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حاكم نيويورك يحذر 

من حدوث عاصفة جديدة اليوم

أغلى سيارة في العالم بـ 10 ماليني ريال 
في معرض »أكسس جدة« 

مميتا، لكننا لس���نا في وضع 
عادي فاألراضي مغمورة باملياه، 
واملنازل مهدمة ومتضررة على 
طول الساحل، واحلطام كثير، 
املنازل  أمام  ومازال متراكم���ا 
ملعاينت���ه م���ن قبل ش���ركات 

التأمني«.
وحذر كومو م���ن أن أكوام 
احلطام ق���د حتولها العاصفة 
إلى مقذوفات خطيرة، متوقعا 
أن يص���در أمرا تنفيذيا يوجه 
احلكومات احمللية بإزالة تلك 
األنقاض بسرعة قبل أن تصل 

العاصفة.
وحول طبيعة هذه العاصفة 
اجلديدة، ق���ال خبير األرصاد 
ألن »لقد بدأت  اجلوية جريك 
هذه العاصفة في خليج املكسيك 
وس���تنتقل من شمال فلوريدا 
الس���احل الشرقي  على طول 
وستصل غدا وستصاحبها رياح 
عاتية وأمطار غزيرة على طول 
الساحل«، مشيرا إلى أن سرعة 
الري���اح املصاحبة قد تبلغ 80 
كيلومترا في الساعة، وقد تؤدي 
إلى فيضانات من بسيطة إلى 

متوسطة.

واسرع سيارات العالم الرياضية 
يبلغ سعرها بالس����وق  قرابة10 
ماليني ريال. وكان الظهور االول 
عامليا للس����يارة االسرع واالقوى 
واالغلى ف����ي العالم المبورغيني 
»سيس����تو اليمنتو« في معرض 
باريس حيث وصفها النقاد بأنها 
ابرز ما مت عرضه والنجم احلقيقي 
للمعرض. وتتميز السيارة السوبر 
رياضية بشكلها الفضائي وقوتها 
الهائل����ة ووزنها اخلفيف كما انها 
مزودة مبحرك جب����ار مكون من 
10 اس����طوانات سعة 5.2 ليترات 
يولد ق����وة 570 حصانا، وميكنها 
التسارع من الثبات الى سرعة 100 
كلم بالساعة خالل ثانيتني ونصف، 
واالنطالق بسرعة قصوى تصل 
الى 350 كلم بالساعة. واوضحت 
ش����ركة المبورغيني انها ستقوم 
بصنع عدد محدود من هذه السيارة 

يصل الى 20 وحدة فقط.

)األربعاء( املناطق الش���مالية 
الش���رقية للوالي���ات املتحدة 
األميركية والتي اجتاحها إعصار 
ساندي األسبوع املاضي، محذرا 
أنها قد تستدعي إخالءات  من 

جديدة.
وقال كومو � حس���بما أفاد 
راديو )سوا( األميركي أمس � 
»إنه ف���ي األوقات العادية فإن 
مثل هذه عاصفة ال متثل خطرا 

وكاالت: شهد معرض اكسس 
الفاخرة بجدة  الدولي للسيارات 
الذي انطلق أم����س الظهور االول 
مبنطقة الشرق االوسط للسيارة 
التجريبية المبورغيني سيستو 
اليمنت����و التي تع����د احدى اروع 

نيويورك � أ.ش.أ: حذر اندرو 
كومو حاك���م والية نيويورك 
األميركي���ة من حدوث عاصفة 
جديدة يتوقع أن تضرب اليوم 

آثار اإلعصار على أحد أحياء مدينة نيوجيرسي

السيارة األغلى في العالم

بيع 3 ماليني »آي باد« 
بعد إطالق جهاز »آي باد ميني« املصغر

فرض غرامة على صيني ابتلع ماسة في سريالنكا

»سامسونغ« تخطط إلطالق شعار جديد بديل للحالي 
الڤيتامينات ال حتد من خطر وتسعى للتحكم في األجهزة عن طريق األفكار

األمراض القلبية لدى الرجال

مريض يقتل طبيبه بسكني
 في مستشفى خاص باإلمارات

بريطانيا غزت كل دول العالم باستثناء 22 بلدًا

توصيلة مجانية بـ 250 غطاء زجاجة مياه معدنية

راهبة أميركية تسرق أكثر من 100 ألف دوالر 
من الكنيسة بسبب إدمانها على لعب القمار

سجني تركي يهرب عبر.. مجرى التهوية

سان فرانسيسكو أ.ف.پ: أعلنت شركة »آبل« 
املعلوماتية األميركية أنها باعت ثالثة ماليني جهاز 
لوحي من نوع »آي باد« في األيام الثالثة التي تلت 
إطالق النس���خة اجلديدة من ه���ذا اجلهاز وجهاز 

جديد أصغر حجما.
وأشارت الشركة إلى أن الطلب على جهاز »آي باد 
ميني« املصغر »يتخطى العرض األول«، ما يعني 

أنها ستتأخر في تلبية بعض الطلبات.
ولم حتدد »آبل« نسبة مبيعات جهاز »آي باد« 
التقليدي الذي يضم شاش���ة حجمها 25 سنتمترا 
مقارنة بنسبة مبيعات جهاز »آي باد« املصغر الذي 

يبلغ حجم شاشته 17 سنتمترا.

وقال مديرها العام تي���م كوك إن »الزبائن في 
العالم يعش���قون اجلهاز اجلديد املصغر واجليل 

الرابع من »آي باد«
وأضاف »لقد حطمنا رقما قياس���يا جديدا عند 
اطالق اجلهاز في نهاية االسبوع وبعنا كل أجهزة 

آي باد ميني املتوافرة لدينا.
ونحن نعمل جاهدين على تلبية الطلبات الهائلة 
بأسرع ما ميكن، أطلقت »آبل« اجلمعة في 34 بلدا 
النسخة الرابعة من »آي باد« باالضافة إلى جهاز 
»آي باد ميني« الذي تنافس من خالله مجموعات 
مثل »أمازون« و»غوغل« في سوق االجهزة اللوحية 

الصغيرة. 

كولومبو � أ.ف.پ: فرضت محكمة في سريالنكا 
غرامة على صيني ابتلع حجرا كريما مزيفا لتغطية 
هرب شريكه الذي سرق ماسة حقيقية، وحكمت عليه 

بسنتين من السجن مع وقف التنفيذ.
وف����رض القاضي على الرجل البالغ من العمر 32 
عاما غرامة قيمتها مئة ألف روبية )602 يورو( بتهمة 
ابتالع حجر ثمين مزيف خالل معرض سنوي لالحجار 
الكريمة في س����بتمبر. أوقفت الشرطة الصيني بعد 
تلقيها بالغا من أحد المشاركين في المعرض، لكنها 

اكتش����فت بعد ثالثة أيام أن الحجر مزيف، وخلص 
التحقيق إلى أن الس����ارق الفعلي هرب وفي حوزته 

ماسة قيمتها 10630 يورو.
وأعلنت الش����رطة أنها لم تعثر بعد على الرجل 

اآلخر المشارك في الجريمة.
وقد خضع الصيني لمسح باالشعة السينية في 
المستشفى وطلب منه استهالك عقاقير مسهلة الخراج 
الماس����ة من امعائه ثم وضع رهن االعتقال إلى حين 

موعد محاكمته.

العربي����ة: تخطط رائ����دة التكنولوجيا الكورية 
»سامس����ونغ« إلطالق ش����عار جتاري للشركة أكثر 
متيزا نابضا باحليوية بدال من احلالي، الذي ميزج بني 
اللونني األبيض واألزرق، ليتواءم مع أناقة وجاذبية 
 Channel« أجهزتها النقالة، وذلك وفقا ملا رود في موقع

.»News
وستعرض الشركة التصميم اجلديد ضمن مشاركتها 
انشطة في معرض اإللكترونيات االستهالكية الذي 
سينعقد في مدينة »الس فيغاس« األميركية في شهر 

يناير العام املقبل.
ووفقا للمصدر، فإن الشركة استعانت ب� »سكوت 
بيدبيري � Scott Bedbury« املدير التنفيذي لشركة 
»Brandstream« ومؤل����ف كت����اب »اجلديد في عالم 
العالمات التجارية«، والذي عمل س����ابقا مس����ؤوال 
تنفيذيا ع����ن إعالنات عدة ش����ركات ذائعة الصيت 
مثل ش����ركة »Nike« األميركية العمالقة في صناعة 
املالبس واألحذية الرياضية وسلسلة املقاهي األميركية 

.»Starbucks« الشهيرة

وفي سياق آخر تطل »سامسونغ« ببراءة اختراع 
جدي����دة ضمن عدة براءات من ش����أنها توفير طرق 
مختلفة للمستخدم للتحكم في األجهزة عن طريق 
عقله،وذلك اس����تنادا إلى حتليل املوجات الصادرة 
من الدماغ والكش����ف عن النشاط العصبي وترجمة 
تلك األفكار إلى إج����راءات وأوامر يتم تنفيذها دون 
احلاجة إلى ملس اجلهاز كالتحكم في جهاز التلفاز أو 
الكمبيوتر وغيرها من األجهزة اإللكترونية، عن طريق 
انتقال اإلش����ارات العصبية أو الشحنات الكهربائية 
التي يولدها الدماغ سلكيا أو السلكيا ليتم إرسالها 
 »EEG« إلى وحدة التحكم مرتبطة بأجهزة رصد مثل
لتخطيط الدماغ ورسم كهرباء املخ لتحديد ورصد 
اإلشارة املطلوبة لتقوم وحدة التحكم في أداء احلركة 
املطلوبة لتسمح للمستخدم بالقيام بعدة إجراءات 
وعمليات حوسبة مثل »افتح ملفا« أو »أغلق ملفا« 
أو »النقر على أيقونة معينة« أو »نسخ ولصق« أو 
»حذف« وغيرها من عمليات احلوسبة األخرى، ليتحرر 

بذلك الشخص من قيود الفأرة ولوحة املفاتيح.

واشنطن � أ.ف.پ: أظهرت دراسة نشرت نتائجها في 
الواليات املتحدة أن استهالك الڤيتامينات املكملة يوميا 
ال يحد من خطر احلوادث القلبية الوعائية والوفيات 

الناجمة عنها لدى الرجال في سن الستني.
وتابع معدو الدراسة 14641 رجال بلغ معدل أعمارهم 

64 سنة بدءا من العام 1998 وملدة 11س سنة.
وطلب الباحثون من نصف املشاركني في الدراسة 
استهالك ڤيتامينات متنوعة فيما طلبوا من النصف 
اآلخر اس����تهالك عقار وهمي. وخالل فترة الدراسة، 
توفي 2757 )18.8%( من الرجال من جراء حادثة قلبية 
وعائية أو سكتة دماغية، من بينهم 1345 رجال كانوا 
في املجموعة التي اس����تهلكت ڤيتامينات و1412 رجال 
في املجموعة التي اس����تهلكت عقارا وهميا. ومبا أن 
الفرق في معدل الوفيات بني املجموعتني لم يكن كبيرا، 

استنتج الباحثون من كلية الطب في جامعة هارفرد أن 
الڤيتامينات املتنوعة ال حتد من الوفيات الناجمة عن 

احلوادث القلبية الوعائية أو عن سكتة دماغية.
وكتبت الطبيبة الكندية إيفا لون في إحدى االفتتاحيات 
أن »اختبارات عدة أثبتت أن االمراض القلبية الوعائية 
ال ميكن تفاديها أو معاجلتها بواسطة الڤيتامينات«. 
وأضافت »مع ذلك، يستمر الكثير من األشخاص املعرضني 
لهذه األمراض بالتدخني وباتباع حمية غذائية سيئة 
ومنط حياة خال من النشاط ويستهلكون في الوقت 
نفسه الڤيتامينات وغيرها من املكمالت على أمل تفادي 

النوبات القلبية أو الدماغية«.
وختمت أن »هذه األمراض ميكن تفاديها بش����كل 
كبير من خالل حمية غذائية صحية ومتارين رياضية 

منتظمة واالمتناع عن التدخني«. 

أبوظبي � د.ب.أ: أقدم مريض على قتل طبيب يعاجله 
في مستشفى خاص باإلمارات، مستخدما سكينا لتقطيع 
اخلضار والفاكهة، بعد أن ش����عر بأنه لم يستفد من 
العالج. وقال العقيد راش����د بورشيد، مدير املباحث 
اجلنائية في أبوظبي، مساء االثنني إن شرطة أبوظبي 
ألقت القبض على مرتكب الواقعة، وعثرت على أداة 
اجلرمي����ة في مكان احلادث، وأحيل اجلاني إلى الطب 
النفسي لتوقيع الكش����ف الطبي عليه بعد محاولته 
االنتحار في محبس����ه. وأوضح أن املتهم )46 عاما( 
باكستاني اجلنسية، والقتيل )61 عاما( طبيب هندي 
اخصائي مسالك بولية، وكان يتردد عليه املريض منذ 
25 يوما. وذكر املتهم في التحقيقات أنه كان يتردد على 

الطبيب لعالجه من مرض ألم به أخيرا، فوصف له أدوية 
ومسكنات عالجية لم تساعده على الشفاء، ما دفع به 
ملراجعة الطبيب مرة أخرى يوم الواقعة، والدخول في 

سجال حول عدم استفادته من العالج الطبي.
وذكرت الشرطة اإلماراتية أن املتهم »أصابته نوبة 
غضب شديدة حولته إلى مجرم، بعد أن استفزه املجني 
عليه«. وأوضحت الشرطة أن املتهم »اعتدى على الطبيب 
بأدوات مكتبية، ثم استل سكينا كانت بحوزته � اشتراها 
في يوم الواقعة من محل بقالة قريب من املستشفى � 
وهاجم الطبيب، وانهال عليه بعدة طعنات نافذة في 
البطن والرقبة، ومناطق أخرى من جسده، قبل أن يتركه 

ممددا على األرض وسط بركة من الدماء«.

لندن � يو.بي.أي: أظهرت دراسة جديدة االثنني أن 
بريطانيا غزت جميع دول العالم البالغ عددها نحو 200 

دولة باسثناء 22 بلدا خالل تاريخها الطويل.
وقالت صحيفة »ديلي تليغراف« ان الكاتب البريطاني 
ستيوارت ليكوك وضع الدراسة في كتاب حتت عنوان 
»جميع ال����دول التي غزوناها والدول القليلة التي لم 
نصل اليها« بعد أن بحث في تاريخ الدول في جميع 
أنحاء العالم لتحديد ما إذا كانت تعرضت للغزو من 
قب����ل بريطانيا في أي مرحلة. واضافت الصحيفة أن 
ليكوك الذي نشر سابقا كتابا عن التاريخ الروماني بدأ 
سعيه غير العادي بعد أن سأله ابنه البالغ من العمر 
11 عاما عن عدد الدول التي غزتها بريطانيا ووجد بعد 
عامني من البحث ان اجلواب اصابه بصدمة. ونسبت 
الصحيفة الى ليكوك قوله انه »صعق حني وصل الى 
املجموع الكلي للدول التي غزتها بريطانيا العتقاده 

بأنه ميتلك معرفة جيدة نسبيا لكن كانت هناك دول لم 
يخطر على باله مطلقا من قبل بأنها تعرضت للغزو من 
قبل بريطانيا مما سبب صدمة له«. ووجدت الدراسة 
أن بريطانيا غزت في أوقات مختلفة ما يقرب من %90 
من الدول في جميع أنحاء العالم باستثناء 22 بلدا لم 
تتعرض أبدا ألي غزو من قبل البريطانيني من بينها 
دول بعيدة عنها مثل غواتيماال وطاجيكستان وجزر 
مارش����ال ودول قريبة مثل لوكس����مبورغ. وقالت ان 
الدول ال� 22 التي لم تتعرض للغزو من قبل بريطانيا 
هي أندورا وبيالروسيا وبوليڤيا وبروندي وجمهورية 
افريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغواتيماال وساحل 
العاج وقرغيزستان وليخنشتاين ولوكسمبورغ ومالي 
وجزر مارشال وموناكو ومنغوليا وپاراغواي وساتومي 
وبرينسيبي والس����ويد وطاجيكستان وأوزبكستان 

والڤاتيكان.

أنقرة � يو.بي.أي: تعهد س����ائقو سيارات األجرة 
في أحد األحياء بوالية عثمانية جنوب تركيا بتقدمي 
توصيلة مجانية للركاب الذين يقدمون لهم 250 من 
أغطية زجاجات املياه املعدنية ضمن حملة ملساعدة 
املعاقني. ونقلت وكالة أنباء »األناضول« التركي عن 
نوح متني كاتشماز املسؤول عن أحد مواقف سيارات 
بوالية عثمانية ان هذه اخلطوة تأتي »ضمن احلملة 
الوطنية التي يتم مبوجبها جمع أغطية زجاجات املياه 

املعدنية لصالح املعاقني والتي تلقى مشاركة كبيرة 
من األتراك وخاصة بني أصحاب األعمال ومؤسسات 
املجتم����ع املدني«. وتأتي هذه الفكرة لتعود بالفائدة 
على املعاقني بدال من أن تؤدي الى تلويث البيئة من 
خالل القائها على األرض. ورغبة في تشجيع قطاعات 
أوسع من املواطنني على املشاركة في احلملة، تولدت 
فكرة تقدمي توصيلة مجانية ألي مكان داخل املدينة 

للراكب الذي يقدم 250 غطاء للمرة األولى. 

واشنطن � يو.بي.أي: تواجه راهبة أميركية اتهامات 
بس����رقة أكثر من 100 ألف دوالر من كنيستني عملت 

فيهما وذلك بسبب إدمانها على لعب القمار.
وذكرت صحيفة »بوفالو نيوز« ان الراهبة ماري آن 
راب التي تعاني من االدمان على املقامرة في الكازينو 
ستواجه تهمة الس����رقة نتيجة سرقتها أكثر من 100 
ألف دوالر من كنيستي القديسة مرمي الكاثوليكية في 
هوالي والقديس مارك في كيندال. وقال املدعي العام 
في مقاطعة أورليانز جوزي����ف كاردوني للصحيفة 

ان األخت ماري س����تجيب على االتهامات أمام محكمة 
بلدة كيندال.

وأش����ار كاردوني ال����ى أن التحقيقات في القضية 
بدأت قبل أشهر في مكتب الشريف موضحا أن »هناك 

مؤشرات على أنها تعاني من مشكلة املقامرة«.
وقال مصدر مطلع ان احملققني يعتقدون أن الراهبة 
سرقت هبات قدمها مؤمنون وأنها تعالج بسبب االدمان 
على املقامرة في الكازينو، ومن املتوقع صدور املزيد 

من التفاصيل بعد مثول الراهبة أمام احملكمة.

أنقرة � يو.بي.أي: متكن سجني تركي من الفرار 
مستخدما مجرى وفتحات الهواء الداخلية، وأفادت 
وكالة أنباء »األناضول« التركية االثنني بان »ميكائيل 
ز« املس���جون بتهم مختلفة في مقدمتها تأسيس 
عصابة فرع من س���جن بوالية كوجا إيلي شمال 
غرب تركيا بعد التفقد اليومي مستفيدا من نسيان 

إغالق الباب من قبل مس���ؤول. ومتكن السجني من 
الصعود على سطح الصالة الرياضية عبر منفذ التهوية 
متجنبا كاميرات املراقبة حيث جتاوز األسالك الشائكة 
التي حتيط باملبنى وتوارى عن األنظار، وبدأت قوات 
األمن عملية حتري ومتابعة وبحث واسعة بالوالية 

إللقاء القبض عليه.

هاريسون فورد قد يعود 
إلى »حرب النجوم«

براد پيت 
يطلق مجموعة من األثاث

فيكتوريا بيكام تنال جائزة 
»أفضل مصممة أزياء نسائية«

سيلني ديون تعشق األمومة

.. وكريستني ستيوارت 
تتوق.. إلى األمومة

ل����وس اجنيليس � يو.بي.أي: بعد غياب طويل عن 
الشاش����ة الكبيرة قد يعود النجم األميركي هاريسون 
فورد الى جزء جديد من سلسلة »حرب النجوم« املقرر 
عرضه عام 2015، ونقلت دورية »انترتينمنت ويكلي« 
األميركية عن مصادر مطلعة قولها ان هاريسون منفتح 
على فك����رة القيام بجزء 
جديد من سلسلة »حرب 
النجوم« مقرر عرضه عام 
2015.  وأشارت املصادر 
الى أن فورد ومارك هاميل 
وكاري فيشر الذين حققوا 
جناحا بارزا عام 1977 في 
اجلزء السابق من »حرب 
الى  النجوم« متشوقون 
تصوير جزء جديد، ويذكر 
أن »ح����رب النجوم« هو 
فيلم خيال علمي للمخرج 
األميركي جورج لوكاس. 
وقد ادعى هاريسون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر 
دور البطول����ة في »حرب النجوم اجل����زء الرابع: أمل 
جديد« الذي صدر في 25 مايو 1977، وقد أصبح الفيلم 

ظاهرة ثقافية عاملية. 

لوس اجنيليس � يو.بي.أي: يبدو ان الصعاب تهون 
أمام النجم الهوليوودي براد پيت الذي سيبدأ العمل مع 
مصنع األثاث املشهور فرانك بوالرد الطالق مجموعة أثاث 
خاصة به.وأفادت صحيفة »أركيتاكتشورال دايجست« 
األميركية بان پيت يعمل عل����ى إطالق مجموعة أثاث 
تتضمن ط����اوالت طعام 
وأح����واض  وكراس����ي 

استحمام وغيرها.
ونقلت عن پيت )48 
عاما( تأكيده ان التصميم 
ليس جدي����دا عليه فهو 
يطلق أفكارا ملبان وأثاث 
القرن  منذ تس����عينيات 
املاضي، وسيتم الكشف 
عن مجموعة پيت اجلديدة 
في نيويورك بني 13 و15 

اجلاري.

لندن � يو.بي.أي: كرمت النجمة البريطانية فيكتوريا 
بيكام في بلدها وف����ازت خالل حفل أقيم في العاصمة 
البريطانية لندن بجائزة »أفضل مصممة أزياء نسائية«.

وأفادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية بان حفل توزيع 
جوائز األزياء العاملية أقيم للمرة األولى في بريطانيا 
وقد كان لبي����كام حصة 
مميزة فيها إذ حصلت على 
جائ����زة »أفضل مصممة 
أزياء نسائية«، يشار إلى 
ان ه����ذه اجلوائز متنح 
ألكثر املبدعني في األزياء 

والتصميم في العالم.
ولم تتمكن بيكام من 
احلضور شخصيا لتسلم 
جائزته����ا لكنه����ا عبرت 
عن فرحته����ا عبر موقع 
»تويتر« اذ كتبت »شكرا 
أنا مس����رورة ألنني فزت 

بجائزة أفضل مصممة أزياء نسائية«.

باريس � أ.ش.أ: صرحت مغنية البوب الكندية 
س����يلني ديون بأنها تعش����ق األمومة بشكل كبير 
لدرجة أنها التزال حترص على ارضاع ابنها الذي 
تخطى حاجز العامني رضاعة طبيعية، مشيرة الى 
أنها تعشق طفليها ولذلك فهي ال تتوانى في ارضاع 
االب����ن األصغر طبيعيا 
حتى لو كان ذلك على 
حساب عملها في وقت 
تفض����ل في����ه جنمات 
الس����ينما والغناء عدم 
ارضاع أبنائهن طبيعيا 
للحفاظ على رشاقتهن 
ال����والدة باتباع  بع����د 

ريجيم قاس.
 يشار الى أن سيلني 
ديون حائزة على جائزة 
جرامي وجائزة جونو.

لوس اجنيليس � يو.بي.أي: أقرت النجمة األميركية 
كريستني ستيوارت بأنها تتوق لكي تعيش شعور 
األمومة، ونقل موقع »ي���و أس ماغازين« األميركي 
عن ستيوارت )22 سنة( قولها للصحافيني في لوس 
أجنيليس «أنا أت���وق لكي أصبح أما ولكن ميكنني 

االنتظار«.
وأضافت »أعتقد ان هذا 
شيء يولد معنا فالبعض 
يتمتعون بغريزة أمومة 
قوية والبعض اآلخر ال«، 
الى ان حديث  ويش���ار 
س���تيوارت عن األمومة 
يأت���ي في وق���ت تلعب 
فيها دور أم مع حبيبها 
روبرت باتينس���ون في 
اجلزء اجلديد من سلسلة 

أفالم »الشفق«.

براد پيت

فيكتوريا بيكام

هاريسون فورد

كريستني ستيوارت

سيلني ديون

إطالق حملة »استكشفوا أبوظبي« الترويجية
أبوظبي � كونا: أطلقت كل من االحتاد للطيران 
وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مبادرة مشتركة 
مبتكرة بهدف تعزيز مكان���ة أبوظبي والترويج 
لها كوجهة ترفيهية رائدة في العالم حتت عنوان 
»استكشفوا أبوظبي«.وقال بيان للهيئة إن تضافر 
اجلهود بني االحتاد للطيران وهيئة ابوظبي للسياحة 
والثقافة أثمر عن مبادرة »استكش���فوا أبوظبي« 
التي توفر لشركائهما التجاريني الدوليني فرصة 
جديدة ليتمكنوا م���ن الترويج لالمارة وتقدميها 
الى قاعدة عمالئهم كواحدة من املناطق السياحية 

األكثر جذبا في العالم.
وأضاف ان البرنامج املتفرد بنهجه اجلديد يوفر 
فرصة أمام الشركاء التجاريني احملليني والدوليني 
لالستفادة من »باقات حتفيزية متميزة« تشتمل 

على دعم مخصص للمبيعات والتسويق فضال عن 
ورش عمل وبرامج تعريفية.

وأوضح ان االمارة تدخل عهدا جديدا من النضج 
مع قطاع سياحي يحدوه احلماس لالرتقاء مبكانة 
أبوظبي نحو آفاق جديدة وتقدمي ما يفوق توقعات 
العمالء من خالل مناطق اجلذب املهمة واملنتجعات 
اجلديدة وااللتزام املتجدد بتوفير أعلى مستويات 
اخلدمة والتميز. من جهت���ه، قال مدير عام هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة مبارك املهيري ان هذه 
املبادرة اجلديدة جتسد بوضوح التزام الهيئة بدعم 
شركائها.وأضاف »نس���عى دائما ملساعدتهم على 
االستفادة من الفرص املتزايدة في قطاع السياحة 
املتنامي في أبوظبي الذي يشهد اتساعا مطردا في 

بنيته التحتية ومرافقه الترفيهية والفندقية«.


