لت�شييد و�لبناء حيث 
بلغت نحو 4 مليار�ت درهم خالل عام 2011 مقارنة بنحو 3 مليار�ت درهم 
�ملرتبة  وي��اأت��ي يف  �ملئة.  31.9 يف  بلغ نحو  2010 ومبعدل منو  ع��ام  خ��الل 
�لثالثة ن�شاط �ملطاعم و�لفنادق �إذ بلغت �ال�شتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�شرة يف هذ� 
7 مليار�ت  2011 مقارنة بنحو  9 مليار�ت درهم خالل عام  �لن�شاط نحو 

•• اأبوظبي-وام:

 2011 �أبوظبي خالل عام  �إمارة  �ملبا�شرة يف  �رتفعت �ال�شتثمار�ت �الأجنبية 
مبعدل 7.8 يف �ملئة مقارنة مع عام 2010 حيث بلغت قيمتها نحو 52.2 
نتائج  بح�شب  وذل��ك  �لرتتيب  على  دره��م  مليار   48.5 ونحو  دره��م  مليار 
م�شوحات �ال�شتثمار �الأجنبي يف �إمارة �أبوظبي 2009-2008 % 2010-
2011. �أ�شدرته �قت�شادية �بوظبي للربع �لثاين من �لعام �جلاري وح�شب 
�إد�رة  ��شدرته  �ل��ذي  �الجنبي  �ال�شتثمار  �شيا�شة  يف  �ل�شفافية  موؤ�شر  نتائج 
�لدر��شات بد�ئرة �لتنمية �القت�شادية �أبوظبي بلغ قيمة �ملوؤ�شر �لعام 67.3 
نقطة على �شلم �ملوؤ�شر �لبالغ 100 نقطة . وجاء يف �لنتائج �رتفاع �ال�شتثمار�ت 
من  ك��ل  يف   2010 ع��ام  م��ع  مقارنة   2011 ع��ام  خ��الل  �ملبا�شرة  �الأجنبية 
�لتحويلية  و�لبناء و�ملطاعم و�لفنادق و�ل�شناعات  �ل�شحة و�لت�شييد  �أن�شطة 

28.6 يف �ملئة وجاء ن�شاط  2010 ومبعدل منو بلغ نحو  درهم خالل عام 
�ل�شناعات �لتحويلية يف �ملرتبة �لر�بعة مبعدل منو 26.5 يف �ملئة خالل عام 
2011 مقارنة بعام 2010 با�شتثمار�ت بلغت نحو 9 مليار�ت درهم بنهاية 
عام 2011. بينما ظلت �ال�شتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�شرة بن�شاط �لتعليم كما 
هي خالل عام 2011 دون تغيري عن عام 2010. وعلى �لرغم من �رتفاع 
و�ل�شناعات  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ط��اع��م  و�ل��ب��ن��اء  �لت�شييد  باأن�شطة  �لنمو  م��ع��دالت 
�أن تلك �ملعدالت هي  �إال   2010 2011 مقارنة بعام  �لتحويلية خالل عام 
�أقل مقارنة مبعدالت �لنمو خالل عام 2010 مقارنة بعام 2009 فقد بلغ 
ويف  �ملئة  59.1 يف  نحو  �لقطاع  ه��ذ�  2010 يف  لعام  �ل�شنوي  �لنمو  معدل 
ن�شاط �ملطاعم و�لفنادق بلغ نحو 75 يف �ملئة ويف ن�شاط �ل�شناعات �لتحويلية 
مقارنة مبثيالتها  بكثري  �أعلى  هي  �مل��ع��دالت  وه��ذه  �ملئة  يف   54.7 نحو  بلغ 
خالل عام 2011. وتعترب قيمة �ملوؤ�شر هي �نعكا�س الإجابات �ملبحوثني على 

�شبع ق�شايا �أ�شا�شية وهي مدى كفاءة �ل�شيا�شات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي 
يف  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  ودور  �ملبا�شر  �الأج��ن��ب��ي  �ال�شتثمار  وت�شجيع  جل��ذب 
�إد�رة وتنفيذ �ل�شيا�شات و�حلو�فز �لتي توؤثر على عمل �مل�شتثمرين �الأجانب 
توؤثر  �لتي  �ل�شيا�شات و�حلو�فز  �إد�رة وتنفيذ  �أبوظبي يف  �إم��ارة  ودور حكومة 
�مل�شوؤوليات �القت�شادية بني خمتلف  �مل�شتثمرين �الأجانب وتوزيع  على عمل 
على  ت��وؤث��ر  �لتي  و�حل��و�ف��ز  �ل�شيا�شات  وتنفيذ  �إد�رة  يف  �حلكومة  م�شتويات 
�ملبحوثني  الج��اب��ات  �ال�شا�شية  �لق�شايا  وم��ن  �الأج��ان��ب.  �مل�شتثمرين  عمل 
قدر�ت �جلهات �حلكومية على �مل�شتوى �الحتادي يف �إد�رة وتوجيه �ل�شيا�شات 
�أبوظبي  باإمارة  و�حلو�فز ذ�ت �ل�شلة باال�شتثمار وقدر�ت �جلهات �حلكومية 
�ل�شلة  ذ�ت  و�حل���و�ف���ز  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  وت��وج��ي��ه  �إد�رة  �مل��ح��ل��ي يف  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
باال�شتثمار �الأجنبي ومدى �تفاق �ل�شيا�شات �حلالية الإمارة �أبوظبي يف جمال 

�ال�شتثمار �الأجنبي و�حلو�فز �ملتاحة مع �اللتز�مات �لدولية.

غرفة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون و�شراكة مع جمل�ش اأبوظبي للتطوير القت�شادي

كهرباء ومياه ال�صارقة

اأ�شعار الغاز الطبيعي للقطاعني التجاري وال�شناعي 
اأقل بن�شبة 50 % من الأ�شطوانات بعد تطبيق التعرفة اجلديدة 

�صعارها تر�صيد اال�صتهالك قيمة اإميانية وواجب وطني .. لرن�صد معًا

اختتام فعاليات يوم الطاقة يف هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي و�شركاتها

تر�شيح راأ�ش اخليمة لتكون اأكرث املدن العربية منوًا يف ال�شياحة 
العربية لعام 2013 �شمن جوائز الإعالم ال�شياحي العربي 

�حلا�شرون على �شرورة �الهتمام باالعالم �ل�شياحي يف 
خمتلف �لدول �لعربية وت�شليط �ل�شوء عليه لتعريف 
للمدن  �ل��ك��ربى  �ل�شياحية  ب��امل��ز�ي��ا  �ل��ع��رب��ى  �مل��و�ط��ن 
باعالن ميثاق �العالم  �و�شى �حل�شور  �لعربية.. كما 
بر��س  فيه  �ملناق�شات  ب��د�ت  و�ل���ذي  �لعربي  �ل�شياحي 
 2015 عام  باعالنه خالل  و�و�شى �حل�شور  �خليمة 
�لعربية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  مع  مناق�شتة  تتم  �ن  بعد 
�حل�شور  و�و���ش��ى  �ل�شلة.  ذ�ت  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�لوطن  ك��ل  يف  �لعربية  �ل�شياحة  م�شوؤويل  مبخاطبة 
ويناق�شو�  فيه  ليلتقو�  �شنوى  موؤمتر  لتنظيم  �لعربي 
�شبل تفعيل �ل�شياحة �لعربية �لبينية و�العد�د للموؤمتر 

بالتعاون مع جامعة �لدول �لعربية وغريها . 
و�تفق �عالميون من 16 دولة عربية على �أحقية دبي يف 
��شت�شافة معر�س �ك�شبو 2020 موؤكدين �نها �الجدر 
بتنظيم �حلدث �لعاملي. وقال �العالميون �مل�شاركون يف 
�لقافلة �لتي نظمها �ملركز �المار�تي لالعالم �ل�شياحي 
�ن دبي متلك �ملقومات �لكاملة ال�شت�شافة هذ� �ملعر�س 
�ل�شخم ولها خربة كربى يف تنظيم �ملعار�س �لدولية 
�مل�شاركني  م��ن  �الالف  ع�����ش��ر�ت  ت�شم  �ل��ت��ي  و�ل��ع��امل��ي��ة 
و��شت�شاف  ب��ج��د�رة.  �ملعر�س  ه��ذ�  لتنظيم  يوؤهلها  ما 
�ل�شياحي  ل��الع��الم  �لعربي  و�مل��رك��ز  �الم��ار�ت��ي  �مل��رك��ز 
و�ت��اح  �لتجارية  ومر�كزها  دب��ي  معامل  لزيارة  �لقافلة 
�ملا�شي  �ال�شبوع  م��د�ر  على  �لتجول  �لقافلة  الع�شاء 
يف مرتو دبي ومركز دبي �لتجاري �لعاملي وبرج خليفة 

•• راأ�س اخليمة-وام:

رف����ع �مل�����ش��ارك��ون يف ق��اف��ل��ة �مل���رك���ز �ل��ع��رب��ي ل��الإع��الم 
�ل�شياحي ��شمى �يات �ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
حاكم ر��س �خليمه على ��شت�شافة �شموه لالإعالميني 
�مل�شاركني يف �لقافلة و على ما �بد�ه �شموه من تقدير 
العبني  بو�شفهم  فيه  و�لعاملني  �ل�شياحي  ل��الإع��الم 
تزخر  �لتي  �ل�شياحية  للمعامل  �ل��رتوي��ج  يف  �أ�شا�شيني 
 . تاريخا طويال غنيا  ر�أ���س �خليمة وحتكي  �إم��ارة  بها 
و��شاد �مل�شاركون يف ختام قافلة �الإعالم �ل�شياحي بر��س 
ر�أ�س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  جهود  �أثمرته  مبا  �خليمة 
ال  �شياحية  نه�شة  من  �الإم��ارة  يف  و�مل�شوؤولني  �خليمة 
مثيل لها تك�شف عنها �ملن�شاآت �ل�شياحية �لتي ر�أت �لنور 
�لذين  �ل�شياح  وع��دد  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
يق�شدون �الإمارة كل عام يف تطور �شياحي غري م�شبوق. 
هيئة  ��شت�شافتها  �لتي  �لقافلة  يف  �مل�شاركون  و�و�شى 
�خلدمات  مب�شتوى  �ل�شياحية  للتنمية  �خليمة  ر����س 
تر�شيحها  مت  و�ل��ت��ى  �خليمة  ر����س  الإم���ار�ة  �ل�شياحية 
�لعربية  �ل�شياحة  يف  من��و�  �لعربية  �مل��دن  �ك��رث  لتكون 
�لعربي  �ل�شياحى  �الع��الم  جو�ئز  �شمن   2013 لعام 
�شرورة  على  �لعرب  �ل�شياحيون  �العالميون  �جمع  و 
�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �الع���الم �جل��دي��د ف��ى �ل��رتوي��ج للمدن 
�لعربية �لو�عدة �شياحيا مثل �مارة ر��س �خليمة . و�كد 

••اأبوظبي-وام:

وقعت غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي 
جمل�س  مع  و�شر�كة  تعاون  �تفاقية 
�أبوظبي للتطوير �القت�شادي تهدف 
�إىل تقدمي �لدعم و�مل�شاندة ملبادرتي 
درهمي و�أكون وقع �التفاقية يف مقر 
جمل�س  عن  �م�س  بابوظبي  �لغرفة 
�أبوظبي للتطوير �القت�شادي �شعادة 
ف��ه��د ���ش��ع��ي��د �ل���رق���ب���اين م���دي���ر ع��ام 
�ملجل�س وعن غرفة جت��ارة و�شناعة 
�أب����وظ����ب����ي �����ش����ع����ادة حم���م���د ه���الل 
�مل���ه���ريي م��دي��ره��ا �ل���ع���ام ومب��وج��ب 
ه��ذه �الت��ف��اق��ي��ة ت��ك��ون غ��رف��ة جت��ارة 
و�شناعة �أبوظبي �شريكا ��شرت�تيجيا 
ملجل�س �أبوظبي للتطوير �القت�شادي 

يف دعم مباردتي درهمي و�أكون .
�إطار  يف  �التفاقية  هذه  توقيع  ياأتي 
�جل���ه���ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ان 
ل��ل��م��ب��ادر�ت �خل���الق���ة �ل��ه��ادف��ة �إىل 
ت�����ش��ج��ي��ع �ل�������ش���ب���اب �مل�����و�ط�����ن ع��ل��ى 
�حل��رة  �لتجارية  �الأع��م��ال  ممار�شة 
وت��اأ���ش��ي�����س م�����ش��روع��ات��ه��م �خل��ا���ش��ة 
�لتنمية  دعم م�شرية  ي�شهم يف  ومبا 
يف  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �القت�شادية 

�إمارة �أبوظبي.

وت�شجيعهم  وحثهم  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
ع��ل��ى �إن�������ش���اء م�����ش��اري��ع��ه��م �خل��ا���ش��ة 
�لتجارية  �الأن�شطة  كافة  وممار�شة 
وحتفيزهم  و�خلدمية  و�ل�شناعية 
ل��ت��وظ��ي��ف م���و�ه���ب���ه���م وم���ه���ار�ت���ه���م 
ت��خ��دم عملية  ري���ادي���ة  م�����ش��اري��ع  يف 
و�الجتماعية  �القت�شادية  �لتنمية 

يف �الإمارة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ف��ه��د �شعيد 
�لرقباين مدير عام جمل�س �أبوظبي 
ه���ذه  �إن  �الق����ت���������ش����ادي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
غرفة  وب��ني  بيننا  �ملهمة  �التفاقية 
�أب���وظ���ب���ي ت��ع��ك�����س م����دى �ه��ت��م��ام��ن��ا 
ووج��وب  �الإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  بتنمية 
�ال���ش��ت��ث��م��ار يف ط��اق��ات��ه��م و�أف��ك��اره��م 
وط���م���وح���ات���ه���م ل���دجم���ه���م ب�����ش��ك��ل 
م��ت��ك��ام��ل يف ع��م��ل��ي��ة ب���ن���اء �ق��ت�����ش��اد 
ق��ائ��م ع��ل��ى �ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة وت��وف��ري 
ب��ي��ئ��ة م��ث��م��رة ل���الأع���م���ال �ل���ري���ادي���ة 
ب����ه����دف ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى �إق����ام����ة 
�مل�����ش��اري��ع و�ال���ش��ت��ث��م��ار يف �أم��و�ل��ه��م 
وبالتايل  بينهم  �مل��ايل  �لوعي  ون�شر 
�مل�شاهمة بفعالية يف تطوير �لقطاع 
�خل��ا���س و�الق��ت�����ش��اد �ملحلي الإم���ارة 
�أبوظبي وخدمة �ملجتمع على �ملدى 

�لطويل.

ت�شهم يف �إجناح ومتيز هذه �الأعمال 
و�شمان ��شتمر�رها م�شتقبال.

و�أ���ش��اد �شعادة حممد ه��الل �ملهريي 
ب���اجل���ه���ود �ل����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا جم��ل�����س 
�أبوظبي للتطوير �القت�شادي و�لتي 
�لغرفة  جهود  مع  وتتكامل  تتالقى 
يف جم����ال دع����م وت��ع��زي��ز �خل���ي���ار�ت 
�جلامعات  وخريجي  لطلبة  �ملتاحة 

�أو���ش��اط كافة فئات  �مل��ايل يف  �لوعي 
ري��ادة  روح  ت�شجيع  وكذلك  �ملجتمع 
�ملو�طن  �ل�شباب  �أو�شاط  �الأعمال يف 
وخ��ا���ش��ة ط��ل��ب��ة �ل��ك��ل��ي��ات و�مل��ع��اه��د 
و�جل��ام��ع��ات وت��ق��دمي ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال 
�لدعم لهم وحتفيزهم على تاأ�شي�س 
تاأهيلهم  بعد  �خلا�شة  م�شروعاتهم 
وت��دري��ب��ه��م يف ك��اف��ة �مل���ج���االت �لتي 

���ش��ع��ادة حممد ه��الل �ملهريي  و�أك���د 
�أب����وظ����ب����ي �أن  م����دي����ر ع������ام غ����رف����ة 
ت��وق��ي��ع ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ة ي��ه��دف �إىل 
لتحقيق  �ل��ط��رف��ني  ج���ه���ود  ت��ع��زي��ز 
�ل�������ش���ر�ك���ة ب����ني �ل���ق���ط���اع���ني �ل���ع���ام 
و�خلا�س وحت�شني نوعية �خلدمات 
�ملبادر�ت  ودع��م  �الأعمال  وخمرجات 
�مل���ت���م���ي���زة �ل����ت����ي ت�������ش���اه���م يف ن�����ش��ر 

�أجل م�شلحة �الأجيال  �لبيئة ومن 
�ل���ق���ادم���ة. وق����ام �مل��ه��ن��د���س حممد 
�شالح ب�شر�وي رئي�س وحدة تنفيذ 
�مل���ي���اه، ب�����ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع 
باإلقاء حما�شرة لطالبات �جلامعة 
�ملياه  ��شتهالك  تر�شيد  ط��رق  ع��ن 
و�لكهرباء كما مت توزيع �ملن�شور�ت 
و�لكتيبات �خلا�شة بتعليم �جلميع 
للطاقة  ��شتهالكهم  تقليل  بكيفية 
ف�����ش��ال ع���ن �أه��م��ي��ة �ل��ت��وج��ه نحو 
و�ملتجددة  �لبديلة  �لطاقة  م�شادر 
�قت�شادية  م��ز�ي��ا  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا 

وكونها غري �شارة بالبيئة. 
ي�شار �ىل �أنه مت �العالن عن �ليوم 
�لعاملي للطاقة بعد �الجتماع �لذي 
وخم�شون  �أرب���ع  ع��ن  ممثلون  وقعه 
دول����ة م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل��ع��امل 
م��ن  ك����ل  �إىل مم��ث��ل��ي  ب���االإ����ش���اف���ة 
�ل���دول  وج��ام��ع��ة   ، �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�ل��ع��رب��ي��ة و�الحت�������اد �الف���ري���ق���ي يف 
�ل���ث���اين و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �أك��ت��وب��ر 
كل  من  �ليوم  هذ�  ليكون   2012
عام منا�شبة تَذِكُرنا باأهمية �لطاقة 
ودوره����ا يف حياتنا مل��ا ل��ه��ا م��ن �ث��ر 
�لتنمية  م��ن��اح��ي  ك��اف��ة  �ي��ج��اب��ي يف 
�القت�شادية و�الجتماعية ورفاهية 
�ل�����ش��ع��وب و�ل����وف����اء ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
ومكافحة  �لتمكني  يف  ه��ام  وع��ام��ل 
�ل���ف���ق���ر.  وحت��ت��ف��ل ���ش��ع��وب �ل��ع��امل 
�الأن�شطة  خالل  من  �ملنا�شبة  بهذه 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل���ط���اق���ة وت��ر���ش��ي��د 
��شتخد�مها، و�لتوجه نحو �لطاقة 
حيث  �لتنمية  لتعزيز  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لعاملي للطاقة عدة  �ليوم  يت�شمن 
حم����اور ه���ي �ال���ش��ت��د�م��ة وت��ر���ش��ي��د 
�ال����ش���ت���ه���الك و�ل���ت���غ���ري �مل���ن���اخ���ي و 
�ل��ك��رب��ون��ي��ة  �الن��ب��ع��اث��ات  تخفي�س 

وحماية �لبيئة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت �شعار تر�شيد �ال�شتهالك قيمة 
�ميانية وو�جب وطني.. لرن�شد معا 
معر�شي  فعاليات  �ل��ي��وم  �ختتمت 
هيئة  نظمتهما  �ل��ل��ذي��ن  �لرت�شيد 
و�شركاتها  �أبوظبي  وكهرباء  مياه 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رك���ة �أب���وظ���ب���ي 
ل��ل��ت��وزي��ع يف ك���ل م���ن �مل��اري��ن��ا م��ول 
�شعادة عبد�هلل  وق��ام  ز�ي��د  وجامعة 
�لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  �لنعيمي  �شيف 
�ملاء  بزيارة تفقدية ملعر�س تر�شيد 
و�ل��ك��ه��رب��اء يف �مل��اري��ن��ا م���ول �ل��ذي 
بح�شور  و�شركاتها  �لهيئة  نظمته 
�شعادة فار�س عبيد �لظاهري مدير 
د�ئ�����رة �الأع����م����ال �مل�������ش���ان���دة، وع���دد 
م���ن م��وظ��ف��ي �ل��ه��ي��ئ��ة وجم��م��وع��ة 
�حتفاال  �ملعر�س  وي��اأت��ي  �شركاتها. 
ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��ط��اق��ة وي��ه��دف 
و�آمنة  م�شتد�مة  طاقة  توفري  �ىل 

ونظيفة تنعم بها �شعوب �لعامل. 
وت�شمنت �لفعاليات �قامة معر�س 
توعوي �خر للهيئة و�شركة �أبوظبي 
للتوزيع يف جامعة ز�يد و�لذي �أقيم 
�شامل  ميثاء  �لدكتورة  رعاية  حتت 
رئي�شة   ، دول����ة  وزي����ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي، 
�ملعر�س  حظي  وق��د  ز�ي���د،  جامعة 
ب��اإق��ب��ال ك��ب��ري م��ن ق��ب��ل �ل��ط��ال��ب��ات 
�ل����الت����ي ت���ف���اع���ل���ن م����ع �مل���ع���ر����س، 
و�الر��������ش�������اد�ت �مل���ق���دم���ة ل���ه���ن م��ن 
يخت�س  فيما  �لتوعية  ف��ري��ق  قبل 
مب���و����ش���وع �ل���رت����ش���ي���د �ل������ذي ي��ع��د 
ملا  ونظر�  �لوطنية،  �لو�جبات  �أحد 
�ل��ه��در  لتقليل  �أه��م��ي��ة  م��ن  مي��ث��ل��ه 
ب�شكل  و�لطاقة  و�مل���اء  �لكهرباء  يف 
�أث��ن��ى �شعادة  �ملنا�شبة  ع���ام.  وب��ه��ذه 
عام  مدير  �لنعيمي  �شيف  عبد�هلل 
�لهيئة باجلهود �ملبذولة يف حمالت 
�أن  ذ�ته  �لوقت  �لرت�شيد موؤكد� يف 

فر�س ال�شتثمار�ت حكومة �أبوظبي 
يف جماالت �أخرى عديدة للنهو�س 
وغ��ريه��ا.  و�ل�����ش��ح��ة  كالتعليم  ب��ه��ا 
و�أع��������رب م���دي���ر ع�����ام �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ن 
�شكره للقيادة �حلكيمة على دعمها 
�مل�����ش��ت��م��ر ل��ق��ط��اع �مل����اء و�ل��ك��ه��رب��اء 
ودوره�����ا يف ج��ع��ل �ل��ه��ي��ئ��ة من��وذج��ا 
�إق��ل��ي��م��ي��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �خل��ط��ط 
برب�مج  �ل�شلة  ذ�ت  �ال�شرت�تيجية 
بنجاح  ت��ن��ف��ذه  �ل���ذي  �خل�شخ�شة 
م��و����ش��ل��ة  �إىل  وت��ت��ط��ل��ع  م��ت��و����ش��ل 
يخدم  مبا  �لنجاحات  ه��ذه  حتقيق 
ه��دف��ا رئ��ي�����ش��ا و�ح����د� �أ���ش��ا���ش��ه بناء 
دول���ة ر�ئ���دة يف ك��اف��ة �مل��ج��االت كما 
هيئة  حتتل  الأن  تطلعه  عن  �أع��رب 

�أكرث  �أبوظبي مكانة  مياه وكهرباء 
تقدما خ�شو�شا و�أنها حتظى بدعم 
و�ه���ت���م���ام ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �ل��دول��ة 
�للذين  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�لتطور  متطلبات  كل  لها  ي��وف��ر�ن 
�إطار جهودهما لتحقيق  و�لنمو يف 
و�الجتماعي  �القت�شادي  �الزده��ار 

للمو�طنني.
وت���اأت���ي م�����ش��اه��م��ة ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي 
�لعاملية  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف  للتوزيع 
�ل���ه���ام���ة �ل����ي����وم �ل�������دويل ل��ل��ط��اق��ة 
�لعام  �لوعي  م�شتوى  رف��ع  بغر�س 
ب��ق�����ش��اي��ا �ل���ط���اق���ة و�أه���م���ي���ة �حل��د 
م����ن ����ش��ت��ه��الك��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

�مل��ع��ر���ش��ني ي��ع��د�ن ت��رج��م��ة لتوجه 
نحو  �شركاتها  وجم��م��وع��ة  �لهيئة 
تر�شيد  ب��اأه��م��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة 
�ال���ش��ت��ه��الك، و���ش��رورة ب��ث ر�شائل 
على  �ملحافظة  تت�شمن  للمجتمع 
�مل����اء و�ل���ك���ه���رب���اء، و�ل���رتك���ي���ز على 

�جلانب �لتوعوي للرت�شيد. 
و�أكد مدير عام هيئة مياه وكهرباء 
بقيادة  �الإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �بوظبي 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  وم��ت��اب��ع��ة  �هلل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د 
�الأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة رئ��ي�����س 

�لوطني على م�شتوى �لدولة حيث 
حمطات  تغذية  يف  �ملحطة  ت�شهم 
�لكهرباء باأبوظبي وبقية �الإمار�ت.

�ل��ط��اق��ة  م���و����ش���وع  �أن  �ىل  ول���ف���ت 
�أب����وظ����ب����ي ي�������ش���ك���ل �أح��������د �أه�����م  يف 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��اإه��ت��م��ام 
�إط����ار تنويع  �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف 
م�شادر �لطاقة يف �لدولة وتطوير 
و�ل�شناعية  �خل��دم��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
متتلكه  مب��ا  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شري� 
�ل����ي����وم م����ن ط����اق����ات ك����ب����رية ع��ل��ى 
م�شتوى �خلرب�ت �لب�شرية و�لفنية 
�لكهرباء  من  �الإنتاجية  وقدر�تها 
�لهيئات  �أب���رز  �إح���دى  تعترب  و�مل���اء 
تطور� وجناحا يف هذ� �ل�شياق على 

�ملجل�س �لتنفيذي تعمل بكل جدية 
ل���الإرت���ق���اء ب���دوره���ا ك��م��رك��ز ع��امل��ي 
للبحث و�لتطوير يف جمال �لطاقة 
م�شاريع  لتنفيذ  �ملتجددة  و�لطاقة 

�لتنمية �لطموحة .
�لهيئة  �ح��ت��ف��ال  �ن  ���ش��ع��ادت��ه  وق���ال 
�ل�شويهات  حمطة  بافتتاح  �الخ��ري 
يف  درهم  مليار�ت  ع�شرة  بتكلفة   2
�لغربية  باملنطقة  �لروي�س  مدينة 
ي�شكل ترجمة فعلية حلر�س �لدولة 
وت��وج��ه��ات��ه��ا يف ت��وف��ري �خل��دم��ات 
للمو�طنني  و�مل��ت��ط��ورة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ومبا ي�شهم يف حتقيق روؤية �أبوظبي 
�لكرمية  �حل��ي��اة  وت��وف��ري   2030
باالقت�شاد  و�لنهو�س  للمو�طنني 

�مل�شتوى �الإقليمي.
�إىل  �لنعيمي  �شيف  ع��ب��د�هلل  ولفت 
�أن ه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء �أب��وظ��ب��ي 
�����ش���ت���ط���اع���ت وم���ن���ذ ب�����دء ب��رن��ام��ج 
�خل�����ش��خ�����ش��ة ق��ب��ل م���ا ي��ن��اه��ز 15 
�ل�شركات  ك���ربى  �إ���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ام��ا 
�ل���ع���امل���ي���ة ل��ت�����ش��ارك��ه��ا يف ت��اأ���ش��ي�����س 
تتمكن خاللها من  �شركات خا�شة 
�ال���ش��ت��ف��ادة م���ن �أح�����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
يف  و��شتثمارها  �لعاملية  و�خل���رب�ت 
�مل��اء  م��زي��د م��ن �لتطوير يف ق��ط��اع 
�أن �لهيئة  و�لكهرباء .. م�شري� �إىل 
�ملاء  قطاع  خ�شخ�شة  عرب  متكنت 
ويف  �لكفاءة  تطوير  من  و�لكهرباء 
�ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه �أ���ش��ه��م��ت يف ت��وف��ري 

•• ال�سارقة-وام:

�أكدت هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة �أن �لزيادة �لتي �عتمدها �ملجل�س �لتنفيذي 
باإمارة �ل�شارقة ل�شعر �لغاز �لطبيعي للقطاعني �لتجاري و�ل�شناعي و�لتي 
�شيبد�أ تطبيقها �أول نوفمرب �لقادم ال تقارن بالطفرة �لكبرية �لتي حدثت 
يف �أ�شعار �لغاز �لطبيعي يف �الأ�شو�ق �لعاملية الفتة �ىل �ن �شعر �لغاز �لطبيعي 
 50 بن�شبة  �أقل  �لزيادة الي��ز�ل  بعد  و�ل�شناعي  �لتجاري  للقطاعني  �ملقدم 
يف �ملئة مقابل �أ�شعار ��شطو�نات �لغاز �مل�شال. و�أكد �شعادة �ملهند�س �إبر�هيم 
ر��شد دميا�س مدير عام هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة �أن �لهيئة حر�شت على 
�أن ال ت�شمل �لزيادة �لقطاع �ل�شكني حتى ال توؤدي الإ�شافة �أية �أعباء على هذ� 
�لقطاع كما حر�شت على �أن تكون �لزيادة يف �أ�شعار �لغاز �لطبيعي مالئمة 
للقطاع �لتجاري و�ل�شناعي حيث لن تتجاوز �لزيادة 50 فل�شا للمرت �ملكعب 
و�شيكون قيمة �ملرت �ملكعب من �لغاز �لطبيعي 1.75 درهم بدال من 1.25 
درهم وهي �أ�شعار �أقل بكثري مقارنة با�شتخد�م ��شطو�نات �لغاز كما �أنها ال 
تقارن بالزيادة يف �الأ�شعار �لعاملية للغاز �لطبيعي خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية . 
�لغاز �لطبيعي �لذي  �لزيادة تاتي لت�شاهم يف تطوير م�شروع  �ن  ونوه �ىل 

تتميز به �إمارة �ل�شارقة مو�شحا �ن ��شتخد�م �لغاز �لطبيعي يوفر �لعديد 
من �ملز�يا و�لفو�ئد مقارنة با�شتخد�م �لغاز �مل�شال  �ال�شطو�نات  حيث �أنه 
ي�شاهم يف �حلفاظ على �لبيئة ومتو�فر طو�ل �شاعات �ليوم ويحقق �الأمان 
�أرقى و�أدق �ملو��شفات ومعايري  و�ل�شالمة و�ن �لهيئة حتر�س على تطبيق 
�لتناف�شية  �أ���ش��ع��اره  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شبكة  و�الأم����ان يف مت��دي��د�ت  �جل���ودة 
ر��شد  �بر�هيم  �ملهند�س  �شعادة  و�أو���ش��ح   . �ال�شطو�نات  با�شتخد�م  مقارنة 
دميا�س �أن م�شروع �لغاز �لطبيعي باإمارة �ل�شارقة ميثل جتربة ر�ئدة حيث 
بنية  متثل  �لطبيعي  �لغاز  لتوزيع  متكاملة  �شبكة  بوجود  �ل�شارقة  تنفرد 
�أ�شا�شية قوية ومتطورة ت�شاهم يف �نطالق م�شروعات تعميم ��شتخد�م �لغاز 
يف جماالت �أخرى..الفتا �ىل �ن تنفيذ م�شروع �لغاز �لطبيعي و�لتو�شع يف 
��شتخد�ماته ياأتي يف �إطار �لروؤية �حلكيمة و�لتوجيهات �ل�شديدة ل�شاحب 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
وتوفري  �الأ�شا�شية  �لبنية  مب�شروعات  �الهتمام  ب�شرورة  �ل�شارقة  حاكم 
مقومات �حلياة �لكرمية لل�شكان يف جميع مناطق �إمارة �ل�شارقة وت�شجيع 
و�لتي�شري  �لبيئة  على  للمحافظة  بديل  كوقود  �لطبيعي  �لغاز  ��شتخد�م 
�إد�رة  �أن جمل�س  و�أك��د  لهم.  �خل��دم��ات  �ف�شل  وتقدمي  �الإم���ارة  �شكان  على 

�لهيئة برئا�شة �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن �شامل �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
يحر�س على تقدمي �أف�شل �خلدمات يف جمال �لطاقة و�ملياه جلميع �شكان 
لتنفيذ  �لالزمة  و�العتماد�ت  �مليز�نيات  توفري  على  ويعمل  �ل�شارقة  �إم��ارة 
و�لنه�شة  و�الزده���ار  �لتطور  ملو�كبة  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �حليوية  �مل�شروعات 
�ل�شاملة �لتي ت�شهدها �ل�شارقة يف كافة �ملجاالت . و�أو�شح �أن �لنجاح �لذي 
مت  �لتي  �لكبرية  و�خل��ربة  �ل�شارقة  مبدينة  �لطبيعي  �لغاز  م�شروع  حققه 
�كت�شابها �شجع على تنفيذ �مل�شروع باملنطقة �ل�شرقية لالإ�شتفادة من �ملز�يا 
�لغاز  تو�شيل  م�شروع  من  �الأوىل  �ملرحلة  من  �الإنتهاء  مت  �أن��ه  �إىل  م�شري� 
�ملخططة  �لزمنية  للمعدالت  طبقا  وكلباء  خورفكان  مبدينتي  �لطبيعي 
لتنفيذ �مل�شروع . و�أكد �أن م�شروع �لغاز �لطبيعي باإمارة �ل�شارقة حقق جناحا 
�ملناطق  �أل��ف م�شتهلك يف   220 �أك��رث من  ي�شتفيد منه حاليا  كبري� حيث 
بلغت  باملدينة  �لغاز  متديد�ت  �شبكة  و�أن  و�ل�شناعية  و�ل�شكنية  �لتجارية 
�أكرث من 1600 كيلو مرت باالإ�شافة �إىل تنفيذ متديد�ت �لغاز بخورفكان 
بطول 80 كيلومرت� وتنفيذ متديد�ت �لغاز �لطبيعي مبدينة كلباء بطول 
110 كيلومرت�ت موؤكد� �أن �لهيئة حتر�س على تي�شري �الإجر�ء�ت �لالزمة 

لتو�شيل �لغاز �لطبيعي .

ات�شالت تت�شارك مع اإنتايرتيك لتقدمي 
خدمات عر�ش النطاق الرتددي ح�شب الطلب 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت موؤ�ش�شة �الإمار�ت لالت�شاالت �ت�شاالت عن �تفاق �شر�كة جديد مع �شركة 
�إنتايرتيك �لر�ئدة يف جمال �خلدمات �ملد�رة بهدف تقدمي خدمات عر�س �لنطاق 
�لرتددي لالت�شال باالإنرتنت ح�شب �لطلب باعتماد تكنولوجيا �لطبقة �الأ�شا�شية 
�إنتايرتيك . وجاء هذ� �الإعالن �شمن م�شاركة �ت�شاالت يف فعاليات معر�س  من 
جيتك�س للتكنولوجيا و�لذي �ختتم يف دبي قبل يومني. ومتكن هذه �ل�شر�كة من 
و�لفنادق  �ل�شيافة  لقطاع  �ت�شاالت  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �لعرو�س  تطوير 
�لثانية  غيغابايت يف   1 ي�شل حتى  باالإنرتنت  �شريع  �ت�شال  توفري  ومتكنها من 
مع عر�س نطاق ترددي ح�شب �لطلب. وتوؤمن هذه �خلدمة للفنادق �إمكانية زيادة 
خم�ش�شات  �شمن  �الحتياجات  تفاوت  وف��ق  �إنقا�شه  �أو  �ل��رتددي  �لنطاق  عر�س 
عند  �لنطاق  عر�س  زي��ادة  للفندق  ميكن  �ملثال  �شبيل  فعلى  عليها  متفق  �شهرية 
��شت�شافته ملوؤمتر �أو غريه من �لفعاليات �لتي ترفع �لطلب على ��شتخد�م �الإنرتنت 
ب�شكل كبري. وميكن للفنادق من خالل خدمة عر�س �لنطاق ح�شب �لطلب �لتي 
حتقيق  �إنتايرتيك  من  �الأ�شا�شية  �لطبقة  تكنولوجيا  باعتماد  �ت�شاالت  تقدمها 
توفري يف �لتكاليف وكفاءة �أعلى يف �لتحكم باالحتياجات مما يعني كفاءة ت�شغيلية 
�أف�شل ويتم �حت�شاب تكاليف �ال�شتخد�م �لز�ئدة عن �ملخ�ش�شات �ل�شهرية للعميل 

على ��شا�س حجم �ال�شتهالك مقا�شا بامليغابايت لكل يوم.
�الأع��م��ال  �ح��ت��ي��اج��ات  تنا�شب  �ل�شيافة  ل��ق��ط��اع  مثاليا  ح��ال  ه���ذ�  وي��وف��ر   
وف��ق  وتكييفها  خم�ش�شاتها  م��الءم��ة  ل��ل��ف��ن��ادق  مي��ك��ن  ح��ي��ث  و�ل��رتف��ي��ه 

�حتياجاتها �ملتغرية.
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رويال جت تو�شع خدماتها يف عامها العا�شر وحتقق زيادة يف عدد امل�شافرين

جديدة خللق �لرثوة و�عربت �د�رة 
�جلمعية عن �شعادتها يف ��شت�شافة 
م����ن����اف���������ش����ات وحت���������دي ج�����و�ئ�����زه 
�ل�����ش��ن��ة م����ن �خ�����رت�ع�����ات �ل���ع���امل 
و�الخرت�عات �لربيطاين. ي�شارك 
�مللكية  �ملعر�س متو�جد� مكتب  يف 
�ل���ف���ك���ري���ة �ل���ربي���ط���اين ل������رب�ء�ت 
����ش���ي���ك���ون خ�������رب�وؤه  �الخ����������رت�ع و 
م���ت���و�ج���دي���ن ل���ت���ق���دمي �مل�������ش���ورة. 
وميكن للم�شاركني من �ملخرتعني 
ب���������ر�ء�ت  وك�����ي�����ل  �ىل  �ل����ت����ح����دث 
�فكارهم مع  �أو مناق�شة  �الخ��رت�ع 
�إىل  جنبا  و�مل�شتثمرين  �مل�شنعني 
جنب بحما�س مده�س و بدعم من 

جمعية �ملخرتعني �لربيطانية .
وم��������ن ج����ان����ب����ه رح��������ب �مل����خ����رتع 
�الم���ار�ت���ي �ح��م��د ع��ب��د�هلل جم��ان 
�الأفكار  �ن   : قائال  �الختيار  بهذ� 
�ل��ت��ع��رف  �إىل  ب��ح��اج��ة  �ل��ع��ظ��ي��م��ة 
�ل�����ش��رك��اء �مل��ح��ت��م��ل��ني يف �ل��ت��ج��ارة 
و�ل�������ش���ن���اع���ة و�����ش���ت���ث���م���ار �مل�������و�رد 
و�ملهار�ت ما ميكن �أن يجعل �لفرق 

بني فكرة ر�ئعة وحقيقة و�قعة.
ومت �إن�����ش��اء �مل��ع��ر���س �ل��ربي��ط��اين 
�ل����ع����امل����ي وج�������و�ئ�������زه ل����الخ����رت�ع 
و�لتكنولوجيا  و�الإب���د�ع  و�البتكار 
جتارية  فر�س  تطوير  يف  لي�شاهم 
ج����دي����دة م����ن خ�����الل �جل���م���ع ب��ني 
و�مل�شتثمرين  و�مل�����ش��اري��ع  �الب��ت��ك��ار 
و�مل��������خ��������رتع��������ني و�مل���������ش����م����م����ني 
�خل��دم��ات  ج��ان��ب  �إىل  و�مل�شنعني 

�ملرتبطة بهم.

•• لندن- الفجر: 

������ش����اد ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب��ن 
م��ك��ت��وم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  م���ك���ت���وم 
�شكرتري �أول �شفارة دولة �الإمار�ت 
بالدعم  لندن  يف  �ملتحدة  �لعربية 
�لقيادة  توليه  �ل���ذي  �ل��الحم��دود 
�ل�شمو  ب�شاحب  ممثلة  �حلكيمة 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
�ل م��ك��ت��وم ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ع�شاء  �ل�شمو  و��شحاب  �هلل  رعاه 
�الم���ار�ت يف  �العلى حكام  �ملجل�س 
�ل��وط��ن وبناته  �ب��ن��اء  �ع���د�د  �شبيل 
ع��ل��ى ����ش�����س م���ن �ل��ع��ل��م �حل��دي��ث 
و�الب��ت��ك��ار و�الب�����د�ع و����ش��اد �شموه 
مبا يوليه �شمو �ل�شبخ حمد�ن بن 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �ل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
جلهود �البد�ع و�البتكار و�كت�شاف 
�المارتية  �ملو�هب  ورعاية  و�شقل 
يف  �ل��ي��وم  �لتقينها  �ل��ت��ي  �مل��ب��دع��ة 
�مل���ع���ر����س �ل���ع���امل���ي و����ش���ط �ن��ب��ه��ار 
�جل��م��ي��ع ب���ق���در�ت �ب��ن��اء �الم����ار�ت 
و�ف���ك���اره���م �خل���الق���ة وث��ق��اف��ت��ه��م 
الليات  �لنبيل  و�در�ك��ه��م  �لعاملية 

�البتكار و�هميته يف �حلياة .
ي�شجع  ج��ائ��م��ا  ���ش��م��وه  �ن  وق�����ال 
�شيء  ك��ل  وي�شجع  ويحث  �مل��و�ه��ب 
بدون حدود  جديد ومميز ودعمه 

�الإم���ار�ت  ت�شعى  و�ل���ذي   2020
و�ج��ب  ذل��ك  معترب�  ال�شت�شافته 
ومو�طنه  مو�طن  كل  على  وطني 
وفعالياتهم  م�شاركاتهم  �شتى  يف 
�ل����دول����ي����ة وف����ر�����ش����ة ر�ئ��������دة ل���رد 
حيث  وعليهم  علي  �لوطن  جميل 
و�ل�شركات  �مل��و�ط��ن��ني  دع��م  يعترب 
روؤية  من  �أ�شا�شي  جزء  و�ملوؤ�ش�شات 
�مللف �الإمار�تي ال�شت�شافة معر�س 

�إك�شبو �لدويل 2020.
و�أع����������رب م���ك���ت���ب وزي��������ر �ل����دول����ة 
ع���ن ت��رح��ي��ب��ه ب��ان�����ش��م��ام �مل��خ��رتع 
�المار�تي �حمد جمان مع كوكبة 
م���ن ���ش��ب��اب �ل���وط���ن وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
�لوطنية �لر�ئدة �إىل ركب �جلهود 
هذ�  ال�شت�شافة  �ملبذولة  �لوطنية 
�حلدث �لعاملي �ملهم، منوهة بقيمة 
هذه  مثل  �شتقدمه  �ل��ذي  �الإ�شهام 
�لد�عمة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شخ�شيات 
�ل����ت����ي حت����ت����ل م����ك����ان����ة م���رم���وق���ة 
ع��ل��ى خ��ارط��ة �ل��ع��م��ل �الج��ت��م��اع��ي 
و�الق����ت���������ش����اد �مل����ح����ل����ي، وحت���ظ���ى 
ب���اح���رت�م وت��ق��دي��ر ك��ب��ريي��ن على 

�مل�شتويني �الإقليمي و�لدويل.
وق������ال م��ك��ت��ب وزي������ر �ل����دول����ة �أن 
�أحمد  �الإمار�تي  �ملخرتع  م�شاركة 

ع��ب��د�هلل جم���ان ل��ه �أث���ر و����ش��ح. و 
�ل��ر�م��ي��ة  للجهود  ملمو�شة  دف��ع��ة 
ل��رتج��ي��ح دول���ة �الإم�����ار�ت كوجهة 
�مللتقى  ه���ذ�  م��وؤه��ل��ة ال���ش��ت�����ش��اف��ة 
�ل���ع���امل���ي �ل�����ذي مي��ث��ل م��ن�����ش��ة قل 
ن���ظ���ريه���ا ل���الح���ت���ف���اء ب����االأف����ك����ار 
�جل����دي����دة و�ل�������ش���ر�ك���ات �ل��ع��امل��ي��ة، 
مب���ا ل���ذل���ك م���ن م������ردود �إي��ج��اب��ي 
ك����ب����ري ال ي���ق���ت�������ش���ر ع����ل����ى �ل���ب���ل���د 
�مل�������ش���ي���ف ف��ح�����ش��ب ول����ك����ن مت��ت��د 
�ل��ع��امل  لت�شمل  �أي�����ش��اً  �ي��ج��اب��ي��ات��ه 
�أج��م��ع . �ن��ط��ل��ق��ت �ل�����دورة �الوىل 
ل��ل��م��ع��ر���س �ل���ربي���ط���اين �ل��ع��امل��ي 
ل����الخ����رت�ع و�الب���ت���ك���ار و�الإب�������د�ع 
باربيكان  مركز  يف  و�لتكنولوجيا 
وت��دع��م��ه   2001 ع����ام  ل���ن���دن  يف 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �مل��خ��رتع��ني  جمعية 
 2003 دي�شمرب  يف  تاأ�ش�شت  �لتي 
و�ملجل�س  �جل��م��ع��ي��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  ومت 
ل��ه��ا لي�شمل  �ل����دويل  �ال���ش��ت�����ش��اري 
و�ملبتكرين  �ملخرتعني  م��ن  فريق 
�ل���������رو�د و�الأك�����ادمي�����ي�����ني ورج�����ال 
�الأع�����م�����ال �ل����ذي����ن ي�������ش���رتك���ون يف 
هو  �الخ��رت�ع  �أن  �ل�شائع  �العتقاد 
�ل�������ش���ر�رة �حل���ي���وي���ة �ل���ت���ي حت��رك 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �ل���ع���امل و�أو�م�����ر 

يف هذه �ملجاالت وجاء ذلك خالل 
ق��ي��ام ���ش��م��وه ع��ل��ى ر�أ������س وف���د من 
���ش��ف��ارة �الم����ار�ت يف ل��ن��دن ب��زي��ارة 
ج��ن��اح �مل���خ���رتع �الم����ار�ت����ي �ح��م��د 
عبد�هلل جمان �مل�شارك يف �لن�شخة 
�ل��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة ملعر�س  �ل�����ش��ن��وي��ة 
ب���ري���ط���ان���ي���ا �ل����ع����امل����ي ل����الخ����رت�ع 
و�لتكنولوجيا  و�الإب���د�ع  و�البتكار 
�لذي يقام حالياً يف مركز �ملعار�س 

يف �لعا�شمة �لربيطانية. 
مكتوم  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  وت��ف��ق��د 
�جل�����ن�����اح �ل��������ذي ي���ن���ظ���م���ه جم����ان 
الخرت�عاته و�بتكارته ، ويحت�شن 
يف  �ملبتكرين  م��ن   400 �مل��ع��ر���س 
بريطانيا و�لعامل يف �شتى جماالت 
�حلياة و��شتمع �شمو �ل�شيخ حممد 
بن مكتوم �إىل �شرح عن �جلناح من 
�مل��خ��رتع �الم���ار�ت���ي �ح��م��د جم��ان 
بالقو�ت  متقاعد  رك��ن  ر�ئ���د  وه��و 
خرب�تها  ��شتثمر  �ل��ذي   ، �مل�شلحة 
وه����ار�ت����ه �الب���د�ع���ي���ة يف �ل��ق��ي��الم 
�البتكار�ت  مبجموعة متميزة من 
وحر�س  �بتكار  �الف  تعدت  و�لتي 
ع��ل��ى �مل�������ش���ارك���ة يف ه����ذ� �مل��ع��ر���س 
�ل�����دويل �ل�����ذي مت ت��ر���ش��ي��ح��ه من 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ع��ر���س ك���اول 

�مار�تي ي�شارك يف هذ� �ملعر�س .
و�شكر �شمو �ل�شيخ حممد بن مكتوم 
ب���ن ر�����ش���د �ل م��ك��ت��وم �الم���ار�ت���ي 
�لهامة  �حمد جمان على مبادرته 
وجن�����اح�����ه �ل����وط����ن����ي �الك���������رب يف 
الك�شبو  دب��ي  ال�شت�شافة  �ل��رتوي��ج 
ملف  دع���م  �ن   : ق��ائ��ال   2020
�مل�شاركة  لهذه  مميز  �شيء  �ك�شبو 
�لدولية و�خرت�عات جمان ممتازة 
ومبهرة و��شاد بها �جلميع كما هي 
�ليوم  �الب��ه��ار و�الب����د�ع  دب��ي قمة 
والق����ى ج��ن��اح �مل��خ��رتع �الإم���ار�ت���ي 
�ح����م����د جم�����ان �ع����ج����اب �الع�����الم 
�لربيطاين و�مل�شاركني يف �ملعر�س 
ي��ر���ش��ح  �م����ار�ت����ي  ي��ع��د �ول  ح��ي��ث 
للمعر�س وي�شارك به وعلى نفقته 
�ل�شخ�شية. وقال جمان �نه عر�س 
�إخ��رت�ع��ه �جل��دي��د ج��ه��از حلماية 
الأول  لل�شيادين  �لقر�قري  �شرقة 
�ملر�كز  على  �ملناف�شة  وب���د�أت  م��ره 
�ملعر�س  يف  �مل�شاركني  ب��ني  �الوىل 
على جو�ئزه حيث ي�شعى �ن يكون 
�ملخرتع �المار�تي من �لفائزين يف 

مناف�شات �ملعر�س وجو�ئزه .
و������ش����اف جم�����ان ح�����ول ����ش��ت��ف��ادة 
�المار�ت من دخوله هذه �ملناف�شة 

�إن   2013 الك�������ش���ي���و  ل���ل���رتوي���ج 
�ل��ت��اأه��ل  ت�شتحق  �الم������ار�ت  دول����ة 
تعك�س  الأن م�شاركته  لهذ� �حلدث 
�شبابها  بتطوير  �الم���ار�ت  �هتمام 
وم���و�ط���ن���ي���ه���ا يف ج��م��ي��ع ج���و�ن���ب 
هذ�  �مل�شاركة  هذه  فتعك�س  �حلياة 
�جلمهور  ل��دى  �ملبا�شر  �الن��ط��ب��اع 

وو�شائل �العالم و�حلمد هلل .
ومت���ث���ل م����ب����ادرة �ح���م���د ع���ب���د�هلل 
جم����ان �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لدولية  �مل�شاركة  ه��ذه  ��شتثماره 
مع  وبالتن�شيق  ل��دب��ي  ب��ال��رتوي��ج 

وزير  �لها�شمي  رمي  معايل  مكتب 
�لدولة وفريق عمل ملف ��شت�شافة 
�ل��ذي   2020 الك�شبو  �الم�����ار�ت 
�لدولة  وزير  ورحب مكتب معايل 
بالفكرة م�شري� �ىل ريادة �بتكار�ت 
�الم���ار�ت���ي �ح��م��د جم���ان ومرحبا 
يف  �لوطنية  �ل�شخ�شية  مببادرته 
�ختياره تر�شيحه �لدويل ومتثيله 
�مل��ب��دع��ني يف هذ�  �الم����ار�ت  �شباب 
�حلدث �لربيطاين و�لعاملي �لعلمي 
ي�����روج ل��وط��ن��ه وب��ل��ده  �أن  �ل��ك��ب��ري 
م��ن �أج���ل �ل��رتوي��ج ل��� دب��ي �إك�شبو 

�صفارتنا يف لندن ت�صيد بجناح )جمان( وترويجه ال�صت�صافة اإك�صبو 2020

حممد بن مكتوم ي�شيد بدعم القيادة احلكيمة وحمدان بن حممد لالإبداع 

��شطولها �حلايل �لذي ي�شم حاليا خم�س طائر�ت 737 بي بي جيه 
وطائرتني من نوع جلف ��شرتمي ملو�جهة �لزيادة يف طلبات رحالت 

�ل�شفر و�ل�شياحة وزيار�ت �لعمل.
�ل�شركة  �مل�شافرين و�لركاب �لذين ي�شتخدمون طائر�ت  و�أ�شاف �ن 
و�ل���وزر�ء  �ل�شيوخ  فمنهم  �لعامل  دول  وم��ن  �لفئات  خمتلف  من  هم 
وكبار �مل�شوؤولني ورجال �العمال م�شري� �ىل �ن �ل�شركة تلبي رغبات 

هوؤالء �مل�شافرين فور� وعلى مد�ر �ليوم.
وقال �ن �ل�شركة تقدم خدمة �لطائر �ملتنقل وهو عبارة عن طائر�ت 
خا�شة لنقل �حلاالت �لطارئة من �ملر�شى �ىل خمتلف �نحاء �وروبا 

و�لواليات �ملتحدة �المريكية.
وتتخذ رويال جت من �أبوظبي مقر� لها وت�شعى جاهدة لتكون و�حدة 

•• بورت فيكتوريا-�سي�سيل-وام:

�أكد �شعادة حممد �بر�هيم �ملزروعي ع�شو جمل�س �د�رة رويال جت �ن 
�ل�شركة ��شتطاعت منذ �ن�شائها قبل ع�شر �شنو�ت �ن حتقق جناحات 
كبرية يف جماالت �لطري�ن �جلوي و�نها تعمل على زيادة ��شطولها 

وتطوير خدماتها با�شتمر�ر.
�مل��دة  �فتتحت خ��الل ه��ذه  �ل�شركة  �ن  �ن��ب��اء �الم���ار�ت  وق��ال لوكالة 
خطوطا جوية جديدة خا�شة يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية ومنطقة �ل�شرق �الو�شط كما حققت زيادة يف عدد �مل�شافرين 

على طائر�ت �ل�شركة بن�شبة 15 يف �ملائة عن �لعام �ملا�شي.
ط��ائ��ر�ت  ع��دد  زي���ادة  �ل�شركة  �د�رة  �ع��ت��ز�م جمل�س  �مل��زروع��ي  و�أك���د 

وذلك  �لطائر�ت  خدمات  وكافة  �حلمر�ء  �ل�شجادة  خدمات  �شتقدم 
مبوجب �تفاقية تعاون و�شر�كة مع رويال جت.

ومتثل �ل�شالة ثمرة تعاون بني رويال جت للطري�ن �خلا�س وطري�ن 
�شي�شيل وتعترب قاعدة عمليات ثابتة جديدة يف جزر �شي�شيل و�الوىل 
�ل�شياحة  على  �مل��ت��ز�ي��د  �لطلب  لتلبية  �الم����ار�ت  خ���ارج  نوعها  م��ن 
وخدمات �لطري�ن �خلا�س يف �ل�شرق �الو�شط و�وروبا وبلد�ن ر�بطة 
�لدول �مل�شتقلة ومت �فتتاح �ل�شالة �ملجهزة باحدث �لتجهيز�ت �لتقنية 
وخدمات �لطري�ن �ل�شاملة و�شط ح�شور ر�شمي لكبار �مل�شوؤولني من 
د�خل جزر �شي�شيل �لتي تقع يف �ملحيط �لهندي ومن �لدول �ملجاورة 
�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  �وه��ري  �شني  �ل�شيدين  �ىل  ��شافة  لها 

لرويال جت وكر�مر بول �لرئي�س �لتنفيذي يف طري�ن �شي�شيل.

�الإم���ار�ت  ب��ني  �لفاخر  �ل�شفر  ���ش��وق  �ل��ط��ري�ن يف  �شركات  �أك���رب  م��ن 
و�أوروبا ودول �لعامل �الخرى وهي تنطلق يف رحالتها �خلارجية من 
قاعدتها �الأ�شا�شية يف مطار �أبوظبي حيث بد�أت عملياتها يف 4 مايو 
�ل��دويل ولديها �ليوم قو�عد �خ��رى يف ع��دد من دول  2003م  ع��ام 
�لعامل وكان �ملزروعي د�شن �خلمي�س �ملا�شي نيابة عن معايل �ل�شيخ 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  حمد�ن 
�ل��زو�ر يف �ملطار �لدويل  �د�رة روي��ال جت �شالة كبار  رئي�س جمل�س 
�ملحيط  يف  تقع  �ل��ت��ي  �شي�شيل  جمهورية  عا�شمة  فيكتوريا  ل��ب��ورت 

�لهندي.
للقاعة  �لتجارية  �الد�رة  م�شوؤولية  �شي�شيل  ط��ري�ن  �شركة  وتتوىل 
�لتي �طلق عليها ��شم قاعة كبار �ل�شخ�شيات يف طري�ن �شي�شيل �لتي 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات للتاأمني

الدولة  يف   2012 لعام  التاأمني  فروع  جلميع  املكتتبة  الأق�شاط  حجم  درهم..  مليار   26.3

الوزير املفو�س التجاري بال�صفارة امل�صرية 

الإمارات حتتل املرتبة الثالثة يف قائمة الدول امل�شتثمرة يف م�شر بقيمة 4.559 مليار دولر

املوقع الإلكرتوين ل�شرياميك راأ�ش 
اخليمة يفوز باجلائزة الذهبية للتمّيز 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

متكنت �شري�ميك ر�أ�س �خليمة �لتي تعترب �أكرب �ل�شركات �لعاملية �مل�شنعة 
لل�شري�ميك من �ال�شتحو�ذ على �جلائزة �لذهبية الأف�شل موقع �إلكرتوين 
ر�شمي يف �لفئة �ل�شناعية يف �لدورة �ل�شابعة جلو�ئز �الإمار�ت للتميز. و�أقيم 
هذ� �حلدث يف فندق �لب�شتان روتانا بدبي م�شاء يوم 21 �أكتوبر �جلاري ويف 
تعليقه على ذلك قال عبد�هلل م�شعد، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �شري�ميك 
ر�أ�س �خليمة: تعك�س �جلائزة قدرة �شري�ميك ر�أ�س �خليمة �حلفاظ على 
�عتمادها  بف�شل  �ل�شري�ميك  �شناعة  يف  �ل�شوق  يف  �لر�ئدةعاملياً  مكانتها 
ب�شكل يومي على تكنولوجيا �ملعلومات �ملتطورة. ولعب نهج تطوير �حللول 
يف  للعمالء  �خلدمات  تقدمي  يف  دور�ًمهماً  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �لر�ئدة 
ملا حققناه من تقدمفي  �أنحاء �لعامل. ومتثل هذه �جلائزة تقدير�ً  جميع 
جمال  ال�شرت�تيجيتنايف  �لتطور�مل�شتمر  ليعك�س  ووظائفه  �ملوقع  ت�شميم 
�لتفوق  تقدير  على  للتميز  �الإم����ار�ت  ج��و�ئ��ز  وتعمل   . �لرقمي  �لت�شويق 
�الإلكرتونية  �ملو�قع  بت�شميم  �ملتعلقة  �ملجاالت  يف  �ل�شركات  حتققه  �ل��ذي 
�ملنا�شبة  هذ�  �الإنرتنت.وت�شتخدم  �شبكة  على  �مللكية  ومهار�ت  و�لتطوير 
يف  �مل��و�ق��ع  حتققه  �ل��ذي  �الإب���د�ع  على  �ل�شوء  لت�شليط  كمن�شة  �ل�شنوية 
دولة �الإمار�ت. ويف حفل هذ� �لعام، ح�شدت �شركة �شري�ميك ر�أ�س �خليمة 
�جلائزة �لذهبية يف �لفئة �ل�شناعية الأف�شل مفهوم بني �ملو�قع، �إىل جانب 
�الأخذ باحل�شبان خ�شائ�س �الإبد�ع و�لت�شفح و�ملحتوى و�جلاذبية و�لتفاعل. 
�أدخلت على موقع  �إعجابهم بالتحديثات �لتي  و�أبدى حكام جلنة �جلائزة 
وجاذبية،  �شهولة  �أك��رث  ��شتخد�مه  لي�شبح  �الأخ����رية،  �الآون���ة  يف  �ل�شركة 
�لتقنية  �لت�شفح و�خل�شائ�س  �ل�شهولة عند  �ملزيد من  �إىل جانب تقدمي 
و�الت�شال  �لت�شويق  عام  مدير  حممود،  عبد�هلل  �ل�شيد  و�أ�شاف  �ملتطورة. 
�ملوؤ�ش�شي: لقد جنحت �شري�ميك ر�أ�س �خليمة يف �الرتقاء مبنحنى �لتطور 
يف �لن�شخة �الأخرية ملوقعها �لذي بات ي�شتمل �الآن على م�شتوى �أعلى من 
�ملعلومات �لتقنية �ملهمة و�ملزيد من خ�شائ�س �لت�شفح �لتي متتاز ب�شهولة 
ر�بط فرعيخا�شوفريد من نوعهيحمل  �ملوقع على  �ال�شتخد�م. ويحتوي 
حيث   ،Recommended Concept ب��ه  �مل��و���ش��ى  �مل��ف��ه��وم  ����ش��م 
�ملعي�شة  ل��غ��رف��ة  م�شبقاً  م�شممة  د�خ��ل��ي��ة  خ��ي��ار�ت  ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ط  ي�شتمل 
�ل�شري�ميك  �أنو�ع  �أحدث  با�شتخد�م  و�مل�شاحاتاخلارجية  و�ملطبخ  و�حلمام 
�لتفاعلية،  �الأدو�ت  على  �ملوقع  يحتوي  ذل��ك،  على  وع��الوة  ننتجها.  �لتي 
للعمالء  �لقيمة  �ملزيد من  ت�شيف  �لتي  �أك��رب من �خلدمات  ع��دد�ً  ويوفر 

ملو�كبة تطور�تنا�لرقمية .

•• اأبوظبي-وام:

�علن �شعادة �شالح ر��شد �لظاهري 
ج��م��ع��ي��ة  �د�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
ح��ج��م  �ن  ل���ل���ت���اأم���ني  �الم������������ار�ت 
ف��روع  جلميع  �ملكتتبة  �الأق�����ش��اط 
2012 يف �ل��دول��ة  �ل��ت��اأم��ني ل��ع��ام 
بن�شبة  دره����م  م��ل��ي��ار   26.3 ب��ل��غ 
�ملئة مقارنة  9.5 يف  زي��ادة قدرها 
ي�شل  �أن  وت��وق��ع   ..  2011 ب��ع��ام 
جلميع  �ملكتتبة  �الأق�����ش��اط  ح��ج��م 
2013 �ىل  ف���روع �ل��ت��اأم��ني ل��ع��ام 
�أكرث من 28 مليار درهم . و��شاف 
���ش��ع��ادة �ل��ظ��اه��ري يف م��ق��اب��ل��ة مع 
ملنا�شبة  و�م  �الم���ار�ت   �أنباء  وكالة 
�لف�شي   �ليوبيل  عاما    25 م��رور 
ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة �ن ه��ذ� 
�لقطاع  ه��ذ�  �أهمية  يوؤكد  �لتطور 
ودوره �حليوي بالن�شبة لالإقت�شاد 
�ل����وط����ن����ي و����ش���خ���ام���ة �الأم���������و�ل 
خالل  بلغت  و�لتي  فيه  �مل�شتثمرة 
دره��م  مليار   28.7 �ملا�شي  �ل��ع��ام 
يف  منها  �ملئة  يف   48 ن�شبة  ترتكز 
 32.4 يليها  و�ل�����ش��ن��د�ت  �الأ���ش��ه��م 
باملئة يف �لود�ئع فيما بلغت حقوق 
�مل�����ش��اه��م��ني يف ���ش��رك��ات �ل��ت��اأم��ني 
�لوطنية 15.2 مليار درهم. و�كد 
�أن قطاع �لتاأمني يف دولة �المار�ت 
ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج �ي��ج��اب��ي��ة ك���ب���رية يف 
�ل�شنو�ت �الأخرية كنتيجة مبا�شرة 
للدعم �لذي تلقاه هذ� �لقطاع من 

�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  و  �ل��ب��ح��ري  غ���ري 
لتاأمينات �حلياة و�لتكافل و�للجنة 
وجلن�ة  �ل�شحي  للتاأمني  �لفنية 

�لت�دريب وجلنة �إعادة �لتاأمني.
�أن �جلمعية توفر  �لظاهري  و�أك��د 
خدمة  �ل�شيارت  ت��اأم��ني  جم��ال  يف 
ه���ام���ة الأ����ش���ح���اب �مل���رك���ب���ات حيث 
ع��ل��ى  ����ش���ائ���ق ح���ا����ش���ل  مي���ك���ن الأي 
خم�س  ملدة  ل�شيارته  �شامل  تاأمني 
�شنو�ت دون �أن يرتكب �أية خمالفة 
ت��اأم��ني  �أن ي��ح�����س ع��ل��ى  م���روري���ة 
�أن  .. الف��ت��ا �ىل  مل��دة �شنة  جم��اين 
وقعت  للتاأمني  �الم����ار�ت  جمعية 
�ت��ف��اق��ي��ة ب��ه��ذ� �ل�����ش��دد م��ع وز�رة 
�أن �جلمعية  �لد�خلية . ولفت �ىل 
�أع������دت م�����ش��روع ق���ان���ون �ل��ت��اأم��ني 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة �ملدنية  �الل���ز�م���ي م��ن 
�ل��ن��اج��م��ة ع���ن ح�����و�دث �ل�����ش��ي��ار�ت 
وهناك جلنة م�شرتكة م�شكلة بني 
جتتمع  �ل��ت��اأم��ني  وهيئة  �جلمعية 
�ملو�د  ب�شفة دورية للنظر يف كافة 
�ملطروحة يف �لقانون �ملذكور. كما 
يتم حاليا �العد�د لتاأ�شي�س مكتب 
�مل��وح��دة  �ل��ت��اأم��ني  لبطاقة  م��وح��د 
ع���ن ���ش��ري �ل�����ش��ي��ار�ت ع���رب �ل��ب��الد 
�ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��اق��ة �ل��ربت��ق��ال��ي��ة 
�ل��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  للمركبات 
ت�����ش��اه��م ف���ي���ه ����ش���رك���ات �ل���ت���اأم���ني 
�شوء  ف��ى  وذل��ك  بالدولة  �لعاملة 
بها  �ملعمول  و�التفاقيات  �لقو�نني 

فى هذ� �ل�شاأن . 

مت��ث��ل م�����ش��ر �أح����د �أه����م �مل��ق��ا���ش��د 
�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة �الإم���ار�ت���ي���ة ن��ظ��ر� 
لعو�مل متعددة مثل �رتفاع معدل 
�لعائد على �ال�شتثمار�ت يف م�شر 
ب��و���ش��ف��ه �أك����رب ���ش��وق ����ش��ت��ه��الك��ي 
باملنطقة ف�شال عن تو�فر قاعدة 
من  وخم���زون  وزر�ع��ي��ة  �شناعية 
�إد�رة  �ملوؤهلة على  �لب�شرية  �ملو�رد 
�لقطاعات  كافة  يف  �ال�شتثمار�ت 
و�ت���������ش����اع �ل����ن����ط����اق �ل��ت�����ش��وي��ق��ي 
للمنتجات �خلا�شة باال�شتثمار�ت 
�ملقامة يف م�شر و�لذي ال يقت�شر 
ع��ل��ى �ل�����ش��وق �مل�����ش��ري ف��ق��ط بل 
�الأ����ش���و�ق �الأخ����رى من  ميتد �ىل 

متثل 23.1 يف �ملائة من �إجمايل 
����ش��ت��ث��م��ار�ت �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة يف 
م�شر 10.1 يف �ملائة من �إجمايل 
م�شرو  يف  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت 
�مل�شتثمرة  �ل�����ش��رك��ات  ع���دد  بلغت 
�شركة   471 ح��و�ىل  مب�شاهمات 
�إمار�تية وعن �لقطاعات �لو�عدة 
�ال�شتثمار�ت  ال�شتقبال  م�شر  فى 
�الإم����ار�ت����ي����ة ق����ال �ل�����ش��ري��ف �ن��ه��ا 
ت�������ش���م���ل ق�����ط�����اع�����ات �ل�������ش���ي���اح���ة 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�الت�������ش���االت 
و�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل�����ش��ن��اع��ة 
و�ل��زر�ع��ة وقطاع  و�ل��غ��از  و�لنفط 

�لتجزئة.

�ملعلومات  �الأع�شاء وتن�شيق تبادل 
و�الأر�ء يف �شتى �ملجاالت �لتي تهم 
�الأع�شاء وكافة �لعاملني يف جمال 
�ل��ت��اأم��ني ودر����ش��ة �الأ���ش�����س �لفنية 
و�لتعوي�شات  ب��االأ���ش��ع��ار  �خل��ا���ش��ة 
وك��ذل��ك �ل�����ش��روط و�الإ���ش��رت�ط��ات 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��روع و�أن������و�ع �ل��ت��اأم��ني 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة و�إق������رت�ح من����اذج وث��ائ��ق 
�ل��ت��اأم��ني �مل���وح���دة وت��ق��دمي��ه��ا �إىل 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �مل��خ��ت�����ش��ة 
�لتي  �لظو�هر  ودر��شة  الإعتمادها 
�لدولة  يف  �لتاأمني  �شوق  يف  ت��وؤث��ر 
و�ق�����رت�ح �حل��ل��ول �مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه��ا.. 
�إع�����د�د �ل��در����ش��ات  ب��اال���ش��اف��ة �إىل 
�لن�شر�ت  و�إ����ش���د�ر  و�الإح�������ش���اء�ت 
ع���ن ���ش��وق �ل���ت���اأم���ني يف �ل���دول���ة و 
�لتاأمني  ق��ط��اع  �حتياجات  در����ش��ة 
من �خلدمات �لتاأمينية و�خلرب�ت 
�ل���الزم���ة ل��ت��ط��وي��ره و�ل��ع��م��ل على 
و�لعاملني  �لتاأمني  م�شتوى  رف��ع 
ف��ي��ه ب��ع��ق��د �ل���ن���دو�ت و�ل���در�����ش���ات 
و�الإ����ش���رت�ك ف��ي��ه��ا. ول��ف��ت �ىل �أن 
حت��ق��ي��ق ه����ذه �الأه�������د�ف ي��ت��م من 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذها  �آل��ي��ة  خ���الل 
عدة جلان فنية متخ�ش�شة تتوىل 
م��ن��اق�����ش��ة �مل��و���ش��وع��ات و�ل��ق�����ش��اي��ا 
�لتاأمينية باجلمعية وهي : �للجنة 
�ل��ف��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا و�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة 
ل��ت��اأم��ي��ن��ات �ل�����ش��ي��ار�ت و�ل�������ش���ووؤن 
�لقانونية و �للجنة �لفنية للتاأمني 
�لبحري و �للجنة �لفنية للتاأمني 

بزيادة بلغت ن�شبتها حو�يل 11.7 
�ل��ف��رتة �ملماثلة من  �مل��ائ��ة ع��ن  يف 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي و�ل��ت��ي ب��ل��غ��ت نحو 
571 مليون دوالر يف حني بلغت 
�ل�������و�رد�ت �مل�����ش��ري��ة خ���الل نف�س 
مليون   382.1 ح���و�يل  �ل��ف��رتة 
م��ل��ي��ون   338.6 م��ق��اب��ل  دوالر 
م��ن  �ل����ف����رتة  ذ�ت  خ�����الل  دوالر 
بلغت  زي��ادة  وبن�شبة   2010 ع��ام 
�مل��ائ��ة مم��ا جعل  يف   12.8 ن��ح��و 
�مل���ي���ز�ن �ل��ت��ج��اري ل�����ش��ال��ح م�شر 
دوالر  م��ل��ي��ون  بقيمة255.70 
يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ال�شتثمار�ت  وع��ن 
�ل�شريف  ماهر  �شعادة  �ك��د  م�شر 

خ���الل ق���درة ه���ذه �مل��ن��ت��ج��ات على 
�أبرمت  �لتي  �الأ���ش��و�ق  �إىل  �لنفاذ 
وبرتوكوالت  �تفاقات  م�شر  معها 
مثل  �لتجارة  لتحرير  تف�شيلية 
�لكومي�شا  و  �الأوروب�������ي  �الحت�����اد 
�ل��ع��رب��ي��ة  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  و 
�ل����ك����ربى و �ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة. 
�الإم���ار�ت حتتل  �ن  �شعادتة  وق��ال 
�ل��دول  قائمة  ف��ى  �لثالثة  �ملرتبة 
�مل�شتثمرة فى م�شر على م�شتوى 
�ل��ث��ان��ي��ة على  �مل���رت���ب���ة  �ل���ع���امل و 
م�����ش��ت��وى �ل������دول �ل���ع���رب���ي���ة  بعد 
�ل�شعودية  بقيمة  �لعربية  �ململكة 
تقريبا  دوالر  م��ل��ي��ار   4.559

�حت����اد �ل���ت���اأم���ني �خل��ل��ي��ج��ي �ل���ذي 
�خلليجية  �لتاأمني  �شركات  ي�شم 
�ل����������ذي مي����ث����ل ������ش�����وق �ل����ت����اأم����ني 
�خل���ل���ي���ج���ي �ل�������ذي ي�����ش��ك��ل �ل���ي���وم 
�حلجم  من  �ملئة  يف   45 مان�شبته 
�لعربي.  �لتاأمني  ل�شوق  �الجمايل 
�خلليجي  �لتاأمني  �حت��اد  �أن  و�أك��د 
�ل��ذي يتخذ دول��ة �الم����ار�ت مقر� 
�ن�شاء  �شركة  له يعمل حاليا على 
لال�شهام  خليجية   ت��اأم��ني  �ع����ادة 
يف �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ق�������ش���م ك��ب��ري 
م��ن �أم���و�ل ���ش��وق �ل��ت��اأم��ني يف دول 
�خلليج يف �ل�شوق �خلليجية عو�شا 
�لعاملية  �الأ�شو�ق  �ىل  �نتقالها  عن 
�ل��ت��ام��ني  �ع����ادة  ع��ع��م��ل��ي��ات  نتيجة 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ���ش��رك��ات �ل��ت��اأم��ني 
�حل��ايل لدى  �لوقت  �خلليجية يف 
�شركات �لتاأمني �لعاملية . وقال �إن 
ي��در���س  �خلليجي  �ل��ت��اأم��ني  �حت���اد 
�لتاأمني  �ع��ادة  �شركة  �ن�شاء  فكرة 

�ل����ذي  �خل��ل��ي��ج��ي��ة يف �ج���ت���م���اع���ه 
�شيعقد يف 30 من �أكتوبر �جلاري 
يف دبي .. ��شافة �ىل �يجاد �أو تبني 
ل�شركات  جماعي  تفاو�شي  موقف 
و�ال�شتفادة من  �خلليجية  لتاأمني 
يف  �ملتوفرة  �ال�شتيعابية  �لطاقات 
و�عطاء  �لعرببية  �لتاأمني  �أ�شو�ق 
�الأول������وي������ة ل�������ش���رم���ك���ات �ل���ت���اأم���ني 
تاأ�ش�شت  وقد  و�لعربية.  �خلليجية 
بتاريخ  للتاأمني  �الإم���ار�ت  جمعية 
1988 و ت�شم  27 �شبتمرب عام 
ت��اأم��ني  ���ش��رك��ة   59 ع�شويتها  يف 
وط��ن��ي��ة و�أج��ن��ب��ي��ة ب��اال���ش��اف��ة �ىل 
39 وكيل وو�شيط تاأمني ومعاين 
�إ�شهارها  مت  وق��د  بالدولة  خ�شائر 
 62 �ل��وز�ري رقم  �لقر�ر  مبوجب 
ن��ظ��ام��ه��ا  و����ش���در   1988 ل�����ش��ن��ة 
�الأ����ش���ا����ش���ي مب���وج���ب ق������ر�ر وزي����ر 
 1989 ل�شنة   45 رقم  �الإقت�شاد 
ويف �إطار �لقانون �الحتادى لهيئة 
يف   2007 ل�شنة   6 رق��م  �لتاأمني 

�شاأن �شركات ووكالء �لتاأمني.
�شوؤ�ل  �لظاهري يف رده على  و�أك��د 
جمعية  تاأ�شي�س  من  �لهدف  ح��ول 
�الم����������ار�ت ل���ل���ت���ام���ني ودوره���������ا يف 
�ل���وط���ن���ي ه���و حتقيق  �الق���ت�������ش���اد 
عدة �أه��د�ف من بينها �لعمل على 
و�إيجاد  �ملوؤمن لهم  رعاية م�شالح 
�حللول �ملالئمة للم�شاكل �لتي قد 
�ملوؤمنني وتبادل  تن�شاأ بينهم وبني 
�الأف��ك��ار و�خل��رب�ت مبا فيه �شالح 

�لقيادة �لر�شيدة يف �طار �الإهتمام 
�لكبري بتطوير �القت�شاد �لوطني 
ت��اأ���ش��ي�����س  �أن  �ل���ظ���اه���ري  وق�����ال   .
للتاأمني  �الإم��ار�ت  جمعية  و��شهار 
يعك�س �هتمام �لدولة باأهمية هذ� 
�الأن�شطة  �لقطاع ودوره يف حماية 
�الإقت�شادية  بالقطاعات  �ملتعلقة 
وغريها..  و�ل�شناعية  و�لتجارية 
�الم����ار�ت  جمعية  دور  �أن  م��وؤك��د� 
للتاأمني و�شركات �لتاأمني �لوطنية 
�لعاملة  �لتاأمني  وخمتلف �شركات 
�لنهو�س  �ط��ار  يف  تاأتي  �لدولة  يف 
روؤي��ة  �ط��ار  يف  �لوطني  باالقت�شاد 
و��شرت�تيجية   2030 �أب��وظ��ب��ي 

�حلكومة �الحتادية 2021 . 
�أن  و�أك���������د  �ىل  ����ش���ع���ادت���ه  ول����ف����ت 
ق��ط��اع �ل��ت��اأم��ني يف دول���ة �الم���ار�ت 
يف  �الأوىل  �مل����رت����ب����ة  ي���ح���ت���ل  ب������ات 
�ل��ت��اأم��ني �خل��ل��ي��ج��ي نتيجة  ���ش��وق 
حققها  �لتي  �اليجابية  �لتطور�ت 
�الق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي يف �ل�����ش��ن��و�ت 
�لنمو  ي�شتمر  �أن  �الأخ��رية ويتوقع 
يف هذ� �لقطاع ليكون �شوق �لتاأمني 
يف دولة �المار�ت يف �ملرتبة �الأوىل 
ب���ني �أ�����ش����و�ق �ل���ت���اأم���ني �ل��ع��رب��ي��ة . 
�أ�شو�ق  بني  �لتعاون  بر�مج  وح��ول 
�أكد  �خلليجية  �ل��دول  يف  �لتاأمني 
للتاأمني  �الم����ار�ت  جمعية  رئي�س 
�لتاأمني  �شركات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أن 
�خلليجية حقق خطو�ت متقدمة.. 
�ل�����ش��دد �ىل ت�شكيل  الف��ت��ا يف ه��ذ� 

•• ابوظبي-وام:

�لوزير  �ل�شريف  �كد �شعادة ماهر 
�مل���ف���و����س �ل����ت����ج����اري ب��ال�����ش��ف��ارة 
�مل�شرية  �ل�����ش��ادر�ت  �ن  �مل�شرية 
ل���الم���ار�ت ب��ل��غ��ت خ���الل �ال���ش��ه��ر 
 2012 ع��ام  م��ن  �الويل  �لت�شعة 
نحو 431.4 مليون دوالر بن�شبة 
�ملائة مقارنة  12.2 يف  �نخفا�س 
ب�����ذ�ت �ل���ف���رتة م���ن ع����ام 2011 
مليون  نحو491.5  بلغت  و�لتي 
�نخفا�س  �ىل  ذل��ك  وع���ز�  دوالر. 
�خلام  �لذهب  من  م�شر  �شادر�ت 
بن�شبة بلغت84.4 يف �ملائة حيث 

دوالر ومتثل ن�شبة زيادة بنحو 10 
يف �ملائة عن �لت�شعة �أ�شهر �الويل 
من ع��ام 2011 .  يف حني بلغت 
�لت�شعة  خ��الل  �مل�شرية  �ل���و�رد�ت 
�أ�شهر �الويل من عام 2012 نحو 
مت�شمنه  دوالر  مليون   487.3
بقيمة  مبا�شرة  م�شرية  و�رد�ت 
وو�رد�ت  دوالر  مليون   330.6
 156.7 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��ا���ش��رة  غ���ري 
 230.2 م��ق��اب��ل  دوالر   م��ل��ي��ون 
�لفرتة  ذ�ت  خ��الل  دوالر  مليون 
من عام 2011 مت�شمنه و�رد�ت 
 50.9 بقيمة  مبا�شرة  م�شرية 
غري  م�شر  وو�رد�ت  دوالر  مليون 

ت�����ش��دي��ر بقيمة  �إع������ادة  م��ب��ا���ش��رة 
فيما   . دوالر  م��ل��ي��ون   179.3
�ل��ت��ج��اري بني  �ل��ت��ب��ادل  بلغ حجم 
�لبلدين مت�شمان و�رد�ت م�شرية 
762مليون  نحو  فقط  مبا�شرة 
م��ل��ي��ون   542.4 م��ق��اب��ل  دوالر 
دوالر خالل �لت�شعة �أ�شهر �الويل 
ن�شبتها  ب��زي��ادة   2011 ع��ام  م��ن 
�مليز�ن  وليحقق  �ملائة  يف   40.5
�ل��ت��ج��اري ف��ائ�����ش��ا ل�����ش��ال��ح م�شر 
دوالر  م��ل��ي��ون   100.8 ب��ق��ي��م��ة 
�يل  �مل�شرية  �ل�شادر�ت  �ن  و��شار 
دولة �المار�ت خالل عام 2011 
637.8 مليون دوالر  بلغت نحو 

�مل�شرية  �ل�����ش��ادر�ت  قيمة  بلغت 
م���ن ه����ذ� �ل��ب��ن��د خ����الل �ل��ت�����ش��ع��ة 
 2012 ع����ام  م���ن  �الويل  �أ���ش��ه��ر 
مقابل  دوالر  مليون   18.1 نحو 
115.7 مليون دوالر خالل ذ�ت 
�لفرتة من عام 2011 بانخفا�س 
دوالر  م���ل���ي���ون   97.6 ق���ي���م���ت���ه 
�أم��ري��ك��ي و�����ش���ار �يل �ن���ه يف ح��ال 
����ش��ت��ب��ع��اد ب��ن��د �ل��ذه��ب �خل���ام من 
�ل�شادر�ت �مل�شرية فاإن �ل�شادر�ت 
لل�شوق  �لتقليدية  غ��ري  �مل�شرية 
�أ�شهر  �لت�شعة  خ���الل  �الم���ار�ت���ي 
�الويل من عام 2012 تكون قد 
ز�دت بقيمة حو�يل 37.5 مليون 
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•• ويلينجتون- نيوزلندا-الفجر: 

بن  �شلطان  �ملهند�س  معايل  ت��ر�أ���س 
���ش��ع��ي��د �مل��ن�����ش��وري وزي����ر �الق��ت�����ش��اد 
�لتجارة  وزي��ر  جرو�شر  تيم  ومعايل 
�لر�بعة  �ل��دورة  �أعمال  �لنيوزلندي 
بني  �مل�����ش��رتك��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة  للجنة 
دول�����ة �الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
ون���ي���وزل���ن���د� و�ل����ت����ي �ن���ع���ق���دت ي���وم 
�أك���ت���وب���ر   24 �مل�����و�ف�����ق  �خل���م���ي�������س 
�لنيوزلندية  �لعا�شمة  يف   2013
وي��ل��ي��ن��ج��ت��ون.  و���ش��م وف����د �ل��دول��ة 
�مل�شارك يف �الجتماع �شعادة �ملهند�س 
وكيل  �لعزيز  عبد  بن  �أحمد  حممد 
وز�رة �القت�شاد و�شعادة عبد�لبا�شط 
�شفارة  باالعمال يف  �لقائم  �ملرزوقي 
�مل��ت��ح��دة يف  دول���ة �الم����ار�ت �لعربية 
خالد  و�شعادة  ونيوزلند�،  ��شرت�ليا 
للعالقات  �لرئي�س  نائب  حميد  ب��و 
و�ل�شوؤون �لدولية يف دوبال و�لدكتور 
�شليمان  �لدكتور  �لنعيمي  �شليمان 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س ق���ط���اع �خل���دم���ات 
�حلكومية ب�شركة �لظاهرة �لزر�عية 
�د�رة  �ملرزوقي مدير  �ل�شيد طارق   ،
�الت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي، و�ل�����ش��ي��د علي 
�ل�شحي مدير �د�رة �ال�شتثمار بوز�رة 
�ليماحي  �شلطان  و�ل�شيد  �القت�شاد 
يف  �الم���ار�ت  ب�شفارة  ثالث  �شكرتري 
����ش��رت�ل��ي��ا ك��م��ا ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ع��دد 
�القت�شاد  وز�رة  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
ومم����ث����ل����ني ع������ن ب����ع���������س �جل����ه����ات 

�حلكومية و�خلا�شة. 
 ومم���ث���ل���ني ع����ن ع�����دد م����ن �جل���ه���ات 
�حل���ك���وم���ي���ة �الحت�����ادي�����ة و�مل��ح��ل��ي��ة، 
م�شتثمرين  م��ن  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع 
ورج��������ال �أع�����م�����ال و�����ش����رك����ات وق����ال 
�فتتاحية  كلمة  يف  �ملن�شوري  معايل 
�لعالقات  ق��وة  يعك�س  �الج��ت��م��اع  �أن 
�الإم��ار�ت  دول��ة  �لتي جتمع  �لثنائية 
�لعربية �ملتحدة بنيوزلند� موؤكد�ً �أن 
�لبلدين تت�شم  �لرو�بط �لتي جتمع 
�ملتبادل بف�شل  باالحرت�م و�لتقدير 

من  وتنفيذه  حتقيقه  مت  مل��ا  تقييم 
�أقرتها  �أن  �شبق  و�إج����ر�ء�ت  ق���ر�ر�ت 
�ل��ل��ج��ن��ة يف �ج��ت��م��اع��ات��ه��ا �ل�����ش��اب��ق��ة 
و�لعمل على �إيجاد حلول ومعاجلات 
للعقبات �لتي تعرت�س طريق تنمية 
�ل��ع��الق��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة 
�للجنة  �أن  معاليه  وق��ال  �مل�شرتكة. 
بحث  على  �جتماعها  خالل  �شرتكز 
�لقطاعات  يف  �لتعاون  وتعزيز  �شبل 
�حل���ي���وي���ة �مل���ه���م���ة ل���ك���ال �ل��ب��ل��دي��ن 
و�لتعليم  �ل�شياحة  قطاعات  خا�شة 
و�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��ن��اع��ة و�مل�����ش��اري��ع 
�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة و�ل���ط���اق���ة 

�ملتجددة و�لطري�ن �ملدين. 
�أن �الإم��ار�ت  وذك��ر معاليه يف كلمته 
ث��اب��ت��ة نحو  �ل�����ش��ري بخطى  ت��و����ش��ل 
�ملعرفة،  على  قائم  �قت�شاد  تطوير 
ي��ق��وم ع��ل��ى �الب��ت��ك��ار، وت��ن��م��ي��ة ر�أ����س 
�ل��دول��ة  �أن��ه��ا  �لب�شري، م��وؤك��د�ً  �مل���ال 
ت�شنيفها  �لتي مت  �لوحيدة  �لعربية 
���ش��م��ن �الق��ت�����ش��اد�ت �ل��ق��ائ��م��ة على 
�البتكار يف تقرير �لتناف�شية �لعاملي 
عن  �ل�شادر   2013-2012 لعام 

»�ملنتدى �القت�شادي �لعاملي.
و�����ش���ت���ع���ر����س �مل���ن�������ش���وري ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�الإم���ار�ت،  حققتها  �لتي  �الإجن����از�ت 
عن  �ل�شادرة  �لتقارير  الأرق��ى  وفقاً 
م�شري�ً  م��رم��وق��ة،  ع��امل��ي��ة  منظمات 
�ل�19عاملياً  �أنها حلت يف �ملرتبة  �إىل 
���ش��م��ن ن��ت��ائ��ج ت��ق��ري��ر �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�ل�����ش��ادر ع���ن �مل��ن��ت��دى �الق��ت�����ش��ادي 
-2013 ل��ل��ع��ام  �ل��ع��امل��ي »د�ف���و����س« 

2014، كما تقدمت خم�س مر�تب 
يف �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل��ك��ل��ي��ة الق��ت�����ش��اده��ا 
خالل �شنة و�حدة، متفوقة على دول 
و�أ�شرت�ليا.  و�أيرلند�،  فرن�شا،  مثل 
يف  متقدمة  عاملية  م��ر�ك��ز  ول��ت��ح��رز 
�لعديد من �ملوؤ�شر�ت، الفتاً �إىل �أنها 
حلت يف �ملرتبة �الأوىل عاملياً يف عدد 
جودة  منها:  �لفرعية  �ملوؤ�شر�ت  من 
�ل��ط��رق، وغ��ي��اب �جل��رمي��ة �ملنظمة، 

و�حتو�ء �آثار �لت�شخم.
�ملرتبة  �ل��دول��ة حّلت يف  �أن  و�أ���ش��اف 
�الأجنبي  �ال�شتثمار  �لثانية عاملياً يف 
�لتكنولوجيا، و�لثالثة  �ملبا�شر ونقل 
ع���امل���ي���اً يف ث��ق��ة �مل���و�ط���ن���ني ب��ال��ق��ادة 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، و�ل���ر�ب���ع���ة يف ك��ف��اءة 
�أ�شو�قها.

و�أف���������اد �مل���ن�������ش���وري ب������اأن »ح��ك��وم��ة 
�الإمار�ت �أحرزت �ملركز �لثالث عاملياً 
من  �حلكومة  م�شرتيات  موؤ�شر  يف 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة، ك��م��ا حلت 
�ل���دول���ة يف �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع يف ج��ودة 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة، و�ل���ث���اين يف قلة  �ل��ب��ن��ي��ة 
تاأثري �جلرمية على قطاع �الأعمال، 
�لتحتية  �لبنية  يف  ع��امل��ي��اً  و�ل��ث��ال��ث 

للنقل �جلوي.
ون����وه م��ع��ال��ي��ه ب����اأن ت��ل��ك �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�لتعاون بني  زيادة  �شاأنها  �ملهمة من 
�ملجاالت بحيث  �لبلدين يف خمتلف 
ي��ت��م �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �الرت����ق����اء بحجم 
م�شروعات  و�إقامة  �لبينية  �لتجارة 
�ملتاحة  �لفر�س  �شوء  يف  ��شتثمارية 
ل����دى �جل���ان���ب���ني وحت��ف��ي��ز �ل��ق��ط��اع 
�أف�شل جلهة  �خلا�س على لعب دور 
ت��ن��م��ي��ة ه����ذه �ل���ع���الق���ات مب���ا ي��خ��دم 
�ال�شتفادة  ويعظم  �لثنائية  �مل�شالح 
من �التفاقيات �ملوقعة بني �الإمار�ت 
ونيوزيلند�. و�شدد معايل �ملن�شوري 

�لتبادل  زي��ادة معدالت  على �شرورة 
�لتجاري غري �لنفطية بني �لبلدين 
�ل���ت���ي ب��ل��غ��ت م���ا ي���ق���رب م���ن 563 
 2012 ع��ام  �أم��ري��ك��ي  دوالر  مليون 
�لعالقات  تفعيل  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
�القت�شادية  �للجنة  ع��رب  �مل�شرتكة 
�مل�����������ش�����رتك�����ة وت��������ب��������ادل �خل���������رب�ت 
على  �ل�����ش��وء  ملقيا  و�ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
لدولة  �ملتميزة  �ال�شتثمارية  �لبيئة 
�الإم��ار�ت �لتي ترحب باال�شتثمار�ت 
�لنيوزيلندية من خمتلف �لقطاعات 
و�ال�شتفادة من �لفر�س �ال�شتثمارية 
�ل���ت���ي ت���وف���ره���ا �الإم���������ار�ت يف ك��اف��ة 
و�حليوية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
م��ث��ل �ل�����ش��ن��اع��ة و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة 
و�ل�������ش���ي���اح���ة و�خل������دم������ات �مل���ال���ي���ة 
و�مل�������ش���ارف �الإ���ش��الم��ي��ة و�مل�����ش��اري��ع 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة و�ل���رع���اي���ة 
و�الت�شاالت.  و�ملو��شالت  �ل�شحية 
جرو�شر  تيم  معايل  �أك��د  جانبه  من 
�الإم��ار�ت  �لعالقات مع دول��ة  �أهمية 
��شرت�تيجي  م��وق��ع  م��ن  حتتله  مب��ا 
متثل  وك��ون��ه��ا  �مل�شتثمرين  ي��ج��ذب 

يف  ل��ل��ق��ي��اد�ت  �حلكيمة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ك��ال �ل��ب��ل��دي��ن ح���ول ت��ع��زي��ز �و����ش��ر 
فيه  ملا  �لتعاون  وع��الق��ات  �ل�شد�قة 
م�شلحة ومنفعة �لبلدين و�ل�شعبني 

�ل�شديقني.
عرب  نحر�س  �أن��ن��ا  معاليه  و�أ���ش��اف 
�الرتقاء  على  �ملتو��شلة  �جتماعاتنا 
�ملجاالت  �ل��ت��ع��اون يف خمتلف  ب��اأط��ر 
بلدينا  �هتمام  حت��وز  �لتي  �حليوية 
ال���ش��ي��م��ا يف جم����االت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�البتكار و�قت�شاد �ملعرفة و�مل�شاريع 
�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة و�ل���ط���اق���ة 
�ملتجددة و�لبرتوكيماويات و�ل�شحة 
و�لغذ�ء و�ل�شياحة. وذكر معاليه �أن 
�القت�شادية  للجنة  �لر�بعة  �ل��دورة 
م�شاعف  باهتمام  حتظى  �مل�شرتكة 
وخ�شو�شاً يف ظل ما ي�شهده �لعامل 
�مل�شهد  �شعيد  ع��ل��ى  م��ت��غ��ري�ت  م��ن 
�الق���ت�������ش���ادي �ل������ذي ب�����ات ي��ف��ر���س 
ت�شافر�ً �أكرب للجهود وعقد �شر�كات 
درج��ات  باأق�شى  تعود  ��شرت�تيجية 
تبادل  ع��رب  �القت�شاد  على  �ل��ف��ائ��دة 
�خلرب�ت و�ملعرفة وتر�شيخ ممار�شات 
�الإبد�ع و�البتكار و�أ�شاف معاليه �أن 
�خل��روج  يف  �شي�شاهم  �الجتماع  ه��ذ� 
�ل��ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز  ت��دع��م  ب�شيغ ع��م��ل 
ونيوزلند�  �الإم����ار�ت  ب��ني  �ل��ت��ج��اري 
وت�شهم يف �إيجاد تو�زن يف �ل�شادر�ت 
و�ل��������و�رد�ت م���ع م����رور �ل���وق���ت وه��و 
���ش��ي��ن��ت��ق��ل  �إن حت���ق���ق  �ل������ذي  �الأم�������ر 
��شرت�تيجية  �آف����اق  �إىل  ب�����ش��ر�ك��ت��ن��ا 

بعيدة تتجاوز �الآمال و�لتطلعات.
�الإم����ار�ت  �ه��ت��م��ام  �أن  معاليه  وق���ال 
نيوزلند�  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أط���ر  بتعزيز 
ي��ن��ط��ل��ق م���ن �إمي���ان���ه���ا ب��االإم��ك��ان��ات 
و�مل�����ز�ي�����ا و�ل���ف���ر����س �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�مل���ت���اح���ة يف ع�����دد م����ن �ل���ق���ط���اع���ات 
�ال�شتثمار  يعترب  �لتي  �القت�شادية 
فيها ذ� �أهمية �إ�شرت�تيجية بالن�شبة 
�ل��زر�ع��ة  �شعيد  على  �شيما  ال  �إلينا 
وو����ش���ف معاليه  �ل��غ��ذ�ئ��ي  و�الأم�����ن 
جمريات �الجتماع �أنها كانت مبثابة 

منفذ�ً  وتعترب  مهماً  م��ال��ي��اً  م��رك��ز�ً 
و�ل�شرق  �لعربي  �لعامل  �إىل  جتارياً 
�الأق�����������ش�����ى ف���������ش����اًل ع������ن مت��ت��ع��ه��ا 
باال�شتقر�ر �ل�شيا�شي وب�شمعة عاملية 
ت�����ش��ه��ي��الت متميزة  وت���وف���ري  ط��ي��ب��ة 
��شتطاعت  جيد�  ��شتثماريا  ومناخا 
من خالله جذب �ل�شركات �الأجنبية 
�لتي تعمل �نطالقاً منها يف منطقة 
�أن��ح��اء  �إىل جميع  �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
�ل��ع��امل وح����ول ت��ف��ا���ش��ي��ل �الج��ت��م��اع 
�أج���م���ع �ل���ط���رف���ان ع��ل��ى �إل��ت��ز�م��ه��م��ا 
ب��ت��ف��ع��ي��ل �ل��ت��ع��اون ل���زي���ادة �ل��ت��ج��ارة 
�ل�شلع  و����ش���ول  وت�����ش��ه��ي��ل  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 

و�خلدمات �إىل �أ�شو�ق �لبلدين. 
و�تفق �جلانبان على تبادل �ملعلومات 
�ملتعلقة ب�شهاد�ت �ال�شتري�د وتوحيد 
م��ت��ط��ل��ب��ات �����ش���ت���ري�د حل����وم �ل��ب��ق��ر 
و�ل�شاأن باالإ�شافة �إىل ت�شهيل �آليات 
�إىل  ��شتري�د �الأغذية من نيوزيلند� 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ت�شجيع  على  �إجماعاً  �للقاء  و�شهد 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف �ل��ب��ل��دي��ن وم��ن 
خالل �آليات عمل حمددة للعمل نحو 
�مل��ج��االت  �ل��ت��ع��اون يف جميع  ت��وث��ي��ق 
و�لتعاون  �لغذ�ئي  ب��االأم��ن  �ملتعلقة 
�لزر�عي و�لبحث يف فر�س م�شاريع 
�حل��ي��وي.  �لقطاع  ه��ذ�  يف  م�شرتكة 
ووج������ه �جل����ان����ب �الإم������ار�ت������ي دع����وة 
حل�شور  �ل��ن��ي��وزل��ن��دي  ن��ظ��ريه  �إىل 
م��ع��ر���س �خل��ل��ي��ج ل��الأغ��ذي��ة يف دب��ي 
�لتعاون  فر�س  ال�شتك�شاف   2014
م��ع �ل�����ش��رك��ات �الإم���ار�ت���ي���ة وك��ذل��ك 
�ل��ذي  لال�شتثمار  �الم����ار�ت  ملتقى 
�ملقبل.  �بريل  يف  �لدولة  ت�شت�شيفه 
و�أك����د �جل��ان��ب��ان ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ب��ادل 
�ال�شتثمار يف  �ملعلومات حول فر�س 
�لنيوزيلندية  و�ل�شركات  �الإم����ار�ت 
يف �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ق��ط��اع��ات مب���ا يف 
وتكنولوجيا  و�لزر�عة،  �لغذ�ء،  ذلك 
و�ل�شياحة،  و�الت�����ش��االت،  �ملعلومات 

و�ل�������ط�������ري�ن �مل��������دين و�ل�������ش���ن���اع���ة 
و�تفق  و�لطاقة،  �ملتجددة  و�لطاقة 
�ملبا�شر يف  �النخر�ط  �جلانبان على 
�الج��ت��م��اع��ات �ل��ت��ي ت���وؤدي �إىل زي��ادة 

�لتعاون يف هذه �ملجاالت.
�أف�شل  ت��ب��ادل  على  �جلانبان  و�ت��ف��ق 
�مل���م���ار����ش���ات و�مل���ع���ل���وم���ات خ��ا���ش��ة يف 
�ل�شغرية  �ل�شركات  ت�شجيع  جم��ال 
�جلانب  وهناأ  و�البتكار  و�ملتو�شطة 
�الق���ت�������ش���اد  وز�رة  �ل���ن���ي���وزي���ل���ن���دي 
و�الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
�النتهاء من قانون �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�مل���ت���و����ش���ط���ة، و�أع���������رب ع����ن دع��م��ه 
�الإمار�تية  �القت�شاد  ل��وز�رة  �لكامل 
����ش��ت��ع��د�د� الإط����الق م��رك��ز �الب��ت��ك��ار 
�لوطني وتزويدها باخلرب�ت �ملتاحة 
للو�شول �إىل �ملعايري �لعاملية يف هذ� 
�الإطار.  و�تفق �جلانبان على تكثيف 
�ملنتديات  وتنظيم  �مل�شرتك  �لعمل 
�ل���ت���ج���اري���ة وف���ع���ال���ي���ات �ل���ت���و�����ش���ل 
ل��ل�����ش��رك��ات �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
و�الب����ت����ك����ار يف �الإم����������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
كاملة  مب�شاركة  ونيوزيلند�  �ملتحدة 
م���ن رج�����ال �الأع����م����ال �ل�����ش��ب��اب من 

�لبلدين. 
�ل��ت��ز�م��ه��م��ا بتعزيز  و�أك����د �جل��ان��ب��ان 
�ل��ت��ع��اون �ل�����ش��ن��اع��ي ب��ني �ل�����ش��رك��ات 
�الإم���ار�ت���ي���ة ون��ي��وزي��ل��ن��د�، وخ��ا���ش��ة 
ذ�ت  و�مل���������ش����اري����ع  �ل����ق����ط����اع����ات  يف 
بالبيئة  �ملرتبطة  �لعالية  �لتقنية 
و�ال�شتد�مة، وذلك متا�شيا مع روؤية 

�الإمار�ت 2021.
وط����ل����ب �جل����ان����ب �الإم�������ار�ت�������ي م��ن 
�جل�����ان�����ب �ل���ن���ي���وزي���ل���ن���دي حت���دي���د 
جماالت �لتعاون يف ما يخ�س �لرثوة 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة،  �ل�شمكية 
و�ال�شتثمار  �لتعاون  معدالت  زي��ادة 
يف قطاعات �لطري�ن �ملدين و�لتعليم 

و�لرعاية �ل�شحية. 

اللجنة االقت�صادية امل�صرتكة بني االإمارات ونيوزلندا توؤكد موا�صلة جهود تعزيز العالقات االقت�صادية 

املن�شوري يوؤكد حر�ش الدولة على تنمية التبادل التجاري مع نيوزلندا عرب تبادل اخلربات وال�شتثمارات يف القطاعات ذات الأولوية لقت�شاد البلدين

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع حتث ال�شركات على اتباع ا�شرتاتيجيات احلوكمة لتحقيق التناف�شية وا�شتدامة الأعمال 
•• دبي-الفجر: 

ح��ث��ت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر����ش��د 
ل���ت���ن���م���ي���ة �مل���������ش����اري����ع �ل�������ش���غ���رية 
�إحدى موؤ�ش�شات د�ئرة  و�ملتو�شطة، 
�لتنمية �القت�شادية بدبي، �ل�شركات 
وخ�شو�شاً  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
على  �مل��ئ��ة  ب��رن��ام��ج  �شمن  �مل�شنفة 
�إت���ب���اع ����ش��رت�جت��ي��ات �حل��وك��م��ة يف 
من  �ملن�شود  �لنجاح  حتقيق  �شبيل 
و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا،  �الأع���م���ال  تناف�شية 
د ع��ب��د �ل��ب��ا���ش��ط �جل��ن��اح��ي،  وح������دَّ

�ل�����ش��رك��ات �شغرية  دع���ا �جل��ن��اح��ي 
و�لتي  دب��ي  يف  �حل��ج��م  ومتو�شطة 
�شركة،   75،000 عددها  يتجاوز 
�إىل تبني �شيا�شات و�إجر�ء�ت �شفافة 
وم��ن��ه��ج��ي��ة ل��ت��ح��ف��ي��ز �ل���ن���م���و ع��ل��ى 
�ملختلفة،  �الأعمال  �متد�د قطاعات 
�ل��ت��ي  �ل�����ش��رك��ات  و�أن حت����ذو ح����ذو 
�ل��ت��زم��ت مب��ف��ه��وم �حل��وك��م��ة ب���دء�ً 
من �لتقنية و�لعقار�ت وو�شواًل �إىل 
و�ل�شر�ب  �لطعام  �خلدمات وقطاع 
�جل��ن��اح��ي:  وق�����ال  �ل�����ش��ي��اف��ة.  �أو 
�حلوكمة  م�شطلح  �شابقاً  �ق���رتَن 

م��ئ��ة ���ش��رك��ة ���ش��غ��رية وم��ت��و���ش��ط��ة 
�الأد�ء،  م��ن ح��ي��ث  دب���ي  �حل��ج��م يف 
وهي ت�شكل مثاٌل ُيحتذى لل�شركات 
�مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث تبنَّت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
عها  تو�شُّ لتعزيز  �حلوكمة  �شيا�شة 
�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً، وح��ق��ق��ت بالفعل 
مكا�شب على �شعيد تو�شيع �أعمالها 
ملنحهم  بارزين  �شركاء  و��شتقطاب 

حقوق �المتياز حول �لعامل .
وخ������الل �ل�����ش��ن��ة �مل���ا����ش���ي���ة، ك��ان��ت 
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  »موؤ�ش�شة 
�مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة« 

ب��ال�����ش��رك��ات �ل���ك���ربى و�ل�����ش��رك��ات 
�ختالف  على  بالبور�شة  �ملُ��درج��ة 
�أع��م��ال��ه��ا، ورمب����ا ك��ان��ت �ل�����ش��رك��ات 
�ل�شغرى تخ�شى مفهوم �حلوكمة، 
�أو رمبا �عتقدت �أن �الأمر ال يعنيها 
باأّي �شكل من �الأ�شكال، �إال �أن �الأمور 
ت��غ��ري�ت ك��ث��ري�ً يف �الآون���ة �الأخ���رية، 
ول���دي���ن���ا يف �مل���وؤ����ش�������ش���ة �أك������رث م��ن 
نا�شئة  �شركات  عن  در��شة  ع�شرين 
�ل��ت�����ش��ع حلوكمة  �ل��رك��ائ��ز  ��ق��ت  ط��بَّ
عليها  ع��اد  �ل��ذي  �الأم���ر  �ل�شركات، 
�لنمو  �شعيد  على  ع��دي��دة  بفو�ئد 

�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  ���اق���ة يف  �ل�������ش���بَّ
�الأو����ش���ط يف �إط����الق دل��ي��ل حوكمة 
�ل�������ش���رك���ات ����ش���غ���رية وم��ت��و���ش��ط��ة 
ق �ل��دل��ي��ل، ب�شكل  �حل��ج��م، وي��ت��ط��رَّ
�ل���ت���ي  �ل����ت����ح����دي����ات  �إىل  ���ل  م���ف�������شَّ
من  �ملهمة  �ل�شريحة  ه��ذه  ت��و�ج��ه 
�ملتاأتية  �لعديد  و�لفو�ئد  �ل�شركات 
م���ن �الل���ت���ز�م مب��ف��ه��وم �حل��وك��م��ة، 
»ج�شت  �ل�شركات  تلك  �أمثلة  وم��ن 
فالفل« و»هوم �أوتومي�شن �لعاملية« 
و»بروبرتي فايندر« و»تريبل كر�ون 

لل�شحن و�الإمد�د«.

حممد  ل�موؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 
بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة �لركائز �لت�شع �لد�عمة 

ال�شرت�تيجيات حوكمة �ل�شركات.
�ملُ�����ش��ار  �لت�شع  �ل��رك��ائ��ز  �أب����رز  وم���ن 
و�إج���ر�ء�ت  �شيا�شات  �شياغة  �إليها 
يف  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  وت���ط���وي���ر  �الإد�رة، 
دور  وحت��دي��د  �مل�شاهمني،  ع��الق��ات 
و�لتنفيذية،  �ال�شت�شارية  �لهيئتني 
و�الأخ������������ذ ب����اأف���������ش����ل �مل����م����ار�����ش����ات 
مع  �الت�شاالت  وتنظيم  �ملحا�شبية، 
ك��اف��ة �الأط�����ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة. ه���ذ� وق��د 

و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة و�ال���ش��ت��د�م��ة . وت��ع��د 
�ملطاعم  �شل�شلة  ف��الف��ل«،  »ج�����ش��ت 
�الأ����ش���رع من����و�ً يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق 
�ل��ت��ي �نطلقت م��ن دول��ة  �الأو����ش���ط 
وتدير  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�ملنطقة  �أن���ح���اء  م��ط��اع��م يف  �ل���ي���وَم 
يف  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  �إىل  باالإ�شافة 
مبفهوم  �مللتزمة  �ل�شركات  طليعة 
�حل��وك��م��ة. ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ق��ال 
�جل���ن���اح���ي: حت��ت��ل ج�����ش��ت ف��الف��ل 
�ملئة،  قائمة  �شمن  متقدمة  مكانة 
��ف��ة الأف�����ش��ل  وه����ي �ل��ق��ائ��م��ة �ملُ�����ش��نِّ

�صمن خطتها لتكثيف مراقبة االأ�صواق حلماية امل�صتهلكبنك اخلليج الأول ي�شتحوذ على 100 % من ملكية �شركة اأ�شيل للتمويل الإ�شالمي

موا�شفات تنفذ حمالت للتاأكد من مطابقة اأوزان 
منتجات الدجاج املربد واملجمد للمعايري الإلزامية 

للقيا�س و�لذي مبوجبه تعترب �لهيئة �ملرجع �لوحيد يف �لدولة يف كل ما يتعلق 
باملقايي�س و��شتناد� للالئحة �لتنفيذية رقم )5 1(ل�شنة 2009 لتنظيم �أعمال 

�ملقايي�س ��لقانونية يف �لدولة.
و��شار �إىل �أن عمليات �لتفتي�س �شملت 26 �شركة منها 15 
عدد  وب��ل��غ  م�شتوردة  �شركة   11 و  حملية  وم��زرع��ة  �شركة 
2514عبوة  عليها  و�لتفتي�س  �لتحقق  مت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ب��و�ت 
موزعة على 25 �شنف كما يلي مو�شحا �أنه مت �جر�ء زيار�ت 
�شملت  �لهيئة  م��ن  متخ�ش�شون  فنيون  بها  ق��ام  ميد�نية 
�أ�شناف �لدجاج �ملجمد و�ملربد مبختلف منتجاتها �ملت�شمنة 
1400 جر�م  �لدجاج �لكامل �ملربد و�ملجمد باأوز�ن ��شمية 
و1350 جر�م و 1300جر�م و1250جر�م و1200جر�م 
 1000 و1150 ج��ر�م و1100 ج��ر�م و1050 ج��ر�م و 
جر�م و950 جر�م و900 جر�م 850 جر�م و800 جر�م 
600 ج��ر�م  650 ج��ر�م و  700 ج��ر�م و  و750 ج��ر�م و 
و 500 جر�م و �لدجاج �ملفروم ب��اأوز�ن ��شمية 400 جر�م 
و500 جر�م ونقانق �لدجاج �ملربدة بوزن ��شمي 250 جر�م 
400 جر�م وبرجر �لدجاج �ملجمد بوزن  ونقانق �لدجاج �ملجمدة بوزن ��شمي 
��شمي 200 جر�م و400 جر�م و1200 جر�م ومرتديال �لدجاج �ملربدة بوزن 
��شمي 0240 جر�م كما �شملت منتجات �أخرى متنوعة متعلقة بالدجاج �ملجمد 

و�ملربد ت�شمل �ملقطعات و�الح�شاء.

برنامج �شهاد�ت �إمار�تي �الأول �الإ�شالمية �إىل جانب ح�شابات �لتحويل، 
وود�ئع �الأفر�د من بنك �خلليج �الأول. 

وتعليقاً على �خلطوة �لتي �تخذها �لبنك يف جمال �لتمويل �الإ�شالمي 
، قال �أندريه �ل�شايغ، �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �خلليج 
مع  �ملتو�فقة  �مل�شرفية  �خلدمات  قطاع  ي�شهد  �الأول: 
دول��ة  �شعيد  على  ك��ب��ري�  �إق��ب��ااًل  �الإ���ش��الم��ي��ة  �ل�شريعة 
�الإم��ار�ت. وبناًء على �لطلب �ملتز�يد من عمالئنا على 
�ل�شريعة  مع  �ملتو�فقة  �مل�شرفية  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 
كامل ح�ش�س  باال�شتحو�ذ على  قمنا  فقد  �الإ�شالمية، 
�أ�شيل، �الأمر �لذي �شي�شمح لنا بتلبية هذ� �لطلب من 
حمفظتنا  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  يف  �شي�شاهم  و�ل����ذي  ج��ه��ة 
جهة  من  �الإ�شالمية  �مل�شرفية  �ملنتجات  من  �حلالية 

�أخرى. 
و�شيظل هدفنا على �ملدى �ملتو�شط و�لطويل هو تقوية 
ركائز �لتمويل �الإ�شالمي من خالل عمليات �أ�شيل مع 
على  و�ملحفاظة  �لعمالء  خلدمة  �ملتو��شل  �لتطوير 

�لقيم �ملعمول بها يف بنك �خلليج �الأول.  
�أ�شيل  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئا�شة  �لر�شتماين  هنا  �ل�شيدة  و�شتو��شل 
للتمويل �الإ�شالمي ، يف حني مت تعيني جاويد �أف�شل، يف من�شب �لرئي�س 
وباال�شتفادة  قيادتهما  حت��ت  �أ�شيل  �شتوفر  حيث  لل�شركة،  �لتنفيذي 
�ملتو�فقة  �مل�شرفية  و�ملنتجات  �خلدمات  �أف�شل  �مل�شرتكة  خربتهما  من 
�ال�شرت�تيجية  خططها  لتنفيذ  �شت�شعى  كما  �الإ�شالمية،  �ل�شريعة  مع 

للتو�شع و�لتي �شيتم �الإعالن عنها يف �لفرت�ت �لقادمة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ميد�نية  تفتي�شية  ح��م��الت  بالهيئة  �ملقايي�س  �إد�رة  ن��ف��ذت 
�أوز�ن  �شحة  م��ن  للتاأكد  و�مل���ز�رع  �لبيع  منافذ  على  ج��دي��دة 
منتجات  ومطابقة  �لدولة  �أ�شو�ق  يف  و�ملجمد  �مل��ربد  �لدجاج 
�لقيا�شية  و�ملو��شفات  للمعايري  و�مل�شتوردة  �ملحلية  �ل�شركات 

�اللز�مية �المار�تية �ملعتمدة لهذ� �لقطاع. 
وقال �ل�شيد �ملهند�س حممد �حمد �ملال مدير �إد�رة �ملقايي�س 
ب��ي��ان �شحفي  و�مل��ق��اي��ي�����س يف  ل��ل��م��و����ش��ف��ات  �الإم������ار�ت  بهيئة 
هيئة  خطة  �شمن  ج��اءت  �حلمالت  ه��ذه  �أن  �لهيئة  �أ�شدرته 
�الإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س مو��شفات  لتكثيف جهودها 
�الأ�شو�ق  م�شح  خالل  من  �مل�شتهلك  حلماية  �الأ�شو�ق  ملر�قبة 
م�شري� �إىل �أن معظم هذه �حلمالت �لتفتي�شية متت ب�شورة 
�إ�شتجابة  وبع�شها جاء  له  مفاجئة وعدد منها كان خمططا 
�أو�شح �أن هذه �الج��ر�ء�ت جاءت �شمن  ل�شكاوي �لعمالء . و 
بها  تقوم  �لتي  �الأ���ش��و�ق  وم�شح  �لقانونية  �ملقايي�س  ن�شاطات 

و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  يف  �أد�ء  �أف�شل  لتحقيق  �لهيئة 
حددها  �لتي  �لهيئة  عمل  مهام  �شمن  �ملطبقة  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق 
بان�شاء هيئة �الم��ار�ت للمو��شفات   2001 ل�شنة   28 �لقانون �الحت��ادي رقم 
و�ملقايي�س و قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 31 ل�شنة 2006 يف �شاأن �لنظام �لوطني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن بنك �خلليج �الأول، �إحدى �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لر�ئدة يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، عن رفع ح�شته يف ملكية �شركة �أ�شيل 
للتمويل �الإ�شالمي من %40 �إىل %100، وذلك من 

خالل ��شتحو�ذه على كامل ح�ش�س �ل�شركة.
 800 �ملدفوع  مالها  ر�أ���س  يبلغ  �لتي  �ل�شركة  و�شتعمل 
�مل�شرفية  ك�����ذر�ع �خل���دم���ات  �إم����ار�ت����ي،  م��ل��ي��ون دره����م 
ل��ب��ن��ك �خل��ل��ي��ج �الأول وذل�����ك م���ن خ��الل  �ال���ش��الم��ي��ة 
توفريها ملنتجات وخدمات عالية �جل��ودة متو�فقة مع 

�ل�شريعة �الإ�شالمية.
وياأتي هذ� �التفاق �شمن ��شرت�تيجية ��لتو�شع �ملزدوج 
للبنك و�ل��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ح�����ش��ور �ل��ب��ن��ك على 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي ويف ن��ف�����س �ل��وق��ت م��و����ش��ل��ة تطوير 
عمالئه.  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ب��ه��دف  �حل��ال��ي��ة  عملياته 
و�شتقدم �شركة �أ�شيل منتجات �إ�شالمية مبتكرة للعديد 
�ملتو�فقة  باخلدمات  �ملهتمني  و�ل�شركات  �لعمالء  من 

مع �ل�شريعة �الإ�شالمية، حيث ي�شهد �لتمويل �الإ�شالمي �هتماما ومنو� 
متز�يدين �شمن قطاع �خلدمات �مل�شرفية و�ملالية يف �ملنطقة. 

و�شتقدم �أ�شيل جمموعة متكاملة من �حللول �مل�شرفية �الإ�شالمية �لتي 
للم�شاريع  و�الإج��ارة  �ملر�بحة  �لتجارية، منتجات  �الأعمال  ت�شمل متويل 
�ل�شركات،  ود�ئ���ع  �ال�شتثمار،  منتجات  �لتكافل،  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية 
و�ملن�شاآت �لتجارية و�خلدمات �لعقارية، باالإ�شافة �إىل م�شاركتها يف �إد�رة 
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ت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ب��اق �جل����ري ل��ل�����ش��ي��د�ت يف دب��ي 
2013 يوم �لثامن من نوفمرب �لقادم، حتت رعاية 
�آل مكتوم،  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
دبي  م��ن  وب��دع��م  �لوطنية،  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س 
�ل��ر�ئ��دة،  �لعاملية  �ال�شتثمارية  �ملجموعة  �لقاب�شة 
ع��د�ءة  مب�شاركة  م��ي��د�ن  �شباقات  م�شمار  يف  وذل���ك 
�لعاملية  �مل��ر�أة  و�شفرية  و�مل��ار�ث��ون،  �لطويلة  �مل�شافات 
�لكينية  و�لتعليم،  �مل����ر�أة  وح��ق��وق  �ل�����ش��الم  �أج���ل  م��ن 
تيغال لوروب، وجمموعة من �أبرز �لن�شاء �لريا�شيات 
�إيوتون،  ليز�  وقالت  حم��رق.  ر�ح��ة  �ل�شعودية  �أمثال 

يت�شح من  دب��ي:  لل�شيد�ت يف  �جل��ري  �شباق  م��دي��رة 
قائمة �مل�شاركات �ملتمّيزة يف �لدورة �جلديدة من �شباق 
بات  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �ملكانة  دب��ي،  يف  لل�شيد�ت  �جل��ري 
�ل�شباق يحتلها على جدول �أهم �الأحد�ث و�لفعاليات 
�لعد�ء�ت  ال�شتقبال  ونتطلع  �ملنطقة.  يف  �لريا�شية 
�لعامليات و�ل�شخ�شيات �لن�شائية �ملتمّيزة �مل�شاركني يف 
�ل�شباق هذ� �لعام، لي�شكلو� منوذجاً ر�ئد�ً ُيحتذى به 
وم�شدر �إلهام ودعم للم�شاركات �ل� 5000 �مل�شجلني 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �ل�����ش��ب��اق ح��ت��ى �ل��ي��وم .  وب�����دوره ق��ال 
�شيدريك بيتي�س، رئي�س جلنة تعزيز �للياقة �لبدنية 

يف �شركة دبي �لقاب�شة : �إن تقدمي �لدعم و�لت�شجيع 
جزء  ه��و  �شحية  بحياة  للتمتع  �لطموحات  للن�شاء 
رئي�شي من مبادئ دبي �لقاب�شة ، و�لد�فع �لكبري لنا 
جديدة  جو�ئز  فئة  و�إط��الق  لل�شباق  دعمنا  ملو��شلة 
تهدف لتكرمي �أ�شرع �لعد�ء�ت �الإمار�تيات يف �شباقات 
�ل�شحة  ب��اأن  نوؤمن  كلم. ونحن  كلم و10   5 م�شافة 
�لعامة تتحقق من خالل �لتو�زن �ل�شحي، و�لعديد 
من �لريا�شيات �مل�شاركات يف �شباق هذ� �لعام هن �أكرب 
دليل على ذلك بف�شل �إجناز�تهن �ملادية و�الجتماعية 

و�خلريية و�لفكرية .

نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ��شتقبل 
وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع رئي�س �لهيئة 
بن  خالد  �ل�شيخ  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد 
 2014 لل�شيد�ت  �لعربية  �الأن��دي��ة  ل���دورة  �لعليا 
وندى �لنقبي رئي�شة �للجنة �لتنفيذية ومديرة دورة 
�الأندية �لعربية لل�شيد�ت وخالد عبد�هلل �آل ح�شني 
ممثل هيئة �ل�شباب و�لريا�شة بدولة �الإمار�ت ورمي 
جلنة  رئي�شة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  ك��رم  بن 
ت�شتعد القامة  �لتي  �ل��دورة  �فتتاح  �الإت�شال وحفل 
�ملقبل  ف��رب�ي��ر  م��ن   12-2 ب��ني  �لثانية  فعالياتها 
يف  �لقا�شمي  خالد  �ل�شيخ  ونقل  �ل�شارقة.  �إم��ارة  يف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  حتيات  �للقاء  م�شتهل 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى 
ل�����ش��وؤون  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حم��م��د 

�ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة  �الأ�شرة 
�ل���دورة  ال�شت�شافة  �ل�شارقة  ج��اه��زي��ة  و��شتعر�س 
و�لتنظيمية  �الإد�ري���ة  �لنو�حي  جميع  من  �ملرتقبة 
�ىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ل��دورة  �ملخ�ش�شة  و�مل��الع��ب  و�لفنية 
�ل�شلة  ذ�ت  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  ����ش��ت��ع��ر����س 
بالريا�شة �لن�شوية يف �لدولة.  و�أعرب معايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان عن تقديره للدور �لكبري 
�شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم �ل�شارقة �لذي 
حر�س على متهيد �لبنية �لتحتية �ملتينة للريا�شة 
�لن�شوية يف �لدولة.. كما قدم معاليه �شكره لل�شيخة 
جو�هر �لقا�شمي للدور �لالفت �لذي تبذله من �أجل 
دعم ق�شايا �ملر�أة �ملختلفة ومنها �الإهتمام باجلانب 
�ل��ري��ا���ش��ي وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه دور خم��ت��ل��ف �ل��ق��ي��اد�ت 
�الإ�شر�ف  جلنة  ودور  و�ل�شارقة  �لدولة  يف  �لن�شوية 
و�مل��ت��اب��ع��ة و�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة و�ل���ل���ج���ان �ل�����ش��ت 

�لهيئة  دع��م  ع��ن  معاليه  و�أع��ل��ن  ب��ال��دورة  �ملرتبطة 
للدورة  �لكامل  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
�لعقبات  وتذليل جميع  �ملختلفة  وتلبية متطلباتها 
باإتاحة كل �الإمكانيات �ملمكنة لتظهر ب�شكل ين�شجم 
مع طموحات وتوجهات �لدولة بقيادة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل ومكانتها �حلالية �ملتميزة. و قال معايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان �إن �لتطور �لذي ت�شهده 
ور�ءه جهود عظيمة  تقف  كافة  �ملجاالت  �لدولة يف 
ت�شتمد نهجها يف �شوء توجيهات قادتنا رعاهم �هلل 
وقد �شعدنا باجلهود �ملبذولة �لتي يقوم بها �ل�شيخ 
خالد �لقا�شمي و�لقياد�ت �الأخرى يف �ل�شارقة وهم 
�الأندية  ل��دورة  �لثانية  �لن�شخة  الإط��الق  ي�شتعدون 
لرعاية  �لعامة  و�لهيئة   2014 لل�شيد�ت  �لعربية 
لدعم  �مكاناتها  ك��اف��ة  ت�شخر  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�شباب 
�ل��دول��ة يف رع��اي��ة و�الإرت��ق��اء  �ل���دورة تعزيز� جلهود 

مكانة  دع��م  م��ع  ين�شجم  ومب��ا  �لن�شوية  بالريا�شة 
�ملختلفة. ومن جانبه قال  �مل��ر�أة وحتقيق تطلعاتها 
رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �ل�شيخ خالد 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل�����دورة �الأن���دي���ة �ل��ع��رب��ي��ة 
��شتعد�د  عن  �أعلن  �أن  ي�شعدين   :2014 لل�شيد�ت 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ت��ام الن��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات دورة �الأن��دي��ة 
�لعربية لل�شيد�ت ويطيب يل تثمني �حلفاوة �ملتميزة 
و�لدعم �لالحمدود من قبل قادتنا رعاهم �هلل كما 
نثمن كثري� حر�س معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
على دعم �ل��دورة لت�شب جميع �جلهود �ملتكاتفة يف 
خدمة بناء دولتنا ومتيز مكانتها على �ل�شعد كافة. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ن����دى �ل��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����ش��ة �ل��ل��ج��ن��ة 
لل�شيد�ت  �لعربية  �الأندية  دورة  ومديرة  �لتنفيذية 
�أ�شا�شا  �أن تكون  �إىل  �ل��دورة  نتطلع من خ��الل ه��ذه 
عامليا  �ملناف�شة  �إىل  �لعربيات  بالريا�شيات  للو�شول 
ب��االأن��دي��ة  خا�شة  ن�شائية  دورة  �أول  ب��اأن��ه��ا  ال�شيما 

�الرت��ق��اء  وت��ل��ب��ي ط��م��وح��ن��ا جميعا يف  وب��ال�����ش��ي��د�ت 
بريا�شة �ملر�أة يف �المار�ت و�لوطن �لعربي وتطوير 
يف  �لن�شوية  للريا�شة  �ملخ�ش�شة  �لريا�شية  �ملن�شاآت 
�الإمار�ت و�ل�شارقة وال�شك �أن مثل هذه �لطموحات 
مل تكن لتتحقق لوال هذ� �لدعم �لالحمدود �لذي 
ثماره  �شيوؤتي  و�ل���ذي  دولتنا  يف  �لريا�شة  ب��ه  تنعم 
دورة  ت��ق��ام  �أن  وت��ق��رر  �مل�شتقبل.  يف  متميز  ب�شكل 
�أربع  �الأندية �لعربية لل�شيد�ت كل �شنتني بدالأ من 
�ل�شارقة  يف  �ل��ق��ادم��ة  �ل���دورة  فعاليات  نقل  �شنو�ت 
ل��ل��ع��ام 2014 ع��ل��ى �ل���ه���و�ء م��ب��ا���ش��رة ك��م��ا ت��اأك��دت 
دول عربية  �أرب����ع  م��ن  ن�شوية  ف���رق  �أرب����ع  م�����ش��ارك��ة 
هي  �لعاب  بخم�س  �شت�شارك  �لتي  فل�شطني   : وه��ي 
ك��رة �ل�شلة و�ل��ط��ائ��رة و�ل��ط��اول��ة و�مل��ب��ارزة و�ل��ع��اب 
�لقوى و�شلطة عمان �لتي �شت�شارك باأربع �ألعاب هي 
�ل�شلة و�لطائرة و�لرماية و�لعاب �لقوى و�ل�شود�ن 
�لذي �شت�شارك بلعبة �لقو�س و�ل�شهم و�الأردن �لتي 

�شت�شارك بلعبة كرة �ل�شلة. جدير بالذكر �أن جلنة 
�لعربية  �الأندية  بدورة  و�ملتابعة �خلا�شة  �الإ�شر�ف 
مقر  يف  موؤخر�  �إجتماعها  عقدت  لل�شيد�ت  �لثانية 
حممد  ب��ن��ت  ج���و�ه���ر  لل�شيخة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب 
حياة  �ل�شيخة  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  بح�شور  �لقا�شمي 
�د�رة  جمل�س  ع�شو  خليفة  �آل  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن��ت 
�مل���ر�أة  جل��ن��ة  رئي�شة  �لبحرينية  �الومل��ب��ي��ة  �للجنة 
و�ل�شيخ  و�ملتابعة  �الإ�شر�ف  رئي�شة جلنة  و�لريا�شة 
خالد بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س �للجنة 
�ملنظمة �لعليا للدورة وندى �لنقبي رئي�شة �للجنة 
�شبيح  وحممد  �لعربية  �ل���دورة  مدير  �لتنفيذية 
�ل�شباب  وزر�ء  ملجل�س  �لفنية  �الأم��ان��ة  ممثل  ع��زت 
�الإ���ش��ت��ع��د�د�ت  خالله  ناق�شو�  �ل��ع��رب..  و�لريا�شة 
�ل�شارقة  وجاهزية  �ملختلفة  و�ل��ت��ط��ور�ت  �جل��اري��ة 
�أف�شل  على  م��وع��ده��ا  يف  �لبطولة  الإق��ام��ة  �ل��ت��ام��ة 

�شورة.

وفاة ت�شارمان اأحد اأ�شاطري ال�شلة �شباق اجلري لل�شيدات يف دبي 2013 يحت�شن نخبة من العداءات العامليات

نهيان بن مبارك يثمن دور ال�شارقة يف تطوير الريا�شة الن�شوية املحلية والعربية

�مل��ق��ام��ة على  �ل���ف���ان زوون  ����ش��ت��ق��ب��ل��ت م��ن��ط��ق��ة  
ك��ورن��ي�����س �ب��وظ��ب��ي، و�ل���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا جمموعة 
ك��رة  وع�����ش��اق  للم�شجعني  و�ملخ�ش�شة  �ب��وظ��ب��ي 
للنا�شئني   �ل���ع���امل  ك���اأ����س  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �ل���ق���دم 
م��د�ر  وع��ل��ى  �نطالقها  منذ    2013 �الم����ار�ت 
35،261 �لف ز�ئر من خمتلف �لفئات  �يام   9
�ل��ع��م��ري��ة ) رج���ال ، ���ش��ي��د�ت ، �ط���ف���ال(، لرت�شم 
ل��وح��ة جميلة ع��ن �ل��ت��ف��اع��ل �الج��ت��م��اع��ي �ل��ذي 

تعي�شه �بوظبي على �يقاع �حلدث �لعاملي .
وقامت جمموعة �بوظبي بن�شب بو�بة �الح�شاء 
و�د�رة  �بوظبي  بلدية  مع  بالتن�شيق  �اللكرتوين 

�ل��ك��ورن��ي�����س ع��ن��د م��دخ��ل منطقة  �ل�����ش��و�ط��ئ يف 
�مل�شجعني ، الحت�شاب �لزو�ر و�مل�شاركني بفعاليات 
تف�شيلي  ب�شكل  ي�شنف  دق��ي��ق  ب�شكل  �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�������زو�ر ، ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد �ل����رج����ال �ل���ز�ئ���ري���ن 
ع��دد  و���ش��ل  ف��ي��م��ا   ، �ل���ف   16،390 للمنطقة 
يوؤكد  مما  �ل��ف،   18،871 و�الط��ف��ال  �ل�شيد�ت 
ت�شجله  �لذي  �لكبري  �القبال �جلماهريي  حجم 
منطقة �مل�شجعني منذ �ن فتحت �بو�ها حتى يوم 

�م�س �الول .
بال�شر�كة  تقام  �لتي  �مل�شجعني  منطقة  وجذبت 
�ب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  لل�شياحة  �ب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  م��ع 

ل��ل��م��ط��ار�ت وك���ي���ا، ب��ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا �ال���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة 
و�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل��ت��ي مت��ت��د ح��ت��ى 8 
، �الن���ظ���ار وخ��ط��ف��ت �الب�����ش��ار   2013 ن��وف��م��رب 
ملجتمع  �ل��ك��روي  �ل�شغف  على  �ل�����ش��وء  و�شلطت 
�بوظبي وتفاعله �لكبري بالكرنفال �لكروي، حيث 
يوميا  للجميع  �بو�بها  �مل�شجعني  منطقة  تفتح 
من �ل�شاعة �لر�بعة ع�شر� ومتتد فعالياتها حتى 
�ل�شاعة 11 م�شاء ، با�شتثناء �خلمي�س و�جلمعة 
متتد عرو�شها حتى �ل�شاعة 12 ليال ،و�شت�شتمر 
من  �لثامن  حتى  �ملو�عيد  بهذه  بالعمل  �ملنطقة 

نوفمرب �ملقبل.

�لعا�شمة  وزو�ر  و�ل�شياح  �ملجتمع  �بناء  وتفاعل 
�حتفاال  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ملنطقة  بفعاليات  �ب��وظ��ب��ي 
ب��ال��ك��رن��ف��ال �ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �ر�����س دول����ة �الم����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ، و����ش���ارك �جل��م��ي��ع �ي�����ش��ا يف 
�لتذكارية  �ل�شور  و�لتقاط   ، �ملنوعة  �لعرو�س 
م���ع �ل���ك���اأ����س �ل��ر���ش��م��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة ، و�ل���ف���ق���ر�ت 
�ال�شتعر��شية بفنون �ملهار�ت �لكروية، و�مل�شاركة 
�لذي  �لعائلية  �لكروية  �الن�شطة  ملعب  يف  بقوة 
�تاح �لفر�شة لل�شغار باللعب �ىل جانب عو�ئلهم 
�ن�شم  ،كما  �حل��دث  بفرحة  و�مل�شاركة  و��شرهم 
�ىل  زوون  �ل��ف��ان  منطقة  بفعاليات  �مل�����ش��ارك��ون 

�ملتنوعة  و�الن�شطة  �ملهار�ت  �ختبار  �لعاب  قائمة 
وم�شابقات �جلو�ئز ، كما �شارك �جلمهور متعتهم 
وتفاعلهم بفعاليات وعرو�س منطقة �جلماهري 

تعويذة �لبطولة  �شقر�ن .
و قدمت �شركة كيا �ي�شا فعاليات ت�شديد ركالت 
�لرتجيح و��شتعر��س الآخر موديالت �شيار�تها ، 
يف حني �شهدت �لعرو�س �الخرى مثل �للعب يف 
�لبالي �شتي�شن و�لقبة �لكروية يف �ملنطقة، تفاعال 
غري م�شبوق ، ال�شيما من �ل�شغار �لذين عربو� 
عن حبهم �لكبري ملثل هذه �ملبادر�ت �لر�ئعة كما 
�شهدت �خليمة �لرت�ثية لهيئة �بوظبي لل�شياحة 

و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل����رت�ث يف �ملنطقة �ق��ب��اال ر�ئ���ع من 
�لرت�ثية  �لفقر�ت  ملتابعة  و�ل��زو�ر  �ل�شياح  جانب 
و�الطالع على تر�ث دولة �المار�ت �لعريق ،حيث 
و�خلط  و�حلنة  �لعربي  �ل�شقر  �خليمة  قدمت 
�لعربي باال�شافة �ىل �الكالت و�ل�شيافة �لعربية 
و�شهدت �ي�شا منطقة �لفان زوون تقدمي تذ�كر 
مباريات كاأ�س �لعامل للنا�شئني �المار�ت 2013  
لزو�رها و�ال�شتمتاع باحلدث �لكروي من خالل 
باأن�شطة  �لتفاعل  �و عن طريق  �ملباريات  ح�شور 
وفعاليات �ملنطقة �لتي �لهبت حما�س �جلماهري 

وعك�شت مدى �لتفاعل بانعقاد �حلدث .

�أ���ش��اد حممد ع��ب��د�هلل ب��ن ه���ز�م �ل��ظ��اه��ري مدير 
جمموعة �لعني باجلهد �لكبري و�لعطاء �ملتو��شل 
�لذي ��شطلعت به جميع وحد�ت �لعمل يف جلنة 
جم��م��وع��ة �ل��ع��ني م�����ش��ري�ً يف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه �إىل 
�الرت���ي���اح �ل���ذي �أب����د�ه م�����ش��وؤول��و �الحت����اد �ل���دويل 
�ملتميز  بالتنظيم  وق��ن��اع��ت��ه��م  فيفا  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
�ل�����ذي مل�����ش��وه يف جم��م��وع��ة �ل���ع���ني و�أث����ن����و� على 
وما  �للجنة  وف��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  و�لت�شهيالت  �جل��ه��ود 
ت��و�ج��دت  �ل��ت��ي  �ملنتخبات  لبعثات  ت��وف��ره��ا  ز�ل���ت 
�شتاد خليفة  �لتي ي�شهدها  �ملباريات  للم�شاركة يف 
بن ز�يد بنادي �لعني من حيث توفري �ملو��شالت 
و�جل����و�ن����ب �الأم���ن���ي���ة و�خل����دم����ات �ل��ط��ب��ي��ة وم��ا 
وخدمات  و�لت�شويق  �لربوتوكول  وح��د�ت  تقدمه 
من  �مل��ب��اري��ات  مللعب  �ل��ر�ئ��ع  و�الإع�����د�د  �ملنتخبات 

يح�شل  �ل��ت��ي  و�لت�شهيالت  �مل��الع��ب  وح���دة  ق��ب��ل 
�ملركز  يف  �شو�ء  و�الإع��الم��ي��ون  �ل�شحفيون  عليها 
�الإعالمي �أو من�شة جلو�شهم �أو خالل �ملوؤمتر�ت 
�لثناء  �ل�شحفية للمدربني وهو ما قوبل بكلمات 
�لتي لعبت مبارياتها بالعني  �ملنتخبات  �أفر�د  من 
�أن  و�أو�شح حممد بن ه��ز�م  �لتمهيدي.  �ل��دور  يف 
�أي�شاً  �أثنى  قد  �لعني  مبدينة  �ملتو�جد  فيفا  وفد 
�شهدته  �ل��ذي  �لكبري  �جلماهريي  �حل�شور  على 
�أن ع��دد  �إىل  �مل��ا���ش��ي��ة م�����ش��ري�ً  �ل��ث��الث م��ب��اري��ات 
�الأول  �أم�س  و�لنم�شا  �إي���ر�ن  م��ب��ار�ة  يف  �مل�شجعني 
قد و�شل �إىل 8200 فرد�ً ومن �ملتوقع �أن يرتفع 
�ل��ع��دد ك��ث��ري�ً خ��الل �مل��ب��ار�ة �مل�شريية �ل��ت��ي تقام 
�أن  بعد غ��ٍد بني منتخبي نيجرييا و�إي���ر�ن. و�أك��د 
�لفيفا  موقع  �متدحه  قد  �جلماهريي  �حل�شور 

�لعني قد بذلت  �للجان يف جمموعة  �إن  م�شيفاً: 
ج���ه���ود�ً ج��ب��ارة م��ن �أج����ل �حل�����ش��ور �جل��م��اه��ريي 
�جلماهري  دع���وة  م�شئولية  عاتقها  على  و�أخ���ذت 
وت�شهيل ح�شورها �إىل �شتاد خليفة بن ز�يد وذلك 
بالتو��شل مع �جلاليات �ملختلفة �ملقيمة يف مدينة 
�ل��ع��ني و�ل���زي���ار�ت �مل��ت��ك��ررة ل��ل��دو�ئ��ر و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�ملد�ر�س  �لتجارية  و�ملر�كز  و�خلا�شة  �حلكومية 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة وق����د ���ش��اع��د ك���ل ذل����ك يف 
�إقامة  من  بالرغم  �لكبري  �جلماهريي  �حل�شور 
�أي���ام  �ل��ع��رب��ي يف  ب��ع�����س م��ب��اري��ات دوري �خل��ل��ي��ج 

مباريات مونديال �لنا�شئني .
ن��خ��ري�ت  ب��ن  وت��وج��ي��ه��ات ح��م��د  �إن متابعة  وق���ال 
�ل���ع���ام���ري رئ��ي�����س جم��م��وع��ة �ل��ع��ني �إىل روؤ����ش���اء 
وح������د�ت جم��م��وع��ة �ل���ع���ني وم��ت��اب��ع��ت��ه �مل�����ش��ت��م��رة 

وخطة  ��شرت�تيجية  وتنفيذ  �ليومية  ل��الأع��م��ال 
م��ن �جلميع  م��ن جهود  يتم  وم��ا  �مل��ع��امل  و��شحة 
و�لتعا�شد كفريق عمل و�حد قد �أو�شل جمموعة 
�أن عمل  �ب��ن ه���ز�م  �إىل ه��ذ� �لنجاح وذك���ر  �ل��ع��ني 
�لوفود  �إقامة  �شو�ء من مقر  �لوحد�ت ال يتوقف 
�أو مالعب �لتدريبات، و�أن  و�ملنتخبات يف �لفنادق 
هذ� �لعمل �شوف ي�شتمر بنف�س �لوترية طو�ل �أيام 
على  تعلقه  ويف  �لنجاح.  قمة  بلوغ  حتى  �لبطولة 
�إ���ش��ادة �الحت���اد �ل���دويل فيفا ق��ال �ب��ن ه���ز�م : �إن 
�لنجاح �حلقيقي هو جناح لدولة �الإمار�ت ونحن 
يف جمموعة �لعني جزء من هذ� �لنجاح ويف ختام 
�إىل  �شكره  �لعني  جمموعة  مدير  وجه  ت�شريحه 
بذل  يف  ب��اال���ش��ت��م��ر�ري��ة  وطالبهم  �ل��ل��ج��ان  جميع 

�أق�شى �جلهود للخروج بتنظيم مميز.

جت�����ري د�ئ��������رة �ل���ن���ق���ل يف �أب����وظ����ب����ي ك��اف��ة 
�حتياجات  لتلبية  �مل��ط��ل��وب��ة  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت 
�ل��ن��ق��ل �خل��ا���ش��ة ب�����ش��ب��اق��ات ج��ائ��زة �الحت���اد 
ل���ل���ط���ري�ن �ل����ك����ربى ل���ل���ف���ورم���وال 1 �ل��ت��ي 
�أبوظبي  يف  يا�س  مر�شى  حلبة  ت�شت�شيفها 
�ملقبل.  1-3 نوفمرب  �لفرتة ما بني  خالل 
ت�شمل  �ال�شتعد�د�ت  �أن  �ل��د�ئ��رة  و�أو�شحت 
�جل��م��ه��ور  ل��ن��ق��ل  ح��اف��ل��ة   125 تخ�شي�س 
جم��ان��ا م���ن خ���الل �إب�����ر�ز ت���ذك���رة ف��ورم��وال 
�أماكن  م��ن  ذل��ك  تثبت  م�شتند�ت  �أي��ة  �أو   1
و�شو�حيها  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�شمة  يف  خمتلفة 
�لتام مع خمتلف �جلهات خا�شة  و�لتن�شيق 
للوقوف  ظبي  �أب��و  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 

بدقة على خطة �لنقل �لتي �أعدتها �لد�ئرة 
خالل �أيام �ل�شباق و�لتعرف على �آلية عملها 
م�شار�ت  وتخ�شي�س  و�مل�����ش��وؤول��ي��ات  و�مل��ه��ام 
�لنقل  د�ئ��رة  حلافالت  يا�س  جزيرة  يف  نقل 
و�لتقاطعات  �مل��رور  �إ���ش��ار�ت  بعمل  و�لتحكم 
حافالت  �إىل  �الأول��وي��ة  ملنح  يا�س  جزيرة  يف 
�ل��ن��ق��ل �ل���ع���ام �ل���ت���ي ت�����ش��غ��ل��ه��ا د�ئ�����رة �ل��ن��ق��ل 
وحت���دي���ث �ل���ل���وح���ات �الإر�����ش����ادي����ة �خل��ا���ش��ة 
باحلدث بالتن�شيق مع خمتلف �للجان وعن 
طريق خدمة �لعمالء باالإ�شافة �إىل توفري 
فريق من �ملتطوعني خلدمة حركة �الأفر�د 
من ذوي �الحتياجات �خلا�شة بالتعاون مع 
برنامج تكاتف لل�شباب وتعزيز ح�شور فريق 

�لطرق. كما  كافة مناطق  �الأمني يف  �لعمل 
تت�شمن  متكاملة  �لنقل خطة  د�ئ��رة  �أع��دت 
تغيري بع�س م�شار�ت �حلافالت وتخ�شي�س 
ب��ال��ق��رب من  �ل�����ش��ه��ام��ة  م��دي��ن��ة  منطقة يف 
مركز ت�شوق دير فيلدز و�لتي �شيتوفر فيها 
خدمة �شف وتنقل لت�شهيل و�شول �أ�شحاب 
�مل��رك��ب��ات و�جل��م��ه��ور �ل��ق��ادم��ني م��ن �إم����ارة 
ومتكينهم  �ل�شمالية  و�الإم������ار�ت  �أب��وظ��ب��ي 
�حل��اف��الت  و����ش��ت��خ��د�م  �شيار�تهم  �شف  م��ن 
حلبة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
مر�شى يا�س. وت�شمل �خلطوط �لتي �شتقوم 
�إىل  ظبي  �أب���و  مدينة  م��ن  �جل��م��اه��ري  بنقل 
ج��زي��رة ي��ا���س ك��ال م��ن خ��دم��ة رقم:170- 

 -201  -200  -195  -190  -180
حيث   304-302-300  -203  -202
ب��دء�  ت�شري ه��ذه �حل��اف��الت رح��الت يومية 
�حلادية  وحتى  �شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من 
ع�شرة ليال. ولت�شهيل و�شول �جلمهور �إىل 
�ملعلومات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  و�حل�����ش��ول  �لفعالية 
د�ئ��رة  �أطلقت  �حل��اف��الت  بخدمات  �ملتعلقة 
و�ل��ذي  دي  �ي��ه  با�س  تطبيقا جديد�  �لنقل 
ويتيح  �لذكية  �لهو�تف  على  حتميله  ميكن 
للم�شتخدمني  حتميله  عند  �لتطبيق  ه��ذ� 
تتعلق  خمتلفة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�إىل حلبة مر�شى  بخدمة وم�شار �حلافالت 

يا�س.

تقام بتنظيم جمموعة اأبوظبي 

منطقة امل�شجعني لكاأ�ش العامل للنا�شئني ت�شتقطب35,261 األف زائر من الكبار وال�شغار بت�شعة اأيام 

اأكد موا�صلة اجلهود لبلوغ قمة النجاح

حممد بن هزام : اإ�شادة الفيفا مبجموعة العني جاءت بجهود وحدات العمل 

الفهد يحتفظ برئا�شة الحتاد الآ�شيوي لكرة اليد دائرة النقل ت�شتعد لنقل جماهري �شباقات جائرة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 1 
�ال�شيوي  �الحت���اد  برئا�شة  �لفهد  �ح��م��د  �ل�شيخ  �حتفظ 
�قيمت  �لتي  �لعمومية  �جلمعية  بعد  بالتزكية  �ليد  لكرة 
يف �لدوحة وف�شال عن �الحتاد �ال�شيوي لكرة �ليد، ي�شغل 
�لفهد منا�شب ريا�شية مهمة منها رئا�شة �ملجل�س �الوملبي 
�ال�شيوي، و�حتاد �للجان �الوملبية �لوطنية )�نوك(، وجلنة 
�الومل��ب��ي��ة  �للجنة  �ن���ه ع�شو يف  ك��م��ا  �الومل���ب���ي،  �ل��ت�����ش��ام��ن 
�ال�شيوي،  ل��الحت��اد  �لعمومية  �جلمعية  ح�شر  �ل��دول��ي��ة. 
للعبة،  �ل���دويل  �الحت���اد  رئي�س  م�شطفي،  ح�شن  �مل�شري 
�لعا�شمة  وغ���د� يف  �ل��ي��وم  �ج��ت��م��اع��ه  �الخ���ري  يعقد  ح��ي��ث 
�حمد  �لقطري  �الحت��اد  رئي�س  و�نتخب  بالذ�ت  �لقطرية 
�ل�شعبي و�ل�شعودي عبد �لرحمن �حلاليف نائبني للرئي�س، 
يو�شيد�  �لياباين  هما  ��شيا  �شرق  م��ن  نائبني  ع��ن  ف�شال 
�لعماين  فهم:  �الع�شاء  �م��ا  وي  مينغ  و�ل�شيني  و�تنابي 
�مني �لربو�ين و�لبحريني علي ��شحاقي و�المار�تي �شامي 

و�لتايالندي  كيم  �شو  ج��ني  �جلنوبي  و�ل��ك��وري  �لنعيمي 
�شوبات كورنان و�لكازخ�شتانية جولنار تورليكانوفا.

وتطرق �لفهد �ىل �لتطور �لذي عرفته كرة �ليد �الآ�شيوية 
يف �العو�م �الأخرية و�ىل �لعدد �لكبري من �لبطوالت �لتي 
�ل��ع��م��ل على  �ن  �ىل  م�����ش��ري�   ، �ال���ش��ي��وي  �الحت����اد  ينظمها 

م�شتوى �الحتاد يتم ب�شورة مثالية .
ب�شورة  يتم  �الحت��اد  م�شتوى  على  �لعمل  �أن  �لفهد  و�أك��د 
على  �ملو��شلة  تتم  �أن  ويجب  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  يف  مثالية 
رئي�س  �ب��دى  جهته،  ومن  �لقادمة  �ملو��شم  يف  �لنهج  نف�س 
�لكبري  للعمل  �رتياحه  م�شطفى  ح�شن  �ل���دويل  �الحت���اد 
�ملنجز على م�شتوى �لقارة �الآ�شيوية بف�شل �لعمل �لد�ئم 
الحتاد �للعبة ، م�شيفا نحن على ��شتعد�د ملو��شلة �لعمل 
م��ع��ك��م يف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل وج���اه���زون ل��ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��دة �ل��ت��ي 

تريدونها .

تويف بيل ت�شارمان �لذي يعترب �حد ��شاطري دوري كرة �ل�شلة 
�المريكي للمحرتفني بعد �ن �رتبط ��شمه بالفريقني �الكرث 
تتويجا باللقب، �ي بو�شطن �شلتيك�س ولو�س �جنلي�س ليكرز، 
وذلك عن 87 عاما بح�شب ما �علن �الخري. وذكر ليكرز �ن 
ت�شارمان �لذي ��شرف عليه بني 1971 و1976 وقاده �ىل 
لقب دوري �ملحرتفني عام 1972 �ي بعد عام على تتويجه 
م��ع دوري  �الم��ريك��ي��ة )مت دجم��ه��ا  �ل�شلة  ك��رة  ر�ب��ط��ة  بلقب 
يف  منزله  يف  ت��ويف  �شتارز،  يوتا  مع   )1976 ع��ام  �ملحرتفني 
تعر�س  �ن  بعد  �جنلي�س(  ل��و���س  )���ش��و�ح��ي  بيت�س  ري��دون��دو 
الزم���ة قلبية �ال���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي. وب���رز ت�����ش��ارم��ان ك��الع��ب يف 
�شفوف بو�شطن �شلتيك�س �لذي د�فع عن �لو�نه ك�شانع �لعاب 
�ملحرتفني  دوري  بلقب  م��ع��ه  وت���وج  و1961   1951 ب��ني 

بد�أ  بانه  علما  و1961،   1959 وب��ني   1957 م��ر�ت يف   4
و�درج  م�شو�ره �الحرت�يف مع و��شنطن كابيتولز عام 1950. 
1976، ثم  ع��ام  ك��الع��ب  �مل�شاهري  ق��اع��ة  ت�����ش��ارم��ان يف  ����ش��م 
�ىل  بالتايل  لين�شم   ،2004 عام  كمدرب  �ي�شا  �ل�شرف  نال 
�لتكرمي  �جن��از  �ىل  �شبقاه  �للذين  ويلكنز  وليني  وودن  جون 
يف �ل��ف��ئ��ت��ني. وب����د�أ ت�����ش��ارم��ان م�����ش��ريت��ه �ل��ت��دري��ب��ي��ة م��ع �شان 
فر�ن�شي�شكو ووريرز عام 1966 قبل �ن ينتقل �ىل ر�بطة كرة 
�ل�شلة �المريكية �ي بي �ي عام 1968 حيث توج باللقب مع 
1971، ثم عاد �ىل دوري �ملحرتفني ليقود  يوتا �شتارز عام 
�ل��ل��دود  غ��رمي��ه  ح�شاب  على   1972 ع��ام  �للقب  �ىل  ليكرز 
نيويورك نيك�س بقيادة جريي و�شت وويلت ت�شامربالين وبات 

ر�يلي.
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برعاية ودعم ماجد بن حممد

بطولة دبي الثانية للياقة البدنية ملواطنات الدولة تنطلق اليوم مب�شاركة وا�شعة

مواجهة مرتقبة يف ثمن النهائي ملونديال النا�صئني يوم الثالثاء 

اإيران واملك�شيك يف الدور الثاين للمونديال بفوزهما على النم�شا وال�شويد
املجموعة الأوىل: الربازيل حتّلق خارج ال�شرب

حت��ت رع��اي��ة وب��دع��م م��ن �شمو �ل�شيخ 
ماجد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�س 
ت���ن���ط���ل���ق �ل�����ي�����وم �الأح���������د م��ن��اف�����ش��ات 
�لبدنية  للياقة  �لثانية  دب��ي  بطولة 
ل��ل��م��و�ط��ن��ات ، و�ل���ت���ي ت��ع��د �ل��ب��ط��ول��ة 
�الأ�شخم من نوعها �ملوجهة ملو�طنات 
�شموه  ملبادر�ت  تو��شال  �لدولة وذلك 
�لهادفة لن�شر وتعميم �أهمية ممار�شة 
�ل��ن�����ش��اط �ل���ري���ا����ش���ي و�ل����ب����دين بني 
م��ن �جلن�شني،  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
�ملجتمع  ق����در�ت  ب��ت��ع��زي��ز  و�مل�����ش��اه��م��ة 
ملو�كبة عجلة �لتنمية و�لتطور �لد�ئم 

لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�أك������دت ف���اخ���رة ب���ن ح���ي���در، �مل�����ش��رف��ة 
�لعامة للبطولة، �أن �ملناف�شات �شت�شهد 
للت�شهيالت  ن��ظ��ر�  و����ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ة 
و�خل����دم����ات �ل���ر�ق���ي���ة �ل���ت���ي وف��رت��ه��ا 
�للجنة �ملنظمة للم�شاركات، من حيث 
م���ر�ع���اة �خل�����ش��و���ش��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ات، 
ريا�شية  �شاالت  يف  �ملناف�شات  و�إقامة 
ونادي  لل�شيد�ت  زعبيل  بنادي  مغلقة 
�لعليا  �لتقنية  وكلية  لل�شيد�ت  دب��ي 
للطالبات يف دبي، �إىل جانب �جلو�ئز 
�ل��ن��وع  ل��ه��ذ�  ن�شبيا  �ل�شخمة  �مل��ال��ي��ة 
�لدولة  م�شتوى  على  �ل��ب��ط��والت  م��ن 
و�ملنطقة عموما و�لتي تبلغ ما يقارب 

من ن�شف مليون درهم �إمار�تي.
وق����ال����ت ه����ا ه����ي �ل���ب���ن���ت �الإم����ار�ت����ي����ة 
�لثاين  للعام  ذهبية  بفر�شة  حتظى 
على �لتو�يل برعاية كرمية من �شمو 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ ماجد بن حممد 
و  �لريا�شية  جد�رتها  لتثبت  مكتوم، 
��شتحقاقها للفوز بلقب �الأكرث لياقة، 
�إقبااًل كبري�ً يفوق م�شاركات  و نتوقع 
�لعام �ملن�شرم �لذي جرت فيه �لن�شخة 
ملا  �ل��دول��ة  مو�طنات  لبطولة  �الأوىل 
مل�شناه من �هتمامهن باحلدث �لفريد 
م���ن ن��وع��ه و �إ����ش���ر�ره���ن ع��ل��ى ت��ك��ر�ر 
تطوير  �إىل  م��ن��ه��ن  ���ش��ع��ي��اً  �مل���ح���اوالت 

م�����ش��ت��وى �ل��ل��ي��اق��ة �ل�����ش��خ�����ش��ي على 
مدى �أيام �لبطولة لي�شلن �إىل �أزمنة 

قيا�شية فاقت كل �لتوقعات . 
و�أ����ش���اف���ت �جل���دي���ر ب���امل���الح���ظ���ة، �أن 
مت��اري��ن ه��ذ� �ل��ع��ام �م��ت��ازت بالتنويع 
مع �حلر�س على مترين كافة �أع�شاء 
�ملر�شومة  �خلطة  مع  متا�شياً  �جل�شم 
لزيادة م�شتوى �لتحدي �لبدين عاماً 
ب�����ش��ك��ل م���درو����س و منظم.  ب��ع��د ع���ام 
�أو�شي �لر�غبات بامل�شاركة بعدم  لهذ� 
يف  �الأوىل  حماولتهن  �أد�ء  يف  �ل���رتدد 
عن  �لنظر  بغ�س  ممكن  وق��ت  �أ���ش��رع 
و  �ل��ب��دن��ي��ة �حل���ايل  �ل��ل��ي��اق��ة  م�شتوى 
�لفعلي  �مل�شتوى  على  للتعرف  ذل��ك 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة و �ل����وق����وف ع��ل��ى ن��ق��اط 
�ل�شعف لديها لتتدرب عليها بال�شكل 
�مل��ط��ل��وب ث���م ت���ع���اود �مل���ح���اول���ة ���ش��ع��ي��اً 

للو�شول للقب �الأكرث لياقة .
�لبطولة  حلكمات  بالن�شبة  وختمت 
�لعنا�شر  �أك��ف��اأ  �خ��ت��ي��ار  على  حر�شنا 
�مل���و�ط���ن���ة �ل��ت��ي خ�����ش��ع��ت الخ��ت��ب��ار�ت 
حت��ك��ي��م��ي��ة م���ت���ع���ددة ب���ع���د �ل���ت���دري���ب 
على  ح��ا���ش��الت  جميعهن  و  �مل��ك��ث��ف. 
�ملقرر  . وم��ن  ���ش��ه��اد�ت حتكيم دول��ي��ة 
�ل��ب��ط��ول��ة ملا  ت��ت��و����ش��ل م��ن��اف�����ش��ات  �أن 
ي���ق���ارب م���ن ���ش��ه��ر ك���ام���ل ح��ي��ث ت��ق��ام 
نوفمرب   24 يف  �خلهتامية  �ملناف�شات 
�لتي  �ملالية  �جل��و�ئ��ز  �أن  علما  �ملقبل، 
على  ج��اءت  �ملنظمة،  �للجنة  ر�شدتها 
�لنحو �لتايل: حت�شل �لفائزة باملركز 
و�شاعة  دره��م  �أل��ف   100 على  �الأول 
ق��ي��م��ة، �مل��رك��ز �ل��ث��اين ع��ل��ى 50 �أل��ف 
درهم و�شاعة قيمة، �ملركز �لثالث على 
�ملركز  قيمة،  و�شاعة  دره��م  �أل��ف   40
�أل��ف،   20 �أل��ف، �خلام�س   30 �لر�بع 
�آالف،   9 �ل�شابع  �آالف،   10 �ل�شاد�س 
�آالف،   7 �ل��ت��ا���ش��ع  �آالف،   8 �ل��ث��ام��ن 
 5 ع�����ش��ر  �حل�����ادي  �آالف،   6 �ل��ع��ا���ش��ر 
تنال كل م�شاركة حا�شلة  فيما  �آالف، 
 50 �إىل   12 �مل���ر�ك���ز م��ن  �أح����د  ع��ل��ى 

�آالف دره�����م. و���ش��ت��ق��ام   4 ع��ل��ى م��ب��ل��غ 
من  وطنية  ك��و�در  باإ�شر�ف  �ملناف�شات 
�ل�������ش���ي���د�ت، ح��ي��ث مت ت��ع��ي��ني ف��اخ��رة 
جانب  �إىل  ع��ام��ة،  م�شرفة  ح��ي��در  ب��ن 
مو�طنات  م��ن  وحمكمات  فني  طاقم 
ميكن  �لتي  �ملناف�شات  الإد�رة  �ل��دول��ة 
��شتمار�ت خا�شة  �لت�شجيل فيها عرب 
متوفرة باأماكن �إقامة �لبطولة، حيث 
ت�شتقبل �شالتي نادي زعبيل لل�شيد�ت 
�أع�شاء �لناديني  ونادي دبي لل�شيد�ت 
للمرة  �مل�شاركة  ر�شوم  ب��اأن  علما  فقط 
ب��ي��ن��م��ا  80 دره�������م،  ت��ب��ل��غ  �ل�����و�ح�����دة 
�لعليا  �لتقنية  كلية  �شالة  ت�شتقبل 
للطالبات جميع �لر�غبات يف �مل�شاركة 
وبنف�س �لر�شوم ماعد� �لطالبات حيث 
حددت �للجنة �ملنظمة ر�شوم �مل�شاركة 
�إب���ر�ز  ب�شرط  دره���م   20 مببلغ  لهن 

بطاقة �لطالبة.

موزة العلي: نادي زعبيل جاهز 
للمناف�صات

وقالت م. موزة �لعلي مدير عام نادي 
زعبيل لل�شيد�ت  يت�شرف نادي زعبيل 
ل��ل�����ش��ي��د�ت ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ط��ول��ة دب��ي 
لها  مم��ا  للمو�طنات  �لبدنية  للياقة 
من �أهمية يف زيادة �لوعي لدى �شابات 
�لوطن من �لناحية �ل�شحية و�لبدنية، 
وهذ� يتما�شى مع روؤية �شمو �ل�شيخة 
رو�شة بنت �أحمد بن جمعة �آل مكتوم 
ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة يف ع��امل 
 ، �للياقة و�ل�شحة و�جلمال و�لثقافة 
لل�شيد�ت  زعبيل  ن��ادي  يحر�س  حيث 
ع��ل��ى ت���وف���ري �ل����رب�م����ج و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�أج���ل خدمة  م��ن  �ملتنوعة  و�الأن�����ش��ط��ة 
�ملر�أة وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية يف هذ� 
�الأ�شيلة  عاد�تنا  يتفق مع  �ملجال مبا 
عن  للباحثات  �الأوىل  �لوجهة  ليكون 
�لتميز و�خل�شو�شية يف �أجو�ء مريحة 

وملهمة ومفعمة باالإجناز .

ــز: اأهــمــيــة  ــزي ــع ــاء عــبــد ال ــي مل
خا�صة للحدث

وحت���دث���ت مل��ي��اء ع��ب��د �ل��ع��زي��ز م��دي��رة 
نادي دبي لل�شيد�ت حول �ال�شت�شافة: 
وللعام  لل�شيد�ت  دب��ي  ن���ادي  يت�شرف 
�ل����ث����اين ع���ل���ى �ل����ت����و�يل ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ب��ط��ول��ة دب���ي ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة و�ل��ت��ي 
���ش��م��و �ل�شيخ  ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن  ت��ن��ظ��م 
ماجد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
خا�شة  �أهمية  حتمل  �مل�شابقة  وه��ذه 
حول  �ل��وع��ي  ثقافة  م�شتوى  رف��ع  يف 
�لريا�شية،  �لن�شاطات  �أهمية ممار�شة 
ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق ي��ح��ر���س ن���ادي دب��ي 
�أهمية  �إىل  �لنظر  لل�شيد�ت على لفت 
�ل�شحية،  �حل��ي��اة  لنمط  �مل����ر�أة  �ت��ب��اع 
�ملجتمع.  �شحة  من  �مل���ر�أة  �شحة  الأن 
�لتناف�س  جم��االت  فتح  وي�شعدنا  كما 
�ل��ري��ا���ش��ي ل��ع�����ش��و�ت��ن��ا م���ع ع�����ش��و�ت 

�الأندية �الأخرى يف دبي .

واإ�صت�صافة  العليا  التقنية  كلية 
ثانية

�مل���ال، مدير  �شعود  د.  �أك���د  م��ن جهته 
�أن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف دب����ي  ك��ل��ي��ات 
�إ�شت�شافة كلية دبي للطالبات لبطولة 
�كتوير   27 من  �لبدنية  للياقة  دب��ي 
�أم��ر  ه��و   2013 نوفمرب   24 وحتى 
هام كونها تروج عن ما متتلكه �لكلية 
م���ن م���ر�ف���ق ري��ا���ش��ي��ة م��ت��م��ي��زة على 
��شت�شافة  على  وق���ادرة  ع��ال  م�شتوى 
�أح��د�ث كبرية كهذه و�أ���ش��اف:  جميع 
كلية  �ل��ب��ط��ول��ة يف  وم���ر�ف���ق  م���و�ق���ع 
دب���ي ل��ل��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى �أمت �جل��اه��زي��ة 
�حل��دث  ه��ذ�  �مل�����ش��ارك��ات يف  ال�شتقبال 
�ل��ري��ا���ش��ي �ل��ه��ام و�ل����ذي ي��ق��ام للمرة 
�مل���ال �ىل  �ل���دول���ة.  ول��ف��ت  �الوىل يف 
للطالبات  دبي  كلية  ��شت�شافة  �أهمية 
يف  ت�شاهم  كونها  �لبطوالت  ه��ذه  ملثل 
�الم��ار�ت��ي��ة.  �لن�شائية  �لريا�شة  دع��م 
كافة  بت�شجيع  �ل��ك��ل��ي��ة  �د�رة  ���ش��ت��ق��وم 

�مل�شاركة  على  وخريجاتها  طالباتها 
�لذي  �لهام  �لريا�شي  �حل��دث  يف هذ� 

يحتفل بريا�شة �ملر�أة �المارتية. 

التمارين املعتمدة
�ع��ت��م��دت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �ل��ت��م��اري��ن 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة �ل���ت���ي ي��ج��ب 
تاأديتها يف وقت زمني حمدد ال يتعدى 
�خلم�شة ع�شرة دقيقة، وت�شم: �جلري 
�الإرتد�دي �لذي يتم تنفيذه من خالل 
�جل����ري �ل�����ش��ري��ع مل�����ش��اف��ة 10 �أم��ت��ار 
و�ل��ت��ك��ر�ر ل��ع�����ش��رة م����ر�ت و�الإل��ت��ف��اف 
ح��ول �الأق��م��اع �مل��ح��ددة خل��ط �لبد�ية 
و�لنهاية، يليه �الإطار �ل�شد��شي بوزن 
40 ك��ل��ج ح��ي��ث ي��ت��م رف���ع �الإط����ار من 
م�شتوى �الأر�س �إىل �لو�شعية �لو�قفة 
بحيث تكون �لركبة و�لظهر و�الأكتاف 
�لتمرين  ويكرر  و�حدة  �إ�شتقامة  على 
لعدد 30 مرة، ثم �جلري �الإرت��د�دي 
تنفيذه من خ��الل �جلري  يتم  �ل��ذي 
�ل�شريع مل�شافة 10 �أمتار يف و�لتكر�ر 
لع�شرة مر�ت و�الإلتفاف حول �الأقماع 
�ملحددة خلط �لبد�ية و�لنهاية وبعده 
مت��ري��ن �ل��ع��ب��ور م��ن ع��ل��ى �ل�����ش��ن��دوق 
م���ع رف����ع �ل���ي���دي���ن ع���ن �الأر��������س من 
خ���الل �الإ���ش��ت��ل��ق��اء ع��ل��ى �الأر������س من 
�ليدين  ر�حتي  رفع  ثم  �ل�شدر،  جهة 
ب���ال���ك���ام���ل ع����ن �الأر�����������س، ب���ع���د ذل���ك 
�إىل  و�لعبور  �لقدمني،  على  �الإرت��ك��از 
�جلانب �الآخر من �ل�شندوق دون مل�س 
مالم�شة  وج��وب  مع  باليد  �ل�شندوق 
�ل��ق��دم��ني ل�����ش��ط��ح �ل�����ش��ن��دوق. ي��ك��رر 

�لتمرين لعدد 30 مرة
وتتو��شل �لتمارين باجلري �الإرتد�دي 
تنفيذه من خ��الل �جلري  يتم  �ل��ذي 
�ل�شريع مل�شافة 10 �أمتار يف و�لتكر�ر 
لع�شرة مر�ت و�الإلتفاف حول �الأقماع 
�مل����ح����ددة خل����ط �ل���ب���د�ي���ة و�ل��ن��ه��اي��ة 
ث�����م مت����ري����ن �ل���ب���ط���ن م�����ن و���ش��ع��ي��ة 
�جل�شم  �إىل  �لقدمني  و�شم  �جللو�س 

ث��م �الإ���ش��ت��ل��ق��اء م��ع م��الم�����ش��ة �لظهر 
و�ل��ك��ف��ني ل���الأر����س وم���ن ث��م �ل��رج��وع 
لو�شعية �لبد�ية مع مالم�شة �لكفني 
لعدد  �لتمرين  يكرر  �لقدمني،  مل�شط 
30 مرة، ثم �جلري �الإرتد�دي �لذي 
يتم تنفيذه من خالل �جلري �ل�شريع 
لع�شرة  و�لتكر�ر  يف  �أمتار   10 مل�شافة 
مر�ت و�الإلتفاف حول �الأقماع �ملحددة 
خلط �لبد�ية و�لنهاية وبعدها مترين 
رفع �الأثقال من م�شتوى �لكتفني �إىل 
�أعلى �لر�أ�س من خالل حمل قطعتي 
رط��اًل   20 ب����وزن  �ل��ي��دوي��ة،  �الأوز�ن 
)9كلج( لكل يد �إىل م�شتوى �لكتفني، 
�ل��ر�أ���س  �أع��ل��ى  �إىل  ���ش��وي��اً  رفعهما  ث��م 
ح��ت��ى ي�����ش��ب��ح �ل����ذر�ع����ان مم���دودت���ان 
متاماً ب�شكل عمودي. ثم �لرجوع �إىل 
لعدد  �لتمرين  يكرر  �لبد�ية،  و�شعية 
30 مرة. ثم �جلري �الإرتد�دي �لذي 
يتم تنفيذه من خالل �جلري �ل�شريع 
لع�شرة  و�لتكر�ر  يف  �أمتار   10 مل�شافة 
مر�ت و�الإلتفاف حول �الأقماع �ملحددة 
خلط �لبد�ية و�لنهاية و�الإنتقال �إىل 

مترين �لقفز بطريقة A ، من خالل 
بوزن  �لرملية  �حلقيبة  بحمل  �لبدء 
على  وتثبيتها  �ل��ر�أ���س  خلف  كلج   15
م�����ش��ت��وى �ل��ك��ت��ف وث���م �ل��ق��ي��ام ب��اإن��ز�ل 
�خلطو�ت  درج  جانبي  على  �لقدمني 
، و�لنزول باجل�شم نحو �الأ�شفل حتى 
ومن  �ل���درج،  �شطح  �الأرد�ف  يالم�س 
ث���م �ل��ق��ف��ز م����رة �أخ�����رى ل��ل��ع��ودة �إىل 
نقطة �لبد�ية )�أي �لعودة �إىل و�شعية 
�ل����وق����وف �ل���ك���ام���ل و�ل���ق���دم���ني ع��ل��ى 
�لدرج(، ويكرر �لتمرين لعدد 30 مرة 
�الإرت��د�دي  باجلري  �لتمرين  وينتهي 
تنفيذه من خ��الل �جلري  يتم  �ل��ذي 
�ل�شريع مل�شافة 10 �أمتار يف و�لتكر�ر 
لع�شرة مر�ت و�الإلتفاف حول �الأقماع 

�ملحددة خلط �لبد�ية و�لنهاية.

توا�صل النجاحات
وتعد هذه �لبطولة و�حدة من �ملبادر�ت 
�ل����ر�ئ����دة �ل��ت��ي ح��ق��ق��ت جن���اح���ات ذ�ت 
�ل�شنتني  وع��امل��ي خ��الل  ���ش��دى حملي 
�مل��ا���ش��ي��ت��ني، ف��ق��د ���ش��ب��ق �إق����ام����ة ه��ذه 

�لبطولة �لعامل �ملا�شي مب�شاركة الفتة 
للياقة  دب��ي  بطولة  حققت  كما  �أي�شا، 
�لبدنية يف فئتها �ملفتوحة للمو�طنني 
و�مل��ق��ي��م��ني ب���ال���دول���ة �ل���ت���ي �خ��ت��ت��م��ت 
�ل�شهر �ملا�شي على حلبة �لتزلج بدبي 
م���ول جن��اح��ا ب��اه��ر� ���ش��و�ء م��ن ناحية 
�مل�شتوى  �أو  �ل�شخمة  �مل�شاركني  �أع��د�د 
�لبطولة  ومت��ي��زت  �الأن��ي��ق،  �لتنظيمي 
�أي�����ش��ا ب��االإق��ب��ال �جل��م��اه��ريي �لكبري 
�لوعي  ب��زي��ادة  الف��ت  ب�شكل  و�شاهمت 
�مل��ج��ت��م��ع��ي ب��اأه��م��ي��ة �ل��ن�����ش��اط �ل��ب��دين 
وفريدة  مبتكرة  بطريقة  و�لريا�شي 
من نوعها. وتاأتي هذه �ملناف�شات لتوؤكد 
�ل����دور �ل���ب���ارز �ل����ذي ت��ق��وم دب���ي حيث 
وم��ب��ادر�ت��ه��ا  ج��ه��وده��ا  بف�شل  �شاهمت 
�لر�ئدة يف تاأكيد مكانة دولة �الإمار�ت 
�ل��دول  م��ن  بو�شفها  �ملتحدة  �لعربية 
�لريا�شة  ملمار�شة  �ل��د�ع��م��ة  �ملتقدمة 
و�ل��ن�����ش��اط �ل���ب���دين، وت��ع��زي��ز �ل��وع��ي 
�لن�شاط  ومم��ار���ش��ة  �لريا�شة  باأهمية 
�أج��ل بناء جمتمع �شحي  �ل��ب��دين م��ن 

ومنتج على �ملدى �لبعيد.

•• العني- الفجر :

 ، دو�شتمري  �الإي���ر�ين علي  �ملنتخب  م��درب  �ع��رتف 
ب�شعوبة �ملو�جهة �ملرتقبة مع نيجرييا يوم �لثالثاء 
�لنا�شئني  �ل��ن��ه��ائ��ي م��ن م��ون��دي��ال  ث��م��ن  �ل����دور  يف 
�إن   على ملعب خليفة بن ز�ي��د بنادي �لعني ، وق��ال 
، فهناك  �ملنتخبني  ��شدها بني  �ملنازلة �شتكون على 
�إىل  �لعبور  بطاقة  حلجز  �لفوز  يف  م�شرتكة  رغبة 
ملتابعة  �أث��ق يف �لالعبني  ، لكن  �لنهائي  رب��ع  �ل��دور 
�حر�ز  يف  حظوظهم  وتاأكيد  �ملناف�شة  يف  ح�شورهم 

�أف�شل �لنتائج  .
وكانت نيجرييا بلغت �لدور ثمن �لنهائي بعد فوزها 
�الأخ��رية  �جل��ول��ة  ، يف  5-�شفر  �ل��ع��ر�ق  �ملثري على 
�ل�شاد�شة  �ملجموعة  فت�شدرت   ، �الأول  �ل���دور  م��ن 
�ي���ر�ن  ل��ت��و�ج��ه   ، ه��دف��ا  و14  ن��ق��اط  �شبع  بر�شيد 
ثاين �ملجموعة �خلام�شة و�لتي حققت بدورها فوز� 
�لنم�شا بهدف نظيف يف �جلولة  ب�شق �الأنف�س على 

�الأخرية من �لدور ذ�ته .
�أم�س  �أول من  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  دو�شتمري يف  و�أك��د 
�أن  �ملنتخب �لنيجريي لديه عنا�شر جيدة على نحو 
، وال  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  �أخ��ري� يف مباريات  بد�  ما 
باللقب  وف��وزه   ، �لبطولة  نن�شى خربته �جليدة يف 
ث���الث م���ر�ت ، ل��ك��ن ك��ل ه���ذه �مل��ع��ط��ي��ات ل��ن تثنينا 
�إىل �لدور  �لتاأهل  عن �الأد�ء �لقوي �لذي يكفل لنا 
�ملقبل وتاأهل منتخب �إير�ن �إىل دور �ل�شتة ع�شر من 
كاأ�س �لعامل حتت 17 �شنة �الإمار�ت 2013 بعدما 
�شمن   0-1 بنتيجة  �ل��ن��م�����ش��اوي  �ملنتخب  �أ���ش��ق��ط 
�للقاء  يف  للبطولة  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  مناف�شات 
�لذي �أقيم على ملعب ر��شد مبدينة دبي يوم �ل�شبت 
ويدين �ملنتخب �الإير�ين بالف�شل �إىل العب �لو�شط 
يو�شف �شيدي �لذي �شجل هدف �ملبار�ة �لوحيد يف 
�ل�شوط �الأول ليحقق �ملنتخب �الإير�ين فوزه �الأول 
يف �ل��ب��ط��ول��ة. ب��ع��د ب��د�ي��ة خ��ج��ول��ة م��ن �ل��ط��رف��ني، 
�لبد�ية عن طريق  �ملنتخبان �لفر�س وكانت  تبادل 
�ملنتخب �لنم�شاوي �لذي كاد �أن ي�شجل هدف �لتقدم 
�أدري��ان  19 بعد ركلة حرة قوية لعبها  �لدقيقة  يف 
�رتطمت  �لكرة  ولكن  بعيدة  م�شافة  من  جربيت�س 
ب��ال��ع��ار���ش��ة �ل��ت��ي ح��رم��ت �مل��ن��ت��خ��ب �الأوروب�������ي من 

�لت�شجيل.
وبعد دقيقتني فقط، جاء رد �ملنتخب �الإير�ين �لذي 
�لكرة  و�شلت  عندما  �الأول  �ل��ه��دف  ي�شجل  �أن  ك��اد 
ي�شدد  �أن  قبل  �ملنطقة  د�خ���ل  مظلومي  �أم���ري  �إىل 
كرة تهادت �إىل جانب �لقائم �الأمين ملرمى �حلار�س 

�لنم�شاوي �أليك�شاندر �شالجر.
�إال �أن �ملنتخب �الإير�ين �فتتح �لت�شجيل يف �لدقيقة 
يف  �لنم�شاوي  �ل��دف��اع  ف�شل  عر�شية  ك��رة  بعد   36

�إبعادها لت�شل �إىل يو�شف �شيدي �لذي ��شتلم �لكرة 
دومينيك  �لنم�شاوي  �مل��د�ف��ع  ور�وغ  �ملنطقة  د�خ��ل 
�ل��ز�وي��ة  على  وي�شجل  يلتف  �أن  قبل  ب��اوجم��ارت��رن 
�ليمنى ملرمى �حلار�س �شالجر. ويف �ل�شوط �لثاين، 
�الأمام  �إىل  و�نطلق  �لنم�شاوي  �ملنتخب  �أد�ء  حت�شن 
بحثاً عن هدف �لتعادل وكاد �أن ي�شجل يف �لدقيقة 
65 بعدما ��شتلم مايكل �إندليت�شر �لكرة على حافة 
يطلق  �أن  قبل  �ليمنى  �جلهة  م��ن  �جل���ز�ء  منطقة 
ت�شديدة قوية ولكن �حلار�س �الإير�ين مهدي �أميني 
�ق��رتب   ،77 �لدقيقة  ويف  ركنية  �إىل  �ل��ك��رة  �أب��ع��د 
�أن  وك���اد  �لت�شجيل  م��ن  �أك���رث  �لنم�شاوي  �ملنتخب 
�لي�شرى  �جلهة  من  ح��رة  ركلة  بعد  مبتغاه  يحقق 
وتابعها  �ملنطقة  د�خ���ل  �إىل  الز�رو  فالنتني  لعبها 
�إىل  م���رت  �ل��ك��رة  ول��ك��ن  ب��ريي��ت�����س  �مل���د�ف���ع �شتيفان 
جانب �لقائم �الأي�شر ملرمى �ملنتخب �الإير�ين �لذي 

�شمد حتى �لنهاية ليفوز بنتيجة 0-1.

تاأهل املك�صيك 
دقائق من  �أرب��ع  قبل  �ملك�شيك هدفاً  �ح��رز منتخب 
ن��ه��اي��ة �مل���ب���ار�ة ل��ي��ف��وز ع��ل��ى �ل�����ش��وي��د ب��ه��دف نظيف 
�لعامل  لكاأ�س  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  مناف�شات  �شمن 
حتت 17 �شنة �الإمار�ت 2013 على ملعب خليفة 

بن ز�يد مبدينة �لعني �أم�س �الول .
وعلى مد�ر �ل�شوطني ف�شل كال �ملنتخبني يف �شنع 
�أي فر�س خطرة قبل �أن ي�شجل �أولي�شي�س خاميي�س 
هدف �لفوز ليقود منتخب بالده �إىل �لفوز �لثاين 
على �لتو�يل يف �الإم��ار�ت 2013 وليتاأهل �إىل دور 
تاأهله  �ل�شويد  منتخب  �شمن  بينما  ع�شر  �ل�شتة 
�ملركز  حتتل  �لتي  �ملنتخبات  �أف�شل  �أح��د  باعتباره 

�لطرفني  م��ن  بطيئة  �مل��ب��ار�ة  ب��د�ي��ة  كانت  �لثالث. 
ح��ي��ث مل ي��ك��ن ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ف��ر���س وك��ان��ت 
�ملك�شيك  ملنتخب  �الأول  �ل�شوط  يف  �الأب��رز  �لفر�شة 
ب��ع��دم��ا �أر����ش���ل ب���ي���درو ت����ري�ن مت���ري���رة ب��ي��ن��ي��ة نحو 
بدون  �ملنطقة  ودخ��ل  تقدم  �ل��ذي  زونييجا  فيكتور 
�حل��ار���س  �أح�����ش��ان  يف  ي�����ش��دد  �أن  ق��ب��ل  م�شايقة  �أي 
�لثاين،  �ل�شوط  ويف  موهلني.  �شيك�شنت  �ل�شويدي 
ي�شجل  �أن  وك��اد  �أف�شليته  �ملك�شيكي  �ملنتخب  و��شل 
�لت�شديد�ت  �إح��دى  �رت��دت  بعدما   70 �لدقيقة  يف 
دي��از  �أليخاندرو  �إىل  لت�شل  �ل�شويدي  �ل��دف��اع  م��ن 
�لذي �أطلق ت�شديدة قوية ولكن �حلار�س �ل�شويدي 
ركلة  �إىل  �أ�شابعه  ب��اأط��ر�ف  �ل��ك��رة  �أب��ع��د  �شيك�شنت 

ركنية مل تثمر عن �شيء.
وت���ق���دم �مل��ن��ت��خ��ب �مل�����ش��ي��ك��ي �أك����رث �إىل �الأم�����ام وك���اد 
من  عر�شية  ك��رة  بعد   82 �لدقيقة  يف  ي�شجل  �أن 
�أولي�شي�س ريفا�س تابعها �لبديل ماركو جر�نادو�س 
كان  �ل�شويدي  �حل��ار���س  ولكن  �مل��رم��ى  نحو  بر�أ�شه 
�شعوبة  �أي  ب��دون  �لكرة  ليلتقط  �ملنا�شب  �ملكان  يف 

تذكر.
بالتعادل،  لالإنتهاء  بطريقه  �للقاء  �أن  ب��د�  وبينما 
�شجل �ملنتخب �ملك�شيكي هدف �لفوز يف �لدقيقة 86 
د�خل  �إىل  �أج��وي��ري  �إي��ري��ك  لعبها  ركنية  ركلة  بعد 
بقوة  بر�أ�شه  خاميي�س  �أولي�شي�س  وتابعها  �ملنطقة 
�لت�شجيل يف  ليفتتح  �ل�شويدي  على ميني �حلار�س 

�للقاء.
وعلى �لرغم من �ملحاوالت �الأخرية ملنتخب �ل�شويد 
منتخب  �أن  �إال  �ل��ت��ع��ادل،  ه���دف  وت�شجيل  ل��ل��ع��ودة 
بفوز  �للقاء  لينتهي  �ل��ه��دف  على  حافظ  �ملك�شيك 

حامل �للقب بهدف وحيد.

�شنة   17 �لعامل حتت  كاأ�س  نهائيات  �نطالق  قبل 
، كانت �لرب�زيل تعترب   FIFA �الإمار�ت 2013 
مر�شحة فوق �لعادة �شمن �ملجموعة �الأوىل، وهذ� 
ما �أكدته بالفعل بعد ذلك. وحتى مع غياب �ملدرب 
�الأوىل  �مل��ب��ار�ة  خ��الل  ج��ال��و  �أليك�شاندر  �مل��وق��وف 
فوز  حتقيق  من  �ل�شيلي�شاو  متكن  �شلوفاكيا  �شد 
ف��وز�ً  �ل��رب�زي��ل  �شحرة  وحقق   1-6 بنتيجة  كبري 
بنف�س �لنتيجة �أمام منتخب �لبلد �ملنظم �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة قبل �أن يتوجو� تاألقهم يف مرحلة 
ح�شاب  على  نظيفة  بثالثية  بانت�شار  �ملجموعات 
�ملجموعة  عر�س  على  بذلك  ليرتبعو�  هندور��س 

عن جد�رة و��شتحقاق.
وبغ�س �لنظر عن هزميته �أمام �لرب�زيل، كان لدى 
حيث  لالإحتفال.  �أ�شباب  ع��دة  هندور��س  منتخب 
يعترب ممثل �أمريكا �لو�شطى، �لذي حل باالإمار�ت 
�شت  من  هز�ئم  �شت  ر�شيده  ويف  �ملتحدة  �لعربية 
مباريات خالل م�شريته يف كاأ�س �لعامل حتت 17 
�الآن يف هذه  �ملفاجاأة �لكربى حتى   ،FIFA �شنة 
يف   1-2 بنتيجة  �لتاريخي  ف��وزه  فبعد  �لبطولة. 
�الإم��ار�ت��ي  �لفريق  �شد  �ملجموعة  يف  �الأول  �للقاء 
�أم��ام �شلوفاكيا جنح  �لدقيقة �الأخ��رية  وتعادله يف 
م��ن��ت��خ��ب ه���ن���دور�����س يف خ��ط��ف �مل���رك���ز �ل���ث���اين يف 
دور  �إىل  بنجاح  ع��ب��وره  ب��ذل��ك  لي�شمن  �ملجموعة 

�ل�شتة ع�شر.
وقد �أثبت منتخب �شلوفاكيا قدرتهم يف �لعودة �إىل 
�لطريق �ل�شحيح، فبالرغم من هزميتهم �لكبرية 
يف �للقاء �الأول و�لفوز �لذي �شاع من بني �أيديهم يف 
�لدقيقة �الأخرية مل تتاأثر عزميتهم. ففي �ملو�جهة 
�الأخرية متكن �لفريق �ل�شلوفاكي من �لتغلب على 
رغم  نظيفني  بهدفني  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
دور  �إىل  تاأهلهم  بذلك  لي�شمنو�  �لعددي  �لنق�س 
�ل�شتة ع�شر باعتبارهم �أحد �أربعة منتخبات �حتلت 

�ملركز �لثالث يف مرحلة �ملجموعات.
�خل�����ش��ارة  ج���اءت  �الإم���ار�ت���ي  للمنتخب  وبالن�شبة 
�لبطولة  لالآمال يف هذه  �ملخيبة  م�شاركته  لتوؤكد 
وهو يعترب بذلك ثالث م�شت�شيف لنهائيات كاأ�س 
كند�  من  كل  بعد   FIFA �شنة   17 حتت  �لعامل 
ي��وّدع   )2001( وت��وب��اج��و  وترينيد�د   )1987(

�لبطولة بر�شيد خال من �لنقاط.

الرتتيب النهائي
�لرب�زيل 9   1-
هندور��س 4  2-
�شلوفاكيا 4  3-

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 0  4-

املباريات املقبلة
دور ال�صتة ع�صر

�الأول،  �أكتوبر-ت�شرين   28( رو�شيا   - �ل��رب�زي��ل 
�ل�شاعة 20:00 بالتوقيت �ملحلي، �أبوظبي(

هندور��س- �أوزبك�شتان )28 �أكتوبر-ت�شرين �الأول، 
�ل�شاعة 20:00 بالتوقيت �ملحلي، �ل�شارقة(

�أوروجو�ي - �شلوفاكيا )29 �أكتوبر-ت�شرين �الأول، 
�ل�شاعة 17:00 بالتوقيت �ملحلي، ر�أ�س �خليمة(

حلظة للذكرى
�لوقت  تعي�س  وهندور��س  �شلوفاكيا  مبار�ة  كانت 
�لو�شطى،  �أمريكا  �أبناء  �ل�شائع عندما متكن  بدل 
 ،1-2 �لنتيجة  يف  متخلفني  حينها  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن 
�أخ��رى على �شربة ركنية وبعد  من �حل�شول مرة 
عند  �لكرة  �ل�شلوفاكي حطت  �ل��دف��اع  ورد يف  �أخ��ذ 
�ل�شباك م�شجاًل  بقوة يف  لي�شعها  بودين  خورخي 
دور  �إىل  �لعبور  للفريق  �ل��ذي مهد  �لتعادل  هدف 

�ل�شتة ع�شر يف نهاية �ملطاف.

العبون حتت ال�صوء
ر�ئ��ع��اً  هجومياً  ث��الث��ي��اً  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��ف��ري��ق  ي�شم 
ي��ت��ك��ون م���ن ���ش��ان��ع �الأل����ع����اب ن���اث���ان و�مل��ه��اج��م��ني 
معاً  م�شوؤولني  ه��وؤالء  وك��ان  وبو�شيليا.  مو�شكيتو 
�لتي  �ل�15  �الأه���د�ف  من  هدفاً   11 ت�شجيل  عن 
مبهارة  جنحو�  حيث  �ل�شيلي�شاو  ر�شيد  يف  توجد 
على  ناثان  وك��ان  �ملناف�شني  بدفاعات  �لتالعب  يف 
علما  كبري  ب�شكل  والمعاً  متاألقاً  �خل�شو�س  وجه 
�أنه خطف �الأ�شو�ء كممرر )خم�س كر�ت حا�شمة( 

وب�شفته متمماً للهجمات �أي�شاً )�أربعة �أهد�ف(.

لكن هناك مهاجم �آخر تاألق ب�شكل الفت يف �ملجموعة 
�الأوىل، �إنه �ل�شلوفاكي توما�س في�شتيني�شكي. وقد 
�أفلح �شاحب �لقمي�س رقم 9 يف ت�شجيل ثنائيتني 
بتنوع  خا�شة  في�شتيني�شكي  ويتميز  متتاليتني. 
وفعاليته  �ل��ر�ق��ي��ة  �لفنية  ف��م��وؤه��الت��ه  م��ه��ار�ت��ه، 
�ل�شربات  وبر�عته يف  �ل�شريع  و�إيقاعه  �لتهديفية 
�لر�أ�شية و�شالبته �لبدنية، كلها مو��شفات مهاجم 

ع�شري �شيقول بكل تاأكيد كلمته يف �مل�شتقبل.
�ل����رب�زي����ل يف دور  �أه������د�ف  15 ه���و ع����دد  �ل���رق���م 
�مل��ج��م��وع��ات و�ل����ذي جت����اوزت ب��ه رق��م��ه��ا �لقيا�شي 

�مل�شجل يف كوريا 2007.

الت�صريحات
 �شحيح �أننا خرجنا من �لبطولة لكننا جمعنا قدر�ً 
من �لتجربة خالل �ملباريات �لتي لعبناها ال �أعرف 
يرجع  رمب��ا  �حلقيقية  �إمكانياتنا  دون  لعبنا  مل��اذ� 
�أو لكون �ل�شباب يلعبون  ذلك للنق�س يف �لتجربة 
الأول م���رة �أم����ام ع���دد ك��ب��ري م��ن �مل��ت��ف��رج��ني. لقد 
فالالعبون  و�شعنا  يف  ما  كل  وبذلنا  كثري�ً  تدربنا 
لديهم،  ما  �أف�شل  قدمو�  بالفريق  �ملحيطني  وكل 
�لعربية  �الإم������ار�ت  منتخب  م����درب  ع��ام��ر  ر����ش��د 

�ملتحدة.
تتوفر �لتذ�كر �ملجانية بناًء على �أولوية �لو��شلني 
وحتى نفاذها يف �ملالعب �ل�شتة �مل�شت�شيفة يف �أيام 
�ملباريات و متاجر خمتارة لهوملارك يف جميع �أنحاء 
www. �ملوقع  �الإن��رتن��ت عرب  �أو عرب  �الإم���ار�ت 

منطقة  ويف   fifa.com-u17worldcup
�مل�شجعني �لر�شمية لبطولة كاأ�س �لعامل حتت 17 

�شنة. 

�خلارجية  �لبرتويل  �ملعهد  مبالعب  �ليوم  م�شاء  ت�شتاأنف 
�شركة  بطولة  مباريات  �أبوظبي  يف  �لنخل  �شا�س  مبنطقة 
�أدما �لعاملة �لثامنة ل�شباعيات كرة �لقدم لفرق جمموعة 
�أبو ظبي �لوطنية )�أدن��وك( �ملقامة برعاية  �شركات برتول 
علي ر��شد �جلرو�ن �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أدما �لعاملة، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  م�شاعد  �مل��زروع��ي  �شعيد  علي  ومتابعة 
ل�����ش��رك��ة �أدم����ا �ل��ع��ام��ل��ة ل�����الإد�رة و�ل��ت��ي �ف��ت��ت��ح��ت �الأ���ش��ب��وع 
�مل��ن�����ش��رم مب�����ش��ارك��ة 15 ف��ري��ق��ا م��ن ف���رق ���ش��رك��ات ب��رتول 
�لليلة  �لبطولة  مباريات  تتجدد  ،حيث  �لوطنية  �أبوظبي 
مبباريات توتال مع فريتل وتو�جه �أدكو فريق �أدما �لعاملة 
،ويف �لثانية يتقابل �ملعهد �لبرتويل مع �إ�شناد،وتلعب �أدنوك 

ب��روج  م��ع  جا�شكو  يتقابل  �لثالثة  ت��ك��ري��ر،ويف  م��ع  للتوزيع 
)�أ( و�دجاز مع بندق وكانت �جلولة �الفتتاحية قد �شهدت 
للمجموعة  �لبطولة(  )منظم  �لعاملة  �أدم��ا  فريق  �شد�رة 
بنتيجة  �جل��دي��د  �ل�شيف  ت��وت��ال  فريق  علي  ب��ف��وزه  �الأوىل 
11-1 و�لتي ت�شابق يف ت�شجيلها العب نادي �لوحدة لكرة 
حلمود  وه��دف��ني  )3�أهد�ف(  كرم�شتجي  عمر  �ل�����ش��االت 
من  لكل  وهدفا  عمر  �ل�شالم  وعبد  علي  و�أحمد  �حلمادي 
توتال  ه��دف  و�شجل  مزبار  وعبالرحيم   ، �لبلوكي  حممد 

حممد �ملعمري .
�أم���ا �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ف��ق��د ���ش��ه��دت ���ش��د�رة ف��ري��ق �ملعهد 
4-1 وق���د �شجل ل��ه ح�شني  ب���روج  ب��ف��وزه ع��ل��ي  �ل��ب��رتويل 

خ���وري)ه���دف���ني(وه���دف���ا ل��ك��ل م���ن ر�����ش���د �دي���وي���ل ور���ش��ا 
�لهموين و�شجل لربوج علي �مل�شعبي وكعادته تاألق حار�س 
ب��روج )�أ(  �ملعهد يعقوب �حل��م��ادي.. وج��اءت ���ش��د�رة فريق 
بلغت  قيا�شي  بفوز  بندق  �شركة  فريق  علي  بفوزه  للثالثة 
نتيجته 14-1 و�شجل لربوج عي�شى �حلمادي )5 �أهد�ف( 
وهدفني لكل من خالد �حلو�شني ،جمال �لربيك وهدفا لكل 
من حممد �الأمريي و�شيف �لكعبي وجابر �حلمادي و�شجل 
هدف بندق ر��شد �لعامري ومل ت�شارك جا�شكو ومن جانب 
�آخر �شكرت �للجنة �ملنظمة بنادي �أدما �لعاملة �أ�شرة �ملعهد 
بال�شكر  وخ�شت  لالفتتاح  ب��االإع��د�د  جل��ه��وده��ا  �ل��ب��رتويل 

يعقوب �حلمادي و�أحمد حمود �لغالبي و�شاهر �شقر .

مباريات يف بطولة اأدما العاملة ل�شباعيات الكرة اليوم   6
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متكن �ل�شيخ �الإمار�تي خالد �لقا�شمي من تعزيز 
م���رك���زه يف �ل��رتت��ي��ب �ل���ع���ام ل��ل�����ش��ائ��ق��ني يف ر�يل 
�إ�شبانيا �ليوم يف �لوقت �لذي ت�شدر فيه �الإ�شباين 
د�ين ���ش��وردو ج��والت �ل��ي��وم �ل��ث��اين ل��ل��ر�يل �ل��ذي 
يقام على �ر�س بالده و�ل��ذي ي�شكل �جلولة قبل 
�الأخري من بطولة �لعامل للر�ليات لهذ� �ملو�شم. 

وبعد يوم �أول �شعب خا�س فيه �ل�شائقون ثالثة 
�لر�ليات  جنم  متكن  �جلمعة،  يوم  ليلية  مر�حل 
تقدم  �ن  بعد  بنف�شه  ثقته  تعزيز  من  �الإم��ار�ت��ي 
ب�شيارته  لل�شائقني  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  يف  مب��رك��زه 
�أب���وظ���ب���ي ����ش���رتوي���ن ت���وت���ال �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ر�ل��ي��ات 
مب�����ش��اع��دة م��الح��ه �ل���ربي���ط���اين ���ش��ك��وت م��ارت��ن 

وبعد �نهاء ثالثة مر�حل من ��شل �شتة مر�حل 
�لقا�شمي من  �ل�شبت، متكن  �ل�شائقون  يخو�شها 
ويتطلع   14 �ملركز  يف  لي�شبح  مركزين  �لتقدم 
�آخر م�شاركة له يف بطولة  قدما للتقدم �كرث يف 
�لذي  �ل��ر�يل  ويف  �ملو�شم،  لهذ�  للر�ليات  �لعامل 
ي��ق��ام ع��ل��ى ط���رق���ات �ل�����ش��اط��ئ �ل��ذه��ب��ي )ك��و���ش��ت��ا 

دور�د�( يف �إقليم كاتالونيا. 
م��ن ج��ه��ت��ه مت��ك��ن ����ش���وردو، و�ل����ذي ك���ان �ال���ش��رع 
ب�شيار�ته  �ل��ي��وم  ل��ل��ر�يل  �الأول��ي��ني  يف �جل��ول��ت��ني 
من  للر�ليات،  �لعاملية  توتال  �أبوظبي  �شرتوين 
ت�شدر �لر�يل يف �جلولة �لالحقة بعد �ن تعر�س 
ب��ط��ل �ل��ع��امل �جل��دي��د وم��ت�����ش��در ���ش��ب��اق��ات �ل��ي��وم 

�شيارته  �إط��ار  �أوغ��ري، لثقب يف  �شيب�شتيان  �الأول، 
وتر�جع للمركز �ل�شاد�س. 

وف�شال عن ت�شدره جولتني مقابل جولة و�حدة 
ت�شدرها غاري ماتي التفاال، �لثاين يف �لرتتيب 
�لعام يف �لر�يل، حظي �ل�شائق �الإ�شباين بت�شجيع 
ك��ب��ري م���ن م��ن��ا���ش��ري��ه وحم��ب��ي��ه �ل���ذي���ن �أب�����دو� 
م�شاندتهم له مع �شعيه لتحقيق ثاين فوز له يف 
�لبطولة �لعاملية ل�شالح فريق �شرتوين �أبوظبي 

توتال �لعاملي للر�ليات. 
يف  للم�شاركة  ميله  �أك��د  و�ل���ذي  �لقا�شمي،  وعلق 
�جلوالت �لنهارية �أكرث من �لليلة �لتي قد تكون 
خادعة، بقوله: يف �لظالم ال ميكنك �لتعرف على 

�عاقني  وه��ذ�  �ل�شحيح،  بال�شكل  �ال�شياء  ماهية 
من �لتقدم بكامل �شرعتي يف �جلولتني �الأوليني 
�ندفاعا يف �جلولة  �ك��رث  لكنني كنت  �أم�����س.  ي��وم 
�ل��ث��ال��ث��ة و�حل���م���دهلل مت��ك��ن��ت م��ن حت��ق��ي��ق �شرعة 
مم��اث��ل��ة ل��ل�����ش��ائ��ق��ني �مل��ت�����ش��دري��ن ل���ل���ر�يل بعدها 
طلبت من �لفريق �لفني تغيري بع�س �لتجهيز�ت 
بنف�شي  ثقتي  تعزيز  �شاهمت يف  �أنها  �أعتقد  �لتي 

وبال�شيارة .
بالتجهيز�ت  ر���ش��اه  ع��ن  م��وؤ���ش��ر  ويف  وم��ب��ا���ش��رة، 
و�لتعديالت �جلديدة، متكن �لقا�شمي من �لتقدم 
مركز� يف كل جولة من �جلولتني �الأوليني للر�يل 
ت�شل  �ن  قبل  �شرتوين  �أبوظبي  ب�شيارته  �ل��ي��وم 

�ل�شيار�ت الأول حمطة للتزود بالوقود. 
�الإم��ار�ت��ي��ان  �ل�شائقان  متكن  �الأث���ن���اء،  ه��ذه  ويف 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا م��ع فريق  �مل�����ش��ارك��ان يف ر�يل  �ل�����ش��اب��ان 
من  كبري  ق��در  �كت�شاب  م��ن  لل�شباقات  �أب��وظ��ب��ي 
�خل�����ربة وك���ان���ا ع��ن��د ح�����ش��ن �ل���ظ���ن وب���ع���د �ن��ه��اء 
�جلوالت �لثالث �الأول من �شباقات �ليوم، متكن 
حممد �ملطوع، �مل�شارك يف �لر�يل �إىل جانب �ملالح 
�شتيفان ماك �أوليه ب�شيارة �شرتوين ثنائية �لدفع، 
ثنائية  �ل�شيار�ت  فئة  يف  �لثاين  �ملركز  حجز  من 
�لدفع، و�ملركز 24 يف �لرتتيب �لعام لل�شائقني يف 

�لر�يل �لذي ي�شهد م�شاركة 59 �شائقا. 
بثاين  �شعيد  �مل��ط��وع  �ل��ذي يبدو فيه  �ل��وق��ت  ويف 

�د�ء  بعد  للر�ليات  �لعامل  بطولة  يف  له  م�شاركة 
لل�شاب  م�شاركة  �ول  ه��ذه  تعترب  �أملانيا،  يف  طيب 
�ل�����ش��ه��الوي يف بطولة  �الآخ���ر حممد  �الإم���ار�ت���ي 
�لعامل للر�ليات، وقد حل ثالثا يف فئة �ل�شيار�ت 
لل�شائقني  �لعام  �لرتتيب  يف  و42  �لدفع  ثنائية 
�أخ��رى من  �أالن هارميان يف �شيارة  رفقة مالحه 

نوع �شرتوين ثنائية �لدفع. 
�ل���ر�يل  ل��ل��ر�يل غ����د�، ينتقل  �ل��ي��وم �الأخ����ري  ويف 
�حل�شوية،  �الر�شيات  �إىل  �ملعبدة  �الأر�شيات  من 
ل��ي��خ��و���س �ل�����ش��ائ��ق��ون ���ش��ت��ة م��ر�ح��ل ق��ب��ل �ن��ت��ه��اء 
�لظهر يف منطقة بورت  ف��رتة ما بعد  �ل��ر�يل يف 

�أغينتور�. 

•• �ساحية ال�سيف – اللجنة االأوملبية :

عقدت �جلمعية �لعمومية الحتاد �لعاب غرب 
�ل��ع��ادي  �جتماعها  �لريا�شية  لاللعاب  ��شيا 
�لفهد  �ل�شيخ طالل  برئا�شة  �لكويت  دولة  يف 
�لعاب  �حت��اد  رئي�س  �ل�شباح  �جل��اب��ر  �الأح��م��د 
غ���رب ����ش��ي��ا ل��الل��ع��اب �ل��ري��ا���ش��ي��ة وب��ح�����ش��ور 
مم��ث��ل��ي �ل�����دول �الع�������ش���اء يف �الحت�����اد وم��ث��ل 
مملكة �لبحرين يف �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�الوملبية  للجنة  �لعام  �الأم��ني  باعمال  �لقائم 
�لبحرينية �ل�شيد عبد �لرحمن �شادق ع�شكر 
�ل�شيد  �لدولية  للعالقات  �لتنفيذي  �ملن�شق  و 

حممد �لز�يد �لدولية .
�لقاها  كلمة  يف  �لفهد  ط��الل  �ل�شيخ  ����ش��اد  و 

خ���الل �الج��ت��م��اع ب��ت��ع��اون �ل��ل��ج��ان �الومل��ب��ي��ة 
�آ�شيا موؤكد�  غ��رب  �ل��ع��اب  �حت��اد  م��ع  �لوطنية 
�شرورة �لعمل �جلماعي بني �لدول �الع�شاء 
وتعزيز  �الحت���اد  مب�شرية  �لنهو�س  �ج��ل  م��ن 
����ش��ه��ام��ات��ه يف دع����م �حل���رك���ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة غ����رب �آ����ش���ي���ا. ومت خ����الل �الج��ت��م��اع 
�ع��ت��م��اد حم�شر �الج��ت��م��اع �ل�����ش��اب��ق ل��الحت��اد 
�ملالية  و�لبيانات  �الد�ري���ة  �لتقارير  و�عتماد 
للفرتة �ل�شابقة لالحتاد ، وكذلك مت �التفاق 
غرب  �لعاب  دورة  �قامة  على  مبدئية  ب�شورة 
��شيا لاللعاب �لريا�شية خالل عام 2014م.

ب�شاأن  مقرتحات  ع��دة  �الجتماع  تد�ر�س  كما   
�ل�شاطئية  لالألعاب  �آ�شيا  غ��رب  دور�ت  �قامة 
و�الألعاب �لقتالية و�ل�شاالت يف �مل�شتقبل ،على 

�ل��ر�غ��ب��ة يف  ل��ل��دول  �ل��دع��و�ت  �ن يتم توجيه 
مناق�شة  متت  الحق،كما  وقت  يف  �ال�شت�شافة 
�لعاب غرب  �للجان �لفرعية لالحتاد  ت�شكيل 
����ش��ي��ا وخم��اط��ب��ة �ل��ل��ج��ان �ل��وط��ن��ي��ة �الع�����ش��اء 

ب�شرعة �ر�شال مر�شحيها لهذه �للجان .
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل ت���ر�أ����س �ل�����ش��ي��خ ط��الل 
�إد�رة  جمل�س  �إجتماع  �ل�شباح  �الحمد  �لفهد 
و�ل��ذي عقد بح�شور  �آ�شيا  �لعاب غرب  �حت��اد 
�ل�شيخ �حمد بن حمد �آل خليفة ع�شو جمل�س 
�الجتماع  خالل  �ملجل�س،ومت  و�أع�شاء  �الإد�رة 
منح جزيرة كي�شان �الير�نية تنظيم �لن�شخة 
�لقادمة لدورة �لعاب غرب �آ�شيا بعد ��شتكمال 
جاهزيتها  على  �لك�شف  مهام  �لتفتي�س  جلنة 

�لتنظيمية.

اللجان  يف  املــ�ــصــوؤولــني  يلتقي  ع�صكر 
االوملبية 

وع���ل���ى ه��ام�����س م�����ش��ارك��ت��ه يف �ج��ت��م��اع �حت���اد 
�لقائم  �لتقى  �لريا�شية  لاللعاب  �آ�شيا  غرب 
�ل�شيد  �الوملبية  للجنة  �لعام  �الم��ني  باعمال 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن ع�����ش��ك��ر م���ع �الأم���ن���اء �ل��ع��ام��ني 
يف  �مل�شاركة  �الومل��ب��ي��ة  �للجان  يف  و�مل�شئولني 
مناق�شة  �للقاء�ت  تلك  خالل  ومت  �الجتماع. 
�الوملبية  �للجنة  ب��ني  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة ون��ظ��ري�ت��ه��ا يف �ل����دول �مل�����ش��ارك��ة 
ع��ل��ى �همية  �ل��ت��اأك��ي��د  ،ك��م��ا مت  يف �الج��ت��م��اع 
�لتفاعل �اليجابي مع �حتاد �لعاب غرب �آ�شيا 
ملا فيه من �نعكا�شات طيبة على تعزيز م�شرية 

�الحتاد و�جناح بر�جمه �ملختلفة.

حذرت �شركة �الطار�ت �اليطالية برييلي من �نها قد جتد نف�شها جمربة على �الن�شحاب من بطولة �لعامل 
ل�شباقات فورموال و�حد �ملو�شم �ملقبل يف حال مل ي�شمح لها باجر�ء �لتجارب قبل �نطالق �ملو�شم.

ورغم �ن �ل�شركة �اليطالية قد وقعت عقد� ملو��شلة م�شو�رها يف �لبطولة، فهي ت�شعر باحباط كبري نتيجة 
�لتعديالت  و�شط  كبري�  حتديا  �شي�شكل  �ل��ذي  �ملقبل  للمو�شم  حت�شريها  يف  �لالزمة  �مل�شاعدة  �ىل  �فتقادها 

�لتقنية �جلديدة و�همها ��شتخد�م �ل�شاحن �لهو�ئي توربو .
و�مل �لقيمون على برييلي �لو�شول �ىل ت�شوية خالل �الجتماع �لذي عقدته خالل �ال�شبوع �حلايل، والول 

مرة منذ ��شتحد�ثها، �ملجموعة �ال�شرت�تيجية �لتي ت�شم �لفرق �ل�شتة �لكربى يف �لبطولة.
وقد حلت هذه �ملجموعة بدال من جمموعتي �لعمل �لريا�شي و�لتقني وهي ت�شم 18 ع�شو� م�شوتا موزعني 
�ل�شتة  و�لفرق  �لبطولة فوم من جهة  �ملالكة حلقوق  و�ل�شركة  فيا  لل�شيار�ت  �ل��دويل  �الحت��اد  بالت�شاوي بني 
�لكربى من جهة �خرى. لكن يبدو �ن هذ� �الجتماع مل يثمر عن �ي نتيجة مر�شية لبرييلي �لتي �كدت �نها 

ال ميكنها �النتظار حتى �جلولة �الوىل من �لتجارب �ل�شتوية على حلبة خرييز �ال�شبانية من �جل �ختبار 
�طار�تها �جلديدة للمرة �الوىل، خ�شو�شا يف ظل �لتحديات �لتي 
تو�جهها نتيجة قوة �لعزم �لعالية �لتي يولدها �ل�شاحن 
�لهو�ئي ما يزيد �ل�شغط كثري� 
ع��ل��ى �الط����اري����ن �خل��ل��ف��ي��ني 
��شار  وق��د  خا�س.  ب�شكل 

م�����دي�����ر ب���ريي���ل���ي 

ماركو ترونكيتي بروفري� موؤخر� �ىل �نه م�شتعد ل�شحب �شركته من �لبطولة �ذ� مل حت�شل على فر�شة �جر�ء 
�لتجارب قبل �جلولة �لتح�شريية �الوىل يف خرييز، ثم �كد �ملدير �لريا�شي يف �ل�شركة �اليطالية بول همربي 
ح�شا�شا  ��شبح  �لو�شع  ب��ان  �ملو�شم،  ه��ذ�  بطولة  من  ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  �الح��د  حتت�شن  �لتي  �لهند  من 
جد� ويف معر�س رده على �شوؤ�ل ملوقع �وتو�شبورت حول �مل�شتجد�ت �الخرية �ملحيطة مبو�شوع �لتجارب، قال 
همربي: ��شتناد� �ىل �لتعليقات �ل�شادرة عن مديرنا )بروفري�( منذ ��شابيع قليلة، يجب �ن نتمكن من �جر�ء 
بع�س �لتجارب و�ال لن يكون با�شتطاعتنا ت�شنيع �الطار�ت وو��شل نريد وح�شب بع�س �ملنطق يف هذه �مل�شاألة 
نوؤمن  �ن  با�شتطاعتنا  �ذ� مل نتمكن من ذلك فلن يكون  �لتجارب.  هذ� كل ما نريده. يجب �ن جنري بع�س 

�طار�ت للعام �ملقبل .
بع�س  بح�شور  برييلي  مقر  يف  �ملا�شية  �لقليلة  �ال�شابيع  يف  عقدت  �جتماعات  �ىل  �مل�شادر  بع�س  و����ش��ارت 
�ل�شخ�شيات �ملرموقة يف عامل فورموال و�حد للبحث يف م�شاألة �الفتقار �ىل �لتجارب �لالزمة، وقد 
�عترب بع�س هذه �ل�شخ�شيات بان �لو�شع غري مقبول وتتخوف �ل�شركة �اليطالية من 
�جر�ء  ب�شبب عدم ح�شولها على فر�شة  �ملقبل  �ملو�شم  بد�ية  �مل�شاكل يف  تو�جه  �ن 
�لتجارب �لالزمة، خ�شو�شا �ن عليها �لتاأقلم مع �ل�شيار�ت �جلديدة، وهذ� ما 
�ملو�شم  يف  �النتقاد�ت  تو�جه  �لتي  ومنتجاتها  برييلي  �شورة  على  يوؤثر  قد 
�حلايل �ي�شا. و��شار همربي �ىل �ن �ملفاو�شات مع �لفرق جارية يف �لوقت 
�حلايل وبانه مل يفت �الو�ن للتو�شل �ىل �تفاق يريح برييلي، م�شيفا ال 
نريد �لكثري من �لتجارب نحن ل�شنا قلقني على بنية �الطار�ت لكن يف 
ويف  �الختبار  تتطلب  �لتي  �لتغيري�ت  بع�س  هناك  �ملكونات  يخ�س  ما 
يف   2014 ملو�شم  حم�شرة  �شيارة  �ىل  بحاجة  نحن  �مل��ث��ايل،  �لو�شع 
�قرب وقت ممكن، لكن جميع �لفرق تعاين يف حت�شري�تها للو�شول 
ذل��ك ما قد يعني  �ردمت  �ذ�  �ىل جت��ارب خرييز. نريد �ف�شل �ال���ش��و�أ 
�شيارة من �ملو�شم �حلايل �و حتى من 2011 ويف حال قررت برييلي 
�الن�شحاب �ملو�شم �ملقبل، ف�شت�شع بطولة �لعامل يف ماأزق حماولة �يجاد 
2014 و�لتي  �لبديل خ�شو�شا يف ظل �لتعديالت �لتقنية على �شيار�ت 
�نها  رغ��م  �لبطولة  �ىل  �ل��ع��ودة  من  مي�شلني  �لفرن�شية  �ل�شركة  متنع  قد 

ك�شفت يف �ال�شهر �الخرية عن رغبتها بالعودة.

القا�صمي يتقدم باملراكز و�صوردو يف �صدارة رايل اإ�صبانيا

ال�شيخ خالد يحظى باملزيد من الثقة بعد جولت ليلية �شعبة يف الوقت الذي يقدم فيه ال�شابان الإماراتيان اأداًء جيدًا مع فريق اأبوظبي لل�شباقات

م�صاركة بحرينية يف اجتماع اجلمعية العمومية بالكويت

اإقامة دورة غرب اآ�شيا يف 2014 ومقرتحات باإقامة دورات ال�شواطئ وال�شالت والقتالية

بيـــريلــي تهـــدد بالن�شحـــاب مـــن بطـــولة العـــالــــم 

�آل مكتوم  �نهت �المانة �لعامة جلائزة حممد بن ر��شد 
لالإبد�ع �لريا�شي جميع �ال�شتعد�د�ت لتنظيم ندوة دبي 
�لدولية �ل�شابعة لالإبد�ع �لريا�شي �لتي تنظمها �جلائزة  
���ش��ع��ار �حل��د�ث��ة و�ل��ت��ط��وي��ر يف �الإب�����د�ع �لريا�شي  حت��ت 
�لقادم يف فندق جمري� كريك �شايد  وذلك يوم �لثالثاء 
نادي �لطري�ن وجممع  �لو�قع �شمن  �لقرهود  مبنطقة 
دبي للتن�س. وتعد �لندوة جزء� من �أن�شطة �جلائزة على 
�الإب���د�ع  ثقافة  مفهوم  وتر�شيخ  �الإب���د�ع  �شناعة  �شعيد 
تتناول  جل�شات  ث��الث  �شتت�شمن  و  �لريا�شي  �لعمل  يف 
و�شيتحدث  �لريا�شي  �لعمل  يف  �الإب��د�ع  خمتلف جو�نب 
يف �جلل�شة �الوىل د.من�شور �لعور رئي�س جامعة حمد�ن 

بن حممد �اللكرتونية عن �جلودة و�الإب��د�ع و�شترت�أ�س 
هذه �جلل�شة د. عائ�شة �لبو�شميط ع�شو جلنة �الت�شال 
�لثانية  �جلل�شة  يف  �شيتحدث  فيما  باجلائزة  و�لت�شويق 
و�شيدير  و�الإبتكار  �لتفكري  عن  ه��ورث  ماجيالن  ديفيد 
���ش��ت��ك��ون �جلل�شة  ف��ي��م��ا  ن��ي��ل��وف��ار روح�����اين  د.  �جل��ل�����ش��ة 
�لبطل  فيها  و�شيتحدث  مبدعة  جت��ارب  بعنو�ن  �لثالثة 
ويديرها هيثم �حلمادي  �لكروج  و�لعاملي ه�شام  �الأوملبي 
�الإعالمي يف قناة دبي �لريا�شية. وقد مت توجيه �لدعوة 
حل�شور �لندوة �إىل جميع �لعاملني يف �لقطاع �لريا�شي 
و�الإع���الم���ي���ني ل��ك��ون �ل���ن���دوة ت��ع��د ف��ر���ش��ة ج��ي��دة للقاء 
�أ�شحاب �لتجارب �الإبد�عية �ملميزة ممن �أثبتت جناحها 

�لنتائج  �الإد�رة و�لتخطيط وعلى م�شتوى  على م�شتوى 
يف �مل��ي��د�ن �ل��ري��ا���ش��ي و�ال���ش��ت��م��اع �إىل روؤ�ه����م يف جم��ال 
�لتطوير و�لتميز يف �لعمل وحماورتهم. كما �شيكون من 
نخبة  وهم  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  �أع�شاء  �حل�شور  بني 
من �ملخت�شني يف جمال �الإد�رة �لريا�شية �لعليا و�الإعالم 
جمل�س  رئي�س  نائب  �لطاير  مطر  �شعادة  �شيقوم  فيما 
�جلل�شات  وروؤ���ش��اء  �ملحا�شرين  بتكرمي  �لريا�شي  دب��ي 
�مل�شاركني يف هذه �لندوة �لتي يتم تنظيمها �شنويا ومن 
جهة ثانية �شكلت قناة دبي �لريا�شية فريق عمل لتغطية 
�لندوة و جتهيز ��شتوديو د�خل �لفندق للقاء �ملتحدثني 

و�مل�شاركني و�حل�شور .

جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم تنظم ندوة دبي ال�شابعة لالإبداع الريا�شي الثالثاء 

ع���ني �ل�����دويل �ل�����ش��اب��ق �دم ن���او�ل���ك���ا م���درب���ا ج��دي��د� 
ف��ورن��ال��ي��ك،  ل��ف��ال��دمي��ار  خلفا  �ل��ب��ول��ن��دي  للمنتخب 
�م�س  للعبة  �ملحلي  �الحت���اد  �ع��ل��ن  م��ا  بح�شب  وذل���ك 
هدف  �ن  بيانه  يف  �ل��ب��ول��ن��دي  �الحت���اد  وذك���ر  �ل�شبت 
�ملدرب �جلديد و��شح وهو قيادة �ملنتخب �ىل نهائيات 

كاأ�س �وروبا 2016 يف فرن�شا.
وي��اأت��ي �لتعاقد م��ع ن��او�ل��ك��ا )56 ع��ام��ا( �ل��ذي د�ف��ع 

عن �لو�ن في�شال كر�كوف ولعب يف �لواليات �ملتحدة 
كاأ�س  �شاركت يف  �لتي  بولند�  ت�شكيلة  كان �شمن  كما 
35 م��ب��ار�ة ودي���ة(، بعد  1978 )خا�س  �لعامل ع��ام 
نهائيات  �ىل  �ل��و���ش��ول  يف  �ل��ب��ول��ن��دي  �ملنتخب  ف�شل 
�لر�بع  �ملركز  باحتالله   2014 �ل��رب�زي��ل  مونديال 
و�وكر�نيا  �نكلت����������ر�  خل���������ف  �لثامنة  جمموعته  يف 

ومونتينيغرو.

نــــاوالكـــــا مدربـــــًا جديـــــدًا 
لبولنـــــــدا

فينغر ل ي�شتبعد عودة 
فريغو�شون للتدريب

��شار �ملدرب �لفرن�شي الر�شنال �النكليزي �ر�شني فينغر �ىل �نه ال ي�شتبعد 
عودة �ملدرب �ال�شكتلندي �ال�شطوري �ليك�س فريغو�شون عن �العتز�ل �لذي 
�علنه يف نهاية �ملو�شم �ملا�شي بعد 26 عاما ون�شف على مقاعد �لتدريب يف 
مان�ش�شرت يونايتد. وعاد ��شم فريغو�شون ليت�شدر عناوين �ل�شحف خالل 
توبيخا  فيه  يوجه  �لذ�تية  ل�شريته  حتديثا  ن�شر  �ن  بعد  �حل��ايل  �ال�شبوع 
لعبا  �للذين  ك��ني  روي  و�الي��رل��ن��دي  بيكهام  ديفيد  مثل  ال�شخا�س  الذع��ا 
حتت قيادته يف �ولدتر�فورد ، و�لقائد �حلايل لليفربول �شتيفن وجري�رد 
ومدربه �ل�شابق يف �حلمر �ال�شباين ر�فايل بينيتيز �لذي ي�شرف حاليا على 

نابويل �اليطايل.
فريغو�شون  ل��ه  خ�ش�س  �ذ  �لتحديث  ه��ذ�  يف  �ال���ش��د  ح�شة  لفينغر  وك��ان 
�لتناف�س مع فينغر يركز فيه ب�شكل  ف�شال باكمله يف �لكتاب حتت عنو�ن 
خا�س على ما ح�شل يف ت�شرين �الول-�كتوبر 2004 حني و�شلت �لعالقة 
حد  و�شع  يف  يونايتد  جنح  �ن  بعد  �لتام  �لغليان  حالة  �ىل  �لرجلني  بني 
مل�شل�شل �ملباريات �لتي خا�شها �ملدفعجية يف �لدوري �ملمتاز دون هزمية عند 
�شهدت  �ولدتر�فورد يف مبار�ة  2-�شفر يف  بالفوز عليه  �لتو�يل  49 على 
�ملوؤدي  �مل�شاد�ت �لتي تو��شلت بعد �شافرة �لنهاية حتى �لنفق  �لكثري من 
على غرف �ملالب�س حيث تلقى �ملدرب �ال�شكتلندي ح�شته بقطعة متطايرة 
�شي�شك  �ال�شباين  لكن  عليه  رم��اه��ا  م��ن  �الن  حتى  يعرف  مل  �لبيتز�  م��ن 

فابريغا�س كان �مل�شتبه به رقم و�حد.
�لو�شع تغري  �لعالقة متوترة بني فينغر وفريغو�شون لكن  ولطاملا كانت 
كثري� يف �الونة �الخرية �ذ ��شبحت مناكفاتهما �كرث ودية من �ل�شابق وقد 
توقع فينغر �لذي ��شبح �ملدرب �الكرث خدمة يف �لدوري �ملمتاز بعد �عتز�ل 
عن  �البتعاد  فكرة  مع  �لفذ  �ال�شكتلندي  �مل��درب  يعاين  ب��ان  فريغو�شون، 
مقاعد �لتدريب لفرتة طويلة، م�شري� حتى �ىل �حتمال عودته عن قر�ر 

�العتز�ل يف �ال�شهر �ل�شتة �ملقبلة.
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هيلتون اأبوظبي حت�شد اأربع جوائز مرموقة 
من تامي اآوت عن فئة املطاعم النخبوية

�لعام  لهذ�  �لنخبوية  �ملطاعم  فئة  يف  جو�ئز  �أرب��ع  �أبوظبي  هيلتون  تلقت 
�أبوظبي �ل�شنوية حيث ح�شل فندق فا�شكو  �آوت  �شمن جو�ئز جملة تامي 
�لعاملية،  للماأكوالت  مطعم  �أف�شل  جائزة  على  �أبوظبي  هيلتون  يف  �لو�قع 
وح�شل مطعم بوكا على جائزة �أف�شل مطعم �إيطايل، ومطعم توكي على 

جائزة �أف�شل مطعم ياباين مع �إ�شادة عالية يف فئة غد�ء �الأعمال. 

�لتي  �لرتفيهية(  �بوظبي  )قافلة  مبادرة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �طلقت 
و����ش��و�ق  ت��ر�ث��ي��ة  و�ع��م��ال  وتثقيفية  وت��وع��وي��ة  ترفيهية  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شم 
�ىل  زمني ميتد  برنامج  وفق   2014 �شبتمرب   5 ت�شتمر حتى  جمتمعية 
�أ  وخليفة  و�خلتم  و�ل�شمحة  �لوثبة  حد�ئق  من  حديقة  كل  يف  �يام   10
و�ل�شهامة  �ملعزز  ومدينة  ب  وخليف  �ملقطع  ومنطقة  �ل�شاخمة  ومدينة 

�جلديدة وحديقة بني يا�س �لعامة. 
بحديقة  �ملغلقة  �خليمة  يف  �نطالقتها  لدى  �لقافلة  فعاليات  و��شتقطبت 
�ملنطقة  �شكان  �ع��د�د� كبرية من  �ملبارك  �يام عيد �ال�شحى  �لوثبة خالل 
�ملجتمعية  و�لفعاليات  �الأن�شطة  لتنوع  نظر�  �مل��ج��اورة  و�ملناطق  وزو�ره���ا 
بيئة جاذبة  �أوج��د  و�الأ�شر مما  �لطفولة  فئة  �ملختلفة خا�شة على �شعيد 
و�آمنة تت�شف بكل معايري �ل�شالمة و�ل�شحة ملز�ولة �الأن�شطة و�مل�شابقات 

�لرت�ثية و�لريا�شية و�لرتفيهية . 

جولة لالإعالميني يف اأجنحة القرم ال�شرقي باأبوظبي
نظمت جمموعة جنة للفنادق و�ملنتجعات �ليوم جولة ملمثلي و�شائل �الإعالم على �أجنحة �لقرم �ل�شرقي �لفندقية �لتي تديرها جنة للفنادق و�ملنتجعات . وكان فريق من �لطاقم �لوظيفي ير�أ�شه 
نعمة عماد دروي�س، �لرئي�س �لتنفيذي جلنة للفنادق و�ملنتجعات ، يف ��شتقبال ممثلي و�شائل �العالم �ملحلية و�الأجنبية �لذين تو�فدو� لالطالع على �أجنحة �لقرم �ل�شرقي �لفندقية و�كت�شاف 
خدمات �ل�شيافة �لنوعية �لتي تقدمها لل�شيوف و�ل�شياح. وقال دروي�س: ت�شم �أجنحة �لقرم �ل�شرقي �لفندقية �لتي تديرها جنه للفنادق و�ملنتجعات بالتعاون مع �شركة �لتطوير و�ال�شتثمار 
�ل�شياحي 88 �شقة فندقية فاخرة، تعترب �الأحدث و�الأرقى يف �لعا�شمة، وت�شكل �إ�شافة نوعية لل�شياحة �لفاخرة يف �أبوظبي . و�أ�شاف: نظر�ً لوقوع هذه �لوحد�ت �لفاخرة �شمن جممع �لقرم 
�أن جنه للفنادق  �أ�شلوب حياة فاخر �شمن حميط متنوع مع جمموعة و��شعة من �خلدمات �لفندقية �لتي تلبي خمتلف �الحتياجات . و�أكد  �أبوظبي، فاإنها تقدم لل�شيوف و�ل��زو�ر  �ل�شرقي يف 
و�ملنتجعات تعترب �شركة �إد�رة وت�شغيل وطنية، حتر�س د�ئماً على تقدمي �أرقى م�شتويات �ل�شيافة �الإمار�تية، �لتي يتوقعها �شيوفنا و�لتي �أ�شبحت حاجة ملحة يف �لقطاع �ل�شياحي �ملتنامي ب�شرعة 
يف �أبوظبي . و�أ�شاف قائاًل: �إننا ن�تابع ما ت�شهده �إمارة �أبوظ��بي من م�شاريع �شياحية فاخرة، وتعترب �أجنحة �لقرم �ل�ش�رقي �إحدى �أهم م�شاريع �لعا�ش��مة نظر�ً ملوقعها �ملتميز يف �ملدينة و�لتوقيت 
�ملنا�شب ل�شركتنا لدخول �لقطاع �ل�شياحي و�أعرب عن �شعادته للتعاون �لوثيق مع �شركة �لتطوير و�ال�شتثمار �ل�شياحي الإد�رة �أجنحة �لقرم �ل�شرقي �لفندقية. وتتيح �ل�شقق �لفندقية يف فندق جنة 
�لتي تقع على طول �لو�جهة �لبحرية ملحمية �لقرم �ل�شرقي و�شط �لعا�شمة �أبوظبي، م�شاهدة �أ�شجار �لقرم �خل�شر�ء و�لتي تنمو ب�شكل طبيعي على حافة مياه �خلليج �لعربي من جهة، وم�شاهدة 
مناظر بانور�مية ملعامل �أبوظبي من �جلهة �الأخرى. ونظر�ً ملوقعها �حليوي، ت�شكل �ل�شقق �لفندقية وجهة مثالية لكل من �لعائالت و�ملقيمني �ملحتملني �لباحثني عن �إقامة فاخرة طويلة �أو 

ق�شرية �الأمد، وكذلك رجال �الأعمال �لقادمني �إىل �لعا�شمة ويحتاجون �إىل �أحدث �لتقنيات �لتكنلوجية ف�شاًل عن �ال�شتمتاع بخدمات فندقية ر�قية.

ق�شر الإمارات ي�شت�شيف مهرجان 
اأبوظبي ال�شينمائي اخلمي�ش القادم

�أبوظبي  مل��ه��رج��ان  �ل�شابعة  �ل����دورة  فعاليات  �الإم�����ار�ت  ق�شر  ��شت�شاف   
2 نوفمرب  �يل  �أكتوبر �جل��اري   24 �لفرتة من  تقام يف  �لتي  �ل�شينمائي، 
�ملقبل وتتجه �النظار �يل �بوظبي ملتابعة �ملهرجان �لذي ي�شم كبار جنوم 
�ل�شينما �لعربية و�لعاملية .  ويف دورته لهذ� �لعام يعود �ملهرجان �إىل فندق 
�أبوظبي �ل�شياحية وقال  �أبرز معامل  ق�شر �الإم��ار�ت �لذي يعّد و�حد�ً من 
�أبوظبي  �ل�شيد �لك�شندر �شنايدر مدير ق�شر �الم��ار�ت �ن �قامة مهرجان 
ن�شارك يف �شناعة  لنا الننا  �الم��ار�ت هو �شرف كبري  �ل�شينمائي يف ق�شر 
حدث مميز ي�شهم يف ح�شور �بوظبي كعا�شمة لالحد�ث �لفنية و�لثقافية 

علي م�شتوي �ملنطقة و�لعامل . 

عر�ش فيلم الر�شوم املتحركة اأبجدّيات الأبوة �شمن 
م�شابقة اأفالم الإمارات يف مهرجان اأبوظبي ال�شينمائي

�ملتحركة  �لر�شوم  فيلم  م�شاركة  عن  �ل�شينمائي  �أبوظبي  مهرجان  �أعلن 
�إ�شاد�ت عديدة يف جميع  ، �لذي تلقى  �الأب��وة  �أبجديات  �الإمار�تي �لق�شري 
�لفيلم على  �الإم��ار�ت ويعر�س  �أف��الم  �لعامل، وذل��ك �شمن م�شابقة  �أنحاء 
 25 �جلمعة  ي��وم  �أب��وظ��ب��ي،  م��ول  مبارينا  فوك�س  �شينما  يف  يومني  م��دى 

�أكتوبر �ل�شاعة 6 م�شاًء ويوم �الإثنني 28 �أكتوبر �ل�شاعة 3 بعد �لظهر. 
يف  عاملية  �شينمائية  مهرجانات  جلو�ئز  �الأب��وة  �أبجديات  فيلم  تر�شح  وقد 
ثماين دول، وحاز على جائزتني رئي�شتني منها. و�لفيلم من �إخر�ج �المار�تي 
حمد �لعور، و�نتج بدعم جلنة �أبوظبي لالأفالم وtwofour54 �إبتكار 
، و�أنتجته �شركة Blink Studios بينما قامت twofour54 �إنتاج 
�شت  �لق�شري ومدته  �لكوميدي  �لفيلم  ويروي  �ل�شوتي.  �الإنتاج  بعمليات 
�إمار�تي مع مولوده �جلديد يف غياب زوجته. ويعّد  �أب  دقائق ق�شة كفاح 
با�شتخد�م  يعالج مو�شوع كهذ�  ر�شوم متحركة  فيلم  �أول  �الأب��وة  �أبجديات 
تقنية �لر�شوم �ملتحركة و�ل�شوتيات بداًل من �حلو�ر�ت وقد عملت �ل�شركة 
ميزة  مع  �ل�شخ�شيات  �إبتكار  يف  ب�شيط  فّني  �أ�شلوب  تطبيق  على  �ملنتجة 

.3D لتقنية ثالثية �الأبعاد�

�شكاي القاب�شة تعني اأميت اأرورا مبن�شب 
الرئي�ش التنفيذي لقطاع ال�شيافة

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ���ش��ك��اي �ل��ق��اب�����ش��ة، 
ومقرها  �ل��ع��ق��اري��ة  لال�شتثمار�ت 
�أرور� يف  �أم���ي���ت  ت��ع��ي��ني  ع���ن  دب����ي، 
�لتنفيذي لقطاع  �لرئي�س  من�شب 
�الإ���ش��ر�ف  ع��ن  م�����ش��وؤواًل  �ل�شيافة، 
مل�شروع  �لت�شغيلية  �ملتطلبات  على 
فاي�شروي نخلة جمري� �لذي تبلغ 
�أم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ار   1 قيمته 
على  �الإ������ش�����ر�ف  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ت�����ش��غ��ي��ل ���ش��ق��ق ���ش��ك��اي �ل��ق��اب�����ش��ة 
منو  وتعزيز   ، �لفاخرة  �لفندقية 
�أعمال قطاع �ل�شيافة يف �ل�شركة.

الأكرث  متتد  بخربة  �أرور�  ويتمتع 
�ل�شيافة  قطاع  يف  ع��ام��اً   20 م��ن 
�شركة  يف  ���ش��ن��و�ت  �شت  منها  ق�شا 
منا�شب  ي�شغل  ك���ان  ح��ي��ث  �إع��م��ار 

عليا يف �ملبيعات و�لت�شويق .

طالب مدر�شة هورايزون دبي
 يزورون مقر �شركة »نخيل« العقارية 

»نخيل«  �شركة  مقر  ب��زي��ارة  دب��ي  ه��ور�ي��زون  مدر�شة  م��ن  طالبا   50 ق��ام 
�ل��ر�ئ��دة  �مل�����ش��اري��ع �لهند�شية  �أب���رز  �ل��ت��ع��رف على  ب��ه��دف  �ل��ع��ق��اري��ة وذل���ك 
�أحد  �إىل م�شروع نخلة جمري� �اليقوين و�لذي ت�شدر  باال�شافة  لل�شركة 

�أبرز �لعناوين �لكربى يف �لعامل.

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق فعاليات »قافلة اأبوظبي الرتفيهية« من حديقة الوثبة

فنان العرب يزور اأكرب �شالة عر�ش عامليًا لرولز-روي�ش يف اأبوظبي

حاكم الفجرية وويل عهده ي�شتقبالن
 اإدارة جمعية ال�شحوح للرتاث الوطني

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم �لفجرية 
ل�شعادة  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �لرميلة  بق�شر 
عبد�هلل ر��شد بن لقيو�س �ل�شحي رئي�س جمل�س �د�رة جمعية �ل�شحوح للرت�ث �لوطني بابوظبي 
و�ال�شتاذ عبد�لرحمن نقي �ملدير �لتنفيذي ملجلة �لندبة �لتي ت�شدرها �جلمعية وتلقى �شموه 

�لعدد �جلديد من حمجلة �لندبة وتقرير� حول �حتفاالت �جلمعية باليوم �لدويل للجبال. 
وح�شر �ال�شتقبال �ل�شيخ ر��شد بن حمد �ل�شرقي رئي�س هيئة �لفجرية للثقافة و�العالم عدد 
من �ل�شيوخ و�شعادة حممد �لظنحاين مدير �لديو�ن �المريي و�ل�شيد ر��شد عليوه �ل�شلحدي 
�ل�شحي ع�شو جمل�س �د�رة �جلمعية و�ل�شيد حممد عبد�هلل لقيو�س �ل�شحي �مني �ل�شر �لعام 

�مل�شاعد ور��شد عبد�هلل لقيو�س �ل�شحي ع�شو �جلمعية وعدد من �مل�شوؤولني و�العيان.

زيار�ت متو��شلة  �لربنامج  و�شمل 
�ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات  م���ق���ر�ت  �إىل 
�ل���ع���امل، حيث  �أه��م��ي��ة يف  �الأك�����رث 
ت���ع���ل���م �ل����ط����ل����ب����ة ع������ن �أدو�ره�������������ا 
�القت�شادية و�ل�شيا�شية تقدم هذه 
لدر��شة  للطلبة  �لفر�شة  �ل���دورة 
�مل���ج���ت���م���ع���ات �الأوروب��������ي��������ة وف���ه���م 

�لعامليتني  �ملدينتني  هاتني  �أهمية 
�ملميزتني يف ن�شاطاتهما �لتجارية 
�لعاملية، و�القت�شادية، و�ل�شيا�شية، 
و�جل��و�ن��ب  �الجتماعية  و�ل��ع��د�ل��ة 

�ملتعلقة بحقوق �الإن�شان.
�جلولة يف باري�س �شملت زيار�ت �إىل 
�الإن�شان،  حلقوق  �ل��دويل  �الحت��اد 

غرفة  �لدولية،  �لتحكيم  حمكمة 
�لعلوم  وجامعة  �لدولية،  �لتجارة 
�ل�شيا�شية. ويف جنيف، ز�ر �لطلبة 
�ل�شامي  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  م��ف��و���س 
ل�شوؤون �لالجئني، منظمة �لتجارة 
�لدولية  �لعمل  منظمة  �ل��ع��امل��ي��ة، 

ومكاتب �الأمم �ملتحدة.

�ل��ع��ر���س �ل��ت��ي ت��ف��وق قيمتها ع�����ش��ر�ت م��الي��ني �ل�����دوالر�ت، 
2012. وك��ان ع��ب��دو، �أح��د  �أو�ئ���ل �ل��ع��ام  و�ل��ت��ي �فتتحت يف 
حم��ّب��ي رول��ز-روي�����س، يف �أب��وظ��ب��ي ليقّدم ح��ف��اًل يف �إط��الل��ة 
نادرة مبنا�شبة عيد �الأ�شحى �ملبارك، و�أ�شّر على زيارة �شالة 
�لنار  �أم  منطقة  يف  و�لو�قعة  �لعامل  حول  �ملعروفة  �لعر�س 
�ل�شهري  �لطلب  ح�شب  �لت�شميم  برنامج  عن  �ملزيد  ل�شماع 
�ل���ذي �أن��ت��ج ���ش��ّي��ار�ت رول��ز-روي�����س ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا مثل 
فرنا�س، و�أندلو�شيا، وريان، وكلها من �بتكار وت�شميم كاظم 

�حللي، مدير عالمة رولز-روي�س يف �أبوظبي موتورز.

املدير اجلديد ملجموعة �شتايويل لل�شيافة 
تزور فندق بارك ريجي�ش كري�ش كني دبي

قامت فيونا جودفري، �لتي �ن�شمت 
�إىل جم��م��وع��ة  ���ش��ه��ور  ع����دة  ق��ب��ل 
�شتايويل لل�شيافة مدير� للمبيعات 
موؤخر�  بزيارة  و�لت�شويق،  �لعاملية 
كري�س  ريجي�س  ب���ارك  ف��ن��دق  �إىل 
�شيدين  تقيم يف  فيونا  دب��ي.  ج��ني 
�أ�شرت�ليا ومتتلك خربة تزيد على 
25 عاما يف �ملبيعات و�لت�شويق يف 
�لهادي  �ملحيط  �أ�شرت�ليا ومنطقة 

�الآ�شيوي.

ن��ظ��م ق�����ش��م �ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة 
يف �جل��ام��ع��ة �الأم���ري���ك���ي���ة يف دب��ي 
وجنيف  باري�س  يف  در����ش��ي��ة  جولة 
د�مت فرتة ت�شعة �أّيام، ز�ر �لطلبة 
خاللها عدد� من مقّر�ت �ملنظمات 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة وت���ق���دم ه��ذه 
�ختيارية  كمادة  �لدر��شية  �جلولة 
ل���ل���ط���ل���ب���ة وت�����ت�����األ�����ف م�����ن ث���الث���ة 

�أر�شدة. 
�أ���ش��ت��اذ  جن��وي��ن،  �شلبي  �ل��دك��ت��ورة 
م�����ش��اع��د يف �ل���ب���الغ���ة �ل�����ش��ف��ه��ي��ة 
هيئة  ع�����ش��وة  دب����ي  �أم���ري���ك���ي���ة  يف 
�لتدري�س قالت: تقدم هذه �جلولة 
فر�س عديدة للطلبة للم�شاركة يف 
�الأزم���ات  ح��ول  حا�شمة  مناق�شات 
�ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا �ل��ع�����ش��ر �حل��دي��ث 
م����ع خ������رب�ء �مل���ن���ظ���م���ات �ل��ع��امل��ي��ة، 
لالحتاد  �لتنفيذي  �لرئي�س  مثل 
�ل���دويل حل��ق��وق �الإن�����ش��ان، ونائب 
�لدولية يف  �لتجارة  جمل�س غرفة 
�ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا 

�أع�شاء من �الأمم �ملتحدة .  

قام فنان �لعرب حممد عبدو بزيارة خا�شة �إىل �أكرب �شالة 
ع��ر���س ل��رول��ز-روي�����س ع��امل��ي��اً يف �أب��وظ��ب��ي وج���ال يف من�شاآت 
�ل�����ش��ال��ة و�ّط���ل���ع ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ار�ت �مل�����ش��م��م��ة ح�����ش��ب �لطلب 
Bespoke �ل�شهري �لتي يتم تطويرها يف  �شمن برنامج 
�لعا�شمة �الإمار�تية. حّل عبدو، �مللقب بفنان �لعرب تكرمياً 
ملكانته بني نخبة �أكرب �لفنانني �لعرب يف �لتاريخ، �شيفاً على 
�ملعتمد  و�مل���وّزع  �حل�شري  �لوكيل  م��وت��ورز،  �أبوظبي  �شركة 
ل�شّيار�ت رولز-روي�س موتور كارز يف �أبوظبي و�لعني ووكيل 
�الأو���ش��ط، فتجول يف �شالة  �ل�شرق  �ل��ر�ئ��د يف  رول��ز-روي�����س 

جولة درا�شية لطلبة اأمريكية دبي يف اأوروبا



حب فريد يجمع ريفز مباكاآدامز 
حلت �ملمثلة �الأمريكية، ر�يت�شل ماكاآد�مز، مكان �لنجمة ري�س ويذر�شبون 
الأد�ء دور �لبطولة يف فيلم �خليال �لعلمي ركاب ، حيث توؤدي دور �مر�أة تقع 

يف غر�م �لنجم كيانو ريفز على منت مركبة ف�شائية.
�أن ماكاآد�مز �ن�شمت �إىل ريفز يف فيلم  وذكر موقع )ديدالين( �الأمريكي 

ركاب �لذي �شيبد�أ باإخر�جه بر�ين كريك مطلع �لعام �لقادم.
ت���وؤدي دور �لبطولة يف  �أن  �مل��ف��رت���س  ك��ان م��ن  �إىل �ن وي��ذر���ش��ب��ون  و�أ���ش��ار 
�لبابا  فتح  ما  بذلك،  قيامها  دون  �أملانيا حال  يف  ت�شويره  �أن  �لفيلم، غري 

�أمام ماكاآد�مز.
�لنوم على منت  �إح��دى قمر�ت  �لفيلم ح��ول م�شكلة تقع يف  �أح��د�ث  ت��دور 
مركبة ف�شائية تنقل �آالف �الأ�شخا�س �إىل كوكب م�شتعمر بعيد، ما يوؤدي 
�إىل �إيقاظ �أحد ركابها )ريفز( قبل 90 عاماً من �شائر �الأفر�د. ويف مو�جهته 
�آخر )ماكاآد�مز(،  �إيقاظ ر�كب  خطر �ل�شيخوخة و�ملوت وحيد�ً، قرر ريفز 

�لتي تنا�س بينه وبينها ق�شة حب فريدة من نوعها.

لوك غراميز يف )50 درجة للرمادي(
�ن�شم �ملمثل �الأمريكي، لوك غر�ميز، �إىل طاقم �ملمثلني يف فيلم 50 درجة 

للرمادي ، حيث �شيوؤدي دور �إليوت ، �شقيق كري�شتيان غر�ي  بالتبني.
وذكر موقع )ديدالين( �الأمريكي �أن غر�ميز �شيوؤدي دور �إليوت يف �لفيلم.

وياأتي هذ� �لنباأ بعد يومني على ورود تقارير تفيد باأن �ملمثل �الأيرلندي، 
جاميي دورنان ) 31 عاماً( بات يف �ملرحلة �الأخرية من �ملفاو�شات لتاأدية 
دور كري�شتيان غر�ي  �إىل جانب �ملمثلة د�كوتا جون�شون �لتي �شتج�شد دور 
�لفيلم  من  �ن�شحابه  هونام  ت�شاريل  �ملمثل  �إع��الن  بعد   ، �شتيل  �أنا�شتازيا 

ب�شبب جدول �أعماله �ل�شاغط.
ي�شار �إىل �أن �لفيلم ي�شتند �إىل كتاب �لرو�ئية �لربيطانية، �إل جيم�س، �لذي 

يحمل �ال�شم نف�شه.
ويذكر �أن رو�ية 50 درجة للرمادي �ل�شادرة يف ثالثة �أجز�ء حققت ن�شبة 
مبيعات عالية حول �لعامل، وهي تتناول �لعالقة بني فتاة جامعية متخرجة 

حديثاً ورجل �أعمال �شاب، وتتحدث بو�شوح عن �لعالقة بينهما.
ي��وؤدي دور جامي�س يف م�شل�شل م�شا�شي  �أن غر�ميز  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در 

�لدماء ترو بلود .
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جاكمان يج�شد بي 
تي بارنوم يف فيلم

�خ���ت���ري �ل��ن��ج��م �الأ������ش�����رت�يل هيو 
ج����اك����م����ان ل��ت��ج�����ش��ي��د ���ش��خ�����ش��ي��ة 
رج���ل �ال���ش��ت��ع��ر����ش��ات �الأ���ش��ط��وري 
�الأم��ريك��ي ب��ي ت��ي ب��ارن��وم يف فيلم 
رجل  �أف�شل  ��شم  يحمل  مو�شيقي 
�الأر����س.. وج��ه  على  ��شتعر��شات 
و�أف������������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة )ه����ول����ي����وود 
ريبورتر( �الأمريكية �أن �خليار وقع 
على جاكمان للعب دور �لبطولة يف 
فيلم �أف�شل رجل ��شتعر��شات على 
�ملو�شيقي عن حياة  �الأر����س   وج��ه 
�ل��ذي يعرف بحيله  بارنوم  تي  بي 
ب��ارز..و�أ���ش��ارت  ���ش��ريك  وبتاأ�شي�س 
�إىل �ن بيل كوندون يكتب �شيناريو 
���ش��ي��خ��رج��ه مايكل  ف��ي��م��ا  �ل��ف��ي��ل��م، 
غر�ي�شي مل�شلحة ��شتوديوهات 10 
�أن  �إىل  ..ي�شار  فوك�س  �شنت�شوري 
�لفيلم  يف  �أط��ل  و�أن  �شبق  جاكمان 
�إىل  م���وؤخ���ر�ً،  �ل��ب��وؤ���ش��اء   �ملو�شيقي 
جانب م�شاركته يف م�شرحية �شبي 

من ��شرت�ليا.

يعود ملنزله املحرتق لإنقاذ 
زجاجات اجلعة 

�أولوياته، بعد  �إع��ادة ترتيب  �أمريكي  قد يتعني على رجل 
�أن عاد مهرواًل �إىل منزله �ملحرتق ل� �إنقاذ زجاجات �جلعة 
 6 �أن  �أمريكية  �إع��الم  و�شائل  وذك��رت  ور�ءه.  خّلفها  �لتي 
بينهم و�لرت �شريبيت، وولدين، كانو� يف غرفة  ر��شدين، 
عندما  جورجيا،  بوالية  بكولومبو�س  منزلهم  يف  �ملعي�شة 
بد�أ �لدخان يت�شاعد. و��شارت �إىل �أن �لثمانية متكنو� من 
�خلروج من دون �أن يتعر�شو� الأذى، غري �أن �شريبيت عاد 
�إنقاذ زجاجات �جلعة. وقال �شريبيت طلبت  ل�  �ملنزل  �إىل 
منهم �إخر�ج �لولدين ، م�شيفاً �أما �أنا، فكوين مدمن على 
�لكحول، فكنت �أحاول �إخر�ج زجاجات �جلعة، مت�شائال هل 

تفهمونني ؟
وبالفعل، متكن �ش�شريبيت من �إنقاذ عدد من �لزجاجات، 
فيما جنا بدوره من بر�ثن �ملوت. وال تز�ل �ل�شلطات تبحث 
عن �شبب �حلريق �لذي متكنت فرق �الإطفاء من �إخماده.

مت�شي 3 اأيام لتعديل الوقت 
يف �شاعاتها

تنتظر �مر�أة بريطانية مهمة �شاقة يف كل مرة يتم فيها 
�أيام   3 �الأم��ر  �إذ يتطلب منها  �ل�شاعة،  تاأخري  �أو  تقريب 

متتالية الإجر�ء تعديل على �شاعاتها �ل�5 �آالف. 
فيما  �ن��ه  �لربيطانية  ���ش��ت��ار(  )د�ي��ل��ي  �شحيفة  و�أف����ادت 
�ل��ر�ح��ة  م��ن  كاملة  �شاعة  بريطانيا  يف  �جلميع  يك�شب 
عند تاأخري �ل�شاعة، تبد�أ �لربيطانية بولني  �لبالغة من 
�شاعاتها  يف  �لوقت  لتعديل  �شاقة  مهمة  �شنة   62 �لعمر 

�ل�5000، وهي مهمة ت�شتغرق 3 �أيام متتالية. 
و�أ�شارت �إىل �ن هذه �ملر�أة متلك �أكرب جمموعة �شاعات يف 
�لعامل، وهي تغطي كل جدر�ن �لطابق �ل�شفلي من بيتها، 

وتقدر قيمتها باأكرث من 24 �ألف دوالر. 
ولفتت �إىل �أن يف �حلمام وحده ما ال يقل عن 60 �شاعة. 

�أرج��اء  ك��ل  ي�شمع يف  �ل�شاعات  ع��ق��ارب  �شوت  �أن  وذك���رت 
�ملنزل، وغالباً ما تدق عدة �شاعات يف وقت و�حد.

ينفق 1500 دولر ليتجنب خمالفة 
بـ100 دولرا

1500 دوالر بغية جتنب دفع خمالفة  �أنفق رجل كندي 
حم��اول��ة  �أن��ه��ا  �أك���د  خ��ط��وة  يف  دوالر،   100 بقيمة  ���ش��ري 

الإثبات وجهة نظره. 
وق����ال �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ه��اي��ب��ان��ك ري�����ش��ور���ش��ز  
للتعدين، فيك بر�ينت، من نيو وي�شتمن�شرت يف ت�شريح 
على  �عرت�س  �إن��ه  �لكندي،  فانوكوفر(  �آورز   24( ملوقع 
�ل��ت��ي ح�����ش��ل عليها ع��ن��دم��ا رك���ن �بنه  �ل�����ش��ري  خم��ال��ف��ة 
من  ج���د�ً  ق��ري��ب��اً  �ل�شلطات  �ع��ت��ربت��ه  م��وق��ف  يف  �ل�شيارة 

طريق خا�س. 
و�أ�شار �إىل �أنه مت تبليغه قبل 6 �أيام فقط من ��شتدعائه 

زواج ت�شعيني تنفيذا لو�شية زوجته 
�حتفل جمموعة من �الأبناء �ل�شعوديني بتزويج و�لدهم �لت�شعيني على �شيدة ت�شغره باأربعني عاما، بعدما �أ�شرو� 

على ذلك بعد وفاة و�لدتهم. 
�أ�شهر يف �لبحث عن زوجة منا�شبة ال تكون من �شغري�ت  وكانت �لعرو�س من �ختيار بناته �لالتي ق�شني ثالثة 

�ل�شن حتى وجدنها، وهي �أرملة لي�س لديها �أوالد ومن قبيلة بعيدة عن قبيلته. 
و�أقيمت مر��شم �لزو�ج �لليلة قبل �ملا�شية بالطائف غرب �ل�شعودية وتلقى �لعري�س �لت�شعيني  �لعديد من �لهد�يا 

وحر�س �لعديد من �الأقارب على �حل�شور ومباركته، بح�شب ما جاء يف �شحيفة �شبق  �ل�شعودية. 
وكانت زوجة �لرجل توفيت منذ حو�يل 5 �أ�شهر بعد �أن �أجنبت له �شبعة من �الأبناء �لذكور وخم�س �إناث. 

و�حتفل �لعري�س يف �إحدى �لقاعات بزو�جه من �أرملة 53 عاما  وقدم لها 25 �ألف ريال مهر�. 
ي��ت��زوج، وذل��ك م��ر�ع��اة مل�شاعرها وظروفها  ب��اأن  �أو���ش��ت  �ل���زو�ج خ��الل مر�س زوجته �لتي  وك��ان �لرجل قد رف�س 

�ل�شحية ما د�مت على قيد �حلياة، لكنه نزل على و�شيتها بعد وفاتها. 
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ي�شعل �شيارته ليتفقد خزانتها
�إىل  �أدى  ما  �ل�شيارة  خ��ز�ن  ليتفقد  والعته  بقدح  غبي  �شائق  ق��ام 

��شتعال �لنري�ن فيها. 
ويظهر فيديو بث على موقع يوتيوب  �ل�شيارة وهي و�قفة تتزود 

بالوقود عند حمطة للبنزين. 
ما  على  حماولة  يف  والعته  بقدح  يقوم  �ل��ذي  �ل�شائق،  يدخل  ثم 

يبدو ملعرفة �إن كان �خلز�ن قد �متالأ. 
�ملحطة،  م��ر�ق��ب��ة يف  ك��ام��ري�  �لتقطتها  �ل��ت��ي  �ل��ل��ق��ط��ات،  وت��ظ��ه��ر 

�لنري�ن وهي ت�شتعل فيما ي�شاب �ل�شائق بالهلع. 
ولوال رباطة جاأ�س عامل �ملحطة، �لذي �شارع �إىل خرطوم �حلريق 

و�شوبه نحو �لنار، ال�شتعلت �ملحطة باأ�شرها. 

يقتل كلبي والدته بدافع.. الغرية
�أن قتل �ثنني  بعد  �عتقلت �شرطة والية فلوريد� �الأمريكية �شاباً 
�أم��ه حتبها  �ن  الأن��ه يظن  يغار منها  �لتي  �ل�6،  و�لدته  ك��الب  من 

�أكرث منه. 
وقال موقع )دبليو تي �إ�س بي( �الأمريكي �إن �آدم كو�شا )23 �شنة( 
�ل�6 الأنه كان يغار منها نظر�ً لالهتمام  4 من كالب و�لدته  ذبح 

�لذي توليه �أمه لها. 
كو�شا  و�شار  �ثنان،  نفق  فيما  �مل��وت  �أفلتا من  كلبني  �ن  �إىل  و�أ�شار 
�إىل �أحد �ملتاجر �ملجاورة يف مدينة ملبورن �الأمريكية، حيث �لتقى 

باأحد �أ�شدقاء �لعائلة و�أبلغه مبا �رتكبه. 
�لتعامل  بتهمة  �ل�����ش��اب  و�عتقلت  �مل��ك��ان  �إىل  �ل�شرطة  وح�����ش��رت 
بوح�شية مع �حليو�نات، و�أودع يف �ل�شجن فيما حددت كفالته ب�20 

�ألف دوالر. 

ا�شتعارة عرو�ش .. اآخر �شيحات الحتيال
خمتلفة  باأ�شاليب  �خلطبة  �متحان   على  �ملقبالت  �لفتيات  تقوم 

لالإيقاع بالعري�س وعائلته. 
�الحتيال  �شيحات  �آخ��ر  �إن  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�شروق  �شحيفة  وق��ال��ت 
عادة  تكون  �لتي   ، �الأ�شلية  �لعرو�س  ��شتبد�ل  هي  �ملجال  ه��ذ�  يف 
دور  لتوؤدي  �حل�شن  من  كبري  ق��در  على  بفتاة  �جلمال،  متو�شطة 

�لفتاة �ملر�شحة للخطبة حتى حتوز على �إعجاب �خلّطاب. 
وقد �شجلت موؤخر� �لعديد من �حلاالت من هذ� �لقبيل. 

�أخيها لي�شت هي �لفتاة  �أن زوجة  ونقلت �ل�شحيفة عن فريوز. ع 
�ل��ت��ي ق��ّدم��ت ل��ه��م ي���وم �خل��ط��ب��ة. ف��ق��د ب���دت خمتلفة مت��ام��ا ي��وم 
ناحية  م��ن  و�إمن���ا  فح�شب،  �لبدنية  �لناحية  م��ن  لي�س  �ل��زف��اف، 

�ملو��شفات �ل�شكلية، 
وت�شيف فريوز �لفتاة �لتي �شاهدناها يوم �خلطبة، كانت بي�شاء 
�لب�شرة بينما زوجة �أخي �شمر�ء. وعندما و�جهناها باالأمر، بّررت 
على  مقبلة  ع��رو���س  ك���اأي  �لكيلوغر�مات  لبع�س  بفقد�نها  ذل��ك 

جتربة جديدة . 
يف نف�س �ل�شياق، تقول رزيقة. د: �كت�شفنا �أن �لعرو�س �لتي خطبناها 
�ل�شن  �لثانية بفتاة كبرية يف  �لزيارة  ��شتبد�لها يف  �أخي، مت  البن 
�لعائالت،  �إح��دى  .  وهذه  �لفور  ودميمة. فف�شخنا �خلطبة على 
قامت بعر�س �بنتها �ملتزوجة ذ�ت �جلمال �لفّتان على �أم �لعري�س 
�لتي �أبدت مو�فقتها عليها. ولكن بعد �أ�شبوع على �لزفاف، �كت�شف 

جنيفر فاريل خالل ح�صورها فعالية مبنا�صبة االحتفاالت بيوم هالوين يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(�لعري�س �أن �لعرو�س لي�شت هي �لتي �شاهدتها و�لدته. 

تيفاين ثورنتون 
تنتظر طفاًل ثانيًا 

ت��ن��ت��ظ��ر جن���م���ة دي��������زين  ت��ي��ف��اين 
زوجها  م��ن  ثانياً  طفاًل  ث��ورن��ت��ون 
ثورنتون  ك��ارين..ون�����ش��رت  كري�س 
�بنها  ل��ه��ا م��ع  ���ش��ن��ة( ���ش��ورة   27(
من  �لبالغ  جيم�س   كينيث  �لبكر 
�لعمر 14 �شهر�ً، معلنة �نها حامل 
ح�شابها  على  جديد..وكتبت  م��ن 
على موقع )هو�شاي( �إح��ذرو� ملاذ� 
�أم�����ش��ك ب��ب��ط��ن��ي؟ ث��م��ة ط��ف��ل على 
�أخيه  �إىل  ين�شم  و���ش��وف  �لطريق 
�إىل  ..ي�شار  �الأك��رب كينيث جيم�س 
�ن ث���ورن���ت���ون وك������ارين ت���زوج���ا يف 

ت�شرين �لثاين نوفمرب2011.
ويذكر �ن ثورنتون ��شتهرت بدورها 
مع دميي لوفاتو يف م�شل�شل �شوين 
لديها ف��ر���ش��ة  �ل���ذي ع��ر���س على 
ق��ن��اة دي���زين  ب��ني �الأع����و�م 2009 
و2011، قبل �أن تنتقل �إىل م�شل�شل 

ع�شو�ئي جد�ً .

وفاة املخرج هال 
نيدهام 

لو�س  يف  نيدهام  هال  �الأمريكي  �ملخرج  تويف 
�أجنل�س عن عمر 82 �شنة، بعد معركة ق�شرية 
م���ع �ل�������ش���رط���ان..و�أف���ادت جم��ل��ة )ف��ر�ي��ت��ي( 
�الأم��ريك��ي��ة ع��ن رح��ي��ل ن��ي��ده��ام ب��ع��د معركة 
مل ت��دم ط��وي��اًل م��ع �ل�����ش��رط��ان..و�أ���ش��ارت �إىل 
ب��اأد�ء �حلركات  �أي�شاً  �ل��ذي عرف  نيدهام  �أن 
ج�شمه  يف  عظمة   56 ك�شر  وق���د  �خل��ط��رية، 
�أ�شنان  ع��دة  فقد  كما  م��رت��ني،  ظ��ه��ره  وك�شر 
خالل عمله يف قر�بة 4500 حلقة تلفزيونية 
من  ن��ي��ده��ام  �ن  �إىل  ول��ف��ت��ت  �أف�����الم.  و310 
مو�ليد تيني�شي، ودخل عامل �ل�شينما يوم �أدى 
ريت�شارد  �ملمثل  ب��داًل عن  �حلركات �خلطرية 
له ما  وب��ات �شديقاً  �مل�شل�شالت  �أح��د  ب��ون يف 
 Smokey  أع��ط��اه �ل��ف��ر���ش��ة الإخ����ر�ج ف��ي��ل��م�
على  نيدهام  ..وح�شل   and the Bandit
�لعام  �و�شكار يف  �أبرزها جائزة  جو�ئز عديدة 
ور�فعة  �شيارة  وتطوير  ت�شميم  ع��ن   1987

مزودة بكامري�.

هناك ق�ش�س خمتلفة عن �كت�شاف �لقهوة، �أحدها 
هي �أحد �ل�شيوخ �لذي �أنقذ نف�شه من �جلوع عن 

طريق �إعد�ده حل�شاء من حبوب �لقهوة. 
�أم����ا �ل��ق�����ش��ة �الأك�����رث ���ش��ه��رًة ه���ي ر�ع����ي �الأغ���ن���ام 
�أغنامه  ن�شاط  الح��ظ  �ل��ذي  �فريقيا  يف  �لعربي 
�ل��ك��ب��ري وذل���ك ب��ع��د �أن رع���و� ح��ب��وب غ��ري��ب��ة هي 
�الأغ��ن��ام  بقيت  ل��ذل��ك  وكنتيجة  �ل��ق��ه��وة،  ح��ب��وب 
ن�شاطهم  على  وحافظو�  �لليل  ط��و�ل  م�شتيقظة 
ف�شوله،  وب�شبب  �ل��ف��رتة.  ه��ذه  ط���و�ل  �ل��ك��ام��ل، 
جرب �لر�عي تناول بع�س هذه �حلبوب، وبالفعل 
�شعر بالن�شاط ومتكن من �لبقاء م�شتيقظاً فرتة 

�أطول.
ذه��ب ه��ذ� �ل��ر�ع��ي �إىل رج��ل �ل��دي��ن يف قريتهم، 
و�أخربه عما حدث، ودله على هذه �حلبوب، حيث 
جرب رجل �لدين طحنها وو�شعها يف مياه مغلية 
�لتاريخ، حيث مل  �لقهوة يف  ك��وب من  �أول  ليعد 

يتم حتمي�س �لقهوة �إال بعد زمن من ذلك.

بقي  �ل�شر�ب حيث  باآثار  �لدين  �نبهر رجل  وقد 
فاأخذ هذه �حلبوب  ملدة طويلة،  ومركز�ً  �شاحياً 
للبقاء  �ل��دي��ن  رج���ال  لي�شتخدمها  م��ع��ب��ده  �إىل 
و�أد�ء �شلو�تهم، ومن هناك  �أطول  يقظني فرتًة 
�ن��ت�����ش��رت �ل��ق��ه��وة ب��ني �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ع��اب��د، ومل 
مدة  م��رور  بعد  �إال  �ملعابد  خ��ارج  �لقهوة  تنت�شر 

طويلة.
�ل��ر�ع��ي حيث  �مل��وؤرخ��ني عن موطن ه��ذ�  �ختلف 
ق��ي��ل �ن���ه �أف��ري��ق��ي م��ن ب���الد �حل��ب�����ش��ة بحيث �إن 
�لذين نظرو� �إىل �أن �لر�عي عربي يعزون �إىل �أن 
�كت�شاف �لقهوة يعود للعرب وعلى �أر�شهم. ولكن 
من �الأرجح �أن �لر�عي هو من بالد �حلب�شة و�إن 
هذه  وم�شدر  �الأ�شلي  �ملوطن  هي  �حلب�شة  بالد 
�لنبتة ويعود �لدور للعرب الكت�شافها بحيث يعود 
لهم �لف�شل يف كيفية �لتح�شري وذلك الن هذه 
�لنبيه كانت تاأكل كحبوب ومت�شغ وما يدل على 

ذلك �أن �لقهوة تاأكل يف �أثيوبيا كمك�شر�ت.

تعرف على اأ�شطورة اكت�شاف القهوة

كايتي هوملز ..تغّرد 
�إىل موقع )تويرت(، و�شارت على خطى  �أخ��ري�ً  �ن�شمت �لنجمة �الأمريكية كايتي هوملز 

�آالف �مل�شاهري �لذين يتو��شلون مع معجبيهم عرب �لتغريد.
 ،  holmeskatie ��شم  حت��ت  )ت��وي��رت(  على  �خل��ا���س  ح�شابها  هوملز  و�أط��ل��ق��ت 
�شعيدة  �أنا  تقول  تغريدة  �أول  وكتبت يف  �ل�شديدة لالأمر،  معربة عن حما�شتها 

جد�ً الأنني على تويرت!! ..و�أحلقتها بتغريدة �أخرى هي �أر�شل �أول تغريد�ت يل 
من جنوب �أفريقيا ، كما ن�شرت �شورة لها مع �ملغنية تايلور �شويفت �لتي تعمل معها على 

ت�شوير فيلم  The Giver  من �إنتاج نيكي �شيلفر.


