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�شيدات ال�شارقة بطـالت 
مبارزة االيبيه يف الدورة العربية

عربي ودويل

املر: برملان املدار�ص ميثل مرحلة مهمة ونقلة 
نوعية يف حياة اأبنائنا وبناتنا الطلبة

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

اال�شتخبارات االأمريكية:
 نزع الكيميائي عزز قوة االأ�شد

  

اللجنة الأمنية وال�سيا�سية بالحتاد الأوروبي توافق 
على اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�سرية ال�سينغن

•• بروك�سل-وام:

وافقت اللجنة الأمنية وال�شيا�شية يف الحتاد الأوروبي ب�شكل نهائي 
اإعييفيياء مييواطيينييي دولييية الإميييييارات ميين تيياأ�ييشييرة ال�شينغن  اميي�ييس على 
اخلييا�ييشيية بييياليييدخيييول عيينييد اليييو�يييشيييول اإىل خمييتييلييف نيييقييياط احلييييدود 
اخلييارجييييية ليياحتيياد الأوروبيييييي. واأكيييد �ييشييعييادة �شليمان حييامييد �شامل 
الدولة  �شفر  الأوروبيييي  الحتيياد  لدى  الدولة  بعثة  رئي�س  املزروعي 
لدى اململكة البلجيكية ان هذا الجناز ياأتي ثمرة للجهود الكبرة 
التي بذلتها وزارة اخلارجية خال الفرتة املا�شية بتوجيهات �شمو 

ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية.
وتعد هذه اخلطوة مبثابة الإجييراء القانوين الأخيير قبل العتماد 
ال�شكلي ليياإجييراء من قبل الييرملييان الأوروبيييي الييذي �شادق يف وقت 

�شابق من خال جلنة احلريات العامة عليه.
الازمة لدخول  باقي الجييراءات  ان  املزروعي  ال�شفر  �شعادة  واأكييد 
العفاء حيز التنفيذ �شكلية ..متوقعا �شعادته ان يتم الت�شويت على 

القرار يف الرملان الأوروبي خال ال�شابيع القليلة املقبلة.

بلدية اأبوظبي تطلق عدة مبادرات جديدة تهدف 
اىل حت�سني حركة امل�ساة على الطرق ويف الأنفاق

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت بلدية مدينة اأبوظبي - بالتعاون مع جلنة ال�شامة و احللول 
 ، ، و دائييرة النقل  اأبوظبي  ، و التي ت�شم ممثلني من  �شرطة  املرورية 
، عدة مبادرات جديدة تهدف  العمراين  اأبوظبي للتخطيط  و جمل�س 
اىل حت�شني حركة امل�شاة على الطرق يف مدينة اأبوظبي ورفع م�شتويات 
الطرق.)التفا�شيل  م�شتخدمي  ولييكييل  للجمهور  واليي�ييشيياميية  الأمييين 

رجل يحمل باب منزله و�شط دمار احلي بالكامل يف مدينة دير الزور   )رويرتز(

دم�سق ال حترتم مهلة ت�سليم اأ�سلحتها الكيميائية 

جمازر جديدة بالرباميل املتفجرة يف �سوريا

•• الفجر – تون�ص – خا�ص:

ال�شاد�س من فراير 2013، مل يكن يوما عادّيا يف تون�س، 
فقد دخلت يومها الباد دائرة الغتيال ال�شيا�شي من بّوابة 
نوعها منذ  الأوىل من  �شابقة هي  الدينّية، يف  الغتيالت 

ا�شتقالها عام 1956.
البارز، وزعيم حزب  ال�شيا�شي  يومها اغتيل �شكري بلعيد، 
الي�شار  رموز  من  ورمز  املوحد،  الدميقراطيني  الوطنيني 
الييتييونيي�ييشييي، اغييتيييييال و�ييشييع حييجيير الأ�ييشييا�ييس لييبييداييية مرحلة 
ازدادت  �شيا�شية  اأزميية  اأخييرى، وخّلف  ال�شتار على  واإ�ييشييدال 
حممد  ال�شعبي  التيار  حزب  ورئي�س  النائب  باغتيال  حّدة 
الباد  ُتدخل  اأن  ا�شتمرت طويا، وكادت  اأزمة  الراهمي، 
يف نفق مظلم، لول انحياز جميع الفرقاء للتوافق يف اآخر 
حلظة، توافق ه�ّس ل احد ُيجزم انه قابل لل�شمود واحلياة 

فرتة طويلة.
حُتيي   ،2014 فييراييير  ميين  ال�شاد�س  اخلمي�س  واليييييوم.. 
وقع  حتييت  بلعيد  �شكري  لغتيال  الأوىل  الييذكييرى  تون�س 
امليييواقيييف والآراء رغم  اخييتييلييفييت حييولييهييا  مييفيياجيياأة جيييدييييدة، 
نوعّيتها و�شعوبتها. فع�شّية هذه الذكرى الأليمة، زّف وزير 
مبنا�شبة  للتون�شيني  هدّية  اأنها  يعتقد  كان  ما  الداخلية، 

قاتل  الق�شقا�شي،  كمال  م�شرع  يف  تتمّثل  الييذكييرى،  هييذه 
بلعيد و�شتة اإرهابيني اآخرين يف عملية اأمنّية ناجحة .

وبيييدل ان يثر هييذا الإعيييان الرتييييياح، ورمبيييا يغلق قو�س 
هييذه اجلييرمييية اليينييكييراء، يييبييدو انييه على العك�س ميين ذلك، 
فتح اجلرح الذي مل يندمل من جديد، واأثييار العديد من 
هييذه اجلرمية  التحقيق يف  ميياآل  اأبييرزهييا  ال�شتفهام،  نقاط 
ال�شيا�شية بعد مقتل �شندوقها الأ�شود ، واخلفايا والأ�شرار 
اأ�شا�شا  واملتعلقة  القر،  اإىل  معه  الق�شقا�شي  حملها  التي 
ومّولته،  الأمر  له  واأ�شدرت  وكّلفته  التي خّططت  باجلهة 

مثلما تطالب عائلته وحزبه ونخب و�شيا�شيون اآخرون.
اأوجزت  قد  يو�شف،  األفة  التون�شية  والباحثة  املفكرة  ولعل 
تيي�ييشييريييحييات م�شوؤويل  لييهييا عييلييى  تييعييليييييق  هيييذه احليييالييية، يف 
الييداخييلييييية الييتييونيي�ييشييييية، بييقييولييهييا: وزييييير الييداخييلييييية: مقتل 
موت  على  �شنة  مييرور  مبنا�شبة  هدية  اأح�شن  الق�شقا�شي 
بييلييعيييييد.. اأوافيييقيييك، هييو اأحيي�ييشيين هييدييية مليين يييريييد اأن ُيخفي 
ال�شهيد  باغتيال  اأمييير  ميين  الفعلي:  اليي�ييشييوؤال  عيين  اجليييواب 

بلعيد؟ من وجهة نظرها.
�شوؤال ي�شاركها فيه الكثرون، جددوا مطالبتهم الداخلية 

التون�شية، بتوفر الإجابة عليه.
)التفا�شيل �س15(

قتلى وجرحى.
با�شتهداف  �ييشييام  �شبكة  واأفيييييادت 
وق�شيبة  فييريييخيية  عيييني  بيييليييدات 
القنيطرة  ريييييف  يف  و�ييشييوييي�ييشيية 
املتفجرة،  بييالييراميييييل  اجليينييوبييي 
قتلى  ليييي�ييييشييييقييييوط  اأدى  مميييييييا 

وجرحى.
كما اأدى ا�شتهداف بلدات مورك 

تدمر تر�شانتها الكيميائية ومل 
حترتم املهلة التي تنتهي الربعاء 
لنقل 1200 طن من العنا�شر 

الكيميائية خارج ارا�شيها.
الناطق  ليييوهيييان  مييايييكييل  واعيييلييين 
ال�شلحة  حييظيير  ميينييظييميية  بييا�ييشييم 
ان  بيير�ييس  لييفييرانيي�ييس  الكيميائية 
الييو�ييشييع وا�ييشييح ول جمييال ملزيد 

وحلايا  احلي�شة  وزور  و�ييشييوران 
بريف حماة ال�شمايل بالراميل 
�شكان  نزوح معظم  اإىل  املتفجرة 
هييذه الييبييلييدات، وذليييك ح�شب ما 

اأفاد به مركز حماة الإعامي.
م�شادر  افيييادت  اخيير  �شعيد  على 
حترتم  مل  �ييشييوريييا  ان  متطابقة 
الييدولييييية يف جمال  الييتييزاميياتييهييا 

•• عوا�سم-وكاالت:

حلب  يف  القتلى  عيي�ييشييرات  �شقط 
ومناطق جماورة  الباد  �شمايل 
الأحياء  ق�شف  ا�ييشييتييمييرار  جيييراء 
املييييدنييييييييية مييييين قييييبييييل الييييطييييران 
ليييييقييوات النظام  الييتييابييع  املييروحييي 
كما  املييييتييييفييييجييييرة،  بييييييياليييراميييييييل 
ام�س  الييييراميييييييييل  ا�يييشيييتيييهيييدفيييت 
الربيييييعييييياء مييينييياطيييق اأخيييييييرى من 
يف  ا�شتباكات  دارت  فيما  �شوريا، 
عيييدة ميينيياطييق بييني قيييوات النظام 
املعارك  واملعار�شة، كما توا�شلت 
ومقاتلي  املعار�شة  مقاتلي  بني 
تيينييظيييييم اليييدولييية الإ�ييشييامييييية يف 

العراق وال�شام.
اليييطيييران احلربي  وقيييد وا�ييشييل 
الييينيييظييياميييي الربييييييعيييييياء اإليييييقييييياءه 
مدينة  على  املتفجرة  الراميل 
�شقوط  اإىل  اأدى  ممييييا  حيييليييب، 
وعييدة جرحى،  نحو ع�شرة قتلى 

بح�شب نا�شطني.
الإعامي  حييلييب  مييركييز  واأ�يييشيييار 
حالت  ا�ييشييتييمييرار  اإىل  املييعييار�ييس 
ت�شهدها  الييتييي  الوا�شعة  اليينييزوح 
الأحييييييييييياء اليي�ييشييرقييييية ميييين حلب 
مقاتلي  �شيطرة  حتييت  الييواقييعيية 

الراميل  مييين  هييربييا  املييعييار�ييشيية 
املتفجرة.

واملرجة  املي�شر  اأحييييياء  اإن  وقيييال 
باتت  واملع�شرانية  واجلييزميياتييي 
اأحياء اأ�شباح، حيث اأغلقت معظم 
املحال التجارية، وهرب الأهايل 

من بيوتهم، وعم الدمار.
حلب  يف  �ييشييخيي�ييشيياً   55 وقييييتييييل 
اإلقاء براميل  اإثر  اأطفال،  بينهم 
م�شاكن  اأحييييييياء  عييلييى  مييتييفييجييرة 
هييينيييانيييو واليييي�ييييشييييكييييري وامليييييعيييييادي 
واحليييييييييييدريييييية واليييي�ييييشييييعييييار وبييييياب 
اليينييرب، وهييو مييا اأجييير ع�شرات 
العائات على النزوح من حلب.

للراميل  اليينييظييام  اإلييقيياء  و�شمل 
املتفجرة الأربعاء مناطق اأخرى، 
الطران  اإن  نييا�ييشييطييون  فيييقيييال 
مدينة  ق�شف  النظامي  احلربي 
واأظهرت  دميي�ييشييق.  بييريييف  داريييييا 
�شور بثها نا�شطون اأحياء مدمرة 
وانهيارا  كامل  ب�شكل  ومهجورة 
والت�شالت  الكهرباء  �شبكة  يف 
قالو  املييحييرتقيية،  املييبيياين  وبع�س 

اإنها يف داريا.  
املتفجرة  الراميل  وا�شتهدفت 
كييذلييك قييرييية بيييييت �ييشييابيير بريف 
دم�شق، ومل يعرف ما خلفه من 

من التعليق.
من  طيييين   700 اىل  وا�يييشيييافييية 
الييعيينييا�ييشيير الييكيييييميييييائييييية الكييير 
خييطييورة الييتييي كيييان يييفييرت�ييس ان 
تيييكيييون نييقييلييت خييييييارج الرا�ييييشييييي 
الول  كييانييون   31 يف  اليي�ييشييورييية 
دي�شمر، كان من املفرت�س اي�شا 
ان تكون 500 طن ا�شافية من 
امل�شنفة  الكيميائية  الييعيينييا�ييشيير 
ميين الييفييئيية الييثييانييييية قييد اخرجت 

الربعاء.
لكن مل تغادر الرا�شي ال�شورية 
العنا�شر  مييين  �ييشييحيينييتييني  �ييشييوى 
وال�شابع  ال�شابع  يف  الكيميائية 
الثاين  كيييانيييون  والييعيي�ييشييرييين مييين 

يناير عر ميناء الاذقية.
ميثل  ذلييك  ان  وا�شنطن  وقييالييت 
كان  املييئيية ممييا  يف  اربييعيية  تقريبا 
يييفييرت�ييس ان يييكييون مت نييقييلييه يف 

دي�شمر. الول  كانون   31
مييين جييانييبييه حتيييدث نييائييب وزير 
اخلارجية ال�شوري في�شل املقداد 
تواجهها  �ييشييعييوبييات  عييين  امييي�يييس 
مكافحتها  اطيييييييييار  يف  بييييييييياده 
لييارهيياب قييد حتييول دون تنفيذ 
نقل  عملية  يف  التزاماتها  بع�س 

وت�شليم ا�شلحتها الكيميائية.
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الدخان يت�شاعد من احد مواقع التفجرات يف العا�شمة بغداد  )رويرتز(

رجل فل�شطيني يبكي فوق اأنقا�س منزله الذي هدمته �شلطات الحتال يف القد�س ال�شرقية )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

قييتييل 33 �ييشييخيي�ييشييا عييلييى الأقيييييل، 
واأ�يييشيييييييب 44 �ييشييخيي�ييشييا اآخييييير يف 
و�يييشيييط  تيييييفيييييجيييييرات يف  ميييييوجييييية 

العا�شمة العراقية بغداد.
الييهييجييمييات يف �شاعة  وقيييد وقييعييت 
الييييييييذروة �يييشيييبييياح الأربيييييعييييياء قرب 
ال�شديدة  اخلييي�يييشيييراء  امليينييطييقيية 
الإدارات  توجد  حيث  التح�شني، 

احلكومية الرئي�شية.
مفخختان  �يييشيييييييارتيييان  وكييييانييييت 
وزارة  مبنى  خيييارج  انييفييجييرتييا  قييد 
اخلييارجييييية، واأ�ييشييفييرتييا عيين مقتل 
20 �شخ�شا واإ�شابة 28 �شخ�شا 
اآخر بجروح من موظفي الوزارة، 

بح�شب م�شادر من الوزارة.
النا�شف  حزامه  انتحاري  وفجر 
كيييرادة  منطقة  يف  مييطييعييم  داخييييل 
اخل�شراء  امليينييطييقيية  قيييرب  ميييرمي 
بغداد،  العراقية  العا�شمة  و�شط 
فقتل 7 اأربعة اأفراد واأ�شاب 15 

�شخ�شا اآخر.
ووقيييع انييفييجييار اآخييير قيييرب �شاحة 
اخلاين يف و�شط بغداد مما اأدى 

اىل مقتل اأربعة اآخرين.

القيادات  جميع  جييهييود  تيي�ييشييافيير 
العراقية ملواجهة الإرهاب وو�شع 
ي�شمن  العنف مبييا  لأعييمييال  حييد 
ا�يييشيييتيييعيييادة الأمييييييين وال�يييشيييتيييقيييرار 
ووحدته  الييعييراق  �شيادة  ويحفظ 

و�شامة اأرا�شيه.
وتيياأتييي الييتييفييجييرات بييعييد اإطاق 
املنطقة  �شاروخني الثاثاء على 
تزيد  اأن  ويييييرجييييح  اخليييي�ييييشييييراء 
العراق على  ب�شاأن قدرة  املخاوف 
يف  ال�شرتاتيجية  املواقع  حماية 
ظل تدهور الأو�شاع الأمنية على 

م�شتوى الباد.
وقييييد اأثييييييارت ميييوجيييات الييعيينييف يف 
اليي�ييشييهييور الأخيييييرة امليييخييياوف من 
كانت  ملا  ال�شراع  م�شتويات  عودة 
عليه يف عامي 2007-2006.

اأ�شدرتها  الييتييي  الأرقيييييام  وتييفيييييد 
اأكر  اأن  اإىل  العراقية  احلكومة 
قييتييلييوا يف  �ييشييخيي�ييس   1000 مييين 
اأعلى  وهييذا  الثاين،  كانون  يناير 
ميييعيييدل يييبييلييغييه عيييييدد الييقييتييلييى يف 
�ييشييهيير ميينييذ �ييشييت �ييشيينييواتييز ،وكييييان 
لقوا  قد  الأقل  على  �شخ�شا   23
تفجرات  يف  الثييينيييني  حييتييفييهييم 
وما  بييغييداد  يف  مفخخة  �ييشيييييارات 

معظمهم من موظفي وزارة اخلارجية

ع�سرات القتلى يف موجة تفجريات و�سط بغداد

مبدر�سة  انفجار  يف  �سحايا 
ب���ن���غ���ازي  يف  اأط�����ف�����ال 

•• بنغازي-اأ.ف.ب:

اأ�شفر انفجار عبوة نا�شفة األقيت 
خا�شة  مدر�شة  على  ام�س  ظهر 
ليبيا  �ييشييرق  بيينييغييازي  مييدييينيية  يف 
عن جرح 12 طفا من تاميذ 
اثييينيييان يف حالة  بييييينييهييم  املييدر�ييشيية 

خطرة.
اليير�ييشييمييي با�شم  املييتييحييدث  وقييييال 
الغرفة الأمنية امل�شرتكة لتاأمني 
اإبراهيم  املييقييدم  بيينييغييازي  مييدييينيية 
ال�شرع اإن انفجارا ا�شتهدف ظهر 
املعرفة  مييهييد  مييدر�ييشيية  الأربييييعيييياء 
اخلا�شة الواقعة يف منطقة رحبة 
املدخل  يف  اليييواقيييعييية  الييفييويييهييات 
الغربي ملدينة بنغازي وجرح على 

اإثره 12 تلميذا.
اأن  بيييير�ييييس  ليييفيييرانييي�يييس  واأو�ييييييشييييييح 
العبوة من  تلك  األقوا  املجهولني 
اليي�ييشييور يف فييرتة ا�شرتاحة  خيييارج 
التاميذ  كييييان  بييييينييمييا  اليييفيييطيييور 
املدر�شة  فييينييياء  يف  ميييتيييواجيييديييين 
وليييذليييك �ييشييقييط هييييذا اليييعيييدد من 

اجلرحى.

وكييييان 13 �ييشييخيي�ييشييا عييلييى الأقييييل 
�شل�شلة  يف  اليييثييياثييياء  قييتييلييوا  قيييد 
العراقية  العا�شمة  يف  تفجرات 

وما حولها.
ونيييييييدد نيييبيييييييل الييييعييييربييييي الأمييييييني 
العربية  اليييييدول  جلييامييعيية  اليييعيييام 

ات�شال  يف  مييعييربييا  بييالييتييفييجييرات 
اأجيييراه ظهر الأربييعيياء مع  هاتفي 
هييو�ييشيييييار زبييييياري وزيييير خارجية 
ال�شديدة لهذا  اإدانته  العراق عن 

التفجر الإجرامي.
الت�شعيد  ميييين  قيييليييقيييه  واأبيييييييييدى 

اخلييييييطيييييير لأعيييييييييميييييييييال الييييعيييينييييف 
التى  الإرهيييابييييييية  واليييتيييفيييجيييرات 
العراقيني  املييدنيييييني  تيي�ييشييتييهييدف 
واليييتيييى تييييزايييييدت حييدتييهييا خال 

الأ�شهر الأخرة.
على �شرورة  العام  الأمييني  واأكييد 

تون�س حتيي اليوم ذكرى اغتيال �سكري بلعيد

م�سرع قاتله.. يعيد فتح اجلرح من جديد..!
يف  ج�����ن�����ود   4 م���ق���ت���ل 
ه���ج���وم ج���ن���وب ال��ي��م��ن 

•• عدن-اأ.ف.ب:

اعلن م�شدر ع�شكري ميني مقتل 
اربعة جنود ام�س يف كمني ن�شبه 
مركبة  وا�يييشيييتيييهيييدف  ميي�ييشييلييحييون 
من�شاأة  مييين  بييياليييقيييرب  عيي�ييشييكييرييية 
ال�شرتاتيجية  الييغييازييية  بييلييحيياف 
مبحافظة �شبوة اجلنوبية. وقال 
اعرت�شوا  م�شلحني  ان  امليي�ييشييدر 
مركبة ع�شكرية كانت يف طريقها 
اىل نقطة تفتي�س للجي�س بالقرب 
ميييين مييييييينييياء بيييليييحييياف واطيييليييقيييوا 
النران على املركبة م�شتخدمني 
لقد  الر�شا�شة.وا�شاف  الأ�شلحة 
اربعة جنود  ذلييك اىل مقتل  ادى 

وجرح ثاثة اخرين.
املهاجمني  ان  اىل  امل�شدر  وا�ييشييار 
ان قوات  الفرار غر  متكنوا من 
ل�شبطهم  تييتييعييقييبييهييم  اجلييييييي�يييس 
وقد  اليييعيييدالييية.  اىل  واحييياليييتيييهيييم 
ت�شاعدت اأعمال العنف يف اليمن 

خال الأيام القليلة املا�شية.

وا�سل �سيا�سة هدم منازل املقد�سيني

الحتالل يقر مئات الوحدات ال�ستيطانية يف القد�س
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

هدمت جرافات تابعة ل�شلطات الإحتال الإ�شرائيلي 
يف القد�س املحتلة �شباح ام�س منزل يعود لفل�شطيني 
البناء  بحجة  املحتلة  القد�س  جنوب  املنطار  حي  يف 
دون ترخي�س. وقالت م�شادر اإعامية فل�شطينية اإن 
جرافات الحتال حا�شرت املنزل فجر ام�س وهدمت 

غرفة منه والتي تعتر م�شكن العائلة. 
يف الوقت ذاته اعطت بلدية القد�س الربعاء موافقتها 
على عدة خطط لبناء 558 م�شكنا جديدا يف احياء 
ا�شتيطانية يف القد�س ال�شرقية املحتلة ، يف وقت اأعلن 
ال�شليب الأحمر الدويل، اأن جهاز الأمن الإ�شرائيلي 
ل ي�شمح له بتنفيذ مهامه، واأنه لن يزّود فل�شطينيني 
يف  بيوتهم  الإ�شرائيلي  اجلي�س  هييدم  اأن  بعد  بخيام، 

منطقة غور الأردن.

خال  بيان  يف  للقد�س  ال�شرائيلية  البلدية  وقالت 
والييبيينيياء متت  للتخطيط  املييحييلييييية  الييلييجيينيية  اجييتييميياع 
املوافقة على خطط لبناء 386 م�شكنا يف هار حوما 

و136 يف نيفي ياكوف و36 يف ب�شغات زئيف.
هذه،  الييبيينيياء  اأعييمييال  على  اللجنة  م�شادقة  وت�شكل 
مرحلة جديدة يف تو�شيع امل�شتوطنات، يف الوقت الذي 
جتري فيه اإ�شرائيل مفاو�شات مع الفل�شطينيني، ويف 
ظل تهديد الحتاد الأوروبي مبقاطعة امل�شتوطنات يف 

القد�س ال�شرقية وال�شفة الغربية.
ال�شليب  بعثة  با�شم  املتحدث  قييال  اأخيييرى،  جهة  من 
الأحمر يف اإ�شرائيل، ران غولد�شطاين، لإذاعة اجلي�س 
الإ�شرائيلي ام�س اإن جهاز الأمن ل ي�شمح لنا بالقيام 
بعملنا"، واإن ممار�شات اجلي�س تتكرر موؤخراً، ولذلك 
ال�شتمرار يف  ميين  يتمّكن  ليين  الأحييميير  ال�شليب  فيياإن 

تزويد اخليام يف الفرتة القريبة املقبلة.

اأكد رف�س بالده تو�سيع اخلالفات مع قطر

الببالوي: اأي تهديد لدول اخلليج هو تهديد مل�سر 
•• الريا�ص-يو بي اأي:

اأكد رئي�س الوزراء امل�شري حازم 
الييبييبيياوي، ميين الييريييا�ييس ام�س 
ميكنها  ل  بيييياده  اأن  الأربييييعيييياء، 
ال�شكوت عن اأي م�ّس مبا�شر بها، 
لدول  تهديد  اأي  اأن  اإىل  م�شراً 

اخلليج هو تهديد مل�شر.
�شحايف  مييوؤمتيير  البباوي  وقييال 
قبيل مغادرة ال�شعودية بعد زيارة 
دامييت يييومييني، اإن بيياده ترف�س 
قطر،  مييع  اخلييافييات  تتو�شع  اأن 
اأننا  الييوقييت  اأكييد يف نف�س  اأنييه  اإل 
م�ّس  اأي  عيين  ال�شكوت  ميكننا  ل 

مبا�شر مب�شر.
الييييدول  اإحيييييدى  اأن قييطيير  وتيييابيييع 

العربية التي جتمعنا بها روابط، 
بع�س  هييينييياك  اأن  نييييرى  ولييكيينيينييا 
اإنها  عنها  يقال  التي  املمار�شات 
غيير �ييشييديييقيية وفيييييهييا قيييدر كبر 

من عدم الإن�شاف.
واأعرب البباوى عن اأ�شف م�شر 
لاأعمال التي تقوم بها الدوحة، 
بكل  تييعييمييل  ميي�ييشيير  اأن  اإىل  لفييتيياً 
اإطيييييار احليييفييياظ على  حييير�يييس يف 

عاقاتها مع دول اجلوار.
امل�شرية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
القائم  الييييثيييياثيييياء،  ا�يييشيييتيييدعيييت 
القطرية  ال�شفارة  يف  بييالأعييمييال 
بت�شليم  لييلييمييطييالييبيية  بييياليييقييياهيييرة 
يف  هاربني  اإ�شاميني  مطلوبني 

الدوحة، بينهم القر�شاوي.

امل�شري  الييييييوزراء  رئييييي�ييس  و�يييشيييّدد 
رمانة  اأن  عييلييى  الييبييبييازي  حيييازم 
امليييييييزان يف امليينييطييقيية الييعييربييييية هو 
وال�شعودية،  م�شر  بييني  التوافق 
واأن كييل مييا ميين �شاأنه مييزيييد من 
الربط بني البلدين �شيتم ال�شعي 
اإليه"، جمييّدداً موقف بيياده من 
هو  اخلليج  لييدول  تهديد  اأي  اأن 

تهديد م�شر.
�شّدد  اليييييوزاري،  التعديل  وحيييول 
البباوي على اأن الو�شع احلايل 
يقت�شى اإجراء تعديل، خا�شة اأن 
فيها من�شبان  احلالية  احلكومة 
�يييشييياغيييران، وهييينييياك ميينيي�ييشييب قد 
فيييى حيياليية تر�ّشح  �ييشيياغييراً  يييكييون 

امل�شر ال�شي�شي للرئا�شة.
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اأخبارال�ساعة : عالقة القيادة وال�سعب تقوم على الوفاء والولء واحلب والعتزاز
اأي�شا  واإمنييا  والأمنية  ال�شرطية  الأجييهييزة  بها  تقوم  التي  اجلهود  نتيجة 
لإميان القيادة الر�شيدة بقيم الت�شامح والتعاي�س واهتمامها باإعاء �شيادة 
الأ�شا�شية  وال�شمانة  واحلييريييات  للحقوق  حاميا  �شياجا  وجعله  القانون 
لأمن املجتمع وا�شتقراره وهذا ما جعل من دولة الإمارات العربية املتحدة 
واحة لاأمن والأمان. واأكدت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي اأن 
م�شاعر الفرحة والبتهاج والطمئنان التي اأبداها اأبناء ال�شعب الإماراتي 
بقيادة  والعتزاز  الولء  توؤكد  الدولة..اإمنا  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  بتعايف 
�شموه الر�شيدة وما حققه �شموه من اإجنازات يلم�شها اجلميع يف املجالت 
املختلفة وما ينتظرهم من م�شتقبل واعد وم�شرق لهم ولأبنائهم يف ظل 
لتعزيز  وتطمح  الإميياراتييي  ال�شعب  لأبيينيياء  اخليير  كل  التي حتمل  قيادته 
مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة ورفعة �شاأنها لتكون من اأف�شل دول 

العامل وفقا لروؤية الإمارات 2021. 

اهلل �شبحانه وتعاىل عليه بال�شفاء واأن مين عليه مبوفور ال�شحة والعافية 
نحو  و�شعبها  املتحدة  العربية  الإمييارات  لدولة  الر�شيدة  قيادته  ليوا�شل 
م�شاعر  غمرت  فقد  ولهذا  والنماء  والزدهيييار  التقدم  من  مزيد  حتقيق 
وا�شتقرار  �شموه  ب�شفاء  احتفال  الييدوليية  اأرجييياء  جميع  والبييتييهيياج  الييفييرح 
حالته ال�شحية. واأكدت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات 
اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  اأن  الإ�شرتاتيجية  والبحوث 
ملا  الإميياراتيييييني  قلوب  يف  خا�شة  مكانة  اهلل  حفظه  الييدوليية  رئي�س  نهيان 
ميثله من قيادة حكيمة ت�شع م�شلحة �شعبها يف مقدمة اأولوياتها..وهذا 
مل ياأت من فراغ واإمنا نتيجة ملجموعة من العوامل املهمة..اأولها تفاعل 
بتنفيذها مهما كلفت  والتوجيه  �شعبه  اأبناء  الدائم مع احتياجات  �شموه 
اأغلى  هو  الإن�شان  بيياأن  �شموه  يوؤمن  حيث  واإمكانيات  مييوارد  من  الدولة 
التي يجب احلفاظ عليها وتنميتها وال�شتثمار فيها وقد  الوطن  موارد 

القناعة  42  لاحتاد عن هذه  الي  الذكرى  �شموه مبنا�شبة  كلمة  عرت 
الإن�شان  الدولة واعييون بقيمة  تاأ�شي�س هذه  اإننا ومنذ  حيث يقول �شموه 
ودوره يف بناء الأمم حري�شون على �شون حقوقه و�شمان رفاهيته �شاعون 
العوامل  اأن ثاين  . واأ�شافت  لتمكينه وتو�شيع خياراته وحتقيق تطلعاته 
هي مبادرات �شموه البناءة التي قدمت حلول للعديد من امل�شكات التي 
كانت توؤرق بع�س اأبناء الوطن ويف هذا ال�شياق ميكن الإ�شارة بوجه خا�س 
اأ�شاعت حالة من الرتياح لدى  التي  املواطنات  اأبناء  اإىل مبادرة جتني�س 
املعنيني بها من اأبناء الوطن وامل�شروعات ال�شخمة لتطوير البنية التحتية 
يف الإمارات املختلفة مع الرتكيز ب�شكل خا�س على قطاع الإ�شكان اإ�شافة 
ثالث  اأن  اإىل  واأ�شارت  املتعرة.  املواطنني  مبادرة معاجلة مديونيات  اإىل 
العوامل حالة الأمن وال�شتقرار التي ي�شعر بها جميع اأبناء الوطن حيث 
اإن�شان على �شامته ال�شخ�شية وممتلكاته اخلا�شة لي�س فقط  ياأمن كل 

•• اأبوظبي-وام: 

قالت اأخبار ال�شاعة اإن الأنباء ال�شارة التي زفها الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شحية  احلالة  ا�شتقرار  ب�شاأن  امل�شلحة 
..قوبلت بفرحة غامرة من  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد  بن 
العربية  الإمييارات  دولة  ما مييز  اأهم  اأن  الإماراتي..موؤكدة  ال�شعب  اأبناء 
على  تقوم  التي  وال�شعب  القيادة  بني  الفريدة  العاقة  تلك  هي  املتحدة 
غامرة  فرحة  عنوان  والعتزاز. وحتت  والتقدير  واحلب  والييولء  الوفاء 
عن  الإعييييان  منذ  اأنيييه  اأ�ييشييافييت  الييدوليية  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ب�شامة 
العار�س ال�شحي الذي اأمل ب�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة قبل اأيام ودعوات 
الإماراتيني يف الداخل واملايني من اأرجاء املعمورة كلها ل تتوقف باأن يتم 

اأكد دور الفن واالأدب يف حفظ املوروث 

�سلطان بن زايد يوا�سل جولته التفقدية ملهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي
•• ابوظبي-الفجر:

وا�يييشيييل �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بن 
�شاحب  مميييثيييل  نيييهيييييييان  اآل  زايييييييد 
نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
تراث الإمارات، ولليوم الرابع على 
الييتييوايل جييولتيية امليييييدانييييية مليدان 
مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي 
وجتييييول  �يييشيييوييييحيييان،  يف   2014
الإبل  مزاينة  �شبوك  داخييل  �شموه 
ال�شتعدادات  عييلييى  �ييشييمييوه  واطييلييع 
مبناف�شات  اخلا�شة  والتجهيزات 
لفئة  تخ�شي�شها  مت  والتي  اليوم 
بيييكيييار( وتييتيي�ييشييميين ثاثة  )اإييييييييذاع 
ا�شواط؛ )ال�شوط الذهبي املفتوح، 
و�شوط  الييذهييبييي،  اجلماعة  �شوط 

اجلماعة الف�شي(.
�شر  جولته،  خييال  �شموه  وتفقد 
الاإبل  وتهيئة  الإعيييييداد  عمليات 
واطماأن   ، امل�شابقة  انييطيياق  قبل 
ارتياح  مييييدى  عييين  كيييذليييك  �ييشييمييوه 
الخييييييييييوة امليييييييياك امليييي�ييييشيييياركييييني يف 
اأ�ييشييواط اليييييوم، و�ييشييدد �شموه على 
�شبل  كافة  لتوفر  العمل  �شرورة 
الييتيينييافيي�ييس اليي�ييشييريييف ومبييييا يحقق 
اأهداف املهرجان يف حفظ املوروث 

وتاأ�شيله. 

اليدوية،  واحليييييرف  وامليي�ييشييغييولت 
والعطور والهدايا.

غلوم: تراثنا هو االأ�سا�س 
الذي ننطلق منه..

الدكتور حبيب غلوم اأحد الفنانني 
ادارة  ميييديييير  امليييهيييرجيييان  �يييشيييييييوف 
الثقافة  بييوزارة  الثقافية  الأن�شطة 
والييي�يييشيييبييياب وتيينييمييييية املييجييتييمييع اأن 
حيير�ييس �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بن 
زايد على اإ�شت�شافة هذه املجموعة 
اإهتمام  يييعييرعيين  امليييبيييدعيييني  مييين 
والثقايف  الفني  بالعطاء  الييقيييييادة 
تراثنا  اإن  الوطن. وقال  يف خدمة 
هيييو الأ�يييشيييا�يييس الييييذي نيينييطييلييق منه 
ونعمل �شوياً على حفظه وتوثيقه 
لتتوارثه اجليال، جيا بعد جيل، 
اأعلى  وبلغنا  تقدمنا  مهما  واأنيينييا 
ما�شينا  عيين  ننف�شل  ليين  املييراتييب 
واأ�شاف  احلبيب.  وطننا  وثقافة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  لييقيياء  اأن 
بالن�شبة  اأمييٌر مهم  بالفنانني  زايد 
القيادة  باإهتمام  ي�شعرهم  اإذ  لهم 
مبيييا يييقييومييون بيييه وييييزييييدهيييم ثقة 
بالنف�س ويحفزهم على بذل مزيد 
ميين الييعييطيياء الييفيينييي والييثييقييايف كما 
والنهو�س  لييا�ييشييتييمييرار  يييدعييوهييم 

�شموه اإىل اأن دولة الإمارات زاخرة 
بيييييرتاث مييتييعييدد املييييزايييييا ميييتيييوارٌث 
دورا  واأن  والأجييييييييداد،  الآبيييييياء  مييين 
يييقييع عييلييى عيياتييق املبدعني  كيييبيييراً 
واملييوهييوبييني ميين �ييشييعييراء وممثلني 
ميكنهم  وميييليييحييينيييني  وفيييينييييانييييني 
تخ�ش�شه  جميييييال  يف  كييييل  اأداوؤه 
وحفظه  الوطني  اليييرتاث  خلدمة 
ا�ييشييتييمييراره وحفظه  ييي�ييشييميين  مبيييا 
هذا  اأن  �شموه  واأ�ييشيياف  وتوثيقه، 
التوعية  ميين خييال  يتمثل  لييلييدور 
التي  والثقافية  الفنية  والأعييمييال 
وتوعية  الييرتاث  اأهمية  توؤكد على 
الوطنية  الهوية  وتعميق  املجتمع 
ومييعيياين الييييولء والنييتييميياء وربط 
املا�شي العريق للمنطقة باحلا�شر 

الأ�شيل لها.
وقيييييال �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بن 
اإن واجييب هييذه الفئة املوؤثرة  زايييد 
يف املييجييتييمييع، هيييو تييرجييميية اإبيييييداع 
باأ�شلوب  ونييقييلييه  والأجييييييداد  الآبييييياء 
يتواكب  مبييا  الأبيينيياء  اإىل  ح�شاري 
مييع احلييداثيية واملييعييا�ييشييرة وي�شمن 

احلفاظ على الهوية الوطنية.
وخييييييال اليييليييقييياء األييييقييييى عيييييدد من 
متجد  وطنية  لق�شائد  اليي�ييشييعييراء 
الييييييرتاث وعيييييييادات وتييقيياليييييد اأهيييل 

م�شوؤولية اجلميع
املمثل القطري غازي ح�شني اأبدى 
�شويحان  مدينة  لييزيييارة  اأرتييييياحييه 
مهرجان  فييعيياليييييات  ت�شهد  والييتييي 
�ييشييلييطييان بييين زايييييد الييييرتاثييييي، كما 
اأعييييييرب عييين �ييشييعييادتييه بييلييقيياء �شمو 
الييي�يييشيييييييخ �يييشيييليييطيييان بييييين زايييييييييد اآل 
�شموه  لإهتمامه  وتقديره  نهيان، 
اأن  دعا  الفن، كما  واأهييل  بال�شعراء 
بالرتاث  الإهييتييمييام  دائيييرة  تتو�شع 

لت�شمل كافة �شرائح املجتمع.

�سمعة حممد: مفاجاأة �سارة
�شمعة  الفنانة  عمان  �شلطنة  ميين 
مدينة  زييييييارة  اإن  قييياليييت:  حمييمييد 
�شويحان �شكلت لها مفاجاأة �شارة، 
هذه  تيييكيييون  اأن  تييتييوقييع  مل  حيييييث 
ال�شحراء  تييتييو�ييشييط  الييتييي  املييدييينيية 
بكل هذه احليوية واجلمال، وهي 
تتزين بعر�شها املتمثل يف مهرجان 
�ييشييلييطييان بييين زايييييد الييييرتاثييييي، كما 
تيييوجيييهيييت بيياليي�ييشييكيير ليي�ييشييمييو راعييييي 
الكرمية  ل�شت�شافته  املييهييرجييان، 
لي�س  وقييالييت:  واملمثلني،  للفانني 
غريباً على �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
زايد مثل هذه اللفتات الكرمية يف 
رعاية الرتاث، وتقدير اأهل الفن.

وقال �شعادة اأحمد �شعيد الرميثي 
للمهرجان،  العليا  اللجنة  رئي�س 
زايد،  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اإن 
ب�شخ�شه  يييتييابييع  ان  عييلييى  حييرييي�ييس 
الييعييمييل يف خمتلف  �ييشيير  اليييكيييرمي 
مواقع املهرجان، واأ�شاف اأن �شموه 
وتوجيهاته  ميياحييظيياتييه  اأبييييييدى 
لييييلييييحييييكييييام وامليييييييييييياك ميييييين خييييال 
خييرتييه الييكييبييرة يف جميييال اإعيييداد 
اهمية  على  و�ييشييدد  البيييل،  وتهيئة 
واملخل�س مبا يحقق  اجليياد  العمل 
والتحكيم  والييينيييزاهييية  اليي�ييشييفييافييييية 

العادل . 
وكان �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
ال�شمو  �ييشيياحييب  ممييثييل  نييهيييييان  اآل 
تراث  نيييادي  رئي�س  الييدوليية  رئي�س 
الإميييييييييارات، راعيييييي امليييهيييرجيييان، قد 
اأم�س مبجموعة كبرة من  التقى 
والإعاميني  وال�شعراء  الفنانني 
مييين اأبييينييياء دوليييية الإميييييييارات ودول 
جمل�س التعاون، وذلك با�شرتاحة 

�شموه يف مدينة �شويحان. 
اللقاء  خييييييال  �يييشيييميييوه  وحتيييييييدث 
للفنانني  اليييكيييبييير  اليييييييييدور  عييييين 
وتاأ�شيل  توثيق  يف  والعيياميييييني 
واحلفاظ  املييتييعييددة  اليييييرتاث  قيييييم 
عليه لدى �شرائح املجتمع ، واأ�شار 

بييياحليييركييية الييفيينييييية والييثييقييافييييية يف 
الدكتور  واأثيينييى  الييكييبيير..  وطيينيينييا 
ال�شيخ  حبيب غلوم على دور �شمو 
�شلطان بن زايد يف �شيانة الرتاث، 
اأفراد  بني  والثقافة  الوعي  ون�شر 
املييجييتييمييع مييين خييييال نيييييادي تراث 
زايد  بن  �شلطان  الإميييارات ومركز 
لييلييثييقييافيية والإعييييييييييام. وقييييييال كما 
عيياهييدنييا املييغييفييور ليييه اليي�ييشيييييخ زايد 
الرتاث  باإحياء  ثييراه(  اهلل  )طيب 
للوطن،  خييدمييًة  عليه  واملييحييافييظيية 
نعاهد �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 

بال�شتمرار على هذا النهج.
 

هيفاء ح�سني: م�سهد ح�ساري 
مكتمل

مييييييين جييييانييييبييييهييييا قييييييالييييييت امليييميييثيييلييية 
هذه  اأن  ح�شني  هيفاء  البحرينية 
الإهتمام  مدى  توؤكد  ال�شت�شافة 
اليييييييذي ييييحيييظيييي بييييه الييييييييرتاث من 
القيادة احلكيمة، يف خ�شم التطور 
ال�شريع الذي ت�شهده الدولة على 
امل�شهد  الأ�شعدة، مما يجعل  كافة 
الأم�س  بيييني  مييكييتييمييل  احلييي�يييشييياري 
بحا�شره  واليوم  الري،  مبوروثه 

امل�شرق.
بالرتاث  الإهييتييمييام  ح�شني:  غييازي 

الإمييييييارات وامليينييطييقيية، وتييدعييو اإىل 
القيم،  وف�شائل  والكرم  ال�شجاعة 
ق�شائدهم  يف  الييي�يييشيييعيييراء  واأثيييينييييى 
ودعمه  الييكييبيير  �ييشييمييوه  دور  عييلييى 
التم�شك  �ييشييبيييييل  يف  اليييياحمييييدود 
بييهييذه الييقيييييم حييفيياظيياً عييلييى جذوة 
نفو�س  يف  را�ييشييخيية  لتظل  الييييرتاث 

اأبناء الوطن واملنطقة.
تقديرهم  عيين  الييفيينييانييون  واأعيييييرب 
واإهتمامه  لهم  �شموه  لإ�شت�شافة 
وحيير�ييشييه على الييتييوا�ييشييل مييع هذه 
اليي�ييشييريييحيية ميين املييجييتييمييع، واأكييييدوا 
على  يييدل  لهم  �شموه  ا�شتقبال  اأن 
حييير�يييس اليييقيييييييادة بييالييتييوا�ييشييل مع 
كييافيية اليي�ييشييرائييح وحتييفيييييزهييا على 
الييعييطيياء والإبييييييداع. بييعييد ذليييك قام 
و�شعراء  فناين  من  �شموه  �شيوف 
لفعاليات  بييييزيييييارة  واعيييياميييييييييني 
امليييهيييرجيييان، رفيييقييية اليي�ييشيييييد حممد 
اإدارة  مييييدييييير  املييينييي�يييشيييوري  مييييانييييع 
زايد  بيين  �شلطان  الإعييييام مبييركييز 
ليييليييثيييقيييافييية والإعييييييييييييام، وجتييييولييييوا 
امليييقيييام �شمن  اليي�ييشييعييبييي  اليي�ييشييوق  يف 
اليييييذي ي�شم  امليييهيييرجيييان  فييعيياليييييات 
التجارية  املييحييات  ميين  الييعيي�ييشييرات 
الأواين  تيييراثيييييييات  تييعيير�ييس  اليييتيييي 
اليي�ييشييعييبييييية والييييبييييهييييارات والأزييييييييياء 

�سعاد علي: �سلطان بن زايد 
ن�سرٌي املراأة..

اليييفييينيييانييية �يييشيييعييياد عيييليييي ميييين دوليييية 
�شمو  اإهتمام  على  اأثنت  البحرين 
اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بييين زاييييييد بيييدور 
لهّن  ودعييييوتييييه  الييييييرتاث  امليييييييراأة يف 
بامل�شاركة يف م�شابقة مزاينة الإبل 
وقالت:  اليييرتاثييييييية.  والييفييعيياليييييات 
بييغييريييب على  لي�س  الأميييير  هيييذا  اإن 
�شموه فهو ن�شٌر للمراأة و�شاحب 
بييييي�ييشيياء يف هذا  واأيييييييياد  مييييبييييادرات 
اأنييهييا ا�شتمعت  املييجييال .. واأ�ييشييافييت 
�شموه  توجيهات  ميين  العديد  اإىل 
الفن والإبيييداع والكثر من  لأهييل 
والفن  الثقافة  جمييال  يف  الأفييكييار 

والرتاث .

ح�سن مرادي: قيمة 
عالية ... 

ح�شن مرادي من البحرين قال اإن 
رعاية واهتمام �شمو ال�شيخ �شلطان 
اليييييرتاث مينحه  لييكييافيية جييزئيييييات 
احت�شانه  اأن  كييمييا  عييالييييية،  قيييييميية 
والفنايني  ليييلييي�يييشيييعيييراء  الييي�يييشييينيييوي 
والإعييياميييييييني ييييوؤكيييد عييلييى مدى 
اإهييتييمييامييه ورعيييايييية �ييشييمييوه لييياأدب 

والفن اإىل جانب الرتاث.

حمدان بن زايد يرحب بال�سراكة القائمة بني هيئة الهالل الأحمر وجامعة زايد

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا يطلع على براجمها وم�ساريعها الإن�سائية 
•• اأبوظبي-وام:

وذوى  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زايييد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ا�شتعر�س 
التطورات والتغرات  اأهم  الحتياجات اخلا�شة يف اجتماع له ام�س الول 

التي جرت منذ عقد الجتماع الأخر للمجل�س.
الدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  �شعادة  وقييدم 
�شملت جمموعة  الييتييي  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  اأنيي�ييشييطيية  تييقييريييرا ت�شمن  الييعييام  الأمييييني 
الرعاية  ومراكز  العامة  الأمييانيية  م�شتوى  على  والأن�شطة  الفعاليات  من 

يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة والفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
بهذه  متوا�شل  واهتمام  رعاية  من  يوليانه  ومييا  امل�شلحة  للقوات  الأعييلييى 
الإن�شائية  امل�شروعات  اآخر م�شتجدات  املجل�س على  اأع�شاء  الفئات. واطلع 
الغربية  باملنطقة  املوؤ�ش�شة  ملراكز  مقرات  اإن�شاء  م�شاريع  ومنها  للموؤ�ش�شة 
من اإمارة اأبوظبي. واأحيط املجل�س علما بتوقيع مذكرة تفاهم مع �شركة 
اأبوظبي للخدمات العامة - م�شاندة - تقوم مبوجبها م�شاندة وبتوجيه من 
اللجنة التنفيذية التابعة للمجل�س التنفيذي بالتنفيذ والإ�شراف على بناء 

والتاأهيل التابعة لها اإ�شافة اىل التفاقيات املوقعة مع عدد من املوؤ�ش�شات 
واليييدوائييير واليي�ييشييركييات احلكومية واخلييا�ييشيية. واأكيييد الأميييني الييعييام حر�س 
وم�شاعفة  العاقة  ذوي  لفئات  تقدمي خدماتها  التو�شع يف  على  املوؤ�ش�شة 
اجلهود بهدف جتويد اخلدمة.. وقال اإن املوؤ�ش�شة منذ ن�شاأتها عام 2004 
اأهييداف واآمييال الفئات  تبنت روؤييية وا�شحة تعمل من خالها على حتقيق 
التي ترعاها كموؤ�ش�شة حكومية م�شتقلة حتر�س على بذل اجلهود يف �شاأن 
اإىل  بها  والييرقييي  والتاأهيلية  الإجتماعية  الرعاية  خدمات  اأف�شل  توفر 
م�شتويات عاملية م�شتفيدة من الدعم الذي توفره قيادتنا الر�شيدة متمثلة 

تلك املقرات. واأحيط املجل�س علما اي�شا ب�شيا�شة التو�شع يف ور�س النتاج 
�شوق  الوظائف يف  على  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  لتعذر ح�شول  املحمية 
البو�س مبدينة العني وهو م�شابه ملركز  اإن�شاء مركز هزع  العمل حيث مت 
من  عددا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وبحث  والتاأهيل.  للتنمية  الزراعي  زايد 
القرارات  ب�شاأنها  واتخذ  الجتماع  اأعمال  على جدول  املدرجة  املو�شوعات 
الدارة كل من  اع�شاء جمل�س  الجتماع من  الازمة. ح�شر  والتو�شيات 
حممد حاجي خوري ويو�شف علي را�شد وعبد الرحيم الزرعوين وناعمة 

عبد الرحمن املن�شوري وحممد خمي�س احلدادي.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رحييب 
املنطقة  يف  احليياكييم  ممثل  نهيان  اآل 
الغربية رئي�س هيئة الهال الحمر 
وقعتها  اليييتيييي  اليييتيييفييياهيييم  مبييييذكييييرة 
الييهيييييئيية مييييع جييياميييعييية زايييييييد بهدف 
خمتلف  يف  بينهما  ال�شراكة  تعزيز 
العمل اخلييري والإن�شاين  جمييالت 

واملجتمعي.
جيييياء ذلييييك خييييال ا�ييشييتييقييبييال �شموه 
بق�شر النخيل معايل الدكتورة ميثاء 
ال�شام�شي وزيرة دولة رئي�شة جامعة 
زايد و�شعادة الدكتور حمدان م�شلم 
هيئة  ادارة  جمل�س  رئي�س  املييزروعييي 
الدكتور  و�ييشييعييادة  الحييميير  الييهييال 
حممد عتيق الفاحي المني العام 
عييبييد اهلل  الييدكييتييور  و�ييشييعييادة  للهيئة 
نييائييب مييدييير جامعة زايد  الأميييري 
التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  عقب 
بني اجلانبني مبقر الهال الحمر. 
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
لتوعية  برامج  و�شع  �شرورة  نهيان 
العمل  باأهمية  زايييد  جامعة  طيياب 
النيي�ييشيياين وحييثييهييم وتييدريييبييهييم على 
دعم  يف  وامل�شاركة  التطوعي  العمل 
الأحمر  الييهييال  واأن�شطة  مييبييادرات 
التي تنفذها داخل الدولة وخارجها 
للمحتاجني  الييعييون  تييقييدمي  بييهييدف 
اإن ما  �ييشييمييوه  كيييانيييوا . وقييييال  اييينييمييا 
حتقق من اإجنازات ندين به لقيادتنا 
الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو 

واأن�شطة  ميييبيييادرات  دعيييم  مييبييدعيية يف 
اليييهيييال الأحييييميييير كييمييا نييتييوقييع من 
يتمتعوا  اأن  فييقييط  لييييي�ييس  خريجينا 
�شاأنهم  التناف�شية  القدرات  باأف�شل 
بل  العاملية  اجلامعات  خريجي  �شاأن 
قيييادة يف جميييال عملهم  يييكييونييوا  واأن 
عييامييلييني منتجني”.  فييقييط  ولييييي�ييشييوا 
يف  ال�شتمرار  على  حر�شها  واأكيييدت 
العلمي  البحث  مب�شتوى  الرتييقيياء 
وتييطييويييره مييين خيييال خييلييق ج�شور 
املجتمع  موؤ�ش�شات  كافة  مع  توا�شل 
املمار�شات  تييطييوييير  عييلييى  واليييعيييميييل 
تتحول  بحيث  والتعليمية  العلمية 
ور�شة  اإىل  خييالييهييا  مييين  اجلييامييعيية 
عييمييل كيييبيييرة ييييكيييون كيييل فييييرد فيها 
ن�شيطا وفعال وقييادرا على الإ�شافة 
للنظام التعليمي بجدية واإتقان مبا 
والدولة  واملجتمع  اجلامعة  يييخييدم 
كبرة  اأهمية  نعطي  فاإننا  ثم  وميين 
يف  يتعلمونه  مييا  طابنا  يطبق  لأن 
اجلامعة للم�شاهمة يف حل م�شكات 
جمتمعهم حيث نعطي بذلك اأولوية 

لرامج خدمة املجتمع.
من جهته اأكد �شعادة الدكتور حمدان 
اإدارة  املزروعي رئي�س جمل�س  م�شلم 
الهيئة  اأن  الأحيييمييير  اليييهيييال  هيييييئيية 
ال�شيخ  �يييشيييميييو  مييييين  وبيييتيييوجيييييييهيييات 
نييهيييييان ت�شعى  اآل  زايييييد  بيين  حييمييدان 
مع  املكثف  والييتييعيياون  التوا�شل  اىل 
الدولة على  املجتمعية يف  املوؤ�ش�شات 
يف  اإ�شراكها  بهدف  امل�شتويات  جميع 
برامج العمل الن�شاين التي تنفذها 

اخلييييييرات املييعييرفييييية والييفيينييييية لكل 
منهما متاحة لاآخر وعقد الدورات 
والور�س  وامليييحيييا�يييشيييرات  واليييينييييدوات 
وبرامج التدريب �شواء تلك اخلا�شة 
التعليمية  اأو  الإن�شانية  باملوا�شيع 
التي  تلك  اأو  والتوعوية  والتاأهيلية 
وفعالية  اأداء  حتيي�ييشييني  يف  تيي�ييشيياعييد 
التابعني  الطلبة  اأو  العاملة  الكوادر 
لتطوير  �شمانا  اجلانبني  ميين  لأي 
لأف�شل  وحتقيقا  اأدائييهييم  وحت�شني 
الوظيفي  للتميز  و�ييشييول  م�شتوى 
واملجتمعي.  والتطوعي  واملوؤ�ش�شي 
كما ت�شتهدف املذكرة تعزيز التعاون 
بيييني جييامييعيية زاييييييد وهيييييئيية الهال 
العلمية  الأ�ييشيياليييييب  وبييكييل  الأحيييمييير 
والييعييمييلييييية لييلييعييمييل عييلييى رفيييع ن�شبة 
املواطنني  بيييني  جمييتييمييعيييييا  اليييوعيييي 
برامج  يف  امل�شاركة  على  وت�شجيعهم 
موؤهل  جيل  اإعييييداد  بق�شد  الييتييطييوع 
علميا وثقافيا ي�شهم بطريقة فعالة 
يف امل�شرة التنموية للدولة يف �شتى 
املجالت وامل�شاركة يف برامج التثقيف 
وامل�شاركة  والإنييي�يييشييياين  املييجييتييمييعييي 
املحلية  وامليييعيييار�يييس  الييفييعيياليييييات  يف 
مذكرة  وا�ييشييتييعيير�ييشييت  والييييدولييييييييية. 
التفاهم عدة مقرتحات للعمل على 
تييعييزيييز الييتييكييامييل بيييني جييامييعيية زايد 
والهال الأحمر انطاقا من اأوجه 
الروؤية  يف  بينهما  القائمة  التقارب 
التي  امل�شرتكة  والأر�شية  والر�شالة 
ومبوجب  اأهييدافييهييمييا.  منها  تنطلق 
امل�شرتك  الييتييعيياون  �شيرتكز  املييذكييرة 

نهيان  اآل  زايييييد  بيين  خليفة  اليي�ييشيييييخ 
�شواء  اهلل  حييفييظييه  الييييدوليييية  رئييييي�ييس 
يولونه  الييييذي  اليييدعيييم  اأو  بيياملييتييابييعيية 

ملبادرات واأن�شطة الهال الحمر.
الدكتورة  معايل  اأكييدت  جانبها  من 
جت�شده  ما  اأهمية  ال�شام�شي  ميثاء 
اجلامعة  بييييني  اليييتيييفييياهيييم  مييييذكييييرة 
تكامل  ميين  الأحييميير  الييهييال  وهيئة 
تعزيز  عييلييى  واحلييير�يييس  الييييروؤييييية  يف 
الييتييعيياون امليي�ييشييرتك خلييدميية جمتمع 
املتحدة  الييعييربييييية  الإمييييييييارات  دولييييية 
لقيادتنا  احلييكيييييميية  الييييروؤييييية  وفييييق 
الر�شيدة التي تويل العمل املجتمعي 
�شواء  كييبييرا  اهييتييمييامييا  والإنييي�يييشييياين 
القليمي  اأو  املييحييلييي  امليي�ييشييتييوى  عييلييى 
يوليه  مييا  اإىل  واأ�يييشيييارت  الييييدويل.  اأو 
�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حيييميييدان بييين زايييييد اآل 
وم�شاندة  ودعيييم  اهتمام  ميين  نهيان 
اأن يييكييون الييهييال الأحمر  اأجيييل  ميين 
موؤ�ش�شة منفتحة على كل املوؤ�ش�شات 
وثمنت  والييتييعييليييييمييييية  املييجييتييمييعييييية 
تييوجيييييهيياتييه يف تييعييزيييز الييتييعيياون بني 
جامعة زايد وهيئة الهال الأحمر. 
واأو�شحت اأن جامعة زايد �شرح علمي 
اأكيييادمييييي وهيييو يف الييوقييت ذاتيييه بيت 
وال�شت�شارات  للبحث  ومركز  خرة 
اإىل مواكبة كل جديد يحقق  ي�شعى 
التطور ويعزز املقومات الرامية اإىل 
دعم احلفاظ على هويتنا الوطنية. 
طابنا  ميين  نتوقع  “اإننا  واأ�ييشييافييت 
اأن يييو�ييشييعييوا فيي�ييشيياء مييبييادراتييهييم يف 
بجهود  وامل�شاركة  التطوعي  العمل 

الهال داخل الدولة وخارجها.
لييهييا دور  اأن جييامييعيية زايييييد  واأو�يييشيييح 
كبر يف جمال الدرا�شات الكادميية 
اإليه  يحتاج  الييذي  العلمي  والبحث 
امليييييييدان ونحن  الييهييال الأحيييمييير يف 
اجلامعة يف  التن�شيق مع  اىل  ن�شعى 
هييذه الأبييحيياث والييدرا�ييشييات لتحقيق 
العمل  خلييييدميييية  اليييييطيييييرق  اأفيييي�ييييشييييل 
وال�شتفادة  عالية  بكفاءة  الن�شاين 
اجلامعيني  ال�ييشيياتييذة  خييييرات  ميين 
والتوعوية  التثقيفية  الييرامييج  يف 
وقال  الأحمر.  الهال  تنفذها  التي 
اأي�شا  يييحييتيياج  الأحيييمييير  اليييهيييال  اإن 
الطاب  مييين  تييطييوعييييية  كيييييوادر  اإىل 
التطوعية  اليييراميييج  يف  لييييي�ييشيياركييوا 
الن�شانية التي تنفذها الهال بهدف 
حتقيق روؤييييية الييقيييييادة اليير�ييشيييييدة يف 
تقدمي العون الن�شاين للمحتاجني 
اأينما كانوا ويف اأي مكان يف العامل.. 
موؤكدا اأن كل هذه اجلهود التي نقوم 
بها اإمنا ن�شعى من خالها اإىل رفع 
ا�شم دولة الإمارات عاليا على جميع 

امل�شتويات.
وتيي�ييشييتييهييدف ميييذكيييرة الييتييفيياهييم التى 
عتيق  حممد  الدكتور  �شعادة  وقعها 
الفاحي المني العام هيئة الهال 
الحييميير و�ييشييعييادة الييدكييتييور عبد اهلل 
نييائييب مييدييير جامعة زايد  الأميييري 
واخليييييرات  امليييعيييليييوميييات  تيييبيييادل  اإىل 
اجلانبني  من  كل  بعمل  تتعلق  التي 
ا�شرتاتيجية  تطوير  على  والييعييمييل 
تكون  بحيث  بينهما  م�شرتكة  عمل 

لتقدمي  التن�شيق  يف  اجلانبني  بييني 
الطابية  اجلهود  ودعييم  امل�شاعدات 
جمال  يف  التعاون  اإر�ييشيياء  �شيتم  كما 
اليييدرا�يييشيييات واليييبيييحيييوث بييهييدف رفع 
الإن�شانية  اخلدمات  وتطوير  كفاءة 
للمجتمعات  اجلانبني  ميين  املقدمة 
التن�شيق  وكييذلييك  احييتييييياجييا  الأكيييير 
املهام  زايييد يف  مل�شاركة طلبة جامعة 
التي تقوم بها  والرامج واحلمات 
هيئة الهال الأحمر �شواء التطوعية 
داخل  الإنيي�ييشييانييييية  اأو  الييتييدريييبييييية  اأو 
اأو خارجها وهو الأمر الذي  الدولة 

ي�شهم يف تطوير قدرات الطلبة ويف 
ذات الوقت ال�شتفادة مما لديهم من 
مهارات وقييدرات الأميير الييذي ي�شب 
يف  الإنيي�ييشييان  م�شلحة  يف  بالنتيجة 
دولة الإمارات. ون�شت املذكرة اأي�شا 
بالتن�شيق  اجلييامييعيية  تييقييوم  اأن  عييلييى 
وبرامج  فر�س  اإعييداد  يف  الهيئة  مع 
كل  بيياإ�ييشييراف  وجمتمعية  تييطييوعييييية 
التخرج  اأحد متطلبات  تكون  منهما 
�شاعات  اأكييانييت  �ييشييواء  الطلبة  ليييدى 
اأو  اأو برامج تطبيقية  عمل تطوعي 
مهام اإن�شانية اأو مناهج تعليمية وهو 

الأميير الييذي يزيد من وعييي الطلبة 
ويحفزهم ويتيح لهم فر�س التعرف 
على مبادئ الهيئة والتي هي مبادئ 
العربية  الإمييييييارات  دوليييية  تنتهجها 
دول  �شائر  مع  عاقاتها  يف  املتحدة 
اإعيياميييييا. كما  الييعييامل وتوثيق ذلييك 
املييذكييرة عييلييى ال�ييشييتييفييادة من  ن�شت 
طييلييبيية جامعة  وابيييتيييكيييارات  خيييييرات 
زايد يف تطوير بع�س الأنظمة التي 
تخ�س عمل الهيئة كنظام ال�شناديق 
اخلييييا�ييييس بييجييمييع اليييتيييرعيييات وغر 

ذلك.
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م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ت�سمل حت�سني حالة االأر�سفة و�سياج اجلزر الو�سطية وتركيب اللوحات االر�سادية االإلكرتونية 

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق عدة مبادرات جديدة تهدف اىل حت�سني حركة امل�ساة على الطرق ويف الأنفاق

الفوعة ترعى مهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي لالإبل
•• العني - الفجر:

ت�شاهم �شيركة الفوعة �شمن الرعاة املا�شيني ملهرجان �شلطان 
بن زايد الرتاثي لاإبل الذي ميتد خال الفرتة من 2 اإىل 
15 من ال�شهر اجلاري مبدينة �شويحان، وذلك حتت رعاية 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 

رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث الإمارات.
ويف هذا ال�شياق قال �شعادة املهند�س ظافر عاي�س الأحبابي 
رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة: اإن م�شاركة الفوعة باملهرجانات 
الرتاثية تاأتي تعزيزاً لدور الفوعة يف امل�شاهمات املجتمعية، 
الإماراتية  الييتييمييور  ميين  الوطنية  املنتجات  هييوييية  وتعك�س 
الفاخرة التي متثل اإنتاج مزارع املواطنني من خمتلف اأنحاء 

اأنحاء الدولة، يتم اإنتاجها وت�شنيعها وفق اأحدث املوا�شفات 
العاملية القيا�شية واأنظمة الآيزو والها�شب

املن�شوري  الق�شيلي  غييامن  حممد  �ييشييعييادة  قييال  جهته  ميين 
بجناح  املييهييرجييان  يف  ت�شارك  الفوعة  اأن  الييعييام  املييدييير  نائب 
مييثييل منتج  امليينييتييجييات  مييين  وا�ييشييعيية  ت�شكيلة  يييعيير�ييس  مميييييز 
يعد  )يا�س(، حيث  التجارية  العامة  التمر حتت  جرانول 
ال�شوفان، ويتميز بكونه منتجاً  وجبة �شحية متكاملة من 
اإىل جانب حلوى  اأي مواد م�شافة  %100 بدون  طبيعياً 
تاأتي بتعبئة  التي  التمور  تاج  اإىل منتجات  التمر،بالإ�شافة 
جديدة ومتتاز باأ�شكالها املبتكرة، كما يعر�س جناح الفوعة 
منتجات زادييينييا املييبييتييكييرة ميين الييتييمييور الييتييي تيير�ييشييي جميع 

الأذواق.

املهرجانات  ملثل هذه  الفوعة  رعاية  اأن  اإىل  الدولة، م�شًرا 
متثل  الييتييي  التمور  منتجات  لإبيييراز  مثالية  فر�شة  تعتر 
بن  �شلطان  مهرجان  اأن  اإىل  لفتاً  الأ�شيل،  املا�شي  عراقة 
على  ال�شوء  لت�شليط  فر�شة  يعتر  ليياإبييل  الييرتاثييي  زايييد 

تطور ال�شناعة الوطنية يف هذا املجال.
الرئي�س  العامري  باخلال�س  عبيد  م�شلم  �شعادة  اأكييد  كما 
دعم  على  حتر�س  الفوعة  بيياأن  الفوعة  ل�شركة  التنفيذي 
فعال  دور  من  لها  ملا  الهامة  الرتاثية  الفعاليات  هذه  مثل 
وكييبيير يف تييعييزيييز الييتييوا�ييشييل مييع املييواطيينييني الييذييين ميثلون 
الدولة،  والتموريف  النخيل  لتطوير قطاع  الأ�شا�شي  املحور 
اإنتاجاً حملياً من مزارع املواطنني  حيث تعد متور الفوعة 
األييف مزرعة من خمتلف   17 اأكيير من  التي يفوق عددها 

قرقا�س يلتقي املقررة اخلا�سة املعنية 
با�ستقالل الق�ساء واملحامني يف الأمم املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

التقى معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية مبكتبه يف ديوان عام 
واملحامني يف  الق�شاة  با�شتقال  املعنية  املقررة اخلا�شة  نول  ال�شيدة جريا  ام�س  وزارة اخلارجية 
الدولة خال  قبلتها  التي  التو�شيات  تنفيذ  اإطييار  للدولة حاليا يف  بزيارة  تقوم  التي  املتحدة  الأمم 
اأمام جمل�س حقوق الإن�شان بجنيف. مت خال اللقاء تبادل  ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل لتقريرها 
الدولة  بها يف  املعمول  والقوانني  الإن�شان  املتعلقة بحقوق  الق�شايا  العديد من  النظر حول  وجهات 
والتي تكفل حماية احلقوق ونظام العدالة اجلنائية واآلية العمل به بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات 
اإىل مقرتحات املقررة فيما يتعلق بتطوير الق�شاء وتعزيز ا�شتقاليته.  الق�شائية. وا�شتمع معاليه 

ح�شر اللقاء �شعادة الدكتور عبدالرحيم يو�شف العو�شي م�شاعد وزير اخلارجية لل�شوؤون القانونية.

•• اأبوظبي-الفجر:

 - اأبييوظييبييي  مدينة  بلدية  اأطلقت 
بييالييتييعيياون مييع جليينيية اليي�ييشيياميية و 
احلييلييول امليييروريييية ، و الييتييي ت�شم 
و   ، اأبييوظييبييي  �شرطة  ميين  ممثلني 
اأبوظبي  جمل�س  و   ، النقل  دائييرة 
، عيييدة  الييييعييييمييييراين  لييلييتييخييطيييييط 
مييييييبييييييادرات جييييديييييدة تييييهييييدف اىل 
امل�شاة على الطرق  حت�شني حركة 
يف مدينة اأبوظبي ورفع م�شتويات 
ولكل  للجمهور  وال�شامة  الأمن 

م�شتخدمي الطرق. 
بهدف  املييييييبييييييادرات  هيييييذه  وتييييياأتيييييي 
�شدارة  يف  اأبييوظييبييي  مدينة  جعل 
اأف�شل  وتييطييبيييييق  املييييدن احلييديييثيية 
التحتية  البنية  لإر�شاء  املمار�شات 

الع�شرية واخلدمات املتميزة.

وتيي�ييشييمييل هيييذه املييييبييييادرات حت�شني 
حالة الأر�شفة، وت�شميم وتركيب 
منييييييياذج جييييديييييدة لييي�يييشييييييياج اجلييييزر 
وقد  وكييان  باأبوظبي.  الو�شطية، 
احدث  تنفيذ  الأ�شبوع  هييذا  �شهد 
هييييذه املييييبييييادرات مييين خييييال قيام 
ار�شادية  لوحات  البلدية برتكيب 
الكرتونية جتريبية لنفاق امل�شاة 

ب�شارع حمدان مبدينة اأبوظبي.
عييلييى اليي�ييشييعيييييد ذاتييييه اأكييييد م�شدر 
مدينة  بييييلييييدييييية  مييييين  مييييي�يييييشيييييوؤول 
املييييبييييادرات هي  اأن هيييذه  اأبييوظييبييي 
جيييزء ميين عييمييل الييبييلييدييية امل�شتمر 
�شبكة  كييييفيييياءة  ورفيييييييع  لييتييحيي�ييشييني 
الطرق باأبوظبي ،و لتحقيق اأعلى 
لكل  والييراحيية  ال�شامة  مييعييدلت 
اأن  واأ�شاف  الطريق.  م�شتخدمي 
املييبييادرات تهدف اىل حتقيق  هييذه 

م�شتوياتها  وتييوحيييييد  ليير�ييشييفييهييا 
حركة  وان�شيابية  راحييية  ل�شمان 

امل�شاة.
تويل  البلدية  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 
عناية خا�شة ل�شمان عبور امل�شاة 
للطرق باأمان، وانطاقاً من هذه 
اللوحات  تييركيييييب  فييياإن  الأوليييويييية 
للم�شاة  الإلييكييرتونييييية  الر�ييشييادييية 
توجيه  اىل  يهدف  النفاق  لعبور 
من  الييطييريييق  م�شتخدمي  انييتييبيياه 
اإىل  الييزائييرييين  وخ�شو�شاً  امليي�ييشيياة 
انفاق  خييال  الآميين  العبور  مكان 
املبادرة  تنفيذ  يييتييم  حيييييث  امليي�ييشيياة، 
و�شتقوم  جتييريييبييي  بيي�ييشييكييل  حيياليييييا 
اجلمهور  ر�ييشييا  بييدرا�ييشيية  البلدية 
وتيييييياأثيييييير اليييييليييييوحيييييات اجليييييدييييييدة 
،وتعميمها على جميع اأنفاق امل�شاة 
مبييدييينيية اأبييوظييبييي وتييتييزاميين هذه 

املبادرة مع تعديل ال�شياج املعدين 
باجلزر الو�شطية وامل�شنعة ح�شب 
ت�شميمات جديدة ومبواد حم�شنة 
وذليييييك مليينييع اليييعيييبيييور غييير الآميييين 
املخ�ش�شة  الييغيير  الأميييياكيييين  مييين 
لييلييميي�ييشيياة. واجليييديييير بييالييذكيير اأن 
الإلييكييرتونييييية اجلديدة  الييلييوحييات 
عالية  موا�شفات  ح�شب  �شممت 
وميييييكيييين تيييوجيييييييهيييهيييا مييييين خيييال 
تقنية  وهييييي   GSM الييييي  �ييشييبييكيية 
الر�شالة  تغير  امييكييانييييية  تعطي 
ال�شا�شة  عيييليييى  تيييعييير�يييس  الييييتييييي 
كاإباغ  املييطييلييوب  الييغيير�ييس  ح�شب 
النفق  اأن  اليييطيييرق  ميي�ييشييتييخييدمييي 
تهنئة  تييقييدمي  او  لل�شيانة  مغلق 
واملنا�شبات  بيييالأعييييييياد  لييلييجييمييهييور 
اخلدمات  ميين  وغييرهييا  الر�شمية 

اإذا لزم الأمر.
باأمان  املييي�يييشييياة  حيييركييية  انيي�ييشيييييابييييية 
وراحييية ، وذلييك ميين خييال توفر 

املائمة  الييطييرق  �شبكة  عيينييا�ييشيير 
الأر�شفة  حتييديييث  ت�شكل  والييتييي 

الإمكان  حيي�ييشييب  عيير�ييشييهييا  وزييييييادة 
امل�شتخدمة  املواد  وحت�شني نوعية 

يف �سبطيتني منف�سلتني مل�سافرين اأفريقي واآ�سيوي

جمارك دبي حتبط تهريب 25 تاأ�سرية و3 جوازات مزورة قبل دخولها الدولة عرب مطار دبي الدويل 
 •• دبي-الفجر:

اأحيييبيييط مييفييتيي�ييشييو جيييميييارك دبييييي يف 
مبنى مطار دبي الدويل رقم )3( 
حمييياولييية تييهييريييب وثيييائيييق مييييزورة 
الآ�شيوية،  الييدوليية  لإحيييدى  تييعييود 
عبارة عن )25 ( تاأ�شرة مزورة، 
كانت بحوزة م�شافر اآ�شيوي قادماً 

من دولته.
بح�شب  الييواقييعيية  تفا�شيل  وتييعييود 
اإدارة  مييدييير  املقهوي  علي  ال�شيد 
جمارك  يف  امليييييطيييييارات  عيييميييليييييييات 
وقوعها  اإىل  اأ�ييييشييييار  اليييييذي  دبيييييي، 
اإحيييدى  مييين  الأوىل  اليي�ييشيياعييات  يف 
اأييييييام �ييشييهيير ييينيياييير املييا�ييشييي، حيث 
اجلمركيني  املفت�شني  اأحييد  ا�شتبه 
دخوله  اأثيينيياء  الآ�ييشيييييوي  بامل�شافر 
اجلمركي،  التفتي�س  منطقة  اإىل 
وقبل بدء عملية تفتي�س احلقائب 
اإذا كان بحوزته  املفت�س عما  �شاأله 
لكن  عنه،  الإفيي�ييشيياح  ي�شتوجب  مييا 

ت�شرفات امل�شافر الذي كانت تبدو 
والرتياب  الييقييلييق  عييامييات  عييليييييه 
اأثارت  املفت�س،  مييع  حديثه  اأثيينيياء 
الفور  على  فقام   ، املفت�س  ارتييييياب 
بداخلها  ليجد  حقائبه  بتفتي�س 
عيييدداً ميين تيياأ�ييشييرات دخيييول لدول 
اأنها  بييعييد  اتيي�ييشييح فيييييمييا  اآ�ييشيييييوييية 
مزورة، كان املتهم يحاول اإدخالها 
لأ�شخا�س  لييتيي�ييشييليييييمييهييا  ليييليييدولييية 

اآخرين مقابل مبالغ مادية.
منف�شلة  اأخيييييييرى  �ييشييبييطييييية  ويف 
املبنى  يف  اجلمارك  مفت�شو  متكن 
رقم 3 من �شبط م�شافر اآخر من 
عدد  بحوزته  الأفريقية  اجلن�شية 
)3( جوازات �شفر اإفريقية ات�شح 
واأو�شح  مييييزورة،  بيياأنييهييا  بييعييد  فيما 
الواقعة  تفا�شيل  اأن  املقهوي  علي 
املذكور  امل�شافر  و�ييشييول  اإىل  تعود 
اإىل �شالة اجلمارك يف املبنى رقم 
اأحيييد مفت�شي  بييه  ا�ييشييتييبييه  3 حيييييث 
له  ال�شوؤال  توجيه  فتم  اجلييمييارك 

عدد  الكتاب  بداخل  املفت�س  ليجد 
)3( جوازات �شفر مزورة لأحدى 
خمباأة  كييييان  الأفيييرييييقييييييية  الييييييدول 

بعناية يف غاف الكتاب.
امل�شافرين  مييع  التحقيق  واأثييينييياء 
يف  املخت�شني  املحققني  قبل  ميين 
امل�شافرين  عمليات  حتقيق  مكتب 
بيييييييياإدارة عييمييليييييات املييييطييييارات تبني 
ت�شليم  يييينيييوي  كيييييان  كييياهيييميييا  اأن 
كيييل مييين اليييتييياأ�يييشيييرات واجلييييييوازات 
املييييزورة لأ�ييشييخييا�ييس اآخييرييين داخل 
بطريقة  ل�ييشييتييخييدامييهييا  اليييدولييية 
�شوء  وعييييلييييى  ميييي�ييييشييييروعيييية،  غييييير 
امل�شافرين  كيييا  حتييويييل  مت  ذليييك 
التحقيق  وخا�شة  وامل�شبوطات 
العامة  الإدارة  مكتب  اإىل  معهما 
لاإقامة و�شوؤون الجانب بدبي يف 
مبنى املطار رقم )3( ليتم اتخاذ 

الإجراءات الاحقة بحقهما.
املهربني  اأن  امليييقيييهيييوي  واأو�يييييشيييييح 
ملتوية  اأ�شاليب  يتبعون  ما  دائما 

لغايات الك�شب ال�شريع ويحاولون 
باأ�شاليب  اجلييمييارك  رجييال  متويه 
ويقظة  فيييطييينييية  ولييييكيييين  ميييبيييتيييكيييرة 
دبي  جييمييارك  ومفت�شات  مفت�شي 
جميع  وجييييييه  يف  حيييييياجييييييزاً  تيييقيييف 
حمييياولتيييهيييم مييين خييييال اخليييرة 
ال�شتباه  فن  يف  الكبرة  امليدانية 
املفت�شني  هيييوؤلء  بها  يتمتع  الييتييي 
الأكييييفيييياء واليييقيييادريييين عييلييى ر�شد 
حتركات امل�شافرين القادمني عر 
املطارات وانتقاء امل�شتبه بهم بدقة 
متناهية ومتابعة حتركاتهم اأثناء 

تواجدهم يف املناطق اجلمركية. 
ا�ييشييتييمييرار جهود  امليييقيييهيييوي  واأكييييييد 
مثل  �يييشيييبيييط  يف  دبيييييييي  جيييييميييييارك 
اأنييييواع املواد  تلك اجلييرائييم وكييافيية 
انطاقاً  عاملياً  واملقيدة  املحظورة 
مييين روؤييييتيييهيييا ال�ييشييرتاتيييييجييييية يف 
حماية اأفراد املجتمع ، م�شرا اإىل 
احل�س الأمني العايل الذي يتمتع 
به املفت�شون وحر�شهم على تعزيز 

مكانة دبي ودولة الإمارات العربية 
املتحدة عاملياً.

كييمييا حتييير�يييس جيييميييارك دبييييي على 
بعمليات  ميييوظيييفيييييييهيييا  تييييوعييييييييية 
الر�شمية  اليييوثيييائيييق  يف  اليييتيييزويييير 
النفو�س،  �شعاف  بها  يقوم  والتي 
حيييييث يييتييم تييدريييبييهييم عييلييى كيفية 
املييزورة التي يتم  اكت�شاف الوثائق 
امل�شافرين  حقائب  داخل  اإخفاءها 
اليييقيييادميييني ليييليييدولييية، وذلييييييك من 
املكثفة  التدريبية  الييدورات  خال 
لك�شف التزوير التي يتم تنظيمها 
بالتن�شيق مع �شركاء جمارك دبي 
اأ�شحاب  ميييين  ال�يييشيييرتاتيييييييجيييييييني 

اإك�شابهم  بيييهيييدف  الخييتيي�ييشييا�ييس، 
الوثائق  اكييتيي�ييشيياف  عييلييى  اليييقيييدرة 
املزورة والأ�شلية، ومعرفة الطرق 
لتمويه  امليييهيييربيييون  يييتييبييعييهييا  اليييتيييي 
اإىل  لفييتيياً  اجلييمييركييييية،  ال�شلطات 
يتمتعون  دبي  جمارك  مفت�شي  اأن 
مبهارات عالية مكنتهم من �شبط 
الييعييديييد ميين الييوثييائييق املييييزورة من 
�شاهم  وقييد  الييعييامل،  دول  خمتلف 
املفت�شون يف وقت �شابق من اإحباط 
العديد من حماولت تهريب تلك 
الوثائق اإىل دول اأخرى وم�شاعدة 
من  دول  عييدة  يف  المنية  اجلهات 

اكت�شاف عمليات التزوير.

ي�شتوجب  �شيء  لأي  امتاكه  عن 
امل�شافر  فييياأجييياب  عيينييه  الييتيي�ييشييريييح 
امتعته  و�شع  منه  فطلب  بالنفي 
التفتي�س  اأجهزة  على  ال�شخ�شية 
حيييييث لييوحييظ وجييييود كييتيياب داخل 
الأمتعة به �شماكة غر طبيعية ما 
اأثار �شك املفت�س وزاد من ا�شتباِهه 
اأ�يييشيييتيييدعيييى فتحه  بييامليي�ييشييافيير مميييا 

بلدية مدينة العني تبداأ م�سروع تكثيف وتطوير النظافة ال�ساملة لدورات املياه العامة

اأبوظبي للنفايات يطلق حملة لتنظيف املناطق املحيطة بالعزب احليوانية يف الغربية  وكيل وزارة اخلارجية يت�سلم ن�سخة 
من اأوراق اعتماد �سفري باك�ستان

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شلم �شعادة عبداهلل حممد بن بطي 
يف  اخلارجية  وزارة  وكيل  حامد  اآل 
مكتبه يف دييييوان عييام اليييوزارة ام�س 
�شعادة  اعييتييميياد  اأوراق  مييين  نيي�ييشييخيية 
�شفر  دراين  خييييييان  عيييليييي  اآ�ييييشييييف 
الإ�شامية  بيياكيي�ييشييتييان  جييمييهييورييية 
وكيل  �شعادة  ومتنى  الييدوليية.  لييدى 
والنجاح  التوفيق  لل�شفر  اليييوزارة 
يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عاقات 
التعاون بني دولة الإمارات العربية 
باك�شتان  وجيييميييهيييوريييية  املييييتييييحييييدة 
الإ�يييشيييامييييييية. ميييين جيييانيييبيييه اأعيييييرب 
بلده  بتمثيل  �شعادته  عيين  ال�شفر 
ليييدى دولييية الإميييييارات ملييا حتييظييى به 
من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة 
ل�شاحب  احلكيمة  ال�شيا�شة  بف�شل 
اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . 

•• الفجر- املنطقة الغربية :

اأطلق تدوير )مركز اإدارة النفايات 
– اأبوظبي( حملة لتنظيف املناطق 
املحيطة بالعزب احليوانية املنت�شرة 
الغربية  املنطقة  مييدن  خمتلف  يف 
وذلك �شمن خطة ت�شتهدف كافة 
كانت  �شواء  املييدن  العزب يف جميع 

النظامية اأو غر النظامية.
العامري  �شهيل  حم�شن  واأو�ييشييح 
الييغييربييييية يف تدوير  فيييرع  مييدييير   -
)مركز اإدارة النفايات – اأبوظبي( 
اأن تدوير قد و�شع خطة لتنظيف 
بالعزب  املييحيييييطيية  امليينيياطييق  كيييافييية 
مييييدن  احليييييييييوانييييييييية يف خميييتيييليييف 
وذلييك من خال  الغربية  املنطقة 
�شر  تت�شمن خط  خطة متكاملة 
يييتييم ميين خييالييه حتييديييد املنطقة 
التي �شيتم رفع املخلفات بها وذلك 
بالتن�شيق مع اأ�شحاب العزب حيث 

ماك  مع  مبا�شرة  التوا�شل  يتم 
العزب املحيطة باملناطق امل�شتهدفة 
املخلفات  اإزالييييية  يف  اليي�ييشييروع  قييبييل 
ل�شمان الإلتزام و حت�شني الأداء .

العمل  فييرق  اأن  العامري  واأ�ييشيياف 
املخلفات  وترحيل  بتنظيف  تقوم 
النفايات  جتيييميييييييع  مييييواقييييع  ميييين 
اعتمادها  مت  واليييتيييي  احليييييوانييييية 

املنطقة  بيييليييديييية  مييييع  بييالييتيينيي�ييشيييييق 
املناطق  تلك  من  وتنقل  الغربية، 
اىل مراكز جتميع النفايات لإعادة 
تدويرها وا�شتخدامها مرة اأخرى 
وذليييك بييا�ييشييتييخييدام عيييدد كييبيير من 
الآليات واملعدات املخ�ش�شة لذلك 
بييجييانييب اأعيييييداد كييبييرة مييين عمال 
نقاط  حتديد  �شيتم  كما  النظافة 
مكبات  وو�ييشييع  املخلفات  لتجميع 
خم�ش�شة لذلك ل�شمان تفريغ اأي 

خملفات خا�شة بالعزب داخلها. 
تهدف  احلملة  اأن  العامري  واأكيييد 
املنطقة  نيييظيييافييية  عيييليييى  احلييييفيييياظ 
املبذولة  اجلهود  وتعزيز  الغربية 
حليييميييايييية بيييييئيية الإميييييييييييارات ورفييييع 
معدلت الوعي البيئي وت�شاهم يف 
القادمة  البيئة لاأجيال  ا�شتدامة 
تعد  اليييبيييييييئييية  حيييميييايييية  اأن  حيييييييث 
م�شوؤولية وطنية م�شرتكة م�شراً 
اأن تدوير يحر�س على غر�س  اىل 

يف  يومي  ك�شلوك  املمار�شات  هييذه 
التوعية  ميين خييال  الأفييييراد  حياة 
املمار�شات  تييلييك  حييييول  امليي�ييشييتييمييرة 

واهميتها يف حياة الفراد .
النظافة  الييييعييييامييييري:  واأ�ييييييشيييييياف 
ال�شورة  وهييي  جماعية  م�شوؤولية 
الوجه  تييعييكيي�ييس  الييتييي  احليي�ييشييارييية 

احل�شاري للمجتمع من هنا نحن 
ن�شعى لارتقاء مبجتمعنا وتعزيز 
جميع  لييييييدى  الييينيييظيييافييية  �يييشيييليييوك 
تظافر  تتطلب  اإنييهييا  حيث  فئاته، 
اجليييييهيييييود مييييين خميييتيييليييف اجليييهيييات 
)مركز  تيييدويييير  وييييركيييز  املييعيينييييية، 
اإدارة النفايات – اأبوظبي( جهوده 

اأف�شل  لرفع م�شتوى الوعي حول 
اإىل  بالو�شول  الكفيلة  املمار�شات 
خال  ميين  لييليينييفييايييات  اأمييثييل  اإدارة 
النفايات  ف�شل  ملمار�شات  الرتويج 
التدوير  واإعيييييييييادة  املييي�يييشيييدر،  ميييين 

وال�شتخدام. 

•• العني - الفجر:

للحفاظ  احلثيثة  جهودها  �شمن 
للمدينة،  احليي�ييشيياري  املييظييهيير  عييلييى 
بيئة  توفر  على  الدائم  وحر�شها 
ل�شكانها  �شحيا  و�شليمة  نظيفة 
العني  مييييدييييينيييية  بييييلييييدييييية  بييييييييييداأت   ،
 2014 لييعييام  اجلييديييد  تخطيطها 
النظافة  اأعمال  تكثيف  م�شروع  يف 
الييعيياميية يف  املييييياه  لييييدورات  ال�شاملة 

جميع مناطق مدينة العني.
الظاهري  اهلل  عييبييد  هيييييزام  وقيييييال 
ال�شلبة  النفايات  اإدارة  رئي�س ق�شم 
دورات  نييظييافيية  تييكييثيييييف  تييعييهيييييد  اإن 
دورة   48 مبدئيا  �شمل  قييد  املييييياه 
مياه عامة من �شمن عدد اجمايل 

بالإدارة  املفت�شني  من  فريق  يقوم 
النظافة  م�شتوى  وتقييم  مبتابعة 
ال�شركة  التزام  مدى  لبيان  يوميا، 
اإليها،  املييوكييليية  بييالأعييمييال  املييتييعييهييدة 
جلميع  ال�شاملة  ال�شيانة  اأن  علًما 
دورات املياه العامة هو قيد الإجراء 
يف الوقت الراهن تزامنا مع اأعمال 
اليينييظييافيية يف املييييراحييييل اليييقيييادمييية ، 
ميي�ييشييًرا اإىل الييفييوائييد الييعييائييدة من 
ذلك يف جمال احلفاظ على دورات 
وت�شغيلها،  و�شيانتها  العامة  املياه 
بامل�شتوى  لإخيييراجيييهيييا  والييتييطييلييع 
اليييائيييق وبيياأحيي�ييشيين �يييشيييورة خلدمة 
باأن  الييظيياهييري  واأردف  اجلييمييهييور 
لدورات  الب�شيطة  ال�شيانة  اأعمال 
ا  املييييياه الييعيياميية قييائييميية وتييتييم يوميًّ

مدينة  يف  مييييييياه  دورة   68 يييبييلييغ 
على  اأوىل  كمرحلة  وذلييك   ، العني 
اأن ي�شتكمل تعهيد تكثيف النظافة 
العامة خال  املياه  دورات  باقي  يف 
الظاهري  وا�شار  القادمة.  املراحل 
النظافة  تييكييثيييييف  اعيييميييال  ان  اىل 
العامة دورات املياه قد �شملت توفر 
للنظافة  الييييازميييية  الحيييتييييييياجيييات 
كال�شابون و�شال املهمات، ومواد 
واأدوات التنظيف ال�شديقة للبيئة، 
اأجيييزاء  كييافيية  مييع الليييتيييزام بنظافة 
كاجلدران   ، الييعيياميية  املييييياه  دورات 

والأر�شيات ، والأدوات ال�شحية.
بجهود  تقدم  البلدية  اإن  واأو�ييشييح: 
تكثيف  و  تييطييوييير  ملييتييابييعيية  كيييثيييرة 
حيث  الييعيياميية،  املييييياه  دورات  نظافة 

الطارئة  الأعييييمييييال  يييخيي�ييس  فيييييمييا 
لتدخل  حتيييييتييييياج  واليييييتيييييي  ميييينييييهييييا، 
ال�شحية  الأدوات  �ييشييامييا  �ييشييريييع 
وياأتي  هييذا  الكهربائية.   والأدوات 
هيييذا امليي�ييشييروع انييطيياقييا ميين جهود 
باإدارة  ممثلة  العني  مدينة  بلدية 
وو تطوير  بتكثيف  العامة  ال�شحة 
الييينيييظيييافييية  خييييييدمييييييات  و حتييي�يييشيييني 
الييعيياميية ليييييدورات املييييياه ميين خال 
موؤهات  و  خييرات  ميين  ال�شتفادة 
يف  املخت�شة  و  املييعييتييمييدة  اليي�ييشييركييات 
مع  التعاقد  مت  حيث   ، املجال  هييذا 
اإحيييييدى اليي�ييشييركييات املييتييخيي�ييشيي�ييشيية يف 
ال�شحية  وم�شتلزماتها  اليينييظييافيية 
البلدية  ليييروؤيييية  حتييقيييييقييا  وذلييييك   ،
اأعلى  تيييوفييير  يف  ومييي�يييشيييوؤولييييييياتيييهيييا 

معاير ال�شحة وال�شامة لل�شكان 
وحت�شني اخلدمات البلدية عموما 

النظافة  دور  لأهييمييييية  بييالإ�ييشييافيية   ،
العامة  املمتلكات  على  احلييفيياظ  يف 

لفرتة زمنية اأطول ، ليتمتع روادها 
ببيئة نظيفة �شهلة التعاي�س.
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تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/القاطع للهند�شة 
واخلدمات رخ�شة رقم:CN 1038901 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شة را�شد حممد الرم�شى الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد علي را�شد احل�شيب الزعابي

مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/العميد لعمال 

CN 1098321:احلدادة واللحام رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شة را�شد حممد الرم�شى الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد علي را�شد احل�شيب الزعابي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
اخلليج  ال�شيييييادة/�شاجا  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN 1169145:للمقاولت والنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شة را�شد حممد الرم�شى الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد علي را�شد احل�شيب الزعابي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/الراهي للتجارة 

رخ�شة رقم:CN 1059381 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عائ�شة را�شد حممد الرم�شى الزعابي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد را�شد علي را�شد احل�شيب الزعابي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�شيييييادة/احل�شيب  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1148394 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عائ�شة را�شد حممد الرم�شى الزعابي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد را�شد علي را�شد احل�شيب الزعابي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/القا�شي لتجارة 

CN 1076077:ال�شاحنات واملعدات الثقيلة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شة را�شد حممد الرم�شى الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد علي را�شد احل�شيب الزعابي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/امل�شداقية ل�شيانة 

CN 1159067:التكييف املركزي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل علي �شيف حممد حنديو الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جابر �شعيد حممد �شامل اللمكي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
فنان  ال�شيييييادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لبنان رخ�شة رقم:CN 1185236 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة امنه بنت عمر بن يو�شف )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداللطيف حممد احمد عبداهلل التميمي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/كافتريا ومقهى �شاطني 

الطرب رخ�شة رقم:CN 1014298 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عي�شى عبداهلل عبدالرحمن ن�شيب عبداهلل ال�شحي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن ن�شيب عبداهلل ال�شحي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كرميه ن�شاب
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/نزوى للنقليات 
العامة رخ�شة رقم:CN 1149402 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شة را�شد حممد الرم�شى الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد علي را�شد احل�شيب الزعابي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/افينو انرتنا�شيونال 

CN 1235606:للتجارة العامة - فرع ابوظبي 1 رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد علي ح�شني زاهدي من 08% اىل %15

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شيد مرت�شى م�شطفوي رو�شاتي من 17% اىل %34

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمتبي م�شطفوي رو�شاتي

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعالن الغاء رخ�سة قبل �سدور الرتخي�س
ال�شوؤون  قطاع   - القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن  بهذا 
التجارية بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1192409 بال�شم 
التجاري : �شوبر ماركت منارة �شنابل ذ.م.م وميلكها ال�شادة/ 
حم�شن  وفوؤاد  امارات  ال�شحى  احمد  علي  عبداهلل  ح�شن 
املذكورين اعاه  ابدى  ال�شويدي ميني اجلن�شية. حيث  علي 

رغبتهما يف اجراء التعديات التالية:
الغاء الرتخي�س

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة درهم لتاأجر ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1003830 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد عبداهلل املو�شى من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل احمد عبداهلل املو�شى من 100% اىل %98
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد عبداهلل احمد املو�شى )%1(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نايف عبداهلل احمد املو�شى )%1(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*4 اىل 0.20*0.60

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة درهم لتاأجر ال�شيارات
DIRHAM RENT A CAR ESTABLISHMENT

اىل/درهم لتاأجر ال�شيارات ذ.م.م 
DIRHAM RENT A CAR LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ثريفتي لت�شليح ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1006309 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد - املو�شى من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل احمد - املو�شى من 100% اىل %98
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد عبداهلل احمد املو�شى )%1(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نايف عبداهلل احمد املو�شى )%1(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 0.20*0.60

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/ثريفتي لت�شليح ال�شيارات

THRIFTY AUTO REPAIR
اىل/ثريفتي لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م 

THRIFTY AUTO REPAIR LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
احلليب  لبيع  العني  ال�شيييييادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

واملواد الغذائية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1029519 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.80*9

تعديل ا�شم جتاري:من/مركز العني لبيع احلليب واملواد الغذائية ذ.م.م 
ALAIN MILK & FOODSTUFF SALES CENTRE

اىل/بقالة جنوم العني ذ.م.م 
BAQALAT AL AIN STARS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اللبان ومنتجاتها - بالتجزئة )4721002(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للعقارات  برو�س  ال�شيييييادة/ماجيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1009923 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 2.44*9 اىل 3*0.8

تعديل ا�شم جتاري:من/ماجيك برو�س للعقارات وال�شيانة العامة 
MAGIC BRUSH REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

اىل/العاج لعمال اجلب�س 
IVORY GYPSUM WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�شاط/حذف �شراء وبيع الرا�شي والعقارات )6810001(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ال�شموع 

للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1175467 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/فا�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لعمال ال�شباغ وال�شراميك
 رخ�شة رقم:CN 1176883 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
املواد  لتجارة  الوطنية  ال�شيييييادة/ال�شموخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الغذائية رخ�شة رقم:CN 1704457 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة املها ح�شن حممد العامري )%50(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شياح عمر را�شد املانع املن�شوري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شياح عمر را�شد املانع املن�شوري من 100% اىل %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شموخ الوطنية لتجارة املواد الغذائية 

AL SHUMOOKH NATIONAL FOODSTUFF TRADING
اىل/ال�شموخ الوطنية لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 

AL SHUMOOKH NATIONAL FOODSTUFF TRADING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
الوردة  ال�شيييييادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 
الذهبية رخ�شة رقم:CN 1057281 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عادل عبدالرحمن �شالح حممد املرزوقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شعيد ا�شماعيل ن�شر املهري

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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عبدالعزيز النعيمي يطلق مبادرة مي�سرة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

النوبي حممد  العميد حممد  اأكد 
نيييائيييب قيييائيييد عيييييام �يييشيييرطييية راأ�يييييس 
ال�شيخ  �شمو  اليييليييواء  بييياأن  اخليييييميية 
طالب بن �شقر القا�شمي قائد عام 
�شرطة راأ�س اخليمة يبدي اهتماماً 
الأ�شباب  حتييديييد  بيي�ييشيياأن  وا�ييشييحيياً 
الييرئييييي�ييشييييية لييلييحييوادث امليييروريييية و 
وال�شريعة  املنا�شبة  احللول  اإيجاد 
لها مو�شحا ان التقرير الإح�شائي 
ك�شف  املييرورييية  للحوادث  اليومي 
عن حتديد جمموعة من الأ�شباب 
ال�شرعة  اأهييمييهييا  الييتييي  لييلييحييوادث 

ال�شامة  لتح�شني  اجلييامييعييات،  و 
على الطرق. 

اإدارة  اعييان  مع  ذلييك تزامناً  جيياء 
املييرور والييدوريييات بيييالإدارة العامة 
للعمليات املركزية بالقيادة العامة 
التقرير  اخليييييميية  راأ�يييييس  ليي�ييشييرطيية 
الإحييي�يييشيييائيييي ليييليييحيييوادث امليييروريييية 
حيث  2013م،  امليييا�يييشيييي  ليييليييعيييام 
ملحوظاً  انخفا�شا  التقرير  �شجل 
يف عييدد الييوفيييييات عيين الييعييام الذي 

 . �شبقه 2012م 
واأو�يييشيييح نييائييب قييائييد عيييام �شرطة 
راأ�س اخليمة ان جمموع احلوادث 
امليييروريييية الييعييام املييا�ييشييي الييتييي اأدت 

حالة،   )56( و�يييشيييل   )2011(
عدد  فبلغ   )2012( عيييام  يف  اأميييا 
الوفيات )55( حالة وفاة، ويف عام 

2013م بلغ )42( حالة. 
باأن  النوبي  العميد حممد  واأ�شار   
ب�شرطة  واليييدورييييات  املييييرور  اإدارة 
راأ�س اخليمة حتر�س على تطبيق 
و  الييداخييلييييية  وزارة  اإ�ييشييرتاتيييييجييييية 
حت�شني  اإىل  اليييرامييييييية  اأهيييدافيييهيييا 
الأمييين و �شامة الييطييرق وهييذا ما 
ل�شرطة  الييعيياميية  اليييقيييييييادة  عييمييلييت 
�شمن  تطبيقه  على  اخليمة  راأ�ييس 
اإىل  الييييرامييييييييية  اإ�يييشيييرتاتيييييييجيييييييتيييهيييا 
تقليل  و  احليييييوادث  ن�شبة  خييفيي�ييس 

اليييزائيييدة ، و دخيييول الييطييريييق دون 
الييتيياأكييد ميين خييلييوة ، و الييقيييييادة من 

دون رخ�شة قيادة .
مت  بيياأنييه  النوبي  العميد  واأ�ييشيياف   
ال�شوارع  عييلييى  اليييدورييييات  تكثيف 
اخلييارجييييية الييتييي تيي�ييشييهييد زييييييادة يف 
عدد احلوادث املرورية ، ف�شًا عن 
على  التفتي�شية  احلمات  تكثيف 
خمتلف ال�شوارع يف خمتلف اأنحاء 
برامج  اإعييييييداد  وكيييذليييك  الإمييييييييارة، 
املرورية  التوعية  حلمات  مكثفة 
و  املجتمع  �شرائح  كافة  ا�شتهدفت 
خ�شو�شاً �شائقي املركبات و كذلك 
طاب وطالبات املدار�س و الكليات 

296( حادث،   ( اإ�ييشييابييات  لييوقييوع 
وبيييليييغ اإجييييمييييايل عيييييدد الإ�يييشيييابيييات 
عدد  بييلييغ  فيييييمييا  اإ�ييشييابيية،   )415(
وفييييياة  حيييييالييييية   )42( اليييييوفيييييييييييات 
قبله  اليييذي  الييعييام  عيين  بانخفا�س 
الوفيات  عييدد  كييان  حيث   2012

)55( حالة وفاة .
ومبيييقيييارنييية عييييدد اليييوفيييييييات خال 
يت�شح  الأخييرة  اخلم�س  ال�شنوات 
جمموع  يف  ميييييتيييييدرج  انيييخيييفيييا�يييس 
الييوفيييييات ميين عييام لآخييير ففي عام 
حالة   )80( الييعييدد  بييلييغ   2009
انخف�س  عييام )2010(  وفيياة ويف 
عيييام  و  حيييييالييييية،   )61( لييييي�ييشييبييح 

القائد املثايل احلري�س على راحة 
يعمل  والييييييذي  مييوظييفيييييه  و جنيييياح 
و  املو�شوعية  قييراراتييه  خييال  ميين 
تعزيز  عييلييى  املجتمعية  مييبييادراتييه 

•• عجمان-وام:

اأطييييلييييق الييي�يييشيييييييخ عيييبيييداليييعيييزييييز بن 
دائرتي  رئييييي�ييس  اليينييعيييييمييي  حييميييييد 
دائرة  ورئي�س  والأميياك  الأرا�شي 
ورئي�س جمل�س  ال�شياحية  التنمية 
للتنظيم  عييجييمييان  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  اإدارة 
القر�س  �ييييشيييينييييدوق  اليييييعيييييقييييياري.. 
وتهدف   . مي�شرة  مييبييادرة  احل�شن 
املبادرة اإىل التي�شر على املوظفني 
واملوؤ�ش�شة  الييدوائيير  يف  والييعييامييلييني 
التي يراأ�شها �شموه ل�شد حاجاتهم 
جلنة  ت�شكيل  ومت  الطارئة.  املالية 
الدوائر  اأعيي�ييشيياء ميين  مييكييونيية ميين 
عيد  يافع  �شعادة  برئا�شة  الييثيياث 
ملوؤ�ش�شة  الييتيينييفيييييذي  املييدييير  الييفييرج 
فيما  العقاري..  للتنظيم  عجمان 

تييعيينييى الييلييجيينيية بيييدرا�يييشييية احلييييالت 
التي تتقدم بطلب القر�س احل�شن 
وهييييييي عيييليييى فيييئيييتيييني..ويييي�يييشيييرتط 
فوائد  دون  القر�س  قيمة  ت�شديد 
اأ�شهر  ال�شتة  تتعدى  ل  فييرتة  على 
امليييائييية من  17 يف  بيينيي�ييشييبيية  وذليييييك 
�شهري  ب�شكل  ت�شدد  القر�س  قيمة 
ويف  بالكامل.  القر�س  �شداد  حتى 
املبادرة  اطيييياق  تييعييليييييقييه  مييعيير�ييس 
قييال حييارب �شامل الييعييرييياين مدير 
عييام دائيييرة الأرا�ييشييي والأمييياك يف 
با�شم  و  با�شمي  اأتييقييدم   .. عجمان 
اليييدائيييرة بجزيل  جييميييييع مييوظييفييي 
اليي�ييشييكيير لييليي�ييشيييييخ عييبييد اليييعيييزييييز بن 
هذه  تبنيه  عييلييى  النعيمي  حييميييييد 
توؤكد  اليييتيييي  الإنييي�يييشيييانييييييية  املييييبييييادرة 
و  املوظف  بني  الإيجابية  العاقة 

الذين  خا�شة  املوظفني  من  كبر 
املييالييييية طييارئيية ول  تييكييون حاجتهم 
وقييييال في�شل   . النييتييظييار  حتييتييمييل 
دائرة  عيييام  مييدييير  النعيمي  اأحييمييد 
اإن  عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية 
مبادرة رئي�س الدائرة جاءت �شمانا 
لإ�شهام العاملني يف حتقيق النجاح 
ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  املتوا�شل 
واملوؤ�ش�شي �شمن بيئة عمل ت�شودها 
احلقيقية..وكذلك  امل�شاركة  روح 
مواءمة الأهداف اخلا�شة بالأفراد 
مع الغايات ال�شرتاتيجية للدائرة 
ليي�ييشييمييان امليي�ييشيياهييميية الييقيي�ييشييوى..

اإطار  ياأتي يف  كله  هييذا  بيياأن  منوها 
التي  الأ�شاليب  اتباع  منظومة من 
ت�شمن التوازن بني حياة العاملني 

وعملهم .

التعامل مع  الإنيي�ييشيياين يف  اجلييانييب 
املوظفني .. م�شرا اإىل اأن ذلك من 
ي�شمن  اإيجابي  مناخ  توفر  �شاأنه 
الولء الوظيفي و يدعم الإنتاجية 
والإبيييييداع املييرهييونييني دائييمييا براحة 
املوظف يف خمتلف اجلوانب . من 
املدير  الفرج  جانبه قال يافع عيد 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة عجمان للتنظيم 
تعك�س  مي�شرة  مبادرة  اإن  العقاري 
الإدارة  جمييليي�ييس  رئييييييي�يييس  حييير�يييس 
املالية  لل�شوائق  اإيجاد حلول  على 
لييهييا املوظفون  يييتييعيير�ييس  قييد  الييتييي 
عجمان  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  يف  والييعييامييلييون 
التي  والييدوائيير  العقاري  للتنظيم 
يراأ�شها ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد 
املبادرة  هيييذه  اليينييعيييييمييي..وادخييلييت 
ال�شرور والفرحة على نفو�س عدد 

داعييييييييياً جميع  الييييوفيييييييييات،  نيي�ييشييبيية 
الطريق  م�شتخدمي  و  ال�شائقني 

اللتزام  و  الييتييقيييييد  �يييشيييرورة  اإىل 
لتجنب  املييرور  الأنظمة  و  بقواعد 

وقوع احلوادث املرورية و تعري�س 
حياتهم و حياة الآخرين للخطر. 

�سفري الدولة يلتقي مدير اإدارة غرب و و�سط 
اآ�سيا بوزارة ال�سوؤون اخلارجية البنغالية

•• دكا - وام:

التقى �شعادة الدكتور �شعيد بن حجر ال�شحى �شفر الدولة لدى جمهورية بنجادي�س ال�شعبية مع ال�شيد 
حممد نذر الإ�شام مدير اإدارة غرب و و�شط اآ�شيا بوزارة ال�شئون اخلارجية يف بنجادي�س. مت خال اللقاء 
ال�شفر  واأكد  البلدين.  القائمة بني  الثنائية  العاقات  امل�شرتك و�شبل تعزيز  ذات الهتمام  الأمييور  بحث 
�شرورة تو�شيع اآفاق التعاون املتبادل يف املجالت القت�شادية والجتماعية كافة . من جانبه اأبدى حممد 
البلدين ليت�شنى لهما اعتمادها  ا�شتعداد باده لإعادة تفعيل التفاقيات املقرتحة من قبل  الإ�شام  نذر 

باأ�شرع وقت ممكن.

وكيل وزارة اخلارجية و�سفري 
املانيا يبحثان عالقات البلدين

•• الريا�ص-وام:

بحث �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل وزارة اخلارجية 
يف مكتبه يف ديوان عام الوزارة ام�س و�شعادة نيكولي فون �شويف �شفر 
وتطوير  التعاون  تعزيز  الدولة..�شبل  لدى  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 
العاقات الثنائية مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين. كما 

جرى خال اللقاء مناق�شة اأهم الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

بدء اجتماع وكالء وزارات املالية 
يف دول جمل�س التعاون

•• الريا�ص-وام:

بداأت ام�س اأعمال الجتماع الي 42  للجنة وكاء وزارات املالية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف 
مقر الأمانة العامة للمجل�س. 

ويتناول الجتماع الذي يعقد برئا�شة �شعادة خليفة م�شاعد حماده وكيل وزارة املالية يف دولة الكويت..عددا من 
الدول  �شوء مرئيات  الأع�شاء يف  الييدول  بني  القت�شادي  التكامل  تعميق  درا�شة مو�شوع  بينها  املو�شوعات من 
لتنفيذ قرار املجل�س الأعلى يف دورته الي 33 والإطاع على التقارير املرفوعة من الأمانة العامة ب�شاأن امل�شتجدات 

حول ا�شتكمال متطلبات الحتاد اجلمركي والنظام الأ�شا�شي للهيئة الق�شائية القت�شادية.
 كما يتناول الجتماع املقرتحات املقدمة من دول املجل�س ب�شاأن تفعيل التعاون والتكامل بني الدول الأع�شاء.

حاكم عجمان ي�ستقبل امل�ساركني يف اجتماع عمومية رابطة املوؤ�س�سات العربية اخلا�سة للتعليم العايل
•• عجمان-وام:

ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى  ال�شمو  اأكد �شاحب 
حاكم عجمان رئي�س جمل�س اأمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا .. 
اأن التعليم العايل يف الدولة قطع �شوطا كبرا يف التميز والإجييادة وذلك 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  القيادة احلكيمة ل�شاحب  بف�شل 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي 
و�شعت ال�شتثمار يف بناء الإن�شان اأول قبل البنيان والعمران .. مو�شحا اأن 
الإن�شان هو الأوىل  اأن ال�شتثمار يف  الرا�شخ  اإميان �شموهما  هذا نابع من 
وال�شبيل الأ�شلم لتحقيق التنمية و�شمان م�شتقبل اأكر ازدهارا وا�شتقرارا. 
ام�س  �شباح  الأمييري  الديوان  يف  مكتبه  يف  ا�شتقباله  خال  �شموه  واأ�شاد 
امل�شاركني يف اجتماع اجلمعية العمومية لرابطة املوؤ�ش�شات العربية اخلا�شة 

وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان على ح�شن ال�شتقبال .. مو�شحا 
العربية  املوؤ�ش�شات  لرابطة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خمرجات  ل�شموه 
بني  والتعاون  التن�شيق  من  مزيد  اإىل  دعت  التي  العايل  للتعليم  اخلا�شة 
امللتقيات  وتنظيم  العربي  الييوطيين  يف  اخلا�شة  الييعييايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
والندوات التي ت�شب يف �شالح الرتقاء بنوعية التعليم واخلريج على ال�شواء 
وت�شهيل انتقال هيئة التدري�س بني خمتلف اجلامعات اخلا�شة يف الوطن 
العربي اإ�شافة اإىل اأن�شطة ال�شنوات املا�شية وخطة العمل اجلديدة ودرا�شة 
ال�شمو  ل�شاحب  بييدران  عدنان  الدكتور  واأكييد   . جديدة  جامعات  ان�شمام 
حاكم عجمان اأن املوؤ�ش�شات العربية اخلا�شة للتعليم العايل حققت اإجنازات 
كبرة واأ�شبحت جزءا اأ�شا�شيا من م�شرة التعليم العايل يف الوطن العربي 
وقدمت خريجني موؤهلني مبوا�شفات يحتاجها �شوق العمل .. م�شرا اإىل 
احلكومات  كل  داعيا   .. املوؤ�ش�شات  تلك  تواجهها  التحديات  من  جملة  اأن 
العربية اإىل دعم البحوث العلمية لأهميتها الق�شوى يف هذا الع�شر . من 

للتعليم العايل بح�شور ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
التنمية ال�شياحية يف عجمان وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
�شعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ  ومعايل  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
اخلا�شة  العربية  املوؤ�ش�شات  الأمييري..بييرابييطيية  الييديييوان  رئي�س  النعيمي 
للتعليم العايل التي تاأ�ش�شت عام 1996. واأكد اأهمية الدور الكبر الذي 
ظلت تقوم به موؤ�ش�شات التعليم اخلا�شة يف الوطن العربي وذلك من خال 
�شوق  احتياجات  تلبي  كييفيياءات  وتخريج  متميزة  تعليمية  خدمات  تقدمي 
العمل التي تطورت ب�شرعة وفتحت تخ�ش�شات جديدة تتواءم مع حتقيق 
امل�شتويني  على  املناف�شة  على  قييادرة  ووطنية  واجتماعية  اقت�شادية  تنمية 
بني  والييتييعيياون  التن�شيق  ميين  مييزيييد  اإىل  �شموه  ودعيييا  والييييدويل.  الإقليمي 
وبناء  املعريف  والتبادل  العربي  الوطن  يف  واحلكومية  اخلا�شة  اجلامعات 
بدران  عدنان  الدكتور  قييدم  جانبه  من  العاملية.  املناف�شة  على  قييادر  تكتل 
�شكره   .. الوفد  رئي�س  الأ�شبق  الأردن  وزراء  رئي�س  البرتاء  جامعة  رئي�س 

جانبهم اأعرب اأع�شاء الوفد الذي ي�شم عددا كبرا من روؤ�شاء اجلامعات 
يف  بال�شتثمار  املهتمني  الأعييمييال  رجييال  وميين  العربي  الييعييامل  يف  اخلا�شة 
جمال التعليم عن تقديرهم و�شكرهم ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان على 
ما ظل يقدمه �شموه من دعم للتعليم العايل على م�شتوى الدولة والعامل 
العربي .. منوهني بتكرمي �شموه للعلم والعلماء. واكدوا اأن اإمارة عجمان 
اأ�شبحت الآن منارة للتعليم العايل مبا ت�شمه من موؤ�ش�شات مميزة للتعليم 
العايل بف�شل الروؤية العميقة والبعيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
اأمام  وا�شعة  العايل  التعليم  ال�شتثمار يف  اأبييواب  فتح  الذي  النعيمي  را�شد 
اأن  باعتبار  واحلييوافييز  الت�شهيات  انيييواع  خمتلف  لهم  وقييدم  امل�شتثمرين 
التعليم هو ال�شتثمار احلقيقي يف الإن�شان وهو ما يعزز ال�شورة امل�شرقة 
اللقاء  التنموية والتعليمية. ح�شر  لدولة الإمارات التي عرفت بنه�شتها 
كبار  ال�شمو حاكم عجمان وعييدد من  ديييوان �شاحب  النعيمي مدير  حمد 

امل�شوؤولني يف الإمارة . 

عامل يلقى حتفه برف حديدي 

وفاة مواطن يف تدهور �سيارته فجرا براأ�س اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

لقي عامل ا�شيوي يبلغ من العمر 25 عاما حتفه اثر 
�شقوط رف حديدي عليه عندما كان موجودا يف احدى 

ال�شقق باجلزيرة احلمراء .

وبح�شب ما جاء على ل�شان م�شدر بالدفاع املدين فان 
احلادث  ملكان  الباغ  تلقي  فييور  حتركت  ا�شعاف  �شيارة 
ومت اخراج ال�شخ�س من حتت الرف حيث تبني انه فارق 
ال�شرطة  لتتوىل  امل�شتفى  اىل  نقله  مت  ثم  ومن  احلياة 

اتخاذ الجراءات الازمة للحادث .

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

تيييويف اليي�ييشيياب امليييواطييين ع .ا 35 عييامييا فييجيير اأميي�ييس اثر 
�شارع  على   116 املخرج  قبل  للتدهور  �شيارته  تعر�س 

ال�شيخ حممد بن زايد يف راأ�س اخليمة .
براأ�س  املييدين  الدفاع  اإدارة  يف  وبح�شب م�شدر خمت�س 

ال�شاعات  يف  باغا  تلقت  العمليات  غرفة  فيياإن  اخليمة 
اإىل وقييوع حييادث تدهور  اأميي�ييس ي�شر  الأوىل ميين فجر 
الفور  على  لتهرع  زاييييد  بيين  حممد  ال�شيخ  �ييشييارع  على 
اأن قائد املركبة قد  ا�شعاف ملوقع احلادث وتبني  �شيارة 
فارق احلياة حيث مت نقل جثته اىل امل�شت�شفى وت�شلمت 

ال�شرطة ملف احلادث لإتخاذ الإجراءات

م�ساركا   317

ختام مثري مل�سابقة اأجمل ترتيل يف جائزة القراآن الكرمي 
وال�يييشيييتيييمييياع ملييجييمييوعيية مييين اأعيييييذاب 
الأ�ييشييوات يف تيياوة الييقييراآن الكرمي 
وتييرتيييييلييه وبييامليينييافيي�ييشيية املييتييميييييزة بني 

امل�شاركني يف امل�شابقة.
واأكدت اللجنة العليا املنظمة جلائزة 
اإعان  الكرمي  للقراآن  راأ�س اخليمة 
)اأجمل  مب�شابقة  الفائزين  اأ�ييشييميياء 
تييرتيييييل( خيييال الأييييييام املييقييبييليية، من 
املوؤ�ش�شة هاتفيا  اإدارة  خال توا�شل 

مع الفائزين �شخ�شيا. 
مدير  ال�شحي،  حممد  اأحييمييد  وقييال 
للقراآن  اخليمة  راأ�يييس  موؤ�ش�شة  عييام 
م�شابقة  اإن  وعييييلييييومييييه:  الييييكييييرمي 
)اأجمل ترتيل( ق�شمت اإىل 3 فئات، 
و)املجتمع(  امليي�ييشيياجييد(  )اأئيييمييية  هييي 
و)طيييليييبييية املييييييدار�ييييييس(، مييي�يييشيييرا اإىل 
ا�ييشييتييحييداث اجلييائييزة فيييرع جييديييد يف 
م�شابقة )اأجمل ترتيل( للمت�شابقات 
الإناث �شمن فئتي )طلبة املدار�س( 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ�ييييييس  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  اخييتييتييمييت 
للقراآن الكرمي وعلومه، اأم�س الأول، 
مل�شابقة  الييتييمييهيييييدييية  الخييييتييييبييييارات 
)اأجمل ترتيل(، التي اأقيمت يف اإطار 

فئتي  على  توزعن  مت�شابقة،   141
)الطلبة( و)املجتمع(.

ترتيل(  )اأجييمييل  م�شابقة  و�شجلت 
اجلائزة  مييين  اجليييدييييدة  الييييييدورة  يف 
زيادة لفتة يف حجم امل�شاركة بن�شبة 
ذاتها  امل�شابقة  مع  باملقارنة   ،71%

من  ع�شرة  الرابعة  الييدورة  فعاليات 
مت�شابقا،   317 مب�شاركة  اجلائزة، 

من الذكور والإناث.
الذين  الذكور  املت�شابقني  عدد  وبلغ 
م�شاركا،   176 امل�شابقة  يف  �شاركوا 
مقابل  الثاث،  الفئات  على  توزعوا 

�شهدت  التي  املا�شية،  الييدورة  خال 
م�شاركة 92 مت�شابقا .

حيييي�ييييشيييير فييييعيييياليييييييييات الخيييييتيييييبيييييارات 
ترتيل(  )اأجمل  مل�شابقة  التمهيدية 
ا�شتمتعوا  الذين  الأهيييايل،  عييدد من 
وجل،  عيييز  اهلل،  لييكييتيياب  بييالإنيي�ييشييات 

و)املجتمع(، وهي املرة الأوىل، التي 
امل�شابقة،  يف  الإنييياث  م�شاركة  ت�شهد 
مييع مطالب ورغبات  وذلييك جتيياوبييا 
املنظمة  اليييعيييليييييييا  اليييليييجييينييية  تييلييقييتييهييا 
لييلييجييائييزة لفتح الييبيياب اأمييييام الإنييياث 
كانت  الييتييي  امل�شابقة،  يف  للم�شاركة 
الذكور،  عييلييى  اليي�ييشييابييق  يف  مقت�شرة 
مييعييربييا عيين �ييشييكييره وتييقييديييره ملكتب 
الإ�شامية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والأوقييييييييياف، يف ظيييل ميييا قيييدميييه من 
خدمات وتعاون مع املوؤ�ش�شة املنظمة 

للجائزة، بهدف اإجناح فعالياتها.
�شبيعان،  اإبييراهيييييم  اأحييمييد  واأو�يييشيييح 
الأميييني الييعييام جلييائييزة راأ�يييس اخليمة 
الختبارات  اأن  الييييكييييرمي،  ليييليييقيييراآن 
م�شابقة  �شمن  للذكور  التمهيدية 
)اأجييييمييييل تيييرتيييييييل( تييوا�ييشييلييت خال 
الفرتة من الأول من فراير احلايل 
اإىل الثالث من ال�شهر ذاته، يف حني 

التمهيدية  الخيييتيييبيييارات  ا�ييشييتييمييرت 
الييثيياين من  اإىل  الأول  ميين  ليياإنيياث 

ال�شهر احلايل. 
اأهييييييداف  اأحييييييد  اأن  �ييشييبيييييعييان  وبيييييني 
اكت�شاف  تييرتيييييل  اأجيييميييل  ميي�ييشييابييقيية 
القراآن  تيياوة  يف  املتميزة  الأ�ييشييوات 
اأئييميية م�شاجد  بييني �شفوف  الييكييرمي 
الإمارة، بغية ال�شتفادة منهم لحقا 
والدينية  الجتماعية  املنا�شبات  يف 
املواهب  اكت�شاف  بجانب  والوطنية، 
الكرمي  الييقييراآن  تيياوة  الطابية يف 
و�شقلها وت�شجيعهم على ال�شتمرار 

يف احلييفييظ وتييطييوييير مييهيياراتييهييم يف 
اجلائزة  حيير�ييشييت  فيييييمييا  الييييتيييياوة، 
امل�شابقة  يف  امل�شاركة  بيياب  فتح  على 
�شمن  الجتماعية  ال�شرائح  جلميع 
فئة )املجتمع(. وا�شت�شافت مدر�شة 
اخلا�شة،  احلييديييثيية  اخليييييميية  راأ�يييييس 
الواقعة مبنطقة دفان راأ�س اخليمة، 
اخليمة  راأ�يييس  موؤ�ش�شة  مقر  بييجييوار 
للقراآن الكرمي وعلومه، الختبارات 
التمهيدية لاإناث، يف حني احت�شن 
راأ�ييس اخليمة  زايييد يف  ال�شيخ  جامع 

الختبارات التمهيدية للذكور.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ عو�س ح�شني 
عييلييي عيييوليييقيييي     - اليمن 
�شفره  جيييييواز  اجليينيي�ييشييييية- 
    )02311014( رقيييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

   050/8202049

فقدان جواز �سفرت
فييييييقييييييد  املييييييييدعييييييييو/ دييييييبييييياك 
كييييييييومييييييييار �يييييشيييييييييييل ميييييياخييييييان 
بنغادي�س   - �يييشيييييييل  لل 
رقم  �شفره  جييواز  اجلن�شية- 
ميين يجده      )434997(
رقم  بتليفون  الت�شال  عليه 

   050/8356809

فقدان جواز �سفرت
املييييييدعييييييوة/ هبه  فيييييقيييييدت  
غ�شان بغدادى       - �شوريا 
�شفرها  جيييواز  اجليينيي�ييشييييية- 
    )003206472( رقييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

   050/7729196

فقدان جواز �سفرت
ا�شتر  املييييدعييييوة/  فيييقيييدت  
ماموى عليمو    -  اثيوبية 
�شفرها  جيييواز  اجليينيي�ييشييييية- 
    )1053012( رقييييييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/كافتريا ماك 

ال�شام رخ�شة رقم:CN 1454721 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي مبارك علي بدر العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علياء فريد عبداهلل بالوعل
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة 
 CN 1101392:العقيله لل�شيانة العامة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
 بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم:193908       بتاريخ:2013/6/25 م
با�شييم:موؤ�ش�شة مولنت مي للحلويات

وعنوانه:�س.ب: 144426 اأبوظبي
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي الطعام وال�شراب .
الواقعة بالفئة : 43

و�شف العامة:عبارة عن كلمة )moltenme( يعلوها �شعار مزخرف ويف ا�شفلها.
ال�شييرتاطات: ل توجد  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  فرباير 2014 العدد 11014

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م�شنع اجلزيرة للمجوهرات
J F:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:203611       بتاريخ:2013/12/29 م
با�شييم:م�شنع اجلزيرة للمجوهرات

 ، ابوبكر بفلح  ، �شرة رقم 1 ملك قويد  ال�شناعي  الثاين  ال�شارع  ، �شناعية رقم 3 خلف  وعنوانه:ال�شارقة 
�س.ب: 24908 ، هاتف: 5437448 ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من 
معادن نفي�شه او مطليه بها غر الواردة يف فئات اخرى املجوهرات والحجار الكرمية ادوات قيا�س الوقت 

وادوات الوقت الدقيقه .
و�شف العامة:�شكل بي�شاوي حدوده باللون الزرق مكتوب داخله حرف J و F بحروف لتينية ب�شكل مميز 

حدودها باللون ال�شفر ومن الداخل باللون البي�س وخلفها عدد من الظال لهذان احلرفان .
ال�شييرتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  فرباير 2014 العدد 11014

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مركز المارات لل�شيافة
 طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية:EMIRATES HOSPITALITY CENTER مركز المارات لل�شيافة

املودعة بالرقم:200143       بتاريخ:2013/10/29 م
با�شييم:مركز المارات لل�شيافة

وعنوانه:�شارع الكورني�س ، �س.ب: 31010 ، هاتف : 024475123 ، فاك�س: 024475124
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 ادارة املطاعم ادارة �شالت الفراح .

و�شف العامة:العامة عبارة عن E H C باللون ال�شفر ويعلو حرف E �شكل ورقة �شجرة ونهاية الورقة 
 EMIRATES ويدنوه  لل�شيافة  الميييارات  مركز  ال�شكل  ويدنو  لعلى  ممتد  الزرق  باللون  مميز  �شكل 

HOSPITALITY CENTER باللون الزرق .
عن  مبعزل   )EMIRATES )المييارات  الكلمة  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ال�شييرتاطات:عدم 

العامة لعتبارها ا�شم موقع جغرايف . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  فرباير 2014 العدد 11014

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم 177635    بتاريخ :07  / 2012/08
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�شييم: �شادق فرد للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(.
املتحدة العربية  وعنوانه: دبي  – المارات 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات …
وامل�شتح�شرات  الدقيق  اليين،  مقام  يقوم  ومييا  وال�شاجو،   التابيوكا  الأرز،  ال�شكر،  الييكيياكيياو،  ال�شاي،  اليين، 
والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�شكويت  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�شنوعة 
الأ�شود )الدب�س(، اخلمرة وم�شحوق اخلمرة، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات التوابل، 

الثلج.
الواقيعة بالفئة :   )30(

و�شف العامة : العامة عبارة عن اإ�شم و�شكل ،اإ�شم العامة )فرد( مكتوب  باللغة العربية وباللون الأحمر 
،حماطة ب�شهمني متعاك�شني فى الإجتاه وباللون الكحلى الداكن، يوجد خلف ال�شهمني �شنبلتني  حتيطان 
بهما باللون الأخ�شر الفاحت ، خارجتان من قاعدة بي�شاوية ال�شكل ، وباللون الأخ�شر الفاحت، ويوجد اأعلى 
الإ�شم �شكل على هيئة ن�شف دائرة باللون الأ�شفر على �شكل قر�س لل�شم�س خارج منه عدد 9 �شعاعات باللون 

الأ�شفر موزعه فى اأجتاهات  عمودية اإىل اأعلى.
 ال�شييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  فرباير 2014 العدد 11014

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/جموهرات اناند 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1034629 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

كارمي�س برافني �شاندرا باتني من 24% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف باتني برافني �شاندرا جامندا�س
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مكتب الن�شراح للطباعة وت�شوير 

امل�شتندات رخ�شة رقم:CN 1102318 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد حممد عبداملجيد احلربي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عطا خان جول نور خان
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد عبداهلل احمد ال�شيد ال�شقطري املهري

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري:من/مكتب الن�شراح للطباعة وت�شوير امل�شتندات 

AL ENSGERAH TYPING & PHOTOCOPYING OFFICE

اىل/باإ�شمي للطباعة وت�شوير امل�شتندات 
BISMI TYPING & PHOTOCOPYING

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/خياط ربيع العني - فرع 1

 رخ�شة رقم:CN 1124853-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/زينب علي حممدي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ زينب علي حممدي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد امني حممد �شايف

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري:من/خياط ربيع العني - فرع 1 
RABEEN AL AIN TAILOR - BRANCH 1

اىل/خياط جولدن �شتايل للرجال 
GOLDEN STYLE GENTS TAILORS

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   
ذ.م.م  للملبو�شات  ال�شيد  حمل  يف  ال�شركاء  قرار  على  بناء 
امل�شدق لدى كاتب العدل بتاريخ 2014/2/4 حتت رقم ت�شديق 
ال�شيد  حمل  ال�شركة  ت�شفية  فيه  تقرر  والذي   )1403001500(
للملبو�شات ذ.م.م وتعيني مكتب / عبداملجيد املرزوقي لتدقيق 
عبداملجيد   / امل�شفي  يعلن  وعليه  ال�شركة  بت�شفية  احل�شابات 
حممد املرزوقي على كل من له مطالبات او حقوق على )ال�شركة( 
املذكورة التقدم بامل�شتندات الثبوتية الدالة على ذلك خال 45 
 ، اأبوظبي  التايل:  العنوان  على  العان  هذا  تاريخ  من  يوم 
�شارع حمدان ، بناية العني الأهلية )الطابق الثامن( خلف كلية 
الإمارات للتكنولوجيا ، م : 050/6111421 ، ت : 02/6274177 ، 

ف : 02/6274188 ، �شندوق بريد : 30022 اأبوظبي . 
امل�سفي االإتفاقي
عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعـــالن ت�سـفية
العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

املباين الدولية لتجارة احلديد - ذ م م
واخلا�س  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
لتجارة  الدولية  )املباين  اأعاه  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
احلديد - ذ م م( يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاه  املذكورة  ال�شركة 
ال�شركة املذكورة اعاه عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خال الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل  الإعان،  تاريخ  من  يوماً   45

املحددة بالإعان ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

بتاريخ :2003/11/16 املودعة بالرقم : 57123 
با�شييم :ال�شيد/ حممد عقل ها�شم  

وعنوانه :ال�شارقة ، �س.ب: 23639 ، �شارع جمال عبدالنا�شر ، المارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )48421(  بتاريخ:2004/9/11 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : / /200  وحتى تاريخ : / /200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  فرباير 2014 العدد 11014

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

تاريخ الإييداع: 10 /  11  /  2003 املودعة بالرقم :  56993 
با�شييم : التجارة العاملية لل�شرق الو�شط املحدودة

 وعنوانه : دبي / بردبي  �س. ب: 6  هاتف:   04/ 3525398 ،  04/ 3521155 فاك�س: 
3521294/04

 وامل�شجلة حتت رقم : )    45621    (  بتاريخ:   06/  03  /2004 
انتهاء  تيياريييخ  ميين  اعييتييبيياراً  اأخيييرى  �شنوات  ملييدة ع�شر  املفعول  نييافييذة  و�شتظل احلماية   

احلماية يف : /     /  200  وحتى تاريخ :   /    /    200
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  فرباير 2014 العدد 11014

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/حمل الرز لت�شليح الطارات

رخ�شة رقم:CN 1032100 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد يو�شف ح�شني البلو�شي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد يو�شف ح�شني البلو�شي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يون�س فخر الدين را�شتي

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل الرز لت�شليح الطارات

AL ARZ TYRE REPAIRS SHOP
اىل/الرز املتطور لل�شيانة العامة 

AL ARZ ALMOTATAOR GENR-MAINT
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ق 47 م 18 اىل املنطقة الغربية 
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فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11014 بتاريخ 2014/2/6   

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/جنوم  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 
 CN 1317003:الليل لادوات الكهربائية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

املركزية  املييالييييية  دائيييييرة  مييين  حيير�ييشييا 
التعليم  م�شرة  دعم  على  بال�شارقة 
بييييياليييييدولييييية، وميييي�ييييشيييياهييييمييييًة مييينيييهيييا يف 
الطاب،  ميييهيييارات  وتيينييمييييية  تييطييوييير 
وبيينيياء عييلييى تييوجيييييهييات �ييشييعييادة وليد 
اليي�ييشييايييغ مييديييرعييام اليييدائيييرة، قامت 
الثاين  ال�شف  طيياب  من  جمموعة 
يف  اخلا�شة  الييوحييدة  مبدر�شة  ع�شر 
بزيارة  الأول  اأمييي�يييس  ييييوم  اليي�ييشييارقيية 
لاإطاع  ،وذليييك  لييلييدائييرة  ميدانية 
والإدارية  املالية  النظم  اأحييدث  على 

املطبقة يف حكومة ال�شارقة.
الأ�شتاذة  الييوفييد  ا�شتقبال  يف  وكيييان 
اأروى العوي�س رئي�س ق�شم احل�شابات 
مدير  با�شا  ح�شن  والأ�ييشييتيياذ  العامة 
احلكومي  امليييييييايل  اليييينييييظييييام  اإدارة 

بالدائرة.
ليييليييتيييعيييرف على  الييييييزيييييييارة  وهييييدفييييت 
مييتييطييلييبييات العييييمييييال امليييالييييييية ومبا 
الإ�شرتاتيجية  الأهيييييييداف  يييرتجييم 
املهن  مبختلف  وتعريفهم  لييلييدائييرة 
يييحييتيياجييهييا �شوق  اليييتيييي  واليييوظيييائيييف 
اليييعيييميييل الإميييييياراتييييييي واملييي�يييشييياهيييمييية يف 
قادة  ليكونوا  للم�شتقبل  اإعيييدادهيييم 

وطن يعتمد عليهم.
جولة  على  الزيارة  برنامج  واأ�شتمل 
اليييدائيييرة  واقييي�يييشيييام  لدارات  �ييشييامييليية 
العوي�س  اروى  ال�يييشيييتييياذة  قييبييل  مييين 
التطبيقي  بيياجلييانييب  والييتييعييريييف   ،
تكامل  ،ونظام  احلكومية  باملحا�شبة 
واآلييييييية الييعييمييل عييليييييه،بييالإ�ييشييافيية اىل 
�ييشييرح عيين ميي�ييشييروع الييي�ييشييال الذكي 

)حت�شيل(.
على  الييييييييرد  مت  الييييلييييقيييياء  نيييهيييايييية  يف 

ا�شتف�شارات واأ�شئلة الطاب .
اأن  اليييدائيييرة:  ميين  با�شا  ح�شن  وقيييال 
الزيارة تهدف لإطاع الطاب على 
الييتييي تبنتها  املييالييييية  اليينييظييم  اأحييييدث 
م�شتوى  عييلييى  واملييطييبييقيية  الييييدائييييرة 
ملبداأ  تيير�ييشيييييخيياً  وذلييييييك   ، الإميييييييييارة 
الربط بني ما يتم تعلمه يف املدار�س 
واجلييياميييعيييات و ميييا يييتييم تييطييبيييييقييه يف 
الواقع العملي،حيث مت تقدمي �شرح 
املرحلة  م�شتوى  ينا�شب  مبا  مب�شط 
املالية  لييلييميي�ييشييطييلييحييات  اليييثيييانيييويييية 
الدائرة  يف  الييرئييييي�ييشييييية  وعيينييا�ييشييرهييا 
توفرها  ييييتيييم  الييييتييييي  واخلييييييدمييييييات 

للمتعاملني.
عائ�شة  الأ�ييشييتيياذة  قدمت  جهتها  من 
عيييييد بييطييي مييديييرة املييدر�ييشيية تعريفا 

بهدف الزيارة لتوجيه الطلبة مهنيا 
نحو العمل يف القطاع املايل ،واأ�شادت 
للتعرف  للطلبة  الدائرة  وفرته  مبا 
قطاعات  خييييدميييية  يف  دورهييييييييا  عيييليييى 
خمتلفة متخ�ش�شة بال�شوؤون املالية 
الييزيييارة تاأتي  بيييالإميييارة. وقييالييت :ان 
التعليمية للمدر�شة  اإطار اخلطة  يف 
العوي�س  �ييشييامل  اليي�ييشيييييد  وتييوجيييييهييات 
والتي  املدر�شة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
تق�شي ب�شرورة ربط املناهج العلمية 
التي يتم تدري�شها بالتطبيق العملي 
والإطاع على اأحدث النظم املطبقة 
بالدولة ،لتخريج جيل من املواطنني 

ا�شتكمال  عييلييى  قييييييادرا  وامليييواطييينيييات 
م�شرة النمو والزدهار بالدولة.

ديييب عبد اهلل مدير  ال�شيد  واأو�ييشييح 
الق�شم الأمريكي باملدر�شة ان اأهم ما 
مييز نظام التعليم مبدر�شة الوحدة 
الهتمام بتدريب الطاب على كيفية 
تطبيق جميع املفاهيم الدرا�شية على 
اأر�س الواقع العملي وذلك من خال 
للجهات  املتكررة  امليدانية  الييزيييارات 
على  لاإطاع  واخلا�شة  احلكومية 
املناهج  يف  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل 

املقررة للطاب.
واأ�شارت املعلمة �شماح �شري عو�س 

الأعييييمييييال  اإدارة  قيي�ييشييم  رئييييييي�يييس  اهلل 
ايل  الييزيييارة  على  امل�شرفة  باملدر�شة 
ال�شتفادة الكرى التي ح�شل عليها 
اليييطييياب مييين خيييال الطييييياع على 
،وبخا�شة  للدائرة  الرائدة  التجربة 
يف املجال املايل والإداري، كما اأ�شادت 
املعنيني  جانب  من  الكبر  بالتعاون 
بالدائرة وح�شن ا�شتقبالهم للطاب 
املعرفة  ونيييقيييل  اليييييزييييييارة  وتييينيييظيييييييم 
واخلييييرة لييهييم ميين خيييال املوظفني 

اخلراء املتميزين.
ويف ختام اللقاء قدمت الدائرة هدايا 

رمزية للطلبة امل�شاركني يف الزيارة 

�سفري الدولة لدى املانيا يزور الأطفال امل�سابني بال�سرطان بلدية دبي تد�سن ت�سغيل املختربات الطبية اآليا
مب�ست�سفى ال�سارتيه يف برلني

•• ال�سارقة-وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
�ييشييلييطييان بيين حمييمييد الييقييا�ييشييمييي ع�شو 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اإنطاق  ام�س  �شباح  ال�شارقة  جامعة 
ال�شارقة  ومييوؤمتيير  مهرجان  فعاليات 
الثالث للعلوم بقاعة الزهري بجامعة 
برعاية  املييهييرجييان  وييييقيييام  اليي�ييشييارقيية. 
كيييرميييية مييين �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو حاكم 
ال�شارقة وتنظيم من جمل�س ال�شارقة 
للتعليم بالتعاون مع منطقة ال�شارقة 
التعليمية وجامعة ال�شارقة مب�شاركة 
اأكر عن 522 مت�شابقا و322 بحثا 

متنوعا يف جمالت العلوم املختلفة.
بجانب  املييييهييييرجييييان  انييييطيييياق  �يييشيييهيييد 
الرحمن  عبد  بن  �شامل  ال�شيخ  �شموه 
احلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  القا�شمي 
رئي�س  الكعبيي  م�شبح  �شعيد  و�شعادة 
و�شعادة  لييلييتييعييليييييم  اليي�ييشييارقيية  جمييليي�ييس 
ميييروان اأحييمييد اليي�ييشييوالييح وكيييييل وزارة 
�شعادة  و  امليي�ييشيياعييد  والتعليم  الييرتبييييية 
يف  امل�شت�شار  الييطييريييفييي  �ييشييامل  جييمييال 
حممد  و�ييشييعييادة  احليياكييم  �شمو  مكتب 
بالديوان  امليي�ييشييتيي�ييشييار  امليييو�يييشيييى  ديييييياب 
الأمييييييييييري واليييييدكيييييتيييييور عييييمييييرو عبد 
ال�شارقة  حييياكيييم  ميي�ييشييتيي�ييشييار  احلييميييييد 
العايل وعائ�شة �شيف  التعليم  ل�شوؤون 
للتعليم  اليي�ييشييارقيية  جمل�س  عييام  اأميييني 
وعيييدد ميين كييبييار امليي�ييشييوؤولييني بالدوائر 
من  غفر  وجمع  واملحلية  الحتييادييية 
وطالبات  وطاب  واملعلمني  املوجهني 
الدولة  املدار�س على م�شتوى مناطق 

التعليمية احلكومية منها واخلا�شة.
املهرجان  حيييفيييل  فيييعييياليييييييات  وبيييييييييداأت 
يعقوب  ح�شن  الإعييامييي  اأداره  الييذي 
من  عطرة  وتييياوة  الوطني  بال�شام 

الذكر احلكيم.
الكعبي  م�شبح  �شعيد  �ييشييعييادة  واألييقييى 
كلمة  للتعليم  ال�شارقة  رئي�س جمل�س 
قيييال فيييييهييا ل يييخييفييى عييلييى واحييييد منا 
العلم  �ييشييارقيية  يف  التعليم  تطوير  اأن 
اأخييييذ مييكييانييه يف القلب  والييثييقييافيية قييد 
التي  ال�شرتاتيجية  م�شروعاتها  من 

اليير�ييشيييييدة رعاية  تييوليييييهييا حييكييومييتييهييا 
خططها  الييتييعييليييييم  فييتيي�ييشييدر  خييا�ييشيية 
وثبات..  بر�شوخ  التنموية  وبراجمها 
اإجنييييييييازات ميي�ييشييهييودة لفتت  فييحييقييقييت 
الأنيييظيييار ونييالييت الييتييقييدييير والحييييرتام 
ح�شارية  لتنمية  اأمنيييوذجيييا  وقييدمييت 
منه  وجتعل  الإن�شان  حتت�شن  راقية 
والثقافة  العلم  يف  وهدفها  حمييورهييا 
فنالت بذلك مكانة مرقومة و�شارت 
العربية  ليييليييثيييقيييافييية  عيييا�يييشيييمييية  بيييحيييق 
رقيها  يف  ت�شتمر  و�شوف  والإ�شامية 
الرعاية  بف�شل  وتقدمها  وازدهييارهييا 
اليي�ييشييديييدة لقائد  الييكييرمييية واليييروؤيييية 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  ميي�ييشييرتييهييا 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة . 
األقاها  كلمة  ال�شارقة  جلامعة  وكانت 
مييديييرهييا بييالييوكيياليية اليييدكيييتيييور حميد 
جمول النعيمي قال فيهابالأ�شالة عن 
الهيئات  اأع�شاء  عن  وبالنيابة  نف�شي 
والطابية يف  والإداريييييية  الأكييادميييييية 
وبييا�ييشييمييكييم جميعا  اليي�ييشييارقيية  جييامييعيية 
ال�شكر  معاين  اأ�شمى  بتقدمي  اأت�شرف 
والعلماء  العلم  رائيييد  اإىل  والمييتيينييان 
الدكتور  الييي�يييشيييييييخ  الييي�يييشيييميييو  �يييشييياحيييب 

�ييشييلييطييان بيين حمييمييد الييقييا�ييشييمييي ع�شو 
ال�شارقة  حيييياكييييم  الأعيييييليييييى  امليييجيييلييي�يييس 
ينطلق  الييذي  ال�شارقة  جامعة  رئي�س 
حتت  اليوم  الثالث  ال�شارقة  مهرجان 
رعايته وبت�شريفه باحل�شور ك�شاأنه يف 
ال�شارقة  اأطلقته جامعة  كل مهرجان 
ال�شارقة  جمييليي�ييس  ميييع  بيييال�يييشيييرتاك 
منطقة  مييييع  وبييييالييييتييييعيييياون  لييلييتييعييليييييم 
هذه  حتيييت  مييين  التعليمية  اليي�ييشييارقيية 
�شموه  اأعيياهييا  الييتييي  العلمية  القباب 
اأركييييييان م�شروع  مييين  اأ�ييشييا�ييشييي  كييركيين 
النه�شوي  والييفييكييري  الييثييقييايف  �ييشييمييوه 
تبواأت  اأن  اإىل  واليييقيييوميييي  اليييوطييينيييي 
ال�شفوف  يف  الآن  املتقدمة  مكانتها 
الأمامية بني نظراتها من اجلامعات 
بل  والإقييليييييمييي  املحلي  امل�شتوى  على 

وحتى الدويل.
الييييواجييييب يف خدمة  ليييهيييذا  وتييفييعيييييا 
العلوم  كلية  قييامييت  املجتمع  وتنمية 
بييجييامييعيية اليي�ييشييارقيية وبيييال�يييشيييرتاك مع 
وبالتعاون  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س 
وبعد  التعليمية  ال�شارقة  منطقة  مع 
اأن مت جت�شيد اأهمية وخطورة عزوف 
والإعدادية  الثانوية  املييدار�ييس  طلبة 
عيييين مييييييواد اليييعيييليييوم املييخييتييلييفيية قامت 

لتطوير  دقيق  علمي  برنامج  بو�شع 
ومعلمات  ملعلمي  التدري�شية  املييهييارات 
مواد العلوم يف مدار�س اإمارة ال�شارقة 
ذلك  وميينييذ  �ييشيينييوات  خم�س  نحو  منذ 
من  طييويييليية  �شل�شلة  عييقييد  مت  احليييني 
يف  الييرنييامييج  لييهييذا  العلمية  احللقات 
العلوم  مييواد  تدري�س  طييرائييق  تطوير 
500 معلم ومعلمة  اأكر من  �شملت 
�ييشيينييويييا وذلييييك مبيي�ييشيياركيية عييييدد كبر 
مييين اأعييي�يييشييياء الييهيييييئيية الييتييدرييي�ييشييييية يف 
اجلامعة وموجهني تربويني مبنطقة 
ال�شارقة التعليمية وباإ�شراف م�شرتك 
ال�شارقة  وجمل�س  الييعييلييوم  كلية  بييني 
للتعليم اإىل اأن بداأت النتائج امل�شرفة 
على  الييطييلييبيية  اإقيييبيييال  يف  جلية  تظهر 
مواد العلوم املختلفة وحتقيق النتائج 
العلمية اجليدة واملب�شرة الأمر الذي 
من  �شريح  علمي  بو�شوح  ر�شده  مت 
خال ارتفاع ن�شبة الطلبة الراغبني 
اليييعيييليييوم التي  تييخيي�ييشيي�ييشييات  بيييدرا�يييشييية 
تطرحها جامعة ال�شارقة الأمر الذي 
الر�شمية  قيودها  يف  ي�شاهد  يكن  مل 

واملتخ�ش�شة قبل بدء الرنامج.
اأنيييه  اإىل  كييلييمييتييه  اليينييعيييييمييي يف  ونيييييوه 
املجتمع  تييطييوييير  ميييوؤ�يييشيييرات  تييكيين  مل 

اليييتيييي حتققت  اليييوحيييييييدة  وتيينييميييييتييه 
مييين خيييال تيينييفيييييذ هيييذا امليي�ييشييروع بل 
درجة  على  اأخييرى  موؤ�شرات  له  كانت 
كيييبيييرة مييين الأهيييمييييييية كيييدعيييوة كلية 
للم�شاركة  ال�شارقة  بجامعة  العلوم 
بفعالية يف م�شاريع وم�شابقات علمية 
عام  ب�شكل  بالعلوم  ترتبط  واإبداعية 
طرحتها كثر من املوؤ�ش�شات الوطنية 
الروح  لتعزيز  ذلك  بعد  ت�شكلت  التي 
املرحلة  العلمية لدى طلبة  والثقافة 
واجلامعية  واليييثيييانيييويييية  الإعيييييداديييييية 
اجلهات  وبع�س  الكلية  �شاركت  وقييد 
اجلامعة  يف  الأخيييييييرى  الأكييييادميييييييييية 
هذه  ميين  بع�س  يف  الييهيينييد�ييشيية  ككلية 
امل�شاريع وامل�شابقات من بينها م�شابقة 
موؤ�ش�شة  التي تطرحها  نفكر  بالعلوم 
وم�شابقة  ال�شباب  لتنمية  الإمييييارات 
اأبوظبي  جلنة  تطرحها  التي  مبتكر 
وامل�شابقة  الييتييكيينييولييوجيييييا  لييتييطييوييير 
الييوطيينييييية ملييهييارات الميييييارات 2014 
التنمية  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  تييطييرحييهييا  اليييتيييي 
امل�شابقات  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  الأ�ييشييرييية 
تعقدها  الييتييي  املييخييتييلييفيية  والأنيي�ييشييطيية 
العاملية وخا�شة  املوؤ�ش�شات وال�شركات 
كم�شابقة  اليييقيييوميييي  امليي�ييشييتييوى  عييلييى 
تعقدها  التي  للعلوم  العربي  ال�شباب 
الكثر  وغييرهييا  العاملية  اإنييتييل  �شركة 
.. اإ�شافة اىل هذه التظاهرة العلمية 
الكرى والتي ت�شتمل على كثر من 
والتي  العلمية  والأن�شطة  الفعاليات 

نحتفل باإطاقها.
كليات  تنفذها  الييتييي  الأنيي�ييشييطيية  وعيين 
لتنمية  املييخييتييلييفيية  اليي�ييشييارقيية  جييامييعيية 
اجلامعة  مدير  قييال  املحيط  املجتمع 
اليييييييوم وب�شكل  نييركييز  اإنييينيييا  بييالييوكيياليية 
لها  ملييا  العلمية  التنمية  على  خييا�ييس 
اأهمية كرى يف تقدم املجتمعات  من 
ونحن  خا�شة  وازدهيييارهيييا  وتييطييورهييا 
نعي�س يف ع�شر �شريع التطور ل نكاد 
قيييدمي ولذلك  عييلييى  يييومييا  فيييييه  نبيت 
فاإن من واجبنا اأن نعزز الفكر العلمي 
من  لنتمكن  وجمتمعاتنا  اأبنائنا  بني 
العامل  يعي�شه  الييذي  بالتقدم  اللحاق 
دوليييية  جمييتييمييع  واأن  خيييا�يييشييية  اليييييييييوم 

الإمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة بييلييغ من 
ي�شابق  بييات  حيييدودا  والتطور  التقدم 
املراكز  املتقدم على  العامل  دول  معها 
الأوىل يف كل �شاأن من �شوؤون تطوره 
اأ�شت�شهد  اأن  من  اأبلغ  ولي�س  وتقدمه 
عاما  اليوم  نعي�س  اأننا  من  ذلك  على 
الدولية  والأنيي�ييشييطيية  الييفييعيياليييييات  ميين 
عا�شمة  اليي�ييشييارقيية  اخييتيييييار  مبنا�شبة 
لها  �شبق  والييتييي  الإ�شامية  للثقافة 
عندما  التفوق  هييذا  نف�س  �شجلت  اأن 
العربية  للثقافة  عييا�ييشييميية  اخييتييرت 
ملا�س  تييكييرييي�ييشييا  اإل  وتييلييك  هييييذه  ومييييا 
العربية  اأمييتيينييا  عا�شته  جميد  علمي 
ال�شمو  �شاحب  ا�شتطاع  والإ�شامية 
حممد  بيين  �شلطان  الييدكييتييور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شارقة  جييامييعيية  رئييييي�ييس  اليي�ييشييارقيية 
جزاه اهلل خر اجلزاء اأن ي�شتح�شره 
عندما  وامل�شرفة  ال�شاخمة  ب�شورته 
املا�شي  لهذا  وولئييه  بوفائه  ا�شتطاع 
نورا  ت�شع  التي  اأدواتيييه  ي�شتح�شر  اأن 

اأينما وليت وجهك يف ال�شارقة .
مهدي  ح�شني  الييدكييتييور  وا�ييشييتييعيير�ييس 
عام  بداأ  الذي  العلوم  تاريخ مهرجان 
الأول  الييفيييييزييياء  مبييهييرجييان   2007
اليييتيييعيييرييييف بعلم  الييييييذي كيييييان هيييدفيييه 
يف  امل�شلمني  العلماء  ودور  الييفيييييزييياء 
العلوم  كييلييييية  امليييجيييال وا�ييشييرفييت  هيييذا 

باجلامعة على تنفيذ برنامج تطوير 
الييعييلييوم يف مييدار�ييس املنطقة  تييدرييي�ييس 
التعليمية يف ال�شارقة وراأت اللجنة اأن 
يتم تو�شيع مهرجان الفيزياء لي�شمل 
بقية العلوم. وقدم مهدي عر�شا عن 
املهرجان  على  امل�شرفة  اللجنة  عمل 
تييي�يييشيييمييين تييييقييييريييييرا عييييين املييي�يييشييياركيييني 
مهرجان  يف  املييي�يييشييياركييية  والييييبييييحييييوث 
ال�شارقة الثالث للعلوم . بعدها تف�شل 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يرافقه 
وعائ�شة  الكعبي  م�شبح  �شعيد  �شعادة 
امل�شرفة  اللجان  رعيياة  بتكرمي  �شيف 
بيياملييهييرجييان والأ�يييشييياتيييذة املييوجييهييني يف 

جمالت العلوم املختلفة.
اللجنة  قيييدميييت  احليييفيييل  خيييتيييام  ويف 
تذكارية  درعييييا  لييلييمييهييرجييان  امليينييظييميية 
على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 

دعمه املتوا�شل للعلم والعلماء.
ال�شارقة  حيياكييم  ال�شمو  �شاحب  كييان 
قييد اأثيينييى عييلييى اجلييهييود املييبييذوليية من 
قييبييل جمييليي�ييس اليي�ييشييارقيية لييلييتييعييليييييم يف 
خدمة الطلبة وتوفر اجلو التعليمي 
املييينيييا�يييشيييب ليييهيييم واطييييلييييع �يييشيييميييوه على 
كماوجه  املجل�س  وفييعيياليييييات  اأن�شطة 
زمني  برنامج  و�شع  ب�شرورة  �شموه 
التي و�شعها  الأهيييداف  هييذه  لتحقيق 
املجل�س �شمن خططه امل�شتقبلية وفق 

روؤية ا�شرتاتيجية وا�شحة.

�شاحب  اإفييتييتييح  مت�شل  �شعيد  وعييلييى 
املعر�س  الييي�يييشيييارقييية  حييياكيييم  اليي�ييشييمييو 
الثالث  ال�شارقة  ملييهييرجييان  امل�شاحب 

للعلوم.
التقليدي  الييي�يييشيييرييييط  قييي�يييس  وبييييعييييد 
اأق�شام  �شموه  تفقد  بالفتتاح  اإيييذانييا 
العديد  ت�شم  التي  املختلفة  املعر�س 
جامعة  لطلبة  العلمية  امل�شاريع  من 
ال�شارقة  منطقة  ومييدار�ييس  ال�شارقة 
من  ل�شرح  �شموه  واإ�شتمع  التعليمية 
املختلفة.  امل�شاريع  اأ�ييشييحيياب  الطلبة 
ا�شت�شافها  اليييتيييي  امليي�ييشيياريييع  وكيييانيييت 
امليييعييير�يييس قيييد تيينييوعييت بيييني جميييالت 
بع�شها  ويييييخييييدم  املييخييتييلييفيية  اليييعيييليييوم 
ا�ييشييتييخييدام الييطيياقييات الييبييديييليية ومنها 
مييي�يييشيييروع ثييياجييية بيييا كيييهيييربييياء وهي 
تعتمد على الطاقة البديلة واإمكانية 
ال�شتفادة من هذا امل�شروع وتطويره 
الأيل  روبيييوت  وميي�ييشييروع  امل�شتقبل  يف 
ناو والعديد من امل�شاريع املهمة التي 
تييخييدم �ييشييريييحيية كييبييرة ميين املجتمع 
وتظهر اإبداعات امل�شاركني يف جمالت 

العلمية.
الطلبة  بييجييهييود  �ييشييمييوه  اأ�ييييشيييياد  وقييييد 
امليي�ييشيياركييني يف املييهييرجييان وحييث �شموه 
مييوا�ييشييليية جهودهم  عييلييى  امليي�ييشيياركييني 
واملثابرة لأن يكونوا علماء يف جمالت 

العلم املختلفة. 

•• ال�سارقة -وام:

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
رئي�س جامعة ال�شارقة �شباح ام�س يف مكتب �شموه 
الإ�شبانية  الأثرية  التنقيب  بعثة  اجلامعة..وفد  يف 
التعاون والتفاهم  ال�شارقة..وذلك يف ظل تعزيز  يف 
يف  اإ�شبانيا  ومملكة  اليي�ييشييارقيية  اإمييييارة  بييني  امليي�ييشييرتك 
جمال البعثات التنقيبية عن الآثار. ورحب �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة بالوفد ال�شيف واطلع منهم 
والتي  الأثرية  وال�شتك�شافات  امل�شتجدات  اآخر  على 
تو�شلت اإليها البعثة موؤخرا . كما ا�شتعر�س اجلانبان 

العاقات  توطيد  �شاأنها  التي من  التعاون  جمالت 
بال�شتك�شافات  املخت�س  املجال  ذات  البلدين يف  بني 
الأثرية. من جانبه توجه الوفد الإ�شباين الذي �شم 
الدكتورة نوريا نائب رئي�س جامعة اتونوما مدريد 
غوردوبا  اأخييواكييني  والييدكييتييور  الأكييادميييييية  لل�شوؤون 
ال�شارقة  الإ�شبانية يف  الأثرية  التنقيب  بعثة  رئي�س 
..بخال�س  البعثة  رئي�س  نييائييب  كييارميين  والييدكييتييورة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر 
امل�شتمر  دعييمييه  عييلييى  القا�شمي  حمييمييد  بيين  �شلطان 
كما  البعثة.  اأعييمييال  على  املبا�شر  وا�ييشييرافييه  للبعثة 
معر�س  افتتاح  حفل  حل�شور  دعييوة  ل�شموه  قدموا 
الثقافة  دائيييرة  الآثيييار يف  اإدارة  بييني  امل�شرتك  الآثيييار 

والإعييام وق�شم الآثييار وبحوثها يف جامعة اتونوما 
مدريد واملوؤمتر العلمي امل�شاحب للمعر�س والذي 
اليييقيييادم يف مملكة  الييعييام  اإقييامييتييه مطلع  املييقييرر  ميين 
20  عاما على بدء  ا�شبانيا وذلييك مبنا�شبة مييرور  
اإمارة  يف  الإ�شبانية  الأثييرييية  التنقيب  بعثة  اأعييمييال 
اتييونييومييا مييدريييد ت�شم  اأن جامعة  يييذكيير  اليي�ييشييارقيية. 
األف طالب وطالبة وتعنى بالبحث    30 اأكر من  
الييعييلييمييي يف خمييتييلييف الخييتيي�ييشييا�ييشييات فيييييمييا تويل 
ذلك  يظهر  حيث  بييالآثييار  خا�شا  اهتماما  اجلامعة 
التي  العديدة  الآثييار  تنقيب  بعثات  جليا من خال 
عمرو  الدكتور  اللقاء  ح�شر  العامل.  حييول  تر�شلها 
عبد احلميد م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 

جمول  حميد  والييدكييتييور  الييعييايل  التعليم  ليي�ييشييوؤون 
والدكتور  بالوكالة  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي 

الثقافة  بييدائييرة  الآثييييار  ادارة  مييدييير  �ييشييبيياح جييا�ييشييم 
والإعام والدكتور ح�شام الدين حمدي نائب مدير 

اجلروان  ابراهيم  وماجد  الطبية  الكليات  ل�شوؤون 
نائب مدير اجلامعة للعاقات العامة.

�سلطان القا�سمي ي�سهد انطالق مهرجان ال�سارقة الثالث للعلوم

•• دبي-وام:

د�شن ق�شم العيادة واخلدمات الطبية يف بلدية دبي املختر 
الطبي الآيل لق�شم العيادة واخلدمات الطبية التابع لإدارة 
خدمات ال�شحة العامة والذي يعد اأول جهة حكومية تطبق 
نظام ت�شغيل املخترات الطبية اآليا يف الدولة بالتعاون مع 
�شركة �شيمنز العاملية الرائدة يف جمال الهند�شة الكهربائية 
والإلكرتونية احلديثة. واأعرب املهند�س �شاح عبد الرحمن 
اأمري م�شاعد املدير العام لقطاع خدمات البيئة وال�شحة 
اىل  الطبي..م�شرا  املختر  بتد�شني  �شعادته  عن  العامة 
امل�شروع �شي�شاهم وب�شكل فعال يف تغير منظومة عمل  اأن 
اإن  املخترات الطبية و مفهوم العمل الفني. وقال اأمري 

الطبية  اخلدمات  اأف�شل  لتوفر  ال�شعي  دائمة  دبي  بلدية 
اأهمية  اإىل  ودعييا   .. العالية  واجليييودة  العاملية  املعاير  ذات 
التقنيات احلديثة  الرائدة يف جمال  ال�شركات  التعاون مع 
لب  �ييشييرتمي  جييهيياز  اإن  واأ�ييشيياف  امل�شتمر.  التطور  ل�شمان 
خمترات  يف  نوعه  من  الأول  يعد  تكنولوجي  اأوتوماتيك 
الدولة ويبتميز ب�شهولة ا�شتخدامه وكفاءته ودقته العالية 
و�شيتم بوا�شطته ت�شغيل املخترات الطبية األيا . واأو�شح اأن 
ا�شتخدام اجلهاز �شي�شهم بدوره با�شتبدال الطريقة اليدوية 
التقليدية و التي يقوم فيها املوظف املخت�س باإجراء كافة 
اإىل طريقة حديثة  يدويا  وتوزيعها على اجلهاز  التحاليل 
تعتمد على تقنية الأمينو كم�شرتي والت�شغيل الآيل للجهاز 

يف غ�شون دقائق معدودة.

•• برلني-وام:

لدى  الييدوليية  �شفر  اجلنيبي  مييبييارك  جمعة  �شعادة  قييام 
يف  بال�شرطان  امل�شابني  الأطييفييال  لق�شم  بييزيييارة  املييانيييييا 
اليوم  بالتزامن مع  ال�شارتية يف برلني وذلك  م�شت�شفى 

العاملي ملكافحة اأمرا�س ال�شرطان.
ومتنى اجلنيبي لاأطفال امل�شابني ال�شفاء واخلر وقدم 
لهم الهدايا واأثنى على جهود العاملني بامل�شت�شفى وعر 

عن تقديره الكبر لهم.
الييزيييارة جيياءت تعبرا عيين �شعور  اأن هييذه  واأكيييد �شعادته 
اإن�شاين وموؤازرة ت�شامنية مع الأطفال امل�شابني وذويهم 
�شعب  ليييدى  الأ�ييشيييييليية  والييقيييييم  للتقاليد  اإنييعييكييا�ييس  وهيييي 
الإمييارات التي عززها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اليي�ييشييمييو ال�شيخ  نييهيييييان و�ييشييار عييلييى طييريييقييه �ييشيياحييب  اآل 
الييدوليية حفظه اهلل.  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة 
امل�شت�شفى  الدولة لدى و�شوله  �شفر  اإ�شتقبال  وكان يف 

الدكتورة اجنيليكا ايكارت رئي�شة ق�شم طب الأورام وزرع 
النخاع التي قدت �شرحا حول عمل الق�شم وطرق العاج 
بالزيارة  و�شعادتها  �شكرها  عن  واأعييربييت  فيه..  املعتمدة 
وهذه اللفتة الإن�شانية من قبل �شفارة الإمارات العربية 

املتحدة.
امل�شت�شفى  رغبة  عن  ايكارت  اجنيليكا  الدكتورة  وعييرت 
يف التعاون مع الإمارات العربية املتحدة خا�شة يف جمال 

مكافحة اأمرا�س ال�شرطان.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وفد بعثة التنقيب الأثرية الإ�سبانية

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

قام اأم�س وفد من �شباط مركز �شرطة املعمورة بقيادة 
ال�شرطة  فيييرع  مييدييير  ال�شحي  ح�شن  اهلل  عييبييد  الييرائييد 
فرع  مييدييير  ال�شلحدي  را�ييشييد  علي  والييرائييد  املجتمعية 
احلرا�شات بزيارة الرائد متقاعد علي حممد الدبدوب، 
يف امل�شت�شفى وذلك لاطمئنان على حالته ال�شحية يف 

اأعقاب الوعكة ال�شحية الطارئة .

الروابط  توثيق  و  التوا�شل  اإطييار  الزيارة �شمن  وتاأتي 
الإنيي�ييشييانييييية و الييتييعيياونييييية بييني الييقيييييادة الييعيياميية ل�شرطة 
راأ�س اخليمة و بني موظفيها، و انطاقاً من الهتمام 
اإ�شرتاتيجية  وفق  الجتماعية  و  الإن�شانية  باجلوانب 
التي تعمل على ت�شجيع منت�شبيها من  وزارة الداخلية 

اأفراد ال�شرطة على التعاون و الإن�شانية فيما بينهم .
راأ�س  �شرطة  �شباط  جميع  حتيييييات  معه  الييوفييد  ونييقييل 

اخليمة، متمنني لزميلهم ال�شفاء العاجل وموفور .

وفد �سرطة املعمورة يعود �سابطا متقاعدا يف امل�ست�سفى 

طالب مبدر�سة الوحدة اخلا�سة يزورون دائرة املالية املركزية بال�سارقة 
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جمل�س اأبوظبي للتعليم ينظم دورة تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف لعبة الكلمات العاملية �سكرابل 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني الحتادي اأن برملان املدار�س 
ميثل مرحلة مهمة ونقلة نوعية يف حياة اأبنائنا وبناتنا الطلبة.

جاء ذلك يف كلمة ملعاليه لدى افتتاحه ومعايل حميد حممد القطامي وزير 
الرتبية والتعليم ام�س مبقر املجل�س باأبوظبي الف�شل الت�شريعي الأول لرملان 
اأع�شاء  الييدوليية  مييدار�ييس  خمتلف  ميين  وطالبة  طالبا   54 مب�شاركة  املييدار�ييس 

الرملان.
الدكتور  ومعايل  الحتييادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  من  عدد  الفتتاح  ح�شر 
�شعيد  الدكتور  و�شعادة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  عييام  مدير  اخلييلي  مغر 

حممد الغفلي وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي.
ومت تاوة القرار رقم 3 ل�شنة 2014م املوقع من قبل معايل رئي�س املجل�س 
بييرملييان املدار�س  الييرتبييييية والتعليم لييدعييوة  الييوطيينييي الحتييييادي ومييعييايل وزيييير 

لانعقاد يف ف�شله الت�شريعي الأول يوم الأربعاء املوافق 5 فراير.
وقال معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س يف كلمته يطيب يل بداية اأن اأرحب 
الأول  الت�شريعي  الف�شل  بافتتاح  الطلبة  اأبنائي وبناتي  اأهنئ  واأن  بكم جميعا 

لرملان املدار�س يف املجل�س الوطني الحتادي.
واأ�شاف اإنه ملن ح�شن الطالع اأن يتزامن ذلك مع قرب احتفال املجل�س الوطني 
الآباء  ومنهج  لروؤية  جت�شيدا  لإن�شائه  والأربعني  الثانية  بالذكرى  الحتييادي 
املوؤ�ش�شني املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه حكام 
الإمارات يرحمهم اهلل بتكري�س مبداأ ال�شورى يف حياتنا الوطنية وجاء اإعان 
“حفظه اهلل”  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
التمكني يف  اإىل مرحلة  التاأ�شي�س  الإميييارات من مرحلة  بانتقال   2005 عام 
اإطار الهدف الأعلى لقيادتنا الر�شيدة وهو تعزيز امل�شاركة الفاعلة للمواطنني 
يف ال�شاأن العام وتعميقها �شمن روؤية وا�شحة ت�شب يف م�شلحة ا�شتقرار الوطن 

وتنميته وتقدمه وازدهاره.
واأكد معاليه اأن الإجناز الأكر والأعظم الذي تفخر به دولة الإمارات العربية 
رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  املتحدة كما عر عنه �شاحب 
وتاأهيله ليحتل مكانه  واإعييداده  الإمييارات  اإن�شان  بناء  الدولة يحفظه اهلل هو 

املرموق وي�شهم يف بناء وحماية وطنه.
دور  باأهمية  واإميانها  لقيادتنا احلكيمة  الروؤية  معاليه ومن وحي هذه  وقال 
الدولة احلديثة يف  بناء  الفاعلة يف  اللبنة  يكون  باأن  امل�شتقبل  النا�شئة وجيل 
خمتلف جمالت احلياة جاء برملان املدار�س الذي ن�شهد اليوم انطاق م�شرته 
الذكرى  مبنا�شبة  الحتييادي  الوطني  املجل�س  من  مببادرة  الواقع  اأر�ييس  على 
ووزارة  املجل�س  بييني  بالتعاون  املخل�شة  للجهود  وثييمييرة  لتاأ�شي�شه  الأربييعييني 
الرتبية والتعليم لإعداد جيل الغد من اأبناء وبنات الإمارات قادر على ممار�شة 
دوره املجتمعي باإيجابية وكفاءة وتنمية وعيه ال�شيا�شي للم�شاركة الفاعلة يف 
وبرنامج  الدولة  روؤييية  ويف  لها  امل�شاحبة  والتحولت  والبناء  التنمية  عملية 

التمكني ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل.
واأ�يييشييياف وخييا�ييشيية لييهييذا الييتييعيياون املييثييميير حتييولييت هيييذه امليييبيييادرة اليييرائيييدة اإىل 
الولء  قيم  لتعزيز  املهمة  امل�شارات  لأحييد  ملمو�س  واقييع  اليوم من  ن�شهده  ما 
برملاين  منر  عيير  املييدار�ييس  طلبة  وبناتنا  اأبنائنا  لييدى  وامل�شاركة  والنييتييميياء 

بلورة  مت  حيث  املييعييا�ييشييرة  احلييييياة  وواقيييع  التمكني  مرحلة  متطلبات  ملييحيياكيياة 
تاأ�شي�شه عر قراءة متمعنة  املنوط به و�شوابط  املدار�س والييدور  مهام برملان 
للدور املاأمول منه والغايات التي قام من اأجلها �شيما يف تنمية الوعي بالهوية 
الوطنية وتعزيز احل�س الوطني لدى طلبة املدار�س وتوطيد الثقافة الرملانية 
من خال تعزيز التوا�شل بني املجل�س الوطني الحتادي والأجيال ال�شاعدة 
لإك�شابهم املعارف الرملانية الازمة عن املجل�س واخت�شا�شاته ودوره ون�شاطه 
وقييال معايل  والنماء.  البناء  الفاعلة يف م�شرة  امل�شاركة  دورهييم يف  يعزز  مبا 
رئي�س املجل�س اأنتهز هذه املنا�شبة لأتوجه بجزيل ال�شكر والتقدير ملعايل حميد 
حممد القطامي وزير الرتبية والتعليم والأ�شرة الرتبوية و اللجنة التي كلفت 
مبتابعة اإجناز م�شروع برملان املدار�س على جهودها املثابرة وتعاونها ومتابعتها 
الوطني  املجل�س  حر�س  يعك�س  الييذي  الوطني  امل�شروع  هييذا  لتنفيذ  امل�شتمرة 
الحتادي ووزارة الرتبية والتعليم على تعزيز التعاون والتوا�شل بني خمتلف 
موؤ�ش�شات املجتمع لتعزيز ثقافة امل�شاركة ومقومات احلياة الرملانية يف وطننا 

العزيز.
املجل�س  الييذي يحت�شن  املييدار�ييس  بييرملييان  بيياأن  ثقة  واأ�ييشيياف معاليه نحن على 
الوطني الحتادي اأن�شطته وفعالياته التي يبا�شرها اليوم ميثل مرحلة مهمة 
ونقلة نوعية يف حياة اأبنائنا وبناتنا الطلبة والبيئة املنا�شبة للم�شاركة البناءة 
للتعبر عن  واملجتمع ومنرا  الوطن  امل�شوؤولية جتاه  وتعزيز دورهم وحتمل 
والطالبة  للطالب  يرمز  مييا  ويعك�س  واحتياجاتهم  وروؤيييتييهييم  الطلبة  اأفييكييار 
يف  الفاعلة  وامل�شاهمة  املجتمعي  دورهما  ممار�شة  يف  الإيجابية  وم�شاركتهما 

حتمل امل�شوؤولية«.
موؤ�ش�شاتنا  وخمتلف  املجتمع  اهتمام  حمط  الييواعييدة  التجربة  هييذه  اأن  واأكييد 
تتولها  اإداريييية  عامة  اأمييانيية  من  وخمل�شة  مثابرة  برعاية  وحتظى  الوطنية 
العامة  الأمييانيية  تتولها  فنية  اأخيييرى  عامة  واأمييانيية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
باآلية عمل  املتعلق  الفني  الوطني الحتادي لاإ�شراف على اجلانب  للمجل�س 
الرملان ولئحة عمله واجتماعاته وتطبيق خمتلف الأدوات الرملانية لإجناز 
اأعماله واإعداد املواد العلمية الازمة لها وغرها من املتطلبات الفنية لعمل 

الرملان.
اأع�شاء الرملان  اأبنائي وبناتي الطلبة واإىل  اأتوجه اإىل  اأن  وقال ل بد يل هنا 
لكل  طاقاتكم  لتوجيه  الوطني  وبوعيكم  بكم  وثقتنا  اعتزازنا  على  للتاأكيد 
برملان  م�شرة  اإثييراء  على  وبحر�شكم  العزيز  ولوطننا  للمجتمع  خر  هو  ما 
املدار�س وحتقيق اأهدافه املن�شودة باإذن اهلل وختاما ل ي�شعني واأنتم تبا�شرون 
اليوم عقد اجلل�شة الأوىل الإجرائية لإجناز ما هو مدرج من بنود على جدول 
اأعمالها اإل اأن اأمتنى لرملان املدار�س م�شرة موفقة ولكم كل التوفيق والنجاح 
العزيز يف ظل رعاية ودعم راعي  تاأدية مهامكم وخدمة جمتمعنا ووطننا  يف 
م�شرة التمكني �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل  واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.
من جانبه قال معايل وزير الرتبية والتعليم يف كلمة له يطيب يل بداية اأن 
اأوىل جل�شات برملان املدار�س  اأرحب بكم جميعا يف هذا اليوم الذي ي�شهد بدء 
اإليها  ي�شبقهم  مل  الطلبة  وبناتنا  اأبنائنا  حياة  يف  مهمة  مرحلة  ببدء  اإيييذانييا 
اأحد يف املنطقة مرحلة ت�شتهدف �شقل �شخ�شياتهم وتنمية قدراتهم ووعيهم 
ال�شيا�شي وح�شهم الوطني للم�شاركة الفاعلة يف حتقيق روؤية الإمارات 2021 

والإ�شهام باإيجابية يف م�شرة التمكني والزدهار التي ترعاها قيادتنا الر�شيدة 
ثقافتهم  تعمق  التي  املو�شوعية  واملناق�شة  البناء  احلييوار  اأ�شاليب  خييال  من 
اأداء دورهم وم�شوؤولياتهم الجتماعية بكفاءة  بالعمل الرملاين ومتكنهم من 
وهي اأهداف بالغة الأهمية تاأ�ش�شت عليها �شراكة ا�شرتاتيجية من نوع جديد 

بني املجل�س الوطني الحتادي ووزارة الرتبية والتعليم.
املر  اأحييمييد  ومييعييايل حممد  الحتييييادي  الييوطيينييي  للمجل�س  �شكره  عيين  واأعييييرب 
امل�شبوقة  املبادرة غر  ال�شخ�شي بهذه  اهتمامه  له  الذي نقدر  املجل�س  رئي�س 
املجل�س وتوجهه احل�شاري وحر�شه  التي جت�شد روؤى  املدار�س  مبادرة برملان 
اأف�شل وحياة  مل�شتقبل  وتاأهيلهم  وبناتنا  اأبنائنا  اإعييداد  الرتقاء مب�شتوى  على 
مزدهرة يرعاها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل واأخوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اأ�شحاب ال�شمو  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما 

حكام الإمارات.
التي  اجلهود  فا�شلة يف  تعد خطوة  واأهدافه  املدر�شي  الرملان  فكرة  اأن  واأكييد 
مهاراتهم  و�شقل  الطلبة  �شخ�شية  لبناء  والتعليم  الييرتبييييية  وزارة  تبذلها 
النبيلة  القيم  دولتهم لديهم وغر�س  الوعي مبكانة  وقدراتهم ورفع م�شتوى 
يف نفو�شهم.. ول �شك يف اأن احت�شان املجل�س الوطني الحتادي للرملان ي�شع 
الطلبة اأمام م�شوؤوليات كبرة عليهم اأن يكونوا اأكر ا�شتعدادا لتحملها كما اأن 
عليهم التاأ�شي بتوجيهات قيادتنا احلكيمة وما يت�شم به جمتمع الإمارات من 
تقاليد عريقة واأ�شول وح�شارة واأن ي�شعوا اإىل ترجمة ما نهلوا منه من �شرة 
الآباء املوؤ�ش�شني وما تعلموه واكت�شبوه من علوم ومعارف من اأجل اإجناح هذه 

التجربة واإ�شافة اإجناز مهم مل�شتقبلهم .
الرامية  الرتبية  وزارة  توجهات  مع  تتوافق  املييدار�ييس  برملان  مبادرة  اإن  وقييال 
ال�شخ�شية  بقدراتهم  واثقني  متكاملة  �شخ�شيات  ذوي  اإماراتيني  تن�شئة  اإىل 
روؤية  اأكييدت عليه  الييذي  الأميير  الن�شج وهو  ال�شتعداد ملرحلة  اأمت  وم�شتعدين 
الإمارات 2021 على وجه التحديد وما تعمل الوزارة على حتقيقه من خال 
النبيلة  القيم  وتعزز  واملييعييارف  بالعلوم  الطلبة  ت�شلح  التي  الدرا�شية  املناهج 
املناطق  تنفذها  التي  والرامج  والفعاليات  الأن�شطة  جانب  اإىل  نفو�شهم  يف 
م�شاعره  وتنمية  جمتمعه  بق�شايا  الطالب  ربط  بهدف  واملييدار�ييس  التعليمية 

واأن  اأهييدافييهييا  املييبييادرة  حتقق  بيياأن  ثقة  على  الرتبية  وزارة  اأن  واأكيييد  الوطنية. 
وتن�شده  الحتييادي  الوطني  املجل�س  ياأمله  الييذي  النحو  على  الرملان  مي�شي 
لنظرتهم  ومرتجما  الطلبة  احتياجات  عيين  للتعبر  ميينييرا  ليكون  الييييوزارة 
اأي�شا من�شة مهمة لإطاق  يكون  واأن  مل�شتقبلهم وم�شتقبل وطنهم  وروؤيتهم 

اإبداعاتهم واأفكارهم املبتكرة.
وقال اأجدد �شكري وتقدير وزارة الرتبية ملجل�شنا الوطني ورئي�شه معايل الأخ 
ي�شوغون  الذين  الكرام  واأع�شائه  املجل�س  على  القائمني  وجميع  املر  حممد 
بح�س وطني رفيع �شفحات م�شيئة يف تاريخ املمار�شة ال�شيا�شية للدولة.. كما 
الفر�شة  هييذه  ل�شتثمار  الطلبة  وبناتي  اأبنائي  واأدعييو  احل�شور  جميع  اأ�شكر 
ق�شايا  من  وطنهم  وي�شغل  ي�شغلهم  ما  كل  نحو  باإيجابية  التفاعل  يف  املهمة 

وطموحات.
واألقى الطالب خالد م�شعد ال�شباحي كلمة اأكر الأع�شاء �شنا يف برملان املدار�س 
قال فيها : يطيب يل اأن اأرحب بكم يف م�شتهل افتتاح الف�شل الت�شريعي الأول 
ن�شتطيع من خالها  فاعلة  الذي ميثل جتربة  امل�شروع  املدار�س هذا  لرملان 
املدر�شية  وم�شكاتنا  ق�شايانا  عيين  العلني  التعبر  يف  احلقيقية  امليي�ييشيياركيية 
واملجتمعية مبنتهى احلرية وال�شفافية وكذلك ت�شجيعنا على البحث واإيجاد 
اأن ي�شهم يف  احللول الازمة لتلك الق�شايا وامل�شكات وهذا النهج من �شاأنه 
وجمتمعنا  ووطننا  مدار�شنا  جتاه  م�شوؤولياتنا  بتحمل  لدينا  ال�شعور  تعميق 
ب�شكل وا�شح وجلي. واأ�شاف اإننا اليوم ب�شدد الإعان عن مياد هذا الرملان 
الذي ناأمل اأن ن�شارك فيه بكل اإيجابية من خال ما اكت�شبناه من مهارات يف 
ا�شتخدام الأدوات الرملانية املتاحة لنا هذه الأدوات �شتمكننا من عر�س اأفكارنا 
ومناق�شتها مع �شانعي القرار حول جممل التحديات التي تواجهنا يف ق�شايا 
التعليم وال�شحة والثقافة والإعام والبيئة وال�شباب والريا�شة وغرها الأمر 
الذي �شيزيد من ثقتنا باأنف�شنا وتعزيز ثقافة القانون لدينا كاأجيال �شاعدة 
بالإ�شافة اإىل �شقل �شخ�شياتنا واإتاحة الفر�شة لروز قيادات طابية فاعلة 
يف امل�شتقبل. واختتم كلمته قائا : ن�شاأل املوىل عز وجل اأن ياأتي هذا امل�شروع 
بثماره املرجوة منه واأن نوؤدي دورنا فيه باأمانة واإخا�س وتفان خدمة لوطننا 
اأع�شاء برملان املدار�س �شورة تذكارية  الغايل. ويف ختام حفل الفتتاح التقط 

مع معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي ومعايل وزير الرتبية والتعليم .

•• اأبوظبي-وام:

عقد برملان املدار�س جل�شته الأوىل من 
ام�س مبقر  الأول  الت�شريعي  الف�شل 
باأبوظبي  الحتييادي  الوطني  املجل�س 
ووافق خالها على م�شروع الائحة 
ونائبي  الرئي�س  وانتخب  الداخلية 
و�شكل جلانه.  املكتب  الرئي�س وهيئة 
رئي�س  العامري  �شعود  عبداهلل  واأكييد 
برملان املدار�س اأهمية هذا الرملان يف 
العمل  ممار�شة  من  اأع�شائه  متكني 
بني  احلييوار  ثقافة  وتعزيز  الرملاين 
الرملان وامليدان الرتبوي وامل�شوؤولني 
بيياأن تكون  اأمله  يف الدولة معربا عن 
هذه التجربة مثمرة حتقق الأهداف 
يتم  واأن  كامل  ب�شكل  منها  املن�شودة 

التعامل معها باأهمية.
فوزه  بعد  كلمته  يف  الييعييامييري  وقيييال 
ي�شرنا  الييييرملييييان:  رئييييي�ييس  مبيينيي�ييشييب 
ال�شكر  اآييييات  اأ�شمى  نرفع  اأن  جميعا 
اأحمد  حممد  مييعييايل  اإىل  والييعييرفييان 
املر رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 
ومعايل حميد حممد القطامي وزير 
الأخيييييوات  واإىل  والييتييعييليييييم  الييرتبييييية 
اللجنتني  اأع�شاء  الأفا�شل  والأخييوة 
برملان  م�شروع  بتنفيذ  قامتا  اللتني 
املدار�س من الأمانة العامة للمجل�س 

الرتبية  ووزارة  الحتييييادي  الييوطيينييي 
الكبرة  جيييهيييودهيييم  عييلييى  والييتييعييليييييم 
املييبييذوليية لإجنييياح هييذا امليي�ييشييروع الذي 
برملان  اأع�شاء  نحن  ميكننا  اأن  ناأمل 
املدار�س من ممار�شة العمل الرملاين 
احلوار  ثقافة  وتعزيز  �شحيح  ب�شكل 
بييييينيينييا وبييييني امليييييييييدان الييييرتبييييوي من 
جييهيية واملييي�يييشيييوؤوليييني يف الييييدوليييية من 
جيييهييية اأخيييييييييرى. واأ�يييييشييييياف “ اأتيييقيييدم 
الييثييقيية الغالية  اليي�ييشييكيير عييلييى  بييجييزيييل 
رئا�شة  لتويل  اإياها  اأوليتموين  التي 
الت�شريعي  ف�شله  يف  املييدار�ييس  برملان 
عند  اأكييييييون  بييييياأن  واأعييياهيييدكيييم  الأول 
الطاقات  اأقيي�ييشييى  بييياذل  ظنكم  ح�شن 
تطلعاتكم  لييتييحييقيييييق  والإميييكيييانيييييييات 
والآميييال  التطلعات  هييذه  واآمييالييكييم.. 
رغيييبيييات زمائكم  مييين  نييبييعييت  اليييتيييي 
باأن  الييرتبييوي  امليييييدان  وزمياتكم يف 
جتربة  املييدار�ييس  برملان  جتربة  تكون 
املن�شودة  الأهييييييييداف  حتييقييق  مييثييمييرة 
يتعامل  واأن  كييياميييل  بيي�ييشييكييل  ميينييهييا 
ويح�شنوا  باأهمية  امليي�ييشييوؤولييون  معها 
من  الطلبة  ميكنوا  واأن  ا�شتثمارها 
وحل  مناق�شة  يف  احلقيقية  امل�شاركة 
م�شكاتهم الطابية لكونهم الأقدر 
يواجههم  عييمييا  بييالييتييعييبيير  والأوىل 
الدرا�شية  مييراحييلييهييم  يف  عييقييبييات  ميين 

املختلفة. واختتم كلمته قائا وفقكم 
اهلل ملا فيه خر وطننا وجعلنا جميعا 
وعقد  خلدمته”.  خمل�شني  جيينييودا 
برملان املدار�س جل�شته الأوىل برئا�شة 
خالد م�شعد ال�شباحي اأكر الأع�شاء 
وطالبة  طييالييبييا    50 مبيي�ييشيياركيية  �شنا 
اأع�شاء الرملان من خمتلف مدار�س 
اأع�شاء برملان املدار�س  الدولة. واأدى 
ما  عييلييى  ين�س  اليييذي  اليييرمليييان  ق�شم 
اأكون  اأن  العظيم  بييياهلل  اأقيي�ييشييم  يييلييي: 
العربية  الإميييييييارات  ليييدولييية  خمييليي�ييشييا 
املييتييحييدة ورئييييي�ييشييهييا وحييكييام الإمييييارات 
واأن اأوؤدي عملي يف الرملان باإخا�س 
اأحكام  احييييرتم  واأن  و�ييشييدق  واأميييانييية 
برملان  اأع�شاء  ووافييق  الائحة.  هذه 
برملان  لئييحيية  م�شروع  على  املييدار�ييس 
133 مادة  تتكون من  التي  املدرا�س 
بعد اأن �شوت على مواده التي تنظم 
عمل برملان املدار�س من خال خم�شة 
واأحكام  الييتييعييريييفييات  تت�شمن  اأبييييواب 
الرملان  واأجيييهيييزة  الييرملييان  ع�شوية 
اجلل�شات  وتيينييظيييييم  واخييتيي�ييشييا�ييشيياتييه 

وجل�شة ال�شرف ال�شنوية للرملان.
بعد ذلك جرى انتخاب رئي�س برملان 
هم:  اأع�شاء  �شبعة  وتر�شح  املييدار�ييس 
�شعود  وعبداهلل  ال�شحي  علي  عائ�شة 
امل�شافري  هييييزمي  ومييياييييد  اليييعييياميييري 

البلو�شي  حميييميييد  جيييا�يييشيييم  واأحييييمييييد 
وعبداهلل  �شطاف  وعبدالعزيز حميد 
م�شبح �شيف وعلي را�شد علي را�شد. 
اأعلى  الأوىل ح�شل على  ويف اجلولة 
الأ�شوات من بني 50 �شوتا عبداهلل 
�ييشييوتييا ومايد   21 الييعييامييري  �ييشييعييود 
12 �ييشييوتييا ولعدم  امليي�ييشييافييري  هيييزمي 
اإجيييييراء جولة  حيي�ييشييول الأغييلييبييييية مت 
ثانية. وفاز يف اجلولة الثانية عبداهلل 
�شعود العامري رئ�شا لرملان املدار�س 
ح�شل  فيما  �شوتا   32 على  وح�شل 
�شوتا.   17 عييلييى  امليي�ييشييافييري  مييياييييد 
الائحة  ميين   ”16“ املييييادة  وتيينيي�ييس 
لييرملييان امليييدار�يييس عييلييى مييا يييلييي :يتم 
انتخاب رئي�س الرملان من املر�شحني 

للمقعد يف اأول جل�شة للرملان.
اأكر  هييذه اجلل�شة  اأعييمييال  ويييرتاأ�ييس 
�شريا  انتخابه  ويكون  �شنا..  الطلبة 
للحا�شرين..  املطلقة  وبييالأغييلييبييييية 
املرة  الأغييلييبييييية يف  تييتييحييقييق  فييييياإذا مل 
الثنني  بييني  النتخاب  اأعيييييد  الأوىل 
احليييا�يييشيييليييني عيييليييى اأكيييييير الأ�ييييشييييوات 
وميكن لع�شو ثالث اأن يدخل الإعادة 
اإذا ت�شاوى معهما يف الأ�شوات ويفوز 
بالأغلبية  احليياليية  هيييذه  يف  الييرئييييي�ييس 
اأكر عدد  اأي احلا�شل على  الن�شبية 

من الأ�شوات.

الرملان  رئييييي�ييس   15 لييلييمييادة  ووفييقييا 
هو الذي ميثله و يتكلم با�شمه وفقا 
كرامة  ويحافظ على  الرملان  لإرادة 
جل�شاته  وييييراأ�يييس  اليييرمليييان  اأعيي�ييشيياء 
ويدير  انتهائها..  ويعلن  ويفتتحها 
لطالب  الييكييام  يف  وييييياأذن  املناق�شات 
التزام  اإىل  املييتييكييلييم  وييييوجيييه  الييكييلييميية 
حييدود املييو�ييشييوع عند الييلييزوم ويتوىل 
التي  اللجان  رئا�شة  الييرملييان  رئي�س 
ي�شرتك يف  اأن  وللرئي�س  يح�شرها.. 
على  معرو�شة  م�شاألة  اأيييية  مناق�شة 
يتخلى عن  الرملان ويف هذه احلالة 
مقعد  اإىل  يعود  ول  اجلل�شة  رئا�شة 
الييرئييا�ييشيية حييتييى تيينييتييهييي امليينيياقيي�ييشيية يف 

املو�شوع املعرو�س.
بييعييد ذلييييك تيييراأ�يييس اجلييليي�ييشيية عبداهلل 
�شعود العامري رئي�س برملان املدرا�س 
لرئي�س  الأول  اليينييائييب  انييتييخيياب  ومت 
املن�شب  بيييهيييذا  فييييياز  حيييييييث  الييييرملييييان 
�ييشييذى عييميير الييهييا�ييشييمييي بييعييد جولتي 
انتخاب وقرعة. ففي اجلولة الأوىل 
اأحمد  ح�شل  الأول  النائب  لنتخاب 
9 اأ�شوات فيما  جا�شم البلو�شي على 
الييهييا�ييشييمييي على  عييميير  �ييشييذى  ح�شلت 
13 �شوتا ويف اجلولة الثانية ح�شل 
كل مهما على اأ�شوات بالت�شاوي لكل 
اإجييراء قرعة  24 �شوتا. ومت  منهما 

ال�شمني  كييتييابيية  مت  بييحيييييث  بييييينييهييمييا 
املر�شح  اخييتيييييار  يف ورقييية واحيييدة ومت 
اأحد  قبل  ميين  الأول  النائب  ملن�شب 
بالقرعة  وفيييييازت  اليييرمليييان  اأعييي�يييشييياء 
ملن�شب  وتقدم  الها�شمي.  عمر  �شذى 
النائب الثاين لرئي�س برملان املدار�س 
يف  ح�شل  حيث  وع�شوة  ع�شوا   20
النقبي  بييدر  من�شور  الأوىل  اجلييوليية 
اأحمد  وفييياطيييمييية  اأ�يييييشيييييوات   7 عيييليييى 
وعائ�شة  اأ�يييشيييوات   6 عييلييى  الييرميييييثييي 
عييلييي اليي�ييشييحييي عييلييى 6 اأ�يييشيييوات. ويف 
النقبي  من�شور  فيياز  الثانية  اجلولة 

بهذا املن�شب وح�شل على 21 �شوتا 
ال�شحي  عييلييي  عييائيي�ييشيية  ح�شلت  فيييييمييا 
اأحمد  وفييياطيييمييية  �يييشيييوتيييا   14 عيييليييى 
واعترت  اأ�شوات   12 على  الرميثي 
ثاثة اأ�شوات باطلة. بعد ذلك جرى 
فاز  حيث  للرملان  مراقبني  انتخاب 
على  وح�شل  ال�شباحي  م�شعد  خالد 
11 �شوتا وعبداهلل القايدي وح�شل 
على 15 �شوتا. و�شكل اأع�شاء برملان 
املدار�س اللجان وفقا للمادة 24  من 
على  تن�س  التي  الداخلية  الائحة 
النوعية  اللجان  بالرملان  ي�شكل  اأن 

الرتبية  جليينيية  اليييتيييالييييييية:  اليييدائيييمييية 
العلمي  الييبييحييث  وجلييينييية  والييتييعييليييييم 
والت�شال  والإعيييام  الثقافة  وجلنة 
البيئة  الييقييانييونييييية وجليينيية  والييلييجيينيية 
ال�شباب  وجلنة  امل�شتدامة  والتنمية 
ال�شيا�شية  ال�شوؤون  والريا�شة وجلنة 
والعاقات اخلارجية وجلنة ال�شئون 
اليي�ييشييحييييية واليي�ييشييكييان. وليييليييرمليييان اأن 
ي�شكل جلانا دائمة اأخرى اأو موؤقتة اأو 
خا�شة اأو م�شرتكة اأو ميدانية ح�شب 
اأحكاما  ي�شع  اأن  ولييه  العمل  حيياجيية 

خا�شة لعمل هذه اللجان.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شاهم موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية يف دعم فريق من املهند�شني والعلماء 
الواعدين من كليات التقنية العليا يف الروي�س يف مناف�شتهم مع نظرائهم من 
املبتكرين عر القارة الآ�شيوية لبناء مركبة فائقة التوفر يف ا�شتهاك الطاقة 
 9 6 اإىل  للمناف�شة يف ماراثون �شيل البيئي يف العا�شمة الفلبينية مانيا من 
1939 لإلييهييام وت�شجيع  الييعييام  بييداأ حتييدي ال�شوبر- ميل يف  فييراييير اجلييياري. 
الإبداع لدى الطاب وتطوير التكنولوجيا امل�شتقبلية التي �شتلعب دورا اأ�شا�شيا 
يف حت�شني كفاءة الوقود واأداء املوا�شات. ويتحدى املاراثون امل�شاركني لت�شميم 
من  ممكنة  كمية  اأقييل  با�شتخدام  م�شافة  لأبييعييد  تنتقل  مركبة  واخييتييبييار  وبيينيياء 
الوقود ذلك بهدف امل�شاعدة يف تلبية الطاب املتزايد على الطاقة والتخفيف 

من انبعاثات ثاين اك�شيد الكربون يف امل�شتقبل.
وعمل فريق مكون من 17 طالبا يف الروي�س على و�شع اللم�شات الأخرة على 
امل�شابقة  قبل  الطاقة  ا�شتهاك  يف  التوفر  وفائقة  للبيئة  ال�شديقة  مركبتهم 
املهند�شي  لفريق  رعايتها  عيين  املوؤ�ش�شة  واأعلنت  اخلمي�س  غييدا  �شتنطلق  التي 
16 دوليية يف قارة  اآخيير من  اأكيير من الييف طالب  ال�شباب الييذي �شيتناف�س �شد 
اآ�شيا. وقال �شعادة املهند�س حممد ابراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 

املبتكرين  والتزام  حما�شة  اىل  حتتاج  �شناعة  كل  اإن  النووية  للطاقة  الإمييارات 
اأنواع التكنولوجيا  اأكر  ورواد الأعمال ال�شباب من اأجل تطوير وحت�شني حتى 
من  هو  والعلماء  املهند�شني  من  الييقييادم  اجليل  يف  وال�شتثمار  و�شامة  كفاءة 
اإن  واأ�شاف احلمادي  النووية.  للطاقة  الإمييارات  لنا يف موؤ�ش�شة  الأولويات  اأهم 
هوؤلء الطاب املوهوبني هم م�شتقبل �شناعتنا وجميع ال�شناعات التي تتطلب 
الريادية  الييروح  هييذه  ومثل  املتحدة  العربية  الإميييارات  يف  العالية  التكنولوجيا 
ونحن  املوؤ�ش�شة  يف  عنها  نبحث  التي  هي  والتعاون  املختلفة  التفكر  وطريقة 
ن�شع يف �شناعتنا الأولوية لل�شامة والنزاهة وال�شفافية والكفاءة وهي القيم 
التي تدفع عمل هذه املجموعة من املهند�شني ال�شباب الذين ندعمهم ونفتخر 
بهم ونتطلع الآن اىل م�شاهدة تقدمهم يف امل�شابقة ونتمنى لهم التوفيق ونحن 

متاأكدون من اأنهم �شيكونون م�شدر فخر للدولة.
ويهدف برنامج التدريب والتطوير رواد الطاقة التابع للموؤ�ش�شة منذ تاأ�شي�شه 
عام 2009 ل�شتقطاب اأف�شل الكفاءات والكوادر الوطنية والطاب املتفوقني 
وتوفر املنح الدرا�شية والفر�س الوظيفية لهم يف قطاع الطاقة النووية النا�شئ 
يف الدولة لين�شموا لحقا اإىل قطاع الطاقة النووية. وتوظف املوؤ�ش�شة يف الوقت 
الراهن اأكر من 500 موظف ولديها اأكر من 250 طالبا ملتحقا برامج 
ال�شركات  اأكر  2020 من بني  العام  بحلول  املوؤ�ش�شة  و�شتكون  الدرا�شية  املنح 

املوظفة يف الدولة بفريق مكون من اأكر من األفي موظف يعملون على توفر 
طاقة نووية اآمنة وفعالة و�شديقة للبيئة لدولة الإمارات. وا�شتغرق بناء املركبة 
العزيز  عبد  الفريق  قائد  باإ�شراف  اأ�شهر  ثاثة  فرتة  املوؤ�ش�شة  �شتدعمها  التي 
املهري خريج البكالوريو�س يف الهند�شة امليكاترونية وعلى الرغم من اأن هناك 
بع�س التحديات يف الت�شميم والبناء ال اأن عبد العزيز يعتقد اأن الفريق جاهز 
للمناف�شة �شد اأف�شل الفرق يف العامل الأ�شبوع املقبل. وقال عبد العزيز املهري 
اإنها لي�شت مناف�شة �شهلة ولقد واجهنا بع�س التحديات لأننا كنا ملتزمني بو�شع 
نظام ديناميكي ميكننا من ا�شتهاك اقل كمية من الوقود من دون اأن يوؤثر ذلك 
على ال�شرعة و�شمح وجود �شركاء لنا مثل موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية التي 
امل�شتوى ت�شعنا بني  التحديات وبناء مركبة عاملية  الفريق بتجاوز هذه  دعمت 
املر�شحني للفوز يف امل�شابقة ونحن نت�شارك مع موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية 
يف  ت�شاهم  عالية  كفاءة  ذات  مركبة  لتطوير  �شاق  ب�شكل  عملنا  ولقد  املبادئ  يف 
والتي  الأولية  النماذج  فئة  �شمن  الفريق  وي�شارك   . الطاقة  ا�شتهاك  توفر 
تركز على حتقيق  اأولييييية مب�شطة  خييال منيياذج  ميين  للم�شاركة  الييطيياب  تدعو 
املبتكرة مثل احلد  الت�شميم  الطاقة من خال عنا�شر  كفاءة  اأق�شى قدر من 
من ال�شحب. ومت جتميع املواد لبناء املركبة من جميع اأنحاء الدولة من بينها 
اأبوظبي ودبي وال�شارقة يف �شبيل تلبية متطلبات الت�شنيع العالية للفريق واأدت 

اجلهود اىل ت�شميم مميز ي�شم نظام تعليق خفيف الوزن يوؤمن الراحة والأداء 
مع ت�شميم داخلي واقعي يحتوي على اأجهزة قيا�س ولوحة قيادة. من جانبه قال 
نايل فاريل مدير كليات التقنية العليا يف الروي�س اإن هذه امل�شابقة فر�شة فريدة 
امل�شاريع �شمن م�شروع حقيقي  واإدارة  الهند�شة  لتطبيق مهاراتهم يف  للطاب 
ولقد كان من امللهم م�شاهدة الطاب يواجهون هذا التحدي الذي تعلموا فيه 
اأهمية العمل اجلماعي ومهارات التوا�شل الفعالة والأهم من ذلك فر�شة اختبار 
مهاراتهم على امل�شتوى الدويل ولقد حقق هذا الفريق الكثر وبغ�س النظر عن 
النتيجة يف الفلبني فاإنهم �شياأخذون الكثر من الإيجابيات من هذه التجربة 
اأبعد  مل�شافات  لل�شفر  بعدة حميياولت  اأيييام  عييدة  خييال  الفرق  و�شتقوم  الرائعة. 
مبعدل لرت واحد تقريبا من الوقود وذلك بعدد حمدد من الييدورات وب�شرعة 
الفائز يف كل  الفريق  الطاقة وحتديد  كفاءة  باحت�شاب  املنظمون  ويقوم  ثابتة. 
فئة وعن م�شدر من الطاقة .. و �شيتم توزيع جوائز خارج احللبة على اجنازات 
اأن  بالذكر  الفني. جدير  والبتكار  والت�شميم  والعمل اجلماعي  ال�شامة  مثل 
م�شابقة ال�شوبر- ميل كانت قد اأطلقت يف اآ�شيا يف العام 2010 وتطورت ب�شكل 
كبر منذ بدايتها لأول مرة يف خمترات �شركة �شل البحثية يف الوليات املتحدة 
الأمريكية على �شكل رهان ودي بني العلماء يف ال�شركة ملعرفة من ميكنه قطع 

م�شافات اأطول با�شتخدام لرت واحد من الوقود.  

املر: برملان املدار�س ميثل مرحلة مهمة ونقلة نوعية يف حياة اأبنائنا وبناتنا الطلبة

•• اأبوظبي -وام:

ملعلمي  تدريبية  دورة  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  املناهج  اإدارة  نظمت 
�شكرابل  العاملية  الكلمات  لعبة  يف  ال�شاد�س  ال�شف   - العربية  املناهج 
وا�شتثمارها كاأحد م�شادر التعلم وذلك �شمن جهود املجل�س املتوا�شلة 
 80 اليييدورة  ميين  ا�شتفاد  وتعلمها.  العربية  للغة  تعليم  تطوير  لدعم 
قوانينها  وتطبيق  وا�شرتاتيجياتها  اللعبة  مهارات  على  تدربوا  معلما 
متهيدا لتدريب الطلبة عليها بهدف تنمية مهاراتهم اللغوية والفكرية 
حمليا  اللعبة  يف  للتناف�س  وتاأهيلهم  لديهم  الدافعية  م�شتوى  وزيييادة 
مييدييير عام  الييدكييتييور مغير خمي�س اخلييلي  مييعييايل  واأو�ييشييح  وعييامليييييا. 
يتجاوز  العربية  باللغة  املجل�س  اهتمام  اأن  للتعليم  اأبييوظييبييي  جمل�س 
على  العربية  للغة  تنظر  اأرحيييب  اآفييياق  اإىل  وتعلم  تدري�س  مييادة  كونها 

اأن املجل�س  اأنها و�شيلة ات�شال وتوا�شل ومتعة وطريق اإىل املعرفة كما 
خمتلف  لي�شم  الكتاب  حييدود  يتجاوز  الييذي  املنهج  تطوير  اإىل  ينظر 
م�شادر التعلم خا�شة تلك التي اأثبتت جدواها عامليا يف حت�شني اكت�شاب 
املفردات وتنميتها وتطوير اأدوات التوا�شل. واأكد معاليه حر�س املجل�س 
على التعلم املتمركز حول الطالب الذي يقوم بنف�شه بالتعلم واكت�شاب 

املفردات والتحليل وكل هذا من خال اللعب والن�شغال يف التعلم.
اإدارة  املييزروعييي مييديييرة  الييدكييتييورة كييرمييية مطر  اأو�ييشييحييت  ميين جانبها 
املناهج اأن تنظيم هذه الدورة ياأتي �شمن حر�س املجل�س على التطبيق 
العام  ال�شاد�س  ال�شف  طلبة  على  عمم  الييذي  �شكرابل  مل�شروع  الناجح 
العام  جتريبي  ب�شكل  بييداأت  التي  للجهود  وا�شتكمال  اجليياري  الدرا�شي 
.. لفتة  اللغوية  املهارات  تنمية  اللعب يف  توظيف  املا�شي يف  الدار�شي 
اإىل اأن امل�شروع يهدف اإىل اإك�شاب الطالب مفردات لغوية كثرة ت�شهم يف 

حت�شني اأدائه الكتابي وال�شفوي ومتكنه من اكت�شاب مهارة بناء الكلمات 
ح�شب الن�شق اللغوي العربي ال�شليم. ويعتر �شكرابل اأحد امل�شاريع التي 
يقوم بتطبيقها ق�شم املناهج العربية يف جمل�س اأبوظبي للتعليم ويعنى 
وميثل  العربية  اللغة  يف  التدري�شية  املمار�شات  بتح�شني  اأ�شا�شي  ب�شكل 
تطبيقها جت�شيدا خلطة املجل�س الطموحة الرامية اإىل تنويع م�شادر 
التعلم ومواكبة الروؤى والتوجهات الرتبوية احلديثة التي تربط بني 
ق�شم  رئي�س  عبدالقادر احلمادي  علي  الدكتور  واأ�شار  والتعلم.  الإمتاع 
املتو�شط  املديني  على   - يهدف  اللعبة  تطبيق  اأن  اإىل  العربية  املناهج 
والبعيد اإىل تطوير املهارات القرائية للطالب فهما للن�شو�س وتذوقا 
لها ف�شا عن كونه يقوي ال�شلة بني الطالب ومنابع الف�شاحة قراآنا 
و�شعرا وينمي اعتزازه باللغة العربية .. لفتا اإىل اأن �شكرابل ا�شم لعبة 
تعليمية متميزة ت�شهم يف تنمية املخزون اللغوي للطالب يلعبها ما بني 

طالبني اإىل اأربعة طلبة وتقوم فكرتها على امتاك كل لعب جمموعة 
حمددة من الأحرف وحماولة ا�شتثمار تلك الأحرف يف تكوين كلمات 
املدار�س  زودت  وقييد  وقوانينها.  اللعبة  لقواعد  وفقا  عالية  نقاط  ذات 
بن�شخ من اللعبة التعليمية تتنا�شب مع اأعداد الطلبة وتقت�شي اخلطة 
تزامنا  الثانية  احللقة  طلبة  بقية  على  تطبيقه  للم�شروع  التو�شعية 
اأن م�شروع  بالذكر  املدر�شي اجلديد عليها. جدير  النموذج  مع تطبيق 
املا�شي  الدار�شي  العام  مييدار�ييس  �شت  يف  جتريبي  ب�شكل  طبق  �شكرابل 
�شاركوا  الذين  الطلبة  الكتابي جلل  الأداء  يف  نتائجه حت�شنا  واأظهرت 
يف اللعبة وانتظموا فيها مقارنة بزمائهم الذين مل ي�شاركوا فيها اأو 
ومنت  املعجمية  الييروة  من  الطلبة  ر�شيد  ارتفع  كما   .. ينتظموا  مل 
مهاراتهم فيما يتعلق بطرق اكت�شاب املفردات واأ�شبحوا اأكر اإقبال على 

املادة.

برملان املدار�س يعقد جل�سته الأوىل من الف�سل الت�سريعي الأول

الإمارات للطاقة النووية توؤكد التزامها بت�سجيع العلوم والهند�سة يف الدولة
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اأخبـار الإمـارات
وفد طبي �سعودي يطلع على جتربة هيئة ال�سحة يف دبي يف جمال رعاية امل�سنني

حم���دان ب���ن حمم���د ب���ن را�س���د ي�سه���د حف���ل تخري���ج اأكادميي���ة �سرط����ة دب����ي

جائزة متيز ...وفالك طيب تطلق مبادرة �سفري التميز

النعيمي يفتح بابه للقاء الفائزين �سهريا لال�ستماع ملقرتحاتهم وتبني م�سروعاتهم

•• دبي-وام:

مركز  زيييارتييه  خييال  ال�شعودية  العربية  اململكة  ميين  طبي  وفييد  اطييلييع 
الإمييارة يف جمال  ال�شحة يف  الأ�شرة يف دبي..على جتربة هيئة  ملتقى 
املجتمع.  يف  الفئة  لهذه  املركز  يقدمها  التي  واخلدمات  امل�شنني  رعاية 
التنفيذي  املدير  زرعيية  بن  الدكتور عبداهلل  �شعادة  الوفد كا من  �شم 
والدكتور  الإن�شانية  للخدمات  عبدالعزيز  بن  �شلطان  الأميير  ملدينة 
ها�شم بالبيد ا�شت�شاري طب امل�شنني وال�شيخوخة يف م�شت�شفى احلر�س 
الوطني يف الريا�س. وا�شتمع الوفد خال الزيارة اإىل �شرح تف�شيلي من 
اخلدمات  حول  الأ�شرة  ملتقى  مركز  مدير  ال�شويدي  �شلوى  الدكتورة 
يقدمها  التي  والجتماعية  والنف�شية  والتاأهيلية  والعاجية  الوقائية 

املركز لي 24  م�شنا مقيما يف املركز و 75  ممن يتلقون الرعاية ال�شحية 
النهارية. وا�شتعر�شت الدكتورة ال�شويدي التحديات التي تواجه رعاية 
ال�شرق الأو�شط واجلهود التي تقوم بها دولة الإمارات  امل�شنني يف دول 
تتما�شى  والتي  التحديات  هييذه  ملواجهة  خا�س  ب�شكل  ودبييي  عييام  ب�شكل 
الن�شطة  ال�شيخوخة  تعزيز  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  توجهات  مييع 
للم�شنني. واأ�شارت اىل اخلدمات املتميزة والجهزة احلديثة التي وفرتها 
هيئة ال�شحة لكبار ال�شن والتي تقوم بقيا�س العمر الوظيفي لاإن�شان 
12  موؤ�شرا حيويا يف اجل�شم كالقلب  40  �شنة من خييال   بعد عمر 
والكلى..وهو الأمر الذي ي�شهم يف حتديد مناطق ال�شعف والعمل على 
تقويتها وتاأهيليها وتن�شيطها. كما ا�شتمع الوفد اىل �شرح حول ت�شميم 
املركز واخلطط التطويرية واخلدمات التي يقدمها من خال العيادات 

خمتلف  مع  التعامل  وكيفية  العاجي  والنظام  وال�شيدلية  واملختر 
يقدمها  الييتييي  والنف�شية  الجييتييميياعييييية  واخليييدميييات  امليير�ييشييييية  احلييييالت 
غرفة  على  املركز  يف  جولته  خييال  الوفد  وتعرف  ال�شن.  لكبار  املركز 
ال�شرتخاء التي وفرتها الهيئة للم�شنني والتي تعد الأوىل من نوعها 
�شعفت  ممن  ال�شن  كبار  و�شع  على  تعتمد  حيث  الدولة  م�شتوى  على 
با�شتخدام  احلوا�س  ملختلف  بيئة حمفزة  الإدراكييييية يف  احلوا�س  لديهم 
تاأثرات الإ�شاءة والألوان والأ�شوات واملو�شيقى بهدف حت�شني حياتهم 
ال�شويدي  الدكتورة  ولفتت  اخلارجية.  للموؤثرات  ا�شتجابتهم  وزيييادة 
اأ�شكال  كافة  لتقدمي  بدبي  ال�شحة  هيئة  بها  تقوم  التي  اجلييهييود  اىل 
اإمييارة دبي  الييذي يعد الوحيد من نوعه يف  الدعم ملركز ملتقى ال�شرة 
من خال ال�شتمرار يف حت�شني وتطوير نوعية اخلدمات املقدمة لكبار 

ال�شن وتوفر احللول الآمنة التي ت�شهل التفاعل والتعامل اليومي مع 
اأثناء تلقيهم اخلدمات العاجية والتاأهيلية. وقالت الدكتورة  امل�شنني 
حوايل  ت�شل  الإميييارات  دوليية  يف  املواطنني  امل�شنني  ن�شبة  اإن  ال�شويدي 
خم�شة يف املائة ح�شب اح�شائيات عام 2012 ..وهي مر�شحة لارتفاع 
2050 ب�شبب  19  يف املائه عام  2032 واىل   11 يف املائه عام  اىل  
اأن  اىل  واأ�ييشييارت  املعي�شي.  امل�شتوى  وحت�شني  ال�شحية  الرعاية  تطور 
معدل متو�شط الأعمار للم�شنني كان  53  عاما قبل قيام الحتاد وهو 
ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على  الأعلى  يعد  حيث  عاما    76 ي�شل   الآن 
الأو�شط بعد دولة الكويت. واأ�شاد الوفد ال�شعودي بتجربة هيئة ال�شحة 
يف دبي يف جمال رعاية امل�شنني وامل�شتوى املتميز للخدمات املقدمة لهذه 

ال�شريحة من املجتمع. 

•• دبي-وام:
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
عييهييد دبي  مييكييتييوم ويل  اآل  را�يييشيييد  بييين 
احتفال اأكادميية �شرطة دبي بتخريج 
املر�شحني  دورات  ميين  جييديييدة  دورة 
اليي�ييشييبيياط مييين �ييشييبيياب اليييوطييين وعدد 
احلفل  و�شهد  ال�شقيقة.  اليييدول  ميين 
�شباح  الأكادميية  اأقيم يف مقر  الييذي 
حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  ام�س..�شمو 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و 
�شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد 
�شمو  و  الييقيييييوييين  اأم  عييهييد  املييعييا ويل 
اليي�ييشيييييخ حمييمييد بييين �ييشييعييود بييين �شقر 
و  اخليييييميية  راأ�ييييس  عييهييد  ويل  القا�شمي 
بن  حمييمييد  بيين  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
حممد  ميييعيييايل  و  مييكييتييوم  اآل  را�يييشيييد 
ديوان  عييام  مدير  ال�شيباين  اإبييراهيييييم 
معايل  و  دبيييي  حيياكييم  ال�شمو  �ييشيياحييب 
الييفييريييق �ييشيياحييي خييلييفييان متيييييم نائب 
رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي و 
اآل  �شعيد بن مكتوم بن جمعة  ال�شيخ 
مكتوم و �شعادة الفريق �شيف عبداهلل 
و  الييداخييلييييية  وزارة  وكيييييييل  اليي�ييشييعييفييار 
�شعادة ع�شام عي�شى احلميدان النائب 
الفريق حممد  �شعادة  و  دبي  العام يف 
عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع 

اأحمد  حممد  اللواء  و�شعادة  امل�شاعد 
القمزي اإىل جانب عدد من القيادات 
ال�شرطية والأمنية يف الدولة ويف عدد 
وروؤ�شاء  ال�شقيقة  العربية  الييدول  من 
الدولة  لييدى  الدبلوما�شية  البعثات 
اإلتقى  واأهيييل وذوي اخلييريييجييني.  كما 
الدراجات  فريق  دبييي  عهد  ويل  �شمو 
اأمن  لدارة  الييتييابييع  الن�شائي  اليينييارييية 

وحييميياييية امليينيي�ييشيياآت واليي�ييشييخيي�ييشيييييات يف 
القيادة العامة ل�شرطة دبي .. وهناأهن 
�شموه على اإجتيازهن الدورة التدريبية 
وح�شولهن  اأ�شهر  �شتة  ا�شتمرت  التي 
الدراجة وتاأهيلهن  على رخ�شة قيادة 
واملرافقة  احلييميياييية  بيييدورييييات  للقيام 

المنية لل�شخ�شيات.
اخلم�س  الوطن  بنات  �شموه  وخاطب 

اأتيييييين مبعث  عييي�يييشيييرة �ييشييرطييييية قيييائيييا 
وذويكن  ولأ�ييشييركيين  لنا  واعييتييزاز  فخر 
وجمييتييمييعييكيين لأنييييكيييين تييعييمييليين عما 
ر�شالتكن  وتيييوؤديييين  ميي�ييشييرفييا  ميييييدانيييييا 
الييوطيينييييية بييكييل ثييقيية واقييييتييييدار وفخر 
الوطن  خيييدمييية  فيييييه  مليييا  اهلل  وفييقييكيين 
واملجتمع .. واأمر �شموه بتكرمي فريق 
على  لهن  تقديرا  الن�شائي  الييدراجييات 

النبيل  امليييييداين  العمل  هييذا  خو�شهن 
التذكارية  ال�شور  ل�شموه  التقطت  ثم 
ل�شموه  التقطت  كما  املييجييمييوعيية.  مييع 
�شاحي  الييفييريييق  مييعييايل  جييانييبييه  واإىل 
خييلييفييان متيييييم و�ييشييعييادة الييفييريييق �شيف 
عييييبييييداهلل اليي�ييشييعييفييار و�يييشيييعيييادة اليييليييواء 
اللواء  و�ييشييعييادة  املييزييينيية  مطر  خمي�س 
العقيد  و�شعادة  اأحمد بن فهد  حممد 

نائب  ال�شويدي  غييامن  غيث  الييدكييتييور 
التذكارية  اليي�ييشييور  الكييادميييييية  مييدييير 
�شمو  خاطبهم  الذين  اخلريجني  مع 
تعبتم  اإنيييكيييم  بييالييقييول  دبيييي  عييهييد  ويل 
بالهني  لي�س  جييهييدا  وبذلتم  وثييابييرمت 
اليوم  عليه  اأنتم  ما  اإىل  و�شلتم  حتى 
وها اأنتم تقطفون ثمرة تعبكم وفقكم 
ييييودع  اأن  وقيييبيييل  ثيييم   . ومييييييروك  اهلل 

�شموه مبثل ما اأ�شتقبل به من تقدير 
الفريق  معايل  بجهود  اأ�شاد  واحييرتام 
�شاحي خلفان على مدى فرتة قيادته 
اأكيير ميين خم�شة  ل�شرطة دبييي طييوال 
ال�شيخ  �شمو  واعييتيير  عييامييا  وثيياثييني 
الفريق  مكتوم  اآل  را�ييشييد  بيين  حييمييدان 
هوؤلء  جلميع  الييوالييد  خلفان  �شاحي 
اليي�ييشييبيياب والييييقييييدوة وامليييثيييل الأعيييليييى يف 

الإنتماء  و�شدق  والخا�س  الخاق 
وقيادته  وتييرابييه  العزيز  الييوطيين  لهذا 
احلكيمة. واأ�شاف �شموه نحن نكن لك 
يييا اأبيييا فييار�ييس كييل الحيييرتام والتقدير 
لوطنك  وخيييدميييتيييك  جييييهييييودك  عيييليييى 
اأبناوؤك من �شباب  وجمتمعك وها هم 
الأكييادميييييية يح�شدون مييا زرعييت لهم 
 .. واإن�شانية  وطنية  واأخيياق  قيم  من 

•• دبي – الفجر:

النعيمي  ميي�ييشييبييح  حميييميييد  بييحيي�ييشييور 
رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة ، اأطلقت 
جيييائيييزة متيييييييز..وفييياليييك طيييييب ع�شر 
�شفراء  ، مبادرة  الثاثاء  الأول  اأم�س 
دورات  يف  الفائزين  بح�شور  التميز 
بدورة  بيييدءا  املا�شية  ال�شت  اجلييائييزة 
 ،  2013 العام  وحتى   2007 العام 
املييبييادرة بفندق جراند  اإطيياق  و�شهد 
العام  الميييييني  ليييوتييياه  ، رحييييياب  حييييييياة 
اإميييييييان احليييميييادي مدير   ، لييلييجييائييزة 
50 فائزا  عيييام اجليييائيييزة واأكيييير ميين 
منا�شب  اليييييييوم  ييي�ييشييغييلييون  بيياجلييائييزة 
قييييييياديييية بييييييييوزارات اإحتييييادييييية ودوائييييير 
حملية بيياأبييوظييبييي ودبيييي واليي�ييشييارقيية ، 
ومنهم رجال اأعمال اأ�شحاب م�شاريع 
تقدموا بها لنيل اجلائزة وبعد الفوز 
نفذوا م�شروعاتهم على اأر�س الواقع 
م�شبح  حميييميييد  رحييييييب  جيييهيييتيييه  مييييين 
النعيمي الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
�شركات موارد للتمويل رئي�س جمل�س 
بييالييفييائييزييين الذين   ، اأمييينييياء اجليييائيييزة 
امللتقى  هييييذا  عييلييى حيي�ييشييور  حيير�ييشييوا 
للتمويل  ميييوارد  تنظمه  اليييذي  الول 
متيييييز.. جيييائيييزة  اإدارة  ميييع  بييالييتييعيياون 

وفالك طيب بهدف اإطاق مبادرتها 
�شرورة  على  مييوؤكييدا   ، التميز  �شفراء 
اإدارة  التوا�شل فيما بني  تعزيز مبداأ 
الدورات  يف  بها  والفائزين   ، اجلائزة 
عييلييى خمرجات  لييياإطييياع  اليي�ييشييابييقيية 
كانوا  اأيييين  املتميز  ونتاجها  اجلييائييزة 
فيه  اأ�شتعر�س  كما   ، اأ�شبحوا  ومييياذا 
حتفيزهم  يف  اجلييائييزة  دور  الفائزين 
اأنيييهيييا كييانييت اخلطوة  مييوؤكييدييين عييلييى 
وموا�شلة   ، النجاح  �شلم  على  الوىل 

معظم  اأن  تييبييني  اإذ  الييتييميييييز  ميي�ييشييرة 
العليا  درا�شاتهم  اأ�شتكملوا  الفائزين 
والدكتوراه  املاج�شتر  على  وح�شلوا 

، وتولوا منا�شب قيادية .
كل  يوما  بتخ�شي�س  النعيمي  ورحب 
باجلائزة  الفائزين  لإ�شتقبال  �شهر 
اإدارة اجلائزة ل  اأن دور  ، موؤكدا لهم 
اجلائزة  على  ح�شولهم  عند  ينقطع 
بعد  مييا  اىل  ومتابعتهم  بييل   ، فح�شب 
العملية  وامليي�ييشييي يف احلييييياة  الييتييخييرج 
دوريييييية جتمعهم  ليييقييياءات  وتيينييظيييييم   ،
للجائزة  وامليير�ييشييحييني  بييامليي�ييشييتييهييدفييني 
من  ليمنحوهم   ، املقبلة  ال�شنوات  يف 
يحفزهم  مييا  اجلييائييزة  مييع  جتربتهم 
 ، الييتييميييييز  ميي�ييشييرة  قييدمييا يف  للم�شي 
املتميزة  الييكييوادر  تلك  اأن  اىل  م�شرا 
�شهادة   ، التميز  ملتقى  �شهدت  التي 
جناح للجائزة اأنها اأ�شتطاعت وخال 

ال�شت دورات املا�شية ، اأن تن�شرثقافة 
اجلامعات  طييياب  بييني  فيما  التميز 
باجلائزة  امليي�ييشييتييهييدفييني  امليييواطييينيييني 
ال�شريف  التناف�س  ميين  جييوا  وخلقت 
فيييييمييا بييييينييهييم كيييييان نيييتييياجيييه مييييا نييييراه 
�شابة يعدون فخرا  قيادات  اليوم من 

لبادهم .
واأكد النعيمي على اأن كافة املقرتحات 
، من  التميز  �ييشييفييراء  اأقييرتحييهييا  الييتييي 
م�شروعاتهم  تبني  اأو   ، فئات  اإ�شافة 
التي تقدموا بها يف كتيب يتم اإ�شداره 
لكل  التوظيف  بيياب  وفتح   ، وتييوزيييعييه 
ميين يييرغييب ميين الييفييائييزييين ، م�شيفا 
للتمويل  مييوارد  �شركات  اأن جمموعة 
، ومن بدء اإطاق اجلائزة وهي تقوم 
امليييراكيييز الوىل من  اأوائيييييل  بييتييوظيييييف 
الفئات امل�شتهدفة ، وهي ترحب اأي�شا 
حاجة  وفييق  الفائزين  كافة  بتوظيف 

املجموعة وتخ�ش�شاتهم .
اأعيييلييينيييت رحييييياب لوتاه  وميييين جييهييتييهييا 
اإطييييياق مبادرة  اأمييييني عيييام اجليييائيييزة 
 ، طيب  وفالك  متيز..  جائزة  �شفراء 
املبادرة  اأن هذه  الفائزين  معلنة على 
التعاون  ج�شور  تييعييزز  اأن  �شاأنها  ميين 
 ، اجلييائييزة  اإدارة  بني  فيما  والتوا�شل 
والفائزين بها يف الدورات ال�شابقة يف 
مواقعهم التي ي�شغلونها اليوم ، لفتة 
�شيكون  بيياجلييائييزة  فييائييزا  كييل  اأن  اىل 
�شفرا لها يف موقع عمله ، يروج لها 
وي�شوقها مو�شحا كيف كانت اجلائزة 
حافزا وحمفزا له ملوا�شلة التميز يف 

حياته العملية .
اجلائزة  اإدارة  اأن  اىل  لييوتيياه  واأ�ييشييارت 
اأبنائها  واأفيييكيييار  مبييقييرتحييات  تييرحييب 
�شت�شاهم  والييتييي   ، بها  الفائزين  ميين 
ينعك�س  مبييا  تطويرها  يف  تاأكيد  بكل 

املقبلة  الييييدورات  يف  خمرجاتها  على 
لأنه  جلميل  ردا  لي�س  اأنيييه  م�شرة   ،
�شواء كانت اإدارة اجلائزة اأو الفائزين 
اإطييييار واحيييد ي�شب  كييل يعمل يف  بييهييا 
الميييارات  دولييتيينييا  النهاية خلييدميية  يف 
يحر�س  فييالييكييل  املنطلق  هيييذا  ومييين   ،
والتميز  اجليييودة  ثقافة  تر�شيخ  على 
�شيتم  املييلييتييقييى  هييييذا  اأن  اىل  لفييتيية   ،
و�ييشيييييكييون مبثابة   ، �ييشيينييويييا  تيينييظيييييمييه 
من�شة ي�شتعر�س من خالها من فاز 
وت�شتعر�س   ، معها  جتربته  باجلائزة 
اإدارة اجلائزة ما قدمته ل�شوق العمل 
بييقييطيياعيييييه احلييكييومييي واخليييا�يييس من 
بالفعل  تعد  متميزة  مواطنة  كيييوادر 
معربة   ، الييبيي�ييشييرييية  ليييليييميييوارد  ثيييييروة 
الثاين  امللتقى  تييرى  اأن  يف  اأملها  عن 
تلبية  على  الفائزين  كل  حر�س  وقد 

الدعوة .

وقييياليييت اإمييييييان احليييميييادي مييدييير عام 
�شفراء  مييين  نييياأميييل  اأنييينيييا   ، اجلييييائييييزة 
بطاقاتهم  ت�شم  اأن  اليييييوم  اجليييائيييزة 
التميز  �ييشييفييراء  كييونييهييم  الييتييعييريييفييييية 
، كما  ...وفييياليييك طيب  جلييائييزة متيز 
فوجئت  عندما  �شعادتها  عن  اأعييربييت 
بييياأن كييل الييفييائييزييين حيير�ييشييوا عييلييى اأن 
ح�شولهم  اليييذاتييييييية  �ييشييرهييم  تيي�ييشييم 
عييلييى اجلييائييزة ، ممييا يييعييد فييخييرا لهم 
ح�شولهم على جائزة متيز ...وفالك 
طيييييب ، كييمييا اأعييليينييت اأنييهييم وبييييدء من 
الدورة اجلارية �شيكون �شفراء التميز 
اجلائزة  فاعليات  كافة  يف  لنا  �شركاء 
ويف جلان التحكيم كل يف تخ�ش�شه ، 
لفتة اىل اأن اإدارة اجلائزة ومبوافقة 
رئييييييي�يييس جميييلييي�يييس المييييينييييياء والميييييني 
موقع  على  �شفحة  �شتخ�ش�س  العام 
اجلائزة  ل�شفراء  للت�شويق  اجلييائييزة 

التي  وم�شروعاتهم  الذاتية  و�شرهم 
�شبق واأن تقدموا بها .

اإنييطيياقيية ليي�ييشييفييراء الييتييميييييز من  ويف 
احليي�ييشييور اليييذيييين حيير�ييشييوا عييلييى اأن 
اللقاء  بييهييذا  �ييشييعييادتييهييم  ييييعيييروا عييين 
اأهييلييي الرئي�س  اأحييمييد قييا�ييشييم  اأعييليين   ،
التنفيذي باإحدى جمموعات �شركات 
دورتها  والفائز باجلائزة يف   ، الفهيم 
مبلغ  تخ�شي�س  عيين  اأعييليين   ، الوىل 
، كدعم  �ييشيينييويييا  درهييييييم  األييييييف  ميييائييية 
يف  بها  للفائزين  يخ�ش�س  للجائزة 
احل�شور  اأ�ييشيياد  كما   ، املقبلة  دوراتييهييا 
حققته  مبييا  بيياجلييائييزة  الفائزين  ميين 
ليييهيييم اجلييييائييييزة يف مييييواقييييع عييمييلييهييم ، 
فكرة  عيين  باإيجاز  منهم  كييل  فتحدث 
وكيف  اجلييييائييييزة  يف  ميي�ييشيياركييتييه  بييييدء 
�شرعان  ، ثم  البداية  كييان مييرتددا يف 
لييهييا واحل�شول  لييلييرت�ييشيييييح  تييقييدم  ميييا 

الفوز  يعنيهم  مل  التي  اجلييائييزة  على 
باجلائزة املالية ، بقدر ما كانت تعنيه 
فوزه باجلائزة وم�شماها بعدم خ�شع 
اأعلى  لييلييجييان حتييكيييييم وتييقييييييييم عييلييى 
م�شتوى ، فكانت اجلائزة بالن�شبة له 
الوظيفة  للح�شول على  مييرور  جييواز 
قيادية  ملنا�شب  والييو�ييشييول  والييرتقييي 
اأن هيينيياك ممييين فييييازوا  ، حيييييث تييبييني 
الم�س  ملتقى  وحيي�ييشييروا  بيياجلييائييزة 
ب�شرية  ميييوارد  ومييييدراء  نيابة  وكييياء 
بوزارات اإحتادية واإعاميني وقيادات 
وال�شارقة  ودبيييي  ظييبييي  بيياأبييو  بييدوائيير 
بجامعاتهم  وقيييييادات  اخليمة  وراأ�يييس 
الييتييي تييخييرجييوا ميينييهييا وحيي�ييشييلييوا على 
بال�شنوات  طيييييياب  وهييييييم  اجليييييائيييييزة 

النهائية بها .
جماعية  �ييشييورا  األتقطت  اخلييتييام  ويف 

للفائزين باجلائزة واإدارة اجلائزة .

•• دبي-الفجر:

اأقامت اللجنة العليا ملبادرات مكتوم بن حممد 
اآل مكتوم للتميز والفكر القانوين 10 ندوات 
دولة  يف  القانون  وكليات  جلامعات  تعريفية 
و�شروط  اأهيييداف  على  لطاعهم  الإمييييارات 
الثالثة من م�شابقة مكتوم  الييدورة  ومراحل 
ال�شورية  للمحاكمة  مكتوم  اآل  حممد  بيين 
يف  القانون  كليات  طلبة  اإىل  مّوجهة  فهي   ،
دولة الإمارات وعلى م�شتوى جمل�س التعاون 
اخلليجي، والتي تقام �شنوياً بتنظيم حماكم 
دبيييي حتيييت رعيييايييية كييرمييية مييين �ييشييمييو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  مكتوم بن حممد 
حاكم دبي، رئي�س املجل�س الق�شائي يف اإمارة 
دبييي، التي تنطلق من روؤييية وا�شحة مفادها 

بناء جيل قانوين متمر�س.
جامعات  خمتلف  يف  الي10  الندوات  وعقدت 
الإمام  وكلية  الإميييارات  جامعة  منها  الدولة 
العني  وجييامييعيية  والييقييانييون،  لل�شريعة  مييالييك 

جامعة  اإىل  بالإ�شافة  والتكنولوجيا،  للعلوم 
الإمييييارات،  الأمييريييكييييية يف  الغرير واجلييامييعيية 
�ييشييانييت جيييوزييييف، وذلييييك بح�شور  وجييامييعيية 
القانون يف اجلامعات وطاب  كليات  اأ�شاتذة 
قبل  ميين  تر�شيحهم  �شيتم  الييذييين  الييقييانييون 

جامعاتهم.
التي  امل�شابقة  مييراحييل  اليينييدوة  تيينيياولييت  وقييد 
اإعييييداد  الأوىل  تت�شمن  مييرحييلييتييني،  تيي�ييشييمييل 
حقيقية  وقائع  اإىل  ا�شتناداً  كتابية  مذكرات 
الثانية حول  اأو افرتا�شية، يف حني تتمحور 
التي  ال�شفهية  املرافعات  جولت متعددة من 
ميين اجلامعات  املتناف�شة  الييفييرق  بييني  جتييري 
التحكيم.  جليينيية  اأميييييام  امليي�ييشيياركيية  والييكييليييييات 
و�شوابط  �ييشييروط  على  احل�شور  اّطييلييع  كما 
الزمني  واليييرنييياميييج  امليي�ييشييابييقيية  يف  امليي�ييشيياركيية 
املقرر  واخلتامية  العامة  اجلولة  وتفا�شيل 

انعقادها يف �شهر اأبريل املقبل.
م�شابقة  جيييوائيييز  فييئييات  ا�ييشييتييعييرا�ييس  كييمييا مت 
التفوق  ت�شمل فئة  والتي  ال�شورية  املحاكمة 

املذكرات  اإعيييداد  يف  فريق  اأف�شل  وفئة  العام 
املرافعة  يف  فيييرييييق  اأفييي�يييشيييل  وفيييئييية  املييكييتييوبيية 
الأكر  والييطييالييبيية  الييطييالييب  وفييئيية  ال�شفوية 
امل�شاركة  �ييشييروط  تو�شيح  مت  كذلك   ، متيييييزاً 
وكليات  جييامييعييات  جلميع  متاحة  اأنييهييا  منها 
اخلليجي  الييتييعيياون  جمل�س  بيييدول  الييقييانييون 
اأو  الييقييانييون  يف  اللي�شان�س  درجييية  متنح  الييتييي 
موؤهلة  يعادلها  ما  اأو  والقانون  ال�شريعة  يف 
للم�شاركة يف امل�شابقة بفريق م�شكل من عدد 
الطلبة  واأن جميع  طيياب،  اأربعة   )4( ي�شم 
اجلامعات  تييلييك  يف  امليي�ييشييجييلييني  والييطييالييبييات 
مراعاة  مييع  للم�شاركة،  مييوؤهييلييني  والييكييليييييات 
للجامعات  يييجييوز   2،1 البندين  يف  جيياء  مييا 
من  مكون  واحييد  بفريق  امل�شاركة  والكليات 
ان يتم حتديد  اأربعة طيياب، على  عدد )4( 

عدد )2( طالبني احتياط.
مكتوم  اآل  حميييميييد  بيييين  ميييكيييتيييوم  فييميي�ييشييابييقيية 
ج�شور  بناء  اىل  تهدف  ال�شورية  للمحاكمة 
وكليات  الق�شائية  الجييهييزة  بييني  الييتييوا�ييشييل 

ملمار�شة  للطلبة  فيير�ييشيية  وتييوفيير  الييقييانييون 
ان�شطة قانونية ذات �شمات واقعية وت�شجيعهم 
عن  ف�شًا  الق�شائي،  املجال  يف  العمل  على 
القانون  كييليييييات  بيييني  امليينييافيي�ييشيية  روح  تييعييزيييز 
الطلبة  ليييدى  العملية  بيياملييهييارات  لييارتييقيياء 
الييتييحييليييييل والبحث  عيير اعييتييميياد ميينييهييجيييييات 
وا�شتنباط القواعد القانونية والرتافع امام 
هيئة حتكيم عالية امل�شتوى، ما ي�شهم بدوره 
يف اإعييييداد جيييييل قيييادر عييلييى مييوا�ييشييليية م�شرة 

الريادة والتميز يف العمل الق�شائي.
الزمني  بييياليييرنييياميييج  اليييتيييذكييير  مت  كيييذليييك 
اللجنة  حييددت  حيث  امل�شابقة  يف  لا�شرتاك 
اجلاري  فراير  من   10 الثنني  يوم  العليا 
امل�شاركة  ا�ييشييتييمييارات  ل�ييشييتييام  نهائي  مييوعييد 
اأن يكون يوم اخلمي�س من  امل�شابقة، على  يف 
ل�شتام  النهائي  املوعد  املقبل  مار�س  �شهر 
املييكييتييوبيية. و�ييشيييييتييم اعيييان النتائج  امليييذكيييرات 
املقرر  ختامي  حفل  يف  للم�شابقة  النهائية 

اإقامته يف �شهر اأبريل املقبل لعام 2014.

انطالق اجلولت التعريفية مل�سابقة مكتوم بن حممد للمحاكمة ال�سورية لدورتها الثالثة 2014 
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�ساحي خلفان ي�سهد حفل توزيع ال�سهادات العلمية على اخلريجني من مر�سحي ال�سباط باأكادميية �سرطة دبي وقيادتها
كبار  من  وعييدد  والتدريب  الأكادميية  لل�شوؤون  العام  القائد  نائب 

ال�شباط وامل�شوؤولني وذوي املكرمني وال�شيوف العرب.
الييقييانييون وعلوم  الييدكييتييور علي حييمييودة عميد كلية  واألييقييى الأ�ييشييتيياذ 
الفريق  معايل  فيها  �شكر  املنا�شبة  يف  كلمة  الأكادميية  يف  ال�شرطة 
الكلية  مل�شرة  الدوؤوبة  ومتابعته  جهوده  على  متيم  خلفان  �شاحي 
�شرطة  اأكادميية  والتعليم خلريجي  ال�شهادة  اأهمية  دائما  وتاأكيده 
احلياة  خلو�س  توؤهلهم  التي  التدريبية  الييرامييج  جانب  اإىل  دبييي 

العملية بكل كفاءة واقتدار علمي ومهارات ع�شكرية.
واملناهج  الرامج  واأوجييز  اخلريجني  مب�شتوى  الكلية  عميد  واأ�شاد 
التي اجتازوها بنجاح متمنيا لهم حتقيق املزيد خلدمة  التعليمية 

وطنهم واإعاء �شاأن كليتهم وبلدهم.

ويف ختام احلفل هناأ معايل الفريق �شاحي خلفان متيم املكرمني من 
اأ�شحاب الدرجات العلمية الرفيعة ودعاهم ليكونوا قدوة لإخوانهم 
من اأجيال ال�شباب الاحقة والتي تتخرج من اأكادميية �شرطة دبي. 
والنزاهة  الفا�شلة  بالأخاق  اللتزام  اأهمية  �شاحي  الفريق  واأكييد 
وحب الوطن واحرتام اأفراد املجتمع من خال املعاملة احل�شارية 
والعاقة الإن�شانية التي تربط �شابط ال�شرطة اأو ال�شرطي الفرد 

مع اأفراد املجتمع الذين يعي�شون يف كنفه. 
وتوجه بال�شكر والعرفان والولء اإىل قيادتنا الر�شيدة على ما توليه 
الإرتييقيياء مب�شتوى  �شبيل  له يف  لحييدود  وعطاء  رعاية كرمية  من 
لكل  وال�شعادة  الرخاء  وحتقيق  واملعي�شي  التعليمي  الوطن  �شباب 

اأبناء وبنات �شعبنا الويف.

•• دبي-وام: 

قام معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن 
البكالوريو�س واملاج�شتر والدكتوراة  العام يف دبي بتوزيع �شهادات 
دبي  �شرطة  اأكادميية  يف  ال�شباط  املر�شحني  من  اخلريجني  على 
على  احلا�شلني  دبييي  �شرطة  قيييييادة  منت�شبي  ال�شباط  ميين  وعيييدد 

درجتي املاج�شتر والدكتوراة.
يف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  مكتوم  قاعة  يف  اأقيم  الييذي  احلفل  وح�شر 
اأكادميية ال�شرطة ام�س �شعادة الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل 
العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س  الييلييواء  و�شعادة  الداخلية  وزارة 
اأحمد بن فهد  الأ�شتاذ الدكتور حممد  اللواء  ل�شرطة دبي و�شعادة 

اخلارجية تبحث التعاون 
الثنائي مع اجلزائر 

•• اأبوظبي-وام:

اخلارجية  وزيييير  م�شاعد  الييهيييييدان  اأحييمييد  طيييارق  الييدكييتييور  �شعادة  ا�شتقبل 
ل�شوؤون املنظمات الدولية يف مكتبه بديوان عام الوزارة ام�س �شعادة حميد 

�شبرة �شفر اجلمهورية اجلزائرية لدى الدولة.
الثنائية  الييعيياقييات  وتطوير  الييتييعيياون  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خييال  مت 
اأوجه  اإىل جانب مناق�شة  امل�شرتكة للبلدين  مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح 

التعاون يف جمال املنظمات الدولية.

الإمارات ت�ست�سيف اجتماعا اأمميا خالل مايو القادم حل�سد الدعم ل� »قمة املناخ«

كتب اليافعني و ثقافة بال حدود ي�ستعر�سان مبادراتهما الثقافية يف الكويت

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع وموؤ�س�سة المارات لتنمية ال�سباب يوقعان مذكرة تفاهم

•• نيويورك -وام:

العربية  ت�شت�شيف دولة الإمييارات 
الييرابييع واخلام�س  يييومييي  املييتييحييدة 
القادم..اجتماعا  مييايييو  �شهر  ميين 
الدعم  حليي�ييشييد  املييي�يييشيييتيييوى  رفيييييييع 
الدويل املطلوب لي قمة املناخ التي 
23  من �شهر �شبتمر  تعقد يوم 
الأمم  ميينييظييميية  ميييقييير  يف  الييييقييييادم 
اأمني  بان كي مون  وقييال  املتحدة. 
عام منظمة الأمم املتحدة ومعايل 
الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان 
اجلابر وزير دولة املبعوث اخلا�س 
لييدوليية الإمييييارات ليي�ييشييوؤون الطاقة 
وتييغيير امليينيياخ يف بيييييان ميي�ييشييرتك..
ت�شت�شيفه  اليييييذي  الجيييتيييمييياع  اإن 
تطوير  اإىل  يييييهييييدف  اأبييييوظييييبييييي 
جمموعة من املقرتحات وحتديد 
الكيفية التي ميكن من خالها اأن 
ت�شبح الدول امل�شاركة يف الجتماع 
ومنظماتها  الييتييجييارييية  واأعييمييالييهييا 
اأكر انخراطا يف املبادرات املختلفة 
وتعززها  اليي�ييشييراكييات  تييو�ييشييع  الييتييي 
اإجييراءات ملمو�شة خال  لتقدمي 
اجتماع القمة. وجدد البيان دعوة 

اإجيييراءات  اإىل  للو�شول  الييظيياهييرة 
عملية تعتمد خال القمة. وتعقد 
  23 يييوم   املناخ  القادة لتغر  قمة 
يف   2014 �ييشييبييتييميير  �ييشييهيير  ميييين 
نيويورك  يف  املييتييحييدة  الأمم  مقر 
بييدء املناق�شة  قبل يييوم واحييد ميين 
والتي  الييعيياميية  للجمعية  الييعيياميية 
روؤ�شاء  كبرا من  عييددا  ت�شتقطب 
وامل�شوؤولني  واحلييكييومييات  الييييدول 
العامل  اأنييييحيييياء  مييين  احلييكييوميييييني 
كييافيية. وتييركييز الييقييميية عييلييى اإيجاد 
حييلييول عييمييلييييية واتيييخييياذ اإجييييييراءات 
وقائية ت�شهم يف الت�شدي لظاهرة 
الفوائد  اإييي�ييشيياح  امليينيياخ مييع  تييغيير 
القييتيي�ييشييادييية لييتييلييك الإجيييييييراءات 
الجتماعية  اأبيييعيييادهيييا  وتييو�ييشيييييح 

والتنموية.
 ويوؤكد اختيار اأبوظبي ل�شت�شافة 
ثييقيية املجتمع  اليييييوزاري  الجييتييميياع 
لدولة  القيادي  اليييدور  اليييدويل يف 
البارزة  اإجنييازاتييهييا  ويف  الإميييييارات 
املتجددة  اليييطييياقييية  جمييييييالت  يف 
الت�شدي  يف  الييفييعيياليية  وجييهييودهييا 
واأر�شت  املييينييياخ.  تييغيير  الييتييحييديييات 
اليييدولييية هييييذا اليييييدور املييتييقييدم من 

امليي�ييشييتييوى..قييال اأمييييني عيييام الأمم 
تقدمت  التي  املبادرة  املتحدة..اإن 
ل�شت�شافة  الإميييييييارات  دوليييية  بييهييا 
اإ�شافة  تعتر  اليييوزاري  الجتماع 
املناخ.. لتغر  القادة  لقمة  مهمة 
مهمة  خطوة  الجتماع  اأن  موؤكدا 
زخم  اأكيير  ا�شتقطاب  طريق  على 
ممييكيين لإجنيييييياح الييقييميية املييقييبييليية..
القادة  كيييل  ميييع  لييلييعييمييل  مييتييطييلييعييا 
القمة  تثمر  اأن  امل�شاركني ل�شمان 
عن خطوات جدية وكبرة ت�شاهم 
تعنى  واعيييدة  اتفاقيات  حتقيق  يف 
بييياملييينييياخ. مييين جييانييبييه اأكيييييد معايل 
اأن  اجلابر  اأحمد  �شلطان  الدكتور 
دولة الإمارات متتلك خرة كبرة 
يف قطاع الطاقة من خال دورها 
والغاز  لييليينييفييط  اأ�ييشييا�ييشييي  كييميينييتييج 
لييهييذه اخلييييرة اتخذت  وا�ييشييتيينييادا 
القيادة الر�شيدة قرارا ا�شرتاتيجيا 
قطاع  تيييطيييويييير  يف  بيييال�يييشيييتيييثيييميييار 
الطاقة املتجددة نظرا لأهميته وملا 
له من دور اأ�شا�شي يف ا�شرتاتيجية 
الييطيياقيية و�شمان  ميي�ييشييادر  تيينييويييع 
اأمنها. واأ�شاف اأنه من خال هذا 
الييتييوجييه اليييرييييادي اأ�ييشييبييحييت دولة 

احلكومات  قيييييادة  اليييعيييام  الأمييييييني 
واملالية  اليييتيييجييياريييية  والأعييييييمييييييال 
واملجتمع املدين اإىل طرح مبادرات 
واإجييراءات تت�شدى لتغر  جريئة 
املناخ..م�شرا اإىل اأن اأعمال القمة 
العملية  احليييليييول  عييلييى  �ييشييرتكييز 
اقت�شادية  فييييوائييييد  حتيييقيييق  اليييتيييي 
كبرة. ويهدف الجتماع الوزاري 
املناخ  لييقييميية  اجليييييد  الإعييييييداد  اإىل 
ودرا�شة  نيييييويييورك  يف  تييقييام  الييتييي 
العملية  والإجيييييييراءات  اخليييطيييوات 
الواجب اتخاذها يف اإطار مواجهة 
ظيييياهييييرة تيييغييير امليييينيييياخ حيييتيييي يتم 
الييقييميية ف�شا  اعييتييمييادهييا خييييال 
عدد  اأكييير  ميي�ييشيياركيية  ت�شجيع  عيين 
يف  العامليني  والروؤ�شاء  القادة  من 
الييقييميية. وييي�ييشييارك يف الجييتييميياع..
الأمم  يف  الأعيي�ييشيياء  الييييدول  وزراء 
وال�شركات  الأعمال  وقادة  املتحدة 
وموؤ�ش�شات  اليييتيييميييوييييل  وقييييطيييياع 
يناق�شون  فيييييمييا  املييييدين  املييجييتييمييع 
جمموعة من الإجراءات املقرتحة 
لييلييحييد مييين تييداعيييييات تييغيير املناخ 
يف  العامل  بلدان  م�شاركة  وتعزيز 
بهذه  املتعلقة  امليييبيييادرات  خمتلف 

املحلية  ا�يييشيييتيييثيييمييياراتيييهيييا  خييييييال 
الطاقة  ميي�ييشيياريييع  يف  واليييدولييييييية 
النظيفة  والييتييقيينيييييات  امليييتيييجيييددة 
الدولية  لييلييوكيياليية  كمقر  ودورهيييييا 
للطاقة املتجددة اآيرينا ف�شا عن 
ا�شت�شافة اأبوظبي عددا من القمم 
الهامة  اليييدولييييييية  والجيييتيييمييياعيييات 
اأ�شبوع  يف هييذا املجال مبا يف ذلييك 
وموؤمتراته  لا�شتدامة  اأبوظبي 
وفعالياته املتعددة. وتعتر م�شدر 
الأوجه  متعددة  اأبييوظييبييي  مييبييادرة 
وا�شحا  مييثييال  املييتييجييددة  للطاقة 
القيادة  تييوليييييهييا  الييتييي  ليياأهييمييييية 
لتطوير  اليييييدولييييية  يف  احليييكيييييييمييية 
وحتقيق  املتجددة  الطاقة  تقنيات 
والت�شدي  امليي�ييشييتييداميية  الييتيينييمييييية 
ليييتيييداعيييييييات تييغيير املييينييياخ واإعييييييداد 
يف  املتخ�ش�شة  الب�شرية  الييكييوادر 
هيييذه الييقييطيياعييات. وتيييركيييت جهود 
م�شدر يف تطوير قطاع القت�شاد 
الأخيي�ييشيير يف دولييية الإميييييارات اأثرا 
امتداد  يف  اأ�شهم  ومبا�شرا  كييبييرا 
هذا التوجه يف املنطقة ب�شكل عام. 
الإمارات  اختيار  على  تعليقه  ويف 
الرفيع  الإجتماع  هذا  ل�شت�شافة 

•• الكويت-الفجر:

الإماراتي  املييجييليي�ييس  ميين  وفيييد  زار 
ثقافة  وميي�ييشييروع  اليييييافييعييني  لكتب 
ال�شارقة  اإمييييييييارة  يف  حييييييدود  بييييا 
للتعريف  الييكييويييت  دوليييية  ميييوؤخيييراً 
ينفذها  التي  والرامج  باملبادرات 
املجل�س وامل�شروع يف دولة الإمارات 
ثقافة  ليينيي�ييشيير  امليييتيييحيييدة  الييعييربييييية 
القراءة بني اأفراد املجتمع، وبحث 
م�شرتكة  م�شاريع  تنفيذ  اإمكانية 

بني البلدين.
الذي �شم كًا من  الوفد  والتقى 
رئي�س  اليييعيييقيييروبيييي،  عييبيييييد  ميييييروة 
املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني، 
ورا�شد الكو�س، مدير عام م�شروع 
الزيارة،  خييال  حييدود،  با  ثقافة 
النا�شر  �ييشييبيياح  اليييزيييين  اليي�ييشيييييخيية 
اليييدولييية  وزارة  وكيييييييل  الييي�يييشيييبييياح، 
فواز  د.  بح�شور  ال�شباب،  ل�شوؤون 

اأهم  ال�شباح  الزين  ال�شيخة  اأمييام 
املجل�س  اأطييلييقييهييا  الييتييي  املييييبييييادرات 
الإميييييياراتييييييي لييكييتييب اليييييييافيييعيييني يف 
مبادرة  ومنها  الأخييييرة،  الأعييييوام 
اأطلقها  التي   ، ابتكر  احلم،  اقيييراأ، 
الأطفال  قييييدرات  لييدعييم  املييجييليي�ييس 
والكتابة  الييقييراءة  على  واليافعني 

والإبتكار والإبداع.
فكرة  اليييعيييقيييروبيييي  وا�ييشييتييعيير�ييشييت 
الإمارات  يف  �شنعت  كتب  م�شروع 
الذي ينظمه املجل�س بالتعاون مع 
الأمليياين، وي�شعى من  معهد جوته 
خاله اإىل الإرتقاء ب�شناعة كتاب 
الطفل يف دوليية الإميييارات، واأكدت 
اإنييتيياج كتب  اأ�ييشييهييم يف  امليي�ييشييروع  اأن 
وم�شموناً،  �شكًا  اجليييودة،  عالية 
تقديرية،  بييجييوائييز  بييعيي�ييشييهييا  فيييياز 
عربياً واإقليمياً وعاملياً، كما �شاعد 
امل�شروع يف تطوير خرات ومهارات 
الإماراتيني  والر�شامني  املوؤلفني 

الكو�س  را�يييشيييد  قييييدم  مييين جييانييبييه، 
تيييعيييرييييفييياً مبيييي�ييييشييييروع ثيييقيييافييية با 
اإجنازاته  اأبيييرز  وا�شتعر�س  حييدود 
كل  مكتبة يف  وميينييهييا  وميييبيييادراتيييه، 
موؤكداً   ، املتنقلة  احلافلة  و   ، بيت 
اأن امل�شروع متكن من جعل املكتبة 
بيت  ومهما من كل  رئي�شياً  جييزءاً 
يف خمتلف مناطق اإمارة ال�شارقة، 
الييي�يييشيييلييية بني  تيييوثيييييييق  وجنييييييح يف 
الكتب واأفييراد املجتمع، من خال 
على  للت�شجيع  امل�شتمرة  حماته 
القراءة. واأ�شار مدير عام م�شروع 
ثقافة با حدود اإىل رغبة امل�شروع 
اجلهات  مييييع  تيييعييياونيييه  تيييعيييزييييز  يف 
املعنية بالقراءة والكتاب يف الدول 
والآراء  اخلييرات  لتبادل  العربية، 
حييول اأفيي�ييشييل الييطييرق الييتييي ميكن 
اأفيييراد  خمتلف  لت�شجيع  اتباعها 
الأ�يييشيييرة الييعييربييييية عييلييى اليييقيييراءة، 
ثقافة  ميي�ييشييروع  ي�شعى  واأ�يييشييياف: 

امل�شاعد  الوكيل  �شامل احل�شينان، 
منرة  ال�شبابية،  امل�شاريع  لقطاع 
امل�شاريع  مييي�يييشيييوؤولييية  الييييعيييييييييدان، 
د.  جانب  اإىل  بييالييوزارة،  الثقافية 
جيييابيييرييييا لنييييدفيييير، ميييديييير عام 
اخلليج،  ميينييطييقيية  جيييوتيييه  مييعييهييد 
وبيتينا كفابيو�س، من�شقة الرامج 
الزين  ال�شيخة  املعهد. ورحبت  يف 
بالوفد  اليي�ييشييبيياح  اليينييا�ييشيير  �ييشييبيياح 
الزائر، واأ�شادت بالعاقات الطيبة 
الكويت  دولييييية  بيييني  تيييربيييط  اليييتيييي 
ودولة الإمارات يف جميع املجالت، 
اليييثيييقيييايف.  وخيييا�يييشييية يف اجلييييانييييب 
بامل�شاريع  �شعادتها  عيين  واأعييربييت 
اليييثيييقيييافييييييية اليييتيييي تييينيييفيييذهيييا دوليييية 
ب�شكل  املتحدة  العربية  الإمييييارات 
عام، واإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س، 
خمتلف  ت�شجيع  يف  ت�شهم  والييتييي 
الفئات على القراءة وحب الكتاب.

العقروبي  عبيد  ميييروة  وعيير�ييشييت 

املهتمني بكتب الأطفال.
وقييييالييييت: تييياأتيييي هييييذه الييييزيييييارة يف 
الثقافية  الييعيياقييات  تييعييزيييز  اإطييييار 
تبادل  يف  والييرغييبيية  البلدين،  بييني 
الكويت  اخليييييرات، حيييييث متييتييلييك 
جتربة رائدة على ال�شعيد الثقايف. 
التعاون  لييتييعييزز  اليييزييييارة  وجييييياءت 
بيننا، وت�شهم يف تنفيذ املزيد من 
املجال،  هيييذا  املييميييييزة يف  امليي�ييشيياريييع 
ال�شارقة  اإمييييييارة  اهييتييمييام  ظيييل  يف 
الثقافية  مبييبييادراتييهييا  بييالييتييعييريييف 
م�شيفة   . العامل  دول  خمتلف  يف 
تطبيق  اإىل  تييتييطييلييع  الييكييويييت  اأن 
الإمارات  يف  �شنعت  كتب  م�شروع 
بيينيي�ييشييخيية كييويييتييييية، بييالييتييعيياون مع 
اليافعني  الإماراتي لكتب  املجل�س 
الوفد  اأبييدى  حيث  جوته،  ومعهد 
مع  للتعاون  ا�شتعدادته  الإماراتي 
املوؤ�ش�شات الكويتية يف تطبيق هذا 

امل�شروع خال العام اجلاري. 

•• اأبوظبي-وام:

لتطوير  خييليييييفيية  �يييشييينيييدوق  وقييييع 
املييي�يييشيييارييييع ومييوؤ�ييشيي�ييشيية الإميييييييارات 
امييي�يييس مذكرة  اليي�ييشييبيياب  لييتيينييمييييية 
امل�شرتك  التعاون  لتعزيز  تفاهم 
الجتماعية  الييتيينييمييييية  جميييال  يف 
نفع  ذات  ميييييييبيييييييادرات  وتييينيييفيييييييذ 
موجهة  رييييادي  بطابع  اجتماعي 
ملختلف �شرائح املجتمع مثل املراأة 
على  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي 

م�شتوى الدولة.
�شعادة  مييين  كيييل  التييفيياقييييية  وقييييع 
عيييييييبيييييييداهلل �ييييشييييعيييييييييد اليييييدرميييييكيييييي 
ل�شندوق  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييس 
وكلر  امليي�ييشيياريييع  لتطوير  خليفة 

�شندوق  بييني  امل�شرتكة  املييجييالت 
خليفة وموؤ�ش�شة الإمارات القابلة 
واإن  خييا�ييشيية  والييتيينييمييييية  للتطوير 
يييييييركييييييزان على  كيييييا اجلييييانييييبييييني 
وتنميتها  ال�شباب  قييدرات  تطوير 
�شيعمل  ال�شندوق  اأن  مو�شحا   ..
الإمييييارات  موؤ�ش�شة  مييع  بييالييتييعيياون 
برامج  ليييطيييرح  اليي�ييشييبيياب  لييتيينييمييييية 
وميييبيييادرات ميي�ييشييرتكيية تييهييدف اإىل 
الدولة  يف  ال�شباب  والهام  حتفيز 
اأجل  ميين  وحتييفيييييزهييم  ومتكينهم 
التي  التنمية  عملية  يف  امل�شاهمة 
اأن  اىل  ميي�ييشييرا  الييدوليية  ت�شهدها 
�شين�شب  املييييبييييادرات  هيييذه  تييركيييييز 

على المارات ال�شمالية.
و�شع  اإىل  ن�شعى  الييدرمييكييي  وقييال 

مبادراتها  حتييويييل  ميين  الميييييارات 
مييييييبييييييادرات  اىل  الجييييتييييميييياعييييييييية 
ريادية..  اجييتييميياعييييية  اقييتيي�ييشييادييية 
لتغير  ميييعيييا  �ييشيينييعييمييل  واأ�يييييشييييياف 
طبية  حييييييول  الييي�يييشيييائيييد  املييييفييييهييييوم 
اخلييييدمييييات الجييتييميياعييييية وطيييرق 
ال�شتفادة منها. من جهتها اأكدت 
كلر وودركافت الرئي�س التنفيذي 
ال�شباب  لتنمية  المييارات  ملوؤ�ش�شة 
حر�شها على العمل بال�شراكة مع 
�شندوق خليفة ل�شمان التح�شني 
املتوا�شل يف الأداء وتبادل اخلرات 
ال�شتثمار  طييرق  حييول  والتجارب 
املخ�ش�س  امليييييال  ليييراأ�يييس  الأميييثيييل 
لأعييييمييييال اليينييفييع الجيييتيييمييياعيييي .. 
املوؤ�ش�شتني  كلتا  اأن  اإىل  ميي�ييشييرة 

التنفيذي  الييرئييييي�ييس  وودركييييافييييت 
ال�شباب  لتنمية  الإمييارات  ملوؤ�ش�شة 
امليي�ييشييوؤولييني يف  بح�شور عيييدد ميين 

كا اجلانبني.
�شعيد  عييييبييييداهلل  �ييييشييييعييييادة  وقيييييييال 
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  اليييدرميييكيييي 
ل�شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع 
اإىل  تييهييدف  الييتييفيياهييم  ميييذكيييرة  اإن 
املييتييبييادل بني  للعمل  اإطييييار  و�ييشييع 
الييطييرفييني واإييييجييياد قيياعييدة متينة 
بني  وامليي�ييشييرتك  ال�شامل  للتعاون 
بناء  لل�شندوق  وتتيح  الطرفني 
القطاع  مع  ا�شرتاتيجية  عاقات 
لتنفيذ  الدولة  يف  احلكومي  �شبه 

مبادرات نوعية.
الييعييديييد من  هيينيياك  اإن  واأ�ييييشيييياف 

اآلييييييية لييلييتييعيياون املييي�يييشيييرتك متكن 
الأن�شطة  تفعيل  ميين  الييطييرفييني 
واخلييييدمييييات اليييتيييي يييقييدمييانييهييا يف 
وذلك  للدولة  ال�شمالية  املناطق 
عيييييين طيييييرييييييق تييييييبييييييادل اخليييييييرات 
واليييتيييعييياون يف ا�يييشيييتيييخيييدام امليييييوارد 
امليييييتيييييوفيييييرة لييييكييييا الييييطييييرفييييني يف 
ميييوؤكيييدا حر�س   .. امليينييطييقيية  تييلييك 
�شندوق خليفة على دعم امل�شاعي 
تعزيز  اىل  اليييرامييييييية  احلييكييومييييية 
خمتلف  يف  الجتماعية  التنمية 
انحاء الدولة وامل�شاهمة يف متكني 

املواطن يف خمتلف املجالت.
�شيعمل  خليفة  �شندوق  اأن  واأكييد 
الفنية  خيييييراتيييييه  تييييقييييدمي  عيييليييى 
موؤ�ش�شة  لتمكني  وال�ييشييتيي�ييشييارييية 

يف  متقدما  دورا  تلعب  الإميييييارات 
التنمية  لتحقيق  العاملية  اجلهود 
امل�شتدامة وباتت يف �شدارة اجلهود 
الدولية الهادفة اإىل ت�شريع عجلة 
للحد  النظيفة  التقنيات  تطوير 
ميين تييداعيييييات تييغيير املييينييياخ. وقال 
اإنيييه ميين خيييال مييبييادراتييهييا عالية 
التي  العملية  واحليييليييول  الييكييفيياءة 
لنف�شها  اأبييوظييبييي  ر�شخت  نفذتها 
لقادة  فعالة  كمن�شة  عاملية  مكانة 
والباحثني  الييقييرار  و�شناع  الييدول 
واملعنيني  واملمولني  والأكادمييني 

املتجددة  الييطيياقيية  قييطيياع  بتطوير 
امل�شتدامة..  الييتيينييمييييية  وحتييقيييييق 
موؤكدا ثقته يف ا�شتمرار هذا الدور 
حتقيق  يف  فعال  ب�شكل  وامل�شاهمة 
الأهيييييييييييداف امليييييرجيييييوة ميييين خيييال 
الوزاري  الجتماع  هذا  ا�شت�شافة 
ومن  اأبييوظييبييي.  يف  امل�شتوى  رفيييييع 
اإىل  الرامية  اجلهود  ح�شد  خال 
مييواجييهيية تييداعيييييات ظيياهييرة تغر 
امليينيياخ فييياإن الجييتييميياع اليييييوزاري يف 
حت�شرا  ينعقد  الييييذي  اأبييوظييبييي 
�شيعزز  املناخ  لتغر  القادة  قمة  لي 

اجلهود العاملية املبذولة من خال 
امل�شاركة  الأطييراف  الييدول  موؤمتر 
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 
املقرر   21 اأو بي  �شي  املناخ  لتغر 
�شهر  15 من  باري�س يف  عقده يف 
يختتم  والييييذي   2014 دي�شمر 
اإىل  بالتو�شل  املتعلقة  املفاو�شات 
اتييفيياق مييلييزم قييانييونيييييا حيييول املناخ 
لتنفيذه بعد عام 2020 واملتوقع 
الإجييييراءات  ميين  العديد  ي�شم  اأن 
�شيتم  الييتييي  العملية  واخليييطيييوات 

الإعان عنها خال قمة القادة. 

با حدود اإىل التعريف بن�شاطاته 
خيييييييارج حيييييييدود دولييييييية الإمييييييييييارات 
جتربته  لتعميم  املتحدة،  العربية 
يف خمييتييلييف الييييدول الييعييربييييية، مبا 
الريادي لإمارة  الدور  يتوافق مع 
حملياً  الثقافة،  دعييم  يف  ال�شارقة 
ختام  ويف    . واإقييليييييمييييياً  وعيييربييييييياً 
اجتماعه مع ال�شيخة الزين �شباح 

النا�شر ال�شباح، زار وفد ال�شارقة، 
واطلع  بالكويت  الوطنية  املكتبة 
املكتبة،  يف  الأطييييفييييال  قيي�ييشييم  عييلييى 
التي  الن�شاطات  اأبرز  وتعرف على 
الأطفال  لت�شجيع  املكتبة  تنظمها 
عييلييى اليييقيييراءة. كييمييا الييتييقييى الوفد 
اليوحة،  حيي�ييشييني  عييلييي  املييهيينييد�ييس 
الوطني  للمجل�س  الييعييام  الأمييييني 

يف  والآداب  واليييفييينيييون  لييلييثييقييافيية 
الييكييويييت، وتيييعيييرف ميينييه عييلييى دور 
املجل�س ون�شاطاته يف دعم الثقافة 
الإ�شدارات  خييال  ميين  الييعييربييييية، 
القارىء  بها  يرفد  التي  الييدورييية 
الن�شاطات  جييانييب  اإىل  الييعييربييي، 
ييينييظييمييهييا يف دولة  الييتييي  الييكييثييرة 

الكويت.

حول  مت�شابهة  ت�شورات  لديهما 
الجتماعي  النفع  موؤ�ش�شات  اإدارة 

ال�شتثمار  اأجييل  ميين  فعال  ب�شكل 
بحكمة  القيمة  لييلييمييوارد  الأمييثييل 

وتعظيم الأثر الجتماعي املرتتب 
على هذه الرامج.

الهوية حتتفل بيوم البيئة الوطني بتوعية موظفيها ومتعامليها باأهمية ال�ستدامة 
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت هيئة الإمارات للهوية العديد 
البيئية  والأنيي�ييشييطيية  الفعاليات  ميين 
احتفالتها  اإطييييييار  يف  واليييتيييوعيييويييية 
ع�شر  ال�شابع  الوطني  البيئة  بيييييوم 
اليييذي حتتفل بييه الييدوليية هييذا العام 
ابتكار  اأخ�شر:  اقت�شاد  �شعار  حتت 
الهيئة  احييتييفييال  ييياأتييي  وا�ييشييتييداميية. 
انطاقا  اليييوطييينيييي  اليييبيييييييئييية  بيييييييوم 
امل�شوؤولية  مبييبييادىء  الييتييزامييهييا  ميين 
تاأ�شي�س  على  وحر�شها  املجتمعية 
وتوثيق وتطبيق نظام متكامل لإدارة 
املهنية  وال�شامة  وال�شحة  اجلييودة 
“روؤية  مييع  ين�شجم  ومبيييا  والييبيييييئيية 
الإمارات 2021” يف املحافظة على 
وم�شتدامة  ومعطاءة  متوازنة  بيئة 
املوا�شفات  متطلبات  مييع  ويييتييوافييق 
الفعاليات  وتيي�ييشييميينييت  اليييعييياملييييييية. 
نييظييمييتييهييا مراكز  اليييتيييي  والأنييي�يييشيييطييية 

خمتلف  يف  للهيئة  التابعة  اخلدمة 
ندوات  املنا�شبة  بهذه  الدولة  اأنحاء 
وور�س عمل تناولت �شرح التطبيقات 
من  تتبنى  الييتييي  للهيئة  اخليي�ييشييراء 
البئية  على  تركز  مييبييادرات  خالها 
على  �ييشييواء  حمايتها  يف  وامليي�ييشيياهييميية 
م�شتوى مراكز اخلدمة اأو العمليات 

الت�شغيلية واخلدمات املوؤ�ش�شية.
تنظيم  الييفييعيياليييييات  تيي�ييشييميينييت  كييمييا 
فيها  �ييشييارك  ذهيينييي  ع�شف  جل�شات 
الهيئة للخروج مبقرتحات  موظفو 
اإبيييداعييييييية بيي�ييشيياأن اإطيييييياق ميييبيييادرات 
جديدة تعنى بال�شاأن البيئي وت�شاهم 
يف احلييييفيييياظ عيييليييى بيييييئيية الإمييييييييارات 
ملنع  ال�شتهاك  وتر�شيد  و�شيانتها 
والعمل  الطبيعية  امليييوارد  ا�شتنزاف 
الأجيال  بها  لتنعم  ا�شتدامتها  على 
املوظفني  قيييييام  جييانييب  اإىل  املييقييبييليية 
العديد  ا�شتخدام  باإعادة  واملوظفات 
تدويرها  مييييكييين  اليييتيييي  امليييييييواد  ميييين 

بنية خ�شراء ا�شتدامة بيئية �شمنته 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كلمة 
الدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بيين 
البيئة  يييييوم  مبيينييا�ييشييبيية  اهلل  حييفييظييه 
الييوطيينييي اليي�ييشييابييع عيي�ييشيير والييتييي اأكد 
الأخ�شر  القت�شاد  اأن  �شموه  فيها 
اأ�ييشييبييح منييوذجييا جييديييدا ميين مناذج 
اأ�شا�شيا  التنمية القت�شادية ومكونا 
ال�شرتاتيجي  الييفييكيير  مييكييونييات  ميين 
لييلييدوليية. ولقيييى الييو�ييشييم اليييذي دعت 
الييهيييييئيية مييتييابييعييي �ييشييفييحيياتييهييا اإىل 
امليي�ييشيياركيية فيييييه عييلييى اعييتييبيياره ع�شفا 
ذهيينيييييا لقييييرتاح ميييبيييادرات وخدمات 
ال�شتدامة  ميييعيييايييير  مييييع  تيييتيييوافيييق 
وا�شعا  اإقبال  خ�شراء  بيئة  وحتقيق 
العديد  قييدمييوا  اليييذي  املتابعني  ميين 
مييين القييييرتاحييييات واملييييبييييادرات التي 
نحو  الهيئة  توجه  تعزيز  يف  ت�شاهم 
جميع  يف  ال�ييشييتييداميية  معاير  تبني 
�شتقوم  حيث  وخييدميياتييهييا  عملياتها 

وتييوزيييع املييليي�ييشييقييات الييتييوعييوييية التي 
تدعو اإىل تر�شيد ا�شتهاك الكهرباء 

واملياه يف املراكز.
وبادر موظفو مراكز اخلدمة التابعة 
لزراعة  حمات  تنظيم  اإىل  للهيئة 
املحدود  ال�شتهاك  ذات  الأ�ييشييجييار 
من املياه والقادرة على حتمل ظروف 
اجلييفيياف وارتيييفييياع درجييييات احلييييرارة 
املراكز  ال�شبار يف حدائق  نبات  مثل 
مب�شاركة  بييهييا  املييحيييييطيية  واملييينييياطيييق 
العديد من املتعاملني واأبناء املجتمع 
لتوعية  فعاليات  تنظيم  عن  ف�شا 
ب�شرورة  وامليييراجيييعيييني  املييتييعييامييلييني 
جتيينييب املييمييار�ييشييات الييتييي تيي�ييشيياهييم يف 
بالبيئة  ال�شرر  وتلحق  امليييوارد  هييدر 
الطلبة  لتوعية  للمدار�س  وزييييارات 
تدعو  التي  املل�شقات  وتييوزيييع  بيئيا 
عليهم.  املياه  ا�شتهاك  تر�شيد  اإىل 
واأطلقت الهيئة على �شفحاتها على 
و�شم  الجتماعي  التوا�شل  مييواقييع 

اأفييي�يييشيييل ثاثة  بييياخيييتيييييييار  اليييهيييييييئييية 
مييقييرتحييات وتيييقيييدمي جيييوائيييز قيمة 

لأ�شحابها
اإدارة  ميييديييير  امليييهيييري  عيييامييير  وقيييييال 
التيي�ييشييال احلييكييومييي واملييجييتييمييعييي يف 
الهيئة  اإن  للهوية  الإميييييارات  هيئة 
�شاحب  دعييييييوة  تييلييبييييية  اإىل  بيييييييادرت 
اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل التي 
لييكييافيية مييكييونييات املجتمع يف  وجييهييهييا 
الوطني  البيئة  يوم  مبنا�شبة  كلمته 
الفاعلة  للم�شاهمة  ع�شر  اليي�ييشييابييع 
يف حتييمييل ميي�ييشييوؤولييييية حييميياييية بيئتنا 
مكوناتها  و�شيانة  مواردها  وتنمية 
الفعاليات  تنظيم  اإىل  بيييادرت  حيث 
ومتعامليها  مييوظييفيييييهييا  لييتييوعييييية 
البيئة  عيييليييى  امليييحيييافيييظييية  بييياأهيييمييييييية 
واليي�ييشييعييي لييتييحييقيييييق ال�يييشيييتيييدامييية يف 

ا�شتخدام مواردها.
الإمييييارات  اإن هيئة  املييهييري  واأ�ييشيياف 

“التطبيقات  مييبييادرة  تبنت  للهوية 
اخل�شراء” التي ت�شمنت جمموعة 
من املمار�شات واحللول والتطبيقات 
الهادفة  اجليييدييييدة  الييتييكيينييولييوجييييية 
ا�شتهاك  تييخييفييييي�ييس  يف  ليياإ�ييشييهييام 
البيئة  عييلييى  وامليييحيييافيييظييية  اليييطييياقييية 
املعتمدة  التقنيات  خييال  من  �شواء 

من  اأو  الييهييوييية  بييطيياقييات  �شناعة  يف 
خييال حتييديييث وا�ييشييتييبييدال الأجهزة 
لفتا  الهيئة  مييراكييز  يف  امل�شتخدمة 
التي  املييي�يييشيييارييييع  ميييين  اليييعيييدييييد  اإىل 
نيييفيييذتيييهيييا اليييهيييييييئييية يف هيييييذا الإطيييييييار 
�شركات  ميييع  الييتييعيياقييد  بييييينييهييا  وميييين 
الهوية  متخ�ش�شة لإتاف بطاقات 

للبيئة  �ييشييديييقيية  بيييطيييرق  املييرجتييعيية 
والتوعية  ت�شنيعها  بيياإعييادة  ت�شمح 
تييطييبيييييقييات بطاقة  تييفييعيييييل  بيياأهييمييييية 
ا�شتهاك الطاقة  الهوية للحد من 
اأنظمة  الييورقييييية وتييبيينييي  والييطييبيياعيية 
موؤ�ش�شات  بييني  الإلييكييرتوين  الييربييط 
الورقي  التخاطب  يقلل  مبا  الدولة 
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حوادث  و ق�ضايا

اأحدثت دويا قطع الهدوء الذي كان  خم�س طلقات من بندقية 
يخيم علي البلدة ال�شغرة بعد ظهر اأحدى ليايل ال�شيف احلارة 
كان ال�شابط هرني مي�شا خارجا لتوه ن �شيارة ال�شرطة البي�شاء 
زميله  ونيييزل  ال�شيارة  بييجييوار  �شريعا  وخيير  الر�شا�س  فاأ�شابه 
بحر�س وتواري خلف ال�شيارة ليتفادى الطلقات الع�شوائية التي 
النار يقف يف  الييذي يطلق  الفتى  تنطلق جتاههم با وعي كان 
الطابق الأول من منزله عندما تلقى ق�شم ال�شرطة باغا عن 
وجود جرمية قتل ووجود رهينتني يف منزل جوين لير يف بلدة 

هوين البلجيكية.
ال�شرطة فالفتى جوين  ميياأمييور  لييدى  ميياألييوف  وقييع  كييان لاأ�شم 
خال  من  ماأ�شاته  تعرف  التي  كلها  بلجيكا  يف  معروف  ليبر 
على  املحكمة  حكمت  حني  �شنوات  عييدة  منذ  تليزفويني  حتقيق 
ال�شاقة  بالإ�شغال  والييدة جوين  عاما   40 لويز جو�شي�شه  ماري 
ملدة �شبع �شنوات لتهامها بتحري�س �شديقها كري�شتيان فرناندز 
وقتها  ال�شديق  على  وحييكييم  ليبر  دوميينيييييك  زوجييهييا  قتل  على 
ملييدة ع�شرين عاما ويف ذلييك الوقت وقييف البيين جوين  باحلب�س 
وكان عمره 18 عاما يدافع عن اأمه ويحاول ترئتها يف خجل 
دون اأن يتعر�س لتفا�شيل العاقة بني والديه موؤكدا عدم اأحقية 

اأي �شخ�س يف اخلو�س يف حياتهما اخلا�شة. 
وكانت ال�شابقة الأويل من نوعها حيث قام التليفزيون البلجيكي 
بت�شوير جل�شة املحكمة وعر�شت يف برنامج �شهر يعرف يف وقت 
ت�شل فيه ن�شبة امل�شاهدة اإىل ذروتها وكان الرنامج حتت عنوان 
ع�شاق يف املحكمة وانهالت ردود الفعل على الرنامج الذي حقق 
جناحا كبرا لكن اأحدا مل يلتفت اإىل البن امل�شكني جوين الذي 
اأ�شبحت ق�شة والديه على كل ل�شان كان ي�شر يف ال�شارع في�شار 
اإليه ويتغامز النا�س من حوله وقد قالها جوين ذات يوم لأحد 

اأ�شدقائه ل اأمتنى اأن يتعر�س اأي اإن�شان ملثل جتربتي.
 

الرحيل
بعدما اأ�شبح جوين وحيدا يف املنزل الكبر حاول 

والده  ميلكها  التي  النظافة  �شركة  يدير  اأن 
ولكنه كان عدمي اخلرة ويف املنزل الكئيب 

الذي �شهد جرمية قتل والده عا�س جوين 
بني جدرانه اجلزينة.

�شعر بالوحدة ب�شدة لأنه مل يتعود حتى 
وجبة  لنف�شه  يعد  اأو  نف�شه  يخدم  كيف 
اأن يييرتك هييذا املنزل  ميين الطعام وقييرر 
ال�شجن لرحا  والدته من  خييروج  بعد 

معا ملكان يعيد ل يعرفهم فيه اأحد.
الليلية  املاهي  حلياة  ين�شاق  جييوين  وبييداأ 

وهناك التقى بقناة تعدي اأورور وقد وقع يف 
قليلة احلجم  فتاة  كانت  نظرة  اأول  حبهامن 
ادجاين  ايييزابيييييل  الفرن�شية  اليينييجييميية  ت�شبه 
وكانت اأي�شا يف حالة حزن ب�شبب وفاة والدتها 
وبعد  الوحيدين  القلبني  بني  احلييزن  فجمع 
جوين  منزل  يف  لاإقامة  اأورور  انتقلت  اأييييام 
ولحظت اأنه يري منها اأن تلعب يف حياته دور 

الأم فتعد له الطعام وتخدمه وتهدهده 
اأنانيته  اأي�شا  الفتاة  اكت�شفت  وتدريجيا 
وق�شوته ولكنها مل جتروؤ على العرتا�س 
حتى عندما كان يناديها بالقزم وبداأ يخرج 
وي�شهر حتى ال�شباح بدونها وفجاأة حدث 
�ييشيييء غييريييب فييقييد قيييام جيييوين باغت�شاب 
ثم  ال�شرطة  عنه  واأبلغت  بعنف  �شديقته 
هجرت منزله ولكنه �شعر بالوحدة ثانية 

فذهب يرجوها اأن تعود اإليه ووافقت .
وقد بررت اأورو عودتها جوين باأنه �شخ�س 
الأطيييوال قد ي�شبح عنيفا جييدا يف  غريب 

غ�شبه كما اأنها تخ�شي بط�شه وهو يلجاأ لل�شرب كما اأنه ميتلك 
تر�شانة �شغرة من الأ�شلحة ويتدرب با�شتمرار يف حديقة منزله 

على الرماية . 

حب جديد
يف اأحد �شهور ال�شيف ذهب جوين مل�شاعدة �شديق له يف النتقال 
من منزل لآخر وهناك التقى بفتة جميلة تدعى ريجني 26 عاما 
تعمل م�شيفة يف مطعم وكانت ريجني تعي�س ملدة 8 �شنوات مع 
�شديق لها يدعى فان�شان كاتانيا قبل اأن ت�شتقل بحياتها ووقع 
جوين يف حب ريجني وبداأ يذهب اإليها تاركا �شديقته الأخرى 
اأوروا وحدها ورغم غ�شب اأوروا اإل اأن جوين كان يخطط ملتعته 
اأن  اأن هييذا الو�شع ي�شتحيل  يف اخلييارج ومل يعتقد هييذا الأنيياين 
اأورو من حياة  خييروج  انتظار حلظة  ريجني يف  كانت  كما  يييدوم 

جوين لتنتقل للعي�س معه يف منزله. 

االنتقام
وللق�شاء على امللل والوحدة بداأت اأورو هي الأخرى تخرج ليا 
مع اأ�شدقائها وترتاد �شالت الدي�شكو والنوادي الليلية وهناك 
تعرفت فان�شان كاتانيا ال�شديق ال�شابق ريجني وتوطدت بينهما 
كان  هادئا وجذابا  �شابا  ولأنها وجدته  نكاية يف جوين  العاقة 
اأورو  ملح  الييذي  العنيف  جييوين  �شديقها  من  متاما  العك�س  على 
و�شديقها اجلديد فان�شان فا�شت�شاط غ�شبا وطلب منها العودة 
عراك  يف  معه  ي�شتبك  اأن  وكيياد  فان�شان  و�شب  مبا�شرة  للمنزل 

بالأيدي لول اأن الأخر اأثر الن�شحاب وان�شرف.
جييديييدة من  يفتح �شفحة  اأن  رغييبييت يف  اأبيييدى جييون  يييوم  وذات 
حييييياتييه فييقييال ارحييلييي مييع فييانيي�ييشييان و�ييشيياأبييقييى مييع رجيييني وتنف�س 
الثاثة ال�شعداء وجمعت اأورو حاجياتها من منزل جوين ولكن 
ال�شرطة  تبلغ  املهو�س جعلته  معرفتها بجوين 
�شتعود  اأنها  وخا�شة  الحتياط  باب  من 
من جديد جلمع باقي حاجياتها من 

منزله. 
يف اليوم امل�شوؤوم طلبت اأوروا من 
و�شديقها  ت�شحبها  اأن  ريجني 
فان�شان اإىل منزل جوين لأنها 
تهدئته  على  القادرة  الوحيدة 
ويف  الغ�س  بييه  ا�شتبد  مييا  اإذا 
والن�شف  الييواحييدة  ال�شاعة 
ظيييييهيييييرا ذهييييييييب ثييياثيييتيييهيييم 
وظلت  جييييوين  مييينيييزل  اإىل 
باب  �شيارتهامن  يف  ريجني 
فان�شان  و�يييشيييعيييد  احلييييييذر 
اأورو اإىل �شقة جوين الذي 

ا�شتقبلهما برتحاب وعر�س عليهما م�شروبا ولكن ما كاد فان�شان 
واأرداه  بندقيته  جييوين  اإليييييه  �ييشييوب  حتي  ال�شقة  داخيييل  يخطو 
�شريعا وعندما �شمعت ريجني �شوت الر�شا�س هرعت اإىل �شقت 
اجلران تطلب النجدة فجاءة �شيارة ال�شرطة البي�شاء وما كاد 
جوين  بر�شا�س  فوجئ  حتى  منها  ينزل  مي�شا  هرني  ال�شابط 
يق�شي عليه لقد كان �شابطا م�شهودا له باخللق وزوج مثايل واأب 

لثاث فتيات.
اأخذ جوين يت�شرف مثل الثور الهائج وكاأنه اأ�شيب بلوثة عقلية 
جنديا  اأربييعييني  ميين  مكونة  ال�شرطة  ميين  ا�شافية  قييوة  وجييياءت 
يكن  فلم  برهينتني  فيه جوين  يحتفظ  الييذي  املنزل  وحا�شرت 
اأورور  واأخذ جوين رهينته  البولي�س متاأكدا منم مقتل فان�شان 
وقادها اإىل مكتبه وطلب منها اأن تركع على ركبتها وهو يهذي 
على  الر�شا�س  يطلق  وهييو  اجليينييون  بييهييذا  اأ�شتمتع  اإنيينييي  قييائييا 
�شيارات ال�شرطة من النافذة حتى بلغ حج الطلقات التي اأطلقها 
بينه وبني  النار  اإطاق  تباد  800 طلقة ر�شا�س وحدثت عند 
اأ�شابت  ال�شرطة  ر�شا�شة طائ�شة من جانب  اأن  ال�شرطة  رجال 
اإىل  اأورور  وتو�شلت  الوعي  تفقد  اأن  دون  ولكن  راأ�شها  يف  اأورور 
األ يقتلها واأن يبقى عليها وحتى ي�شفح عنها  �شديقها املهو�س 

وعدته اأن تعود مرة اأخرى للعي�س معه.

انتهى كل �سيء
يف ال�شاعة الرابعة ظهرا ات�شل جوين بال�شحيفة املحلية وقال 
اأطلقوا  ال�شرطة  رجييال  اأن  تعرف  ان  واأرييييد  القاتل  اأنييا  لل�شفي 
راأ�س  علي  ر�شا�شة  اأطلقت  واأنيييا  �شديقي  واأ�ييشييابييوا  الر�شا�س 
الرهينة الأخرى واأريد اأ  تتما�شك والدتي واأن تعي�س حياتها من 
جديد بعد خروجها من ال�شجن اأنا ل اأريد اأن اأتعفن يف ال�شجن 
اإن ال�شجن �شيء خميف ل اأحتمله و�شع جوين �شماعة الهاتف 
�شويا  �شنلحق  الآن  لها  وقال  اأورور  ل�شديقته  وا�شتدار  الأر�شي 

باأبي. 
اأن ت�شتطيع  اأنها مقتولة ل حمالة دون  الفتاة حلظتها  اقتنعت 
مقاومة هذا الوح�س املهو�س ولأنها كانت واهنة ب�شبب جراحها 
من  اهلل  ينقذها  اأن  تدعو  وهي  مل�شرها  ا�شت�شلمت  تنزف  التي 

هذه املحنة القا�شية.
اأن  بييدل من  اأنظري وفجاأة  قييال  بندقيته ثم  اإليها  وجييه جييوين 
الر�شا�س  البندقية جتاه ذقنه واأطلق على نف�شه  يقتلها �شوب 

فخر �شريعا يف احلال و �شط بركة من الدماء .
زحفت اأورو حتى التقطت هاتفها وات�شلت بال�شرطة التي كانت 
حتا�شر املنزل دون اأن تقتحمه خمافة اأن تلحق الأذى بالرهائن 
اأو يلحق بهم هذا املهو�س الأذى قالت اأرور لرجال ال�شرطة الآن 

انتهي كل �شيء لقد انتحر القاتل.
احتياطها  اتخذت كافة  الوقوع يف فخ  ال�شرطة خوفا من  ولكن 
وبعد اقتحام ال�شقة وجدوا جوين بالفعل مقتول ومت نقل اأورور 
اإنقاذ  بالفعل  ومت  عاجلة  بجراحة  لإنييقيياذهييا  امل�شت�شفى  اإىل 
واإ�شابة  قتلى  ثاثة  النهاية  يف  احل�شيلة  ولكن  حياتها 

خطرة .
الأليمة  ذكرياتها  مع  وحيدة  اأورو  تعي�س  وبينما 
والدة  تلقت  عا�شته  اليييذي  املييرعييب  والييكييابييو�ييس 
جوين يف �شجنها نباأ م�شرع ابنها وبداأت هي 
�شتازمها  التي  الوحدة  يف  تفكر  الأخييرى 
خيييييييروجيييييييه من  بيييييعيييييد 
دمر  وهكذا  ال�شجن 
ال�شائن  �ييشييلييوكييهييا 
حييييييياتيييهيييا وحييييييييياة 
ابييينيييهيييا وزوجيييهيييا 
واأحييال حياتها 
دمييييييييار  اإىل 

م�شتمر. 

لقى طفل م�شرعه م�شنوًقا، على يد ع�شابة اختطفته منذ يومني مقابل فدية ماليه 
غمر  ميت  ملركز  التابعة  )اأوليلة(  بقرية  دفعها  عن  اأهله  عجز  جنيه،  األييف   80 قدرها 
ال�شاد�س  بال�شف  الطالب  )م.ح.ع(  الطفل  تغيب  اإىل  الواقعة  مب�شر.تعود  بالدقهلية 
البتدائى والبالغ من العمر 12 �شنة خال خروجه من منزله منذ ثاثة اأيام  للم�شجد 
لي�شلى، ويح�شر اأم�شية دينية.حيث ظل اأهله يبحثون عنه طوال الليل دون جدوى، حتى 
يطلبون  املختطفني،  التاىل من  اليوم  �شباح  ال�شابعة من  فى  تليفونًيا  ات�شاًل  جاءهم 

فدية مالية قدرها 80 األف جنيه  فاأبلغتهم والدته اأنها تريد �شماع �شوت ابنها.
�شرطة ميت غمر، وحررت  ملركز  �شنة،   50 )ز.اأ.ع(  الطفل  والييدة  الفور توجهت  وعلى 
2014 يفيد بتغيب طفلها.وحينما علمت الع�شابة  اإدارى املركز ل�شنة   606 املح�شر 

باإباغها ال�شرطة، قاموا بقتل طفلها �شنًقا و�شرًبا، خوًفا من اأن يتذكر ماحمهم  وير�شد 
عنهم.وعندما عر رجال مباحث ميت غمر، على جثمان الطفل ملقاة فوق �شطح املقابر 
كثفوا حترياتهم بقيادة املقدم )اأ�شرف عبد الهادى( رئي�س مباحث املركز وقوة مرافقة 
له لك�شف غمو�س احلادث ومن وراء ارتكاب اجلرمية.حيث متكنت الأجهزة الأمنية من 
�شبط )اأ.ع.اأ 20 �شنة(، و)م.ح.م 19 �شنة(، مقيمان بي)اأوليلة( ويعمان جتار موبيليا 

وبعر�شهم على النيابة اأمرت بحب�شهم 4 اأيام.
وجار  �شبطه  )ن.م.ا( مت  يدعى  اآخييًرا  ا  �شخ�شً معهم  اأن  اعرتفا  املتهمني  �شبط  وعقب 
من  وانتهت  الطفل،  جثة  بت�شريح  قييام  ال�شرعى  الطب  اأن  النيابة.يذكر  على  عر�شه 

اإجراءات ت�شريح الدفن ومت دفن اجلثة.

جرائم االآباء يدفع ثمنها االأبناء

الأب قتل �سديق الزوجة
 والزوجة دخلت ال�سجن والبن قتل ثالثة

ع�سابة تقتل طفاًل عجز اأهله عن دفع الفدية
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عربي ودويل

اآ�ستون تلتقي الرئي�س الأوكراين ووا�سنطن تدعو اإىل ت�سوية 
•• كييف-اأ ف ب:

الوروبية  اخلارجية  وزيرة  التقت 
كييف  يف  الربييعيياء  ا�شتون  كاثرين 
يف  يانوكوفيت�س،  فيكتور  الرئي�س 
الزمة  لنهاء  جديد  م�شعى  اطييار 
وا�شنطن  دعييت  فيما  الوكييرانييييية، 

للتو�شل اىل ت�شوية.
مايا  قييياليييت  �ييشييابييق  تيي�ييشييريييح  ويف 
كو�شيانيت�س املتحدثة با�شم وزيرة 
ا�شتون  ان  الوروبييييييية،  اخلييارجييييية 
�شتناق�س اجلهود املبذولة للتو�شل 
التي  والطريقة  �شيا�شي  حييل  اىل 
متيييكييين الحتييييييييياد الوروبييييييييييييي من 

امل�شاهمة يف هذه اجلهود .
وتيييواجيييه اوكييرانيييييا ميينييذ اكييير من 
م�شبوقة  غييييير  ازمييييييية  �يييشيييهيييريييين 
فتظاهرات الحتجاج التي فجرها 
الثاين-نوفمر  ت�شرين  اواخيير  يف 
تييراجييع احلييكييوميية الوكييرانييييية عن 
اتيييفييياق �ييشييراكيية كييانييت عييلييى و�شك 
تييوقيييييعييه ميييع الحتيييييياد الوروبيييييييي، 
واخييييتيييييييييارهييييا �يييشيييييييا�يييشييية اليييتيييقيييارب 
رف�شا  حتيييييوليييييت  مييييو�ييييشييييكييييو،  ميييييع 
اقامه  اليييييذي  اليييرئيييا�يييشيييي  لييليينييظييام 

يانوكوفيت�س.
ويحتل املعار�شون و�شط كييف منذ 
وا�ييشييفييرت �شدامات  احليييني.  ذليييك 
عن �شقوط اربعة قتلى على القل 
كانون  يف  بييجييروح   500 وا�ييشييابيية 
الرئي�س  نائب  ودعييا  الثاين-يناير 

واقعية  لي�شت  الطريقة  هييذه  ان 
لأنها ت�شتغرق وقتا طويا وقالت 
اخلارجية  وزارة  بييا�ييشييم  املييتييحييدثيية 
المركية جنيفر ب�شاكي الثاثاء، 
ان اوكرانيا لن حت�شل على الدعم 
امليييييايل الميييركيييي والوروبييييييييي ال 
النتعا�س  نحو  الييبيياد  اجتهت  اذا 
النقد  �شندوق  عيير  القييتيي�ييشييادي، 
الييييييدويل. وقييييد رفيي�ييشييت كييييييييف يف 
ال�شابق المتثال لل�شروط القا�شية 

جدا ل�شندوق النقد الدويل.

احلييياجييية  ان  كييليييييتيي�ييشييكييو  فيييييييتيييايل 
ان  ملحة لجييرائييه وا�ييشيياف يجب 
 2004 د�ييشييتييور  اليييييييوم اىل  نييعييود 
جديدا  د�شتورا  بروية  نناق�س  ثم 
اىل  �شريعا  الييتييو�ييشييل  تييعييذر  واذا   ،
ت�شعيد  �ييشيييييحيي�ييشييل  قيييييرار  اتيييخييياذ 
ممثل  وكييان  لاحتجاجات  جديد 
رئييييي�ييس الييدوليية يف الييرملييان يوري 
ت�شكيل  عيير�ييس  مرو�شينت�شنكو 
عييييمييييل لعييييييييييداد ن�س  جمييييمييييوعيييية 
املعار�شة  وتعتر  جديد.  د�شتوري 

الميييييركيييييي جييييو بييييايييييدن جمييييددا 
اىل  الوكييييراين  الرئي�س  الييثيياثيياء 
ت�شكيل  حييول  ت�شوية  واىل  احلييوار 

حكومة جديدة .
البي�س  لييلييبيييييت  بيييييييان  يف  وجيييييياء 
المييييركييييي  اليييرئييييييي�يييس  نييييائييييب  ان 
بالرئي�س  بييانييتييظييام  يت�شل  الييييذي 
حتركات  ا�ييشييتييداد  منذ  الوكييييراين 
الحييتييجيياج، دعيياه مييرة جييديييدة اىل 
اغتنام كييل الييفيير�ييس.. ليييجيياد حل 

�شيا�شي لاأزمة .
ال�شيا�شية  الو�ييييييشيييييياط  وتييييعييييرب 
لن  باأنه  اعتقادها  عن  الوكرانية 
موقف  يف  مهم  تييطييور  اي  يح�شل 
بني  املرتقب  اللقاء  حتى  ال�شلطة 
الرو�شي  ونييظييره  يييانييوكييوفيييييتيي�ييس 
هام�س  عيييليييى  بيييوتيييني  فييييادمييييير 
ال�شتوية  الوملبية  اللعاب  افتتاح 

يف �شوت�شي اجلمعة.
وقد ا�شدر رئي�س الوزراء بالوكالة 
هذا  يف  موؤ�شرا  اربيييوزوف  �شرغي 
التوتر  حييييدة  ان  بييقييولييه  الييي�يييشيييدد 
وعييييييزا هذا  الييييبيييياد،  تييييرتاجييييع يف 
يبذلها  التي  اجلييهييود  اىل  التطور 
الغاء  ول�شيما  والييرملييان  الرئي�س 
الييييقيييييييييود على  تييي�يييشيييدييييد  قيييييوانيييييني 

التظاهرات وحتركات الحتجاج.
ممثل  اعييتيير  نف�شه،  اليي�ييشييييياق  ويف 
يوري  اليييرمليييان  يييانييوكييوفيييييتيي�ييس يف 
ت�شريح  يف  مييرو�ييشييييينييتيي�ييشيينييكييو 
واملعار�شة  احليييكيييم  ان  �يييشيييحيييايف 

من  ابييتييداء  التو�شل  على  قييييادران 
اليوم الربعاء اىل ار�شية وفاقية، 
ا�شاح  خييارطيية طريق لجيييراء  او 
املعار�شة  وتيييطييياليييب  د�ييييشييييتييييوري. 
 2004 د�ييييشييييتييييور  اىل  بييييالييييعييييودة 
الرئا�شية  ال�شاحيات  لتقلي�س 

مل�شلحة الرملان واحلكومة.
الت�شريحات  هييييييذه  متييينيييع  ومل 
من  الوكييييراين  الييرملييان  املتفائلة 
بدء نقا�شات حامية حول ال�شاح 
املعار�شة  قيييييادة  احييييد  قييييال  اليييييذي 

الزياين: دول التعاون تعمل ب�سكل وثيق من اأجل احلفاظ على اأمنها وا�ستقرارها وازدهارها 

اأردوغان ي�سعى للح�سول
 على دعم اأتراك اأملانيا 

•• برلني-اأ ف ب:

ي�شعى رئي�س الييوزراء الرتكي رجب طيب اردوغييان يف ظل الزمة الكرى 
املانيا  يف  املقيمني  التيييراك  دعييم  على  للح�شول  بييياده  يف  يواجهها  الييتييي 
اثناء زيارة لهذا البلد، مع اقرتاب ا�شتحقاقات انتخابية حا�شمة ملع�شكره 

ال�شامي املحافظ.
وهتف اردوغييان امييام الف التييراك الذين خ�شوه با�شتقبال حافل خال 
تركية  وباعام  ب�شوره  ملوحني  برلني  يف  احتفالت  �شالة  يف  نظم  لقاء 
�شنبقى واقفني! لن ننحني، كونوا واثقني من ذلك! لن ننحني �شوى اأمام 

اهلل! 
واكد اردوغان الذي التقى يف وقت �شابق الثاثاء امل�شت�شارة انغيا مركل 
ان تركيا �شتوا�شل التطور يف ظل ال�شتقرار والهدوء وال�شام رغم اجواء 

التوتر املتفاقم نتيجة ف�شيحة �شيا�شية مالية غر م�شبقوة تهز حكومته.
ومع اقرتاب النتخابات البلدية يف اذار-مار�س والرئا�شية يف ال�شيف التي 
�شتكون حا�شمة مل�شتقبله بعد اكر من 11 عاما مار�س فيها احلكم بدون 
منازع، جاء اردوغان يبحث عن ا�شوات انتخابية يف املانيا التي تعد جالية 

تركية من 1،5 مليون ن�شمة هي الكر يف العامل.
ويعي�س جمموع ثاثة مايني تركي او متحدر من ا�شل تركي يف املانيا ما 
يجعل من هذا البلد احد اهم الدوائر النتخابية لردوغان بعد ا�شطنبول 
وانقرة وازمر.. ولول مرة هذه ال�شنة يحق لاتراك املقيمني يف اخلارج 

الت�شويت يف باد اقامتهم.
نييظييمييه ان�شار  الييييذي  الييلييقيياء  وجييييرى 
اردوغييييييان حتييت �ييشييعييار بييرلييني تقابل 
ال�شيد الكر يف �شالة عرو�س يف حي 
ا�شطنبول  بلقب  املعروف  كرويتزبرغ 
اليي�ييشييغييرى ، فيييييمييا تييعييتيير بيييرليييني يف 
تركية  مدينة  اكيير  الحيييوال  مطلق 

خارج تركيا.
وقال اردوغان متوجها اىل مواطنيه 
ا�شتمر  الييرتكييييية  بييالييلييغيية  خييطيياب  يف 
تفتخروا  ان  ارييييييد  دقيييييقيية  اربيييعيييني 
اي�شا  اريييد  لكنني  املانيا،  يف  بالعي�س 
انتم  اليييرتكيييي.  بييالييعييلييم  تييفييتييخييروا  ان 
ال�شاب  اجليل  داعيا  عظيم  بلد  ابناء 

اىل عدم ن�شيان ديانتهم وجذورهم لي�شبحوا اجانب وقال لهم انتم اتراك 
اوروبيون .

منذ  حتققت  التي  منها  القت�شادية  �شيما  ول  التقدم  اوجييه  كل  عييدد  ثم 
وكيياأنييه يف  ال�شلطة،  اىل  يييرتاأ�ييشييه  اليييذي  والتنمية  الييعييداليية  حيييزب  و�ييشييول 

مهرجان انتخابي يف باده.
ازداد اجمايل الناجت  وت�شاءل هل ميكن ان يكون هناك ف�شاد يف بلد حيث 
الداخلي من 200 اىل 800 مليار دولر؟ وذلك يف وقت ادت الف�شيحة 
التي تلطخ حكومته اىل اعتقال عدد من املقربني من النظام واىل تعديل 
اهلل  فتح  الداعية  �شيما  ول  ال�شيا�شيني  خ�شومه  وهاجم  وا�شع.  حكومي 
غولن املقيم يف الوليات املتحدة والذي ازدادت اخل�شومة بينهما حدة يف 

ال�شهر الخرة.
وقال اردوغان يف ا�شارة اىل غولن ان الذين يريدون التدخل يف ال�شيا�شة ل 
يجب ان يقوموا بذلك باعطاء توجيهات من بعيد وا�شاد ان�شاره يف ال�شالة 
بال�شاحات التي اجراها رئي�س بلدية ا�شطنبول ال�شابق وقالت �شانغول 
اي�شمر 29 عاما انني اقيم يف برلني لكن حني اذهب اىل تركيا الحظ ان 
هناك امور كثرة تغرت ايجابيا منذ ان ا�شبح رئي�شا للوزراء وتابعت املراة 
ال�شابة التي ولدت ون�شاأت يف برلني ان غالبية النا�س را�شني على ما يقوم 

به وامل ان يفوز حزبه هذه ال�شنة .

•• بريوت-يو بي اأي:

اعترت وزيرة اخلارجية الإيطالية، اإميا بونينو، التي بداأت جولة 
لق�شية  �شحرياً  ل حًا  اأن  اللبنانيني،  امل�شوؤولني  مع  مباحثات 
م�شرتك،  �شحايف  موؤمتر  يف  بونينو  وقالت  العامل  يف  الإرهييياب 
مع نظرها اللبناين عدنان من�شور، يف بروت، لي�س هناك من 
حل �شحري )مل�شكلة الإرهاب(.. والإرهاب لي�س حكراً فقط على 
هذه املنطقة، اذا نظرمت اىل اجلهة املقابلة من املتو�شط وا�شافت 
اإنها  ناق�شت هذا الأمر مع وزير اخلارجية امل�شري ويف ليبيا.. 
نف�س امل�شكلة . وحول الو�شع الإن�شاين يف �شوريا، اأ�شارت الوزيرة 

اجتماع  املا�شي  الإثيينييني  ا�شت�شافت  بييادهييا  اأن  اإىل  الإيطالية 
الأمم املتحدة حول امكانية ادخال امل�شاعدات الإن�شانية اإليها يف 
ظل الأزمة القائمة هناك. وا�شافت جئت اىل هنا اليوم لأبحث 
مع ال�شلطات اللبنانية تاأثر و�شعوبة ا�شت�شافة اأكر من 900 
النظر  بونينو كل وجهات  وقالت   . لبنان  �شوري يف  األييف لجييئ 
تقول اإن هذه امل�شاألة متثل تعقيداً �شيا�شياً واإن�شانياً واأمنيا ثقيًا 
اإ�شافة اإىل العبء املايل واأ�شارت اىل اأن بلداً كي لبنان ي�شت�شيف 
مدى  على  مليوناً   15 لي  ايطاليا  كا�شت�شافة  هو  نييازح  مليون 
)للنازحني  الن�شانية  امل�شاألة  معاجلة  يجب  وقييالييت   . عامني 
ال�شوريني( بطريقة متقدمة واكر فاعلية مما ح�شل حتى الآن 

اأن وفداً  اأبلغت الوزير من�شور،  اأنها  واأعلنت الوزيرة الإيطالية 
�شيزور لبنان قريباً لبحث م�شائل اقت�شادية  اإيطالياً  اإقت�شادياً 

تهم البلدين ولعر�س خطة اخل�شخ�شة التي تعدها ايطاليا.
بقيمة  لبنان  مييع  قائما  م�شروعا   60 ميين  اكيير  لدينا  وقييالييت 
اجمالية تبلغ 185 مليون يورو، ولهذا فان لبنان ي�شكل حمطة 
اأن  وا�شافت   . الإيييطييايل  والتعاون  للم�شاعدات  بالن�شبة  مهمة 
العاملة يف جنوب  الدولية  القوات  البقاء يف  قرار حكومتها هو 
لبنان التي �شتزورها بعد ظهر اليوم والتي حتمل كل امل�شوؤولية 
للحفاظ على ال�شتقرار.. ومو�شوع تقليل عدد جنودنا يف هذه 

القوات الدولية غر مطروح حاليا .

وزيرة خارجية اإيطاليا تعترب اأن ل حاًل �سحريًا لالإرهاب 

بيييييارجيييييات  لييينيييقيييليييهيييا يف  متييييهيييييييييدا 
البحر..  يف  لتفكيكها  خم�ش�شة 
الأميييركييييييية  الإدارة  واعيييييتيييييرت 
نظام  مييييين  حمييييياولييييية  الييييتيييياأخيييير 
الأ�يييشيييد لييلييمييميياطييليية والييلييعييب على 
عامل الوقت والتهرب من ت�شليم 
الأ�شلحة  ميييين  خمييييزونييييه  كييياميييل 

الكيمياوية.
الوطنية  املييخييابييرات  وقيييال مييدييير 
يف  الحيييتيييميييالت  اإن  الأميييركييييييية 
اأن  اإىل  تيي�ييشيير  احلييييييايل  الييييوقييييت 
اأقوى  و�شع  الآن يف  اأ�شبح  الأ�شد 
متت  عندما  عليه  كييان  مما  فعليا 
الكيمياوي  ميييو�يييشيييوع  ميينيياقيي�ييشيية 
اليي�ييشييوري الييعييام املييا�ييشييي، حيث مل 
ما  اأي   4% �ييشييوى  الأ�ييشييد  ي�شلم 
تر�شانته  مييين  طييينييياً   53 ييييعيييادل 
1300 طن  بييي  وامليييقيييدرة  املييعييليينيية 
اأن  الأمييركييييية  واأعييليينييت احلكومة 
حييمييولييتييني �ييشييغييرتييني فييقييط من 
ال�شوري  الييكيييييمييييياوي  املييييخييييزون 
غييادرتييا مييييينيياء اليياذقييييية وهيييو ما 

و�شفته باأنه نقل باإيقاع بطيء.
وفيما طالبت اخلارجية الفرن�شية 
اللتزامات  باحرتام  الأ�شد  نظام 
اليييتيييي تيييعيييهيييدت بيييهيييا، دافييييييع نائب 
غينادي  الرو�شي  اخلارجية  وزير 
موؤكدا  النظام  هذا  عن  غاتيلوف 
ظروف  نتيجة  كيييان  الييتيياأخيير  اأن 
اأمنية،  وميي�ييشييائييل  مييتييوقييعيية  غييير 
نقل  تعتزم  دم�شق  اأن  اإىل  م�شرا 

�شحنة �شخمة هذا ال�شهر.

هدنة بني الدولة الإ�سالمية و�سقور ال�سام 

•• عوا�سم-وكاالت:

اأبلغ مدير ال�شتخبارات الأمركية 
جيييييميي�ييس كييابيير الييكييونييغيير�ييس باأن 
التييييفيييياق بييي�يييشييياأن الييتييخييليي�ييس من 
ال�شورية  الييكيييييميييييائييييية  الأ�ييشييلييحيية 
جعل الرئي�س ب�شار الأ�شد يف و�شع 
اأقوى، بينما اعترت وا�شنطن اأن 
املماطلة  ييييحييياول  الأ�ييييشييييد  نيييظيييام 
واليييليييعيييب عييلييى عييياميييل اليييوقيييت يف 
ت�شليم تر�شانته الكيميائية، حيث 
اأربعة يف  ت�شليم �شوى  اإنه مل يتم 
املئة من الرت�شانة املعلنة واملقدرة 
بي1300 طن. يف حني ، قال وزير 
اخلارجية الأمريكي ، جون كري 
، ان كل برميل متفجر يرمى على 
بوح�شية  يييذكيير  اأبيييريييياء  �ييشييوريييني 
ب�شار  الييي�يييشيييوري  الييرئييييي�ييس  نيييظيييام 
الأ�شد، الذي حول بلده اإىل نقطة 

جذب كبرة لاإرهاب .
اإفييادة يف جل�شة  اأثناء  وقال كابر 
الكونغر�س  يف  املييخييابييرات  للجنة 
احلايل  الوقت  يف  الحتمالت  اإن 
يف  اأ�ييشييبييح  الأ�يييشيييد  اأن  اإىل  تيي�ييشيير 
و�شع اأقوى عما كان عليه بف�شل 
ميييوافيييقيييتيييه عيييليييى الييتييخييليي�ييس من 
الأ�شلحة الكيميائية مع بطء هذه 

العملية، ح�شب قوله.
ورجييييح امليي�ييشييوؤول الأميييركيييي بقاء 
بال�شلطة يف غياب  الأ�شد  حكومة 
ت�شكيل  عييلييى  دبييلييومييا�ييشييي  اتيييفييياق 
معترا  جديدة،  انتقالية  حكومة 
اأن النظام واملعار�شة عاجزان عن 
حتقيق انت�شار حا�شم ا�شتنادا اإىل 

املعطيات الراهنة.
وتيييعيييليييييييقيييا عيييليييى فييييحييييوى اإفييييييييادة 
با�شم  امليييتيييحيييدثييية  قييياليييت  كييييابيييير، 
جني  الأمركية  اخلارجية  وزارة 

�شاكي اإن حمادثات جنيف2 زادت 
اإىل  دم�شق، م�شرة  على  ال�شغط 
الدويل  الأميييين  جمل�س  قيييرار  اأن 
باتفاق  لييياليييتيييزام  �ييشييوريييا  يييدعييو 

تدمر اأ�شلحتها الكيميائية.
وقيييد اأعييليينييت رو�ييشيييييا الييثيياثيياء اأن 
احلكومة ال�شورية �شرت�شل �شحنة 
الكيميائية  الأ�شلحة  ميين  كييبييرة 
ال�شهر  هييييذا  اليييبييياد  خيييييارج  اإىل 
غينادي  وقييال  لتدمرها  متهيدا 
اخلارجية  وزيييير  نييائييب  غاتيلوف 
التخل�س  عييمييليييييات  اإن  الييرو�ييشييي 
من املواد ال�شامة �شتتواىل ال�شهر 
مار�س-اآذار  يف  و�شتكتمل  احلايل، 

املقبل.
بعد  وجيياءت ت�شريحات غاتيلوف 
اتهامات اأمركية للنظام ال�شوري 
بالتلكوؤ يف التخل�س من خمزوناته 

الق�شوى.
وح�شب خطة تدمر هذه الأ�شلحة 
املتحدة  الأمم  عليها  وافقت  التي 
طن  �شبعمائة  نقل  يفرت�س  كييان 
من العنا�شر الكيميائية اخلطرة 
غييياز  اأو  اخليييييييييردل  غيييييياز  ومييينيييهيييا 
دي�شمر-كانون   31 يف  ال�شارين 
اأي�شا  الأول املا�شي، كما يفرت�س 
من  اإ�يييشيييايف  طيين  خم�شمائة  نييقييل 
بحلول   2 فئة  ميين  ال�شامة  امليييواد 

اخلام�س من ال�شهر اجلاري.
مييييين جيييهييية اأخيييييييييييرى، نييييييدد وزيييييير 
اخلارجية الأمركي، جون كري، 
برمي براميل متفجرة يف �شوريا، 
متفجر  بييرميييييل  كيييل  ان  مييعييتييراً 
يذكر  اأبرياء  �شوريني  على  يرمى 
ال�شوري  الرئي�س  نظام  بوح�شية 
ب�شار الأ�شد، الذي حول بلده اإىل 

من الأ�شلحة الكيميائية وتاأخرها 
مواعيدها  عييين  �ييشييهييرييين  قيييرابييية 
امليييقيييررة مبييوجييب التيييفييياق الذي 
والوليات  رو�ييشيييييا  فيييييه  تييو�ييشييطييت 

املتحدة.
وطلب وزير اخلارجية جون كري 
�شرغي  اليييرو�يييشيييي  نيييظيييره  ميييين 
لفروف اجلمعة املا�شية ممار�شة 
ب�شار  الرئي�س  نظام  على  �شغوط 

الأ�شد لاإ�شراع بالعملية.
من جهته، قال املندوب ال�شعودي 
الأ�شلحة  حيييظييير  ميينييظييميية  ليييييدى 
عبد  بييين  اهلل  عييبييد  الييكيييييميييييائييييية 
اإن املوعد املحدد  ال�شغرود  العزيز 
وهو  الكيميائية  الأ�ييشييلييحيية  لنقل 
الأول  دييي�ييشييميير-كييانييون   31 ييييوم 
املا�شي قد م�شى دون نقل واإزالة 
الأولوية  ذات  الكيميائية  املييييواد 

نقطة جذب كبرة لاإرهاب .
واأ�ييشييدر كييري بيييييانيياً قييال فيه يف 
حلب  ق�شف  فيه  ي�شتمر  يييوم  كييل 
نظام  يذكر  املتفجرة،  بالراميل 

الأ�شد العامل بوجهه احلقيقي .
الأعمال  اآخيييير  هييييذا  ان  واأ�ييييشيييياف 
اليييربيييريييية اليييتيييي قيييييام بيييهيييا نظام 
وجماعياً،  ميينييظييميياً  تييعييذيييبيياً  نييفييذ 
وهو  كيميائية،  اأ�شلحة  وا�شتخدم 
ييييجيييّوع جمييتييمييعييات بييكييامييلييهييا من 
خييال منع و�ييشييول الأغييذييية اإىل 
مييدنيييييني �ييشييوريييني بييحيياجيية ما�شة 

اإليها .
وذكييير كييري انييه يف ظييل الق�شف 
اجليييييييييوي اليييييييييذي قييييتييييل عييي�يييشيييرات 
املدنيني يف اليام القليلة الأخرة، 
ورمي  ال�شكنية،  املييبيياين  وتييدميير 
بييرامييكيييييل مييتييفييجييرة عييلييى م�شجد 
اليوم، ت�شتمر ح�شيلة املدنيني يف 

التزايد ب�شكل �شاعق .
و�شدد على ان كل برميل متفجر، 
يحتوي على �شظايا ووقود، يرمى 
اإىل  اأبيييريييياء ي�شر  �ييشييوريييني  عييلييى 
بربرية نظام حول بلده اإىل نقطة 
ونظراً  ليييياإرهيييياب،  كييبييرة  جيييذب 
اأن يقبل  الرهيب، ل يجب  لإرثييه 
اأية  �شرعية  اأبييداً  ال�شوري  ال�شعب 

حكومة ت�شم الأ�شد .
وختم كري قائًا انه فيما تركز 
على  اليييدويل  واملجتمع  املعار�شة 
و�شع حد للحرب، كما يرد يف بيان 
اإحلاق  على  النظام  يركز  جنيف، 
قب�شته  تعزيز  بغية  اإ�ييشييايف  دمييار 
وتقوي�س  امليييعيييركييية  �ييشيياحيية  عييلييى 

الآمال بنجاح جنيف 2 .
التي منحتها  املهلة  ام�س  وانتهت 
لت�شليم  الأميييييركييييييييييية  الإدارة 
ال�شورية  الييكيييييمييييياوييية  الأ�ييشييلييحيية 

انتهاء مهلة ت�سليم تر�سانة �سوريا وكريي يندد برببرية نظامها

ال�ستخبارات الأمريكية: نزع الكيميائي عزز قوة الأ�سد

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية معايل 
الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين اأن دول جمل�س التعاون 
تعمل مع بع�شها البع�س ب�شكل وثيق وتن�شيق م�شتمر من اأجل 
احلفاظ على اأمنها وا�شتقرارها وازدهارها وهي تدرك متاما 
التحديات ال�شيا�شية والقت�شادية والأمنية والأجتماعية التي 
تواجهها وتعترها فر�شا مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بني 
دول املجل�س ومع الدول والتكتات الدولية. وقال معاليه يف 
بالدولة ام�س  الوطني  الدفاع  اأمييام طاب كلية  حما�شرة له 
الزدهييييار  عييلييى حتقيق  تييقييوم  الييتييعيياون  دول جمل�س  روؤييييية  اإن 
لدول و�شعوب املجل�س واإتاحة املجال اأمام مواطنيها لتحقيق 

طموحاتهم ال�شخ�شية وتوفر تكافوؤ الفر�س لهم يف احل�شول 
وال�شكانية  والجتماعية  ال�شحية  واخلييدمييات  التعليم  على 
املجتمعات  يف  وامل�شتقرة  الآمنة  البيئة  وايجاد  العمل  وفر�س 

اخلليجية.
خم�شة  حتقيق  اإىل  ت�شعى  الييتييعيياون  جمل�س  دول  اإن  واأ�ييشيياف 
اجلماعي  المييين  تعزيز  وهييي  رئي�شية  ا�شرتاتيجية  اأهييييداف 
لدول املجل�س وزيادة النمو القت�شادي واحلفاظ على م�شتوى 
التعامل  املجل�س من  دول  الب�شرية ومتكني  التنمية  عاٍل من 
انواعها بكفاءة وفاعلية والتعايف منها  مع الزمييات باختاف 
وتعزيز مكانة جمل�س التعاون اإقليميا ودوليا. واأو�شح الأمني 
مرتبط  التعاون  جمل�س  م�شتقبل  اأن  التعاون  ملجل�س  الييعييام 
املجل�س من روابط  اكت�شبتها دول  التي  بالقوة  ارتباطا وثيقا 

القربى وروابط الدين واجلغرافيا  امل�شرتك وو�شائج  التاريخ 
املجل�س  دول  اأن  اىل  م�شرا  والثقافية  احل�شارية  وال�شات 
تعمل  والإ�شامي وهي  العربي  الوطن  باأنها جزء من  توؤمن 
اأجل دعم الق�شايا العربية وال�شامية  كل ما يف و�شعها من 
والإ�شامية.  العربية  الأقييطييار  يف  واليينييميياء  التنمية  وتعزيز 
الدويل  التحكم  اأو  الهيمنة  املجل�س ترف�س  اأن دول  اإىل  ونوه 
التدخل  وترف�س  العربي  اخلليج  منطقة  على  القليمي  اأو 
القوة  ا�شتخدام  وتنبذ  باحلوار  وتوؤمن  الداخلية  �شوؤونها  يف 
دبلوما�شية  اإن  الزياين  عبداللطيف  الدكتور  وقييال  والعنف. 
جمييليي�ييس الييتييعيياون تييقييوم عييلييى ثيياثيية ميييبيييادىء هييي التوا�شل 
الو�شاطة  اإىل  ال�شدد  .. م�شرا يف هذا  الثقة  وبناء  والتعاون 
اخلليجية لت�شوية الأزمة اليمنية عر املبادرة اخلليجية التي 

اأن  موؤكدا   2011 نوفمر  يف  الريا�س  يف  عليها  التوقيع  مت 
املبادرة حالت دون انزلق اليمن اىل حرب اأهلية وفتحت الباب 
لنتقال  الطريق  ومهدت  �شيا�شية  ت�شوية  اإىل  التو�شل  اأمييام 
عن  الييتييعيياون  ملجل�س  الييعييام  الأميييني  واأعييييرب  لل�شلطة.  �شلمي 
اأمله يف اأن تكون املبادرة اخلليجية فاحتة خر لي�شبح اليمن 
�شتوا�شل  املجل�س  دول  اإن  وقال  ومزدهرا..  وموحدا  م�شتقرا 
والدولية  القليمية  الأطييراف  مع  بالتعاون  اجلهود  كل  بذل 
بالدعم  م�شيدا  اليمن..  ال�شيا�شية يف  الت�شوية  ل�شمان جناح 
الذي لقيته الو�شاطة اخلليجية من معظم الدول واملنظمات 
والحتاد  العربية  واجلامعة  الدويل  الأمن  كمجل�س  الدولية 
الأمن  الع�شوية يف جمل�س  الدائمة  الييدول  و�شفراء  الأوربييي 

والحتاد الوربي يف اليمن. 

•• بريوت-اأ ف ب:

�شقور  ولييواء  وال�شام  العراق  يف  الإ�شامية  الدولة  عقدت 
ال�شام ال�شامي املقاتل �شد النظام يف �شوريا اتفاق هدنة 
يق�شي بوقف القتتال الدائر بينهما منذ ا�شابيع يف �شمال 
الدولة  عيين  وّقييعييه  اليييذي  الإتيييفييياق  نيي�ييس  �ييشييوريييا ويت�شمن 
ال�شام  �شقور  وعيين   ، البغدادي  بكر  ابييو  امرها  ال�شامة 
ل  بيياأن  الكرتونية،  مييواقييع  على  ون�شر   ، ال�شيخ  عي�شى  ابييو 
يعتدي اأي طييرف على الآخيير بيياأي وجييه من الييوجييوه ، ول 
املوجودة على  الف�شائل  اأي من  يييوؤازر  اأن  يحق لأي طرف 
اأر�س ال�شام التي تقاتل يف �شبيل اهلل باأي �شورة من �شور 
املوؤازرة ويق�شي التفاق باحالة اخل�شومات بني الطرفني 
اذا وقع اعتداء من طرف على طرف اىل حمكمة �شرعية 
م�شرتكة بني الطرفني. ياأتي ذلك يف وقت تخو�س كتائب 
لواء  اليها  ينتمي  التي  ال�شامية  اجلبهة  بينها  مقاتلة 

منذ  ال�شامية  الدولة  �شد  �شارية  معركة  ال�شام  �شقور 
مييا ت�شبب  عيييدة،  كييانييون الول-دييي�ييشييميير يف مناطق  مطلع 
مبقتل حواىل 1500 �شخ�س. و�شنت كتائب عدة هجوما 
وا�شعا على مواقع وعنا�شر الدولة ال�شامية على خلفية 
اتهامها بالت�شدد يف تطبيق ال�شريعة ال�شامية يف املناطق 
التي ت�شيطر عليها وتنفيذ عمليات قتل وخطف ع�شوائية. 
القوات  قتال  عن  توقفت  بانها  اتهامات  اليها  وجهت  كما 
واتهم  املقاتلة  الكتائب  وقييادة  عنا�شر  ملاحقة  النظامية 
الئتاف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية الدولة 
ال�شامية يف العراق وال�شام بانها على عاقة ع�شوية مع 
معلنا   ، ميياآربييه  تنفيذ  على  تعمل  وبانها  اليي�ييشييوري،  النظام 
دعمه الكامل ملقاتلي الكتائب املعار�شة �شد تنظيم الدولة 
ال�شامية واعلنت القيادة العامة لتنظيم القاعدة الثنني 
تروؤها من الدولة ال�شامية يف العراق وال�شام التي تقاتل 
يف �شوريا ومن معركة هذه املجموعة مع الكتائب الخرى.
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ا�شتهدف  الييذي  التفجر  ام�س  الفرن�شية،  اخلارجية  وزارة  اأدانيييت 
العميق  القلق  عن  وعييّرت  بغداد،  و�شط  العراقية  اخلارجية  وزارة 
اإن فرن�شا تدين  للوزارة  بيان  العراق.. وقال  العنف يف  ت�شاعد  من 
العتداءات التفجرية التي ارتكبت هذا ال�شباح وا�شتهدفت ب�شكل 
خا�س وزارة اخلارجية، وتعرب عن قلقها العميق حيال تزايد اأعمال 
جمّددة  ال�شحايا،  لعائات  تعازيها  عن  واأعييربييت  الباد  يف  العنف 

دعمها لل�شلطات العراقية يف مكافحة الإرهاب .
الييعييراقييييية للعمل معاً  الييقيييييادات  كييل  تييدعييو  اإن فرن�شا  الييبيييييان  وقيييال 
وا�شتئناف احلوار البّناء من اأجل التغّلب على حتدي الإرهاب وكان 
تييفييجييران انييتييحيياريييان وقييعييا اليييييوم قييرب املنطقة اخليي�ييشييراء ومبنى 
وزارة اخلارجية بو�شط بغداد، ما اأّدى اإىل �شقوط 20 قتيًا و28 

جريحاً.

التدابر  جميع  اتخذت  املتحدة  الييوليييات  ان  البي�س  البيت  اعلن 
يف  ال�شتوية  الوملبية  اللييعيياب  يف  رعاياها  اميين  ل�شمان  ال�شرورية 
�شوت�شي )رو�شيا( وا�شاف البيت البي�س يف بيان ان الرئي�س باراك 
الزمات  قاعة  يف  القومي  الأمييين  فريق  اع�شاء  مييع  اجتمع  اوبييامييا 
ال�شرورية  التدابر  كييل  يتخذون  انهم  لييه  واكيييدوا  الرئا�شة  مبقر 
اللعاب.  يح�شرون  او  �شي�شاركون  الييذييين  المركيني  اميين  حيال 
وثيق  بتعاون  العمل  موا�شلة  منهم  طلب  اوباما  ان  البيان  واو�شح 
مع احلكومة الرو�شية و�شركاء اخرين حتى جترى العاب �شوت�شي يف 
اجواء اآمنة وتتكلل بالنجاح . كما يود اوباما من معاونيه ان يدققوا 
يف اي معلومات ميكن ان توؤثر على امن اللعاب ون يت�شرفوا بناء 
على ذلك. وكان اوباما اكد يوم اجلمعة املا�شي ل�شبكة �شي ان ان، ان 
اللعاب الوملبية يف �شوت�شي �شتكون اآمنة لكنه دعا مواطنيه الذين 
امل�شاركة فيها اىل اليقظة واحلييذر لن هناك على الدوام  يعتزمون 
 7 التي جتري من  اقييرتاب موعد اللعاب الوملبية  . ومع  خماطر 
الخرة  الييفييرتة  يف  البي�س  البيت  حييذر  �شباط-فراير،   23 اىل 
انتقد م�شوؤولون  اعتداءات فيما  زيييادة مقلقة يف خماطر وقوع  من 
امركيون مو�شكو التي يتهمونها بالتمنع عن تتقا�شم معلوماتها مع 
ارتدا  بعدم  ريا�شييها  ن�شحت  املتحدة  الوليات  ان  حتى  وا�شنطن. 
ماب�س عليها العلم المركي خارج املاعب يف �شوت�شي لئا يلفتوا 
النظار، وحذرت رعاياها املتوجهني اىل اللعاب الوملبية من وجود 

تهديدات ارهابية .

قالت �شحيفة اأملانية ام�س اإن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت 
�شرودر منذ  ال�شابق جرهارد  الأمليياين  امل�شت�شار  تتن�شت على هاتف 
عن  نقا  �شودويت�شه  �شحيفة  وقييالييت  الأقييييل..  على   2002 عييام 
م�شادر مل تك�شف عن ا�شمها باحلكومة الأمريكية وم�شادر مطلعة 
معار�شة  التج�ش�س  �شبب  اإن  الأمريكية  القومي  الأمييين  وكيياليية  يف 
�شرودر الدميقراطي ال�شرتاكي لغزو العراق الذي قادته الوليات 

املتحدة حتت حكم الرئي�س ال�شابق جورج دبليو بو�س.
ونقلت ال�شحيفة عن �شخ�س له علم مبا�شر بعملية املراقبة قوله كان 
لدينا �شبب لاعتقاد اأن )�شرودر( مل ي�شهم يف جناح التحالف وكانت 
تقارير العام املا�شي عن عمليات مراقبة لعدد كبر من املواطنني يف 
مركل  اجنيا  الأملانية  للم�شت�شارة  املحمول  الهاتف  ل�شيما  اأملانيا 
قد ا�شابت الأملان ب�شدمة ودفعت برلني لل�شعي اإىل ابرام اتفاق عدم 

جت�ش�س مع وا�شنطن دون جدوى حتى الآن.
ومنذ ذلك احلني ي�شتبه على نطاق وا�شع يف اأملانيا اأن وكالة الأمن 
القومي تن�شتت على احلكومات ال�شابقة حلكومة مركل لكن هذا 
اإدوارد �شنودن  اأول تقرير يقدم دليا وي�شتند اإىل معلومات �شربها 

املتعاقد ال�شابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية.
وقيييال �ييشييرودر اليييذي راأ�يييس ائييتييافييا مييع حييزب اخل�شر بييني 1998 
�شودويت�شه  ل�شحيفة  �ييشييرودر  وقيييال  منده�س  غيير  انييه   2005 و 
اأكن ل�شتقبل فكرة مراقبتي  الوقت مل  الأملانية يف ذلك  ت�شايتوجن 

بالرتحاب لكن الآن ل�شت منده�شا. 

عوا�سم

باري�ص

برلني

وا�شنطن

جلنة وزارية اإ�سرائيلية تبحث �سم امل�ستوطنات 

اإ�سرائيل ترف�س مبادرة فل�سطينية لل�سالم ووقف التحري�س 

احتقان يف خميمات ال�سفة بعد اإ�سراب وكالة الغوث
•• خميم اجللزون-اأ ف ب:

تيييي�ييييشييييهييييد خميييييييييييميييييات اليييياجييييئييييني 
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني 
حالة احتقان بعد اعان العاملني 
يف وكالة غوث وت�شغيل الاجئني 
الفل�شطينيني )الونروا( ال�شراب 
ل�شباب نقابية منذ اكر من 60 
يوما. ويف خميم اجللزون القريب 
القمامة اىل  تتكد�س  رام اهلل،  من 
الطرق  البيوت ويف  جانب مداخل 
يلعبون  الطييفييال  يرتاك�س  بينما 
اغاق  ب�شبب  املييخيييييم  طييرقييات  يف 
مييدار�ييشييهييم وييييقيييول اليي�ييشيياب نزيه 
عبد الهادي من املخيم هذا امل�شهد 
اعلن  ان  ميينييذ  املييخيييييم  يف  نييعييييي�ييشييه 
العاملون يف الوكالة ا�شرابهم عن 

العمل .
املييخيييييم ي�شهد حيياليية من  وا�ييشيياف 
الحتقان على كل �شيء، على الظلم 
وال�شبان  والييفييتييييية  وال�ييشييطييهيياد. 
على ا�شتعداد لتفريغ غ�شبهم هذا 
بعد  مييا  �شاعات  وعند  �شيء  اي  يف 
الظهر يخرج �شبان وفتية ترتاوح 
 22 اىل   16 بيييني  ميييا  اعيييميييارهيييم 
املخيم لغاق  مييدخييل  اىل  عييامييا، 
الييييذي ميييير بيييني املخيم  الييطييريييق 
القريبة  ال�شرائيلية  وامل�شتوطنة 
ال�شبان  بيييني  ا�ييشييتييبيياكييات  وتيييبيييداأ   ،

ا�شراب  ان  ورغيييم   . الفل�شطينية 
الييعييامييلييني يف اليييوكيييالييية تيي�ييشييبييب يف 
�شل العديد من اخلدمات املقدمة 
للمخيمات غر ان حممود او�شح 
املخيمات  تعي�شها  التي  املعاناة  ان 
العاملني  ا�يييشيييراب  قييبييل  ميييوجيييودة 
يفرق  ول   . اليييييغيييييوث  وكيييييالييييية  يف 
املخيمات  ت�شهده  مييا  بييني  حممود 
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 
وما يعي�شه الاجئون يف خميمات 
فييليي�ييشييطييييينييييية اخيييييرى مييثييل خميم 

الرموك يف �شوريا.
ميار�س  دويل  �شغط  هيينيياك  وقيييال 
من  الفل�شطينيني  الاجئني  على 
جدول  ميين  ق�شيتهم  ن�شف  اجيييل 
�شغط  هناك  النهائية  املفاو�شات 
من  �شواء  الاجئني  على  ميار�س 
الييتييي ميار�شها  العييتييقييالت  حيييييث 
او  املخيمات  �شكان  �شد  الحتال 
يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  تق�شر 
تقلي�شات  او  باملخيمات،  الهتمام 

خدمات الوكالة .
ملدينة  املييحيياذي  قلنديا  خميم  ويف 
كثرا  احلييييال  يختلف  ل  الييقييد�ييس 
اللجنة  ميييي�ييييشييييوؤول  يييي�يييشييير  حيييييييث 
اليي�ييشييعييبييييية يف املييخيييييم جيييميييال ليف 
ت�شهدها  الييتييي  اليييظيييروف  ان  اىل 
لي�شت  الغربية   ال�شفة  خميمات 

بريئة .

اللجنة ال�شعبية يف املخيم حممود 
مييييبييييارك ابيييينييييه حميييميييد ال�يييشيييبيييوع 
بر�شا�س  قيييتيييل  اليييييييذي  املييييا�ييييشييييي 
اجلي�س ال�شرائيلي الذي اكد بان 
اليير�ييشييا�ييس باجتاه  اليي�ييشيياب اطييلييق 
جيينييود ا�ييشييرائيييييليييييني ولييكيين واليييده 
ذلييك. ويقول حممود لوكالة  نفى 
ي�شود  ل  اليييتيييوتييير  بييير�يييس  فيييرانييي�يييس 
خميييييم اجلييييلييييزون فييقييط بيييل هذه 
املخيمات  غالبية  ت�شهدها  احلالة 

ي�شل  الييذي  ال�شرائيلي  واجلي�س 
اىل املنطقة حلماية امل�شتوطنة.

ع�شر  ام�شى  الييذي  ال�شاب  وي�شر 
ال�شرائيلية  ال�شجون  يف  �ييشيينييوات 
نتيجة  ييييده  وا�ييشييابييع  عينه  وفييقييد 
التعبر عن  نا�شفة  عبوة  لنفجار 
يكون �شد  ان  الغ�شب ممكن  هييذا 
ال�شلطة،  او  الحييتييال  او  الوكالة 
ييييرييييدون لفت  املييخيييييم  �ييشييكييان  لن 
انيييظيييار اليييعيييامل بيييياي طييريييقيية عن 

ووقعت   . يعي�شونها  الييتييي  املييا�ييشيياة 
�ييشييبييان من  بييني  مييواجييهييات عنيفة 
الفل�شطينية،  واليي�ييشييرطيية  املييخيييييم 
حينما  ا�يييشيييبيييوعيييني  حييييييوايل  قيييبيييل 
اغييياق طييريييق ي�شل  �شبان  حييياول 
عن  تييعييبييرا  اهلل  رام  مييدييينيية  اىل 
وكالة  يف  العاملني  مع  ت�شامنهم 
اليييغيييوث، ا�ييشيييييب خييالييهييا حيييوايل 
�شابا  و60  فل�شطينا  �شرطيا   40
م�شوؤول  وفييقييد  بييجييراح خمييتييلييفيية. 

•• نيودلهي-رويرتز:

افتتح الرملان الهندي ام�س دورته 
العامة  النييتييخييابييات  قبل  الأخييييرة 
�شاعات  ب�شع  بعد  اجلل�شة  ورفعت 
اإن�شاء  ب�شاأن  ال�شاخب  النقا�س  من 

تييوارت ق�شية  بينما  ولييية جديدة 
وهذه  اخللفية.  يف  امللحة  الف�شاد 
ت�شتمر  اليييتيييي  الييرملييانييييية  الييييييدورة 
هي  �يييشيييبييياط  فيييييرايييييير   21 حيييتيييى 
املوؤمتر  الييفيير�ييشيية الخييييرة حليييزب 
احلاكم لإقناع الناخبني باأنه يتخذ 

واإظهار  الف�شاد  ملواجهة  اإجيييراءات 
جدية زعيمه راهول غاندي. وبعد 
تراجعت  ال�شلطة  يف  �شنوات  ع�شر 
التحالف  �ييشييعييبييييية  كييبيير  حيييد  اإىل 
التقدمي املتحد الذي يقوده حزب 
املوؤمتر ب�شبب �شل�شلة ف�شائح ف�شاد 
وعيييييدم قيييدرتيييه عييلييى وقييييف تراجع 

القت�شاد. 
الرئي�شي  املييعييار�ييشيية  حيييزب  ويييقييول 
بطة  احلكومة  اإن  جاناتا  بهاراتيا 
عييييرجيييياء تيييقيييوم مبيييحييياولييية اأخيييييرة 
زعماء  ويييييقييييول  اليييييدعيييييم.  حليي�ييشييد 
حيييزب بييهيياراتيييييا جييانيياتييا اإنييييه يجب 
عيييليييى احليييكيييومييية تيييييرك الييييقييييرارات 
بدء  وعيي�ييشييييية  الييقييادميية.  للحكومة 
الييدورة دعا رئي�س الييوزراء الهندي 
الأحيييزاب  جميع  �شينغ  مييامنييوهييان 
على  امليييييوافيييييقييييية  يف  ليييليييمييي�يييشييياعيييدة 
الييتيي�ييشييريييعييات لييكيين عيينييدمييا حتولت 
جل�شة الرملان �شريعا اىل م�شادات 

املييالييييية بى.  اعيييرتف وزيييير  كامية 
الأمييييل �شعيف.  بييياأن  �ييشيييييدامييبييارام 
وقال يف كلمة للطاب اأ�شك يف انه 
قانون  اأي  )الرملان( على  �شيوافق 
نييحيين ميي�ييشييطييرون لييا�ييشييتييمييرار يف 
اليييرمليييان يوميا  حيي�ييشييور جييليي�ييشييات 
على  ويتعني  حنني.   بخفي  لنعود 
اإجراء  العامل  يف  دميقراطية  اأكيير 
انييتييخييابييات بييرملييانييييية بييحييلييول �شهر 
مييايييو اآيييييار ومييين املييتييوقييع الإعييييان 
اختتام  ميييع  اإجيييرائيييهيييا  ميييوعيييد  عييين 
م�شاريع  وت�شمل  الرملانية  الييدورة 
الييقييوانييني املييطييروحيية لييليينييقييا�ييس يف 
اليييييدورة الييرملييانييييية قيي�ييشييايييا يدافع 
للجيل  ينتمي  الييذي  غييانييدي  عنها 
الرابع من اأ�شرة نهرو-غاندي التي 
املييوؤمتيير ومنها متكني  قيييادت حييزب 
هذا  لكن  الف�شاد  ومكافحة  امليييراأة 
قد ل يكفي لإنقاذ املوقف اإذ جاءت 

م�شاريع القوانني متاأخرة للغاية.

البطريرك املاروين يحّذر من اأزمة م�سريية بلبنان تاأجيل حماكمة مر�سي يف ق�سية قتل املتظاهرين 
•• طرابل�ص-يو بي اأي:

حّذر البطريرك املاروين ب�شارة بطر�س الراعي، من اأن لبنان مير مبرحلة الأزمة امل�شرية وقال الراعي يف 
الراهن مرحلة الأزمة امل�شرية،  الو�شع  اليوم، لقد بلغ  اأعلنها خال موؤمتر �شحفي  التي  املذكرة الوطنية 
وهذا ل يخفى على اأحد ، م�شراً اىل اأن الكني�شة املارونية التي كانت رائدة يف التزامها الق�شية اللبنانية على 
مر الع�شور، ل ميكنها اأن تقف موقف املتفّرج مما يهّدد م�شتقبل لبنان . واأ�شاف اأن ما ينقذ التجربة اللبنانية، 
هو م�شي اللبنانيني قدماً يف ا�شتكمال اإجناز بناء الدولة ، م�شّدداً اأن على اللبنانيني اأن يعوا باأن اأي م�شروع 
اإذا اأنتج دولة عادلة وقادرة ومنتجة، يف كيان م�شتقر يخدم الإن�شان  اإل  اأن يتجّذر يف الواقع،  وطني ل ميكن 
والطمع  والتعّنت  التفّرد  ا�شتمرار  من  ال�شيا�شيني،  امل�شوؤولني  �شّيما  ول  اللبنانيني،  جميع  الراعي  وحييّذر   .
املوؤ�ش�شات  النتائج اخلطرة لتكبيل  اإن من  الهاوية وقال  لبنان نحو  �شياأخذ  اأن ذلك  اىل  ، منبهاً  ال�شلطة  يف 
الد�شتورية حتويل ال�شتحقاقات الد�شتورية مُبَهِلها اأزمات وجودية، بدًل من اأن تكون فر�شاً للدميرقراطية 

من اأجل تداول �شل�س لل�شلطة. 

من قادة قوات احلر�س اجلمهوري حول الحداث وهم من �شهود الثبات 
لكن ارجيياأت املحكمة ذلك موؤقتا بناء على طلب دفاع املتهمني. ومل حتدد 
قائد  الثاثة  القادة  بني  ومن  ل�شهاداتهم.  لا�شتماع  بعد  جديدا  موعدا 
اأركييان حرب حممد زكي.  قييوات احلر�س اجلمهوري وقت الحييداث اللواء 
وطالب احد املحامني املدعني باحلق املدين املحكمة با�شتدعاء كل من وزير 
موايف  مراد  ال�شابق  املخابرات  ورئي�س  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شر  الدفاع 
لييادلء ب�شهادتهما عن الحييداث. وعزلت قيادة اجلي�س مر�شي يف يوليو 
مقر  يف  املحاكمة  وتعقد  بتنحيته  طالبت  حا�شدة  احتجاجات  بعد  متييوز 
اأ�شعد  الآخرين  املتهمني  القاهرة. ومن بني  ب�شمال �شرق  الأمن  اأكادميية 
ال�شيخة نائب رئي�س ديوان رئي�س اجلمهورية وقت رئا�شة مر�شي واأحمد 
عبد العاطي مدير مكتب الرئي�س والع�شوان القياديان يف جماعة الإخوان 

حممد البلتاجي وع�شام العريان.

•• القاهرة-رويرتز:

ال�شابق  امل�شري  الرئي�س  حماكمة  ام�س  القاهرة  جنايات  حمكمة  اأجلت 
حممد مر�شي يف ق�شية قتل متظاهرين عام 2012 اإىل الأول من مار�س 
اآذار كما ارجاأت ال�شتماع لقوال �شهود الثبات وبينهم قائد �شابق للحر�س 
الحتادية(  )احييداث  با�شم  اعاميا  املعروفة  الق�شية  وتتعلق  اجلمهوري. 
الحتادية  ق�شر  خارج  ملر�شي  ومعار�شني  موؤيدين  بني  عنيفة  با�شتباكات 
اأدت اىل مقتل نحو ع�شرة   2012 الرئا�شي يف دي�شمر كانون الأول عام 
اأ�شخا�س خال احتجاجات اندلعت ب�شبب اإعان د�شتوري اأ�شدره مر�شي 
وو�شع نطاق �شلطاته ويحاكم يف الق�شية 14 متهما اآخرون بينهم اأع�شاء 
قياديون يف جماعة الإخوان الإرهابية التي قالت اإن اأغلب القتلى يف احداث 
الحتادية اأع�شاء فيها.  وكان مقررا ان ت�شتمع املحكمة اىل �شهادة ثاثة 

دورة �ساخبة لربملان الهند قبل النتخابات 

لطرح ادعاءات اإ�شرائيل بخ�شو�س 
التحري�س الفل�شطيني.

اللجنة  تبحث  اخيييرى،  جهة  ميين 
الوزارية الإ�شرائيلية ل�شوؤون �شن 
ب�شم  يق�شي  م�شروعاً  القوانني، 
املقامة  واملييينييياطيييق  امليي�ييشييتييوطيينييات 
اإىل  اإليها،  املوؤدية  وال�شوارع  فيها 
تزال  وقييت ل  وذلييك يف  اإ�شرائيل، 
اجلانبني  بيييني  امليييفييياو�يييشيييات  فيييييه 
الإ�شرائيلي والفل�شطيني جارية.

اإن   ، وقييياليييت �ييشييحيييييفيية هييياآرتييي�يييس 
يوم  �شتبحث  الييييوزارييييية  الييلييجيينيية 
القانون  املقبل، يف م�شروع  الأحد 
الكني�شت،  عيي�ييشييو  قييدمييتييه  الييييذي 
مييري ريييغييف، ميين حييزب الليكود 
الييييذي يييتييزعييمييه رئييييي�ييس الييييييوزراء، 

بنيامني نتنياهو.
وييينيي�ييس مييي�يييشيييروع اليييقيييانيييون على 
على  الإ�شرائيلي  القانون  فر�س 
الغربية  بيياليي�ييشييفيية  امليي�ييشييتييوطيينييات 
وعيييليييى كيييافييية اليييي�ييييشييييوارع املييييوؤدييييية 
الدولة  اأن  على  ين�س  كما  اإليها، 
القانون  �يييشييين  بيييعيييد  تييتييمييكيين  ليييين 
ميين فيير�ييس قيييييود عييلييى الييبيينيياء يف 
�شيا�شية  لعييتييبييارات  امل�شتوطنات 
على  الكني�شت  �شادق  حييال  يف  اإل 

ذلك.
اأن ريغف،  اإىل  واأ�شارت ال�شحيفة 
ميي�ييشييروع قانون  حييياوليييت متييرييير 
اأن  دون  من  املا�شي  العام  م�شابه 
تيينييجييح بيييذليييك وقييياليييت رييييغيييف اإن 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

رفيييي�ييييشييييت حييييكييييوميييية اإ�ييييشييييرائيييييييييل 
بتاأييد  فييليي�ييشييطييييينييييية  ميييييبيييييادرة 
م�شرتكة  جلنة  لت�شكيل  اأمركي 
اإ�شرائيلية-فل�شطينية-اأمركية، 
لييلييرتبييييية عيييليييى الييي�يييشيييام ووقييييف 
اإ�شرائيل  اأن  عييلييمييا  الييتييحييرييي�ييس، 
بالتحري�س  الفل�شطينيني  تتهم 

�شدها.
ام�س،  هيياآرتيي�ييس  �شحيفة  ونييقييلييت 
رفيع  اإ�يييشيييرائيييييييليييي  ميييوظيييف  عيييين 
ال�شوؤون  وزييير  اإن  قوله  امل�شتوى، 
الإ�شرائيلي،  الإ�يييشيييرتاتيييييييجييييييية 
املكلف  �ييشييطيياييينيييييتيي�ييس،  يييييوفييييال 
مبتابعة مو�شوع التحري�س، اأبلغ 
اإ�شرائيل  بيياأن  الأمييركييي  اجلانب 
ت�شع �شرطا م�شبقا لت�شكيل جلنة 
الفل�شطينيون  ينفذ  بييياأن  كييهييذه 
خطوات لبناء الثقة وبينهم حمو 
م�شامني حتري�شية من عدد من 
الفل�شطينية  الإنيييرتنيييت  مييواقييع 

الر�شمية.
وقيييييال امليييوظيييف الإ�ييشييرائيييييلييي اإن 
املييييبييييعييييوث الأمييييييركييييييي اخليييا�يييس 
ليييليييميييحيييادثيييات الإ�يييشيييرائيييييييلييييييية – 
اإنديك،  ميييارتييين  الييفييليي�ييشييطييييينييييية، 
اآخرين  اأمييركيييييني  وميي�ييشييوؤولييني 
قبل  نيييتييينييييييياهيييو  اإىل  تييييوجييييهييييوا 
اقرتاحا  و�ييشييلييمييوه  اأ�ييشييابيييييع  عيييدة 
جلنة  بت�شكيل  يق�شي  فل�شطينيا 

اجلانبني  يف  الييتييحييرييي�ييس  �يييشيييد 
ومن  والفل�شطيني  الإ�ييشييرائيييييلييي 
اأجيييييييل الييييرتبييييييييية عيييليييى الييي�يييشيييام، 
املتحدة  الييوليييات  اأن  واأو�ييشييحييوا 
الفل�شطيني  القيييييييييرتاح  تييييوؤيييييد 
رف�س  �شطاينيت�س  اأن  واأ�يييشييياف 
اأنييييه ل توجد  القيييييرتاح مييعييتييرا 
تييينيييا�يييشيييبييييييية بييييييني اليييتيييحيييريييي�يييس 
اليييفيييلييي�يييشيييطييييييينيييي واليييتيييحيييريييي�يييس 

الإ�شرائيلي.
بيييييييان �ييييشييييادر عيييين مكتب  وقييييييال 
للجنة  مكان  ل  اإنييه  �شطاينيت�س 
ت�شكل غطاء ل�شتمرار التحري�س 
الفل�شطينية،  الييي�يييشيييليييطييية  يف 
واأو�يييشيييحييينيييا لييلييفييليي�ييشييطييييينيييييني اأنيييه 
ندر�س  بييييياأن  مييعيينيييييني  كيييانيييوا  اإذا 
عليهم  فييياإن  كييهييذه  جليينيية  ت�شكيل 
اأن يييتييوقييفييوا عييين الييتييحييرييي�ييس يف 
التي  و�يييشيييائيييل و�يييشيييائيييل الإعيييييييان 
ي�شيطر عليها اأبو مازن )الرئي�س 
الفل�شطيني حممود عبا�س( لعدة 

اأ�شابيع على القل .
الإ�شرائيلي،  الييوزراء  رئي�س  وكان 
بييينييييييياميييني نيييتييينييييييياهيييو، ادعييييييييى يف 
عييييييدة مييينيييا�يييشيييبيييات ميييييوؤخيييييرا بييييياأن 
الفل�شطينيني ميار�شون حتري�شا 
اإ�يييشيييرائيييييييل، وعقد  ميينييهييجيييييا �ييشييد 
بهذا  احلييييكييييوميييية  يف  ميييييييييييداولت 
اخليييي�ييييشييييو�ييييس، وبييييعييييد ذلييييييك بيييييداأ 
�ييشييطيياييينيييييتيي�ييس بييعييقييد ليييقييياءات مع 
اأجانب  و�شحافيني  دبلوما�شيني 

واملالية،  ليفني،  ت�شيبي  الييعييدل، 
يائر لبيد، اعرتا�شاً عليه.

وكييييانييييت ريييييغييييف، قيييدميييت اأخييييييراً 
يق�شي  ثييياليييث  قييييانييييون  مييي�يييشيييروع 
مبنع حكومة اإ�شرائيل من اإجراء 
الفل�شطينيني  ميييع  ميييفييياو�يييشيييات 
الاجئني  وق�شية  القد�س  حييول 
اأع�شاء  اأغييلييبييييية  تيياأييييييد  دون  ميين 
هاتني  حييول  ملفاو�شات  الكني�شت 

الق�شيتني.

غيياييية ميي�ييشييروع الييقييانييون اجلديد 
اإ�ييشييرائيييييل م�شتعدة  تييكييون  اأن  هييي 
ملييواجييهيية احييتييمييال اإعييييان اأحيييادي 
اجلانب عن قيام دولة فل�شطينية 

وتعرتف بها دول العامل.
ونقلت ال�شحيفة عن ريغف، قولها 
اإنه جدير باإ�شرائيل اأن تزيل عن 
نف�شها امل�شوؤولية وال�شيطرة على 
الفل�شطينية  ال�شكنية  التجمعات 
واإىل  واليي�ييشييامييرة،  يييهييودا  مبناطق 
جانب ذلك عدم اإهمال التجمعات 

اأغلبية  التي توجد فيها  ال�شكنية 
وكانت   . املناطق  هييذه  يف  يهودية 
اللجنة الوزارية �شادقت يف نهاية 
املا�شي  الأول-ديييي�يييشيييمييير  كيييانيييون 
على م�شروع قانون، قدمته ريغف 
اأي�شا، ون�س على �شم امل�شتوطنات 
من  اإ�شرائيل  اإىل  الأردن  غييور  يف 
خال فر�س القانون الإ�شرائيلي 
م�شروع  دفييع  يتم  مل  لكن  عليها، 
لييلييتيي�ييشييويييت عليه  اليييقيييانيييون هييييذا 
وزييييرا  قيييدم  بييعييدمييا  الكني�شت  يف 

وا�سنطن تقل�س غاراتها على باك�ستان
•• وا�سنطن-رويرتز:

اإن الوليات املتحدة قل�شت ب�شدة هجمات  قالت �شحيفة وا�شنطن بو�شت 
بكبحها وهي  اأباد  اإ�شام  بعدما طالبت  باك�شتان  الطائرات بدون طيار يف 

ت�شعى لإجراء حمادثات �شام مع حركة طالبان الباك�شتانية.
ونقلت ال�شحيفة عن م�شوؤول اأمريكي قوله هذا ما طلبوه ومل نقل لهم ل 
اإن هناك توقفا ملثل هذه الهجمات منذ دي�شمر كانون  وقالت ال�شحيفة 

الول وهو الأطول منذ عام 2011.
اإىل  ا�ييشييارت  اأوبييامييا  بييياراك  الأمييريييكييي  الرئي�س  اإدارة  اإن  ال�شحيفة  وقييالييت 
انها �شتوا�شل �شن هجمات على كبار قيادات تنظيم القاعدة عندما ت�شنح 

الفر�شة اأو عند اإحباط اأي تهديد مبا�شر على الأمريكيني.
ومل تتمكن رويييرتز من تاأكيد التقرير على الفور ونفى م�شوؤول كبر يف 
اإدارة اأوباما لوا�شنطن بو�شت التو�شل اإىل اتفاق غر ر�شمي قائا م�شاألة 
الباك�شتانية من عدمه م�شاألة داخلية متاما  التفاو�س مع حركة طالبان 
لنها  بالهجمات  الباك�شتانيني  بع�س  يرحب  حني  ويف  باك�شتان.   تخ�س 
تقتل عددا اأقل من املدنيني ولكونها اأكر فعالية من العمليات الع�شكرية 
التقليدية �شد م�شلحي طالبان يقول اآخرون اإن الهجمات ل تزال تت�شبب 
باك�شتان  �شيادة  وتنتهك  ال�شكان  وتيييروع  املدنيني  ميين  �شحايا  �شقوط  يف 
وعر رئي�س الوزراء الباك�شتاين نواز �شريف عن رغبته يف اإنهاء الهجمات 

بطائرات بدون طيار.

�سفينة حربية اأمريكية 
تدخل البحر الأ�سود 

•• مو�سكو-يو بي اأي:

ذكر م�شدر يف هيئة الأركان العامة 
ليييياأ�ييييشييييطييييول الييييبييييحييييري احليييربيييي 
القيادة  �ييشييفييييينيية  اأن  الييييرو�ييييشييييي، 
اإ�س ماونت ويتني  اإ�س  احلربية يو 
اليييتيييابيييعييية لييياأ�يييشيييطيييول الأمييييركييييي 
ال�شاد�س دخلت البحر الأ�شود �شباح 
اليوم  رو�شيا  قناة  ونقلت  الأربعاء. 
عن امل�شدر اأن ال�شفينة الأمركية 
عييييييييرت مييي�يييشيييييييقيييي الييييبييييو�ييييشييييفييييور 
تدخل  اأن  مييتييوقييعيياً  والييييدردنيييييييييل، 
املدمرة  اأمركية ثانية هي  �شفينة 
اليي�ييشيياروخييييية ييييو ا�ييييس ا�ييييس راميييياج 
الييبييحيير الأ�يييشيييود بييعييد ظييهيير ام�س. 
دبييلييومييا�ييشييي رو�شي  وكييييان ميي�ييشييدر 
اأعلن الإثنني املا�شي اأن ال�شفينتني 
عيييييرتيييييا مييي�يييشيييييييقيييي اليييبيييو�يييشيييفيييور 
اىل  توجههما  مرجحا  والدردنيل، 
وزارة  لكن  الأوكييرانييييية،  ال�شواحل 
الدفاع الرو�شية نفت اآنذاك دخول 

ال�شفينتني البحر الأ�شود.
اأ�س راماج  اأ�س  يذكر اأن املدّمرة يو 
بها  التحكم  يتم  ب�شواريخ  مييزودة 
بييعييد، و�ييشييواريييخ جمنحة من  عيين 
طراز توماهوك ، واأ�شلحة تكتيكية 
وم�شادة  مدفعية  واأ�شلحة  �شاربة 
 337 طاقمها  وي�شم  للغوا�شات، 
وهي  �شابطاً،   23 بينهم  �شخ�شاً، 
 32 ب�شرعة  الييتييحييرك  على  قيييادرة 

عقدة بحرية.
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العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1324 جتاري جزئي

ابراهيم احمد عبدربه بدران اجلن�شية: م�شري  اىل املدعى عليه: عبدربه   
هذه  عليك  حكمت  قد   2014/1/27 بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان: 
م�شعد  ا�شامة  املدعي:  ل�شالح  اعاه  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة 
احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  م�شري  اجلن�شية:  �شلي  القر  حممد 
او  املدعي  من   لنقلها  اليها  امل�شلمة  الب�شائع  برد  عليه  املدعى  بالزام  اول: 
قيمتها مببلغ 3500 درهم ) مبلغ ثاثة الف وخم�شمائة درهم( ثانيا: الزام 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ 904 درهم) مبلغ ت�شعمائة واربعة درهم( 
عبارة عن قيمة اجرة ال�شحن والتعوي�س عن م�شاريف التقا�شي وامل�شاريف. 
املوافق   الثاثاء  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خال  لا�شتئناف   قابا  حكما 

2014/1/28م لت�شلمك هذا امل�شتند.
القا�سي/ د. ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
             اعالن حكم يف العمالية اجلزئية رقم 2013/526    

اىل املدعى عليه:بيت النظافة خلدمات تنظيف املباين اجلن�شية: المارات      
هذه  عليك  حكمت  قد   2013/12/25 بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان: 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح املدعي: كرمي بخ�س حممد 
�شعبان �شعبان اجلن�شية: باك�شتان  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره ) ثمانية الف و�شتمائة درهم( 
وفقا ملا ورد باأ�شباب هذا احلكم وان توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة التي 
ا�شتقدم منها وت�شليمه جواز �شفره والزمتها امل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات.  حكما قابا لا�شتئناف  خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل  

لت�شلمك هذا امل�شتند.
القا�سي/ �سياء الدين ابراهيم

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1354 جتاري جزئي

اجلن�شية:  عبدالرحمن  عبداخلالق  جمال  ماجد  عليه:  املدعى  اىل   
قد حكمت   2014/2/3 بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان:  م�شري    
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح املدعي: 
املحكمة  ابو قورة اجلن�شية: م�شري   حكمت  �شعبان مرزوق  ابراهيم 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  جتارية:  مادة  احل�شوري:يف  مبثابة 
للمدعي مبلغ  51900 درهم )فقط واحد وخم�شون الف وت�شعمائة درم( 
وامل�شاريف. حكما قابا لا�شتئناف  خال 30 يوما اعتبارا من اليوم 

الثاثاء املوافق  2014/2/4م لت�شلمك هذا امل�شتند.
القا�سي/ د. ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/51   مدين جزئي                                
اىل املحكوم عليه/1 -ارابيلكو للمقاولت )�س.ذ.م.م(    جمهول حمل القامة 
املنعقدة بتاريخ 2012/3/28 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املذكورة اعاه ل�شالح/ بايد اهلل �شلطان جان: بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ اربعة واربعون الفا و�شتمائة وخم�شة درهما وخم�شة ع�شر فل�شا 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�شداد التام 
لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  .حكما  وامل�شاريف.  بالر�شوم  والزامها 
با�شم  العييان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خال ثاثني 
وتلى  دبييي  حاكم  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/170   جتاري كلي                                  
اىل املدعى عليهما/1 -املزروعي للعقارات ذ.م.م 2- احمد عبدالنا�شر     جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ الفار�س لتاجر املعدات �س.ذ.م.م  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
الفار�س  ل�شالح/  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف   2013/11/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
لتاجر املعدات �س.ذ.م.م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )1.309.602.96 
متام  وحتى   2013/2/4 يف  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهييم( 
ال�شداد والر�شوم وامل�شروفات ومبلغ )1000 درهم( مقابل اتعاب املحاماة وتثبيت امر 
احلجز التحفظي رقم 2012/359 جتاري يف حدود املبلغ املق�شي به ورف�س ماعدا ذلك 
من طلبات.     حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/2042   جتاري كلي                                  
اىل اخل�شم املدخل  /1 -مهي�س مهتاين �شوهار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ البيت املحظوظ للعقارات 
يف   2013/3/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  املطوع  حممد  ح�شن  عبدالرحمن  وميثله: 
احل�شوري  ومبثابة  الوىل  عليها  للمدعى  بالن�شبة  للعقارات  املحظوظ  البيت  ل�شالح/  اعيياه  املذكورة  الدعوى 
لباقي املدعى عليهم.اول: برف�س الدفع بعدم قبول الدعوى برفعها على غر ذي �شفه بالن�شبة للمدعى عليها 
الوىل وبقبولها. ثانيا: بقبول ادخال مهي�س مهتاين �شوهار خ�شما يف الدعوى. ثالثا: برف�س الدعوى  بالن�شبة 
للمدعى عليه اندر كومار فرياين رابعا: ويف مو�شوع الدخال بالزام املدعى عليها الوىل واخل�شم املدخل مهي�س 
موهتاين �شوهار بالت�شامن فيما بيهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 336.333 درهم ) ثاثمائة و�شتةوثاثون 
احلا�شله  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 القانونية  والفائدة  درهييم(  وثاثون  وثاثة  وثاثمائة  الف 
املدخل  للخ�شم  بالن�شبة  الدخييال  تاريخ  الوىل من  عليها  للمدعى  بالن�شبة  ال�شداد  2011/11/27 وحتى متام  يف 
احلا�شل يف 2012/9/10 وحتى متام ال�شداد ف�شا عن امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
التايل  اليوم  اعتبارا من  ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 

لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1276 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�شية:  علي  حممد  بوكالة  ال�شيارات  لتاجر  علوان  بن  مكتب  مدعي/   
المارات   مدعي عليه: �شيد علي �شاه قا�شم جان اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مببلغ 14860 درهم   املطلوب اعانه/  �شيد علي �شاه قا�شم 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر   حيث  باك�شتان    عنوانه:  جان اجلن�شية: 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/2/12 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدراي   املركز  الكائنة  البتدائية-  العني  حمكمة  بي 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2014/2/03
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1649 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لات�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الرميثي  عبداهلل  علي  حممد  عليه:  مدعي 
الدعوى: مطالبة مالية 9608 درهم املطلوب اعانه/   حممد علي عبداهلل 
الرميثي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر   حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2014/2/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثالثة بي حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل 
نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2014/1/14  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1647 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لات�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
مو�شوع  المارات     اجلن�شية:  الكتبي  علي  عبداهلل  انعام  عليه:  مدعي 
علي    عبداهلل  انعام  اعانه/   املطلوب  درهم   3218 مالية  مطالبة  الدعوى: 
اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  المارات    اجلن�شية:  الكتبي 
وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2014/2/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
بي حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
�شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ 2014/1/14  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1681 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لات�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  �شالح  احمد  عو�س  خالد  عليه:  مدعي 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  37999 درهم املطلوب اعانه/  خالد عو�س 
احمد �شالح اجلن�شية: المارات   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
لذا  الدعوى،  لنظر  2014/3/3 موعدا  املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  بي  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية- الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/2/05  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3163 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

المارات      اجلن�شية:  عيادة غايل  للمواد احلديدية وميثلها  الن�شر  مدعي/   
مو�شوع  الردن   اجلن�شية:  الهياجنه  م�شطفى  ماجد  حكمت  عليه:  مدعي 
الدعوى: مطالبة مالية 174772 درهم + تعوي�س  املطلوب اعانه/  حكمت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الردن  اجلن�شية:  الهياجنه  م�شطفى  ماجد 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/2/19 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بي حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2014/1/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/99 طعن مدين   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

احمد  را�ييشييد  وميييثييلييه:  ذ.م.م  لل�شقالت  املييبييدع  �ييشييركيية  الييطيياعيين/ 
�شجواين  �شركة علي  املطعون �شده/1-  باعان  �شبيب   بن  را�شد 
حمل  جمييهييول  احييمييد  حممد  ميييروان  وميثلها  ذ.م.م-  لل�شقالت 
اعاه  املذكورة  الطعن  عليكم  اقييام  الطاعن  بان  نعلنكم  القامة. 
على  للرد  وذلييك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/2069
اىل املحكوم عليه / حممد جالوه 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك 
بالزامك  جتيياري  كلي   2011/251 رقييم  الق�شية  يف   2010 مايو   31 بتاريخ  حكما 
بدفع مبلغ وقييدره   درهم �شاما الر�شوم وامل�شاريف   ل�شالح املحكوم له: بنك 

ام القيوين الوطني 
اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث   
اعاه. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل ح�شب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6    
 اعادة اعالن بالن�سر

 للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم  2013/155

والوقاف.  ال�شامية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  املدعية:  طلب  على  بناء 
عنوانها: تنوب عنها/ ادارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل. اىل املدعى عليه: 
عمر نخرة دليمج خلفان الهاملي عنوانه: ن�شرا  انت مكلف باحل�شور 
البتدائية  الحتييادييية  ابوظبي  مبحكمة  الكلية  الدارييييية  الييدائييرة  اميييام 
يوم )12(  ال�شاعة 9.00 من  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او  �شخ�شيا 
من �شهر )2( �شنة 2014 وذلك للنظر يف الدعوى بو�شفكم مدعى عليها 

.حرر بتاريخ 2014/1/28.
                   رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/2067 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
ا�شماعيل  نورة  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  على طلب حمكمة عجمان  بناء 
حممد حارب ال�شام�شي- اماراتية اجلن�شية.  - اقام املدعي/بنك ام القيوين الوطني- 
ام  بنك  بناية  ال�شام-  �ييشييارع  ميين  املتفرع  حييمييدان  �ييشييارع  ابوظبي-  عنوانه:  جن�شيته: 
القيوين الوطني 0502302691  الدعوى برقم 2013/2067 -مدين - جزئي- عجمان- 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 درهم+الفائدة   53358.08 مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
متام ال�شداد + الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 
املوافق يوم 4 من �شهر مار�س ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2014/1/28
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1320 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
احمد  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املييدعييي/�ييشييركيية المييييارات لات�شالت  اقيييام  املييانييع   اجلن�شية.  -  حممد مييانييع 
املقابل  املبنى  �شيتي-  امليديا  دبييي- منطقة  عنوانه:  ع جن�شيته-  م  �س  املتكاملة 
ملحطة ال بي بي �شي    الدعوى برقم 2013/1320 -جتاري جزئي  - عجمان- 
ومو�شوعها املطالبة مببلغ 14532.47درهم  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  يف  للنظر  وذليييك   2014 ل�شنة  مييار�ييس  �شهر  ميين   12 يييوم  املييوافييق   8.30

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2014/2/04
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4580   عمايل جزئي                             
القامة  حمل  جمهول   الثيياث  لتجارة  بي�شون   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /او اد�س بهر يجورا �شان �شارما قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   30599( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  املييطييالييبيية  ومييو�ييشييوعييهييا 
وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( .والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى 
)2013/159023(.   وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2014/2/11 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لييذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/2836 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �شده/1- �شركة الوقت امللكي الكهروميكانيكية ذ.م.م     جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ تيبو �شلطان عبدالعلي    قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8026( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .بال�شافة 
اىل مبلغ 473 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1441 تنفيذ جتاري

�ييشييانييبيييييه      جمهول  املنفذ �ييشييده/1- حممد احييمييد جمعه �شالح  اىل 
القيوين الوطني �س م ع  ام  التنفيذ/ بنك  حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )744676.34( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه    . املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1202 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة نرتي�شيا ال�شرق الو�شط وافريقيا  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�شتودع جلفار لادوية وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد  املا  عبداهلل  �شريف  حممد  حبيب 
 )4561238.98( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياه  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2013/3436 ابتدائي( املنظورة امام 
املدعي عليها/  واملرفوعة على  اليجارية  املنازعات  جلنة ف�س 
�شركة ديفان�س كون�شاى انرتنا�شيونال �شرفي�س اى ا�شي�شتان�س 
وميثلها ال�شيد ب�شان ن�شور، اعانها ن�شرا بورود التقرير، وقد 
 2014/2/10 املوافق  الثنني  يوم  جلل�شة  الدعوى  لنظر  حتدد 
يف متام ال�شاعة 01.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل 

نهيان وذلك على نفقة املدعي/بنك ابوظبي الوطني.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/641 بالن�سر

�شاليات راما بوكالة  املدعى : موؤ�ش�شة اخلريف لاأملنيوم وميثلها 
حممد  �شعيد  طيياهيير  اعييانييه:  املييطييلييوب  ال�شناين  �شالح  املييحييامييي 
املذكورة  الييدعييوى  رفييع  املييدعييي  ان  مبييا  بالن�شر  الييعيينييوان:  �شريف 
املوافق 2014/2/24 موعدا لنظرها لذا  اعاه وحدد يوم الثنني 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات 

اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/665 بالن�سر

مامي  كوجنهابا  �شولكوندان  وميثلها  ال�شند�س  بقالة   : املدعى 
العنوان:  �شريف  حممد  �شعيد  طاهر  اعانه:  املطلوب  اجلن�شية  
بالن�شر مبييا ان املييدعييي رفييع الييدعييوى املييذكييورة اعييياه وحيييدد يوم 
مكلف  فييانييت  ليييذا  لنظرها  مييوعييدا   2014/2/24 املييوافييق  الثيينييني 
اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  امييام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور 

الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
            اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   686 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

الوائل  �شركة  عليه:  اجلن�شية: م�شر مدعي  احمد  احمد حممود خليفة  مدعي/   
للبذور ذ.م.م وميثلها ال�شريكني عبداهلل غامن ال�شيعري وحممود حممد  اجلن�شية: 
املطلوب  كلي  جتاري   2013/118 رقم   اداء  امر  ملف  الدعوى:  مو�شوع  المارات  
ال�شيعري  غامن  عبداهلل  ال�شريكني  وميثلها  ذ.م.م  للبذور  الوائل  �شركة  اعانه/ 
وحممود حممد اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر   حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2014/2/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل بي حمكمة العني 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الدراي  �شخ�شيا  املركز  الكائنة  البتدائية- 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/2/04  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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عربي ودويل
الكوريتان تتفقان على لقاءات بني العائالت امل�ستتةليبيا تعلن تدمري كامل تر�سانتها الكيميائية 

•• �سيول-اأ ف ب:

اتفقت الكوريتان، ال�شمالية واجلنوبية ام�س على تنظيم لقاءات بني عائات فرقتها احلرب وذلك لول مرة منذ ثاث 
�شنوات واعلن التفاق عقب لقاء بني م�شوؤولني من اجلانبني يف قرية بامنوجنوم احلدودية حيث مت التوقيع يف 1953 
على اتفاق الهدنة الذي و�شع حدا للعمليات الع�شكرية بني الطرفني و�شتعقد اللقاءات يف 20 و25 �شباط-فراير يف 
منتجع جبل كومغانغ يف كوريا اجلنوبية حيث جرت اللقاءات ال�شابقة وفق ما اعلنت وزارة التوحيد يف كوريا اجلنوبية. 
واعربت الوزارة عن المل يف ان يحرتم هذا التفاق بطريقة تخفف معاناة واأمل العائات امل�شتتة وعموما ما ي�شتقبل كل 
اتفاق بني العدويني بتفاوؤل ل �شيما ان بيونغ يانغ و�شيول جتهدان منذ عدة �شنوات للتو�شل اىل حد ادنى من التوافق 
من اجل التعاون والتخفيف من حدة التوتر. وقد ف�شلت حماولت �شابقة يف هذا امللف موؤخرا.  وكان مئات ال�شخا�س 
الذين فرقتهم احلدود منذ �شتة عقود م�شتعدين للقاء بع�شهم البع�س عندما الغت بيونغ يانغ كل �شيء بذريعة العداوة 
التي قالت ان �شيول تكنها لها. ولي�س م�شتبعدا ان يح�شل تغير يف اللحظة الخرة هذه املرة اي�شا، نظرا لغ�شب كوريا 

ال�شمالية من املناورات الع�شكرية املقررة بني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية اواخر �شباط-فراير.

•• طرابل�ص-وام:

اخلارجية  وزييير  العزيز  عبد  حممد  اأكييد 
بييياده  ..اأن  الييليييييبييي  الييييييدويل  واليييتيييعييياون 
الكيماوي  خمييزونييهييا  كييامييل  ميين  تخل�شت 
مب�شاعدة �شركائها الدوليني ونقلت وكالة 
اخلارجية  وزييير  عيين  وال  الليبية  الأنييبيياء 
لها  �شيكون  اخلييطييوة  هييذه  ت�شريحه..اأن 
اأثيييير اإييييجيييابيييي يف تييعييزيييز مييكييانيية ليييييبيييييا يف 
املجتمع الدويل.. م�شيفا اأنه بعد تخل�س 
اأثبتت  الكيماوي  خمزونها  كل  من  ليبيا 

عييمييليييييات الييتييخييليي�ييس مميييا تييبييقييى مييين غاز 
ال�شنة  خيييال  تخل�شت  اأن  بييعييد  اخلييييردل 
واعترت  منه  كبرة  كميات  من  املا�شية 
الأمن  اأ�ييشييبيياب  تهيئة  يف  ي�شاعد  ذلييك  اأن 
والدويل.  الإقليمي  امل�شتوى  وال�شلم على 
بالدعم  بيييييانييهييا  يف  اخليييارجييييييية  ونيييوهيييت 
من  كل  قدمته  الييذي  والفني  اللوج�شتي 
واإتاحتها  واأملانيا  كندا  و  املتحدة  الوليات 
الفر�شة ل�شتخدام تقنية متطورة حققت 
درجات عالية من ال�شامة والأمن والثقة 

يف التخل�س من هذا املخزون. 

للعامل اأن لديها م�شداقية يف التعامل واأن 
توحد  اأن  ا�شتطاعت  عالية  خييرات  لديها 
لإجناز  الييدوليييييني  ال�شركاء  مييع  جييهييودهييا 
والنفتاح.  املهنية  مبنتهى  العملية  هييذه 
اأبرمت  بيييياده  اأن  عييبييدالييعييزيييز  واأ�ييييشيييياف 
الييعييديييد ميين اتييفيياقيييييات الييتييعيياون مييع عدد 
الوليات  بينها  من  ال�شديقة  الييدول  من 
لدعم  وتركيا  واأملانيا  بريطانيا  و  املتحدة 
وتطوير  والع�شكرية  الأميينييييية  املوؤ�ش�شات 
قييدراتييهييا يف هييذه املييجييالت. وكييانييت وزارة 
اخلييارجييييية اأعييليينييت الييليييييليية املييا�ييشييييية جناح 

تكن مرجمة، م�شرة  اأنها مل  رغييم 
تييلييقييي هي  اأن  امليينييتييظيير  مييين  اأنييييه  اإىل 
يف  رواد.  اأحييييداث  حييول  كلمة  نف�شها 
حني قال لطفي بلعيد �شقيق �شكري، 
اأن عملية رواد كانت م�شرحية الهدف 
منها غلق ملف ق�شية اغتيال �شكري 
الق�شقا�شي  قتل  اأن  مييوؤكييدا  بلعيد، 
ومن معه لن ُيغلق هذا امللف . وقال 
الق�شقا�شي  كمال  اأن  بلعيد،  لطفي 
طرف  يييد  يف  تنفيذ  اأداة  اإل  يكن  مل 
�شيا�شي حاكم خطط لعملية الغتيال 
ميييّتيييهيييميييا حركة  تييينيييفيييييييذهيييا،  و�يييشيييّهيييل 
التخطيط  يف  بيي�ييشييلييوعييهييا  اليينييهيي�ييشيية 
لغتيال �شكري بلعيد، ووقوفها وراء 
تون�س،  يف  ال�شيا�شية  الغتيالت  كل 
حقيقة  طييميي�ييس  اإىل  �ييشييعيييييهييا  ميييوؤكيييدا 
الغتيالت،ح�شب تعبره. واأكد عبد 
املجيد بلعيد �شقيقه الثاين، اأن مقتل 
بنّي  و  العائلة  يفرح  مل  الق�شقا�شي 
اأن عائلة بلعيد ل تريد الق�شقا�شي 
جثة هامدة لأنها ذاقت مرارة القتل، 
اأن  الق�شقا�شي  لأم  تييريييد  تكن  ومل 
عا�شته  الييذي  الإح�شا�س  نف�س  حت�س 
عائلة بلعيد. واأفاد اأنه كان �شيفرح لو 
حيا  الق�شقا�شي  على  القب�س  األقي 
انه  م�شيفا  عادلة،  حماكمة  وحوكم 

كان من الأجدى اأن يقب�س عليه منذ 
وزارة  يف  املوجودة  القيادات  واأن  مدة 
الداخلية كانت قييادرة على ذلك لكن 
موجودة،  تكن  مل  ال�شيا�شية  الإرادة 
اأنييه عندما وجييدت هذه الإرادة  وبيينّي 
عبد  وتييي�يييشييياءل  رواد.  عييمييلييييية  نييفييذت 
املييجيييييد بييلييعيييييد يف هييييذا اليي�ييشييدد عن 
الق�شقا�شي  قتل  عملية  من  الهدف 
اأنها  وراأى  بييالييذات،  التوقيت  هييذا  يف 
احلكومة  لييرئييييي�ييس  تييلييميييييع  عييمييلييييية 
اجلديدة مهدي جمعة و ترير بقاء 
الييداخييلييييية. و بنّي  بيين جييدو يف وزارة 
مل  احلقيقة  اأن  بلعيد  �شكري  �شقيق 
الق�شقا�شي لأنه مل يكن  تذهب مع 
الغتيال،  عييمييلييييية  وخمييطييط  مييقييرر 
اأداة اغتيال مثله مثل  اإنييه كان  وقييال 
لقتل  ا�ييشييتييخييدمييه  الييييييذي  املييي�يييشيييد�يييس 

ال�شهيد.

هدية يف ذكرى اغتيال بلعيد
وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية 
عيييين مقتل  اأعييييليييين  قييييد  اليييتيييونييي�يييشيييي، 
الإرهابي كمال الق�شقا�شي، القيادي 
ال�شريعة  اأنيي�ييشييار  تنظيم  يف  اليييبيييارز 
املحظور،املتهم  اجليييهيييادي  اليي�ييشييلييفييي 
املعار�س  اغييتيييييال  بعملية  الرئي�شي 

الي�شاري �شكري بلعيد قبل عام.
وقال بن جدو خال موؤمتر �شحفي 
التحريات  اإن  الثاثاء،  م�شاء  عقده 
الق�شقا�شي  كمال  اأن  اأثبتت  الأولية 
ميين بييني اجلييثييث اليي�ييشييبييع الييتييي ُقتلت 
�شهدتها  اليييتيييي  ال�ييشييتييبيياكييات  خييييال 
العا�شمة  غرب  ب�شمال  رواد  منطقة 
اأن  واعتر  اليوم.  انتهت  التي  تون�س 
هدية  اأجمل  ُيعد  الق�شقا�شي  مقتل 
ال�شنوية  الييذكييرى  مبنا�شبة  لتون�س 
الي�شاري  املييعييار�ييس  لغييتيييييال  الأوىل 
�شكري بلعيد يف ال�شاد�س من فراير 
مقاومة  اأن  واأكييد  املا�شي.  العام  من 
 ، �شيا�شة ل رجعة فيها  الإرهييياب هي 
واأن الأجهزة الأمنية �شتوا�شل عملها 
باتت  التي  الآفييية  هييذه  على  للق�شاء 
تييهييدد الأميييين وال�ييشييتييقييرار يف الباد 
الأجهزة  اأن جهود  جييدو  بن  واأو�ييشييح 
اأكيير من  يف  بالنجاح  تكللت  الأمنية 
العام  خييال  متكنت  حيث  منا�شبة، 
1343 متهما  اعييتييقييال  املييا�ييشييي ميين 
249 قطعة  حييجييزت  كما  بييالإرهيياب 
و217  م�شد�شات   3 و  كا�شنكوف 
وذخائر  لغما  و520  يييدوييية،  قنبلة 
متكنت  اأنها  واأ�شاف  حربية.  وقنابل 
اأييي�ييشييا مييين ميينييع اأكيييير مييين 8 اآلف 

تون�س  مييييغييييادرة  ميييين  و�يييشيييابييية  �يييشييياب 
لييلييقييتييال يف �شفوف  �ييشييوريييا  بييياجتييياه 
العديد  وتفكيك  امل�شلحة،  املعار�شة 
ت�شفر  يف  املخ�ش�شة  ال�شبكات  ميين 
حيث  �شوريا،  اإىل  التون�شي  ال�شباب 
مت اعتقال 293 �شخ�شا لهم عاقة 

بهذه ال�شبكات.

تر�سانة اأ�سلحة وذخائر
الر�شمي  الييينييياطيييق  قييييال  جييهييتييه  مييين 
علي  الييداخييلييييية حمييمييد  وزارة  بييا�ييشييم 
اليييييعيييييروي بييييييياأن اليييعيييميييلييييييية الأمييينييييييية 
الييعيينييا�ييشيير الإرهيييابييييييية مبنطقة  �ييشييد 
جميع  عييلييى  بييالييقيي�ييشيياء  انييتييهييت  رواد، 
�ييشييبييعيية، كانوا  الإرهيييابيييييييني وعيييددهيييم 
بعمليات  لييلييقيييييام  الييتييحيي�ييشيير  بيي�ييشييدد 
نيييوعييييييية واإرهييييابييييييييية يف الييعييا�ييشييميية . 
اأّنييه مت التعرف على كل من  واأ�شاف 
حممد النا�شر الدريدي وهيكل بدر 
والعن�شرين اخلطرين عاء الدين 
متهمون  وهم  القلعي  وعلي  جناحي 
التون�شيني  اجليييينييييود  ميييين   8 بييقييتييل 
البحث  يييزال  ومييا   ، ال�شعانبي  بجبل 
  . املتبقيتني  جار على هوية اجلثتني 
الأمنية  العمليات  اإّن  الييعييروي  وقييال 
مبواجهات  الثيينييني  ميي�ييشيياء  انطلقت 
بني قوات الأمن وجمموعات م�شلحة 
مبنطقة رَواد امتدت على 20 �شاعة 
قيييتيييل خييياليييهيييا عييييييون مييييين احلييير�يييس 
الإرهابية  العنا�شر  من  و7  الوطني 
الأمن.   قيييوات  ميين  عن�شرين  وجيييرح 
وزارة  با�شم  الر�شمي  اليينيياطييق  وذكييير 
انه مت حجز قنابل يدوية  الداخلية، 
الأ�شلحة  وبييعيي�ييس  نييا�ييشييفيية  واأحيييزمييية 
الذي  امليينييزل  مييداهييميية  خييال عملية 
جانب  اإىل  الإرهيييابيييييييني  بيييه  حتيي�ييشيين 
تي  ان  تي  مادة  كيلوغرام من   600
اجلنود  واأ�شلحة  النفجار  ال�شديدة 
الذين قتلوا يف جبل ال�شعانبي باعتبار 
الإرهابية  الييعيينييا�ييشيير  مييين  عييييددا  اأّن 
واأ�شار  ال�شعانبي  مذبحة  يف  �شاركت 
الوطني  احلييير�يييس  وحييييييدات  اأّن  اإىل 
امليينييزل وحر�شت  قييامييت مبييحييا�ييشييرة 
العنا�شر  ميييييع  الييييتييييفيييياو�ييييس  عييييلييييى 
اأحياء  عييليييييهييم  لييلييقييبيي�ييس  الإرهيييابييييييية 
واإجييبييارهييم عييلييى ال�ييشييتيي�ييشييام لكنهم 
العنا�شر  اأّن  الييعييروي  واأّكيييد  رف�شوا. 
بعمليات  الييقيييييام  حيياولييت  الإرهييابييييية 
اأحزمة  با�شتخدام  متتالية  انتحارية 
نييا�ييشييفيية والقييييييييرتاب مييين اليييوحيييدات 
غر  مييعييهييم..  التعامل  ومّت  الأميينييييية 
وزارة  بييا�ييشييم  اليير�ييشييمييي  اليينيياطييق  اأّن 
اأم�س  اأكد  الرحموين،  توفيق  الدفاع 
الأربعاء،اأّن املتفجرات التي مت العثور 
فيه  حتيي�ييشيين  الييييذي  امليينييزل  يف  عليها 
لي�شت  رواد  مييدييينيية  يف  الإرهيييابيييييييون 
اأنه  الرحموين  واأ�شاف  مييادة ت ن ت 
فريق  بها  قييام  الييتييي  للمعاينة  طبقا 
املتفجرات  فيياإن  الع�شكرّية  الهند�شة 
اأ�شا�شا  يييتييكييون  تييقييليييييدي  خييليييييط  هييي 
ميين مييييادة نيييييرتات الأميييونيييييييوم التي 
ُت�شتعمل يف املجال الفاحي. واأو�شح 
اأن املاّدة التي مت العثور عليها �شديدة 
النفجار حيث اأن 2 كلغ منها ي�شاوي 

تي. اآن  التي  مادة  من  كلغ   1
اأنييييييه يف حال  الييييرحييييمييييوين  ولحييييييظ 
قادرة  فهي  الكمّية  كييامييل  ا�شُتعملت 
عييلييى اإحيييييييداث اأ�ييييشييييرار كيييبيييرة جيييّدا 
الكمية  اأن  حيييييث  وغييرهييا  للج�شور 
انفجارها  �شورة  يف  عليها  ُعر  التي 
�شتحدث اأ�شرارا على �شعاع األف مرت 
عييلييى الأفييييييراد وقيييييادرة عييلييى حتطيم 
50 مييييرتا.. وي�شار  بييعييد  جيييدار عييلييى 
عن  اأ�ييشييفييرت  الييعييمييلييييية  هيييذه  اأن  اإىل 
)الدرك(،  باحلر�س  وكيل  ا�شت�شهاد 
واإ�ييشييابيية عييون ميين الييوحييدة اخلا�شة 
للحر�س، وعون اآخر من فوج مكافحة 

الإرهاب. 

•• الفجر – تون�ص – خا�ص:

2013، مل  فيييرايييير  مييين  اليي�ييشيياد�ييس 
يييكيين ييييوميييا عييييادّيييييا يف تيييونييي�يييس، فقد 
الغتيال  دائييرة  الباد  يومها  دخلت 
الغتيالت  بييييّوابيييية  مييين  اليي�ييشيييييا�ييشييي 
من  الأوىل  هييي  �شابقة  يف  الييدييينييّييية، 

نوعها منذ ا�شتقالها عام 1956.
يومها اغتيل �شكري بلعيد، ال�شيا�شي 
الوطنيني  حيييييزب  وزعيييييييييم  اليييييبيييييارز، 
الييدميييقييراطيييييني امليييوحيييد، ورمييييز من 
اغتيال و�شع  التون�شي،  الي�شار  رموز 
حجر الأ�شا�س لبداية مرحلة واإ�شدال 
اليي�ييشييتييار عييلييى اأخييييييرى، وخيييّليييف اأزميييية 
�شيا�شية ازدادت حّدة باغتيال النائب 
حممد  ال�شعبي  التيار  حييزب  ورئي�س 
الييراهييمييي، اأزميييية ا�ييشييتييمييرت طويا، 
نفق  يف  الييييبيييياد  ُتييييدخييييل  اأن  وكيييييييادت 
الفرقاء  جميع  انحياز  لييول  مظلم، 
للتوافق يف اآخر حلظة، توافق ه�ّس ل 
احد ُيجزم انه قابل لل�شمود واحلياة 

فرتة طويلة.
واليييييييييييوم.. اخلييمييييي�ييس الييي�يييشييياد�يييس من 
تون�س  حُتيييييييييي   ،2014 فيييييرايييييير 
�شكري  لغيييتيييييييال  الأوىل  الييييذكييييرى 
جديدة،  مييفيياجيياأة  وقيييع  حتييت  بلعيد 
رغم  والآراء  املواقف  حولها  اختلفت 
هذه  فع�شّية  و�ييشييعييوبييتييهييا.  نييوعييّيييتييهييا 
الذكرى الأليمة، زّف وزير الداخلية، 
اأنها هدّية للتون�شيني  ما كان يعتقد 
مبيينييا�ييشييبيية هيييذه اليييذكيييرى، تييتييمييّثييل يف 
الييقيي�ييشييقييا�ييشييي، قاتل  ميي�ييشييرع كيييميييال 
بييلييعيييييد و�ييشييتيية اإرهيييابيييييييني اآخيييريييين يف 

عملية اأمنّية ناجحة .
وبدل ان يثر هذا الإعان الرتياح، 
يييغييلييق قيييو�يييس هييييذه اجلرمية  ورمبيييييا 
العك�س من  انييه على  يييبييدو  اليينييكييراء، 
ذليييك، فييتييح اجليييرح اليييذي مل يندمل 
نقاط  العديد من  واأثييار  من جديد، 
يف  التحقيق  ميياآل  اأبرزها  ال�شتفهام، 
مقتل  بعد  ال�شيا�شية  اجلرمية  هييذه 
�شندوقها الأ�شود ، واخلفايا والأ�شرار 
اإىل  مييعييه  الق�شقا�شي  حملها  الييتييي 
التي  باجلهة  اأ�شا�شا  واملتعلقة  القر، 
الأمر  له  واأ�ييشييدرت  وكّلفته  خّططت 
ومّولته، مثلما تطالب عائلته وحزبه 

ونخب و�شيا�شيون اآخرون.
ولعل املفكرة والباحثة التون�شية األفة 
يو�شف، قييد اأوجيييزت هييذه احليياليية، يف 
م�شوؤويل  ت�شريحات  على  لها  تعليق 
وزير  بقولها:  التون�شية،  الداخلية 
اأح�شن  الداخلية: مقتل الق�شقا�شي 
هدية مبنا�شبة مرور �شنة على موت 
بلعيد.. اأوافقك، هو اأح�شن هدية ملن 
ال�شوؤال  اجلييواب عن  ُيخفي  اأن  يريد 
ال�شهيد  باغتيال  اأمييير  ميين  الفعلي: 

بلعيد؟ من وجهة نظرها.
�شوؤال ي�شاركها فيه الكثرون، جددوا 
التون�شية،  الييداخييلييييية  مييطييالييبييتييهييم 

بتوفر الإجابة عليه.

ال لغلق امللف
�يييييشيييييارع حييييييزب �يييشيييكيييري بيييليييعيييييييد اإىل 
العنا�شر  قيييتيييل  اأّن  عيييليييى  اليييتييياأكيييييييد 
واأن  كيياف،  غيير  اغتياله  يف  املتورطة 
احليييييزب يييطييالييب بييالييكيي�ييشييف عييين من 
قييّدم الأميير باغتيال بلعيد وعلى اثر 
م�شرع  التون�شية  ال�شلطات  اإعيييان 
عيييّليييق رئي�س  بييلييعيييييد،  �ييشييكييري  قييياتيييل 
الوطنيني  املييركييزييية حليييزب  الييلييجيينيية 
الدميقراطيني املوحد حممد جمور، 
على م�شمون الندوة ال�شحفية التي 
اإّن  بالقول،  الداخلية  وزارة  عقدتها 
التاأكيدات الر�شمية حول مقتل كمال 
اغتيال  ملف  ُتغلق  ليين  الق�شقا�شي 
نهائية  ب�شفة  بلعيد  �شكري  ال�شهيد 
كاملة  احلييقيييييقيية  تييكيي�ييشييف  مل  طيييامليييا 
حول اجلهة ال�شيا�شية التي خّططت 

واأعدت لتنفيذ اجلرمية، وفق راأيه. 
و�شّدد جمور على اأّن جرمية ت�شفية 
�شيا�شيا  اغييتيييييال  ُتييعييّد  بلعيد  �شكري 
امل�شوؤولية  حتميل  جميييّددا  بييامييتييييياز، 
حلكومة  والأخيييياقييييييييية  اليي�ييشيييييا�ييشييييية 
الداخلية  ولييييوزارة  حييمييادي اجلييبييايل 
اأن  يييعييدو  ل  الييقيي�ييشييقييا�ييشييي  اإّن  وقييييال 
كاملة  �شل�شلة  �شوى حلقة من  يكون 
اأفيييييرزت اغييتيييييال زعيييييم حيييزب الوطد 
املا�شي،  فييراييير   6 �شبيحة  املييوحييد 
تييتييم ت�شفية  اأن  ميين  تييخييوفييه  مييبييديييا 
بقية امل�شتبه يف �شلوعهم يف اجلرمية، 
والت�شريع يف غلق امللف، وذلك بعد اأن 
ومن  الق�شقا�شي  مقتل  عيين  اأُعييليين 

قبله لطفي الزين.
الندوة  يف  ورد  مييا  اأّن  جييمييور،  واأكيييييّد 
ال�شحفية يحتاج اإىل متحي�س وتفكر 
يف فحواه ودللته ومدى تطابقه مع 
اليييواقيييع دون الييتيي�ييشييرع واليي�ييشييقييوط يف 
ردود الأفعال النطباعية، م�شرا اإىل 
اأّن الت�شريحات التي �شبقت العملية، 
اأمنّيون  نقابيون  فيها  حتييدث  والتي 
تون�س  الييقيي�ييشييقييا�ييشييي يف  وجييييود  عييين 
ذات اجلهة  وبييالييتييحييديييد يف  الييكييرى 
التي اأعلن عن وفاته فيها، حتتاج اإىل 
على  تبعث  باعتبارها  تاأّملّية  وقفة 

ت�شاوؤلت جدّية.
�شاح  عيييليييى  اليييعيييثيييور  اأّن  واأ�يييييشييييياف، 
الق�شقا�شي  بييحييوزرة  كا�شينكوف 
يطرح نقاط ا�شتفهام عديدة ل�شيما 
قد  الداخلية  وزارة  اأّن  نعلم  حينما 
بطلقات  بلعيد  �ييشييكييري  وفيييياة  اأكييييدت 
نييياريييية مييين �يييشييياح بييريييتييا اليييييذي ل 
يف  الإرهييابيييييون،  الييعييادة  يف  ي�شتعمله 
الأمنّية  الأجييهييزة  عييددا من  اأّن  حني 
متييتييلييكييه، مييعييربييا بييذلييك عيين خ�شيته 
اأن تكون العملية مبثابة جرمية  من 

دولة.
وختم حممد جمور حديثه بالتاأكيد 
بلعيد  �شكري  رفيياق  ن�شالت  اأّن  على 
�ييشييتييتييوا�ييشييل حيييّتيييى الييكيي�ييشييف عييين كّل 
الأطيييييييييراف واجلييييهييييات امليييتيييورطييية يف 
ردود  ويف  تييعييبييره  ح�شب  اجليييرميييية، 
فعل الأحزاب ال�شيا�شية على العملية 
ال�شعبية  با�شم اجلبهة  الناطق  اأكد   ،
�شتوا�شل  اجلبهة  اأن  الهمامي،  حّمة 
اليييكيييف عييين البحث  بيييعيييدم  املييطييالييبيية 
بعد  حييتييى  بلعيد  اغييتيييييال  ق�شية  يف 
مقتل كمال الق�شقا�شى لوجود عدة 

اأطراف متورطة يف الغتيال.
نداء  حركة  رئي�س  بييارك  جهته،  ميين 
مقتل  ال�شب�شي،  قايد  الباجي  تون�س 

احلزن ُيخّيم على اأ�سرة بلعيد
والد  بلعيد  �ييشييالييح  اأكيييد  ميين جييهييتييه، 
مبقتل  اأنيييه   ، بلعيد  �شكرى  ال�شهيد 
ُدفن  الق�شقا�شي،  كييمييال  الإرهيييابيييي 
�شّر اغتيال ابنه باعتبار اأّن الأهم هو 
لعملية  خططت  التي  اجلهة  معرفة 
الغييتيييييال، ميي�ييشييرا اإىل اأنيييه كيييان من 
القيام  الأمنية  الييقييوات  على  الأجيييدر 

مبجهودات اأكر للقب�س عليه حّيا.
واأكييييدت املييحييامييييية واليينييا�ييشييطيية ب�شمة 
املهتمني  وجييميييييع  اأنيييهيييا  اخليييليييفييياوي، 
بق�شية زوجها ال�شهيد �شكري بلعيد 
اأو  بييجييدوى  �ييشييواء  مقتنعني  لييييي�ييشييوا 
بجدّية الأحداث التي جدت الثاثاء 

يف منطقة رواد ح�شب تعبرها.
لي�س  القتل  اأن  اخللفاوي  واعييتييرت 
م�شرة  الأحيييييوال،  جميع  يف  مقبول 
الييداخييلييييية لطفي  وزييييير  اإىل حييديييث 
بن جدو عن اأرواح الإرهابيني الذين 
ق�شوا يف العملية الأمنية على اأ�شا�س 
بالهدية  و�شفتها  والييتييي  هدية  اأنييهييا 
اأرملة  اأو�يييشيييحيييت  كييمييا   . امليي�ييشييمييوميية 
من  قييتييل  اأن  بلعيد  �ييشييكييري  ال�شهيد 
تورط يف اغتيال زوجها لي�س بالأمر 
املفرح بالن�شبة اإليها ولعائلته، معللة 
موقفها هذا باأنها ل ت�شعى اإىل الثاأر 

الإرهابي كمال الق�شقا�شي ، اإن كان 
فعا من اغتال �شكري بلعيد، ح�شب 

قوله، مثّمنا جهود قوات الأمن.
ال�شب�شي،  قائد  الباجي  رئي�س  واأكييد 
الأويل،  التون�شية  للقناة  ت�شريح  يف 
اأن القوات الأمنية على علم بالطرف 
الذي خطط لغتيال ال�شهيد �شكري 
برف�س  مت�شكه  اإىل  ميي�ييشييرا  بلعيد، 
بيييقييياء وزييييييير اليييداخيييلييييييية لييطييفييي بن 
جييدو على راأ�ييس اليييوزارة يف احلكومة 

اجلديدة.
اأّمييييا اليينيياطييق اليير�ييشييمييي بييا�ييشييم التيار 
ال�شعبي زهر حمدي، فقد اعتر اأن 
مييا تقوله وزارة  كييل  الثقة يف  فييقييدان 
منذ  احلا�شل  امل�شار  يف  و  الداخلية 
�شنتني وحالة التفكك والريبة الذي 
ح�شل لاأجهزة الأمنية والغتيالت 
عن  ي�شدر  ما  كل  يجعل  ال�شيا�شية، 
ال�شك  اإىل  يييدعييو  الييداخييلييييية  وزارة 
والييريييبيية وقيييال حييمييدي اأن مييا ح�شل 
يف منطقة رواد يثر اأكر من �شوؤال، 
الذي  بالتوقيت  يتعلق  ما  يف  خا�شة 
يييتييزاميين مييع ميييرور الييذكييرى الأوىل 
بالعيد  �ييشييكييري  اليي�ييشييهيييييد  لغيييتيييييييال 
الييرئييييي�ييشييي يف عملية  املييتييهييم  ومييقييتييل 

الغتيال.

اأو جمابهة الدم بالدم مثلما يح�شل 
يف القبائل عادة، بل اأن املهم بالن�شبة 
اإليها هو معرفة احلقيقة وماب�شات 
القانون  وتطبيق  هييي  كما  اجلييرمييية 
وتابعت:  تقديرها  وفق  لذلك  طبقا 
التي  موؤ�ش�شاتها  لها  دولييية  يف  نحن 
للقانون  طبقا  الأميييييور  مييع  تييتييعييامييل 
 ، واأفيييييادت ب�شمة  اأعييتييقييد!   مييا  ح�شب 
اأنها زارت منزل �شهيد الأمن عاطف 
اجلري ملوا�شاة عائلته، قائلة: نحن 
نعرف معنى اأن يفقد ب�شر فردا عزيزا 
ماأ�شاة  القتل  اأن  نعتر  لذلك  عليه 

ولي�س هدية مثلما قال بن جدو .
اأن مقتل منفذ   ، وقالت ب�شمة بلعيد 
اإليييييهييا �شيئا،  ييي�ييشيييييف  لييين  الغييتيييييال 
و�شّددت على اأّن نارنا لن ترد مبقتله، 

ونار �شكري لن تطفئها جثة . 
واأ�شافت اأنه حتى لو قتل كل منفذي 
عائلة  ت�شتفيد  ليين  الغييتيييييال  عملية 
جهة  ومييين  ذليييك  ميين  �شيئا  ال�شهيد 
ال�شحفية  الندوة  اإّن  اأ�شافت  اأخرى، 
املقرر عقدها اليوم اخلمي�س يف اإطار 
ل�شت�شهاد  الأوىل  اليييذكيييرى  اإحييييييياء 
�شكري بلعيد، �شتت�شمن كلمة حلزب 
املوحد  الييدميييقييراطيييييني  الييوطيينيييييني 
للم�شتجدات  ا�شتجابة  جيياءت  والتي 

تون�س حتيي اليوم ذكرى اغتيال �سكري بلعيد

م�سرع قاتله.. يعيد فتح اجلرح من جديد..!

والد بلعيد: ُدفن �سّر اغتيال ابني بعد مقتل الق�سقا�سي

منع اأكرث من 8 اآلف �ساب و�سابة من مغادرة تون�س باجتاه �سوريا للقتال

اأرمــــــلــــــتــــــه 
تعتربالهدية 
مـــ�ـــســـمـــومـــة 
ـــــــه  ـــــــزب وح
يـــــرفـــــ�ـــــس 
ــف  ــل غـــلـــق امل

ارملة �شكري بالعيد 

كمال الق�شقا�س قاتل بالعيد

وزير الداخلية التون�شي 

الراحل �شكري بالعيد

ا�شتنفار كامل

م�شرح العملية غر بعيد عن العا�شمة 
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العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/806  ا�ستئناف مدين
اىل اخليي�ييشييم املييدخييل / �ييشيياكييني كييومييار جمييهييول حمييل القيياميية مبييا ان 
امل�شتاأنف /جمموعة حممد عمر بن حيدر وميثله: حيدر �شامل علي بن 
حيدر     قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/228 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شه  بتاريخ 2013/8/27 وحييددت  مدين كلي 
وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/2/10
�شتجري  تخلفكم  حييال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/116  ا�ستئناف تنفيذ عقاري
اىل امل�شيتاأنف �شده   / �شعيد منانه غدير اجتبي  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /م�شرف دبي �س م ع وميثله: احمد ح�شن رم�شان اآل 
بيع   2012/74 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  علي 
عقار مرهون بتاريخ 2013/6/30 وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/2/17
�شتجري  تخلفكم  حييال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1043  ا�ستئناف جتاري
اىل  امل�شتاأنف �شده / جر�شل جلوبال ميتل )�س.ذ.م.م(   جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /يا�شر حممد املحمود   قد ا�شتاأنف 
جزئي  جتيياري   2013/98 رقييم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  الييقييرار/ 
املوافق  الربيييعييياء  ييييوم  جل�شه  لييهييا  وحييييددت   2013/6/25 بييتيياريييخ 
 ch2.D.16 رقييم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/3/17
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/668  مدين كلي                         

اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة جولدن ني�شت مايكرز بروبرتيز   جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  بلبنت�شوف    /الك�شندر  املدعي  ان  مبا 
بالزام ا ملدعى عليهما مببلغ وقدره )5.000.000 درهم( تعوي�شا عن ال�شرار وت�شليم 
مبلغ ) 889585 درهييم( ومبلغ ) 190000 دولر( مايعادل )699200 درهييم( والر�شوم 
لها  وحييددت  باكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتييعيياب  وامل�شاريف 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/2/13 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.D.18  لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/174  مدين كلي                   

ذ.م.م  الكهربائية  الكابات  لتجارة  مي�شن  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
وميثلها مديرها/ مالك م�شعود احمد مالك ب�شر جمهول حمل القامة 
�شعيد  / رفيق احلييق مبني احلييق وميثله: خليفة عبداهلل  املدعي  ان  مبا 
املنعقدة   بجل�شتها  املحكمة قررت  بان  نعلنكم  الكتبي  بن هويدن  عبداهلل 
تقرير  بييورود  اخطاركم  اعيياه.  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2014/1/27 يف 
ال�شيد اخلبر املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثنني املوافق 
للتعقيب على   ch2.D.18 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �شباحا   2014/2/10

التقرير.  )ونعلمكم بتعديل الطلبات(.  
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/388  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- خليفة �شيف خليفة �شيف املهري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / م�شنع اخلليج للمعادن املتقنة )�س.ذ.م.م. ( قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/12/25 احلكم التمهيدي 
التقرير وحددت  باجلدول لعداد  الدور  الهند�شي �شاحب  بندب خبر  التايل: 
املحكمة وحددت  بايداعها خزينة  تقابا  املدعية  الزمت  �شبعة الف درهم  مبلغ 
 2014/1/29 وجل�شة  ال�شداد  عييدم  حالة  يف  الييدعييوى  للنظر   2014/1/6 جل�شة 
لنظرها يف حالة ال�شداد وليداع التقرير. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني 
املدعى  لعان   ch2E.22  املوافق 2014/2/3 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
اخلبر  اخطار  مع  للتقرير  ثم  وميين  بالن�شر  بالتمهيدي  باحلكم  الثاين  عليه 

مببا�شرة املامورية. 
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 363 /2013 تظلم  جتاري                  

راغافان     با�شو  كارميبوليل  راغافان  كارميبوليل  ريت�شي  املتظلم �شده/1-  اىل 
�ييس م ع  الييوطيينييي-  جمهول حمييل القيياميية مبييا ان املتظلم/ بنك را�ييس اخليمة 
وميثله: ماجد حممد ال�شيخ احمد بن ال�شيخ ح�شن اخلزرجي   قد اقام عليكم 
التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة 
يوم  لها جل�شة  .   وحييددت  وامل�شاريف   الر�شوم  و  رقييم 2013/745   )جتييياري( 
الثنني املوافق 2014/2/17  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1406 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- حممد نايف حممود نايف   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ مها علي احمد علي ال�شريدي وميثله: يون�س 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد  ال�شحي  اليا�س  حممد  علي  حممد 
درهم   )84961( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياه  املييذكييورة 
�شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه    . املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
       اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2829 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
ام القيوين الوطني �س م  ع اجلن�شية: المارات  مدعي عليه:  مدعي/ بنك 
الدعوى:  المارات مو�شوع  البلو�شي اجلن�شية:  خالد جمعة حممد عبداهلل 
مطالبة مالية 456409.33 درهم املطلوب اعانه/ خالد جمعة حممد عبداهلل 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  البلو�شي 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/3/24 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة     - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بي 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/2/05 
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1063   مدين جزئي 
اىل املدعى عليه/ 1 - ر�شيد ا�شوتاز هي فيتيل كاندوت حممد  جمهول  حمل 
ع وميثله:  �ييس.م  املتكاملة  المييارات لات�شالت  املدعي /�شركة  ان  القامة مبا 
املطالبة  الييدعييوى ومو�شوعها  عليك  اقييام  قييد  ابييوجييريييدة  عييزب  حممود حجاج 
بالزام املتنازع  �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )14961.59 درهم( والر�شوم 
وامليي�ييشيياريييف واتييعيياب املييحيياميياة والييفييائييدة القانونية بييواقييع 12% ميين تيياريييخ رفع 
الدعوى وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/2/26 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لييذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ييس   8:30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1076   مدين جزئي 

وميثلها  �ييييس.ذ.م.م  للمقاولت  الييزرقيياء  الييواحيية  �شركة   -  1 عليه/  املييدعييى  اىل 
قانونا- �شعيد احمد مقبول احمد  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة 
المارات لات�شالت املتكاملة �س.م ع وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع  �شده بان يوؤدي للمتنازع 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  وقدره )12532.13  مبلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/2/26 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/449   مدين جزئي 

اىل املدعى عليه/ 1 - م�شاعد حمد �شعود القحطاين   جمهول  حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة المارات لات�شالت املتكاملة �س.م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع  �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )12572.72 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
الييدعييوى وحتى متام  رفييع  تيياريييخ  بييواقييع 12% ميين  القانونية  والييفييائييدة  املحاماة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2014/2/18 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/103 ك.ع غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد 
/في�شل حممد عبداهلل �شامل املرازيق اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )احللة لتلميع ال�سيارات  
امللف )33929(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد: ال�شيخ �شلطان بن 
نا�شر بن حميد را�شد النعيمي اجلن�شية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6    

 تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى : مدين )كلي( رقم 2013/659    

خان  اهلل  ظفر  وميثلهم  ذ.م.م  العامة  للتجارة  املو�شة  دار  عليه:  املحكوم  اىل   
ا�شفل  املعمري-  ال�شارقة- كورني�س البحرة ملك حممد �شمل  كلندر ح�شني/ 
البناية بنك ابوظبي التجاري- �شقة رقم 404 ت: 0501085864 - 0506465158   
يف  املحكمة  هييذه  عليكم  حكمت  قييد   2013/8/26 بييتيياريييخ  بيياأنييه  علما  نحطيكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه. ل�شالح : با�شل ختان احمد م�شطفى بالتايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان يوؤدي مبلغ 149.000 
درهم مائة وت�شعة واربعون الف درهما وامل�شروفات .    حكما قابا لا�شتئناف 
بتاريخ  حييرر  التبليغ.  بهذا  لعانك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خييال 

.2013/12/03
قلم كتاب املحكمة

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/710 ت جتر- م ر-ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ بنك دبي ال�شامي اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده : حممد 
اعانه/    املطلوب  المارات   اجلن�شية:  الرميثي  �شعيد  عبداهلل  �شامل  وليد 
عنوانه:  المارات      اجلن�شية:  الرميثي  �شعيد  عبداهلل  �شامل  وليد  حممد 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  -اأظ    ت-ب  م  كل-  جت   2012/2362 رقم  الدعوى 
الربعاء املوافق 2014/2/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه ، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلري.
   القلم التجاري                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1027 ت جتر- م ر-ت-اأظ(
املنفذ  المارات     اجلن�شية:  الوطني  اخليمة  را�س  بنك  التنفيذ/  طالب 
�شده : �شعيد حمدان عبداهلل حمدان خمي�س الدرمكي اجلن�شية: المارات   
املطلوب اعانه/  �شعيد حمدان عبداهلل حمدان خمي�س الدرمكي اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ   ت-ب-  م  كل-  جت   2011/924 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/2/25 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي   بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�شور 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه ، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
   القلم التجاري                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
   اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/834 مدين جزئي

 اىل املحكوم عليه: جهاد بن خ�شراء العنوان: بالن�شر
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2014/2/4 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح/ حممد ها�شم حممد رفيق-بالتايل: 
عليه  للمدعى  املدعى  بيع  بثبوت  اول:  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
)اي  موديل  ال�شاد�شة  الفئة  كورول  تويوتا  ونوعها   79858 رقمى  ال�شيارتني 
�شنة ال�شنع( 1999 مببلغ )13000( درهم وال�شيارة رقم 86035 الفئة ال�شابعة 
ونوعها تويوتا كورول مودل 1995 مببلغ 5000 درهم ثانيا: الزام املدعى عليه 
بقيامة بالجراءات الازمة لت�شجيل ونقل ملكيتهما يف ا�شمه لدى ال�شلطة 
املخت�شة بذلك بعد �شداده ملبلغ ثاثة الف  درهم للمدعى،  والزمته بالر�شوم 

وامل�شروفات.
القا�سي/ عادل حممود ا�سماعيل                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     
   يف الدعوى رقم 2013/2931 عمايل جزئي

 املدعى: م�شرف الهال �س م ع 
املدعى عليه: حممد عبدالنور عبدالرحيم مظفر 

يدعوكم اخلبر حل�شور اجتماع اخلرة يف الدعوى املذكورة 
10 �شباحا  ال�شاعة  املوافق 2014/2/11  يوم  وذلك يف  اعاه 
مبكتب اخلبر باملحكمة العمالية- ابوظبي- امل�شفح- مزيد 

مول 
اخلبري احل�سابي

اعالن اجتماع خربة
العدد  11014 بتاريخ   2014/2/6     

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2013/1198 ت جتر- م ر-ت-ع ن(

علي  )نعيمة عبداهلل حممد  الورثة   : �شده  املنفذ  اجلن�شية: م�شر   �شعبان  با�شم عبداحلميد  التنفيذ/  طالب 
موزة عبداهلل حممد  ال�شام�شي-  علي  ال�شام�شي- هدى عبداهلل حممد  علي  ال�شام�شي- مرمي عبداهلل حممد 
علي ال�شام�شي - �شيخة عبداهلل حممد علي ال�شام�شي - علياء عبداهلل حممد علي ال�شام�شي- �شاحله عبداهلل 
فاطمة  ال�شام�شي-  علي  حممد  عبداهلل  منى  ال�شام�شي-  علي  حممد  عبداهلل  اليازيه  ال�شام�شي-  علي  حممد 
المارات    اجلن�شية:  ايفا�س مياينج   ) ال�شام�شي-  علي  عائ�شة عبداهلل حممد  ال�شام�شي-  علي  عبداهلل حممد 
ال�شام�شي- هدى  ال�شام�شي- مرمي عبداهلل حممد علي  الورثة )نعيمة عبداهلل حممد علي  املطلوب اعانه/  
ال�شام�شي  علي  حممد  عبداهلل  �شيخة   - ال�شام�شي  علي  حممد  عبداهلل  موزة  ال�شام�شي-  علي  حممد  عبداهلل 
علي  حممد  عبداهلل  اليازيه  ال�شام�شي-  علي  حممد  عبداهلل  �شاحله  ال�شام�شي-  علي  حممد  عبداهلل  علياء   -
ال�شام�شي- منى عبداهلل حممد علي ال�شام�شي- فاطمة عبداهلل حممد علي ال�شام�شي- عائ�شة عبداهلل حممد 
علي ال�شام�شي- ( ايفا�س مياينج اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1061 جت جز- م ت-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
2014/3/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه ، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

   القلم التجاري                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

باأن  نعلنكم  القامة  للمقاولت جمهول حمل  زينب  عليه/موؤ�ش�شة  املدعي  اىل 
املدعيني  ل�شالح  املييذكييورة  الييدعيياوي  يف   2013/12/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 

بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

تنفيذ احلكم-  عند  يكن-  ما مل  نقدا  يقابلها  او مبا  اىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  والزمتها   
املدعني  واعييفييت  امليي�ييشيياريييف  ميين  باملنا�شب  الييطييرفييني  والييزمييت  اآخييير  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
اتعاب، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة  باملقا�شة يف  وامييرت  من ن�شيبهم منها 

احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�شر هذا العان.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3809/2013/13
3815/2013/13
3814/2013/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
بهادور �شينغ مودان �شينغ

ديف �شارن يادف �شوخديف يادف
 برديب كومار �شودري باجي نات �شودري  

مبلغ املطالبة
13089 درهم+   تذكرة العودة
10237 درهم+   تذكرة العودة
10237 درهم+   تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11014 بتاريخ 2014/2/6     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                 اىل املنفذ �شدها: ديتيتك�س كرو خلدمات احلرا�شة-�س.ذ.م.م   
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات   املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك 
للزامك ب�شداد املبالغ املو�شحة به خال )15( يوما من تاريخ التبليغ 
عدم  حييال  يف  بحكم  التنفيذية  الجيييراءات  �شتتخذ  املحكمة  فييان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
48 درهم
47 درهم

  42 درهم

4800 درهم
4240 درهم 
4160 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
رحمن نا�شر علي خان

حممد عرفان عبدالروؤوف
حممد و�شيم اجاز اجاز احمد      

2013/2889 تنفيذ عمايل
2013/2888 تنفيذ عمايل
2013/2957 تنفيذ عمايل

م
1
2

 3

العدد  11014 بتاريخ  2014/2/6      
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2013/715 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: يو�شف ح�شن عبداهلل حاجي من ورثة املرحوم ح�شن عبداهلل حاجي واآخرون    عنوانه: 
امارة دبي- ند احلمر- �شارع بي 416/40 فيا رقم 21  املنفذ �شده: عاليه بيجم حممد خان واآخرون   
عنوانه: امارة دبي- هور العنز- بالقرب من حديقة املنامه- بيت �شعبي رقم  134 مقابل بقالة �شامل 
الفاحي - بجوار م�شجد نا�شر لوتاه انه يف يوم الربعاء املوافق 2014/2/19 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف 
اليام الثاث الثالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة ا�شافه ادناه عن طريق �شركة 
وعلى    http://www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  وعلى  للمزادات  المييارات 
راغبى ال�شراء مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا برره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
املمتلكات:  او�شاف  بيان  يلي  البيع. وفيما  التالية جلل�شة  ايام  الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة  كامل 
او�شاف العقار: ار�س قطعة الر�س رقم : 142 منطقة: املطينة الثمن ال�شا�شي: 1.325.250 درهم 

ماحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ال�شتثمارات  �شركة  لدوري  الثانية  اجلولة  مناف�شات  غداً  تنطلق 
البرتولية الدولية )اأيبيك( للجودو مب�شاركة 400 لعب ميثلون 
اجلولة  يف  توا�شلت  والتي  الدولة  م�شتوى  على  وناديا  مركزا   16
املا�شية يف اأبو ظبي وال�شارقة ،فيما ين�شم نادي اخلليج بخور فكان 
للجولة الثالثة بناء علي توجيهات حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 
جمل�س اإدارة احتاد امل�شارعة واجلودو والكيك بوك�شينغ بهدف دعم 
اللعبة وتو�شيع نطاق املتابعني لها يف الإمارات ال�شمالية ..وكانت 
اأندية ومراكز  التي �شمت  الأوىل  املجموعة  الأوىل لفرق  اجلولة 
الحتاد  ب�شالة  جرت  التي  وال�شاخمة  والغربية  والعني  ظبي  اأبييو 
اأندية ومراكز  الثانية م�شاركة فرق  ،و�شهدت املجموعة  الرئي�شية 
اليي�ييشييارقيية وراأ�ييييس اخليمة وعييجييمييان والييفييجييرة وخييورفييكييان ،حيث 

مناف�شاتها  تقام  التي  اخلتامية  اجلولة  حتى  املناف�شات  تتوا�شل 
باأبوظبي يف احتفال كبر والتي  بنظام التجمع يف �شالة الإحتيياد 
�شيتم خالها تتويج اأبطال املو�شم 2014 للجودو وكل من �شاهم 
واأ�شحاب  اأبييطييال  التكرمي  ،وي�شمل  الريا�شي  املو�شم  اإجنييياح  يف 
املراكز الأوىل يف احلفل اخلتامي الذي �شيقيمه الإحتاد لتكرمي 
الفرق املتفوقة واملدربني املتميزين واحلكام ، متزامنا مع بطولة 

كاأ�س الإمارات للجودو التي متثل م�شك ختام مو�شم اجلودو .

االأوملبياد املدر�سي
اإدارة احتاد  رئييييي�ييس جمل�س  الييدرعييي  ثييعييلييوب  بيين  و�ييشييرح حمييمييد 
امل�شارعة واجلودو والكيك بوك�شينغ بان مناف�شات الن�شخة الثالثة 

الأوىل  اللبنة  �شتكون  مناف�شاتها  تتوا�شل  التي  اجلييودو  لييدوري 
يف  الفنية  اللجنة  تبا�شر  ،حيث  املقبل  املدر�شي  الأوملبياد  مل�شروع 
الرنامج  و�شع  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  مع  بالتن�شيق  الإحتيياد 
املزدوج الذي يتم على اإثره تنفيذ الرنامج الأ�شا�شي لاإحتاد من 
خال احلفاظ على البطولت الدورية واملحلية ، مع الرتكيز على 
تطبيق برنامج الأوملبياد املدر�شي بالرتكيز على الفئات امل�شتهدفة 
، وثمن رئي�س  من امل�شروع واملتمثلة يف فئتي الأ�شبال والنا�شئني 
الإحتيياد مع �شركة  اأبرمها  التي  ال�شراكة اجلديدة  احتاد اجلييودو 
اأن  �شاأنها  ميين  التي  )اأيييبيييييك(  الييدولييييية  البرتولية  ال�شتثمارات 
القريب  امل�شتقبل  يف  اللعبة  على  ومثمر  اإيجابي  ب�شكل  تنعك�س 

العاجل .

افتتح عي�شى بن �شيف القمزي مدير اإدارة الإ�شكان واخلدمات مبجمع 
الوطنية  اأبييوظييبييي  بيييرتول  ل�شركة  التابع  الغربية  باملنطقة  الييروييي�ييس 
بطولة  فعليات  املنظمة  اللجنة  رئي�س  �شركاتها  وجمموعة  )اأدنيييوك( 
2014 املقامة مبجمع الروي�س  روح الحتاد الثالثة لكرة القدم لعام 
العاملة  اليي�ييشييركييات  جميع  �شمت  والييتييي  الييغييربييييية،  باملنطقة  ال�شكني 
اأدنوك وجمموعة �شركاتها العاملة.. وجاء  باملنطقة ممثلة يف �شركات 
حفل الفتتاح اأنيقا متعدد الفقرات ،والذي �شهد مباراة كرة القدم بني 
فريقي جا�شكو واملجل�س الأعلى للبرتول،والتي انتهت ل�شالح جا�شكو 
حتقيق  بييروج  �شركة  فريق  ا�شتطاع  الثانية  املييبيياراة  5-1،ويف  بنتيجة 
الفوز علي فريق�شركة فرتيل 3-1.. ويف اجلولة الثانية ا�شتطاع فريق 
املجل�س  مباراة  ،وانتهت   2-4 فرتيل  فريق  علي  الفوز  حتقيق  اأدنييوك 

الأعلى للبرتول وتكرير ل�شالح الأخر بنتيجة 1-8.

قبل النهائي

وت�شتاأنف مباريات البطولة يوم الأحد املقبل حيث يلتقي فريقا �شركة 
اأدنوك مع جا�شكو يف نهائي مبكر ،وتلعب �شركة تكرير )حامل اللقب( 
مع بروج ،و�شيتاأهل الفائزان لنهائي البطولة الذي يقام يوم الثاثاء 
اخلا�شران  ويييودع  الروي�س)3(  مباعب  احلييايل  فراير   11 املييوافييق 
عي�شى  يييراأ�ييشييهييا  الييتييي  التنفيذية  املنظمة  اللجنة  ..وكييانييت  البطولة 
الرتفيهية  اخلييدمييات  ق�شم  رئي�س  اجلييابييري  القمزي،وعلي  �شيف  بيين 
والتغذية وامل�شرفني الريا�شيني �شالح املن�شوري و�شم�س الدين خمتار 
قد عقدت اجتماعا لها لبحث ترتيبات احلفل اخلتامي للبطولة التي 
�شارت مبارياتها بي�شاء بدون بطاقات ملونة يف اإطار الروح الريا�شية 

والتناف�س ال�شريف .

•• العني – الفجر :

يحل فريق العني �شيفا ثقيا على نادي دبي م�شاء 
العربي  اخلليج  دوري  17 من  ال  اجلولة  اليوم يف 
لكرة القدم ، برغبة ح�شد النقاط الثاث لتعوي�س 
فريقي  مع  بالتعادل  الأخيييرة  املباريات  يف  تراجعه 

الظفرة وعجمان .
املعنوية  احليياليية  ا�شتغال  اإىل  الزعيم  يتطلع  كما 
يف   1-2 الن�شر  على  فوزهم  اإثيير  لاعبيه  اجليدة 
الدور ن�شف النهائي من م�شابقة كاأ�س رئي�س الدولة 

لكرة القدم ، وبلوغه املباراة النهائية يف امل�شابقة .
وعر الإ�شباين كيكي فلوري�س، املدير الفني للعني، 
والتقدير،  بيياحلييب  دافيييئييية مميييزوجييية  ميي�ييشيياعيير  عييين 
لييلييتييفيياعييل الييييرائييييع مييين جييميياهيير نيييييادي اليييعيييني مع 
املا�شية  ال�شاعات  خال  املفاجئة  ال�شحية  معاناته 
، وذلك عر مواقع التوا�شل الجتماعي املختلفة ، 
الداعمة لطموحات  العنا�شر  اأهم  اأنها  من  موؤكداً 
الفريق يف جميع الأوقييات واملنا�شبات ، ونحن نعمل 
طموحاتهم،  حتقيق  اأجييل  ميين  واحييد  كفريق  �شوياً 
الفريق،  عنا�شر  جميع  بتقدير  حتظى  واجلماهر 
ونيياأمييل اأن ننهي املييو�ييشييم احليييايل وهييم را�ييشييون عن 

الفريق .
الييذي كييان يتحدث يف مييوؤمتيير �شحايف  واأكيييد كيكي، 

املييقييررة �شمن  دبيييي  اأمييييام  فييريييقييه  مييبيياراة  مبنا�شبة 
العربي  اخلليج  دوري  بطولة  ميين   17 الييي  املرحلة 
النتائج  حتقيق  على  الرتكيز  اأهمية   ، القدم  لكرة 
الإيييجييابييييية يف بييطييوليية اليييييدوري، والييعييمييل ميين اأجل 
التهيئة اجليدة لاعبني من خال ا�شتعادة التوازن 
بطولة  نهائي  اإىل  الييتيياأهييل  بعد  خ�شو�شاً  الييبييدين، 
لتح�شني موقع  الييقييدم،  لييكييرة  الييدوليية  رئي�س  كيياأ�ييس 
فارق  وتقلي�س  الرتتيب،  جييدول  �شلم  على  الفريق 

النقاط مع فرق املقدمة.
بعقلية  يتمتعون  الييعييني  لعييبييي  اأن  كيكي،  واأو�ييشييح 
احرتافية �شتمكنهم من حت�شني �شورة الفريق بعد 
اإىل جانب   ، اإىل نهائي بطولة مهمة وغالية  تاأهله 

موقعه على خريطة جدول الرتتيب حالياً.
ورداً على �شوؤال حول راأيييه يف مواجهة دبي �شاحب 
اأن  املييوؤكييد  قييال:  املتاأخر يف جييدول الرتتيب،  املييركييز 
اأن احرتام  اعييتييقييادي  ، ويف  �شهلة  تييكييون  ليين  املييبيياراة 
املناف�س يعتر اأمراً مهماً يف كرة القدم بغ�س النظر 
عن موقعه على جدول ترتيب، ونحن ندرك جيداً 
اأن اأي فريق يواجه العني، يعمل على اإظهار اأف�شل 
ما لديه يف امليدان، وقد اأحدث دبي بع�س التعديات 
القوي  للظهور  �شعياً  الاعبني،  �شفوف  يف  اأخيييراً 
حتليل  على  و�شنعمل   ، املقبلة  ا�شتحقاقاته  خييال 
كبرة  ودوافييعيينييا   ، عنا�شره  وميييردود  الفنية  حالته 

جدول  يف  ثابتة  بخطوات  والتقدم  الييفييوز  لتحقيق 
الرتتيب .

ترتيبات جيدة 
الفريق  خ�شرها  التي  النقاط  اأن  اإىل  كيكي  واأ�ييشييار 
تييوؤثيير يف معنويات  بييالييدوري مل  املييبيياريييات  يف بع�س 
الإيجابية  النتائج  اإحيييراز  يف  فرغبتهم   ، الاعبني 
احل�ش�س  يف  اجليييييد  تفاعلهم  خيييال  ميين  حييا�ييشييرة 
اليييتيييدرييييبييييييية ، ومييييين اأهيييييييم اأولييييييويييييييات اليييفيييرييييق يف 
امل�شرف  الييظييهييور  يف  تتمثل  املقبلة  الإ�ييشييتييحييقيياقييات 
املحلي  ال�شعيدين  عييلييى  اليينييتييائييج،  اأفيي�ييشييل  واحييييراز 
الييدوليية يف  �شيمثل  الييعييني  اأن  واليييقييياري، خيي�ييشييو�ييشيياً 
الآ�شيوية، ف�شًا عن وجوده  القارة  اأقوى بطولت 
يف نهائي الكاأ�س، لذلك يتوجب علينا تقدمي الأداء 
وذلك من  النادي،  و�شمعة  با�شم  يليق  الذي  القوي 

خال الرتكيز يف كل املباريات .
واعييتيير كيكي ظييهيير فييريييقييه الأييي�ييشيير حمييمييد فايز 
ابتعاده  اأن  غر  الفريق،  ت�شكيلة  يف  املهم  بالاعب 
لفرتة طويلة عن امليادين ب�شبب الإ�شابة مل ميكنه 
من تقدمي املردود املنتظر منه بنف�س امل�شتوى لأكر 
ميين 70 دقيييييقيية، ولييدييينييا اأكييير ميين لعييب باإمكانه 
اللعب يف هذا املركز، مثل حممد اأحمد وهزاع �شامل 
وفار�س جمعة والأمر املهم بالن�شبة لنا يف الختيار 

املوفق لاعب املنا�شب يف هذا املركز.
ويف تعليقه على �شوؤال حول تباين م�شتوى الثاثي 
مركز  يف  �شامل  وهييزاع  اأحمد  وحممد  جمعة  فار�س 
باأربعة  املييو�ييشييم  بييداأنييا  لقد  قيييال:   الأييي�ييشيير،  الظهر 
لعبني يف هذا املركز من بينهم خالد عبدالرحمن 
وحمييمييد فييايييز وحمييمييد �ييشييامل الييظيياهييري ، غيير اأن 
ظيييروف الإ�ييشييابيية اأبييعييدت خييالييد وفييايييز، ونعمل مع 
حممد �شامل على نحو مكثف حالياً لتطوير معدل 
القريب  الييفييريييق يف  �شتخدم  الييتييي  بيياليي�ييشييورة  اأدائييييه 

العاجل .

الغنا�شي : اأتطلع اإىل اأف�شل النتائج مع العني 
عيييير لعيييييب فيييرييييق اليييعيييني ييييا�يييشيييني الييغيينييا�ييشييي عن 
على  للفريق  خييدميياتييه  اأفيي�ييشييل  تييقييدمي  يف  تطلعاته 
واجلهاز  الييعييني  نييييادي  اإدارة  طييمييوحييات  يييلييبييي  نييحييو 
�شعوراً  منحتني  اأنها  خ�شو�شا   ، واجلماهر  الفني 
بف�شل  الفريق،  �شفوف  اإىل  ان�شمامي  منذ  جيداً، 
الذي  امل�شتمر  التعاون  جانب  اإىل  املتوا�شل،  الدعم 
ميين اجلميع، مبيين فيهم زمائي  بييه  اأحييظييى  ظللت 

الاعبني.
واعتر الغنا�شي، مباراة دبي  مهمة للغاية، واأمتنى 
خ�شو�شاً   ، الراهنة  الييظييروف  مع  ال�شريع  التاأقلم 
العني،  مييع  �شاأخو�شها  التي  الثالثة  املواجهة  اأنييهييا 

بييرغييبيية كيييبيييرة يف تيييقيييدمي اأفييي�يييشيييل ميي�ييشييتييوى يليق 
التي  الإيجابية  النتيجة  وحتقيق  اجلميع  بتوقعات 
�شتعزز و�شعنا يف املناف�شة ، ات�شاقاً مع �شيا�شة النادي 
الرامية لأخذ المور على حممل اجلد يف كل مباراة 

نخو�شها مع كل مباراة على حده.
له  منحها  التي  الكبرة  الثقة  اإن   الغنا�شي  وقييال 
وتعزز من  الكثر،  له  تعني  فلوري�س،  كيكي  املييدرب 
معنوياته، وت�شاعف من رغبته يف حتقيق التطلعات 
اأنه يحظى يف ذات الوقت بتعاون  املرجوة، خ�شو�شاً 
ممتاز من جميع زمائه بالفريق، ما ي�شاعدين على 

تقدمي الإ�شافة املطلوبة .
الذي  النطباع   : قييائييًا  حديثه،  الغنا�شي  واختتم 
التي  املييبيياراتييني  خييال  العني  جماهر  لييه  منحتني 
للفريق  اأنييهييا حمييبيية  يييوؤكييد  الييفييريييق،  مييع  خ�شتهما 
�شعادتي بهذه  اأعر عن  اأن  واأود   ، وداعمة لاعبني 
 ، بها فريقنا  الييتييي يحظى  الييعييادييية  غيير  الييظييروف 
داخل وخارج ملعبه، ما يوؤكد اأن العني لديه قاعدة 
اأمالهم،  نخيب  األ  واأمتيينييى  عييرييي�ييشيية،  جييميياهييرييية 
الآ�شيوية  البطولة  يف  وامليي�ييشييرف  الييقييوي  بالظهور 

والتتويج بلقب كاأ�س رئي�س الدولة لكرة القدم .

فوز  حتقيق  من  الو�شل  نييادي  فريق  فتيات  متكنت 
�شهل يف اأول مبارياتهن م�شاء اأم�س الأول على فتيات 
اأ�شواط  وبنتيجة  �شفر   -3 العماين  �شحم  فريق 

25-14 و 25-19 و24-26 .
و�شهدت املباراة متيز ملحوظ لاعبات الو�شل منذ 
ال�شوط الأول وتفوق وا�شح يف الآداء وطريقة ال�شد 
، والإنييتييبيياه اجليييييد لطريقة  الييكييرة  اإىل  والييو�ييشييول 
اللعب ، مما كان له الأثيير يف حتقيق نتيجة مميزة 

خال ال�شوط الأول .
لعبات  قبل  من  الييبييادرة  كانت  الثاين  ال�شوط  ويف 
ال�شريعة  احليييركييية  اأن  اإل  الييعييميياين  �ييشييحييم  فييريييق 
الأف�شل  كييانييت   ، الو�شل  نيييادي  لاعبات  والإنييتييبيياه 
حيث حاولت الاعبات اللعب بقوة من اأجل اخلروج 

بنتيجة ال�شوط.
قبل  حتى  عماين  التقدم  كييان  الثالث  ال�شوط  ويف 
اليينييهيياييية ظييلييت هيييذا الييتييقييدم حييتييى و�ييشييلييت النتيجة 
الو�شاوي جمدداً  ال�شغط  ، ليعود   24  -24 اإىل 

امل�شتقطع  الييوقييت  خيييال  املييييدرب  تعليمات  بف�شل 
اأوىل  يف   24/26 الييو�ييشييل  بييفييوز  املييبيياراة  لتنتهي   ،

مبارياته بالبطولة .
وقالت ي�شرية �شجيع مدربة فريق الو�شل اأن التميز 
كان �شمة الاعبات منذ ال�شوط الأول وكان للخرة 
عامل هام يف متيز الفريق خال الأ�شواط الثاثة 
وا�شح من  هناك �شغط  كان  الثالث  ال�شوط  اأن  اإل 
لعبات الفريق العماين ، لكن بف�شل تركيز وخرة 
النتيجة  يح�شمن  اأن  ا�ييشييتييطييعيين  الييو�ييشييل  لعيييبيييات 
ل�شاحلهن يف ال�شوط الثالث والفوز باملباراة واأو�شح 
يعقوب املقبايل مدرب فريق �شحم العماين اأن قلة 
العوامل يف عدم  اأحييد  كانت  الفريق  خييرة لعييبييات 
نتائج مرتفعة  على  واحليي�ييشييول   ، املييبيياراة  يف  الييفييوز 
خال اأول �شوطني ، لكن رغبتهن يف التميز واإثبات 
، لكن خرة  اأكييير يف ال�شوط الأخييير  اليييذات كييانييت 

الفريق املناف�س كانت الأحق باملباراة .
يف  ليييزليين  الفريق  لعييبييات  اأن  اإىل  املقبايل  واأ�ييشييار 

مييرحييليية الإعيييييييداد حيييييث مل تيي�ييشييارك مييعييظييمييهيين يف 
مباريات دولية ، ولذا فدورة الأندية فر�شة مميزة 
من اأجل الإحتكاك والتعرف على الاعبات اأ�شحاب 

اخلرة .
فيييييمييا حيي�ييشييم فييريييق نييييادي �ييشيييييدات اليي�ييشييارقيية للكرة 
اأمييي�يييس الأول يف  اأقيييييمييت  اليييتيييي  اليييطيييائيييرة ميييبييياراتيييه 
 0-3 اإفتتاحية بطولة الطائرة ل�شاحلة بعد فوزة 
على فريق الفتيات الريا�شي اليمني بنتائج 7-25 

و25-19 و10-25 .
وخال املباراة ظهر التفوق البدين لاعبات فريق 
الييطييائييرة بيينييادي �ييشيييييدات اليي�ييشييارقيية ، واأ�ييشييبييح ذلك 
الكرات  لكثر من  ال�شد  من خال حائط  وا�شحاً 
القوية من قبل الفريق اليمني ويف املقابل حاولت 
يف  مر�شية  نتيحة  حتقيق  اليمني  الفريق  لعبات 
ال�شوط الثاين وهو ما اأو�شلها اإىل 19 مقابل 25 
اإل  ال�شوط  نهاية  يف  ال�شارقة  �شيدات  لنادي  نقطة 
الييبييدين واحليي�ييشييور واخلييييرة لاعبات  الييتييفييوق  اأن 

نادي �شيدات ال�شارقة كان له عامًا �شعباً بالن�شبة 
�شعباً خال  اأمييراً  الفوز  وبالتايل كان حتقيق  لهن 

الأ�شواط الثاث .
�شيدات  نييادي  فريق  مدربة  الربيعي  اأ�شماء  وقالت 
بداية  منذ  �شها  كييان  اليمني  الفريق  اأن  ال�شارقة 
املباراة ، لذا كانت نتائج الأ�شواط الثاثة متفاوته 
وكانت نتائج فريقنا مرتفعة مقابل الفريق اخل�شم 
، وهو ما جعل املباراة بالن�شبة لنا يف غاية ال�شهولة 

.
باخلر  مب�شرة  الييبييداييية  اأن  اإىل  الربيعي  واأ�ييشييارت 
البداية  يف  لأننا   ، ال�شارقة  �شيدات  نييادي  لاعبات 
عليه  يرتتب  ما  وهو   ، الفوزبالبطولة  على  اأتفقنا 
واأن  خا�شة   ، مميز  مب�شتوى  باللعب  الييبييداييية  ميين 

الفريق ميتلك جمموعة مميزة من الاعبات .
وقال عماد الدين نوار مدرب نادي الفتيات الريا�شي 
اليمني اأن اخل�شارة من نادي فتيات ال�شارقة ل تعني 
نهاية املطاف بالن�شبة لنا يف البطولة حيث ل تزال 

اأمامنا العديد من املباريات املقبلة ميكن اأن نعو�س 
فيها النتائج لن�شل اإىل مركز متقدم .

واأو�شح مدرب الفريق اليمني اأن قلة خرة الاعبات 

اليمنيات كان عامًا م�شاعداً يف عدم احل�شول على 
على  الفريق  ح�شول  رغييم  لاأ�شواط  جيدة  نتيجة 

19 نقطة يف ال�شوط الثاين .

كيكي : الزعيم يتطلع اإىل اأف�سل النتائج 

العني يتطلع اإىل ا�ستعادة نغمة النت�سارات يف الدوري اأمام م�سيفه دبي 

�سيدات ال�سارقة والو�سل يفتتحان النجاح الإماراتي يف اليوم الأول لكرة الطائرة

بطولة جممع الروي�س الكروية تبلغ املربع الذهبي

�شركة  بطولة  بلقب  القدم  لكرة  العاملة  اأدمييا  �شركة  فريق  تييوج 
القدم  اأدنييوك وجمموعة �شركاتها لكرة  الوطنية  اأبوظبي  برتول 
القدم،التي نظمتها جلنة ن�شاط نادي  35 �شنة لكرة  لفرق فوق 
9 فرق برتولية ممثلة يف  التي �شمت  اأدنييوك  ب�شركة  الكورني�س 
فرق اأدنوك الرئي�شي، تكرير،جا�شكو ،زادكو و�شركة اإ�شناد ، �شركة 
اللقب(،وقد  ،ادجيياز وادكييو )حامل  ،اأدنييوك للتوزيع  العاملة  اأدمييا 
جييياء تييتييويييج فييريييق �ييشييركيية اأدمييييا بييفييوزه عييلييي فييريييق �ييشييركيية تكرير 
نظيف  بهدف  اأدمييا  ل�شالح  الأول  �شوطها  انتهى  4-�شفر،والتي 
،وقد �شجل للفريق الذهبي الاعب امل�شري اأحمد �شامل حمدي 
ال�شويدي ولعب فريق  )هدفني( وهدفا لكل من حممد خليفة 
اجلزيرة الدويل املخ�شرم فهمي اأحمد رافعا ر�شيده اإىل 7 اأهداف 
كثاين الهدافني بعد لعب فريق جا�شكو علي عبد الباري بر�شيد 

10 اأهييداف،واأدار املباراة احمد الطنيجي وحممود الأغا وجمال 
اأحمد لولو مقرر  البطولة توفيق  اجلمال وراقييب كافه مباريات 
�شعيد بن  قام  البطولة  . ويف ختام  الكورني�س  نييادي  ن�شاط  جلنة 
�شيف بن بطي القمزي مدير دائرة ال�شوؤون الإدارية رئي�س جلنة 
ن�شاط نادي الكورني�س بح�شور علي �شعيد املزروعي النائب الأول 
نائب  القبي�شي  �شند  العاملة ،حممد  اأدما  ب�شركة  الإدارة  ل�شوؤون 
اأدنييوك وعييدد من امل�شوؤولني  املييوارد الب�شرية ب�شركة  مدير دائييرة 
وطاقم  البطولة  وجنييوم  الفريقني  بتتويج  البرتولية  والقيادات 
مبختلف  مفعمة  جمتمعية  واأجييييواء  رائييعيية  احتفالية  يف  احلييكييام 
امل�شاعر ،والتي اأكدت اأهداف البطولة التي �شمت خمتلف العاملني 

يف �شركات برتول اأبو ظبي )اأدنوك( م�شكا للبطولة ال�شنوية.
ال�شويدي  العاملة حممد خليفة  اأدمييا  �شركة  قائمة فريق  �شمت 

،عييلييي عييبييدو،يييو�ييشييف اجليينيييييبييي ،وليييييييد خييمييييي�ييس ،لعييييب الوحدة 
ال�شابق،يون�س العبيديل ،احمد �شامل حمدي ،فهمي احمد ،حممد 
الييردميييي ،�ييشيينييد اليي�ييشيينييادي،يييو�ييشييف الييعييلييي ،اجميييد عييبييا�ييس ،في�شل 

حي�شوم،خليل العبيديل ورا�شد النجار .
ل�شوؤون  الأول  النائب  املييزروعييي  �شعيد  علي  ثمن  اآخيير  جانب  من 
الوحدة  نييادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العاملة  اأدميييا  ب�شركة  الإدارة 
�شعيد  برئا�شة  الكورني�س  نييادي  ن�شاط  للجنة  املتوا�شلة  اجلهود 
بن �شيف بن بطي القمزي ،موؤكدا باأن فريق �شركة اأدما العاملة 
الذي ي�شم نخبة  الفريق  الذهبي ترجمة جلهود  اللقب  ا�شتحق 
الذي  العاملني  ال�شاعدين واملخ�شرمني  املميزين  من الاعبني 
حققت  التي  البطولة  م�شوار  طيلة  متقدمة  م�شتويات  قييدمييوا 

جملة من الأهداف مما ينعك�س على الإنتاج والإنتاجية .

اإدارة نادي  كرم خليفة عبد اهلل بن هويدن رئي�س جمل�س 
اأم�س الأول لعبي منتخب  الذيد الثقايف الريا�شي م�شاء 
المارات للرماية الهوائية على حتقيقهم املركز الثاين يف 
اقيمت  موؤخرا  التي  للرماية  العربية  بالبطولة  امل�شد�س 
اأع�شاء من الاعبني فريق  اأكر  باخلرطوم والذي مثله 
الرماية من نادي الذيد. ح�شر التكرمي كا من الدكتور 
للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  ع�شو  الطنيجي  زايييد  بن  �شامل 
وخليفة �شلطان اجلاري امني ال�شر العام بالنادي وحممد 

والدكتور  الدارة  جمل�س  ع�شو  الطنيجي  مييطييار  عبيد 
حمود خلف �شامل مدير النادي وحر�س ابن هويدن على 
دوام  لهم  متمنيا  مب�شتوياتهم  وال�ييشييادة  الاعبني  تهنئة 
التوفيق والنجاح يف متثيل الدولة يف املحافل املقبلة �شمل 
التكرمي كا من لعبي املنتخب وهم حميد عبداهلل ح�شن 
ال علي وامني مثنى طاهر وحممد خلفان الوايل الكندي 
البعثة  رئي�س  الكتبي  نييوميية  بيين  علي  التكرمي  �شمل  كما 

واملدرب الفريق هيثم كامل عبا�س.

اأدما العاملة تفوز بلقب بطولة �سركة اأدنوك للكرة 

نادي الذيد يكرم منتخب الإمارات للرماية حل�سوله 
على ميدالية ف�سية يف البطولة العربية باخلرطوم 

ا�ستئناف دوري )اآيبيك( للجودو يف اأبوظبي وال�سارقة غدًا
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الفجر الريا�ضي

قدمه  الييذي  الطيب  بييييالأداء  الظفرة  ونيييادي  �شركة  ادارة  جمل�س  اأ�ييشيياد 
الدولة  كاأ�س رئي�س  الأهلي يف مباراة ن�شف نهائي  اأمييام  الظفرة  لعبوا 

بالرغم من خ�شارة الفريق بهدف لهدفني.
القدم م�شرف  املن�شوري نائب رئي�س �شركة الظفرة لكرة  وقال خمي�س 
مباراة  عقب  الاعبني  مع  اإجتمعت  قد  النادي  ادارة  اأن  الأول  الفريق 
الأهلي واأ�شادت بروح الفريق والأداء الطيب الذي قدمه الاعبون خال 
املباراة وطالبتهم بطي �شفحة املباراة واإعتبارها من املا�شي حتى ميكن 
للجميع الرتكيز خال الفرتة القادمة على دوري اخلليج العربي ابتداًء 
على  الغربية  فار�س  ي�شت�شيفها  والتي  ال�شارقة  اأمييام  اليوم  مباراة  من 

ملعبه باإ�شتاد حمدان بن زايد اآل نهيان مبدينة زايد باملنطقة الغربية.
ادارة  كمجل�س  اأنييهييم  الييقييدم  لييكييرة  الظفرة  �شركة  رئي�س  نييائييب  واأ�ييشيياف 
م�شتوى  على  نوعي  تطور  ميين  املو�شم  هييذا  الفريق  حققه  مبييا  را�ييشييون 
الأداء والنتائج بناءاً على مامت التخطيط له منذ بداية املو�شم ال�شابق 
يف  الفريق  و�شع  عاتقه  على  وال�شركة  اليينييادي  ادارة  جمل�س  اأخييذ  حني 
مركز اأف�شل على �شلم الرتتيب العام للدوري واملناف�شة على اأحد املراكز 
يف  القادمة  الفرتة  خييال  �شيوا�شلون  اأنهم  اىل  م�شراً  الأوىل،  ال�شت 
يناف�س  فريق  لبناء  الفريق  يف  املوجودة  الثغرات  و�شد  التطوير  عملية 

على اأحد املراكز الأربعة خال املوا�شم القادمة. 

خمي�س املن�سوري.. مباراة الأهلي اأ�سبحت 
من املا�سي ونركز حاليًا على لقاء ال�سارقة

الأول  املييركييز  ال�شارقة  �شيدات  بيينييادي  املييبييارزة  فريق  ح�شد 
لاأندية  الألييعيياب  دورة  �شمن   ، اليبيه  مييبييارزة  م�شابقة  يف 
نادي  ينظمها  والييتييي   ،2014 لل�شيدات  الثانية  العربية 
�ييشيييييدات اليي�ييشييارقيية خيييال الييفييرتة ميين 2 حييتييى 12 فراير 
املقبل، حتت رعاية كرمية من قرينة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور 

حاكم ال�شارقة ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�شة  الأ�ييشييرة  ل�شوؤون  الأعييلييى  املجل�س 
�شيدات ال�شارقة. وجنح فريق �شيدات ال�شارقة يف احل�شول 
على امليدالية الذهبية بجدارة، لي�شيفها اىل ف�شية الفلوريه 
، بينما جاء يف املركز الثاين فريق �شيدات قطر، وتقا�شم املركز 
الثالث نادي ال�شباب العربي الريا�شي من المارات، ونادي 

بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  وقييام  الكويتي.  الريا�شي  الفتاة 
وال�شيخة  الماراتي،  املبارزة  رئي�س احتاد  القا�شمي  �شلطان 
باإحتاد  الن�شائية  الريا�شة  اللجنة  رئي�س  خليفة  اآل  حياة 
املتابعة  و  الإ�ييشييراف  جلنة  رئي�س  العربية،  الأوملبية  اللجان 
على بطولة الأندية العربية الثانية لل�شيدات، بتتويج الفرق 
الفائزة عقب ختام املناف�شات. �شارك يف املناف�شات 7 اأندية، اذ 

مت تق�شيمها اىل جمموعتني، و�شمت املجموع الأوىل كل من 
العربي، ونادي �شيدات قطر للمبارزة، ونادي  ال�شباب  نادي 
القد�س الفل�شطيني، ونادي الحتاد البحريني، بينما �شمت 
املجموعة الثانية اأندية، �شيدات ال�شارقة، والفتاة الريا�شي 
املجموعة  وتاأهل من  اليمني.  الريا�شي  والفتيات  الكويتي، 
من  تيياأهييل  بينما  قييطيير،  و�ييشيييييدات  الييعييربييي،  ال�شباب  الأوىل 

الثانية �شيدات ال�شارقة والفتاة الريا�شي، اذ جاءت املواجهة 
الوىل لن�شف النهائي اماراتية خال�شة بني ال�شباب و�شيدات 
بينما تفوق فريق  اللقاء مل�شلحة الأخر،  ال�شارقة، وانتهى 
قبل  الثانية،  املواجهة  الكويتي يف  الفتاة  على  �شيدات قطر 
اللقب عن جدارة وا�شتحقاق يف  ال�شارقة  ان يح�شم �شيدات 

املباراة النهائية بالتفوق على �شيدات قطر.

قطر و�سيفة وال�سباب والفتاة الكويتي يتقا�سمان الثالث

�سي����دات ال�س���ارق���ة بط����الت مب����ارزة اليبي����ه يف ال����دورة الع����ربي������ة

توجه لرفع عدد منتخبات كاأ�س اآ�سيا اإىل 24 
عدد  لرفع  توجها  هناك  ان  القدم  لكرة  ال�شيوي  الحتيياد  رئي�س  خليفة  اآل  ابراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  ك�شف 
املنتخبات يف كاأ�س ا�شيا 2019 اىل 24 بدل من 16 وقال �شلمان بن ابراهيم يف ات�شال مع وكالة فران�س بر�س 
ام�س هناك توجه برفع عدد املنتخبات يف بطولة كاأ�س ا�شيا اىل 24، ولكنها جمرد تو�شية حاليا ويجب ان تقر 
ر�شميا يف اجلمعية العمومية لاحتاد ال�شيوي يف ابريل )ني�شان( املقبل . وتابع ياأتي ذلك كجزء من التغير 
الذي نقوم به باعادة هيكلة البطولت، فمنها ما اقر وبداأنا به كدوري ابطال ا�شيا هذا املو�شم، ومنها ما ينتظر 
اقراره يف اجلمعية العمومية كرفع العدد يف كاأ�س ا�شيا وتغير نظام الدور الرابع من الت�شفيات ال�شيوية املوؤهلة 
اىل نهائيات كاأ�س العامل . وا�شاف يف هذا ال�شدد كل التغيرات املتعلقة باملنتخبات مرتبطة ببع�شها البع�س، 
فنحن نتطلع اىل امور كثرة معا كامل�شابقات والت�شويق والعائدات املالية واو�شح اآمل ان تكون هذه التغيرات 
ال�شباق  امل�شتمرة يف  الييدول  اقييرتاح من رئي�س الحتيياد وبخ�شو�س  مل�شلحة القارة ول ان تكون فقط بناء على 
اربع دول حاليا هي  ابراهيم هناك  اكد �شلمان بن  ان�شحاب اكر من دولة  2019 بعد  ا�شيا  ل�شت�شافة كاأ�س 
ال�شعودية والمارات وايران وتاياند ، موؤكدا الوقت ل يزال مبكرا على موعد الت�شويت، فهناك زيارات تفتي�س 

اىل هذه الدول لدرا�شة امللفات، واختيار البلد امل�شيف لي�س يف امل�شتقبل القريب .

توج الفار�س الروماين نوربرت �شومان على �شهوة 
اجلواد كا�شيانا بطًا يف اأوىل مناف�شات افتتاح بطولة 
كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، و فرو�شية كاأ�س 
الأمم لقفز احلواجز، والتي جتري فعالياتها حالياً 
يف نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف حتت 
اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  رعاية 
نهيان، م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، رئي�س 
يف  البطولة  واإنطلقت  للفرو�شية.  الإميييارات  احتيياد 
العني �شباح اأم�س بح�شور جمهور غفر من حمبي 

ريا�شة قفز احلواجز وتختتم يوم ال�شبت املقبل. 
وجاء الفتتاح مبناف�شة لوجنني الرتحيبية من فئة 
النجمتني مبوا�شفات اجلولة الواحدة على حواجز 
82 فار�شاً وفار�شة. وبلغت  130 �شم و�شارك فيها 
اإجييمييايل جييوائييزهييا املييالييييية 15 األيييف درهيييم، ومتكن 
البطل من حتقيق زمن وقدره 24.54 ثانية دون 
اأخطاء.وحل يف املركز الثاين الفار�س ال�شعودي خالد 
املبتي على �شهوة اجلواد الوها بزمن 24.62 ثانية 
دون اأخطاء، بعد مناف�شة قوية لينال اجلائزة املالية 
الإماراتي  الفار�س  الثالث  املركز  يف  وحييل  الثانية. 
م�شجًا  ال�شكا  �شهوة  على  املييري  حممد  عييبييداهلل 
الثالثة.  لينال اجلائزة  ثانية   24.75 زمنا وقدره 
وجاء يف املركز الرابع الفار�س الفرن�شي جريجوري 
زمناً  م�شجًا  بييو�ييشييي   دو  غييوز  �شهوة  على  فيييييدال 
الفار�س  خيياميي�ييشيياً  وحييييل  دقيييييقيية،  وقدره25.85 
الييقييطييري عييلييى �ييشييهييوة اجلييييواد داميييانييت دواليغانز 
الفار�شة الدمنركية  26.33 ثانية، و�شاد�شاً  بزمن 
تينا لوند على �شهوة ايف غريزبي بزمن 26.51 
القحطاين،  القطري عو�س  الفار�س  و�شابعاً  ثانية، 

وثامناً الفار�شة الفرن�شية ماري ان.
م�شاعد  الييعييلييي  في�شل  قيييام  اليي�ييشييوط  خييتييام  وعييقييب 
الإمييييارات للفرو�شية بتقدمي  الييعييام لحتيياد  الأميييني 
جائزة الفوز اإيل الفائزين وي�شرف على تنظيم هذه 
البطولة احتاد الإمارات للفرو�شية وجمل�س اأبوظبي 

اإ�شراف  حتت  للحدث  احلكومي  الييداعييم  الريا�شي 
جوائز  اإجييمييايل  وتبلغ  للفرو�شية،  اليييدويل  الحتييياد 
اعمار، ولوجنني  برعاية  يورو  األف   550 البطولة 
وييي�ييشييارك فيها اأكييير ميين 99 فييار�ييشيياً وفييار�ييشيية من 
25 دولة من بينها دول خليجية وعربية وغرهم 
ميين فيير�ييشييان اأقيييوى فيير�ييشييان الييعييامل. والييتييي ت�شتمر 
فعالياتها لغاية يوم ال�شبت املقبل الثالث والع�شرين 

من فراير اجلاري.
 

ماريون بطلة حتدي اإعمار لل�سرعة 
وتييوجييت الييفييار�ييشيية اليييرليينييدييية ميياريييون هيييييوز على 
اعمار  حتييدي  ل�شباق  بطلة  بينكي   اجليييواد  �شهوة 
 140 بييارتييفيياع  اأقيييييم على حييواجييز  لل�شرعة واليييذي 
األف درهم،   20 املالية  اإجمايل اجلوائز  �شم وبلغت 
وقدره  زمن  يف  اجلولة  اإكمال  من  البطلة  ومتكنت 
الفار�شة  الييثيياين  املييركييز  يف  وجييياءت  72ز65ثانية 
الينز  اجليييواد  �شهوة  على  كلرو  الي�س  الأمييركييييية 

م�شجلة زمناً وقدره 72.69 ثانية وبفارق 4 اأجزاء 
الثالث  املركز  البطلة، فيما جاء يف  الثانية عن  من 
الأمليياين جييورج نيفي على �شهوة كوجنرر  الفار�س 
املركز  ويف  ثييانييييية،   72.22 وقييييدره  زميينييا  م�شجا 
على  كا�شيدي  جوزيف  اليرلندي  الفار�س  الييرابييع 
�شهوة الفر�س كحيلة م�شجًا زمناً وقدره 77.33 
ثانية، ويف املركز اخلام�س الفار�شة الرنويجية انيكا 
الييكييارو م�شجلة زمنا  �ييشييانييدي عييلييى �ييشييهييوة اجلييييواد 
78.09 ثانية ويف ختام ال�شوط قام �شاح  وقدره 
ابوظبي  جمل�س  ممثًا  احلو�شني  ورا�شد  املرزوقي 

الريا�شي بتقدمي جوائز الفوز اإىل الفائزين.
 

مناف�سات اليوم 
الييبييطييوليية يف الثانية  اأيييييام  ثييياين  وتيييبيييداأ ميينييافيي�ييشييات 
واليينيي�ييشييف بييعييد ظييهيير اليييييييوم، وهيييي ميينييافيي�ييشيية العني 
جييرانييد بيييري ميين جييوليية �ييشييد عييقييارب اليي�ييشيياعيية على 
املناف�شات  ثيياين  �ييشييم، وهييي   145 بييارتييفيياع  حييواجييز 

جوائزها  اإجييمييايل  وتبلغ  الييكييرى  للجائزة  املوؤهلة 
املالية30 األف درهم برعاية نادي العني للفرو�شية، 
ال�شاد�شة م�شاء مناف�شة بطولة  ال�شاعة  وتعقبها يف 
)فرو�شية( كاأ�س الأمم من جولتني وقيمة جوائزها 
عييلييى حواجز  لييوجنييني  بييرعيياييية  يييييورو  األييييف   )80(
بييارتييفيياع 160 �ييشييم، وهييي اإحيييدى اجليييولت املوؤهلة 

لبطولة العامل يف بر�شلونة.
اجلدير بالذكر اأن الفرتة امل�شائية �شهدت اإقامة اأويل 
مناف�شات بطولة ال5 جنوم على لقب حتدي اعمار 
لل�شرعة من جولة واحدة �شد عقارب ال�شاعة، البالغ 
اإجمايل جوائزه املالية 30 األف يورو، بالإ�شافة ايل 
البالغ  مرحلتني  ميين  الييرتحيييييبييي  لييوجنييني  حتيييدي 

اإجمايل جوائزه املالية 30 األف يورو.
 

املهريي: يتمني جناح البطولة 
وقيييييال طييياليييب امليييهيييري اأميييييني اليي�ييشيير اليييعيييام لحتاد 
�شباقني  نكون  اأن  على  حري�شون  اأننا  الفرو�شية:  
دائماً يف ا�شت�شافة الأحداث الريا�شية العاملية وذلك 
النبيل  الكرام والذين يوؤمنون بالدور  بدعم قادتنا 
وتعريف  ال�شعوب  تقريب  يف  الريا�شة  تلعبه  الييذي 

العامل بالنه�شة التي حققتها بادنا .
واأ�شاف :  اإن ريا�شة قفز احلواجز هي ريا�شة اأوملبية 
والهتمام  والييرعيياييية  الييدعييم  كييل  نوليها  اأن  يييجييب 
والتي متثل جزءاً  باخليول  ترتبط  واأنها  خ�شو�شاً 
كبراً من تراث بادنا واأجدادنا . ولقد ظلت دولتنا 
حري�شة على تطوير �شتى ريا�شات الفرو�شية لي�س 
العامل  واإمنيييا يف خمتلف دول  الإمييييارات وحييدهييا  يف 
وكانت وما زالت تلعب دوراً رئي�شياً يف احلفاظ على 
اليي�ييشيياليية الييعييربييييية الأ�ييشيييييليية ميين اخليييييول وتنظيم 

بطولتها يف اأوروبا والهتمام ب�شالتها . 
املتوقع  النجاح  البطولة  حتقق  اأن  املهري  ومتنى 
واأن  الدولة  الثالثة يف  للمرة  تقام  واأنها  لها خا�شة 
ي�شجع جناحها الرعاة على الإقبال على رعايتها يف 

امل�شتقبل القريب.
 

العلي: تطوير اللعبة وازدهارها 
اأ�يييشييياد فييييي�ييشييل الييعييلييي ميي�ييشيياعييد اأميييييني اليي�ييشيير العام 
تلقاه  الييذي  الاحمدود  بالدعم  الفرو�شية  لحتيياد 
اأبوظبي  وجمل�س  اأبييوظييبييي  حكومة  ميين  املنظمون 
�شمو  من  الدائمة  ال�شخ�شية  وباملتابعة  الريا�شي 
رئي�س  نهيان  اآل  بن خليفة  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
اإدارة الحتيياد، حتى حتقق الإمييارات جناحاً  جمل�س 
جديداً ي�شاف ل�شل�شلة جناحاتها الكبرة يف حلبات 

الفرو�شية وم�شامرها العاملية.
اأن الدعاية والإعييان عن دولة  وقال العلي ل �شك 
ميين خيييال متابعة  كييبييراً  �شيكون  عيياميية  الإميييييارات 
البطولة  اأحيييداث  لكل  مبا�شرة  الييهييواء  يف  املييايييني 

والييييتييييي تييلييقييى اهيييتيييميييامييياً كييييبييييراً ميييين عييي�يييشييياق هذه 
الريا�شة النبيلة ل �شيما واأن اأف�شل فر�شان العامل 

�شيتناف�شون للفوز باللقبني.
على  �شتكون كبرة  الفائدة  اأن  على  العلي  اأكييد  كما 
فر�شاننا وهم يتناف�شون مع اأف�شل جنوم العامل مما 
�شيزيد من خراتهم باحتكاكهم بهوؤلء النجوم مما 
كونها  وازدهييارهييا  اللعبة  تطوير  اإىل  قطعاً  �شيوؤدي 

لعبة اوملبية.
ومييين جييانييبييه اأ�ييشيياد �ييشيياح امليييرزوقيييي ممييثييل جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  كييا�ييس  ببطولة  الييريييا�ييشييي  اأبييوظييبييي 
الييدوليية لقفز احلييواجييز ايل جييانييب بطولة  رئييييي�ييس 
فرو�شية كاأ�س الأمم، من الناحية التنظيمية كونها 
اأكر  تت�شم  والتي  العامل  يف  البطولت  اأكيير  اأحييد 

فر�شان القفز يف العامل.

املعا  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
و�شمو  الييقيييييوييين  اأم  حيياكييم  الأعييلييى  املجل�س  ع�شو 
ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل عهد اأم 
القيوين  اأم  مهرجان  اختتام  ام�س  ع�شر  القيوين 
الذي  الأ�شيلة  العربية  الهجن  ل�شباقات  العا�شر 

اأقيم مبنطقة اللب�شة باأم القيوين.
كما �شهد ال�شباق اخلتامي للمهرجان �شمو ال�شيخ 
هيئة  رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  بن  بن حممد  ماجد 
بن  حميد  ال�شيخ  معايل  و  بدبي  والفنون  الثقافة 
اأحمد املعا وال�شيخ احمد بن �شعود بن را�شد املعا 
القيوين  ام  لمييارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
وال�شيوخ  املعا  را�شد  بن  �شعود  بن  ماجد  وال�شيخ 
اأم  مهرجان  و�شيوف  واملييواطيينييني  القبائل  وابيينيياء 
القيوين العا�شر من دول جمل�س التعاون اخلليجى 
وحمبي هذه الريا�شة العربية ال�شيل . وت�شمن 
ال�شباق اخلتامي ع�شرة اأ�شواط خم�ش�شة لأ�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ واجلماعة ايذاع بكار حمليات وبكار 
مهجنات ومل�شافة �شتة كيلو مرتات ولقايا حمليات 
ومهجنات ومل�شافة خم�شة كيلو مرتات وبكار حقاقة 

مل�شافة اربعة كيلو مرتات .
ملهرجان  اخلتامى  ال�شباق  اأ�شواط  نتائج  واأ�شفرت 
ال�شوط  التالية:  النتائج  عن  العا�شر  القيوين  اأم 
الأول : ايذاع بكار حمليات ال�شاهينية ل�شمو ال�شيخ 
ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
رئي�س الدولة  حفظه اهلل  امل�شمر ال�شيد احمد بن 

�شلطان بالر�شيد.
بييكييار مييهييجيينييات ال�شايبة  ايييييذاع  الييثيياين :  اليي�ييشييوط 
كاأ�س  مييكييتييوم  اآل  مييكييتييوم  بيين  املييير  بيين  زاييييد  لل�شيخ 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وامل�شمر ال�شيد احمد 
بن عامر العوي�شى. ال�شوط الثالث: يذاع حمليات 
للجماعة الوثبة لل�شيد �شلطان بن جريو بن حممد 
املن�شوري كاأ�س �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
الظبى  للجماعة  مهجنات  يييذاع   : الييرابييع  ال�شوط 
كاأ�س  اليي�ييشييويييدي  بيياليير�ييشيييييد  خليفة  �شعيد  لل�شيد 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء حاكم دبي.
ال�شوط اخلام�س: لقايا حمليات لل�شيوخ ال�شاهينية 

�شعود  اآل  فهد  بن  حممد  بن  تركي  الأميير  ل�شمو 
وامل�شمر  القيوين  ام  حاكم  ال�شمو  �شاحب  كيياأ�ييس 

ال�شيد فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري.
العنود  لل�شيوخ  مهجنات  لقايا  ال�شاد�س:  ال�شوط 
كاأ�س  ثيياين  ال  جا�شم  بيين  حمد  بيين  في�شل  لل�شيخ 
ال�شيد  امل�شمر  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب 

�شامل بن عامر املدهو�شي.
احلذرة  للجماعة  حمليات  لقايا  ال�شابع:  ال�شوط 
بيين عقيل  بيين جييياراهلل  بيين حممد  لل�شيد جييياراهلل 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  كيياأ�ييس  املييري 
لقايا   : الثامن  ال�شوط   . امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
بن خلفان  لل�شيد غامن  للجماعة طارى  مهجنات 
اأبوظبى  �شمو وىل عهد  كاأ�س  الكتبي  بن طوير�س 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
لل�شيخ  هملولة  مفتوح  حقاقة   : التا�شع  ال�شوط 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان كاأ�س �شمو ويل 
عهد دبي وامل�شمر ال�شيد جمعة بن عتيق بن ك�شا 

الرميثي.
ل�شمو  مييثييايييل  لل�شيوخ  حييقيياقيية  الييعييا�ييشيير:  اليي�ييشييوط 

ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم كاأ�س �شمو ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم وامل�شمر ال�شيد حممد 

اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وقييام  مرو�شد  بيين  �شعيد 
القيوين  اأم  عييهييد  ويل  �ييشييمييو  يييرافييقييه  الييقيييييوييين 

الأوىل  باملراكز  الفائزين  وت�شليم  اجلوائز  بتوزيع 
بال�شواط الكوؤو�س. 

الروماين �سومان بطاًل ملناف�سة لوجنني الرتحيبية

انطالق بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لقفز احلواجز بالعني وبطولة كاأ�س الأمم تقام اليوم

�سعود املعال ي�سهد ال�سباق اخلتامي ملهرجان 
اأم القيوين العا�سر للهجن 
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باأمر حمدان بن حممد

ت�سكيل اللجنة املنظمة لدورة ند ال�سبا الرم�سانية
را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  �شمو  تنفيذا لأميير 
الريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي  مكتوم ويل عهد  اآل 
دبي  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر  �شعادة  اأ�شدر   ،
الريا�شي يوم اأم�س الول قرارا بت�شكيل اللجنة املنظمة 
لدورة ند ال�شبا الرم�شانية 2014لتويل مهام تنظيم 

الدورة خال �شهر رم�شان املقبل.
، ون�س   2014 ل�شنة   4 الرقم  الإداري  القرار  وحمل 
للدورة  املنظمة  للجنة  رئي�شا  اأحمد جابر  ت�شمية  على 

وخم�شة  لييلييدورة  ومييديييرا  للرئي�س  نائبني  وت�شمية   ،
اأع�شاء.

يف  و�شاحياتها  املنظمة  اللجنة  مييهييام  الييقييرار  وحيييدد 
اللوائح  و�ييشييع   ، اليييدورة  واإدارة  تنظيم  على  ال�ييشييراف 
الريا�شات  جلييميييييع  امليينييافيي�ييشييات  وبييرنييامييج  التنظيمية 
 ، والاعبني  الفرق  ا�شتقطاب   ، امل�شاحبة  والأن�شطة 
اختيار الرعاة ، توثيق جميع الجراءات وكتابة التقرير 
اخلتامي ، اآليات عقد الجتماعات ، ت�شكيل فرق العمل 

تكفل  التي  وال�شاحيات  املهام  ، وغرها من  امل�شاندة 
برعاية  يييليييييق  الييييذي  بييامليي�ييشييتييوى  اليييييدورة  تنظيم  جنييياح 
مكتوم  اآل  را�ييشييد  بيين  حممد  بيين  حييمييدان  ال�شيخ  �شمو 
 ، لها  دبييي  �شمو ويل عهد  التي حددها  والأهيييداف  لها 
اإىل ما حتقق لها يف عام  وحتقيق جناح جديد ي�شاف 
2013 حني حققت مكا�شب فنية عديدة و ا�شتقطبت 
وباتت  كبرين  اعاميا  واهتماما  جماهريا  ح�شورا 

من اأهم الأحداث الريا�شية خال ال�شهر الف�شيل . 

اأ�شبح مايكل لودروب اخر �شحايا نح�س كاأ�س رابطة الأندية الجنليزية لكرة القدم بعد انف�شال املدرب الدمنركي عن �شوانزي �شيتي 
املتعر يف الدوري املمتاز وبا�شتثناء األيك�س فرج�شون ترك كل مدرب نال لقب كاأ�س الرابطة منذ 2007 من�شبه قبل اإقامة املبارة 
النهائية للم�شابقة يف املو�شم التايل ومل يكن من املتوقع ان تاأتي نهاية لودروب على هذا النحو بعدما قاد �شوانزي للفوز 5-�شفر 

على برادفورد �شيتي يف نهائي كاأ�س الرابطة العام املا�شي ليحرز الفريق لقبه الكبر الأول على مدار تاريخه.
وبداأ النح�س قبل �شبع �شنوات مع الرتغايل جوزيه مورينيو بعدما اأقيل من تدريب ت�شيل�شي عقب �شبعة اأ�شهر من فوز فريقه على 
يف  رامو�س  خواندي  و�شاهم  امل�شابقة  نهائي  يف  ار�شنال 
فوز توتنهام هوت�شبر على ت�شيل�شي يف النهائي خال 
اأ�شهر مع وجود  ثمانية  بعد  اأقيل  لكنه   2008 فراير 
الفريق يف قاع الدوري املمتاز ويف ر�شيده ثاثة انت�شارات 
العادة  فرج�شون  ال�شكتلندي  وخييالييف  مييبيياراة   20 يف  فقط 
ليحتفظ مبن�شبه بعد فوز مان�ش�شرت يونايتد باللقب مرتني متتاليتني 
يف 2009 و2010 لكن اليك�س مكلي�س الذي قاد برمنجهام �شيتي للفوز بامل�شابقة 
يف 2011 رحل قبل اقامة املباراة النهائية يف املو�شم التايل و�شار كيني داجللي�س على نف�س النهج ليرتك ليفربول بعدما قاده للقب 

يف 2012 وجاء لودروب الن لي�شتمر النح�س.
و�شعد مان�ش�شرت �شيتي حتت قيادة الت�شيلي مانويل بليجريني و�شندرلند مع مدربه جو�شتافو بويت اىل نهائي هذا العام والذي �شيقام 
يوم الثاين من مار�س القادم لكن بالنظر اىل عرو�س الفريقني يف الوقت احلايل فانه من املرجح ان يحتفظ الثنان مبكانهما يف امل�شتقبل 
القريب. وهذا ما بدا عليه الأمر اي�شا مع لودروب واأغلب املدربني الخرين الذين طالهم النح�س اي�شا بعد الفوز بلقب امل�شابقة..ويف هذا 
الوقت من العام املا�شي كانت الأمور ت�شر ب�شكل جيد مع �شوانزي يف ثاين مو�شم له بعد عودته اىل ال�شواء يف 2011 عقب 38 عاما 
من الغياب مع وجود الفريق يف املركز التا�شع.. وحقق �شوانزي فوزا قيا�شيا يف النهائي عندما اكت�شح برادفورد بخما�شية ليتاأهل اىل كاأ�س 

الأندية الوروبية.
لكن منذ ذلك احلني فاز �شوانزي مرتني فقط يف اخر 11 مباراة له بالدوري يف املو�شم املا�شي كما حقق الفريق �شتة انت�شارات فقط يف 24 

مباراة يف م�شواره احلايل بامل�شابقة.
ومع غياب ميت�شو هداف الفريق املو�شم املا�شي وابتعاده عن اأغلب فرتات امل�شوار احلايل ب�شبب ال�شابة تراجع �شوانزي ب�شدة ويحتل �شوانزي 
املركز 12 يف الدوري لكنه يبتعد بنقطتني فقط عن منطقة الهبوط يف امل�شابقة التي يناف�س فيها 20 ناديا وبعد رحيل لودروب �شيتوىل جاري 
مونك والن كرت�س م�شوؤولية الفريق يف مواجهة كارديف �شيتي يوم ال�شبت القادم ورمبا يجد لودروب وظيفة اأخرى ب�شهولة لكنه مل يكن 

ليعتقد ان الفوز بكاأ�س الرابطة �شيمثل نقطة حتول يف م�شواره التدريبي اىل هذه الدرجة.

الرتغايل  جنمه  خييدمييات  ال�ييشييبيياين  مييدريييد  رييييال  �شيقتقد 
كري�شتيانو رونالدو يف مبارياته الثاث املقبلة يف الدوري 
امام  الحييد  حمراء  بطاقة  على  ح�شوله  ب�شبب  املحلي 

اتلتيك بلباو )1-1(.
اعتدائه  بعد  الخييير  ال�شاعة  ربييع  رونييالييدو يف  وطيييرد 
على كارلو�س غوربيغي ثم دخوله يف عراك مع اندير 
يف  فريقه  مييع  التواجد  ميين  �شيحرمه  مييا  ايتورا�شبي، 
املباريات الثاث املقبلة �شد فياريال وخيتايف والت�شي 
لكنه متكن من امل�شاركة يف ذهاب الدور ن�شف النهائي 
من م�شابقة الكاأ�س �شد اجلار اللدود اتلتيكو مدريد يف اعادة 
لنهائي العام املا�شي، وذلك لن اليقاف حم�شور بالدوري ول 
ميتد اىل م�شابقة الكاأ�س لنه مل ي�شل اىل اربع مباريات او اكر 

بح�شب القانون.
و�شتكون املباريات الثاث املقبلة لرونالدو �شد مناف�س واحد 
الثاثاء  ثييم  الربييعيياء  اللتقي الخيير  اذ  مييدريييد  اتلتيكو  هييو 
املقبل يف  ال�شهر  الثاين من  الربعة ويف  دور  اييياب  املقبل يف 

اول مباراة له بعد انتهاء ايقافه يف الدوري.
اوقفت  انها  ال�شباين  الحتيياد  يف  امل�شابقات  جلنة  واعلنت 
رونالدو ملباراة واحدة ب�شبب ح�شوله على البطاقة احلمراء 
ثم  ايتورا�شبي  �شد  ريا�شية  وغيير  عنيفة  حركة  نتيجة 
قام  التي  العرتا�شية  ب�شبب احلركة  ا�شافيتني  ملباراتني 
بها حلظة خروجه من امللعب وهذه املرة الرابعة التي يطرد 
علما   ،2009 عام  ا�شبانيا  اىل  و�شوله  منذ  رونالدو  فيها 
بان حالة الطرد الخييرة له قبل مباراة الحييد كانت يف 
نهائي الكاأ�س املو�شم املا�شي بعد ركله غابي ردا على 

تدخل قا�س من الخر.

اإيقاف رونالدو لثالث مباريات يف الليغا لودروب اآخر �سحايا نح�س كاأ�س الرابطة الإجنليزية

خليجي22 يف الريا�س بدًل من جدة
ك�شف رئي�س الحتاد الكويتي لكرة القدم ال�شيخ طال الفهد انه مت اعتماد نقل كاأ�س اخلليج العربي املقبلة )خليجي 

22( اىل العا�شمة ال�شعودية الريا�س ب�شكل ر�شمي بدل من جدة.
واأو�شح لوكالة النباء الكويتية )كونا( عقب ختام اأعمال املوؤمتر العام غر العادي لروؤ�شاء الحتادات امل�شاركة يف البطولة 

يف الريا�س ان نقلها من جدة جاء بعد ان تاأكدت جلان التفتي�س املعنية ب�شاحية املن�شاآت التي �شت�شت�شيف املباريات.
وجرى نقل البطولة املقررة يف ت�شرين الثاين-نوفمر املقبل يف بادئ المر من الب�شرة )العراق( نظرا لعدم اكتمال 

جاهزية املن�شاآت وعدم وجود بنى حتتية متكاملة.
واأعرب الفهد عن �شكره للمملكة العربية ال�شعودية على احت�شان التظاهرة الريا�شية موؤكدا ثقته يف قدرتها على اإجناح 
احلدث واأ�شار اىل انه متت املوافقة على اأن يكون هناك فارق زمني بني كاأ�س اخلليج وكاأ�س اآ�شيا خال ال�شنوات املقبلة 
ل يقل عن عام كامل على اأقل تقدير، وبالتايل �شتنظم بطولة كاأ�س اخلليج ال23 يف كانون الول-دي�شمر 2015 اأو 
كانون الثاين-يناير 2016 ملنع حدوث ت�شارب يف مواعيد البطولتني علما باأن كاأ�س اآ�شيا تقام مرة كل اأربع �شنوات فيما 

تنظم كاأ�س اخلليج مرة كل عامني.

ممثل  نهيان  اآل  زايييد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  تييوج 
تراث  نيييادي  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الإمارات ظهر ام�س الفائزين يف اأ�شواط مزاينة الإبل 
مهرجان  فعاليات  �شمن  الرابع  اليوم  يف  الأ�شايل 
والتي خ�ش�شت   ،2014 الرتاثي  زايد  بن  �شلطان 
لفئة )ايذاع بكار( �شمن ثاثة اأ�شواط �شهدت اإقبال 
امليياك يف  كبار  عييدد من  كبرا ومناف�شة قوية بني 
دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي. ويف 
ال�شيخ  �شمو  هناأ  للمهرجان  الرئي�شة  باملن�شة  حفل 
الأخوة  املهرجان،  راعييي  نهيان  اآل  زايييد  بن  �شلطان 
املاك الفائزين باملراكز الأوىل يف الأ�شواط الثاثة 
واألقى �شموه نظرة على الإبل الفائزة باملراكز الع�شر 
الأوىل من كل �شوط والتقط املاك �شورا تذكاريه 
مع �شموه بهذه املنا�شبة. وح�شر حفل التتويج اإىل 
جانب �شموه، ال�شيخ خليفة بن �شيف بن حممد اآل 
اآل ثاين  نهيان، وال�شيخ حمد بن جا�شم بن في�شل 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�شباقات الهجن بدولة 
قطر ال�شقيقة. و�شهدت اأ�شواط املزاينة ام�س والتي 
قوية،  مناف�شة  بييكييار(  )اييييذاع  لفئة  تخ�شي�شها  مت 
ودفع املاك باأجمل املطايا للح�شول على النامو�س 
الأ�شواط  �شوط من  كل  الأوىل يف  املراكز  واحتال 
الثاثة؛ )ال�شوط املفتوح الذهبي، ال�شوط الذهبي 

للجماعة، وال�شوط الف�شي للجماعة(.

ال�سيخ حمد بن جا�سم يثمن دور �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن زايد يف ن�سر ثقافة الرتاث

ثاين  اآل  في�شل  بيين  جا�شم  بيين  حمد  ال�شيخ  اأعيييرب 
رئييييي�ييس الييلييجيينيية الييعييليييييا امليينييظييميية ليي�ييشييبيياقييات الهجن 
بيييدولييية قييطيير عييين �ييشييكييره وتييقييديييره ليي�ييشييمييو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد ملا يقدمه من رعاية ودعم حلفظ 
املييزاييينيية يف  الييكييبيير يف مييهييرجييانييات  الييييرتاث ودوره 

ال�شيخ  اأن دعم �شمو  دولة المييارات واملنطقة. واكد 
جتمع  اىل  يهدف  املهرجان  لهذا  زايييد  بيين  �شلطان 
اليييفيييوز باجلوائز  امليينييطييقيية ولييييي�ييس  �ييشييعييوب  وتيييقيييارب 
فح�شب،  املهرجانات  هييذه  ملثل  تر�شد  التي  القيمة 
بدولة  الهجن  ل�شباقات  العليا  اللجنة  رئي�س  واأكييد 
اأبيينيياء املنطقة فيما  الييزيييارات بييني  تييبييادل  اأن  قييطيير، 
يييهييم اليي�ييشيياأن اليييرتاثيييي يييهييدف اإىل تييبييادل اخلرات 
وال�شتفادة من املهرجانات خا�شة مهرجان �شلطان 
بن زايد الرتاثي ملا له من �شمعة طيبة يف املنطقة 
توفر  على  خالها  حر�س  عييديييدة  ل�شنوات  متتد 
الأ�شباب  يتقدم هذه  اأنه  اىل  م�شرا  النجاح  اأ�شباب 
الذي  الأميييير  واملييبييا�ييشيير  ال�شخ�شي  �ييشييمييوه  ا�يييشيييراف 
حمافل  يف  ومتقدمة  بييارزة  مكانه  للمهرجان  جعل 
واأعرب  املنطقة.  م�شتوى  على  واملزاينات  ال�شباقات 
اليي�ييشيييييخ حييمييد بيين جييا�ييشييم عيين تيياأييييييده لييدعييوة �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن زايد املراأة للم�شاركة يف فعاليات 
امليييراأة كييان لها دور فعال يف  اإن  مزاينة الإبيييل، وقييال 
املا�شي تقوم وت�شارك به الرجال يف احلل والرتحال، 

وان م�شاركتها يف املزاينات ا�شتكمال ملا�شيها. 

نتائج االأ�سواط
)من�سورة( يف ال�سدارة كعادتها..

كبرا  اإقبال  لل�شيوخ  املفتوح  الذهبي  ال�شوط  �شهد 
وا�شتطاعت   ، املطايا  ع�شرات  بييني  قوية  ومناف�شة 
)من�شورة( ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان، 
كعادتها،  الأول  املييركييز  وانييتييزاع  ال�شوط  ت�شدر  ميين 
ونالت جائزة عينية عبارة عن �شيارة ني�شان برتول، 
�شلطان  بن  هييزاع  الدكتور  لل�شيخ  )غنامي(  وجيياءت 
بن زايد اآل نهيان يف املركز الثاين، وحظيت بجائزة 
مالية قيمتها 45 األف درهم، وحّلت )حمبه( لل�شيخ 
اآل نهيان باملركز الثالث،  �شيف بن خليفة بن �شيف 

املركز  درهيييم، ويف  األيييف   40 بييجييائييزة مالية  وفيييازت 
وح�شلت  املن�شوري  هياي  بن  لعلي  )ظبي(  الرابع 
املييركييز اخلام�س  األييف درهيييم، ونييالييت   35 على مبلغ 
�شلطان  بن  خالد  الدكتور  ال�شيخ  ملالكها  )�شمحه( 
درهم،  األيييف   30 مببلغ  وفيييازت  نهيان  اآل  زاييييد  بيين 
بن  ل�شيف  )حمينه((  ال�شاد�س  باملركز  فييازت  فيما 
يييريييو امليينيي�ييشييوري وفيييييازت مبييبييلييغ 35 األييييف درهيييم، 
بن  حممد  ملالكها  )ال�شاهينيه(  ال�شابع  املركز  ويف 
األيييف درهم،   20 ونييالييت مبلغ  الييقييحييطيياين  عيياييي�ييس 
وجييياءت يف املييركييز الييثيياميين )نييييداء( حلمد �ييشييامل بن 
�شندية املن�شوري وفازت مببلغ 15 األف درهم، ويف 
املركز التا�شع )�شواهني( ملاكها �شمو ال�شيخ حمدان 
األييف درهم،   12 بن حممد اآل مكتوم وفييازت مببلغ 
جمعة  بيين  ملحمد  )ال�شاهينيه(  العا�شر  املييركييز  ويف 

الغوي�س ال�شويدي .

�سوط  يف  االأول  ــركــز  امل تخطف  ـــري(  )غ
اجلماعة الذهبي

مب�شاركة  حظي  والييذي  الذهبي  اجلماعة  �شوط  يف 
كبرة من طرف املاك، متكنت )غر( ملالكها علي 
ال�شوط  هييذا  ت�شدر  من  املن�شوري  هياي  بن  �شامل 
ونييالييت جائزة  واليينييامييو�ييس  الأول  املييركييز  وحيي�ييشييدت 
عينية عبارة عن �شيارة ني�شان برتول، وحّلت ثانية 
)هوايل( ملالكها حممد بن عاي�س القحطاين ونالت 
جائزة مالية قدرها 45 األف درهم، وجاءت يف املركز 
بن  عي�شة  �شفيان  طييايييع  ملالكها  )�ييشييييياده(  الثالث 
ويف  درهيييم،  األييف   40 على  وح�شلت  املنهايل  طناف 
بن  علي  را�شد  ملالكها  الكايدة(  )دبييل  الرابع  املركز 

ن�س املن�شوري وفازت بجائزة مالية 35 األف درهم، 
ويف املييركييز اخليياميي�ييس )ظييبيييييه( ملييالييكييهييا عييلييي �شهيل 
درهم،  األيييف   30 على  الييعييامييري وح�شلت  بييالييرو�ييس 
فيما فازت باملركز ال�شاد�س )الذهب( ملالكها حممد 
بن عاي�س القحطاين وفازت مببلغ 25 األف درهم، 
وجاءت يف املركز ال�شابع )�شوغة( ملالكها �شايف �شعيد 
املن�شوري وفازت مببغ 20 األف درهم، ونالت املركز 
الثامن )الكزز( ملالكها حمد حامد ح�شني املنهايل 
وح�شلت على مبلغ 15 األف درهم، ويف املركز التا�شع 
الظاهري  باحلامية  خلف  عبداهلل  ملالكها  )حمنه( 
ونالت مبلغ 12 األف درهم، وحلت يف املركز العا�شر 
الدو�شري  �شابت  اهلل  عبد  مبارك  ملالكها  )جييبييارة( 

وفازت مببلغ 10 اآلف درهم. 

)ميا�سة( يف �سدارة �سوط اجلماعة الف�سي 
فيه  تناف�شت  واليييذي  الف�شي  اجلييميياعيية  �ييشييوط  ويف 
عيي�ييشييرات املييطييايييا ملييياك ميين دوليييية الإمييييييارات ودول 
عن  املناف�شات  اأ�شفرت  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
فوز )ميا�شه( ل�شعادة حمد �شهيل عوي�شة اخلييلي 
عينية  جائزة  ونالت  اللقب،  واإنييتييزاع  الأول  باملركز 
)غزيل(  وجييياءت  بيييرتول،  ني�شان  �شيارة  عيين  عييبييارة 
الثاين،  املييركييز  يف  الييهيياجييري  �شعيد  �شعيد  ملييالييكييهييا 
درهم،  األيييف   45 قيمتها  مييالييييية  بييجييائييزة  وحييظيييييت 
التواه  ابييداح مبارك  ملالكها حمد  وحّلت )احلاكمه( 
 40 الهاجري باملركز الثالث، وفازت بجائزة مالية 
ملالكها  )�شاهينيه(  الييرابييع  املييركييز  ويف  درهيييم،  األيييف 
عي�س مبارك را�شد بالكويد املن�شوري وفازت مببلغ 
األيييف درهييييم، ونييالييت املييركييز اخليياميي�ييس )ميازه(   35
مببلغ  وفييازت  النعيمي  نا�شر  نهار  بن  �شعد  ملالكها 
30 األف درهم، فيما فازت باملركز ال�شاد�س )عاليه( 
ملالكها �شيف يريو املن�شوري وفازت مببلغ 35 األف 

علي  ملالكها  )ال�شاهينيه(  ال�شابع  املركز  ويف  درهييم، 
مبلغ  على  وح�شلت  ال�شهواين  قرين  بن  هييادي  بن 
األييف درهييم، وجيياءت يف املركز الثامن )متعبة(   20
الدو�شري  �ييشييابييت  مييبييارك  عييبييداهلل  مييبييارك  ملالكها 
التا�شع  املييركييز  ويف  درهيييم،  األيييف   15 وفيييازت مببلغ 
)اليي�ييشيياهييييينيييييه( مليياكييهييا �ييشييامل بييين حييمييد بييين �شندية 
األييف درهييم، ويف املركز  املن�شوري وفييازت مببلغ 12 
العا�شر )�شجة( ملالكها حممد �شامل طالب املحرمي 

وح�شلت على مبلغ 10 اآلف درهم. 

برنامج املزاينة اليوم 
املزاينة يف ميدان الأ�شايل مبهرجان  ت�شهد �شبوك 
انطاق  اليييييوم   2014 الييرتاثييي  زاييييد  بيين  �شلطان 
�شوطني  وتت�شمن   ، املييداين  لفئة  املزاينة  مناف�شات 
و�شوط  املييفييتييوح،  الييذهييبييي  اليي�ييشييوط  هيييي:  رئي�شيني 
اجلماعة الذهبي. و�شينال الفائز يف كل �شوط جائزة 
بييرتول، فما يحظى  ني�شان  �شيارة  عينية عبارة عن 
بقية الفائزون باملراكز التالية بجوائز نقدية قّيمة. 
الييعييديييد من  اأيييياميييه  املييهييرجييان يف رابييييع  كييمييا ي�شهد 
الأن�شطة الرتاثية والثقافية والفنية املتنوعة. حيث 
تبداأ م�شاء الأم�شيات الفنية وال�شعرية، وت�شت�شيف 
من  وال�شعراء  الفنانني  ميين  عييدد  �شويحان  مدينة 
اخلليجي،  الييتييعيياون  جمل�س  ودول  الإميييييارات  دولييية 
ويييحيييييي احلييفييل الييفيينييي اليي�ييشيياهيير هيييذا اليييييوم الفنان 
امليينييهييايل، و�ييشييوف ي�شبق احلفل  الإمييياراتيييي حمييمييد 
ال�شمني  عبداهلل  ال�شعراء:  يحييها  �شعرية  اأم�شية 
احليييربيييي وحميييميييد مييريييبييد اليييعيييازميييي جنيييم �شاعر 
علوان  بيين  �شالح  ال�شاعر  اليي�ييشييعييودييية،  ميين  املييليييييون 
من الكويت، وال�شاعر م�شبح الكعبي من الإمارات، 
الامع ح�شني  الإعامي  ال�شعرية  الأم�شية  ويقدم 

العامري. 

و�سط ح�سور جماهريي واإعالمي كبري

�سلط���ان ب���ن زاي���د.. يت���وج الفائزي���ن يف اأ�س���واط املزاين����ة لفئ����ة )اإي����ذاع بك����ار(



يحتفل مبيالده برمي نف�سه من علو 20 طابقًا
عن  تخرج  بطريقة  الثاثني  مييييياده  بعيد  يحتفل  اأن  لبناين  �شاب  اأراد 
الإطار التقليدي الذي اعتاد عليه كل �شنة، فقرر اأن يقفز من ج�شر يبلغ 

ارتفاعه 20 طابقاً، يف جتربة يخو�شها للمرة الأوىل يف حياته.
وبعد ن�شر فيديو الذي يظهر قفزته املجنونة على �شفحته ال�شخ�شية على 
 24 اأجييرى  بجراأته،  املنبهرة  التعليقات  العديد من  بوك م�شتقطباً  في�س 
حواراً مع ال�شاب اللبناين حممد ماجد للوقوف على الدافع الذي جعله 
و�شط  الأ�شدقاء  مع  الحتفال  من  بييدًل  مياده  عيد  يييوم  بحياته  يغامر 

قالب حلوى �شهي.
الذين  املييغييامييرون  دائييميياً  انتباهه  يلفت  دائييميياً  كييان  اإنيييه  لي24  وقيييال ميياجييد 
يقفزون من ج�شر قريب من منزله مبدينة كوينزتاون يف نيوزلندا، لكنه 
كييان يييرتدد من الإقيييدام على هييذه اخلطوة، حتى قييرر اأن يتجراأ يييوم عيد 
مياده الثاثاء ويحقق حلم حياته بالقفز من هذا اجل�شر مربوطاً بحبل 

من دون تدريبات �شابقة و�شط ح�شد من املتفرجني.
تكرار  عيين رغبته يف  اأعيييرب  اأن قلب ماجد ل يعرف اخليييوف، فقد  ويييبييدو 
التجربة، والقفز من ارتفاع 50 طابقاَ يف عيد مياده املقبل، لأن القفز يف 

الهواء يحرره من التحديات، ويغ�شله من ال�شغوطات، على حد تعبره.

ال�سرطة تتحقق من خنزير فرح
فتحت ال�شرطة حتقيقاً بعد تلقيها �شكاوى عن اأ�شوات �شراخ �شدرت من 
اأحد املنازل، فوجدت اأن املذنب مل يكن كما تخيلت، بل كان خنزيراً ي�شرخ 

من �شدة الفرح بعد اأن و�شعه مالكوه بني خنزيرات.
بييلييدة مييني المييركييييية ات�شلت  اإميييييراأة يف  اإن  �ييشييتييار  ديييلييي  وقييالييت �شحيفة 
بال�شرطة بعد اأن �شمعت �شرخات مرعبة من منزل جرانها لعتقادها باأن 

املراأة داخله كانت �شحية العنف املنزيل.
وا�شافت اأن رجال ال�شرطة الذين فت�شوا املنزل وجدوا اأن ال�شراخ مل يكن 
ناجماً عن �شجار بني الزوجني، بل �شادرا من خنزير غمرته ال�شعادة بعد 

و�شعه يف حظره مع خم�شة خنازير اأناث.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ال�شرطة مل تعر على اأي دليل على وقوع اعتداء 
اأو ا�شطراب يف املنزل، با�شتثناء �شراخ اخلنزير الذي مل ي�شدق حظه بعد 

و�شعه بني اخلنازير الإناث.
وقالت اإن ال�شرطة مل تتاأكد من موقف اخلنازير الإناث بعد و�شول القادم 

اجلديد.
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اإيوان ماغروغر.. 
قّدي�س و�سيطان 

يييطييل اليينييجييم الأميييركيييي، اإيييييوان 
يوؤدي  جديد  فيلم  يف  ماغروغر، 
فيه دور رجل قّدي�س و�شيطان يف 

اآٍن، يذهب برحلة يف ال�شحراء.
وذكر املوقع الإكرتوين ل�شحيفة 
الأمركية،  ريييبييورتيير(  )هييوليييييود 
فيلم  يف  �شي�شارك  ميياغييروغيير  اأن 

الأيام الأخرة يف ال�شحراء .
دور  الفيلم  يف  ماغروغر  ويييوؤدي 
اآن،  و�ييشيييييطييان يف  قييّدييي�ييس  رجييييل 
خييال رحييليية يف اليي�ييشييحييراء، وقد 
اأجرت املواجهة مع اأ�شرة تنا�شل 
هذه  يف  احلييييياة  قيد  على  للبقاء 
هذا  القا�شية،  البيئية  الييظييروف 
عييلييى مواجهة  الييقييدييي�ييس  الييرجييل 

م�شره.
كييييمييييا ييييي�ييييشييييارك املييييمييييثييييلييييون تيييياي 
هيندز،  و�ييييشييييييييياران  �ييييشييييريييييدان، 
الذي  الييفيييييلييم  يف  زورر،  واأيييليييييت 
الأول  الن�شف  يف  ت�شويره  يييبييداأ 

من ال�شهر اجلاري.

قبلة تك�سف هوية ل�س 
�شرق متجر  ل�س  الفرن�شية من �شبط  ال�شرطة  متكنت 
جموهرات يف باري�س، بال�شتعانة باحلم�س النووي الذي 

تركه على وجنة مالكة املتجر بعد تقبيلها.
وقالت �شحيفة لو باريزيان الفرن�شية اإن رجلني ملثمني 
على  بنزين  اإنييه  قييال  ما  و�شكبا  �شقتها  يف  ال�شيدة  ربطا 
عن  تخرهم  مل  اإذا  فيها  اليينييار  باإ�شعال  وهيييددا  راأ�ييشييهييا، 

�شفرة اأجهزة النذار مبتجرها.
من  به  ما  و�شرق  املتجر،  اإىل  ذلييك  بعد  اأحدهما  وتوجه 
ال�شيدة  يييحيير�ييس  الآخيييير  بينما ظييل  نييقييود وجميييوهيييرات، 
ال�شحيفة  عرفتها  اليييذي  عيياميياً   56 العمر  ميين  البالغة 
با�شمها الأول فقط وهو اآن. وقبل اأن يرتكها قبلها على 

وجنتها.
القبلة  اأثيير  من  النووي  احلم�س  ال�شرطة  وا�شتخرجت 
الذي قادها يف ما بعد اإىل رجل اعتقل يف ال�شابق يف جنوب 

الباد لا�شتباه يف تورطه يف جرمية اأخرى.
 20 العمر  يبلغ من  الييذي  الرجل  ال�شحيفة عن  ونقلت 
عيياميياً قييولييه اإنيييه كيييان جميييرد مييراقييب واإنييييه قييبييل ال�شيدة 

لتهدئتها. ول زالت ال�شرطة تبحث عن �شريكه.
ما  تاأكيد  رويييرتز  بها  ات�شلت  عندما  ال�شرطة  ورف�شت 

اأوردته ال�شحيفة. 

اأهدتها حذاء بداخله 6500 دولر 
ابيين �شديقتها حذاء،  زوجيية  كازاخ�شتانية،  امييراأة  اأهييدت 
الدولرات  اآلف  بداخله  ن�شيت  اأنها  كانت  املفاجاأة  لكن 

التي كانت خباأتها من قبل.
اأن احلييذاء كييان هدية من  اإعييام رو�شية  وذكييرت و�شائل 
اإحدى �شكان مدينة زيتيكارا الكازاخ�شتانية البالغة من 

العمر 47 عاماً، لزوجة ابن �شديقتها.
ولك الأوان كان قد فات، عندما تذكرت املراأة املبلغ البالغ 
مليون تنغ كازاخ�شتاين )6500 دولر(، اإذ اأن �شديقتها 

وزوجة الإبن كانتا اأنفقتاه حال اإيجاده لت�شديد ديون.
يف  قالتا  اللتني  الإبييين  وزوجييية  �شديقتها  امليييراأة  وقا�شت 

املحكمة اإنه مل يتبق معهما اأية اأموال.
وحكمت املحكمة على ال�شديقة ب�شرورة دفع املبلغ.

ي�سّمي مطعمه )القنبلة(
ال�شرق  �ييشييعييوب  عيين  الييغييرب  فييكييرة  لتلطيف  يف حميياوليية 
الأو�شط الذين غالباً ما يتم ربطهم بي الإرهاب ، قرر زوج 

�شوري افتتاح مطعم يف ديرتويت وت�شميته القنبلة .
ق�شر،  رنييا  ال�شورية  عن  اأمركية  اإعييام  و�شائل  ونقلت 

قولها اإن الفكرة تعود لزوجي جورج.
واأّكدت اأنها رف�شتها يف البداية، واعترت اأنه مبالغ بها، 
غر اأنها نقلت عن زوجها تاأكيده اأن الأمر �شيكون رائعاً.

ويف حديثها عن ردة فعل ال�شكان املحليني، اأ�شافت اأنهم 
يعترانها وزوجها الآن اإرهابيني ، غر اأنها اأّكدت اأن ا�شم 
بل   ، الإرهييياب  بي  فكرة  ل�شتح�شار  م�شمماً  لي�س  املطعم 
قنبلة  اإنييه  طبق  اي  تناولهم  اأثناء  يقولون  النا�س  جلعل 

اأي رائع.
و�شيقّدم املطعم اأطباقاً �شرق اأو�شطية واأطباقاً اأخرى، مع 

العلم اأن الطبق الرئي�شي �شيكون فاهيتا القنبلة .

اكت�ساف اأفاعي تطري 
تو�شل باحثون اأمريكيون اإىل اكت�شاف اأنواع من الأفاعي قادرة على الطران مل�شافات تزيد عن 30 مرتاً عند تنقلها 

بني الأ�شجار، بح�شب ما اأوردت �شحيفة اإك�شري�س الريطانية.
الأمريكية، لدى  العلماء يف جامعة ويك فوري�شت  الأفاعي من قبل فريق من  الأنييواع من  العثور على هذه  ومت 

قيامهم بجولة يف بع�س الغابات الآ�شيوية.
وتعتمد الأفاعي الطائرة على تقنية التمتد والتقل�س لأج�شادها باأ�شكال متعرجة، لتبدو للناظر اإليها وكاأنها ت�شبح 

يف الهواء، دون اأن ت�شتخدم اأية اأجنحة ت�شاعدها على التحليق والرتفاع عن �شطح الأر�س.
وعر الدكتور جيك �شوت�شا الذي قاد الفريق عن ده�شته من قدرة الأفاعي على التحليق بهذا الأ�شلوب الغريب، 
دوائر  اأ�شكال  اإىل  اأج�شادها  تتحول  بل  الأ�شجار،  بني  تنقلها  عند  م�شتقيمة  طرق  تتبع  ل  الأفاعي  اأن  اإىل  واأ�شار 

واأقوا�س اأثناء طرانها.
الأبعاد  الغريبة من خال ت�شميم مناذج ثاثية  الظاهرة  ال�شوء على هذه  املزيد من  ت�شليط  الباحثون  وحاول 

لأنبابيب مرنة م�شابهة ل�شكل ج�شم هذه الأفاعي، واأجروا عليها العديد من الأبحاث والختبارات.
وبينت نتائج الأبحاث التي ن�شرت يف جملة علوم الأحياء التجريبية اأن �شكل اأج�شاد هذه الزواحف وبنيتها القوية 

تعطيها ديناميكية حركية ت�شاعد على الن�شياب يف الهواء والتنقل بني الأ�شجار ب�شهولة بالغة.
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يقتلون والدتهم وياأكلونها 
بناء  لأع�شائها  اأكلهم  قبل  والدتهم  ذبييح  على  اأخييوة  ثاثة  اأقييدم 
على ما اأ�شموه اأحد طقو�س القتل املتبعة يف الفلبني، ح�شب بيانات 

�شادرة عن ال�شرطة الفلبينية.
مزعجة  غريبة  اأ�ييشييوات  اجليييران  �شمع  اليي�ييشييرطيية،  لبيان  ووفييقيياً 
اأيام قبل العثور على جثة مو�شال  قادمة من منزل العائلة لعدة 
اأع�شائها  وبع�س  بالفلبني  اأمباتون  يف  م�شوهة  عاماً(   56( اآميل 
وبيياروي )21  دانتي )31 عاماً(  الثاثة  اأبنائها  وب�شوؤال  مبتورة. 
اأنهم كانوا يتخل�شون من روح  عاماً( واإبراهيم )18 عاماً( ادعوا 
�شحيفة  بح�شب  والييدتييهييم،  ج�شد  بييداخييل  مييوجييودة  كانت  �شريرة 
اإىل  ال�شرطة  دفييع  املخيف  الترير  هييذا  الريطانية.  ميل  دايلي 
البحث يف تاريخ العائلة لكت�شاف ما اإذا �شجلت حادثة ممائلة يف 
وقت �شابق، فتبنّي اأن حوادث القتل التي ارتكبت كانت تقت�شر على 
املخدرات. واأكد املفت�س رونالد دي ليون اأنه �شيتم اإخ�شاع الأخوة 
ارتكاب  ال�شبب يف  اأن تكون  اإىل فح�س خمييدرات مرجحاً  الثاثة 
التي يقطنون فيها  القرية  اأن  اإىل  ال�شنعاء، ولفت  هذه اجلرمية 

مليئة ب�شجل من اجلرائم.

متزق جثة ابنها وتلقيها قطعا 
ولية  �ييشييرق  جيينييوب  اإن مميير�ييشيية يف  الأمييركييييية  ال�شلطات  قييالييت 
منها  بقطع  واألييقييت  املتوفى  ابنها  جثة  اأو�ييشييال  قطعت  مي�شيغان 
على الطرق.  وقال تود وودكوك�س قائد �شرطة منطقة �شانت كلر 
�شورز اإن املمر�شة دونا �شكريفو )59 عاما( اتهمت بتقطيع وت�شويه 
واإخراج جثة ابنها رامزي �شكريفو، البالغ من العمر 32 عاما، من 
اأمام  للمثول  �شكريفو  وا�شتدعيت  حييق.   وجييه  دون  ونقلها  القر 
املحكمة يوم الثنني. ومن املقرر اأن متثل اأمام املحكمة ثانية يوم 
14 فراير احلايل.  وقالت ال�شلطات اإن ال�شرطة كانت قد عرت 
راأها  بعدما  اخلمي�س  يييوم  ب�شرية  قطع  بها  قمامة  اأكيييييا�ييس  على 
�شرقي  �شمال  تاون�شيب  ت�شاينا  �شكان ملقاة يف طريقني مبنطقة 
ديرتويت.  وعرت ال�شلطات اأي�شا على اأجزاء ب�شرية يف منطقة 
اأكيا�س، كما وجدت كي�شا كبرا مليئا باملاب�س  قريبة مل تكن يف 
والأوراق املحرتقة.  وذكرت �شحيفة فري بر�س اأن حمكمة كانت 
قد منحت �شكريفو عام 2013 حق رعاية رامزي الذي كانت لديه 

ميول انتحارية وعانى من جنون العظمة وهاو�س ذهنية. 

طفلة يف الثالثة تدخن ب�سراهة
حتت عنوان فيديو �شادم لطفلة عمرها 3 �شنوات تدخن يف فلندا 
ن�شرت �شحيفة دايلي ميل الريطانية تقريراً عن تدخني الأطفال 

وخطورة انت�شار هذه الظاهرة حول العامل.
الطفلة  �شاعات  منذ  يوتيوب  على  ن�شر  الييذي  الفيديو  يف  وظهر 
يدخن  التي  الطريقة  بنف�س  وتدخنها  يديها،  يف  �شيجارة  حتمل 
فيها الكبار فيوحي باأنها حتاول تقليد اأ�شخا�س مقربني منها، ل 
�شيما واأن الطفل يف هذه املرحلة العمرية يو�شف بالإ�شفنجة، اإذ 

ميت�س ويقلد كل ال�شخ�شيات التي يتاأثر بها.
اأو  اأدنى تفا�شيل  اأن الطفلة التي مل يذكر  اإىل  ولفتت ال�شحيفة 
الطفل  كييان  اإذ  الييعييامل،  يف  مدخنة  اأ�شغر  لي�شت  عنها،  معلومات 
اآردي ريييييزال يييدخيين عيينييدمييا كيييان عييمييره ل يتجاوز  الإنييدونييييي�ييشييي 
اأ�شبح الآن يف عمر اخلام�شة،  اأنه  اإىل  واأفييادت ال�شحيفة  عامني. 
ومتكن من الإقاع عن التدخني بف�شل جل�شات عاج وا�شت�شارات 
جاكرتا  العا�شمة  يف  النيكوتني  اإدمييييان  ميين  لتخلي�شه  مو�شعة 

املمثلة كيت بالن�سيت خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم Monument Men يف م�سرح زيجفيلد بنيويورك. )ا ف ب(ويتمكن من العودة اإىل طفولته ب�شكل طبيعي.

يحتفل بعودة �سقره 
بوليمة وحفل 

اأعاد �شعودي �شقراً كان عر عليه 
ملركز  تابعة  �شحراوية  منطقة  يف 
اليييغيييرابييية مبييحيياظييفيية �ييشييقييراء اإىل 
�شخمة  بوليمة  فييكييافيياأه  �شاحبه، 
ر�شا�س  و�يييشييياح  خييطييابييي  وحيييفيييل 

تقديراً لأمانته.
ن�شرتها  اليييتيييي  الييتييفييا�ييشيييييل  ويف 
�شحيفة اجلزيرة ال�شعودية، ات�شل 
ال�شعودي را�شد بن حر�س العتيبي 
برقم وجده معلقاً يف �شاق الطائر، 
ب�شديق  ا�شتعان  يييرد  مل  وعندما 
ال�شقور، فتمكن من  له من هييواة 

التو�شل ل�شاحب ال�شقر.
اليييعيييتيييييييبيييي، فيييياإنييييه بعد  وبيييحييي�يييشيييب 
التوا�شل مع �شاحب ال�شقر، وهو 
اأكد  اليامي،  نا�شر  يدعى  كويتي 
فقدانه ال�شقر قبل 12 يوماً اأثناء 
تواجده عند اأقاربه باخلرج، وحدد 
اليوم  ويف  ال�شقر،  لت�شيلم  موعداً 
اأقيم حفل خطابي ووجبة  املوعود 
�شاحب  اأ�ييشيير  بينما  د�شمة،  غييداء 
العتيبي �شاح  اإهييداء  ال�شقر على 

ر�شا�س تقديراً منه لأمانته.
مت  فيييييييدييييو  ميييقيييطيييعيييي  اأن  يييييذكيييير 
التوا�شل  ميييواقيييع  يف  تيييداوليييهيييميييا 
العتيبي  يظهر  الأول  الجتماعي، 
وهيييييو ييييكيييرم اليي�ييشييقيير الييييييذي عر 
يظهر  حييييني  يف  بيييذبيييييييحييية،  عييليييييه 
املقطع الثاين رد اليامي على كرم 
و�شهامة العتيبي بذبيحة وق�شيدة 
ب�شهامة  فيها  تغنى  طويلة  مييدح 

العتيبي واأمانته وكرمه.

ماثيو ماكونهي يف 
)بحر من الأ�سجار(

ييييطيييل الييينيييجيييم الأميييييركيييييي، 
فيلم  يف  ميياكييونييهييي،  ميياثيييييو 
بيييحييير ميييين الأ�ييييشييييجييييار حيث 
نزعة  له  اأمركي  دور  يييوؤدي 

لاإنتحار.
وذكييييييييييييرت و�يييييشيييييائيييييل اإعييييييييام 
ماكونهي  اأن  اأميييييركييييييييييية 
من  بحر  فيلم  يف  �شي�شارك 

الأ�شجار.
الفيلم  يف  ماكونهي  وييييوؤدي 
اأمييركييي لييه نزعة  دور رجييل 
يابانياً  ييي�ييشييادق  ليياإنييتييحييار، 
كني واتانابيه �شائعاً يف غابة 

بالقرب من جبل فوجي.
�شبارلينغ،  كري�س  و�شيتوىل 
الذي  الفيلم  �شيناريو  كتابة 

�شيخرجه، غا�س فان �شانت.

اإعاقة ج�سدية لفتاة من جراحة جتميلية

مايلي �سايرو�س: اأنا ل اأحب الأطفال!
مهتمة  غيير  �ييشييارت  �شايرو�س  مايلي  ال�شابقة  الأمريكية  الأطييفييال  جنمة  اأن  يبدو 
باجليل الأ�شغر منها، فقد قالت �شايرو�س )21عاما( يف مقابلة مع جملة اأمريكية: 
اإنهم  اأطفال كثرين...  املا�شي و�شط  اأحبهم لأين كنت يف  الأطييفييال. ل  اأحييب  اأنييا ل 

اأن  اأريييد  وحينها  اآبائهم  مع  يتحدثون  اأطييفييال  اأ�شمع  اأحيانا  ب�شدة.  الأدب  قليلو 
اأ�شفعهم على وجوههم.

ب�شبب  مييوؤخييراً  النتقادات  من  العديد  واجهت  �شايرو�س  اأن  اإىل  الإ�ييشييارة  جتييدر 
ظهورها يف العديد من احلفات والأغاين امل�شورة بطريقة تت�شمن الكثر من 
الإيحاءات، وهو ما يراه البع�س ل يتنا�شب مع �شنها، ويناق�س �شورتها و�شط 

معجبيها باعتبارها جنمة املراهقني.

بريطانية  امييراأة  بدخول  الثديني  لتكبر  جراحة  ت�شببت 
يف غيبوبة ا�شتمرت ملا يقارب الثاثة اأ�شهر لت�شحو بعدها 

غر قادرة على امل�شي دون م�شاعدة والديها. 
خ�شعت جلييراحيية جتميلية  عيياميياً   19 بريز  ليندا  وكييانييت 
ثدييها،  لتكبر   2013 العام  من  )اآب(  اأغ�شط�س  �شهر  يف 
�شحية  مل�شاعفات  تعر�شها  عيين  للطبيب  تك�شف  اأن  دون 
اأثناء و�شع مولودها قبل اأربع �شنوات من اإجراء اجلراحة، 

بح�شب ما اأوردت �شحيفة دايلي ميل الريطانية.
غيبوبة  يف  ليندا  دخييلييت  اجلييراحييييية  العلمية  انتهاء  وبييعييد 
وتوقف قلبها عدة مرات عن العمل، ومل يفلح الأطباء يف 
لدرجة  تدريجياً  ي�شعف  واأخذ ج�شدها  اإيقاظها،  حماولة 
اأجهزة  اإيقاف  على  باملواقفة  والديها  ن�شحوا  الأطباء  اأن 
طوال  احلياة  قيد  على  البقاء  يف  �شاعدتها  التي  الإنعا�س 

تلك املدة.
ت�شحوا  لييييينييدا  بييييداأت  الأول(  )تيي�ييشييرييين  اأكييتييوبيير  �شهر  ويف 
تدريجياً من غيبوبتها، و�شمح لها الأطباء يف ال�شهر الذي 
اأح�شن حال  تكن يف  اأنها مل  املنزل، غر  اإىل  بالعودة  تاه 
قييادرة على  اأن فقدت كمية كبرة من وزنها ومل تعد  بعد 

امل�شي، واأ�شبحت بالكاد ت�شتطيع التحدث واإخراج الكلمات 
من بني �شفتيها.

اأن  اأجرى اجلراحة  الذي  الدكتور جايكوب فراميان  واأكد 
ليندا مل تكن ت�شكو من اأية اأعرا�س مر�شية، كما اأن �شجلها 
الطبي اأظهر عدم وجود اأمرا�س يف القلب اأو الرئتني، كما 
اأنها اأخفت  اإل  اأنها توقفت عن التدخني منذ مدة طويلة، 
خ�شوعها لعملية قي�شرية عانت على اإثرها من م�شاعفات 
يعتقد اأنها ناجتة عن ن�شبة املخدر الذي ا�شتعمله الأطباء.

وت�شعى عائلة ليندا اإىل رفع �شكوى ق�شائية �شد فراميان 
على  لبنتهم،  بييالإعيياقيية  والت�شبب  بييالإهييمييال  فيه  تتهمه 
اأييية خمالفات  من  يخلو  له  الطبي  ال�شجل  اأن  من  الرغم 

اأو اأخطاء طبية.
األرتو  ميياريييو  التخدير  طبيب  اأن  التحقيقات  واأظييهييرت 
دياز الذي �شارك يف اجلراحة �شبق واأدين باملتاجرة بحبوب 
الزمن  من  ملييدة  وخييدم  الإنييرتنييت،  على  املمنوعة  امل�شكنات 
ب�شحب  قييرار  �شدر  كما   ،2006 يف  الييفيييييدرايل  ال�شجن  يف 
ذلك  يف  التنفيذ  وقييف  مييع  اأ�ييشييهيير  ل�شتة  الطبيه  رخ�شته 

الوقت.


