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منتخبنا ي�شتهل م�شوار ال�شاطئية بلقاء 
املغرب.. والربازيل يواجه اأمريكا يف االفتتاح

عربي ودويل

�شلطان اجلابر يتفقد اإن�شاءات 
ج�رس مزلقان اأر�ص اللواء باجليزة

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

يف مواجهة �رسطان داع�ص .. نقاط القوة 
ومكامن ال�شعف يف التحالف الدويل..؟

حممد بن را�شد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة بالعرطي

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املغفور 

له مطر هالل بالعرطي. 
يف  املرموم  منطقة  يف  العزاء  خيمة  بزيارة  ام�س  م�شاء  �شموه  قام  فقد 
دبي يرافقه معايل الفريق م�شبح بن را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب 
و�شعادة  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
دائرة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  النابودة  جمعة  حممد 
اإىل  الت�شريفات وال�شيافة يف دبي وقدم �شموه �شادق عزائه وموا�شاته 
اأن يطيل يف  والد وا�شقاء وذوي الفقيد الذين دعوا اهلل تبارك وتعاىل 
عمر �شموه ويدميه ذخرا ل�شعبه واأن يحفظ قيادتنا املعطاءة ويحميها 

من كل مكروه.

   

نوفمرب املقبل .. اآخر موعد لت�شجيل   6
الدفعة الثانية للخدمة الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

انتهاء فرتة  الوطنية واالحتياطية عن موعد  اأعلنت هيئة اخلدمة 
الت�شجيل للدفعة الث انية ليكون يوم اخلمي�س 6 نوفمرب 2014 
اإىل   1984 30 مايو   الذكور من مواليد  املواطنني  ت�شمل  والتي 
الدفاع  وزارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  الع�شكريني  م��اع��دا  مايو1989   30

والقوات امل�شلحة ووزارة الداخلية. 
امل���ذك���ورة �شرورة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  وي��ت��وج��ب ع��ل��ى ك��ل م��ن ت�شملهم 
اأق��رب مركز ت�شجيل وذلك لتحديد موقفهم من اخلدمة  مراجعة 
الوطنية علما باأنه �شيتم اتخاذ االإجراءات القانونية جتاه املتخلفني 

عن الت�شجيل فور انتهاء موعد الت�شجيل.        )التفا�شيل �س3(

ت�ضمل 4 مواد يجري التح�ضري لها لإطالقها يف فرباير املقبل
الرتبية تدر�س احت�شاب درجات

 االختبارات الوطنية يف تقييم نتيجة الطلبة
•• دبي - الفجر

والتكاتف معها  بالتعاون  االأم��ور  اأولياء  والتعليم  الرتبية  وزارة  دعت 
اأداء االختبارات الوطنية، ملا لها  اأبنائهم الطلبة على  بغر�س ت�شجيع 
من اأهمية يف قيا�س م�شتوى التعليم يف دولة االإمارات، ال�شيما اأن ثمة 
درا�شة تعد حالياً الحت�شاب جزء من هذه الدرجات يف تقييم النتيجة 
الطلبة. وبح�شب توجيهات معايل ح�شني احلمادي  مل�شتوى  النهائية 
درجات  العتماد  درا�شة  حالياً  ال��وزارة  جتري  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
لتقييم م�شتوى الطلبة  وموؤ�شراً  الوطنية لتكون مقيا�شاً  االختبارات 

يف النتيجة النهائية عرب اأخذ ن�شبة حمددة منها. )التفا�شيل �س9(

حممد بن را�شد خالل تقدميه واجب العزاء الأ�شرة املغفور له مطر هالل بالعرطي  )وام(

مواقــيت ال�صالة
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مر�ضحة للفوز باملرتبة الثالثة يف النتخابات التون�ضية:

ال�شعبية حتدد نقطة �شعفها..وترف�س التحالف مع النه�شة
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

املرتبة  على  باحل�شول  ال��راأي  ا�شتطالعات  توؤهلها 
اجلبهة  متثل  الت�شريعية،  االن��ت��خ��اب��ات  يف  الثالثة 
ال�شعبية عامل تعديل يف ال�شاحة ال�شيا�شية التون�شية، 
القائم  الثنائي  الكثريين يف ك�شر اال�شتقطاب  واأمل 

بني حركة النه�شة االإ�شالمية وحزب نداء تون�س .
وت��ب��ق��ى اجل��ب��ه��ة ن��ق��ط��ة اال���ش��ت��ف��ه��ام احل��ق��ي��ق��ي��ة يف 
اإن  املنتظر  املفاجاأة  وعن�شر  االنتخابي،  اال�شتحقاق 
املطروحة  املعادالت  يقلب  قد  الذي  اإيجابا،  اأو  �شلبا 
بعد  م��ا  ال�شيا�شية  اخل��ارط��ة  طبيعة  يخ�س  م��ا  يف 

االنتخابات ومفا�شل التحالفات فيها.

وقد حدد الناطق الر�شمي با�شم اجلبهة ال�شعبية حمة 
االنتخابات،  بعد  ما  اجلبهة  مواقف  اب��رز  الهمامي، 
موؤكدا رف�شه التحالف مع النه�شة وانفتاح اجلبهة 

على القوى الوطنية احلداثية.
فقد اأكد حمة الهمامي اأّن نقطة �شعف اجلبهة، اأمام 
مرتبطة  والديني،  الليربايل  �شكليه  يف  ق��وي  ميني 
اأحزاب  من  مكونة  فهي  التنظيمية،  بامل�شاألة  اأ�شا�شاً 
مل تتعود على العمل ب�شكل م�شرتك ومل تتمكن اإىل 
فبقي  القاعدة  م�شتوى  على  االندماج  من  االآن  حّد 
اأ�ّش�س  اليمني  اأّن  حني  يف  �شعيفاً،  التنظيمي  عملها 
يف املجتمع �شواء من التجمع اأو من اليمني الديني، 

على حّد قوله.                        )التفا�شيل �س13(

مينيون يتجمعون حول �شيارة حمرتقة تابعة لزعيم قبلي يف حلج. )رويرتز(

ال�شي�شي والب�شري خالل اجتماعهما ام�س  )رويرتز(

التحالف يكثف الق�شف على مواقع داع�س يف مدينة كوباين ال�شورية  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

الع�شكرية  ال�����ق�����ي�����ادة  اع����ل����ن����ت 
االمريكية لل�شرق االو�شط واآ�شيا 
الو�شطى ان الطائرات االمريكية 
����ش���ن���ت اجل���م���ع���ة وال�������ش���ب���ت 15 
داع�س  لتنظيم  مواقع  على  غ��ارة 
غارات  وع�شر  �شوريا  يف  االرهابي 

على مواقع للتنظيم يف العراق.
وقال اجلي�س االمريكي يف بيان ان 
قرب  امل�شلحني  ا�شتهدفتا  غارتني 
الواقعة  ال��ك��ردي��ة  ك��وب��اين  مدينة 
تدمري  اىل  ادى  ما  �شوريا  �شمال 

موقعني للتنظيم املتطرف.
ك���م���ا ا����ش���ت���ه���دف���ت غ��������ارة اخ�����رى 
حمافظة  يف  ل���داع�������س  م��ع�����ش��ك��را 

الرقة واوقعت فيه ا�شرارا.
ام��ا ال��غ��ارات االخ��رى فقد �شملت 
الزور  دي��ر  ق��رب  اح��داه��ا منطقة 
يف �شرق �شوريا وكان الهدف منها 
عرقلة موارد متويل تنظيم داع�س 
النفط  النتاج  مراكز  تدمري  عرب 

ونقله وتخزينه.
ويف العراق �شنت القوات العراقية 
غ����ارات ع��ل��ى م��واق��ع داع�����س قرب 
بغداد(  �شمال  كلم   200( بيجي 
للنفط  م�شفاة  اك��رب  توجد  حيث 
يف البالد وخم�س غارات حول �شد 

املو�شل اال�شرتاتيجي.
يف غ�����ش��ون ذل���ك ا���ش��ت��ق��دم تنظيم 
املا�شية  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  داع�����س 
والعتاد  بالعديد  تعزيزات جديدة 
ال�شورية  ك����وب����اين  م���دي���ن���ة  اإىل 
ت����رك����ي����ا، حيث  م�����ع  احل������دودي������ة 
�شد  من  االأك���راد  املقاتلون  متكن 

ي���ق���ع يف حي  ال�������ذي  احل����������دودي 
ال�شمالية لعني  باجلهة  اجلمارك 
العرب، وا�شتهدف يف الوقت نف�شه 

اأحياء �شمالية اأخرى.
ي�شعى  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأ������ش�����اف 
ال�شوري  اجل��ان��ب  على  لل�شيطرة 
االإمداد  طريق  لقطع  املعرب  م��ن 
ال�شعب  ح���م���اي���ة  وح���������دات  ع�����ن 
التي  االأخرى  والف�شائل  الكردية 

تقاتل باملدينة.
قذائف  ع�شر  م��ن  اأك���ر  و�شقطت 
الكراج  م��ن��ط��ق��ة  ق����رب  م��دف��ع��ي��ة 
ال���ع���رب اجلراحي  ع���ني  وم�����ش��ف��ى 
عدة  �شقطت  كما  املدينة  �شمايل 

قذائف على املعرب.
وه������ذا ال���ه���ج���وم ع���ل���ى امل���ع���رب هو 
ال��ث��اين خ���الل ���ش��اع��ات ح��ي��ث قال 
م�شوؤول كردي اإن املقاتلني االأكراد 
�شدوا هجوما اأوال على املعرب �شنه 
ال�شرقية  االأح���ي���اء  م��ن  التنظيم 
�شمال  ك��ل��م  ال��ع��رب )160  ل��ع��ني 

�شرقي حلب(.
وك��ان��ت م�����ش��ادر ك��ردي��ة ق��ال��ت اإن 
ان�شحبوا  داع�����س  تنظيم  مقاتلي 
م���ن و����ش���ط امل���دي���ن���ة مب���ا يف ذلك 
املربع االأمني الذي �شيطروا عليه 
قبل اأ�شبوع تقريبا. وقالت امل�شادر 
�شيطرت  ال���وح���دات  اإن  ال��ك��ردي��ة 
اأم�����س واإن ما  على امل��رب��ع االأم��ن��ي 
يف  ال��دول��ة  تنظيم  عليه  ي�شيطر 
املدينة ي��رتاوح حاليا ما بني 15 

و%20 فقط.
واأ�����ش����اف����ت امل�������ش���ادر ن��ف�����ش��ه��ا اأن 
يف  ي��رتاج��ع��ون  التنظيم  مقاتلي 

�شرقي عني العرب.

القوات الأمريكية ت�ضن 25 غارة يف �ضوريا والعراق خالل يومني

داع�س ي�شتقدم تعزيزات لعني العرب بعد تقهقره

•• �صنعاء-وكاالت:

لقى قائد اللجان ال�شعبية امل�شاندة 
للجي�س اليمني مبدينة احلوطة 
اجلنوبية  حل�����ج  حم���اف���ظ���ة  يف 
واثنان  ال�شبيحي  الهبوب  �شالح 
م�شرعهم  ام�����س  م��راف��ق��ي��ه  م���ن 
ب��اع��ت��داء اإره���اب���ي. ون�����ش��ب موقع 
اإىل  اليمنية  ال��دف��اع  ل���وزارة  تابع 
اأن م�شلحني يعتقد  اأمني  م�شدر 
ن�شبوا  القاعدة  تنظيم  اأنهم من 
وابال  واأطلقوا  لل�شبيحي  كمينا 
م��ن ال��ر���ش��ا���س ع��ل��ى ���ش��ي��ارت��ه ما 
مع  ومقتله  اح��رتاق��ه��ا  اإىل  اأدى 

مرافقيه وتفحم جثثهم.
ع����ل����ى ����ش���ع���ي���د اخ�������ر ق����ت����ل 16 
12 من  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  ���ش��خ�����ش��اً، 
احلوثيني و4 من رجال القبائل، 
اال���ش��ت��ب��اك��ات يف مدينة  يف جت��دد 
وقت  يف  اإب،  مدينة  �شمال  ي��رمي 
ان�شحب م�شلحو جماعة احلوثي، 
رداع مبحافظة  ام�س من مدينة 
ال��ب��ي�����ش��اء، و����ش���ط ال���ي���م���ن، بعد 
تنظيم  م������ع  ع���ن���ي���ف���ة  م������ع������ارك 

القاعدة.
وت��ف�����ش��ي��اًل ذك���ر ���ش��ه��ود ع��ي��ان اأن 
ال�شيارة  دم����روا  ال��ق��ب��ائ��ل  رج����ال 

ال�شي�شي  ب���ني  م��ب��اح��ث��ات 
ال��ق��اه��رة يف  وال��ب�����ش��ر 

•• القاهرة-وكاالت:

و���ش��ل ال��رئ��ي�����س ال�������ش���وداين، عمر 
الب�شري، اإىل القاهرة، �شباح ام�س 
ال�شبت، يف زيارة ر�شمية هي االأوىل 
ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  ت���ويل ع��ب��د  م��ن��ذ 

رئا�شة م�شر.
الب�شري  م���ع  ال�����ش��ي�����ش��ي  واج���ت���م���ع 
العالقات  الرئي�شان  بحث  حيث 
والق�شايا  بلديهما،  بني  الثنائية 
بينها  امل�شرتك، من  االهتمام  ذات 
م�شادر  ح�شب  ال��ن��ي��ل،  م��ي��اه  ملف 

خمتلفة.
مطار  يف  مالحية  م�شادر  وقالت 
القاهرة الدويل، اإن الب�شري و�شل 
ال���ق���اه���رة، ظ��ه��ر ام�����س ع��ل��ى منت 
يف  وك��ان  وزراء،   5 برفقته  طائرة 

ا�شتقباله ال�شي�شي.
وزير  ق��ال  �شابقة  ت�شريحات  ويف 

57 قتياًل ح�ضيلة املعارك املتوا�ضلة يف بنغازي

االأمم املتحدة تقرتح 
هدنة اإن�شانية يف غرب ليبيا

•• طرابل�ص-وكاالت:

جنوب  من  ان�شحبت  م�شراتة  كتائب  اأن  الليبي  الوطني  اجلي�س  اأف��اد 
اإليها بعثة  اأم�س مبادرة دعت  طرابل�س ب�شكل كامل، يف وقت بداأت ليلة 
االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا تق�شي بوقف فوري للعمليات الع�شكرية 
يف كل من مناطق ككلة والقلعة غرب ليبيا، لت�شهيل تقدمي امل�شاعدات 

االإن�شانية، على اأن متتد الهدنة ملدة ال تقل عن اأربعة اأيام.
وكانت االأمم املتحدة قد بعثت بر�شائل يف هذا اخل�شو�س اإىل املجال�س 

البلدية يف كل من مدن الزنتان وغريان وككلة.
االإيطالية  احلكومة  ب��دع��م  حتظى  وال��ت��ي  مبادرتها  يف  البعثة  وت��دع��و 
كافة االأطراف املتنازعة يف املنطقة للوقف الفوري للعمليات الع�شكرية 
واإنهاء اأي ح�شار مفرو�س على االأر�س ووقف حتركات العنا�شر والعتاد 

الع�شكري وال�شالح والذخائر.
بالغة يف هجوم  ب��ج��روح  راب���ع  واأ���ش��ي��ب  اأ�شخا�س  ث��الث��ة  ق��د قتل  وك���ان 
انتحاري ا�شتهدف حاجزاً اأمنياً يقيمه �شبان م�شلحون موالون للجي�س 
و�شط  يف  ب��وه��دمي��ة  منطقة  يف  ح��ف��رت  خليفة  ال�����ش��اب��ق  ال���ل���واء  وق����وات 

بنغازي.
وقال �شهود عيان اإن النقطة االأمنية ا�شتهدفتها عملية انتحارية ب�شيارة 
مفخخة، فيما قال م�شوؤول يف مركز بنغازي الطبي اإن اأربع جثث بينها 

اأ�شالء االنتحاري و�شلت اإىل املركز.
وياأتي هذا الهجوم بعد �شاعات من تقدم حققه اجلي�س الليبي يف بنغازي 

واأنحاء قريبة من طرابل�س.
ليبيا يف معارك عنيفة  ب�شرق  بنغازي  االق��ل يف  23 �شخ�شا على  وقتل 
وهجمات، احدها انتحاري، لرتتفع بذلك ح�شيلة الهجوم الذي ي�شنه 
منذ االربعاء اللواء املتقاعد خليفة حفرت على امليلي�شيات يف املدينة اىل 

57 قتيال على االقل.

حوثياً   12 ي�شتقلها  ك���ان  ال��ت��ي 
بقذيفة اآر بي جي يف اإب. ون�شب 
لقافلة  كميناً  قبليون  م�شلحون 
تابعة جلماعة  تعزيزات ع�شكرية 
منطقة  يف  ال�شبت  ليل  احل��وث��ي 
ي�����رمي و����ش���ط ال���ي���م���ن، وه�����ي يف 
مدينة  اإىل  ذم����ار  م���ن  ط��ري��ق��ه��ا 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  ومنعوها  اإب، 

وجهتها.
واأف���������������ادت م�����������ش�����ادر ط����ب����ي����ة يف 
على  ت��ق��ع  ال��ت��ي  ي���رمي  م�شت�شفى 
تقريباً  ك���ي���ل���وم���رتاً   60 ب���ع���د 
اأن اثنني من م�شلحي  اإب،  �شمال 

اال�شتباكات  يف  ق��ت��ال  ال��ق��ب��ائ��ل 
القافلة  م�شلحي  م��ع  دارت  التي 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة احل��وث��ي��ة، ك��م��ا قتل 
ع��دد م��ن احل��وث��ي��ني، م��ن بينهم 
جعفر  اأب�������و  امل�����ي�����داين  ال����ق����ائ����د 
اأحد  اإىل  نقلوا  املرافقني،  واأح��د 

م�شت�شفيات مدينة ذمار.
رجال  اأن  حملية  م�شار  واأك����دت 
و�شول  منع  من  متكنوا  القبائل 
يف  احل���وث���ي���ني  اإىل  ال���ت���ع���زي���زات 
يتوجب  وال����ذي����ن  اإب،  م���دي���ن���ة 
اتفاق  مبوجب  مغادرتها  عليهم 
مت التو�شل اإليه برعاية حمافظ 

مو�شى،  م��ع��ت��ز  ال�������ش���وداين  ال�����ري 
الب�شري  ال��رئ��ي�����س  ي��راف��ق  وال����ذي 
ن��ح��ن معنيون   : ال���زي���ارة،  خ���الل 
خ����الل ه����ذه ال����زي����ارة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ما 
جرى االتفاق عليه يف االتفاقيات 
ال�شابقة واإعطاءها زخما م�شتحقا 
التاريخية  ال��رواب��ط  م��ع  يتنا�شب 

وطبيعة العالقة بني البلدين.
وو�����ش����ف ال�����وزي�����ر ال���ع���الق���ة بني 

والتي  االإي���ج���اب���ي���ة،  ب����  ال��ب��ل��دي��ن 
ودفعا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اإرادة  ت��ت��ط��ل��ب 
����ش���ي���ا����ش���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق م����زي����د من 

التعاون بني البلدين.
مبجل�س  م��ط��ل��ع  م�������ش���در  وق������ال 
اإن هناك لقاءات  الوزراء امل�شري، 
ونظرائهم  امل�شريني  ال��وزراء  بني 
الزيارة  ه���ذه  ال�����ش��ودان��ي��ني خ���الل 
لبحث �شبل التعاون يف كل جمال.

املتطرف،  للتنظيم  جديد  هجوم 
االئتالف  ط��ائ��رات  وا�شلت  فيما 
ال���دويل ق�شف م��واق��ع��ه، يف حني 
اأم�س  االإره���اب���ي  التنظيم  ق�شف 
ال�شبت حميط معرب مر�شد بينار 
ال�����ش��وري��ة الرتكية  ع��ل��ى احل����دود 
مبدينة عني العرب ، �شمن هجوم 
ي�شتهدف ا�شتعادة مناطق ان�شحب 

منها.
ال�شوري حلقوق  املر�شد  وبح�شب 
ا���ش��ت��ق��دم تنظيم  ف��ق��د  االن�������ش���ان، 
داع�س تعزيزات ع�شكرية باملقاتلني 
وال�شالح والعتاد من املناطق التي 
ري���ف���ي حلب  ع��ل��ي��ه��ا يف  ي�����ش��ي��ط��ر 

والرقة اإىل كوباين.

وياأتي ذلك و�شط ا�شتمرار املعارك 
ال�شارية يف انحاء عدة من املدينة 
ال�شاد�س  يف  التنظيم  دخلها  التي 
من ت�شرين االول اكتوبر، ومتكن 
من ال�شيطرة على م�شاحة �شا�شعة 
مقاتلو  ي�شتعيد  اأن  ق��ب��ل  م��ن��ه��ا، 
الكردية  ال�شعب  حماية  وح���دات 
يف  متيزهم  نتيجة  امل��واق��ع  بع�س 

حرب ال�شوارع، بح�شب خرباء.
املحلي  ال���ك���ردي  امل�������ش���وؤول  واأك�����د 
امل����وج����ود حاليا  ن��ع�����ش��ان  ادري���������س 
ليال  ���ش��ن  التنظيم  اأن  ت��رك��ي��ا  يف 
كوباين  �شرق  م��ن  عنيفا  هجوما 
اإال اأن وحدات حماية ال�شعب ردت 

بقوة و�شدته.

واأو���ش��ح امل��ر���ش��د ال�����ش��وري �شباح 
ليال  ن��ف��ذ  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ال�����ش��ب��ت 
َعَرَبان  ك���ايَن  حم��ور  م��ن  هجوماً 
)ال�شرق(  ال�����ش��ن��اع��ة  ج��ه��ة  وم���ن 
ع��ل��ى مواقع  ال��ت��ف��اف  وحم���اول���ة 
يف  تقع  ال�شعب  حماية  ل��وح��دات 
ال�����ش��م��ال، ف��ل��ق��ي م���ا ال ي��ق��ل عن 
م�شرعهم  مقاتليه  من  ثمانية” 
ال�شعب  حماية  لوحدات  كمني  يف 
غرب  الواقع  البلدية  مبنى  ق��رب 
امل��رب��ع االأم���ن���ي )���ش��م��ال( ومتكن 
املقاتلون االأكراد بعد الكمني من 

ا�شتعادة مركز لهم يف املنطقة.
ق�����ش��ف تنظيم  ذل����ك،  يف غ�����ش��ون 
بينار  مر�شد  معرب  بكثافة  داع�س 

م�ضرع قائد اللجان ال�ضعبية بكمني للقاعدة يف حمافظة حلج 

جتدد معارك اإب واحلوثيون ين�شحبون من رداع

األحد -  19  أكتوبر  2014 م -  25  ذي احلجة  1435  العدد  11234    
Sunday  19  October   2014  -  Issue No   11234

املرحلة  امتحانات  تطور  الرتبية 
الثانوية وفق م�شارات اإلغاء الت�شعيب

 •• دبي- الفجر
ال����رتب����ي����ة  وزارة  ك�������ش���ف���ت 
و�شع  ب�شدد  اإن��ه��ا  والتعليم، 
على  ال���ن���ه���ائ���ي���ة  اخل�����ط�����وط 
لنظام  ال���درا����ش���ي���ة  اخل���ط���ة 
�شيتم  ال��ذي  الت�شعيب،  اإل��غ��اء 
تخ�ش�شي  اإل����غ����اء  مب���وج���ب���ه 
لطلبة  واالدب�����������ي،  ال���ع���ل���م���ي 
الثانوية.  )التفا�شيل �س9(

الربملان العراقي يوافق على 
وزيري الداخلية والدفاع

•• بغداد-وكاالت:

الداخلية  وزي��ر  من�شب  مر�شحي  على  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  واف��ق 
احلكومة  ت�شكيل  منذ  �شاغرين  ك��ان��ا  ال��ل��ذي��ن  ال��دف��اع  وزي���ر  ومن�شب 
العراقية االأخرية. وقال م�شدر ر�شمي مطلع من داخل جمل�س النواب 
اإن مر�شح التحالف الوطني ملن�شب وزير الداخلية حممد �شامل الغبان 
قد ح�شل على 197 �شوتا، فيما ح�شل مر�شح ائتالف القوى الوطنية 
ملن�شب وزير الدفاع خالد العبيدي على 173 �شوتا، االأمر الذي يعني 
املن�شبني  لتويل  توؤهلهما  التي  اال���ش��وات  ن�شبة  على  النائبني  ح�شول 
االأمنيني. وُيذكر اأن الغبان ينتمي اإىل الطائفة ال�شيعية يف حني ينتمي 

العبيدي اإىل الطائفة ال�شنية.
كما �شوت جمل�س النواب على مر�شحي التحالف الكرد�شتاين هو�شيار 
رئي�س  نائب  ملن�شب  �شاوي�س  ن��وري  وروز  املالية  وزارة  ملن�شب  زي��ب��اري 

الوزراء وفرياد راوندوزي وزيرا للثقافة.

ل��ب��ن��ان ي��غ��ل��ق ال��ب��اب اأم���ام 
�شوري  ن���ازح  اأي  ا�شتقبال 

•• بريوت-اأ ف ب:

االجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزي��ر  �شرح 
لبنان مل  ان  ال�شبت  دربا�س  ر�شيد 
يعد ي�شتقبل ر�شميا اي نازح �شوري 
با�شتثناء احلاالت االن�شانية ب�شبب 
عدم قدرته على ا�شتقبال مزيد من 
النازحني. ونقلت �شحيفة االخبار 
عن الوزير قوله ان لبنان مل يعد 
�شوري.  ن���ازح  اأي  ر�شمياً  ي�شتقبل 
ا�شتثناءات،  هناك  ان  ق��ال  ان��ه  اال 
هناك  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  واو�����ش����ح 
)النازح(  له  ي�شمح  اإن�شاين  �شبب 
بالدخول، وهذا االمر تبّته وزارتا 

الداخلية وال�شوؤون االجتماعية.
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اأخبـار الإمـارات

�شندوق الزكاة يطلق حملة اإعالمية للتعريف بخدماته عرب تطبيقات الهواتف الذكية
•• اأبوظبي-وام: 

الهواتف  بتطبيقات  اخلا�شة  االإعالمية  احلملة  الزكاة  �شندوق  اأطلق 
الهواتف  تطبيقات  ع��رب  يقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  للتعريف  ال��ذك��ي��ة 
التحول  نحو  االإم���ارات  دول��ة  توجه حكومة  وذل��ك متا�شيا مع  الذكية 

للخدمات احلكومية الذكية.
اإن  الزكاة  ع��ام �شندوق  اأم��ني  املهريي  بن عقيدة  �شعادة عبداهلل  وق��ال 
اىل  تهدف  زكوية  حكومية  لهيئة  تطبيق  هو  ال��زك��اة  �شندوق  تطبيق 
املهم يف  ودوروه��ا  الزكاة  فاعلية  وتر�شيخ مفهوم  بالزكاة  الوعي  زي��ادة 
هذه  اإح��ي��اء  على  وتعمل  واملجتمع  ال��ف��رد  �شعيد  على  التنمية  جم��ال 

املحتاجة  املجتمع  �شرائح  منها  لت�شتفيد  وممار�شة  تطبيقا  الفري�شة 
"م�شارف  ت�شمى  التي  ال�شرعية  مل�شارفها  وفقا  وذل��ك  اختالفها  على 

الزكاة".
التوا�شل  ���ش��ت��ك��ون ع��رب و���ش��ائ��ل االإع�����الم وم���واق���ع  اأن احل��م��ل��ة  وذك����ر 
االجتماعي ومن خالل املوقع االلكرتوين ل�شندوق الزكاة و�شتت�شمن 

�شرحا للخدمات وكيفية ا�شتخدام التطبيقات.
ولفت املهريي اإىل اأن تطبيق �شندوق الزكاة يقدم خدماته عرب الهواتف 
الذكية العاملة باأنظمة الت�شغيل االأندرويد االأي اأو ا�س والبالك بريي 
واأ�شار اإىل اأنه ميكن حتميل هذه التطبيقات جمانا عرب متاجر البيع 
الرئي�شية للهواتف واالأجهزة اللوحية العاملة بنظام الت�شغيل اأندرويد 

اإ�شافة  اآب��ل  �شركة  م��ن  اأ���س  اأو  اآي  الت�شغيل  ون��ظ��ام  جوجل  �شركة  م��ن 
باإمكان اجلمهور حتميل  اأ���س حيث  اأو  الت�شغيل بالك بريي  اإىل نظام 
نظامي  على  الذكية  هواتفهم  على  الزكاة  ب�شندوق  اخلا�س  التطبيق 

االندرويد والبالك بريي من خالل اأنظمة االأندرويد.
الزكاة  م��ع��رف��ة  "امل�شتفتون"  ب��اق��ة  يف  للمتعاملني  التطبيق  وي��ت��ي��ح 
واأحكامها وفتاوى الزكاة "كيفية ار�شال فتوى وقراءة الفتاوى االأكر 
�شيوعا والبحث عن فتاوى �شبق الرد عليها" اإىل جانب ح�شاب الزكاة 
" مال وذه��ب وف�شة وانعام وم�شتغالت وزروع  �شواء زك��اة االأف��راد من 

وثمار ومهن حرة" اأو وزكاة ال�شركات واالأ�شهم.
ومت��ك��ن ب��اق��ة امل��زك��ون املتعامل م��ن دف��ع زك��ات��ه م��ن خ��الل خ��دم��ة دفع 

الزكاة عن طريق الر�شائل الن�شية وخدمة زكاة فون وال�شرافات االآلية 
لل�شندوق  احل�شور  طريق  عن  املبا�شر  والدفع  الين  اأون  الزكاة  ودفع 
امل��زك��ني كما  ال��دف��ع لكبار  البنوك وخ��دم��ة  البنكي وخ��دم��ات  واالي���داع 
ميكن للمتعامل اأن يدفع زكاته عن طريق الربط مع نظام ال� الر�شائل 

الن�شية الق�شرية اأو الدفع بالبطاقة االئتمانية.
وتت�شمن باقة " م�شتحقو الزكاة طلبات الزكاة والتعريف بطرق طلب 
ملن  و�شهادة  ملف  حالة  ومتابعة  اال�شرتحام  طلب  اإىل  اإ�شافة  ال��زك��اة 
الزكاة  بطلب  اخلا�شة  االلكرتونية  اال�شتمارة  وحتميل  االأم���ر  يهمه 
حده  على  م�شروع  لكل  املطلوبة  وامل�شتندات  الزكاة  �شرف  م�شاريع  و 

واإمكانية ار�شال طلب حلجز موعد لتقدمي طلب الزكاة. 

اللجنة العليا املنظمة ملعر�س وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�س ت�شع اللم�شات االأخرة الإنطالقه بن�شخته للعام 2015
•• اأبوظبي-وام: 

اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر  ملعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  و�شعت 
االفتتاح  بفعاليات  اخلا�شة  بالتح�شريات  املتعلقة  االأخ���رية  اللم�شات 
حتت  يقام  ال��ذي   2015 اآيدك�س  معر�س  من  املقبلة  للن�شخة  الر�شمي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة 
حفظه اهلل وباهتمام من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومبتابعة 
م�شتمرة من قبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة خالل الفرتة من 22 

اإىل 26 فرباير 2015 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة �شمن �شل�شلة االجتماعات 
التح�شريية الدورية يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك وتراأ�شه 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  الكتبي  الدكتور عبيد  الركن  اللواء  معايل 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
مبتكرة  اأف��ك��ارا  يتطلب  ال�شخم  احل��دث  ه��ذا  تنظيم  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
يكون لها تاأثريها االإيجابي واملبا�شر يف اخلروج بحدث عاملي يف �شناعة 
الذي  احل��دث  مل�شتوى  ترتقي  خ��دم��ات  تقدمي  وج��وب  اإىل  ال��دف��اع الفتا 
يح�شره كبار ال�شخ�شيات وخرباء �شناعة الدفاع و�شناع القرار من وزراء 
اأنحاء العامل وي�شتقطب كربى ال�شركات  اأرك��ان من جميع  دفاع وروؤ�شاء 
واملوؤ�ش�شات املعنية بهذه ال�شناعة على م�شتوى العامل خا�شة اأن اآيدك�س 
ر�شخ لدى العار�شني وال��زوار على حد �شواء ريادته االأمر الذي يتطلب 
منا يف كل دورة و�شع ت�شورات وروؤى جديدة تبهر العامل وحتقق النجاح 

املن�شود.
من جهته قال �شالح املرزوقي الرئي�س التنفيذي ملعر�س وموؤمتر الدفاع 
الدويل اآيدك�س: اإن الدورة املقبلة من اآيدك�س تعد اإحدى اأكر الدورات 
اأنظمة  ملعر�س  االأوىل  الن�شخة  حتت�شن  كونها  املعر�س  تاريخ  يف  متيزا 
الدفاع غري املاأهولة يومك�س الذي ي�شلط ال�شوء على اأحدث ما تو�شلت 

املنتدب ل�شركة  للمعر�س وبح�شور �شعادة علي �شعيد بن حرمل الع�شو 
التنفيذي  الرئي�س  املرزوقي  و�شالح  اأدنيك  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي 
ال��دوائ��ر احلكومية  اآي��دك�����س وممثلي  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  ملعر�س 
و  الداخلية  ووزارة  امل�شلحة  للقوات  العامة  والقيادة  واملحلية  االحتادية 

وممثل وزارة الدفاع لدولة االمارات العربية املتحدة.
وناق�س االجتماع التح�شريات اخلا�شة بتنظيم الدورة املقبلة من معر�س 
وم��وؤمت��ر ال��دف��اع ال���دويل اآي��دك�����س وم��ع��ر���س ال��دف��اع ال��ب��ح��ري نافدك�س 
االأوىل  للمرة  يعقد  الذي  املاأهولة يومك�س  الدفاع غري  اأنظمة  ومعر�س 

�شمن فعاليات املعر�س.
و�شدد معايل رئي�س اللجنة خالل االجتماع على �شرورة توحيد اجلهود 
بحدث  للخروج  واح��د  كفريق  والعمل  املعنية  االأط���راف  جميع  قبل  من 
ال�شناعات  املتحدة يف جمال  العربية  االإم��ارات  ري��ادة دول��ة  م�شرف يعزز 
تكاتف  ���ش��رورة  اإىل  ونبه  وال���دويل  االإقليمي  امل�شتويني  على  الدفاعية 
ومكانة  ب�شمعة  يليق  ودقة  وتعاون  بتميز  للعمل  الفرعية  اللجان  جميع 

اأن  دائما على  العامل.. ونحن نحر�س  الدفاع على م�شتوى  اإليه �شناعة 
ا�شتقطاب  عرب  وذل��ك  ال�شناعة  م�شتجدات  الآخ��ر  مواكبا  املعر�س  يكون 

املوؤ�ش�شات الرائدة عامليا يف تقنيات الدفاع الربي والبحري واجلوي.
مع  بالتعاون  اأدنيك  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  املعر�س  وينظم 
وخرباء  ال�شخ�شيات  كبار  وي�شتقطب  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 
اأرك��ان من جميع  دف��اع وروؤ���ش��اء  القرار من وزراء  الدفاع و�شناع  �شناعة 
اأنحاء العامل. وت�شهد الدورة املقبلة من املعر�س تو�شيع م�شاحات العر�س 
الأجنحة الدول امل�شاركة باالإ�شافة اإىل تخ�شي�س منطقة لالأنظمة امل�شرية 
بهدف مواكبة تطور ال�شناعات الدفاعية والنمو امل�شتمر يف عدد الزوار 
والعار�شني وامل�شاركني يف املعر�س اإذ يتوقع اأن متثل الدورة اجلديدة من 
اآيدك�س امتدادا للنجاحات واالإجن��ازات البارزة للمعر�س خالل م�شريته 

التي ا�شتمرت الأكر من 20 عاما.
�شركة   1112 املا�شية  ال���دورة  ا�شتقطبا  ق��د  ونافدك�س  اآي��دك�����س  وك���ان 

عار�شة واأكر من 80 األف زائر من خمتلف دول العامل.

الداخلية توفر خدمة بحث احلالة 
اجلنائية عرب تطبيقاتها الذكية

•• اأبوظبي-وام:

وفرت وزارة الداخلية خدمة بحث احلالة اجلنائية   )�شهادة ح�شن ال�شرية 
وال�شلوك( �شمن حزمة خدماتها الذكية والتي من �شاأنها اخت�شار الوقت 
واجلهد على جميع �شرائح املجتمع. واأ�شبح باالإمكان احل�شول على تلك 
دون  اأي مكان  ومن  وقت  اأي  الذكية يف  الهواتف  تطبيقات  اخلدمات عرب 
بذلك  �شرح  اخلا�شة.  للحاالت  اال  اخلدمة  مراكز  مراجعة  اإىل  احلاجة 
رئي�س  املركزية  العمليات  عام  مدير  الري�شي  نا�شر  اأحمد  الدكتور  اللواء 
اأطلقت عددا  ال��وزارة  اإن  االإلكرتوين والذكي وقال  العليا للتحول  اللجنة 
يف  كبري  وب�شكل  �شت�شهم  وال��ت��ي  ال��ه��وات��ف  تطبيقات  على  اخل��دم��ات  م��ن 
خدمة  بينها  من  واملقيمني  املواطنني  من  املراجعني  على  العبء  تخفيف 
التاأ�شريات  واإ���ش��دار  املواطنني  ج���وازات  وجت��دي��د  اجلنائية  احل��ال��ة  بحث 
الق�شرية 60 يوما و 90 يوما اإ�شافة اإىل خدمة تاأ�شريات العمالة املنزلية 
وحجز  املخالفات  ودف��ع  املركبات  جتديد  مثل  مرورية  وخدمات  امل�شاعدة 
يف  العمل  قطاعات  جميع  ت�شمل  خدمة   30 يقارب  ومب��ا  االأرق���ام  لوحات 
ال�شرطة وقطاع  امل��دين وقطاع  امل��رور والرتخي�س وال��دف��اع  ال���وزارة وه��ي 
الهجرة واجلن�شية. واأ�شاف " اأننا نعمل جميعا يف وزارة الداخلية على اإعادة 
هند�شة االإجراءات ب�شورة مب�شطة وذكية تخدم جميع �شرائح املجتمع وفق 
الهوية  بطاقة  ا�شتخدام  عرب  اآمن  وب�شكل  ال�شرطية  القيادة  ا�شرتاتيجية 
مركز  ي��ت��وف��ر  امل�����ش��اع��دة  ط��ل��ب  ح���ال  ويف  تعقيد  دون  ب�شيطة  وب��خ��ط��وات 
ات�شال يعمل على ا�شتقبال جميع اال�شتف�شارات على الرقم 8005000 
بريد  و  االإل���ك���رتوين  ال��ربي��د  ع��رب  ال�شاعة  م���دار  على  يعمل  فني  وف��ري��ق 
الوزارةعلى  تعمل  التي  اأناخلدمات  اإىل  ..م�شريا  االلكرتونية  اخلدمات 
ام��ارات الدولة وجميع مراكز اخلدمة. من جانبه  تقدميها ت�شمل جميع 
ال��ن��ظ��م رئي�س  ت��ط��وي��ر  ال��ك��ن��دي رئ��ي�����س ق�شم  ي��ع��ق��وب  ب��رك��ات  ق���ال العقيد 
اإنالوزارة مقبلة على تغيري جذري يف  التنفيذية فيوزارةالداخلية  اللجنة 
تب�شيط  اأن  مو�شحا   .. الذكية  واخل��دم��ات  االإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي 
الوزارةتقدم  كون  عديدة  حتديات  يواجهان  هند�شتها  واإع��ادة  االإج���راءات 
العمل  واأن  املجتمع  �شرائح  خمتلف  تخ�س  ومعلوماتية  اأمنية  خ��دم��ات 
لتتواءم ومتطلبات  قائم حاليا على تطوير كافة منافذ تقدمي اخلدمات 
البلوكي مدير  دروي�س  اأول حممد  امل��الزم  وفنياذكر  االحتادية.  احلكومة 
الذكية  الهواتف  لتطبيقات  الفني  الفريق  رئي�س  والتطوير  التحليل  فرع 
فيوزارةالداخلية اأن الوزارةوفرت جميع املمكنات التقنية الالزمة لتوفري 
اخلدمات االإلكرتونية وحمايتها و تطويرها بحيث ي�شتطيع اأفراد اجلمهور 

اال�شتفادة منها وباللغتني العربية واالإجنليزية.

مب�ادرة زاي�د ال�عطاء تخت�ار �ش�خ�شيتني جمتمعيتني 
ك�شفراء للعمل االإن�شاين

فوز فيلم اأبوظبي .. العا�شمة 
باإحدى جوائز مهرجان جائزة 

كان املوؤ�ش�شية لالإعالم والتلفاز 
•• اأبوظبي-وام:

فاز فيلم اأبوظبي .. العا�شمة الذي 
احلكومي  االت�شال  مكتب  انتجه 
للمجل�س  العامة  لالأمانة  التابع 
باإحدى  اأبوظبي  الإمارة  التنفيذي 
ج�����وائ�����ز م����ه����رج����ان ج�����ائ�����زة ك���ان 
وذلك  والتلفاز  املوؤ�ش�شية لالإعالم 
املهرجان  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  يف 
الذي نظم مطلع ال�شهر اجلاري يف 
مدينة كان الفرن�شية. يقدم الفيلم 
القطاعات  تغطي  م��وح��دة  ر�شالة 
نظرة  ويطرح  املختلفة  احلكومية 
متفائلة مل�شتقبل االإمارة عرب ر�شم 
للمقيمني  ايجابية  ذهنية  ���ش��ورة 
الفيلم  وي�����ش��ت��ع��ر���س   .. وال�������زوار 
اإمارة  يف  الرئي�شة  العمل  قطاعات 
املتحققة  املنجزات  واأه��م  اأبوظبي 
العمل  اجل��اري  الكربى  وامل�شاريع 
الفيلم  وي��ح��اك��ي  اإجن����ازه����ا.  ع��ل��ى 
دقيقة   12 م���دت���ه  ت��ب��ل��غ  ال������ذي 
االجن������ازات امل��ت��ح��ق��ق��ة يف االإم�����ارة 
وي���ب���داأ ب��و���ش��ف اأح����د ك��ب��ار ال�شن 
و�شعوبة  ق���دمي���ا  احل���ي���اة  ل��ن��م��ط 
الذي  واحل��ل��م  متطلباتها  ت��وف��ري 
والذي  لتحقيقه  يتطلعون  ك��ان��وا 
اأ�شبح واقعا اليوم ثم ياأخذ الفيلم 
خمتلفة  يف  م�شاهد  نحو  امل�شاهد 
ال���ع���م���ل يف االإم���������ارة  ل���ق���ط���اع���ات 
م�شوؤولني  مع  مقابالت  مت�شمنة 
احلكومي  القطاع  من  وموظفني 
ي�����ربز حجم  ع���م���ل  واخل�����ا������س يف 
االجن��از املتحقق يف اإم��ارة اأبوظبي 
تطلعات  لتحقيق  اجل���اد  وال�شعي 

قيادتها واآمال �شكانها. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت م��ب��ادرة زاي���د ال��ع��ط��اء عن 
جمتمعيتني  �شخ�شيتني  اختيار 
ك���������ش����ف����راء ل���ل���ع���م���ل االن���������ش����اين 
وذل���������ك ب����ع����د اع����ت����م����اده����م����ا من 
جم���ل�������س االم�����ن�����اء ل���ال����ش���ه���ام يف 
االن�شانية  اخل����دم����ة  م�������ش���اري���ع 
والعاملي  املحلي  ال�شعيدين  على 
ال�شرتعاء  وث��ي��ق  ب�شكل  وال��ع��م��ل 
اول����وي����ات  جم���م���ل  اإىل  االن���ت���ب���اه 
ال��ت��ي توؤثر  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ة 
وهما  وعافيتهم  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  يف 
ال�شيخة موزة بنت را�شد النعيمي 
عجمان  يف  االب���اء  جمل�س  رئي�س 
عثمان  رمي  ال���دك���ت���ورة  و����ش���ع���ادة 
للم�شت�شفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة 

براجمها  يف  الفعالة  للم�شاهمة 
اميانا  وع��امل��ي��ا  حمليا  االن�����ش��ان��ي��ة 
الفعالة  امل�����ش��ارك��ة  ب��اه��م��ي��ة  منها 
املبادرات  يف  واملوؤ�ش�شات  ل��الف��راد 
اأبناء  اأن  واأو���ش��ح��ت   . االن�شانية 
العمل  ق��ي��م  ا�شتلهموا  االم�����ارات 
االإن�������ش���اين م���ن ح���ك���ام االإم������ارات 
اأن  يف  ج���اه���زي���ت���ه���م  م����وؤك����دي����ن 
بتقدمي  الظن  عند ح�شن  يكونوا 
ال�شمري  وح��ث  مل�شتحقيه  ال��ع��ون 
م�شاعدة  على  ال��ع��امل��ي  االإن�����ش��اين 
بقاع  امل���ر����س يف ج��م��ي��ع  ���ش��ح��اي��ا 
االأب  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت   . ال���ع���امل 
امل��وؤ���ش�����س ال�شيخ  ال��ب��اين وال��ق��ائ��د 
 " اآل ن��ه��ي��ان  ب���ن ���ش��ل��ط��ان  زاي�����د 
طيب اهلل ثراه " اآمن بعطاء هذه 
االأر��������س اخل�����ش��ب��ة وم���ع���دن هذا 

ال�شعودي االملاين . وقال الدكتور 
عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي 
اختيار  اإن  ال��ع��ط��اء  زاي����د  مل���ب���ادرة 
ك�شفراء  جمتمعيتني  �شخ�شيتني 
ياأتي  االن�����ش��اين  للعمل  االم����ارات 
يف اإطارجهود مبادرة زايد العطاء 
التطوعي  العمل  ثقافة  ن�شر  يف 
واالإن�شاين من خالل ال�شراكة مع 
واملوؤ�ش�شات  التطوعي  العمل  رواد 
املجتمعية  اخل���دم���ة  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
را�شد  ب��ن��ت  ع���زة  ال�شيخة  وق��ال��ت 
االباء يف  النعيمي مديرة جمل�س 
العطاء  زاي���د  م��ب��ادرة  ان  عجمان 
هي منوذج مميز للعمل االن�شاين 
املغفور  دع���ائ���م���ه  ار�����ش����ى  ال������ذي 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
ن��ه��ي��ان م��وؤك��دة ا���ش��ت��ع��داده��ا التام 

وانتمائه  ووالئ��ه  االأ�شيل  ال�شعب 
لالإمارات احلبيبة ولذلك واظب 
االإن�شاين  العمل  قيم  غر�س  على 
يف ن��ف��و���س اأب���ن���اء االإم��������ارات ومل 
ي��ق��ف رح���م���ه اهلل ع��ن��د ذل����ك بل 
علمنا نحن اأبناء �شعبه الويف كيف 
نحرتم االإن�شان ونقدره ون�شاعده 
من منطق االأخ��وة والنخوة حتى 
االإن�شاين  ال�����ش��ل��وك  ه���ذا  اأ���ش��ب��ح 
ال����رف����ي����ع ج��������زءا م�����ن م���وروث���ن���ا 
وال��ذي الزلنا  اليومي  االأخ��الق��ي 
الأننا  عليه  ونحافظ  ب��ه  نتم�شك 
زايد  يحبه  كان  ما  اأن هذا  نوؤمن 
ب��اأن ه��ذا ما يريده  اأي�شا  ون��وؤم��ن 
منا �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
قبلنا  ورث  " الذي  اهلل  " حفظه 
التي  وال��ق��ي��م  امل��ع��اين  ك��ل  جميعا 
زايد  ال�شيخ  نفو�شنا  يف  اأر���ش��اه��ا 
قالت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن   . اهلل  رح��م��ه 
عثمان  رمي  ال����دك����ت����ورة  ����ش���ع���ادة 
للم�شت�شفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة 
اأن االم����ارات  ال�����ش��ع��ودي االمل����اين 
االن�شاين  العمل  �شباقة يف جمال 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا  م���وؤك���دة 
الفعالة يف املهام االن�شانية ملبادرة 
ا�شتطاعت  وال��ت��ي  ال��ع��ط��اء  زاي����د 
2002 ان  ان��ط��الق��ه��ا ع���ام  م��ن��ذ 
للعمل  م��ب��ت��ك��را  من���وذج���ا  ت���ق���دم 
االن�������ش���اين ال��ع��امل��ي ومت��ك��ن��ت من 
االن�شانية  ب��ر���ش��ال��ت��ه��ا  ت�����ش��ل  ان 
واأ�شارت   . الب�شر  م��ن  للماليني 

للعمل  ك�شفرية  اختيارها  اأن  اإىل 
من  ملزيد  تكليفا  ي��اأت��ي  االن�شاين 
لزيادة  امل�شتمر  وال��ع��م��ل  ال��ع��ط��اء 
الق�شاية  ب��اه��م  املجتمعات  وع��ي 
ال�شحية وامل�شكالت واف�شل �شبل 
. م��ن ناحيتها  ال��وق��اي��ة وال��ع��الج 
قالت �شعادة موزة العتيبة ع�شوة 
جمل�س امناء مبادرة زايد العطاء 
ال��ع��ط��اء اطلقت  ان م��ب��ادرة زاي���د 
االن�شاين  العمل  �شفراء  برنامج 
اجتماعية  ���ش��خ�����ش��ي��ات  الخ��ت��ي��ار 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن ت���رك���ي���ز اأن���ظ���ار 
املر�شى  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ال��ع��امل 
وامل�شنني  االط����ف����ال  وب���االخ�������س 
بلدانهم  داخ����ل  ذل���ك  ك���ان  ����ش���واء 
ميدانية  م�����ش��روع��ات  ب���زي���ارة  اأو 
وب��رام��ج م��واج��ه��ة االم���را����س فى 
ر�شائل  اخل��ارج من خالل تقدمي 
مبا�شرة الإحداث التغيري املطلوب 
با�شتخدام مواهبهم و�شهرتهم فى 
العمل امليداين او جمع التربعات 
ق�شيتهم  عن  وال��دف��اع  لالأطفال 
العطاء  زايد  ر�شالة مبادرة  ودعم 
التى تهدف ل�شمان حق كل طفل 
وم�شن فى ال�شحة يف خمتلف دول 
املرحلة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  ال��ع��امل. 
ا�شتقطاب  على  �شرتكز  ال��ق��ادم��ة 
مزيد من ال�شفراء لتمكنيهم من 
وعامليا  حمليا  االن�����ش��اين  ال��ع��م��ل 
االن�شانية  العطاء  حملة  اط��ار  يف 
العاملية لعالج مليون طفل وم�شن 

وحتت �شعار احلق يف احلياة.

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19    العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19    



اخلميس -   11   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11204
Thursday  11  September   2014  -  Issue No   11204

03

اأخبار الإمارات

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
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 الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
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

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

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

ال�ضارقة
�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�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي تطلق تطبيقا ذكيا للتوا�شل مع جميع اأفراد املجتمع  الوطنية للخدمة  الثانية  الدفعة  لت�شجيل  موعد  اآخر   .. املقبل  نوفمرب   6
•• اأبوظبي- وام:

تطبيقها  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزارة  اأطلقت 
ن�شاطاتها  على  التعرف  م��ن  املجتمع  اأف���راد  جميع  لتمكني  ال��ذك��ي 
واإ���ش��دارات��ه��ا وك���ل ج��دي��د ت��ط��رح��ه ال�����وزارة . وت��اأت��ي ه���ذه اخلطوة 
متا�شيا مع توجهات دولة االإمارات العربية املتحدة يف التحول نحو 
بتعزيز  اال�شرتاتيجية  ال���وزارة  الأه��داف  وحتقيقا  الذكية  احلكومة 
�شعادة  واأو���ش��ح  ال�شيا�شي.  الوعي  ون�شر  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة 
الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  وك��ي��ل  ل��وت��اه  ه���الل  ط���ارق 
اأن هذا التطبيق اجلديد ياأتي جت�شيدا عمليا لتوجيهات  االحت��ادي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ب�شرورة اال�شتفادة من  رئي�س جمل�س 

ما توفره التقنيات احلديثة من قدرات واإمكانيات لتعزيز التوا�شل 
ت�شل  التي  الذكية  احلكومة  ثقافة  ون�شر  املجتمع  اأف��راد  جميع  مع 
اإىل اجلمهور يف كل مكان وعلى مدار ال�شاعة وذلك عرب التطبيقات 
الذكية على الهواتف املحمولة والذكية وغريها من و�شائل التوا�شل 
احلديثة. واأ�شار لوتاه اإىل اأن وجود مثل هذا التطبيق على الهواتف 
امل�شاركة  ثقافة  تعزيز  فر�س  م��ن  ج��دي��دة  فر�شة  ي�شكل  املحمولة 
املهام  من  يعتربان  والذين  املجتمع  يف  ال�شيا�شي  والوعي  ال�شيا�شية 
وعرب  التطبيق  اأن  اإىل  الفتا   .. ل��ل��وزارة  والرئي�شية  اال�شرتاتيجية 
ما يحتويه من ت�شنيفات خا�شة يتيح كذلك الفر�شة اأمام اجلميع 
ت�شكل  وال��ت��ي  ب��ال��وزارة  االأخ��ب��ار واالإ����ش���دارات اخلا�شة  اآخ��ر  ملتابعة 
والباحثني  اجلامعات  طلبة  وال�شيما  املجتمع  الأف���راد  مهما  راف���دا 

املتخ�ش�شني يف جمال العلوم ال�شيا�شية والقانونية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية عن موعد انتهاء فرتة الت�شجيل 
ت�شمل  وال��ت��ي   2014 ن��وف��م��رب   6 اخلمي�س  ي���وم  ل��ي��ك��ون  ال��ث��ان��ي��ة  للدفعة 
املواطنني الذكور من مواليد 30 مايو 1984 اإىل 30 مايو1989 ماعدا 

الع�شكريني العاملني يف وزارة الدفاع والقوات امل�شلحة ووزارة الداخلية. 
ويتوجب على كل من ت�شملهم الفئة العمرية املذكورة �شرورة مراجعة اأقرب 
مركز ت�شجيل وذلك لتحديد موقفهم من اخلدمة الوطنية علما باأنه �شيتم 
اتخاذ االإجراءات القانونية جتاه املتخلفني عن الت�شجيل فور انتهاء موعد 
الت�شجيل.  واأعلنت الهيئة �شابقا عرب و�شائلها االإعالمية املختلفة �شرورة 
 30 اإىل   25 الفئة العمرية من  اإج��راءات ت�شجيلهم من  اأمت��وا  التزام من 

�شنة مبوعد الفح�س الطبي املحدد لهم والذي يتم اإبالغهم به عن طريق 
وذلك  القانونية  للم�شاءلة  تعر�شهم  جتنب  ل  الق�شرية  الن�شية  الر�شائل 
ح�شب ما ورد يف املادة الرابع من الق انون االحتادي رقم 6 ل�شنة 2014 
وللتذكري فاإن مراكز الت�شجيل التي ت�شتقبل املراجعني يف خمتلف مناطق 
الدولة  هي مع�شكر اآل نهيان يف اأبوظبي ومع�شكر العني يف العني ومع�شكر 
جلميع  وميكن  ال�شارقة  يف  الرحمانية  ومع�شكر  الغربية  طقة  املن  يف  ليوا 
املوؤ�ش�شات واالأفراد التوا�شل دائما مع هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية 
ملزيد من امل علومات اأو اال�شتف�شار اأو لتقدمي املالحظات واملقرتحات عرب 
و�شائل االت�شال ا لتالية والتي ي�شرف عليها م�شوؤويل الهيئة مبا�شرة وهي 
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�ضمن م�ضاريع الإمارات التنموية يف م�ضر 

�شلطان اجلابر يتفقد اإن�شاءات ج�شر مزلقان اأر�س اللواء باجليزة

ال�شحة حتذر من كب�شوالت للحمية املائية غر مرخ�شة من �شاأنها اأن تخلف تبعات وعواقب وخيمة

املوؤمتر الطبي ال�شامل يو�شي بقاعدة بيانات وبرامج وطنية لدرا�شة االأمرا�س يف املنطقة
•• اأبوظبي-وام:

اأو�شى املوؤمتر الطبي ال�شامل �شحة 
العامة  القيادة  نظمته  ال��ذي  امل��راأة 
اإدارة  اأب��وظ��ب��ي مم��ث��ل��ة يف  ل�����ش��رط��ة 
اإجراء  ب�شرورة  الطبية  اخل��دم��ات 
م�شح على اأهم االأمرا�س يف املنطقة 
الإيجاد قاعدة بيانات لقيا�س موؤ�شر 
حت�شني وتطوير االإمكانات ملكافحة 
وال��ق�����ش��اء عليها  االأم����را�����س  ه����ذه 
بو�شع  ال�شحية  الهيئات  وت�شجيع 
ي��ت��م م���ن خاللها  ب���رام���ج وط��ن��ي��ة 
درا������ش�����ة االأم������را�������س ال�������ش���ائ���دة يف 
امل�شاركون  واأكد  ملكافحتها.  املنطقة 
يف ختام اأعماله ام�س بفندق روزود 
املبكرة ب�شحة  العناية  اأن  باأبوظبي 

بنودها  وتعزيز  حاليا  بها  املعمول 
خطة  وو�شع  جديدة  بنود  واإ�شافة 
الثقافية  ب��ال��ربام��ج  خ��ا���ش��ة  ع��م��ل 
ت��ن��ا���ش��ب جميع  ال���ت���ي  وال���ت���وع���وي���ة 
الفئات العمرية يف وقت مبكر والتي 
ال�شحي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  يف  ت�����ش��اع��د 
االإن�شان  يف  احلقيقي  واال���ش��ت��ث��م��ار 
ع���ام���ة وامل���������راأة خ���ا����ش���ة و�����ش����رورة 
العاملية  املوؤمترات  تنظيم مثل هذه 
امل�شاركني  ج��م��ي��ع  ب��ه��ا  اأ����ش���اد  ال��ت��ي 
كبريا  حتديا  ي�شكل  اأن��ه  معتربين 
خمتلفة  تخ�ش�شات  م��ن  ي�شمه  مل��ا 
حت��ت ع��ن��وان واح���د م��وؤك��دي��ن على 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ت�����ش��ج��ي��ع  اأه���م���ي���ة 
اه��ت��م��ام��ا كبريا  ال��دول��ة  ت���ويل  وان 
خريجي  لت�شجيع  امل��و���ش��وع  ب��ه��ذا 

دولة  من  الب�شري  حممد  والدكتور 
مو�شوع  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
�شرطان الثدي وكيفية اإعادة الثدي 
اجلراحة  بعد  الطبيعي  �شكله  اإىل 
وقدم  التجميل  عمليات  بوا�شطة 
ال���ربوف���ي�������ش���ور خ���ال���د ع�����ش��اف من 
االأعرا�س  بعنوان  عمل  ورقة  اأملانيا 
ال�شرطانية  ل���������الأورام  اجل���ل���دي���ة 
العزي  ال��دك��ت��ور م�����ش��ط��ف��ى  وق����دم 
من االإم��ارات ورق��ة عمل حول اآخر 
ه�شا�شة  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
ال����ع����ظ����ام ل������دى امل������������راأة. وق���دم���ت 
ال���دك���ت���ورة ل��ي��ل��ى ع���ب���دال���وارث من 
االإم��ارات ورقة عمل حول تداعيات 
وا�شتعر�س  "د"  ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����س 
ال�شعود  الدين  حميي  الربوفي�شور 

املراأة يف مقتبل العمر �شتحميها من 
اأمرا�س  م��ن  الكثري  م��ن  االإ���ش��اب��ة 
وال�شكري  ك��ال��ق��ل��ب  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة 
الدماغية  وال�شكتة  ال���دم  و�شغط 
والرتهالت  املختلفة  وال�شرطانات 
الدائمة  االإع��اق��ة  وجتنب  اجللدية 
ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب��ه��ا ب��ع�����س االأم����را�����س 
والتي  امل��ب��ك��رة  ال��ع��ن��اي��ة  اأن  ال�شيما 
ال��ع��م��ري��ة االأوىل  امل���راح���ل  ت��ب��داأ يف 
مرورا ب�شن املراهقة وفرتة احلمل 
الياأ�س  �شن  اإىل  و���ش��وال  واالإجن����اب 
ت��ن��ت��ج جم��ت��م��ع��ا ���ش��ل��ي��م��ا م���ن خالل 
متما�شكة  واأ����ش���رة  اأ���ش��ح��اء  اأط��ف��ال 
مب�����ش��ارك��ة ال����زوج وال���زوج���ة. ودعا 
امل�شاركون يف تو�شياتهم اإىل �شرورة 
ال�شحية  اال�شرتاتيجيات  مراجعة 

ا�شت�شاري  الري�شي  حممد  الدكتور 
تقومي االأ�شنان يف اخلدمات الطبية 
اأهم  فيها  ت��ن��اول  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
م�����ش��اك��ل ال��ف��م ال��ت��ي ت���واج���ه امل����راأة 
خالل فرتة احلمل وكيفية الوقاية 
املبكي  ت��ام��ر  ال��دك��ت��ور  وق���دم  منها. 
م���ن ال�����ش��ع��ودي��ة ورق�����ة ع��م��ل حول 
بت�شاقط  وع��الق��ت��ه��ا  الفيتامينات 
امل��راأة وقدمت الدكتور  ال�شعر لدى 
اإل���ه���ام ع��ب��دال��ظ��اه��ر م��ن االإم�����ارات 
امل�شتجدات  اآخ���ر  ع��م��ل ح���ول  ورق���ة 
قدم  فيما  اجللد  ت�شبغات  يف عالج 
الدكتور نيقل بي جيه من الواليات 
التهابات  ح��ول  عمل  ورق��ة  املتحدة 
العمل  ال���ق���ول���ون. وت��ن��اول��ت ورق����ة 
التي قدمها الدكتور عمار ال�شامن 

على  اجل��دد  واالأطباء  الطب  كليات 
ال����دخ����ول يف ه�����ذا امل����ج����ال الإث������راء 
لدينا  ي��ك��ون  ح��ت��ى  العلمي  ال��ب��ح��ث 
قاعدة بيانات علمية ميكن اال�شتناد 
اخلطط  لو�شع  كمرجعيات  عليها 
املوؤمتر  واأو�شى  واال�شرتاتيجيات. 
بتعزيز التعاون مع جميع اخلربات 
منها  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ال��ع��امل��ي��ة  الطبية 
يعود  مبا  املحلية  الكفاءات  رف��ع  يف 
والفائدة  ب��امل��ن��ف��ع��ة  امل��ري�����س  ع��ل��ى 
�شليمة.  �شحية  ح��ي��اة  ل��ه  وي��ح��ق��ق 
ك�����ان امل����وؤمت����ر ال���ط���ب���ي ال�������ش���ام���ل " 
اليوم  يف  ناق�س  " ق��د  امل����راأة  �شحة 
اأوراق العمل من  االأخ��ري ع��ددا من 
الفم  بينها ورق��ة عمل ح��ول �شحة 
الرائد  امل���راأة احل��ام��ل قدمها  ل��دى 

من لبنان اآخر امل�شتجدات يف العالج 
مرحلة  يف  ال��ب��دي��ل��ة  ب��ال��ه��رم��ون��ات 
الربوفي�شور  وع��ر���س  ال��ي��اأ���س  ���ش��ن 
العربية  اململكة  م��ن  ن�شرت  ح�شن 
ال�شعودية ورقة عمل تناولت مر�س 
الربوفي�شور  وق��دم  البويل  ال�شل�س 
رميون باوري من الواليات املتحدة 
ورق�����ة ع��م��ل ح����ول ت�����ش��م��م ال�����دم يف 
الدكتور  وق���دم  م��رح��ل��ة اخل�����ش��وب��ة 
الواليات  م���ن  ع��ب��دال��ق��ادر  ���ش��الح 
امل���ت���ح���دة االأم���ري���ك���ي���ة ورق������ة عمل 
املراأة  خ�شوبة  على  املحافظة  حول 
اإبراهام  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وا�شتعر�س 
يو�شبي من كندا يف ورقته مو�شوع 
زي���ادة ن�شب جن��اح االإخ�����ش��اب لدى 

املراأة.

وزارة الداخلية حت�شد 14 
جائزة يف �شتيفي العاملية 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شدت وزارة الداخلية 14 جائزة �شمن جائزة �شتيفي العاملية يف دورتها 
االإبداع  دول��ي��ا يف جم��ال  اأرف���ع ج��ائ��زة  تعد  وال��ت��ي  احل��ادي��ة ع�شرة بفرن�شا 
نا�شر  اأحمد  الدكتور  ال��ل��واء  وف��از  الدولية.  واالأع��م��ال  املوؤ�ش�شي  والتميز 
الري�شي مدير عام العمليات املركزية ب�شرطة اأبوظبي بجائزة فئة الرئي�س 
التنفيذي املتميز لتقنية املعلومات. كما فاز العميد �شلطان يو�شفالنعيمي 
مدير ع��ام االإق��ام��ة و���ش��وؤون االأج��ان��ب يف راأ���س اخليمة يف فئة اإدارة خدمة 
العمالء وفئة"الرئي�س التنفيذي للعام 2014 . وفاز العقيد ال�شيخ حممد 
بن طحنون اآل نهيان مدير �شرطة املناطق اخلارجية ب�شرطة اأبوظبي يف 
فئة الرئي�س التنفيذي للموارد الب�شرية. ويعزز ذلك الفوز مكانة الوزارة 
يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية على نحو ي�شهم يف احلفاظ على مكت�شبات 
الداخلية.  قطاعات  يف  واالزده����ار  التطور  ومنظومة  واال�شتقرار  االأم���ن 
واالت�شاالت  االإلكرتونية  للخدمات  العامة  االإدارة  ف��ازت  فقد  وتف�شيال 
باخلدمات  الفني  ال��دع��م  واإدارة  املتميزة"  االإل��ك��رتون��ي��ة  االإدارة  فئة  يف 
املتميز  التقني  الفريق  املتميزة وفاز  الفني  الدعم  اإدارة  بفئة  االإلكرتونية 
باإدارة الدعم الفني يف فئة الفريق التقني املتميز. وفازت �شرطة اأبوظبي 
الب�شرية  امل����وارد  ف��ري��ق  ال��رب��ح��ي��ة وف��ئ��ة  املنظمة احل��ك��وم��ي��ة غ��ري  ف��ئ��ة  يف 
غري  احلكومية  املنظمة  فئة  يف  بوا�شنطن  ال�شرطي  االت�شال  مكتب  وف��از 
الربحية كما فاز فيفئة فريق خدمة العمالء وفئة املنظمات الغري ربحية 
الفريق  وفئة  الدعم  فريق  فئة  يف  بلندن  ال�شرطي  االت�شال  مكتب  وف��از 
االإداري املتميز. وجرى ت�شليم اجلوائز يف احتفالية اأقيمت لهذه الغاية يف 
العاملية  اجلائزة  بفئات  فازت  و�شخ�شيات  دولية  موؤ�ش�شات  فرن�شا بح�شور 
50 دولة ومنظمة و�شركات كربى وم�شانع  اأكر من  اإليها  التي تقدمت 
. ح�شر  املختلفة  واآالف و500 ملف للمناف�شة على فئاتها   3 باأكر من 
االحتفال وت�شلم اجلوائز وفد من وزارة الداخلية برئا�شة اللواء الدكتور 
اأحمد نا�شر الري�شي مدير عام العمليات املركزية ب�شرطة اأبوظبي والعقيد 
ال�شيخ حممد بن طحنون اآل نهيان مدير �شرطة املناطق اخلارجية ب�شرطة 
اأحمد مري�س واملقدم حممد �شامل موىل واملقدم  اأبوظبي والعقيد �شالح 

حممد �شيبان الريح والرائد �شامل عبد اهلل �شقر. 

•• دبي-وام:

من  ال���������ش����ح����ة  وزارة  ح���������ذرت 
غري  امل��ائ��ي��ة  للحمية  ك��ب�����ش��والت 
اأن تخلف  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  م��رخ�����ش��ة 
ت���ب���ع���ات وع����واق����ب وخ���ي���م���ة على 

�شحة متناوليها.
اأم�������ني ح�شني  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
ال�شحة  وزارة  وك��ي��ل  االأم������ريي 
العامة  ال�شحة  ل�شيا�شة  امل�شاعد 
والرتاخي�س اإنه لوحظ اأنه ومع 
البيع  ات�����ش��اع وان��ت�����ش��ار ع��م��ل��ي��ات 
وال�شراء عرب املواقع االإلكرتونية 
ال����ت����ج����ارة  ب"  ي�����ع�����رف  م������ا  اأو 
يعد  االأم��ر مل  " اأن  االلكرتونية 
مقت�شرا على ال�شلع اال�شتهالكية 
من  ال���ب���ع�������س  اإن  ب����ل  ال����ع����ادي����ة 
عن  والباحثني  النفو�س  �شعاف 
�شهولة  وم����ع  ال�����ش��ري��ع  ال������راء 
التعامل االلكرتوين مع امكانية 
البائع  م��ن  ك��ل  �شخ�شية  اب��ق��اء 
هذا  دفع  قد  جمهولة  وامل�شرتى 
ان�شياق  ا���ش��ت��غ��الل  اإىل  ال��ب��ع�����س 
املنتجات  ب��ع�����س  خ��ل��ف  ال���ع���ام���ة 
خا�شة  وال�������ش���ح���ي���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
املكمالت الغذائية وم�شتح�شرات 
الوزن  على  وال�شيطرة  التجميل 
الرتويج  يف  وغ��ريه��ا  والتنحيف 
ل���ت���ل���ك امل���ن���ت���ج���ات ع����رب امل����واق����ع 
قد  مبا  اآبهني  غري  االإلكرتونية 
من  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات  ت��ل��ك  ت�شكله 
اأ�����ش����رار ���ش��ح��ي��ة ج�����ش��ي��م��ة على 
اأغلبها  اأن  خا�شة  م�شتخدميها 

اأدوية  لي�شمل  اأ�شبح ميتد  واإمن��ا 
ق�شور القلب وال�شرايني والف�شل 

الكلوي وال�شرطان.
ال�شحة  وزارة  وك����ي����ل  ق������ال  و 
العامة  ال�شحة  ل�شيا�شة  امل�شاعد 
ما  اىل  ا�شافة  اإن��ه  والرتاخي�س 
���ش��ب��ق ف����اإن ال��ك��ث��ري م���ن االأدوي�����ة 
اإذا  ال�شيدالنية  وامل�شتح�شرات 
و���ش��ف��ة طبية  ب�����دون  اأخ������ذه  مت 
معاينة  بعد  مرخ�س  طبيب  من 
امل���ري�������س ب�������ش���ورة م��ب��ا���ش��رة قد 
���ش��ح��ي��ة منها  م�����ش��اك��ل  ي�����ش��ب��ب 
اأجهزة  ل��ب��ع�����س  وف�����ش��ل  ت��ع��ط��ي��ل 
الكلى  م���ث���ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اجل�������ش���م 
والكبد اأو يوؤثر �شلبا على ع�شلة 
ي�شبب  اأو  وال�������ش���راي���ني  ال��ق��ل��ب 
�شغطا على هذه االأجهزة بحيث 

ينتج عن ذلك اأمرا�س خمتلفة.
و اأو�شح اأنه وجد اأي�شا اأن الكثري 
م��ن امل�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ت��ي يدعى 
وع�شبية  طبيعية  اأنها  مروجوها 
كيمائية  م�������واد  ع���ل���ى  حت����ت����وي 
بع�شها قد حظر تداوله عامليا اأو 
اأنه ذو تراكيز غري م�شتندة على 
ال��ط��ب��ي��ة و ق��د ت�شبب  ال���رباه���ني 
خم���اط���ر ���ش��ح��ي��ة خ���ا����ش���ة على 

الكلى والكبد والقلب.
و اأكد الدكتور االأمريي اأن وزارة 
ال�شحة توؤكد دورها ومهامها يف 
الأفراد  ال�شحية  الرعاية  توفري 
امل��ج��ت��م��ع وال���ع���م���ل ع��ل��ى حتقيق 
و  ال��ف��رد  �شحة  بتعزيز  ر�شالتها 
وفق  االإم�����ارات  دول���ة  يف  املجتمع 

ينطوي على خطورة بالغة حيث 
التي  واالأدوي����ة  امل�شتح�شرات  اأن 
الو�شائل  ت��ل��ك  ت���روج م��ن خ���الل 
ت���ك���ون غ���ري مرخ�شة  م���ا  غ��ال��ب��ا 
لذلك  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
الفعلية  املكونات  معرفة  ي�شعب 
ل��ه��ا وم�����دى ���ش��الم��ت��ه��ا و ج���ودة 
بع�س  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ت�شنيعها 
الع�شبية  خ��ا���ش��ة  االأدوي������ة  ه���ذه 
كافية  ل����درا�����ش����ات  ت��خ�����ش��ع  مل 
و�شمية  ف��ع��ال��ي��ة  درج�����ة  ل��ق��ي��ا���س 
فان  وبالتايل  امل�شتح�شرات  هذه 
�شالمة هذه االأدوية لال�شتهالك 
وكذلك  م�شمونة  غ��ري  امل��ب��ا���ش��ر 
الفعالة  وغ��ري  الفعالة  امل��ك��ون��ات 
مطابقة  ت����ك����ون  ال  رمب������ا  ل���ه���ا 
قد  ما  العاملية  االأدوي���ة  لد�شاتري 
اأ�شرار �شحية  اإىل حدوث  ي��وؤدي 
الوفاة  اىل  ت������وؤدي  ق���د  خ���ط���رية 
اأحيانا ويف اأح�شن االأحوال �شياع 

االموال دون طائل.
واأ�شار االأمريي اأن االبحاث التي 
اأج���ري���ت يف ال��ع��دي��د م���ن ال���دول 
اأث��ب��ت��ت خ���ط���ورة ����ش���راء االأدوي�����ة 
عرب  ال�شيدالنية  وامل�شتح�شرات 
منظمة  تقارير  اإن  بل  االن��رتن��ت 
ما  اأن  ت���ق���ول  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
يزيد عن 90 يف املئة من االأدوية 
امل��ت��داول��ة ع��ل��ى االإن���رتن���ت اأدوي���ة 
التجاري يف  الغ�س  واأن  مغ�شو�شة 
هذا املجال مل يعد مقت�شرا على 
اأدوية عالج ال�شلع وم�شتح�شرات 
الوزن  واإن��ق��ا���س  ال��ب�����ش��رة  تفتيح 

وعامليا  ب���ال���دول���ة  م�����ش��ج��ل  غ���ري 
ومن ثم ال يخ�شع لرقابة وزارة 
ال�شركات  اأن  ال�شحة عالوة على 
لتلك  امل���روج���ني  اال���ش��خ��ا���س  اأو 
االأمر  الدولة  خارج  هم  املنتجات 
ال����ذي ي��ت��ي��ح ل��ه��م ال��ب��ق��اء بعيدا 
مالحقة  اأو  م�����ش��ئ��ول��ي��ة  اأي����ة  ع���ن 

قانونية.
اأن�����ه يف هذا  واأو�����ش����ح االأم�������ريي 
موقع  ر���ش��د  م��وؤخ��را  مت  ال�شياق 
ال������ك������رتوين ي�����ق�����وم ب����ال����رتوي����ج 
حيث  املائية  للحمية  لكب�شوالت 
ب���االع���الن  ال���ف���ق���رة  ت���ل���ك  وردت 
 " الكب�شوالت  لتلك  ال��رتوي��ج��ي 
دولتك  خ���ارج  نعمل  نحن  غالبا 
�شنقوم  ع��م��ل��ن��ا  ح���ال���ة  يف  وح���ت���ى 
خمت�شة  مل������راك������ز  ب���ت���وج���ه���ي���ك 
حالة  يف  ق��ب��ل��ن��ا  م����ن  م��رخ�����ش��ة 
 .. الطبية  ب��رو  ف��ال��ون  اإ�شتخدام 
فالون  كب�شولة  بخ�شو�س  اأم���ا 
لزيارتنا  حت���ت���اج  ف����ال  ال���ع���ادي���ة 
ال�شخم  امل�شرتكني  لعدد  ونظرا 
خدمة  ت����وف����ري  ن�����ش��ت��ط��ي��ع  ف����ال 
مم���ت���ازة اإال مب��ت��اب��ع��ة ح��ال��ت��ك يف 

نظام املتابعة االإلكرتوين".
ال�شحة  وزارة  وك����ي����ل  واأك���������د 
العامة  ال�شحة  ل�شيا�شة  امل�شاعد 
والرتاخي�س اأن اجلري وراء مثل 
و�شراء  امل�شللة  االإع��الن��ات  تلك 
و�شحية عرب  منتجات طبية  اأية 
لل�شركات  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل���واق���ع 
املنتديات  اأي�شا  ومنها  واالأف����راد 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وم���واق���ع 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات وال��ت�����ش��ري��ع��ات ومن 
خالل تنظيم و ت�شجيل و مراقبة 
امل�شتح�شرات  اأ����ش���ن���اف  ج��م��ي��ع 
تقليدية  اأدوي��ة  من  ال�شيدالنية 
و  غ��ذائ��ي��ة  م��ك��م��الت  و  ع�شبية  و 
بالدولة  وغ��ريه��ا  طبية  و���ش��ائ��ل 
الت�شجيل  عملية  تخ�شع  ح��ي��ث 
اإج�����راءات ���ش��ارم��ة م��ن الفح�س 
ماأمونية  ل�����ش��م��ان  وال���ت���دق���ي���ق 
االأدوية  تلك  ا�شتخدام  و�شالمة 
ح���ف���اظ���ا على  وامل�������ش���ت���ح�������ش���رات 
واأفراد  املر�شى  �شالمة  و  �شحة 

املجتمع.
ال�شحة  وزارة  وك����ي����ل  ق������ال  و 
العامة  ال�شحة  ل�شيا�شة  امل�شاعد 
بالقول  عمال  اإن���ه  وال��رتاخ��ي�����س 
املاأثور" الوقاية خري من العالج 
باأفراد  ت��ه��ي��ب  ال�������وزارة  ف����اإن   "
للق�شاء  معها  التعاون  اجلمهور 
ب�شحة  �شارة  اأي��ة ممار�شات  على 
االن�شياق  وع��دم  واملجتمع  الفرد 
الرتويجية  االأ�شاليب  تلك  وراء 
على  واأن��ه  خا�شة  امل�شروعة  غري 
�شراء  عليه  ينطوي  مم��ا  ال��رغ��م 
املنتجات الدوائية وال�شحية عرب 
االإن���رتن���ت م���ن خم��اط��ر �شحية 
ج�شيمة فاإنه ال يحمل البائع اأية 
اأخالقية  اأو  قانونية  م�شوؤولية 
خالفا ل�شرائه بالطرق ال�شرعية 
املعنية  ت��ت��و���ش��ل اجل��ه��ات  وق��ل��م��ا 
االن���رتن���ت  ع����رب  امل����روج����ني  اىل 
الذين �شرعان ما يلوذون بالفرار 

باأرباحهم الطائلة. 

•• القاهرة -وام:

ق���ام م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
دولة  وزي��ر  اجلابر  �شلطان  اأحمد 
رئي�س املكتب التن�شيقي للم�شاريع 
التنموية االإمارتية يف م�شر بتفقد 
ج�شر مزلقان اأر�س اللواء باجليزة 
امل�شاريع  �شمن  تنفيذه  يتم  ال��ذي 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  يف  االإم���ارات���ي���ة 
العربية وذلك يف جولة رافقه فيها 
معايل الدكتور علي عبد الرحمن 
حم��اف��ظ اجل��ي��زة وم��ع��ايل حممد 
بن نخرية الظاهري �شفري الدولة 
اإن�شاء  وي����اأت����ي   . ال���ق���اه���رة  ل����دى 
امل�شروع  اإط���ار  يف  اجل��دي��د  اجل�شر 
يجري  4 ج�شور  لبناء  االإم��ارات��ي 
اللواء  اأر������س  اإن�����ش��اوؤه��ا مب��ن��اط��ق 
ون��اه��ي��ا وب�����ش��ت��ي��ل ب��اجل��ي��زة وذلك 
بهدف تخفيف االزدحام املروري يف 
هذه املناطق ذات الكثافة ال�شكانية 
عدد  تقلي�س  ج��ان��ب  اإىل  العالية 
احلوادث واخل�شائر الناجمة عنها 
 2000 اإىل حوايل  والتي و�شلت 

حادث يف العقد املا�شي . 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
اأحمد اجلابر اإن توجيهات القيادة 
تركز  االإم���ارات  دول��ة  الر�شيدة يف 
اإجناز  يف  واالإت��ق��ان  ال�شرعة  على 
الوقوف  يوؤكد  مبا  امل�شاريع  كافة 
يف ���ش��ف واح�����د م���ع االأ����ش���ق���اء يف 
جمهورية م�شر العربية وي�شرين 
االإط����الع ع��ل��ى ت��ق��دم ���ش��ري العمل 
اأثبتت  اللواء حيث  اأر���س  يف ج�شر 
ال�������ش���واع���د امل�����ش��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
امل�شروع عزميتها القوية وحر�شها 

على  االإن�شاءات  اأعمال  اإجناز  على 
اأف�شل وجه م�شريا اإىل اأن التن�شيق 
املكتب  ب����ني  اجل����ه����ود  وت�������ش���اف���ر 
االإماراتية  للم�شاريع  التن�شيقي 
م��ن ج��ه��ة وك��اف��ة اجل��ه��ات املعنية 
بالتنفيذ يف م�شر من جهة اأخرى 
التي  االأ�شا�شية  ال��ع��وام��ل  م��ن  ه��و 

ت�شاعد فيتقدم العمل وجناحه. 
اإجن����از  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  واأع�������رب ع���ن 
لتحقق  املحدد  الوقت  يف  امل�شاريع 
خدمة  وهو  منها  النهائي  الهدف 
امل�شري  واالق����ت���������ش����اد  امل���ج���ت���م���ع 
يجري  ال����رتك����ي����ز  اأن  م���و����ش���ح���ا 
ب�شورة خا�شة على م�شاريع البنية 
الركائز  ت�����ش��ك��ل  الأن���ه���ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
كافة  اإليها  ت�شتند  التي  االأ�شا�شية 
الفتا  االقت�شادية  التنمية  جهود 
اإىل وج���ود م��وؤ���ش��رات ع��دي��دة على 
ع������ودة احل���ي���وي���ة وال���ن�������ش���اط اإىل 

االإم���ارات���ي حل��ل م�����ش��ك��الت املرور 
بكثافتها  امل��ع��روف��ة  املنطقة  بتلك 
�شيكون  وال��ذي  الكبرية  ال�شكانية 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ح��ي��ث �شيتمكن  ل��ه 
االن��ت��ه��اء من  ب��ع��د  املنطقة  ���ش��ك��ان 
باأمان.  العبور  م��ن  اجل�شور  تلك 
ال�شناعية  االأعمال  اأن  اإىل  واأ�شار 
على مزلقان اأر�س اللواء تت�شمن 
3 ج�شور االأول هو ج�شر للمركبات 
من حارة واحدة للخروج من اأر�س 
ال��ل��واء اإىل ���ش��ارع ال�����ش��ودان بطول 
اأمتار   8 وع���ر����س  م����رتا   550
وال���ث���اين ه���و م��ط��ل��ع ج�����ش��ر ناهيا 
باأعلى  ال�����ش��ودان يلتقى  ���ش��ارع  م��ن 
اإىل  ميينا  يتجه  ث��م  ن��اه��ي��ا  ج�شر 
���ش��ارع ت��رع��ة ال��زم��ر ب��ط��ول 350 
والثالث  اأم���ت���ار   8 وع��ر���س  م���رتا 
اأر�س  ج�شر  ب��ج��وار  للم�شاة  ج�شر 
اللواء بطول 130 مرتا و�شت�شهم 

ب�����ش��ت��ي��ل املحطة  ب��ج�����ش��ر م��زل��ق��ان 
والذي يتكون من ج�شر للمركبات 
بطول 480 مرتا وي�شم حارتني 
�شبعة  اإىل  منها  ك��ل  ع��ر���س  ي�شل 
14 م���رتا وهو  ب��اإج��م��ايل  اأم���ت���ار 
املهند�شني  م��ن��ط��ق��ة  ب���ني  ي���رب���ط 
وال�����ق�����ادم�����ني م�����ن ������ش�����ارع اأح���م���د 
وب�شتيل  امل��ط��ار  وم��ن��اط��ق  ع��راب��ي 
وي�شهل  ب���اإم���ب���اب���ة  وال����رباج����ي����ل 
الدائري  ال��ط��ري��ق  اإىل  ال��و���ش��ول 
املرور  ح����وادث  ت��ف��ادي  يف  وي�شهم 
احلديدية.  ال�����ش��ك��ك  خ����ط  ع���ل���ى 
اجلديدة  االن�������ش���اءات  ت�����ش��م  ك��م��ا 
 32 ب��ط��ول  للم�شاة  ج�شر  اإن�����ش��اء 
اأمتار مبا ي�شهل   3 مرتا وبعر�س 
من  وال��رباج��ي��ل  ب�شتيل  مل��واط��ن��ي 
عمليات  وامل���ع���اق���ني  ال�����ش��ن  ك���ب���ار 
و�شهولة  بي�شر  والهبوط  ال�شعود 
امل�شاريع  اأن  يذكر  جمهود.  وباأقل 

االقت�شاد امل�شري معربا عن ثقته 
ب���اأن ه��ذه امل��وؤ���ش��رات ���ش��ت��زداد يوما 
منت�شهيل  وي�����ش��ت��ف��ي��د  ي�����وم.  ب��ع��د 
ال�����ذي حتققه  امل����روري����ة  احل���رك���ة 
هذه اجل�شور اأكر من 3 ماليني 
االإجناز  ن�شبة  وجت����اوزت  �شخ�س 
يف ج�شر اأر�س اللواء 92 يف املائة 
بامل�شروع  ال��ع��ام��ل��ني  ع���دد  وي��زي��د 
وي���ه���دف  1200عامل.  ع���ل���ى 
احلوادث  اإىلت���ف���ادي  اجل�شر  ه��ذا 
تقاطع  عند  كامل  ب�شكل  امل��روري��ة 
ال��ل��واء وال���ذي كان  اأر����س  مزلقان 
التي  املزلقانات  اأخطر  من  يعترب 
ت�����ش��ب��ب��ت ب��ال��ك��ث��ري م���ن احل�����وادث 

املوؤ�شفة. 
ق���ال م��ع��ايل الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
علي عبد الرحمن حمافظ اجليزة 
ال��ل��واء واح���د من  اأر����س  اإن ج�شر 
امل�شروع  يت�شمنها  ال��ت��ي  اجل�شور 

وان�شيابية  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  ج��م��ي��ع��ه��ا 
ومن  باملنطقة.  امل��روري��ة  احل��رك��ة 
املخطط اإجناز ج�شري اأر�س اللواء 
و ب�شتيل املحطة باجليزة يف نهاية 
بالفعل  اجل���اري حيث مت  اأك��ت��وب��ر 
االإن�شاءات  اأع���م���ال  م���ن  االن��ت��ه��اء 
مزلقان  على  ال�شناعية  واالأعمال 
اأر�س اللواء - ناهيا ويجري و�شع 

اللم�شات النهائية للت�شليم. 
اجل�شر  الإن��ه��اء  ي�شتمرالعمل  كما 
الثالثفي ال�شون بالغربية يف نهاية 
الرابع  املقبل ويف اجل�شر  دي�شمرب 
نهاية  يف  ب��ال��دق��ه��ل��ي��ة  ط��ل��خ��ا  يف 
�شت�شهم  وال���ت���ي   2015 م���ار����س 
جميعها يف حل م�شكلة االختناقات 
املواطنني  وتي�شري حركة  املرورية 
املتكررة. كما  ويحد من احل��وادث 
ق����دم و�شاق  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ي���ج���ري 
اجل��دي��دة اخلا�شة  االإن�����ش��اءات  يف 

املوا�شالت  جم���ال  يف  االإم��ارات��ي��ة 
 600 اأي�شا توفري  ت�شمل  والنقل 
حافلة اأوتوبي�س للنقل العام بهدف 
تغطية 30 يف املائة من احتياجات 
حمافظة  يف  ال��ع��ام  النقل  برنامج 
ال��ق��اه��رة ال���ك���ربى وامل�����ش��اه��م��ة يف 
املرورية  احلركة  �شغوط  تخفيف 
ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة ال���ط���رق واحل�����د من 
ما  منها  وي�شتفيد  ال�شري  ح��وادث 
ي�شل اإىل 600 األف راكب يوميا. 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وك�����ان 
ب���ن اأح���م���د ���ش��ل��ط��ان اجل���اب���ر قام 
االأتوبي�س  من���وذج  بتفقد  م��وؤخ��را 
والذي  تباعا  توريده  �شيتم  ال��ذي 
م�شرية  ب�����ش��واع��د  تنفيذه  �شيتم 
باإحدى ال�شركات الوطنية بالعني 
توريد  ببدء  اإيذانا  وذلك  ال�شخنة 
االأت��وب��ي�����ش��ات مب��وا���ش��ف��ات خا�شة 

تراعي راحة و�شالمة الركاب.
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اأخبـار الإمـارات

04
الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات : اال�شتعداد واجلاهزية كفيالن مبواجهة االآثار املدمرة للكوارث على دول العامل

واأ�شاف ال�شام�شي يف كلمة له بهذه املنا�شبة اأن اأن�شطة احلد من 
اإليها احلكومات واملجتمعات وما  خماطر الكوارث التي ت�شعى 
االأفراد  يتبعها من خماطر جمتمعية وبيئية قد يتعر�س لها 
ال�شبل  اإي��ج��اد  اىل  وحت��ت��اج  ع��ام  ب�شكل  واملجتمع  خا�س  ب�شكل 
ونكون  بها  نتاأثر  ال  بحيث  املخاطر  ه��ذه  م��ن  باحلد  الكفيلة 

قادرين على العودة اإىل ما كنا عليه بال�شرعة املطلوبة.
واأكد اأن احتفال العامل يف 13 اأكتوبر من كل عام مبنا�شبة اليوم 
العاملي للحد من الكوارث يقام هذا العام حتت �شعار "ال�شمود 
من اأجل احلياة" ويركز على اأو�شاع كبار ال�شن وما قد تتعر�س 
اإىل  ال��ك��وارث وه��و ما يدفع  نتيجة  املجتمعات من خماطر  له 
�شرورة اعتبار القدرة على ال�شمود اأمام الكوارث مبثابة اأولوية 
تنموية يف جميع اأرجاء العامل .. داعيا اإىل ا�شتق�شاء وا�شت�شراق 
امل�شتقبل من خالل الدرا�شات واالبحاث ملعرفة امكانية حدوث 

تلك الظواهر الغري طبيعية ومدى تاأثريها.
النامية  املجتمعات  تتاأثر  للغاية  طويلة  ف��رتة  منذ  اأن��ه  وذك��ر 
اأفراد من كبار ال�شن باملخاطر اأكر  خا�شة االأ�شر التي لديها 
من غريهم وذلك ب�شبب االأدوار االجتماعية والفقر.. وعالوة 
على ذلك ال يحظى دور ه��وؤالء وقدراتهم يف جمال احلد من 
ال���ك���وارث مب��ا يكفي م��ن االع�����رتاف و���ش��ن القوانني  خم��اط��ر 

والنظم التي ت�شاهم يف احلد من املخاطر.
ال��ذي��ن قد  االأ�شخا�س  ب��ني  م��ن  ه��م  ال�شن  كبار  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
عندما  اأو�شاعهم  وتتفاقم  املجتمع  يف  الدعم  لقلة  يتعر�شون 
حتل كارثة من الكوارث.. فمن املرجح اأن ال يتمكنوا من تلقي 
اإن�شانية العتبار  اأثناء وقوع كارثة  امل�شاعدة  ما يحتاجونه من 
امل�شنني.  الكثري من  منها  يعاين  التي  القدرة احلركية  �شعف 

اأن�شطة الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ والكوارث . 
والكوارث  واالأزم���ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  وتعمل 
وتعترب  الوطني  لالأمن  االأعلى  املجل�س  واإ���ش��راف  مظلة  حتت 
اجلهة الوطنية الرئي�شية امل�شوؤولة عن تن�شيق وو�شع املعايري 
واالأنظمة واللوائح املتعلقة باإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
الطوارئ  حل���االت  لال�شتجابة  م��وح��دة  وطنية  خطة  وو���ش��ع 
القوانني  واإدام���ة  وتوحيد  تطوير  عاتقها  على  يقع  هنا  وم��ن 
واالأزم���ات  ال��ط��وارئ  ب����اإدارة  املتعلقة  واالإج�����راءات  وال�شيا�شات 

والكوارث على امل�شتوى الوطني.
دور كبري يف �شياغة مفاهيم من�شقة  اأي�شا  عاتقها  ويقع على 
والكوارث  واالأزم�����ات  ال���ط���وارئ  ح���االت  خمتلف  م��ع  للتعامل 
واالإ�شراف  االإن�شان  �شنع  من  اأو  منها  الطبيعية  كانت  �شواء 
على التمارين والتدريبات والتن�شيق بني اجلهات امل�شاهمة يف 
وتعزيز  وتنفيذها  الوطنية  اخلطط  وو�شع  الطوارئ  عمليات 
ومواجهة  اإدارة  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإمكانيات 
الطوارئ واالأزم��ات وو�شع متطلبات �شمان ا�شتمرارية العمل 
خاللها والتعايف ال�شريع منها باال�شتعداد والتخطيط امل�شرتك 
امل�شتوى  على  واالت�����ش��ال  التن�شيق  و���ش��ائ��ل  جميع  با�شتخدام 
االحت����ادي وامل��ح��ل��ي واخل��ا���س ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االأرواح 
الإدارة  الوطنية  الهيئة  اإن�����ش��اء  ع��ن  االإع���الن  ومت  واملمتلكات. 
الطوارئ واالأزمات �شمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجل�س 
االأعلى لالأمن الوطني يف 14 مايو 2007 ومبر�شوم بقانون 
الهيئة  اإن�شاء  على  ن�س  ال��ذي   2011 ل�شنة   2 رق��م  احت���ادي 
وذل��ك حر�شا  وال��ك��وارث  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية 
واملقيمني  املواطنني  اأرواح  �شالمة  على  الر�شيدة  القيادة  من 
واأولت  واملمتلكات.  املكت�شبات  على  وحفاظا  الدولة  ار�س  على 
وذلك  خا�شا  اهتماما  الب�شرية  امل���وارد  تطوير  عملية  الهيئة 
اإمي��ان��ا ب��روؤي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ب���اأن االإن�����ش��ان ه��و راأ����س املال 
موؤهلة  مواطنة  ك���وادر  بناء  اأج��ل  م��ن  ال��وط��ن  لهذا  احلقيقي 
ولديها اخلربة واملعرفة يف اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
اإنحاء  ولذلك فهي حتر�س على تدريب موظفيها يف خمتلف 
ال��ع��امل الطالعهم على ك��ل م��ا ه��و جديد يف ه��ذا امل��ج��ال ومبا 
م�شلحة  يف  وي�شب  امل��واط��ن��ة  ال��ك��وادر  م��ن  احتياجاتها  يلبي 
حققت  وق��د   . وم�شاريعها  الهيئة  اجن���ازات  وال��وط��ن.  املجتمع 
فقد  م�شاريع  عدة  واأقامت  اجن��ازات  عدة  ان�شائها  منذ  الهيئة 
مت اعتماد الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
مركزا تدريببيا معتمدا يف اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
التعاون  دول جمل�س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف  احل��ك��وم��ة  م��ن  ك��ل  م��ن 
الكوارث  من  التعايف  موؤ�ش�شة  و  وباك�شتان  واالأردن  اخلليجي 
وم�شر  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  " يف  " وؤزة  ال��دول��ي��ة 
والتن�شيق  واالإ�شراف  جيلدز  اأند  �شيتي  موؤ�ش�شة  ومن  واالأردن 
اإعداد مراكز عمليات املوؤ�ش�شات االحتادية واإعداد املفهوم  على 
ال��وط��ن��ي الأن��ظ��م��ة ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة ل��ل��ط��وارئ واالأزم�����ات 
العام لال�شتجابة الوطنية..  والكوارث واإعداد واعتماد االإطار 
ومت اعداد واعتماد اال�شدار االأول من االطار العام لال�شتجابة 

الوطنية يف فرباير 2013.
عرب  �شخ�شا  و933  اآالف  اأرب��ع��ة  ت��دري��ب  يف  الهيئة  وجن��ح��ت 
والكوارث  واالأزمات  الطوارئ  اإدارة  يف  تخ�ش�شية  دورة   267
منذ العام 2009 وحتى الن�شف الثالث من 2014 واإ�شدار 
باللغتني  االأع��م��ال  ا�شتمرارية  الإدارة  اإر����ش���ادي  ودل��ي��ل  معيار 
واإن�شاء  الوطني  العمليات  مركز  واإن�شاء  واالإجنليزية  العربية 
واعتماد  واإع����داد  اإم����ارة  ك��ل  يف  واال���ش��ت��ج��اب��ة  التن�شيق  مكاتب 
مفهوم اإدارة الطوارئ واالأزمات الوطني اإىل جانب ت�شكيل فرق 
الطوارئ واالأزمات والكوارث املحلية يف كل اإمارة وا�شدار اأفالم 

توعية وكتيب دليلك يف احلاالت الطارئة.
على  العمل  فتت�شمن  احلالية  الهيئة  م�شاريع  �شعيد  وعلى 
اع���داد م�����ش��روع اأن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة اخل��ا���س ب���اإدارة 
الوطني  التطوعي  وامل�����ش��روع  وال���ك���وارث  واالأزم�����ات  ال��ط��وارئ 
وم�شروع اإ�شدار اإطار عام الإج��راءات تطبيق معايري ال�شالمة 
بح�شور  ال�شناعية  امل�شروعات  يف  واملوؤ�ش�شي  املهني  واالأم���ن 

ال�شركاء الرئي�شيني للم�شروع .
م�شاهمات الدولة يف دعم الدول املت�شررة من الكوارث.

املراكز  املتحدة  العربية  االم��ارات  دولة  تبواأت  ال�شدد  ويف هذا 
االأوىل بني دول العامل يف تقدمي العون وامل�شاعدة لكل ال�شعوب 
املراكز  ك��ل  لها  �شهدت  حتى  وال��ك��وارث  للمحن  تتعر�س  التي 
اأن االم��ارات تقع يف املركز االول بني  واملوؤ�ش�شات الدولية على 

الدول املقدمة للم�شاعدات لل�شعوب.
ف��م�����ش��اع��دات االم�����ارات ���ش��واء ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى احل��ك��وم��ي و على 
تقع  اأن  تلبث  م��ا  حيث  متقدمة  اخل��ريي��ة  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 
اأية بقعة من العامل اال وتبادر االم��ارات مبوؤ�ش�شاتها  كارثة يف 

اخلريية اىل تقدمي العون للمت�شررين منها.
وت�شري بيانات وزارة التنمية والتعاون الدويل اىل اأن امل�شاعدات 
التي قدمتها دولة االإمارات منذ تاأ�شي�شها للدول االآخرى بلغت 
اأكر من 127.1 مليار درهم حيث قدمت الدولة م�شاعدات 
ما  فيما قدمت  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   120.9 بقيمة  تنموية 
4.8 م��ل��ي��ار دره���م مل�����ش��اع��دة امل��ت�����ش��رري��ن م��ن االأزم����ات  قيمته 
ال�شعوب  معاناة  من  للتخفيف  العامل  بقاع  �شتى  يف  االإن�شانية 
املت�شررة من االأزمات االإن�شانية خالل العقود االأربعة املا�شية 

وقدمت م�شاعدات خريية بقيمة 1.4 مليار درهم.
اأن هذه االأرق��ام والبيانات ال تعك�س جميع  ولفتت ال��وزارة اإىل 
امل�����ش��اع��دات ال��ت��ي ق��دم��ت م��ن دول����ة االإم������ارات خ���الل العقود 
قلة  منها  العوامل  من  ع��دد  اإىل  يعود  وذل��ك  املا�شية  االأرب��ع��ة 
وجود اآليات التوثيق يف ال�شابق وعدم وجود اأنظمة اإلكرتونية 
امل��ب��ادرات اخلريية  ع��ن  االإع���الن  البيانات وع���دم  حلفظ ه��ذه 
واالإن�شانية مراعاة مل�شاعر املحتاجني من االأ�شقاء واالأ�شدقاء 
واالإميان ال�شديد باأن ما تقدمه االمارات واجب ميليه الدين 

االإ�شالمي.
م��ن قبل اجلهات  توثيقه  م��ا مت  ه��ي  البيانات  ه��ذه  اإن  وق��ال��ت 
املانحة واملوؤ�ش�شات اخلريية االإماراتية املوجودة حاليا وتوثيقها 

مع وزارة التنمية والتعاون الدويل.
ووفقا لالح�شائية فقد مت تخ�شي�س اأكر من ثلثي امل�شاعدات 
قيمة  بلغت  حيث  امل���دين  واملجتمع  احل��ك��وم��ة  دع��م  ق��ط��اع  اإىل 
االإن�شان  ح��ق��وق  ت�شمل  وه��ي  دره���م  مليار   78.3 امل�����ش��اع��دات 
الق�شائي  والتطوير  املدين  واملجتمع  الدميقراطية  وامل�شاركة 
وموؤ�ش�شات  ومنظمات  املعلومات  وتدفق  واالإع���الم  والقانوين 
املراأة ويليه قطاع دعم الربامج العامة بقيمة " 8.85 "مليار 
دره��م و ت�شمل دع��م امل��وازن��ات العامة ودع��م م��وازن��ات قطاعات 
النقل  وق��ط��اع  امل��ان��ح��ة  للجهات  االإداري�����ة  والتكاليف  حم���ددة 
البنية  ي�شمل  وال��ذي  دره��م  " مليار   7.6 " بقيمة  والتخزين 
قطاع  ح�شل  كما  وال���ربي.  والبحري  اجل��وي  للنقل  التحتية 
" مليار   4.7 " التحتية على م�شاعدات بقيمة  البنية  تطوير 
والتعليم على" 2.9" مليار  ال�شحة  وك��ل من قطاعي  دره��م 

درهم و "2.5 " مليار درهم على التوايل.
واه��ت��م��ت دول����ة االم�������ارات ب��ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات الإن���ق���اذ حياة 
االأ���ش��خ��ا���س وت��خ��ف��ي��ف وط����اأة امل��ع��ان��اة واحل���ف���اظ ع��ل��ى كرامة 
بعدها مبا  وم��ا  ال��ط��وارئ  اأث��ن��اء ح��االت  االأ�شخا�س وحمايتهم 
يف ذلك يف احلاالت التي يكون فيها الدعم متعلقا مب�شاعدات 

طويلة االأجل ل�شالح الالجئني والنازحني وامل�شردين.
وح�شل قطاع امل�شاعدات االإن�شانية واالإغاثة يف حاالت الطوارئ 
" مليار دره��م وه��و ي�شمل توفري مواد   4.8 " على ما قيمته 
االإيواء واملواد غري الغذائية وخدمات التن�شيق والدعم وتوفري 

مواد اإغاثية وم�شاعدات غذائية يف حاالت الطوارئ.
"امل�شاعدات  تبوء  عن  ال���وزارة  اأ�شدرتها  التي  البيانات  وتبني 
احلكومية" االإماراتية املرتبة االأوىل بني اجلهات املانحة منذ 
تاأ�شي�س الدولة حيث بلغ حجم م�شاعداتها املقدمة ما مقداره 
" 94.5 " مليار درهم من اإجمايل امل�شاعدات ويليها باملرتبة 
م�شاعدات  ق���دم  ال���ذي  للتنمية"  اأب��وظ��ب��ي  "�شندوق  ال��ث��ان��ي��ة 
الهالل  ثم هيئة  وم��ن  اإم��ارات��ي  دره��م  "23.5" مليار  بقيمة 
االأحمر االإماراتي التي قدمت م�شاعدات اإن�شانية بقيمة اأربعة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  وموؤ�ش�شة خليفة  اإم��ارات��ي  دره��م  م��ل��ي��ارات 
درهم  مليار   "  1.3" قيمته  م��ا  بتقدمي  االإن�شانية  لالأعمال 
اإماراتي وموؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
واالإن�شانية بتقدمي م�شاعدات بقيمة "844.9 " مليون درهم 
اإماراتي. و ح�شلت قارة اآ�شيا على الن�شيب االأكرب من اإجمايل 
امل�شاعدات املدفوعة بقيمة " 72.5 " مليار درهم خا�شة دول 

غرب اآ�شيا بقيمة"61.2" مليار درهم.
و كانت قارة اأفريقيا هي الوجهة الثانية للم�شاعدات اخلارجية 
"42.6" مليار  بقيمة  م�شاعدات  تقدمي  مت  حيث  االإماراتية 
درهم ذهبت اأغلبها اإىل دول يف �شمال اأفريقيا بقيمة "35.6" 
مليار درهم. و بخ�شو�س الالجئني يف العامل فقد اظهرت اخر 
اح�شائية لوزارة التنمية والتعاون الدويل واللجنة االماراتية 
امل�شاعدات  قيمة  ان  اخلارجية  االن�شانية  امل�شاعدات  لتن�شيق 
ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا دول�����ة االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لالجئني 
اإىل  و�شلت  العامل  ح��ول  دول��ة   71 نحو  يف  داخليا  والنازحني 
نحو" 2.60 " مليار درهم خالل االأع��وام من 2009 وحتى 
منت�شف 2014 ..وذلك لتقدمي الدعم و االإغاثة للمنكوبني 
الطبيعية  ال���ك���وارث  ت��ف��اق��م  نتيجة  دي���اره���م  ع��ن  وامل�����ش��ردي��ن 
التنمية  ل��وزارة  تقرير  واأو���ش��ح  االإن�شان.  �شنع  وال��ك��وارث من 
امل�����ش��اع��دات االإماراتية  ت��وج��ي��ه وت��وزي��ع  اآل��ي��ة  اأن  ال�����ش��اأن  ب��ه��ذا 
قطاعات  لت�شمل  بال�شمولية  ات�شمت  العامل  دول  يف  لالجئني 
وخدمات  واالإي���واء  ال�شحي  وال�شرف  واملياه  كالغذاء  متعددة 
الدعم  وخ���دم���ات  االأل���غ���ام  ن���زع  وم��ك��اف��ح��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ال�شيخة لبنى بنت  واأكدت معايل  اأخرى.  والتن�شيق وقطاعات 
خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون الدويل رئي�شة اللجنة 
االإن�شانية اخلارجية يف ت�شريح  امل�شاعدات  لتن�شيق  االإماراتية 
لها مبنا�شبة اليوم العاملي لالجئني الذي اأقرته االمم املتحدة 
اأنه بف�شل توجيهات  يف الع�شرين من �شهر يونيو من كل عام 
اآل نهيان رئي�س الدولة  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل  رعاه اهلل ومتابعة الفريق 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .. 
باتت االإم��ارات دولة رائدة وفاعلة يف ميادين العمل االإن�شاين 
والكوارث  احل���روب  وم�����ش��ردي  ال��الج��ئ��ني  على  ال���دويل حتنو 
الطبيعية واالأزمات االإن�شانية يف خمتلف بقاع االأر�س وحتمل 
وجهاتها  االإن�شانية  موؤ�ش�شاتها  عرب  املمتدة  البي�شاء  اأياديها 
اهلل  بف�شل  واالآمنة  الكرمية  واملعي�شة  احلياة  �شرايني  املانحة 
اال�شتجابة  يف  دوليا  به  يحتذى  مثال  اأنها  اإىل  اإ�شافة  تعاىل 
االإن�شانية. واأ�شارت اإىل اأن جهود االإمارات االإن�شانية وعطاءها 
يف  اأ�شهم  االإن�شانية  قيادتها  من  تعاىل  اهلل  بف�شل  ينبع  ال��ذي 
تن�شط  وخاليا  عمل  لور�س  االإن�شانية  موؤ�ش�شاتها  تتحول  اأن 
وماآ�شي  ج��راح  لت�شميد  االإن�شانية  االأزم����ات  بقاع  خمتلف  يف 
الالجئني وامل�شردين عن اأوطانهم انطالقا من فل�شفة اإن�شانية 
العون  وتقدمي  االإن�شاين  التاآخي  و�شون  لتعزيز  تهدف  راقية 

لالإن�شان اأيا كان جن�شه اأو لونه اأو ديانته.

ووفقا لتقرير الوزارة فاإنه من �شمن م�شاعدات دولة االإمارات 
لالجئني خالل االعوام اخلم�شة املا�شية قدمت دولة االإمارات 
" مليون   646.78 " بنحو  باك�شتان  للنازحني يف  م�شاعدات 
باك�شتان  بها  ت��اأث��رت  التي  والفي�شانات  ال���زالزل  ج��راء  دره��م 
خ���الل ال���ف���رتة ذات���ه���ا . وق���دم���ت ال���دول���ة م�����ش��اع��دات ب��ل��غ��ت " 
ال�شورية يف  االأزمة  للمتاثرين من  درهم  " مليون   502.34

الداخل ال�شوري ولالجئني ال�شوريني يف دول اجلوار.
وتلقت اليمن التي تعاين من ارتفاع اأعداد النازحني والالجئني 
من دول اجلوار م�شاعدات بلغت1 312.8 مليون درهم وليبيا 
مليون  بنحو145  واأفغان�شتان  درهم  مليون  بنحو219.62 
درهم ب�شبب ازدياد النزاعات امل�شلحة و�شحايا االألغام والكوارث 

الطبيعية وال�شومال بنحو107.42 مليون درهم.
من جهة اأخرى اأ�شاد التقرير بدور املوؤ�ش�شات االإن�شانية واجلهات 
وتقدميها  ا�شتجابتها  موؤ�شرات  تنامي  مع  املانحة  االإماراتية 
ملختلف اأوجه الدعم .. م�شريا اإىل ت�شدر امل�شاعدات احلكومية 
الفرتة  ال��ع��امل خ��الل  دول  ال��ت��ي وج��ه��ت لالجئني يف خمتلف 
من العام 2009 حتى منت�شف العام 2014 للق�شط االأوفر 
لتبلغ نحو 1.29 مليار درهم لتاأتي م�شاعدات الهالل االأحمر 
561.82 مليون درهم ثم  االإماراتي يف املرتبة الثانية بنحو 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية يف املرتبة 
العاملية  املدينة  تليها  دره���م  مليون  بنحو368.07  الثالثة 
وموؤ�ش�شة  دره��م  مليون  بنحو143.28  االإن�شانية  للخدمات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�شانية بنحو 
االأخرى  االإن�شانية  للموؤ�ش�شات  اإ�شافة  درهم  مليون   52.56
والقطاع اخلا�س واالأفراد بنحو 184.37 مليون درهم. واأكد 
ال�شلة  ذات  للقطاعات  االإم��ارات  ا�شتهداف م�شاعدات  التقرير 
االإغاثة  خدمات  لهم  ي�شمن  ومب��ا  الالجئني  ومعي�شة  بحياة 
والتن�شيق  الدعم  خدمات  قطاع  ا�شتاأثر  حيث  املثلى  واالإي���واء 
933.53 مليون درهم تاله قطاع االإي��واء وامل��واد غري  بنحو 
الثالثة  املرتبة  يف  ثم  دره��م  مليون  بنحو572.43  الغذائية 
درهم  م��ل��ي��ون  بنحو450.86  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  ق��ط��اع 
مليون  بنحو395.56  املتنوعة  االإغاثية  امل��واد  قطاع  بعدها 
 "138.24 بنحو  اخلام�شة  باملرتبة  ال�شحة  قطاع  ثم  دره��م 
 42.67 بنحو  العامة  وال�شحة  املياه  قطاع  ثم  دره��م  مليون 
مليون درهم فقطاع مكافحة نزع االألغام بنحو42.65 مليون 

درهم فقطاعات اأخرى مثل " االأمن واحلماية والتعليم.
واأكد االأمني العام لالمم املتحدة الن كي مون مبنا�شبة اليوم 
اأي  �شخ�س  مليون   700 نحو  اأن  ال��ك��وارث  من  للحد  العاملي 
نحو 10 باملائة من �شكان العامل تزيد اعمارهم عن 60 عاما 
�شيزيد عن  العامل  امل�شنني يف  ع��دد  ف��اإن   2030 ع��ام  وبحلول 

عدد االطفال الأول مرة يف التاريخ.
وذكر بان كي مون يف ر�شالة له بهذه املنا�شبة اأنه عند وقوع اأية 
يعاين  من  اأول  يكونون  امل�شنني  ف��ان  العامل  يف  طبيعية  كارثة 
من نتائج هذه الكارثة ويكون معدل الوفيات واال�شابات منهم 
مرتفعا ولذلك ال بد من تغيري هذا االجتاه املفجع عن طريق 
و�شع اخلطط وتقدمي اخلدمات والدعوة اىل معاجلة مواطن 
اأق�شى حد  اال�شتفادة اىل  ال�شن مع  التي تواجه كبار  ال�شعف 

من م�شاهماتهم يف االأمن والرفاه االجتماعي.
اأن����ه ي��ج��ب اأن ياأخذ  واأو����ش���ح االأم�����ني ال���ع���ام ل���المم امل��ت��ح��دة 
ال��ق��درة على  االع��ت��ب��ار �شعف  ب��ع��ني  ال���ك���وارث  مل��ن��ع  التخطيط 
احلركة لدى الكثري من امل�شنني وينبغي علينا اأن منكنهم من 
التاأهب الحتمال وقوع كارثة وبلوغ بر االأمان وحماية اأنف�شهم 
واآليات  املبكر  االن��ذار  نظم  يف  ال�شن  كبار  احتياجات  وم��راع��اة 
احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وخ��ط��ط االج����الء ب��ال��ت�����ش��دي حلاالت 

الطوارئ وحمالت التوعية العامة.
امل�شنني لديهم نقاط قوة ميكن  اأن  ادراك  املهم  اإن��ه من  وق��ال 
�شنوات خربتهم ميكن  فان  ب�شكل عام لذك  املجتمع  اأن تخدم 
اأن ت�شاعد يف احلد من املخاطر التي تطرحها الكوارث وينبغي 
ا�شراكهم يف ادارة خماطر الكوارث اإىل جانب ما يت�شل بذلك 
من عمليات التخطيط و�شنع القرار وبو�شع امل�شنني اي�شا ان 
املناخ  تغري  معاجلة  ب�شان  احليوية  العاملية  املناق�شات  ي��روا 

وحتقيق التنمية امل�شتدامة.
واأكد االأمني العام لالأمم املتحدة اأن بناء القدرة على مواجهة 
الكوارث لي�س لها حد زمني يف حياة املرء فهي تبداأ يف مرحلة 
يف  ال��ع��امل  و�شهد   . ال�شن  تقدم  م��ع  اهميتها  وتتزايد  ال�شباب 
 .. م��اأ���ش��اوي��ة  نتائج  خلفت  طبيعية  ك���وارث  االأخ���رية  ال�شنوات 
يقع  دم���ار كبري  اأو  اب��ت��الء  ب��اأن��ه��ا  الطبيعية  ال��ك��وارث  وت��ع��رف 
.. وهناك تعريفات  ب�شبب حدث طبيعي ينطوي على خطورة 
متعددة للكارثة حددتها املنظمات والهيئات الدولية والوطنية 
املتخ�ش�شة. وقد عرفت هيئة االأمم املتحدة الكارثة باأنها حالة 
مفجعة يتاأثر من جرائها منط احلياة اليومية فجاأة وي�شبح 
بني  وي�شبحون  ويالتها  من  ويعانون  م�شاعدة  ب��دون  النا�س 
اإىل حماية ومالب�س وملجاأ وعناية  ع�شية و�شحاها يف حاجة 

طبية واجتماعية واحتياجات احلياة ال�شرورية االأخرى.
باأنها  ال��ك��ارث��ة  املدنية  للحماية  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ع��رف��ت  كما 
اأو ب�شبب فعل  ح��وادث غري متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة 
االإن�شان وترتتب عليها خ�شائر يف االأرواح وتدمري يف املمتلكات 
وت��ك��ون ذات ت��اأث��ري ���ش��دي��د ع��ل��ى االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي واحلياة 
الوطنية  املوارد  قدرة  مواجهتها  اإمكانيات  وتفوق  االجتماعية 
الكوارث  اأن����واع  ق��ائ��م��ة  وتت�شمن  دول��ي��ة.  م�����ش��اع��دة  وتتطلب 
والزالزل  الرباكني  مثل  االأر�شية  الكوارث  واأبرزها  الطبيعية 
واالنهيارات الثلجية والكوارث املائية والت�شونامي واالعا�شري 
والكوارث املناخية مثل اجلفاف واالأعا�شري والزوابع واحلرائق 

واالحتبا�س احلراري واالأوبئة واملجاعات.
وال��ك��وارث مثل ث��ورة ال��ربك��ان وال���زالزل واالأع��ا���ش��ري وغريها 
من الظواهر الطبيعية ت�شبب دمارا كبريا للممتلكات والب�شر 
ماأهولة  مناطق غري  الطبيعية يف  الظواهر  ح��دوث  ويف حالة 

بال�شكان ال ت�شمى كوارث طبيعية.
وتختلف الكوارث ح�شب ن�شبة ال�شكان املحيطة بظاهرة طبيعية 
منطوية اأو قابلة للخطر فكثري من املجتمعات تعي�س بالقرب 
من براكني لها تاريخ مدمر كما حدث يف بومبي وغريها وهذا 

يعود للطبيعة الب�شرية وم�شاكل الفقر وغريها.
وعند حدوث ا�شطرابات جوية اأو عوا�شف تعقبها فرتة هدوء 
ال�شم�س و�شماع  ق��ر���س  اأم��ط��ار غ��زي��رة واح���م���رار  ���ش��ق��وط  ث��م 
اأ�شوات من داخل االر�س وزيادة االأبخرة يف اجلو لدرجة كبرية 

وال�شعور بدوار يف الراأ�س.

الرباكني:
االأر���س ليخرج منها بركة  اأنه ت�شقق يف  ويعرف الربكان على 
اأو تنبعث منه املواد ال�شهريية احلارة  ذلك املكان الذي تخرج 
مع االأبخرة والغازات امل�شاحبة لها على عمق الق�شرة االأر�شية 

ويحدث ذلك خالل فوهات اأو �شقوق.
وترتاكم املواد املن�شهرة اأو تن�شاب ح�شب نوعها لت�شكل اأ�شكاال 
الربكانية  اجلبال  اأو  املخروطية  التالل  منها  اأر�شية خمتلفة 
اأكر  بها  توجد  التي  ال���دول  م��ن  اإندوني�شيا  وتعد  العالية.. 
الرباكني والتي ت�شم 180 بركانا وهي انفجارات تظهر على 
�شطح االأر�س نتيجة خروج املواد الباطنية اإثر التحركات التي 

تعرتي الق�شرة االأر�شية.

الزلزل:
ويرجع العلماء حدوث الزالزل اىل كرة تولد غاز ثاين اأك�شيد 
تولد  وازدي���اد  ال��رتب��ة  يف  املعدنية  ال�شوائل  وانت�شار  الكربون 

الكهرباء يف الرتبة.
اأر�شي �شريع ناجت  وال��زالزل ظاهرة طبيعية عبارة عن اهتزاز 
واإزاحتها  ال�شخور  االأر���س وتك�شر  عن حركات تكون يف باطن 
جيولوجية  مل���وؤث���رات  نتيجة  داخ��ل��ي��ة  اج���ه���ادات  ت��راك��م  ب�شبب 
الزلزال  ين�شاأ  وق��د  االأر���ش��ي��ة.  ال�شفائح  حت��رك  عنها  ينجم 
نتيجة الأن�شطة الرباكني اأو نتيجة لوجود انزالقات يف طبقات 
االأر�س فاإذا كانت درجه الزلزال اأكر من 5 درجات فهو مدمر 
اأو ظهور  اإىل ت�شقق االأر�س ون�شوب الينابيع  و توؤدي الزالزل 
اإذا ما ح�شلت حتت  اأم��واج عالية  اأو ح��دوث  الينابيع اجلديدة 
�شطح البحر ف�شال عن اآثارها التخريبية للمباين واملوا�شالت 
واملن�شاآت وغالبا ينتج عن حركات احلمل احلراري التي حترك 

ال�شفائح القارية مت�شببة يف حدوث هزات هي الزالزل.
كما اأن الزالزل قد حتدث خرابا كبريا و حتدد درجة الزلزال 
مبوؤ�شر يقا�س من 1 اإىل 10 فالدرجة من 1 اإىل 4 زالزل قد 
ال حتدث اأية اأ�شرار اأي ميكن االإح�شا�س بها فقط ومن 4 اإىل 
اأما   .. 6 زالزل متو�شطة االأ�شرار وقد يحدث �شررا للمنازل 
الدرجة الق�شوى اأي من 7 اىل10 في�شتطيع الزلزال تدمري 
املدينة باأكملها وحفرها حتت االأر�س حتى تختفي مع اأ�شرار 
باملدن املجاورة لها. ومن اأخطر الزالزل التي حدثت يف التاريخ 
زلزال �شان�شي يف ال�شني و هو اأكرب زلزال �شجل من حيث عدد 

ال�شحايا والذي بلغ 83 األف ن�شمة.
ووقع هذا الزلزال يف �شباح الثالث والع�شرين من �شهر يناير 
اأكر  1556 يف مقاطعة �شان�شي ال�شينية.. وبلغ تاأثريه  عام 
اإىل  واأدى  �شان�شي  مقاطعات  يف  مقاطعة  وت�شعني  �شبع  م��ن 
ومقتل  املقاطعات  بع�س  يف  ك��م   840 حميطها  بقعة  تدمري 
�شتني باملائة من ال�شكان وكان اأغلبهم يف ذلك الوقت ي�شكنون 
يف كهوف ا�شطناعية و�شقوق اجلبال التي انهارت عليهم نتيجة 

الكارثة.
جيولوجية  معلومات  على  بناء  احلديثة  االإح�����ش��اءات  وت�شع 
زلزال �شان�شي على الدرجة الثامنة تقريبا يف مقيا�س العزم.. 
اأك���رب الكوارث  ال����زالزل املميتة وخ��ام�����س  اأك���رب  اأن���ه ك���ان  وم���ع 

الطبيعية يف التاريخ.

النهيارات الثلجية:
على  الثلج  من  لكمية  مفاجيء  حت��رك  هو  الثلجي  واالنهيار 
ج��ان��ب ج��ب��ل وت��ن��ج��م ع��ن��ه ع���دة ك����وارث وق���د ي����وؤدي اإىل هالك 

االآالف من االأ�شخا�س.
وال�شيل يعد كارثة مائية طبيعية حتدث نتيجة تراكم كميات 
كبرية من االأمطار لفرتة طويلة من الزمن يف منطقة حمددة 
اأو ذوبان �شريع لكميات كبرية من الثلوج اأو االأنهار اأو العوا�شف 

واالأعا�شري.
وتوجد بع�س الكوارث املائية التي تاأتى على املدى البعيد منها 

تاآكل ال�شواحل الذي يوؤدى اإىل غرق بع�س املدن. 

الت�ضونامي:
على  حت��ت��وي  حميطية  �شخمة  م��وج��ة  ف��ه��و  الت�شونامي  اأم���ا 
الزالزل  ت�شببها  امل��ي��اه  م��ن  ه��ائ��ل  وق���در  االأم����واج  م��ن  �شل�شلة 
انزالق  يحدث  عندما  املدية  املوجة  وتن�شاأ  وغريها  والرباكني 
عمودي يف قاع البحر من �شاأنه �شع�شعة ال�شطح االأفقي لقاع 
اأي  �شاأن  و�شاأنها  املدية  املوجة  البحر  �شطح  فتن�شاأ على  البحر 
حجم  على  ويعتمد  ال�شواطئ  اإىل  املدية  املوجة  تتجه  موجه 
املوجة  وحجم  كمية  تتحدد  البحر  ق��اع  يف  االأر���ش��ي  االأن���زالق 

املدية ومقدار اخلراب الذي تخلفه.
املحيط  زل���زال  ع��ن  نتج  م��ا  الت�شونامي  م��وج��ات  اأ���ش��ه��ر  م��ن  و 
الهندي يف 26 دي�شمرب 2004 حيث �شربت �شواحل العديد 
من الدول منها اإندوني�شيا �شريالنكا تايالند الهند وال�شومال 
وغ��ريه��ا حيث و���ش��ف ه��ذا ال��زل��زال ب��اأن��ه اأح���د اأ���ش��واأ الكوارث 
الطبيعية التي �شربت االأر�س على االأطالق قتل فيه ما يقارب 

من 250 الف �شخ�س.

." املناخية  " الكوارث 
ومنها اجلفاف فهو التغري الذي يحدث يف طق�س املنطقة من 
حيث ا�شتمرار حالة الطق�س اجلاف وعدم هطول االأمطار ملدة 
تعتمد  التي  البالد  اإىل جماعة وخا�شة يف  ي��وؤدي  وقد  طويلة 
على الزراعة.. ويعترب اأحد اأخطر الكوارث على م�شتوى الكرة 

االأر�شية وي�شبب هذا �شررا حقيقيا بالنا�س.
عنيفة  حلزونية  دوارة  هوائية  عوا�شف  فهي  االأع��ا���ش��ري  اأم��ا 
تن�شاأ عادة فوق البحار اال�شتوائية ولذا تعرف با�شم االأعا�شري 
الهواء  الأن  احللزونية  االأع��ا���ش��ري  اأو  امل��داري��ة  اأو  اال�شتوائية 
من  �شاكن  مركز  ح��ول  فيها  ي��دور  املرتفع  ال�شغط  ذا  ال��ب��ارد 
الهواء الدافئ ذي ال�شغط املنخف�س ثم تندفع هذه العا�شفة 
�شطح  مع  باالحتكاك  �شرعاتها  من  فتفقد  الياب�شة  اجت��اه  يف 
اأك��ر من  اإىل  االأر���س ولكنها تظل تتحرك ب�شرعات قد ت�شل 
300 كيلو مرت يف ال�شاعة. وي�شل قطر الدوامة الواحدة اإىل 
500 كيلو مرت وقد ت�شتمر لعدة اأيام اإىل اأ�شبوعني متتاليني.. 
اإىل  والركامية  الطباقية  ال�شحب  م��ن  ك��ل  تكون  وي�شاحبها 
ارتفاع 15 كيلو مرتا ويتحرك االإع�شار يف خطوط م�شتقيمة 
�شرعته  ب�شبب  الياب�شة  على  هائال  دم��ارا  في�شبب  منحنية  اأو 

والفي�شانات  الغزيرة  باالأمطار  وم�شاحبته  اخلاطفة  الكبرية 
وال�شيول باالإ�شافة اإىل ظاهرتي الربق والرعد كما قد يت�شبب 
االإع�����ش��ار يف ارت��ف��اع اأم����واج ال��ب��ح��ار وي��دم��ر ال��ق��رى وامل����دن. " 

العوا�شف الثلجية ".
وحتدث العا�شفة عند ت�شاقط الثلوج مع رياح ب�شرعة اأعلى من 
32 ميل/�شاعة اأو 51.50 كلم/�شاعة مع حجب كامل للروؤية 

وقد ينتج عنها خ�شائر ب�شرية ومادية معتربة.
ج���وي منخف�س  ف��ه��ي حت���دث يف منطقة �شغط  ال���زواب���ع  اأم���ا 
الكرة  ال�شاعة يف ن�شف  ت��دور عك�س عقارب  ري��اح حلزونية  مع 

ال�شمايل وباجتاه عقارب ال�شاعة يف الن�شف اجلنوبي.
امل�شاكل  اأخ��ط��ر  م��ن  باأنها  و�شفها  احل��رائ��ق ميكن  اأن  ح��ني  يف 
فيها  الرئي�شى  ال�شبب  ويكون  منازع  بال  البيئة  تواجهها  التي 
هو املناخ اجلاف وقد ت�شتمر هذه احلرائق الأ�شهر لي�شت الأيام 
فقط وينجم عنها العديد من املخاطر وخا�شة انبعاث غاز اأول 
اأك�شيد الكربون ال�شام.. وهناك عامالن اأ�شا�شيان يف ن�شوب مثل 
وعوامل  فيها  لالإن�شان  الدخ��ل  طبيعية  عوامل  احلرائق  هذه 

ب�شرية يكون االإن�شان هو اأ�شا�شها.
الب�شرية تلك احلرائق التي  العوامل  اأ�شهر االأمثلة على  ومن 
ن�شبت يف اإندوني�شيا يف جزيرتى "بورنيو " و�شومارتا" ما بني 

عامى 1997 - 1998.
كبرية  م�شاحة  غطت  �شامة  غ��ازات  احلرائق  هذه  من  وانبعث 
م��ن منطقة ج��ن��وب ���ش��رق اآ���ش��ي��ا مم��ا ن��ت��ج ع��ن��ه ظ��ه��ور م�شاكل 
مواقع   808 ح��وايل  يف  احل��رائ��ق  ن�شبت  وق��د  وبيئية  �شحية 
التي  امل�شاحة  وق��درت  ال�شناعية  االأق��م��ار  ب�شور  حتديدها  مت 

دمرتها احلرائق بحوايل 45 الفا و600 كيلو مرتمربع.
اإنتاج  و يرجع ال�شبب االأ�شا�شي وراء هذه احلرائق اإىل حتويل 
هذه الغابات من خالل اإحالل زراعة النخيل الإنتاج الزيوت.. 
النباتية  وال����روة  ل��الأخ�����ش��اب  ال��ف��ادح��ة  ع��ن اخل�����ش��ارة  ناهيك 
واحليوانية والب�شرية الأن الغازات ال�شامة لهذه احلرائق متتد 

اإىل البلدان املجاورة وال تقف عند حدود دولة بعينها.
ومن االأمثلة االأخرى حلرائق الغابات تلك احلرائق التي ن�شبت 
يف الربازيل عام 1998 والتي ق�شت على ما يفوق على املليون 
هكتار من غابات ال�شفانا وقد عانت املك�شيك اأي�شا من اجلفاف 
لتق�شى  ن�شوب احلرائق  اإىل  اأدى  �شبعني عاما كما  م��دار  على 
على حوايل ثالثة اآالف مرت مربع من االأر�س وانت�شار دخانها 

اإىل جنوب الواليات املتحدة االأمريكية.

الحتبا�س احلراري:
امل��ن��اخ ب�شبب ارت���ف���اع درجة  ت��غ��ري  واالح��ت��ب��ا���س احل�����راري ه��و 
احل�����رارة .. وي���وج���د ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�����وؤدى اإىل 
الهوائى  والتلوث  النووية  النفايات  منها  احل��رارى  االحتبا�س 
وكوارث االحتبا�س احلرارى كثرية منها ارتفاع درجة احلرارة 
اجلنوبى  القطب  ذوب���ان  اإىل  ي��ودى  مم��ا  ع��ام  ك��ل  با�شتمرارية 
مما يوؤدى اإىل ارتفاع من�شوب املاء وينتج عنه تاآكل العديد من 
ال�شواحل وغرق العديد من املدن وقد و�شفت االأمم املتحدة " 
االحتبا�س احلراري " باأنه �شبيه بخطر احلروب على الب�شرية 
املناخ يتوقع تزايد معدل حدوث  اإنه مع تغري  اأي�شا  .. وقالت 
الثالثني  خ��الل  اأن��ه  اىل  واأ���ش��ارت  قوتها.  وا�شتداد  االأعا�شري 
عاما املا�شية كان تاأثري الكوارث الطبيعية على الب�شر خم�شة 
اأ�شعاف تاأثريها قبل جيل باأكمله واالأو�شاع تزداد �شوءا فاملناخ 
يتغري مم��ا ي��ه��دد ب��وج��ود ظ��واه��ر ج��وي��ة م��ت��ط��رف��ة ف��ف��ي عام 
 300 نحو  من  �شخ�س  مليون   117 عانى  وح��ده   2006
كارثة طبيعية مبا يف ذلك اجلفاف ال�شديد يف ال�شني واإفريقيا 
اآ�شيا وبع�س مناطق اإفريقيا ما اأدى  والفي�شانات الكا�شحة يف 
املتحدة  االأمم  واقرتحت  دوالر.  مليار   15 بنحو  خ�شائر  اإىل 
حيث  ل��ل��زالزل  ومقاومة  للمخاطر  مقاومة  تكون  مبان  بناء 
املدار�س  ع��ددا كبريا من  باك�شتان  زل��زال  2005 دمر  اأن عام 
مما اأودى بحياة نحو 17 األف طفل .. كما يجب توعية الراأي 
العام حول كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية ومن �شمنها 

عمليات االإجالء من املناطق املهددة.

." " الأوبئة 
والوباء هو انت�شار �شريع ملر�س معدي ويعترب من اأكر الكوارث 
القرن  الذي تف�شى يف  االأ�شود  الطاعون  الطبيعية فتكا ومنها 
الرابع ع�شر واأدى اإىل مقتل ما يزيد على 20 مليون من الب�شر 
اأي ما يعادل ثلث �شكان اأوروبا. ووباء اجلدري واالإيدز وكذلك 

وجود تخوف لتحول اأنفلونزا الطيوروانفلونزا اخلنازير.

املجاعات:
من  معينة  منطقة  �شكان  فيها  ي��ع��اين  ظ��اه��رة  ه��ي  املجاعة  و 
والكوارث  احل��روب  اأهمها  من  عدة  اأ�شباب  نتيجة  تغذية  �شوء 
تنت�شر  فهي  ل��ذا  وال��رباك��ني  وال���زالزل  كالفي�شانات  الطبيعية 
ب�شكل اأ�شا�شي يف الدول النامية اأو دول العامل الثالث ويرتتب 
مل��دة طويلة مم��ا ي�شبب موت  االأك���ل  ف���ادح يف  ذل��ك نق�س  على 
االآالف اأو رمبا املاليني من النا�س جوعا. و�شملت قائمة اأكرب 
عام  ل�شبونة  زل��زال  واأك��ره��ا تدمريا  التاريخ  ك��وارث يف  ع�شر 
من  وكان  ن�شمة  األف   100 و   60 بني  ما  فيه  وقتل   1755
هايتى2010  وزل��زال  التاريخ  مر  على  تدمريا  ال��زالزل  اأ�شد 
 2005 100 األف �شخ�س و زلزال ك�شمري  وقتل فيه حواىل 
وقتل فيه حوايل 79 األف �شخ�س وزلزال مدينة بام يف ايران 
وقتل فيه 40 األف �شخ�س وت�شونامي املحيط الهندي يف عام 
األف   250 بحياة  واأودى  اندوني�شيا  �شرب  وال��ذى   2004
�شخ�س وحرائق الربازيل عام 1998 والتي اأدت اىل احرتاق 
نحو مليون هكتار من املزروعات والطاعون االأ�شود الذي تف�شى 
يف القرن الرابع ع�شر واأدى اإىل مقتل ما يزيد على 20 مليون 
اأكرب  1556 و هو  ال�شني عام  �شان�شي يف  الب�شر وزل��زال  من 
زلزال �شجل من حيث عدد ال�شحايا والذي بلغ 83 األف ن�شمة 
ويعد خام�س اأكرب الكوارث الطبيعية يف التاريخ وكارثة مدينة 
التي  ال��ك��وارث  اب�شع   1984 ع��ام  �شهدت  التي  الهندية  بوبال 
م�شنع  يف  وق��ع  ال��ذي  االنفجار  نتيجة  الب�شرية  لها  تعر�شت 
عدد  وب��ل��غ  �شخ�س  مليون  ن�شف  ت�شمم  يف  وت�شبب  كيميائي 
قتاله 16 األف ن�شمة وكارثة ت�شرنوبيل النووية التي وقعت يف 
عام 1986 باالحتاد ال�شوفييتي ال�شابق نتيجة االنفجار الذي 
يف  وت�شببت  اأوكرانيا  يف  الكهروذرية  ت�شرنوبل  حمطة  يف  وقع 

مقتل مائة �شخ�س ب�شرعة واجالء 14 الف �شخ�س.

اأبوظبي-وام:
والت�ضرد  والأ�ــضــرار  واملعاناة  الأرواح  يف  اخل�ضائر  تعد 
الكثري من  الكوارث يف  الناجمة عن  ماأوى  والعي�س بدون 
املناطق يف العامل وما تتعر�س له املجتمعات من املخاطر 
ال�ضعور  يتولد  حيث  مواجهته  يتوجب  حتديا  الطبيعية 
الكثري  لتفادى  واجلاهزية  بال�ضتعداد  اجلميع  لــدى 
التوعية  اأن�ضطة  خالل  من  املاأ�ضاوية  النتائج  هذه  من 
والتقييم والتثقيف وحت�ضني الإدارة البيئية والتخطيط 

العمراين ال�ضليم والتاأهب والتعليم.
وقال �ضعادة �ضيف حممد علي ال�ضام�ضي نائب مدير عام 

والكوارث  والزمــات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
" وام"  اأنباء المارات  اأعدته وكالة  بالوكالة يف تقرير 
من  للحد  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  الهيئة  مع  بالتعاون 
الكوارث الذي ي�ضادف الثالث ع�ضر من اأكتوبر من كل عام 
بناء  تاريخ  ن�ضتذكر  اأن  منا  تتطلب  املنا�ضبة  هذه  اإن   ..
وقاداتها  رجالتها  اأيــدي  على  وتقدمها  الدولة  نه�ضة 
الذين كر�ضوا �ضنوات حياتهم و�ضط �ضنك العي�س وق�ضوة 
املحدقة  املخاطر  ومواجهة  الأحوال  وتقلبات  الطبيعة 
بهم لري�ضوا اليوم قواعد دولة ع�ضرية ت�ضبق غريها من 

الدول وتتفوق وحت�ضد العديد من اجلوائز العاملية.
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�صح الكالم 

عجبا ملا ن�شمعه هذه االأيام هياكل ال��وزارات االحتادية كلها ت�شري 
وفق لوائح وقرارات معمول بها ، توجب مبقت�شاها اإحلاق اإدارات 
اأي هيكل الأي وزارة  مبكتب معايل الوزير  االت�شال احلكومي يف 
اأن  اأعتدنا  كما  جرايد  ك��الم  اأو  تخمينات  اأو  كالمي  لي�س  وه��ذا   ،
 ، نرد على كل ما ال يعجبنا وال ي�شتهوينا ويكون على غري هوانا 
واإمنا هو ا�شتناد لقرار جمل�س الوزراء رقم ) 215/ 20م ( ل�شنة 
االحتادية،  واجلهات  للوزارات  التنظيمية  الهياكل  ب�شاأن   2008
وهو مطبق يف كافة الهياكل الوزارية على �شبيل املثال ال احل�شر يف 
الوزارات اخلدمية كالعمل وال�شحة ووزارات اأخرى عديدة بل اإن 
هناك وزارات كان لوكالء الوزارة الرغبة يف �شم تلك االإدارة اإليهم 
، اإال اأن الوزير القائم على تلك الوزارة اأ�شر على اأن تكون تبعيتها 
له ،  واحلديث لي�س على اإدارة االت�شال احلكومي وحدها حتى ال 
تقول �س اأو �س اإمنا هو يق�شدنا نحن ، واإمنا اأي�شا اإدارة ال�شوؤون 
اأو تكون  الوزير  تتبع معايل  اأن  اإم��ا   ، ب��اأي هيكل وزاري  القانونية 
تبعيتها لوكيل الوزارة ، ولذا وجب اأن نقف قليال اأمام اإ�شناد تبعية 
اأي هيكل وزاري  اإدارة االت�شال احلكومي لقطاع وكيل م�شاعد يف 
بعينه  اأق�شد هيكل  ، وال  االآن   اق��رتاح��ا وه��و قائم  ك��ان  واإن  حتى 
والعياذ باهلل حتى ال يغ�شب مني اأحد ، ولكنه من باب ما خاب من 
ا�شت�شار وال ندم من ا�شتخار ، اأو من مل يتبع القرارات واللوائح ، 
 ، فمقرتحات التعديل والتغيري يف هيكل وزاري ما ال غبار عليها 
الأنه يف النهاية �شيتم رفعه للجهات املعنية العتماده ، ولذا فك�شبا 
للوقت وحتى ال ترد ملالحظة هنا ومالحظات هناك ، فوجب علي 
التنويه اإىل قرار جمل�س الوزراء ، واإن كنت مل اأطلع على موجبات 
هذا القرار ، وملاذا اأحلق اإدارة كاالت�شال احلكومي اأو اإدارة كال�شوؤون 
القانونية ، اأو مكتب كالتدقيق الداخلي ملعايل الوزير ؟ اأو الوكيل ؟ 
واإمنا وفق اجتهادي املتوا�شع ال ميكن اأن اأحلق تلك االإدارة بقطاع 
قطاعات  كافة  خلدمة  النهاية  يف  �شت�شب  خدماتها  الأن   ، بعينه 
الوزارة ، وهو ما يبتغيه ربان هذه الوزارة والقيادي امل�شئول عنها ، 
فما يهدف اإليه هو القيام مبختلف االأن�شطة االإعالمية والتوا�شل 
العامة  وعالقاتها   )) ككل  ال���وزارة   (( بعمل  العالقة  ذات  الفعال 
ولي�س قطاع بعينه بالوزارة ، اإ�شافة اإىل مهام واخت�شا�شات اأخرى 
تدخل يف ذات النطاق ، من تنظيم منا�شبات وا�شتقباالت ومنتديات 
اإذن ت�شند االإدارة  ، فلماذا  ، ف��اإن كان هذا هو الهدف  وور���س عمل 
اإبراز ن�شاط قطاعهم  لقطاع بعينه فيحر�س القائمون عليه على 
دون االآخر ؟ ، اأو نظن اأن موظفي االإدارة من اإعالميني ياأمترون 
واإن مل    ، ذاك  القطاع وجتاهل  ال�شوء على هذا  بت�شليط  باأوامر 
تكن تلك نوايانا والعياذ باهلل ،  فلماذا اإذن ن�شع اأنف�شنا يف �شاحة 
اتهام ونحن لدينا قرار ملجل�س الوزراء يو�شينا باأن تكون تبعيتها 
للوزير اأو حتى للوكيل ، وما ينطبق على اإدارة االت�شال احلكومي ، 
ينطبق على اإدارة ال�شوؤون القانونية التي يفرت�س اأنها تكلف بفتح 
اإدارات القطاعات ، ولذا ال ينبغي  حتقيقات مع موظفني يف كافة 
اأن تكون تبعيتها لقطاع بعينه ، وكذا اإدارة التدقيق الداخلي ، وكلي 
على  تكونوا  واأن   ، رح��ب  ب�شدر  البناء  النقد  ه��ذا  نتقبل  اأن  اأم��ل 
الذي  �شفينتكم  رب��ان  كثقتنا يف  والعالج  االإ�شالح  اأن هدفنا  ثقة  
تتبعوه م�شبقا  ، وكفانا ما كنتم  والعالج  ي�شعى جاهدا لالإ�شالح 
من تهديد ووعيد واتهام ملوظفي الوزارة بالت�شريب ، فنرتك اأ�شل 
امل�شكلة لنبحث عمن �شرب وعمن قال وعمن عاد ، فهل يف كالمي 

ما يثري غ�شب اأحد ؟! 
حم�صن را�صد

r_dubai2005@yahoo.com

الت�ضال احلكومي 
وموقعه ال�ضحيح

ال�شفر الهندي ي�شيد مب�شتوى ال�شجون يف الدولة  �شرطة دبي تكرم يف ختام معر�س جيتك�س ال�شركاء اال�شرتاتيجيني والرعاة واملتعاونني واملتطوعني
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  الهند لدى  �شيثارام �شفري جمهورية   . . بي  �شعادة تي  اأ�شاد 
مب�شتوى اخلدمات املقدمة للنزالء باملوؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية 
يف االمارات وذلك وفقا ملا ك�شفت عنه ا�شتبيانات اأجرتها ال�شفارة مع 
رعاياها النزالء للتعرف على واقعهم واحتياجاتهم فيها حيث مل يبد 
�شوى 10 يف املئة منهم رغبته يف االنتقال اإىل ق�شاء حمكومياتهم يف 
بلدهم االم حال تطبيق اتفاقية تبادل ال�شجناء املربمة بني البلدين 
ظروفهم  ازاء  لديهم  العام  الر�شا  م�شتوى  اإىل  يوؤ�شر  ال��ذي  االأم��ر 

الراهنة.
على  الدائم  للوقوف  ال�شفارة  التي جتريها  اال�شتطالعات  اأن  واأك��د 

اأحوال رعاياها داخل املن�شاآت العقابية يف االمارات تبعث نتائجها دوما 
على االإطمئنان حيث مل ترد اأية �شكوى تذكر عن طرق التعامل اأو 
ال�شحية والتاأهيلية  توفري االحتياجات اخلا�شة والعامة والرعاية 
والرتفيهية وغريها جلميع النزالء على حد �شواء مبن فيهم اأبناء 

اجلالية الهندية.
وثمن ال�شفري الهندي جهود وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة 
التوا�شل  مبادرات  لتعزيز  الرامية  االأمني  االإع��الم  واإدارة  اأبوظبي 
املجتمعي مع اجلالية الهندية يف الدولة عرب املو�شوعات االأ�شبوعية 
التي تن�شرها �شحيفة �شرياج وما تبثه القنوات التلفزيونية الهندية 
وو�شف تلك املبادرات باأنها متميزة وال نظري لها يف اأي بلد اأو وزارة 

اآخرى يف العامل.

•• دبي-وام:

واملتعاونني  اال�شرتاتيجني  ال�شركاء  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  كرمت 
ح�شر  املعر�س.  ختام  يف  وذل��ك   2014 جيتك�س  معر�س  يف  املتطوعني 
حفل التكرمي نيابة عن اللواء خمي�س مطر املزينة القائد العام ل�شرطة 
دبي العقيد خالد نا�شر الرزوقي مدير االدارة العامة للخدمات الذكية 
العامة  االدارة  نائب مدير  �شبيح  بن  اأحمد  الدكتور  املقدم  كما ح�شره 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ذك��ي��ة. واث��ن��ى العقيد ال���رزوق���ي ع��ل��ى ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دبي 
الذكية ودائرة التنمية االقت�شادية يف الربط معها لالطالع على بيانات 
الذكية وخدمات  التقنية  انظمة  واال�شتفادة منها يف  التجارية  الرخ�س 
�شرطة دبي باال�شافة اىل دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري بتوفريها 
خا�شية اال�شتغاثة واالت�شال ال�شريع مع �شرطة دبي من خالل التطبيق 

الهاتفي والنيابة العامة بدبي وبنك االمارات دبي الوطني. وقال مدير 
يف  جهودها  �شتوا�شل  دب��ي  �شرطة  اأن  الذكية  للخدمات  العامة  االدارة 
ل��ت��وق��ع��ات ح��ك��وم��ة دبي  وت��رت��ق��ي  الع�شر  ت��واك��ب  اي��ج��اد خ��دم��ات تقنية 
الذكية ومبادرات مدينة دبي االذكى عامليا وتعمل على ت�شهيل وتب�شيط 
االجراءات على اجلمهور والو�شول اىل ر�شا عمالئنا عن هذه اخلدمات 

التي هدفها ا�شعادهم.
من  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  بتكرمي  الرزوقي  العقيد  قام  ذلك  عقب   
دب���ي ووحدة  وامل��وا���ش��الت يف  ال��ط��رق  بهيئة  احل��ك��وم��ي ممثلة  ال��ق��ط��اع 
ال�شركاء  ابوظبي كما كرم  املعلومات مبطارات دبي وكلية �شرطة  تقنية 
يف  وامل��وردي��ن  الرئي�شني  وال��رع��اة  اخل��ا���س  القطاع  م��ن  اال�شرتاتيجني 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  من  املتعاونني  اىل  ا�شافة   2014 جيتك�س 

وحكومة دبي الذكية كما كرم املتعاونني واملتطوعات.

وزير االقت�شاد: االإمارات مركز عاملي للحوار لتحقيق التنمية والتطور للمجتمع االإن�شاين

اختيار اللواء الهديدي �شفرا جلمعية اأ�شدقاء مر�شى التهاب املفا�شل

�شامل بالركا�س ي�شهد العر�س اجلماعي الأبناء قبيلة املحرمي

اأكد على اأهمية تعزيز املطالعة لدى الطلبة بالو�ضائل اجلاذبة

حممد حمدان بن جر�س مدير عام املدينة اجلامعية يبادر لتفعيل ح�شة القراءة واملطالعة يف مدر�شة ال�شارقة النموذجية

توعية 4800 طالب يف 42 مدر�ضة

العني للتوزيع ت�شتعد للم�شاركة يف معر�س توعية 2014

•• جنيف-وام: 

�شعيد  ب�����ن  ����ش���ل���ط���ان  م����ع����ايل  اأك�������د 
الرئي�س  االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
امل�������ش���ارك ل��ق��م��ة جم��ال�����س االأج���ن���دة 
دول�����ة  ح����ر�����س   2014 ال����ع����امل����ي����ة 
الدائم  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
ع��ل ت��ع��زي��ز احل����وار وال��ن��ق��ا���ش��ات مبا 
والتطور  التنمية  حتقيق  يف  ي�شهم 
يف املجتمع االإن�شاين واإيجاد احللول 
جاء  ال��راه��ن��ة.  وامل�شكالت  للق�شايا 
ت�����ش��ري��ح��ات خ��ا���ش��ة ملعاليه  ذل���ك يف 
على هام�س لقائه االأع�شاء املنتدبني 
اأ�شبني  العاملي  االقت�شادي  للمنتدى 

والتي  لالإن�شانية  اأف�����ش��ل  م�شتقبل 
اأزم������ات خمتلفة  ال���ي���وم م���ن  ت���ع���اين 
على ال�شعد كافة. وقال " اإننا ن�شعى 
واالإمكانات  الو�شائل  جميع  لتوفري 
اأف�شل  حت���ق���ي���ق  يف  ت�������ش���ه���م  ال����ت����ي 
االأجندة  جمال�س  لقمة  ا�شت�شافة 
العاملية 2014 واإجناح هذا احلدث 
ي��ت��الءم واأهمية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي مب��ا 
ال��ق�����ش��اي��ا امل���ط���روح���ة ع��ل��ى ج���دول 
اإىل  تهدف  التي  واملناق�شات  اأعماله 
االإبداعية  احل���ل���ول  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
ملواجهة التحديات التي ت�شكل عائقا 
املجتمع  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  اأم������ام 
حكومة  اأن  معاليه  اأك��د  و  الدويل". 

العامل  م�شتوى  ع��ل��ى  ذه��ن��ي  ع�شف 
م�شتقبل.  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اإىل  ت��ه��دف 
القمة ح�شورا  اأن ت�شهد  املقرر  ومن 
دولة  وامل�شوؤولني من  للخرباء  الفتا 
االإمارات الذين يتطلعون اإىل تقدمي 
عرب  الفعالة  ومقرتحاتهم  اآرائ��ه��م 
حتت  املن�شوية  املجال�س  يف  امل�شاركة 
القمة وذلك يف توجه من �شاأنه ر�شم 
الدولة  الإ���ش��ه��ام��ات  رئي�شية  م��الم��ح 
العاملية  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
جدير  املقبلة.  املرحلة  يف  احل�شا�شة 
االأجندة  جم��ال�����س  ق��م��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
جتمع  عاملية  من�شة  ت�شكل  العاملية 
نخبة من ال�شخ�شيات االأكر تاأثريا 

جمال�س  ���ش��ب��ك��ة  م���������ش����وؤول  اأي��������دي 
رو�شلري  وفيليب  ال��ع��امل��ي��ة  االج��ن��دة 
االقليمية  اال�شرتاتيجيات  م�شوؤول 
خ��الل ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها ملدينة 
خاللها  ومت  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة  ج��ن��ي��ف 
اخلا�شة  ال���ت���ح�������ش���ريات  م��ن��اق�����ش��ة 
باطالق اأعمال قمة جمال�س االأجندة 
خالل  تعقد  ال��ت��ي   2014 ال��ع��امل��ي��ة 
الفرتة من 9 اىل 11 نوفمرب املقبل 
يف دبي. واأو�شح معاليه اأن ا�شت�شافة 
االإم��ارات لهذه القمة وللعام ال�شابع 
التي  املكانة  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��وايل  على 
ال�شتقطاب  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  حت��ت��ل��ه��ا 
حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الفعاليات 

املمكنة  الو�شائل  ك��ل  تبذل  االم���ارت 
اال�شرتاتيجي  احل���دث  ه��ذا  الإجن���اح 
مب�����ا ي�����ت�����الءم م�����ع م����وق����ع ال����دول����ة 
االأحداث  مثالية ال�شت�شافة  كوجهة 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ك���ربى ال���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 
والتغيري  والتعاي�س  ال�شالم  تعزيز 
االإي����ج����اب����ي ومب�����ا ي���خ���دم االإن�������ش���ان 
..م�شيدا  ال���ع���امل  م���ن  م��ك��ان  اأي  يف 
لتفعيل  تبذله  ال��ذي  الكبري  ب��ال��دور 
االإقليمية  ال��ق�����ش��اي��ا  ح���ول  احل�����وار 
ال�شبل  كل  وتوفري  امللحة  والدولية 
يجريها  ال���ت���ي  ال��ن��ق��ا���ش��ات  الإجن������اح 
1000 من كبار اخلرباء  اأك��ر من 
اأك����رب ور�شة  ال��ع��امل��ني يف  وامل��ف��ك��ري��ن 

ومفكرين  خ������رباء  م����ن  ال����ع����امل  يف 
و�شانعي قرار لتفعيل احلوار العاملي 
مير  التي  امل�شرتكة  التحديات  حول 
املجاالت مثل  العامل يف خمتلف  بها 
حت��دي��ات ال��ط��اق��ة وحت���دي���ات االأمن 
اال�شرتاتيجية  والق�شايا  ال��غ��ذائ��ي 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ش��ح��ة وغ��ريه��ا من 
م�شتقبل  على  التاأثري  ذات  املوا�شيع 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  ب���ه���دف  ال��ب�����ش��ري��ة 
دولية  ل��ت��واف��ق��ات  وال��و���ش��ول  عليها 
ملعاجلة  امل���ط���روح���ة  احل���ل���ول  ح����ول 
والتي تعترب مو�شع  التحديات  هذه 
اهتمام ا�شرتاتيجيا ل�شناع القرار يف 

خمتلف دول العامل.

•• ال�صارقة -وام:

اأ����ش���دق���اء مر�شى  اخ���ت���ارت ج��م��ع��ي��ة 
الإدارة  ال���ت���اب���ع���ة  امل���ف���ا����ش���ل  ال���ت���ه���اب 
االأعلى  باملجل�س  ال�شحي  التثقيف 
حميد  ال��ل��واء  �شعادة  االأ���ش��رة  ل�شوؤون 
وذلك  لها  �شفريا  ال��ه��دي��دي  حممد 
لدوره البارز يف تقدمي الدعم جلميع 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  ���ش��م��و 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ل�شوؤون ل�شوؤون االأ�شرة رئي�شة جمعية 
املفا�شل.  ال��ت��ه��اب  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء 
وقال ان املوؤ�ش�شات املدنية وخ�شو�شا 
ال��ت��ي ت�����ش��ط��ل��ع ب����دور اإن�����ش��اين البد 

على �شبل الوقاية واأحدث العالجات 
املتاحة. وتهدف اجلمعية اىل تثقيف 
باأعرا�س  ���ش��رائ��ح��ه  ب��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع 
وحث  املفا�شل  اأم��را���س  وم�شاعفات 
اأمن������اط احلياة  ات���ب���اع  االأ�����ش����ر ع��ل��ى 
ال�شحية وامل�شاهمة يف دعم وم�شاعدة 
القادرين على حتمل  املعوزين وغري 
ن��ف��ق��ات ال���ع���الج وال���ع���م���ل ع��ل��ى دعم 

بتنظيمها  ت���ق���وم  ال���ت���ي  االن�������ش���ط���ة 
تعزيز  يف  وم�������ش���اه���م���ت���ه  اجل���م���ع���ي���ة 
مبهام  ت�شطلع  ال��ت��ي  اجلمعية  دور 
مر�شى  جتاه  نبيلة  ور�شالة  اإن�شانية 
ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ش��ل. وع���رب ق��ائ��د عام 
وتقديره  �شكره  عن  ال�شارقة  �شرطة 
جلميع القائمني على اجلمعية وعلى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  راأ�شهم 

مل�شاعدتهم  وم�شاندتها  دعمها  م��ن 
وحتقيق  ل���ه���دف���ه���م  ال����و�����ش����ول  اىل 
طموحاتهم. يذكر اأن جمعية اأ�شدقاء 
مر�شى التهاب املفا�شل تاأ�ش�شت حتت 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  ���ش��م��و  رئ��ا���ش��ة 
الو�شول  ب��ه��دف  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
باأعرا�س  واع  ���ش��ح��ي  جم��ت��م��ع  اىل 
ومطلع  وم�شبباتها  املفا�شل  اأمرا�س 

وحدات اأمرا�س املفا�شل بامل�شت�شفيات 
االأجهزة  توفري  �شرعة  اإىل  وال�شعي 
االأمرا�س  ه��ذه  لت�شخي�س  ال��الزم��ة 
اأع��داد املر�شى واإعداد  وكذلك ح�شر 
متابعة  ثم  حياتهم  لتح�شني  درا���ش��ة 
ال�����درا������ش�����ات واالأب������ح������اث اجل����دي����دة 
وحماولة اإي�شال تو�شياتها للمر�شى 

واجلهات املخت�شة.

•• العني - الفجر:

بالعر�س  املحرمي  قبيلة  احتفلت 
الذي  القبيلة  الأب��ن��اء  اجل��م��اع��ي 
اأبنائهم  وفتاة من  18 �شاباً  �شم 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��ن��دوق ال�����زواج، 
اأقيم مبيدان االحتفاالت  وال��ذي 
اأب�����و ظبي  ال���وث���ب���ة يف  ���ش��ال��ة  يف 
الوطني  املجل�س  ع�شو  ،بح�شور 
االحت�����ادي ال�����ش��ي��خ ���ش��امل حممد 
ب��ال��رك��ا���س ال��ع��ام��ري وع����دد من 
القبائل  ووجهاء  امل�شوؤولني  كبار 
و�شيوف من دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، وتخللت احلفل فقرات 
احلربية  ل��ف��رق  وت���راث���ي���ة  ف��ن��ي��ة 
الوطن  وكلمات يف حب  وق�شائد 

ن����ظ����م����ت م������در�������ش������ة ال���������ش����ارق����ة 
االأوىل  احللقة  للبنات  النموذجية 
اأم�س  ���ش��ب��اح  ال�������ش���ارق���ة  مب��دي��ن��ة 
االأول وبح�شور حممد حمدان بن 
جر�س مدير عام املدينة اجلامعية 
اأمور  اأول��ي��اء  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
ال�شارقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة 
املوجهة  ال����ق����راءة  ح�����ش��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
يف  العربية  اللغة  معلمات  بتنفيذ 
يتم  والتي  التعليم  م�شادر  مركز 
من خاللها تفعيل كرا�شة قطوف 
وزارة  بتوجيهات  املوجهة  القراءة 

الرتبية والتعليم.
وح���ر����س اب����ن ج���ر����س م���ن خالل 
تواجده وم�شاركته يف الفعالية اإىل 
واملطالعة  ال���ق���راءة  ح�شة  تفعيل 
الثقافة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  وت��وج��ي��ه 
واملتمثلة  م��ن��اب��ع��ه��ا  خ�����الل  م����ن 

•• العني – الفجر:

يقارب  ما  تغطية  نتائج  عن  للتوزيع  العني  �شركة  اأعلنت 
و800  اآالف  اأربعة  يقارب  ما  منها  ا�شتفاد  مدر�شة   42
طالب وطالبة خالل الن�شف االأول من العام وذلك �شمن 
حملتها التوعوية ال�شنوية وفر اليوم لغد اأف�شل امل�شتمرة 
العني  �شركة  �شت�شارك  متتالية.  �شنوات  ثالثة  مدى  على 
للتوعية  ال��وط��ن��ي  للمعر�س  املقبلة   ال����دورة  يف  للتوزيع 
املجتمعية واخلدمات االإن�شانية توعية 2014 وذلك ملدة 
اجلاري  اأكتوبر   22 ولغاية  من20  م�شتمرة  اأي��ام  ثالثة 
من  وا�شعة  مب�شاركة  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مبركز 
والقطاع  ال��ع��ام  النفع  وموؤ�ش�شات  احلكومية،  املوؤ�ش�شات 
�شريحة  اأك��رب  ال�شتهداف  فر�شة  املعر�س  ويعد  اخل��ا���س، 
توعيتهم  و  للطالب  ال�شليمة  العادات  الطلبة  من  ممكنة 
االأمثل  املاء والكهرباء واال�شتخدام  املحافظة على  باأهمية 
العديد  التوعوية  حمالتها  يف  ال�شركة  ا�شتخدمت  لهما. 

حمببة  بطريقة  النا�شئة  لتوعية  املتنوعة  الو�شائل  م��ن 
كرتونية  ب�شخ�شيات  التوعوية  ال�شركة  ر�شالة  متثلت   ،
وهي نور و قطوره و�شالمة لن�شر التوعية باأهمية تر�شيد 
حتقيق  با�شرتاطات  واالل��ت��زام  والكهرباء  امل��اء  ا�شتهالك 
كما  اال�شتدامة.  لتحقيق  امل��ن��ازل  داخ��ل  وال�شالمة  االأم��ن 
اليوتيوب  قناة  على  تر�شيدية  اأف��الم  ببث  ال�شركة  قامت 
ال��ب�����ش��ري متثل  ال��ت��وا���ش��ل  ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع��رب ق��ن��وات  لتوعية 
�شخ�شياتها الكرتونية الرت�شيدية مت تطويعها يف االأفالم 
كما   . فعله  ومايجب  اخلاطئة  اليومية  ال��ع��ادات  لت�شرح 
الطالب  على  تر�شيدية  ق�ش�س  ب��ت��وزي��ع  ال�شركة  ق��ام��ت 
بالتعاون مع  املاء والكهرباء وال�شالمة والتي طبعتها  عن 
حتويل  اإىل  باالإ�شافة  والتوزيع  للن�شر  العربي  العامل  دار 
مع  بالتعاون  برايل  لغة  اإىل  الرت�شيدية  الق�ش�س  طباعة 
اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  لرعاية  العني  مركز 
وذلك بهدف تعميم ثقافة الرت�شيد واملحافظة على البيئة 

على كافة اأفراد املجتمع.

اأبوظبي للتوزيع ت�شارك يف املعر�س الوطني 
للتوعية املجتمعية واخلدمات االإن�شانية غدا 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك �شركة اأبوظبي للتوزيع اإحدى �شركات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 
املجتمعية  للتوعية  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ن��اح  �شمن 
وي�شتمر  االثنني  غدا  ينطلق  ال��ذي   2014 توعية  االإن�شانية  واخلدمات 

ثالثة اأيام مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
يف  تتمثل  املميزة  الفعاليات  من  جمموعة  املعر�س  ل��زوار  ال�شركة  وتقدم 
حما�شرات توعية لالأطفال باللغة االجنليزية وذلك بالتعاون مع املدر�شة 

الهندية يف اأبوظبي حول اأهمية تر�شيد ا�شتهالك املياه والكهرباء.
ويقدم علي اآل �شلوم �شفري �شركة اأبوظبي للتوزيع لرت�شيد ا�شتهالك املياه 
الرت�شيد  ي�شبح  اأن  اأهمية  حول  الكبار  لفئة  قيمة  حما�شرات  والكهرباء 
جزءا من ال�شلوك اليومي جلميع اأفراد االأ�شرة واتباع املمار�شات ال�شديقة 

للبيئة.
ال�شحيحة  الطرق  حول  توعية  اأف��الم  عر�س  ال�شركة  فعاليات  وتت�شمن 
مكتب  باإنتاجها  ق��ام  اف��رتا���ش��ي��ة  لعبة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اال���ش��ت��ه��الك  لرت�شيد 
التنظيم والرقابة حول اخلطوات التي ميكن اتخاذها للحد من ا�شتهالك 
امل��ن��ازل فيما ي��ق��وم موظفون م��ن ال�شركة  امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء داخ���ل وخ���ارج 
الن�شائح  املدار�س ليقدموا لهم جمموعة من  االأطفال وطالب  با�شتقبال 

واالر�شادات النظرية والعملية حول كيفية الرت�شيد.
على  الطلب  حجم  ارتفاع  اإىل  ال�شركة  عن  ال�شادرة  االح�شائيات  وت�شري 
الكهرباء من اأكر من 14 مليار كيلووات �شاعة يف عام 2007 اإىل اأكر 
من 31 مليار كيلووات �شاعة بحلول عام 2013 بن�شبة زيادة تبلغ 115 
يف املائة فيما ارتفع الطلب على املياه من 71 مليار جالون يف عام 2007 
78 يف  2013 بن�شبة زي��ادة تبلغ نحو  126 مليارا يف عام  اأكر من  اإىل 

املائة.
وتعمل ال�شركة على خف�س ن�شبة الفاقد ال�شنوي من �شبكة املياه اإىل 7 يف 
املائة بحلول عام 2018 وذلك بعد اأن كانت 18 يف املائة يف عام 2007 
ال�شركة  ا�شرتاتيجية  �شمن  وذل���ك   2013 يف  امل��ائ��ة  يف   11 م��ن  واأق����ل 

لتح�شني خدماتها واال�شتخدام امل�شتدام للموارد الطبيعية.

الزواج  تكاليف  اأع��ب��اء  تخفي�س 
ال�شباب  ت�����ش��ج��ي��ع  ب���ل  ف��ح�����ش��ب، 
الزواج  على  لالإقدام  وحتفيزهم 
يف �شن مبكرة، وتعزيز روح التاآزر 

واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ . 
بالركا�س  ���ش��امل  ال�����ش��ي��خ  وق����ال 
اإن  احل��ف��ل  ل��ه خ��الل  يف ت�شريح 
هذه املنا�شبات لي�س الهدف منها 

االجتماعي  وال��ت��ع��اون  والتكافل 
والوطني. ونوه بالركا�س بنجاح 
ث��ق��اف��ة االأع����را�����س اجل��م��اع��ي��ة يف 
اأبناء  وع��ن��د  االإم���ارات���ي  املجتمع 

املدر�شة مكتبة متميزة قام  اأه��دى 
االأل���وان  م��ن  واإب��داع��ه��ا  بابتكارها 

وتنمية  وت�����ش��وي��ق��ه��م  ال���ك���ت���اب  يف 
رغبتهم يف االطالع خا�شة بعد اأن 

اقراأ  �شكل  على  و�شممها  اجلاذبة 
يف اإطار هدفه لتعزيز القراءة لدى 

�شندوق  ملوؤ�ش�شة  �شاكراً  القبائل، 
ال���زواج دوره��ا يف تخفيف نفقات 
ال��زواج، وحتمل الكثري من املهام 
باالأ�شرة  وااله��ت��م��ام  االإن�����ش��ان��ي��ة، 

وا�شتقرارها .
اللجنة  رئ��ي�����س  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
ح�شن  اجلماعي  للعر�س  املنظمة 
الفوائد  اأهم  اإن  املحرمي   �شالح 
التي تعود على ال�شباب من تنظيم 
تر�شيخ  ه���و  اجل���م���اع���ي  ال���ع���ر����س 
وتدعيم  االجتماعية  ال��ع��الق��ات 
لكافة  والرتابط  التعاون  اأوا�شر 
انح�شار  وبالتايل  املجتمع،  فئات 
ومنها  امل����ظ����اه����ر  م�����ن  ال���ك���ث���ري 
االإ������ش�����راف يف ت��ك��ال��ي��ف ال������زواج، 

واحلد من املبالغة يف املهور . 

ورفع العر�شان امل�شاركون بالعر�س 
اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  اجلماعي 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 

حفظه اهلل.
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  واىل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة، واأ�شحاب ال�شمو 
الأبنائهم  وف���روا  ال��ذي��ن  ال�شيوخ 
كافة مقومات احلياة االجتماعية 
يدخروا  ومل  امل�����ش��ت��ق��رة  ال��ه��ان��ئ��ة 
اإ�شعاد  �شبيل  يف  م����ااًل  اأو  ج��ه��دا 
وتوفري  ق�شاياهم  وحل  ال�شباب 
الكرمية  احل����ي����اة  ���ش��ب��ل  ج��م��ي��ع 

الهانئة لهم.

االأجيال النا�شئة.
وقام ابن جر�س بقراءة مقتطفات 
م�����ن ع������دد م�����ن ال���ك���ت���ب وق���ام���ت 
الق�ش�س  الطالبات برتديد بع�س 
واال�شتماع خلفه يف فرحة و�شعادة 
واأكد ابن جر�س على اأهمية غر�س 
القراءة يف نفو�س االطفال ال�شيما 
يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة م�����ش��ريا اإىل 
واليوم  ن��ق��راأ  كيف  نتعلم  كنا  اأن��ن��ا 
املعارف  ع��ن  ونبحث  لنتعلم  ن��ق��راأ 
واملعلومات املفيدة فالقراءة تغذي 
مناعته  من  وتزيد  وال��روح  العقل 

الثقافية.
بحاجه  اأننا  اإىل  جر�س  ابن  واأ�شار 
للمعلم املبدع الذي يّتبع الو�شائل 
نفو�س  يف  ل���ي���غ���ر����س  احل����دي����ث����ة 
واملطالعة  ال��ق��راءة  االأط��ف��ال ح��ب 
الكتاب  ب����ني  ال���ع���الق���ة  ل��ت�����ش��ب��ح 

وال��ط��ف��ل ع��الق��ة ���ش��داق��ة وع�شق 
فاملجتمعات  االأي���������ام،  م����ع  ت��ن��م��و 
املتطورة  ف��امل��ج��ت��م��ع��ات  امل���ت���ط���ورة 
ت��ق��ا���س مب��ا ت��ق��دم��ه م��ن اإجن����ازات 
واأدبية،  وفنية  وتكنلوجية  علمية 
املدر�شية  امل��ك��ت��ب��ة  دور  ي���ربز  وه��ن��ا 
ومثقف  م��ت��ع��ل��م  ج���ي���ل  ل�����ش��ن��اع��ة 

يرتقي مبجتمعه ويخدم وطنه
مديرة  ع�����ربت  احل�������ش���ة  ون���ه���اي���ة 
عن  ح�شني  عبداهلل  وف��اء  املدر�شة 
�شكرها وتقديرها ملحمد بن جر�س 
على اإهدائه مكتبة على �شكل اقراأ، 
جيل  خللق  البداية  نقطة  لتكون 
القراء موؤكدة اأن ابن جر�س �شاهم 
رغبة  تعزيز  يف  وثقافته  باأ�شلوبه 
يف  ال�شيما  القراءة  نحو  الطالبات 
االطالع  على  للطالبات  حتفيزه 

وتنمية الثقافة لديهن .
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اخليمة اأ�شغال راأ�س اخليمة تطرح ت�شميما جديدا للدوارات وتخطيط الطرق راأ�س  ب�شرطة  فعالياتها  تختتم  تدريبية  دورات   5
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

راأ���س اخليمة على اعادة  تعكف دائ��رة االأ�شغال واخلدمات العامة يف 
ت�شميم الدورات هند�شيا وفنيا بالتزامن مع م�شروع الإعادة تخطيط 
جميع الطرق الرئي�شية وبع�س ال�شوارع الفرعية يف االإم��ارة بطول 
200 كيلومرت من اخلطوط يف جميع االجتاهات واجلوانب  نحو 
املتوازية، ما ي�شمل جميع مناطق االإم��ارة. ويت�شمن امل�شروع تعزيز 
الواحد،  ال��ط��ري��ق  يف  املختلفة  احل�����ارات  ب��ني  ال��ف��ا���ش��ل��ة  اخل��ط��وط 

واالأ�شهم، التي ت�شري اإىل م�شارات الطرق واجتاهاتها.
االأ�شغال واخلدمات  دائ��رة  عام  اأحمد احلمادي، مدير  املهند�س  قال 

العامة يف راأ�س اخليمة: وتاأتي  عملية اإعادة تخطيط الطرق بهدف  
تعزيز االأمان وو�شائل ال�شالمة على �شبكة طرق االإمارة، عرب تو�شيح 
وتو�شيح  بينها  الف�شل  عملية  وت��ع��زي��ز  للطرق  املختلفة  احل����ارات 
م�شارات ال�شوارع واجتاهاتها، يف ظل بهتان وتدهور حالة اخلطوط 
مع  القائم  والتعاون  التن�شيق  اإىل  الفتا  و�شوحها،  وع��دم  القدمية 

اإدارة املرور والدوريات يف القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة.
واأ�شاف احلمادي اأن امل�شروع �شيتوا�شل اإىل حني تغطية جميع طرق 
االإمارة الرئي�شية واحليوية، التي تعود م�شوؤوليتها اإىل دائرة االأ�شغال 
يف راأ�س اخليمة، وعدد من ال�شوارع الفرعية، ومن املتوقع اأن ي�شتمر 

العمل يف امل�شروع حوايل 3 اأ�شهر.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

�شهد العقيد ح�شن اإبراهيم علي مدير معهد تدريب �شرطة راأ�س اخليمة، 
يف  ال�شرطة  تدريب  مبعهد  ُعقدت  تدريبية  دورات   )  5  ( تخريج  حفل 

الفرتة من 12 اإىل 16 اأكتوبر للعام 2014م  .
وا�شتملت تلك الدورات على تخ�ش�شات ) مهارات التعامل مع الروؤ�شاء 
واالنتماء  )ال�����والء  دورة  و  منت�شبا،   )35( مب�����ش��ارك��ة   ) وامل���روؤو����ش���ني 
احلديثة  ال�شكرتارية   ( دورة  و  منت�شبا،   )  29  ( مب�شاركة   الوظيفي( 
االأولية  االإ���ش��ع��اف��ات   ( دورة  و  م��ن��ت�����ش��ب��ا،   )  43  (  ) االأق�����الم  وم�����دراء 
 ) ن�شائي  الوقت - عن�شر  اإدارة   ( دورة  و  ( منت�شبا،   20  (  ) التاأ�شي�شية 

) 10 ( منت�شبات .
ع��ل��ى تنمية م��ع��ارف وق���درات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات يف مهامها  وه��دف��ت 

الأ�ش�س  الفّعالة  االأ�شاليب  مو�شوع  ح��ول  امل�شاركني  املنت�شبني  وم��ه��ارات 
اأف�شل  االأعمال وتقدمي  اإجناز  �شرعة  ي�شاعد على  الناجحة مما  االإدارة 
لتاأهيل  والتميز  اجل��ودة  اإىل  حتتاج  االإداري���ة  فالقيادة  بتميز،  اخلدمات 
فّعالة  وا�شرتاتيجيات  لي�شتخدمها وفق منهجية علمية  االإداري  القائد 

من اأجل التح�شني الدائم للعملية االإدارية بكل تفاعالتها . 
و  ال����دورات  مب�شتوى  اإب��راه��ي��م  ح�شن  العقيد  اأ���ش��اد  التخريج  خ��ت��ام  ويف 
ال�شرطة،  منت�شبي  لدى  العملية  و  املعرفية  زي��ادة احل�شيلة  اأهميتها يف 
و اأ�شاف باأن عقد مثل تلك ال��دورات ياأتي يف اإطار �شعي وزارة الداخلية 
اإىل �شقل وتطوير مهارات منت�شبيها من  الرامية  اإ�شرتاتيجيتها  لن�شر 
خالل تدريبهم وتاأهيلهم لي�شبحوا قادرين على العمل بال�شورة املطلوبة 
وعلى اأكمل وجه، داعياً جميع اخلريجني اإىل تطبيق مكت�شبات الدورات 

يف تطوير مهاراتهم وتنمية ح�شهم املهني مبا يخدم العمل ال�شرطي.

ميدان ال�شاعة بعجمان يدخل ال�شيانة الدورية
•• عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود

احلكام  م�شرية  ال��دول��ة  داخ��ل  املنت�شرة  امليادين  تعك�س 
مفهوم  تر�شيخ  يف  هاما  دورا  تلعب  كما  �شعب  وعزمية 
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د م��ن خ���الل ف��ك��رة ال��ب��ن��اء املعماري 
امليدان وم��ا يرمي له من دالل��ة تثبت  املعرب عن مكان 
يف ال�����ش��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ع��ن��د امل�����ش��اه��د ج��ان��ب��ا م��ن الوعي 
وتظهر مالمح الدولة يف تبنيها للثقافات املتعددة التى 
العربية  بهويتها  حتتفظ  االإم���ارات  وظلت  عليها  مرت 
ال�شياحية دورا  التنمية  دائ��رة  تلعب  واالإ�شالمية معا.  
هاما يف ر�شم اخلريطة ال�شياحية داخل اإمارة عجمان، 
اال�شتثمارات  وج���ذب  ومتابعتها  بالفنادق  باهتمامها 
لفتح من�شات �شياحية ت�شع االإمارة يف ال�شدارة مع دول 
العامل، ومتابعة امليادين ودخولها يف ال�شيانة الدورية 
يتناول  ال���ذي  ال��ت��ع��ب��ريي  و�شكلها  ب��رون��ق��ه��ا  لتحتفظ 
ثقافته  عن  تعرب  البيئة  من  فنية  اأعماال  م�شمونه  يف 

وعاداته وتقاليده.
ويف االآون������ة االأخ������رية ت��ك��ات��ف��ت امل��وؤ���ش�����ش��ات وال���دوائ���ر 
لها  املنوط  ال��دور  اإب��راز  امل��دين يف  واملجتمع  احلكومية 
ت��ه��دف لتحقيق  ال��ت��ى  ال��وط��ن، بتكثيف االإع��م��ال  جت��اه 
خالل  م��ن   2021 عجمان  اإ�شرتاتيجية  م��ن  ال��ه��دف 
ال��ذي يقع يف  ال�شاعة  االإم��ارة، فميدان  �شيانة ميادين 
ب��ني متحف عجمان  ان��ه يف�شل  ل��ه دالل��ت��ه حيث  مكان 
ت��روى عن  وح��ك��اي��ات  م��ن ق�ش�س  ي�شمه  وم��ا  بعارفته 
تاريخ االإمارات وما �شاهده من تطور خالل املج�شمات 
وتقاليدها، ومن اجلهة  املنطقة  ع��ادات  التى تعرب عن 
النفي�س  املعدن  ال��ذي ي�شم  الذهب  �شوق  االأخ��رى يقع 
للمنطقة  النفي�س  الثمن  على  اإ�شقاط  من  ميتلكه  مبا 

وملا متتلكه من تراث.
ميدان ال�شاعة يعترب يف قلب مدينة عجمان لذا جمع 
يف طياته دالالت م�شتوحاة من م�شرية احلكام وعزمية 
�شعب، فيعد هذا امليدان بانوراما منحوتة بحرفية على 
امل�شجد  االإبداعية ت�شم  اللوحة  احلجر اجل��ريي، هذه 
واحل�شن والنخيل وكاأنها تتحدث عن احلياة يف �شورها 
�شكل من  امل�شجد واحل�شن  املتمثل يف  االإمي��ان  الثالث 
الطعام، فهذا  اأف�شل �شور  االأمان والنخيل من  اأ�شكال 
يف  ورد  ما  اأو  اليومية  احلياة  يج�شد  التعبريي  ال�شكل 
���ش��ورة قري�س ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي، وخ��ل��ف اجل���دار ن�شف 
�شفينة على اأن الن�شف االأخر �شار يف املجهول وان داللة 
يف  وم��ازال��ت  كانت  االإم��ارات��ي��ني  عند  واأهميتها  ال�شفن 
اأما يف ال�شابق فكانت تعترب واحد من  مكانة مرموقة، 
ال��رزق واالنفتاح على االأخ��ر ومهد املعرفة  اأب��واب  اأه��م 
املكان  ه��ذا  ال�شفينة يف  ف��وج��ود  ب��ال��ع��امل،  واالخ��ت��الط 
وتاريخه  ب��رتاث��ه  االإم��ارت��ي  مت�شك  على  دل  بال�شاري 
والتباهي به اأمام االأمم. فاليوم بدا التخطيط ل�شيانته 
بو�شع احلواجز البال�شتيكية واللوحات الدالة على اأن 
املكان حتول لور�شة عمل، ومن املحتمل اأن يتم افتتاحه 
تقوم  حيث  الوطني،  باليوم  االإم���ارة   احتفاالت  �شمن 
دائرة التنمية ال�شياحية باال�شتعدادات لالحتفال باليوم 
الوطني ب�شكل مميز يعرب عن مكانة اإمارة عجمان وما 
لدى فريق العمل داخل الدائرة من اأفكار بناءة تختلف 
اأحمد  في�شل  �شعادة  وان  خا�شة  ال�شابقة،  االأع��وام  عن 
النعيمي مدير دائرة التنمية ال�شياحية باإمارة عجمان 
باالإمارة  الوطني  اليوم  احتفاالت  جلنة  حاليا  يرتاأ�س 
اإمارة  تنفذ الأول مرة يف  اللجنة م�شاريع كربى  ولدى 

عجمان.   

بلدية عجمان تد�ضن املرحلة الأوىل من م�ضروع برنامج الأداء الإلكرتوين 

را�شد النعيمي وجه بربط امل�شروع بتقييم اأداء املوظفني بالدائرة
•• عجمان : الفجر

عجمان  ب��ل��دي��ة  ل�شيا�شة  ت��رج��م��ة 
ب����ت����ن����ف����ي����ذ م�������������ش������روع ال����ت����ح����ول 
االإل��������ك��������رتوين امل����ت����ك����ام����ل ال�����ذي 
وتطبقه   2007 ع������ام  ب�����داأت�����ه 
وتعامالتها  خ��دم��ات��ه��ا  ك���اف���ة  يف 
ال�شركاء  الداخلية واخلارجية مع 
االإ�شرتاتيجيني واملتعاملني معها، 
���ش��ه��د م��ك��ت��ب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را�شد 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
تد�شني برنامج االأداء االإلكرتوين 
ل��ل��دائ��رة ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة يحيى 
اإب����راه����ي����م اأح����م����د امل����دي����ر ال���ع���ام 
املدير  احلمادي  �شلمان  واإبراهيم 

االإ�شرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
واالأداء املوؤ�ش�شي. 

مرحلته  يف  ال����ربن����ام����ج  ي����ه����دف 
الدائرة  اأداء  متابعة  اإىل  االأوىل 
القطاعات  تطبيق  م���دى  ور���ش��د 
واخلدمات  االأداء  مل��وؤ���ش��رات  فيها 
املقدمة للمتعاملني على اأن يتم يف 
الكرتونيا  ربطه  متقدمه  مراحل 

باأداء املوظفني وتقييمهم.
را�شد  ال�شيخ  �شمو  وج��ه  ذل��ك  اإىل 
ل�����دائ�����رة على  ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س 
ه��ام�����س ال��ت��د���ش��ني ب�����ش��رورة ربط 
مع  االإل����ك����رتوين  االأداء  ب��رن��ام��ج 
اخلدمة  وم��راك��ز  القطاعات  كافة 
االأداء  موؤ�شرات  تطبيقات  ملتابعة 
باملوؤ�شرات  ورب���ط���ه���ا  ال���داخ���ل���ي���ة 

عمليات االإجراء االإلكرتوين فيها 
ب��ح�����ش��ب اخل��ط��ة امل��و���ش��وع��ة ل���ه و 
م�شريا  ال��ربن��ام��ج  متطلبات  وف��ق 
اإىل اأهمية ربطه م�شتقبال بتقييم 
ومتابعته  م�شتقبال  املوظفني  اأداء 
الوحدات  خ��الل  م��ن  دوري  ب�شكل 
الهيكل  ي�شملها  التي  التنظيمية 
يرتجم  ومب��ا  ل��ل��دائ��رة  التنظيمي 
ال�����روؤي�����ة وال���ر����ش���ال���ة واالأه��������داف 
،وموائمته  ل��ه��ا  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م��ع روؤي����ة واإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حكومة 
عجمان 2021 وخطط احلكومية 
االإحتادية يف ذلك وفق التوجيهات 

القيادية العليا بذلك.
وم����ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ����ش���ع���ادة يحيى 
الدائرة  عام  مدير  اأحمد  اإبراهيم 

اأداء  متابعة  يف  الربنامج  ه��ذا  دور 
منجزاتها  ور���ش��د  ك��اف��ة  ال���دائ���رة 
لكافة اخلطط والربامج واملبادرات 
موؤكدا  للموظفني  املوكلة  وامل��ه��ام 
اأن����ه ج���زء م��ن ال��ت��وج��ه��ات العامة 
النظام  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  ل���ل���دائ���رة 
م�شتقبال  امل��ت��ك��ام��ل  االإل����ك����رتوين 
�شمن  لذلك  املعلنة  امل��راح��ل  وف��ق 
اإ����ش���رتاجت���ي���ات���ه���ا وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا يف 
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ال���ت���ح���ول 
عرب  ومتابعتها  الذكية  احلكومة 
برامج اأداء داخلي ير�شد خدماتها 
وبراجمها املنفذة على مدار العام 
بروؤى اإ�شت�شرافية يف احلافظ على 
يف  املوؤ�ش�شي  التميز  يف  م�شريتها 

كافة خدماتها املقدمة.

م�شت�شفى ال�شلع ي�شت�شيف حملة 
التوعية مبخاطر �شرطان الثدي 

•• املنطقة الغربية-وام:

ال�شلع  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ا����ش���ت�������ش���اف 
ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر مر�س 
اإدارة  �شرطان الثدي التي تنظمها 
م�شت�شفيات الغربية التابعة ل�شركة 
ابوظبي للخدمات ال�شحية �شحة  
والعيادات  امل�شت�شفيات  ك��اف��ة  يف 
التابعة لها باملنطقة الغربية حتت 
والفح�س  اأم�����ان  ال�����ش��ح��ة  ���ش��ع��ار 
التي   - احلملة  وت��ه��دف  اإطمئنان 
ت�شتمر حتى نهاية اأكتوبر اجلاري 
�شيدات  ل��دى  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل   -
مبخاطر  الغربية  املنطقة  وفتيات 
الك�شف  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان 
املبكر عنه باإ�شتخدام وحدة االأ�شعة 
توزيع  ومت  امل���ام���وج���رام.  املتنقلة 
اخلا�شة  وامل���ن�������ش���ورات  ال��ك��ت��ي��ب��ات 
�شرطان  ���ش��د خم��اط��ر  ب��ال��ت��وع��ي��ة 
الهدايا  ت��وزي��ع  اإىل ج��ان��ب  ال��ث��دي 
على الطالبات واالأمهات حيث تتم 
ب�شرية  االإ�شعاعي  الت�شوير  نتائج 
انطلقت  احلملة  اأن  يذكر  عالية. 
مب���رك���ز ال���ظ���ف���رة ل���ط���ب اال����ش���رة 
ال��ك�����ش��ف على  زاي�����د ومت  مب��دي��ن��ة 
مب�شت�شفيات  ال�����ش��ي��دات  م��ن  ع���دد 
الغربية وتوعيتهم ب�شرورة جتنب 
طريق  عن  املبكر  بالك�شف  املر�س 
املتنقلة  االأ���ش��ع��ة  ا���ش��ت��خ��دام وح���دة 

املاموجرام. 

واخلدمات  باملتعاملني  اخل��ا���ش��ة 
باأهمية  م���ن���وه���ا  ل���ه���م  امل����ق����دم����ة 
املوظفني  ك��اف��ة  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل 
ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام��ه وال���ت���ع���رف اإىل 

برئا�شة احلمادي جمل�س نظام االإدارة املتكامل ببلدية عجمان يعقد اجتماعه االأول
•• عجمان : الفجر

البلدية  دائ�����رة  ل���روؤي���ة  ا���ش��ت��ك��م��اال 
والتخطيط باإمارة عجمان، ودورها 
يف التنظيم املوؤ�ش�شي ناق�س اإبراهيم 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��م��ادي  �شلمان 
واالأداء  االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ل���ق���ط���اع 
املوؤ�ش�شي بدائرة البلدية والتخطيط 
مع  االأول  اجتماعه  خ��الل  بعجمان 
اأع�شاء جمل�س نظام االإدارة املتكامل 
بتوجيه  م��وؤخ��را  ت�شكيله  مت  ال���ذي 
النعيمي  را����ش���د  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  م���ن 
رئ��ي�����س ال���دائ���رة وب��ق��رار م��ن يحيى 
الدائرة  ع��ام  اأح��م��د مدير  اإب��راه��ي��م 
املجل�س  اأع�شاء  وبح�شور  برئا�شته 
وهم املهند�س خالد احلو�شني املدير 
العامة  ال�شحة  لقطاع  التنفيذي 
وال��ب��ي��ئ��ة ، وغ���امن احل��رمي��ل رئي�س 
مديرة  امل��ال  وفاطمة  اجل���ودة  ق�شم 
مكتب التميز ،�شامل اآل علي واالأداء 
العديد  ناق�س  ب��ال��دائ��رة  املوؤ�ش�شي 

املتعلقة  وامل���وا����ش���ي���ع  االأم�������ور  م���ن 
بتح�شني وفاعلية جلنة نظام االإدارة 

املتكامل.
وتبادل احلمادي مع اأع�شاء اللجنة 
النظر ح��ول م��دى حتقيق  وج��ه��ات 
املجل�س لالأهداف الذي �شكل الأجله 

ومتابعته ل�شكاوى املتعاملني ونظام 
الراأي  ا�شتطالع  ونتائج  املقرتحات 
وم�شاريع  االإجن����از خل��ط��ط  ون�����ش��ب 

الدائرة .
ومت خالل االجتماع عر�س ملخ�س 
اأداء العمليات  نتائج موؤ�شرات نتائج 

نتائج  ملخ�س  ،وعر�س  واخل��دم��ات 
املا�شي  ل��ل��ع��ام  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دق��ي��ق 
للربع  الداخلي  والتدقيق   2013
 2014 ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  الثالث 
املطبقة  غ���ري  احل������االت  ،وم��ت��اب��ع��ة 
وموؤ�شرات  وامل��ن��ه��ج��ي��ات  ل��الأن��ظ��م��ة 
االإدارات  م���ع  وم��ت��اب��ع��ات��ه��ا  االأداء 
بالدائرة.  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال����وح����دات 
�شكره  ع�����ن  احل������م������ادي  واأع������������رب 
مالحظاتهم  على  اللجنة  الأع�شاء 
بجهودهم  م�����ش��ي��دا  وم��ت��اب��ع��ات��ه��م 
ت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا وفق  اأه�������داف  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
الدائرة  وت��ط��ل��ع��ات  ور���ش��ال��ة  روؤي�����ة 
االإ�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف 
االأداء  تطوير  يف  م�شاهمتها  ومدى 

املوؤ�ش�شي بالدائرة .

العدد 11234 بتاريخ 2014/10/19

اإعــــــــــالن
للحدادة  �شاه  اكرب  �شيد  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنجارة وامل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1134562 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفة �شامل عبداهلل �شامل النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيد اكرب �شاه
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل مبارك �شامل �شليم العامري

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شيد اكرب �شاه للحدادة والنجارة وامل�شلحة

اىل/ن�شيم الباحه العمال النجاره واحلدادة امل�شلحة
NASEEM AL BAHA CARPENTERY & SMITHERY WORKS

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11234 بتاريخ 2014/10/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حميد �شامل النعيمي 

للمقاوالت العامة رخ�شة رقم:CN 1118271 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*2.50

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حميد �شامل النعيمي للمقاوالت العامة
HUMAID SALEM AL NUAIMI GENERAL CONTRACTING EST

اىل/موؤ�ش�شة حميد �شامل النعيمي لالملنيوم
HUMAID SALEM AL NUAIMI ALUMINIUM EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة ور�شة لرتكيبات االملنيوم والزجاج )2592006(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11234 بتاريخ 2014/10/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/زهرة املرجان لل�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1140080 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/زهرة املرجان لل�شيانة العامة
AL MARJAN FLOWER GENERAL MAINTENANCE

اىل/مزون الظفرة للنقليات وال�شيانة العامة
MZON AL DHAFRA TRANSPORTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة )4923011(
التنمية  فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

اعالن تغيري ا�سم
اأنا نو�شاد كونيكاكاث والد نوري�شا نو�شاد، واأحمل جواز �شفر هندي رقم 
ومقيم   2008 نوفمرب   11 بتاريخ  ابوظبي  يف  )G5038002(�شادر 
مبنزل كونيكاكاث، �شارع باراييل، كوتاكال مقاطعة ماالبورام، كرياال، 
واأعمل حاليا يف اأبوظبي �س ب 3600 بناء عليه ، فاإنني اأغري ا�شم ابنتى 
)7108153ه�(  رقم  هندي  �شفر  ج��واز  وحتمل  نو�شاد،  نوري�شا  القا�شر 
�شادر يف ابوظبي بتاريخ 19 اكتوبر 2009 من نوري�شا نو�شاد اىل نوري�ضا 

نو�ضاد كونيكاكاث من االآن ف�شاعدا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأقامت قبيلة املحرمي م�شاء اأم�س االول عر�س 
وذلك  اأبنائها  م��ن  وف��ت��اة  �شابا   18 ل���  جماعيا 

بالتعاون مع موؤ�ش�شة �شندوق الزواج.
ح�شر العر�س - الذي اأقيم مبيدان االحتفاالت 
املجل�س  ع�شو   - اأب��وظ��ب��ي  يف  الوثبة  �شالة  يف 
ال���وط���ن���ي االحت���������ادي ال�������ش���ي���خ �����ش����امل حممد 
امل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد  العامري  بالركا�س 
ال��ق��ب��ائ��ل و���ش��ي��وف م��ن دول جمل�س  ووج���ه���اء 

التعاون اخلليجي.
وت��خ��ل��ل احل��ف��ل ف���ق���رات ف��ن��ي��ة وت��راث��ي��ة لفرق 
احل��رب��ي��ة وق�����ش��ائ��د وك��ل��م��ات يف ح���ب الوطن 

واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ.

له  ت�شريح  يف  ب��ال��رك��ا���س  ���ش��امل  ال�شيخ  وق���ال 
الهدف  لي�س  املنا�شبات  ه��ذه  اإن  احلفل  خ��الل 
منها تخفي�س اأعباء تكاليف الزواج فح�شب بل 
ت�شجيع ال�شباب وحتفيزهم لالإقدام على الزواج 
والتكافل  ال���ت���اآزر  روح  وت��ع��زي��ز  م��ب��ك��رة  ���ش��ن  يف 

والتعاون االجتماعي والوطني.
ونوه بالركا�س بنجاح ثقافة االأعرا�س اجلماعية 
القبائل..  اأب��ن��اء  وع��ن��د  االإم���ارات���ي  املجتمع  يف 
����ش���اك���را مل��وؤ���ش�����ش��ة ����ش���ن���دوق ال�������زواج دوره������ا يف 
تخفيف نفقات الزواج وحتمل الكثري من املهام 

االإن�شانية واالهتمام باالأ�شرة وا�شتقرارها.
اجلماعي  للعر�س  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وقال 
التي  ال��ف��وائ��د  اأه���م  اإن  امل��ح��رم��ي  �شالح  ح�شن 
تعود على ال�شباب من تنظيم العر�س اجلماعي 

اأوا�شر  وتدعيم  االجتماعية  العالقات  تر�شيخ 
ف��ئ��ات املجتمع  ب��ني جميع  ال��ت��ع��اون وال��رتاب��ط 
ومنها  امل��ظ��اه��ر  م��ن  الكثري  انح�شار  وب��ال��ت��ايل 
االإ�شراف يف تكاليف الزواج واحلد من املبالغة 

يف املهور.
�شاحب  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  العر�شان  ورف��ع 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
جميع  الأبنائهم  وف��روا  الذين  ال�شيوخ  ال�شمو 
امل�شتقرة  الهانئة  االجتماعية  احلياة  مقومات 
اإ�شعاد  �شبيل  يف  م���اال  اأو  ج��ه��دا  ي���دخ���روا  ومل 

ال�شباب وحل ق�شاياهم .

•• مانيال -وام:

جنحت موؤ�ش�شة دبي العطاء خالل الفرتة من 
فاعلية  وتقييم  ر���ش��د  يف  اجل���اري   15 اىل   9
ال��ربن��ام��ج ال���ذي ت��ن��ف��ذه يف ع���دد م��ن املدار�س 
البديل  التعليم  ومراكز  والثانوية  االبتدائية 
يف اقليمني من اكر االقاليم فقرا يف الفلبني 
ال�شيد  اطلع  �شمر. فقد  و�شمال  هما ما�شباتي 
للموؤ�ش�شة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ق��رق  ط���ارق 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه خ��الل زي���ارة ه��ذه املدار�س 
باقليمي  وب��االن��ا���س  ميالجرو�س  منطقتي  يف 
من  اجن��ازه  م��امت  على  �شمر  و�شمال  ما�شباتي 
املهارات  وت��ط��وي��ر  ال�شليمة  االأ���ش�����س  ب��رن��ام��ج 
وتوفري التعليم للفتيات املراهقات الذي بداأته 
موؤ�ش�شة  م��ع  بال�شراكة   2013 ع��ام  املوؤ�ش�شة 
بالن انرتنا�شونال وتبلغ كلفته مليوين دوالر 
وي�شتمر اربع �شنوات. وقال ان النتائج احلالية 
العطاء  دب��ي  برنامج  ان  اىل  م�شريا  مب�شرة.. 
وطالبة  ط��ال��ب  ال���ف   11 ن��ح��و  تعليم  ي�شمل 
ومواجهة  االن������اث  م���ن  امل���ائ���ة  يف   70 م��ن��ه��م 
اكر  تدريب  اىل جانب  امل��دار���س  الت�شرب من 
من 3 االف و700مدر�س واداري. واكد القرق 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ان 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ي�شعى اىل تطوير 
تعليم مليون طفل حول العامل وبناء املدار�س 

ان  وا���ش��اف  التعليم.  على  القائمني  وت��دري��ب 
تزامنت  ال��ت��ي  الفلبني  يف  ال��ع��ط��اء  دب��ي  مهمة 
اأكتوبر-   11- للفتاة  الثالث  العاملي  اليوم  مع 
التوجه وتهدف  ك��ل ع��ام تنطلق م��ن ه��ذا  م��ن 
باملدار�س  االل��ت��ح��اق  م��ن  ال��ف��ت��ي��ات  اىل مت��ك��ني 
لتحقيق  االن�����ش��اين  بو�شعهن  ال��وع��ي  وزي����ادة 
وال�شرهن  لهن  ي�شمن  ومهني  �شخ�شي  جناح 
الفلبينيات  الفتيات  وتعي�س  جيدا.  مم�شتقبال 
يف ك��ث��ري م��ن االق��ال��ي��م ال��ري��ف��ي��ة حت��ت �شغط 
التقاليد التي متنع الفتاة من التعلم وت�شجع 
على تزويجهن يف �شن مبكرة جدا ما يوؤدي اىل 
ان  غري  كثرية.  واقت�شادية  اجتماعية  م�شاكل 
واغت�شاب  اجلن�شي  واالع��ت��داء  العنف  ح��وادث 
متثل  ال��وع��ي  ع��دم  ب�شبب  القا�شرات  الفتيات 
الذين  هناك  امل�شوؤولني  ت���وؤرق  كبرية  م�شكلة 
التي  الفلبني  ي�شريون يف اح�شائياتهم اىل ان 
كل  يف  ت�شتقبل  ن�شمة  م��ل��ي��ون  م��ائ��ة  يقطنها 
مبعدل  اي  الن�شب  جمهول  طفال   24 �شاعة 
اغت�شابا.  امل��ول��ودي��ن  م��ن  و240  االف   210
وذكر بع�س مديري املدار�س التي متت زيارتها 
االطفال  ال���ت���ح���اق  ع����دم  ا����ش���ب���اب  ب���ني  م���ن  ان 
بني  اجل��غ��رايف  والبعد  املبكر  ال���زواج  بالتعليم 
امل��در���ش��ة وال��ب��ي��ت وع����دم ت��وف��ر و���ش��ائ��ل النقل 
االطفال  بع�س  يف�شل  حيث  والت�شرب  ال��ع��ام 
يدر  ال���ذي  ال�شمك  �شيد  يف  اب��ائ��ه��م  م�شاعدة 
كما  والفقر  اجل��وع  يقيهم  دخ��ال  العائلة  على 

حت��دث ه��وؤالء امل���دراء عن ع��دم توفر الو�شائل 
واملباين  ال��ك��ت��ب  ون��ق�����س  احل��دي��ث��ة  التعليمية 
وغ��ري ذل��ك م��ن اال���ش��ب��اب التي ال ت�شجع على 
هوؤالء  من  ع��دد  ويوؤكد  التعليم.  على  االقبال 
هو  ال��ق��ا���ش��رات  الفتيات  تعليم  ان  امل�����ش��وؤول��ني 
العملية  احللول  يقدم  ال��ذي  ال�شحري  املفتاح 
والنف�شية  واالجتماعية  االقت�شادية  للم�شاكل 
ان  وي����رون  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي.  ال�����ش��ع��ب  يعي�شها  ال��ت��ي 
املواجهة مع عدد من  العطاء خط  دخول دبي 
املوؤ�ش�شات االن�شانية االخرى حلل هذه امل�شاكل 
الفلبينيات  للفتيات  التعليم  توفري  خالل  من 
ا�شالح  م��ن  �شيعجل  ف��ق��را  االري�����اف  اك���ر  يف 
املرتدية  واالجتماعية  االقت�شادية  االو���ش��اع 
و�شيح�شن من م�شتوى الوعي وال�شحة واحلياة 
وال��ع��ي�����س ال���ك���رمي ب�����ش��ك��ل ع����ام. وق����ال اأرم����ني 
لوي�شرتو اأمني عام دائرة الرتبية والتعليم يف 
الفلبني ان برنامج دبي العطاء لتوفري التعليم 
�شي�شرع من جهود الدائرة جتاه  للمراهقات” 
بحلول  الفلبني  يف  للجميع  التعليم  حتقيق 
ال�شيد  اكد  2015م. ويف هذا اخل�شو�س  عام 
طارق القرق ان امل�شاواة بني اجلن�شني وخا�شة 
اأولويات التطوير والتقدم  اأحد  التعليم هو  يف 
الفتا اىل الهدف من برنامج االأ�ش�س ال�شليمة 
وتطوير املهارات وتوفري التعليم للمراهقات يف 
وانتقاء  وا�شعة  مهارات  الك�شابهن  هو  الفلبني 
اخليارات املنا�شبة لهن يف احلياة وك�شب املزيد 

الربنامج  ان  على  و���ش��دد  العي�س.  م���وارد  م��ن 
املتوا�شلة  اجل��ه��ود  م��ع  بالتعاون  ي�شهم  �شوف 
وموؤ�ش�شة  الفلبينية  احل��ك��وم��ة  تبذلها  ال��ت��ي 
لدبي  التنفيذي  ال�شريك  انرتنا�شيونال  بالن 
العطاء يف الفلبني يف اإح��داث تغيري جذري يف 
لبلوغ  والفر�س  الطاقات  ودع��م  البالد  ث��روات 
العمل  اهمية  على  �شدد  كما  املن�شود.  التطور 
من  االأطفال  متنع  التي  احلواجز  لرفع  �شويا 
االأعراف  االأ�شا�شي عربمعاجلة  التعليم  اإكمال 
متنع  ال��ت��ي  باجلن�شني  املتعلقة  وال�����ش��ل��وك��ي��ات 
والبقاء  االإلتحاق  من  والبنني  البنات  من  كل 
يف املدر�شة مبا يف ذلك عمالة االأطفال وحمل 
امل���راه���ق���ات. وب��ح�����ش��ب ك���اري���ن ف����ان دي����ر هور 
يف  انرتنا�شونال  بالن  ملوؤ�ش�شة  املحلي  الرئي�س 
الفلبني فان برنامج االأ�ش�س ال�شليمة وتطوير 
املهارات وتوفري التعليم للمراهقات يدعم 32 
جمتمعا حمليا يف ما�شباتي و�شمر ال�شمالية من 
خالل منح الطالب املعر�شني خلطر الت�شرب 
من  لتمكينهم  املنا�شبة  امل�شاعدة  امل��دار���س  من 
جانب  واىل  امل���در����ش���ة.  ح�����ش��وره��م  م��وا���ش��ل��ة 
التعليم يهتم برنامج االأ�ش�س ال�شليمة وتطوير 
بتدريب  للمراهقات  التعليم  وتوفري  امل��ه��ارات 
امل��راه��ق��ني م��ن ال��ب��ن��ني وال��ب��ن��ات مل��ح��و االأمية 
النظراء  تعليم  م��ب��ادئ  على  وال��ت��ع��رف  امل��ال��ي��ة 
ل��ن�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ة و���ش��ح��ة االإجن�����اب 

واحلقوق اخلا�شة باملراهقني. 

•• تغطية رم�صان عطا:

ور�شة  الرتبوية  خليفة  جائزة  نظمت 
العمل الثانية يف برناجمها التعريفي 
االإمارات  كلية  مبقر  الثامنة  ل��ل��دورة 
اأب���وظ���ب���ي  ال�����رتب�����وي يف  ل���ل���ت���ط���وي���ر 
، بح�شور عدد كبري من  ام�س  �شباح 
والتدري�شية  االإداري��ة  الهيئات  اأع�شاء 
موؤ�ش�شات  خمتلف  يف  واالأك��ادمي��ي��ني 
اجلهات  ومم���ث���ل���ي  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

املجتمعية ذات العالقة.

مبادرات تربوية
واأكدت �شعادة اأمل العفيفي اأمني عام 
اأهمية  على  ال��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
هذا الربنامج الذي ي�شتهدف تو�شيع 
الرتبوي  امل��ي��دان  يف  التوعية  ق��اع��دة 
ب��ر���ش��ال��ة اجل��ائ��زة واأه��داف��ه��ا ودوره���ا 

العملية  ع��ن��ا���ش��ر  خمتلف  حتفيز  يف 
التعليمية على االإبداع والتميز . 

ال���ور����س  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ي�����ش��ك��ل اإ����ش���اف���ة جلهد 
بعد  خا�شة  للجائزة  العامة  االأم��ان��ة 
املوؤمتر  حققها  التي  املتميزة  النتائج 
 17  �  16 يف  للجائزة  االأول  ال���دويل 
ا�شتقطب  وال����ذي   2014 �شبتمرب 
اأكر من 2000 م�شارك يف جل�شاته 
العلمية وور�س العمل امل�شاحبة لها . 

م�������ش���ارك���ة جميع  ال��ع��ف��ي��ف��ي  وث���م���ن���ت 
العاملني يف قطاع التعليم بالفعاليات 
وكذلك م�شاركة اجلهات ذات العالقة 
ومم��ث��ل��ي��ه��ا ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل���ج���االت 
امل��ط��روح��ة وامل��ع��اي��ري امل��رت��ب��ط��ة بكل 
وغريها  الرت�شيح  واآلية  منها  جم��ال 
بتقدمي  اخل���ا����ش���ة  االإج����������راءات  م���ن 
الدورة  يف  تربوية  وم��ب��ادرات  م�شاريع 

الثامنة للجائزة .

ال�ضبكة العنكبوتية
و����ش���رح ل��ل��ف��ج��ر ال�����ش��ي��د ط�����ارق بهي 
ال�����ش��ق��ور مبجل�س  ال���دي���ن مب��در���ش��ة 
بالدورة  وال��ف��ائ��ز  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
خ���الل حما�شرته  وت��ط��رق  ال�����ش��اب��ع��ة 
ال���ت���ي ك�����ان ع��ل��ي��ه��ا اق����ب����ال ك���ب���ري من 
االعالم  ان  اىل  واملعلمني  املخت�شني 
اجلديد الذي �شوف يكون يف امل�شتقبل 
االفرتا�شية  ال�����ش��ف��وف  ط��ري��ق  ع���ن 
وال���ت���ى ت��ع��د ط��ف��رة ن��وع��ي��ة يف جمال 
توا�شل  ع����ن  ع����ب����ارة  وه�����ى  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اج��ت��م��اع��ي ب��ني ال��ط��ل��ب��ة وامل��ع��ل��م عرب 
ال�شبكة العنكبوتية ، وهي التي ت�شاعد 
الطالب على ح�شور �شفوفه ب�شهولة 
وي�شر وي�شتطيع املعلم من خالل هذه 
يخترب  ان  االف���رتا����ش���ي���ة  ال�����ش��ف��وف 

التعليمي  م�شتواهم  ويقي�س  الطالب 
العديد من  اىل  ال��دي��ن  بهي  وت��ط��رق 
املواقع التي بداأت يف تنفيذ هذا الفكر 
ال��ع��امل وال��ت��ي �شوف  ان��ح��اء  يف جميع 

تطبق قريبا يف املجمعات العربية .
يف  الثانية  ال��ور���ش��ة  برنامج  وت�شمن 
املخت�شني  من  عدد  م�شاركة  اأبوظبي 
الذين حتدثوا حول املعايري املرتبطة 
الور�شة  وخ���الل  اجل���ائ���زة،  مب��ج��االت 
ال��ور���ش��ة عدداً  ب��رن��ام��ج  و�شمل  ت��ن��اول 
من املتحدثني، وتطرق الدكتور مزيد 
اأبوظبي  بهيئة  ال��ن�����ش��راوي  من�شور 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���������رتاث، م����اج����دة ج����راح 
وال��ف��ائ��زة يف ال�����دورة ���ش��اد���ش��ة، ومنى 
ال�شابعة  ال��دورة  والفائزة يف  املرزوقي 
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م العام 
الدكتورة  وقدمت   ، املبدع  املعلم  فئة 
اأبوظبي  مب��ج��ل�����س  ال��������رواي  جن�����الء 

ال�شماحي  عبداهلل  و�شندية  للتعليم، 
م���ع���ل���م���ة م������ن م���ن���ط���ق���ة ال����ف����ج����رية 
ال�شابعة  بالدورة  والفائزة  التعليمية 
فكرة �شاملة حول جمال التعليم العام 
الرت�شح  ومعايري  ال��واع��د،  املعلم  فئة 
الطنيجي  عبيد  وق��دم   ، امل��ج��ال  لهذا 
وافياً حول  �شرحاً  اأبوظبي  من غرفة 
العام  التعليم  مل��ج��ال  ال��رت���ش��ح  اآل��ي��ات 
فئة االأداء التعليمي املوؤ�ش�شي، وحتدث 
مدير  عجمي  الدين  ع�شام  الدكتور 
جمال  عن  ال�شارقة  بجامعة  تنفيذي 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل امل���ط���روح يف ال����دورة 
ال��ث��ام��ن��ة وم���ا ي��رت��ب��ط يف ه���ذا املجال 
احليوي من مبادرات وم�شاريع ميكن 
الرت�شح بها للجائزة، وحتدث ال�شيدة 
اأبوظبي  مبجل�س  احل��اج  اأحمد  بارعة 
عبداللطيف  اأمي���ن  وال��ف��ائ��ز  للتعليم 
مبدر�شة  ول���غ���ة  ن���ط���ق  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي 

اأبوظبي  مبجل�س  حممد  ب��ن  م��ب��ارك 
ذوي  ور�شة عن جمال  للتعليم خالل 
االإع��اق��ة امل��ط��روح يف ال���دورة احلالية 
موؤكدين حر�س اجلائزة على التو�شع 
يف هذا املجال الذي يخدم هذه الفئة 
املجتمعية، ويف جمال التعليم وخدمة 
�شبحاء  ال��دك��ت��ورة  حت��دث��ت  املجتمع 
لتنمية  االإم��ارات  مبوؤ�ش�شة  ال�شام�شي 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  ال�����ش��ب��اب وال��ع��ق��ي��د 
ل�شرطة  العامة  القيادة  من  بوهندي 
املوؤ�ش�شات  اه���م���ي���ة  ع����ن   . اأب���وظ���ب���ي 
املجال  ه�����ذا  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���داع���م���ة 
التي  امل��ب��ادرات  اإىل ع��دد م��ن  وتطرقا 
�شمن  املجتمعية  املوؤ�ش�شات  قدمتها 
ال���دورات  خ��الل  اجل��ائ��زة  امل�شاركة يف 
والبيئة  التعليم  جم��ال  ويف  ال�شابقة، 
املحمود  ف���وزي���ة  امل�����ش��ت��دام��ة حت��دث��ت 
بهيئة  البيئية  التوعية  دائ���رة  م��دي��ر 

امل��ج��ال الذي  اأه��م��ي��ة ه��ذا  البيئة ع��ن 
ميثل اأحد الركائز احليوية يف م�شرية 
التنمية الوطنية موؤكدة على اأن دولة 
امل��ت��ح��دة قدمت  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
منوذجاً فريداً على م�شتوى العامل يف 
حماية البيئة و�شون احلياة الطبيعية 
وال��ف��ط��ري��ة، وا���ش��ار ال��دك��ت��ور عبداهلل 
عن  ال�شارقة  بجامعة  االأ�شتاذ  املنيزل 
جمال  ويف  الرتبوية،  البحوث  جمال 
االإبداع يف تدري�س اللغة العربية قدم 
اللجنة  ع�شو  قنديل  حممد  الدكتور 
الرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة  التنفيذية 
نبذة عن الفئات امل�شتهدفة وال�شروط 
االإعالمية  ق���دم���ت  ك��م��ا  وامل���ع���اي���ري، 
اإذاع���ة دبي  خديجة امل��رزوق��ي م��دي��رة 
ال�شقور  الدين مبدر�شة  بهي  وط��ارق 
والفائز  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�س 
العمل  ور�شة  �شمن  ال�شابعة  بالدورة 

االإع������الم اجلديد  مل��ج��ال  امل��خ�����ش�����ش��ة 
دور  ح��ول  �شاملة  معلومات  والتعليم 
التعليم  دع����م  يف  اجل���دي���د  االإع�������الم 

وتعزيز النه�شة التي ي�شهدها.
وا���ش��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور ���ش��ادق م���دراج 
اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك ب��ج��ام��ع��ة زاي����د وورم 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مب��ج��ل�����س  ج��ي��م�����س 
عن  ال�شابعة  بالدورة  والفائز  بالعني 
امل�شاريع  مب��ج��ال  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ع��اي��ري 
ال���ت���األ���ي���ف  جم������ال  ويف  ال�����رتب�����وي�����ة، 
الدكتور  حت����دث  ل��ل��ط��ف��ل  ال����رتب����وي 
غامن الب�شطامي اأ�شتاذ م�شارك بق�شم 
اأهمية  عن  اأبوظبي  بجامعة  الرتبية 
ال�شاحة  رف���د  يف  ودوره  امل���ج���ال  ه���ذا 
الرتبوية بجهد ابداعي على م�شتوى 
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي . وت��ن��ظ��م االأم���ان���ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ال��ور���ش��ة ال��ث��ال��ث��ة يف 

الفجرية اأول نوفمرب املقبل . 
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•• دبى-وام:

االجتماعية  ال�شوؤون  وزيرة  الرومي  تراأ�س معايل مرمي حممد خلفان 
وف��د دول���ة االم����ارات امل�����ش��ارك يف امل��وؤمت��ر ال���دويل ل��الإع��اق��ة ال���ذي يعقد 
اأك��ت��وب��ر اجل���اري حت��ت �شعار   21 19 اإىل  ال��ف��رتة م��ن  يف ال��ري��ا���س يف 

امل�شتجدات يف اأبحاث االإعاقة من النظرية اإىل التطبيق.
وي�شم الوفد يف ع�شويته وفاء حمد مديرة اإدارة رعاية وتاأهيل املعاقني 
وعائ�شة عبدالعزيز النجار مدير مركز رعاية وتاأهيل املعاقني بالفجرية 
اخلاطري  و�شعيد  العالجية  اخلدمات  ق�شم  رئي�س  ال�شويدي  و�شلطان 

رئي�س ق�شم العالقات العامة بالوزارة.
ويهدف املوؤمتر اإىل اإبراز الدور الذي تقوم به ال�شعودية يف خدمة االإعاقة 

وتاأ�شيل  والتاأهيل  االعاقة  جمال  يف  العلمي  البحث  واق��ع  وا�شتعرا�س 
العمل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وع��امل��ي��ا  واقليميا  حمليا  العلمي  البحث  ثقافة 
العلمي  البحث  دور  وتعزيز  االعاقة  باأبحاث  املجتمعي  الوعي  رفع  على 
واال�شتفادة من اخلربات املحلية واالقليمية والعاملية يف جماالت االعاقة 
وتعميق مفهوم ال�شراكات والتعاون بني املراكز البحثية وتعزيز حماية 
اال�شا�شية  واحلريات  احلقوق  بجميع  وامل�شاواة  الكامل  التمتع  و�شمان 
والتعرف  كرامتهم  اح���رتام  وتعزيز  االع��اق��ة  ذوي  االأ���ش��خ��ا���س  جلميع 
االعاقة  ذوي  اال�شخا�س  خدمة  مراكز  لت�شميم  العاملية  النماذج  على 
واملحور  الطبية  االأب��ح��اث  حم��ور  امل��وؤمت��ر  حم��اور  تت�شمن  و  املختلفة. 
الرتبوي والتعليمي واملحور االجتماعي والنف�شي وحمور تدريب وتاأهيل 
وتوظيف االأ�شخا�س ذوي االعاقة وحمور الت�شريعات وحقوق االأ�شخا�س 

ذوي االعاقة واملحور التثقيفي واالعالمي. و ي�شتهدف املوؤمتر العلماء 
واالأكادمييني من  والتاأهيل  االعاقة  واملخت�شني يف جماالت  والباحثني 
الطبيعي وعلوم  والعالج  الرتبية اخلا�شة  واأق�شام  الطب  كليات  طالب 
واملهتمني  وعائالتهم  االعاقة  ذوي  واال�شخا�س  وال�شمع  واللغة  النطق 
بق�شايا االعاقة. و ي�شاحب املوؤمتر معر�س ت�شارك فيه عدة جهات منها 

اخلريية واملتخ�ش�شة يف املجال الطبي ودور الن�شر.
م��رمي حممد خلفان  قالت معايل  املوؤمتر  االم���ارات يف  وح��ول م�شاركة 
الرومي اإن هذا املوؤمتر يعترب ملتقى الكت�شاب اخلربات من �شتى اأقطار 
العامل �شواء على امل�شتوى املحلي اأو االقليمي اأو العاملي والذي �شي�شهم 

بدوره يف تطوير اخلدمات املقدمة لال�شخا�س ذوي االعاقة.
واأ�شافت معاليها اأن دولة االمارات منفتحة على جميع التجارب العاملية 

الناجحة يف جمال رعاية املعاقني وحري�شة على تدريب الكوادر الوطنية 
على اأف�شل املمار�شات يف جمال رعاية االأ�شخا�س من ذوي االإعاقة واأن 
�شيوفر  متقدمة  وممار�شات  عمل  اأوراق  من  يت�شمنه  مبا  املوؤمتر  ه��ذا 

لكوادرنا اإ�شافة خربات علمية وعملية يف تقدمي اخلدمات للمعاقني.
اأف�شل اخلدمات  تقدمي  على  ال��وزارة حري�شة  اأن  اإىل  الرومي  واأ�شارت 
ل���ذوي االع��اق��ة وم��ن هنا مت ت��وف��ري بع�س اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي مت 
وتب�شيط  ت�شهيل  �شاأنها  ومن   2014 جيتك�س  معر�س  خالل  عر�شها 
االجراءات املعنية بهم. واأكدت اأن دول اخلليج العربية تتجه اأكر فاأكر 
نحو العمل امل�شرتك اإذ �شت�شت�شيف دولة االمارات يف الفرتة من 21 اإىل 
23 اأكتوبر امللتقى التعاوين اخلليجي الثاين الذي �شت�شارك فيه جميع 

دول جمل�س التعاون.

مرمي الرومي تراأ�س وفد الدولة امل�شارك يف املوؤمتر الدويل لالإعاقة يف الريا�س اليوم

لتحفيز خمتلف عنا�ضر العملية التعليمية

ج���ائ����زة خليف���ة الت���ربوي���ة تنظ����م الور�ش��ة التطبيقي����ة الثان�ي���ة يف اأبوظب�����ي
اأمل العفيفي : جمال الإبداع يف تدري�س اللغة العربية يعزز الهوية الوطنية 
طارق بهي الدين : ال�ضفوف الفرتا�ضية تعد طفرة نوعية وم�ضتقبل التعليم

قبيل����ة املح���رم����ي تقي����م عر�ش����ا ً جم���اعي���ا الأبنائه����ا يف اأب��وظب�������ي 

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت جمعية االإم��ارات الطبية فرع اأبوظبي مبركز 
مبتالزمة  للتوعية  حملة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ت��ج��اري  دمل��ا 
موت الطفل املفاجئ حتت عنوان طفلي من باأمان مع 

عوا�س.
وتعترب هذه احلملة االأوىل من نوعها التي تنفذ يف 
ال�شهر  اأكتوبر  �شهر  ت�شمية  االإم���ارات مبنا�شبة  دول��ة 
املفاجئ  الر�شيع  م��وت  مب��ت��الزم��ة  للتوعية  ال��ع��امل��ي 
وذلك لتثقيف االآباء و االأمهات عامة وحديثي الزواج 
وال�شحيحة  ال�شليمة  ال��ط��رق  ع��ن  خا�شة  وال����والدة 
من  وقايته  يف  للم�شاهمة  باأمان  الطفل  نوم  لكيفية 
املفاجئ دون �شبب  التعر�س حلاالت االإختناق واملوت 

اأو مر�س م�شبق.
الهيئة  رئي�س  نائب  الدكتورة موزة احل�شاين  وذكرت 
اأبوظبي  ف���رع  ال��ط��ب��ي��ة  االإم������ارات  جلمعية  االإداري������ة 
االأ�شباب  م��ن  امل��ف��اج��ئ  ال��ر���ش��ي��ع  م���وت  م��ت��الزم��ة  اأن 
االأ�شهر  يف  خا�شة  الر�شع  االأط��ف��ال  مل��وت  االأ�شا�شية 
اأن  اإىل  ن���وه���ت  و   .. ح��ي��ات��ه��م  م���ن  االأوىل  االأرب����ع����ة 
ع��دة عوامل  ال�شدد تتمحور ح��ول  ه��ذا  االأ���ش��ب��اب يف 
حيوية وبيئية ميكن اأن تزيد عر�شة االأطفال الر�شع 
ليكونوا �شحية متالزمة موت الر�شع املفاجئ .. اأما 

العوامل احليوية فهي وجود عيوب خلقية يف الدماغ 
اأو تدين وزن الر�شيع عند الوالدة اأو التهابات املجاري 
الهوائية واجلهاز التنف�شي وهذه عوامل خارجة عن 
جتنبناها  اإن  والتي  البيئية  العوامل  فاأما  اإرادت��ن��ا.. 
تقلل خطر االإ�شابة باملتالزمة فهي نوم الر�شيع على 
بطنه اأو جانبه. وذكرت الدكتورة ليلى عبيد ا�شت�شاري 
طب االأطفال والعناية احلرجة للخدج اأن الفريق قام 
بتثقيف الراغبني من اجلمهور ب�شاأن عوامل اخلطر 
وكيفية الوقاية منها ومت اجراء متثيل حي لبيئة نوم 
اجلمهور  مل�شاعدة  ال�شليمة  وغ��ري  ال�شليمة  الطفل 
على مالحظة الفرق. وقالت الدكتورة عائ�شة م�شبح 
املعمري رئي�س جمعية االإمارات الطبية فرع اأبوظبي 
يف  اجلمعية  اأع�����ش��اء  م��ع  الرتتيب  حاليا  يجري  اإن��ه 
خمتلف اإمارات الدولة لتنظيم احلملة جميع مناطق 
وذلك  ال��ف��ائ��دة  لتعم  املقبلة  االأ���ش��ه��ر  خ��الل  ال��دول��ة 
اإميانا من اإدارة اجلمعية باأن الوقاية خري من العالج 
والتوعية يكون لها االأث��ر االأك��رب يف جتنب م�شكالت 
�شحية ومر�شية قبل حدوثها . واأ�شافت اأن ما تقوم به 
اجلمعية ياأتي تنفيذا لروؤية ودعم وم�شاندة حكومتنا 
وما  املجتمعية  ال�شحية  التوعية  ل�شرورة  الر�شيدة 
اإن�شاء جيل قادر على  اأثر كبري يف  يرتتب عليها من 

رد اجلميل لوطنه وحكومته.

جمعية االإمارات الطبية تنظم حملة للتوعية دبي العطاء ت�شهم يف تطوير تعليم الفتيات يف الفلبني
مبتالزمة موت الر�شيع املفاجئ 



اخلميس -   11   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11204
Thursday  11  September   2014  -  Issue No   11204

08

اأخبـار الإمـارات

08

•• اأبو ظبي -الفجر:

اأعلن معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع اأم�����س ع��ن اإط���الق 
م�����ش��اب��ق��ة ج��م��ال��ي��ات وف���ن���ون اخلط 
ال����وزارة حتت  ال��ت��ي تنظمها  ال��ع��رب��ي 
املجتمع  ف��ئ��ات  لكافة  معاليه  رع��اي��ة 
م���راك���زه���ا  االإم��������ارات��������ي يف ج���م���ي���ع 
وزارة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
االأم  باللغة  العاملي  باليوم  لالحتفال 
اإطار  ويف  ال��ي��ون�����ش��ك��و،  تنظمه  ال���ذي 
واالحتفاء  العربية،  باللغة  االهتمام 
فئاته  ب��ك��اف��ة  املجتمع  وت�شجيع  ب��ه��ا 
بفنونها  االه���ت���م���ام  ع��ل��ى  ال��ع��م��ري��ة 
واآدابها، على اأن يتم تكرمي الفائزين 
لتلك  ي��ن��ظ��م خ�����ش��ي�����ش��ا  اح��ت��ف��ال  يف 
للغة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  امل�شابقة 
االأم يف 18 من دي�شمرب املقبل واإقامة 

معر�س خا�س لالأعمال الفائزة.
واأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
القيادة  دع���م  اأن  امل��ج��ت��م��ع،  وت��ن��م��ي��ة 
التي  الثقافية  لالأن�شطة  ال��ر���ش��ي��دة 

تنظم على اأر�س االإمارات كان وما زال 
اجلهود  كافة  لبذل  جميعا  لنا  دافعا 
ثقافيا  جمتمعنا  ل��ت��ط��وي��ر  امل��م��ك��ن��ة 
االإمكانات  ك��اف��ة  وت��وف��ري  وم��ع��رف��ي��ا 
اأمام االأجيال املقبلة المتالك نا�شية 
املنطقة  يف  لي�س  وامل��ع��رف��ة  ال��ت��ن��وي��ر 

فقط واإمنا على م�شتوى العامل.
مبارك  ب����ن  ن���ه���ي���ان  ال�������ش���ي���خ  وق�������ال 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شمو  �شاحب  اإن  املجتمع  وتنمية 
ال���وال���د ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان، 
والعافية،  ال�شحة  مب��وف��ور  وم��ّت��ع��ه 
ال�شباب ثقافيا ومعرفيا  اإعداد  ي�شع 
مقدمة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وت��ن��م��ي��ت��ه��م 
واملجتمعية  ال��وط��ن��ي��ة  االأول�����وي�����ات 
العربية  بلغتنا  االرت��ق��اء  ي��اأت��ي  ال��ت��ي 
ال�شمو  �شاحب  اأن  كما  بداياتها،  يف 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
الربامج  لكافة  خا�شة  اأهمية  يعطي 
حتفيز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
واالبتكار  االإب��������داع  ن��ح��و  ال�������ش���ب���اب، 
اأ�شحاب  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  وامل����ب����ادرة، 

ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س االأعلى 
لالحتاد حكام االإمارات، والفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل 
يحر�شون  امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
جميعاً على توفري كافة �شبل الرعاية 
دولتنا  يف  ال�شباب  بقطاع  والعناية، 
م�شاركة  وتفعيل  دع��م  م��ع  ال��ع��زي��زة، 
اأوجه  الوطن يف خمتلف  �شباب  كافة 

ومنا�شط احلياة.
الثقافة  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���اف 
امل��ج��ت��م��ع تطلع  وال�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة 
الثقافية  احل����ل����ول  ك���اف���ة  ب���ت���ق���دمي 
على  ال�شباب  حتفز  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
مواجهة كافة التحديات برفع درجة 
عرب  ومعرفيا  ثقافية  لديهم  الوعي 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي تتكامل 
امل�شتقبل،  جيل  ل�شناعة  بينها  فيما 
بالتعاون مع كافة اجلهات االحتادية 
لتوجيهات  طبقا  واخلا�شة،  واملحلية 
م�شابقة  وت��ع��د  ال��ر���ش��ي��دة،  ق��ي��ادت��ن��ا 
هي  العربي  اخل��ط  وف��ن��ون  جماليات 
جم�����رد ب����داي����ة ل���ه���ذه احل����زم����ة من 

املبادرات.
الثقافة  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 

على  ت�شع  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
اللغة  على  احل��ف��اظ  اولوياتها  راأ����س 
باعتبارها  وفنونها  واآداب��ه��ا  العربية 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  رك��ائ��ز  اأه����م  اأح����د 
ع��ددا كبريا  املنطلق تبني  ه��ذا  وم��ن 
م����ن ال�����ربام�����ج ال���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر على 
م����دار ال���ع���ام ب��ك��اف��ة م���راك���ز ال�����وزارة 
املختلفة،  الدولة  اإم��ارات  يف  املنت�شرة 
الكربى  ال���ف���ع���ال���ي���ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
امل�شتوى  على  ال����وزارة  تنظمها  التي 
ال��وط��ن��ي، وت��رك��ز على اج��ت��ذاب كافة 
لهذه  ال�شباب  وخا�شة  املجتمع  فئات 
الربامج، بالتعاون مع جميع اجلهات 

احلكومية واخلا�شة.
اأ�شار  امل�شابقة  اأه��داف هذه  اأهم  وعن 
بهذا  االهتمام  اأن  اإىل  الوزير  معايل 
العربي(  )اخل��ط  وه��و  الرفيع  الفن 
واأرقى  اأه��م  م��ن  رفيًعا  ��ا  ف��ًنّ باعتباره 
مل  التي  االإ�شالمية  احل�شارة  فنون 
����ْد احل�����ش��ارات االأخ�����رى مبثله -  جَتُ
املوهوبني فيه، من  ورعايته، ورعاية 
التي تتبني كل  ال��وزارة  اأولويات  اأهم 
ال�شيما  لتفعيله،  املنا�شبة  االآل���ي���ات 
العوملة  ه��ي��م��ن��ة  حم�������اوالت  ظ����ل  يف 
وحركتها  ال����ع����امل،  ع��ل��ى  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

الدوؤوبة وامل�شتمرة الإذابة احل�شارات 
وال���ث���ق���اف���ات وال���ف���ن���ون امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
اخل�شو�شيات  م��ن  والنيل  بوتقتها، 
ال�شيما  ل���ل�������ش���ع���وب،  احل���������ش����اري����ة 
ال�������ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واالإ����ش���الم���ي���ة، 
الثقافة  وزارة  اه��ت��م��ام  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
فنون  يف  الوطنية  املواهب  باكت�شاف 
لرعايتها  مت��ه��ي��دا   ، ال��ع��رب��ي  اخل���ط 
واال���ش��ت��ث��م��ار فيها،  ب��ه��ا  وااله���ت���م���ام 
على  تكون  حتى  وتنميتها،  وتدريبها 
م�شتوي الذي يحقق لها القدرة على 
هذه   مثل  اأن  كما  العاملية،  املناف�شة 
لتح�شني  ال��ف��ر���ش��ة  تتيح  امل�����ش��اب��ق��ات 
خ��ط��وط ال���ط���الب وال�����ش��ب��اب يف كل 
مكان، وتكوين اأجيال من اخلطاطني 
امل���ت���م���ي���زي���ن، ال����ذي����ن ي�������ش���ه���م���ون يف 
العربي  احلفاظ على عبقرية اخلط 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، ك��م��ا ت��رك��ز هذه 
املوهوبني  اكت�شاف  على  الفعاليات 
يف اخلط العربي، واالإ�شهام يف تعليم 
�شتى  -يف  وغريهم  ال�شباب  وتدريب 
ال��ع��م��ري��ة- ع��ل��ى اخلطوط  امل���راح���ل 
وكذلك  واإجادتها،  املختلفة  العربية 
اإخراج كنوز اخلط العربي والتعريف 
ب��ه��ا، واحل��ف��اظ ع��ل��ى ه��وي��ة االأجيال 

املجيد  مبا�شيهم  ورب��ط��ه��م  امل��ق��ب��ل��ة، 
اأ����ش���اءت جنبات  وب��ح�����ش��ارت��ه��م ال��ت��ي 
والعلوم  وال��ف��ن��ون  االآداب  يف  ال��دن��ي��ا، 

االإن�شانية والطبيعية.
واأ����ش���اف م��ع��ايل ال���وزي���ر اأن ال����وزارة 
مت��ت��ل��ك ق�����درات وخ�����ربات ك���ب���رية يف 
جم����ال اخل����ط ال��ع��رب��ي مي��ك��ن��ه��ا من 
الدعم  اأ�شكال  كافة  تقدمي  خاللهم 
 15 امل�شابقة من �شن  للم�شاركني يف 
عاما اإىل ما فوق ال�شتني، حتى حتقق 
امل�شابقة اهدافها املطلوبة، بالتوا�شل 
مع املراكز الثقافية التي تركز الوزارة 
يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ت��ك��ون هذه 
املراكز مفتوحة اأمام اجلميع لتقدمي 
لكافة  وبيت  الراقية  واالآداب  الفنون 

املهوبني بالدولة. 
  وجدير بالذكر اأن م�شابقة جماليات 
على مرحلتني  �شتقام  العربي  اخلط 
لها  وي���ت���ق���دم  االأويل  اأ����ش���ا����ش���ي���ت���ني، 
امل�����ش��ارك��ون ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك��ل مركز 
التحكيم  جل��ان  تختار  بحيث  ث��ق��ايف، 
امل�شابقة،  فئات  فئة من  كل  االأول يف 
على  الثانية  للمرحلة  ت�شعيده  ليتم 
الفئات  ك��اف��ة  م��ن  ال���دول���ة،  م�شتوى 
العمرية علي ثالث م�شتويات، الفئة 

االأوىل من 15-18�شنة، والفئة الثانية 
الثالثة  الفئة  اأم���ا  �شنة،   25-19 م��ن 
اأمام اجلميع من الذين  فهي متاحة 
جتاوزوا 25 �شنة، �شواء من الهواة اأو 

املحرتفني.
التابعة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���راك���ز  و���ش��ت��ق��وم 
للوزارة با�شتقبال الراغبني بامل�شاركة 
ال�شروط  على  ل��الإط��الع  امل�شابقة  يف 
اخلا�شة  واجل����وائ����ز  وامل���وا����ش���ف���ات، 
امل�شتوى  على  �شتقام  التي  بامل�شابقة 
املحلي بكل مركز على حدى الختيار 
ثم  وم����ن  ال���ث���الث  ف��ئ��ات��ه��ا  يف  االول 
الوطني  امل�������ش���ت���وى  اإىل  ت�����ش��ع��ي��ده 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���ف���ائ���زي���ن  الخ���ت���ي���ار 

الدولة.
وال�شباب  الثقافة  وزارة  �شتقوم  كما 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب���ال���ت���وا����ش���ل مع 
املدار�س واجلامعات لت�شجيع الطالب 
ول�شمان  امل�شاركة،  على  وامل��در���ش��ني 
اأك��رب ع��دد ممكن من  تعاون وتفاعل 
�شركاء  جميع  اإىل  اإ�شافة  اجلمهور، 

الوزارة.
الثقافة وال�شباب  و�شوف متنح وزارة 
قيمة  ج�����وائ�����ز  امل���ج���ت���م���ع  وت���ن���م���ي���ة 
على  االأويل  املرحلة  ففي  للفائزين، 

م�شتوى املراكز الثقافية  ت�شل قيمة 
اآالف  ث��الث  اإىل  االأول  املركز  جائزة 
درهم لالأول من كل فئة، مع ت�شعيد 
ال��ف��ائ��زي��ن ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة على 
الفائز  الدولة حيث يح�شل  م�شتوى 
�شنة   18-15 االأوىل)  الفئة  يف  االأول 
اآالف،   6 على  والثاين  االف،   7 (على 
يح�شل  كما   ، االف   5 على  وال��ث��ال��ث 
الفائز باملركز االأول يف الفئة الثانية 
والثاين  االف،   15 على  �شنة   25-19
على 12 اآالف، والثالث على 10 اآالف، 
الثالثة  الفئة  يف   االأول  امل��رك��ز  اأم���ا  
األف   20 فجائزته  �شنة   25 م��ن  اك��رب 
اآالف والثالث  درهم، والثاين على17 

على 15 االف.
باالأقوال  امل�شابقة  ن�شو�س  و�شتتعلق 
تعلي من قيمة ومكانة  التي  املاأثورة 
ثقافتنا،  يف  وموقعها  العربية  اللغة 
توزيع  ح��ف��ل  واأن  خ��ا���ش��ة  وه��وي��ت��ن��ا، 
من  ع�شر  الثامن  يف  �شيقام  اجلوائز 
دي�����ش��م��رب امل��ق��ب��ل وه���و ال��ي��وم العاملي 
لالحتفال باللغة االأم، �شتقوم املراكز 
امل�شابقة  ن�شو�س  بتوفري  الثقافية 

للم�شاركني عند الت�شجيل.

•• ال�صارقة-وام:

عن  االإعالمي  ال�شارقة  مركز  ك�شف 
الت�شع  للفئات  املتبعة  التقييم  اآل��ي��ة 
لالت�شال  ال�شارقة  جلائزة  املر�شحة 
جانب  اإىل   2014 للعام  احلكومي 
اخلا�شة  للمعايري  التقييم  عالمات 
ل���ك���ل ف���ئ���ة وال�����ت�����ي ���ش��ت��ع��م��ل جلنة 
ت�شنيف  على  خاللها  م��ن  التحكيم 
املر�شحة  امل���ل���ف���ات  ك����اف����ة  وت���ق���ي���ي���م 
للجائزة. ومن املقرر اأن يتم االإعالن 
عن نتائج الفائزين باجلائزة يف حفل 
�شمو  وح�شور  برعاية  �شيقام  ر�شمي 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
ن��ائ��ب حاكم  ال��ع��ه��د  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  ال�����ش��ارق��ة يف 
�شمرة  اأ�شامة  وق��ال   .2015 املقبل 
اأن  االإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز  مدير 
تطويرها  مت  التي  التحكيم  عملية 
يف ن�����ش��خ��ة ه����ذا ال���ع���ام ت��ن��ق�����ش��م اإىل 
ث���الث م��راح��ل وه���ي م��رح��ل��ة الفرز 
االأويل  االخ��ت��ي��ار  وم��رح��ل��ة  االأويل 
واأو�شح  النهائي.  التحكيم  ومرحلة 
اأن  االإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز  مدير 
بعد  ت��ن��ت��ه��ي  االأويل  ال���ف���رز  م��رح��ل��ة 
اأ�شبوعني من التاريخ النهائي لتلقي 
خاللها  ويعمل  الرت�شيحات  طلبات 
فريق عمل خمتار بعناية من املركز 
التاأكد  ب��ع��د  امل�������ش���ارك���ات  ف����رز  ع��ل��ى 
اال�شرتاك  ل�����ش��روط  مطابقتها  م��ن 
العامة وحتويلها اإىل جلنة االختيار 
املوؤهلة.  غ��ري  امل��ل��ف��ات  ا�شتبعاد  ب��ع��د 
�شت�شهد  الثانية  املرحلة  اأن  وا�شاف 
حتديد 3 ملفات مر�شحة كحد اأدنى 

فئة  ك��ل  يف  اأق�����ش��ى  كحد  ملفات  و5 
انتقاء  يتم  من فئات اجلائزة بحيث 
اإىل معايري  ا�شتنادا  النهائية  امللفات 
لرتفع  فئة  بكل  اخل��ا���ش��ة  التحكيم 
اإىل جلنة  بعدها االختيارات االأولية 
مدير  واأك���د  فيها.  للنظر  التحكيم 
مركز ال�شارقة االإعالمي اأن مرحلة 
التحكيم النهائي ينظر فيها لالأعمال 
النهائية املقدمة عرب جلنة حمكمني 
واأ���ش��ح��اب كفاءة  م��ن خ���رباء  مكونة 
االت�شال  عالية يف خمتلف جم��االت 
النهائية  امل��ل��ف��ات  بتقييم  ي��ق��وم��ون 
فئة  بكل  اخلا�شة  املعايري  على  بناء 
واخ��ت��ي��ار ف��ائ��ز ل��ك��ل م��ن��ه��ا. وذك���ر اأن 
عملية التقييم املتعلقة باختيار جلنة 
الت�شع  الفئات  للفائزين يف  التحكيم 
امل��ر���ش��ح��ة ي��ت��م م��ن خ���الل م��ن��ح عدد 
معايري   3 على  ت��وزع  العالمات  من 
ي�شكل  ف��ئ��ة  ل��ك��ل  اأك����ر  اأو  رئ��ي�����ش��ي��ة 
واأ����ش���ار  ع���الم���ة.   100 جم��م��وع��ه��ا 
وفقا  ال��ع��الم��ات  تق�شيم  مت  اأن���ه  اىل 
الفئة..  بح�شب  م��ع��ي��ار  ك��ل  الأه��م��ي��ة 
ففئة اأف�شل ممار�شة ات�شال حكومي 
واخل��ا���ش��ة ب���اإم���ارة ال�����ش��ارق��ة وزعت 
عالمة   40 اأ���ش��ا���س  على  معايريها 
لكل  عالمة  و30  التخطيط  ملعيار 
من معياري الروؤية وم�شتوى التاأثري 
اأف�شل  ل��ف��ئ��ة  ال��ت��وزي��ع  يف ح��ني ك���ان 
 40 ال�شارقة  باإمارة  متحدث ر�شمي 
و35 عالمة  ال��دق��ة  مل��ع��ي��ار  ع��الم��ة 
والتوا�شل  االت�����ش��ال  م��ه��ارات  ملعيار 
و25 عالمة ملعيار التاأثري مع �شرط 
خا�س لهذه الفئة وهو وجوب تقدمي 
5 مناذج من اإجنازات املتحدث تتنوع 

املرئي وامل�شموع واملكتوب �شرط  بني 
التعاطي  كيفية  اإح��داه��ا  يعك�س  اأن 
مع االأزم��ات. وجاء توزيع العالمات 
لفئة اأف�شل موقع اإلكرتوين يف اإمارة 
 40 املحتوى  ملعيار  ليكون  ال�شارقة 
م�شتوى  ملعيار  عالمة  و35  عالمة 
ملعيار  عالمة   25 واأخ��ريا  التوا�شل 
العالمات  ووزع���ت  امل��وق��ع..  ت�شميم 
تعامل  اأف�شل  فئة  اخلا�شة مبعايري 
مع اأزمة على م�شتوى دولة االإمارات 
عالمة   40 لتكون  املتحدة  العربية 
عالمة  و35  واالأداء  التفاعل  ملعيار 
عالمة  و25  التاأثري  م�شتوى  ملعيار 
واال�شرتاتيجية.  التخطيط  ملعيار 
ات�������ش���ال  خ���ط���ة  اأف���������ش����ل  ف���ئ���ة  ويف 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول���ة 
جاء  فقد  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ن�شيب  ل��ي��ك��ون  ال���ع���الم���ات  ت���وزي���ع 
 45 مل���ع���ي���ار ال��ت��خ��ط��ي��ط ب  االأ�����ش����د 
التاأثري  ملعيار  عالمة  و25  عالمة 
و15 عالمة لكل من معيار االبتكار 
اأف�شل  ف��ئ��ة  اأم����ا  ال����ري����ادة.  وم��ع��ي��ار 
ممار�شة ات�شال حكومي عرب �شبكات 
م�شتوى  على  االجتماعي  التوا�شل 
املتحدة فقد  العربية  االإم��ارات  دولة 

40 عالمة  ال��ع��الم��ات  ت��وزي��ع  ج���اء 
ملعيار  عالمة  و40  املحتويات  ملعيار 
م�����ش��ت��وى ال���ت���وا����ش���ل واأخ��������ريا 20 
ال��ت�����ش��م��ي��م. ويف فئة  مل��ع��ي��ار  ع��الم��ة 
حول  جامعي  تخرج  م�شروع  اأف�شل 
م�شتوى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال 
دولة االإمارات العربية املتحدة فجاء 
ملعيار  عالمة   40 العالمات  ت��وزي��ع 
ملعيار  و35  وامل��و���ش��وع��ي��ة  احل���داث���ة 
ال���ري���ادة وفئة  مل��ع��ي��ار  االب��ت��ك��ار و25 
اأف�شل �شيا�شة ات�شال حكومي داخلي 
على م�شتوى دولة االإمارات العربية 
املتحدة فجاء توزيع العالمات ليكون 
40 عالمة ملعيار التوا�شل واالبتكار 
و30 عالمة ملعيار التخطيط ومثلها 
جاء  واأخ������ريا  االأداء.  ق��ي��ا���س  مل��ع��ي��ار 
توزيع العالمات يف فئة اأف�شل حملة 
دولة  م�شتوى  على  حكومية  توا�شل 
االإمارات العربية املتحدة 40 عالمة 
ملعيار التخطيط و35 عالمة ملعيار 
التنفيذ و25 عالمة ملعيار االبتكار. 
اإبراهيم  �شعادة  اأك��د  اآخ��ر  جانب  من 
الوطني  املجل�س  ع��ام  م��دي��ر  ال��ع��اب��د 
التحكيم يف  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ل��الإع��الم 
املتبعة  االآل��ي��ة  على  تعليقه  حم�شر 
اأف�شل  م��راع��اة  مت  ب��اأن��ه  التقييم  يف 
تقييم  يف  املتبعة  الدولية  االأ�شاليب 
اجل����وائ����ز ال��ع��امل��ي��ة ال��رف��ع��ي��ة حيث 
عدد  على  رئي�شي  معيار  كل  ي�شتمل 
التي  الفرعية  القيا�س  معايري  م��ن 
متثل منهجية التقييم التي �شتلتزم 
اإطار  يف  وذل���ك  التحكيم  جل��ن��ة  ب��ه��ا 
االإعالمي  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  ح��ر���س 
ذات  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  تطبيق  على 

ال�����ش��ل��ة وال���و����ش���ول ب���اجل���ائ���زة اإىل 
الدقة  من  م�شبوقة  غري  م�شتويات 
وجود  ذل���ك  اإىل  ي�����ش��اف  وال���ع���دال���ة 
التحكيم  جلنة  عمل  حتكم  �شوابط 
امللفات  ك��اف��ة  م��ع  التعاطي  ل�شمان 
على  و���ش��دد  ت��ام��ة.  بعدالة  املر�شحة 
التقييم  خ��الل  وم��ن  اللجنة  م�شعى 
عدم  اإىل  مر�شح  ملف  لكل  ال��دق��ي��ق 
عنا�شر  م����ن  ع��ن�����ش��ر  اأي  اإه�����م�����ال 
ال��ن��ج��اح م��ن��وه��ا ب���اأن ال��ل��ج��ن��ة تتمتع 
بدرجة عالية من امل�شداقية فالتنوع 
لوجود  ن��ت��ي��ج��ة  ب����ه  ال������ذي حت���ظ���ى 
وال�شمعة  اخل���ربة  ذوي  م��ن  اأع�����ش��اء 
املرموقة ميثلون خمتلف القطاعات 
االإع���الم���ي���ة ���ش��ي��م��ن��ح اجل���ائ���زة بعدا 
و�شيكر�س  امل�����ش��داق��ي��ة  م���ن  ج���دي���دا 
رائدة  امتياز  ك�شهادة  اجلائزة  موقع 
م�شتوى  على  احلكومي  االت�شال  يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
ال���ع���رب���ي. وعلى  وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
�شعيد االهتمام الراهن باجلائزة اأكد 
ال�شارقة  مركز  مدير  �شمرة  اأ�شامة 
االإل���ك���رتوين  امل���وق���ع  اأن  االإع����الم����ي 
ال�����زي�����ارات  اآالف  ����ش���ه���د  ل���ل���ج���ائ���زة 
خ���الل االأ���ش��ه��ر ال��ث��الث امل��ا���ش��ي��ة ما 
ي����دل ع��ل��ى م�����ش��ت��وى االه���ت���م���ام من 
واجلهات  والهيئات  الدوائر  خمتلف 
االحتادية واملحلية باجلائزة بفئاتها 
اإرتفاع  مرجحا  العام  لهذا  اجلديدة 
ع����دد امل��ل��ف��ات امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��ائ��زة يف 
ن�شخة  مع  باملقارنة  الثانية  ن�شختها 
العام املا�شي. ونوه باأن املوقع يعطي 
ال�شروط  ل��ك��اف��ة  دق��ي��ق��ا  ت��ف�����ش��ي��ال 
على  فئة  ك��ل  يف  للم�شاركة  ال��الزم��ة 

للتقدمي  ال��ع��ام��ة  وال�������ش���روط  ح���دة 
باجلائزة  الزمني اخلا�س  واجل��دول 
اإ���ش��اف��ة اإىل ن��ب��ذة ع��ن اأع�����ش��اء جلنة 
و�شع  امل���رك���ز  اأن  واأك������د  ال��ت��ح��ك��ي��م. 
و���ش��م��ا خ��ا���ش��ا ب��اجل��ائ��زة ع��ل��ى �شبكة 
اإط��ار احلر�س على  تويرت وذل��ك يف 
تكري�س التوا�شل مع عموم اجلمهور 
امل��ه��ت��م م��ن اأف����راد وم��وؤ���ش�����ش��ات باآخر 
اأخ��ب��ار اجل��ائ��زة وحت��دي��دا يف املراحل 
ترويج  ���ش��ت�����ش��ه��د  ال���ت���ي  ال���ن���ه���ائ���ي���ة 
وا�شع.  ن��ط��اق  على  املر�شحة  امللفات 
االإعالمي  ال�شارقة  مركز  اأن  يذكر 
احلكومي  االت�������ش���ال  ج���ائ���زة  اأط���ل���ق 
�شاحب  م����ن  ����ش���ام���ي���ة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د 
ال�����ش��ارق��ة يف �شبتمرب  االأع��ل��ى ح��اك��م 
2012 يف خطوة ريادية تعد االأوىل 
من نوعها عربيا ت�شلط ال�شوء على 
اإجنازات االأفراد واملوؤ�ش�شات يف قطاع 
جائزة  وتعمل  احل��ك��وم��ي.  االت�����ش��ال 
على  احل��ك��وم��ي  لالت�شال  ال�����ش��ارق��ة 
يف  املهنية  املمار�شات  اأف�شل  تر�شيخ 
الدولة  يف  احلكومي  االت�شال  قطاع 
وتبلورت  العربي.  اخلليج  ومنطقة 
املوؤ�ش�شات  ج��ه��د  ل��ت��ث��م��ني  ف��ك��رت��ه��ا 
واملجموعات  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
واالأفراد ودعم اإجنازاتهم واإبداعاتهم 
التي ت�شهم يف حتقيق توا�شل اأف�شل 
مع اجلمهور واإيجاد �شراكة حقيقية 
و�شناع  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  ب����ني 
وبني  جهة  م��ن  بينهم  فيما  ال��ق��رار 
ف��ئ��ات اجل��م��ه��ور امل��ت��ن��وع��ة م��ن جهة 

اأخرى.  

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يفتتح 
ال�شيخة جواهر بنت حممد  ال�شارقة وقرينته �شمو  املجل�س االأعلى حاكم 
القا�شمي رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة اليوم االأحد فعاليات الدورة 
التي   2014 للطفل  ال��دويل  ال�شينمائي  ال�شارقة  مهرجان  من  الثانية 
ت�شتمر حتى 24 اأكتوبر اجلاري يف قاعة اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات 

يف ال�شارقة.
وي�شكل املهرجان فر�شة مثالية الكت�شاف مواهب وقدرات االأطفال وتنمية 
الروؤية  ا�شتقراء  املخت�شني  ال�شابع ومينح  الفن  بتقنيات  واإدراكهم  وعيهم 

االإعالمية  الفنون  تدعم  التي  فن  موؤ�ش�شة  بتوقيع  لالأطفال  ال�شينمائية 
لالأطفال والنا�شئة يف ال�شارقة و دولة االإمارات عامة.

للطفل  ال��دويل  ال�شينمائي  ال�شارقة  الثانية من مهرجان  ال��دورة  وتتميز 
املحلي  ال�شعيدين  على  االأف���الم  �شناع  من  العديد  توقيع  حتمل  بكونها 
واالإقليمي اإىل جانب اأفالم من اأمريكا الالتينية واأفريقيا واأوروبا وال�شرق 
االأق�شى لتقدم للطفل ب�شكل خا�س واجلمهور عموما جمموعة ثرية من 
الفن  وجماليات  االهتمامات  وتعدد  الثقافات  تنوع  تعك�س  التي  االأف���الم 
وعر�س  وال�شباب  االأط��ف��ال  واإب��داع��ات  مواهب  تعزيز  اإىل  وتهدف  ال�شابع 
نتاجهم ال�شينمائي يف املهرجانات املحلية واالإقليمية والدولية وت�شجيعهم 
و�شي�شهد  واالإع��الم��ي��ة.  الفنية  وقدراتهم  مواهبهم  تنمية  موا�شلة  على 

املهرجان يف دورته الثانية عر�س 112 فيلما من 35 دولة يف منو ملحوظ 
78 فيلما  ال��دورة االأوىل التي �شارك فيها  لعدد االأف��الم التي عر�شت يف 
امل��دار���س احلكومية  اأم��ام طلبة  الفر�شة  املهرجان  يتيح  و  دول��ة.   32 من 
ملتابعة عرو�س االأفالم التي �شتقام يف قاعة اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات 
يف  ال��ع��رو���س  متابعة  م��ن  اخلا�شة  امل��دار���س  طلبة  �شيتمكن  فيما  �شباحا 
�شاالت نوفو وغراند �شينما يف مركز �شحارى. و باإمكان اجلمهور م�شاهدة 
�شينماز  ونوفو  وامل��وؤمت��رات  للمنا�شبات  اجلواهر  قاعة  يف  يوميا  العرو�س 
اأن يكرم  املقرر  ال�شباح وفرتة بعد الظهر. و من  مركز �شحارى يف فرتة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
املهرجان  امل�شاركة يف  االأف��الم  الفائزين يف م�شابقة  ال�شارقة  االأعلى حاكم 

التي ت�شمل خم�س فئات هي اأف�شل فيلم ق�شري واأف�شل فيلم طويل واأف�شل 
فيلم ر�شوم متحركة واأف�شل فيلم روائي واأف�شل فيلم وثائقي بت�شليمهم 
الدروع اخلا�شة باملهرجان ما يعد تطورا جديدا تنفرد به الدورة الثانية. 

و يعترب مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل للطفل  نقطة انطالق وبداية 
جديدة ل�شينما الطفل يف منطقة ال�شرق االأو�شط من خالل الرتكيز على 
عر�س اأفالم عالية اجلودة من حيث الفكرة وامل�شمون والت�شوير واالإخراج 
وكل ما يتعلق باالإنتاج ال�شينمائي لتحفيز الطاقات االإبداعية للموهوبني 
الرتكيز على  �شياق  الكبار يف  املخرجني  اإىل جانب  وال�شباب  االأطفال  من 
املنطقة  يف  اهتماماته  وتخاطب  الطفل  ق�شايا  تخدم  نوعية  اأف��الم  اإنتاج 

العربية والعامل.

حاكم ال�شارقة وقرينته يفتتحان اليوم الدورة الثانية للمهرجان ال�شينمائي الدويل للطفل 2014

برعاية نهيان بن مبارك

الثق���اف�����ة تطل������ق م�شابق������ة ج��م����الي�������ات ال����خ����ط الع���رب������ي 
وزير الثقافة: نهدف لدعم املوهوبني واحلفاظ على لغتنا العربية وفنونها

مركز ال�شارقة االإعالمي يك�شف عن اآلية التقييم جلائزة 
ال�شارقة لالت�شال احلكومي 2014 

وزير العدل يبحث التعاون 
الق�شائي مع اإيطاليا 

•• اأبوظبي-وام:

العدل يف مكتبه  وزير  الظاهري  البادي  �شعيد  بن  �شلطان  ا�شتقبل معايل 
بالوزارة باأبوظبي �شعادة جورجيو �شتارا�س �شفري جمهورية اإيطاليا لدى 
دولة  التعاون بني  �شبل دعم عالقات  املقابلة بحث  الدولة. وجرى خالل 
وبرامج  والقانونية  الق�شائية  املجاالت  يف  اإيطاليا  وجمهورية  االإم���ارات 
التعاون امل�شرتك. ح�شر املقابلة �شعادة حممد بن حمد البادي وكيل وزارة 
اإدارة التعاون الدويل  العدل والقا�شي عبد الرحمن مراد البلو�شي مدير 

بالوزارة . 

•• اأبوظبي -وام:

مبر�س  للتوعية  حملة  اأب��وظ��ب��ي-  ف��رع   - زاي��د  جامعة  طالبات  جمل�س  نظم 
�شرطان الثدي ودعم الربامج واجلهات واملوؤ�ش�شات املعنية مبكافحته والوقاية 
منه وعالجه وذلك مب�شاركة جمعية بينك بولوالنا�شطة يف هذا امليدان و�شركة 
من  ع��دد  بح�شور  باجلامعة  الطالبات  واأن��دي��ة  ال�شحية  للرعاية  اإ���س  ب��ي  يف 
اأع�شاء الهيئتني التدري�شية واالإداري��ة وطالبات اجلامعة. وتاأتي هذه احلملة 
- التي انتظمت على مدى ثالثة اأيام - يف ال�شالة املركزية الربوميناد مببنى 
الطالبات يف �شياق الربامج والفعاليات واملنا�شبات التي تنت�شر يف العامل خالل 
�شهر اأكتوبر املعروف دوليا باأنه �شهر التوعية مبر�س �شرطان الثدي وت�شتهدف 
تنمية الوعي بحقائق املر�س وجمع م�شاهمات لدعم وتن�شيط االأبحاث املتعلقة 
باأ�شباب االإ�شابة به وطرق الوقاية منه واأ�شاليب ت�شخي�شه وعالجه والتعايف 
منه اإىل جانب تقدمي املعلومات والدعم للم�شابات به. وتتوافق ر�شالة احلملة 
الوردية  القافلة  مثل  امليدان  ه��ذا  يف  النا�شطة  املحلية  وامل��ب��ادرات  اجلهود  مع 
حول  للتوعية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  يف  ميدانية  ب��ج��والت  تقوم  التي  وغ��ريه��ا 
اأهمية  اإر�شادات حول  املر�س وم�شاعفاته. وت�شمنت احلملة يف اجلامعة  هذا 
واأمناط  ال�شحي  وال��غ��ذاء  ال�شدر  ج��راح��ات  ع��ن  ومعلومات  املبكر  الفح�س 
الوردي  باللون  ازدان���ت  ملنتجات  خ��ريي  �شوق  على  وا�شتملت  ال�شحية  احلياة 
اأمل  الت�شميم. واأو�شحت  رمز حمالت مكافحة �شرطان الثدي وم�شابقات يف 
اأع��دادا كبرية من الطالبات  اأن  اخلوري مديرة االأن�شطة الطالبية باجلامعة 
اأقبلت على امل�شاركة يف احلملة والتعاون مع جمل�س الطالبات وبدا هذا وا�شحا 
يف االن�شمام اإىل م�شابقات نظمها املجل�س باأ�شلوب التثقيف الرتفيهي لتحري 
عدد  اأق��ام  ..كما  منه  والتعايف  الوقاية  وط��رق  الثدي  �شرطان  ب�شاأن  معارفهن 
منهن من�شات �شغرية لبيع االأغذية وامل�شروبات ومنتجات خمتلفة ..م�شرية 
ال�شرطان  اأ�شدقاء مر�شى  اإىل جمعية  �شتذهب  املبيعات  اأن ح�شيلة هذه  اإىل 
واجلهات واملوؤ�ش�شات املحلية املعنية بالتوعية مبر�س �شرطان الثدي والوقاية 

منه وعالجه.

حملة خرية بجامعة زايد 
ملكافحة �شرطان الثدي

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  بوزيتيف باكيجينغ ال�ضرق الو�ضط ) �س.ذ.م.م(
م�شروع  ع��ل��ي-  جبل  لال�شتثمار-  دب��ي  جممع  ملك   )1( رق��م  م�شتودع  ال��ع��ن��وان: 
الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  اخلفيفة   ال��وح��دات 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   76044 التجاري:  بال�شجل  القيد  رقم    572916
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2014/9/25 واملوثق لدى  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2014/9/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني موري�ضون  مينون حما�ضبون قانونيون  العنوان: مكتب 
1502 ملك راجو مينون- اخلليج التجاري   هاتف  3366990-04 فاك�س: 3366992-
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  04 م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/  موري�ضون  مينون حما�ضبون قانونيون
  العنوان: مكتب 1502 ملك راجو مينون- اخلليج التجاري   هاتف  04-3366990 
فاك�س: 3366992-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه 
ال�ضرق  باكيجينغ  بوزيتيف  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد 
الو�ضط )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2014/9/25 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2014/9/25 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19    
    يف الدعوى رقم 2012/2674 جتاري كلي

بهذا تعلن اخلربة املنتدبة يف الدعوى  رقم 2012/2674 للخ�شوم املدخلني 
التالية اأ�شماوؤهم: 1- �شابري طاهر ماتد�شارواال 2- مرت�شى حامت التاجر 

3- انف�شكو هولدجن 4- هاجت�شتون تيليكوم 5- او�شن فيو للعقارات
ال�شاعة  مت��ام  يف   2014/10/23 بتاريخ  املحددة  اخل��ربة  بجل�شة  للح�شور 

احلادية ع�شرة �شباحا مبقر ادارة اخلرباء ب�شارع املرور.

اخلبري الهند�سي
 عبدلكرمي �سليمان عبا�س

اعالن اجتماع خربة
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•• دبي-وام: 

اإدارة  رئي�شة جمل�س  امل��ري  �شعادة منى غامن  اأك��دت 
القيادة  وتوجيهات  عناية  اأن  للمراأة  دب��ي  موؤ�ش�شة 
املراأة  بها  حتيط  التي  الكبرية  والرعاية  الر�شيدة 
وح���ر����س احل��ك��وم��ة ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ب��ن��ت االإم�����ارات 
داعمة  اأ�ش�س  املجتمع هي جميعها  موؤثرا يف  �شريكا 
دولتنا  ب��امل��راأة يف  رئي�شة جت��اوزت  ق��وة  نقاط  �شكلت 
امل�����ش��ارك��ة احلقيقة  م��رح��ل��ة  اإىل  ال��ت��م��ك��ني  م��رح��ل��ة 
لتنطلق بكفاءة وجدارة اإىل جانب الرجل يف م�شرية 
والروؤية  احل��ك��وم��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  حتقيقا  ال��ب��ن��اء 
املري  �شعادة  واأ���ش��ارت  ال��وط��ن.  مل�شتقبل  الطموحة 
خالل تروؤ�شها الوفد الن�شائي االإماراتي امل�شارك يف 
اختتمت  الذي  العاملي  املراأة  ملنتدى  العا�شرة  الدورة 
اإىل  الفرن�شية  اأم�س االول يف مدينة دوفيل  اأعماله 
الدعم الكبري الذي تلقاه املراأة يف دولة االإمارات من 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يوليه  الذي  االهتمام  خالل 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  خليفة بن زايد 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  دب��ي رع��اه اهلل 
ل��ل��م��راأة على كافة  االإم����ارات  االأع��ل��ى ح��ك��ام  املجل�س 
املوؤثر  بدورها  اإميانا  واملهنية  االأ�شعدة االجتماعية 
قيادات  م��ن  لفيف  ح�����ش��ور  ويف  امل�شتقبل.  ب��ن��اء  يف 
االأعمال واملوؤ�ش�شات العاملية وكبار م�شوؤويل املنظمات 
املراأة يف مناطق  املعنية بتمكني  واجلمعيات االأهلية 
امل��راأة االإماراتية  اإن  خمتلفة من العامل قالت املري 
ق��دم��ت من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى يف حت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة يف 
بها فذهبت  الظن  املجاالت وكانت عند ح�شن  �شتى 
والتح�شيل  التعليم  جمال  يف  بعيدة  م�شتويات  اإىل 

القطاعني  بوابة  العمل من  �شوق  واقتحمت  املعريف 
اأرفع  ال��ع��ام واخل���ا����س ومت��ك��ن��ت م��ن ال��و���ش��ول اإىل 
امل��ن��ا���ش��ب ال��ق��ي��ادي��ة وخ��ا���ش��ت ب��ن��ج��اح جم���ال ري���ادة 
االأعمال م�شتفيدة يف جملة تلك االجنازات من مناخ 
واحلقوق  االجتماعي  وال�شلم  ال�شيا�شي  اال�شتقرار 
التي كفلها لها د�شتور دولتنا الذي �شاوى بينها وبني 
الرجل. واأو�شحت رئي�شة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة دبي 
اأن االإجن��ازات التي حققتها املراأة االإماراتية  للمراأة 
ت��دل��ل ع��ل��ى اأن��ه��ا جن��ح��ت يف ت��ق��دمي م��ث��ال م�شرف 
العموم  وج��ه  على  والعربية  ب��ل  اخلليجية  ل��ل��م��راأة 
الت�شدي  يف  ج��دارت��ه��ا  االإم�����ارات  بنت  اأث��ب��ت��ت  حيث 
اإىل �شغل  ال���ك���ربى و����ش���وال  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  ل��ل��م��ه��ام 
املنا�شب الوزارية والتمثيل الربملاين والدبلوما�شي 
ل��ت��ك��ون امل�����راأة ب��ح��ق ���ش��ف��ريا ي��و���ش��ل ل��ل��ع��امل �شورة 
وما  تطور  املحلي من  ي�شهده جمتمعنا  ملا  حقيقية 
مينحه للمراأة من تقدير واحرتام وثقة يف قدرتها 
املراأة  اأم��ام منتدى  وخ��الل مداخلتها  العطاء.  على 
العاملي يف مدينة دوفيل الفرن�شية �شددت منى املري 
على قيمة التعليم كركيزة اأ�شا�شية يف م�شرية متكني 
املراأة وقالت اإن دولة االإمارات الفتية و�شعت التعليم 
مبكرا ن�شب عينيها منذ قيام االحتاد انطالقا من 
للتنمية  رئي�س  كمطلب  التعليم  بقيمة  متنام  وعي 
طلبا  ل��ل��خ��ارج  العلمية  البعثات  ف��اأر���ش��ل��ت  وال��ت��ق��دم 
معرفية  ق��اع��دة  للبناء  يكون  حتى  وامل��ع��رف��ة  للعلم 
�شلبة يرتكز عليها ومن�شة را�شخة لالنطالق بثقة 
املتقدم  امل�شتوى  املري على  امل�شتقبل. وبرهنت  نحو 
ال���ذي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه دول���ة االإم������ارات يف ه���ذا املجال 
بتقرير �شدر موؤخرا عن املنتدى االقت�شادي العاملي 
حول �شد الفجوة بني الرجل واملراأة بناء على درا�شة 
�شملت 133 دولة حيث احتلت دولتنا املرتبة االوىل 

و�شمال  االو�شط  ال�شرق  منطقة  دول  م�شتوى  على 
بني  متميزة  م�����ش��اواة  م��ع��دالت  بتحقيقها  اأفريقيا 
املعايري  م��ن  وغ��ريه��ا  التعليم  ج���ودة  ف��ى  اجلن�شني 
التى ت�شمنت  الدولية  الدرا�شة  اليها  ا�شتندت  التى 
فى  وامل�����ش��اواة  وال�شيا�شية  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل�شاهمة 

جمال الرعاية ال�شحية للمراأة فى تلك الدول. 
وق��ال��ت امل���ري “ اإن��ن��ا يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي نحتاج اإىل 
العلم  القدوة للمجتمع وينري طريق  منوذج يعطي 
رئي�س  التعليم كمطلب  اأهمية  ال�شوء على  وي�شلط 
الزدهار الدول وتقدم ال�شعوب و�شاقت مثاال بالفتاة 
الباك�شتانية مالال يو�شف زاي الفائزة بجائزة نوبل 
الدفاع  2014 تقديرا جلهودها يف جمال  لل�شالم 
اأ�شمى  التعليم يف  امل��راأة ال�شيما حقها يف  عن حقوق 
واإ�شرارها  ل�شجاعتها  ال��ف��ت��اة  ل��ه��ذه  ع��امل��ي  ت��ق��دي��ر 
على االن��ت�����ش��ار حل��ق اأ���ش��ي��ل م��ن ح��ق��وق امل����راأة وهو 
االإ�شالحات  حول  �شوؤال  على  وردا  واملعرفة.  العلم 
الت�شريعية واأثرها يف تقدم م�شرية املراأة يف املنطقة 
اأ����ش���ارت امل����ري اإىل اإن ال��ت��ق��دم امل���ح���رز يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي يف  امل�����راأة ع��ل��ى ال�شعيد  جم���ال مت��ك��ني 
ال��ع��رب��ي م��ت��ف��اوت بتباين ظ���روف ك��ل دولة  ال��ع��امل 
يف  امل����راأة  دور  باأهمية  فيها  املنت�شر  ال��وع��ي  وم���دى 
التي  العربية  الدول  املجتمع و�شربت مثاال ببع�س 
التي بداأت  امل��راأة ومنها تون�س  ب��داأت مبكرا يف دعم 
عقد  يف  ب��االأ���ش��رة  اخل��ا���ش��ة  الت�شريعات  اإ���ش��الح  يف 
اخلم�شينيات من القرن املا�شي بينما حققت املغرب 
تقدما وا�شحا يف متكني املراأة خالل العقد االأخري 
مبا يف ذلك م�شاعفة ح�شة املراأة املغربية يف التمثيل 
الربملاين. واأرجعت املري تعطل اجلهود املبذولة يف 
جمال متكني املراأة العربية خالل ال�شنوات القليلة 
ال��ت��ي تخيم  اإىل ح��ال��ة ع����دم اال���ش��ت��ق��رار  امل��ا���ش��ي��ة 

اإىلتباطوؤ  اأدى  ما  وه��و  املنطقة  دول  ع��دد من  على 
ا�شتكمال هذه امل�شرية يف حني اأكدت اأن هناك بع�س 
باإجنازاتها  اأث��رت  التي  واملتميزة  الناجحة  التجارب 
االإماراتية  التجربة  مقدمتها  ويف  التمكني  �شاحة 
ال��دول��ة التي حتتفل هذا  ال��رغ��م م��ن ح��داث��ة  فعلى 
العام بعيد تاأ�شي�شها الثالث واالأربعني اإال اأن امل�شرع 
مواد  الد�شتور  م��واد  البداية  منذ  �شمن  االإم��ارات��ي 
فر�س  توفري  على  وتن�س  حقوقها  للمراأة  ت�شمن 
“ اإن د�شتور  ب��ال��رج��ل. وق��ال��ت  اأ���ش��وة  ل��ل��م��راأة  تعليم 
اأ�شا�شية  ك�شمانة  االجتماعية  امل�شاواة  يكفل  دولتنا 
من �شمانات رقي املجتمع وتقدمه وهو ما جعل من 
املراأة االإماراتية رقما مهما يف معادلة التنمية والبناء 
لتحتل بذلك ن�شيبا كبريا من الوظائف احلكومية 
 30 بينها  من  املائة  يف   66 نحو  اإىل  ت�شل  بن�شبة 
يف املائة يف الوظائف القيادية املوؤثرة ومواقع اتخاذ 
القرار يف اجلهات التي ينتمون اإليها. ولفتت رئي�شة 
العاملية  املراأة  اإىل منتدى  الن�شائي  الوفد االإماراتي 
يف دوفيل اإىل اأهمية دور االإعالم املجتمعي اجلديد 
يف متكني املراأة وذلك يف معر�س اإجابتها على �شوؤال 
اإ�شهام االإع��الم يف تعظيم م�شاركة املراأة  حول مدى 
يف املجتمع العربي وقالت اإن االإعالم اجلديد ي�شهد 
ارت��ف��اع موؤ�شر  ت��وازي��ا م��ع  يف املنطقة من��وا م��ط��ردا 
الدول  واالإن���رتن���ت يف  االت�����ش��االت  ن��ف��اذي��ة  م�شتوى 
العربية ولكن اأي�شا مب�شتويات متفاوتة. واأكدت اأن 
االإعالم ب�شقيه التقليدي واجلديد قادر على لعب دور 
حم��وري يف متكني امل��راأة وط��رح ومناق�شة ق�شاياها 
النمطية للمراأة  ال�شورة  ف�شال عن دوره يف تغيري 
العربية وما ميكن اأن ي�شهم به االإع��الم اجلديد يف 
اجتاه اإحداث تغيريات اإيجابية يف االأطر التنظيمية 
م�شاركة  م�شاحة  زي��ادة  �شاأنها  من  التي  والقوانني 

متكني  باأهمية  التوعية  وك��ذل��ك  املجتمع  يف  امل���راأة 
مديرة  لها  وجهته  ���ش��وؤال  على  اإج��اب��ة  ويف  الن�شاء. 
ري��ادة االعمال  امل��راأة يف جمال  اجلل�شة حول مكانة 
واخلطوات التي اأتخذتها احلكومات العربية يف هذا 
اأمام  ال�شدد اأكدت املري تباين الفر�س والتحديات 
املراأة يف هذا املجال �شمن خمتلف االأقطار العربية 
وراأت اأن املراأة العربية يف �شوء ما اأوردته جمموعة 
من الدرا�شات احلديثة تبقى بعيدة يف الغالب االأعم 
عن االأهداف املرجوة لها يف جمال ريادة االأعمال اإذ 
انخراط  معدل  يف  الرتاجع  الدرا�شات  تلك  ف�شرت 
التحديات  املجال عربيا ملجموعة من  امل��راأة يف هذا 
اأبرزها ثقافة املجتمع وما قد ي�شودها من مفاهيم 
الناجحة  االإدارة  ع��ل��ى  امل�����راأة  ق����درة  ح���ول  ق��دمي��ة 
التي متكنها  الالزمة  واملعرفة  للثقة  امل��راأة  وافتقار 
التمويل  فر�س  وانخفا�س  اخلا�س  عملها  بدء  من 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وت��ط��رق��ت  املنا�شبة. 
واإ�شتفادة  االإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  اإىل جتربة  للمراأة  دب��ي 
االقت�شادية  منالبيئة  االإماراتيات  االأعمال  رائ��دات 
ال��دول��ة م��ن دع��م وم�شاندة  ال��ت��ي وفرتها  ال��داع��م��ة 
جمتمعية وت�شريعية مكنتها من خو�س هذا املجال 
وحتى اإن كانت ال تزال يف مرحلة مبكرة منه اإال اأن 
الو�شول  الإمكانية  يطمئن  امل��ح��رز  االإجن����از  حجم 
توافر  مع  وجيزة  فرتة  املاأمول خالل  امل�شتوى  اإىل 
كافة املقومات ال�شرورية. واأ�شارت املري اإىل الدور 
الن�شط الذي تطلع به موؤ�ش�شة دبي للمراأة يف جمال 
للموؤ�ش�شة  ال�شنوية  االأجندة  حتت�شد  حيث  التمكني 
التدريبية  ال��ع��م��ل  وور�����س  وامل���وؤمت���رات  ب��امل��ن��ت��دي��ات 
بالتعاون  اأغلبها  ي��اأت��ي  وال��ت��ي  النقا�شية  واحللقات 
حملية  جهات  وكذلك  وعاملية  عربية  موؤ�ش�شات  مع 
واملهنية  املعرفية  املجاالت  من  وا�شعا  طيفا  لتغطي 

واالحرتافية مبا مينح امل�شاركات يف تلك الفعاليات 
على  وي�شعهن  مهاراتهن  ي�شقل  معرفيا  ر�شيدا 
اأعتاب مراحل جديدة من التميز يف م�شامري العمل 
امليداين املختلفة ومبا ميكن امل��راأة من املوازنة بني 
االأجيال  وت��اأه��ل  ت��رب��ي  معلمة  ك���اأم  الرئي�س  دوره���ا 
بناء وخدمة  اإليه يف  تطمح  ال��ذي  ودوره���ا  القادمة 
الوطن. وكانت دولة االإمارات قد تبواأت املركز االأول 
ممار�شة  �شهولة  موؤ�شر  يف  عامليا  وال��راب��ع  اإقليميا 
للتناف�شية”  ال�شنوي  “الكتاب  تقرير  وفق  االعمال 
للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن  وال�شادر   2012 لعام 
االإدارية “ اأي اإم دي “ للتفوق بذلك على الواليات 
املتحدة االأمريكية واململكة املتحدة وفرن�شا وال�شني 
التي  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  اأن  يعني  م��ا 
تديرها املراأة تتمتع بقدر كبري من االأمان والتطور 
يذكر  احلكومة.  تقدمها  التي  الت�شهيالت  بف�شل 
لالقت�شاد  امل�����راأة  “منتدى  �شت�شت�شيف  دب���ي  اأن 
فيها  يعقد  م��رة  الأول   2016 العام  يف  واملجتمع” 
هذا املحفل العاملي املهم يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
و�شمال اأفريقيا مبا له من قيمة كاأحد اأبرز املن�شات 
احلوارية الدولية املتخ�ش�شة يف جمال دعم ومتكني 
املراأة. وقد وقعت موؤ�ش�شة دبي للمراأة ممثلة برئي�شة 
امل��ري مذكرة تفاهم مع  اإدارتها منى غامن  جمل�س 
ه��ي��ئ��ة امل��ن��ت��دى وم��ث��ل��ه��ا ج��اك��ل��ني ف��راجن��و الرئي�س 
التنفيذي ملنتدى املراأة لالقت�شاد واملجتمع بح�شور 
و���ش��ع��ادة حمد عبيد  دوف��ي��ل  ع��م��دة  اأوغ��ي��ي��ه  فيليب 
الزعابي القائم باالأعمال يف �شفارة الدولة يف باري�س 
ولفيف  والعاملية  العربية  االإع��الم  و�شائل  ومندوبي 
االإجناز  توج هذا  امل�شاركة حيث  الوفود  اأع�شاء  من 
االإم���ارات���ي يف  الن�شائي  ل��ل��وف��د  ال��ن��اج��ح��ة  امل�����ش��ارك��ة 
الدورة العا�شرة للمنتدى مبدينة دوفيل الفرن�شية. 

••  دبي- الفجر

عنها  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ك�شفت 
النهائية  اخلطوط  و�شع  ب�شدد  اإنها 
اإلغاء  لنظام  ال��درا���ش��ي��ة  اخل��ط��ة  على 
اإلغاء  مبوجبه  �شيتم  الذي  الت�شعيب، 
لطلبة  واالدب�����ي،  ال��ع��ل��م��ي  تخ�ش�شي 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، ح��ي��ث ت��رك��ز على 
اأهم املعارف التي يحتاجها الطالب يف 
املرحلة املقبلة، والتي توؤهله للدرا�شة 
�شوق  يف  واالن�����خ�����راط  االأك����ادمي����ي����ة 
الرتبية  وزارة  ل��وك��ي��ل  وف��ق��ا  ال��ع��م��ل، 
والتعليم امل�شاعد لل�شيا�شات الرتبوية 

خوله اإبراهيم املعال.
نظام  اإن  املعال  اإبراهيم  خوله  وقالت 
ي�����ش��اح��ب��ه تطوير  ال��ت�����ش��ع��ي��ب  اإل���غ���اء 
وتطوير  ال��ط��ل��ب��ة،  ت��ق��ي��ي��م  اآل���ي���ات  يف 

املرحلة  ل��ط��ل��ب��ة  ال����ع����ام  االم����ت����ح����ان 
حمكية  اخ��ت��ب��ارات  وتنظيم  الثانوية، 
امل�شتمر،  التقييم  لغايات  ت�شخي�شية 
الكفاءة  لتقييم  اآليات  هناك  و�شيكون 
والتدريب  التطوير  بعر�س  العلمية 
موؤهالت  حت�����ش��ني  و���ش��ي��ت��م  امل���ك���ث���ف، 
امل��ع��ل��م��ني م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م تدريب 
كقادة  ب�شرية  م����وارد  وت��وف��ري  ن��وع��ي 
املدر�شي  ال���ت���ط���وي���ر  ل���ق���ي���ادة  ف��ن��ي��ني 
وتاأهيل  امل�����دار������س،  ب���ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
املهني  االأداء  ذوي  م����ن  امل���ع���ل���م���ني 

ال�شعيف.
اأن���ه ج���اري العمل على  واأك����دت امل��ع��ال 
لالمتحان  م��ت��ك��اف��ئ��ة  ب��دائ��ل  ت��ط��وي��ر 
ب��ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة يف ب��ع�����س امل���واد 
الدرا�شية ال�شيما العلوم والريا�شيات 
ح�����ش��ب اخ��ت��ي��ار ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى اأن تعد 

تكافوؤ  التي ت�شمن  ال�شوابط  الوزارة 
اإىل املعايري  االأ�شئلة وحتتكم جميعها 

االأدائية الوطنية.
اأن ال�������وزارة م�����ش��ت��م��رة يف  واأو����ش���ح���ت 
الوطني  االم��ت��ح��ان  ���ش��ي��ا���ش��ة  تطبيق 
مع  ع�شر  الثاين  ال�شف  بنهاية  العام 
ال�شيكومرتية،  بخ�شائ�شه  االرت��ق��اء 
م�����ن خ������الل ب����ن����اء االم����ت����ح����ان على 
للمناهج  الوطنية  االأدائ���ي���ة  امل��ع��اي��ري 
املحددة يف النتاجات العامة للمرحلة 
ال��ث��ان��وي��ة، ال���ش��ي��م��ا يف ال��رتك��ي��ز على 
اللغات واملفاهيم العملية والريا�شية، 
تقييم  واأمن���اط  اأ�شاليب  يف  والتنويع 
العام  االم����ت����ح����ان  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اأداء 
لت�شمل  وامل��دار���س  املناطق  واختبارات 
واقعيا  اأ�شياًل  تقييما  منها  اأج��زاء  يف 

لالأداء من خالل مواقف اأدائية.

اجلوهرية  الفكرة  اأن  املعال  واأ�شافت 
التي ت�شغلنا يف تطبيق النظام اجلديد 
تتمثل يف الرتكيز على املواد االأ�شا�شية 
االإ�شالمية  وال��رتب��ي��ة  العربية  اللغة 
والريا�شيات  االإجن���ل���ي���زي���ة  وال���ل���غ���ة 
ورفدها  فيها  العمل  وتكثيف  والعلوم 
الهدف  وم�����ش��اري��ع حت��ق��ق  ب��اأن�����ش��ط��ة 
م���ن اإع������داد ال��ط��ال��ب مل��ج��ت��م��ع معريف 
وطموحاته  قدراته  مع  يتنا�شب  قوي 
امل�شتقبلية، مبا ي�شهم يف رفع معدالت 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  م��ن  الطلبة  ت��دف��ق 
بني  ال���ف���ج���وة  وردم  اجل���ام���ع���ات  اإىل 
واالنتهاء  واجلامعي  الثانوي  التعليم 
التخ�ش�شات  نحو  النزوع  م�شكلة  من 
التخ�ش�شات  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  االأدب����ي����ة 
التعليم  خمرجات  ومواءمة  العلمية، 
���ش��وق العمل،  ف�����ش��ال ع���ن م��ت��ط��ل��ب��ات 

الدرا�شي  امل��خ��ط��ط  ي��ل��ب��ي  اأن  ون���اأم���ل 
املقرتح حاجة الدولة وحاجات الفرد.
واأفادت اأنه �شيتم اأتاحت املجال للطلبة 
ل��الن��ت��ق��ال م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م االأك���ادمي���ي 
دون  العك�س  اأو  وال��ف��ن��ي  التقني  اإىل 
ت��ع��ق��ي��دات و���ش��ي��اع مل���واد درا���ش��ي��ة على 
التخ�ش�شية  امل��واد  ذل��ك  يراعى يف  اأن 
ل��ل��م�����ش��ار اجل���دي���د، م���ن خ���الل نتائج 
من  ب����دءاً  للطالب  امل�شتمر  التقييم 
وتوجيهه  وال��ع��ا���ش��ر  ال��ت��ا���ش��ع  ال�����ش��ف 
اأك��ادمي��ي ومهني من  اإر���ش��اد  ب��ربام��ج 
حيث خ��ي��ارات ال��ط��ال��ب ال��درا���ش��ي��ة اأو 

املهنية.
لتدريب  امل�����ع�����دة  ال�����ربام�����ج  وح�������ول 
امل���ع���ل���م���ني ع���ل���ى ال����ن����ظ����ام اجل����دي����د، 
املقرتحة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  اإن  امل��ع��ال  ق��ال��ت 
�شتفرز  ال��ت�����ش��ع��ي��ب،  اإل����غ����اء  مل����ب����ادرة 

يف  املعلمني  جلميع  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 
بناء  لتطبيقها،  امل�شتهدفة  ال�شفوف 
للم�شروع  اجل��دي��دة  امل��خ��رج��ات  ع��ل��ى 
اآل��ي��ات تقومي،  اأو  درا���ش��ي��ة  ك��م��ق��ررات 
املعلمني  تقييم  اآل��ي��ات  اإىل  باالإ�شافة 
التي تتم وفق معايري حم��ددة،  التي 
الربامج،  العليا من  �شتك�شف احلاجة 
خالل  التدريبية  ال��ربام��ج  و�شتكون 
للمعلمني  ال��ي��وم��ي  ال��ع��م��ل  ���ش��اع��ات 
التدري�س  ا�شتمرارية  للمحافظة على 

يف ال�شف.
ملبادرة  تبعاً  �شيتم  اأن���ه  امل��ع��ال  واأك����دت 
بنية  تنظيم  واإع����ادة  الت�شعيب  اإل��غ��اء 
اال�شتناد  الثانوية  املرحلة  وم�شامني 
ومواد  م�شرتكة  معرفية  قاعدة  على 
الطالب  ق����درات  تنا�شب  تخ�ش�شية 
اأكادميية  ب��دائ��ل  ت��وف��ري  وم��ي��ول��ه م��ع 

االإط���ار  م��ع  تتناغم  للطلبة  ومهنية 
واالإ�شرتاتيجية  للموؤهالت  الوطني 

الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية.
الوزارة اتخذت خطوات  اأن  واأو�شحت 
مكونات  واق����ع  لت�شخي�س  ممنهجة 
ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي واال����ش���ت���ف���ادة من 
اخلربات العاملية، و�شكلت جلان وفرق 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  �شمت 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  ال��ع��ل��م��ي 
ملنظومة  ال���ع���ام���ة  االأط�������ر  ل��ت��ح��دي��د 

تطوير التعليم االأ�شا�شي والثانوي.
التنفيذية  اخل��ط��وات  امل��ع��ال  وب��ل��ورت 
اإعداد  يف  الت�شعيب  اإل��غ��اء  تنفيذ  نحو 
الطلبة  ك��ف��اي��ات  تقييم  ح���ول  درا���ش��ة 
ال��ث��ان��وي��ة ومناهج  امل��رح��ل��ة  خ��ري��ج��ي 
الدرا�شة  تلك  نتائج  وعر�س  التعليم، 
املرحلة  لتطوير  االأولية،  والت�شورات 

املهارات  يف  ال�شعف  ملعاجلة  الثانوية 
من  جمموعات  مب�شاركة  والكفايات، 
واملعلمني  االأم������ور  واأول����ي����اء  ال��ط��ل��ب��ة 
ومناق�شة  اجل�����ام�����ع�����ة،  واأ�������ش������ات������ذة 
ل��ل��ت�����ش��ور املقرتح  امل�����ش��ودات االأول���ي���ة 
مب�شاركة  ع���م���ل  ل����ق����اءات   3 خ�����الل 
جهات متخ�ش�شة خمتلفة، ومت عقد 
املناهج ومتطلبات  ع�شف ذهني حول 
اجل���ام���ع���ي���ة مب�������ش���ارك���ة وا����ش���ع���ة من 
االأكادمييني يف اجلامعات يف �شبتمرب 

املا�شي.

•• دبي - الفجر

بالتعاون  االأم����ور  اأول���ي���اء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  دع���ت 
اأداء  على  الطلبة  اأبنائهم  ت�شجيع  بغر�س  معها  والتكاتف 
االختبارات الوطنية، ملا لها من اأهمية يف  قيا�س م�شتوى 
تعد  درا���ش��ة  ثمة  اأن  ال�شيما  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  التعليم 
حالياً الحت�شاب جزء من هذه الدرجات يف تقييم النتيجة 

النهائية مل�شتوى الطلبة.
الرتبية  وزير  احلمادي  توجيهات معايل ح�شني  وبح�شب 
درا���ش��ة الع��ت��م��اد درجات  ح��ال��ي��اً  ال����وزارة  والتعليم جت��ري 
لتقييم  وم��وؤ���ش��راً  مقيا�شاً  ل��ت��ك��ون  ال��وط��ن��ي��ة  االخ��ت��ب��ارات 
ن�شبة  اأخ���ذ  ع��رب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  النتيجة  يف  الطلبة  م�شتوى 
حم����ددة م��ن��ه��ا، ب��خ��الف م��ا ك���ان دارج�����اً ���ش��اب��ق��اً م��ن عدم 
احت�شابها، وبالتايل عدم االهتمام بها واأخذها على حممل 

اجلد من قبل الطلبة.
ال��وزارة حالياً الإع��داد االختبارات من قبل فريق  وت�شتعد 
مواد  م��ن معلمي وموجهي  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  م��ن  وطني 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ري��ا���ش��ي��ات وال��ع��ل��وم واالإجن��ل��ي��زي��ة من 
خمتلف املناطق التعليمية، وعدد من اخت�شا�شيي التقومي 
اإ�شراف خ��رباء يف  ال��وزارة، حتت  واالمتحانات واملناهج يف 

اإعداد االأ�شئلة .
 5UAENAP ( و�شينطلق برنامج  االختبارات الوطنية
حتى  وي�شتمر  املقبل  فرباير  �شهر  من  الثامن  يف   )201
ا�شتمرار لتقييم نتائج  ال�شهر ذاته، وهو  الثاين ع�شر من 
طلبة  ويت�شمن  ال�شمالية،  واالإم������ارات  دب���ي  يف  التعليم 

ال�شف الثالث، واخلام�س، وال�شابع، والتا�شع. 
 2011 –  2010 الدرا�شي  العام  الربنامج يف  ب��داأ  وقد 
تو�شيع  ومت  ال��ع��ام،  التعليم  م��دار���س  يف  الطلبة   بتقييم 
الربنامج منذ العام 2012 لي�شمل جميع الطلبة الذين 

املطبق  ال��ع��ام واخل��ا���س  القطاعني  م��دار���س  ي��در���ش��ون يف 
ملنهاج الوزارة.

ويتم تقييم الطلبة يف �شفوف الثالث واخلام�س وال�شابع 
ال��ع��رب��ي��ة يف جم����االت )القراءة  ال��ل��غ��ة  م����ادة  وال��ت��ا���ش��ع يف 
وال��ك��ت��اب��ة واالإم��������الء(، وال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة يف جماالت 
مادتي  واأي�شاً  واال�شتماع(،  واالإم���الء  والكتابة  )ال��ق��راءة 

الريا�شيات، والعلوم. 
 UAENAP( الوطنية  االخ��ت��ب��ارات  ت�شميم  وج��رى 
املدى  على  اأ�شمل  ب�شورة  التعلم  نتائج  لتقييم   )2014
الطلبة  معرفة  لتقييم  م�شممة  غ��ري  اأن��ه��ا  اإذ  ال��ط��وي��ل، 
املهارات  املادة فح�شب، بل لقيا�س  للحقائق واملحتويات يف 

العليا يف الفهم والتحليل والتطبيق والتقييم.
 UAENAP( الوطنية  االخ��ت��ب��ارات  برنامج  واعتمد 
ع��ل��ى ال��ت��غ��ذي��ة ال���راج���ع���ة م���ن االخ���ت���ب���ارات يف   )2014
االختبار،  وهيكل  مبحتوى  يتعلق  فيما  ال�شابقة  ال�شنوات 
يتوقع  ما  ح��ول  معلومات  تقدمي  اإىل  الربنامج   وي�شعى 
م�شريتهم  م��ن  خمتلفة  م��راح��ل  يف  تعلمه  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن 
تدري�شه  يتم  وم��ا  املطبق،  باملنهاج  ومقارنته  التعليمية، 
تتم  تناق�شات  اأي  وحتديد  الدرا�شية،  ال�شفوف  يف  عمليا 

مالحظتها يف ا�شتجابات الطلبة.
الوطنية  لالختبارات  خ�شعوا  ال��ذي��ن  الطلبة  ع��دد  وبلغ 
بلغ  بينما  طالبا   UAENAP 2014( 34،190(
مناطق  خمتلف  م��ن  ط��ال��ب��ة   34،453 ال��ط��ال��ب��ات  ع���دد 
الطلبة  ت�شمل  ال  الوطنية  االختبارات  ب��اأن  علما  ال��دول��ة، 

من فئة ذوي االحتياجات اخلا�شة.
واأكدت �شعادة خوله املعال الوكيل امل�شاعد لقطاع ال�شيا�شات 
الرتبوية يف وزارة الرتبية اأهمية االختبارات الوطنية، يف 
حتديد نقاط القوة وال�شعف لدى الطلبة يف مهارات كل 
على  الرتكيز  ونقل  الدرا�شي،  املنهج  مع  باملقارنة  جم��ال 

التعلم من املحتوى واملعرفة واملهارات العملية اإىل مهارات 
القرن 21 املتوقعة يف االقت�شاد االإلكرتوين احلديث.

واأ�شافت اأن هذه االختبارات ت�شهم يف احلفاظ على املهارات 
تزويد  ب��ه��دف  االأوىل  احللقة  يف  ت��در���س  ال��ت��ي  االأ�شا�شية 
التعليمية  للمرحلة  الالزمة  االأ�شا�شية  ب���االأدوات  الطلبة 
االأعلى عرب تكري�س املزيد من الوقت يف مهارات التقييم، 
تعزيز  بغية  والبحث،  امل�شكالت،  وحل  النقدي،  والتفكري 

مهارات التعلم غري التلقيني.
كما توفر نتائج االختبارات معلومات وبيانات حول م�شتوى 
حت�شيل الطلبة ومدى متكنهم من املهارات االأ�شا�شية يف 
كل مادة، اإذ يتم توظيفها من قبل �شناع القرار يف الوزارة 

يف و�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات التطويرية.
املدار�س  وم���دي���رات  مل���دي���ري  يت�شنى  ���ش��وف  اأن����ه  وذك�����رت 
الوقوف على نقاط ال�شعف ومواطن اخللل لدى الطلبة 
يف مدار�شهم، ليتم على اإثرها اإيجاد حلول فعالة ت�شهم يف 
رفع كفاءة طلبتنا لنحقق بذلك اأحد اأهم اأهداف الوزارة يف 

تقدمي تعليم من الطراز االأول جلميع الطلبة .
وقالت املعال اإن عملية اإعداد االختبارات الوطنية تخ�شع 
لعدة مراحل، اإذ يتم بداية ت�شكيل فريق وطني من امليدان 
الرتبوي من معلمي وموجهي املواد االأرب��ع ومن خمتلف 
اخت�شا�شيي  م��ن  ع���دد  ع��ن  ف�����ش��اًل  التعليمية،  امل��ن��اط��ق 
التقومي واالمتحانات يف الوزارة، وحتت اإ�شراف خرباء يف 

اإعداد االأ�شئلة .
ل�شمان  وامل��واءم��ة  والتدقيق  املراجعة  عملية  تتم  وثانيا 
ذلك  وبعد  االأ�شئلة،  كتيبات  وطباعة  واملو�شوعية،  الدقة 
طلبتها  �شيخ�شع  ال��ت��ي  وامل���دار����س  الطلبة  ب��ي��ان��ات  ج��م��ع 
املناطق  يف  االختبارات  من�شقي  مع  والتوا�شل  لالختبار، 
االختبارات  واإداري���ي  املدار�س  من�شقي  لتدريب  التعليمية 
دليل  وا�شتخدام  الوطنية،  االخ��ت��ب��ارات  اإدارة  كيفية  على 

واالمتحانات،  التقومي  اإدارة  اأعدته  الذي  االختبار  من�شق 
لت�شهيل عمل املن�شق و�شمان توحيد املمار�شات ال�شحيحة 

اأثناء االختبارات يف جميع املدار�س .
اأي�����دي م��ع��ل��م��ني مت  وم���ن ث���م ت�شحيح االخ���ت���ب���ارات ع��ل��ى 
تدريبهم على ت�شحيح االختبارات يف بيئة الكرتونية من 
واإعداد  النتائج   حتليل  واأخ����رياً  االن��رتن��ت،  �شبكة  خ��الل 
تقارير  اإىل  باالإ�شافة  ال��وزارة   بقيادات  التقارير اخلا�شة 
والطلبة،  وامل��دار���س  التعليمية  املناطق  على  توزيعها  يتم 
كفاءة  لرفع  التطويرية  اخلطط  بناء  يف  بها  لال�شتعانة 

الطلبة .
التقومي  ب������اإدارة  ال������وزارة مم��ث��ل��ة  اأن  اإىل  امل��ع��ال  واأ����ش���ارت 
الوطنية  االخ��ت��ب��ارات  ب��رن��ام��ج  يف  حر�شت  واالم��ت��ح��ان��ات 
)UAENAP 2014( اأن ي�شمل حزمة من التقارير 
ال�����ش��ل��ة بجميع  ذات  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
الفئات املعنية، يف حني تت�شمن جمموعة التقارير يف العام 

2014 ما يلي:
املناطق  بنتائج  اخل��ا���ش��ة  التفاعلية  امل��دجم��ة  االأق���را����س 
اأداء  مراجعة  م��ن  املنطقة  اإدارة  متّكن  وال��ت��ي  التعليمية 
اإلكرتونية  و�شيلة  خ��الل  م��ن  وال�شف  وامل��در���ش��ة  املنطقة 
مدير  لكّل  واملطبوعة  االإلكرتونية  والتقارير  ديناميكية، 
حتت  مدر�شة  ك��ل  نتائج  على  ب��االإط��الع  وت�شمح  منطقة، 
اإ����ش���راف���ه، وال��ت��ق��اري��ر االإل��ك��رتون��ي��ة وامل��ط��ب��وع��ة اخلا�شة 
االأداء  ا�شتعرا�س  م��ن  امل��دي��ر  متكن  التي  املدر�شة  مبدير 
م�شتوى  على  االإط���الع  وكذلك  امل���واد،  يف  للمدر�شة  العام 

ال�شفوف يف مدر�شته.
التقارير املطبوعة اخلا�شة باأولياء االأم��ور؛ التي  واأخ��رياً 
ملحة عن  وت��ق��دم  م���ادة،  ك��ل  الطلبة يف  اأداء  تفا�شيل  تبني 
لهذا  املتوقعة  املناهج  بنتائج  مقارنة  الطالب  جناح  مدى 

ال�شف. 

•• اأبوظبى-وام:

هناأ معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي خريجي اجلامعات احلكومية واخلا�شة بالدولة 
احلا�شلني على معدل 4 خالل العام اجلامعي 2013-2012 
والف�شل االأول من العام اجلامعي 2013-2014 على تفوقهم. 
باد  واآي  تذكارية  ودروع���ا  تقدير  �شهادات  الطلبة  معاليه  و�شلم 
وال�شداد يف  التوفيق  لهم  االأكادميي ومتنى  اإجنازهم  على  واأثنى 
حياتهم املهنية والدرا�شية يف حال اإكمال درا�شاتهم العليا وحثهم 

وعدم  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ال��درا���ش��ات  ط��ري��ق  يف  امل�شي  على 
التوقف عند حد معني . واأو�شح معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك 
اآل نهيان اأن البحث العلمي هو الطريق لبناء الوطن ب�شواعدهم 
التي تعلق عليها الدولة اآمالها موؤكدا اإن قيادة الدولة وعلى راأ�شها 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
واملعنوي  امل���ادي  بالدعم  اأبنائها  على  تبخل  ول��ن  مل  اهلل  حفظه 
يف  املعوقات  كافة  اأمامهم  من  وتزيل  ال�شبل  كافة  لهم  و�شتوفر 
القت�شاد  حتتية  وبنية  ق��اع��دة  تبني  وطنية  ك���وادر  اإع���داد  �شبيل 
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طالبا وطالبة من الدرجات العلمية املختلفة من كل من جامعة 
روت�ش�شرت  ومعهد  العليا  التقنية  وكليات  زايد  وجامعة  االإم��ارات 
التخ�ش�شات  خمتلف  ويف  احل��ا���ش��وب  وك��ل��ي��ة  دب���ي  للتكنولوجيا 
والتي �شملت املحا�شبة والكيمياء والهند�شة الكهربائية والهند�شة 
التنفيذية  االأعمال  واإدارة  االأعمال  واإدارة  النقل  وهند�شة  املدنية 
وال�شيا�شة  التعليم  واإدارة  والتمويل  االإلكرتونية  االأعمال  واإدارة 
عن  واال�شت�شعار  الطبية  والعلوم  الرتبوية  والدرا�شات  والرتبية 
والدرا�شات  وال�شبكات  املعلومات  نظم  واإدارة  البيئة  وعلوم  بعد 

االجتماعية واالإن�شانية امل�شتدامة. 

حم���دان ب����ن مب���ارك يهن�����ىء خريج�����ي موؤ�ش�ش���ات 
التعلي������م العال������ي املتفوقي����ن

من���ى امل���ري: اإجن����ازات ال�م����راأة االإم���اراتي����ة حملي����ا تقوده����ا للتمي����ز عاملي������ا ً

و�ضعت اخلطوط النهائية على اخلطة الدرا�ضية

الرتبي��ة تط���ور امتحان���ات املرحل���ة الثانوي���ة وفق م��ش���ارات اإلغ����اء الت�شعي���ب

ت�ضمل 4 مواد يجري التح�ضري لها لإطالقها يف فرباير املقبل

الرتبية تدر�س احت�شاب درجات االختبارات الوطنية يف تقييم نتيجة الطلبة
دعوة اأولياء الأمور لت�ضجيع اأبنائهم على اأداء الختبارات الوطنية

نادي ال�شباط ي�شت�شيف الدورة الرابعة ملعر�س 
تاأهيل وتوظيف ذوي االحتياجات اخلا�شة غدا

•• اأبوظبي-وام:

ي�شت�شيف نادي �شباط القوات امل�شلحة باأبوظبي يوم غدا االثنني الدورة الرابعة 
اعاقة  ال  �شعار  اخلا�شة حتت  االحتياجات  ذوي  وتوظيف  لتاأهيل  اأبوظبي  ملعر�س 
و  الكربى  وال�شركات  ال��دوائ��ر  العديد من  فيه  ت�شارك  ال��ذي  ح��دود  بال  فعطاوؤنا 
االحتياجات  ذوي  وتوظيف  بتاأهيل  املعنية  واخلا�شة  احلكومية  املراكز  و  اجلهات 
اخلا�شة و ي�شتمر ثالثة اأيام. وقال املهند�س طه الراوي رئي�س �شركة بابل للمعار�س 
واملوؤمترات اجلهة املنظمة للمعر�س اإن تنظيم هذا احلدث �شنويا وللمرة الرابعة 
املتحدة حكومة و�شعبا  العربية  االم��ارات  ا�شتنادا الهتمام دولة  ياأتي  التوايل  على 
بذوي االحتياجات اخلا�شة ومتكينهم وتاأهيلهم دجمهم مع بقية اأقرانهم من فئات 

املجتمع االآخرى وتوفري فر�س العمل وم�شاعدتهم من اأجل حياة كرمية.
واأ�شاف اأن الهدف من تنظيم هذا املعر�س ت�شليط ال�شوء على اأحدث ما مت التو�شل 
اإليه يف جمال التقنيات اخلا�شة بذوي االعاقة وو�شائل التاأهيل والتدريب وتوفري 
فر�س العمل لهم لتمكينهم من االإن�شهار يف املجتمع ب�شكل ح�شاري يليق بهم يف 
ظل الرعاية والدعم اللذين توليهما الدولة لهذه الفئة من املجتمع. واأو�شح وليد 
قا�شم مدير املعر�س اأن هذا احلدث حقق نتائج مهمة على �شعيد توظيف وتاأهيل 
م��ن قبل  �شهدت ح�شورا وجن��اح��ا  التي  ال�شابقة  دورات���ه  م��ن خ��الل  االع��اق��ة  ذوي 
اأبناء هذه الفئة وذلك بعد العودة اإىل النتائج والفوائد التي مت ا�شتخال�شها من 
الدورات ال�شابقة حيث مت توظيف العديد من اأبناء هذه الفئة من خالل الفر�س 
الوظيفية املختلفة التي قدمتها العديد من الدوائر وال�شركات احلكومية امل�شاركة 
اأبناء هذه الفئة وعوائلهم من  املبا�شرة من قبل  اإ�شافة اىل اال�شتفادة  يف املعر�س 
الفنية  التاأهيلية  املراكز  �شواء  املعر�س  يف  امل�شاركة  التاأهيل  مراكز  تواجد  خالل 
اأف�شل ما لديها من تقنيات واأجهزة  التي قدمت  التقنية  ال�شركات  اأو  اأوالرتبوية 
دولفني  الرئي�شيني  الرعاة  قائمة  وت�شمل  املوجودة.  االعاقات  اأن��واع  جميع  تخدم 
للطاقة و�شناعات وجمل�س اأبوظبي للتعليم والهيئة لعامة للطريان املدين يف حني 
االمارات  ومركز  اأبوظبي  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  الداعمني  قائمة  تت�شمن 
واملطابقة وموؤ�ش�شة  للجودة  اأبوظبي  اال�شرتاتيجية وجمل�س  والبحوث  للدرا�شات 
زايد العليا للرعاية االن�شانية وذوي االحتياجات اخلا�شة وهيئة تنظيم االت�شاالت 
اأبوظبي بدعم هذا  بلدية مدينة  ت�شارك  و  التوظيف.  ريت�س خلدمات  وجمموعة 
احلدث عرب م�شاركتها الفاعاة من خالل توفري عدة فر�س وظيفية خا�شة بفئة 
ذوي االحتياجات اخلا�شة حيث قامت بتوظيف 16 موظفا من هذه الفئة بالفرتة 
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حوادث  و ق�ضايا

الذي  ال�شوؤال  وك��ان  خيال  اأي  يفوق  واقعيا  م�شل�شال  نيويورك  اأه��ايل  عا�س 
يرتدد على االأذه��ان هو هل ميكن اأن حتب اأي ام��راأة رجال حرمها من نعمة 

االإب�شار؟.
اأ�شهر املحامني بتهمة مثرية  بداأت هذه املاأ�شاة عندما اأتهم اأودين واحد من 
حيث قام بدفع 2000 دوالر الأثنني من البلطجية الإلقاء ماء النار على وجه 

�شديقته احل�شناء ليندا رو�س.
املحامي برتون  املوؤ�شف وق�شي  بالعمى بعد هذا احلادث  ال�شديقة  واأ�شيبت 
بوجا�شن املحامي 14 �شنة يف ال�شجن واعتربت هذه الق�شية �شورة من �شور 
حنون احلب اأن ليندا اأكدت له اأنها �شتهجره الأنها مل تكن تعرف من قبل اأنه 
متزوج فما كان من برتون اإال اأن اأ�شيب بحالة من الغ�شب ال�شديد وقال لها 
اأنه �شيعمل على اأال تكون ملكا الأي رجل اآخر من بعده واأقدم املحامي امل�شهور 
ال�شحف  ال�شفحات االأوىل يف  اأحلت وقتها �شدر  التي  الب�شعة  على جرميته 

واملجالت االمريكية وباقي و�شائل االإعالم االأخرى. 
وقبل نهاية فرتة ال�شجن التي حكم عليه بها قام برتون بتطليق زوجته واأعلن 
يف حديث تليفزيوين اأجرى معه قبل مغادرة ال�شجن اأنه �شيبحث عن �شديقته 
القدمية ليندا ويتقدم للزوج منها على الرغم من اأنها فقدت نعمة االإب�شار 

وقال اأنه ياأمل اأن تقبل منه هذا العر�س وت�شفح عنه.
االأ�شوار ويف يوم  الذي جاء من خلف  ال��زواج  وعرفت ليندا احل�شناء بعر�س 

االإفراج عن برتون كانت ليندا يف انتظاره. 

زواجه من اأفقدها ب�ضرها!!
وتزوج برتون من ليندا وبداأ يعمل كم�شاعد حمام بعد اأن فقد رخ�شة ممار�شة 
عن  يعرب  برتون  وراح  ال�شجن  دخوله  ب�شبب  فيها  ب��رع  التي  املحاماة  مهنة 

�شعادته وي�شف حياته باأنها حياة التوبة والندم على ما فعله من قبل.

حياة غبية
اأنه  اأ���ش��دق��ائ��ه  ب���ني  واأع���ل���ن 
ال�شبعني من عمره  وهو يف 
متيزت  التي  حياته  ي��واج��ه 
التايل  ال���ي���وم  ويف  ب��ال��غ��ب��اء 
يعنيه  م����ا  اجل���م���ي���ع  ع�����رف 
�شيدة  تقدمت  فقد  ب��روت��ون 
ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 42 
ب�شكوى  ع�����ام�����ا 
للنيابة تتهم 
ف����ي����ه����ا 

دامت  معه  غرامية  عالقة  بعد  اإليها  واالإ���ش��اءة  بتهديدها  الطائ�س  املحامي 
خم�س �شنوات وذكرت اأنه هددها بالقتل بعد اأن قطعت عالقتها به منذ ثالث 

اأ�شهر.
وجهها  تخفي  كانت  التي  احل�شناء  ال�شيدة  وقفت  املحاكمة  ب���داأت  وعندما 
قاعة  اإىل  طريقها  يف  وه��ي  امل�شورين  عد�شات  عليها  �شلطت  كلما  با�شتمرار 
بداأت عالقتي بربتون منذ خم�س  املحكمة وقالت للمحلفني وللقا�شي منذ 
�شنوات مل يحدث اأن تذكرت يوم عيد ميالدي وال هو تذكرين يف اأي عيد بباقة 

من الورد ومل ي�شحبني حتى لتناول الطعام يف اأي مطعم.
اأن��ه مل يكن  املحكمة  اأم���ام  نف�شه  ك��ان ميثل  ال��ذي  ب��رت��ون بوجا�س  ومل ينف 
النيابة ما  انته رئي�شة  اأن  اأنه هددها بالقتل وبعد  �شديقا مثاليا ولكنه نفي 
جريت فوك�س من ا�شتجواب املدعية بداأ برتون يف ا�شتجوابها باعتباره وكيال 

عن نف�شه املتهم وطلب من القا�شي ا�شتدعاء زوجته العمياء لل�شهادة.
وكانت ليدنا امل�شكينة قد ثارت عندما اكت�شفت خيانته ولكن ثورتها تراجعت 
حياتها  بتهديد  اتهمته  اجل��دي��دة  �شديقته  اأن  عرفت  عندما  ال�شيء  بع�س 

وكانت تكتفي بالقول اإن برتون ال يجب اأن يلوم اإال نف�شه.
اأو  اأن يوكل عنه حمام للدفاع عنه ولكن اأحدا منهم مل يقبل  وحاول برتون 

ا�شطر برتون اإىل اأن يطلب من القا�شي اأن ي�شمح له بالدفاع عن نف�شه.
وطلب برتون من �شديقته اأن حتكي للمحكمة كيف التقت به . وقالت املدعية 
لقد تعرفت على برتون الأننا نعمل يف مبنى واحد وقد قام يف البداية بدعوتي 

لتناول طعام الغداء ومل اأرف�س على الرغم من اأنني اأعرف تاريخه . 
اأنها متزوجة كانت تلتقي ب برتون خل�شة يف  اأنها على الرغم من  ثم ذكرت 
مكتبها حيث تعمل م�شرفة على دار لرعاية امل�شنني وذكرت الزوجة اخلائنة 
اأن عالقتها ب برتون كانت عالقة غري مريحة واأن حياتها االجتماعية �شبه 
معدومة وبعد قطيعة ا�شتمرت عدة اأ�شهر عاودت االت�شال به بعد اأن طلقت 
من زوجها ولكنها قالت برتون اإنها تعرفت موؤخرا على �شاب ي�شغرها باأكر 
من ع�شر �شنوات واأنها البد اأن تطقع عالقتها به نهائيا الأنها تريد التعرف 
على م�شاعرها جتاه �شديقها اجلديد الذي تقدم للزواج منها وهنا قال لها 
ميتلكه  منزال  با�شمها  �شيكتب  واأن��ه  منها  ليتزوج  زوجته  �شيطلق  اأن��ه  برتون 
اأنواع  اأوروب��ا وي�شرتي لها اأفخر  يف حي كوينز واأنه �شياأخذها يف رحالت اإىل 
الثياب من هناك وعندما رف�شت عر�شه ثار برتون وهددها باالنتقام ومل يكن 
هذا غريبا بالن�شبة له حيث قال عنه اأ�شدقائه اأنه كان حماميا عنيفا واأفاقا 

ليقدم على الكذب والت�شليل يف مقابل الفوز باأي ق�شية.
وكان يطارد �شيارات االإ�شعاف التي حتمل امل�شابني يف حوادث املرور ليقنعهم 
بتعوي�شات  للمطالبة  تعوي�س  ق�شايا  برفع  امل�شت�شفى  اإىل  دخولهم  مبجرد 

باهظة. 

ا�ضتجواب غريب
ي�شاألها  راح  �شديقته  ال�شتجواب  اخل��ائ��ن  ال���زوج  ب��رت��ون  موقف  وعندما 
بتو�شيلها  ليقوم  منزلها  اإىل  يذهب  ك��ان  كيف  تتذكر  كانت  اإذا  عما 
وردت  املحا�شرات  بع�س  �شبت حل�شور  يوم  كل  �شباح  اجلامعة  اإىل 
ال�شديقة قائلة الأتذكر ذلك فيعاود �شوؤالها اأال تتذكرين اأنني كنت 
ال�شديقة  تقول  وبتحد  ؟؟  االأح��ي��ان  بع�س  يف  ب�شيارتي  اأ�شحبك 

كانت مرة واحدة فقط.
خم�س  عمري  م��ن  ال��رج��ل  ه��ذا  �شرق  لقد  بانفعال  اأ�شافت  ث��م 
���ش��ن��وات ومل ي��ت��زوج��ن��ي وع��ل��ق ب��رت��ون ع��ل��ى ه���ذا االنفعال 
قائال يا اإلهي ال يوجد ما مياثل 
الن�شاء وكيدهن و�شجت  ثورة 

املحكمة بال�شحك.

ثم مي�شي برتون يف �شوؤالها اأمل تتوقعي اأن اأتقدم للزواج منك بعد وفاة زوجتي 
املري�شة ورف�شت املدعية االإجابة على ال�شوؤال.

ف�شكت برتون وقال لها لقد ذكرت اأنني مل اأقدم لك اأي هدية فهل تتذكرين 
اأذكر مت�شي.. تعدد  جهاز التليفزيون احلديث الذي قدمته لك؟ قالت نعم 
ببع�شها  تعرتف  ال�شديقة  فكانت  الثمن  مرتفعة  هدايا  وكلها  لها  ه��داي��اه 

وتنكر البع�س االآخر.
ثم �شاألها برتون عن عالقتها التي ا�شتمرت ملدة خم�س �شنوات وعما اإذا كانت 

قد تعرفت على اأي رجل اآخر خالل هذه الفتة واأجابت بالنفي.

ر�ضائل غرامية
ومن خالل اال�شتجواب اأقرت ال�شديقة باأنه كان يرتك لها ر�شائل غرامية على 

هاتفها ورف�س القا�شي طلب برتون اال�شتماع اإىل هذه الر�شائل امل�شجلة.
وقالت ال�شديقة اإنها بداأت ت�شعر باخلوف منه عندما ترك لها برتون ر�شالة 
مكتبة  اإىل  ف��ورا  ذهبت  اإنها  وقالت  لبع�شنا  خلقنا  لقد  حياتي  اأنتحب  تقول 
اأنها مل تن من  اإن��ه يق�شد  لها  الر�شالة ومعناها فقال  لال�شتف�شار عن هذه 
ن�شبه فلن تكون من ن�شيب اأي �شخ�س اآخر وهنا قالت له اإنه ترف�س دعوته 
لتنال الع�شاء فما كان منه اإال اأنه قال يف هذه احلالة فاإن ع�شاءك اليوم �شيكون 

الع�شاء االأخري. 
األقيت بنف�شي عند قدميه خوفا و�شدت ا�شتطعفه حتى ال  وقالت عند ذلك 
يقتلني فما كان منه اإال اأن اأم�شك ب�شدري بق�شوة ثم قبلني وانطلقت خارجه 
اإنني ا�شتعيد ذكريات االأعوام  اأن قال يل  من مكتبه الأق��دم �شكوى �شده بعد 

املا�شية.
وعندما �شاأله القا�شي عما يق�شد بهذه العبارة قال برتون لقد اأو�شحت لها 
اأن  اأعنيه هو  واأن ما  النار على وجهها  اأ�شخا�شا الإلقاء ماء  اأ�شتاأجر  له  اأ نني 

القطعية تركت اآثار نف�شية رهيبة على نف�شي.

الزوجة الوفية التي اأفقدها ب�ضرها ت�ضهد ل�ضاحله
وقبل اأن تقف ليندا الزوجة التي اأفقدها ب�شرها اأمام املحكمة لتديل باأقوالها 
عن  متاما  �شفحت  لقد  املحكمة  ب��اب  اأم��ام  جتمعوا  ال��ذي  لل�شحفيني  قالت 
زوجي وبادرها اأحد ال�شحفيني بقوله وماذا عن خيانته لك واأجابت ليندا اإذا 
كنت قد �شفحت عن اأخطاء املا�شي الرهيب فاإن اخليانة �شيء تافه باملقارنة 

ملا حدث يل. 
ويجدر باالإ�شارة اإىل اأن �شركات االإنتاج ال�شينمائي قد تهافت موؤخرا للتعاقد 
مع ليندا التي ما زالت تتمتع ببع�س اجلمال على الرغم من فقدها لب�شرها 

وجل�شت ليندا يف الكر�شي املخ�ش�س لل�شهود واأنت ترتدي بلوزة �شوداء.
اأنيقة م�شغولة ومر�شعة على طريقة مالب�س الكاوبوي وف�شل مثري من هذه 
املحاكمة راح برتون ي�شتجوب زوجته فقال بعدزواج ا�شتمر 24 عاما هل كانت 

حياتك هادئة م�شتقرة ؟.
فقالت ليندا تغازله اإنك زوج عظيم وعطوف وهنا �شاألها ما اإذا كانت قد �شكت 
يف خيانته لها فقالت اأوؤكد لك �شيدي القا�شي اأن زوجي رجل طيب وخمل�س 
للغاية وال ميكن اأن يقدم على اإيذاء اأي �شخ�س حتى اأنه ال ميكن اأن يقدم على 

اإيذاء ذبابة وبدت مالمح الده�شة على وجه القا�شي واملحلفني.
وعادت الزوجة من جديد لت�شبح حديث و�شائل االإعالم بعد مرور 28 عاما 
على حادث اإلقاء ماء النار على وجهها!! ومن املتوقع اأن توقع عقدا لتمثيل 
اأ�شوف  مهاما  اأح��ب��ك  يكون  فقد  الفيلم  ع��ن��وان  اأم��ا  حياتها  ق�شة  ع��ن  فيلم 

منك.
وخرج برتون من الق�شية كال�شعرة من العجني بف�شل �شهادة زوجته التي كان 

�شبب يف اأ�شابتها بفقدان الب�شريف يوم من االأيام. 

ترعة  يف  ملقاة  طالب  جثة  على  العثور  غمو�س  باجليزة،  االأمنية  االأج��ه��زة  ك�شفت 
بينهما  فيما  ت�شاجرا  بعدما  قتله  وراء  ج��اره  اأن  وتبني   ، الراأ�س  مه�شم  االخ�شا�س 
على حافة الرتعة مما اأدى اإىل �شقوطهما بالرتعة وعندما خرجا قام املتهم ب�شرب 
املجني عليه بحجر على راأ�شه فاأ�شيب بدوار و�شقط يف الرتعة مرة اأخري ومل يخرج 

منها ففر املتهم هاربا حتى ظهرت اجلثة على �شطح املياه .
ومت انت�شالها وحترير حم�شر بالواقعة واأخطرت النيابة العامة بوا�شطة رئي�س نيابة 

حوادث �شمال اجليزة وتوىل مدير النيابة للتحقيق.
وك�شفت التحريات التي اأجراها �شباط االإدارة العامة ملباحث اجليزة ، حتت اإ�شراف 
اللواء اأن اجلرمية بداأت بالعثور على جثة طافية مبياه ترعة االأخ�شا�س وتبني اأنه 

طالب. �شنة   19  " " ه.ع 
بحث  فريق  ت�شكيل  فتم  ال��راأ���س  يف  بجرح  م�شاب  اأن��ه  تبني  اجلثة  ا�شتخراج  وعقب 
تراأ�شه اللواء نائب مدير االإدارة العامة للمباحث واملقدم رئي�س مباحث مركز من�شاأة 
القناطر وتبني اأن "م.ج" 19 �شنة وراء ارتكاب اجلرمية حيث اإنه توجد بينه وبني 
�شيارة ميكروبا�س  ي�شتقالن  كانا  الواقعة  يوم  واأنهما  �شابقة  القتيل خالفات جرية 
بينهما  ت�شاجرا فيما  ال�شيارة  نزولهما من  بينهما اخلالفات وعقب  �شويا فتجددت 
حتى �شقطا يف الرتعة فخرجا مرة اأخرى اإال اأن املتهم التقط حجرا وانهال به على 
اأخ��رى بالرتعة وف��ارق احلياة ومتكنت القوات من �شبط  راأ���س القتيل ف�شقط مرة 

املتهم ومبواجهته اأقر بارتكاب الواقعة.

اأحبه على الرغم من اأنه حرمني من نعمة االإب�شار

عامل يقتل جاره ويلقي بجثته فى الرتعة

االأح��زان فمنذ مولده وهو يعي�س  �شل�شلة مت�شلة من  حياته 
اأن  ح��اول  بينهما  م�شردا  واأ�شبح  وال��داه  انف�شل  حيث  تعي�شاً 
اجلامعي  تعليمه  باإكمال  عا�شها  التي  احلرمان  اأي��ام  يعو�س 
ل��ك��ن ال���ظ���روف ح��ال��ت دون حت��ق��ي��ق ح��ل��م��ه ح��ي��ث ك����ان كثري 
يف  عمله  ب�شبب  اإليها  انت�شب  التي  احلقوق  كلية  يف  الر�شوب 
املطاعم واملحالت حتى يكفي طلباته ونفقات معي�شته اإىل اأن 
بداأت االنفراجة يف حياته تعلن عن قدومها عندما تقابل مع 
اإحدى ال�شيدات التي تكربه ب 15 �شنة رق قلبها له كما حاول 
�شقة  ليجد  يتزوجها  حتى  الطرق  ب�شتى  اإليه  ا�شتمالتها  هو 
تاأوية وم�شروفا كبريا بال عناء فهي ثرية اإىل حد كبري بعد 

اأن ورثت اأمواال طائ لة من اأزواجها ال�شابقني. 
اأحالمه  اأن  اإال  ال�شيدة )ف(  بالزواج من  ال�شاب  وحتقق حلم 
االأخ�����رى يف احل�����ش��ول ع��ل��ى اأم��وال��ه��ا ت��ب��ددت ح��ي��ث اأحكمت 
فر�شة  اأي  تعطيه  اأن  ورف�شت  ثروتها  على  قب�شتها  الزوجة 
اأق��ل كثريا  اإال ما ت�شمح هي به وك��ان  اأموالها  ل�شيطرته على 
مما يطمع فيه فراح يتفنن يف م�شايقتها فطردته من �شقتها 
واألقت مبالب�شه على �شلم النيابة وطلبت منه طالقها واإذا مل 

ي�شتجب خلعته من حياتها عن طريق املحكمة. 

يقتلها ويقذف بجثتها من الطابق اخلام�س

بها  اأن ت�شادف والتقى  اإىل  املكان  االإهانة وترك  ال�شاب  ابتلع 
يف ال�شارع م�شادفة فاأجربها على ال�شعود اإىل �شقة الزوجية 
برفقته وبعد م�شاجرة تبادل فيها الطرفان ال�شتائم وال�شباب 
.. �شارع ال�شاب باالإجهاز على زوجته مبطواة كان يحملها يف 
من  بها  واأل��ق��ى  جثتها  حمل  موتها  م��ن  ت��اأك��د  وعندما  جيبه 
اأمام  ال�����ش��ارع  يف  لت�شقط  اخلام�س  بالطابق  ال�شقة  م�شرفة 

ذهول املارة.
رجال  تلقى  عندما  الب�شعة  اجل��رمي��ة  ه��ذه  اأح����داث  تك�شفت 
اأحد  بقيام  الدقي  حي  �شوارع  اأح��د  �شكان  من  بالغا  املباحث 
ال�شكان باإلقاء زوجته من �شرفة �شقتها بالطابق اخلام�س وفر 

هاربا. 
انتقل رجال املباحث اإىل ال�شارع الذي �شهد اجلرمية الب�شعة 
وعروا على جثة الزوجة ملقاة فوق �شيارة بال�شارع ومبعاينة 
اجلثة تبني اأنها تعر�شت لعملية تعذيب وح�شية قبل مقتلها 
واأن ج�شدها مليء بالطعنات.. وب�شوؤال جريان الزوجة قالوا 
اإن القتيلة تزوجت منذ ثالث �شنوات من �شاب ي�شغرها كثريا 
ق��ال اإن���ه ط��ال��ب بكلية احل��ق��وق وم��ن��ذ زواج��ه��م��ا ك��ان��ا كثريي 
�شدة  اإليهم من  تلجاأ  كانت  ما  وامل�شاحنات وكثريا  امل�شاجرات 
حدها  ع��ن  االأم���ور  تزيد  وعندما  عليها  وق�شوته  لها  �شربة 
ترتك �شقتها لتقيم يف بيت والدتها اإال اأنهم فوجئوا بزوجها 

يجربها على الدخول اإىل النيابة وال�شعود اإىل �شقة الزوجية 
وبعدها �شمعوا �شوت �شجار بينهما ثم فوجئوا بجثتها ت�شقط 

يف ال�شارع وبعدها فر الزوج هاربا .

ال�ضاب يعرتف بجرميته
عليه  القب�س  واأل��ق��ى  القاتل  ال���زوج  اختفاء  مكان  حتديد  مت 
على  بحب�شه  اأم��رت  النيابة  على  وبعر�شه  بجرميته  ليعرتف 
جلرميته  ارتكابه  لكيفية  املتهم  متثيل  واأثناء  التحقيق  ذمة 
حاول االنتحار بالقفز من �شرفة ال�شقة ولكن رجال ال�شرطة 

�شارعوا باالإم�شاك به ومنعه.
وقال املتهم يف التحقيقات اإن زوجتي كانت تعتقد اأنها �شاحبة 
ف�شل علّي واأنها اآوتني من ال�شارع ومل اأ�شلم منذ تزوجتها من 
التجريح وال�شباب ثم ا�شتطرد قائال يف �شهور الزواج االأويل 
مل تكن تبخل علّي ب�شيء وعو�شتني عن �شنوات الفقر واجلوع 
التي ع�شتها ويف املقابل مل اأبخل عليها ب�شبابي وعو�شتها عن 
بعد  األتقيها  اأن  قبل  عا�شتها  التي  العاطفي  �شنوات احلرمان 
وفاة اآخر اأزواجها الذي قالت عنه اأنها ظلت تعمل كممر�شة 
له خم�س �شنوات مت�شلة قبل اأن يتوفى ويرتك لها هذه ال�شقة 

التي تعي�س فيها يف هذا احلي املتميز. 
ال���زواج فوجئت بها تطلب الطالق  اأن��ه��ا بعد ف��رتة م��ن  غ��ري 

اأ�شربها  كنت  الطل  اإ�شرارها على هذا  واأم��ام  اأعمل  ال  الأنني 
ويف كل مرة كانت تهرب من �شقة الزوجية بعد اأن تغلقها يف 

وجهي وتذهب لالإقامة عن والدتها دون اأن تفر يف 
العودة اإيّل رغم اأنني كنت اأ�شرت�شيها واأذهب 

م��رة هددتني  اآخ��ر  .ويف  لها  واعتذر  اإليها 
باأنها �شرتفع ق�شية خلع حتى ت�شرتيح 
م��ن روؤي���ة وج��ه��ي كما ق��ال��ت ث��م قامت 
البناية.  ���ش��ل��م  ع��ل��ى  م��الب�����ش��ي  ب��اإل��ق��اء 
وعندما  منها  االنتقام  ق��ررت  عندئذ 
اإيل  ا�شتدرجتها  ال�شارع  يف  �شاهدتها 
ال�شقة بعد فا�شل من العتاب ومبجرد 
باإغالق  ق��م��ت  ح��ت��ى  ال�شقة  دخ��ول��ه��ا 
الكرا�شي  اأح���د  يف  وت��ق��ي��ي��ده��ا  ال��ب��اب 
�شربتها  واأع��ذب��ه��ا  اأ���ش��رب��ه��ا  ورح����ت 
�شربا مربحا ثم عندما عال �شوتها 
باال�شتغاثة خنقتها بيدي ثم طعنتها 
ب��امل��ط��واة ع���دة ط��ع��ن��ات ح��ت��ى فا�شت 
روحها ثم حملتها على كتفي واألقيت 

بجثتها يف ال�شارع وحكمت املحكمة على 
طالب احلقوق بال�شجن املوؤبد. 

انت�شلته من ال�شياع فقتلها وحاول االنتحار
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اختارت بريطانيا التي تخ�شى حدوث عمليات ارهابية املواجهة مع 
حني  يف  وال��ع��راق  �شوريا  يف  القتال  جبهات  من  العائدين  املقاتلني 
تدعو جمعيات وخرباء اىل نزع التطرف من اذهان هوؤالء بغية اعادة 
ادماجهم يف املجتمع. وقال وزير الدفاع مايكل فالون ان التوجه اىل 
اخلارج والقتال مع داع�س وهذه منظمة حمظورة، يجعل من هوؤالء 
اىل  احالتهم  ب��االم��ك��ان  ك��ان  اذا  وا���ش��اف   . االج���رام  بتهمة  مذنبني 
الق�شاء فور عودتهم ف�شنفعل ذلك .  وتتحدث ال�شلطات عن برامج 
لنزع �شفة التطرف من حيث تامني امل�شكن والعمل واجراء تقييم 
مكافحة  وح��دة  قائد  م�شاعد  راويل  م��ارك  وق��ال  العقلية  لل�شحة 
االرهاب يف ال�شرطة الربيطانية ان هذه االجراءات �شت�شمل حواىل 
خم�شني �شخ�شا يف اال�شبوع على ان تكون خم�ش�شة ح�شريا لل�شبان 
الذين تغريهم حماولة الذهاب دون ان يغادروا فعليا للقتال يف �شوريا 
او العراق. ويف اذهان ال�شرطة واجهزة اال�شتخبارات جتربة احلرب يف 
افغان�شتان عندما توجه ا�شالميون من الغرب اىل كابول لي�شبحوا 
جماهدين ويعود بع�شهم اىل البالد الرتكاب اعتداءات دموية. وملنع 
هذه الظاهرة، ت�شاعف االجهزة من اجراءاتها وخ�شو�شا م�شادرة 
القتال ومراقبة رحالت  اجل  للذهاب من  املر�شحني  �شفر  ج��وازات 

املغادرة والو�شول يف مطار ا�شطنبول.
 

 70 اغ��اث��ة  ع��ن  البحر  االن��ق��اذ يف  لعمليات  اال�شباين  اجل��ه��از  اعلن 
مهاجرا غري �شرعي كانوا على منت عدد من الزوراق معظمهم من 

بلدان املغرب العربي، قبالة ال�شواحل اجلنوبية ال�شبانيا.
وقال متحدث با�شم خفر ال�شواحل ام�س ان اجهزة االنقاذ قد تبلغت 
يف ات�شال هاتفي حواىل منت�شف الليل بوجود هذه الزوارق املتهالكة 
تلك  اىل  �شريعا  زورق���ا  وار���ش��ل��ت  )ج��ن��وب(  غرناطة  �شواحل  قبالة 
املنطقة. ولدى توجهه، ر�شد الزورق قبالة �شواحل املرية زورقا اآخر 
ينقل ت�شعة مهاجرين مت انقاذهم. ثم نقل 24 مهاجرا من الزورق 
االول وا�شاف خفر ال�شواحل ان هوؤالء املهاجرين رجال من ا�شول 

مغربية نقلوا اىل مرفاأ املرية حيث ا�شتقبلهم ال�شليب االحمر.
ويف الوقت نف�شه، انت�شل رجال االنقاذ 25 رجال قبالة �شواحل ملقة 
و12 اآخرين قبالة املر�شي )جنوب �شرق( وازداد عدد املهاجرين غري 
ال�شرعيني الذين يحاولون الدخول اىل ا�شبانيا يف اال�شهر االخرية. 
ا�شبانيا نداء اىل االحت��اد االوروب��ي مل�شاعدتها على احتواء  ووجهت 
موجات املهاجرين من افريقيا جنوب ال�شحراء ومن بلدان املغرب 
ي�شكالن  اللذين  وملية  �شبتة  جيبي  اىل  يتدفقون  الذين  العربي 
احلدود البحرية الوحيدة بني القارة االفريقية واالحتاد االوروبي.

 

الباك�شتاين رحيل �شريف ب�شد اي عدوان �شد  توعد قائد اجلي�س 
بالده يف حتذير �شبه وا�شح للهند بعد مواجهات م�شلحة اوقعت 20 

قتيال على االقل منذ ع�شرة ايام يف ك�شمري.
20 م��دن��ي��ا على  وم��ن��ذ ال�����ش��اد���س م��ن ت�شرين االول-اك���ت���وب���ر ق��ت��ل 
النوويتني  القوتني  �شنوات بني  االقل يف مواجهات هي اال�شواأ منذ 

اخل�شمتني يف جنوب ا�شيا، وت�شببت بفرار االف املدنيني.
النية  بح�شن  ال�شعور  رغ��م  للهند  ظ��اه��ر  ان��ت��ق��اد  يف  �شريف  واع��ل��ن 
الرد  �شيلقى  ب��ل��دن��ا  ���ش��د  ع����دوان  ان اي  ���ش��ك  م��ا م��ن  وال�����ش��داق��ة، 

املنا�شب.
واكد اثناء عر�س ع�شكري يف املدر�شة احلربية قرب ا�شالم اباد اننا 
ن�شعى وراء ال�شالم يف هذه املنطقة وما بعدها . وا�شاف لكن �شالما 
عادل  ح��ل  اىل  التو�شل  ع��رب  اال  ممكنا  يكون  ل��ن  املنطقة  يف  دائ��م��ا 

مل�شكلة ك�شمري .
واطالق  الق�شف  عمليات  وراء  بالوقوف  االت��ه��ام  البلدان  ويتبادل 
ال��ذي يف�شل منطقة ك�شمري يف  امل��راق��ب��ة  ال��ن��ريان على ط��ول خ��ط 
الهيمااليا بحكم االمر الواقع، وحتى يف منطقة �شيالكوت يف اقليم 
البنجاب الباك�شتاين. وك�شمري مق�شمة بني الدولتني اللتني خا�شتا 
حربني لل�شيطرة عليها يف 1947 و1965 قبل اقرار وقف الطالق 

النار وخط املراقبة.

عوا�صم

لندن

اإ�شالم اأباد

مدريد

كري ي�شعى لتح�شني العالقات مع ال�شني 
•• بو�صطن-رويرتز:

ا�شتقبل وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي يانغ جينغ ع�شو جمل�س 
الدولة ال�شيني يف منزله ببو�شطن الإجراء حمادثات تهدف اإىل حت�شني 
العالقات االأمريكية ال�شينية التي غالبا ما ي�شوبها التوتر قبل اجتماع 

قمة بني زعيمي البلدين ال�شهر املقبل.
وبعد تناولها الع�شاء �شيجري الرجالن حمادثات ر�شمية .

�شل�شلة  �شتتناول  املحادثات  اإن  واأمريكيون  �شينيون  م�شوؤولون  ويقول 
االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  �شد  التعاون  بينها  من  الق�شايا  من  وا�شعة 
ومكافحة فريو�س االإيبوال والعالقات االقت�شادية ووفر القلق امل�شرتك 
بالن�شبة  االأمنية  للم�شالح  ن��ادرا  تقاربا  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  من 
ق�شايا  ب�����ش��اأن  منطية  االأك���ر  عدائهما  ع��ن  وتخليا  ووا���ش��ن��ط��ن  لبكني 
�شيا�شية ح�شا�شة وال�شيما يف بحر ال�شني اجلنوبي وم�شائل مثل التج�ش�س 

االلكرتوين.
ويتوجه كريي اإىل جاكرتا حل�شور 
االأندوني�شي  الرئي�س  تن�شيب  حفل 
امل��ن��ت��خ��ب ح���دي���ث���ا ج���وك���و وي������دودو 
كريي  ي��ع��ق��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن   .
اج��ت��م��اع��ات ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ن���ظ���راء له 
باملنطقة ي�شاركون الواليات املتحدة 
قلقها من التواجد االقليمي القوي 
املتوقع  وم��ن  ا�شيا  �شرق  يف  لل�شني 
اأن يحتل التعاون �شد تنظيم  اأي�شا 
ال��دول��ة االإ���ش��الم��ي��ة مكانا ب���ارزا يف 

املحادثات.

جمل�س الأمن يدعو اإىل تعزيز دعم العراق �ضد التنظيم الإرهابي

ا�شتياء غربي من تخاذل تركيا يف حرب داع�س 

م�شاركة فاعلة لل�شعبة الربملانية االإماراتية باجتماعات اجلمعية ال� 131 لالحتاد الربملاين الدويل يف جنيف 

منظمة التحرير تدعو وا�شنطن ال�شرتاتيجية الإنهاء االحتالل

اإ�شرائيل توقف ت�شنيع اأ�شلحتها ال�شرية يف اأمريكام�شرع الع�شرات يف معارك ب�شمال الكامرون
فران�س  ل��وك��ال��ة  ه��وي��ت��ه،  ع��ن  الك�شف  ع��د  ط��ال��ب  املنطقة  يف  م��رك��زه  ال�شرطة  يف 
بر�س االربعاء، �شيطرت بوكو حرام على مدينة ام�شيدي ل�شاعات قبل ان يتدخل 
اجلي�س. لقد ذبحوا عددا كبريا من املدنيني، ثالثني على االقل . وا�شاف ال�شابط 
قتلوا مثال رئي�س وكالة لتحويل االموال. احرقوا الكني�شة الكاثوليكية والكني�شة 
الربوت�شتانتية وعمليا كل احلانات. ارادوا مهاجمة مع�شكر كتيبة التدخل ال�شريع 
)وحدة نخبة يف اجلي�س( بوا�شطة �شيارة مفخخة لكن اجلنود ا�شتبقوا االمر عرب 
. واك��د عن�شر امني كان موجودا يف ام�شيدي لدى وق��وع الهجوم هذه  تدمريها 
املدينة.  يف  النا�س  من  كبريا  ع��ددا  ح��رام  بوكو  )متمردو(  قتل  وق��ال  املعلومات. 
ذبحوا جرياين وقتلوا م�شوؤول وكالة حتويل االموال وعن�شرين امنيني يعمالن يف 
هذه املوؤ�ش�شة. احرقوا الكنائ�س وم�شجدا. طلب منا اجلي�س بعدها مغادرة املدينة 
وهذا ما قمنا به ومن جهتها، اكتفت احلكومة الكامريونية باال�شارة اىل مواجهات 

بني اال�شالميني واجلنود الكامريونيني.

•• ياوندي-ا ف ب:

اع��ل��ن��ت وزارة ال���دف���اع ال��ك��ام��ريون��ي��ة م��ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة ج��ن��ود ك��ام��ريون��ي��ني و107 
�شمال  باق�شى  عنيفة  معارك  يف  النيجريية  ح��رام  بوكو  اىل  ينتمون  مت�شددين 
ودفعوا احلكومة  ا�شهر عملياتهم  بوكو اجلماعة منذ  البالد حيث كثف متمردو 

اىل ن�شر تعزيزات ع�شكرية يف املنطقة احلدودية مع نيجرييا.
م��ع��ارك عنيفة جدا  ان  الر�شمية  االذاع���ة  ع��رب  تلي  بيان  ال��دف��اع يف  وزارة  وق��ال��ت 
بانكي  ملدينة  املجاورتني  وليماين  ام�شيدي  االربعاء واخلمي�س يف مدينتي  وقعت 

النيجريية التي �شقطت يف ايدي بوكو حرام قبل ب�شعة ا�شابيع.
 107 و  كامريونيني  جنود  ثمانية  مقتل  عن  ا�شفرت  امل��ع��ارك  ه��ذه  ان  وا�شافت 
مقاتلني يف جماعة بوكو حرام واف��ادت م�شادر امنية متطابقة ان متمردي بوكو 
الكامريوين. وقال �شابط  ان يواجهوا اجلي�س  املدنيني قبل  حرام قتلوا ع�شرات 

•• عوا�صم-وكاالت:

امللحة  ال�����ش��غ��وط  ت��رك��ي��ا  تتجاهل 
ال��ت��ح��رك ���ش��د مقاتلي  م���ن اج���ل 
يزيد  مما  االإرهابي  داع�س  تنظيم 
م��ن ت��وت��ر ال��ع��الق��ات ب��ني رئي�شها 
رجب طيب اردوغان والغرب وكرر 
انهم  م��رارا  غربيون  دبلوما�شيون 
يريدون ان تلعب تركيا الع�شو يف 
حلف �شمال االطل�شي دورا حا�شما 
يف االئتالف الدويل �شد املت�شددين 
ي����ح����اول����ون  ي������زال������ون  ال�����ذي�����ن ال 
اال�شتيالء على مدينة عني العرب 
التي  الكردية  ال�شورية  كوباين  او 
عن  فقط  كيلومرتات  ب�شع  تبعد 

احلدود الرتكية.
املت�شددين اىل  لكن ورغم اقرتاب 
ال�شماح  تركيا  ترف�س  احل��د،  ه��ذا 
با�شتخدام  ال��ت��ح��ال��ف  مل���ق���ات���الت 
ت�شاهم  ان  او  اجل���وي���ة  ق��واع��ده��ا 

بقواتها يف املعارك.
واع����رب امل�����ش��وؤول��ون االت�����راك عن 
ا�شتيائهم املتزايد من الغرب الذي 
يطالب انقرة بالتدخل ملنع �شقوط 
كوباين مع ان املت�شددين �شيطروا 
ارا�شي  من  �شا�شعة  م�شاحات  على 
العراق و�شوريا من دون ان يحرك 

الغرب �شاكنا.
الرتكي  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 
اال�شبوع  ه���ذا  اوغ��ل��و  داود  اح��م��د 
االمر  ب��ك��وب��اين.  يتعلق  ال  االم����ر 
من  ت��رك��ي��ا  ع��ل��ى  بال�شغط  يتعلق 
خالل م�شالة كوباين لكن تركيا ال 

تريد خو�س مغامرات .
وب��ع��د ق���دوم ال��دف��ع��ة االخ���رية من 
الالجئني ال�شوريني البالغ عددهم 

ي����ق����وم، وف���ق���ا ل���ل���ق���ان���ون ال������دويل، 
للحكومة  دع��م��ه  وتو�شيع  بتعزيز 
للقوات  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال���ع���راق���ي���ة 
�شد  قتالها  يف  العراقية  االم��ن��ي��ة 
تنظيم داع�س واجلماعات امل�شلحة 

املرتبطة بها .
و�شدد جمل�س االمن على �شرورة 
االخطار  الو�شائل  بكل  تكافح  ان 

املتمثلة بالتنظيم االرهابي.
وق���ت���ل 23 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى االق����ل 
اآخرين   50 م���ن  اك����ر  وا����ش���ي���ب 
ث���الث  ت���ف���ج���ري  يف  االأول  ام���������س 
ا�شتهدفت  م���ف���خ���خ���ة  �����ش����ي����ارات 
بح�شب  ب��غ��داد،  يف  مكتظة  مناطق 
وطبية.  امنية  م�����ش��ادر  اف���ادت  م��ا 
ب�شيارات  تفجريات  �شل�شلة  وكانت 
اأدت  وحميطها  بغداد  يف  مفخخة 
�شخ�شا   26 مقتل  اإىل  اخلمي�س 
على االأقل، فيما قتل 28 �شخ�شا 
الثالثاء يف تفجري �شيارة مفخخة 

يقودها انتحاري.
ال��ت��ف��ج��ريات تنظيم  وت��ب��ن��ى ه���ذه 
داع�س املتطرف الذي ي�شيطر على 
والعراق.  �شوريا  وا�شعة يف  مناطق 
العراقية اجلمعة  القوات  واطلقت 
الرمادي،  يف  داع�����س  على  هجوما 
التي  تكريت  و�شمال  ب��غ��داد،  غ��رب 
ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا امل�����ش��ل��ح��ون منذ 
ا����ش���ه���ر. وي�شن  اأرب����ع����ة  اأك�����ر م���ن 
ال����والي����ات  ت����ق����وده  دويل  حت���ال���ف 
ا�شابيع  املتحدة، غارات جوية منذ 
الذي  التنظيم  ه���ذا  م��واق��ع  ع��ل��ى 
يف  ال��ع��راق  يف  كا�شحا  هجوما  �شن 
ال�شيطرة  له  اتاح  حزيران-يونيو، 
�شمال  يف  وا����ش���ع���ة  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى 

البالد وغربها.

من خم�س دول فقط يف ا�شارة اىل 
الع�شوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول 
يف امل��ج��ل�����س. وي���ق���ول حم��ل��ل��ون ان 
ت��رك��ي��ا ع��ل��ى ح��ق يف ال��ت��زام احلذر 
ابوابها  على  ب��ات  داع�����س  فتنظيم 
�شتكون  مب���ا  ال��ت��ك��ه��ن  مي��ك��ن  وال 
عليه العواقب ال�شيا�شية الي عمل 
بوب  هيو  واع��ت��رب  ت��رك��ي  ع�شكري 
من معهد االزمات الدولية ان �شن 
���ش��ي��وؤدي اىل  التنظيم  ع��ل��ى  ح���رب 
ب�شبب  تركيا  اىل  بالن�شبة  ك��ارث��ة 
�شعوبة �شبط احلدود وخطر �شن 
هجمات ارهابية وا�شاف بوب على 
ال��غ��رب توخي احل��ذر وع��دم ارغام 
�شوريا  النقاذ  التدخل  على  تركيا 
ال�شورية  ال��ف��و���ش��ى  ان  ل��ي��ج��دوا 

م��ئ��ت��ي ال���ف ���ش��خ�����س م���ن منطقة 
ك���وب���اين، ب��ل��غ ع����دد ال��الج��ئ��ني يف 
م��الي��ني الج����ئ وهو   1،5 ت��رك��ي��ا 
رقم ت�شدد ال�شلطات على انه يفوق 

بكثري ما ي�شت�شيفه الغرب.
ق����اد يف  ال�����ذي  اوغ���ل���و  واك�����د داود 
للخارجية  كوزير  ال�شابق  من�شبه 
�شيا�شة مثرية للجدل جلعل تركيا 
الدبلوما�شي  ال��ن�����ش��اط  م��رك��ز  يف 
االو���ش��ط ال يحق الحد  ال�شرق  يف 

اعطاءنا درو�شا .
ويف ه��ذا االط���ار، لن ي�شاعد ف�شل 
ع��ل��ى مقعد  احل�������ش���ول  ت��رك��ي��ا يف 
غري دائم يف جمل�س االمن الدويل 
اردوغان  وان  خ�شو�شا  اخلمي�س 
ال��ع��امل اكرب  ب��ا���ش��ت��م��رار ان  ي��ك��رر 

بعد ذلك. وقال  امتدت اىل تركيا 
اىل  �شتن�شم  ت��رك��ي��ا  ان  اردوغ������ان 
ل���ك���ن �شمن  ال�������دويل  االئ����ت����الف 
اقامة  بينها  م��ن  ���ش��ارم��ة  ���ش��روط 
منطقة امنية داخل �شوريا وفر�س 
م���ن���ط���ق���ة ح����ظ����ر ج�������وي واع��������داد 
الطاحة  قوية  دولية  ا�شرتاتيجية 

نظام ب�شار اال�شد يف �شوريا.
وق�����ال م�����ارك ب��ريي��ن��ي م���ن مركز 
كارنيغي ان عزل نظام اال�شد لي�س 
الغرب  اىل  بالن�شبة  االن  اول��وي��ة 
م�شيفا ان فكرة اقامة حظر جوي 

جتاوزها الغرب االن .
فيه  اع���ل���ن���ت  ال�������ذي  ال����وق����ت  ويف 
وا�شنطن بو�شوح ان تركيزها االن 
ت��ق��دم اجلهاديني،  ع��ل��ى وق���ف  ه��و 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

دول  وق��ادة  االمريكية  االدارة  ال�شبت  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  دعت 
املنطقة و�شمنهم ا�شرائيل اىل حوار جاد للتو�شل اىل ا�شرتاتيجية ملحاربة 

االرهاب وانهاء االحتالل اال�شرائيلي لالرا�شي الفل�شطينية.
وقال امني �شر املنظمة يا�شر عبد ربه لوكالة فران�س بر�س نحن على ا�شتعداد 
للبحث اجلاد مع وا�شنطن بالتعاون مع كافة قيادات املنطقة للتو�شل اىل 
اتفاق حول الطرق الكفيلة بتنفيذ الروؤيا والتوجه اال�شرتاتيجي الذي دعا 
وكان كريي طالب اخلمي�س  االمريكي جون كريي.  وزير اخلارجية  اليه 
من جديد با�شتئناف مفاو�شات ال�شالم اال�شرائيلية-الفل�شطينية معتربا 
ان  ك��ريي  واك��د  العربي.  العامل  يف  ال�شارع  غ�شب  يوؤجج  ال�شراع  ه��ذا  ان 
الدويل  التحالف  ب�شان  وا�شنطن  معهم  تباحثت  الذين  املنطقة  ق��ادة  كل 
بني  ال�شالم  حتقيق  �شرورة  اك��دوا  اال�شالمية  الدولة  تنظيم  مواجهة  يف 

اال�شرائيليني والفل�شطينيني.

ال��راب��ط. فهذا مرتبط نوعا  النا�س  ي��درك  ان  ال�شياق يجب  وق��ال يف ه��ذا 
ال�شعوب  بها  ت�شعر  التي  الكرامة  وان��ع��دام  واجل��ح��ود  املهانة  مب�شاعر  م��ا 

العربية.
من  �شر�شة  لهجمات  جديد  م��ن  االم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  تعر�س  وق��د 
جلعاد  االت�شاالت  وزي��ر  وق��ال  ت�شريحاته  ب�شبب  ا�شرائيليني  م�شوؤولني 
اردان لالذاعة العامة مع كل احرتامي جلون كريي وجهوده فانه يوا�شل 
ت�شجيل ارقام قيا�شية جديدة عندما يتعلق االمر مبحاولة فهم منطقتنا 

ومعنى خالفاتنا واعتقد اننا ن�شتحق حقا هذه املرة رقما قيا�شيا جديدا .
الوزراء  رئي�س  بزعامة  اليميني  الليكود  ح��زب  يف  الع�شو  اردان  وت�شاءل 
الدولة  �شعود  اىل  ي��وؤدي  ال��ذي  هو  الكرامة  انعدام  هل  نتانياهو  بنيامني 
وبريطانيون  ���ش��وري��ا  يف  قتلوا  �شخ�س  ال��ف   200 وا���ش��اف  اال���ش��الم��ي��ة؟ 
م�شتوطنة  خطاأ  ذل��ك  يكون  ان  ميكن  ه��ل  روؤو���ش��ه��م،  قطعت  وام��ريك��ي��ون 
معاليه ادوميم؟ وردت وا�شنطن على االنتقادات، وقال دبلوما�شي امريكي 

ان اال�شرائيليني �شوهوا متاما ما قاله كريي.

اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�شار: ن�شبة 
% % والبطالة 65  الفقر يف غزة 90 

•• غزة-وام:

قطاع  �شكان  من  املئة  يف   90 اإن  احل�شار  ملواجهة  ال�شعبية  اللجنة  قالت 
غزة خا�شة بني فئة ال�شباب واخلريجني يعي�شون حتت خط الفقر وذكرت 
اللجنة يف بيان لها اأن القطاع املحا�شر اإ�شرائيليا منذ العام 2006 ي�شجل 
يف هذه االأوقات اأعلى ن�شبة فقر وذلك يف اليوم العاملي للفقر الذي يوافق 
ال�شابع ع�شر من �شهر اأكتوبر اجلاري. واأرجعت اللجنة هذه الن�شبة املرتفعة 
اإىل ت�شاعد ن�شبة البطالة ب�شكل حاد بعد العدوان االإ�شرائيلي الذي ا�شتمر 
51 يوما والذي خلف مئات امل�شانع واملوؤ�ش�شات املدمرة وتعطل العاملني 
فيها. ويف ال�شياق �شددت على ت�شاعد ن�شبة البطالة ب�شكل كبري جتاوزت 
واحد   دوالر  اليومي نحو  الفرد  دخ��ل  املئة يف حني و�شل معدل  ال�65 يف 

خط الفقر املتعارف عليه عامليا دوالر واحد يف اليوم للفرد .

ا�شرتاتيجية  ل��دي��ه��ا  ت��رك��ي��ا  ف����ان 
�شد  االم��د  طويلة  االبعاد  ثالثية 
ارهابية  ت��ع��ت��ربه��ا  ك��ي��ان��ات  ث��الث��ة 
ه���ي ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ون���ظ���ار ب�شار 
العمال  ح����زب  وم��ق��ات��ل��ي  اال����ش���د 

الكرد�شتاين.
وت��رك��ي��ا ق��ل��ق��ة ج���دا م��ن ان يوؤدي 
ال����ت����ح����ال����ف ب�����ني ح�������زب ال���ع���م���ال 
ال��ك��رد���ش��ت��اين وم��ق��ات��ل��ي وح����دات 
�شوريا  يف  االك���راد  ال�شعب  حماية 
اىل ت�شكيل قوة قتالية كردية على 
جانبي احلدود اال ان برييني يرى 
ان من م�شلحة تركيا ان تتحالف 
مع االك��راد يف �شوريا النهم ميكن 
امام  عازلة  قوة  اف�شل  ي�شكلوا  ان 
امل��ت�����ش��ددي��ن وت��رف�����س ت��رك��ي��ا حتى 
االمريكية  ل��ل��ق��وات  ال�����ش��م��اح  االن 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ق��اع��دت��ه��ا اجل���وي���ة يف 
ل�شن  ا�شنة  مبحافظة  اجنريليك 

غارات جوية على تنظيم داع�س.
اأخ��������رى، دع�����ا جمل�س  م����ن ج���ه���ة 
الدولية  اال����ش���رة  ال�����دويل  االم����ن 
الدعم  م����ن  م���زي���د  ت���ق���دمي  اإىل 
العراقية  للحكومة  وامل�����ش��اع��دات 
من  لتمكينها  امل�����ش��ل��ح��ة  وق��وات��ه��ا 
داع�س  تنظيم  ج��ه��ادي��ي  م��واج��ه��ة 

املتطرف.
رئا�شي  ب���ي���ان  يف  امل��ج��ل�����س  وق������ال 
اع�����ش��ائ��ه ال15  ب���اج���م���اع  ����ش���در 
اإن�����ه ي���دي���ن احل��ل��ق��ة امل��ف��رغ��ة من 
وال�شيارات  االنتحارية  الهجمات 
امل��ف��خ��خ��ة و���ش��ائ��ر ال��ه��ج��م��ات التي 
املتطرف يف بغداد  التنظيم  ي�شنها 

وحميطها.
االمن  جمل�س  ان  البيان  واأ���ش��اف 
ي��ح�����س امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ع��ل��ى اأن 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

املتحدة  الواليات  ال�شرية من  اأ�شلحتها  اإ�شرائيل نقل �شناعة  قررت 
اإىل االأرا�شي الفل�شطينية التي احتلتها عام 1948، وذلك يف اأعقاب 
املقدمة  ال�شالح  ط��رود  على  اأمريكا  فر�شته  ال��ذي  امل��وؤق��ت  احلظر 

جلي�س االحتالل خالل العدوان االأخري على قطاع غزة.
وقالت �شحيفة معاريف العربية اإن القيادة االإ�شرائيلية قررت حتت 
ال�شرية تقليل ت�شنيع االأ�شلحة بالواليات املتحدة  غطاء كثيف من 
ال��دول��ت��ني، واالكتفاء  ب��ني  امل�شرتكة  ال��ربام��ج  اإط���ار  االأم��ري��ك��ي��ة، يف 

بال�شناعات الع�شكرية االإ�شرائيلية .
االأمني  ال��و���ش��ع  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  ي��وؤث��ر  ل��ن  ال��ق��رار  ه���ذا  اأن  وراأت 

االأمنية  العالقات  يف  الكبري  الت�شدع  على  يوؤكد  لكنه  االإ�شرائيلي، 
بني اإ�شرائيل واأمريكا . واأ�شافت ال�شيء البديهي حتى عملية اجلرف 
االأخ���رية �شد  االح��ت��الل على حربه  اأطلقه  ال��ذي  ال�شامد )اال���ش��م 
غزة( هو حقيقة اأن اإ�شرائيل كان ميكنها دائماً االعتماد على القطار 
وه��ذا مل يعد م�شموناً  للت�شلح يف وقت احلاجة،  االأمريكي  اجل��وي 
طرود  بو�شول  ال�شماح  بعدم  االأمريكي  ال��ق��رار  بعد  �شيما  ال  االآن، 

الذخرية الإ�شرائيل اأثناء العملية االأخرية يف غزة .
احل�شول  يتيح  املتحدة  بالواليات  االأ�شلحة  ت�شنيع  اأن  اإىل  ولفتت 
على متويل من ميزانية وزارة الدفاع االأمريكية ولي�س من قبل دافع 
ال�شرائب االإ�شرائيلي ، م�شرية اإىل اأن اإ�شرائيل �شتعزز اإنتاج �شواريخ 

حملية ال�شنع.

االأخرى  الربملانية  الفعاليات  وجميع  ال���دويل  ال��ربمل��اين 
جناح  وه��و  ال��دويل  اأو  االقليمي  امل�شتوى  على  كانت  �شواء 
توؤكد  التي  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  ل�شجل  ي�شاف 
مع  عالقاتها  يف  الثابتة  وم��واق��ف��ه��ا  �شيا�شتها  خ��الل  م��ن 
الت�شامح  منهج  على  وال�شديقة  ال�شقيقة  االأخ��رى  ال��دول 
االرهاب  ال��دول ومكافحة  �شيادة  واح��رتام  اجل��وار  وح�شن 
ون��ب��ذ ال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف بكافة اأ���ش��ك��ال��ه و���ش��وره واأي���ا كان 
االحت��ادي وجمموعة  الوطني  املجل�س  وقع  كما   . م�شدره 
على  تعاون  اتفاقية  غ��روالك  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا 
ال��دويل بجنيف وهي  الربملاين  هام�س اجتماعات االحت��اد 
مع  دول��ة   21 ت�شم  التي  املجموعة  تربمها  اتفاقية  اأول 
ب��ادرة تعك�س حر�س  العربي وذل��ك يف  الوطن  اإح��دى دول 
الربملاين  التعاون  تعزيز  على  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال���دويل مب��ا يتفق م��ع ت��وج��ه��ات ق��ي��ادة ال��دول��ة احلكيمة. 

••جنيف -وام:

معايل  برئا�شة  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  وف��د  اختتم 
املجل�س  لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  القبي�شي  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
اج��ت��م��اع��ات اجلمعية  م�����ش��ارك��ت��ه يف  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
لالحتاد  احل��اك��م  للمجل�س   195 ال����  وال�����دورة   131 ال���� 
ال���ربمل���اين ال�����دويل ال��ت��ي ع��ق��دت يف ج��ن��ي��ف . ���ش��م الوفد 
اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي اأع�شاء جمموعة االحتاد 
ال�شريقي  را���ش��د حممد  ك��ل م��ن  �شعادة  ال���دويل  ال��ربمل��اين 
عبيد  واأح��م��د  النعيمي  عي�شى  وع��ل��ي  اأح��م��د  جا�شم  وع��ل��ي 
امل��ن�����ش��وري وف��ي�����ش��ل ع��ب��داهلل ال��ط��ن��ي��ج��ي و���ش��ل��ط��ان �شيف 
ال�شماحي . وحقق وفد ال�شعبة الربملانية جناحا كبريا يف 
االجتماعات من خالل تروؤ�س معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
القبي�شي اأعمال اجلمعية 131 لالحتاد الربملاين الدويل 
يف جنيف ب�شوي�شرا بطلب من معايل عبدالواحد الرا�شي 
الثقة  ه���ذه  اأن  القبي�شي  م��ع��ايل  واأك����دت  االحت����اد.  رئ��ي�����س 
الربملانية  ال�شعبة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  اجل��اد  العمل  م��ن  نابعة 
الربملاين  واأن�شطة االحتاد  اجتماعات  االإماراتية يف جميع 
الدويل وم�شاركتها الفاعلة يف خمتلف اللجان وم�شاهماته 
الوا�شحة يف تقدمي الدعم الفني الالزم يف اأعمال االحتاد 
اال�شرتاتيجية  االأه����داف  خ��دم��ة  يف  نتائجها  ت�شب  ال��ت��ي 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ربمل��ان ال����دويل وت��ت�����ش��ق م��ع اأه�����داف جميع 
الربملانات االأع�شاء وتدعو اإىل تعزيز الدميقراطية واالأمن 
وال�شلم الدوليني. واألقت معايل القبي�شي رئي�شة جمموعة 
الدويل  الربملاين  االحت��اد  االإماراتية يف  الربملانية  ال�شعبة 
االإم���ارات  دول��ة  جتربة  اأن  اإىل  فيها  اأ���ش��ارت  ال�شعبة  كلمة 
والدينية  الثقافية  قيمنا  م��ع  تتناغم  امل����راأة  دور  لتنمية 
�شيا�شات  تاأ�شي�شها  منذ  انتهجت  االإم��ارات  دولة  اأن  موؤكدة 
تنمية  على  االأوىل  بالدرجة  تركز  واجتماعية  اقت�شادية 
الفرد واملجتمع وتوفري كل الو�شائل الالزمة حلياة كرمية 
 . اجلن�شني  بني  الفجوة  و�شد  امل�شاواة  وحتقيق  وم�شتقرة 

واأو�شحت معاليها خالل كلمتها اأن املراأة االإماراتية وبدعم 
وت�شجيع من القيادة ال�شيا�شية مل حتقق م�شاواة د�شتورية 
وقانونية فح�شب واإمنا م�شاواة اجتماعية �شواء يف التعليم 
اأو العمل اأو امل�شاركة يف اتخاذ القرار وهذا ما جعل االإمارات 
حتتل املركز االأول عربيا يف حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني 
بعد اأن اأ�شبحت املراأة ت�شكل قرابة ثلثي العاملني يف القطاع 
احلكومي باالإ�شافة اإىل اأننا من �شمن اأف�شل ثالثني دولة 
على م�شتوى العامل يف موؤ�شر التنمية املتعلق بتمكني املراأة 
املا�شيني  العامني  االإمنائي يف  املتحدة  االأمم  برنامج  وفق 
اجلن�شني  بني  امل�شاواة  ق�شية  باختيار  معاليها  واأ���ش��ادت   .
العامة  للمناق�شات  كاأ�شا�س  امل���راأة  �شد  العنف  ومكافحة 
يف ه��ذا امل��وؤمت��ر وال ت��اأت��ي اأه��م��ي��ة ه��ذا امل��و���ش��وع فقط من 
املتحدة  االأمم  اإع���الن  مقدمتها  ويف  ال��دول��ي��ة  االإع��الن��ات 
القانون  يف  امل�شاواة  على  يوؤكد  التي  االإن�شان  حقوق  ب�شاأن 
املت�شاوي  واالأج��ر  العمل  وتاأمني  االجتماعية  املواقف  ويف 
يف  اجلن�شني  بني  التكافوؤ  �شاملة  بعبارة  اأو  اجلن�شني  بني 
الأنها  الق�شية  واإمن��ا تربز هذه  واالمتيازات  كافة احلقوق 
والعنف  العامل  ي�شهدها  التي  الدولية  التطورات  قلب  يف 
ال�شرق  منطقة  خا�شة  مناطقه  من  الكثري  ت�شهده  ال��ذي 
اأحد ال�شحايا االأ�شا�شيني.   املراأة فيه  االأو�شط والتي كانت 
كما جنحت ال�شعبة الربملانية االإماراتية للمجل�س الوطني 
االحتادي يف احل�شول على موافقة باإ�شدار االحتاد الدويل 
الرا�شي  عبدالواحد  معايل  واأ���ش��در  االإره���اب  يدين  بيانا 
ال����دورة احلادية  ال���دويل خ��الل  رئي�س االحت���اد ال��ربمل��اين 
اأدان  املائة جلمعية االحت��اد يف جنيف بيانا  والثالثني بعد 
ف��ي��ه االإره�����اب وح���ث ب��رمل��ان��ات ال��ع��امل ع��ل��ى ب���ذل ق�شارى 
جهدهم ملكافحة انت�شار االإرهاب والتطرف وحماية حقوق 
 . اخل�شو�س  وج��ه  على  امل���راأة  وحقوق  ع��ام  ب�شكل  االإن�شان 
واأكد �شعادة را�شد ال�شريقي ان اعتماد البيان اخلا�س باإدانة 
الربملانية  الدبلوما�شية  لفعالية  االإره��اب هو جناح جديد 
ال��ربمل��ان��ي��ة االإم��ارات��ي��ة يف االحتاد  ال�شعبة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي 

بعد  للمجل�س  كلمة  يف  القبي�شي  الدكتورة  معايل  واأ�شادت 
امل��ه��م ملجموعة دول  ال��ربمل��اين  ب��ال��دور  ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة 
ت��ك��ون من  اأن  وال��ك��اري��ب��ي وجن��اح��ه��ا يف  الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ربمل��ان��ي��ة  للدبلوما�شية  امل��ه��م��ة  ال���رواف���د 
الدويل  ال�شالم واالأم��ن والتعاون  اإر�شاء  اأج��ل  ال��دويل من 
بالدور  املجل�س  لقناعة  بلورة  جاء  التعاون  هذا  اأن  موؤكدة 
اأع��م��ال االحتاد  ال���ذي تلعبه جم��م��وع��ة غ����روالك يف  امل��ه��م 
الربملاين الدويل وترجمة للتعاون امل�شرتك. وقالت ان هذا 
االتفاق �شيتيح للطرفني املزيد من التعاون املثمر والت�شاور 
يف  املطروحة  واملو�شوعات  الق�شايا  حيال  ال���راأي  وت��ب��ادل 
موؤمترات االحتاد الربملاين الدويل ونحن يف حاجة اأكيدة 
املتبادل  والتعاون  ال�شداقة  اأوا�شر  لزيادة  نظرا  ذلك  اإىل 
بني دول االإم��ارات العربية املتحدة وجمموعة دول اأمريكا 

الالتينية والكاريبي .
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العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1674 تنفيذ جتاري
املنفذ �شده/1- املحالت الكربى. دبي  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
ان طالب التنفيذ/ �شركة حممد عبدالرحيم للتجارة �س ذ م م  وميثله: 
اأق����ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية  ع��ل��ي اب��راه��ي��م حم��م��د احل���م���ادي  ق��د 
وق��دره )273748( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2753 تنفيذ عمايل
ت��وب �شبيد  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ ع��ب��داهلل حم��م��د ا���ش��ام��ه ي�����ش��ق��ي   ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39639( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . باال�شافة اىل مبلغ 2189 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1698 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- املتقدمة للتجارة العاملية �س ذم م جمهول حمل االقامة 
ع�شام  وميثله:  القطي�شات  عبداهلل  عبدالفتاح  عدي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  التميمي   الفا�شلي  ح��م��ادي  عبداالمري 
درهم   )1241078.97( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم  يف حالة عدم 
تاريخ ن�شر هذا االعالن. ورف�س دعوى �شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 

292 ل�شنة 2013 جتاري والتظلم رقم 2013/254 جتاري. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3722  عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- ج�شر اخلليج لالعمال الفنية �س ذ م م  جمهول  حمل 
اق��ام عليك  ق��د  اب��راه��ي��م  امل��دع��ي /ال�شعودى على حممد  االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ) 25400 درهم( 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2014/10/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2014/182429(
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3971  عمايل جزئي                    
الفنية جمهول حمل االقامة  املدعى عليه/1- عبدالر�شيد لالأعمال  اىل 
عليك  اق��ام  قد  بهيان  �شامل  حممد  بهيان  حممود  /رجيم  املدعي  ان  مبا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ) 15350 درهم( 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2014/11/12 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2014/182359(
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3947  عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- ال�شركه الكويتية لالغذية )امريكانا( الفرع الرئي�شي   
امل��دع��ي /ا���ش��الم احمد حممد عي�شى  قد  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   4190(
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2014/183154( ال�شكوى  رق��م 
2014/10/28 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3548  عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- اأبي الفداء للمقاوالت- �س ذم م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�شالح عبدالرحمن عو�س الكرمي يو�شف  قد اقام عليك 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9475 درهم(  الدعوى ومو�شوعها 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2014/10/22 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2014/180332(
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3713  عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- الري�س لرتكيب الرخام �س ذم م جمهول حمل االقامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /حممد روب��ي��ل ح�شني حم��م��د    ق��د اق��ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )46869 درهم( وتذكرة 
عودة مببلغ )2000 درهم( تعوي�شا عن ا�شابة العمل والر�شوم وامل�شاريف. 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/182778( ال�شكوى  رقم 
2014/10/22 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/573 تنفيذ عقاري
ال�شميد 2- مراد عبداملجيد حممود  ابو  املنفذ �شدهما/1- عي�شى حممد عي�شى  اىل 
دغي�س  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة متويل �س م ع ) �شركة 
م�شاهمة عامة(  وميثله: ع�شام عبداالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم 
 2013/3/31 بتاريخ  االح���د  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2011/1302 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر 

باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- ب�شحة ونفاذ العقد املوؤرخ 2007/10/4 
 1156627( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   -2   
ن�شر  تاريخ  املحكمة خالل 15 يوم من  او خزينة  التنفيذ  دره��م( وت�شليمه اىل طالب 
هذا االعالن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/59 تنفيذ جتاري
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح   م  ���س  هولدجنز  انرتنا�شيونال  تريدينت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  وميثله: ع�شام عبداالمري حمادي  ذ  للمقاوالت  دبي  كيه  ات�س  ا�س  �شي  التنفيذ/  ان طالب 
الفا�شلي التميمي  قد اقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )110.784.658 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وانه قد مت ايقاع احلجز 
على اموالكم وهي عبارة عن ارا�شي: 1- ار�س رقم 97 م�شروع باأي �شايد وحدات ارقام 1201- 

 705 -505 -701 -1705 -2005 -2003 -1701 -1503 -1205
 gv1- gv2-gv4- gv5  -603 -5 -402 -3 -2 2- ار�س رقم 153 م�شروع ووتر فرونت وحدات ارقام

 )k105   -2( )k105-3( )k105-4( )k105-5( ارقام  �شكيب وحدات  رقم 160 م�شروع مارينا  3-ار���س 
)k105-6( )k105-7(  )k105-8(  )k105 -1(  - 4- ار�س رقم 106 ترايدنت غراند وحدات ارقام 3506- 

2103  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2014/310 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

عبداالمري  ع�شام  وميثله:  ح  م  ���س  ديفيلوبرز  جلف  �شركة  الطاعن/ 
حمادي الفا�شلي التميمي  باعالن املطعون �شده/1- �شركة �شي يف تلك  

ا�شت�شاريون مهند�شون  جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي
   حمكمة ا لتمييز

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2014/312 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

عبداالمري  ع�شام  وميثله:  ح  م  ���س  ديفيلوبرز  جلف  �شركة  الطاعن/ 
حمادي الفا�شلي التميمي  باعالن املطعون �شده/1- �شركة �شي يف تلك  

ا�شت�شاريون مهند�شون  جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي
   حمكمة ا لتمييز

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/3389 م�ستعجل ال�سارقة  
ابو  بن  با�شل  املدعي:  ان  حيث  للتاأمني   التكافل  نور  عليها/�شركة  املدعى  اىل 
الب�شار  قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة وتطالب 
املدعي  الطبي على  الك�شف  لتوقيع  ال�شارقة  �شرعي مبحكمة  بندب طبيب  فيها 
لذلك  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  حالته،  الثبات 
ال�شاعة  امل�شتعجلة( يف متام  االمور  دائرة  املحكمة)  امام هذه  يقت�شي ح�شورك 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك  ميالدي   2014/10/27 يوم  من  والن�شف  الثامنة 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ويف حال تخلفكما عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكما.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     

اعالن حكم بالن�سر
فى الدعوى رقم 2013/4278        

املرفوعة من املدعي/ بنك االحتاد الوطني
بالزام  غيابيا:  املحكمة  حكمت  فهمي   ح�شن  رامي  عليه:  املدعى  اىل   
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ وقدره 228915.56 درهم ) مائتان 
وخم�شون  و�شتة  درهما  ع�شر  وخم�شة  وت�شعمائة  الف  وع�شرون  وثمانية 
يف  احلا�شلة  الدعوى  رفع  تاريخ  من  اعتبارا   %12 بواقع  وفائدة  فل�شا( 
2013/9/22 وحتى متام ال�شداد على اال تزيد على ا�شل الدين املق�شي به 
والزمت املدعى عليه بامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/448 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/ فاطمة ايوب ا�شحاق 
حممد املازم جن�شيته: االمارات العربية املتحدة  - اقام املدعي/بنك االحتاد الوطني عنوانه: 
الفرع الرئي�شي- ابوظبي- �شارع ال�شالم- بناية بنك االحتاد الوطني هاتف رقم  026741600 
الت�شريح بالدعوى وحتديد  الدعوى برقم 2014/448 )جتاري كلي(عجمان ومو�شوعها: 
باأي  املدعى عليها  بالزام  بن�شخة منها، احلكم  املدعى عليها  واع��الن  لنظرها  جل�شة قريبة 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  952703 درهم ا�شافة للفائدة التاأخريية بواقع 12% �شنويا من 
تاريخ اال�شتحقاق حتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة �شم ملف جلنة 
التوفيق وامل�شاحلة رقم 2013/1358 مللف الدعوى. الزام املدعى عليها الر�شوم  وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 30 من �شهر اكتوبر ل�شنة 2014 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2014/9/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                    اىل امل��دع��ي عليه/مطعم �شرب كلوب ���س م ح  جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم 
باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2014/10/20 ال�شاعة 8:30  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
�شيكون  فان احلكم  االقل ويف حالة تخلفك  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث  م�شتندات 

مبثابة ح�شوري.  باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة  
ق�سم الق�سايا العمالية

رقم الق�شية
 2014/4094 
عمايل جزئي
 2014/4095
عمايل جزئي

م
1

2

ا�شم املدعي
 �شوجيت �شوكوماران 

ماداتينجال �شوكوماران
 باالكري�شنان �شانكاران ناير 

ثوتابايل  

مبلغ املطالبة
 62020 درهم �شامل اىل تذكرة 

العودة
46648 درهم �شامل اىل  تذكرة 

العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  269/ 2013 -جتاري - م ر-  �س- ع ن

علي  عليه:  امل�شتاأنف  اجلن�شية:االمارات  العي�شائي  عبداهلل  نا�شر  �شعيد   : امل�شتاأنف 
عبدالكرمي حممد علي اجلن�شية: م�شر مو�شوع اال�شتئناف : الغاء حكم امل�شتاأنف- 
بحل وت�شفية ال�شركة مببلغ 150000 درهم املطلوب اعالنه/ علي عبدالكرمي حممد 
علي اجلن�شية: م�شر العنوان: بالن�شر)بورود التقرير(  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/206 جت كل- م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة 
�شباحا   10.00 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2014/10/26 املوافق  االحد  يوم 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة-  العني  ا�شتئناف  حمكمة  االوىل  الدائرة  امام 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 
اجلل�شة املحددة.علما بان مثولك امام القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف 

اجلل�شات.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4221  عمايل جزئي                    
حمل  جمهول  م  ذم  �س  الفنية-  للخدمات  اي�س  بلو  عليه/1-  املدعى  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي  لياقت  على  /كا�شف  املدعي  ان  مبا  االقامة 
درهم   )14333( م��ق��داره��ا  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع���وى  ومو�شوعها 
وتذكرة عودة بقيمة )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . يف ال�شكوى رقم 
 2014/10/26 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2014/184715(
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3001  عمايل جزئي                    
ان  املزهرللحالقة  جمهول حمل االقامة مبا  املدعى عليه/1- جنم  اىل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ق��د  غ��الم عبا�س  ن��زار  امل��دع��ي /حممد 
مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   5395( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2014/177207( وحددت 
مبكتب  �س   8:30 ال�شاعة   2014/10/21 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
اعالن قطع عالقة 

تعلن �شركة /الرواد لالملنيوم وال�شناعات اخل�شبية 
�س ذم م  عن قطع عالقتها باملدعو/ حممد ال�شحات 
عبدالعال بركات- م�شري اجلن�شية جواز �شفر رقم 
/ بوظيفة  لدينا  يعمل  ك��ان  وال���ذى   )1036036(

حما�شب عام وعليه نحذر اجلميع من التعامل معه 
عن  م�شئولني  غري  واإن��ن��ا  اوب�شفتها  ال�شركة  با�شم 

التعامل مع املذكور. 
ن�شر هذا االعالن على م�شئولية املعلن

الرواد لالملنيوم وال�ضناعات اخل�ضبية�س ذ م م

اعالن قطع عالقة 
ل��ل��ت��ج��ارة- موؤ�ش�شة  ���ش��رك��ة /ح�����ش��ن االم����ري  ت��ع��ل��ن 
ب��امل��دع��و/ حممد حممد  ع��ن قطع عالقتها  ف��ردي��ة 
رقم    �شفر  �شبل- م�شرى اجلن�شية جواز  عبدالفتاح 
)A06940927( والذى كان يعمل لدينا بوظيفة /

حما�شب وعليه نحذر اجلميع من التعامل معه با�شم 
ال�شركة اوب�شفتها واإننا غري م�شئولني عن التعامل 

مع املذكور. 
ن�شر هذا االعالن على م�شئولية املعلن

ح�ضن المري للتجارة  

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/184 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
�شده  املنفذ  اجلن�شية:بنغالدي�س  عبدالرزاق  بالل  حممد  التنفيذ/  طالب 
اعالنه  املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  فهيم  اآل  �شالح  حممد  عبداحلميد   :
بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  فهيم  اآل  �شالح  عبداحلميد حممد    /
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
لنظر  موعدا   2014/11/6 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم  
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله.  

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
    يف الدعوى رقم 2014/656 جتاري جزئي

املدعي: م�شرف ابوظبي اال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة 
املدعى عليه: جا�شم حممد عبدال�شالم حممد

بتنفيذ  تكليفنا  ب�شاأن  االبتدائية  دبي  حمكمة  عن  ال�شادر  الكتاب  اىل  باال�شارة 
مهمة اخلربة امل�شرفية يف الدعوى املذكورة اعاله يرجى العلم باأنه تقرر عقد 
 2014/10/27 املوافق  االثنني  يوم  الدعوى  اط��راف  مع  م�شرتك  خربة  اجتماع 
يف متام ال�شاعة 04.30 م�شاًء وذلك مبقر اخلربة الكائن ببناية االحتاد )وزارة 
الطاقة( خلف �شتي �شنرت ديرة دبي-  الطابق التا�شع، مكتب رقم 902- لذا يرجى 
امل�شتندات  اأ�شول  على  لالإجتماع  وذل��ك  قانونا  ميثله  من  او  ط��رف  كل  ح�شور 

الثبوتية التي بحوزته.
اخلبري املنتدب: عبداهلل فايز ال�سام�سي

اعالن اجتماع خربة

العدد  11234 بتاريخ 2014/10/19     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   488  /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

عزيز  ميالد  مي�شيل  عليه:  مدعي  العراق   اجلن�شية:  عبا�س  م�شطفى  مدعي/ب�شار 
جاد اجلن�شية: م�شر  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 125000 درهم    املطلوب 
اعالنه/ مي�شيل ميالد عزيز جاد اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر)باأ�شل ال�شحيفة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الن�شر(   بطريق 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/10/21 املوافق  الثالثاء 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية- الكائنة املحكمة 
املركز االداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
االقل. ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

�شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات �شدر  املخت�س  القا�شي  امام  بان مثولك  علما 
بتاريخ  2014/10/07  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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•• مانيال-اأ ف ب:

املانيني  رهينتني  ع��ن  �شياف  اب��و  جمموعة  اف��رج��ت 
عادا �شاملني اىل �شفارة بالدهما يف مانيال ال�شبت بعد 
يومية  ملعاملة  فيها  تعر�شا  ا�شهر  �شتة  احتجازهما 
ان  م�شوؤولون  وق��ال  ال��را���س  بقطع  وللتهديد  خ�شنة 
ديلن  هرنيكي  ورفيقته  )�شبعيني(  اوكونيك  �شتيفان 
)خم�شينية( نقال فجرا على منت طائرة خا�شة من 
م��رف��ا زام��ب��اون��غ��ا يف اجل��ن��وب ب��ع��د اط���الق �شراحهما 
و�شرح املتحدث با�شم الرئي�س بنينيو اكينو هرمينيو 
ب��ع��د االف����راج عن  ب��ي��ان �شتوا�شل ق��وات��ن��ا  ك��ول��وم��ا يف 
االمل��ان��ي��ني ج��ه��وده��ا ل��وق��ف اجل���رائ���م ال��ت��ي يرتكبها 

خارجون عن القانون .
الفيليبيني  االملانية واجلي�س  واكدت وزارة اخلارجية 
ال�����ش��ف��ارة يف م��ان��ي��ال و�شرح  ال��ره��ي��ن��ت��ني اىل  و���ش��ول 
متحدث با�شم وزارة اخلارجية االملانية نوؤكد بارتياح 
ويجري  خاطفيهم  اي��دي  بني  يعودا  مل  االملانيني  ان 

االعتناء بهما يف ال�شفارة يف مانيال .
وا�شاف املتحدث ن�شكر حكومة الفيليبني على تعاونها 
الوثيق الذي قامت به بكل ثقة وكانت املجموعة التي 

اعلنت مبايعة تنظيم داع�س بعدما كانت تتبع القاعدة، 
 5،6 امهلت برلني حتى اجلمعة لدفع فدية قيمتها 
على  الغربية  للغارات  دعمها  ول�شحب  دوالر  ماليني 
ال���ع���راق و����ش���وري���ا. وه�����ددت جمموعة  امل��ت��ط��رف��ني يف 

ابو�شياف بقتل رهينة اذا مل ت�شتجب املانيا ملطالبها.
خطفا  الرهينتني  ان  الفيليبني  يف  ال�شلطات  وقالت 
ق��ب��ال��ة �شواحل  ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل  اب��ح��اره��م��ا يف  خ���الل 
ب��االوان )غ��رب( وجل��ا اخلاطفون اىل و�شائل  جزيرة 
الرهينتني  لتهديد  االجتماعية  وال�شبكات  االع���الم 
وذل��ك طيلة  الفدية،  دفع  وارغ��ام برلني على  بالقتل 
االمل��ان��ي��ني يف معقل احل��رك��ة بجزيرة  اح��ت��ج��از  ف��رتة 
جولو وارغم الرهينتان على التو�شل لعدم قتلهما يف 
مكاملات هاتفية اىل اذاعة حملية ويف ت�شجيالت فيديو 
بدا  الت�شجيالت  احد  مت حتميلها على االنرتنت ويف 
اوكونيك واقفا امام حفرة يف االر�س قال انها �شتكون 
بينما  م��ن االمل  ك��ان ي�شرخ  اخ��ر  ت�شجيل  ق��ربه، ويف 
خاطفوه ي�شربونه مرارا على را�شه واعلن اخلاطفون 
الفدية دون  انهم ح�شلوا على  بوح�شيتهم  املعروفون 
زيادة او نق�شان اال ان م�شوؤولني يف حكومة الفيليبني 

تعذر عليهم تاكيد ذلك.

غياب الت�شامن الدويل يهدد بخ�شارة احلرب على اإيبوالتون�س تنفي اعتزامها اإعادة فتح �شفارتها يف �شوريا
•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

املنجي احلامدي، �شحة خرب  التون�شي  ال�شبت وزير اخلارجية  اأم�س  نفى 
تقدم تون�س بطلب ر�شمي اإىل �شوريا الإعادة فتح �شفارتها بتون�س، موؤّكدا اآّن 

عودة العالقات الدبلوما�شية بني البلدين �شتتم يف الوقت املنا�شب. 
كما اأ�شار يف ت�شريح �شحفي اإىل اآّن تون�س تتابع و�شعية اجلالية التون�شية 
يف �شوريا وتوؤمن كل اخلدمات املطلوبة على غرار جوازات ال�شفر وامل�شامني 

على حّد قوله. 
اإع��ادة فتح  اأّن تون�س تعتزم  اأك��دت  وكانت م�شادر �شورية ُو�شفت باملوثوقة 
�شفارتها يف دم�شق خالل الفرتة القليلة املقبلة، كما تقول امل�شادر نف�شها 

اأّن تون�س تقدمت بطلب ر�شمي اإىل ال�شلطات ال�شورية. 

•• عوا�صم-وكاالت:

عرب البنك الدويل واالمم املتحدة عن ا�شتيائهما من غياب 
بانت�شار  املت�شررة  االفريقية  ال��دول  مع  ال��دويل  الت�شامن 
4555 �شخ�شا حتى االآن،  مر�س ايبوال الذي اودى بحياة 
مالية  م�شاعدة  بتقدمي  الدولية  الوعود  حتويل  اىل  ودع��وا 
وان�شانية اىل افعال ، يف وقت قال م�شوؤول �شحي كوبي كبري 
جنبا  يعملون  ق��د  اأمريكيني  وع�شكريني  كوبيني  اأط��ب��اء  اإن 
اإىل جنب يف غرب اأفريقيا يف اإطار اجلهود الدولية الحتواء 
تف�شي فريو�س االإيبوال فيما قد يوؤدي اإىل حت�شن العالقات 

بني البلدين ،
عن  م�شوؤوال  البي�س  للبيت  �شابقا  م�شت�شارا  اوب��ام��ا  ب���اراك 

م�شوؤولني  وع��ني  االإي��ب��وال  ف��ريو���س  تف�شي  مكافحة  ج��ه��ود 
ا�شخا�س  ثالثة  ا�شيب  حيث  تك�شا�س  يف  للمر�س  للت�شدي 
باملر�س. وقال رئي�س البنك الدويل جيم يونغ كيم يف موؤمتر 
املعركة �شد  باري�س نحن يف طريقنا اىل خ�شارة  �شحايف يف 
الفريو�س وا�شاف ان بع�س الدول مهتمة بحدودها وحدها 
وه���ذا ام���ر مقلق ج���دا ، م��ع��ت��ربا ان���ه مل ن���درك ب��ع��د اهمية 

الت�شامن على امل�شتوى الدويل.
احلمى  ادت  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحة  منظمة  اح�����ش��اءات  اآخ���ر  ويف 
من  �شخ�شا   4555 وف��اة  اىل  ايبوال  ي�شببها  التي  النزفية 
هي  بلدان  �شبعة  يف  م�شجلة  باملر�س  ا�شيبوا   9216 ا�شل 
وا�شبانيا  وال�شنغال  ونيجرييا  وغينيا  و�شرياليون  ليبرييا 
املنطقة  افريقيا  غ��رب  منطقة  وتبقى  املتحدة.  وال��والي��ات 

التي ت�شهد اكرب انت�شار الإيبوال والنقطة االيجابية الوحيدة 
التي �شجلت هي اعالن منظمة ال�شحة العاملية ان ال�شنغال 
التي اعلن عن ا�شابة �شخ�س فيها باملر�س �شفي بعد ذلك، 
مل تعد من الدول املت�شررة بايبوال. واالمر نف�شه �شينطبق 
االثنني على نيجرييا التي �شجلت فيها ع�شرون ا�شابة بينها 

ثماين وفيات.
ال�شوؤون  مكتب  واع��ل��ن  بطيئة  زال���ت  م��ا  امل�����ش��اع��دات  ان  اال 
الدولية  املنظمة  ان  جنيف  يف  املتحدة  االمم  يف  االن�شانية 
تلقت حتى االآن 377 مليون دوالر من ا�شل 988 طلبتها، 
اي 38 باملئة فقط من املبلغ. وتابع انه ي�شاف اليها 217 
اىل  ب��ع��د  ت�����ش��ل  مل  لكنها  بتقدميها  وع����ود  ق��ط��ع��ت  م��ل��ي��ون��ا 

احل�شابات امل�شرفية .

اأبو �شياف الفلبينية تفرج عن رهينتني اأملانيتني

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:
ت���وؤه���ل���ه���ا ا����ش���ت���ط���الع���ات ال�������راأي 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
متثل  الت�شريعية،  االنتخابات  يف 
يف  تعديل  عامل  ال�شعبية  اجلبهة 
ال�شاحة ال�شيا�شية التون�شية، واأمل 
اال�شتقطاب  ك�����ش��ر  يف  ال��ك��ث��ريي��ن 
الثنائي القائم بني حركة النه�شة 

االإ�شالمية وحزب نداء تون�س .
اال�شتفهام  نقطة  اجلبهة  وتبقى 
اال�����ش����ت����ح����ق����اق  يف  احل����ق����ي����ق����ي����ة 
االن���ت���خ���اب���ي، وع��ن�����ش��ر امل���ف���اج���اأة 
الذي  اإي��ج��اب��ا،  اأو  �شلبا  اإن  املنتظر 
قد يقلب املعادالت املطروحة يف ما 
يخ�س طبيعة اخلارطة ال�شيا�شية 
ومفا�شل  االن���ت���خ���اب���ات  ب���ع���د  م����ا 

التحالفات فيها.
با�شم  الر�شمي  الناطق  ح��دد  وق��د 

الرئا�شية قائمة وموجودة.. واأنهم 
التواجد  يف اجلبهة يراهنون على 
يف ال���دور ال��ث��اين وذل��ك باالعتماد 
على ما يحدث من تعاطف �شعبي 
كبري يفاجئهم يف اأحيان كثرية ويف 
اإذا  �شيتخذه  ق��رار  ب��اأول  يتعلق  ما 
اأكد  الرئا�شية،  االنتخابات  يف  ف��از 
بداية  �شيتخذ  ان��ه  الهمامي  حمة 
موؤ�ش�شة  باإ�شالح  متعلقة  ق��رارات 
بحيث  رات��ب��ه  وتخفي�س  الرئا�شة 
االأجور  مبتو�شط  مرتبطاً  ي��ك��ون 
ان��ه �شينق�س  اإىل  واأ���ش��ار  يف البالد 
ال��رئ��ا���ش��ة ويعمل  م�����ش��اري��ف  م���ن 
ع��ل��ى اإع����ادة ال��ع��الق��ات م��ع �شوريا 
اإع����الن م��ب��ادئ لعالقات  وت��ع��م��ي��م 
ال��دول الإخراجها  باقي  تون�س مع 
واإعطائها  احلزبية  ال�شيا�شة  م��ن 
عقيدة دبلوما�شية جديدة كما كان 

ال�شاأن منذ زمن بورقيبة.

الهمامي،  حمة  ال�شعبية  اجلبهة 
اب�������رز م����واق����ف اجل���ب���ه���ة م����ا بعد 
االنتخابات، موؤكدا رف�شه التحالف 
على  اجلبهة  وانفتاح  النه�شة  مع 

القوى الوطنية احلداثية.
نقطة  اأّن  الهمامي  اأك��د حمة  فقد 
�شعف اجلبهة، اأمام ميني قوي يف 
�شكليه الليربايل والديني، مرتبطة 
فهي  التنظيمية،  بامل�شاألة  اأ�شا�شاً 
تتعود على  اأح���زاب مل  م��ن  مكونة 
ب�شكل م�شرتك ومل تتمكن  العمل 
على  االن���دم���اج  م��ن  االآن  ح���ّد  اإىل 
ف��ب��ق��ي عملها  ال���ق���اع���دة  م�����ش��ت��وى 
اأّن  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ���ش��ع��ي��ف��اً، يف ح���ني 
اليمني اأ�ّش�س يف املجتمع �شواء من 
الديني،  ال��ي��م��ني  م��ن  اأو  التجمع 

على حّد قوله.
واأ�����ش����اف ال��ه��م��ام��ي يف ح�����وار مع 
التون�شية  ال���������ش����روق  ���ش��ح��ي��ف��ة 
ال�شادرة اأم�س ال�شبت ، اأّن للجبهة 
اأنها  حيث  ذاتية  ونقائ�س  اأخ��ط��اء 
اأح���ي���ان���اً اأم������ام ف���ئ���ات م��ث��ق��ف��ة من 
وهناك   ، ال�شغرية  ال��ب��ورج��وازي��ة 

الوطنية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال���ق���وى 
جزئياً  معها  تتفق  اأن  ميكن  التي 
وحول  عمل  برنامج  على  كلياً  اأو 
ال���ت���خ���وف م����ن ع���م���ل���ي���ات ت���زوي���ر 
املقبلة،  االن��ت��خ��اب��ات  يف  حمتملة 
قال الناطق الر�شمي با�شم اجلبهة 
اجلهوية  ال��ه��ي��ئ��ات  اأّن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
مر�شحي  م��ع  تت�شدد  لالنتخابات 
النه�شة  م���ع  وت��ت�����ش��اه��ل  اجل��ب��ه��ة 
تعليق  خ�شو�س  يف  تون�س  ون���داء 
اأّن هذين  الالفتات مثاًل، م�شيفاً 
وميكنهما  امل���ال  ميلكان  احل��زب��ني 

دفع العقوبة املالية.
على  اجلبهة  جهوزية  على  و�شدد 
داخل  والتواجد  املراقبة  م�شتوى 
مراكز االقرتاع يف يوم االنتخابات، 
ع����ن ت���خ���وف���ه م����ن �شمت  م���ع���رب���اً 
و�شلبية هيئة االنتخابات وتوّج�شه 

من عمليات تزوير فجئّية.
تعمل  اجلبهة  اأّن  الهمامي  واأك���د 
اأن تكون الطرف الثاين، وان  على 
اأطراف  م��ن  حتى  واردة  امل��ف��اج��اآت 
اأّن ح��ظ��وظ��ه يف  اأخ������رى، م��ع��ت��ربا 

وان������ه ط���ل���ب م��ن��ه��م ال���ت���وج���ه اإىل 
املناطق ال�شعبية.

تعمل  ال�شعبية  اجلبهة  ب��اأن  واأف���اد 

يف اأحيان اأخرى خ�شية من التوجه 
انه  ق��ائ��اًل  ال�شعب،  م��ن  ف��ئ��ات  اإىل 
االأمر  ه���ذا  يف  امل�����ش��وؤول��ي��ة  يتحمل 

ت��ت��ح��ال��ف م���ع ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة يف 
ح��ال ف��وز ه��ذه االأخ����رية، وموؤكداً 
على  منفتحة  �شتبقى  اجلبهة  اأّن 

على ح�شد 20 مقعداً على االأقل 
املقبل،  ال�����ش��ع��ب  ن����واب  يف جم��ل�����س 
ُم��ب��ي��ن��اً م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأن��ه��ا لن 

وقالت   . نهائي  ب�شكل  االره��اب��ي��ني 
�شمال  يف  امل���دين  امل��ج��ت��م��ع  منظمة 
ال�شبت  اجتماعا  �شتعقد  انها  كيفو 
لكل مكوناتها يف املدينة ويف ارا�شي 
التحركات لالهتمام  بيني لتحديد 
بانتظار  ل��ل��و���ش��ع،  ن��ظ��را  ب��ال�����ش��ك��ان 

حترك االمم املتحدة.
التحالف  ق����وات  ميلي�شيا  وت�����ش��م 
ال���دمي���وق���راط���ي ال��ت��ي ت��ت��األ��ف من 
م�����ش��ل��م��ني ح�����ش��را ال����ي����وم، ح���واىل 
اجلي�س  و������ش�����ن  م����ق����ات����ل   400
الثاين-يناير  كانون  يف  الكونغويل 
املجموعة.  هذه  �شد  وا�شعة  عملية 
وقد دعمته بعد ذلك االمم املتحدة 
مبواد غذائية وذخائر وم�شاعدة يف 
املعلومات  وتقا�شم  اجلرحى  اجالء 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ل��ل��ع��م��ل��ي��ات وخ����الل 
���ش��ه��ري��ن وب��ع��د خ�����ش��ائ��ر ف���ادح���ة يف 
اجلي�س  متكن  ال��ط��رف��ني،  �شفوف 

•• غوما-اأ ف ب:

���ش��خ�����ش��ا م��ع��ظ��م��ه��م من   22 ق��ت��ل 
الن�شاء واالطفال يف جمزرة جديدة 
ارتكبها متمردون اوغنديون يف �شرق 
الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية 
حيث يطالب ال�شكان االمم املتحدة 

بالت�شدي لهذه املجموعة.
اقليم  بيني يف  ارا���ش��ي  وق��ال مدير 
بر�س  فران�س  لوكالة  كيفو  �شمال 
ن�شاء  ع�شر  بينهم  �شخ�شا   22 ان 
الليلة  ه��ذه  قتلوا  اط��ف��ال  وثمانية 
حواىل  تبعد  ال��ت��ي  ايرينجيتي  يف 
���ش��م��ال بيني  ك��ي��ل��وم��رتا  خ��م�����ش��ني 
ح��ي��ث ق��ت��ل ث���الث���ون ���ش��خ�����ش��ا ليل 
حتالف  ب��اي��دي  اخلمي�س  االرب���ع���اء 
وتن�شط  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال���ق���وات 
املتمردة  االوغندية  املجموعة  هذه 
االوغندية  واحل��������دود  ب��ي��ن��ي  ب����ني 
القرن  ت�����ش��ع��ي��ن��ات  م��ن��ت�����ش��ف  م��ن��ذ 
الن�شيطة  امليلي�شيا  وه��ي  امل��ا���ش��ي. 
وق���ال���ت منظمة  امل���ع���روف���ة ح��ال��ي��ا. 
يف  احلكومية  غ��ري  امل���دين  املجتمع 
بيني  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  كيفو  �شمال 
م��ق��را ل��ه��ا ان امل���ج���زرة وق��ع��ت بني 
ال�شاعة 19،00 وال�شاعة 21،30 
بيان  يف  نف�شها  املنظمة  وا���ش��اف��ت 
ب�شواطري  ق��ت��ل��وا  اال����ش���خ���ا����س  ان 
وف��وؤو���س وجم���ارف . وحت��دث��ت عن 
باجلدران  روؤو�شهم  �شربت  اطفال 
وت��اب��ع��ت ان���ه خ���الل ا���ش��ب��وع��ني قتل 
79 �شخ�شا بوح�شية بايدي حتالف 
داعية   ، ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال���ق���وات 
الكونغو  يف  امل���ت���ح���دة  االمم  ب��ع��ث��ة 
جانب  اىل  ع�شكريا  امل�����ش��ارك��ة  اىل 
اجل��ي�����س ول��ي�����س االك��ت��ف��اء بتقدمي 
هوؤالء  على  للق�شاء  لوج�شتي  دعم 

هوؤالء املتمردين املعار�شني للرئي�س 
مو�شيفيني  ي����وي����ري  االوغ�����ن�����دي 
لكنهم مل يقوموا باي عملية وا�شعة 

يف اوغندا منذ �شنوات.
اجلي�س  تركه  ال��ذي  ال��ف��راغ  و�شمح 
ملتمردي التحالف املتهمني بالعديد 
�شحيتها  راح  ال��ت��ي  ال��ف��ظ��ائ��ع  م���ن 
مدنيون، بالتقدم. وخالل 15 يوما 
هاجموا اوال قرى �شغرية ثم اوي�شا 
بيني  ث��م  وب��ي��ن��ي،  ايرينجيتي  ب��ني 
ووقع الهجوم على هذه املدينة التي 
ت�شم 500 الف ن�شمة وتعد مركزا 
البحريات  منطقة  يف  مهما  جتاريا 
ناندي،  ق��ب��ائ��ل  وم��ع��ق��ل  ال��ع��ظ��م��ى 
الدفاعية  املنطقة  بينما يقيم قائد 
الثالثة اجلرنال ليون مو�شايل فيها 
منذ عدة ايام مع اجلرنال اميانويل 
ل��وم��ب ال��ق��ائ��د ال��ع�����ش��ك��ري اجلديد 

ل�شمال كيفو لتقييم الو�شع فيها.

م���ن ط����رد امل���ت���م���ردي���ن م���ن معظم 
ني�شان-ابريل  يف  ل��ك��ن  م��ع��اق��ل��ه��م. 
وب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت احل��ك��وم��ة ت���وؤك���د ان 
املقاتلني  ه�������وؤالء  اآخ������ر  م���الح���ق���ة 
ب�����ش��ي��ط��ا، حذر  ا����ش���ب���ح���ت اج��������راء 
املهمة  �شعوبة  م��ن  اج��ان��ب  خ���رباء 
يف منطقة ادغال وعرة. وقال خبري 
ك�شف  ع���دم  ط��ال��ب��ا  كيفو  ���ش��م��ال  يف 
اجلي�س  قائد  وف��اة  منذ  ان��ه  هويته 
لو�شيان  اجل����رنال  كيفو  ���ش��م��ال  يف 
دماغية(  بجلطة  )ر�شميا  باهوما 
ف���ج���اأة ب��ع��دم��ا ك����ان مي�����ش��ي وقته 
م��واج��ه��ة مقاتلي  ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة يف 
الدميوقراطية،  ال���ق���وات  حت��ال��ف 
ويف  مكانها  اجلي�س  عملية  ت���راوح 
بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�شريحات 
الذين  ب��ي��ن��ي  ن�����واب  م���ن  ع����دد  دان 
واالغلبية  امل��ع��ار���ش��ة  اىل  ي��ن��ت��م��ون 
اجل��م��ع��ة ع���دم حت���رك اجل��ي�����س �شد 

مر�ضحة للفوز باملرتبة الثالثة يف النتخابات التون�ضية

ال�شعبية حتدد نقطة �شعفها.. وترف�س التحالف مع النه�شة
اجلبهة �ضتبقى منفتحة على القوى الدميقراطية الوطنية

حمه الهمامي يراهن على املرتبة الثانية

اجلبهة ال�شعبية يف تقدمي برناجمها االنتخابي اجلبهة ال�شعبية رقم �شعب يف العملية االنتخابية

وزير اخلارجية املنجي احلامدي

اإعالن مبادئ لعالقات 
ت��ون�����س م���ع ب��اق��ي 
الدول الإخراجها من  
احلزبية ال�شيا�شة 

موؤ�ش�شة  اإ����ش���الح 
وتقلي�س  الرئا�شة 
م�شاريفها وتخفي�س 
رات�����ب ال��رئ��ي�����س

جمزرة من االأطفال والن�شاء يف �شرق الكونغو اتفاق نيجريا وبوكوحرام 
ي�شمل حترير املخطوفات

•• جنامينا-اأ ف ب:

التي  ت�����ش��اد  خ��ارج��ي��ة  وزارة  اع��ل��ن��ت 
قامت بدور الو�شاطة ام�س ان وقف 
نيجرييا وجماعة  النار بني  اط��الق 
االف���راج عن  بوكو ح��رام ين�س على 
خطفتهن  تلميذة   200 م��ن  اك��ر 
قبل  امل�شلحة  اال�شالمية  اجلماعة 

اكر من �شتة ا�شهر.
ت�شاد  ان  ب���ي���ان  يف  ال�������وزارة  وق���ال���ت 
احلكومة  بني  حمادثات  ا�شت�شافت 
وا�شاف  ح����رام  وب���وك���و  ال��ن��ي��ج��ريي��ة 
البيان ان املفاو�شات بني املت�شددين 
افراج  ت�شمل  النيجريية  واحلكومة 
بوكو حرام عن ال�شابات )التلميذات( 
ال����ل����وات����ي خ���ط���ف���ن يف ����ش���ي���ب���وك يف 
ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل م��ق��اب��ل االف����راج عن 
بع�س ان�شار هذه اجلماعة املعتقلني 
وخل�س  ال��ن��ي��ج��ريي��ة  ال�����ش��ج��ون  يف 
القول  اىل  الت�شادية  ال����وزارة  ب��ي��ان 
االف������راج هذه  ع��م��ل��ي��ات  و���ش��ائ��ل  ان 
�شيتم التوافق ب�شانها بني الطرفني 
والو�شاطة الت�شادية ، من دون مزيد 

من التو�شيحات.
امل��ف��او���ش��ات واف���ق الطرفان  وخ���الل 
على مبداأ ت�شوية خالفهما باحلوار 
والقيام ببع�س االعمال كبادرة ح�شن 

نية من كال اجلانبني .
وبح�شب الوزارة، فان االفراج اخريا 
وكامريونيني  �شينيني  ره��ائ��ن  ع��ن 
واع������الن ال���ط���رف���ني وق���ف���ا الط���الق 
ايلول-�شبتمرب  و17   16 يف  ال��ن��ار 
ي�����ش��ك��الن جت�����ش��ي��دا لهذه  امل���ا����ش���ي 
االلتزامات وكان مت االفراج يف نهاية 
رهينة   27 ع���ن  امل��ا���ش��ي  اال����ش���ب���وع 
ايار- �شينيا وكامريونيا خطفوا يف 
�شمال  اق�شى  مايو ومتوز-يوليو يف 
الكامريون اثناء هجمات ن�شبت اىل 

بوكو حرام .
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/06/29 املودعة حتت رقم 213708  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم موؤ�ش�شة دبي اك�شبو 2020
وعنوانه �س. ب. 125000 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية ، اأقرا�س ت�شجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية  ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�شجيل النقد ، اآالت 

حا�شبة ،  معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواقعة بالفئة 9

و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمات و اأرقام DUBAI EXPO 2020 باللغة االإجنليزية.
dubai اال�شرتاطات عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/09/16 املودعة حتت رقم 217959  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم جي اآر �شوة تريدنغ ليمتد
وعنوانه �س.ب. 27552 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�شطة الريا�شية والثقافية ، تنظيم املعار�س وعرو�س االأزياء ،  حجز املقاعد 
للعرو�س امل�شرحية ، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو الرتفيه( ، معلومات عن الرتفيه ، تنظيم العرو�س حتديداً 
التلفزيون  عرو�س  واإنتاج  اخللفية(  امل�شرح  �شتائر  )اأي  م�شرحية  م�شاهد   ، الت�شوق  مبراكز  يحيط  ما  يف  االأزي��اء  عرو�س 
والراديو وت�شجيالت اأ�شرطة الفيديو وال�شوت ، تقدمي خدمات قاعات الت�شلية ، حدائق املالهي ، الت�شلية ، عرو�س االأفالم 
لغايات  امل�شتخدمة  عدا  ما  ت�شميم  خدمات   ، واالجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املو�شيقية  احلفالت  واإقامة  تنظيم   ، ال�شينمائية 
الدعاية واالإعالن ، عر�س متثيليات حية ، توفري ت�شهيالت ُدور ال�شينما ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية 
،  تنظيم حفالت )ترفيه( ، معلومات عن االإ�شتجمام ، توفري ت�شهيالت الت�شلية والرتفيه ، توفري الت�شهيالت الريا�شية ، 
توفري ت�شهيالت اال�شتجمام ، خدمات تدبري التذاكر )ترفيه( ، خدمات النوادي ال�شحية ، عرو�س الفرق املو�شيقية ، مراكز 
يتعلق  وامل�شورة فيما  املعلومات واال�شت�شارات  ، توفري خدمات  املطبوعة  وامل��واد  الكتب واملجالت والدوريات  ن�شر   ، االألعاب 

بجميع اخلدمات املذكورة اآنفاً.
الواقعة بالفئة 41

املاريه  حتتهم  االإجنليزية  باللغة    AL MARYAH CENTRALكلمات عن  عبارة  العالمة  العالمة  و�شف 
�شنرتال باللغة العربية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/08/26 املودعة حتت رقم 216578  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم �شينت – جوبني بريفورمان�س بال�شتيك�س ت�شينوك�س ا�س ايه

وعنوانه اأفنيو دو بارك 18 بي ، 4650 ، ت�شينوك�س ، بلجيكا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

برامج   ، النوافذ  اأغ�شية  تركيب  جمال  يف  االأغ�شية  واختيار  الطاقة  حتليل  يف  م�شتخدمة  كمبيوتر  برامج 
كمبيوتر توفر و�شول اأ�شا�شه الويب للتطبيقات واخلدمات من خالل نظام ت�شغيل الويب اأو واجهة البوابة 

يف جمال تركيب اأغ�شية النوافذ.
الواقعة بالفئة 9

و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمتي �شوالر جارد باللغة العربية.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ 2014/08/26 املودعة حتت رقم 216581  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم �شينت – جوبني بريفورمان�س بال�شتيك�س ت�شينوك�س ا�س ايه
وعنوانه اأفنيو دو بارك 18 بي ، 4650 ، ت�شينوك�س ، بلجيكا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات الرتكيب والتجميع ، تركيب وجتهيز و�شيانة واإ�شالح وجتديد االأعمال اخل�شبية والتزجيج يف �شكل 
زجاج للمباين واملرايا ، خدمات ال�شيانة ، اإزالة البقع ، املعلومات وامل�شورة فيما يتعلق بهذه اخلدمات ، عزل 
املباين ، تنظيف املباين ، غ�شيل ال�شيارات ، تاأجري اآالت التنظيف ، تنظيف املركبات ، تركيب اأغ�شية النوافذ ، 
تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة الكمبيوتر ، تركيب و�شيانة واإ�شالح اآالت ومعدات املكاتب ، �شيانة واإ�شالح 
املركبات ذات املحركات ، خدمات اال�شت�شارات وامل�شورة فيما يتعلق بالعزل مبا يف ذلك العزيل احلراري والعزل 

ال�شوتي واملواد املتعلقة بها.
الواقعة بالفئة 37

و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمتي �شوالر جارد باللغة العربية.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/08/04 املودعة حتت رقم 215258  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم جلوبال م�شجنج منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه 3015 برج ال�شذا ، مدينة دبي لالإعالم ، �س.ب. 502014 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شن�اعية ، 
خدم�ات ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر ، املعايرة )القيا�س( ، حو�شبة ال�شحب ، برجمة الكمبيوتر 
، ت�شميم برامج كمبيوتر ، تاأجري برامج كمبيوتر ، تاأجري اأجهزة كمبيوتر ، ت�شميم اأنظمة كمبيوتر ، حتليل 
، ن�شخ برامج كمبيوتر  اأنظمة كمبيوتر ، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي( 
، ا�شت�شارات تقنية املعلومات ، توفري معلومات عن تقنية وبرجمة الكمبيوتر  اإلكرتونياً  ، تخزين البيانات 
عرب مواقع الويب ، حتميل برامج كمبيوتر ، �شيانة برامج كمبيوتر ،  مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر من 
 ،)SaaS( الربجميات كخدمة  ، املوقع  للبيانات خارج  االحتياطي  الن�شخ   ، ُبعد  اإليها عن  الو�شول  خالل 

حتديث برامج كمبيوتر.
الواقعة بالفئة 42

و�شف العالمة العالمة عبارة عن ر�شم مميز لفا�شلتني خمتلفتي االأحجام.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/08/04 املودعة حتت رقم 215255  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم جلوبال م�شجنج منطقة حرة – ذ.م.م

وعنوانه 3015 برج ال�شذا ، مدينة دبي لالإعالم ، �س.ب. 502014 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، برامج م�شجلة لت�شغيل الكمبيوتر ، برجميات 
لة ، برامج كمبيوتر م�شجلة ، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، تطبيقات برجميات  كمبيوتر م�شجًّ
اأجهزة   ، اأجهزة كمبيوتر   ، اأجهزة ذاك��رات كمبيوتر   ، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر   ، الكمبيوتر قابلة للتنزيل 

معاجلة البيانات ، اأجهزة ات�شال داخلي ، اأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر.
الواقعة بالفئة 9

و�شف العالمة العالمة عبارة عن ر�شم مميز لفا�شلتني خمتلفتي االأحجام.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/09/16 املودعة حتت رقم 217951  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم جي اآر �شوة تريدنغ ليمتد
وعنوانه �س.ب. 27552 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
، مواد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئات  امل�شنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية 
، ومواد الفنانني ، فرا�شي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه 
الطباعة  ، حروف  اأخ��رى(  ال��واردة يف فئات  البال�شتيكية )غري  التغليف  ، مواد  االأجهزة(  والتدري�س )عدا 
واإعالنات كبرية وكرا�شات ومواد ترويجية ، جمالت  ن�شرات   ، ، مواد مطبوعة  )الرا�شمات(  الكلي�شيهات   ،
، كتالوجات )دليل م�شور( ، جمالت  ، كتيبات  التدريب والتوجيه  ، مواد  الفئة  وبطاقات تعريفية يف هذه 
ودوريات ، لوحات اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى ، اأكيا�س ت�شوق من الورق اأو البال�شتيك ، مطبوعات 

تخطيطية ، ر�شوم بيانية �شمن ما يحيط مبراكز الت�شوق.
الواقعة بالفئة 16

االإجنليزية  باللغة    AL MARYAH CENTRALكلمات عن  عبارة  العالمة  العالمة  و�شف 
حتتهم املاريه �شنرتال باللغة العربية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/08/26 املودعة حتت رقم 216579  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم �شينت – جوبني بريفورمان�س بال�شتيك�س ت�شينوك�س ا�س ايه
وعنوانه اأفنيو دو بارك 18 بي ، 4650 ، ت�شينوك�س ، بلجيكا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اآمنة واأغ�شية لل�شيارات واأغ�شية الر�شوم  باأ�شعة ال�شم�س واأغ�شية  اأغ�شية للتحكم  اأغ�شية نوافذ مبا يف ذلك 
واأغ�شية الزينة ، اأغ�شية مطلية للنوافذ وخا�شة اأغ�شية مقاومة لل�شم�س واحلرارة واأغ�شية عازلة واأغ�شية 
م�شادة للخد�س وطالءات يف �شكل اأغ�شية اأمنية ، اأغطية بال�شتيكية لي�شت للتغليف بل ال�شتخدامها كخلفية 

يف االألواح ال�شم�شية.
الواقعة بالفئة 17

و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمتي �شوالر جارد باللغة العربية.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ 2014/09/16 املودعة حتت رقم 217948  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم دار التمويل �س.م.ع.
وعنوانه �س.ب. 7878 ، اأبو ظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
الدعاية  موؤ�ش�شات  تقدمها  التي  اخلدمات  وكذلك  التجارية  او  ال�شناعية  للم�شاريع  التجارية  الوظائف  اأو  االأعمال  �شوؤون  اإدارة  يف  امل�شاعدة 
واالإعالن حتديداً التعهد باالت�شال باجلمهور اأو الت�شريحات اأو االإعالنات بكل و�شائل الن�شر واملتعلقة بجميع اأنواع ال�شلع اأو اخلدمات ، خدمات 
جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ، 
وميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل حمالت البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو من خالل كاتالوجات الطلب الربيدي اأو من خالل 
، تفعيل  ، توجيه االأعمال  اإدارة االأعمال   ، و�شائل االإع��الم االلكرتونية على �شبيل املثال من خالل مواقع الويب ، خدمات الدعاية واالإع��الن 
الن�شاط املكتبي ، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�شراء ، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي ، حتديث مواد الدعاية واالإعالن ، ن�شر مواد الدعاية 
واالإعالن ، تاأجري امل�شاحات االإعالنية ، تقدمي املعلومات التجارية والن�شح للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة اإر�شاد امل�شتهلكني( ، عر�س ال�شلع على و�شائل 
االت�شال لغايات بيعها بالتجزئة ، خدمات مقارنة االأ�شعار ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، جتميع البيانات االإح�شائية ، تنظيم 
املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، عر�س ال�شلع ، االإعالن بالربيد املبا�شر ، توزيع العينات ، الت�شويق ، االإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات 
الكمبيوتر ، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�شائل االت�شال ، ترويج املبيعات لالآخرين ، عر�س ال�شلع وتنفيذ املعامالت التجارية من خالل 
اأو�شاط الكرتونية ، توزيع ال�شلع عرب االنرتنت ، توفري من�شة عرب ال�شبكة للقيام بدور الو�شيط بني �شركات متعددة اأو اأفراد متعددين ، القيام 

بدور الو�شيط لنقل املنتجات من البائعني للعمالء مبا�شرًة من خالل �شبكة اأ�شا�شها الويب.
الواقعة بالفئة 35

 VALUE كلمتي  بداخلها  ب�شريطة  خم��روم��ة  بطاقة  ل�شكل  مميز  ر���ش��م  ع��ن  ع��ب��ارة   VALUE HOUSE ع��الم��ة  العالمة  و���ش��ف 
االأبي�س. و  الذهبي  باللونني  والعالمة  لقنطرة  ر�شم  فوقهم  االإجنليزية  باللغة   HOUSE

اال�شرتاطات
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

)30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/09/18 املودعة حتت رقم 218125  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم ال�شيدة �شاجدة عطا اهلل خمي�س ابو الزيت.

وعنوانه 22 �شارع اال�شماعيلية ، عبدون ، عمان ، االأردن.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

مالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، اأحزمة )مالب�س( ، معاطف ، ف�شاتني ، اأثواب ، جاكيتات )مالب�س( ، 
مالب�س جاهزة ، اأو�شحة ، قم�شان ، تنانري ، بذالت.

الواقعة بالفئة 25
و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمتي The Duchess باللغة االإجنليزية داخل م�شتطيل.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/08/04 املودعة حتت رقم 215256  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم جلوبال م�شجنج منطقة حرة – ذ.م.م

وعنوانه 3015 برج ال�شذا ، مدينة دبي لالإعالم ، �س.ب. 502014 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

، تاأجري وقت للدعاية واالإع��الن يف  املكتبي  الن�شاط  ، تفعيل  ، توجيه االأعمال  اإدارة االأعمال   ، خدمات الدعاية واالإع��الن 
و�شائل االت�شال ، اإ�شت�شارات االأعمال املهنية ، خدمات اخلرباء يف كفاية االأعمال ، املعلومات واالأخبار عن االأعمال ، اأبحاث 
، االإدارة التجارية لرتخي�س ال�شلع واخلدمات اخلا�شة باآخرين ، توفري معلومات عن جهات االت�شال التجارية  االأعمال 
البيانات  جتميع   ، الكمبيوتر  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع   ، التجارية  الو�شاطة  خدمات   ، االعمال  ات�شال  وجهات 
 ، ، ن�شر مواد الدعاية واالإع��الن  ، البحث عن املعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين  امللفات املربجمة  اإدارة   ، االإح�شائية 
اإعداد تقارير احل�شابات ، حترير الفواتري ، خدمات الت�شميم لغايات الدعاية واالإعالن ، االإعالن والدعاية املبا�شرة على 
�شبكات الكمبيوتر ، الت�شويق ، اأبحاث الت�شويق ، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية ، عر�س ال�شلع على و�شائل االت�شال لغايات 
 ، الكمبيوتر  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  تنظيم   ، )لالآخرين(  االت�شاالت  خدمات  يف  اال�شرتاك  تنظيم   ، بالتجزئة  بيعها 
 ، الكمبيوتر  بيانات  البيانات يف قواعد  ، حتديث وحفظ  الدعاية واالإع��الن  ، حتديث مواد  الهاتف  الت�شويق عرب  خدمات 

كتابة ن�شو�س الدعاية واالإعالن.
الواقعة بالفئة 35

و�شف العالمة العالمة عبارة عن ر�شم مميز لفا�شلتني خمتلفتي االأحجام.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/09/16 املودعة حتت رقم 217956  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم جي اآر �شوة تريدنغ ليمتد

وعنوانه �س.ب. 27552 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اإن�شاء و�شيانة واإ�شالح املحالت ووح��دات منافذ   ، اأو التجميع  ، االإ�شالح ، خدمات الرتكيب  اإن�شاء املباين 
املوؤجرة  املباين  واإ���ش��الح  �شيانة   ، اللعب  ومناطق  وامل��الع��ب  وال��ط��رق  ال�شيارات  وم��واق��ف  بالتجزئة  البيع 
العقارات  تطوير  خدمات   ، بالتجزئة  البيع  منافذ  ووح��دات  واملحالت  املباين  تنظيف   ، املركبات  تنظيف   ،
وامل�شانع  والفنادق  واملوتيالت  الت�شوق  مراكز  باإن�شاء  يتعلق  فيما  الفئة  هذه  يف  امل�شورة  خدمات   ، )اإن�شاء( 

الوحدات املنزلية واملنازل ال�شكنية وغريها من املوؤ�ش�شات.
الواقعة بالفئة 37

االإجنليزية  باللغة    AL MARYAH CENTRALكلمات عن  عبارة  العالمة  العالمة  و�شف 
حتتهم املاريه �شنرتال باللغة العربية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/08/26 املودعة حتت رقم 216580  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم �شينت – جوبني بريفورمان�س بال�شتيك�س ت�شينوك�س ا�س ايه
وعنوانه اأفنيو دو بارك 18 بي ، 4650 ، ت�شينوك�س ، بلجيكا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
االإدارة التجارية لرتخي�س ال�شلع واخلدمات اخلا�شة باآخرين ، حتليل اأ�شعار التكلفة ، وكاالت االأنباء التجارية ، خدمات 
امل�شورة يف اإدارة االأعمال ، امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�شناعية ، خدمات التعاقد اخلارجي )م�شاعدة يف االأعمال( 
، توجيه  اإدارة االأعمال  ا�شت�شارات   ، اإدارة االأعمال  امل�شاعدة يف   ، اإدارة االأعمال   ، اإدارة �شوؤون املوظفني  اإ�شت�شارات   ، ، االإدارة 
االأعمال ، املعلومات واالأخبار والتحريات عن االأعمال ، العالقات العامة ، تفعيل الن�شاط املكتبي ، االإدارة التجارية لرتخي�س 
ال�شلع واخلدمات اخلا�شة باآخرين ، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�شراء ، خدمات ال�شراء لالآخرين )�شراء ال�شلع واخلدمات 
لالأعمال االأخرى( ، خدمات اإدارة اأنظمة قواعد البيانات واأنظمة املعلومات ، خدمات اإدارة قواعد البيانات املحو�شبة ، الن�شخ 
من االت�شاالت حتديداً جتميع وتاأليف وت�شجيل وا�شتغالل البيانات والر�شومات وكذلك ن�شرها الأغرا�س الدعاية واالإعالن 
، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات كمبيوتر ، جتميع البيانات االإح�شائية ، جتميع البيانات لالآخرين ، معاجلة البيانات 
املتعلقة بتحليل وتر�شيد خدمات تركيب اأغ�شية النوافذ ورعاية املتعاملني ، توفري حت�شيل البيانات ، اإدارة امللفات املربجمة 
، خدمات اال�شت�شارات وامل�شورة فيما يتعلق بخدمات اأغ�شية النوافذ ، توفري اخلدمات اآنفة الذكر عرب ال�شبكة من قاعدة 
بيانات كمبيوتر اأو عرب االنرتنت ، البحث عن كفاءة االأعمال ، خدمات حت�شري االإعالنات والتن�شيب ، وكاالت اال�شترياد 
والت�شدير ، ترويج املبيعات ، الدعاية واالإعالن ، اإنتاج اأغ�شية االإعالنات ، الدعاية واالإعالن ، االإعالن بالراديو ، االإعالن 
بالتلفزيون ، االإعالن عرب ال�شبكة على �شبكة كمبيوتر ، توزيع العينات ، اإ�شتن�شاخ الوثائق ، تنظيم املعار�س لغايات جتارية 

اأو اإعالنية ، امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�شناعية ، الدعاية واالإعالن اخلارجي.
الواقعة بالفئة 35

و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمتي �شوالر جارد باللغة العربية.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/09/16 املودعة حتت رقم 217953  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم جي اآر �شوة تريدنغ ليمتد
وعنوانه �س.ب. 27552 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
الأع�شاء  املقدمة  واالإع��الن  والدعاية  االإدارة  خدمات   ، املكتبي  الن�شاط  تفعيل   ، االأعمال  توجيه   ، االأعمال  اإدارة   ، واالإع��الن  الدعاية  خدمات 
جمموعة من جتار البيع بالتجزئة يف بيئة ت�شوق و/اأو الأ�شحاب ما يحيط مبراكز الت�شوق ، بحث االإدارة واالأعمال وحتليل البيانات ، خدمات 
امل�شاحات  تاأجري   ، اإعالنية  اأو  التجارية لغايات جتارية  املعار�س واملعار�س  ، تنظيم  االأعمال  االأعمال وا�شت�شارات تنظيم  اإدارة  تقدم من خالل 
االإعالن   ، العينات  توزيع   ، واخلدمات  ال�شلع  عن  لال�شرتداد  قابلة  هدايا  بطاقات  اإ�شدار   ، التحفيزية  الربامج  وت�شغيل  تنظيم   ، االإعالنية 
والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ، الدعاية واالإع��الن اخلارجي ، العالقات العامة ، الدعاية واالإع��الن يف االإعالم ، االإعالن بالراديو 
، تزيني واجهات املحالت التجارية ، ترويج املبيعات ، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون ، خدمات يقدمها م�شت�شاري االأعمال واالإدارة والتنظيم 
، خدمات االأعمال مبا يف ذلك خدمات اإدارة وتوجيه واملعلومات عن االأعمال ، اخلدمات الت�شويقية والرتويجية ، خدمات التقييم ومعلومات 
، خدمات  التحفيزية وبرامج الوالء  املبيعات والربامج الرتويجية  ، تنظيم وت�شغيل واالإ�شراف على  اال�شت�شارات واالإدارة واالأبحاث والتنظيم 
، ن�شر مواد الدعاية واالإع��الن ، حترير  ، االإع��الن بالربيد املبا�شر  تتعلق بتزويد املنافع فيما يتعلق بربامج الوالء التحفيزية ، عر�س ال�شلع 
الفواتري ، خدمات الت�شميم لغايات الدعاية واالإعالن ، اأبحاث الت�شويق ، درا�شات الت�شويق ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو االإ�شتفتاء 
، خدمات  الكفاالت  ، بحث  الدعاية   ، االأ�شعار  ، خدمات مقارنة  بالتجزئة  بيعها  لغايات  االت�شال  و�شائل  ال�شلع على  ، عر�س  االآراء  واإ�شتطالع 
الزبائن من  الغري، وذلك لتمكني عامة  ال�شلع ل�شالح  ت�شكيلة من  ، خدمات جتميع  واالإع��الن  الدعاية  ، حتديث مواد  الهاتف  الت�شويق عرب 
معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ، وميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل حمالت البيع بالتجزئة اأو منافذ 
البيع باجلملة اأو من خالل كاتالوجات الطلب الربيدي اأو من خالل و�شائل االإعالم االلكرتونية على �شبيل املثال من خالل مواقع الويب اأو 
برامج الت�شوق عرب التلفزيون اأو من خالل مواقع ويب للب�شائع العامة عرب االنرتنت اأو غريها من �شبكات االت�شاالت اأو �شبكات كمبيوتر عاملية 

للتزويد بهذه ال�شلع واخلدمات ، اإدارة وت�شغيل مراكز الت�شوق التجارية للبيع بالتجزئة. - الواقعة بالفئة 35
و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلماتAL MARYAH CENTRAL  باللغة االإجنليزية حتتهم املاريه �شنرتال باللغة العربية.

اال�شرتاطات
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

)30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/08/07 املودعة حتت رقم 215546  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم كورال انرتنا�ش�يونال )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه �س.ب. 66232 ، 107/106 ، برج املدينة ، اأبراج بحرية جمريا ، �شارع ال�شيخ زايد ، دبي ، االإمارات 
العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات الفنادق ، اأمكان االإقامة ، االإقامة املوؤقتة ، حجز اأمكان االإقامة املوؤقتة ، خدمات املقاهي ، كافترييات 
، خدمات خميمات العطالت ، توفري ت�شهيالت التخييم ، املطاعم املوؤقتة او املتنقلة )الكانتينات( ، متوين 
بالطعام وال�شراب ، اأماكن اإقامة ال�شياح ، احلجز يف الفنادق ، الفنادق ال�شغرية )املوتيالت( ، تاأجري الكرا�شي 
واملوائد وبيا�شات املوائد واالأواين الزجاجية ، تاأجري غرف االجتماعات ، خدمات املطاعم ، مطاعم اخلدمات 

الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
الواقعة بالفئة 43

و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمة CORAL  باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/08/04 املودعة حتت رقم 215257  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم جلوبال م�شجنج منطقة حرة – ذ.م.م

وعنوانه 3015 برج ال�شذا ، مدينة دبي لالإعالم ، �س.ب. 502014 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 ، العاملية  الكمبيوتر  �شبكات  اإىل  الو�شول  زمن  تاأجري   ، البيانات  قواعد  اإىل  الو�شول  توفري   ، االت�شاالت 
الر�شائل  نقل   ، احلا�شوبية  الطرفيات  عرب  االإت�شال   ، بالتلفونات  االإت�شال   ، اخللوي  بالتلفون  االإت�شال 
الر�شائل  اإر�شال  اأجهزة  تاأجري   ، االإت�شاالت  ، معلومات حول  االإلكرتوين  ، الربيد  الكمبيوتر  وال�شور عرب 
اأو و�شائل االإت�شال  اأو التلفون  اإر�شال الر�شائل ، تاأجري اأجهزة املودم ، خدمات النداء االآيل )عرب الراديو   ،
، تقدمي  ، تاأجري معدات االإت�شال  ، توفري قنوات ات�شال خلدمات الت�شوق عن بعد  االإلكرتونية االأخ��رى( 
االإت�شاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر ، خدمات توجيه وتو�شيل االإت�شاالت عن بعد ، خدمات 
خدمات   ، عاملية  كمبيوتر  ب�شبكات  امل�شتخدم  تو�شيل  اإمكانية  توفري   ، الرقمية  امللفات  اإر�شال   ، التلفونات 

الربيد ال�شوتي ، البث الال�شلكي.
الواقعة بالفئة 38

و�شف العالمة العالمة عبارة عن ر�شم مميز لفا�شلتني خمتلفتي االأحجام.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/09/16 املودعة حتت رقم 217958  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم جي اآر �شوة تريدنغ ليمتد
وعنوانه �س.ب. 27552 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
االت�شاالت ، خدمات االت�شاالت لغايات التجارة االلكرتونية ، نقل الر�شائل وال�شور عرب الكمبيوتر ، خدمات 

االت�شاالت بني جتار اجلملة وجتار البيع بالتجزئة والزبائن ومزودي خدمات النقل.
الواقعة بالفئة 38

االإجنليزية  باللغة    AL MARYAH CENTRALكلمات عن  عبارة  العالمة  العالمة  و�شف 
حتتهم املاريه �شنرتال باللغة العربية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/06/29 املودعة حتت رقم 213707  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم موؤ�ش�شة دبي اك�شبو 2020
وعنوانه �س. ب. 125000 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اأدوات   ، بي�شاء  اأ�شلحة   ، وامل��الع��ق(  وال�شكاكني  ��وك  )ال�����شُّ قطع  اأدوات   ، باليد(  )ُت���دار  ي��دوي��ة  واأدوات  ع��دد 

حالقة.
الواقعة بالفئة 8

و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمات و اأرقام DUBAI EXPO 2020 باللغة االإجنليزية.
dubai اال�شرتاطات عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ 2014/09/16 املودعة حتت رقم 217954  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم جي اآر �شوة تريدنغ ليمتد
وعنوانه �س.ب. 27552 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، اإدارة وتاأجري العقارات واملمتلكات 
وتاأجري املباين ملحالت البيع بالتجزئة ، خدمات يقدمها وكالء العقارات ، اإدارة العقارات ، تاأجري العقارات ، 
تاأجري وحدات منافذ البيع بالتجزئة ووحدات منافذ املُ�شنعني وم�شاحات لتوفري املطاعم ، ت�شهيالت حفظ 
الودائع حلفظ االأموال وغريها من االأغرا�س الثمينة ، الت�شهيالت امل�شرفية ، اخلدمات امل�شرفية ، خدمات 
بطاقات االئتمان وبطاقات الدين وخدمات ال�شرافة ، ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، 
اإدارة العمارات ، ا�شتثمار روؤو�س االأموال ، وكالء االإ�شكان ، اإ�شدار �شندات ذات قيمة ، متويل ال�شراء واالإيجار ، 
اال�شتثمار يف العقارات ، حت�شيل االإيجارات ، تاأجري املكاتب (عقارات) ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري ال�شقق ال�شكنية 
، تاأجري م�شاحات يف  اأو متويلها  اأو تقييمها  اإدارة العقارات من املباين كتاأجريها  ، تاأجري املباين ، خدمات 

مراكز الت�شوق.- الواقعة بالفئة 36
االإجنليزية  باللغة    AL MARYAH CENTRALكلمات عن  عبارة  العالمة  العالمة  و�شف 

حتتهم املاريه �شنرتال باللغة العربية.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ 2014/09/17 املودعة حتت رقم 218044  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم يوجيز ليمتد

وعنوانه بيالتو�شرتا�شي 22 ، 6052 هريجي�شويل )ان دبليو( ، �شوي�شرا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م�شروبات غري كحولية ، �شراب �شودا فّوار ، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه ، ليمونا�شة 
، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.

الواقعة بالفئة 32
و�شف العالمة العالمة عبارة عن كلمات  YOOTEA باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  اأكتوبر 2014 العدد 11234
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ثلث املقاتلني االأكراد يف عني العرب ن�شاء
•• عوا�صم-وكاالت:

الالتي  الن�شاء  ع��دد  اأن  اأم��ريك��ي��ة  ل�شحيفة  تقرير  اأظ��ه��ر 
)كوباين(  ال��ع��رب  ع��ني  داع�����س يف  تنظيم  قتال  ي�شاركن يف 
املقاتلني، وذلك  اأ�شبح ي�شكل ثلث  ب�شكل كبري حتى  ارتفع 
الأ���ش��ب��اب ك��ث��رية على راأ���ش��ه��ا ك�شر ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ش��ة على 
املراأة، ح�شب تعبري ال�شحيفة وقالت وول �شرتيت جورنال 
باأرا�شي  و�شفنه  عما  للدفاع  نه�شن  الكرديات  الن�شاء  اإن 
على  اأطلقت  ال��ت��ي  فاملقاتلة  وال��ع��راق.  �شوريا  يف  االأج����داد 
نف�شها االآن�شة كوباين التي ان�شمت اإىل وحدة ت�شم رجاال 
ون�شاء، قالت اإن ال�شغط الناجم عن احل�شار الذي يفر�شه 

تنظيم داع�س ك�شر احلواجز الثقافية بني الن�شاء والرجال. 
ال�شحيفة يف  ات�شال هاتفي مع  االآن�شة كوباين يف  وتابعت 
الواقع ال يوجد اأي اختالف بيننا ، واأ�شافت نحن نقوم مبا 
يقوم به الرجال اأما املقاتلة ديالر فقد ان�شمت اإىل وحدة 
ن�شائية بعد مقتل معلمة تدعى وار�شن يف ميدان املعركة، 
والدتها  رف�س  القتال ومتحدية  والدها يف  م�شتغلة غياب 
وتقول ديالر لقد قتلت من اأجلنا ومن اأجل حريتنا، ونحن 
ا�شم وار���ش��ن على  اإط��الق  اإىل  اإ���ش��ارة  ، يف  اأن نكرمها  نريد 
وحدتها القتالية. كما حتدثت ال�شحيفة عن نيغار ح�شني 
كرد�شتان  يف  تقتل  اأن  قبل  الثانوية  املرحلة  يف  كانت  التي 
تدافع  كانت  عندما  املا�شي  �شبتمرب-اأيلول  اأواخ��ر  العراق 

وكانت  ك��رك��وك.  مدينة  ق��رب  عراقية  نفطية  من�شاآت  عن 
م�شتلهمة  الكردية  الب�شمركة  قوات  اإىل  ان�شمت  قد  نيغار 
جت��رب��ة وال���ده���ا، رغ���م رف�����س وال��دت��ه��ا وق���د اأظ��ه��ر حديث 
امل�شاركة  واإ�شرارهن على  ال�شحيفة عزمهن  املقاتالت مع 
رغم ما يواجهنه من �شعوبات وم�شاعر حزينة على فقدان 
على  ال�����ش��وء  ال�شحيفة  و�شلطت  ال��ق��ت��ال.  يف  زم��ي��الت��ه��ن 
ما  وه��و  جممله،  يف  ذك���وري  جمتمع  ال��ك��ردي  املجتمع  اأن 
املراأة  على  املفرو�شة  القيود  لك�شر  ال�شعي  اإىل  الن�شاء  دفع 
احلياة  قيد  على  بقيت  ما  اإذا  اإنها  تقول  كوباين  فاالآن�شة 
اأن  اأجل عني العرب )كوباين( فاإنها تعلم  يف معركتها من 

خربتها امليدانية �شتغري حياتها كلها .

•• الفجر – خرية ال�صيباين:
يف الوقت الذي توا�شل فيه داع�س 
التقى  ال����ع����راق،  اأرا�����ش����ي  ال���ت���ه���ام 
التحالف الدويل �شدها بالكامل يف 
وا�شنطن ملناق�شة جهود التحالف يف 
حملته احلالية �شد تنظيم داع�س ، 
االأمريكي.  الرئي�س  تعبري  ح�شب 
ف��ف��ي م��واج��ه��ة ع����دو ���ش��ع��ب، كان 
مواجهة  التحالف  الأع�����ش��اء  ب��د  ال 
تثمني  وحم��اول��ة  �شعفهم،  ن��ق��اط 
اجلماعة  لتدمري  قّوتهم  عنا�شر 
اجل���ه���ادي���ة. ف��م��ا ه���ي ع���ي���وب هذا 

التحالف ونقاط قوته. 
ن�شري بداية، اإىل اأّن اجتماع اأع�شاء 
وا�شنطن،  يف  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
يف  للتفكري  اأكتوبر،   14 الثالثاء 
داع�س،  �شد  التحرك  اإ�شرتاتيجية 
ال يعني اأن جميع الدول امل�شاركة يف 
هذا التحالف تتقا�شم نف�س الهدف 
يف العراق، واإذا ما ا�شتثنينا تركيا، 
يف  التحالف  اأع�شاء  بقية  ي�شرتك 
تدمري  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال���ه���دف،  نف�س 
داع���������س، وم����ع ذل�����ك، ت�����ش��ب��ح هذه 
يتعلق  عندما  تعقيدا  اأكر  امل�شاألة 
والعمل.   التدخل  باأ�شاليب  االأم��ر 
الرئي�شية  ال���ق���وة  ن��ق��اط  ه���ي  ف��م��ا 
الو�شائل  ح��ي��ث  م���ن  ال��ت��ح��ال��ف  يف 
اال�شتخبارات،  ؟  يف جم��ال  امل��ادي��ة 
اأّن  ي��ق��ول اخل�����رباء ال��ع�����ش��ك��ري��ون، 
وهاّما  هائال  كّما  ميلك  التحالف 
خالل  ومن  اجلوية  املعلومات  من 
لديه  كما  اال�شطناعية،  االأق��م��ار 
ال�شريع ومن  التدّخل  القدرة على 
�شرباته  بف�شل  ب��ع��ي��دة  م�����ش��اف��ات 

اجلوية. 
والفاعلّية  ال��ك��ل��ف��ة  م����ي����زان  ويف 

بدون  الطائرات  تعترب  والنجاعة، 
اأنها  اإذ  ك��ب��رية،  راب��ح��ة  طيار ورق��ة 
ت�شمح بنوع من ا�شتمرارية املراقبة 
وال�����ش��رب��ات، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
االأخ��������رية حم��������دودة، وعلى  ه�����ذه 
تتمّتع  امل��ق��ات��ل��ة،  ال��ط��ائ��رات  عك�س 
الطائرات بدون طيار مبيزة البقاء 

يف ال�شماء ب�شفة اأطول.
اإىل  اأي�����ش��ا  امل��ق��ات��الت  ك��م��ا ت�شطر 
ال��ت��ح��ل��ي��ق ع��ل��ى ارت����ف����اع ي���ف���وق ما 
ار�س-جو  �شاروخ  يبلغه  اأن  ميكن 
اجلهاديون  ك���ان  اإذا  م��ا  ���ش��ورة  يف 
واإذا  ال�شواريخ،  هذه  مثل  ميلكون 
اأ���ش��اب االخ���ريون طائرة بدون  ما 
طيار، فاإن ذلك �شيكون اأقل �شررا 

وخطورة. 
ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ه��و اأي�����ش��ا قوة 
ه����ذا اجلانب  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة: وم����ن 
اإىل  �شدها،  اإجماعا  داع�س  تواجه 
بتنوع  ق���وي  ال��ت��ح��ال��ف  اأّن  ج��ان��ب 
كانت  �شواء  فيه،  امل�شاركة  البلدان 

بعجزه  التحالف  ُيّتهم  ما  وكثريا 
رغم  حقيقية،  قيادة  تكري�س  على 
طبيعي  وب�شكل  ت��ع��ود  ال��ق��ي��ادة  اأّن 
لالأمريكان، وقد مت تعيني اجلرنال 
األني قائدا لالئتالف رغم تقاعده 
تاأتي  احلقيقية،  ال�شعوبة  اآّن  اإاّل 
ميكن  ال������ذي  ال���زع���ام���ة  دور  م����ن 
فهذا  اأوب���ام���ا.  ب����اراك  يتحّمله  اأن 
االأخ������ري م�����ش��ك��ون ب�������ش���ورة ج���ورج 
ان  �شبق  حتالف  قائد  بو�س،  دبليو 
ب�شع  قبل  املنطقة  نف�س  يف  ق��ات��ل 
اأوباما  ب��اراك  انتخب  وقد  �شنوات، 
�شيا�شة  ع���ن  ال����رتاج����ع  اج����ل  م���ن 
بو�س، وي�شعب عليه اأن ي�شع نف�شه 
يف و�شع ميكن اأن يكون انعكا�شا ملا 

قام به �شلفه. 
رفة،  اأّما من الناحية الع�شكرية ال�شّ
فان التحالف يفتقر اإىل جنود على 
االأر�س رغم تفوقه اجلوي، ويدرك 
وامل����ع����ارك  احل�������روب  اأّن  اجل���م���ي���ع 
ُت��ك��ت�����ش��ب ع��ل��ى االأر�������س، واالأك������راد 

اأو  االأطل�شي  �شمال  حللف  تنتمي 
من خارجه. 

اإ�شافة اإىل اأّن داع�س ال تتمتع بدعم 
لطابعها  نظرا  املنطقة،  يف  �شعبي 
ال���دم���وي وامل��ت��ط��رف واالإره����اب����ي، 
ومل ي�شفع لها خطابها الراديكايل 
املعادي للغرب، الذي عادة ما يجد 

�شدى يف ال�شرق االأو�شط. 
اأّم���������ا ن����ق����اط ����ش���ع���ف ال���ت���ح���ال���ف، 
جميع  توحيد  �شعوبة  يف  فتتمثل 
ال��ق��وى، وجت����اوز اخ��ت��الف ال���روؤى 
االأمر  يتعلق  عندما  مكوناته  بني 
غرار  على  م�شرتك،  عدو  مبقاتلة 
القبول بع�شوية اإيران وم�شاركتها 
يف التحالف، اأو يف العالقة باالأكراد، 
اأّن  الرتكية  ال�شلطات  تعترب  حيث 
حزب العمال الكرد�شتاين الرتكي، 
ح��رك��ة اإره���اب���ي���ة، وي��ج��د االأت�����راك 
دور  دع��م  اأهمية  ق��ب��ول  يف  �شعوبة 
االأكراد يف املعركة، وهم من وجهة 

نظرهم الداخلّية اإرهابيون. 

كوباين،  يف  جت�شد  كما  مبفردهم، 
الهزمية  كافية الإحلاق  قوة  لي�شوا 

بداع�س.
اأي  ر�شميا  الغرب  ير�شل  مل  ولئن 
قوات برية، فانه بال �شك قد ن�شر 
الرجال  وه�������وؤالء  خ���ا����ش���ة.  ق�����وات 
رئي�شيتني،  مب��ه��م��ت��ني  ي��ت��ك��ّف��ل��ون 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  االأك�������راد  ت���دري���ب 
املعدات واالأ�شلحة التي �ُشّلمت لهم، 
ا�شتخباراتّية  مبهمات  ال��ق��ي��ام  ث��م 

للم�شاعدة يف ال�شربات اجلوية.
اإّن القوات اخلا�شة ميكنها التدخل 
اأه���داف  ل�����ش��رب  ل���الأك���راد  كمكّمل 
ذات اأولوية ق�شوى، وميكن تدمري 
هذه االأه��داف بوا�شطة دعم جوي 
يتم  اأن  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  ع��م��ل��ي��ات  اأو 
هناك  احلالة،  هذه  ويف  حتديدها، 

حاجة اأي�شا لقوات برية. 
اجتماع  ال��ت��ح��ال��ف يف  ت��ن��اول  ف��ه��ل 
ال��ق�����ش��ي��ة وح�شم  ه����ذه  وا���ش��ن��ط��ن 

املوقف ب�شاأنها..؟

يف مواجهة �ضرطان داع�س

نقاط القوة ومكامن ال�شعف يف التحالف الدويل..؟
 يفتقر التحالف اإىل جنود على الأر�س رغم تفوقه اجلوي يف حني اأّن احلروب ُتكت�ضب على الأر�س

احُلَدْيدة.. هدف احلوثيني لتاأمني ال�شالح عرب البحر

العبادي يقدم مر�ضحي الدفاع والداخلية للربملان

انتحاري يدخلون العراق خالل اأ�شبوع  1000

داع�س يعدم �شابًا يف حلب لت�شويره مقاره
•• بريوت-اأ ف ب:

الباب بريف حلب يف �شمال �شوريا، ثم  اأع��دم تنظيم داع�س قتال بالر�شا�س �شابا بتهمة ت�شوير مقاره يف مدينة 
اأع��دم مقاتلون من  اآخر يف حلب،  اي��ام، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان ويف مكان  قام ب�شلبه مدة ثالثة 
ف�شيل معار�س �شابني يقاتالن مع التنظيم املتطرف بعد ا�شرهما يف معركة بني الطرفني غرب مدينة عني العرب 

)كوباين بالكردية( التي ت�شهد منذ اكر من �شهر معارك �شارية.
وافاد املر�شد الذي يعتمد على �شبكة وا�شعة من املندوبني يف مناطق عدة من �شوريا، ان �شابا ملتحيا ووجهه مدمى 
كان معلقا على عار�شة معدنية، علقت معه الفتة كتب عليها بخط اليد: عبداهلل البو�شي، اجلرم: ت�شوير مقرات 
ان  املر�شد  واأو�شح  اي��ام  ال��ردة، قتل و�شلب ملدة ثالثة  500 لرية تركي لكل فيديو، احلكم:  داع�س مقابل مبلغ 
االعدام مت اخلمي�س على دوار املن�شية يف مدينة الباب. وغالبا ما يلجاأ التنظيم اىل هذا اال�شلوب يف القتل يف تنفيذ 
احكام ي�شدرها يف حق كل من يخالفه الراي او يخالف القوانني التي يفر�شها يف مناطق �شيطرته يف �شمال و�شرق 

�شوريا ويف �شمال وغرب العراق. كما يعتمد ا�شلوب قطع الراأ�س لتنفيذ احكام اخرى. 

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• جو�صوا كيتنغ:

�شحيفة  ك�شفت  اأك��ت��وب��ر،   14 ي���وم  ن�����ش��ر  م��ق��ال  يف 
املخابرات  لوكالة  تقرير  م�شمون  تاميز  نيويورك 
ب��اإع��داده من  ُكّلفت  �شريا،  ُي�شّنف  ي��زال  ال  املركزية، 
و   2012 ع��ام��ي  ب��ني  اأوب���ام���ا  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ق��ب��ل 
ما  معرفة  ح��ول  ج��اري��ا  النقا�س  ك��ان  ح��ني   2013
للمتمردين  االأم��ري��ك��ي  ال��دع��م  زي���ادة  يجب  ك��ان  اإذا 
كبار  م��ن  ع���دد  وق���ال  ���ش��وري��ا  ل��الأ���ش��د يف  املناه�شني 
التقرير  اأّن  ت��امي��ز،  ن��ي��وي��ورك  ل�شحيفة  امل�شوؤولني 
لت�شليح  للوكالة  امل��ت��ع��ددة  امل��ح��اوالت  اأّن  اإىل  خُل�س 
ق����وات اأج��ن��ب��ي��ة ���ش��را ك����ان ل��ه��ا ت���اأث���ري ���ش��ع��ي��ف على 
كانت عدمية  بل  الطويل،  املدى  ال�شراع على  نتائج 
امليلي�شيات  تخو�س  عندما  للتقرير،  وفقا  الفعالّية، 
  . االأر���س  اأمريكي مبا�شر على  حربها من دون دعم 
وقد اأ�شار باراك اأوباما اإىل هذا التقرير يف مقابلة مع 
العملية،  بداية  منذ  املا�شي:  العام  نيويوركر  جملة 
مناذج  حتليل  املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  م��ن  طلبت 
للتمويل وت�شليح املتمردين �شارت على ما يرام، فلم 

يعروا على عدد كبري من االأمثلة. 
كانت اأف�شل جتربة عروا عليها، هي دعم املجاهدين 
الذين  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  ثمانينات  يف  اأفغان�شتان  يف 
اج����ربوا ال�����ش��وف��ي��ات ع��ل��ى ال��رح��ي��ل، ول��ك��ن م��ا حدث 
قابلة  اعتبارها جتربة  ال�شعب  ذلك يجعل من  بعد 

و�شاحلة للتكرار. 
قد  الوثيقة  ه��ذه  ع��ن  وم�شت�شاريه  الرئي�س  حديث 
ي��ك��ون ج���زء م��ن خ��ط��ة م��ع��رك��ة مل��واج��ه��ة االنتقادات 
ال�شابقة هيالري  التي عرّبت عنها وزيرة اخلارجية 
)الذي  بانيتا  ليون  ال�شابق  ال��دف��اع  ووزي��ر  كلينتون 
�شغل اأي�شا من�شب مدير �شابق لوكالة اال�شتخبارات 
اأّن الو�شع  اآخرين، الذين يرون  املركزية( ، من بني 
اإذا  ال�شيطرة  نطاق  خ��ارج  لي�شبح  ك��ان  ما  �شوريا  يف 
م��ا ق��دم��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة امل��زي��د م��ن امل�شاعدة 
الذي  االأم���ر  مبكر،  وق��ت  يف  املعتدلني  للمتمردين 

يتعار�س ويتناق�س مع ما جاء يف التقرير. 
مع  تتطابق  املركزية  املخابرات  وكالة  تقديرات  اإّن 
كتب  فقد  املو�شوع.  ه��ذا  ح��ول  االأكادميية  االأدب��ي��ات 
وا�شنطن،  ج��ورج  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ 

مارك لين�س يف مدّونة وا�شنطن بو�شت: 
عموما، الدعم اخلارجي للمتمردين يطيل احلروب 
وي�����ش��اع��ف ع���دد ال�����ش��ح��اي��ا، وي��ج��ع��ل ال�����ش��راع اأكر 

بّينه  كما  اال���ش��وا،  احل���ل..  على  وا�شتع�شاء  تعقيدا 
�شوريا  اأّن  مرييالند،  جامعة  من  كانينغهام  ديفيد 
التي  االأهلية  احل��رب  خ�شائ�س  معظم  على  تتوّفر 
اأقّل جناعة  الدعم اخلارجي للمتمردين فيها  يكون 
جامعة  من  اأي��دي��ن  اي�شوغول  اق��رتح  وق��د  وفعالية. 
بينغهامتون،  جامعة  من  ريغان  وباتريك  كولورادو 
اأن الدعم اخلارجي جلماعة متمردة ميكن اأن يكون 
فاعال عندما تكون جميع القوى االأجنبية الّداعمة 
هي على نف�س ال�شفحة، وتتعاون ب�شكل فعال وذلك 
بتوجيه املوارد نحو هدف م�شرتك، ولالأ�شف، مل تكن 

اأبدا احلرب االأهلية يف �شوريا من هذا النوع .
االأحيان  بع�س  امل��ت��ح��دة يف  ال���والي���ات  ���ش��اع��دت  ل��ق��د 
املتمردين املناه�شني لل�شيوعية اأثناء احلرب الباردة 
)كان خليج اخلنازير مثاال بارزا(، ولكن البلد �شاعف 
جهوده مع عقيدة ريغان يف ثمانينات القرن املا�شي، 
التي تت�شمن ردا على الدعم ال�شوفياتي للحكومات 
ال��ي�����ش��اري��ة يف ال���ع���امل ال���ن���ام���ي م���ن خ����الل متويل 
وباالإ�شافة  لل�شيوعية،  املناه�شة  املتمردة  اجلماعات 
املركزية  امل��خ��اب��رات  ه��ّرب��ت وك��ال��ة  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  اإىل 
اآخرين مناه�شني  اإىل متمردين  االأ�شلحة واالأموال 

لل�شيوعية يف نيكاراغوا واأفغان�شتان. 
اأن يقول  ل��ل��م��رء  ال���ب���اردة، مي��ك��ن  ���ش��ي��اق احل����رب  يف 
فقد   - راب��ح��ة  ك��ان��ت  االإ�شرتاتيجية  تلك  اأن  دائ��م��ا، 
ان���ه���ار االحت�����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي، ب��ع��د ك���ل ����ش���يء، ولكن 
غام�شة،  ال��ن��ت��ائ��ج  ك��ان��ت  احلقيقية،  ال�����ش��راع��ات  يف 
اأن تكون  واحلروب اأطول واأكر دموية، وكان ميكن 
 27 ا�شتمرت  االأنغولية  االأهلية  )احل��رب  ذلك  غري 

�شنة(.
رمب���ا ق����ادت درا����ش���ة ال���ت���اري���خ، ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س اإىل 
ك��ان على  اإذا  م��ا  اأن يختار  ك��ان عليه  ال���رتّدد عندما 
مبا�شرة  م�شاعدة  تقدمي  املركزية  املخابرات  وكالة 
للمتمردين ال�شوريني، يف املقابل كانت الوكالة، طرفا 
فاعلة،  اأخ��رى  اأط���راف  م�شاعدات  و�شول  تي�شري  يف 
كانت اأقل متييزا يف حتديد املتلقني لتلك امل�شاعدات، 
املتحدة عندما يفكر  الواليات  مما كانت تكون عليه 
هذا  م��ن  امل�����ش��ت��ف��ادة  ال���درو����س  يف  امل�شتقبل  م���وؤرخ���و 
التاريخية  ال��ن��م��اذج  اأّن  ي�شتنتجون  رمب��ا  االل���ت���زام، 
القيام  بتفادي  االأمريكية  املتحدة  للواليات  �شمحت 
باأخطاء جديدة غري اأّنها رمبا دفعتها الرتكاب اأخرى 

جديدة.
ترجمة خرية ال�صيباين

تاريخّيًا ت�شليح املتمردين فكرة �شّيئة

جو�شوا كيتنغ كاتب متخ�ش�س يف ال�شوؤون الدولية وامل�شرف على املدونة االإلكرتونية العاملية

التحالف الدويل يف مواجهة داع�س 
ق�وي بتن�وع البلدان امل�ش�اركة في�ه

ال تتقا�شم جميع الدول امل�شاركة يف 
هذا التحالف نف�س الهدف يف العراق

حتليل اإخباري

الب�شمركة وحدها ال تكفي ال�شربات اجلوية ت�شنع الفارق

الو�شول ال�شرتاتيجية موحدة
 هدف اجتماع وا�شنطن االخري

النائب  ال�شابق  ال��ربمل��ان  رئي�س  ب��رز 
لتويل  قوياً  مناف�شاً  احل�شني  حاجم 
العبادي  وي����واج����ه  ال����دف����اع  ح��ق��ي��ب��ة 
�شغطا �شيعيا من اأجل ت�شليم حقيبة 
اإيران  تفر�شه  مر�شح  اإىل  الداخلية 
ا�شتمرار  ب���ه���دف  امل���ن�������ش���ب،  ل���ت���ويل 
االأمنية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ل��ى  ���ش��ط��وت��ه��ا 
العراقية. ويرجح مراقبون اأن مابات 
يعرف ب� �شراع االإرادات بني الواليات 
امل��ت��ح��دة م��ن ج��ه��ة واإي�����ران م��ن جهة 
ثانية، اليهدد حكومة العبادي فقط، 
بن�شف  التهديد  اإىل  ذل��ك  يتعدى  بل 
العملية ال�شيا�شية يف العراق برمتها. 
عراقية،  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ج���ه���ات  وه������ددت 
اأبرزها من داخل حزب العبادي حزب 
ال��ث��ق��ة م���ن رئي�س  ب�����ش��ح��ب  ال���دع���وة 
ودوليا  اأم��ري��ك��ي��ا  امل���دع���وم  احل��ك��وم��ة 
العراقي،  لل�شاأن  متابعني  وبح�شب 
جهود  الإف���������ش����ال  ال���ت���ح���رك���ات  ف�������اإن 
العبادي يف اإجناز ت�شكيلته احلكومية، 
احلكومي  ب���رن���اجم���ه  يف  وال�������ش���روع 
يقودها  ب��االإ���ش��الح��ي  ي��ع��رف  ال����ذي 
�شده �شلفه يف رئا�شة احلكومة نوري 
بدر،  كتلة  زع��ي��م  ع��ن  امل��ال��ك��ي، ف�شال 
املقرب من احلر�س الثوري االإيراين، 

هادي العامري.

•• �صنعاء-وكاالت:

اأن القتال ال�شاري الذي خا�شه احلوثيون  يرى مراقبون 
البحر  على  ال�شاحلية  احل��دي��دة  حمافظة  اإىل  للو�شول 
ال�شيطرة  يف  تتمثل  بحتة  ع�شكرية  الأ�شباب  ج��اء  االأح��م��ر 
على املنافذ البحرية حتى تتمكن من تاأمني ال�شالح الذي 
كانت حت�شل عليه عرب عمليات التهريب وتواترت االأنباء، 
يف االيام القليلة املا�شية، عن �شيطرة جماعة احلوثي على 
عدة مناطق ا�شرتاتيجية مبحافظة احُلَدْيدة، غربي اليمن، 
كامتداد ل�شيطرتها على العا�شمة �شنعاء. ويرى مراقبون 
اإ���ش��ق��اط ���ش��ن��ع��اء م��ن ق��ب��ل احل��وث��ي��ني وج��ن��وح الدولة  اأن 
مقاومتهم  عدم  اإىل  املختلفة  والدينية  ال�شيا�شية  والقوى 
فيها، هو ما جعل طريق احلوثيني معبًدا للذهاب اإىل اأي 
ال��ت��ي مل تواجههم يف �شنعاء  ف��االأط��راف  ي��ري��دون،  م��ك��ان 
اآخ��ر. وه��ذا ما حدث حني ظهر  اأي مكان  لن تواجههم يف 
امل�شلحون احلوثيون يف احُل��َدْي��دة، فبدا االأم��ر وك��اأن هناك 
لذلك،  ووف��ق��ا  معهم  امل��واج��ه��ة  ب��ع��دم  اأت���ت  عليا  توجيهات 
تكرر �شيناريو �شنعاء يف احلديدة، فاجلماعة التي اأ�شقطت 
نف�شها  عن  تعلن  اأن  دون  الع�شكرية  قب�شتها  يف  العا�شمة 

ك��ب��دي��ل ع��ن م��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ة، فعلت 
االأم��ر ذاته يف احُلَدْيدة، وهي تعلن عن 
خالل  م��ن  املحافظة  يف  امل�شلح  نفوذها 
نقاط التفتي�س والدوريات التي تقيمها 
عا�شمة  احلديدة،  وو�شط  مداخل  على 
املحافظة التي حتمل نف�س اال�شم، واإىل 
كامليناء  احل��ي��وي��ة  من�شاآتها  اأه���م  ج���وار 

واملطار.
الهدف  �شكلت  ال��ت��ي  احل��دي��دة  وتتمتع 
الثاين للحوثيني بعد العا�شمة، مبوقع 
البحر  ا�شرتاتيجي هام فهي تطل على 
املنفذ االأه��م لليمن،  ال��ذي يعد  االأحمر 
ال�شمايل على االأقل، على البحر وت�شكل 
)احُلَدْيدة(  الغربية  الع�شكرية  املنطقة 
ك�����ان يعرف  ف���ي���م���ا  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة 
باملنطقة ال�شمالية الغربية بقيادة اللواء 

علي حم�شن االأحمر قبل تق�شيمها اإىل منطقتني �شمالية 
باخلام�شة،  االآن  ت��ع��رف  وغ��رب��ي��ة  بال�شاد�شة،  االآن  ت��ع��رف 
وبعد �شيطرة احلوثيني على املنطقة ال�شمالية وهي �شعدة 
احُلَدْيدة  االأخ��رى  املنطقة  على  �شيطرتهم  وعمران جاءت 
اأم����را منطقيا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة. وك����ان ي��وج��د يف 
لها  كان  التي  ال�شغرية  املع�شكرات  بع�س  الغربية  املنطقة 
)الكمب(  كمع�شكر  االأح��م��ر  حم�شن  علي  ب��ال��ل��واء  ع��الق��ة 
مبديرية باجل 50 كيلو اإىل ال�شرق من مدينة احُلَدْيدة، 
االأوىل  للفرقة  م��وؤخ��رة  وميثل  لل�شالح  خمزنا  ك��ان  ال��ذي 
�شيطرة احلوثيني على  تقارير عن  واف��ادت  املنحلة.  مدرع 
خمازن االأ�شلحة تلك، بعدما اأحلوا م�شلحيهم مكان اجلنود 

الذين كانوا مكلفني بحرا�شتها بحجة حمايتها.
اللواء  بلبا�س مدين من  اأي�شا عن جنود  االأنباء  وحتدثت 
العا�شر مبديرية باجل وهو من قوات احلر�س اجلمهوري 
علي  ال�شابق  الرئي�س  جنل  اأحمد  يقودها  كان  التي  �شابقا 
ال��ل��واء هو  امل��خ��زن. وه��ذا  �شاركوا يف نهب  ع��ب��داهلل �شالح، 
اأقوى املع�شكرات املتواجدة يف املنطقة واحلديث عن والئه 
الذي ال يزال للرئي�س ال�شابق هو اأي�شا يف�شر جانبا من مد 

احلوثيني لنفوذهم امل�شلح اإىل حمافظة احُلَدْيدة.

من�شب  عن  بالتخلي  العامري  اإقناع 
املعلومات،  واأف����ادت  ال��داخ��ل��ي��ة.  وزي���ر 
اأن االجتماع ف�شل يف التو�شل التفاق 
ب�شبب  الداخلية  على مر�شح حلقيبة 
توليها  ع��ل��ى  ب����در  م��ن��ظ��م��ة  ا�����ش����رار 
وق����ال ال��ن��ائ��ب ع��ن ك��ت��ل��ة ب���در ، رزاق 
توافق  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  اإن  حم��ي��ب�����س، 
ل�شغل  امل��ن��ظ��م��ة  م���ن  �شخ�شية  ع��ل��ى 
املن�شب، لي�شت دقيقة، م�شرياً اإىل اأن 
البدريني مل ير�شحوا اأي �شخ�س اآخر 
غري العامري، م�شيفا ان ما تناقلته 
اإع����الم ع��راق��ي��ة ع��ن تر�شيح  و���ش��ائ��ل 
�شحيح.  غ��ري  الغبان  حممد  النائب 
حيدر  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
ال����ربمل����ان، مبنحه  ال���ع���ب���ادي، ط���ال���ب 
مهلة 24 �شاعة تنتهي اليوم من اأجل 
تقدمي مر�شحيه اإىل الوزارات االأمنية 
وتناقلت تقارير خا�شة معلومات عن 
قائمة  اجللبي  اأح��م��د  النائب  ت�شّدر 
املر�شحني حلقيبة الداخلية، يف وقت 

اأخ��������رى، قالت  م��ن��ظ��م��ة. م����ن ج���ه���ة 
م�����ش��ادر ع��راق��ي��ة، اإن رئ��ي�����س ال����وزراء 
العراقي حيدر العبادي عقد اجتماعا 
بدر هادي  رباعيا، �شم زعيم منظمة 
ال����ع����ام����ري، ووزي�������ر ال���ب���ل���دي���ات عبد 
التعليم  ووزي����ر  االأن�����ش��اري،  ال��ك��رمي 
العايل ح�شني ال�شهر�شتاين، من اأجل 

معلومات  التقرير  وت�شمن  ال��دي��ن. 
عرب  املقاتلني  الآالف  داع�س  نقل  عن 
احلدود امل�شرتكة بني العراق و�شورية، 
�شيارات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ك��ب��رية  ب��ح��رّي��ة 
جتهيزهم  دون  وم��ن  ال��دف��ع،  رباعية 
غري  ع�شكرية  معدات  اأو  اأ�شلحة  ب��اأي 
ال�شخ�شية اخلفيفة. وجاء  اأ�شلحتهم 
املقاتلني  م��وج��ات  اأن:  ال��ت��ق��ري��ر،  يف 
دخلت ب�شكل كبري ومنظم، على �شكل 
توافد  وا�شتمر  ال�شيارات،  من  قوافل 
قوافل امل�شلحني املتطرفني الأيام عدة، 
ومن غري املمكن اأن طائرات التحالف، 
مل  العراقية،  ب��االأج��واء  تتحكم  التي 
التحركات  تلك  تر�شد  اأو  تالحظها 
اأن:  عرب احل��دود . واأو���ش��ح التقرير، 
متركزوا  اجل���دد  املقاتلني  م��ن  ج���زءاً 
يف املدن، التي ي�شيطر عليها التنظيم، 
االآخرين  املقاتلني  غالبية  توزع  فيما 
ق��وات اجلي�س  التما�س مع  على مدن 
���ش��ك��ل جمموعات  ع��ل��ى  وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

•• بغداد-وكاالت:

اأن  اأفادت تقارير ا�شتخبارية عراقية، 
اآالف مقاتل من تنظيم   3 اأك��ر من 
داع�������س دخ���ل���وا ال����ع����راق، ع���ن طريق 
االأنبار  خ��ا���ش��ة يف حم��اف��ظ��ة  مم���رات 
ال�شمالية  ربيعة  مناطق  وم��ن  غ��رب��ا 
امل�شادر،  وبح�شب  للمو�شل  التابعة 
العراقي،  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  ج��ه��از  ف����اإن 
ح��ذر احل��ك��وم��ة م��ن خ��ط��ورة الو�شع 
اأر�شله  البالد، عرب تقرير  الراهن يف 
الواردة  املعلومات  تاأكيد  ومت  اإل��ي��ه��ا، 
ف���ي���ه م����ن م�������ش���ادر خم��ت��ل��ف��ة واأ�����ش����ار 
التقرير االأمني العراقي اإىل اأن نحو 
دخلوا  داع�������س  م���ن  ع��ن�����ش��ر   3000
املا�شي  ال��ع��راق، خ��الل االأ���ش��ب��وع  اإىل 
ال�شورية،  احل���دود  ط��ري��ق  ف��ق��ط،ع��ن 
بينهم 1000 انتحاري من جن�شيات 
مل�شوؤول  ووف���ق���ا  واأج���ن���ب���ي���ة.  ع��رب��ي��ة 
فاإن  امل�شتوى،  رفيع  عراقي  ع�شكري 
داع�س ا�شتفاد ب�شكل كبري من الهدنة 
التي عقدها مع ف�شائل �شورّية عّدة، 
مع  التما�س  مناطق  لتعزيز  ليتفرغ 
احل�شد  وم�����ش��ل��ح��ي  اجل���ي�������س  ق������وات 
ال�شعبي يف العراق، واملتمركزين على 
اأط����راف حم��اف��ظ��ات االأن���ب���ار و�شالح 
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ن�شاطه  القوى  الألعاب  االم���ارات  احت��اد  د�شن 
لهذا العام ببطولة الدولة الفردية املفتوحة 
نادي  احت�شنها  وال��ت��ي  ال�شاحية  الخ���رتاق 
احلمرية و�شارك فيها 210 العبني ميثلون 
ان��دي��ة ال���دول���ة. و���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة مناف�شة 
ق��وي��ة ب��ني االن���دي���ة وت���وج الع���ب ال��ع��ني على 
وقطع  ال��رج��ال  لفئة  بطال  الوح�شي  خليفة 
م�����ش��اف��ة ال�����ش��ب��اق 8 ك���م يف زم���ن ق����دره 22 
املركز  معه  واقت�شم  ثانية  و46.72  دقيقة 

االول زميله بدر حارب �شاملني بنف�س الزمن 
علي  را�شد  مبارك  االهلي  الع��ب  تالهما  ثم 
املركز  يف  عبيد  حممد  عبيد  ال��ع��ني  والع���ب 
يف  ثانية  و51.59  27دقيقة  بزمن  الثاين 
االهلي  الع��ب  الثالث  املركز  يف  ت�شاوى  حني 
عبد العزيز يعقوب ال�شركال والعب االمارات 
و57.70  دقيقة   27 وبزمن  اخلليج  بخيت 
وم�شافته  ال�شباب  فئة  �شعيد  وعلى   . ثانية 
5 كم جاء العب دبا احل�شن ال�شعايل ح�شن 

جا�شم يف ال�شدارة ليتوج بطال حمققا زمنا 
يف  ت��اله  ثانية  و56.55  دقيقة   17 ق���دره 
بزمن  �شعيد  علي  حمد  زميله  الثاين  املركز 
العني  ثانية ثم العب  دقيقة و57.55   17
دقيقة   18 بزمن  ثالثا  علي  حممد  حمدان 
و54.48 ثانية تالهم العب احلمرية جابر 

خمي�س خليفة ثالث مكرر . 
النا�شئني فقد فاز باملركز االول  اأما م�شابقة 
الع��ب الفجرية زاي��د حممد ح��ارب وت��اله يف 

املركز الثاين العب البطائح عبد اهلل عوي�شة 
اأحمد  �شهاب  ال��ف��ج��رية  ثالثا الع��ب  ج��اء  ث��م 
�شعيد . وعلى �شعيد النا�شئات وم�شافتها 4 كم 
فازت مرية غلوم العبة نادي الو�شل باملركز 
االول تلتها العبة نادي �شيدات ال�شارقة علياء 
فوؤاد ثم زميلتها هاجر الزرعوين . وفاز العب 
االه���ل���ي ع��ل��ي ح�����ش��ن دروي�������س ب��امل��رك��ز االول 
ثانيا  وج��اء  كم   2 وم�شفتها  اال�شبال  فئة  يف 
العب الن�شر فار�س �شالح القا�شم ثم العب 

عو�س  �شعد  واأ���ش��اد   . ال�شام�شي  زاي��د  العني 
بتعاون  القوى  األعاب  اأمني عام احتاد  املهري 
االندية وا�شتعدادها للمو�شم اجلديد منوها 
اىل التعاون الكبري الذي ابداه نادي احلمرية 
االحتاد  ن�����ش��اط  ل��ب��اك��ورة  ا�شت�شافته  خ���الل 
نادي  الأ���ش��رة  ال�شكر  ووج��ه  اجلديد  للمو�شم 
القوى درعا  األعاب  واأه��دى احتاد   . احلمرية 
تذكارية اىل نادي احلمرية ت�شلمه اأحمد علي 
�شعيد الكتبي رئي�س اللجنة الريا�شية ع�شو 

ال�شام�شي  �شلطان  اأهدى  االدارة كما  جمل�س 
النادي  درع  لنادي احلمرية  التنفيذي  املدير 
التذكاري اىل احتاد األعاب القوى . و�شارك يف 
املهري  عو�س  �شعد  من  كل  الفائزين  تتويج 
ام��ني ع��ام احت���اد األ��ع��اب ال��ق��وى واأح��م��د علي 
�شعيد الكتبي رئي�س اللجنة الريا�شية ع�شو 
املدير  ال�شام�شي  �شلطان  و  االدارة  جمل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي احل��م��ري��ة وح��م��ي��د عبيد 

�شلطان غدير م�شوؤول االلعاب الفردية .

احتاد االإمارات الألعاب القوى يد�شن ن�شاطه لهذا العام ببطولة الدولة الفردية الخرتاق ال�شاحية

اختتم وفد جلنة الرتويج جلائزة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
خاللها  اأج��رى  البحرين  مملكة  اإىل  زيارته  الريا�شية  للمراأة 
و�شروط  وف��روع��ه��ا  ب��اجل��ائ��زة  للتعريف  ل��ق��اءات وحم��ا���ش��رات 
للن�شخة  ال��زم��ن��ى  واجل����دول  ور�شالتها  وه��دف��ه��ا  لها  ال��رت���ش��ح 
عام  من�شق  املهريي  خولة  من  كال  الوفد  و�شم  منها.  الثانية 
اجل���ائ���زة ون����دى ال�����ش��ي��ب��اين وم����رمي ال��رف��اع��ي ع�����ش��وت��ي جلنة 
قبل  من  ر�شميا  ا�شتقباال  ال��زي��ارة  برنامج  وت�شمن   . الرتويج 
مملكة  مب��ط��ار  مرحبا  ق��اع��ة  يف  االأوليمبية  اللجنة  م�����ش��وؤويل 
البحرين الدويل وزيارات لعدد من م�شوؤويل ال�شباب والريا�شة 
اللجنة  اأع��م��ال  يف  امل�شتجدات  اآخ��ر  على  الطالعهم  اململكة  يف 
و  واملوؤ�ش�شات  االأف��راد  وفئات  الرت�شح  و�شروط  للجائزة  العليا 
املوقع االإليكرتوين اخلا�س بها ومراحل التقييم واالإعالن عن 
الفائزين مع الرد علي كافة الت�شاوؤالت من كافة املهتمني. ويف 
امللكي للفرو�شية بهدف  اإىل االحتاد  اليوم الثاين توجه الوفد 
يجب  ال��ت��ي  وال�����ش��روط  التقييم  اآل��ي��ات  على  م�شوؤوليه  اط���الع 
توافرها يف كل املر�شحني حل�شد اجلوائز .كما زار الوفد رئي�س 
املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة حيث جرى مت عر�س كل ما 
امل�شائية  الفرتة  وخ��الل  اجلائزة.  من  الثانية  الن�شخة  يخ�س 
اآل خليفة لقاء تعريفيا ح�شره عدد من  نظمت ال�شيخة حياة 
يف  الن�شائية  الريا�شية  باحلركة  واملعنيني  الريا�شة  م�شوؤويل 
البحرين بفندق الريجين�شي يف املنامة فيما �شهد اليوم الثالث 
بكبار  وااللتقاء  البحرين  جامعة  بزيارة  الوفد  قيام  واالأخ��ري 
اجلامعة  وطلبة  الريا�شية  الرتبية  كلية  وعميدة  م�شوؤوليها 
باجلائزة  تعريفي  ملتقى  ع��ق��د  ومت  امل��ح��ا���ش��ري��ن  واالأ���ش��ات��ذة 
حياة  ال�شيخة  توجهت  و  باجلامعة.  الكربى  القاعات  باإحدى 
بنت عبد العزيز اآل خليفة ع�شو جمل�س اإدارة اللجنة االأوملبية 
البحرينية ع�شو جلنة حتكيم جائزة ال�شيخة فاطمة بنتمبارك 
اللجان  ب��احت��اد  امل���راأة  ريا�شة  جلنة  رئي�شة  الريا�شية  للمراأة 
بال�شكر  العرب  الريا�شيات  جميع  عن  نيابة  االأوملبيةالعربية 
االحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  والتقدير 
الن�شائي العام الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة .. اأم االإم��ارات.. على دعم 

�شموها ورعايتها املتوا�شلة للمراأة الريا�شية من خالل العديد 
اأ�شهمت وما زالت ت�شهم يف تعزيز دور املراأة  من املبادرات التي 
الريا�شية لرتتقي بها اإىل املكانة التي ت�شتحقها وذلك من واقع 
اإميان �شموها بقدرات املراأة العربية يف اعتالء من�شات التتويج 

وحتقيق االإجنازات على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
واأ�شادت ال�شيخة حياة بجائزة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة 
الريا�شية وفئاتها اخلا�شة باالأفراد واملوؤ�ش�شات و�شخ�شية العام 
ب�شقل  يتعلق  فيما  وحت��دي��دا  امل���راأة  ريا�شة  ف���روع  خمتلف  يف 
اأكادميية  وبتاأ�شي�س  احلكيمة  ال��روؤي��ة  تعك�س  والتي  النا�شئات 
دويل  موؤمتر  وتنظيم  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لريا�شة املراأة كل عامني يف اأبوظبي وتبني �شموها لفكرةتنظيم 
اأول بطولة خليجية ن�شائية لكرة الطاولة حتت مظلة اللجنة 
التنظيميةلكرة الطاولة بدول جمل�س التعاون اخلليجي والتي 
�شعادتها  عن  واأعربت   .2003 عام  اأبوظبي  مدينة  يف  اأقيمت 
الكبرية بالزيارة الناجحة التي قام بها وفد اجلائز اإىل بلدهم 
البحرينية  الريا�شية  االأ�شرة  البحرين لتعريف  الثاين مملكة 
االأوملبية  اللجنة  اأن  اإىل  م�شرية  ور�شالتها  اجل��ائ��زة  ب��اأه��داف 
املثالية  ال��ظ��روف  كافة  تهيئة  حري�شةعلى  كانت  البحرينية 
اأمام الوفد لكي يربز اأهميتها ويروج لهامبا يوؤدي اإىل حتقيق 
االأهداف والغايات املن�شودة من ورائها. واأكدت ال�شيخة حياة اأن 
جناح زيارة الوفد اجلائزة جتلى يف احل�شد الهائل من املدعوين 
تقدميهما  مت  ال��ل��ذي��ن  املنف�شلني  العر�شني  يف  واحل��ا���ش��ري��ن 
واإداريات  ومدربات  والعبات  م�شئولني  من  لالأ�شرةالريا�شية 
ب��ف��ن��دق ال��ري��ج��ن�����ش��ي واالآخ�����ر ال����ذي اأق��ي��م ب��ج��ام��ع��ة البحرين 
ب��ح�����ش��ور ع���دد ك��ب��ري م��ن االأك��ادمي��ي��ني وط��ل��ب��ةوط��ال��ب��ات كلية 
الرتبية الريا�شية والعالج الطبيعي الذين امتالأت بهم قاعة 
مركز ت�شهيالت البحرين ويف مقدمتهم الدكتورة هيا النعيمي 
نائب رئي�س جامعة البحرين والدكتورة منى االأن�شاري عميدة 
كلية الرتبية الريا�شيةوالعالج الطبيعي م�شرية اإي اأنها كانت 
�شعيدة للغاية بالتفاعل الكبري الذي لقيه وفد اجلائزة من قبل 
على  والريا�شيات  الريا�شيني  معظم  وحر�س  احلا�شرين  كل 
امل�شاركة يف اجلائزة واأثنت على العر�س الرائع الذي قدمه وفد 

اأن لقاء الوفد  اجلائزة وال��ذي نال ا�شتح�شان اجلميع. واأك��دت 
بالقيادات الريا�شية يف جمل�س اإدارة اللجنة االأوملبيةالبحرينية 
وه�����ش��ام ب��ن حم��م��د اجل����ودر رئ��ي�����س امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة لل�شباب 
والريا�شة �شاهم يف جناح الزيارة واأك�شبها زخما اإ�شافيا وذلك 
املبادرات  ه���ذه  مب��ث��ل  اململكة  يف  امل�شئولني  اه��ت��م��ام  واق���ع  م��ن 
املتميزة. ويف ختام حديثها اأعربت ال�شيخة حياة اآل خليفة عن 
اعتزازها الكبري ب�شرف ع�شويتها يف جلنة حتكيم اجلائزة التي 
حتمل ا�شم �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم االإمارات الغايل 
العربيات كن يحلمن  الريا�شيات  اأن  اإىل  على اجلميع م�شرية 
ريا�شية  اأكادميية  وتاأ�شي�س  النوع  هذا  من  جائزة  بتخ�شي�س 
ت�شهم يف اإعدادهن اإداريا وفنيا لالإرتقاء بالريا�شة الن�شائية يف 
الوطن العربي وها هو قد حتول اإىل حقيقة واقعة بف�شل دعم 
والتي  االإم���ارات  اأم  مبارك  بنت  فاطمة  �شموال�شيخة  واهتمام 
الدائمة  م��ب��ادرات��ه��ا  على  ال�شكرواالمتنان  بعظيم  لها  نتقدم 
لدعم وم�شاندة ريا�شة املراأة متطلعة باأن تكون نتائج اجلائزة 
بالريا�شة  ال��ن��ه��و���س  يف  �شموها  واأه�����داف  لتطلعات  م��واك��ب��ة 

الن�شائية بالوطن العربي.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اإدارة  ع�����ش��و جم��ل�����س  ال��ك��ع��ب��ي  ن����ورة  وت��ق��دم��ت 
اللجنة  اإىل  بال�شكر  والدعاية  الرتويج  جلنة  رئي�شة  للجائزة 
االأوليمبية البحرينية برئا�شة ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 
و اإىل ال�شيخة حياة بنت عبد العزيز اآل خليفة التي تعد ركيزة 
اأ�شا�شية يف جلان التحكيم العليا للجائزة منذ الن�شخة االأوىل 
وم�شوؤويل االحتاد امللكي للفرو�شية و�شباقات القدرة بالبحرين 
على  الريا�شية  ال��رتب��ي��ة  وكلية  البحرين  جامعة  وم�����ش��وؤويل 
واأ�شارت   . الرتويج  جلنة  وف��د  ا�شتقبال  ل��دي  البالغة  احلفاوة 
اأن الزيارة حققت كل اأهدافها يف الرتويج للحدث  الكعبي اإىل 
الكبري وتعريف كل اجلهات املعنية البحرينية باجلائزة وفئاتها 
التعريفية يف  اللقاءات  وذلك من خالل  لها  الرت�شح  و�شروط 
اأهم اجلهات الريا�شية والتعليمية وما لقيته الزيارة من �شدى 
كبري يف كافة و�شائل االعالم املقروء وامل�شموع واملرئي . وقالت 
حملة  حمطات  م��ن  الثانية  املحطة  ه��ي  البحرين  اأن  الكعبي 
االأردن  التي جنحت يف  الرتويج اخلارجية بعد املحطة االأوىل 

ال�شهر املا�شي واأن ا�شم اجلائزة نف�شه يعد اأكرب دعاية وترويج 
لها حيث اأن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك �شخ�شية عاملية 
�شموها  م��ب��ادرات  �شوء  على  اجلميع  وتقدير  ب��اح��رتام  حتظى 
عنا�شر  ك��ل  وت��وف��ري  �شاأنها  واإع���الء  امل���راأة  متكني  يف  امل�شتمرة 
الدعم للك�شف عن مواهبها وتفجري طاقاتها خلدمة املجتمع 
امل�شتويات  ع��ل��ى  ول��ك��ن  فح�شب  االإم�����ارات  م�شتوى  ع��ل��ى  لي�س 
�شموها  م���ب���ادرات  ان  وق��ال��ت  وال��ع��امل��ي��ة.  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية 
وجدت �شداها يف كل املوؤ�ش�شات الدولية ولذلك مل يكن غريبا 
على منح �شموها جائزة �شخ�شية العام من اللجنة االأوليمبية 
العامل  يف  ريا�شية  منظمة  اأرف���ع  وه��ي   2012 ع��ام  ال��دول��ي��ة 
ف�شال عن �شخ�شية العام للمراأة القيادية يف العامل العربي من 
الكعبي  ال�شرق االأو�شط للعام اجلاري. واأو�شحت  قبل فورب�س 
اأن الدعاية والرتويج للجائزة خارج حدود الوطن �شوف ي�شتمر 
يف املراحل القادمة من خالل الكثري من االآليات من بينها ن�شر 
اأخبار اجلائزة يف كافة و�شائل االإعالم يف كل الدول امل�شتهدفة 
التن�شيق مع  والقيام بزيارات ميدانية لتلك الدول ف�شال عن 
املهمة  املحافل  يف  للتواجد  االإماراتية  الديبلوما�شية  البعثات 
وال �شيما مع اقرتاب موعد اإغالق باب الرت�شح لنيل اجلائزة 
يف ن�شختها الثانية واأن جلنة الرتويج �شوف تعتمد اأي�شا على 
عدد  اأاأك��رب  خماطبة  يف  احلديثة  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
البلدان  خمتلف  يف  باجلائزة  املعنيات  وال�شيدات  الفتيات  من 
العربية. واأ�شافت الكعبي: لن يفوتنا اأن نوجه ال�شكر اإىل وفد 
الرتويج للجائزة يف البحرين الذي كان على قدر التحدي وبذل 
جهدا كبريا يف كل املحافل وامللتقيات وهو االأمر الذي انعك�س 
ون�شاط  ملتقيات  م��ع  االإع��الم��ي  ال��ت��ن��اول  كثافة  على  بو�شوح 
الوفد باملنامة.  واأكدت خولة املهريي من�شق عام اجلائزة التي 
قادت وفد الرتويج يف البحرين اأن الزيارة جنحت يف الو�شول 
مل�شت  واأن��ه��ا  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  يف  الريا�شيات  كل  اإىل 
وفاء كبريا من كل الريا�شيات يف خمتلف جماالت واأفرع العمل 
اأو من  اإعالمية  اأو  اإداري��ة  اأو  الن�شائي �شواء تدريبية  الريا�شي 
ذوات االحتياجات اخلا�شة اأو املهتمات بالبحث العلمي وكذلك 
من املوؤ�ش�شات املتمثلة يف االحتادات واالأندية واجلهات الراعية 

القيمة  م��ب��ادرت��ه��ا  ع��ل��ى  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ل�شمو 
بتخ�شي�س تلك اجلائزة التي تعد االأكرب واالأهم على امل�شتوى 
اأحمل  املهريي:  املتميزة. وقالت  الريا�شية  املراأة  العامل ملكافاأة 
البحرين  يف  وال�شيدات  الفتيات  كل  من  وتقدير  �شكر  ر�شالة 
ال��ذي حتظى  التقدير  بنف�شى حجم  ومل�شت  االإمارات”  اأم  ل” 
به �شموها لدى كل املهتمات باملجال الريا�شي وقد اأكدن جميعا 
اأن املراأة اخلليجية والعربية حمظوظة مببادرات  يف ر�شالتهن 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك. وتابعت : منذ وطاأت اأقدامنا 
كنا حمل اهتمام بالغ من ال�شيخة حياة اآل خليفة التي حر�شت 
تو�شيل  يف  وجن��ح��ن��ا  تقريبا  امللتقيات  ك��ل  يف  مرافقتنا  ع��ل��ى 
الريا�شية  واالحت��ادات  االأوليمبية  اللجنة  اإىل  اجلائزة  ر�شالة 
واجلامعات  االإع��الم  وو�شائل  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  واالأن��دي��ة 
نائبة  النعيمي  علي  بنت  هيا  الدكتورة  اأي�شا  بال�شكر  واأخ�س 
اخلريجني  و���ش��وؤون  املجتمع  خلدمة  البحرين  جامعة  رئي�س 
وال���دك���ت���ورة م��ن��ى ���ش��ال��ح االأن�������ش���اري ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة الرتبية 
التنفيذي  املدير  خلفان  وجهاد  الطبيعي  وال��ع��الج  الريا�شية 
لل�شوؤون الريا�شية يف اللجنة االأوليمبية و حممد لوري رئي�س 
االأمني  ح�شن  اأحمد  خالد  والدكتور  للملتقى  املنظمة  اللجنة 
وتوفيق  للفرو�شية  البحريني  امللكي  ل��الحت��اد  امل�شاعد  ال��ع��ام 
امل�شت�شار االإعالمي للجنة االأوليمبية والذين كانوا  ال�شاحلي 
املهريي:  واأ�شافت  اأكمل وج��ه.  اإمت��ام مهمتنا على  لنا يف  عونا 
قبل  من  كبريين  واإقباال  تفاعال  وجدنا  الزيارة  لتلك  نتيجة 
عدد كبري من الفتيات البحرينيات للتقدم مبلفاتهن يف الفئات 
فئات وهي  فئات اجلائزة خم�س  ويبلغ عدد  للجائزة.  املختلفة 
امل�شتوى  يف:  واملتمثلة  االأوىل  الن�شخة  يف  اعتمدت  التي  ذاتها 
الفردي: املراأة الريا�شية املتميزة واملراأة الريا�شية ذات االإعاقة 
الريا�شية  واالإداري�����ة  املتميزة  واالإع��الم��ي��ة  املتميزة  وامل��درب��ة 
املتميزة . اأما على م�شتوى املوؤ�ش�شات واالحتادات فهناك 4 فئات 
وامل�شاركات  املنتخبات  تطوير  وفئة  النا�شئات  تطوير  فئة  هي: 
املميز  العمل االإعالمي  الرعاية والت�شويق وفئة  الفاعلة وفئة 
لل�شخ�شية  الن�شائية ف�شال عن جائزة خم�ش�شة  الريا�شة  يف 

الريا�شية املحلية وال�شخ�شية الريا�شية العربية.

اأجرى خاللها لقاءات وحما�ضرات للتعريف باجلائزة وفروعها و�ضروط الرت�ضح لها وهدفها ور�ضالتها

وفد جلنة الرتويج جلائزة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة الريا�شية يختتم جولة ململكة البحرين

بعمل  ذهني لالرتقاء  ور�شة ع�شف  الريا�شي  اأبوظبي  نظم جمل�س 
اجلزيرة،   ، العني   ( اخلم�شة  اأبوظبي  اندية  يف  الكرة  اأكادمييات 

املتوا�شلة  م�شاعيه  �شمن  الظفرة(،وذلك   ، يا�س  بني   ، الوحدة 
لتحقيق التطور والتقدم باملنظومة الكروية. 

الأكر  وا�شتمرت  املجل�س  مبقر  عقدت  التي  الور�شة  ح�شر 
الريا�شة  ادارة  مدير  الها�شمي  ط��الل  �شاعات  خم�س  م��ن 
ع�شام  جانب  اىل  املجل�س،  يف  االدارة  عمل  وفريق  الفنية 
ع��ب��داهلل م�شرف ع��ام اأك��ادمي��ي��ة ن��ادي ال��ع��ني، ه��الل �شامل 
اإدارة  ع��ادل حبو�س مدير  الوحدة،  ن��ادي  اأكادميية  مدير 
قطاع النا�شئني بنادي بني يا�س، اأحمد عبد اهلل احلمادي 
ال�شي�شي  وائ��ل   ، الظفرة  بنادي  النا�شئني  قطاع  م�شرف 
م�����ش��رف اأك��ادمي��ي��ة ن���ادي اجل���زي���رة، ب��االإ���ش��اف��ة للكوادر 

الفنية واالدارية يف تلك االكادمييات .
واقيمت الور�شة بهدف اال�شتماع الحتياجات االكادمييات 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت���واج���ه م���راح���ل العمل 

لتطبيق  وال�شعي  املتطلبات  تلبية  على  والعمل  اليومي، 
اأف�شل املمار�شات التي من �شاأنها االرتقاء باأداء اأكادمييات 

االأندية اإ�شافة اإىل مناق�شة االقرتاحات واالفكار وخطط 
ال�شعيدين  االأداء على  �شاأنها رفع م�شتوى  التي من  العمل 

واأهداف  يتوافق  مبا  الكروية،  املنظومة  يف  والفني  االإداري 
يف  �شاملة  نه�شة  لتحقيق  الرامية  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 

خمتلف قطاعات ريا�شة ابوظبي.
يف البداية افتتح طالل الها�شمي الور�شة بالرتحيب بح�شور كافة 

ان  للور�شة، موؤكدا  ابوظبي  اندية  الكرة يف  وم��دراء قطاعات  م�شريف 
التفاعل وال��ت��ج��اوب م��ن االن��دي��ة يعك�س م��دى االل��ت��زام وال��ت��ع��اون يف دعم 
الفعاليات  ان  اىل  م�شريا  املقبلة،  للمرحلة  وب��راجم��ن��ا  خططنا  م�شرية 
املناف�شات  ن�شبة  رف��ع  اىل  تهدف  املجل�س  قبل  م��ن  املقرتحة  وال��ب��ط��والت 
وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��رتات ال��ت��ي ت��اأت��ي ب��ع��د ان��ت��ه��اء مناف�شات احت���اد الكرة 
الذي  االأم���ر  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  ال��ف��رتة  اىل  اإ���ش��اف��ة  الر�شمية، 
ي�شمن عدم انقطاع العبي االأكادمييات عن اجواء املناف�شات ومبا ي�شمن 

احلفاظ على م�شتويات الالعبني.
واكمل اأن املجل�س ما�ٍس يف ا�شرتاتيجيته الرامية اإىل تطوير قطاع الريا�شة 
اأبوظبي، ومن اأجل ذلك ي�شع اخلطط والربامج التي ت�شهم يف  اإم��ارة  يف 

حتقيق اأهدافه، م�شيفا مثل هذه اللقاءات والور�س �شت�شتمر خالل الفرتة 
املقبلة ومبعدل مرة واحدة كل �شهرين وباإجمايل 6 لقاءات �شنوية، مبقر 
جمل�س ابوظبي الريا�شي ، الفتاً اإىل اأن اأي مقرتح مير مبراحل تطور واأن 
اأي فكرة ت�شهد مراحل ن�شج وبالتايل من املوؤكد اأن هذه اللقاءات �شت�شهد 
تطوراً مع كل مرة تعقد و�شي�شارك اجلميع يف تطويرها ومن البديهي اأن 
ينعك�س ذلك على م�شتوى االأداء يف االكادمييات وذلك الهدف الذي نطمح 
له، داعيا اجلميع اإىل امل�شاركة االيجابية وطرح االأفكار واملقرتحات الفتاً 

اإن اللقاء خرج بنتائج ومكت�شبات مهمة.
و�شهدت الور�شة ا�شتعرا�س امل�شاركني من االأندية اأ�شاليب وخطط العمل 
االأكادمييات  لكافة  اجلماعية  اال�شتفادة  ل�شمان  اكادميية  كل  املعتمدة يف 

ونقل اخلربات فيما بينها، االأمر الذي من �شاأنه االرتقاء بعمل االكادمييات. 
من جانبه تقدم ع�شام عبداهلل م�شرف عام اأكادميية نادي العني، بال�شكر 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو 
اإيجابية  فاعلة  بيئة  توفري  بهدف  املجل�س  قبل  م��ن  املبذولة  واجل��ه��ود   ،
لقطاع الريا�شة على وجه العموم ولكرة القدم يف اإمارة اأبوظبي على وجه 
تنعك�س يف  ال��ذي يجعلها متر مبراحل تطور ملحوظه  االأم��ر  اخل�شو�س 

امليدان وعلى م�شتويات اأندية اأبوظبي اخلم�شة.
بن�شبة  متقاربة  كانت  و�شعت  التي  واملقرتحات  النظر  وجهات  واأ���ش��اف 
�شاأنه  الذي من  اللقاء  باأهمية مثل هذا  �شعر  اأن اجلميع  باملئة، كما   80
كما  اأبوظبي،  اأندية  اأكادمييات  بني  فيما  اخل��ربات  انتقال  على  امل�شاعدة 

يوحد مطالب االكادمييات ومقرتحتها.
اإدارة ال�شوؤون الفنية مبجل�س  وقال ان املقرتحات التي و�شعتها 
التي  امل��ح��ل��ي��ة  ب��امل�����ش��اب��ق��ات  ال��ري��ا���ش��ي وال��ت��ي تتعلق  اب��وظ��ب��ي 
نتاج  على  اإيجابي  انعكا�س  لها  �شيكون  اأبوظبي  اأندية  ت�شم 

اأكادمييات اأندية اأبوظبي.
ب����دوره اأك���د ه���الل ���ش��امل م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة ن���ادي الوحدة 
اأهمية مثل هذا اللقاء الذي ينعقد الأول مره وي�شم هذا 
وقال  اأبوظبي  اأن��دي��ة  يف  الكرة  اأك��ادمي��ي��ات  من  التمثيل 
امل�شابقات  يف  حقيقني  مبناف�شني  اجتمعنا  اليوم  نحن 
املختلفة غري ان اللقاء مت حتت مظلة جمل�س اأبوظبي 
توفري  على  دائ��م��ا  حتر�س  التي  املوؤ�ش�شة   ، الريا�شي 
اأف�شل املمار�شات كما تهتم بتوفري بيئة اأكر ا�شتدامة 
الفرق بالعبني على قدر  رفد  االكادمييات من  متكن 

عايل من املهارات.
وقال عادل حبو�س مدير اإدارة قطاع النا�شئني بنادي بني 
يا�س اللقاء مفيد والتنظيم والفكرة ال �شك مميزة، اإذ ان 
اجلميع تكلم واجلميع �شارك واجلميع ناق�س وامل�شاركني 
نحل،  خلية  �شكلوا  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  اإدارة  حتت 
امل��م��ار���ش��ات الفنية واالإداري����ة  اأف�����ش��ل  ال��و���ش��ول اإىل  ب��ه��دف 
وا�شاف : اللقاء كان ايجابي ال �شيما واأنه جمع �شقني هامني 
االإداري والفني والذين يكمل بع�شهما االآخر، ال ي�شتطيع اأي 

منهما العمل مبعزل عن االأخر.
بنادي  النا�شئني  ق��ط��اع  م�شرف  احل��م��ادي  اهلل  عبد  اأح��م��د  واأك���د 
خالله  ط��رح  ممتاز  اللقاء  وق���ال   اللقاء،  ه��ذا  اأهمية  على  الظفرة، 
كثري من املوا�شيع وا�شتعر�شت كثري من التجارب ، كما اأن اجلميع اقرتح 
واجلميع تكلم ب�شفافية عالية ، عززها حر�س اجلميع على اال�شتفادة من 

مثل هذه اللقاءات وتطبيقها على اأكادمييات اأندية ابوظبي اخلم�شة .
لتناقل  مثالية  اأنها  ذل��ك  الور�س  ه��ذه  مثل  ا�شتمرار  اإىل  احلمادي  ودع��ا 
اأندية ابوظبي وبدوره قال  اأكادمييات  العاملة يف  الكفاءات  اخلربات بني 
اتفاق  اأثمر عن  اللقاء  اأن  نادي اجلزيرة  اأكادميية  ال�شي�شي م�شرف  وائل 
ايجابي يتثمل يف البطوالت الودية ملنت�شبي اأكادمييات كرة القدم باأندية 
اإىل ان مثل هذه اللقاءات مهمة ت�شهم يف تطوير االأداء  اأبوظبي .. الفتاً 

على وجه العموم �شوءاً اإدارياً اأو فنياً، داعياً اجلميع اىل اال�شتفادة منها.

جمل������س اأبوظب����ي الري����ا�ش���ي ينظ����م ور�ش����ة ع�ش���ف ذهن���ي لالرتق���اء باأكادميي����ات الك��رة 
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ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  ماجد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شهد 
ال�شارقة  لبطولة  الثاين  اليوم  فعاليات  االول  ام�س  م�شاء  وال�شباق  للفرو�شية 
نتائج  واأ�شفرت  االإم���ارات.  دوري  �شمن  الثالثة  احللقة  احلواجز  لقفز  الثالثة 
يف  لوند  تينا  الفار�شة  ت�شدر  عن  البطولة  من  الثالث  ال�شوط  الثاين  اليوم 
جوادها  �شهوة  على  للفرو�شية  م��ن��درة  ن��ادي  م��ن  للبطولة  ال�شاد�س  ال�شوط 
الفر�شان  يتاأهل  بجولتني  ال�شوط  وه��ذا  ثانية   35.97 ق��دره  بزمن  كالفارا 
فيها  يتناف�س  وال��ت��ي  الثانية  للجولة  اأخ��ط��اء  دون  م��ن  اجل��ول��ة  اأن��ه��وا  ال��ذي��ن 
حتى  ارتفاعها  ي�شل  وبحواجز  اأخطاء  دون  من  االأ�شرع  الزمن  على  الفر�شان 
145 �شم. وحلت الفار�شة نادية عبد العزيز ترمي من نادي ال�شارقة للفرو�شية 
وال�شباق باملركز الثاين على �شهوة جوادها كاالو بزمن وقدره 36.25 ثانية 
ا�شطبالت  من  ديفيد  فردريك  الفار�س  ن�شيب  من  فكان  الثالث  املركز  اأم��ا   ..
االأ�شايل على �شهوة جواده �شاكو دي بزمن قدره 38.99 ثانية .. فيما حل يف 

املركز الرابع الفار�س حممد فادي زبيبي من نادي مندرة للفرو�شية على �شهوة 
40.09 ثانية وكان املركز اخلام�س من ن�شيب  جواده ليدي بلو بزمن قدره 
على  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  من  الهاجري  غ��امن  حممد  الفار�س 
اأخطاء  ثمانية  مع  ولكن  االأ�شرع  وبالزمن  كويداما�س  الهواجر  ج��واده  �شهوة 
حيث اأنهى اجلولة بزمن وقدره 35.69 ثانية . ويف ال�شوط الرابع وهو �شوط 
بجولتني يتاأهل الفر�شان الذين اأنهوا اجلولة من دون اأخطاء للجولة الثانية 
اأخطاء وبلغ ارتفاع  والتي يتناف�س فيها الفر�شان على الزمن االأ�شرع من دون 
�شلطان  حمد  الفار�س  ال�شوط  ه��ذا  ت�شدر  حيث  اأق�شى  كحد   130 احلواجز 
اليحيائي من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق على �شهوة جواده ليبا بزمن 
35.18 ثانية فيما حل ثانيا الفار�س خالد حممد الظاهري من نادي  قدره 
العني للفرو�شية والغولف بزمن قدره 37.77 ثانية اأما املركز الثالث فذهب 
للفار�س اأندري اأغنو من نادي جبل علي للفرو�شية على �شهوة جواده دا�شرتو 

فيما حل الفار�س علي عبد اهلل الكميتي من نادي عجمان للفرو�شية وال�شباق 
من  اخلام�س  امل��رك��ز  وك��ان  ثانية   42.46 ج���واده  �شهوة  على  ال��راب��ع  باملركز 
ن�شيب الفار�شة �شرين حور من مركز االإمارات للفرو�شية على �شهوة جوادها 
اأوتي .  اأما يف ق�شم اخليول �شغرية ال�شن فذهب املركز االأول للفار�س عبد اهلل 
حممد املري من مركز االإمارات للفرو�شية على �شهوة جواده كات�س مي بزمن 
نادي  ال�شويدي من  اأحمد  �شامل  الفار�س  ثانيا  فيما حل  ثانية   39.22 قدره 
قدره  بزمن  �شامورا  اأب��ورا���س  ج��واده  �شهوة  على  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة 
الفار�س حممد ح�شن من  ن�شيب  الثالث من  املركز  كان  فيما  ثانية   41.06
مركز االإمارات للفرو�شية على �شهوة جواده ديرتوت واف بزمن قدره 40.15 
للفار�شة  الرابع  املركز  ... وذهب  اأخطاء ال�شقاطه حاجز  اأربع  ثانية ولكن مع 
تينا لوند من نادي مندرة للفرو�شية على �شهوة جوادها داغونيتا وح�شد املركز 
اخلام�س الفار�س �شلطان حممد املرزوقي من نادي تراث االإمارات على �شهوة 

جواده داغنيتا ونال املركز ال�شاد�س الفار�س حمد علي الكربي من نادي ال�شارقة 
للفرو�شية وال�شباق على �شهوة جواده اأوكا�س . اأما يف ق�شم فر�شان اإم اإي دي - 
فر�شان الق�شم املتو�شط فقد ت�شدرت الفار�شة ميثا الهاجري من مركز االإمارات 
للفرو�شية على �شهوة جوادها راند�س بزمن قدره 43.82 ثانية ال�شوط بعد 
قطها اجلولتني من دون اأخطاء وهي الوحيدة يف ق�شمها التي اأنهت امل�شار من 
دون اأخطاء للجولتني فيما كان يف املركز الثاين الفار�س حممد �شايف الرميثي 
من نادي تراث االإم��ارات وذهب املركز الثالث للفار�س عبد اهلل حميد املهريي 
من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق وحل يف املركز اخلام�س الفار�س يا�شني 
زبيبي من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق . اأما ال�شوط اخلام�س فهو �شوط 
بجولتني يتاأهل الفر�شان الذين اأنهوا اجلولة من دون اأخطاء للجولة الثانية 
وبحواجز  اأخطاء  دون  من  االأ�شرع  الزمن  على  الفر�شان  فيها  يتناف�س  والتي 

ي�شل اإرتفاعها حتى 140 �شم . 
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ال�شاطئية  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  ي�شتهل 
ال��ت��ي ينظمها  ال��ق��ارات  ك��اأ���س  م�����ش��واره يف بطولة 
ال�شاطئية  ال��ك��رة  وجلنة  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
يفتتح  فيما  امل��غ��رب،  منتخب  مبواجهة  بالفيفا 
االمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  ال��ربازي��ل  منتخبا 
البطولة، ح�شبما جاء يف جدول املباريات ال�شادر 
ي�شت�شيفها  التي  للبطولة  املنظمة  اللجنة  م��ن 
ن���ادي دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة يف ال��ف��رتة من 

الرابع اىل الثامن من نوفمرب املقبل.
ويوؤدي منتخبنا الوطني الذي اوقعته القرعة يف 
االوىل،  املرحلة  يف  مباريات  ثالث  )اأ(  املجموعة 
امل��غ��رب يف اجل��ول��ة االوىل عند  ت��ب��داأ مب��واج��ه��ة 
ال�شواطئ  ابي�س  ربعا م�شاء، ويلتقي  اال  ال�شابعة 

حامل اللقب ايران يف اليوم الثاين للبطولة عند 
الدور  م��ب��اري��ات  يختتم  ان  قبل  م�����ش��اء،  الثامنة 
ربعا  اال  ال�شابعة  يف  ال��ربت��غ��ال  مب��واج��ه��ة  االول 

م�شاء ال�شاد�س من نوفمرب املقبل.
الرابعة  يف  تنطلق  التي  االفتتاح  م��ب��اراة  وجتمع 
املتحدة  وال����والي����ات  ال���ربازي���ل  منتخبا  وال���رب���ع 
مباراة  وتليها   ، )ب(  املجموعة  م��ن  االم��ري��ك��ي��ة 
االمارات  ثم  املجموعة  نف�س  واليابان من  رو�شيا 
ايران  يجمع  بلقاء  االأول  اليوم  ويختتم  واملغرب 

والربتغال.
حيث  اي��ام  لثالثة  االول  ال��دور  مباريات  ت�شتمر 

يلتقي . 
وجترى يف اليوم قبل االأخري اأربع مباريات، جتمع 

ثاين  م��ع  جمموعة  ك��ل  مت�شدر  منهما  اثنتنان 
النهائي ومباراة حتديد  لتحديد طريف  االخ��رى 
الثالث  يلتقي  فيما  وال���راب���ع،  ال��ث��ال��ث  امل��رك��زي��ن 
االخرى  املجموعة  من  الرابع  جمموعة  كل  من 
ليلعب الفائزان على املركزين اخلام�س وال�شاد�س 

واخلا�شران على املركزين ال�شابع والثامن.
وت��خ��ت��ت��م ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال����ق����ارات ل���ك���رة القدم 
مبباراة  املقبل  نوفمرب  من  الثامن  يف  ال�شاطئية 
النهائي  ن�شف  يف  الفائزان  جتمع  التي  النهائي 
من  امل��راك��ز  لتحديد  م��ب��اري��ات  ث���الث  وت�شبقها 
ال��ث��ال��ث اىل ال��ث��ام��ن مب���واج���ه���ات م��ب��ا���ش��رة بني 
الفرق ال�شتة املتبقية ح�شب نتائجها يف اليوم قبل 

االخري.

ادارة  مدير  البلو�شي  عمر  علي  اأك��د  جانبه  م��ن 
الريا�شي  دب����ي  مب��ج��ل�����س  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
كافة  اكتمال  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ورئي�س 
التن�شيق  اإىل  م�شرياً  النطالقتها،  اال�شتعدادات 
ال�شاطئية  ال��ك��رة  وجل��ن��ة  امل��ج��ل�����س  ب��ني  امل�شتمر 
ان حتقق  ال��ق��دم، متوقعاً  ال��دويل لكرة  ب��االحت��اد 
الن�شخة املقبلة جناحاً اأكرب من �شابقاتها ا�شتناداً 
على اخلربات الكبرية التي توفرت للمجل�س من 

تنظيم البطولة ل�شنوات متتالية.
واأبدى عمر حر�شه على توفري كل اأ�شباب النجاح 
لكرة  ال��ق��ارات  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  املقبلة  للن�شخة 
القدم ال�شاطئية، مبيناً ان اللجنة املنظمة �شتكون 
املقبلة  ال��ف��رتة  يف  متوا�شلة  اجتماعات  حالة  يف 

من اجل اجناز االعمال املتبقية، الفتاً اىل اكتمال 
امل�شاركة،  املنتخبات  وا�شت�شافة  اقامة  ترتيبات 
م�شيفاً ان دبي حتر�س دائماً على تقدمي اأحداث 
حققته  ما  مع  يتوافق  متميز  مب�شتوى  ريا�شية 
الفعاليات  ا�شت�شافة  جم��ال  يف  كبرية  قفزة  م��ن 
لندن  بعد  الثاين  للمركز  واحتاللها  الريا�شية 
االأح����داث  ا�شت�شافة  يف  امل���دن  اأف�����ش��ل  ق��ائ��م��ة  يف 

الريا�شية.
الدعوة  للبطولة  املنطمة  اللجنة  رئي�س  وق���دم 
امللعب،  داخ���ل  م��ن  امل��ب��اري��ات  ملتابعة  للجماهري 
قوياً  تناف�شاً  �شت�شهد  املقبلة  الن�شخة  ان  م��وؤك��داً 
املناف�شة  اإىل  جميعها  ت�شعى  التي  املنتخبات  بني 
على املراكز املتقدمة، متمنياً ان يحالف التوفيق 

من  اأف�شل  م��رك��زاً  ليحقق  البطولة  يف  منتخبنا 
بوقفة  ال�شابقة، مطالباً  الن�شخة  الذي حققه يف 
خالل  ال��الع��ب��ني  وت�شجيع  املنتخب  خلف  ق��وي��ة 
���ش��ع��ي��د حت�����ش��ريات منتخبنا  وع��ل��ى  امل���ب���اري���ات. 
غو�شتافو  اأو�شح  ال�شاطئية  القدم  لكرة  الوطني 
ه���رني���ك امل���دي���ر ال��ف��ن��ي الأب���ي�������س ال�������ش���واط���ئ ان 
ال��ت��ح��دي، م�شرياً  غ��م��ار  املنتخب ج��اه��ز خل��و���س 
اإىل االعداد اجليد للمنتخب الذي خا�س بطولة 
املغرب الودية وحقق املركز الثاين، واأعلن املدرب 
ا�شتمرار االعداد للو�شول بالالعبني اىل امل�شتوى 
البطولة  انطالقة  قبل  املطلوب  والفني  البدين 
واعداً ببذل اأق�شى اجلهد لتحقيق نتائج تر�شي 

التطلعات.

الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  كبري  بنجاح  اختتم 
اأبوظبي  ح���ك���وم���ة  ج����ن����اح  ����ش���م���ن  م�������ش���ارك���ت���ه 
جيتك�س  اأ����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  يف  االل���ك���رتون���ي���ة 
دبي  مبركز  عليها  ال�شتار  ا�شدل  التي  للتقنية 
التجاري، وذلك بت�شجيل العديد من املكت�شبات 
الرتويج لدوره  املثمرة على �شعيد  واملخرجات 
قطاع  لتنمية  ال��ط��احم��ة  ور���ش��ال��ت��ه  واه���داف���ه 
الريا�شة يف ابوظبي . كما حظي تطبيق خدمة 
املميز للريا�شي املحرتف والتي ت�شمح بتقدمي 
للريا�شيني  االل��ك��رتون��ي��ة  واخل���دم���ات  ال��دع��م 
عن طريق ) االندرويد ، االي فون ، االي باد( 
امل�شوؤولني  كافة  م��ن  كبريين  وا���ش��ادة  باأعجاب 
معتربين  العاملي،  املعر�س  زوار  من  واملتابعني 
التحول  نحو  وال��واع��دة  باملميزة  اخل��ط��وة  تلك 
الذكي يف القطاع الريا�شي على م�شتوى تقدمي 
الريا�شيني  يحتاجه  ما  كل  وتوفري  اخل��دم��ات 
عرب الربامج والتطبيقات االلكرتونية احلديثة 

. و�شهد جناح جمل�س ابوظبي الريا�شي يف من�شة 
حكومة اأبوظبي االلكرتونية زيارات مهمة من 
ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني والقيادات احلكومية ، 
اإذ اطلع معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ، و�شعادة 
اللواء الدكتور احمد نا�شر الري�شي مدير عام 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية  العمليات 
ابوظبي و�شعادة الدكتور مها بركات مدير عام 
�شيف  و�شعادة  و�شعادة  باأبوظبي  ال�شحة  هيئة 
بدر القبي�شي مدير عام هيئة ابوظبي لالإ�شكان 
عام  مدير  املن�شوري  الح��ج  ب��ن  را���ش��د  و�شعادة 
م��رك��ز اب��وظ��ب��ي ل��الأن��ظ��م��ة االل��ك��رتون��ي��ة، على 
واهدافه  امل��ح��رتف  ل��ل��ري��ا���ش��ي  امل��م��ي��ز  تطبيق 
.  من  ال��ت��ي يقدمها  وحم��ت��وي��ات��ه واخل���دم���ات 
جهته قدم احمد القبي�شي مدير ادارة الت�شويق 
�شكره  الريا�شي  ابوظبي  مبجل�س  واالت�����ش��ال 
ملركز اأبوظبي لالأنظمة االلكرتونية واملعلومات 

حكومة  من�شة  على  اال���ش��راف  يف  املميز  ودوره 
ابوظبي االلكرتونية يف ا�شبوع جيتك�س للتقنية 
و�شط م�شاركة 22 موؤ�ش�شة وهيئة حكومية من 
حر�س  ال��ذي  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  بينها 
ان  مبينا   ، املعر�س  يف  فعاال  دورا  ل��ه  يكون  ان 
امل�����ش��ارك��ة مب��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ات ي��ع��زز فر�س 
التكنولوجيا،  تطبيقات  اأح��دث  من  اال�شتفادة 
وتبادل اخلربات واالطالع على اأهم امل�شتجدات 
ال�شركات  اب����رز  ال��ت��وا���ش��ل م���ع  ق���ن���وات  وب��ح��ث 
الفتا  امل��ج��ال،  بهذا  املعنية  العاملية  واملوؤ�ش�شات 
اىل ان تطبيق خدمة املميز للريا�شي املحرتف 
ب��اإ���ش��ادة كبرية  ب��ه حظي  املجل�س  ���ش��ارك  ال���ذي 
ووا�شعة من خمتلف اجلهات وال��زوار من كبار 
ال�شخ�شيات والقيادات وعامة اجلمهور، معربا 
ع���ن ����ش���روره ب��ال��ن��ت��ائ��ج االي��ج��اب��ي��ة واال����ش���داء 
الوا�شعة التي حظيت بهما م�شاركة املجل�س يف 

ختام املعر�س.

اللجنة املنظمة لكاأ�س القارات ت�ضدر جدول املباريات

منتخبنا ي�شتهل م�شوار ال�شاطئية بلقاء املغرب.. والربازيل يواجه اأمريكا يف االفتتاح
البطولة تنطلق 4 نوفمرب املقبل وغو�ضتافو يوؤكد جاهزية اأبي�س ال�ضواطئ

اإعجاب كبري بتطبيق املميز للريا�ضي املحرتف 

ختام ناجح مل�شاركة جمل�س اأبوظبي الريا�شي يف 
اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 
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نفى املغرب ب�شدة ان يكون ان�شحب من تنظيم كاأ�س االمم االفريقية املقررة مطلع عام 2015 
وكان  االفريقية  القارة  يجتاح  ال��ذي  ايبوال  مر�س  ب�شبب  بتاأجليها  طالب  بانه  اع��رتف  لكنه 
�شباط-  8 اىل  الثاين-يناير  كانون   17 من  البطولة  ي�شت�شيف  ان  املقرر  من  ال��ذي  املغرب 

فرباير املقبل طالب االحتاد االفريقي بتاأجيل البطولة ب�شبب داء ايبوال الذي ح�شد 4500 
�شحية حتى االن.

و�شيجري االحتاد املغربي واالحتاد االفريقي حمادثات يف هذا ال�شاأن مطلع ال�شهر املقبل وقال 
بيان �شادر عن وزارة الريا�شة املغربية يعرب املغرب عن رغبته ال�شديدة با�شت�شافة الن�شخة 
املقبلة من كاأ�س االمم االفريقية. وا�شاف ننفي ب�شدة املزاعم التي ا�شارت اىل ان�شحاب املغرب 

من التنظيم.
وكانت وزارة ال�شباب والريا�شة املغربية طلبت اجلمعة املا�شي ر�شميا تاأجيل البطولة ب�شبب 

�شيدر�س طلب  انه  اىل  اال�شت�شافة، م�شريا  مواعيد  اكد  االفريقي  االحت��اد  لكن  ايبوال،  وب��اء 
املغرب يف 2 ت�شرين الثاين-نوفمرب املقبل يف اجلزائر.

بيد ان م�شوؤوال ريا�شيا يف احتاد جنوب افريقيا ك�شف ام�س اجلمعة بان االحتاد االأفريقي لكرة 
القدم طلب ر�شميا من بالده ومن غانا اذا كان با�شتطاعتهما تنظيم امم افريقيا 2015 يف 

حال ا�شرار املغرب على عدم ا�شت�شافتها ب�شبب فريو�س ايبوال.
وقال امل�شوؤول الذي ف�شل عدم الك�شف عن هويته ان االحتاد االفريقي قام بهذا الطلب عرب 

امينه العام )املغربي( ه�شام لعمراين يف ر�شالة وجهها اىل عدة دول.
وكان االحتاد االفريقي خاطب 7 احتادات وطنية طلبت ا�شت�شافة ن�شخة 2017 بعد �شحبها 
من ليبيا ال�شباب امنية ا�شافة اىل جنوب افريقيا، ملعرفة موقفها من ا�شت�شافة ن�شخة 2015 
يف حال اإ�شرار املغرب على تاأجيلها ب�شبب تخوفه من فريو�س اإيبوال القاتل والدول ال�شبع هي 

م�شر وال�شودان واجلزائر والغابون وغانا وكينيا وزميبابوي، وينتظر االحتاد االأفريقي خالل 
االأيام املقبلة موقف تلك الدول من ا�شت�شافة احلدث االأكرب على م�شتوى القارة ال�شمراء.

وقال امل�شوؤول اجلنوب افريقي ان لعمراين كتب يف ر�شالته يف حال عدول املغرب عن ا�شت�شافة 
)جنوب  احت��ادك��م  ك��ان  اذا  م��ا  معرفة  االفريقي  االحت���اد  يريد  امل��ح��ددة،  املواعيد  يف  امل�شابقة 

. افريقيا( يتطوع وميلك الو�شائل لتنظيم امم افريقيا 2015 
لعملية  التنفيذية  جلنته  �شتلجاأ  اجوبة،  عدة  او  جوابني  االفريقي  االحت��اد  تلقى  اذا  واو�شح 

�شحب القرعة من اجل اختيار الدولة املنظمة .
وكانت جنوب افريقيا نظمت ن�شخة عام 2013 بعد ان �شحب التنظيم من ليبيا ب�شبب الو�شع 
 1963 اع��وام  م��رات   3 البطولة  اي�شا ومن جانبها، نظمت غانا   1996 القائم فيها وع��ام 

و1978 و2008.

ا����ش���اد حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����ش��ي ع�����ش��و جمل�س 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الريا�شي  ظبي  اأب��و 
بطولة  حققته  ال��ذي  الكبري  بالنجاح  البولينج 
التي  للبولينج  اخلام�شة  املفتوحة  الدولية  دبي 
اختتمت موؤخرا يف دبي برعاية كرمية من �شمو 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ 
الريا�شي،  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
بدعم  للبولينج  االإم����ارات  احت���اد  نظمها  وال��ت��ي 

ال�شكر  ا�شتحق  الذي  الريا�شي  من جمل�س دبي 
والتقدير على م�شاندته للبطولة بجانب رعاية 
امل�شعود،  �شركات  وجمموعة  التجاري  دبي  بنك 
برئا�شة  املنظمة  اللجنة  م��ن  امل��ق��درة  واجل��ه��ود 
يف  �شاهم  ال��ذي  العمل  وفريق  لوتاه  را�شد  االأخ 
اخراج البطولة يف ثوب انيق والتي بلغت جمموع 
درهم  األ���ف   300 ع��ن  اأك���ر  النقدية  ج��وائ��زه��ا 
بجانب التذكارية والعينية. واأ�شاف لقد حققت 

بطولة دبي االأهداف املن�شودة والتي تاأتي �شمن 
العامل  بطولة  ال�شت�شافة  االم��ارات  ا�شتعدادات 
ب�شالة  )اأبوظبي–2014(  للبولينج  للرجال 
خليفة الدولية للبولينغ مبدينة زايد الريا�شية 
يف اأب���و ظ��ب��ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن ي���وم اخلمي�س 
برعاية  ال��ق��ادم  دي�شمرب   15 االث��ن��ني  وحتى   4
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  �شمو 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 

ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة واالإن�����ش��ان��ي��ة رئي�س جمل�س 
البالد  احتفاالت  مع  تزامنا  الريا�شي  اأبوظبي 
باليوم الوطني ال)43( والتي مت تثبيتها �شمن 
ال���دويل للبولينج م��ن خالل  روزم��ان��ة االحت���اد 
والتي  االل��ي��ك��رتون��ي��ة  بال�شبكة  االحت����اد  م��وق��ع 
تتيح للجميع التقدمي للم�شاركة وفقا للت�شنيف 

الدويل للمنتخبات وجنوم اللعبة.
واأ�����ش����اف حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����ش��ي ب����ان دول���ة 

ج��اه��زة ال�شت�شافة كافة  واب���داً  دائ��م��ا  االم����ارات 
االإقليمية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االح������داث 
الر�شيدة  القيادة  ورعاية  دعم  بف�شل  والدولية 
ال��ت��ي ���ش��خ��رت ك��اف��ه م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن��ج��اح لقطاع 
ال�شاحة  ع��ل��ي  انعك�س  مم��ا  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
النه�شة  على  ال��ب��ارز  االأث��ر  له  وك��ان  الريا�شية، 
والتنمية التي باتت تعا�شرها احتاداتنا واأنديتنا 
النتائج  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  وب���ال���ت���ايل   ، ال��ري��ا���ش��ي��ة 

ريا�شيو  ي�شجلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  واالجن�������ازات 
واال�شتحقاقات  املنا�شبات  خمتلف  يف  االم���ارات 
موؤكدا  القبي�شي  واختتم  ال��دول��ي��ة..  الر�شمية 
ج��اه��زي��ة م��ن��ت��خ��ب االم�������ارات ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج ال���ذي 
للدائن  ظبى  اأب��و  �شركة  برعاية  م�شاركته  تاأتي 
الرعاية  ع��ق��د  مب��وج��ب   ) ب���روج  البال�شتيكية) 
جهود  بجانب  �شنوات  ث��الث  مل��ده  ي�شتمر  ال��ذي 

اإدارة مدينة زايد الريا�شية.

 2016 بعد فرتة توقف طويلة ب�شبب املباريات الدولية يف ت�شفيات كاأ�س االأمم االأوروبية 
وكذلك كاأ�س االأمم االإفريقية 2015 يعود الدوري االإنكليزي لالنطالق من جديد ، حيث 

يوم  ب��اال���س  كر�شتال  ي��زور  عندما  �شدارته  على  املحافظة  اإىل  ت�شيل�شي  يتطلع 
ال�شبت ، بينما ياأمل مان�ش�شرت �شيتي حامل اللقب يف �شقطة اأخرى لت�شيل�شي 

حتى ي�شتطيع تقلي�س الفارق معه على �شدارة جدول الربميريليغ ويت�شدر 
ت�شيل�شي جدول امل�شابقة بر�شيد 19 نقطة وياأتي مان�ش�شرت �شيتي يف املركز 
الثاين بر�شيد 14 نقطة بعد �شبع مباريات لكل فريق وقبل انطالق فعاليات 

املرحلة الثامنة ومازال ت�شيل�شي هو الفريق الوحيد يف امل�شابقة الذي حافظ 
على �شجله خاليا من الهزائم يف امل�شابقة هذا املو�شم كما و�شع الفارق الذي 

يف�شله عن مان�ش�شرت �شيتي حامل اللقب اإىل خم�س نقاط قبل لقاء االأخري مع 
توتنهام الليلة يف افتتاح مباريات املرحلة الثامنة.

مع عودة امل�شابقة بعد توقف نحو اأ�شبوعني اأمام كل فريق من الفرق الكبرية التي 
يتحتم على الالعبني واجلهاز  �شوؤاال �شعباً  تناف�س عادة على لقب الربميريليغ 

الفني االإجابة عليه ، وذلك وفقا ل�شحيفة دايلي ميل الربيطانية ، التي ركزت على 
اأزمة كل فريق مع انطالق املرحلة الثامنة للم�شابقة:

ت�ضيل�ضي... هل ي�ضتمر دييغو كو�ضتا يف التهديف؟
الدويل االإ�شباين �شجل حتى االآن ت�شعة اأهداف يف �شبع مباريات، بفارق اأربعة اأهداف 
عن االأرجنتيني �شريجيو اأغويرو مهاجم مان�ش�شرت �شيتي ، و�شيدو بريينو ، وليوناردو 

اأولوا.
مورينيو يعتمد ب�شكل كبري على كو�شتا ، لكنه اأي�شا ال يرمي بكل اأوراقه مرة واحدة 
، فهناك �شي�شك فابريغا�س الذي �شجل اأربعة اأهداف و�شنع الكثري لكو�شتا نف�شه ، 

واإدين هازارد اأي�شا ي�شجل.

مان�ض�ضرت �ضيتي هل يحقق حامل اللقب املركز الثاين؟
�شيتي فريق جيد حاليا ، لكنه لي�س يف نف�س قوة ت�شيل�شي الذي مير باأف�شل حاالته 
، تخلف وراء  �شيتي عن لقبه  داف��ع فيها  اأخ��ر م��رة  ، يف  امل��درب اال�شتثنائي  بقيادة 
مان�ش�شرت يونايتد بقيادة ال�شري األيك�س فريغ�شون ، واالآن يحتلون الو�شافة خلف 

ت�شيل�شي الذي قدم اأداء ا�شتثنائياً بقيادة مدرب ا�شتثنائي اأي�شا.
ديفوار  لكنه عائد من مهمة �شعبة مع منتخب كوت  تاألقه  ا�شتعاد  توريه  يايا 
ترتيب  لكن   ، الليلة  توتنهام  مواجهة  عن  يغيب  ورمب��ا   ، اإفريقيا  ت�شفيات  يف 

املباريات رمبا يخدم �شيتي على املدى البعيد.

مان�ض�ضرت يونايتد هل ميكنه الفوز باللقب؟
رغم البداية املتعرة ، اإال اأن الكثريين ال يلحظون اأن يونايتد يحتل املركز الرابع 

حالياً ، ففي غياب القائد واين روين عن مباراة و�شت بروميت�س األبيون ، هناك روبن 
فان بري�شي وراداميل فالكاو جاهزان للتهديف ، وبالطبع اأغلى العب ين�شم اإىل ال�شياطني 

احلمر يف التاريخ )اأنخيل دي ماريا(.
الهولندي  م��ع  موا�شمه  اأول  يف  الهزيلة  البداية  بعد  ات��زان��ه  يونايتد  مان�ش�شرت  وا�شتعاد 

املخ�شرم لوي�س فان غال وحقق الفوز يف ثالث من اآخر اأربع مباريات بامل�شابقة ليتقدم اإىل 
املركز الرابع.

قبل  معنوياته  لرتتفع  األبيون  بروميت�س  وي�شت  م�شيفه  على  الفوز  اإىل  الفريق  ويحتاج 
مواجهة ت�شيل�شي ومان�ش�شرت �شيتي واأر�شنال ال�شهر املقبل.

اآر�ضنال.. هل لديه لعبني جاهزين؟
التي  للدرجة  لالإ�شابة  العبيه  من  الكثري  يتعر�س  مو�شم  كل  كعادته  اآر�شنال 
لديه  امل�شابني  ح�شر  على  قدرته  فينغر  اآر�شني  الفرن�شي  اأفقدت 
اأم��ام فينغر  ، فقبل ا�شت�شافة هال �شيتي على ملعب االإم��ارات 

داين ويلبيك فقط جاهز.
ويف ح����ال م�����ش��ارك��ة ال�����دويل االإن��ك��ل��ي��زي ال���ق���ادم من 
م��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د رمب����ا ن�����ش��ه��د ف������وزاً مهماً 
الثقة  ا�شتعادة  على  ي�شاعدهم  للمدفعجية 

املحلية قبل ا�شتعادة امل�شابني.

ليفربول.. هل لديه فر�ضة يف 
عدم اهتزاز �ضباكه؟

رجال برندان رودجرز حافظوا 
مباراة  يف  نظيفة  �شباكهم  على 
التي خا�شها  ال�شبع  واحدة من 
ال��ف��ري��ق يف ال��ربمي��ريل��ي��غ حتى 
توتنهام  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  وك��ان��ت  االآن 

بالفوز بثالثية نظيفة.
ب�شباك نظيفة  واأمام ليفربول فر�شة جديدة للخروج 
عندما يحل الفريق �شيفا على كوينز بارك رينجرز يف 

املرحلة الثامنة من امل�شابقة.
دون  من  بالفوز  اخل��روج  على  الفريق  ي�شاعد  اأن  ميكن 
بعد  خ��ا���ش��ة  �شتريلينغ  رح��ي��م  ت��األ��ق  ال�����ش��ب��اك  ت��ه��ت��ز  اأن 
، وكذلك هناك فر�شة  اخلطوات اجلدية لتجديد عقده 
كبرية لالإيطايل ماريو بالوتيلي الإثبات اأنه �شفقة رابحة 

للفريق.

توتنهام..
 متى نرى التحية الع�شكرية الإميانويل اأديبايور؟

الدويل التوغويل �شجل مرة واحدة منذ بداية املو�شم واأدى 
، و�شوف يلتقي  الهدف  ال�شهرية عقب هذا  الع�شكرية  حتيته 
توتنهام حامل اللقب مان�ش�شرت �شيتي يف مباراة �شعبة على 
لها  لعب  ال��ت��ي  االأن��دي��ة  اأح���د  �شيتي  واأن  خا�شة   ، الطرفني 

اأديبايور يف الربميريليغ.

املغ����رب ينف����ي االن�شح�����اب م����ن ا�شت�ش����اف����ة اأم�����م اأفريقي�����ا

القبي����شي ي�شي����د بنج�����اح بطول�����ة دب����ي الدولي����ة املفتوح����ة للبولين�����ج

ت�����ش��در اأ���ش��ت��اذ االحت����اد ال����دويل وب��ط��ل االم����ارات 
حممد  ابراهيم  لل�شطرجن  اأبوظبي  ن��ادي  الع��ب 
اخل�����وري واأ����ش���ت���اذ االحت�����اد ال�����دويل الع����ب نادي 
ال�شارقة جا�شم عبد الرحمن حامل لقب البطولة 
لعام 2001 ت�شدرا مناف�شات اجلولة الثانية من 
نهائيات بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
والنا�شئني  الرجال  2014 لفئة  لعام  لل�شطرجن 
التي ينظمها احتاد االإمارات لل�شطرجن بالتعاون 
االإعالمي  باملركز  لل�شطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  م��ع 
اأب��وظ��ب��ي وال���ت���ي ت�شهد  ب��ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س يف 
م�شاركة 16 العبا علي م�شتوى الرجال والنا�شئني 
حتت 14 �شنة من العبي النخبة الأندية االإمارات 
لل�شطرجن ،والتي توا�شلت مبارياتها لليوم الثاين 
مميزة  ومتابعة  كبري  اهتمام  و�شط  التوايل  علي 
اللعبة ،وقد جاءت �شدارتهما بر�شيد  من ع�شاق 

نقطتني لكل منهما ، ويف املركز الثالث الالعبان 
نادي  والع���ب  البطولة  لقب  ح��ام��ل  نعمان  عمر 
احمد  ال���دويل  االحت���اد  ا�شتاذ  بجانب   ، ال�شارقة 

عبا�س اخلوري )نادي اأبوظبي(.
توا�شلت  ال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  ���ش��ه��دت  وق����د 
مناف�شاتها يف يومها الثاين قمة االثارة والتحدي 
مب�شاركة 8 العبني علي م�شتوى الرجال اأبرزهم 
حامل لقب كاأ�س رئي�س الدولة للن�شخة االأخرية 
ال�شارقة  )ن�����ادي  ن��ع��م��ان  ع��م��ر  ال�����دويل  االأ����ش���ت���اذ 
للعاميني  ل��ل��رج��ال  االإم����ارات  وب��ط��ل  لل�شطرجن( 
2013 و2014 ،واأ�شتاذ االحتاد الدويل اإبراهيم 
لل�شطرجن(  اأب���وظ���ب���ي  اخل������وري)ن������ادي  حم��م��د 
باالإ�شافة حلامل لقب بطولة كاأ�س رئي�س الدولة 
الدويل  االحت��اد  ،واأ�شتاذ   2001 لعام  لل�شطرجن 
لل�شطرجن(  ال�شارقة  الرحمن)نادي  عبد  جا�شم 

وب��ط��ل ال���ع���رب ل��ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب االأ����ش���ت���اذ ال����دويل 
ورابع  لل�شطرجن(  دب��ي  )ن���ادي  �شلطان  اإب��راه��ي��م 
اأبوظبي  الهواة من�شور عبا�س)نادي  العامل لفئة 
لل�شطرجن( و�شاد�س العامل لفئة الهواة زايد علي 

احلامد)نادي اأبوظبي لل�شطرجن(.
العبني   8 النا�شئني  فئة  بطولة  يف  ي�شارك  كما 
من الالعبني املتميزين ال�شاعدين يف تلك الفئة 
عمران  واأب��رزه��م  ال��دول��ة  م�شتوى  على  العمرية 
لل�شطرجن(  اأب��وظ��ب��ي  )ن�����ادي  احل��و���ش��ن��ي  اأح���م���د 
14 �شنة لعام  حامل لقب بطولة االم��ارات لفئة 
لعام  ���ش��ن��ة   12 ل��ف��ئ��ة  االإم�������ارات  وب��ط��ل   2014
)ن���ادي  ال��زع��اب��ي  ع��ل��ي  ���ش��ل��ط��ان  2014الالعب 
احلمادي  ط��الل  وال��الع��ب  لل�شطرجن(  اأب��وظ��ب��ي 
لقب  على  واحلا�شل  لل�شطرجن(  ال�شارقة  )ن��ادي 
ب��ط��ول��ة االم�����ارات ل��ف��ئ��ة 12 ���ش��ن��ة ل��ع��ام 2012 

ال�شارقة  ن���ادي   ( م�شلم  ح�شن  حممد  وال��الع��ب 
اأح��رز مع فريقه لقب بطولة  لل�شطرجن( وال��ذي 
االمارات لفرق النا�شئني لعام 2014،كما ي�شارك 
الفجرية(  )ن��ادي  احلفيتي  را�شد  اأحمد  الالعب 
احلائز علي املركز االول يف بطولة اليوم الوطني 

ال42 لفئة النا�شئني .
اأب���رز نتائج م��ب��اري��ات اجل��ول��ة الثانية  وك��ان��ت م��ن 
ل��ف��ئ��ة ال���رج���ال ف����وز ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ع��م��ر نعمان 
مباراة  بعد  عبا�س  من�شور  ال��دويل  الالعب  على 
لنقطة  ر�شيده  نعمان  بذلك  لريفع  دراماتيكية 
حفل  جولة  يف  تعادله  بعد  مباراتني  من  ون�شف 
االف��ت��ت��اح ، وع��ل��ى ال��ط��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة وا���ش��ل بطل 
انت�شاراته  اخل����وري  حم��م��د  اإب��راه��ي��م  االإم������ارات 
مباراة  بعد  �شلطان  اإبراهيم  الالعب  على  بفوزه 
جيدة االأداء من الطرفني رجحت فيها يف النهاية 

كفه اإبراهيم اخلوري ، وعلى الطاولة الثالثة فاز 
ال��دويل اأحمد عبا�س على الالعب  اأ�شتاذ االحت��اد 
ال���دويل زاي��د علي احل��ام��د، يف ح��ني ف��از الالعب 
علي  حممد  ال��الع��ب  على  ال��رح��م��ن  عبد  جا�شم 

الطاهر باالن�شحاب.
وب��ن��ه��اي��ة اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ي��ت�����ش��در ف��ئ��ة الرجال 
عبد  وجا�شم  اخل���وري  حممد  ابراهيم  الالعبان 
يليهم   ، م��ن��ه��م  ل��ك��ل  نقطتني  ب��ر���ش��ي��د  ال��رح��م��ن 
كل  ور�شيد  عبا�س  واحمد  نعمان  عمر  الالعبان 
مباريات  و���ش��ت��ج��م��ع   .. ون�����ش��ف  ن��ق��ط��ت��ان  منهما 
الطاولة االوىل حممد علي  الثالثة على  اجلولة 
الطاولة  وعلى   ، احل��ام��د  علي  زاي��د  م��ع  الطاهر 
الرحمن  �شلطان مع جا�شم عبد  اأبراهيم  الثانية 
ال�شدارة  م��ب��اراة  �شتكون  الثالثة  الطاولة  وعلى 
التي جتمع بني عمر نعمان مع ابراهيم اخلوري 

ال��راب��ع��ة يلعب اح��م��د ع��ب��ا���س م��ع من�شور  وع��ل��ى 
عبا�س.

النا�شئني فاز �شلطان  وعلى �شعيد مناف�شات فئة 
تعادل  بينما  احل��م��ادي  ط��الل  على  الزعابي  علي 
اي�شاً  العلماء وتعادل  عمران احلو�شني مع �شيف 
اح��م��د را����ش���د احل��ف��ي��ت��ي م���ع ���ش��امل اح��م��د �شامل 
،ويت�شدر فئة النا�شئني بعد نهاية اجلولة الثانية 
عمران احمد احلو�شني )نادي اأبوظبي لل�شطرجن( 
واحمد را�شد احلفيتي )نادي الفجرية لل�شطرجن( 
بر�شيد نقطة ون�شف لكل منهما ،وجتمع لقاءات 
اجلولة الثالثة لتلك الفئة وعلى الطاولة االأوىل 
يلعب �شامل احمد �شامل مع حممد مر�شول وعلى 
الثانية عمران احلو�شني مع احمد را�شد احلفيتي 
العلماء  �شيف  مع  احلمادي  ط��الل  الثالثة  وعلى 

وعلى الرابعة م�شلم حمد مع �شلطان الزعابي .

اجل����ول����ة الثاني����ة م����ن بط����ول����ة ك����اأ�س �ش���اح����ب ال�شم����و رئي�����س الدول����ة لل�شطرن�����ج 

يرى لوي�س فان جال مدرب مان�ش�شرت يونايتد اأنه من اجليد اأن 
يلعب فريقه ب�شكل ممتع لكنه يف الوقت ذاته يرغب يف 

اإيجاد التوازن املطلوب بني كل اخلطوط حتى يحقق 
اآخر  ال��ف��وز يف  وب��ع��د  اجل���اري  املو�شم  خ��الل  النجاح 
ال��دوري على و�شت هام وايفرتون تقدم  جولتني يف 
من  نقطة   11 بر�شيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اإىل  يونايتد 
الهائلة  الهجومية  القوة  رغم  ولكن  مباريات.  �شبع 

الدفاعي  اجل��ان��ب  يف  ي��ع��اين  الفريق  يبقى  ليونايتد 
ولذلك يتمنى فان جال اأن يلعب فريقه بتوازن كبري اأمام 
و�شت بروميت�س األبيون غدا االثنني وقال فان جال يف 

موؤمتر �شحفي نحن يف حاجة اإىل مزيد من التوازن 
التوازن  اأبحث عن  وقلت ذلك بعد مباراة ايفرتون. 

بالفريق ولي�س فقط تقدمي كرة هجومية ممتعة 
واأ�شاف عند فقدان الكرة يجب اأن يظهر الفريق 
ال  �شهولة..  اأك��ر  ب�شكل  ويدافع  واح��دة  كوحدة 
اأعتقد اأننا نلعب بتوازن يف الوقت احلايل. اأ�شعر 

باالأ�شف ب�شبب ذلك لكن هذا هو الواقع. 
وتابع نحاول تطوير م�شتوانا خالل التدريبات.. 
و�شيغيب  امل��ط��ل��وب  التغيري  ي��ح��دث  اأن  واأمت��ن��ى 

بعد  يونايتد  ت�شكيلة  ع��ن  روين  وي��ن  ال��ق��ائ��د 
يبدو  املقابل  ه��ام لكن يف  اأم���ام و�شت  ط��رده 
احلل  اإىل  طريقها  يف  االإ�شابات  م�شكلة  اأن 

يف ظ��ل ق��رب جاهزية اأك��ر م��ن الع��ب وعاد 
دفاع  ث��ن��ائ��ي  ج��ون��ز  وف��ي��ل  �شمولينج  ك��ري�����س 

خالل  ي��ون��اي��ت��د  م����ران  اإىل  اإجن���ل���رتا  منتخب 
فرتة توقف امل�شابقة كما اقرتب مايكل كاريك 

من التعايف من اإ�شابة يف كاحله.
وق��ال ف��ان ج��ال مل نكن يف حاجة �شباح يوم 
اجلمعة اإىل العبني من الفريق الثاين وهذا 

وقوع  لعدم  �شعيد جدا  اأن��ا  اإيجابي.  موؤ�شر 
اإ����ش���اب���ات ل��الع��ب��ي ال��ف��ري��ق خ����الل فرتة 

املباريات الدولية. 
ورغم اأن يونايتد فاز مرة واحدة يف اآخر 
يف  االثنني  ي��وم  خا�شها  مباريات  خم�س 
اأف�شلية على و�شت  الدوري فاإنه ميلك 
يف  فقط  مرتني  ف��از  ال��ذي  بروميت�س 

خا�شها  م���ب���اراة   18 اآخ����ر 
ذلك  يف  ب��امل�����ش��اب��ق��ة 

اليوم.

فان جال: مان�ش�شرت يونايتد يحاول اإيجاد التوازن اأخط���ر 6 اأ�شئل���ة تواج����ه اأندي����ة ال����دوري االإنكلي����زي
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بوتيك »�شوبارد« يف »دبي مول« 
يعيد فتح اأبوابه مبفهوم ت�شميم جديد 
نت دار  مفهوم ت�شميم جديد على امتداد بوتيكات »�شوبارد« حول العامل د�شَّ
ال�شاعات ال�شوي�شرية العريقة »�شوبارد« مفهوَم الت�شميم اجلديد بافتتاح 
البوتيك ال�شهري يف مادي�شون اأفينيو يف نيويورك. ومنذئٍذ، ُطبِّق الت�شميم 
اأبدعه املعماري الفرن�شي ال�شهري تريي دي�شبون على كافة  اجلديد الذي 
بوتيكات »�شوبارد«، مثلما �شُيطبَّق تباعاً على امتداد البوتيكات احلالية يف 

اأهم مدن العامل.

املوؤ�ش�شي مب�شوؤولياتها جتاه املجتمع،  التزامها  اإطار  يف 
؟(  َ قام فريق عمل مبادرة التوعية العلمية املدر�شية )ملمِ
التكنولوجيا  لتطوير  اأب��وظ��ب��ي  جل��ن��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
بزيارة مركز اأبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي االحتياجات 
العليا للرعاية االإن�شانية.  التابع ملوؤ�ش�شة زايد  اخلا�شة 
العلميني  الن�شاطني  العمل  قّدم فريق  الزيارة،  وخالل 
االإن�شان  ج�شم  ع��ر���س  وه��م��ا  ؟  َ ملمِ لربنامج  الرئي�شني 
وور�شة عمل حتدي روبوتات الليجو مب�شاركة اأكر من 
تر�شيخ  بهدف  مدر�شيهم؛  مع  املركز  من  طالباً   100
االآثار االإيجابية التي ميكن لور�س العمل التفاعلية اأن 
ال�شمع  يعانون من �شعوبات يف  الذين  للطلبة  حتققها 
والتعلم  لال�شتك�شاف  حتفيزهم  خ��الل  من  ال��ك��الم،  اأو 
الن�شاطات  يف  امل�شاركة  عرب  املتعددة  مهاراتهم  وتفعيل 
مديرة  احلمادي  عبداهلل  هيا  ال�شيدة  وقالت  العلمية. 
االحتياجات  ذوي  وت���اأه���ي���ل  ل��رع��اي��ة  اأب���وظ���ب���ي  م��رك��ز 
العليا للرعاية االن�شانية  اخلا�شة: تقدم موؤ�ش�شة زايد 

املتمثلة مبركز اأبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة بتقديرنا 
وامتناننا للجنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا مل�شاركة ابناءنا من ذوي االعاقة 
؟ للتوعية وتنظيمهم لور�س العمل العلمية يف مركزنا، ونوؤكد  َ يف برنامج ملمِ

قدراتهم  عن  للتعبري  امل�شاركني  جلميع  متميزة  فر�شة  �شّكلت  امل�شاركة  اأن 
واإبداعاتهم وتعلم مهارات جديدة. وقد ا�شتفاد الطالب واالأ�شاتذة من هذه 
التجربة التي حملت املتعة والفائدة اآملني اأن تتو�شع امل�شاركة وتعم لتكون يف 

جميع مراكز الرعاية والتاأهيل ملوؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية االن�شانية .

جمارك دبي تقيم فعاليات متنوعة احتفااًل باليوم العاملي للغذاء
الفعالية توزيع وجبات غذائية �شحية  واآي كري وت�شمنت  بالتعاون مع مركزي هيلث فاكتوري،  للغذاء، نظمت جمارك دبي يف مقرها، فعاليات متنوعة  العاملي  باليوم  بالتزامن مع االحتفال 
علي العمال من خارج وداخل الدائرة، واإجراء فحو�شات طبية للموظفني لقيا�س الوزن ون�شبة الدهون يف اجل�شم مع تقدمي الن�شائح والربامج الغذائية املنا�شبة، باالإ�شافة اإيل توزيع ق�شائم 

وكتيبات اإر�شادية، حيث ا�شتفاد املئات من هذه الفعاليات. 
وقالت مرمي خليفه ال�شام�شي رئي�شة اللجنة الن�شائية يف 
للغذاء،  العاملي  باليوم  ال��دائ��رة  احتفال  اأن  دب��ي،  جمارك 
والذي يحتفل به العامل �شنويا بتاريخ 16 اأكتوبر، يهدف 
اإيل رفع الوعي بالق�شايا املتعلقة بالفقر واجل��وع، ودعم 
اللجنة  اأن  واأ�شافت  بالدائرة  للعاملني  العامة  ال�شحة 
قامت من خالل اأع�شائها بتوزيع بع�س العينات الغذائية 
باأهمية  التوعية  بهدف  ال��دائ��رة،  موظفي  علي  ال�شحية 
الغذاء ال�شحي، وتدعيما لدور الدائرة يف تبني الربامج 
اأطلقتها  التي  امل�شتدامة  املجتمعية  واملمار�شات  واملبادرات 

ونفذتها خالل الفرتة املا�شية. 

ق�شر االإمارات يفتتح ناديا �شحيا جديدا مبوا�شفات ملكية 
 اعلن فندق ق�شر االمارات يف ابوظبي عن افتتاح نادي �شحي جديد )ق�شر 
ال�شحية  اخل��دم��ات  بني  جتمع  ملكية  خدمات  يقدم  وال��ذي  �شبا(  االم���ارات 
وقالت  املغربية  احل��م��ام��ات  ومنها  التقليدية  واخل��دم��ات  احلديثة  العاملية 
تغريت  االم�����ارات:  ق�شر  يف  ال�شحية  املنتجعات  م��دي��رة  دود  ه��ان��ا  ال�شيدة 
االجتاهات على مدى العامني املا�شيني، واأ�شبحت زيارة النادي ال�شحي االآن 

�شرورية للحفاظ على منط حياة متوازن. 
وا�شافت: لقد جلب هذا التغيري احلاجة اإىل جتارب تقليدية تت�شمن خدمات 
لال�شرتخاء بهدف حتقيق النتائج املرجوة ونحن االن نركز على اجلمع بني 

اأف�شل املمار�شات يف هذا املجال مع ا�شتخدام اأف�شل التكنولوجيا العاملية. 

فنانة مواطنة حتقق املركز االأول على
 جميع طلبة كليتها يف لندن لدرجة املاج�شتر 

اأبنائه  م��ن  وامل��وه��وب��ني  امل��ت��ف��وق��ني  امل��ع��ه��ود يف رع��اي��ة  ���ش��م��وه  �شمن منهج 
املواطنني وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ورئي�س جامعة ال�شارقة بتعيني الفنانة 
املواطنة �شيخة را�شد املزروع حما�شرة يف كلية الفنون اجلميلة والت�شميم 
يف جامعة ال�شارقة، وذلك تقديرا من �شموه ملوهبتها وتفوقها على جميع 
زمالئها وزميالتها الذين يزيد عددهم على ال�شبعني طالبا وطالبة بكلية 
الربيطانية،  املتحدة  اململكة  ت�شل�شي )CHELSEA( يف  بجامعة  الفنون 
ماج�شتري  يف  االأوىل  ال�شرف  مرتبة  م��ع  االمتياز  درج��ة  على  وح�شولها 
الفنون اجلميلة. وكان �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة وجه بابتعاث الفنانة 
درا�شية،  بعثة  اإط��ار  ع��ام يف  ال��درج��ة قبل نحو  ه��ذه  �شيخة للح�شول على 
موكال جامعة ال�شارقة ب�شوؤون متابعة درا�شتها وبعثتها ب�شكل عام وهي اأول 

مبتعثة من جامعة ال�شارقة للخارج لنيل هذه الدرجة العلمية.
 �� وكان االأ�شتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة اأبلغ 
�� �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ورئي�س اجلامعة بتحقيق الفنانة  مفاخرا 
�شبعني من طلبة  اأك��ر من  التفوق على  الدرجة من  ه��ذه  امل��زروع  �شيخة 

بريطانية.  

جمموعة فنادق جنة تعني 
مديرة جديدة مل�شاريع التطوير

 •• ابو ظبي-الفجر: 

للفنادق  ج���ن���ة  جم���م���وع���ة  ق����ام����ت 
ال�شيدة  بتعيني  م��وؤخ��را  واملنتجعات 
للرئي�س  ن���ائ���ب���ا  م��ي�����ش��و  ف��ريج��ي��ن��ي 
اط�����ار خطة  ال��ت��ط��وي��ر يف  مل�����ش��اري��ع 
املتنامية  املجموعة  م�شاريع  لتعزيز 

با�شتمرار يف املنطقة. 
دروي�س  ع��م��اد  نعمة  ال�شيد  ورح���ب   
للمجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
باالن�شة مي�شو بقوله:نحن فخورون 
ال�شيدة  ان�������ش���م���ام  ع����ن  ن���ع���ل���ن  اأن 
على  وان��ا  لفريقنا  مي�شو  فريجيني 
ث��ق��ة ب����ان امل��وه��ب��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 
ل�شركتنا  االث����ر  ع��ظ��ي��م  ل��ه��ا  ���ش��ت��ك��ون 
اخل�شو�س.    وج��ه  على  م�شاريعنا  و 
وع��ل��ق��ت االن�����ش��ة م��ي�����ش��و ب��ق��ول��ه��ا اأنا 
فخورة بان�شمامي ملثل هذه ال�شركة 
امل��رم��وق��ة  واع��ت��ق��د ان ه���ذه الفرتة 
واأنا  للمجموعة  بالن�شبة  جدا  مهمة 
�شعيدة بان اكون قادرة على امل�شاهمة 

يف النجاح امل�شتمر يف هذه ال�شركة . 

مدينة دبي االأكادميية العاملية ت�شت�شيف فعالية 
للتوعية بامل�شاكل النف�شية يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
ا�شت�شاف موؤخرا املجمع التعليمي التابع لتيكوم لال�شتثمارات احلملة التي 
اأطلقتها اجلامعة االأمريكية يف االإمارات بعنوان التوعية بامل�شاكل النف�شية 
2014 بالتعاون مع مركز �شرطة دبي ال�شحي يف مدينة دبي االأكادميية 
ال�شلوكيات  يف  االخت�شا�شيني  من  جمموعة  احل��دث  يف  و�شارك  العاملية. 

النف�شية ناق�شوا اأهمية معاجلة هذه امل�شاألة الهامة. 

؟ يحّفز ال�شغف بالعلوم يف مركز اأبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة َ برنامج ملمِ

�شاب اإماراتي يفوز بجائزة ال�شتكمال تعليمه العايل عرب حملة ت�شوق وع�سمِ حياتك جمانًا من اأينوك 

االإمارات  لدولة  الوطني  الناقل  للطريان،  االحتاد  اأعلنت 
العربية املتحدة، عن و�شول عدد اأع�شاء طاقم )املربيات يف 
االأجواء( اإىل االألف ُمربية من املتخ�ش�شات يف توفري خدمات 
رعاية االأطفال على منت رحالت ال�شركة. واأ�شبحت اإلبيدا 
ت�شات�شاروني�س، وهي من الواليات املتحدة االأمريكية، املُربية 
اأكملت  اأن  بعد  االأجواء(  )املربيات يف  األف �شمن طاقم  رقم 
والتدريب  االبتكار  اأكادميية  مقر  يف  املتخ�ش�شة  تدريباتها 
التابعة لالحتاد للطريان يف اأبوظبي بجانب ما يزيد عن 40 
اأزياء طاقم  ارتداء  من زميالتها والالتي �شوف ي�شرعن يف 
املربيات ذات اللون الربتقايل البهيج وتوفري خدمات رعاية 
االأطفال على منت رحالت االحتاد للطريان.  وبهذا ال�شدد، 
قالت اأوبري تيدت، نائب الرئي�س ل�شوؤون خدمات ال�شيوف 

اأطقم  �شمن  متيزاً  االأكر  االأجواء  يف  املربيات  اأ�شبحت   :
ال�شيافة اجلوية على منت رحالتنا الطويلة املدى وي�شعدنا 
للزي  وارتدائها  األف  رقم  املربية  بتخرج  اليوم  نحتفل  اأن 
الربتقايل الزاهي اللون الذي مييز اأفراد طاقم املربيات يف 
االأجواء«.  واأ�شافت: حني ا�شتحدثنا خدمة املربية يف االأجواء 
للعائالت  امل�شاعدة  يد  تقدمي  هو  الهدف  كان  املا�شي  العام 
التي ت�شافر برفقة اأطفال ومنذ ذلك الوقت كانت التعليقات 
اإلينا من ال�شيوف م�شجعة للغاية. ونوفر اليوم ما  الواردة 
على  االأجواء  يف  املربيات  طاقم  اأفراد  من  اثنتني  اإىل  ي�شل 
منت رحالتنا االأكر رواجاً وال�شّيما اإىل لندن والوجهات يف 

الواليات املتحدة االأمريكية«. 
يف  املربيات  اأ�شبحت   ،2013 عام  يف  اخلدمة  اإطالق  ومنذ 

ال�شركة طويلة  املميزة لرحالت  العالمات  االأجواء من بني 
للعائالت  الدعم  توفري  على  املربيات  تعمل  حيث  املدى 
جتارب  وتقدمي  لالأطفال  مرحة  اأجواء  واإيجاد  واالأطفال 
املخ�ش�شة  واالأن�شطة  االألعاب  من  باقة  مع  تن�شى  ال  �شفر 

لالأطفال. 
اأ�شبح  اأن  ي�شعدين  ت�شات�شاروني�س:  اإلبيدا  قالت  وبدورها، 
األف �شمن طاقم املربيات يف االأجواء على منت  املربية رقم 
رحالت االحتاد للطريان واأن اأرتدي الزي الر�شمي الربتقايل 
رحالتي  اأوىل  تكون  و�شوف  اخلدمة.  الأفراد  املميز  اللون 
كمربية يف االأجواء يف وقت الحق من هذا االأ�شبوع اإىل لندن 
واأتطلع قُدماً اإىل اال�شتفادة من تدريباتي يف م�شاعدة االأ�شر 

واالأطفال على منت رحالت االحتاد للطريان.

التقاليد  ح�����ش��ب  ف���ط���ور  وج���ب���ة 
مرافق  على  وحت��ت��وي  ال�شينية 
لتقدمي ال�شاي، ف�شاًل عن اأدوات 
ال�شيافة ال�شينية التي يجب اأن 

تتوفر يف كل الغرف.
املدير  روم��ان��ي��ل��و،  لويجي  وق���ال 
اأبوظبي:  روزوود  ل����دى  ال���ع���ام 
الذهبية  ال�����ش��ني  ���ش��ه��ادة  مت��ث��ل 
الكبرية  اأبوظبي  روزوود  جهود 

قمت  ق�شيمتني،  ع��ل��ى  ح�شلت  اأن��ن��ي 
ال�شندوق  يف  وو���ش��ع��ه��م��ا  بتعبئتهما 
املخ�ش�س. عندما و�شلني االت�شال يف 
8 �شبتمرب، اعتقدت باأنه جمرد مزحة 
. وبدوره قال برهان الها�شمي، املدير 
يف  التجزئة  اأعمال  لوحدة  التنفيذي 
البداية  يف  اأمي��ن  ي�شّدق  مل   : اينوك 
باأننا كنا جادين، االأم��ر الذي زاد من 
فاز  ب��اأن��ه  بالفعل  ت��اأك��د  ح��ني  �شعادته 

ع���رو����س  ����ش���ن���ع  اإىل  ال����رام����ي����ة 
ال�شينيني.  ل�شيوفنا  خم�ش�شة 
امل��ت��ع��اون مع  وم��ن خ��الل العمل 
اأكادميية ال�شني لل�شياحة وهيئة 
والثقافة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  اأب���وظ���ب���ي 
من  متكنا  ال�����ش��ني  يف  ومكاتبنا 
تطوير عالقات وثيقة مع ال�شوق 
يف  الفندق  افتتاح  منذ  ال�شيني 

�شهر مايو من عام 2013. 

وكونه    . اال�شتثنائية  اجل��ائ��زة  بهذه 
اأمين  ال��ك��ربى، ح�شل  ب��اجل��ائ��زة  ف��از 
األف   100 بقيمة  ن��ق��دي  مبلغ  ع��ل��ى 
دره���م ل�����ش��داد اإي��ج��ار امل��ن��زل مل���دة عام 
كامل، ور�شوم مدار�س لطفليه بقيمة 
األف دره��م، واإيجار �شيارة بقيمة   40
زووم  من  ت�شّوق  وق�شائم   ،19،200
وت�شديد  دره�������م،  األ������ف   26 ب��ق��ي��م��ة 
فواتري االت�شاالت بقيمة ت�شل اإىل 6 

كليات التقنية العليا بال�شارقة حتتفل بيوم املعلم العاملي
اأع�شاء جمل�شي الطالب والطالبات بكليات التقنية العليا بال�شارقة  نظم 
اليوم  الكليات وذلك تزامنا مع  املعلمني يف  موؤخراً حفاًل تكرميياً جلميع 
ال�شامية  ور�شالته  املعلم  ملكانة  تقديراً  احلفل  هذا  وياأتي  للمعلم.  العاملي 

ودوره املحوري يف املجتمع ويف بناء اأجيال امل�شتقبل.
�شهد احلفل الدكتور جيد ريان نائب مدير كليات التقنية العليا بال�شارقة 
وعدد كبري من اأع�شاء الهيئتني التدري�شية واالإدارية وطلبة الكليات. وقدم 
تقديرهم  عن  تعبرياً  تذكارية  وهدايا  �شكر  ر�شائل  احلفل  خالل  الطلبة 
الكبري جلميع املعلمني ملا يقومون به من جهود على مدار العام لتطوير 
وحتفيزهم  والطالبات  الطالب  مب�شتويات  لالرتقاء  التعليمية  العملية 

على االإبداع والتميز يف كافة املجاالت. 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ت��وج��ه��ت م��دي��رة ال��ك��ل��ي��ات ال��دك��ت��ورة حم��دث��ة الها�شمي 
امليدان  ويف  العليا  التقنية  كليات  يف  والعاملني  املعلمني  جلميع  بالتهنئة 
اإعداد  يف  وتفانيهم  املخل�شة  جهودهم  على  مثنية  ع��ام،  ب�شكل  ال��رتب��وي 
وتربية االأجيال اجلديدة، ومتمنية لهم املزيد من النجاح والتوفيق يف اأداء 
ر�شالتهم ال�شامية. وحتتفل منظمة االأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 
 2014 للمعلمني  العاملي  لليوم   20 بالذكري  اأكتوبر   5 ي��وم  اليون�شكو 
حتت �شعار  اال�شتثمار يف امل�شتقبل، اال�شتثمار يف املعلمني ، حيث يجري يف 
بني  امل�شرتكة  التو�شيات  العتماد  ال�شنوية  بالذكرى  االحتفال  اليوم  هذا 
تو�شيات  وهي  املدر�شني،  اأو�شاع  ب�شاأن  الدولية  العمل  ومنظمة  اليون�شكو 
والربامج  الرتبوية،  ال�شيا�شات  ب�شاأن  التوجيهية  املبادئ  من  ع��دداً  ت�شمل 
وم�شاركتهم يف  وتوظيفهم، وظروف عملهم،  املعلمني،  واإع��داد  التعليمية، 

اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعليم.

اأبوظبي،  روزوود  ف��ن��دق  اأع���ل���ن 
ال�شني  �شهادة  عن ح�شوله على 
ال���ذه���ب���ي���ة ل��ل�����ش��ي��اف��ة م����ن قبل 
لل�شياحة،  ال�������ش���ني  اأك����ادمي����ي����ة 
دولة  فندق يف  اأول  بذلك  ليكون 
ينال  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ه���ذه ال�����ش��ه��ادة امل���رم���وق���ة، التي 
م�شتوى  اأع��ل��ى  يتبع  اأن���ه  تو�شح 
للفنادق  امل���ح���ددة  امل��ع��اي��ري  م���ن 
وفقاً الأكادميية ال�شني لل�شياحة، 

ال�شتقبال ال�شيوف ال�شينيني.
لل�شيافة  ال�شني  �شهادة  وت�شم 
املبتكرة  امل����ع����اي����ري  م�����ن  ع���������دداً 
خ�شي�شاً  و����ش���ع���ت  ل���ل���خ���دم���ات 
للم�شافرين  ال����راح����ة  ل��ت��وف��ري 
اإقامتهم  خ������الل  ال�������ش���ي���ن���ي���ني 
اأن���ح���اء  ال���ف���ن���دق���ي���ة يف خم��ت��ل��ف 
ي�شعرون  وجل���ع���ل���ه���م  ال�����ع�����امل 
ومُتنح  م���ن���زل���ه���م.  يف  وك����اأن����ه����م 
التي  ل���ل���ف���ن���ادق  ال�������ش���ه���ادة  ه�����ذه 
يتحدثون  م��وظ��ف��ني  حت��ت�����ش��ن 
وتبث  ال�شينية  امل��ان��دري��ن  ل��غ��ة 
وتقدم  �شينية  تلفزيونية  قنوات 

���ش��اه��م��ت ����ش���رك���ة ب������رتول االإم��������ارات 
تغيري  اي���ن���وك يف حت��ق��ي��ق  ال��وط��ن��ي��ة 
يعمل  �شاب  م��واط��ن  حياة  يف  اإيجابي 
اإح��دى اجلامعات  كمدر�س م�شاعد يف 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف ال����دول����ة، وف�����از اأمي���ن 
واأب  ���ش��ن��ة   37 اخل����ن����ب����ويل،  را�����ش����د 
الكربى  ب���اجل���ائ���زة  اأط����ف����ال،  ل��ث��الث��ة 
ح��ي��ات��ك جماناً  وع�����سمِ  ت�����ش��وق  حلملة 
احتفاالت  �شمن  اينوك  نظمتها  التي 
مهرجان مفاجاآت �شيف دبي 2014 
. وي�������ويل اأمي�������ن ال���ت���ع���ل���ي���م اأول����وي����ة 
درا�شته  ال�شتكمال  ي�شعى  اإذ  ق�شوى، 
الدكتوراه  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  واحل�������ش���ول 
واإدارة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االإدارة  يف 
الربيطانية  هال  جامعة  من  االبتكار 
وجه  يف  عائقاً  يقف  التمويل  وك��ان   .
اأمين  ي��ع��رف  حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ه. ومل 
املتواجد  زووم  متجر  م��ن  �شرائه  اأن 
يف حم��ط��ة اي��ن��وك ع��ل��ى ���ش��ارع اخليل 
حلمه.  اإىل  ال��و���ش��ول  مفتاح  �شيكون 
وح��ول ه��ذا االأم���ر ق��ال اأمي���ن: بالكاد 
متجر  م��ن  م�شرتياتي  م��اه��ي  اأت��ذك��ر 
اأذك��ره هو  زووم يف ذل��ك اليوم، كل ما 

روزوود اأبوظبي اأول فندق يف االإمارات ينال �شهادة ال�شني الذهبية لل�شيافة

االحتاد للطران حتتفل بو�شول عدد طاقم »املُربيات يف االأجواء« اإىل االألف  

جمتمع االمارات



     

كولومبي يتحول اإىل �شيطان
�شورة  تقم�س  يف  حياته  من  عاماً   11 مورتي�س  كامي  الكولومبي  ق�شى 
ال�شيطان، مبا يف ذلك ر�شم التاتوهات املرعبة وحتويل مقلة العيون اإىل 

�شوداء مع زراعة قرون يف راأ�شه ويديه.
كامي  ج��ي،  ال���دي  فني  ف���اإن  الربيطانية،  �شتار  دي��ل��ي  �شحيفة  وبح�شب 
ذلك  اأن  ي��رى  ال�شيطان،  ال��رج��ل  با�شم  وامل��ع��روف  �شنة(،   42( مورتي�س 
التحول لي�س مو�شة من اأجل الهالويني واإمنا هو طريق حياة، واأنه فعل 
اأ�شرته الكاثولويكية له، االأمر الذي دفعه لالنتقال من  ذلك رغم طرد 
حد  على  ال�شكل،  بهذا  هناك  النا�س  يتقبله  حيث  للمك�شيك،  كولومبيا 

زعمه.
ويقول كامي: عندما يقابلني النا�س للمرة االأوىل يكون رد فعلهم الطبيعي 
هو ال�شعور بال�شدمة والده�شة. واأول �شيء ي�شاألونه يل: هل يوؤملك هذا؟ 
اأو من فعل بك هذا؟ ، اإال اأن الكولومبي يوؤكد اأنه يحب اأن يكون خمتلفاً 

عن االآخرين.
ون�شرت ال�شحيفة العديد من ال�شور ال�شادمة للرجل ال�شيطان، والتي 
عليهم  يظهر  عندما  النا�س  نفو�س  يف  يثريه  ال��ذي  الرعب  مدى  تو�شح 

لياًل باإطاللته املخيفة.

رو�شيا تد�شن اأكرب �شجن يف اأوروبا 
 4 اإىل  ا�شتيعابية ت�شل  اأوروب��ا بقدرة  اأك��رب �شجن يف  تعتزم رو�شيا تد�شني 
اآالف معتقل، يف 2015 قرب �شان بطر�شبورغ يف �شمال غرب البالد، على ما 

اأعلنت ال�شلطات الرو�شية.
واأكد رئي�س الهيئة الفدرالية لل�شجون يف رو�شيا غينادي كورنيينكو خالل 
�شاحية  )يف  كولبينو  يف  الواقع  ال�شجن  هذا  اأن  للم�شروع  �شحايف  عر�س 
�شخ�س،  اآالف  اأربعة  ا�شتقبال  على  وال��ق��ادر  ال�شابقة(  الرو�شية  العا�شمة 

�شيكون االأحدث يف رو�شيا واالأكرب يف اأوروبا .
وي�شم املجمع البالغة م�شاحته 35 هكتاراً حواىل 20 مبنى فيها خ�شو�شاً 

م�شت�شفى وغرفة غ�شيل ومطبخ.
16 و30 مرتاً  4 �شجناء  اأو  وتبلغ م�شاحة الزنزانات املخ�ش�شة ل�شجينني 

مربعاً على التوايل.
واأكد كورنيينكو اأن هذا ال�شجن مريح ويتطابق مع املعايري االأوروبية كافة 
. ومن �شاأن هذا ال�شجن اجلديد اأن يكون بدياًل عن �شجن كري�شتي امل�شيد 
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بونو يك�شف �شر 
ارتدائه النظاره

مغني  ع���ام���ا(   54( ب���ون���و  ك�����ش��ف 
 )  U2   ف��ري��ق ال�����روك )ي����و.ت����و
االأي�����رل�����ن�����دي ع����ن ل���غ���ز ارت����دائ����ه 
النظاره ال�شم�شية التي ا�شتهر بها 
الزرقاء  ب��امل��ي��اه  م�شاب  اإن���ه  ق��ائ��ال 
على العني )جلوكوما(. وقال بونو 
ترويجي  م�����ش��ور  م��ق��ط��ع  خ����الل 
نورتون  ج����راه����ام  )ذا  ل���ربن���ام���ج 
 The Graham Norton   شو�
فيه  ي�شت�شيفه  وال��ذي   )   Show
جراهام نورتون والذي تبثه هيئة 
)بي.بي.�شي(  الربيطانية  االإذاعة 
اإن���ه ي��ع��اين م��ن ه���ذه احل��ال��ة منذ 
ع��ق��دي��ن. وق����ال ب��ون��و ه����ذا مكان 
اأنني  ل��ل��ن��ا���س  اأ�����ش����رح  ل���ك���ي  ج���ي���د 
العني  على  ال��زرق��اء  باملياه  اأ�شبت 
يف الع�شرين �شنة االأخرية. تلقيت 

عالجات جيدة و�شاأكون اأف�شل. 
وقت  يف  ال���ربن���ام���ج  ت�����ش��ج��ي��ل  ومت 
واملياه  امل���ا����ش���ي.  االأ����ش���ب���وع  ���ش��اب��ق 
الع�شب  يدمر  مر�س  هو  الزرقاء 
الب�شري للعني وينتج عنه تدهور 
يف احل��ال��ة م��ع م���رور ال��وق��ت. ويف 
ب��ع�����س احل�������االت ق����د ي�������وؤدي اإىل 

العمى.

متوت قبل زواجها بيوم واحد 
قبل زفافها بليلة واحدة، جربت فتاة ف�شتان الفرح وقالت 
لوالدها اأبغاك انتا تزفني للعري�س، ب�س انتا . لكن القدر 
اإذ  اإىل عري�شها،  ، بدال من زفها  اإىل ربها  اأن يزفها  �شاء 
مكة  القاطنة  ال�شعودية  ال��ف��ت��اة  ب��خ��اري  جن��الء  ف��ارق��ت 
املكرمة وذات ال�17 ربيعا احلياة.  احلمد هلل كانت را�شية 
 3 اأبناء   6 ب�  اإذ من اهلل علي  اآخ��ر العنقود  والديها، وهي 
بنات و3 اأوالد، اأحمد وريان ويو�شف، وبناتي حنني و�شها 
وجن��الء رحمها اهلل . ق��ال ه��ذه الكلمات بعد دقائق من 
الدموع التي خنقت �شوته قليال، الدكتور عبد اللطيف 
القدم تعليقا على  ال�شعودي لكرة  بخاري ع�شو االحت��اد 
وفاة ابنته جنالء. ي�شيف والدها كانت هي )الدلوعة(، 
وداللنا منحناه اإياها .. كانت ت�شاك�شني على كوب القهوة 
يف  تتمثل  اأمنيتها  وك��ان��ت  ���ش��ب��اح..  ك��ل  حت�شره  بعدما 
الثانوية  درا�شتها  ال�شنة  هذه  تنهي  بعدما  الطب  درا�شة 
. �شبب الوفاة بح�شب والدها هو اأمر اهلل، اإذ كانت وفاتها 
بخاري  اللطيف  عبد  الدكتور  تغريدة  وه��زت  طبيعية. 
ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن دف���ن ال��ف��ق��ي��دة ال��ك��ث��ري م��ن املغردين 

ال�شعوديني ممن عرف جنالء ومن مل يعرفها.

ت�شاعد ل�شا على �شرقة مر�شاها
على  ل�شا  بريطانية،  اجتماعية  رع��اي��ة  عاملة  �شاعدت 
ديلي  �شحيفة  بح�شب  اله�شني،  مر�شاها  منازل  �شرقة 
ميل .  وقالت ال�شحيفة اإن جانيت كاي )55 عاما( �شهلت 
منازل يف  ثمينة من  اأخ��ذ ممتلكات  اآرميتاج  كريج  لل�س 

بريجهاوز وهدر�شفيلد يف مقاطعة و�شت يورك�شاير. 
وم�شغوالت  نقدية  اأم����وال  اآرم��ي��ت��اج  ���ش��رق  مب�شاعدتها، 
عتيقة، مبا يف ذلك �شمعدانات من منزل �شيدة تبلغ من 

العمر 94 عاما كانت ترقد يف امل�شت�شفى. 
وقد اأقرت جانيت باأنها متورطة يف �شرقة واحدة ووجدت 

املحكمة اأنها مذنبة يف �شرقة ثانية. 
الل�س  وع��ل��ى  �شنوات  ث��الث  بال�شجن  امل���راأة  على  وح��ك��م 
�شرقة  بتهمتي  اأق��ر  اأن  بعد  اأ�شهر  �شنوات و5   3 باحلب�س 

وتهمة �شرقة اأخرى مع الق�شد. 

اأبرحوها �شربًا التهامها بال�شحر
قال تقرير بثته هيئة االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�شي( 
ريا�شية هندية �شفدت وتعر�شت لالعتداء و�شحبت  اإن 
اإىل قاعة عامة لتواجه حماكمة �شعبية من قبل وجهاء 
الواقعة يف  �شاحرة يف قريتها  باأنها  بعدما و�شمت  قرية 
اآ�شام �شمال �شرق الهند. ونقلت )بي.بي.�شي( عن  والية 
دبجاين بورا رامية الرمح التي تعي�س يف مقاطعة كاربي 
واأطفالها  زوجها  مع  تل  على  الواقعة  النائية  اجنلوجن 
عليها  بالالئمة  اأنحوا  القرية  وجهاء  اإن  قولها  الثالثة 
يف موت اأربعة . وعملية اتهام االأ�شخا�س وخا�شة الن�شاء 
�شائعة  اأو قتلهم ما تزال  باأنهم �شحرة واالعتداء عليهم 
يف بع�س االأماكن يف الهند وخا�شة بني الع�شائر القبلية 

على الرغم من عدم قانونيتها.
ونقلت )بي.بي.�شي( عن بورا قولها عندما كان القرويون 
�شاحرة  ب��اأن��ن��ي  ع��ج��وز  ام����راأة  و�شفتني  ال��رتان��ي��م  يتلون 

و�شاحت قائلة اإنني يجب اأن اأعاقب.

يفيق من العملية مبالب�س ن�شائية داخلية
اأفاق مري�س اأمريكي عقب اإجراء عملية جراحية ليجد نف�شه مرتدياً مالب�س ن�شائية داخلية، ما �شبب له اآالماً 
نف�شية ج�شيمة دفعته لرفع ق�شية �شد امل�شت�شفى التي اأجريت فيها العملية، لتعوي�شه عن االأذى النف�شي واملعنوي 

اللذين حلقا به.
ويف الدعوى الق�شائية التي رفعها املدعو اأندريو واال�س )32 عاماً( القاطن يف مدينة دفر بوالية ديالوير بالواليات 
املتحدة االأمريكية �شد مركز جراحة يف ديالوير، جاء فيها اأنه عندما ا�شتيقظ واال�س من اآثار التخدير عقب اإجراء 
عملية جراحية باملنظار للك�شف عن القولون واملعدة، اإذ كان يعاين املري�س من اآالم �شديدة بهما، وجد نف�شه مرتدياً 

مالب�س ن�شائية داخلية ذات اللون الوردي، بح�شب ما ورد يف موقع مريور الربيطاين.
ح��دوث هذا  باتاً  لكنهم رف�شوا رف�شاً  االأم��ر،  ال�شبب ج��راء هذا  لي�شتعلم عن  امل�شت�شفى  اإدارة  اإىل  واال���س  وتوجه 
االأمر، ما دفعه اإىل التوجه اإىل املحكمة ورفع دعوى ق�شائية �شد امل�شت�شفى، التي ال تزال تنفي حدوث ذلك �شواء 
عن ق�شد اأو غري ق�شد، مدعية اأنه املري�س هو الذي ارتدى هذه املالب�س بنف�شه ولفق التهمة لفريق عمل الطبي 
لل�شحافيني  االإيجاب  اأو  بالنفي  الت�شريح  اأو  التعليق  امل�شت�شفى  ق�شم اجلراحة يف  رف�س مدير  فيما  بامل�شت�شفى، 

حول هذا ال�شدد. 
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زراعة كبد ملري�س �شبق زراعته الآخر 
اأن جراحني يف هوجن كوجن جنحوا يف زراعة  اإخباري  ذكر تقرير 

كبد كان قد �شبق زراعته بالفعل ل�شخ�س اآخر قبل 11 عاما.
وان-�شينج  ووجن  االأج�شام  كمال  لالعب  زرع  ال��ذي  الكبد،  ونقل 
الع�شو قبل  تلقى هذا  �شو كان قد  )37 عاماً( من متربع يدعى 
الكبد يعمل ب�شكل طبيعي يف  العملية واأ�شبح  11 عاماً، وجنحت 
ج�شم ووجن بعد اجلراحة، بح�شب ما ذكرته �شحيفة �شاوث ت�شينا 
للتربع بعدما تويف �شو جراء �شكتة  . واأ�شبح الكبد متاحاً  بو�شت 
60 عاماً.  ناهز  االأول( عن عمر  اأكتوبر )ت�شرين  اأول  دماغية يف 
وقال اجلراح الربوفي�شور لو ت�شوجن-ماو: لي�س هناك حد عمري 

ال�شتخدام الكبد، االأمر يختلف عن الكلى اأو القلب .
يذكر اأن املتلقي واملتربع كانا يعانيان من االلتهاب الكبدي الوبائي 

)بي( ، وفقاً ملا ذكرته امل�شت�شفى. 

يقتل 39 �شخ�شًا خالل 10 اأ�شهر
ذكرت �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية اأن ال�شفاح الربزايلي، ثياغو 
عليه  القب�س  الربازيلية  ال�شرطة  األقت  الذي  �شنة(،  روت�شا )26 
اجلمعة قتل 39 نف�شاً يف 10 اأ�شهر فقط للفوز بلقب اأ�شغر �شفاح 
بالعامل. واعرتف روت�شا، الذي يعمل يف اأحد امل�شت�شفيات، اأنه ذبح 
و�شواذ  جن�شيني  ومتحولني  �شيدة،   16 ذل��ك  يف  مبا  �شخ�شاً،   39
رئي�س  وي��ق��ول  ب��ال��ربازي��ل.   غويانيا  مبدينة  وم�شردين  جن�شياً 
اأية  بارد، وال تربطه  اإن�شان  اإن: روت�شا  ال�شرطة، جواو جور�شكي، 
عالقة باأي من �شحاياه، وكان يختارهم ب�شكل ع�شوائي. هو ي�شعر 
بالغ�شب من كل �شيء ومن كل �شخ�س . ويعمل روت�شا مب�شت�شفى 
لالأمومة والطفولة، وكانت اأوىل �شحاياه بربرا لويزا كو�شتا )14 
�شنة(، والتي قتلها يف يناير من العام اجل��اري، كما قتل �شيدتني 

اآخرتني يف منت�شف الع�شرينيات يف مايو املا�شي.

يقتله الأنه حطم �شاحن هاتفه
قتل مراهق هندي يبلغ من العمر 17 عاماً يف �شجار ب�شبب �شاحن 
هاتف حممول. ونقلت �شحيفة هندو�شتان تاميز ام�س عن ال�شرطة 
قولها اإن ال�شجار اندلع اأم�س االأول اخلمي�س يف منزل ال�شحية يف 
نيودلهي عندما اأ�شقط �شديقه ال�شاحن مما ت�شبب يف ك�شره. ويف 
ال�شدر  ال�شحية ل�شربة يف  اأعقبت ذلك، تعر�س  باالأيدي  معركة 
امل�شتبه  القب�س على  اإلقاء  التقرير. ومت  ي�شتعد وعيه ح�شب  ومل 
به وهو اأي�شاً يف نف�س عمر املجني عليه، ومُثل اأمام حمكمة خا�شة 

بالنظر يف ق�شايا االأحداث والتي اأر�شلته اإىل مركز اإ�شالحي. 

مطعم يرف�س بطاقة اأوباما االئتمانية
حتى رئي�س الواليات املتحدة ميكن اأن يواجه م�شاكل مع بطاقته 
االئتمانية، كما تبني عندما ُرف�شت بطاقة باراك اأوباما يف مطعم 
يف نيويورك التي زارها خالل اجتماعات اجلمعية العامة لالمم 
العامة لالأمم  ذلك خالل اجلمعية  اأوباما: حدث  وقال  املتحدة. 

املتحدة. ُرف�شت بطاقتي االئتمانية .
واأو�����ش����ح: مت رف�����س ال��ب��ط��اق��ة واأع��ت��ق��د اأن ال�����ش��ب��ب ه���و اأن���ن���ي ال 
اأ�شتخدمها كثريا وظنوا اأنها عملية احتيال . وتابع: حل�شن احلظ 

كانت مي�شال زوجتي حتمل بطاقتها .
وكان الرئي�س االأمريكي يتحدث خالل توقيعه اإجراءات ل�شمان 
�شالمة اأنظمة الدفع يف الواليات املتحدة بهدف احلد من االحتيال 

املنتجة ماريا �ضريفراريفي�س خالل ح�ضورها احلفل ال�ضنوي لالأعمال اخلريية املتنوعة يف هوليوود. )ا ف ب(و�شرقة الهويات املتعلقة بالبطاقات االئتمانية.

عادل اإمام مطمئن على 
ال�شينما امل�شرية

اأن��ه ي�شعر  اإم���ام  اأك��د الفنان ع��ادل 
ال�شينما  ح���ال  ع��ل��ى  ب��االط��م��ئ��ن��ان 
اجلديد  ال���ن���ظ���ام  الأن  امل�������ش���ري���ة، 
يوؤمن بقيمة الفن ويوؤمن بحرية 

االإبداع.
اأن االأف��الم التي   ، واأ�شاف الزعيم 
العر�س  دور  اإىل  طريقها  ع��رف��ت 
الروح  اأفالم جيدة، وتعيد  موؤخرا 
ل��ل�����ش��ي��ن��م��ا ال���ت���ي ع���ان���ت م���ن اأزم����ة 

طاحنة خالل ال�شنوات االأخرية.
اأف��الم ال�شبكي، قال  وع��ن راأي��ه يف 
منتجا  ال�شبكي  ي��رى  اأن��ه  الزعيم 
�شعبة،  اأف��الم��ا  اأنتج  الأن��ه  مغامرا 
اآخ��رون كبار،  بينما هرب منتجون 
واأ�شاف  اخل�شارة.  �شبح  من  خوفا 
اأنتج  ال�شبكي  اإن  امل�شري:  النجم 
جيد،  حمتوى  ولها  مهمة  اأفالما 
مثل املولد وكباريه و�شاعة ون�س، 
وكلها اأفالم جيدة من حيث الفكرة 
اإمكانية  وع��ن   . ال��ط��رح  وم�شتوى 
م�شغول  اإن��ه  ق��ال  لل�شينما،  العودة 
بالتح�شري  احل������ايل  ال����وق����ت  يف 

مل�شل�شل اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم .

غرة بني اجنلينا جويل واأمل كلوين
النجم  زف��اف  حفل  عن  غيابهما  ج��ويل  اجنيلينا  وزوج��ت��ه  بيت  ب��راد  االأمريكية  ال�شينما  جنما  ب��رر 

جورج كلوين واملحامية اأمل علم الدين بان�شغالهما وكرة العمل، لكن بع�س املواقع االإخبارية 
اأمل خا�شة بعد دخول االأخرية  ال�شبب الرئي�شي هو غرية اجنلينا من  اأن  اأك��دوا  وال�شحف 

جمال العمل االإن�شاين الدويل.
اأكد اآخر عدد من جملة كلوزر اأن احلرب بداأت ت�شتعل بني النجمة اجنلينا جويل واملحامية 

الزواج  اإعالمياً خالل حفل زفافها على  االأخ��رية تفوقت  واإذا كانت  اأمل كلوين،  الالمعة 
ال�شيق الجنيلينا، فاإن زوجة براد لن ت�شمح لها بخطف االأنظار منها يف جمال العمل 

على  االإن�شاين  العمل  يف  املعروفة  الوجوه  من  املراأتني  اأن  �شراً  ولي�س  االإن�شاين. 
امل�شتوى العاملي، ما ي�شعل نار املناف�شة بينهما على ال�شدارة وخطف االأ�شواء.

من  بعدد  وق��ام��ت  افغان�شتان،  ف��ى  للبنات  مدر�شة  اإن�����ش��اء  وراء  اجنلينا  وك��ان��ت 
االأ�شفار اإىل املناطق االأكر فقراً وا�شطراباً يف العامل من بينها زيارتها لالجئني 

ال�شوريني، ومنحتها امللكة اليزابيث االأ�شبوع املا�شي وللمرة الثانية و�شام ال�شرف 
من درجة قائد نظري جمهوداتها يف حماربة العنف �شد الن�شاء خالل احلروب.

يف  مو�شيقي  حفل  ام��ن  عن  م�شوؤوال  ان  يبدو 
الهواء الطلق يف كوريا اجلنوبية لقي خالله 
16 �شخ�شا م�شرعهم، قد انتحر بعد �شاعات 

من املاأ�شاة، كما اعلنت ال�شلطات ام�س .
ال��رج��ل )37 ع��ام��ا( وا�شمه  وق��د اعلنت وف��اة 
ووه ويعمل حل�شاب ال�شلطات املحلية، فيما بداأ 
االأول  ام�س  التي ح�شلت  املاأ�شاة  حتقيق حول 
العا�شمة  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة  ���ش��ون��غ��ن��ام  م��دي��ن��ة  يف 

�شيول.
وا�شيب  م�شرعهم  �شخ�شا  ع�شر  �شتة  ولقي 
�شبكة  ان��ه��ارت  ع��ن��دم��ا  خ��ط��رة  ب��ج��روح  ت�شعة 
تهوية كانوا يتم�شكون بها كما ذكر التلفزيون 

الكوري اجلنوبي.
16 �شخ�شا لكنهم  واكد رجال االنقاذ م�شرع 
الأن  ترتفع،  قد  ان هذه احل�شيلة  اىل  ا�شاروا 

بع�س اجلرحى يف حالة خطرة.
نام- كيم  االنقاذ  هيئة  با�شم  املتحدث  واعلن 

جون ال�شبت يف ت�شريح �شحايف ان رجال كان 
م�شوؤوال عن االمن مع �شركة ترعى االحتفال، 
ق��د ان��ت��ح��ر ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ب��ال��ق��ف��ز م��ن مبنى 

قريب من مكان ح�شول املاأ�شاة.
من  �شاعات  بعد  ال�شبت  ميتا  عليه  عر  وق��د 
كما  معه،  ال�شرطة  اجرته  ال��ذي  اال�شتجواب 

ذكرت �شبكة واي.تي.ان التلفزيونية.
ر�شالة  يف  كتب  ان��ه  ر�شميون  م�شوؤولون  وق��ال 
ن�شية بعث بها اىل زوجته توؤ�شفني وفاة هوؤالء 
اال�شخا�س ... ارجو منك ان تعتني باأطفايل .
�شخ�شا   15 ب��االج��م��ال  ال�شرطة  وا�شتجوبت 
ال��ت��ي نظمت  ال�����ش��رك��ة  منهم م�����ش��وؤول��ون ع��ن 
يونهاب  وكالة  جهتها  من  ذك��رت  كما  احلفل، 

لالنباء.
ونقلت يونهاب عن م�شوؤول يف ال�شرطة قوله 
اذا تبني ان التدابري االمنية مل حترتم، �شنبداأ 

مبالحقات ق�شائية .

انتحار م�شوؤول بعد م�شرع 16 يف حفل كلب لديه ح�شا�شية من 
االإن�شان

عند  ن��ادر  م��ن مر�س  ادم  االأم��ري��ك��ي  الكلب  يعاين 
احليوانات، وهو احل�شا�شية من االإن�شان.

 Lucky Dog Retreat م��ل��ج��اأ  ا�شتقبل  ح��ي��ث 
ال���الب���رادور  ان��دي��اي��ن��اب��ول��ي�����س  مب��دي��ن��ة   Rescue
االأ����ش���ود ال���ذي مل ي��ت��ج��اوز �شنته ال��ث��ان��ي��ة، ب��ع��د اأن 
اأع���را����س ج��ل��دي��ة خ��ط��رة، كالهر�س  ظ��ه��رت ع��ل��ي��ه 

وفقدان الوبر.
ل�شفائه،  و�شائل  ع��دة  ا�شتعمال  املعاجلون  وح���اول 
وكذلك  املنتظم،  التنظيف  و  احل�شرات  كم�شادات 
حمية غذائية خا�شة، اإىل جانب امل�شادات احليوية، 

لكن دون نتيجة.
اإجراء  البيطري  الدكتور  ق��رر  �شهر،  م��رور  وبعد 
حتاليل لدم الكلب املري�س، فكانت النتيجة مذهلة 

: ادم لديه ح�شا�شية مفرطة من االآدميني.
وات�شح اأنه ال يتحمل عدة مكونات يف ج�شم االإن�شان، 

خا�شة اخلاليا امليتة من الب�شرة. 


