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ذهبية �لقايد حتلق بالإمار�ت يف �شماء �أن�شيون 
و)12 ميد�لية( ح�شيلة فر�شان �لإر�دة يف �لآ�شياد

عربي ودويل

حاكم عجمان : �ملر�أة هي �لركن 
�لأ�شا�شي يف �لأ�رسة و�ملجتمع

�لفجر �لريا�شي

�خبار �لمار�ت

�إ�رس�ئيل تهدد بوقف 
�إعمار قطاع غزة 

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  خطة  �هلل   رع��اه  دب��ي  حاكم 
حمور�  �الب��ت��ك��ار  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي   2021  2015

رئي�شيا للتعليم خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة.

ووج����ه ���ش��م��وه ب�����ش��رع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��م��ون �خل��ط��ة .. 
يف  �لتعليمية  �ملنظومة  تطوير  �أهمية  على  م�شدد� 
دولة �الإمار�ت وفق مفهوم �أ�شمل و�أو�شع وعلى �أ�ش�س 
عرب  �لتعليم  قطاع  يف  لالبتكار  تقود  حديثة  علمية 
�إىل حتقيق  توؤدي  و�أدو�ت وخمرجات مبتكرة  و�شائل 
�لوطنية  �الأج��ن��دة  مل��وؤ���ش��ر�ت  �لرئي�شية  �مل�شتهدفات 
لروؤية �الإمار�ت 2021.                   )�لتفا�شيل 

   

موؤ�س�سة خليفة للأعمال �لإن�سانية توزع 50 �ألف حقيبة 
مدر�سية على �لطلبة �ملحتاجني يف �لأر��سي �لفل�سطينية

•• اأبوظبي-وام:

جزء�  �الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  نفذت 
من برناجمها لدعم �لقطاع �لتعليمي يف �الأر��شي �لفل�شطينية حيث 
وزعت 50 �ألف حقيبة مدر�شية على �لطلبة يف �ل�شفة �لغربية وقطاع 
غزة. وقال م�شدر م�شوؤول يف �ملوؤ�ش�شة �ن هذه �ملبادرة هي جزء من 
برنامج م�شاعد�ت �إن�شانية تنفذه موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال �الن�شانية 
يف �الأر��شي �لفل�شطينية بهدف تقدمي �لعون للطلبة خا�شة يف هذه 
�لظروف �لتي يعي�شها �ل�شعب �لفل�شطيني.         )�لتفا�شيل �س4(              

حتققا ملبداأ العدالة والقيا�س احلقيقي مل�ستوى الطالب
�لرتبية تدر�س توحيد �لورقة �لمتحانية 
جلميع �ملو�د �لدر��سية لل�سفوف من 6 - 12

•• دبي – حم�شن را�شد 

�إعد�د  مركزية  نظام  تطبيق  حاليا  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تدر�س 
�لورقة �المتحانية ، لل�شفوف من �ل�شاد�س - للحادي ع�شر بديو�ن 
�لوز�رة ، كبديل عما هو مطبق حاليا من تكليف كل منطقة تعليمية 
باإعد�د �متحاناتها ، وذلك باالإ�شافة �ىل �ل�شف �لثاين ع�شر و�ملعمول 
به حاليا و تعد �لوز�رة �ال�شئلة �المتحانية له ، وفيما يخ�س عمليات 
�لت�شحيح و�لر�شد لل�شفوف من 6 – 12 �شتتم كما هي باملناطق 
�لتعليمية ، على �أن تقوم فرق �لرقابة من �لتوجيه بالوز�رة و�ملناطق 

بت�شكيل جلان للمتابعة و�لتدقيق على �أعمال �لت�شحيح و�لر�شد.
)�لتفا�شيل �س5(   

حممد بن ز�يد خالل لقائه �لرئي�س �اليطايل  )و�م(حممد بن ر��شد خالل �طالق �ال�شرت�تيجية �خلا�شة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم )و�م(

اعتمد خطة وزارة الرتبية والتعليم 2015 - 2021 ووجه ب�سرعة تنفيذها

حممد بن ر��سد: بف�سل رعاية خليفة 
�سن�سهد حتول كامل يف �أنظمة �لتعلم و�لتعليم

•• روما -وام:

ز�يد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
نابوليتانو  ج��ورج��و  فخامة  م��ع  �مل�شلحة  للقو�ت 
بني  �لثنائية  �لعالقات  �يطاليا  جمهورية  رئي�س 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �يطاليا 

ذ�ت  �لق�شايا  وع��دد� من  وتطويرها  دعمها  و�شبل 
�الهتمام �مل�شرتك.

جاء ذلك خالل ��شتقبال فخامة رئي�س جمهورية 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ل�شمو  �يطاليا 

و�لوفد �ملر�فق �م�س يف ق�شر كرينايل بروما.
وقد �أقيمت ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
مر��شم ��شتقبال ر�شمية .        )�لتفا�شيل �س3(   

التقى الرئي�س االيطايل ورئي�س الوزراء ووزيرة الدفاع يف روما

حممد بن ز�يد: �لمار�ت و�يطاليا ميلكان  
مقومات �أ�سا�سية تدعم �إقامة �سر�كات متعددة

مواقــيت ال�صالة
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��ستباكات �حلوثيني و�لقاعدة حت�سد 63 قتيًل
•• �شنعاء-وكاالت:

�ملو�جهة  يف  �ل��ق��ت��ل��ى  ع���دد  �رت��ف��ع 
�ل��ت��ي ت���دور يف و���ش��ط �ل��ي��م��ن �إىل 
جماعة  من  معظمهم  قتيال   63
�حلوثي �لتي تخو�س معارك مع 
و�أخ����رى  �ل��ق��ب��ائ��ل  م���ن  م�شلحني 
�ل���ق���اع���دة يف جزيرة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ع 
على  ���ش��ي��ط��رت  �أن  ب���ع���د  �ل����ع����رب 
 15 وق��ت��ل  باليمن.  ع��دة  مناطق 
�حلوثيني  م��ن  معظمهم  �شخ�شا 
يف تفجري �شيارة ��شتهدف جتمعا 
لعنا�شر �جلماعة يف مدينة رد�ع، 

مبحافظة �لبي�شاء.
��شتباكات  �أن  ع��ي��ان  �شهود  و�أف����اد 

�لر�هن  �ل��وق��ت  يف  ت����دور  عنيفة 
بني م�شلحني من تنظيم �لقاعدة 
مدينة  يف  ح��وث��ي��ني  وم�����ش��ل��ح��ني 
رد�ع و�شط �ليمن، ولكنها مل تعط 

تفا�شيل عن وقوع �شحايا.
م�شدر  ق�����ال  ك����ذل����ك  رد�ع  ويف 
من  م�������ش���ل���ح���ا   53 �إن  حم����ل����ي 
�أغلُبهم  ُق��ت��ل��و�،  �حل��وث��ي  جماعة 
يف ��شتباكات مع �لقبائل، يف حني 
23 منهم يف �نفجار عبو�ت  ُقتل 
نا�شفة، زرعها مقاتلو �لقاعدة يف 

ح�شن د�ر ُكزم.
وق����د ق��ت��ل ث���الث���ون م���ن جماعة 
�حلوثي يف ��شتباكات مع �لقبائل 
يف منطقتي �ملنا�شح وو�دي تاه يف 

 150( �لبي�شاء  مبحافظة  رد�ع 
�شنعاء(،  �شرق  جنوب  كيلومرت� 
�شيارة  �نفجار  �ملدينة  �شهدت  كما 
م��ل��غ��م��ة �أم�����ام م��ن��زل رئ��ي�����س فرع 

حزب �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام.
عملية  ع�����ن  �الن����ف����ج����ار  وجن������م 
نقطة  �����ش���ت���ه���دف���ت  �ن����ت����ح����اري����ة 
ع�شكرية تابعة للحوثيني، م�شري� 
تنظيم  ب�شمات  حت��م��ل  �أن��ه��ا  �إىل 
�لقاعدة. وتعرف رد�ع منذ دخول 
�مل�شلحني �حلوثيني �إليها ت�شعيد� 
تنظيم  هاجمهم  حيث  ع�شكريا، 
�لقاعدة لدفعهم �إىل �خلروج من 
�ملو�قع  بع�س  �أخلو�  وقد  �ملدينة، 

حت�شبا لهجمات �شدهم.

�لنتائج  الأن  وذل��ك  �ل�شيا�شية  �الأح���ز�ب  ممثلي  نف�س 
�إعالن  يتم  ح��ني  و�إىل  �ل��ط��ع��ون  قبل  �أول��ي��ة  �شتبقى 

�لنتائج �لنهائية ال يجب �أن يبقى فر�غا ت�شريعيا.
                      )�لتفا�شيل �س13(

�شفيق �شر�شار .. هذ� �حلمل ما �ثقله

متظاهرون مينيون يطالبون بخروج �مللي�شيات �مل�شلحة من �لعا�شمة �شنعاء  )رويرتز(

التنظيم االإرهابي يك�سب مليوين دوالر يوميًا من النفط

قتال �سر�س يف عني �لعرب ود�ع�س ي�ستويل على �أ�سلحة للأكر�د

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

هاج�س �إجناح عملّية �القرت�ع، و�ملوقف من �لتجاوز�ت 
�مل�شّجلة خالل �حلملة �النتخابية، �إىل جانب تامني 
كانت  ر�شمّيا،  للربملان �جلديد  �ل�شلطة  �نتقال  فرتة 
�أبرز حماور �جتماع �لرباعي �لر�عي للحو�ر �لوطني  

باالأحز�ب �ل�شيا�شية يف تون�س.
وقد �أعلن ح�شني �لعبا�شي �الأمني �لعام لالحتاد �لعام 
�لتون�شي لل�شغل نيابة عن �لرباعي �لر�عي للحو�ر يف 
بعد  �شيتو��شل  �لوطني  �حل��و�ر  �إن  �شحفي،  ت�شريح 
للنظر  �لت�شريعية،  �النتخابات  نتائج  ع��ن  �الإع���الن 

فيما تبقى من �ملرحلة �النتقالية .
وقال �لعبا�شي �أنه مّت �التفاق على �أن يجتمع �حلو�ر 
عن  �الإع���الن  بعد  �أكتوبر   31 �جلمعة  ي��وم  �لوطني 
نتائج �النتخابات �لت�شريعية للنظر يف كيفية �النتقال 
يف فرتة ما بعد �النتخابات، �أي فرتة �لت�شّلم و�لت�شليم 
ما بني �حلكومة وما بني �ملجل�س �لتاأ�شي�شي وجمل�س 
�أن �حلو�ر  و�أ����ش���اف  ر���ش��م��ي،  ب�شكل  �جل��دي��د  �ل��ن��و�ب 
�لوطني �شيجتمع بنف�س تركيبته �حلالية �أي باعتماد 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�شورية  �ل���ع���رب  ع���ني  ب��ل��دة  ���ش��ر���ش��ة يف  م���ع���ارك  �ن��دل��ع��ت 
��شتوىل  كما   ، �لن�شبي  �ل��ه��دوء  من  يومني  بعد  �ل�شمالية، 
تنظيم د�ع�س على ��شلحة وذخائر �لقتها طائر�ت �لتحالف 
�لدويل مل�شاعدة �ملقاتلني �الكر�د يف دفاعهم عن مدينة عني 
هجمات  �الإرهابي  �لتنظيم  مقاتلو  و�شن   ، �ل�شورية  �لعرب 
م�شادة على مو�قع �لقو�ت �لكردية يف عني �لعرب )كوباين(، 
وذلك بعد ت�شليح �الأكر�د من �جلو، و�شط دعو�ت �أمريكية 

لت�شديد �خلناق على متويل وتعزيز مقاتلي �لتنظيم.
�شن  �لتنظيم  �أن  �الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �ل�����ش��وري  �ملر�شد  و�أك���د 
�ملناطق  باجتاه  �لعرب  عني  يف  �مل��ح��اور  جميع  على  هجوما 
�لتي ال تز�ل حتت �شيطرة �الأكر�د، وقال �إن �ال�شتباكات �لتي 
ال تز�ل تدور بني �لتنظيم ومقاتلي وحد�ت حماية �ل�شعب 

�مل��ق��ات��ل��ون �الك���ر�د  ����ش��ت��ه��دف  �مل��ق��اب��ل،  �ل��ك��ردي��ة عنيفة. يف 
جتمعات لعنا�شر �لتنظيم بالقذ�ئف �ل�شاروخية و�ال�شلحة 

�لر�شا�شة �لثقيلة .
حماية  وح���د�ت  مقاتلو  ��شتهدف  �ل�����ش��وري،  �ملر�شد  وق���ال 
مناطق  يف  د�ع�س  لتنظيم  جتمعات  �لثالثاء  فجر  �ل�شعب 
�ل���ع���رب م�شتخدمني  ع���ني  م���ن  �ل�����ش��رق��ي  �ل��ق�����ش��م  ت��ق��ع يف 

�لقذ�ئف �ل�شاروخية و�ال�شلحة �لر�شا�شة �لثقيلة.
وجاءت هذه �لهجمات يف �شمايل �شوريا عقب تنفيذ تنظيم 

د�ع�س تفجريين ب�شيارتني ملغمتني �شمايل عني �لعرب.
ومو�د  ��شلحة  حتمالن  مظلتني  �ن  بيان  يف  �ملر�شد  وق��ال 
تنظيم  عليها  ي�شيطر  مناطق  �ط���ر�ف  عند  �شقطتا  طبية 

د�ع�س يف مدينة عني �لعرب.
���ش��ح��ب �ح���د�ه���ا، فيما  و�����ش���اف مت��ك��ن تنظيم د�ع�����س م��ن 
ت�شاربت �ملعلومات حول �ملظلة �لثانية وما �ذ� كانت دمرتها 

طائر�ت �لتحالف �لعربي �لدويل �م �ن �لتنظيم متكن من 
�شحبها �أي�شا. ون�شر على �النرتنت �لثالثاء ت�شجيل م�شور 
�المريكية  �لطائر�ت  �لقتها  وذخ��ائ��ر  ��شلحة  عنو�ن  حمل 
و�شقطت يف مناطق �شيطرة د�ع�س بكوباين، ظهر فيه رجل 

م�شلح وهو يتفقد �شناديق حتمل ذخائر و��شلحة.
يف هذ� �لوقت، �شنت طائر�ت �لتحالف �لدويل ليل �لثالثاء 

غار�ت جديدة على مو�قع �لتنظيم �ملتطرف .
�المريكي  �ال�شت�شاري  ����س  �ت�����س  �آي  مكتب  ق��در  ذل��ك  �ىل 
�النتاج �لنفطي لتنظيم د�ع�س بحو�ىل 800 مليون دوالر 

�شنويا ،�ي ما يو�زي مليوين دوالر يف �ليوم.
على  ق���ادرة  �الره��اب��ي��ة  �ملجموعة  �ن  بيان  يف  �ملكتب  و�ع��ل��ن 
ح��ي��ز� �شغري� من  �نتجت  ل��و  ك��ب��رية حتى  ع��ائ��د�ت  حتقيق 
�المكانيات �لنفطية يف �ملنطقة �خلا�شعة لها، و�لبيع باأ�شعار 

متدنية يف �ل�شوق �ل�شود�ء.

رئي�س هيئة االنتخابات يف تون�س يقّر:

مال �سيا�سي فا�سد يف متويل �حلملت �لنتخابية..!
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قتلى يف ق�سف �سوري قرب حدود �لأردن
•• بريوت-اأ ف ب:

قتل ثمانية ��شخا�س بينهم طفالن يف ق�شف من طائر�ت حربية تابعة 
�الردن،  �شوريا حدودية مع  �م�س يف منطقة يف جنوب  �ل�شوري  للنظام 

بح�شب ما ذكر �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الن�شان.
طفالن  بينهم  ��شخا�س  ثمانية  قتل  �لكرتوين  بريد  يف  �ملر�شد  وق��ال 
و�مر�أة جر�ء ق�شف لطائر�ت �لنظام �حلربية على مناطق يف بلدة ن�شيب 
�حلدودية مع �الردن. وياأتي هذ� �لق�شف بعد ت�شعيد يف �ملعارك بد� منذ 
�يام يف هذه �ملنطقة بني �لقو�ت �لنظامية ومقاتلي �ملعار�شة، �ثر �عالن 
�لعزم  �ه��ل  معركة  �ط��الق  �لنظام  �شد  �ملقاتلة  �لكتائب  من  جمموعة 
�لنظام يف حمافظة  �ل�شيطرة على عدد من مو�قع  �نتز�ع  �لهادفة �ىل 
درعا �جلنوبية. وي�شيطر �جلي�س �ل�شوري على معرب ن�شيب �حلدودي، 

�ال �ن مقاتلي �ملعار�شة يتو�جدون يف �جز�ء من �لبلدة و�ملحيط.
و�شهدت �ملنطقة �حلدودية من حمافظة درعا جوالت معارك عدة خالل 
�ل�شنتني �ملا�شيتني، متكن خاللها مقاتلو �ملعار�شة من �ل�شيطرة على 

�شريط حدودي طويل مع �الردن.

�ل�سجن 4 �سنو�ت ملن يخالف �لقانون يف �لحتجاجات برتكيا 
•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

تفا�شيل  عن  �لثالثاء  �وغلو  د�ود  �حمد  �لرتكي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ك�شف 
�ن  وق��ال  قمعية،  بانها  له  �ملعار�شون  و�شفها  و��شعة  �منية  ��شالحات 
خالل  حم��ظ��ورة  �دو�ت  على  بحوزتهم  �لعثور  يتم  �ل��ذي��ن  �ال�شخا�س 
هذه  عن  �حلكومة  و�علنت  �شنو�ت.  �رب��ع  ملدة  ي�شجنون  قد  �لتظاهر�ت 
�لتغيري�ت �ول مرة �ال�شبوع �ملا�شي عقب �حتجاجات د�مية يف ��شطنبول 
ويف �ملناطق �جلنوبية �ل�شرقية �لتي ت�شكنها غالبية من �الكر�د ب�شبب 
�شيا�شة تركيا يف �شوريا. وقال د�ود �وغلو �ن �لقانون يهدف �ىل تو�شيح 
عقوبة ��شتخد�م ��شلحة �لعنف يف �لتظاهر�ت ومن بينها �لقنابل �حلارقة 

و�حلجارة وغريها من �الدو�ت �حلادة.
و�شرح د�ود �وغلو يف �جتماع حلزب �لعد�لة و�لتنمية �حلاكم يف �نقرة 
�ن �لقنابل �حلارقة هي ��شلحة عنف. فاذ� ��شعل �شخ�س �لنار يف عربات 
��شعاف �و مكتبات �و م�شاجد �و معاهد قر�نية بالقاء �لزجاجات �حلارقة 
�لعنف عرب  �ل��دع��و�ت �ىل  �ن  ذل��ك حرية. و�ك��د  �ن ن�شمي  .. ال ميكننا 

مو�قع �لتو��شل �الجتماعي �شتعترب كذلك جرمية.

م�سر حتكم باإعد�م 7 �إرهابيني 
•• القاهرة-اأ ف ب:

م�شرية  ع�شكرية  حمكمة  ق�شت 
�ع�شاء  م��ن  �شبعة  ب��اع��د�م  �م�����س 
تنظيم �ن�شار بيت �ملقد�س �الإرهابي 
�عتد�ء�ت  عدة  يف  بامل�شاركة  دينو� 
��شتهدفت �جلي�س و�ل�شرطة و�دت 
�ىل مقتل ع�شرة ع�شكريني، ح�شب 
�لع�شكري.  �ل��ق�����ش��اء  يف  م�����ش��در 
�خرين  �ث��ن��ني  �ن  �مل�����ش��در  و�ك����د 
من �ع�شاء �لتنظيم حكم عليهما 
بال�شجن �ملوؤبد. كان �لقي �لقب�س 
على ثمانية من �ملتهمني يف نهاية 
مد�همة  �ثناء  �ملا�شي  مار�س  �ذ�ر 
قرية  يف  بها  يقيمون  كانو�  ور�شة 
عرب �شرك�س مبحافظة �لقليوبية 

)�شمال �لقاهرة(. 

دمار هائل يف موقع �نفجار �شيارة مفخخة يف بغد�د )رويرتز(

•• بغداد-اأ ف ب:

18 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى �الق����ل  ق���ت���ل 
ب����ج����روح يف   60 و�����ش���ي���ب ن���ح���و 
�ن��ف��ج��ار ث��الث ���ش��ي��ار�ت مفخخة 
غالبية  ذ�ت  م��ن��ط��ق��ة  يف  �م�������س 
بغد�د،  ���ش��رق  ���ش��م��ال  يف  ���ش��ي��ع��ي��ة 
�منية  م�������ش���ادر  �ف������ادت  ح�����ش��ب��م��ا 

وطبية.
وق�����ال ���ش��اب��ط ب��رت��ب��ة ع��ق��ي��د يف 
قتلو�  �شخ�شا   12 �ن  �ل�����ش��رط��ة 
�نفجار  ب��ج��روح يف   42 و����ش��ي��ب 
مفخختني  ل�����ش��ي��ارت��ني  م��ت��ز�م��ن 
م����ر�ب م��ط��ع��م يف منطقة  د�خ����ل 
وب��ع��د وق���ت ق�شري،  �ل��ط��ال��ب��ي��ة. 
�نفجرت �شيارة ثالثة قرب دورية 
لل�شرطة، ما �دى �ىل مقتل �شتة 

وكر��شي  �ل�����زج�����اج  ت���ن���اث���ر  �ىل 
�مل��ط��ع��م. ك��م��ا �ن��ت�����ش��رت ب��ق��ع من 
و�متزجت  �الر��������س،  ع��ل��ى  �ل�����دم 
ب��امل��ي��اه �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��ف��ج��ر من 

�الر�س �ثر ت�شرر �الأنابيب.
�ل��ع��ام��ل��ني يف �ملطعم  �أح���د  وق���ال 
وي���دع���ى حم��م��د ل��ف��ر�ن�����س بر�س 
ك���ن���ت يف �ل����د�خ����ل حل���ظ���ة وق����وع 
�النفجار �الول، وحاولت �خلروج، 

لكني توقعت �نفجار� ثانيا.
تاأثر�  يبكي  وه��و  �لعامل  ����ش��اف 
�لذين  زم���الئ���ي  ع��ل��ى  ���ش��رخ��ت 
��شيبو� باالنفجار �الول �لدخول 
وبالفعل  �ملبنى،  د�خ��ل  لالختباء 
ب��ع��د م���رور ث��الث��ة دق��ائ��ق فقط، 
و�لتي  �لثانية  �ل�شيارة  �نفجرت 

كانت �نفجارها �كرب.
وجت���م���ع يف م���ك���ان �الن���ف���ج���ار�ت 

�ل��ب�����س��ر ي��رت���س��ح ل��ولي��ة 
رئ����ا�����س����ي����ة ج����دي����دة 

•• اخلرطوم-اأ.ف.ب:
عمر  �ل�شود�ين  �لرئي�س  �نتخب 
منذ  �لبالد  يحكم  �ل��ذي  �لب�شري 
حلزب  رئ��ي�����ش��ا  جم�����دد�   1989
�حلاكم،  �حل��زب  �لوطني  �ملوؤمتر 
لوالية  م��ر���ش��ح��ا  ب��ذل��ك  لي�شبح 
�النتخابات  يف  ج��دي��دة  رئ��ا���ش��ي��ة 

. �لتي �شتجرى يف 2015 
�لغندور  �ب���ر�ه���ي���م  �ع���ل���ن  ف���ق���د 
م�����ش��اع��د �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ود�ين �ن 
حزب �ملوؤمتر �عاد �نتخاب �لب�شري 
بالتايل  وب��ات  �لثالثاء  له  رئي�شا 

مر�شحا لالقرت�ع �لرئا�شي.
توىل  �ل���ذي  �لب�شري  �ن  و�و���ش��ح 
�عيد   1989 يف  ب���ع���د  �حل���ك���م 
�نتخابه على ر��س �حلزب بتاييد 

266 �شوتا من ��شل 522.

��شخا�س على �القل و��شابة 15 
بينهم عن�شر�ن من �ل�شرطة.

و�أدت �النفجار�ت �ىل �نهيار كامل 
لو�جهة مبنى �ملطعم �لذي ي�شم 

�شكنية،  �شققا  �لعليا  طبقاته  يف 
��شافة �ىل �حرت�ق �كرث من 14 
وكالة  يف  �شحايف  بح�شب  �شيارة، 
�لتفجري�ت  و�أدت  بر�س.  فر�ن�س 

ع�سر�ت �ل�سحايا بتفجر�ت جديدة يف �لعر�ق
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��سد ي�ستقبل دوق و�ستمن�سرت
•• دبي -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل يف مقر �ملكتب �لتنفيذي ل�شموه يف �أبر�ج �الإمار�ت ظهر 
�م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن  مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي .. �للورد جري�لد جروفرن 

دوق و�شتمن�شرت يف �ململكة �ملتحدة.

وقد جتاذب �شموه و�ل�شيف �أطر�ف �حلديث حول جممل 
و�ململكة  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لقائمة  �لثنائية  �لعالقات 
و�شتمن�شرت  ومقاطعة  دب��ي  مدينة  وب��ني  عموما  �ملتحدة 

خا�شة على �ل�شعيدين �ل�شياحي و�لثقايف.
رئي�س  نائب  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ل��ورد جروفرن  ب��ارك  وق��د 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي ف����وز دولة 
هذ�  معترب�   2020 الإك�شبو  دب��ي  با�شت�شافة  �الإم����ار�ت 
�ل��ف��وز حم��ق��ا ن��ظ��ر� مل��ا تتمتع ب��ه م��دي��ن��ة دب���ي م��ن �شمعة 
حديثه  معر�س  يف  و�أ���ش��اد  ك��اف��ة.  �مل�شتويات  على  عاملية 

�ملتبادل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
بالنه�شة �حل�شارية ذ�ت �مل�شتويات �لعاملية �لتي ت�شهدها 
دولة �المار�ت يف ظل قيادتها �لر�شيدة �لتي وفرت ل�شعبها 
كل �أ�شباب �لعي�س �لرغيد و�ل�شعادة وبناء ج�شور �لتو��شل 
�حل�����ش��اري و�الق��ت�����ش��ادي و�الإن�������ش���اين م��ع خم��ت��ل��ف دول 

و�شعوب �لعامل.
ح�شر �للقاء معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 

و�ل�شيافة بدبي و�لوفد �ملر�فق لل�شيف .

اعتمد خطة وزارة الرتبية والتعليم 2015 - 2021 ويوجه ب�سرعة تنفيذها

حممد بن ر��سد: بف�سل رعاية خليفة �سن�سهد حتول كامل يف �أنظمة �لتعلم و�لتعليم 
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ع���ت���م���د 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل خطة 
 2015- و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�البتكار  من  تتخذ  �لتي   2021
حم�����ور� رئ��ي�����ش��ي��ا ل��ل��ت��ع��ل��ي��م خالل 

�ل�شنو�ت �ملقبلة.
تنفيذ  ب�������ش���رع���ة  ����ش���م���وه  ووج��������ه 
م�����ش��م��ون �خل��ط��ة .. م�����ش��دد� على 
�لتعليمية  �ملنظومة  �أهمية تطوير 
مفهوم  وف����ق  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
علمية  �أ�ش�س  وعلى  و�أو���ش��ع  �أ�شمل 
ل��الب��ت��ك��ار يف قطاع  ت��ق��ود  ح��دي��ث��ة 
و�أدو�ت  و����ش���ائ���ل  ع����رب  �ل���ت���ع���ل���ي���م 
وخم����رج����ات م��ب��ت��ك��رة ت�������وؤدي �إىل 
�لرئي�شية  �مل�����ش��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق 
لروؤية  �لوطنية  �الأجندة  ملوؤ�شر�ت 

�الإمار�ت 2021.

و�أ�شاهد  �أ���ش��م��ع  ع��ن��دم��ا  �ل�����ش��ع��ادة 
�إجن�����از�ت طلبة �الإم�����ار�ت �ل��ت��ي ال 
�أو  �جل��ام��ع��ات  طلبة  ع��ل��ى  تقت�شر 
ه��ن��اك طلبة  ب��ل  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
�ملر�حل  �أب��ن��ائ��ن��ا يف  م��ن  م��ب��دع��ون 
�لدر��شية �الأوىل وقد كرمو� عامليا 
كل  يكون  �أن  نريد   .. البتكار�تهم 
لتحقيق  م�شروعا  �إم��ار�ت��ي  طالب 
�الب��ت��ك��ار و�الإب����د�ع �ل��ذي يخدم به 
و�ملجتمع  �الإم������ار�ت  و���ش��ع��ب  دول���ة 

�الإن�شاين باأ�شره .
مو�شع  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أن  ���ش��م��وه  و�أك�����د 
�ملبا�شرة  ���ش��م��وه  وم��ت��اب��ع��ة  �ه��ت��م��ام 
�لدعم  ك��ل  �شتوفر  �حل��ك��وم��ة  و�أن 
و�ملعنوية  �مل�����ادي�����ة  و�الإم�����ك�����ان�����ات 
�مليد�ن  �أه����ل  وع��ل��ى  و�لت�شجيعية 
كل يف موقعه وبح�شب م�شوؤولياته 
توظيفها يف �شبيل �الرتقاء بقطاع 

�لتعليم.
وحث �شموه على �شرورة �الإ�شر�ع يف 
متو�فقة  وطنية  �ختبار�ت  تطوير 

�أخي  من  �لتعليم  بها  يحظى  �لتي 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لقادمة  �ل�شنو�ت  ف��اإن  �هلل  حفظه 
�أنظمة  يف  ك��ام��ال  حت���وال  �شت�شهد 
�شتعتمد  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ت��ع��ل��م 
ب�شكل �أ�شا�شي على �البتكار وتنبثق 
�الإ�شرت�تيجية  م���ن  مب�����ش��م��ون��ه��ا 
�أطلقناها  �لتي  لالبتكار  �لوطنية 
�لتكامل  ع���ل���ى  وت����رك����ز  م�����وؤخ�����ر� 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  يف  �مل��ع��ريف 
وغريها  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  و�لهند�شة 
من �لتخ�ش�شات �لعلمية و�ملعرفية 

متميزة على خريطة �البتكار.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أهمية مو�كبة  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
خ��ط��ط �ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ت��ط��ور�ت �لتي 
ت�شهدها �لقطاعات �الأخرى فال بد 
من مو�ءمة خمرجات �لتعليم مع 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  �الحتياجات 
القت�شاد وطني قائم على �ملعرفة.

ك���م���ا ح�����ث ����ش���م���وه ع���ل���ى �إط������الق 
�لع�شف  �البتكار وور���س  خمترب�ت 
�ملوؤ�ش�شات  ج���م���ي���ع  يف  �ل����ذه����ن����ي 
�لتعليمية وم�شاركة �مليد�ن وب�شكل 
تطوير  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  م�����ش��ت��م��ر 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق�������ال 
خالل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
بح�شور  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط�����الق 
�ل���ف���ري���ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة وم���ع���ايل حممد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 
جمل�س �لوزر�ء ومعايل ح�شني بن 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �لرتبية 
و�لتعليم - بف�شل �لرعاية �لكبرية 

م���ع �الخ���ت���ب���ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة و�إع�����د�د 
ملعايري  �مل���وح���د  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��اي��ري 
�لتعليم  �إىل  ل��الن��ت��ق��ال  �مل���ن���اه���ج 
�البتكار  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �ل��ت�����ش��ارك��ي 
للتقنيات  �الأم�����ث�����ل  و�ل���ت���وظ���ي���ف 

�حلديثة.
�ل����ق����ائ����م����ني على  �����ش����م����وه  ودع���������ا 
لالهتمام  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
جميع  يف  �مل����وه����ب����ني  ب���ال���ط���ل���ب���ة 
�لتعليمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���د�ر����س 
الكت�شافهم  م��ن��ه��ج��ي��ة  و�ع���ت���م���اد 
وتوجيه مو�هبهم و�لرتكيز عليهم 
ب�شمة  ذ�ت  م�شتقبلية  كم�شاريع 

تعليمية  خم����رج����ات  ي�����ش��م��ن  م����ا 
مرتبطة باالقت�شاد �ملعريف .

�أبناء  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����اف 
 .. �ل�شاغل  �شغلنا  �شيظل  �الإم��ار�ت 
نريد �أن يكون الأبنائنا �إنتاج معريف 
يف  �لنه�شة  مل�شرية  قيمة  ي�شيف 
دولتنا ما يجعل �إحد�ث نقلة نوعية 
يف قطاع �لتعليم �أمر� حتميا ولي�س 
�أن  الأب��ن��ائ��ن��ا  طموحنا   .. �خ��ت��ي��اري��ا 
ميتلكو� كل مهار�ت �لقرن �حلادي 
 .. ب��ه��ا  ي��ت��ف��وق��و�  و�أن  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
ع�شر �لتعليم �لتقليدي �لقائم على 
مكان  ل��ه  يعد  ومل  �نتهى  �لتلقني 
 .. �لتعليم �الإم��ار�ت��ي��ة  �أج��ن��دة  على 
ببناء  ل��ه  ونهيئ  �ل��غ��د  �إىل  نتطلع 
و�ملوهوبني  �مل���ب���دع���ني  م���ن  ج��ي��ل 
ت�شجع  وطنية  ثقافة  تر�شيخ  عرب 
ع���ل���ى �الب���ت���ك���ار و�ال����ش���ت���ف���ادة من 

�لتكنولوجيا �حلديثة .
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
تغمرين  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 

�ل��ت��دري�����س ويعزز  م��ن��اه��ج وط����رق 
ه��وي��ت��ن��ا �ل��وط��ن��ي��ة وي��ح��اف��ظ على 
�شموه  م��ع��ت��رب�   .. �ل��ع��رب��ي��ة  لغتنا 
�لتعليم  جم�����ال  يف  �ل���ت���ح���دي  �أن 
وتطويره حتد م�شتمر وال يتوقف 
باملجاالت  للنهو�س  �الأ���ش��ا���س  وه��و 

�الأخرى .
وز�رة  خ���ط���ة  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
�الإ�شرت�تيجية  و�لتعليم  �لرتبية 
لالأعو�م 2015 2021 جزء من 
�ملناهج  لتطوير  �شاملة  منظومة 
�ملر�حل  �لتدري�س يف جميع  وطرق 
�ملعايري  �أف�������ش���ل  م����ع  وت��ت��م��ا���ش��ى 
�الأك���ادمي���ي���ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة مب���ا يكفل 
و�مل�شاندة  �ل��دع��م  مقومات  توفري 
للقطاع �لتعليمي قياد�ت ومعلمون 
لتنفيذها  �أم����ور  و�أول���ي���اء  وط���الب 
بثقة وجناح كما تهدف �إىل تطوير 
لتتنا�شب  �لعام  �لتعليم  خمرجات 
لدولة  �مل�شتقبلية  �لتطلعات  م��ع 

�الإمار�ت. 

حممد بن ر��سد ي�ستقبل مايكل كوربات �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �سيتي بنك �لعاملية 
•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل يف 
يف  ل�شموه  �لتنفيذي  �ملكتب  مقر 
�أب��ر�ج �الإم��ار�ت ظهر �م�س �ل�شيد 
مايكل كوربات �لرئي�س �لتنفيذي 

ملجموعة �شيتي بنك �لعاملية.
و�ل�شيف  ����ش���م���وه  ت����ب����ادل  وق������د 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

وتفتح  ب�����ش��ي��وف��ه��ا  دوم�����ا  ت���رح���ب 
و�ال�شتثمار�ت  لل�شركات  �أب��و�ب��ه��ا 
�لعاملية ورجال �العمال �لباحثني 
�الآمنة  �ال�شتثمارية  �لبيئة  ع��ن 
و�ملتميزة بالت�شهيالت و�المكانات 
�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة �ل���ت���ي ت����وؤم����ن لهم 
و�لنماء  �ل���ن���ج���اح  م���ق���وم���ات  ك����ل 

و�الإ�شتقر�ر.
�لرئي�س  �أع����رب  ف��ق��د  ذل���ك  و�إىل 
بنك  �شيتي  ملجموعة  �لتنفيذي 
و�أع�شاء  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�مل�����دي�����ري�����ن  �الد�رة  جم���ل�������س 
�لتنفيذيني لفروع �ملجموعة حول 

و�لقطاع  �ل����دول����ة  وم���وؤ����ش�������ش���ات 
�خلا�س.

�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن 
�الأعلى  �ل��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي 
ملجموعة طري�ن �الإمار�ت ومعايل 
مدير  �ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  ع��ام 
دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 
�لت�شريفات  د�ئ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
عدد  جانب  �إىل  بدبي  و�ل�شيافة 
م����ن �مل����دي����ري����ن �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 

جمموعة �شيتي بنك �لعاملية. 

عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
حاكم دبي �حلديث حول عدد من 
و�الأن�شطة  �لعاملية  �ملالية  �مل�شائل 

�ال�شتثمارية يف �لقطاع �مل�شريف.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
جمل�س  �ج��ت��م��اع  يف  ب��امل�����ش��ارك��ني 
يف  ي��ع��ق��د  �ل����ذي  �مل��ج��م��وع��ة  �إد�رة 
�ل�شرق  الأول مرة يف منطقة  دبي 
�الأو����ش���ط ول��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة خارج 
مقر �ملجموعة يف نيويورك موؤكد� 
�شموه خالل �للقاء �أن مدينة دبي 

�ملدينة  دب��ي  يف  �ملجتمعني  �لعامل 
ب��ع��د مدينة  �خ��ت��ي��اره��ا  �ل���ت���ي مت 
لندن لعقد �جتماع جمل�س �الد�رة 
�لواليات  خ�����ارج  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 

�ملتحدة �المريكية.
�شاحب  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت����وج����ه 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي على  جمل�س 
حتظى  �لتي  �ملمتازة  �لت�شهيالت 
ب���ه���ا ف������روع �مل���ج���م���وع���ة يف دول����ة 
ماعزز  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت 
مكانة �ملجموعة يف �ملنطقة ور�شخ 
ب��ي��ن��ه��ا وحكومة  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل��ث��ق��ة 

�لحتادية للمو�رد �لب�سرية تدعو 
�جلهات �لحتادية ل�ستكمال 

بياناتها يف نظام بياناتي 
•• دبي-وام:

للمو�رد  �الحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  دع���ت 
تعميم  يف  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�ر�ت  �م�����س  لها 
�الحتادية  و�جل���ه���ات  �ل������وز�ر�ت  يف 
�لبيانات  ����ش��ت��ك��م��ال  ����ش���رورة  �إىل 
و�الإعارة  �لندب  باإجر�ء�ت  �ملتعلقة 
وجلان  �لر�شمية  �ملهمات  وب��ي��ان��ات 
�ملخالفات و�لتظلمات يف نظام �إد�رة 
بياناتي  �لب�شرية  �مل��و�رد  معلومات 
كل  �إدخ���������ال  ������ش�����رورة  م�����وؤك�����دة   ..
�لبيانات �الإح�شائية �خلا�شة بتلك 
�الإج��ر�ء�ت. ووفقا للتعميم .. فقد 
تبني للهيئة بعد مر�جعتها ل�شحة 
�لبيانات �ملدخلة من قبل �لوز�ر�ت 
و�جلهات �الحتادية يف نظام بياناتي 
�ملتعلقة  �ل���ب���ي���ان���ات  �ك���ت���م���ال  ع����دم 
�الأمر  �ل��ذك��ر  �شالفة  ب���االإج���ر�ء�ت 
�لذي من �شاأنه �أن يوؤثر على �كتمال 
�مل�شتخرجة  �الإح�شائية  �لبيانات 
م��ن �ل��ن��ظ��ام. و�أرف���ق���ت �ل��ه��ي��ئ��ة مع 
�خلا�شة  �مل�شتخدم  �أدل���ة  �لتعميم 
منها  حر�شا  �ل�شابقة  ب��االإج��ر�ء�ت 
على تقدمي �لدعم �لالزم للوز�ر�ت 
و�جلهات �الحتادية يف هذ� �ل�شدد 
�شيعقد  ف��ري��ق��ه��ا  �أن  �إىل  الف��ت��ة   ..
�جلهات  ل��ت��ل��ك  ت���دري���ب���ي���ة  ور�����ش����ة 
�شا�شات  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  لتدريبها 

�لنظام �خلا�شة بتلك �الإجر�ء�ت.

م�ستقبل اأبناء االإمارات �سيظل 
�سغلنا ال�ساغل ون�سعى لرت�سيخ ثقافة 

وطنية ت�سجع على االبتكار 

ع�سر التعليم التقليدي القائم 
على التلقني انتهى ومل يعد له مكانا 

على اأجندة التعليم االإماراتية

 إدارة المشـــــتريات 

AbuDhabiADM
AbuDhabiADM

AbuDhabi_ADMwww.adm.gov.ae

AbuDhabiADMAbuDhabiADM

إعالن طرح مناقصة عامـة- إلكترونية

على الراغبين باالشتراك في هذه المناقصة من الموردين ذوي االختصاص في إمارة 
أبوظبي  والمسجلين في سجل الموردين والمقاولين لدى بلدية مدينة أبوظبي  فإنها 

 - (www.adm.gov.ae)  متاحة  من خالل البوابة ا�لكترونية على الموقع ا�لكتروني
المناقصات والمزايدات،  من غير رسوم.

لمزيد من المعلومات عن تفاصيل إعالن المناقصة يرجى زيارة الموقع ا�لكتروني لبلدية 
مدينة أبو ظبي (www.adm.gov.ae) ـ إعالنات المناقصات والمزايدات .

على الجهات غير المسجلة في النظام ا�لكتروني للدائرة الدخول والتسجيل من خالل 
الموقع ا�لكتروني (www.adm.gov.ae) - المناقصات والمزايدات – تسجيل الموردين 

يعتبر هذا ا�عالن جزء متمم� لشروط ووثائق المناقصة .
لالستفسار يرجى االتصال على الرقم (6957827/ 02) أو (6955872/ 02) أبوظبي.

 تعلن بلديــة مدينة أبوظبي عن طرح المناقصة المذكورة أدناه وفقا لما يلي:

(ت ت)
 2014/197م

ا�ربعاء الموافق
2014/11/12م

رقم 
المناقصة

102560

رقم المناقصة
 االلكتروني

اسم
 المشــروع

موعد إغالق
 المناقصة 

 ترقية وتجديد رخص نظام
(Nexthink)

 إدارة المشـــــتريات 

AbuDhabiADM
AbuDhabiADM

AbuDhabi_ADMwww.adm.gov.ae

AbuDhabiADMAbuDhabiADM

إعالن طرح مناقصة عامـة- إلكترونية

على الراغبين باالشتراك في هذه المناقصة من الموردين ذوي االختصاص في إمارة أبوظبي  
والمسجلين في سجل الموردين والمقاولين لدى بلدية مدينة أبوظبي  فإنها متاحة  من خالل 

البوابة ا�لكترونية على الموقع ا�لكتروني  (www.adm.gov.ae) - المناقصات والمزايدات،  
من غير رسوم.

لمزيد من المعلومات عن تفاصيل إعالن المناقصة يرجى زيارة الموقع ا�لكتروني لبلدية 
مدينة أبو ظبي (www.adm.gov.ae) ـ إعالنات المناقصات والمزايدات .

على الجهات غير المسجلة في النظام ا�لكتروني للدائرة الدخول والتسجيل من خالل 
الموقع ا�لكتروني (www.adm.gov.ae) - المناقصات والمزايدات – تسجيل الموردين 

يعتبر هذا ا�عالن جزء متمم� لشروط ووثائق المناقصة .
لالستفسار يرجى االتصال على الرقم (6957827/ 02) أو (6955872/ 02) أبوظبي.

 تعلن بلديــة مدينة أبوظبي عن طرح المناقصة المذكورة أدناه وفقا لما يلي:

(ت ت)
 2014/196م

ا�ربعاء الموافق
2014/11/12م

50,000
درهم

رقم 
المناقصة

101562

رقم المناقصة
 االلكتروني

اسم
 المشــروع

موعد إغالق
 المناقصة 

قيمة كفالة
 العطاء

توريد برنامج خدمة مستخدمي 
(ITSM Tool)  الخدمات التقنية

50,000
درهم

قيمة كفالة
 العطاء
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اأخبار الإمارات
حممد بن ر��سد يح�سر �أفر�ح 

�لنابودة و�لفل�سي
•• دبي -وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح�شر 
�لذي  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل حفل �ال�شتقبال  �لدولة رئي�س جمل�س 
�أقامه �ل�شيد خليفة جمعة �لنابودة ملنا�شبة زفاف جنله جمعة �إىل كرمية 
�ل�شيد �أحمد �شيف بن بخيت �لفال�شي. وح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف مركز 
ر��شد  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن  �شمو  �م�س  �لعاملي ع�شر  �لتجاري  دبي 
د�ئرة  �شليمان مدير عام  �شعيد  نائب حاكم دبي و�شعادة خليفة  �آل مكتوم 
�لبالد  و�أع��ي��ان  �ل�شيوخ  من  ع��دد  جانب  �ىل  بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات 

وكبار �مل�شوؤولني و�أهل و�قارب �لعرو�شني .

التقى الرئي�س االيطايل يف روما

حممد بن ز�يد: �لمار�ت و�يطاليا ميلكان مقومات �أ�سا�سية تدعم �إقامة �سر�كات متعددة

حممد بن ز�يد يبحث مع رئي�س �لوزر�ء �ليطايل تعزيز �لتعاون بني �لبلدين

•• روما -وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة مع فخامة جورجو 
جمهورية  رئ���ي�������س  ن���اب���ول���ي���ت���ان���و 
�ي��ط��ال��ي��ا �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول���ة 
دعمها  و�شبل  �يطاليا  وجمهورية 
�لق�شايا  م��ن  وع����دد�  وت��ط��وي��ره��ا 

ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
��شتقبال فخامة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة �ي��ط��ال��ي��ا ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�م�������س يف ق�شر  �مل����ر�ف����ق  و�ل����وف����د 

كرينايل بروما.
حممد  �ل�شيخ  ل�شمو  �أقيمت  وق��د 
بن ز�يد �آل نهيان مر��شم ��شتقبال 
ر�شمية حيث كان يف ��شتقباله لدى 
ك��ري��ن��ايل فخامة  ق�����ش��ر  و���ش��ول��ه 
و��شتعر�س  ن��اب��ول��ي��ت��ان��و  ج��ورج��و 
�شموه حر�س �ل�شرف و�شافح كبار 
�لرئي�س  �شافح  فيما  م�شتقبليه 
�ملر�فق  �لر�شمي  �لوفد  �الي��ط��ايل 

ل�شموه.
ورحب �لرئي�س �اليطايل يف بد�ية 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��زي��ارة  �ل��ل��ق��اء 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�قامة  ت��دع��م  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  م��ق��وم��ات 
�شر�كات متعددة ت�شب يف م�شلحة 
�لطرفني منوها �شموه �ىل �أهمية 
ت��ب��ادل �الف���ك���ار �ل��ب��ن��اءة �ل��ت��ي من 
�الرت���ق���اء  يف  ت�����ش��اه��م  �أن  ���ش��اأن��ه��ا 
�ملجال  وتفتح  �لثنائية  بالعالقات 
�لنمو و�لتطور يف  �ملزيد من  �أم��ام 
بني  �لتنموية  و�مل�شاريع  �الع��م��ال 

�لبلدين.
�بوظبي  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  وق������ال 
يا  ب��ك��م  نلتقي  �أن  �ل��ي��وم  ي�شعدنا 
�شويا على  �لرئي�س لنعمل  فخامة 
�أج����ل �شالح  ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ن��ا م���ن 
�الأفكار  معكم  نتبادل  و�أن  بلدينا 
�أن تعزز �ل�شد�قة  �لتي من �شاأنها 
م�شتقبل  ن���ح���و  ب��ي��ن��ن��ا  �ل���ق���ائ���م���ة 
�أف�شل ل�شعبينا.  من جانبه �أعرب 
�شعادته  ع���ن  �الي���ط���ايل  �ل��رئ��ي�����س 
بالده  بني  �لعالقات  وتطور  لنمو 
�ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت  ودول���ة 
�ل��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب�����ش��م��ع��ة ط��ي��ب��ة على 
وباالإمكانيات  �ل�����دويل  �مل�����ش��ت��وى 
ومببادر�تها  �ملتطورة  �القت�شادية 
�لتنموية  �مل����ج����االت  يف  �ل����ر�ئ����دة 
�ن  ف��خ��ام��ت��ه  متمنيا  و�الن�����ش��ان��ي��ة 
�مل��زي��د من  �ل��ع��الق��ات  ت�شهد ه���ذه 
�لتعاون �لبناء و�لتن�شيق �ملتو��شل 
حتقيقا مل�شلحة �لبلدين و�لق�شايا 
�لتي تهم �لعامل. وتطرق �حلديث 

�ك�شبو  �ي��ط��ال��ي��ا  ��شت�شافة  ح���ول 
دول�����ة  وجن��������اح   2015 م����ي����الن 
بالفوز  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت 
 2020 دب��ي  �ك�شبو  ��شت�شافة  يف 
و����ش��ت��ع��ر���ش��ا ق����درة �ل��ب��ل��دي��ن على 
�لعاملية  �الح���د�ث  ه��ذه  ��شت�شافة 
و�لتن�شيق  �ل�����ت�����ع�����اون  وف�����ر������س 
�خلربة  م���ن  و�ال���ش��ت��ف��ادة  بينهما 
و�المكانيات �مل�شرتكة الإجناح مثل 
هذه �الحد�ث. وبارك �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �ل نهيان و�لرئي�س 
�الحتاد  �شركتي  �ت��ف��اق  �الي��ط��ايل 
�الإيطالية  و�أل��ي��ط��ال��ي��ا  ل��ل��ط��ري�ن 
للطري�ن يف �شهر �غ�شط�س �ملا�شي 
��شتثمارية  ���ش��ر�ك��ة  يف  ل��ل��دخ��ول 
وعودتها  �ليطاليا  ق��در�ت  لتعزيز 
�لطري�ن  �شوق  يف  �لتناف�شية  �يل 
�لعاملي . وحمل �لرئي�س �اليطايل 

�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �ل��ل��ق��اء  خ���الل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�ل�شمو  ل�������ش���اح���ب  حت���ي���ات���ه  ن���ق���ل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومتنياته 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
و���ش��ع��ب��ه��ا �ل�������ش���دي���ق مب���زي���د من 

�لتقدم و�الزدهار.
ت��ب��ادل وجهات  �ل��ل��ق��اء  ومت خ���الل 
�لتطور�ت  خم��ت��ل��ف  ح���ول  �ل��ن��ظ��ر 
�لدولية و�لق�شايا ذ�ت  و�الأح��د�ث 
�الهتمام �مل�شرتك . ويف نهاية �للقاء 
�رتياحهما  ع���ن  �جل��ان��ب��ان  �ع����رب 
�مل���������ش����رتك ل���رغ���ب���ة �ل���ب���ل���دي���ن يف 
�ل�شد�قة  عالقات  تعزيز  مو��شلة 
و�لتعاون وتطلعهما �ىل �ملزيد من 
�لتعاون و�لتن�شيق يف �ملجاالت �لتي 
و�لتطلع  �ل��ب��ل��دي��ن  م�شلحة  ت��ه��م 

للعالقات  �ف�����ش��ل  م�شتقبل  ن��ح��و 
على كافة �مل�شتويات. ح�شر �للقاء 
م���ع���ايل حم��م��د �أح���م���د �ل���ب���و�ردي 
�ل���دف���اع  وز�رة  وك���ي���ل  �ل���ف���ال����ش���ي 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
�لري�شي  ن��ا���ش��ر  ���ش��ق��ر  و����ش���ع���ادة 
�لعربية  �الم��������ار�ت  دول�����ة  ���ش��ف��ري 
�يطاليا  جمهورية  ل��دى  �مل��ت��ح��دة 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك��ي��ل 
وم���ن �جل���ان���ب �الي���ط���ايل فخامة 
�إنريكو ليتا رئي�س وزر�ء جمهورية 
بي�شتيلي  الب���و  و���ش��ع��ادة  �إي��ط��ال��ي��ا 
ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �اليطالية 
�شفري  �شتار��س  جورجيو  و�شعادة 
�إي��ط��ال��ي��ا ل���دى �ل��دول��ة وع���دد من 

م�شت�شاري �لرئي�س �اليطايل. 

�إي��ط��ال��ي��ا و�شعادة  ل���دى ج��م��ه��وري��ة 
�مل�����زروع�����ي وكيل  م����ب����ارك  حم���م���د 
و�شعادة  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���و�ن 
�إيطاليا  �شفري  �شتار��س  جورجيو 
لدى �لدولة. و�أق��ام رئي�س �لوزر�ء 
�اليطايل ماأدبة غد�ء تكرميا ل�شمو 
ب��ن زي���د �ل نهيان  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�ملر�فق  �ل���وف���د  �ع�����ش��اء  ح�����ش��ره��ا 
وكبار  �ل�����وزر�ء  م��ن  وع���دد  ل�شموه 
�اليطالية  �حلكومة  يف  �مل�شوؤولني 
ولفيف من �ملدعوين ميثلون رجال 

�القت�شادية  و�لفعاليات  �الع��م��ال 
و�ل�شناعية يف �يطاليا. وكان رئي�س 
��شطحب  ق��د  �الي���ط���ايل  �ل������وزر�ء 
و�لوفد  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و 
�ملر�فق �ىل �ل�شرفة �خللفية لفيال 
دوريا بامفيلي حيث كان �الجتماع 
وقدم له �شرحا حول تاريخ �لفيال 
�لتي مت بناوؤها بني عامي 1644 
�ألي�شاندرو  ق��ب��ل  م���ن   1652  -
فر�ن�شي�شكو  وج��ي��وف��اين  �أل��غ��اردي 
غ�����رمي�����ال�����دي حل���������ش����اب �الأم��������ري 

�لفيال  وت���ق���ع  ب��ام��ب��ي��ل��ي  ك��ام��ي��ل��ل��و 
�ملقر�ت  �ح���دى  حاليا  تعترب  �ل��ت��ي 
كولو  ج��ي��اين  تلة  على  �حلكومية 
وهي ثاين �أكرب تالل روما �ل�شبعة 
وت�شم جمموعة من �حلد�ئق �لتي 
�لعامة  �أك�����رب �حل���د�ئ���ق  م���ن  ت��ع��د 
وتبلغ  �الإي���ط���ال���ي���ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
مربعة  ك��ي��ل��وم��رت�ت   9 م�شاحتها 
خمتلف  منها  �ج����ز�ء  يف  ومي��ار���س 
�لريا�شات كريا�شة �جلري و�مل�شي 

وركوب �لدر�جات. 

�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة معربا عن 
�شعادته بلقاء �شموه و�لتباحث معه 
�مل�شرتك  �ل��ع��م��ل  دع���م  �شبل  ح���ول 
ظل  يف  �ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
�لنمو �ملتو��شل للعالقات �لثنائية 

يف كافة �ملجاالت.
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ون���ق���ل 
�شاحب  حت����ي����ات  �ل���ل���ق���اء  خ������الل 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ومتنياته  �الي��ط��ايل  �لرئي�س  �إىل 

�ملزيد  �ل�شديق  �اليطايل  لل�شعب 
من �لتقدم و�الزدهار.

وج�������رى خ�����الل �ل���ل���ق���اء - �ل����ذي 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ح�����ش��ره 
 - �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د 
بحث جماالت �لتعاون �لقائمة بني 
�لبلدين و�أهمية تعزيزها وتنميتها 
تطلعات  م���ن  �مل���زي���د  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
�ل�شديقني  و�ل�����ش��ع��ب��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
وخا�شة يف �لقطاعات �القت�شادية 
و�ال�شتثمارية و�لتجارية و�لثقافية 

وقطاع �لنقل �جلوي.

و�أعرب �شمو ويل عهد �أبوظبي عن 
و�رتياحه  �يطاليا  بزيارة  �شعادته 
مل�������ش���ت���وى ع������الق������ات �ل�������ش���د�ق���ة 
�لبلدين يف خمتلف  و�لتعاون بني 
و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��االت 
م�شري�  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���ت���ج���اري���ة 
�ل��زي��ار�ت بني  �أن تبادل  �شموه �ىل 
�ال�شا�شية  �لعو�مل  �أحد  �جلانبني 

ال�شتمر�ر تطور تلك �لعالقات.

�أن دول�����ة �الم�����ار�ت  ���ش��م��وه  و�أك�����د 
ميلكان  �ي���ط���ال���ي���ا  وج����م����ه����وري����ة 

•• روما-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  ع��ق��د 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
مباحثات  جل�شة  �مل�شلحة  للقو�ت 
وزر�ء  رئ���ي�������س  ل��ي��ت��ا  �إن���ري���ك���و  م����ع 
ج��م��ه��وري��ة �إي��ط��ال��ي��ا ت��رك��زت حول 
�لثنائية  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ذ�ت  و�لق�شايا  �إيطاليا  وجمهورية 
و�مل�شتجد�ت  �مل�����ش��رتك  �اله��ت��م��ام 
و�لدولية.  �الق��ل��ي��م��ي��ة  و�الو����ش���اع 
رئي�س  ��شتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�م�س  �إي��ط��ال��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ل�شمو 
بامفيلي  دوري������ا  ف��ي��ال  يف  ن��ه��ي��ان 
و�ل����وف����د �مل����ر�ف����ق ل���ه �ل�����ذي يقوم 

بزيارة ر�شمية الإيطاليا.
ويف بد�ية �للقاء رحب �إنريكو ليتا 
ب�شمو ويل عهد �أبوظبي م�شري� �ىل 
�ل��زي��ارة �شت�شهم يف تقوية  �ن ه��ذه 
رو�بط �ل�شد�قة وتعزيز �لعالقات 

�القليمية  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن  �ل��ع��دي��د 
كما  �لبلدين.  تهم  �لتي  و�لدولية 
ت��ن��اول جممل  ج��رى خ��الل �للقاء 
�ل�شاحة  و�لتطور�ت على  �الأحد�ث 
و�لدولية  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��ن��ظ��ر ومو�قف  وت���ب���ادل وج��ه��ات 
�مل�شتجد�ت.  ه���ذه  ح���ول  �ل��ب��ل��دي��ن 
�الجتماع  ختام  يف  �جلانبان  و�أك���د 
�لعالقات  لتنامي  �رتياحهما  على 
ب��ني دول����ة �الم������ار�ت و�ي��ط��ال��ي��ا يف 
على  �لبلدين  قيادتي  حر�س  ظ��ل 
وروؤيتهما  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  ت��ط��وي��ره��ا 
�مل�شرتكة يف �همية �لتعاون �لدويل 
�لعالقة  �ل��ق�����ش��اي��ا  حل���ل  وت��ك��ات��ف��ه 
ودع���م ك��اف��ة �جل��ه��ود �ل��ر�م��ي��ة �ىل 
�ل�شلم و�الأم��ن و�ال�شتقر�ر  �إح��الل 
�للقاء  ح�شر  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  يف 
م���ع���ايل حم��م��د �أح���م���د �ل����ب����و�ردي 
�ل���دف���اع  وز�رة  وك���ي���ل  �ل���ف���ال����ش���ي 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س 
و�شعادة �شقر نا�شر �لري�شي �شفري 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم������ار�ت  دول����ة 

و�ل�شعبني  �لبلدين  ب��ني  �لثنائية 
�للقاء  وج��رى خالل   . �ل�شديقني 
�ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �لذي ح�شره 
نهيان وزير �خلارجية  �ل  ز�يد  بن 
بحث �شبل دعم وتطوير �لعالقات 
من  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �لثنائية 
�ملتميزة  �ل�شد�قة  رو�ب��ط  منطلق 
�لعمل  و�أهمية  �مل�شرتكة  و�مل�شالح 
للتعاون  �أو�����ش����ع  �آف������اق  ف��ت��ح  ع��ل��ى 
�لق�شايا  يف  و�ل��ت�����ش��اور  و�لتن�شيق 

�لتي تهم �لبلدين.
�لتعاون  �وج��ه  �جلانبان  بحث  كما 
يتعلق  ف���ي���م���ا  خ���ا����ش���ة  �ل���ث���ن���ائ���ي 
و�لتجارة  و�ال�شتثمار  باالقت�شاد 
ون���ت���ائ���ج زي��������ارة رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
�اليطايل �الخرية لدولة �المار�ت 
يف �شهر فرب�ير �ملا�شي وما نتجت 
للبلدين  م�شرتكة  روؤي���ة  م��ن  عنه 
�ل���ث���ن���ائ���ي �ىل  �ل����ت����ع����اون  دف������ع  يف 
م��زي��د م��ن �ل��ت��ق��دم وب���ذل �جلهود 
�مل�������ش���رتك���ة يف ���ش��ب��ي��ل ف���ت���ح �آف�����اق 
تطلعات  وحتقيق  للعالقات  �أو�شع 
�ل�شديقني.  و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن 

ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  و�ك��د 
ن��ه��ي��ان خ���الل �الج��ت��م��اع رغبة  �ل 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم������ار�ت  دول����ة 
يف ت��ن��م��ي��ة وت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه��ا مع 
معها  قوية  �شر�كات  وبناء  �يطاليا 
م�شري�  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
بقيادة  �الم������ار�ت  دول����ة  �ن  ���ش��م��وه 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
حفظه �هلل ت�شع يف �شلم �ولوياتها 
يف �ل�شيا�شة �خلارجية بناء عالقات 
م���ت���و�زن���ة وم���ت���ط���ورة م����ع �ل�����دول 
�ل�شديقة تقوم على ��ش�س ومبادئ 
و�ل�شد�قة  �مل���ت���ب���ادل  �الح��������رت�م 
و�مل�����ش��ارك��ة �الي��ج��اب��ي��ة مب���ا يخدم 
مع  �حل�����ش��اري  و�ل��ت��ط��ور  �لتنمية 
خمتلف �لبلد�ن. و��شاف �شموه �ن 
�الخرية  �الم���ار�ت  لدولة  زيارتكم 
بف�شل  وم���ث���م���رة  ن���اج���ح���ة  ك���ان���ت 
لتوثيق  وم��ت��اب��ع��ت��ك��م  �ه��ت��م��ام��ك��م 
�لعالقات مع دولة �الم��ار�ت ودفع 
�ىل  بينهما  �الق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون 
م��زي��د م���ن �ل��ت��ق��دم و�ل��ن��م��و و�ننا 

ن��ب��ادل��ك��م هذ�  يف دول�����ة �الم�������ار�ت 
�اله���ت���م���ام م���ن �ج����ل م��ن��ح فر�س 
�لثنائية  ل��ع��الق��ات��ن��ا  �أك�����رب  جن����اح 
بني  �لتعاون  مقومات  و�ن  خا�شة 
ب��ل��دي��ن��ا ع��دي��دة وم��ت��ن��وع��ة وميكن 
خدمة  يف  وت�شخريها  ��شتثمارها 

�مل�شالح �مل�شرتكة.
�ل���وزر�ء  رئي�س  و���ش��ف  جانبه  م��ن 
�اليطايل زيارة �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �ل نهيان �ىل روما باملهمة 
�لنمو  ع���ل���ى  وت�����وؤك�����د  و�حل����ي����وي����ة 
�ل��ب��ل��دي��ن يف كافة  ب���ني  �ل��ع��الق��ات 
�ملجاالت وتوفر د�فعا قويا لتطوير 
و�أكد  �مل�شرتكة �جلانبني.  �مل�شاريع 
�ي��ط��ال��ي��ا مهتمة  �ن  ل��ي��ت��ا  �إن��ري��ك��و 
بتعزيز عالقاتها �لثنائية مع دولة 
م�شيفا  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت 
�ن لقاء �ليوم ميثل فر�شة متجددة 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  ح��ول  للتباحث 
كافة  يف  �جل����ان����ب����ني  ي���ه���م  �ل�������ذي 
و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��االت 
وتبادل  و�ل�شناعية  و�ال�شتثمارية 
ب�شاأن  و�الآر�ء  �ل���ن���ظ���ر  وج����ه����ات 

حممد بن ز�يد ي�ستقبل وزيرة �لدفاع �ليطالية 

مركز �لفلك �لدويل: ك�سوف جزئي لل�سم�س يتز�من مع بد�ية �ل�سنة �لهجرية

•• روما -وام:

�لتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س خالل زيارته لروما معايل روبرتا بينوتي وزيرة 

�لدفاع �اليطالية. 
وجرى خالل �للقاء �لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
��شتعر��س جماالت  �خلارجية  وزير  نهيان  �ل  ز�يد  بن 
�لع�شكرية  �مل���ج���االت  م��ن  ع���دد  يف  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق 
�مل�شرتك  �لعمل  �ل��ي��ه  و���ش��ل  م��ا  وم�شتوى  و�ل��دف��اع��ي��ة 
يف تبادل �خل��رب�ت بني دول��ة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
وج��م��ه��وري��ة �ي��ط��ال��ي��ا يف ظ��ل م��ا ي��رب��ط �ل��ب��ل��دي��ن من 

عالقات �شد�قة وتعاون متناميتني. 
�أب��وظ��ب��ي ووزي������رة �لدفاع  ���ش��م��و ويل ع��ه��د  ب��ح��ث  ك��م��ا 
�مل�شرتك  �الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع��دد�  �اليطالية 
��شافة �ىل �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت يف �ملنطقة و�لعامل. 
�لفال�شي  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  حممد  معايل  �للقاء  ح�شر 
�ملبارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  �ل���دف���اع  وز�رة  وك��ي��ل 
�لركن  �للو�ء  و�شعادة  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س 
�أركان  رئي�س  ن��ائ��ب  �مل��زروع��ي  ع��ب��الن  ب��ن  �شيف  عي�شى 
�شفري  �لري�شي  نا�شر  �شقر  و���ش��ع��ادة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة لدى جمهورية �إيطاليا 
و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل دي��و�ن ويل عهد 

�أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

�أع����ل����ن م���رك���ز �ل���ف���ل���ك �ل�������دويل - 
ومقره �أبوظبي - �ن ك�شوفا جزئيا 
�لواليات  م��ن  �شي�شاهد  لل�شم�س 
و�أجز�ء  وكند�  �الأمريكية  �ملتحدة 
من �ملحيط �لهادئ نهاية بعد غد 
�لعام  ب��د�ي��ة  م��ع  تز�منا  �خلمي�س 

�لهجري �جلديد.
و�أو����ش���ح �مل��ه��ن��د���س حم��م��د �شوكت 
�لك�شوف  �ن  �مل���رك���ز  م��دي��ر  ع����ودة 
 07:38 �ل�شاعة  يبد�أ يف  �جلزئي 
م�شاء وينتهي يف �ل�شاعة 11:52 
ويتز�من  غرينت�س  بتوقيت  م�شاء 
مع �قرت�ن �شهر حمرم معلنا نهاية 
وبد�ية  �حلالية  �لهجرية  �ل�شنة 
حيث   1436 �ل���ه���ج���ري  �ل����ع����ام 
حمرم  �شهر  ه���الل  روؤي����ة  �شتكون 
ب��ع��د غ����روب ���ش��م�����س ي����وم �جلمعة 
وبا�شتخد�م  ب�����ش��ع��وب��ة  مم���ك���ن���ة 
�لتل�شكوب فقط من معظم �لعامل 
ممكنة  روؤيته  تكون  بينما  �لعربي 
ب��ال��ع��ني �مل���ج���ردة م��ن ج��ن��وب قارة 
�أمريكا  وق����ارة  �ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا 
�أم����ا ي���وم �ل�شبت  �جل��ن��وب��ي��ة ف��ق��ط 
�لنحيل  �ل��ه��الل  منظر  ف�شيكون 
يف جهة �لغرب بعد غروب �ل�شم�س 

الفتا للنظر وي�شتحق �ملتابعة.
�لفلكية  �الأح������د�ث  م���ن  �ن  وق����ال 
�ختفاء  �أي�شا  �ل�شهر  ه��ذ�  �ملميزة 
نهاية  �لقمر  خلف  ع��ط��ارد  كوكب 

�الحتجاب  �شيحدث  ح��ي��ث  �ل��ي��وم 
يف �ل�شاعة 09:56 م�شاء بتوقيت 
م�شاهد�  و����ش���ي���ك���ون  غ���ري���ن���ت�������س 
ب�شعوبة بالغة من منطقة �شغرية 
كوكب  يختفي  فيما  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  يف 
�لزهرة غد� خلف �لقمر يف �ل�شاعة 
غرينت�س  بتوقيت  م�شاء   09:15
و���ش��ت��ح��دث ظ��اه��رة �الح��ت��ج��اب يف 
�ملحيط  يف  �لو�قعة  �ملناطق  بع�س 
م�شاهدتها  ميكن  ال  ولكن  �لهادئ 
ب�������ش���ب���ب وق��������وع �ل���ق���م���ر وك���وك���ب 
�لزهرة بالقرب من �ل�شم�س حيث 
�شيطغى �شياوؤها عليهما وال متكن 

روؤيتهما.
وك�����ان ���ش��ه��ر �أك���ت���وب���ر �حل�����ايل قد 
�شهد �لعديد من �الأحد�ث �لفلكية 
�لقمر  خ�شوف  �أهمها  م��ن  �ملميزة 

�أكتوبر ومرور �أحد  يف �لثامن من 
يوم  �ملريخ  كوكب  بجانب  �ملذنبات 
�شهب  زخ��ة  وح��دوث  �أكتوبر   19

�جلباريات �أم�س �الول و�م�س. 

هيئة �لهلل �لأحمر تقوم باإيو�ء �أ�سرة مو�طنة 
تعر�س منزلها حلريق يف �لرحبة باأبوظبي 

•• ابوظبي-وام: 

�أ�شرة مو�طنة  باإيو�ء  �أبوظبي  �الأحمر عرب مكتبها يف  �لهالل  قامت هيئة 
تعر�س منزلها يف مدينة �لرحبة حلريق م�شاء �أم�س �الول ووفرت �لهيئة 
كما  منطقتهم  من  �لقريبة  �لكبرية  �لفنادق  باأحد  لالأ�شرة  مالئما  �شكنا 
قامت بتوفري �الإعا�شة وخدمات �لدعم �لنف�شي لالأ�شرة �لتي ق�شى �حلريق 
على كامل حمتويات منزلها. وكان �حلريق قد �شب يف منزل �الأ�شرة �لتي 

تتكون من �أم و ثالثة �أبناء م�شاء �أم�س دون وقوع �إ�شابات.
وعند ورود نباأ �حلريق قام فرع �لهالل يف �أبوظبي بت�شكيل غرفة طو�رئ 
ومت  �حل��دث  مكان  يف  للتو�جد  ووجههم  و�ملتطوعني  �لعاملني  و��شتدعى 
�شريع  بتقييم  وق��ام  �ملنطقة  يف  مبكر�  ت��و�ج��د  لال�شتجابة  فريق  تكوين 
للفندق  �الأ�شره  نقل  عملية  على  و��شرف  �حلريق  عن  �لناجمة  لالأ�شر�ر 
وتي�شري �أمورها �حلياتية. وقال حممد �شعيد �لرميثي مدير فرع �لهالل 
�الأح��م��ر يف �أب��وظ��ب��ي �إن �ل��ف��رع حت��رك ف���ور� جت��اه �الأ���ش��رة �مل��ت��اأث��رة ووقف 
بجانبها وعمل على توفري متطلباتها �الأ�شا�شية يف �لوقت �لر�هن .. م�شري� 
�إىل مكان �حلريق يف وقت  �ملتطوعني و�شل  �ال�شتجابة من  �أن فريق  �إىل 
وجيز وعمل بالتن�شيق مع �جلهات �ملحلية �ملخت�شة يف مثل هذه �لظروف 
على تخفيف معاناة �الأ�شرة �لتي د�همها �حلريق ومت �ختيار فندق قريب 
من �شكن �الأ�شرة �الأ�شلي لتي�شري و�شول �الأبناء �إىل مد�ر�شهم يف �ملنطقة.

و�أكد �أن هيئة �لهالل �الأحمر متتلك كو�در موؤهلة للتعامل مع مثل هذه 
�حلو�دث بالتعاون مع جهات �الخت�شا�س باعتبار �أن �لهيئة جهة م�شاندة 

لل�شلطات �لر�شمية يف كل �لظروف و �الأحو�ل.
وقال �إن �إعد�د كو�در مدربة يف هذ� �ملجال جعل �لهيئة يف مقدمة �ملوؤ�ش�شات 
�لتي تت�شدى للحو�دث �لطارئة خا�شة �حلر�ئق �ملنزلية وحو�دث �لطرق 
بجانب  �شتظل  �لهيئة  �أن  على  م�شدد�   .. �لطارئة  �ل��ك��و�رث  م��ن  وغ��ريه��ا 
�الأ�شرة حتى تنتهي حمنتها . و�أ�شاد بالتن�شيق �مليد�ين بني �لهيئة و �جلهات 

�ملخت�شة ويف مقدمتها �لدفاع �ملدين.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ حم��م��د عبد 
عر�قي  �ل��ع��ب��ا���س  ع��ب��د  م�شلم 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A7775099(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لعر�قية  للقن�شلية 

مركز  �شرطة باالمار�ت.
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هيئة �لبيئة �أبوظبي حتيل 55 حم�سر �سبط ل�سوء ��ستخد�م �ملياه �جلوفية �إىل �لنيابة �لعامة
•• اأبوظبي -وام: 

حررها  �لتي  �ل�شبط  حما�شر  من   55 �أبوظبي   - �لبيئة  هيئة  �أحالت 
ماأمورو �ل�شبط �لق�شائي لديها ب�شاأن ��شتخر�ج ونقل وبيع �ملياه �جلوفية 
دون ترخي�س �إىل �لنيابة �لعامة التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة. 
و�أ�شفرت جهود �لهيئة ل�شبط �ملخالفني يف �إطار �شعيها للمحافظة على 
�ملياه �جلوفية يف �الإمارة وحمايتها من �لهدر و�لتلوث عن ت�شجيل 35 
خمالفة متت �إد�نتها من قبل �ملحكمة بني عامي 2013 و2014 �شجل 

معظمها يف �ملنطقة �لغربية من �إمارة �أبوظبي.
�أل���ف دره���م ويف بع�س   50 �إىل  �آالف  ب��ني ث��الث��ة  �ل��غ��ر�م��ات  وت��ر�وح��ت 
دره���م مع  �آالف   10 �مل��ال��ي��ة  �ل��غ��ر�م��ة  بلغت  �ل��ت��ي مت �شبطها  �حل���االت 

�حتجاز �ل�شاحنة �مل�شتخدمة يف نقل �ملياه �جلوفية.

و�أكدت �شعادة رز�ن خليفة �ملبارك �الأمني �لعام لهيئة �لبيئة - �أبوظبي �أن 
بيع �ملياه �جلوفية هو عمل غري قانوين ويخلف �آثار� بيئية و�جتماعية 
�شلبية على �إمارة �أبوظبي ..م�شرية �إىل �أن عدد �ملخالفات �مل�شجلة بد�أت 
يف �لتقل�س بعد �لبدء يف تنفيذ عمليات �ملالحقات �لقانونية و�لق�شائية 
جلميع �مل��خ��ال��ف��ني. وق��ال��ت �ن ه���ذه �مل��م��ار���ش��ات غ��ري �مل�����ش��وؤول��ة تعر�س 
�ملياه �جلوفية للن�شوب وتت�شبب يف زيادة ملوحة �ملياه وت�شر بالز�رعة 
و�ملجتمعات �ملحيطة بها ..منوهة باأن مفت�شي �لهيئة ر�شدو� حاالت بيع 
�إىل  ي��وؤدي  �أن  ميكن  �ل��ذي  �الأم��ر  �لعمال  مع�شكر�ت  �إىل  �جلوفية  �ملياه 
م�شاكل �شحية خطرية لهم نظر� لعدم �شالحية �ملياه �جلوفية �حلالية 

لل�شرب وعدم �متثالها للمعايري �ملعتمدة يف �أبوظبي.
فيما  خا�شة  �جل��وف��ي��ة  �مل��ي��اه  ����ش��ت��خ��د�م  على  لل�شيطرة  �أن���ه  و�أو���ش��ح��ت 
�ملياه �جلوفية وبدون �حل�شول على  �لقانوين الآبار  يخ�س �حلفر غري 

�لرت�خي�س �لالزمة و�شعت �لهيئة نظاما و��شحا للمقاولني و�أ�شحاب 
�الأر��شي للتقدم بطلب للح�شول على ت�شاريح �حلفر ..منوهة باأنه فور 
�شدور �لت�شاريح يزور �ملفت�شون جميع مو�قع حفر �الآبار ل�شمان �متثال 

�ملقاولني و�أ�شحاب �الأر��شي لل�شروط و�لقو�نني �ملو�شوعة.
وقالت �ملبارك �إنه �إىل جانب حتديد �ملخالفني تعمل �لهيئة مع خمتلف 
�إم��د�د�ت �ملياه �جلوفية  �شركائها من �جلهات �حلكومية �ملعنية حلماية 
�لد�ئمة  �للجنة  �أطلقت  �لعام  ه��ذ�  �شابق من  وق��ت  �أن��ه يف  �إىل  ..م�شرية 
لو�شع وتنفيذ ��شرت�تيجية �لزر�عة و�ملياه يف �إمارة �أبوظبي ��شرت�تيجية 
�إد�رة �ملو�رد �ملائية الإمارة �أبوظبي للحد من �ل�شغوط �لتي تتعر�س لها 
�ال�شرت�تيجية  من  �لرئي�شية  �لعنا�شر  �لهيئة  ونفذت  �ملائية  م��و�رده��ا 
�الإمارة  يف  �مل��ز�رع��ني  خدمات  مركز  مع  بال�شر�كة  توعية  حملة  ت�شمل 

وذلك لتعزيز م�شتوى �لوعي باملياه �جلوفية يف �ملجتمع �لزر�عي.

للمز�رعني  وت��دري��ب��ي��ة  عملية  �إر�����ش����اد�ت  ت��وف��ر  �حل��م��ل��ة  �ن  و�أو���ش��ح��ت 
�لقو�نني  ومعرفة  ��شتيعاب  من  �لتاأكد  بهدف  بكفاءة  �ملياه  ال�شتخد�م 
�ملتعلقة باملياه �جلوفية. ونبهت �ملبارك �إىل �أن ندرة �ملياه �جلوفية توؤثر 
على �ملجتمع عامة و�لقطاع �لزر�عي ب�شكل خا�س ..موؤكدة �أن م�شوؤولية 
�ملحافظة على �ملياه �جلوفية ال تقع على عاتق �حلكومة فقط بل وعلى 
�لزر�عي فم�شوؤولية �جلميع  �لقطاع  �لعاملني يف  �ملجتمع وجميع  عاتق 

فهم �لقو�نني و�الأحكام و�اللتز�م بها.
مع  �لتعاون  �إىل  و�جلمهور  و�ملقاولني  و�الأر��شي  �مل��ز�رع  �أ�شحاب  ودعت 
مبركز  باالت�شال  خمالفات  �أي��ة  عن  و�الإب���الغ  �ملخالفات  لوقف  �لهيئة 

�الت�شال بحكومة �أبوظبي.
و�أكدت �ملبارك �أنه من خالل �لعمل كفريق و�حد �شنتمكن من �ملحافظة 

على �ملياه �جلوفية لت�شتفيد منها �الأجيال �لقادمة. 

ملحق �لدفاع �مل�سري لدى �لدولة : �لإمار�ت كانت ول ز�لت من �أكرب �لد�عمني مل�سر
•• اأبوظبي-وام: 

�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��ع��ق��ي��د �أرك�����ان حرب 
�شلبي  ����ش���ربي  ي���ا����ش���ر  م��ه��ن��د���س 
دولة  ل��دى  �مل�شري  �لدفاع  ملحق 
�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �أن دولة 
�الإم��ار�ت كانت وال ز�لت من �أكرب 

�لد�عمني مل�شر و�لعامل �أجمع.
ب�������اإذن �هلل  ل����ه  �مل���غ���ف���ور  �إن  وق������ال 
�شلطان  ب���ن  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ  ت���ع���اىل 
موؤ�ش�س  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
دولة �الإمار�ت كان من �أ�شد و�أكرث 
وجي�شها  و�شعبها  مل�����ش��ر  �مل��ح��ب��ني 
ف��ه��و م��ن ق���ال �إن ل��ك��ل ���ش��يء قلب 
�لعربية  �الأم��ة  .. وم�شر هي قلب 
وقد �شار على نهجه �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
للفريق  �لكرمية  باملو�قف  و�أ���ش��اد 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�شموه  �إن  وق�����ال   .. م�����ش��ر  جت����اه 
يزور م�شر بني �حلني و�الآخر هو 
و�أخ��وه �شمو �ل�شيخ ه��ز�ع بن ز�يد 
�لوطني  �الأم��ن  �آل نهيان م�شت�شار 

.. فم�شر يف قلوبهم جميعا . 
�ل�شيخ  �شمو  م��و�ق��ف  عاليا  وثمن 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
وقال   .. مل�شر  �مل���وؤي���دة  �خل��ارج��ي��ة 
�خلارجية  �أ����ش���د  �أب������د�  ن��ن�����ش��ي  ال 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لعربية 
ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان ع��ن��دم��ا وق����ف يف 

و�أولياء  �الإم�������ار�ت  ح��ك��ام  �ل�����ش��م��و 
�لعهود .

�أكتوبر  ح�����رب  ذك������رى  �ن  وق������ال 
و�لكر�مة  �ل���ع���زة  ح����رب  �مل���ج���ي���دة 
د�ئما  ماحيينا  بها  نحتفل  �شنظل 
..د�عيا �هلل عز وجل �أن يحقق على 
ط��ري��ق ن�����ش��رة �خل���ري خ��ط��ى قادة 
ورجالها  �مل�شرية  �مل�شلحة  �لقو�ت 
ملا فيه �خلري مل�شر و�شعبها وجي�شها 

و�الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية.
�أركان حرب مهند�س  �لعقيد  و�أكد 
�أن  كلمته  يف  �شلبي  ���ش��ربي  يا�شر 
�ملجيدة  �أكتوبر  ن�شر حرب  ذك��رى 
ه��ي ذك���ري ت��اري��خ��ي��ة خ��ال��دة لدى 
و�الإ�شالمية  �ل��ع��رب��ي��ة  �الأم����ة  ك��ل 
ب����اإق����ام����ة هذه  �أت���������ش����رف  ..وق��������ال 
�مل�شلحة  �لقو�ت  با�شم  �الحتفالية 
للفريق  وكممثل  �لبا�شلة  �مل�شرية 
�لعام  �لقائد  �شبحي  �شدقي  �أول 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �مل�����ش��ري��ة وزير 
�ل���دف���اع و�الإن����ت����اج �حل���رب���ي ونقل 

حتياته للح�شور .
بن�شر  �الح��ت��ف��االت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�حتفال  �ل��ع��ام  ه��ذ�  و�ك��ب��ت  �أكتوبر 
و�الإ�شالمية  �ل��ع��رب��ي��ة  �الأم����ت����ني 
د�عيا   .. �مل���ب���ارك  �الأ���ش��ح��ى  ب��ع��ي��د 
�أن يعيدها على  �هلل �لعلي �لقدير 
باخلري  جميعا  و�مل�شلمني  �ل��ع��رب 
و�ل���ي���م���ن و�ل�����ربك�����ات ..وق��������ال �ن 
علينا  حتل  �أكتوبر  �نت�شار  ذك��رى 
و�شرف  فخر  بكل  فنتذكر  عام  كل 
�ل�شعوب  �لعظيم وكل  �شعب م�شر 
�لعربية �لتي �شاركته هذه �حلرب 

�لتي  ل��الأو���ش��اع  ت�شت�شلم  مل  �لتي 
ز�دت��ه��ا عزمية  ب��ل  عليها  ف��ر���ش��ت 

و�إ�شر�ر .
قدمتها  �ل��ت��ي  بالت�شحيات  وذك���ر 
.. وق���ال  ه����ذه �حل�����رب  م�����ش��ر يف 
على م�شر  يز�يد  �أح��د  لذلك فال 
�الأمة  على  وال  �لوطني  وجي�شها 
�لعربية جمعاء .. فلم ولن ي�شحي 
�أحد مثل ما �شحت م�شر وجي�شها 
�لق�شية  جت����اه  �ل��ع��رب��ي��ة  و�الأم������ة 
قرية  ي��وج��د  ف��ال   .. �لفل�شطينية 
�أو مدينة يف م�شر �إال وبها �شهد�ء 
فتاريخ  �لتاريخية  �حل��رب  يف هذه 
�لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية كله فخر 

و�شرف و�عتز�ز .
�أرك��ان حرب  �لعقيد  �شعادة  و�أ���ش��ار 
ي��ا���ش��ر ����ش���ربي يف هذ�  م��ه��ن��د���س 
�ل�شوي�س  �إىل م�شروع قناة  �ل�شدد 
�جلديدة .. وقال لعل هذ� �مل�شروع 

�لرئي�س  �أط��ل��ق��ه  �ل����ذي  �ل��ع��م��الق 
هو  �ل�شي�شي  عبد�لفتاح  �مل�����ش��ري 
خري دليل على ثقة �ل�شعب بقو�ته 
باالإ�شر�ف  لها  وتكليفه  �مل�شلحة 
ع��ل��ى ح��ف��ر ه���ذه �ل��ق��ن��اة �لعمالقة 
بل وتقليل فرتة �حلفر من ثالث 
لثقته  و�ح�����دة  ���ش��ن��ة  �إىل  ���ش��ن��و�ت 
�لكبرية يف �لقو�ت �مل�شلحة ومدى 
وقدرتها  و�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  وط��ن��ي��ت��ه��ا 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  �أن  ..م�����وؤك�����د� 
و�ح��دة فقط  بغاية  �مل�شرية تعمل 
م�شر  �شاأن  رفعة  وه��ي  �أال  غري  ال 

عاليا و�شعب م�شر.
بالتعاون  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  يف  ون�����وه 
ب��ني م�شر و�الإم�����ار�ت  �ل��ع�����ش��ك��ري 
و�أعمق  �أق����وى  �ل���ق���ادم  �ن  ..وق�����ال 
ف��ج��ي�����س م�����ش��ر ه���و ج��ي�����س �لعرب 

جميعا .
�أرك���������ان حرب  �ل���ع���ق���ي���د  و�أ������ش�����اف 

�ل�شعب  �أن  �شربي  يا�شر  مهند�س 
ب��ث��ورت��ني متتاليتني  ق��ام  �مل�����ش��ري 
 2011 لعام  يناير   25 ث��ورة  هي 
 2013 ل��ع��ام  ي��ون��ي��و   30 وث�����ورة 
و�أن �جلي�س �مل�شري قام مب�شاندة 

ودعم �ل�شعب �مل�شري يف مطالبه.
�لعربية  �ل������دول  م���و�ق���ف  وث���م���ن 
�ل��د�ع��م��ة مل�����ش��ر ..م�����ش��ري� �ىل �ن 
جميع �لدول �لعربية �ملحبة مل�شر 
بجانب  و�ل��وق��وف  بدعمها  ق��ام��ت 
�خلطر  وج���ه  يف  وجي�شها  �شعبها 
..و�أكد  باجلميع  يحدق  كان  �لذي 
يحارب  م��از�ل  �مل�شري  �ن �جلي�س 

�أذناب �الإرهاب �الأ�شود ب�شيناء.
يف  �مل�����ش��ري  �ل��دف��اع  وتعهد ملحق 
خ��ت��ام كلمته ب���اأال ي��دخ��ر ج��ه��د� يف 
�شبيل توطيد �لعالقات �لتاريخية 
رفعة  وم�����ش��ر ويف  �الم������ار�ت  ب���ني 

�شاأنها �إىل عنان �ل�شماء .

�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية 
و�شالمة  �أم��ن  �أن  �شر�حة  ليعلنها 
ل��ل��ع��رب �أجمعني  �أم����ن  م�����ش��ر ه��ي 
فال ج��د�ل وال م�شاومة على ذلك 
من �أي �أحد مهما كان و�أن ال �أحد 
�شئون  ي��ت��دخ��ل يف  �أن  �حل���ق يف  ل��ه 
م�����ش��ر �ل��د�خ��ل��ي��ة وه�����ذ� ي���اأت���ي يف 
و�خلا�شة  �ملتميزة  �لعالقات  �إط��ار 
�لدول  م��ن  و�أ���ش��ق��ائ��ه��ا  م�شر  ب��ني 

�لعربية .
�لدفاع  ملحق  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�مل�������ش���ري ل�����دى دول������ة �الإم��������ار�ت 
خ�����الل ح���ف���ل �ال����ش���ت���ق���ب���ال �ل����ذي 
فندق  يف  �الول  �أم�س  م�شاء  �أقامه 
�أبوظبي لالحتفال  �نرتكونتننتال 

�مل�شرية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  ب��ي��وم 
�أكتوبر  لن�شر   41 �ل����  و�ل���ذك���رى 
ح�شره   1973 ل���ع���ام  �ل��ع��ظ��ي��م 
�لدولة  يف  �مل�������ش���وؤول���ني  م���ن  ع����دد 
و�شفر�ء �لدول �لعربية و�الأجنبية 
و�مللحقني  �لدولة  لدى  �ملعتمدين 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ني �ل���ع���رب و�الأج����ان����ب 
�شفري  حمودة  �إم��ام  �إيهاب  و�شعادة 
ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة لدى 
�الإعالميني  م���ن  وع�����دد  �ل���دول���ة 

و�أبناء �جلالية �مل�شرية بالدولة.
دولة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  ���ش��ع��ادت��ه  ووج����ه 
�الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
و�القت�شادي  �لدبلوما�شي  �لدعم 
�أتقدم  �ل��ذي تقدمه مل�شر .. وق��ال 

و�لتقدير  و�ل����وف����اء  �ل�����ش��ك��ر  ب��ك��ل 
و�الحرت�م ونيابة عن �شعب م�شر 
�إمار�ت   .. �الإم����ار�ت  �إىل  وجي�شها 
ز�يد �خلري و�الأمن و�ل�شالم و�إىل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لدبلوما�شي  �ل����دع����م  ع���ل���ى  �هلل 
�شاحب  و�إىل  مل�شر  و�الق��ت�����ش��ادي 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�ل�شيخ  �أول �شمو  �هلل و�إىل �لفريق 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أ�شحاب  و�إىل  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 

موؤ�س�سة خليفة للعمال �لإن�سانية توزع 50 �ألف حقيبة مدر�سية على �لطلبة �ملحتاجني يف �لأر��سي �لفل�سطينية
يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل���ظ���روف  ه����ذه  يف 
..م�شري�  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب 
�أن  على  حر�شت  �ملوؤ�ش�شة  �ن  �ىل 
تت�شمن �حلقيبة كافة �مل�شتلزمات 
يحتاجها  �ل���ت���ي  و�ل���ق���رط���ا����ش���ي���ة 

�لطالب.
�حلقائب  م�����ش��روع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  وق����ام 
�لفل�شطيني  �مل����رك����ز  �مل���در����ش���ي���ة 
ل��ل��ت��و����ش��ل �الإن�������ش���اين ف��ي��ت��ا حيث 
�ألف   30 �ل��ت��وزي��ع  عملية  �شملت 
يف  �لطلبة  على  مدر�شية  حقيبة 
�أل���ف حقيبة يف  و20  غ���زة  ق��ط��اع 

�ل�شفة �لغربية.
�لفل�شطينية  �الأ�����ش����ر  و�أع�����رب�����ت 
�ملبادرة  ����ش��ت��ف��ادت م��ن ه���ذه  �ل��ت��ي 

وتقديرها  �شكرها  ع��ن  �الن�شانية 
�ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  ل��دول��ة 
وم����وؤ�����ش���������ش����ة خ���ل���ي���ف���ة ل����الأع����م����ال 
�الن�شانية �لتي تنفذ بر�مج �شنوية 
�الأر��شي  معظم  وت�شمل  خمتلفة 
�ملخيمات  خ��ا���ش��ة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
تتز�يد  و�ل��ت��ي  �مل��ه��م�����ش��ة  و�ل���ق���رى 

فيها �أعد�د �لعائالت �ملحتاجة.
كما �أعرب مديرو �ملد�ر�س يف قطاع 
غزة و�ل�شفة �لغربية عن �شكرهم 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ملوؤ�ش�شة خليفة 
جهودها  على  �الإن�شانية  لالأعمال 
�لتعليم  قطاع  لدعم  تبذلها  �لتي 
كاهل  و�لتخفيف عن  فل�شطني  يف 

�الأ�شر �لفقرية.

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�يد  بن  نفذت موؤ�ش�شة خليفة 
جزء�  �الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان 
�لقطاع  ل���دع���م  ب���رن���اجم���ه���ا  م����ن 
�لتعليمي يف �الأر��شي �لفل�شطينية 
حقيبة  �أل������ف   50 وزع������ت  ح���ي���ث 
�ل�شفة  يف  �لطلبة  على  مدر�شية 

�لغربية وقطاع غزة.
�ملوؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال 
�مل�����ب�����ادرة ه����ي ج�����زء من  �ن ه�����ذه 
تنفذه  �إن�شانية  م�شاعد�ت  برنامج 
موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال �الن�شانية 
بهدف  �لفل�شطينية  �الأر�����ش���ي  يف 
خا�شة  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �ل����ع����ون  ت���ق���دمي 

تعزيزًا الختيار التخ�س�س املنا�سب
على  يتعرفون  �لإمار�ت  جامعة  طلبة  من   180

�آليات ��ستك�ساف وظائف �لع�سر �لرقمي
•• العني – الفجر:

�ملهني  �لتخطيط  خدمات  ق�شم  نظم 
�خلريجني  و�شوؤون  �لتوظيف  مبركز 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�����ار�ت  بجامعة 
وظيفة  جت��د  كيف  بعنو�ن  حما�شره 
يف �ل��ع�����ش��ر �ل��رق��م��ي ، ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ملتخ�ش�شة  كوم(  دوت  )بيت  موؤ�ش�شة 
من  ي��ق��رب  م��ا  بح�شور  �لتوظيف  يف 
كلية  م�شرح  يف  وطالبة  طالباً   180
�الأ�شتاذ  ق��دم��ه��ا  �مل��ع��ل��وم��ات،  ت��ق��ن��ي��ة 
م�����ش��وؤول تطوير  ت���رع���اين(  )�أح���م���د 
كوم.   دوت  بيت  موؤ�ش�شة  يف  �الأع��م��ال 
�شمن  �ملحا�شرة  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي 
نحو  معرفياً  تاأهياًل  �لطلبة  تاأهيل 
�ختيار  يف  �ل�����ش��ل��ي��م  �ل����ق����ر�ر  �ت���خ���اذ 
�ملنا�شبة  �ملهنة  وبالتايل  �لتخ�ش�س، 
ظل  يف  خا�شًة  وميولهم،  لقدر�تهم 
وجود دعم من قياد�ت �لدولة يف هذ� 
�إط��الق موقع  م��وؤخ��ر�ً  �إذ مت  �ل�شياق، 
)�إدر�ك(، �لذي �أطلق حتت رعاية �شمو 
�الأمريةهيابنت �حل�شني حرم �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
– نائب رئي�س �لدولة، رئي�س  مكتوم 
جمل�س �ل��وزر�ء، حاكم دبي رع��اه �هلل 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  وك���رمي���ة 
حممد بن ز�يد �ل نهيان - ويل عهد 
للقو�ت  �لعام  �لقائد  نائب  �أبوظبي، 

معلومات  ع��ل��ى  وي���ح���ت���وي  �مل�����ش��ل��ح��ة 
يف  دور�ت جم��ان��ي��ة  وي���ق���دم  م��ف��ي��دة، 
�الأ�شتاذ  وتناول  ع��دي��دة.   تخ�ش�شات 
�أح���م���د ت���رع���اين �أه�����م �الأ����ش�������س �لتي 
يف  و�ملتخ�ش�شني  �إليها �خلرب�ء  �أ�شار 
بكتابة  يرتبط  فيما  �ملهني  �الإر���ش��اد 
�ل�شرية �لذ�تية ب�شكل متميز، وتطرق 

�ملجال  �ملهمة يف  �ملو��شيع  �أح��د  �أي�شاً 
�لتجارية  �لعالمة  تعزيز  وهو  �ملهني 
�ل�شخ�شية، و�أهميتها ومدى �رتباطها 
وكيف  �الجتماعي  �لتو��شل  مبو�قع 
�ل�شخ�شية  �لتجارية  للعالمة  ميكن 
�ملهنية  �مل�������ش���رية  ت���ع���زي���ز  �مل���ت���م���ي���زة 
�ل�شخ�شية.  �مل��م��ي��ز�ت  ع��ن  و�لتعبري 
�ل�شركات  جمموعة  �ملحا�شر  و�أو�شح 
�ل��ت��ي تعر�س  �خل��ا���ش��ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
)بيت  موؤ�ش�شة  يف  للتوظيف  طلباتها 
�ملتاحة  �ل��ف��ر���س  وك��م��ي��ة  ك����وم(،  دوت 
بحيث  �مل��وق��ع،  يف  �مل�شجلني  ل��الأف��ر�د 
�لوظائف  ميكنهم �الطالع على تلك 
�لعمل  ����ش���وق  �ح���ت���ي���اج���ات  وم���ع���رف���ة 
�لهند�شة  مثل  �لتخ�ش�شات،  ملختلف 
وتقنية  و�ل���ع���ل���وم  �الأع����م����ال  و�إد�رة 

�ملعلومات وغريها �لكثري. 

�لعقيد بن عامر يكّرم �سخ�سًا لتعاونه مع �ل�سرطة يف �لقب�س على هارب ويكرم �سرطي ل�سرعة ��ستجابته
•• ال�شارقة-الفجر:

كّرم �لعقيد عبد�هلل مبارك بن عامر مدير عام �لعمليات �ملركزية بالقيادة 
لتعاونه  وذل��ك  جا�شم،  حممد  �ملدعو  مكتبه  يف  �ل�شارقة،  ل�شرطة  �لعامة 
�شخ�س  على  �لقب�س  يف  وم�شاعدتهم  ����ش��رط��ة  رج���ال  م��ع  و�ل��ب��ن��اء  �ملثمر 
�لعقيد بن  �أعرب  قام بده�س �شخ�شني و�لهروب من موقع �حلادث.حيث 
عامر عن �شكره للمذكور ملا قام به من عمل يدل على مروءته و�حرت�مه 

للقانون.
ومن ناحية �أخرى كرم �لعقيد بن عامر �ل�شرطي عبد�لقادر علي �لهوتي 
�لبالغات  الأح���د  ��شتجابته  ل�شرعة  ت��ق��دي��ر�  �لعمليات  �إد�رة  م��رت��ب  م��ن 
وتدخله لتهدئة �شخ�س من �جلن�شية �لهندية حاول �النتحار باإلقاء نف�شه 
من �لدور �لر�بع باإحدى �لبنايات بال�شارقة حيث جنح يف �إقناعه بالعدول 

عن حماولته وت�شليم نف�شه لرجال �ل�شرطة .
�إيجابي ي�شتحقان  �إن ما قام به �ملكرمان من عمل  وقال �لعقيد بن عامر 
بتحمل م�شوؤولياتهم  �ملجتمع  �أف��ر�د  و�لتقدير مطالباً جميع  �ل�شكر  عليه 
�إر�شاء  يف  وم�شاهمني  �ل�شرطة  لرجال  حقيقيني  �شركاء  كونهم  و�لتعاون 

دعائم �الأمن.

فقدان جواز �سفرت
حممود  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
حافظ �مللوحى -   �شوريا 
�جلن�شية - جو�ز �شفره  رقم 
       )N006447647 (
�شادر من �شوريا من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/7769004   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �ف�شل 
منظور �حمد     -   باك�شتان 
�جلن�شية - جو�ز �شفره  رقم 
من        )1518441(
ت�شليمه  ب�����رج�����اء  ي�����ج�����ده 
�شرطة  م���رك���ز  �ق������رب  �ىل 
�لباك�شتانية  �ل�����ش��ف��ارة  �و 

م�شكور�.         

�ل�سوؤون �لإ�سلمية تتلقى �سكاوى �حلجاج حتى �لتا�سع من نوفمرب �لقادم
•• اأبوظبي-وام: 

�لهيئة  م��ن  �مل�شكل  �ل��ف��ري��ق  ب���د�أ 
�الإ�شالمية  ل���ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام���ة 
�شكاوى  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  و�الأوق����������اف 
�ل�شكاوى  بتلقي  عمله  �حل��ج��اج 
 17 �الآن  ح��ت��ى  ����ش��ت��ق��ب��ل  ح��ي��ث 
����ش���ك���وى. وق������ال ����ش���ع���ادة حممد 
�لتنفيذي  �ملدير  �مل��زروع��ي  عبيد 
لل�شوؤون �الإ�شالمية رئي�س مكتب 
�لقيادة  �ن  �ل��دول��ة  ���ش��وؤون حجاج 
�لر�شيدة للدولة وما �أ�شدرته من 
توجيهات وقو�نني ولو�ئح و��شحة 
�إىل  ي�شل  �أن  للجميع  كفلت  ق��د 
�لعد�لة و�حلق و�الإن�شاف ..ودعا 

�ملقد�شة  �الأر����ش��ي  �إىل  �حل��م��الت 
على م�شوؤوليتها ومل تلتزم بتاأمني 
�ملطلوب منها ومن تلك �ل�شكاوى 
ما كان على حمالت غري �إمار�تية 
����ش���ج���ل �حل�������اج ف���ي���ه���ا ظ���ن���ا �أن���ه���ا 
باأنها  يتفاجاأ  ب��ه  ف���اإذ�  �الأرخ�����س 
ومن  يتمناه  ك��ان  ما  له  توفر  مل 
ت��ل��ك �ل�����ش��ك��اوى �أي�����ش��ا م��ا يخ�س 
�حل��م��الت �ل��وه��م��ي��ة �ل��ت��ي �شببت 
وللم�شوؤولني  �حل��ج  لبعثة  �إرب��اك��ا 
عن �شوؤون �حلج يف �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية ..موؤكد� يف هذ� �ل�شدد 
�لتام  �الل���ت���ز�م و�ل��ت��ق��ي��د  �أه��م��ي��ة 
و�للو�ئح  و�لنظم  باال�شرت�طات 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع����ن  �ل���������ش����ادرة 

كال من �ملدعي و�ملدعى عليه من 
�حلمالت لالطمئنان باأن �لفريق 

�شينظر يف كل �شكوى.
�لفريق قد  �أن  �مل��زروع��ي  و�أو���ش��ح 
17 �شكوى  �الآن نحو  تلقى حتى 
�أغلبها يتعلق باالإخالل يف تقدمي 
�خلدمات �ملتفق عليها بني �حلاج 
�إد�رة  يف  ك��االإرب��اك  حملته  و�إد�رة 
�حل��م��ل��ة �أث���ن���اء �ل��ت��ن��ق��ل ب��ني منى 
و�ملو��شالت  وم���زدل���ف���ة  وع���رف���ة 
�لقدمية �ملفتقرة �إىل �لتكييف �أو 

�لتغذية.
و�أ�شار �إىل �أن من �ل�شكاوى �ملقدمة 
�أي�شا �شكاوى بع�س �حلجاج غري 
�لنظاميني �لذين �أدخلتهم بع�س 

ل��ل�����ش��وؤون �الإ���ش��الم��ي��ة و�الأوق����اف 
ل�����ت�����اليف م����ث����ل ه�������ذه �الأخ�����ط�����اء 

م�شتقبال.
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وك��ان��ت 
�شكلت  قد  و�الأوق���اف  �الإ�شالمية 
�شكاوى  يف  للنظر  مهنيا  ف��ري��ق��ا 
�حل��ج��اج م��وؤل��ف م��ن نائب رئي�س 
بعثة �حلج وم�شوؤول كل من جلان 
ومتابعة  و�ل�����ش��ك��اوى  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�لعقود يف �لبعثة وقد بد�أ �لفريق 
�ل��ن��ظ��ر يف ���ش��ك��اوى �حل��ج��اج بعد 
�أر�س  �إىل  مبا�شرة  ع��ودة �حلجاج 

�لوطن.
و�شائل  خ��الل  م��ن  �لهيئة  ودع��ت 
�الإعالم �أن يبادر كل من حدث له 

م�شكلة �ثناء �حلج لتقدمي �شكو�ه 
�إىل �لفريق.

�شوؤون  مكتب  رئي�س  �شعادة  وق��ال 
�حلجاج �إن �لوقت ما يز�ل متاحا 
لتقدمي �ل�شكاوى حتى يوم �الأحد 
�لتا�شع من نوفمرب �لقادم وذلك 

على �أرقام �لهو�تف
-026143636
 026142390
026143632

و 026143723
 وع�����ل�����ى �ل�����ه�����و�ت�����ف �مل���ت���ح���رك���ة 
و   050  6999793
وعلى   050  3090939

�لربيد �الإلكرتوين للهيئة . 
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جمل�س �أبوظبي للتعليم ي�سدر قر�ر� باإغلق مدر�سة �أكادميية �لورود �خلا�سة نتيجة 
�لإهمال �جل�سيم يف �إجر�ء�ت �لأمن و�ل�سلمة

•• اأبوظبي-وام:

ب��اإغ��الق مدر�شة  �إد�ري����ا  ق���ر�ر�  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  �أ���ش��در جمل�س 
�أكادميية �لورود �خلا�شة و�إلغاء رخ�شة �ملدر�شة �لتعليمية �عتبار� 
من تاريخ 31 �غ�شط�س 2015 مبوجب �ملادة 83 من �لالئحة 

�لتنظيمية للمد�ر�س �خلا�شة باإمارة �أبوظبي.
وياأتي قر�ر �الإغالق نتيجة �الإهمال �جل�شيم يف �إجر�ء�ت �حلفاظ 
على �أمن و�شالمة �لطلبة خ�شو�شا فيما يتعلق باإجر�ء�ت �لنقل 

�ملدر�شي.

و�أ�شار �لقر�ر �إىل �أنه �شيتم و�شع �ملدر�شة من تاريخ �شدور �لقر�ر 
�مل���ايل و�الإد�ري ملجل�س  ت��اري��خ �الإغ����الق حت��ت �الإ����ش���ر�ف  وح��ت��ى 
�لعام  نهاية  مع  �أبو�بها  �ملدر�شة  تغلق  �أن  على  للتعليم  �أبوظبي 

�لدر��شي 2014 2015 وذلك حفاظا على م�شلحة �لطلبة.
�ملعنية  �جل��ه��ات  جميع  خماطبة  تتم  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  ن�س  كما 
�ملدر�شة  تلتزم  كما  �الأ���ش��ول  ح�شب  �مل��در���ش��ة  تر�خي�س  الإي��ق��اف 
�أي  �أو  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  بالتعاون  �لكامل  �الل��ت��ز�م 
�أعمال  ت�شيري  يخ�س  فيما  �ملجل�س  ينتدبها  ج��ه��ة  �أو  �شخ�س 
�ملدر�شة حتى تاريخ �إلغاء �لرخ�شة �ملدر�شة �لتعليمية ومنها على 

�إىل  �لطلبة  لنقل  �لكامل  �لدعم  تقدمي  �حل�شر  ال  �ملثال  �شبيل 
مد�ر�س �أخرى وعدم �مل�شا�س بحقوق �لغري �ملكت�شبة.

ون�س �لقر�ر على �أن تكف �الإد�رة �حلالية مبا فيها جمل�س �إد�رة 
�ملدر�شة كليا عن �لتدخل يف �شوؤون �ملدر�شة كافة �عتبار� من تاريخ 
�الإ�شر�ف  للتعليم  �أبوظبي  �أن يتوىل جمل�س  �لقر�ر على  �شدور 

�ملايل و�الإد�ري على �ملدر�شة خالل �لفرتة �لقادمة.
و�أكد جمل�س �أبوظبي للتعليم �أنه �شيقوم باتخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
م�شلحة  يحقق  مب��ا  �لتعليمية  �لعملية  �شري  ل�شمان  �ل��الزم��ة 

�لطلبة و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية. 

بدء �أوىل جل�سات حماكمة �ملتهمني يف �لت�سبب بوفاة طفلة د�خل حافلتها �ملدر�سية
•• اأبوظبي-وام:

�أ�شيوية يف �لر�بعة  تبد�أ �ليوم �أوىل جل�شات �ملحاكمة يف ق�شية وفاة طفلة 
من عمرها د�خل حافلتها �ملدر�شية.

عليها  و�مل�شرفة  �حلافلة  �شائق  باإحالة  �أم���رت  ق��د  �لعامة  �لنيابة  وك��ان��ت 
وفاة  يف  بخطاأهم  بالت�شبب  �تهامهما  ذم��ة  على  حب�شهما  م��ع  للمحاكمة 
وظيفتهم  �أ���ش��ول  عليهم  تفر�شه  مب��ا  �ل��ق��ي��ام  �أه��م��ل��و�  ب���اأن  عليها  �ملجني 
وخلو  نزولها  من  �لتاأكد  دون  �ملدر�شية  �حلافلة  د�خ��ل  وتركاها  ومهنتهم 

�حلافلة من م�شتقليها.
و ت�شمن �أمر �الإحالة �تهام �ملوظفة �مل�شوؤولة عن مر�جعة ك�شوف �لطالب 
�ختفاء  ت��د�رك  باإهمال  مديرها  يف  ممثلة  �عتبارية  ك�شخ�شية  و�ملدر�شة 
�ملعتاد  �الإج��ر�ء  �لدر��شي حيث مل يتخذ�  �لف�شل  �ملجني عليها مبكر� من 
و�ل�شروري مبطابقة ك�شف �أ�شماء �لطلبة م�شتقلي �حلافلة حمل �لو�قعة 

على مثيله للطلبة �حلا�شرين بالف�شل �لدر��شي �خلا�س باملجني عليها.
�ملالكة  �لنقليات  �شركة  و���ش��اح��ب  للمدر�شة  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  وج��ه��ت  كما 
للحافلة تهمة تعري�س حياة طالب �ملدر�شة للخطر با�شتخد�مهم حافالت 
غري مرخ�شة للنقل �ملدر�شي وغري مطابقة للمو��شفات و�ملقايي�س يقودها 
�مل��در���ش��ي��ة و��شتخد�م  ب��ق��ي��ادة �حل��اف��الت  ت�����ش��اري��ح  ل��دي��ه��م  ���ش��ائ��ق��ون لي�س 
م�شرفات غري موؤهالت وغري حا�شالت على ت�شريح من �جلهات �ملخت�شة 

مما �أدى �إىل وفاة �ملجني عليها.
�أجانب  ��شتخد�م  تهمة  منفرد�  �لنقليات  �شركة  ل�شاحب  كذلك  ووجهت 

يف هذ� �الإطار.
�أن حتقيقات  �لعام  �لنائب  �أو�شح م�شدر يف مكتب �شعادة  �أخ��رى  من جهة 
وهي  عليها  �ملجني  �لطفلة  على  �حلافلة  �شائق  عثور  عن  �أ�شفرت  �لنيابة 
مم��دة خلف ب��اب �خل���روج م��ن �حل��اف��ل��ة وذل���ك يف �ل�شاعة �حل��ادي��ة ع�شرة 
�ملدر�شي  �لدو�م  ��شتقل �حلافلة عند نهاية  و�أربعني دقيقة عندما  وخم�س 
و�عرتف �ل�شائق يف �أقو�له �أنه قام �شباح يوم �لو�قعة وبعد نزول �لطالب 
خلف  �ملدر�شة  بحافالت  �خل��ا���س  �مل��وق��ف  يف  �حلافلة  بو�شع  �حلافلة  م��ن 
بد�خلها  بالتدقيق  يقوم  �أن  �أبو�بها ودون  �أغلق  �أن  بعد  مبناها ونزل منها 

للتاأكد من خلوها من �لطلبة منكر� ما وجه �إليه من تهم.
��شتقلت  عليها  �ملجني  �أن  �عرت�فاتها  يف  �حلافلة  م�شرفة  �أو���ش��ح��ت  كما 
�حلافلة �ل�شاعة �ل�شاد�شة و�أربعني دقيقة �شباحا وو�شلت �حلافلة للمدر�شة 
�ل�شاعة �ل�شابعة وخم�س و�أربعني دقيقة وعقب �الإنتهاء من م�شاعدة �لطلبة 
يف �لنزول �شعدت �ىل �حلافلة للتاأكد من عدم تخلف �أحد �إال �أنها �كتفت 
باملرور حتى منت�شف �حلافلة ومل متر على كافة �ملقاعد للتثبت من ذلك 
�أنها �شلمت قائمة  ثم نزلت و طلبت من �شائق �حلافلة �الإن�شر�ف و�أكدت 

�أ�شماء �لطلبة �ىل �مل�شوؤولني عن �حلافالت باملدر�شة.
غياب  ك�شوف  عن  �مل�شوؤولة  لي�شت  �إنها  �لثالثة  �ملتهمة  قالت  جهتها  من 
�لطالب لكن �د�رة �ملدر�شة �أوكلت لها �ملهمة ب�شبب غياب �مل�شرفة و�عرتفت 
�ملتهمة �أنها مل تقم مب�شاهاة ك�شوف �لطالب �لذين �شعدو� �إىل �حلافالت 
باأنها  ذل��ك  م��ربرة  �لدر��شية  �ل�شفوف  يف  �ملوجودين  �لطالب  ك�شوف  مع 
كانت مكلفة بعدة مهام يف ذلك �ليوم �إ�شافة �إىل �رتفاع ن�شبة غياب �لطلبة 

على غري كفالته وذلك بت�شغيله ع�شر مر�فقات يف �حلافالت �ملدر�شية دون 
�اللتز�م بال�شروط و�الأو�شاع �ملقررة لنقل �لكفالة.

�لنائب  �لبلو�شي  �هلل  عبد  حممد  علي  �مل�شت�شار  �شعادة  طالب  جهته  من 
بال�شروط  �لتعليمية  �خل��دم��ات  مقدمي  ب��اإل��ت��ز�م  �أب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  �ل��ع��ام 
و�ل�شو�بط و�الجر�ء�ت �ملعتمدة وتفعيل �لدور �لرقابي و�الإ�شر�يف جلهات 
�الخت�شا�س على خدمة �لنقل �ملدر�شي من كافة �أوجهها مع �عتماد حزمة 
�لتن�شيق  ���ش��رورة  م��وؤك��د�  �ملخالفني  �الإج����ر�ء�ت �حل��ازم��ة يف مو�جهة  م��ن 
بفعالية بني هذه �جلهات مبا يحفظ �شالمة و�أمن �أطفالنا خالل رحلتهم 

من و�إىل �ملدر�شة.
و�أ�شار �شعادة �لنائب �لعام يف �إمارة �أبوظبي �إىل تعاطف �ملجتمع بكافة فئاته 
م�شتنجدة  �مل��وت  ت�شارع  �حلافلة  بد�خل  وحدها  تركت  �لتي  �لطفلة  مع 
مبن يف �خلارج حتى خارت قو�ها و�أنهك ج�شدها �لنحيل من �شدة �حلر�رة 
و�أ�شيبت بهبوط يف �جلهاز �لتنف�شي و�ل��دور�ين نتيجة �النهاك �حلر�ري 
�ل�شرعي.. موؤكد� حر�س  �لطب  ت�شبب يف حدوث وفاتها وفق تقرير  مما 
�لنيابة على حتقيق �لعد�لة للطفلة وعائلتها مبا ي�شاهم يف �لتخفيف من 

�أملهم لفقد �شغريتهم بهذه �لطريقة �ملوؤملة.
�إعالميا  �لق�شية  ت��د�ول  بقر�ر عدم  �الإع��الم  و�شائل  �إلتز�م  �شعادته  وثمن 
�أن هذ� �ملنع كان يف م�شلحة �لق�شية وهو ال ينق�س من �حرت�م  مو�شحا 
�مل��ع��رف��ة و�شكر و���ش��ائ��ل �الإع����الم و�أف���ر�د  ح��ري��ة �الإع����الم وح��ق �ملجتمع يف 
مطالبا  �ل��ع��د�ل��ة  مل�شلحة  �ت��خ��ذ  �ل���ذي  �ل��ن��ي��اب��ة  ق���ر�ر  لتفهمهم  �ملجتمع 
بالتعاون مع �لنيابة �لعامة من خالل �اللتز�م بال�شو�بط �لتي تعلن عنها 

نظر� لكون يوم �لو�قعة جاء بعد �إجازة عيد �الأ�شحى �ملبارك وهو ما �أكده 
مهام  �أن  مو�شحا  �مل�شئولية  �حلافلة  م�شرفة  حمل  لكنه  �ملدر�شة  مدير 
عملها تت�شمن مر�جعة ك�شوف �أ�شماء �لطالب لدى �شعودهم �إىل �حلافلة 

وكذلك عند نزولهم باملناد�ة عليهم باأ�شمائهم.
وحول تهمة تعري�س حياة �لطالب للخطر �عرتف مدير �ملدر�شة بعلمه باأن 
�حلافالت �ملدر�شية �لتي ت�شتخدمها �ل�شركة �ملتعاقد معها غري مرخ�شة 
فيها  تتو�فر  ال  �حلافالت  من  �شبعا  و�أن  �لنقل  د�ئ��رة  من  �ملدر�شي  للنقل 
�ملو��شفات �ملقررة يف الئحة د�ئرة �لنقل .. وقال �إن �شاحب �شركة �لنقليات 
�أخربه باأن لديه ��شتثناء من د�ئرة �لنقل لت�شيري تلك �حلافالت .. م�شري� 
�إىل �أن �أيا من �جلهات �لقائمة على �الإ�شر�ف و�ملتابعة على �لنقل �ملدر�شي 
�حلافالت  �شالحية  م��ن  للتاأكد  �حل�شور  لهم  ي�شبق  مل  �لنقل  د�ئ���رة  يف 
ما  �لنقليات  �شركة  �شاحب  �أنكر  �لنيابة  �أم��ام  �أقو�له  ويف  �ملدر�شي.  للنقل 
�أ�شند �إليه من تهم وقال �إنه تعاقد مع �ملدر�شة لنقل �لطلبة بحافالت وقام 
با�شتخد�مها  ت�شريح  على  يح�شل  مل  لكنه  حافلة  وع�شرين  �شبع  بتوفري 
للنقل �ملدر�شي .. م�شري� �إىل �أن ع�شرين حافلة قام بتجهيزها ومطابقتها 
كانت  �لتي  �حلافلة  ومنها  حافالت  �شبع  هناك  كانت  بينما  للمو��شفات 
ت�شتقلها �ملجني عليها مل تكن مطابقة للمو��شفات و�أكد �أن �إد�رة �ملدر�شة 
تعلم بذلك و�أ�شاف �أن جميع �ل�شائقني لديهم ترخي�س بقياده �حلافالت 
�حلافالت  لقياده  �لنقل  د�ئ���رة  م��ن  ترخي�س  على  يح�شلو�  مل  �أن��ه��م  �إال 
�ملدر�شية و�أن جميع �ملر�فقات يتبعن �ملدر�شة مبن فيهن �ملتهمة �الأوىل ثم 

عاد وقرر �أن ع�شر� من �ملر�فقات على غري كفالته ويعملن مبوؤ�ش�شته. 

يف خطوة حتقق مبداأ العدالة واملحك احلقيقي لقيا�س م�ستوى الطالب

�لرتبية تدر�س توحيد �لورقة �لمتحانية جلميع �ملو�د �لدر��سية لل�سفوف من 6 - 12
ت�سكيل فرق من �لتوجيه لإعد�د �ل�سئلة و�أخرى ملتابعة �لت�سحيح باملناطق �لتعليمية

•• دبي – حم�شن را�شد 

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ت��در���س 
حاليا تطبيق نظام مركزية �إعد�د 
�لورقة �المتحانية ، لل�شفوف من 
بديو�ن  ع�شر  للحادي   - �ل�شاد�س 
�ل�����وز�رة ، ك��ب��دي��ل ع��م��ا ه��و مطبق 
ك����ل منطقة  ت��ك��ل��ي��ف  م����ن  ح���ال���ي���ا 
تعليمية باإعد�د �متحاناتها ، وذلك 
باالإ�شافة �ىل �ل�شف �لثاين ع�شر 
�لوز�رة  تعد  و  حاليا  ب��ه  و�ملعمول 
ل��ه ، وفيما  �ال���ش��ئ��ل��ة �الم��ت��ح��ان��ي��ة 
يخ�س عمليات �لت�شحيح و�لر�شد 
لل�شفوف من 6 – 12 �شتتم كما 
�أن  على   ، �لتعليمية  باملناطق  ه��ي 
ت��ق��وم ف��رق �ل��رق��اب��ة م��ن �لتوجيه 
جلان  بت�شكيل  و�مل��ن��اط��ق  ب��ال��وز�رة 
�أعمال  ع��ل��ى  و�ل��ت��دق��ي��ق  للمتابعة 

�لت�شحيح و�لر�شد .
بوز�رة  قيادية  م�شادر  و�أو���ش��ح��ت 
�لرتبية و�لتعليم �أن هذه �خلطوة 
، ويف  �ل����وز�رة  �أق��دم��ت عليها  �لتي 
بت�شكيل  �شتوجه  �ع��ت��م��اده��ا  ح���ال 
�لفني  �لتوجيه  من  مركزية  ف��رق 
الإع��������د�د �ل����ورق����ة �الم���ت���ح���ان���ي���ة ، 
ب��ط��ري��ق��ة م�����ش��اب��ه��ة مل���ا ي���ح���دث يف 

�إع�����د�د �لورقة  �أم����ر ح��ذف��ه��ا ع��ن��د 
من  ي��ح��دث  ك��ان  كما  �المتحانية 
فيما   ، �لتعليمية  ب��امل��ن��اط��ق  ق��ب��ل 
�ال�شئلة  ت�شمنت  �أخ���رى  مبناطق 

تلك �لدرو�س .
قيا�س  حم�����ك  ت���وح���ي���د  �أن  ك���م���ا 
م�������ش���ت���وى �ل�����ط�����الب م�����ن خ���الل 
ت��وح��ي��د �ل��ورق��ة �الم��ت��ح��ان��ي��ة على 
 ، �لتعليمية  �ملناطق  كافة  م�شتوى 
روؤية  و�شع  على  �ل��وز�رة  �شي�شاعد 
�شاملة مل�شتوى �لطالب للم�شاهمة 
من  للتعليم  �لعاملية  �لتناف�شية  يف 
�ملتعلقة  �مل��ع��ط��ي��ات  در�����ش���ة  خ���الل 
وم�شد�قيتها  �ل���ط���الب  ب��ن��ت��ائ��ج 
يف �الخ���ت���ب���ار�ت �مل���وح���دة وم���ن ثم 

��شتحد�ث �خلطط �لتطويرية .
و�أكدت ذ�ت �مل�شادر �أن قيام �لوز�رة 
يف ح���ال �ع��ت��م��اده��ا ل��ه��ذه �خلطوة 
خالل �اليام �لقليلة �ملقبلة �شتكون 
�ملحك  ه����ي  �الم����ت����ح����ان����ات  ب���ح���ق 
بكافة  �ل��ط��الب  مل�شتوى  �لرئي�شي 
على  م��وؤك��د�   ، �لتعليمية  �مل��ن��اط��ق 
�شتكون  �ل��ط��ال��ب  ت��ق��ي��ي��م  �أد�ة  �أن 
�المتحانية  �ل�����ورق�����ة  حم�����ش��ل��ة 
�ملناطق  ك��اف��ة  يف  ت��وح��ي��ده��ا  ب��ع��د 
��شتبعاد  ب��ع��د  وذل���ك   ، �لتعليمية 

طالب  لكافة  �المتحانية  �ال�شئلة 
باالإ�شافة �ىل   ، �لتعليمية  �ملناطق 
�شمولية �لورقة �المتحانية لكافة 
�مل���ه���ار�ت �مل��ط��ل��وب��ة م��ن �ل��ط��ال��ب ، 
الفتة �ىل �أنه يف حال قيام �لوز�رة 
ال �مل���ن���اط���ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب����اإع����د�د 
مرجعية  ���ش��ت��ك��ون   ، �الم��ت��ح��ان��ات 

وف���ق جدول  �ل��ث��اين ع�شر  �ل�����ش��ف 
مو��شفات متفق عليه ، من �شاأنها 
�أن حتقق �لعد�لة يف �لتقييم لكافة 
�مل��ن��اط��ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، الف���ت���ة �ىل 
�شتكون  �الخ��ت��ب��ار�ت  م�����ش��ط��رة  �أن 
م���وح���دة ����ش���و�ء م���ن ح��ي��ث معدل 
�ل�شهولة و�ل�شعوبة و�لو�شطية يف 

�ل���ورق���ة �الم��ت��ح��ان��ي��ة و�ح����دة وهو 
�مل��ق��رر �ل��در����ش��ي �مل��ح��دد م��ن قبل 
قيام  دون   ، ب��ال��وز�رة  �ملناهج  �إد�رة 
بعدم  تعليمية  مب��ن��اط��ق  معلمني 
�إمت��������ام �مل���ن���ه���ج �مل����ق����رر ، وح����ذف 
يقومو�  �أو  ي��در���ش��ون��ه��ا  مل  درو�����س 
في�شت�شهلون   ، لطالبهم  ب�شرحها 

�أبناء  �أ���ش��ح��اب �الع���ذ�ر مم��ن لهم 
�أو �أقارب من �لدرجة �الوىل �شمن 
�لورقة  ل��و���ش��ع  �مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ة 
�لعد�لة  مل��ب��د�أ  تاأكيد�  �المتحانية 
�ملهم  م����ن  ك�����ان  �أن������ه  �ىل  الف���ت���ا   ،
يف  �المتحانات  �إد�رة  مهام  توحيد 
وتنفيذ  لتخطيط   ، و�ح���دة  د�ئ���رة 
وتقومي عمليات �المتحانات بكافة 
يكون  �أن  على   ، �لتعليمية  �ملناطق 
توفري  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���ن���اط���ق  دور 
لعمليات  �لكايف  �للوج�شتي  �لدعم 
ور�شد  المتحاناتهم  �لطالب  �إد�ء 
وت�����ش��ح��ي��ح �الم��ت��ح��ان��ات و�إع����الن 

�لنتائج باإ�شر�ف �لوز�رة . 
و�أ�شار �ىل �أن �إد�ر�ت �لوز�رة �ملعنية 
�أكانت  �شو�ء  و�المتحانات  باملناهج 
�ملناهج  �أو  و�الم��ت��ح��ان��ات  �لتقومي 

�أو غ��ريه��ا ف��م��ج��ال �ه��ت��م��ام��ه��ا هو 
مو��شفات  �ىل  �مل��ن��اه��ج  ت��رج��م��ة 
�الأ�شئلة  و�إع���������د�د  ل���الخ���ت���ب���ار�ت 
و�أور�ق �المتحانات. و�أهم �أولياتها 
�متحان  توجيه  كيفية  يف  �لنظر 
وفق  �مل��ط��ورة  �ملناهج  م��ع  يتما�شى 
ج����دول م��و����ش��ف��ات وي��ط��ب��ق على 
�لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  ط���الب  ك��اف��ة 
ل�شمان م�شد�قية نتاج �ملخرجات، 
هناك  ���ش��ي��ت��ك��ون  �أن������ه  �ىل  الف���ت���ا 
تنفيذ  على  ل��الإ���ش��ر�ف  عمل  ف��رق 
وفق  �مل�����د�ر������س  يف  �الم���ت���ح���ان���ات 
�مل���و�د ووفق  ج��دول زي���ار�ت لكافة 
جدول �المتحانات . كما �أكدت ذ�ت 
�مل�شادر على �أن توحيد �المتحانات 
�شيق�شي متاما على ما كان يحدث 
من قبل ، من وج��ود ف��روق كبرية 

م���ا ب���ني �ل���ع���الم���ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة يف 
�ل����ت����ق����ومي �مل�������ش���ت���م���ر وع����الم����ات 
بعدما  �ل���ع���ام  ن��ه��اي��ة  �م���ت���ح���ان���ات 
م�شتوى  م�شد�قية  للوز�رة  حتقق 
ورقة �المتحان على م�شتوى كافة 
�ملناطق �لتعليمية بالدولة ، بعدما 
الفتة  ف���روق���ات  وج���ود  ن�شهد  ك��ن��ا 
عليها  يح�شل  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  ب��ني 
)�لتقومي  �ملد�ر�س  د�خ��ل  �لطالب 
�متحانات  ون���ت���ائ���ج  �مل�������ش���ت���م���ر(، 
�لف�شول �لدر��شية ، مما كان يثري 
وت�شاوؤالت  �المور  �أولياء  �متعا�س 
�ل����وز�رة �ىل  �مل�شئولني ، مم��ا دف��ع 
در��شة كافة ما كان يحدث و�لعمل 
ع��ل��ى �ل��ك�����ش��ف ع���ن م��وط��ن �خللل 
وجتنبه بدء� من �لف�شل �لدر��شي 

�جلاري .

حجز ق�سية جبهة �لن�سرة و �أحر�ر �ل�سام �إىل 9 
دي�سمرب �ملقبل للنطق باحلكم

•• اأبوظبي-وام:

ق�شية  �لطنيجي  �جل���ر�ح  حممد  �لقا�شي  برئا�شة  �م�س  �لعليا  �الحت��ادي��ة  �ملحكمة  حجزت 
�ملتهمني باالن�شمام �إىل منظمتي جبهة �لن�شرة و �أحر�ر �ل�شام �ىل جل�شة �لتا�شع من دي�شمرب 
�أربعة من حمامي  �إىل مر�فعات  �لعليا  �الإحتادية  �ملحكمة  ��شتمعت  و  للنطق باحلكم.  �ملقبل 
و�لذين  �ل�شام  �أح���ر�ر  و  �لن�شرة  جبهة  منظمتي  �إىل  باالن�شمام  �ملتهمني  ق�شية  يف  �ل��دف��اع 

طالبو� برب�ءة موكليهم �ملتهمني من �لتهم �ملن�شوبة �إليهم.
و�شائل  وممثلي  ذويهم  بع�س  بح�شور  متهما   15 �أ�شل  من  متهما   11 �ملحكمة  �أم��ام  مثل 

�الإعالم و�أع�شاء من منظمات �ملجتمع �ملدين يف �لدولة. 

 2 االمتحانات  يوؤدون  • الطالب 

االمتحانات يوؤدون  • الطالب 

 حممد بن حمد �ل�سرقي ي�سهد حفل تخريج دفعة �سكر� خليفة بجامعة عجمان مقر �لفجرة
•• الفجرية-وام:

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
�لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد 
و�لكليات  للجامعات  �لفاعل  بالدور 
و�مل���ع���اه���د يف �إع�������د�د �أج����ي����ال ق����ادرة 
�لتكنولوجية  �ل��ث��ورة  م��و�ك��ب��ة  على 
�حلديثة  �لتقنيات  م��ن  و�ال�شتفادة 
�لدولة  يف  �لتطوير  م�شرية  ل��دع��م 
و�مل�����ش��ت��وى �مل��م��ي��ز �ل���ذي و���ش��ل �إليه 
و�لنه�شة  ب��ال��دول��ة  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
بف�شل  �ملجاالت  كافة  يف  �حل�شارية 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  و�ه���ت���م���ام  رع����اي����ة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�أخيه  �هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�س 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�مل��ت��و����ش��ل مل�شرية  ���ش��م��وه��م��ا  ودع����م 

�لعلم و�لعلماء يف �لدولة.
و�أك����د ���ش��م��وه ح��ر���س �جل��ام��ع��ة على 
على  خليفة  ���ش��ك��ر�  م�شمى  �ط����الق 
�ل��ك��وك��ب��ة م��ن خريجينا  دف��ع��ة ه���ذه 
�لتي  �ل�شنوية  �لدفعة  بكونها  تيمنا 
�شنو�ت  ع�شر  م���رور  تخرجها  و�ف���ق 
ع��ل��ى ت���ويل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئي�س 
�لدولة مقاليد رئا�شة �لدولة وفخر� 
�المار�ت  دول��ة  حققته  مبا  و�عتز�ز� 

يف عهده من �لرقي و�لتقدم.
ج��اء ذل��ك ل��دى ح�شور �شموه �م�س 
من  ط���ال���ب���ا   559 ت����ك����رمي  ح���ف���ل 
بجامعة   2014 دف���ع���ه  خ��ري��ج��ي 
مقر  و�لتكنولوجيا  للعلوم  عجمان 
بن  �شيف  �ل�شيخ  بح�شور  �لفجرية 

وكان حفل �لتخريج قد بد�أ بو�شول 
قاعة  �إىل  �لفجرية  عهد  ويل  �شمو 
وعزف  لالحتفاالت  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�����ش��الم �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �الإم�����ار�ت 
�لذكر  م����ن  ع���ط���رة  �آي�������ات  وت�������الوه 
�أ�شامة  ���ش��ع��ادة  �أل��ق��ى  ث��م   . �حل��ك��ي��م 
���ش��ع��ي��د ���ش��ل��م��ان ك��ل��م��ة ع���رب خاللها 
و�لعرفان  �ل�شكر  �آي����ات  �أ���ش��م��ى  ع��ن 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
دول���ة  ح��ق��ق��ت  �أن  ب��ع��د  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
عهده  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
وتنمية  و�زده�������ار�  ت��ق��دم��ا  �مل��ي��م��ون 
باتت �الم��ار�ت وجهة مف�شلة  حيث 
بعثات  و�ج��ت��ذب��ت  �ل��ع��ل��م  لتح�شيل 
�لتي  جامعاتها  يف  �ملنطقة  دول  من 
عال  تعليم  موؤ�ش�شة   79 بلغ عددها 
م��ع��ت��م��دة وح�����ش��ول دول����ة �الم�����ار�ت 
�الوىل  �ملرتبة  على  �ملتحدة  �لعربية 
�إىل  �لطلبة  "حركة  موؤ�شر  يف  عامليا 
د�خل �لدولة". كما وجه �ل�شكر �ىل 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لثاقبة  روؤ�ه  على  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
وت���وج���ي���ه���ات���ه �ل���������ش����دي����دة ودع���م���ه 
وم�شاندته جلميع موؤ�ش�شات �لدولة 
�ل�شمو  و�شاحب  و�خل��ا���ش��ة  �لعامة 
�ل�شرقي  ب���ن حم��م��د  ح��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرية 
ل���ل���دع���م و�ل����رع����اي����ة �مل�����ش��ت��م��رة من 
تاأ�شي�شها  منذ  �جلامعة  ملقر  �شموه 
كاأول  م   2000 ع���ام  يف  ب��ال��ف��ج��رية 
موؤ�ش�شة تعليم عال خا�شة باملنطقة 
�مليمون  �ل��ي��وم  ه��ذ�  وحتى  �ل�شرقية 
�لذي حتتفي فيه �جلامعة بتخريج 

�الأوىل يف  �جل��ائ��زة  �الإن�����ش��ان��ي��ة على 
طالبية  ���ش��رك��ة  م�شابقة"�أف�شل 
فعالياتها  نظمت  م" و�لتي   2014
بالتعاون  �الإم����ار�ت  �إجن���از  موؤ�ش�شة 
مع �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع 
. وهناأ ويل عهد �لفجرية �خلريجني 
على �جناز�تهم .. موؤكد� �أن �حلدث 
عاما   26 م��رور  �لعام  ه��ذ�  ي�شادف 
ع��ل��ى �إن�����ش��اء �جل��ام��ع��ة وم�����رور 14 
هذ��ل�شرح  ت��اأ���ش��ي�����س  ع���ل���ى  ع���ام���ا 

�لعلمي �ملتميز باإمارة �لفجرية.
و�أعرب �شعادة �أ�شامة �شعيد �شلمان يف 
بتقدمي  وفخره  �ع��ت��ز�زه  عن  كلمته 
خريجي  م��ن  م�شرف  وطني  من��وذج 
جامعة عجمان للعلوم و�لتكنولوجيا 
كمتحدث رئي�شي يف هذ� �حلفل �بن 
�المار�ت خريج طب �الأ�شنان �شعادة 
�شعيد  ع����ب����د�هلل  حم���م���د  �ل���دك���ت���ور 
مدير منطقة �لفجرية �لطبية وهو 
�ملوقع �لذي تبو�أه منذ �لعام2008 
و�لذي عمل من خالله علي ت�شخري 
وروؤيته  وخ��رب�ت��ه  ومهار�ته  ق��در�ت��ه 
تطوير  يف  �ل���ف���ع���ال���ة  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
وت��ن��م��ي��ة �ل��ق��ط��اع �ل��ط��ب��ي ب���االإم���ارة 
على �مل�شتويني �لكمي و�لنوعي. من 
جانبه �شكر �لدكتور حممد عبد�هلل 
�شعيد جامعة عجمان وقال �إنها بيت 
�لتي تخرج منها  �ملعرفة  �لعلم ود�ر 
��شتمرت  رح��ل��ة  ب��ع��د  طبيبا  و���ش��ار 
لنا  " �إن��ه يحق  �شنو�ت وق��ال  خم�س 
�أن نفخر بها ونلتزم بنهجها و�لوالء 
حو��شنا  ب��ك��ل  ن���ق���ول  �أن  ول���ن���ا  ل��ه��ا 
ل�شاحب  ���ش��ك��ر�  خليفة"  "�شكر� 
ما  لكل  �شكر�  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 

حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س هيئة 
و�ملهند�س  بالفجرية  �حلرة  �ملنطقة 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن �شيف 
�حلكومه  د�ئ������رة  م���دي���ر  �ل�����ش��رق��ي 
و�ل�شيخ  ب��ال��ف��ج��رية  �الل���ك���رتون���ي���ة 
�ل�شرقي  عبد�هلل بن حمد بن �شيف 
وعدد من �ل�شيوخ ومعايل �شعيد بن 
�خلا�س  �مل�شت�شار  �لرقباين  حممد 
�لفجرية  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لزحمي مدير مكتب  �شامل  و�شعادة 
و�أ�شامة  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و 
�جلامعة  رئي�س  نائب  �شلمان  �شعيد 
�أب�����و �ل���ن���ور مدير  و�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي 
�لفجرية  م���ق���ر  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة 
بحكومة  �مل�شوؤولني  من  كبري  وعدد 
�الإد�ري���ة  �لهيئه  و�أع�����ش��اء  �لفجرية 
و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ه و�ول���ي���اء 
جامعة  �إن  ���ش��م��وه  وق����ال   . �الأم������ور 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ع��ج��م��ان 
ت�شهم  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة 
�لفكرية  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  دف����ع  يف 
و�لثقافية  و�الق��ت�����ش��ادي��ة  و�لعلمية 
�ل���دول���ة وجنحت  و�الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
تزود  �أن  �ملتخ�ش�شة  كلياتها  بف�شل 
�شوق �لعمل بالعديد من �خلريجني 
���ش��م��وه �لطالب  . وه��ن��اأ  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
تخرجهم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �خل���ري���ج���ني 
على ما حققوه من �إجن��از�ت علمية 
مهار�ت  م��ن  �كت�شبوه  وم��ا  متميزة 
در��شتهم  ���ش��ن��و�ت  ط����و�ل  وم���ع���ارف 
و�لعمل  �جل��ه��د  ب���ذل  �إىل  ودع���اه���م 
�جل����اد و�ل����ت����زود م���ن م��ن��اه��ل �لعلم 
حتى  �ن���ق���ط���اع  دون  م���ن  و�مل���ع���رف���ة 
ي�شهمو� يف نه�شة وتنمية �ملجتمع . 

دفعة جديدة من طلبتها.
�شلمان  �شعيد  �أ�شامة  �شعادة  و�أ�شاف 
م�شوؤوليتها  �إط���ار  ويف  �جل��ام��ع��ة  �أن 
�أطلقت موؤخر�  �ملجتمعية و�لوطنية 
�الأكادميية  �لوظائف  توطني  حملة 
و�الإد�ري�������ة وت��ق��دمي ح��و�ف��ز خا�شة 
�لوطنية  �ل����ك����و�در  ج����ذب  ل�����ش��م��ان 
م�شرية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �مل����وؤه����ل����ة 
با�شتقطاب  �اله��ت��م��ام  م��ع  �جل��ام��ع��ة 
ك�����ف�����اء�ت ع���ال���ي���ة م����ن ج���م���ي���ع دول 
على  ح�شولها  �ىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل 
�أه����م و�أرف�����ع �جل���و�ئ���ز �ل��ق��ي��م��ة �لتي 
بالفجرية  �جل��ام��ع��ة  طلبة  ب��ه��ا  ف���از 
م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ك��ل��ي��ات خ���الل �لعام 
�جلامعي �ملن�شرم حيث ح�شل طلبة 
�أف�شل  ج��ائ��زة  على  �لهند�شة  كلية 
م�شابقة"�لطاقة  �إط���ار  يف  م�����ش��روع 
�مل�شاحبة  �مل�شتقبل"  الأج�����ي�����ال 
بال�شرق  للكهرباء  �لدويل  للمعر�س 
فازت طالبات  كما   .. بدبي  �الأو�شط 
فكرة  �أف�شل  بجائزة  �لهند�شة  كلية 
م�شروع  �أف�������ش���ل  وج����ائ����زة  م�������ش���روع 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  ���ش��م��ن 
�شنويا  ت��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي  �مل���ت���ج���ددة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ج��ام��ع��ة �الإم�����ار�ت 
�ل�شيدلة  كلية  طلبة  و�حتل  بالعني 
�لثاين  �مل��رك��زي��ن  �ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم 
�مل�شاحبة  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  و�ل�����ر�ب�����ع 
لل�شيدلة  دب����ي  وم���ع���ر����س  مل���وؤمت���ر 
�الأخرية  ن�شخته  يف  و�لتكنولوجيا 
2014 .. كما حاز فريق  يف مار�س 
م���ن ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة مي��ث��ل��ون كلية 
�إد�رة �الأعمال وكلية تقنية �ملعلومات 
و�لعلوم  و�الإع���الم  �ملعلومات  وكلية 

�لوطن  الأبناء  �شتقدمه  وما  قدمته 
للمو�طنني  ���ش��م��وك��م  ل��دع��م  ���ش��ك��ر� 
بكل ما يحتاجونه يف كافه �ملجاالت 
�لتعليمية و�ل�شحية و�الجتماعية".
و�ألقى �خلريج �ل�شيخ �أحمد بن حمد 
�شكر�  دفعة  كلمة  �ل�شرقي  �شيف  بن 
خليفة �عرب من خاللها عن �شرور 
�ل��دف��ع��ة ل��ن��ي��ل ���ش��رف �ل��ل��ق��اء ب�شمو 
�ل�شيخ حممد بن حمد �ل�شرقي ويل 
عهد �لفجرية وقال �إن ح�شور �شموه 
لهذ� �حلفل يج�شد �لرعاية �لكرمية 
وطلبته يف  �ل��ع��ل��م  ب��ه��ا  �ل��ت��ي يحظى 
دول��ة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة من 
ر�أ�شها  وعلى  �حلكيمة  قيادتنا  ل��دن 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�أع�شاء  و�إخ����و�ن����ه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�ملجل�س �الأع��ل��ى ح��ك��ام �الإم�����ار�ت. و 
�أ�شار �ىل �أن مبادرة �شكر� خليفة �لتي 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم لهي تعبري �شادق 
و�لفخر  و�لوفاء  �حلب  م�شاعر  عن 
�ل��ت��ي ت��ن��ب��ع م��ن ق��ل��وب��ن��ا جت���اه قائد 

�أوىل ج��ل جهده منذ  �ل��ذي  �ل��وط��ن 
�لدولة  يف  �حل���ك���م  م��ق��ال��ي��د  ت��ول��ي��ه 
وحتقيق  �لتنموية  �ل�شروح  لت�شييد 
وتوفري  �حل�������ش���اري���ة  �الإجن�����������از�ت 
�ل���رخ���اء و�ل���رف���اه ل�����ش��ك��ان �الإم�����ار�ت 
فت�شارعت  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من 
وترية �الإجن��از�ت �لعمالقة يف �شتى 
�أو  منها  �القت�شادية  �شو�ء  �ملجاالت 
�لعمر�نية �أو �حل�شارية �أو �الإن�شانية 
عاليا يف م�شاف  �الإم���ار�ت  فاأ�شحت 
�ل���دول متدنا و�أب��ه��رت �لعامل  �رق��ى 
مب����ا ت���ق���دم���ه دوم������ا م����ن م����ب����ادر�ت 
خالقة وروؤى ثاقبة يف �شتى �ملجافل 
�ل�شيخ  و�أ�شار  �لدولية.  و�لتجمعات 
�شاحب  م��ب��ادرة  �إىل  �ل�شرقي  �أحمد 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لوطنية  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ك��ت��وم 
ت����ه����دف جلعل  و�ل�����ت�����ي  ل���الب���ت���ك���ار 
�الإمار�ت �شمن �لدول �الكرث �بتكار� 
على م�شتوى �لعامل خالل �ل�شنو�ت 
�ل�شبع �ملقبلة . و�أ�شاد باالإد�رة �لعليا 
جل��ام��ع��ة ع��ج��م��ان �ل��ت��ي وق��ف��ت �ىل 

ج��ان��ب��ه��م خ����الل �أرب����ع����ة �أع�������و�م من 
�جلامعة  و��شاتذة  و�الجتهاد  �جل��د 
�لذين حملو� على عاتقهم م�شوؤولية 
�لبناء و�الإع��د�د و�إىل كل من �شاهم 
ليقفو�  باأيديهم  و�أخ���ذ  جناحهم  يف 
و�عتز�ز  وث��ب��ات  ب��ق��وة  �لطريق  على 
ومل���ا ب��ذل��وه م��ن �ل��وق��ت و�جل��ه��د يف 
لينهلو�  ودع��م��ه��م  م��د�رك��ه��م  تنمية 
�أ�شناف  م����ن  و�جل����دي����د  �الأ����ش���ي���ل 
با�شتمر�ر  و�لعمل  و�مل��ع��ارف  �لعلوم 
�أف�شل لهم  �أج��ل �شمان م��ا ه��و  م��ن 
ختام  ويف   . در��شتهم  �شنو�ت  خ��الل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ق��ام  �حلفل 
ح��م��د �ل�����ش��رق��ي وم���ع���ايل ���ش��ع��ي��د بن 
�أ�شامة  ير�فقهم  �ل��رق��ب��اين  حممد 
�ل�شهاد�ت  ب��ت��وزي��ع  ���ش��ل��م��ان  ���ش��ع��ي��د 
ع��ل��ى �خل��ري��ج��ني وت��ك��رمي �لطالب 
�مل��ت��م��ي��زي��ن ف��ي��م��ا ق����ام ن��ائ��ب رئي�س 
�جلامعة باهد�ء �شمو �ل�شيخ حممد 
بن حمد �ل�شرقي درعا تذكاريا و�أخذ 
دفعة  خريجي  م��ع  جماعية  ���ش��ورة 

�شكر� خليفة.
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هيئة كهرباء ومياه �ل�سارقة تبد�أ با�ستخد�م طائرة خا�سة ملتابعة �أعمالها �مليد�نية 
•• ال�شارقة-الفجر:

�لهديدي  حم��م��د  حميد  �ل��ل��و�ء  ق���ام 
و�ملهند�س  �ل�شارقة  �شرطة  عام  قائد 
كهرباء  هيئة  رئ��ي�����س  �ل��ل��ي��م  د.ر�����ش���د 
بتد�شني  �ليوم  �شباح  �ل�شارقة  ومياه 
ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا هيئة  ط���ائ���رة خ��ا���ش��ة 
�ل�����ش��ارق��ة يف متابعة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
�ملو�قع  وتفقد  م�شروعاتها  يف  �لعمل 
وخطوط  �لكهرباء  ل�شبكة  �حليوية 

و�مل�شتودعات  �مل��ي��اه  حتلية  حم��ط��ات 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف كافة  �ل��ت��اب��ع��ة  و�مل��ن�����ش��اآت 
مناطق �الإمارة و�لتي تعد نقلة نوعية 
و�لوقوف  ميد�نيا  �لعمل  متابعة  يف 
�الأعطال  �أو  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
�أوال  ومعاجلتها  �ملختلفة  و�مل�شكالت 
�خلدمات  �أف�شل  لتوفري  �شعيا  ب��اأول 

للجمهور . 
و�ل����ط����ائ����رة �جل�����دي�����دة �ل����ت����ي ي���ب���د�أ 
بالهيئة  �الأوىل  للمرة  ��شتخد�مها 

للماء  بكامري� خا�شة م�شادة  م��زودة 
و����ش��ت��ق��ب��ال مرتبط  �ر����ش���ال  وج���ه���از 
ب��ال��ه��ات��ف ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��ا �ل��ع��م��ل يف 
ج���م���ي���ع �مل����ن����اط����ق وم������ن �رت����ف����اع����ات 
خمتلفة وتقدمي �شور و��شحة لكافة 
يف  مب��ا  �مل��وق��ع  يف  تتم  �لتي  �الأن�شطة 
ذلك �الأن�شطة �ملخالفة للقانون مثل 
�لكهربائية  �لكيبالت  �شرقة  عمليات 
�ملعزولة  �مل����و�ق����ع  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���ت���ي 
�مل�شتودعات  على  �ل��ت��ع��دي  وعمليات 

وغ���ريه���ا م���ن �جل����ر�ئ����م مم���ا ي�شهم 
�ملو�قع  وح��م��اي��ة  �مل��ر�ق��ب��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

وحمتوياتها ..
�لطائرة  ت���د����ش���ني  م���ر�����ش���م  ح�����ش��ر 
ع���ب���د�هلل مبارك  �ل��ع��م��ي��د  �جل���دي���دة 
و�لعقيد  �لعام  �لقائد  نائب  �ل��دخ��ان 
�إد�رة  مدير  �خليال  عبد�هلل  �شلطان 
�الإع����الم و�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة و�ملقدم 
قائد  مكتب  مدير  هديب  ب��ن  ع��ارف 

عام �شرطة �ل�شارقة .

حاكم عجمان : �ملر�أة هي �لركن �لأ�سا�سي يف �لأ�سرة و�ملجتمع

�سرطة عجمان تلقي �لقب�س على 5 �أ�سخا�س متهمني يف 4 ق�سايا خمدر�ت

•• عجمان-وام: 

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان �أن �مل����ر�أة 
�الأ�شرة  �الأ���ش��ا���ش��ي يف  �ل��رك��ن  ه��ي 
�شلحت  و�إذ�  �لعامل  ويف  و�ملجتمع 
�إىل  .. م�شري�  �ملجتمع معها  �شلح 
�أنه يعلم علم �ليقني �أن كثري� من 
�مل�شاكل �لتي تعاين منها �ملجتمعات 
و�جباتها  ع��ن  �مل���ر�أة  تخلي  �شببها 

�الأ�شا�شية يف �الأ�شرة و�لبيت.
وقال �شموه �إن �لتقارير ت�شري �إىل 
�أن �مل��ر�أة يف �الإم���ار�ت حتتل �ملركز 
وحتتل  �لتمكني  حم���ور  يف  �الأول 
و�أ�شاف   .. عامليا  �لثالثني  �مل��رك��ز 
وحتتل  ت���ع���ود  �أن  �أري����ده����ا  ���ش��م��وه 
و�الأ�شرة  �ل��ب��ي��ت  يف  �الأول  �مل��رك��ز 
و�ملجتمع و�أكد �شموه �أن عمل �ملر�أة 
لي�س مقدما على  لكن  عنده مهم 
ب��و�ج��ب��ات��ه��ا جت���اه زوجها  ق��ي��ام��ه��ا 
و�أوالده�����ا الأن ذل���ك ي��ح��اف��ظ على 
�لزوج  ور�ح��ة  و��شتقر�رها  �لعائلة 
و�الوالد و�ذ� �نتهت من كل مهامها 
�أن  فيمكن  �ل��ب��ي��ت  يف  وو�ج��ب��ات��ه��ا 
تقوم بعمل خارجه ويجب �أن يكون 

ذلك ب�شروط .
جاء ذلك خالل زيارة �شموه �م�س 
و�لعلوم  ل����الأم  �جل��ام��ع��ي��ة  للكلية 
و�أع�شاء  رئ��ي�����س  ول��ق��اء  �الأ���ش��ري��ة 
و�لطالبات  �لكلية  �أم��ن��اء  جمل�س 
�أ�شاد  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة ح��ي��ث  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
�لكلية  �إد�رة  وج��ه��ود  ب���دور  �شموه 
يف عجمان وما تقوم به من عناية 
وت���اأه���ي���ل و�شقل  و�الأ�����ش����رة  ب�����االم 
�أ�ش�س  �ل��ب��ن��ات و�الأم���ه���ات  وت��ع��ل��ي��م 
ت��رب��ي��ة �الأب����ن����اء و�ل��ت��ع��ام��ل معهم 
�مل�شاهمة  على  ق��ادر  جيل  وتن�شئة 

�مل�شوؤولني.
�شاحب  ب���و����ش���ول  �ل���ل���ق���اء  ب�����د�أ  و 
�إىل مقر  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و 
�لكلية بال�شالم �لوطني و�ال�شتماع 
طالبات  �إح�������دى  م����ن  ل��ق�����ش��ي��دة 
�شموه  ب���دور  فيها  �أ����ش���ادت  �لكلية 
ودعمه  �ل��ك��ل��ي��ة  ه����ذه  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 
�ملتو��شل و�مل�شتمرة وتوفري جميع 
لتطوير  �مل��ط��ل��وب��ة  �الح���ت���ي���اج���ات 
 .. ب��االأم  �خلا�شة  �لتعليم  م�شرية 
يف  �لتدري�شية  �لهيئة  دور  وثمنت 
�جل��ام��ع��ة مل��ا ت��ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود يف 
و�شع �خلطط و�لرب�مج �لتي من 
�شانها م�شاعدة �الأم و�الأ�شرة لبناء 

جمتمع يعرف ما عليه وما له.
�شموه  بح�شور  �لطالبات  ورحبت 
�للقاء وحو�رهن معه حيث  خالل 
�أكدن �أن �لكلية قدمت لهن ثقافة 
على  خاللها  م��ن  تعرفن  ج��دي��دة 
كيفية �لتعامل مع �الأ�شرة و�الأبناء 
و�ل�����زوج وذل����ك م��ن خ���الل توفري 
�لتي  و�ملعلومات  و�لرب�مج  �ملناهج 
وحقوقهن  ب��وج��ب��ات��ه��ن  ع��رف��ت��ه��م 
و�ج��ب��ات خلدمة  م��ن  وم���ا عليهن 
�لعا�شي  ع��ل��ي  و�أع����ل����ن  �ل����وط����ن. 
يف  �ملتعففة  �الأ���ش��ر  جمعية  رئي�س 
د�ر  جلمعية  �لتابعة  �لقيوين  �أم 
20 منحة  �ل��رب خ��الل �للقاء عن 
للطالبات �ملعوز�ت .. م�شيد� بدور 
عجمان  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
على دعم �لطالبات �المهات ذو�ت 
�ل��دخ��ل �مل��ح��دود ودع��م��ه للم�شرية 
و�إمارة  عامة  ب��االإم��ار�ت  �لتعليمة 

عجمان خا�شة.
�أع����ل����ن خ�����الل �ل���ل���ق���اء وبعد  ك���م���ا 
��شتف�شار من �حدى �لطالبات حول 
�شامال  ليكون  �لكلية  ��شم  تغيري 
�ال����ش���م لي�شبح  ت��غ��ري  ���ش��ي��ت��م  �أن����ه 

ع��ل��ى �مل��رب��ي��ات ي��اأخ��ذ ح��ي��ز� كبري� 
�لذي  و�لنمو  �لتطور  بعد  خا�شة 

ت�شهده جمتمعاتنا.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي �أه���م���ي���ة دور 
�ملجتمع  �أف�����ر�د  خ��دم��ة  �ل��ك��ل��ي��ة يف 
و�الأ�شرة و�شرورة تقدميها بر�مج 
ثقافية  رف���ع  ع��ل��ى  تعمل  وم��ن��اه��ج 
�أن  �إىل  ���ش��م��وه  الف���ت���ا   .. �الأ�����ش����رة 
مرتفعة  �أ�شبحت  �ل��ط��الق  ن�شبة 
يف دول��ة �الإم���ار�ت ب�شبب �العتماد 
على �ملربيات و�لعمالة �مل�شاندة يف 
�إهمال  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �الأب��ن��اء  تربية 
و�الأب  �الأم  و�ن�شغال  �لبيت  �شوؤون 

عن متابعة �أبنائهم.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن تاأ�شي�س �لكلية 
تعنى  وخطط  بر�مج  لتنفيذ  ج��اء 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل و�لتي  �أم���ه���ات  ب���اإع���د�د 
خري  �أب��ن��اءه��ا  ت��رب��ي  �أن  ت�شتطيع 
وت�شاعده  زوج���ه���ا  وت��ع��ني  ت��رب��ي��ة 

يف بناء جمتمع ح�شاري.
ك��م��ا �أ����ش���اد ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
ب��ال��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ري �لذي  ع��ج��م��ان 
ت�شهده م�شرية �لنه�شة �حل�شارية 
�لتي يقودها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�أخ��وه �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لتعليم  �أن م�شرية  رعاه �هلل و�أك��د 
وتوجيه  و�ه��ت��م��ام  رع��اي��ة  بف�شل 
قطعت  لدولتنا  �لر�شيدة  �لقيادة 
ن�����ش��ره وتوفريه  ك��ب��ري� يف  ���ش��وط��ا 
ل��ك��ل م��و�ط��ن وم��ق��ي��م وخ��ا���ش��ة يف 

جمال �لتعليم �لعايل.
�لكلية  دور  �إن  ����ش���م���وه  وق��������ال 
و�لقائمني عليها هو خدمة �ملجتمع 
�الآباء و�الأمهات فيه  ين�شغل  �لذي 
عن تربية �الأوالد و�أ�شبح �العتماد 

�إمكانيات  ظ���ل  يف  ت��ت��ع��اي�����س  و�أن 
زوجها دون �الإ�شر�ف و�لعمل على 
�لكرمية  �حلياة  لتوفري  �القت�شاد 

لالأ�شرة.
حاكم  �ل�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  ودع��������ا 
للتعاون  و�ل���زوج  �ل��زوج��ة  عجمان 
ح�شارية  �أ�شرة  لبناء  بينهما  فيما 
وع�شرية ت�شاهم يف خدمة �لوطن 
وب���ن���اء دول�����ة ق���وي���ة م��ت��م��ا���ش��ك��ة .. 
م��و���ش��ح��ا ����ش���م���وه ك���ي���ف ك�����ان دور 
كانت  وك����ي����ف  ق����دمي����ا  �الأ��������ش�������رة 
�الأمهات  دور  لكن  �أق��ل  �الإم��ك��ان��ات 
�الأبناء  ون�شاأة  تربية  كان كبري� يف 
�حلميدة  �الأخ�������الق  �أ����ش�������س  ع��ل��ى 

ومبادئ �لدين �حلنيف.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ �لدكتور ماجد 
بن �شعيد �لنعيمي رئي�س �لديو�ن 
ورئي�س  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن  م���ن  وع����دد 
جمل�س �المناء و�الع�شاء و�لهيئة 
�الد�رية و�لتدري�شية بالكلية وكبار 

•• عجمان-وام:

�ملخدر�ت يف  متكن رجال مكافحة 
عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
من �إلقاء �لقب�س على 5 �أ�شخا�س 
خمتلفة  ق�����ش��اي��ا   4 يف  م��ت��ه��م��ني 
تتعلق بحيازة مو�د خمدرة بهدف 
3 منهم من  و�ل��ت��ع��اط��ي  �الإجت�����ار 
و  �أ�شيوي  ور�ب��ع  �لعربية  �جلن�شية 

�آخر خليجي.
و�أو�شح �لعقيد �شعيد حميد نا�شر 
�أن  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  مدير 
تفا�شيلها  ي��ع��ود  �الأوىل  �لق�شية 
�ملتهم  ب����اأن  ي��ف��ي��د  ب���الغ  ورود  �إىل 
ع.ح.� �أ�شيوي �جلن�شية يحوز كمية 
�الإجتار  بق�شد  �مل��خ��درة  �مل��و�د  من 

حتققها  �لتي  �ملتتالية  بالنجاحات 
لتجارة  ت�شديها  يف  �الإد�رة  ف��رق 
�إىل  منوها   .. وتعاطيها  �ملخدر�ت 
�شرطة  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  �أن 
متعاطي  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ب�����س  ع��ج��م��ان 
�لفرتة  خالل  �ملخدر�ت  ومروجي 
مبا�شرة  نتائج  �إىل  و�أدت  �ملا�شية 
وملمو�شة على خمتلف �مل�شتويات.

�ملخت�شة  �الأج���ه���زة  �إ����ش���ر�ر  و�أك����د 
وز�رة  يف  �مل������خ������در�ت  مب���ك���اف���ح���ة 
�لد�خلية على �الإ�شتمر�ر يف �لعمل 
وب������ذل م���زي���د م����ن �جل���ه���د وع����دم 
مروجي  م���الح���ق���ة  يف  �ل����ت����ه����اون 
و�إحباط  وم��ت��ع��اط��ي��ه��ا  �مل����خ����در�ت 
خم��ط��ط��ات��ه��م �ل���ت���ي ي�����ش��ع��ون من 
بالن�شيج  �الإ�����ش����ر�ر  �إىل  خ��الل��ه��ا 

ورود  ح�����ال  مت  �أن������ه  �إىل  و�أ������ش�����ار 
مكافحة  �إد�رة  �إىل  م���ع���ل���وم���ات 
�شخ�شني  ح���ي���ازة  ع���ن  �مل����خ����در�ت 
م�����و�د خم�����درة وب���ع���د �ل���ت���اأك���د من 
فريق  ت�شكيل   .. �ملعلومات  �شحة 
م����ن رج������ال م���ك���اف���ح���ة �مل����خ����در�ت 
وتفتي�س  �ملتهمني  على  وبالقب�س 
ي�شتقلونها  ك���ان���و�  �ل��ت��ي  �مل��رك��ب��ة 
ومقر �شكنهما مت �لعثور على كمية 

من مادة �حل�شي�س �ملخدرة.
�لثالثة  �لق�شة  ويف  �أن��ه  �ىل  ون��وه 
�لقب�س  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة  �أل���ق���ت 
مادتي  بحيازته  عربي  متهم  على 
�ملخدرتني  و�ل��رتم��ادول  �حل�شي�س 
�لقب�س  مت  �مل����ذك����ور  ومب���ت���اب���ع���ة 
قر�س   2672 وب���ح���وزت���ه  ع��ل��ي��ه 

و�لتعاطي و�أنه ب�شدد ت�شليم كمية 
منها ل�شخ�س �أخر.

فريق  ت�شكيل  مت  �أن���ه  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  قبل  م��ن 
وب���ال���ت���ح���ري وم��ت��اب��ع��ة �مل��ت��ه��م مت 
كمية  بو�شع  قيامه  �أث��ن��اء  �شبطه 
م��ن خم���در �الأف���ي���ون ت���زن 3 كيلو 
قمامة  ح��اوي��ة  يف  ج��ر�م��ا  و128 
مت���ه���ي���د� الإ����ش���ت���الم���ه���ا م����ن قبل 
�أن  �إىل  ول���ف���ت  �الأخ�������ر.  �ل���ط���رف 
ت��ف��ا���ش��ي��ل �ل��ق�����ش��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة تعود 
�إىل متكن رجال مكافحة �ملخدر�ت 
من  �شخ�شني  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س  م���ن 
�جلن�شية �لعربية يف �لعقد �لثالث 
م��ن ع��م��ره��م��ا وب��ح��وزت��ه��م��ا مادتا 

�حل�شي�س و�لرتمادول �ملخدرتان.

ت��رم��ادول و30 حبة من ن��وع �آخر 
وبالتحقيق  ح�شي�س  ج���ر�م  و82 
م��ع �مل��ت��ه��م �إع����رتف ب��ال��و�ق��ع��ة ومت 
حتويل �لق�شية �إىل �لنيابة �لعامة 

ال�شتيفاء �الإجر�ء�ت �لقانونية.
�أن رج��ال مكافحة �ملخدر�ت  وذك��ر 
خليجي  على  �لقب�س  من  متكنو� 
�ملتهم يف �لق�شية �لر�بعة وبحوزته 
تر�مادول  حبات  و408  �آالف   4
حيث وجه له تهمة جتارة وتعاطي 
مو�د خمدرة بعد �أن �أثبت �لتقرير 
�إح����ال����ة  �ل����ط����ب����ي ذل�������ك وق�������د مت 
الإتخاذ  �لعامة  �لنيابة  �إىل  �ملتهم 

�الإجر�ء�ت �لقانونية بحقه. 
نا�شر  حميد  �شعيد  �لعقيد  و�أ�شاد 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  �إد�رة  م��دي��ر 

بعد  �الأ���ش��ري��ة  للعلوم  �الأم  جامعة 
�أن مت �عتماد م�شاقات جديدة من 
قبل وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
باب  ف��ت��ح  �شيتم  ث��م  وم���ن  �لعلمي 
�حل�شول  يف  للر�غبني  �لت�شجيل 
ع��ل��ى درج����ة �مل��اج�����ش��ت��ري وم����ن ثم 

درجة �لدكتور�ة.
ويف نهاية �للقاء قام �شاحب �ل�شمو 
بجولة  و�حل�����ش��ور  عجمان  ح��اك��م 
�شملت  �لكلية  �أرج����اء  يف  تفقدية 
�ملخترب وخمترب �لتجميل و�ملطبخ 
باأف�شل  �ملجهزة  �الق�شام  وخمتلف 
و�لتكنولوجيا  و�لتقنية  �الأج��ه��زة 
�لو�شائل  باأحدث  �ملجهزة  و�ملكتبة 
�الأ�شري  �جل����و  ل��ت��وف��ري  ل���ل���ق���ر�ءة 
ومبا يفيد �لطالبات يف �لتح�شيل 
�ل���در�����ش���ي. و����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه من 
�مل�شوؤولني عن تلك �الق�شام ل�شرح 
معلومات  م����ن  ت���ق���دم���ه  مل����ا  و�ف 
للطالبات وتدريبهن تدريبا عمليا 

خالل �ملر�حل �لدر��شية.
وك�شف �لدكتور نز�ر حممد �لعاين 
�ل���ك���ل���ي���ة �جل���ام���ع���ي���ة لالم  م���دي���ر 
�للقاء  خ���الل  �الأ����ش���ري���ة  و�ل��ع��ل��وم 

�ملفتوح عن منح �شموه قطعة �أر�س 
تبلغ  للكلية  �حلميدية  منطقة  يف 
م���رت مربع  �أل����ف   25 م�����ش��اح��ت��ه��ا 
�إد�رة  جم��ل�����س  �أن  �إىل  ول���ف���ت   ..
مناق�شة  على  حاليا  يعمل  �لكلية 
م�شري�   .. و�ع��ت��م��اده��ا  �ملخططات 
�أرب���ع���ة مبان  ب��ن��اء  ���ش��ي��ت��م  �ن���ه  �ىل 
�ملمنوحة ت�شم  �الأر���س  جديدة يف 
مبنى الإد�رة �لكلية و�أخر تدري�شيا 
وجم��م��ع��ا ري��ا���ش��ي��ا ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 

مبنى خا�س للثقافة.
ت�شم  �جل��ام��ع��ة  �إن  �ل��ع��اين  وق����ال 
320 طالبة حاليا و�شيتم تخريج 
�شهر  يف  �أوىل  كدفعة  طالبة   24
�شاحب  بح�شور   2015 فرب�ير 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
�لتعليمية  م�شريتها  ب��د�أت  �لكلية 
�أن يتم  �ملقرر  4 �شنو�ت ومن  منذ 
�إىل ج��ام��ع��ة ق��ري��ب��ا بعد  حت��وي��ل��ه��ا 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�جلهات  م��ن  �الع��ت��م��اد 

�خلا�شة بهذ� �ل�شدد بالدولة.
م�شارين  �عتمدت  �لكلية  �أن  و�أك��د 

جديدين يف �لبكالوريو�س حلقوق 
و�أنها  �الأ�����ش����ري  و�الإر�����ش����اد  �مل������ر�أة 
للماج�شتري  ب��رن��اجم��ني  �شتطرح 
يف �الإر���ش��اد �الأ���ش��ري وحقوق �ملر�أة 
ب����د�ي����ة �ل����ع����ام �ل����در������ش����ي �ل���ق���ادم 

.2015
و�أو�شح �أن �لكلية ت�شعى من خالل 
خطتها �الكادميية و�لتعليمية �ىل 
حتقيق جملة من �الأه��د�ف �أهمها 
وو�جباتها  بحقوقها  �الم  تعريف 
و�ملجتمع  �أ�شرتها  جت��اه  �ل�شرعية 
�لطالبة  ت���زوي���د  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�الأ�شا�شية  و�لتطبيقات  باملفاهيم 
و�إك�شابها  �مل��دن��ي��ة  �مل�����ر�أة  حل��ق��وق 
�لبيت  الإد�رة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��ه��ار�ت 
�ملختلفة  م�����ش��ت��ل��زم��ات��ه  وحت��ق��ي��ق 
وت���ط���ب���ي���ق���ه���ا ع���م���ل���ي���ا وت����زوي����ده����ا 
حل�شانة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ب���امل���ه���ار�ت 
�لطفل وتربيته وتزويده باملعارف 
بالنمو  �خل����ا�����ش����ة  و�مل����ع����ل����وم����ات 
و�الجتماعي  و�لنف�شي  �جل�شمي 
كما يتم تزويد �لطالبات مبهار�ت 
�لتقنيات  وجميع  �الآيل  �حلا�شب 

�الأخرى من و�شائل �ت�شال.

وتخريب  ل���ل���دول���ة  �الإج���ت���م���اع���ي 
�حل���ي���اة �ل��ك��رمي��ة �مل��ط��م��ئ��ن��ة �لتي 

يعي�شها �شعب �الإمار�ت.
ودعا مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 

�إىل �شرورة ت�شافر �جلهود لدعم 
�ملخت�شة  �الأم��ن��ي��ة  �جل��ه��ات  ع��م��ل 
مبكافحة �ملخدر�ت من خالل بذل 
�لتوعية  لن�شر  �جل��ه��د  م��ن  م��زي��د 

وحت���ذي���ر �ل���ن�������سء م���ن �الأ�����ش����ر�ر 
لتعاطي  و�مل������دم������رة  �خل�����ط�����رية 
�لقانونية على  �ملخدر�ت و�لتبعات 

ذلك.

عمار �لنعيمي يعتمد �خلطة �لإ�سرت�تيجية للمو�رد �لب�سرية بحكومة عجمان للعام 2016-2014
يف  �ل��وظ��ي��ف��ي  �الأد�ء  يف  �مل�����ش��ت��د�م 
خمتلف �الخت�شا�شات و�مل�شتويات 
�إعد�د  �إىل  باالإ�شافة  �لتنظيمية 
وتطوير �شيا�شات و�أنظمة ع�شرية 
ت�شتجيب الحتياجات قطاع �لعمل 
�ل�شويدي  �إم��ارة عجمان. ونوه  يف 
�الإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  �أن  �إىل 
تهدف �إىل تعزيز �النتماء وتعميق 
�حلكومية  �لب�شرية  �مل����و�رد  والء 
من خالل جعل �لقطاع �حلكومي 
وت�شجيع  �الأول  �لوظيفي  �خليار 
�خلريجني  من  �ملتعاقبة  �الأجيال 
�مل������و�رد  �أ�����ش����رة  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام 
وتر�شيخ  �حل��ك��وم��ي��ة،  �ل��ب�����ش��ري��ة 
باأهمية  �لب�شرية  �مل���و�رد  قناعات 
تطوير  يف  يلعبونه  �ل���ذي  �ل����دور 
�ل��ق��ط��اع �حل���ي���وي. وتهدف  ه����ذ� 
�إىل  �الإ�شرت�تيجية كذلك  �خلطة 
ع��ل��ى حت�����ش��ني عالقات  �ل��رتك��ي��ز 
ب���ن���اء �شبكة  �مل��ع��ن��ي��ني م���ن خ����الل 
م��ت��م��ا���ش��ك��ة م����ن �ل����ع����الق����ات مع 
�ملعنيني و �ملجتمع لت�شمن �ملنفعة 
وتطوير  كافة  لالأطر�ف  �ملتبادلة 
خدمات �ملو�رد �لب�شرية من خالل 
�خلدمات  قائمة  وتنويع  تو�شيع 
�ل��ق��ط��اع �حلكومي  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
ي�شتجيب  مب��ا  �لب�شرية  ل��ك��و�دره 
�ملهنية  �حتياجاتهم  خل�شو�شية 
و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، ف�����ش��ال ع���ن ذلك 
زيادة  �إىل  �الإ�شرت�تيجية  ت��ه��دف 
�ملو�رد  و�شيا�شات  �أن��ظ��م��ة  فعالية 

�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �ل���ب�������ش���ري���ة، 
ومر�عاة  �لعاملني،  فئات  خمتلف 
�ملتغري�ت يف �لت�شريعات و�لقو�نني 
عمليات  وت���ع���زي���ز  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت 
�الت�����ش��ال و�ل��ت��و����ش��ل م��ن خالل 
و����ش���ع م����ب����ادر�ت وت���وف���ري فر�س 
و�لتو��شل  �الت�������ش���ال  وق����ن����و�ت 
بناء  ع���ل���ى  �ل���ع���ام���ل���ني  وت�����ش��ج��ي��ع 
�لعالقات  م����ن  ف���ع���ال���ة  ����ش���ب���ك���ات 
وحت�شني  و�خل��ارج��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
عمليات �حَلوكمة و�إد�رة �الأد�ء من 
عمليات  وتطوير  ت�شميم  خ��الل 
و�لَتحقق  و�مل����ر�ق����ب����ة  �ل���ق���ي���ا����س 
م�شتويات  م��ن  و�ملنتظم  �ل����دوري 
و�مل����ج����م����وع����ات  �الأف��������������ر�د  �أد�ء 
و�ل�شيا�شات  باالأنظمة  و�لتز�مهم 
و�لرتكيز  م�شوؤولياتهم  تنفيذ  يف 
على تعزيز ثقافة �ملبادرة و�الإبد�ع 
�مل�شاركة و�لتمكني  زي��ادة فر�س  و 
�لب�شرية  �لكو�در  وتنمية وتطوير 
�ملو�رد  نفقات  وتر�شيد  �مل��و�ط��ن��ة 
�ل��ب�����ش��ري��ة. وق�����ال �ل�����ش��وي��دي �إن 
و�شعت  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق ع��م��ل �مل���و�رد 
م����ن خم�س  و�مل�������ش���ك���ل  �ل��ب�����ش��ري��ة 
م���ن خمتلف  وع�����ش��ري��ن م��وظ��ف��اً 
�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة يف �الإم�����ارة 
تفاعل  على  حقيقيا  موؤ�شر�  تعد 
وم�شاركة �لفريق يف و�شع �خلطة 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م �حلالية  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

و�مل�شتقبلية.

تنمية و وطني �لإمار�ت يبحثان �لتعاون �مل�سرتك 
فيما يتعلق باملو�طنني �لباحثني عن عمل

•• دبي -وام:

�ملو�رد  وتوظيف  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  �مل��ري  مطر  حممد  �شعادة  بحث 
�لب�شرية �لوطنية تنمية و�شعادة �شر�ر بالهول �لفال�شي مدير عام موؤ�ش�شة 
�لباحثني  باملو�طنني  يتعلق  فيما  �مل�شرتك  �لتعاون  �شبل  �الإم���ار�ت  وطني 
تنمية يف دبي  �ل��ذي عقد يف مقر  �للقاء  �لطرفان خ��الل  و�أك��د  عن عمل. 
�أهمية توعية وتدريب وتاأهيل �لباحثني عن عمل وتن�شئة جيل و�ع مت�شلح 
بالعلم و�ملعرفة �إ�شافة �إىل تنمية ومتكني �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية �ملوؤهلة 
ذ�ت �لكفاءة و�لتناف�شية. و�أو�شح �شعادة حممد مطر �ملري �أنه متت در��شة 
يف  موؤقت  ب�شكل  تنمية  يف  و�مل�شجلني  عمل  عن  �لباحثني  من  ع��دد  تعيني 
�لوظيفة  يجدون  حتى  �لعمل  خربة  الإك�شابهم  لالإمار�ت  وطني  موؤ�ش�شة 
�ملالئمة لهم �أو يتم تعيينهم يف �ملوؤ�ش�شة يف حالة �لكفاءة �لوظيفية حيث �أن 
جماالت �لعمل يف �ملوؤ�ش�شة تك�شب �ملوظف خربة �لتعامل مع �ملجتمع بكل 
فئاته كالنا�شئة و�ملر�هقني وذوي �الإعاقة وتعزز لديهم �لتفكري �الإبد�عي 
موؤ�ش�شة  �إن  �مل��ري  وق��ال  كافة.  �ملجتمع  لفئات  ومميز  جديد  كل  لتقدمي 
وطني �الإمار�ت �شت�شتفيد من قاعدة �لبيانات �مل�شجلة للباحثني عن عمل 
�ملوؤ�ش�شة  م��ع  �ل��د�ئ��م  تو�جدهم  خ��الل  م��ن  �ال�شتفادة  تتم  حيث  تنمية  يف 
بها  تقوم  �لتي  �لتطوعية  �الأع��م��ال  يف  �إ�شر�كهم  بهدف  معهم  و�لتو��شل 

�ملوؤ�ش�شة �إ�شافة �إىل ما تنظمه �ملوؤ�ش�شة من حما�شر�ت وور�س عمل.
و�أو�شح �شعادة �شر�ر بالهول �لفال�شي �أن �ملوؤ�ش�شة تهدف من هذ� �لتعاون 
�مل�شرتك �إىل تنفيذ عدد من �لرب�مج �لتدريبية وور�س �لعمل �لتخ�ش�شية 
.. م�شري� �إىل �أهمية ��شتثمار �ل�شر�كات و�لعالقات مع �لهيئات �لتي تعنى 

بالتنمية �لوطنية ال�شيما تنمية �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية يف قطاع �لعمل.
و�أعرب �لطرفان عن �شعادتهما بالتعاون �لذي يعزز ويحافظ على �لهوية 
�لوطنية �الإمار�تية وير�شخ دعائم �لروؤية �ملوحدة لها بني �شر�ئح �ملجتمع 
و�لوالء  �الن��ت��م��اء  ملمار�شات  �ل��د�ع��م��ة  و�الأ���ش�����س  �ملفاهيم  وين�شر  �ملختلفة 
�لوطني وقيم �ملو�طنة �ل�شاحلة ويعنى بتعزيز �لقيم و�مل�شوؤولية �ملجتمعية 
معرفية  قاعدة  وتكوين  �لوطنية  �لكفاء�ت  ودع��م  �الجتماعي  و�لتكاتف 

وعلمية للكيان �الجتماعي �الإمار�تي.

•• عجمان : الفجر

تنمية  ه��ي  �حلقيقية  �لتنمية  �أن 
وت�شليحها  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل�����ك�����و�در 
بالعلم و�ملعرفة، وتطوير قدر�تها 
على  لتحمل  خ��رب�ت��ه��ا،  وحت��ف��ي��ز 
�الأد�ء  تطوير  م�شوؤولية  عاتقها 
�حل���ك���وم���ي وت����ق����دمي �خل����دم����ات 
للجمهور  �ل��ع��ال��ي��ة  �جل�����ودة  ذ�ت 
متا�شيا مع �خلطة �الإ�شرت�تيجية 
 ،2021 ل��الإم��ارة وروؤي��ة عجمان 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب���ه  ه����ذ� م���ا ����ش���رح 
ع���م���ار ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  ع���ج���م���ان  ع���ه���د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ن��د �ع��ت��م��اد �خلطة 
�لب�شرية  للمو�رد  �الإ�شرت�تيجية 
-2014 للعام  عجمان  بحكومة 

روؤيتها  تت�شمن  2016و�لتي 
خمتلف  ت���ط���وي���ر  يف  ور����ش���ال���ت���ه���ا 
وحتقيق  �حلكومي  �الأد�ء  جو�نب 
�خل��ط��ة �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة الإم����ارة 
عجمان 2021 يف �شعيها �لدءوب 
لتنمية �ملو�رد �لب�شرية �حلكومية 
ر��شد  ق��ال  م��ن جهته،  ب���االإم���ارة. 
عبد �لرحمن بن جرب�ن �ل�شويدي 
لتنمية  �مل��رك��زي��ة  �الإد�رة  م��دي��ر 
عجمان  بحكومة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
د�أبت  تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ  �الإد�رة  �أن 
و��شتثمار  ج��ه��وده��ا  ت��رك��ي��ز  ع��ل��ى 
طاقات �لقائمني عليها يف حتقيق 
�حلكيمة  ق���ي���ادت���ن���ا  ت���وج���ي���ه���ات 

حكومتنا  ط����م����وح����ات  وت���ل���ب���ي���ة 
حكومية  ك���و�در  بناء  يف  �لر�شيدة 
تلبية  على  ق���ادرة  �لتاأهيل  عالية 
و�أولوياتنا  �لت�شغيلية  �حتياجاتنا 
�الإ�شرت�تيجية. و�أ�شاف �أن �الإد�رة 
�لب�شرية  �مل���و�رد  لتنمية  �ملركزية 
يف  ل��ال���ش��ت��م��ر�ر  �شعيها  �إط����ار  ويف 
وم�شتد�م  ��ن��ه��ج  مُمَ ع��م��ل  ت��ق��دمي 
�إ�شرت�تيجية  ب��ت��ط��وي��ر  ق���ام���ت 
���َم���ت ِوف���ق  ���مِّ و�����ش���ح���ة �مل����ع����امِل ����شُ
�لتخطيط  يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
�الإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي ول���ت���ت���و�ف���ق مع 
 2021 ع��ج��م��ان  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
رت بجهود �ملخل�شني يف قطاع  ُطوِّ
�مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف �الإم�����ارة ويف 
و�خت�شا�شي  م�����در�ء  م��ق��دم��ت��ه��م 
�ملو�رد �لب�شرية �لذين مثلو� جميع 
�جلهات �حلكومية يف �إمارة عجمان 
�لعميقة  معِرفتهم  م��ن  �نطالقاً 
خمتلف  وت���وق���ع���ات  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
ين�شجم  ومب����ا  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ف���ئ���ات 
م��ع ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان يف 
على  م��وؤه��ل��ة  ب�شرية  م����و�رد  ب��ن��اء 
ويف  �لتنظيمية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة 
ومو�قع  �الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  ج��م��ي��ع 
روؤية  �أن  و�أو�شح  �حلكومي  �لعمل 
�إيجاد  �إىل  �ملركزية تتطلع  �الإد�رة 
وتنمية  ُمَتمَيزة  َب�َشرّية  َم��و�ه��ب 
�ل�����والء �ل��وظ��ي��ف��ي �مل�����ش��ت��د�م من 
على  �أك���دت  �ل��ت��ي  ر�شالتها  خ��الل 
و�أنظمة  ���ش��ي��ا���ش��ات  �إع����د�د  �أه��م��ي��ة 

وتطويرها  �ل���ب�������ش���ري���ة  �مل���������و�رد 
باأد�ء كو�درنا �حلكومية  لالرتقاء 
من  عليها  و�حل��ف��اظ  وحت��ف��ي��زه��ا 
ِخالل �ملُ�شاركة و�الإبد�ع و�لَتمكني 
�لَتنمية  ُي��ح��ق��ق  مب���ا  �ل��َوظ��ي��ف��ي 
حيث  َعجمان   الإم���ارة  �ملُ�شتد�مة 
تت�شمن �خلطة خم�شة قيم وهي 
و�الإبد�ع  �ملبادرة   ، و�الأد�ء  �حلوكة 
�ل�شفافية  و�ل�������والء،  �الن���ت���م���اء   ،

و�مل�شد�قية، �مل�شاركة و�لتمكني. 

�خلطة  �أن  �ل�����ش��وي��دي  و�أ�����ش����اف 
تت�شمن  ل����الإد�رة  �الإ�شرت�تيجية 
�أي�شا �أربع غايات �أ�شا�شية هي:بناء 
ت�شتجيب  موؤهلة  ب�شرية  مو�هب 
�لعاملة  �ل�����ق�����وى  الح����ت����ي����اج����ات 
�إمارة  يف  و�ل��ع��ام  �خل��ا���س  للقطاع 
قدر�ت  وتطوير  وتنمية  عجمان 
خمتلف  يف  �ل���ب�������ش���ري���ة  �مل����و�ه����ب 
على  �لرتكيز  مع  �لعمل  قطاعات 
�لكو�در �حلكومية، وحتقيق �لتميز 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�ل�شارقة مر�شوما �أمرييا ب�شاأن دعوة �ملجل�س �ال�شت�شاري الإمارة �ل�شارقة لالنعقاد لدوره �لعادي 
يدعى  �ن  على   2014 ل�شنة   64 رق��م  �ملر�شوم  ون�س  �لثامن.  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثاين 
�لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثاين  �لعادي  دوره  يف  لالنعقاد  �ل�شارقة  الإم��ارة  �ال�شت�شاري  �ملجل�س 

�لثامن يوم �خلمي�س 29 ذو �حلجة 1435 هجرية �ملو�فق 23 �أكتوبر 2014.
وق�شى �ملر�شوم تنفيذه من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية. 

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر:

مزرعة  �شاحب  �ملن�شوري  ر����ش��د  �شلطان  ��شتطاع 
باإنتاج  �أب��ورح��م��ة  مو�شل  مبح�شر  ل��ي��و�  مدينة  يف 
كميات كبرية من ثمار �ملوز و�لتي تقدر ب� 4.5 طن 
 300 ت�شم  حيث   ، جتريبية  كمرحلة  �لثمار  م��ن 
ف�شيلة مت زر�عتها على م�شاحة 5000 مرت. و��شار 
�ملن�شوري �إن مزرعته بد�أت باإنتاج �لثمار لت�شديرها 
�لتعاقد مع جتار يف  �ملحلية، حيث مت  �الأ���ش��و�ق  �إىل 
4.5 طن  �شوق �خل�شار و�لفاكهة باأبوظبي لتوريد 

من ثمار �ملوز ، ومت �ي�شال عينات للتجار وفح�شها.
�أو�ئ��ل �لتجارب على  �أن هذه �لتجربة هي من  و�كد 
م�شتوى دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، وقد ��شتمد 
جت��رب��ت��ه ه���ذه م���ن ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة بعد 
�ل�شحر�وية  �مل��ن��اط��ق  �مل���وز يف  زر�ع���ة  �الط���الع على 
للحر�رة  مقاومة  م�شر  من  ف�شائل  ��شتري�د  ومت   ،
و�لرياح ، ومت زر�عتها مطلع فرب�ير-�شباط 2014 
، م�شري� �أنه �شيتم �لعمل عل تو�شعة �مل�شروع لي�شم 
، وذل��ك خ��الل �ملرحلة  �أل��ف م��رت )40 دومن(   40

�لقادمة .

حاكم �ل�سارقة ي�سدر مر�سوما �أمريا بدعوة 
�ملجل�س �ل�ست�ساري للنعقاد

لطيفة   – الغربية  املنطقة   ••
جابر: 

بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ���ش��م��و  ب��رع��اي��ة 
مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام، 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �الأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �الأ����ش���ري���ة، 
ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة، وحت���ت �شعار 
و�لروؤى  �الإجن����از�ت  �الأ���ش��رة..  متكني 
�لتنمية  موؤ�ش�شة  �أطلقت  �مل�شتقبلية 
�لد�ر  �أ���ش��رة  ملتقاها  �ل��ي��وم  �الأ���ش��ري��ة 
ز�يد،  مدينة   – �لغربية  �ملنطقة  يف 
وذل���ك ����ش��ت��ك��م��ااًل مل��ا ك��ان��ت ق��د بد�أته 
�جل����اري يف مدينة  �أك��ت��وب��ر   13 ي���وم 
�لعني مب�شاركة خرب�ء و�خت�شا�شيني 
12 موؤ�ش�شة وهيئة حكومية  ميثلون 
و�لبيئي  �الجتماعي  �لقطاع  يف  تعمل 
و�الإلكرتوين  و�لع�شكري  و�ل�شحي 
يف �إمارة �أبوظبي. وقد ح�شر جمهور 
�ملنطقة �لغربية �أعمال �مللتقى �لر�مي 
�جلهات  ت��ق��دم��ه  مب���ا  �ل��ت��ع��ري��ف  �إىل 
�حلكومية �مل�شاركة من خدمات ت�شهم 
�الأفر�د  �شعيد  على  �ملجتمع  ب��ن��اء  يف 
و�الأ�شر، وطرح عدد من �ملخت�شني ما 
تقدمه تلك �جلهات من خالل ندو�ت 
�حلديث  جانب  �إىل  متكينية،  وور���س 
و�خلدمات،  �لرب�مج  تلك  �أهمية  عن 
ودورها يف تعزيز وعي �ملجتمع يف �شبيل 
�الأف�شل  �أف��ر�ده نحو  �شلوكيات  تنمية 
�أبوظبي  �إمارة  وفق متطلبات حكومة 
�مل�شتوى �الجتماعي،  وتوجهاتها على 
ي��و�ج��ه��ه��ا �ملجتمع  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 

عموماً، وجمتمع �أبوظبي خا�شة. 
�ملن�شوري مديرة مركز  فاطمة عبيد 
�الأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  يف  �مل��رف��اأ 
�مل��ت��ح��دث��ني، حيث  ك��ان��ت يف م��ق��دم��ة 
ع����ن جم���م���ل بر�مج  ع���ر����ش���اً  ق���دم���ت 

و�أهمية  �الأ���ش��ري��ة،  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
م����ا ت���ق���دم���ه ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د �الأ������ش�����رة، 
�ملوؤ�ش�شة  ب��ه  ��شطلعت  �ل��ذي  و�ل���دور 
و�لفئات   ،2006 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ 
خططها  جانب  �إىل  ت�شتهدفها،  �لتي 
على  بناء  تو�شع  �لتي  �ال�شرت�تيجية 
و�شيا�شة  �أبوظبي،  �إم��ارة  و�ق��ع  د�ر�شة 
حكومة �الإمارة. فيما حتدثت فاطمة 
حممد �لفالحي مديرة مركز غياثي 
ز�يد  موؤ�ش�شة  عن  و�لتاأهيل  للرعاية 
للرعاية �الإن�شانية وذوي �الحتياجات 
وقطاعاته  �مل����رك����ز  ع����ن  �خل����ا�����ش����ة؛ 
�أُفرد  كما  يقدمها،  �ل��ت��ي  و�خل��دم��ات 
جزء�ً من �لعر�س للحديث عن قطاع 

وكذلك  �خل��ا���ش��ة،  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
قطاع �شوؤون �الأيتام.

�ل�شحي  �شليمان  حممد  �أول  �مل���الزم 
و�لرب�مج  �خل��دم��ات  ع��ن  ق��دم عر�شاً 
ت��ق��دم��ه��ا مر�كز  �ل���ت���ي  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
للقيادة  �ل��ت��اب��ع��ة  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��دع��م 
هناء  �أم���ا  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لرعاية  �إد�رة  مدير  �ل�شعالن  �أحمد 
فقدمت  �لق�شر  و�شوؤون  �الجتماعية 
�الإد�رة يف  ن�����ش��اأة  فيه  ت��ن��اول��ت  ع��ر���ش��اً 
�لرعاية �ملتكاملة يف جماالت �لرعاية 
ور�شالتها،  وروؤي���ت���ه���ا  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لقانونية  �ال����ش���ت�������ش���ار�ت  وك����ذل����ك 
و�الجتماعية  �لتعليمية  و�خل��دم��ات 

وتنميتها  �ل���رثو�ت  و�إد�رة  و�ل�شحية 
عليهم  و�مل��ح��ج��ور  ��ر  �ل��ق�����شّ ل�شريحة 
م�شاحلهم  ورع��اي��ة  حكمهم،  يف  وم��ن 
وتنميتها  �أم��و�ل��ه��م  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 

وفق �أحكام �ل�شريعة �الإ�شالمية.
�ل�شباب  لتنمية  �الإم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
حممد  قدمه  �ل��ذي  عر�شها  ��شتهلت 
خدمات  �أول؛  م�شاريع  قائد  عبا�شي، 
و�ال�شتثمار  �مل���وؤ����ش�������ش���ة،  وب�����ر�م�����ج 
�الج����ت����م����اع����ي �ل�������ذي ت���ع���م���ل وف���ق���ه، 
وع��الق��ت��ه��ا م���ع �ل�����ش��ب��اب، ودوره������ا يف 
�النتماء  وت���ع���زي���ز  ف���ك���ره���م  ت��ن��م��ي��ة 
و�ل��ه��وي��ة ل��دي��ه��م، ث���م ع��ر���س �ملركز 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��ت��اأه��ي��ل ف��ي��ل��م��اً ح���ول دور 

�ل��وق��اي��ة و�لعالج  �مل��رك��ز و�أه��م��ي��ت��ه يف 
و�لتاأهيل. �أما عي�شى �شامل �لكعبي من 
و�الحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  هيئة 
�نتماء  �لوطنية  �خلدمة  ورق��ة  فقدم 
�أ�شار  وف��ي��ه��ا   ، مطلق  ووالء  حقيقي 
�الأهد�ف �ال�شرت�تيجية للخدمة  �إىل 
قيم  تعزيز  على  تقوم  �لتي  �لوطنية 
ومفهوم  و�لت�شحية  و�النتماء  �ل��والء 
�مل�����ش��احل��ة �ل��وط��ن��ي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�ل�شامية  ب����االأه����د�ف  �مل���و�ط���ن  رب����ط 
�ل��رت�ب��ط و�لتالحم  ل��ل��دول��ة، وزي����ادة 
ب����ني �ل�����ش��ع��ب و�ل����ق����ي����ادة، و�أ������ش�����ار يف 
�لعر�س �إىل �الأهد�ف �الأمنية للخدمة 
تعزيز  يف  ت��ت��م��ث��ل  و�ل���ت���ي  �ل��وط��ن��ي��ة، 

مو�جهة  على  �الأمنية  �لدولة  ق��در�ت 
ورف����ع م�شتوى  و�ل����ك����و�رث،  �الأزم������ات 
�لدولة،  �أب���ن���اء  ل���دى  �الأم���ن���ي  �ل��وع��ي 
ك��م مت �حل��دي��ث ع��ن ق��ان��ون �خلدمة 
تتطلب  �لتي  و�الحتياطية  �لوطنية 
تو�فر جمموعة �شروط عند �ملنت�شبني 
وعن  �لوطنية،  للخدمة  و�ملنت�شبات 
�إليها  �لتي يخ�شعون  �ملدنية  �خلدمة 
يف �ملوؤ�ش�شات �لتي لها عالقة بالقو�ت 
�خُتتمت  ثم  �ل��دف��اع.   ووز�رة  �مل�شلحة 
�لتحديات  ب���ط���رح  �مل��ل��ت��ق��ى  ن�������دو�ت 
و�الأ�شاليب  �الأ������ش�����رة،  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي 
�ملوؤ�ش�شات  قبل  م��ن  �تباعها  �ل��و�ج��ب 
و�جلهات �حلكومية للتعامل مع تلك 
�ل��ت��ح��دي��ات، ���ش��و�ء ك��ان��ت ع��ل��ى �شعيد 
�ل���ف���رد و�الأ�����ش����رة و�مل��ج��ت��م��ع، وكذلك 
�ل�شكانية، ومن  على �شعيد �لرتكيبة 
بتوفري  �اله��ت��م��ام  �الأدو�ر  ت��ل��ك  ب���ني 
�الإر�شاد �الأ�شري �لنف�شي و�الجتماعي 
و�القت�شادي،  و�الإل��ك��رتوين  و�لبيئي 
و�اله������ت������م������ام مب����رح����ل����ة �ل���ط���ف���ول���ة 
�لفرد  ب��ن��اء  يف  �الأ���ش��ا���س  تعترب  �ل��ت��ي 
جانب  �إىل  وف��ك��ري��اً،  و���ش��ح��ي��اً  نف�شياً 
�مل��ج��ت��م��ع بهدف  در������ش����ة �ح��ت��ي��اج��ات 
ترفع  �أن  �شاأنها  م��ن  ب��ر�م��ج  ت�شميم 
مع  �لتعامل  �شبيل  يف  �الأ���ش��ر  ق���در�ت 
�لتحديات، وكذلك �شمان ��شتمر�رية 
و�شليم،  �شحي  ب�شكل  �الأ���ش��ر  تكوين 
حلمايتها  �لقائمة  باالأ�شر  و�الهتمام 
م��ن �ل��ت��ف��ك��ك، ورف����ع م�����ش��ت��وى وعيها 
ووق���ائ���ي���اً، وحتفيزها  و���ش��ح��ي��اً  ب��ي��ئ��ي��اً 
ويف  �الإيجابية.  �ل�شلوكيات  نهج  على 
�ل���ور����س �ل��ت��م��ك��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت يف 
�ل���د�ر؛ عر�س ع��دد من  �أ���ش��رة  ملتقى 
و�لتقنيني  �الجتماعني  �الأخ�شائيني 
كل  يف  ور���ش��اً  �القت�شاديني  و�خل���رب�ء 
�لتي قدمها  �لتمكني �القت�شادي  من 

�خلبري �القت�شادي د. �إبر�هيم �لعابد 
من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية، وور�شة 
حماد  وقدمها  �الإل��ك��رتوين  �لتمكني 
ور�كان  �ملحتوى،  ق�شم  رئي�س  عبد�هلل 
من  �ت�شال  مركز  �أخ�شائي  �لعجمي 
�الإلكرتونية  �أبوظبي لالأنظمة  مركز 
�لتمكني  ور�����ش����ة  �أم������ا  و�مل����ع����ل����وم����ات، 
�الج����ت����م����اع����ي ف���ق���دم���ت���ه���ا �خل����ب����رية 
موؤ�ش�شة  من  �لعز�م  �أم��ل  �الجتماعية 
ور�شة  قدمت  فيما  �الأ�شرية،  �لتنمية 
�ل��ت��م��ك��ني �ل�����ش��ح��ي ع���ن ه��ي��ئ��ة �شحة 
م�شوؤول  �ل��ب��ل��و���ش��ي  جميلة  �أب��وظ��ب��ي 
و�أخري�ً  �ل�شحي،  �لتثقيف  ق�شم  �أول 
ور�شة �لتمكني يف جمال �حلماية من 
�الإ�شاءة و�ملخاطر �لتي قدمها �ملالزم 
�أول حممد �شليمان �ل�شحي عن مر�كز 
�لدعم �الجتماعي من �لقيادة �لعامة 

ل�شرطة �أبوظبي.
�ل���ور����س م���ن �أجل  ت��ل��ك   ومت ت��ق��دمي 
حت���ق���ي���ق جم���م���وع���ة م�����ن �الأه���������د�ف 
�ل����ت����ي ت��ت��م��ث��ل يف �����ش���ت���ع���ر�����س �أه����م 

�ل��رب�م��ج و�خل��دم��ات و�مل��ب��ادر�ت �لتي 
باخلدمة  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  تقدمها 
�الجتماعية، و�لتعرف على �حتياجات 
�الجتماعية،  �خل��دم��ات  م��ن  �الأ����ش���رة 
�لتي  �لتحديات  الأه��م  ��شتعر��س  مع 
ت��و�ج��ه��ه��ا، و�الق���رت�ح���ات �ل��ت��ي ميكن 
�لتحديات،  تلك  تذليل  �إىل  ت��وؤدي  �أن 
�أكد مقدمو �لور�س على �شرورة  وقد 
�الأهمية  �الأ���ش��ري��ة  �ال���ش��ت�����ش��ار�ت  منح 
�لتقليل  لفعاليتها يف  وذلك  �لالزمة، 
�لتي  و�مل�شكالت  �لتحديات  ح��دة  من 
ي���و�ج���ه���ه���ا.  و�جل����دي����ر ب���ال���ذك���ر �أن 
بالتز�من  ي��اأت��ي  �ل����د�ر  �أ���ش��رة  ملتقى 
�لدويل  باليوم  �ل��ع��امل  �حتفاالت  م��ع 
�لفعاليات  لالأ�شرة، و�مللتقى جزء من 
�شهر  حتى  �ملوؤ�ش�شة  �شتقدمها  �ل��ت��ي 
�حتفاالتها  �إط��ار  2014 يف  دي�شمرب 
باليوم �لدويل لالأ�شرة، �لتي كانت قد 
علماً  �ملا�شي،  مايو   19 يوم  �أطلقتها 
�أكتوبر   27 ي��وم  �شينتهي  �مللتقى  �أن 

�جلاري.

•• تغطية-رم�شان عطا:

نظم جمل�س �أبوظبي للتعليم �شباح 
�م�س يف �أبوظبي موؤمتر �رتقاء حتت 
عنو�ن تقييم �أد�ء �ملد�ر�س – �الآثار 
عن  يزيد  ما  بح�شور  و�النعكا�شات 
�ملد�ر�س  مائتي م�شارك من ممثلي 
باأبوظبي  و�حل���ك���وم���ي���ة  �خل���ا����ش���ة 
وعدد�ً من �مل�شوؤولني بوز�رة �لرتبية 
و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة  و�لتعليم 
للتعليم  �أبوظبي  وم��رك��ز  �لب�شرية 

و�لتدريب �لتقني �ملهني.
وياأتي هذ� �ملوؤمتر لت�شليط �ل�شوء 
�مل��م��ار���ش��ات يف تقييم  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى 
يف  �لتقييم  عمليات  و�آث���ار  �مل��د�ر���س 
و�شع �ل�شيا�شات �لتعليمية وتطوير 
�ملنظومة �لتعليمية وتقدمي خدمات 
�ملد�ر�س  يف  �جل��ودة  عالية  تعليمية 
�الأكادميية  �ل���ت���ج���ارب  خ����الل  م���ن 
�لروؤى  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �ملختلفة، 

�لطموحة يف �إمارة �أبوظبي. 

توفري بيئة اآمنة للطلبة
وق�����ال�����ت م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
�لقبي�شي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
�الفتتاحية  �ل��ك��ل��م��ة  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
للموؤمتر: �إن موؤمتر �رتقاء يتناول 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ن��ب �ل��ت��ي �شوف 
�ملن�شود  �لتطوير  ت�شاهم يف حتقيق 
�إمارة  يف  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  �أد�ء  يف 
تقييم  على  ��شتناد�ً  وذلك  �بوظبي، 
مهمة  م��ر�ج��ع��ة  ميثل  �ل���ذي  �الأد�ء 
لبلوغ  �ل���ذ�ت  م��ع  ووق��ف��ة  لعملياتنا 
طموحاتنا بتوفري �أف�شل م�شتويات 
�لعامل، حيث  م�شتوى  على  �لتعليم 
�شر�كات  لتطوير  �ملجل�س  يجتهد 
�آليات  لتوفري  �ملد�ر�س �خلا�شة  مع 
فعالة  دع�����م  و�إج�����������ر�ء�ت  م��ب��ت��ك��رة 

لتطوير �الأد�ء وخمرجات �لتعليم.
برنامج  �أن  �إىل  معاليها  و�أ����ش���ارت 
�آليات  �رت���ق���اء ���ش��اع��د ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
�لتخطيط  ال�شرت�تيجيات  فعالة 
دعم  الآل��ي��ات  باالإ�شافة  و�لتطوير، 
عملية  و�إن  �ل����ط����ال����ب،  حم����وره����ا 

جزء�  تعد  و�ل��ت��ي  �ل��ذ�ت��ي،  �لتقييم 
، عملية  �رتقاء  �أ�شا�شياً من برنامج 
م��رك��زي��ة ت��ه��دف ال���ش��ت��د�م��ة عملية 
�ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ح�����ش��ني، وم���ن خالل 
ملر�قبة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه 
�أن  ل��ه��ا  �مل���د�ر����س مي��ك��ن  ف���اإن  �الأد�ء 
�الأمام  نحو  �لتح�شني  عملية  تقود 
فربنامج  �لتقييم،  ف���رت�ت  ب��ني  م��ا 
قبل  تطوير  برنامج  �أ�شا�شاً  �رت��ق��اء 
�أن يكون برنامج رقابة �أد�ء و�شمان 
حر�س  معاليها  و�أك�����دت  ل��ل��ج��ودة. 
�ملجل�س على تعزيز �لهوية �لوطنية 
متميزة  بر�مج  وتقدمي  �ملد�ر�س  يف 
يف دع���م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ال���ش��ي��م��ا يف 
وقت تتز�يد فيه �حلاجة �إىل ثنائية 
�ل��ل��غ��ة، وي����زد�د ف��ي��ه �ه��ت��م��ام �لعامل 
مبنطقتنا �لعربية، كما تعترب �للغة 
�ل��ع��رب��ي��ة ج���زء �أ���ش��ا���ش��ي م��ن جتربة 
�لتعلم لي�س فقط الأبنائنا �ملو�طنني 
و�ل���ع���رب �ل���ذي���ن ي��در���ش��ون يف تلك 
�ملد�ر�س ولكن �أي�شا لغري �لناطقني 
م�شئولية  نتحمل  و�لذين  بالعربية 
ل��ل��و���ش��ول لفهم  ل��غ��ت��ن��ا  ت��ع��ل��ي��م��ه��م 
�لثقافية  وقيمنا  خللفيتنا  �أف�شل 

ولتطوير فر�شهم �مل�شتقبلية.

�ملجل�س  ي�شعى  معاليها  و�أ���ش��اف��ت 
متكن  �ل��ت��ي  �ل�شبل  جميع  لتوفري 
�ملد�ر�س �خلا�شة لالرتقاء مب�شتوى 
جودة �لتعليم و�إننا �شنعمل �شوياً على 
توفري  و���ش��م��ان  م�شتويات  تطوير 
�أنه  �إىل  م�شرية  للطلبة،  �آمنة  بيئة 
منذ بدء �ل��دورة �الأوىل للتقييم يف 
فاإن  �الآن  ولغاية   2009-2008
ن�شبة �ملد�ر�س يف نطاق ج �أي �لتي ال 
تقدم تعليماً مقبواًل ح�شب �ملعايري 
درجة  �إىل  �نخف�شت  ق��د  �ل��دول��ي��ة 
كبرية جد�ً، كما �إن �لنتائج �حلالية 
�ملد�ر�س  �لثالثة لتقييم  �لدورة  من 
من  �أك����رث  �أن  �إىل  ت�����ش��ري  �خل��ا���ش��ة 
على  تقدم  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  ن�شف 

�الأقل تعليماً مقبواًل.
على  ��شتمر  �ل��ذي  �ملوؤمتر  وت�شمن 
م��د�ر ي��وم كامل ع��دد من �لعرو�س 
�ل��ت��ق��دمي��ي��ة، وجم��م��وع��ة م��ن ور�س 
لت�شليط  �ل��ن��ق��ا���س  �ل��ع��م��ل وح��ل��ق��ات 
�لتفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء 
�ملد�ر�س  �أد�ء  على  و�أثرها  و�لتقييم 
����ش���م���ن ب���رن���ام���ج �رت�����ق�����اء وخ����الل 
�لدوليان  �ملتحدثات  �أ���ش��ار  �مل��وؤمت��ر 
�إىل �شو�هد و�أدلة عاملية حول �الآثار 

�لتقييم  لعمليات  �جلانبية  و�الآث��ار 
حت�شني  على  وت��اأث��ريه��ا  و�لتفتي�س 

�الأد�ء.

اآليات التغيري
ح��ي��ث حت��دث��ت �ل���دك���ت���ورة ميالين 
مبعهد  �لرئي�شية  �ملحا�شرة  �إه���رن 
�إجر�ء  عن  لندن،  بجامعة  �لتعليم 
م�����ش��روع ب��ح��ث��ي م����وؤخ����ر�ً م���دت���ه 3 
ونتائج  �أث���ر  ب��در����ش��ة  ُيعنى  ���ش��ن��و�ت 
عمليات �لتقييم و�لتفتي�س وتاأثريها 
باملد�ر�س وذلك  �الأد�ء  على حت�شني 

يف �شتة بلد�ن �أوروبية.
و��شارت �ىل �ن هناك تز�يد يف �أعد�د 
من  ع��دد  يف  وخ�شو�شاً  �ل��در����ش��ات 
دور  وناق�شت   ، �الأوروب���ي���ة  �ل��ب��ل��د�ن 
حول  ونتائج  �حلوكمة  يف  �لتقييم 
�ملق�شودة،  غ��ري  �ل��ع��و�ق��ب  و  �الآث����ار 
وب���ع�������س �ل���ن���ظ���ري���ات ح�����ول �آل���ي���ات 
�أما  �لتقييم  عمليات  م��ن  �لتغيري 
�ل��دك��ت��ور ه��ي�����ش��ل��وب ه���ارول���د كبري 
�لتعليم  ب��وز�رة  و�ملقيمنّي  �ملفت�شني 
و�مل���ه���ار�ت يف �إي��رل��ن��د� ف��ق��د حتدث 
عن �أثر عمليات �لتقييم و�لتفتي�س 
على �ل�شيا�شات �ملدر�شية يف �يرلند� 

حت�شن  يف  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ت����اأث����ري  وع�����ن 
ت��ط��رق �ىل  و�ي�����ش��ا  �مل���د�ر����س.  �أد�ء 
قال  حيث  �مل��د�ر���س  وق���ادة  �ملعلمون 
�لرفيع، هو  �لطر�ز  �لتعليم من  �ن 
�لربع  وت��ع��ي��ني  �مل��ت��خ��رج��ني  م��ه��ن��ة 
�ملد�ر�س.  طلبة  جميع  م��ن  �لعلوي 
للمعلمني  جمل�س  وج��ود  و���ش��رورة 
بر�مج  �ع���ت���م���اد  و  �مل���ه���ن���ة  مل��ت��اب��ع��ة 
و�لتطوير  �الأول��ي��ة  �ملعلمني  �إع���د�د 
�لتوجيهية  �ل����رب�م����ج  و   ، �مل��ه��ن��ي 
�ملعلمني  �أي���دي  يف  �لتجربة  وف���رتة 
�لتقييم  ع��ل��ى  و�ل��ت��اك��ي��د  و�مل�������در�ء، 
�لذ�تي للمدر�شة وت�شجيع مر�جعة 
�ال�شتثمار يف  �مل��د�ر���س،  �الأق���ر�ن يف 

مهار�ت قياد�ت �ملد�ر�س .
�لتقدميية  �ل��ع��رو���س  �أع��ق��ب  وق���د 
ور�س  ثالث  عقد  �لنقا�س  وجل�شات 
ع��م��ل خم��ت��ل��ف��ة ����ش���ارك ف��ي��ه��ا عدد 
�ملد�ر�س  يف  �ملدر�شية  �لقياد�ت  من 
ناق�شت  وق��د  و�خلا�شة،  �حلكومية 
�ل���ور����س ع�����دد�ً م���ن �مل��و����ش��ي��ع ذ�ت 
�لور�شة  ��شتعر�شت  حيث  �ل�شلة، 
�الأوىل �إجر�ء �لتقييم �لذ�تي �عتماد�ً 
ومدى  �ملدر�شة  تطوير  خطة  على 
�ملدر�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  وك��ف��اءة  فعالية 

يف دورة تطوير �أد�ء �ملد�ر�س ودورها 
للمدر�شة  �لذ�تي  �لتقييم  تعزيز  يف 
و���ش��م��ان وج����ود �أث����ر �ي��ج��اب��ي على 
�لطلبة  وحت�شيل  �جن���از  م�شتوى 
للتطوير  م��در���ش��ي��ة  ق����در�ت  وب��ن��اء 

و�لتح�شني �مل�شتد�م.
�أم������ا ور�����ش����ة �ل���ع���م���ل �ل���ث���ان���ي���ة فقد 
�الأمثل  �ال����ش���ت���خ���د�م  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
عملية  توجيه  يف  للبيانات  و�لفعال 
�ملعايري  ورفع  �ملد�ر�س  �أد�ء  حت�شني 
�ال�شتخد�م  �أن  ك���م���ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
يوؤثر  ل��ل��ب��ي��ان��ات  و�ل��ف��ع��ال  �الأم���ث���ل 
وكيفية  �مل��د�ر���س  �أد�ء  م�شتوى  على 

حت�شني م�شتوى �الجناز.
�لعمل  ور�����ش����ة  خ�����الل  مت  ح����ني  يف 
تدري�س  و�شائل  ��شتعر��س  �لثالثة 
و�لتحديات  �لعربية  �للغة  وتعلم 
�خلا�شة  �مل�����د�ر������س  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي 
�ملتحدث  �أ�����ش����ار  �ل���ور����ش���ة  وخ�����الل 
و�شع  حت�شني  يف  رغ��ب��ة  وج���ود  �إىل 
من  تنطلق  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  تعليم 
روؤي��ة علمية و�ملعلم، �ل��ذي ي��رى يف 
تعليم �لعربية ر�شالة ولي�شت مهنة، 
و��شعا  �أفقا  تقليد�،  ولي�شت  حرفية 
يقت�شر  وال  �ل���ك���ت���اب  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق 

عليه.

اجلهود احلثيثة
�لظاهري  ح��م��د  �مل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
�ملد�ر�س  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
مبجل�س  �جل���ودة  و�شمان  �خلا�شة 
لعب  �رت��ق��اء  �أن  للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي 

ر�شالة  حت��ق��ي��ق  يف  حم���وري���ا  دور� 
�مل��ج��ل�����س، ودع���م ق���ادة �مل���د�ر����س من 
خ��الل ت��زوي��ده��م ب��اأه��د�ف و��شحة 
���ش��اه��م��ت عمليات  ك��م��ا  ل��ل��ت��ح�����ش��ني، 
حتديد  ع��ل��ى  �مل���د�ر����س  �د�ء  تقييم 
و�لتح�شني،  �ل����ت����ط����ور  م���������ش����ار�ت 
فعالة ال�شرت�تيجيات  �آليات  وو�شع 
ت��خ��ط��ي��ط �ل��ت��ط��وي��ر و�ل����ي����ات دعم 
خدمات  جانب  �إىل  للطلبة  مركزة 

�لدعم �لتي يقدمها �ملجل�س. 
و�أ�شاف �لظاهري باأن هذ� هو �لعام 
�ل�شاد�س على �لتو�يل �لذي يتم فيه 
و�لتفتي�س  �لتقييم  عمليات  �ج��ر�ء 
ع��ل��ى �مل���د�ر����س م���وؤك���د� �أه��م��ي��ة هذ� 
نتائج  على  �ل�شوء  �إلقاء  يف  �ملوؤمتر 
و�لتي  و�لتفتي�س  �لتقييم  عمليات 
�أظهرت حت�شناً ملحوظاً يف م�شتوى 
يتعلق  فيما  ال�شيما  �مل��د�ر���س،  �أد�ء 
�حللقة  م����د�ر�����س  ت��ق��ي��ي��م  ب��ن��ت��ائ��ج 
-2009 �الأوىل خالل �لفرتة من 
مد�ر�س  ت��ق��ي��ي��م  ون���ت���ائ���ج   2011
�الأول  ع��ام��ه��ا  �ل��ث��ال��ث��ة يف  �حل��ل��ق��ة 
�حلثيثة  �جل���ه���ود  �إىل  ي�����ش��ري  مم���ا 
�ل���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا �مل��ج��ل�����س م����ن �أج����ل 
�ل�شيا�شات  باأحدث  �ملد�ر�س  تعريف 
�ملقدم  و�لدعم  و�للو�ئح  و�لقو�نني 
�ملجل�س  �د�ر�ت  خم��ت��ل��ف  ق��ب��ل  م���ن 
الإجناح عمليات �لتفتي�س باالإ�شافة 
تقدمه  �ل���ذي  �لوثيق  �ل��ت��ع��اون  �إىل 
تطوير  يف  م��ن��ه��ا  رغ���ب���ة  �مل�����د�ر������س 
م�������ش���ت���وى �أد�ئ������ه������ا و�الرت������ق������اء به 

لي�شاهي �أعلى �ملعايري �لدولية. 

�لتقييم  ت����ق����اري����ر  ن�������ش���ر  ومي����ث����ل 
بالغة  م��ع��ل��وم��ات  �أد�ة  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�ملعنية  �الأط����ر�ف  جلميع  �الأه��م��ي��ة 
�لذين هم  �الأم��ور  �أول��ي��اء  وبخا�شة 
معلومات  ع��ل��ى  للح�شول  ب��ح��اج��ة 
�ملدر�شة  �ختيار  من  متكنهم  دقيقة 
�الأف�������ش���ل الأب���ن���ائ���ه���م، ح��ي��ث تلقى 
من  �لطلبات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ملجل�س 
�أول����ي����اء �الأم�������ور ل��ال���ش��ت��ف�����ش��ار عن 
�أبنائهم  م����د�ر�����س  �أد�ء  م�����ش��ت��وى 
�ملجل�س  قرر  �أن  وذل��ك منذ  �لطلبة 
 ،2013 للعام  �لتقييم  نتائج  ن�شر 
�إي��ج��اب��ي على  �أث���ر  حيث حقق ذل��ك 
م�����ش��ت��ث��م��ري وم�������ش���غ���ل���ي �مل����د�ر�����س 
�خلا�شة حيث �أ�شبحو� �أكرث حر�شا 
�أف�شل  و�خ���ت���ي���ار  ����ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
و�لتعليمية  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل���ك���ف���اء�ت 

للعمل مبد�ر�شهم.
ويقوم برنامج �رتقاء على عدد من 
�ملعمول  و�الإج���ر�ء�ت  �الأد�ء  معايري 
بها دولياً وينبثق عنه �إ�شد�ر نتائج 
جمموعة  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  وت���ق���اري���ر 
ت�شاعد  �لتي  و�الأدل���ة  �ل�شو�هد  من 
و�لتقدم  �ل��ط��ل��ب��ة  �إجن�����از  ت��ت��ب��ع  يف 
و�الأك���ادمي���ي  �ل�شخ�شي  و�ل��ت��ط��ور 
�ل����ذي ي��ح��ق��ق��ون��ه وم�����ش��ت��وى جودة 
�لتدري�س وتلبية �حتياجات �لطلبة 
من خالل �ملناهج كما يلعب برنامج 
�رتقاء دور� رئي�شيا يف تقييم م�شتوى 
و�لتوجيه  و�ل����رع����اي����ة  �حل���م���اي���ة 
�أجل  ومن  للطلبة  �ملقدمة  و�لدعم 
�لعمل  يف  �ل�شفافية  م�شتوى  تعزيز 
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لتوفري اآليات مبتكرة واإجراءات دعم فعالة

جمل�س �أبوظبي للتعليم ينظم موؤمتر �رتقاء لتقييم �أد�ء �ملد�ر�س

اأمل القبي�سي: ن�سبة املدار�س يف نطاق ج قد انخف�ست بدرجة كبرية
حمد الظاهري: اأهمية املوؤمتر يف اإلقاء ال�سوء على نتائج عمليات التقييم والتفتي�س
ميالين اأهرن: تزايد يف اأعداد الدرا�سات وخ�سو�سًا يف البلدان االأوروبية
هي�سلوب هارولد : التقييم الذاتي للمدر�سة وت�سجيع مراجعة االأقران

الأول مرة على م�ستوى الدولة
مو�طن ينجح يف زر�عة ثمار �ملوز بالغربية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
معايل  �م�س  �لرئا�شة  بق�شر  مكتبة  يف  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
فالدميري ماكي وزير خارجية بيالرو�شيا و�لوفد �ملر�فق له. مت خالل 
�ل��ل��ق��اء ����ش��ت��ع��ر����س ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون ب��ني دول���ة �الإم�����ار�ت وجمهورية 
يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  بيالرو�شيا 
�مل�شلحة �مل�شرتكة. ح�شر �للقاء معايل �أحمد جمعة �لزعابي نائب وزير 
�شوؤون �لرئا�شة و�شعادة ر��شد �لعامري وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع 
غولوفت�شينكو  �إليك�شادنروفيت�س  روم���ان  و�شعادة  �حلكومي  �لتن�شيق 
�شفري جمهورية بيالرو�شيا لدى �لدولة و�ل�شيد فيكتور بو�شيلو م�شاعد 

وزير �خلارجية.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  �جن����زت 
بال�شارقة �أعمال م�شروع �إن�شاء �شياج 
للحماية بعدد من �لطرق �لرئي�شية 
�ل���ذي ت�شمن  �ل�����ش��ارق��ة،  يف م��دي��ن��ة 
�جلزيرة  على  معدين  �شياج  تركيب 
�ل��ط��رق �حليوية  �ل��و���ش��ط��ي��ة الأك���رث 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��د �رت���ف���اع ن�����ش��ب��ة ح���و�دث 
للعبور  ن��ت��ي��ج��ة  �مل����روري����ة  �ل���ده�������س 
�لنهدة  ك�شارع  للجمهور،  �لع�شو�ئي 
�إىل تقاطع  �ملمتد من �شارع �الحت��اد 
معدين  �شياج  �إن�شاء  كذلك  �لنهدة، 
�لوحدة  ل�شارع  �لو�شطية  باجلزيرة 
�ل�شارقة  ب���و�ب���ة  م���ي���د�ن  م���ن  ب������دء�ً 
�شابقاً(  �لر��شدين  �خللفاء  )ج�شر 
�ملقام  �ل��ع��ل��وي  ب��د�ي��ة �جل�شر  وح��ت��ى 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  نف�شه،  �ل�����ش��ارع  على 
�إن�شاء �شياج �آخرى على �شارع �ل�شيخ 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي�����د �مل��م��ت��د م���ن نفق 
على  �ل��و�ق��ع  �جل�شر  �إىل  �أب��و���ش��غ��ارة 

�ل�شارع �ل�شناعي �لثاين.
�ن��ت��ه��ت من  �أن��ه��ا  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت 
قبل  للم�شروع  �لتنفيذية  �الأع��م��ال 
�مل����وع����د �مل����ح����دد ل����ه ب�������ش���ه���ر، حيث 
وبلغ  �أ���ش��ه��ر،   3 فيه  �لعمل  ��شتغرق 

�ملعدين  لل�شياج  �الإج���م���ايل  �ل��ط��ول 
�ملجلفن  �حل�����دي�����د  م�����ن  �مل�������ش���ن���وع 
�ملطلي مبادة �لبولي�شرت قر�بة 7.8 
م�شاحبة  �إن�شاء  وبتكلفة  كيلومرت، 
4.3 م��ل��ي��ون دره����م،  ب��ل��غ��ت ح����و�يل 
ج��اءت ه��ذه �الأع��م��ال بهدف حت�شني 
�ل��ط��رق �حلالية  �شبكة  ك��ف��اءة  ورف��ع 
الأعلى  وف��ق��اً  وتطويرها  �الإم����ارة  يف 

م�شتويات �جلودة و�ملو��شفات �لعاملية 
�خلا�شة مبقايي�س �الأمن و�ل�شالمة، 
�إ�شافة �إىل حتقيق �ن�شايبية �حلركة 

�ملرورية وحركة �مل�شاة.
�أنها ب�شدد عمل  و�أ�شارت �لهيئة �إىل 
در������ش����ة ل��رتك��ي��ب ���ش��ي��اج ح��م��اي��ة يف 
�لعديد من �لطرق �حليوية �الأخرى 
م�شتخدمي  �أرو�ح  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً 

بامل�شتخدمني  م��ه��ي��ب��ة  �ل���ط���ري���ق، 
�مل��م��ر�ت ومعابر  ����ش��ت��خ��د�م  ���ش��رورة 
�مل�����ش��اة �ل��ت��ي مت ت�����ش��ي��دي��ه��ا م��ن��ه��ا 3 
�أنفاق متخ�ش�شة لعبورة �مل�شاة على 
على  للم�شاة  وج�شر  �ل��وح��دة  ���ش��ارع 
معابر  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ن��ه��دة،  ط��ري��ق 
�لو�قعة على  �لتقاطعات  �مل�شاة لدى 

�شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد.

•• العني – الفجر:

�لعامل  �ح����ت����ف����االت  م����ع  ت����ز�م����ن����اً 
ق�شم  ن��ظ��م  �ل��ع��امل��ي  �لكفيف  ب��ي��وم 
�لرتبية  بكلية  �خل��ا���ش��ة  �ل��رتب��ي��ة 
بجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
)�لتحديات  ب���ع���ن���و�ن  حم���ا����ش���رة 
ذوي  من  �الأ�شخا�س  تو�جه  �لتي 
عليها(  �لتغلب  وكيفية  �الإع���اق���ة 
�لعني  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 
�خلا�شة؛  �الح���ت���ي���اج���ات  ل������ذوي 
)حممد  �الأ�شتاذ  �ملحا�شرة  وق��دم 
مبركز  و�مل���درب  �ملحا�شر  �للوكة( 
�ل��ع��ني، ومب�����ش��ارك��ة جمموعة من 
ط��ال��ب��ات �ل��ق�����ش��م و�أع�������ش���اء هيئة 
�لتدري�س بالكلية وقالت �لدكتورة 
�مل����ه����ريي( رئ��ي�����س ق�شم  )ع���و����ش���ة 
ي��ط��ل��ق �لعامل  �ل��رتب��ي��ة �خل��ا���ش��ة 
ت�شمية )يوم �لع�شا �لبي�شاء( على 
م�شاعر  ع��ن  ت��ع��ب��ري�ً  �لكفيف  ي��وم 
�مل�شاركة و�لدعم ملن �شاءت �الأقد�ر 

�أن يفقدو� حا�شة من �أهم �حلو��س 
لدى �الإن�شان وهي حا�شة �لب�شر، 
�هتماماً  �الإم�������ار�ت  دول����ة  وت����ويل 
�الحتياجات  ذوي  فئات  لكل  بالغاً 
�لفئة من  ه��ذه  فيها  �خلا�شة مبا 
�ملتخ�ش�شة  �مل��ر�ك��ز  توفري  خ��الل 
�لتقنيات  ب�����اأح�����دث  وجت���ه���ي���زه���ا 
و�لو�شائل �لتي ت�شاعد هذه �لفئات 

يف حياتهم �الجتماعية.
و�أ����ش���اف���ت �ل���دك���ت���ورة �مل���ه���ريي �أن 
ج���ام���ع���ة �الإم�������������ار�ت ت���ع���ت���رب من 
يف  �ملتميزة  �الأك��ادمي��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات 
ودع�����م وتوفري  �ح��ت�����ش��ان  جم����ال 
كافة �خلدمات لذوي �الحتياجات 
حتتوي  ف���اجل���ام���ع���ة  �خل����ا�����ش����ة، 
�خلا�شة،  ل��ل��رتب��ي��ة  ق�����ش��م  ع���ل���ى 
وم��رك��ز ج��ام��ع��ة �الإم������ار�ت لذوي 
�ملجهز  �خل���ا����ش���ة،  �الح���ت���ي���اج���ات 
باالإ�شافة �إىل توفري كاآفة �الأجهزة 
و�ملعد�ت �لالزمة لت�شهيل دجمهم 
�مل����ج����ت����م����ع. م�����ن ج���ه���ت���ه ق����دم  يف 

�شرحاً  )�للوكة(  و�ملحا�شر  �ملدرب 
�أهمية  ع��ن  ل��ل��ط��ال��ب��ات  تف�شيلياً 
)�ل��ع�����ش��ا �ل��ب��ي�����ش��اء( و�أن������و�ع هذه 
�ملختلفة  و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا  �لع�شا 
وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م��ن قبل 

�ملكفوفني،
�ملهمة،  �الأد�ة  ه��ذه  وت��اري��خ تطور   
�لتعاون  �أوج���ه  �ملحا�شر  ب��ني  كما 
لذوي  �ل��ع��ني  م��رك��ز  ب��ني  �ملختلفة 
وجامعة  �خل��ا���ش��ة  �الح���ت���ي���اج���ات 
وبحوث  م�������ش���اري���ع  يف  �الإم����������ار�ت 
خمتلفة يف جماالت توفري و�شائط 
حياة  ممار�شة  من  ت�شهل  وو�شائل 
�الحتياجات  ذوي  لفئات  طبيعية 
�لبي�شاء  �ل��ع�����ش��ا  م��ن��ه��ا  �خل��ا���ش��ة 
هز�ز  ب�)�شن�شر(  و�مل��زودة  �ملتطورة 
ي��ق��ي �ل��ك��ف��ي��ف يف ح���ال وج����ود �أي 
�أثناء  �أم���ام���ه  م��ع��وق��ات  �أو  خ��ط��ر 
�إىل �خلوذة �لو�قية  �إ�شافة  �مل�شي، 
�ل��ك��ف��ي��ف يف حال  ر�أ�������س  حل��م��اي��ة 

�ل�شقوط.

•• اأبوظبي -وام:

�الأمن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�أعمال  �أبوظبي  �لتنفيذي الإم��ارة  �ملجل�س  نائب رئي�س  �لوطني 
�لعامة  �الأمانة  نظمته  �لذي  �الأعمال  ال�شتد�مة  �الأول  �مللتقى 
فندق  يف  �لثالثاء  �م�س  �أبوظبي  الإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
فريمونت باب �لبحر. كما �شهد �مللتقى قياد�ت 81 جهة تابعة 
�شلطان بن طحنون  �ل�شيخ  يتقدمهم معايل  �أبوظبي  حلكومة 
�لتنفيذي ومعايل  �ملجل�س  �لنقل ع�شو  د�ئ��رة  رئي�س  نهيان  �آل 
�لدكتور �أحمد مبارك �ملزروعي �الأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي 
رئي�س  �ل�شويدي  �حلر  حمد  ومعايل  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س 
د�ئرة �ملالية ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي ومعايل �شعيد عيد �لغفلي 
�لتنفيذي ومعايل  �لبلدية ع�شو �ملجل�س  �ل�شوؤون  رئي�س د�ئرة 
�أبوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة 
�للو�ء حممد خلفان  �لتنفيذي ومعايل  �ملجل�س  للتعليم ع�شو 
�ملجل�س  ع�شو  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب  �لرميثي 
�شركة  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  نا�شر  عبد�هلل  ومعايل  �لتنفيذي 
�ملبارك  عبد�لرحمن  ريا�س  ومعايل  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول 
حمد�ن  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ  للمحا�شبة  �أبوظبي  جهاز  رئي�س 
�ملهريي مدير عام  �شيبان  �آل نهيان و�شعادة خالد بن  ز�يد  بن 

�الأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي.
�إىل عر�س خطط وم�شتجد�ت تطبيق برنامج  �مللتقى  ويهدف 
ب��اجل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة وي��ع��ن��ى مبناق�شة  �الأع����م����ال  ����ش��ت��د�م��ة 
�مل�شتمر يف تعزيز  لل�شعي  تاأكيد�  �مل�شتقبلية لتنفيذه  �خلطو�ت 

مكونا  وجعلها  موؤ�ش�شية  ثقافة  بو�شفها  �الأع��م��ال  ��شتد�مة 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا يف ب��ي��ئ��ات �ل��ع��م��ل �مل��خ��ت��ل��ف��ة ���ش��م��ن ح��ك��وم��ة �أبوظبي 
�أف�شل  �لعاملني وتاأهيلهم لتحقيق  عالوة على تطوير قدر�ت 

�ملمار�شات يف جماالت �خلدمة و�الإد�رة.
و�أكد معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي يف �لكلمة �الفتتاحية 
بربنامج  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  وع���ي  ت��ع��زي��ز  ����ش���رورة  للملتقى 
عرب  خمرجاته  لتطبيق  �حلثيث  و�ل�شعي  �الأع��م��ال  ��شتد�مة 
�الآليات �ملتبعة ووفق �خلطط �ملو�شوعة لها و�ال�شتفادة من كافة 
وقال  �ملجال.  �لنتائج يف هذ�  �أف�شل  لتحقيق  �لد�عمة  �الأدو�ت 
�إن �الأح��د�ث و�ملتغري�ت �ملتالحقة يف �لعامل تفر�س  �لرميثي: 
علينا رفع �جلاهزية �ملوؤ�ش�شية ملختلف �ل�شيناريوهات و�لظروف 
الأن نكون على �أهبة �ال�شتعد�د للحفاظ على مكت�شبات �لتنمية 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �أ�ش�شها  �لتي 
نهيان - طيب �هلل ثر�ه - و�أر�شاها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�أهمية  �أتت  �لدولة حفظه �هلل لذلك  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  بن 
�إن�شاء بر�مج تدعم وتعزز �خلطط �لتنموية وتن�شق �الأدو�ر بني 
�لقادرة  �ملوؤ�ش�شية  �ل��ق��در�ت  بناء  من  لتتمكن  �جلهات  خمتلف 
على �لوفاء بالتز�ماتها وخدماتها �حليوية جتاه �ملجتمع خالل 
حاالت �لطو�رئ و�الأزم��ات و�لكو�رث ال قدر �هلل. ونوه معاليه 
�إىل توجيهات �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف �الأخذ 
�لعمل يف  ك��ف��اءة منظومة  وي��ط��ور  �أن يدعم  �شاأنه  م��ن  م��ا  بكل 
حكومة �أبوظبي و�لتي تقت�شي و�شع �الأ�ش�س و�لرب�مج �لكفيلة 
مبو��شلة حت�شني خمرجات �لعمل يف خمتلف �لقطاعات ومن 

�شمنها تلك �لتي تعنى با�شتمر�رية �الأعمال.
و�أ�شاف �أن �أهمية �لربنامج تكمن يف كونه تطبيقا عمليا حول 
طياته  يف  ويحمل  ل��الإم��ارة  �مل��ن��ج��زة  �ملكت�شبات  على  �حل��ف��اظ 
و�لتنمية  �الزده���ار  من  قادمة  مرحلة  ملالمح  �شامال  مفهوما 
�شمو  وح�شور  رع��اي��ة  �أن  معاليه  �أك���د  و  �مل��ج��االت.  خمتلف  يف 
نائب  �لوطني  �الأم��ن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�ي��د  ه��ز�ع بن  �ل�شيخ 
على  �لقيادة  حر�س  تعك�س  للملتقى  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
جناح �لربنامج و�شوال للمخرجات �لكفيلة بتعزيز �لتكامل بني 
�جلهات �حلكومية يف خمتلف �لظروف كما تاأتي تاأكيد� الأهمية 

�مل�شي قدما يف برنامج ��شتد�مة �الأعمال.
�أع��ل��ن م��ع��ايل حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل��رم��ي��ث��ي عن  ويف خ��ت��ام كلمته 
�شمن فئات  �إد�رة �ملخاطر و��شتد�مة �الأعمال”  تطوير جائزة 
�أف�شل  بهدف تطبيق  �ملتميز  ل��الأد�ء �حلكومي  �أبوظبي  جائزة 
�ملمار�شات يف هذ� �ملجال ومتكني �جلهات من �لتقييم و�الإد�رة 
و�لقيام  خدماتها  تقدمي  يف  و�ال���ش��ت��م��ر�ر  باملخاطر  و�لتحكم 
مبهامها �حليوية خالل �لطو�رئ.  وتاأتي هذه �لبادرة لتعك�س 
�أهمية تطبيق �جلهات �حلكومية الإد�رة �ملخاطر وتوؤكد �ل�شعي 
�مل�شتمر يف حتقيق �الأهد�ف �ملن�شودة لتعزيز ��شتد�مة �الأعمال 
بو�شفها ثقافة موؤ�ش�شية وجعلها مكونا �أ�شا�شيا يف بيئات �لعمل 
قدر�ت  تطوير  على  ع���الوة  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  �شمن  �ملختلفة 
�مل�شتويات يف جماالت  �أف�شل  �إىل  �لعاملني وتاأهيلهم للو�شول 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و�شهد  و�الإد�رة.  �خلدمة 
�ملنجز�ت  و�أب���رز  �لتطور  م��الم��ح  ي�شتعر�س  فيلما  و�حل�����ش��ور 
�مل��ت��ح��ق��ق��ة و�مل�����ش��اري��ع �ل��ك��ربى �جل����اري �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إجنازها 

يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي. وت���ال ذل���ك ����ش��ت��ع��ر����س ع���دد م��ن �جلهات 
�حلكومية خططها يف تطبيق برنامج ��شتد�مة �الأعمال و�لتي 
ت�شمنت �أبرز �الأهد�ف �لتي و�شعتها ملو�جهة �ملخاطر �ملتوقعة 
خالل �أوقات �لطو�رئ و�مل�شوؤوليات �مللقاة على عاتقها ل�شمان 
��شتمر�ر  ي�شمن  مب��ا  �الأح����و�ل  جميع  يف  �خل��دم��ات  ����ش��ت��م��ر�ر 
وناق�س ممثلو  �لظروف.  تدفق �خلدمات �حليوية خالل هذه 
�المار�ت  وموؤ�ش�شة  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  م��ن  ك��ل 
و�شركة  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  و�شركة  �لنووية  للطاقة 
�أبوظبي للمطار�ت و�شركة �الحتاد للطري�ن بر�جمهم و�آليات 
تطبيق برنامج ��شتد�مة �الأعمال و�لتي تت�شمن خطو�ت �شري 
مع  و�لتن�شيق  �ملطلوبة  �ملر�حل  لتنفيذ  �لزمنية  و�مل��دة  �لعمل 
لها  �ملوكلة  و�ملهام  �الأعمال  ��شتد�مة  فرق  و�آلية عمل  �ل�شركاء 
باالإ�شافة �إىل �لتحديات �لتي تو�جه هذه �لفرق و�أهم تو�شيات 
مو�جهتها. وعربت �جلهات �مل�شاركة عن �لتز�مها باملدة �لزمنية 
�أف�شل �ملمار�شات  �ملحددة لتنفيذ �لربنامج مبا ي�شمن تطبيق 
�ملتبعة يف هذ� �ملجال �حليوي كما �أكدت �أهمية تاأهيل وتدريب 
�لكو�در �لوطنية �لعاملة يف �جلهات حول هذ� �ملجال و�شرورة 
�الأب��رز يف دفع عجلة  �ل��دور  �لكايف ليكون لهم  �لدعم  �إعطائها 
�لتنمية �لتي ت�شهدها �لعا�شمة يف خمتلف �ملجاالت وحثت على 
تطبيق خمرجات  على  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لعاملني  وتدريب  تثقيف 
�إد�رة  مدير  �ملهريي  عبد�هلل  ماجد  �ل�شيد  وتوجه  �لربنامج. 
��شتد�مة �الأعمال �لتابع لالأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي يف 
�لكلمة �خلتامية للملتقى بجزيل �ل�شكر ل�شمو �ل�شيخ هز�ع بن 
ز�يد على رعايته وح�شوره �مللتقى موؤكد� �أنه �شي�شاهم يف تكوين 

فكرة �شاملة عن م�شتقبل �إد�رة �ملخاطر يف �إمارة �أبوظبي وزيادة 
و��شحة  �شورة  ور�شم  �الأعمال  ��شتد�مة  �إد�رة  مبفهوم  �لوعي 
عن معامل �ملرحلة �ملقبلة يف ظل �لتنمية �لتي ت�شهدها �أبوظبي 
�القت�شادي  �لتنويع  �شيا�شة  بف�شل  وذلك  �ملجاالت  خمتلف  يف 
�أ�شا�شي يف �شبيل حتقيق روؤية  �لتي تنتهجها �حلكومة كمحور 
�الإمارة. و�أ�شاف مدير �إد�رة ��شتد�مة �الأعمال �أن �لرغبة �لتي 
�أبدتها �جلهات �حلكومية يف تطبيق برنامج ��شتد�مة �الأعمال 
�لتي و�جهتها وذلك عرب ت�شافر  �لتحديات  �لعديد من  ذللت 
�حلكومي  �الأد�ء  يف  للتكامل  للو�شول  �لد�ئم  و�ل�شعي  �جلهود 
و�ل����ذي م��ن ���ش��اأن��ه ف��ت��ح �آف����اق و����ش��ع��ة ح���ول ت��ط��وي��ر �لربنامج 

وحتقيق �الأهد�ف �لتي �أن�شئ من �أجلها.
�شبيل  يف  قامت  قد  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �الأمانة  وكانت 
��شتد�مة  ثقافة  لن�شر  �لد�عمة  �الأ�ش�س  من  ع��دد  بو�شع  ذل��ك 
وتدريبهم  �ملوظفني  كتثقيف  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف  �الأع��م��ال 
�ليومية  عملهم  مهام  �شمن  �لربنامج  خمرجات  تطبيق  على 
 7000:2012 �الر���ش��ادي  و�لدليل  �ملعيار  �ت��ب��اع  خ��الل  م��ن 
و�الأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  الإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  قبل  م��ن  �ملعتمد 

و�لكو�رث بهذ� �ل�شاأن وتطبيقه بال�شكل �الأف�شل.
وتعترب ��شتد�مة �الأعمال يف �ملن�شاآت و�ملو�قع �حليوية �أحد �أبرز 
�ال�شرت�تيجيات �لتي تعمل حكومة �أبوظبي على و�شع �خلطط 
�تخاذ  خ���الل  م��ن  �ل���ك���و�در  ع��ل��ى جتهيز  و�ل��ع��م��ل  ل��ه��ا  �مل�شبقة 
للتخفيف من  �آليات حم��ددة  وفق  و�لعمل  �ملنا�شبة  �الج��ر�ء�ت 
�أو كارثة توؤثر  �أزم��ة  �أو  �الآث��ار �لناجمة يف حال وقوع �أي طارئ 

على �شري �لعمل يف هذه �ملن�شاآت.
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�شمن خطط �لعمل �لتي ي�شعى لها �لنظام �لبلدي يف توجهاته بالتعامل 
�لنه�شة  وم��و�ك��ب��ة  و�مل�شتقبلية،  �حلالية  �لتحديات  م��ع  �إيجابية  بكل 
�لبلدي يف حتقيق  �لنظام  �الإم��ارة، ودعم جهود  �لتي ت�شهدها  �لتنموية 
�أهد�ف روؤية �أبوظبي 2030 �ملتمثلة يف �أن ت�شبح حكومة �الإمارة و�حدة 
من �أف�شل �حلكومات يف �لعامل من حيث �خلدمات �لتي تقدمها الأفر�د 
�ملجتمع يف �شتى �ملجاالت.  ت�شتمر بلدية مدينة �لعني يف حملة �حلفاظ 
يف  و�جهاتها  و  �ملباين  �شيانة  ت�شمل  و�لتي   ، �لعني  مدينة  مظهر  على 
�ملدينة،  م��ن��اط��ق  جميع  لي�شمل  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  ي�شتمر  �أن  ع��ل��ى  �مل��دي��ن��ة 
�لتي حتتاج ل�شيانة وذلك من  �الأبنية  �لبلدية على ح�شر  حيث عملت 
حفاظاً  وذلك  �ملباين  �شيانة  ب�شرورة  و�مل�شتثمرين  �ملالك  �بالغ  خالل 
�لعني  ملدينة  �ملظهر �جلمايل و�حل�شاري  �ملباين وحت�شني  على �شالمة 

�ملهند�س  و�مل�����ش��اح��ة  �مل����دن  ل��ق��ط��اع تخطيط  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  وق����ال   .
و�لتي  �الأوىل  �حلملة يف مرحلتها  �عمال  �ن  �لعامري،  عبد�هلل حمد�ن 
مبنطقة  �لتجارية  �مل��ب��اين  ت�شمنت  �حل���ايل  �ل��ع��ام  نهاية  حتى  ت�شتمر 
، ومنها �ملباين �لتجارية  16 حي  �أك��رث من  و�شط �ملدينة و�ل��ذي ي�شم 
�لقائمة على �شارع علي بن �أبي طالب ) �شارع عود �لتوبة ( و�شارع �ل�شيخ 
، فيما  �لعام(  ز�ي��د بن �شلطان )�ل�شارع  �ل�شيخ  ، و�شارع  ز�ي��د  خليفة بن 
ومنها  �لفرعية  �ل�شو�رع  على  �لقائمة  �ملباين  كذلك  �حللمة  ت�شمنت 
�شارع ح�شة بنت حممد و�شارع �شالح �لدين �الأيوبي و�شارع عثمان بن 
كافة  لتقدمي  ت�شعى  �لعني  مدينة  بلدية  �ن  �لعامري  و�أو���ش��ح   . عفان 
وذلك   ، مبانيهم  �شيانة  على  ت�شجيعهم  �أج��ل  من  للمالك  �لت�شهيالت 
�لفر�شة  ومنحهم  �ل�شيانة  رخ�شة  ��شد�ر  �ج��ر�ء�ت  ت�شهيل  خالل  من 
النهاء �جر�ء�ت �لرتخي�س �خلا�شة باملباين من حيث �ل�شكل �خلارجي 
عن  و�لك�شف  �ملعاينة  بعد  وذل��ك  �ملبنى  �شالمة  على  �ملوؤثرة  �لعو�مل  �أو 

�حلالة �لعامة للمبنى وتقييم حجم وبنود �ل�شيانة �لتي يتطلبها �ملبنى 
و�إخطار �ملالك ب�شرورة �شيانتها. كما وك�شفت �حلملة عن ح�شر 237 
�ملباين  بهذه  �ل�شيانة  معايري  وت�شمل   ، �ل�شيانة  الأعمال  حتتاج  بناية 
و�إن���ارة   ، �ل�شطح  على  و�ل��ب��ن��اء  و�لتكييف  للمبنى  �خل��ارج��ي��ة  �الأ���ش��ب��اغ 
�ملمر�ت بني �لبنايات ، و�ملناور ، و�ملد�خل و�ملخارج ، و�لت�شليك �لكهربائي 
�ملبنى �شيانة �الملونيوم و�لزجاج �خلارجي  �ل�شرف �ل�شحي يف  و�أعمال 
يوؤدي  قد  �لتي  �ملعايري  من  وغريها  للمبنى  و�ملخارج  �ملد�خل  �شيانة   ،
غيابها حلدوث ت�شوهات وعيوب يف �ملباين، عالوة على �لعو�مل �لبيئية 
�لطبيعية �لتي قد توؤثر على �لعمر �الفرت��شي للمبنى ، وقد مت �ر�شال 
عدد 173 كتاب تذكري للمالك لتعجيل �إجر�ء�ت �ملر�جعة و�النتهاء من 
�ج��ر�ء�ت رخ�شة �ل�شيانة وتطلب �لبلدية من جميع �ملالك �لتعاون يف 
هذه �حلملة حيث تاأتي هذه �حلملة بهدف �حلفاظ على �ملظهر �لعام و 

على �شالمة �ملباين.

بلدية مدينة �لعني تكمل حملة �حلفاظ على مظهر �ملدينة يف مرحلتها �لأوىل

ه����ز�ع ب���ن ز�ي����د ي�سه����د �أعم����ال �مللتق����ى �لأول ل�ست����د�م����ة �لأعم������ال

من�سور بن ز�يد ي�ستقبل وزير خارجية بيلرو�سيا

هيئة �لطرق و�ملو��سلت بال�سارقة تنجز م�سروع �إن�ساء 
�سياج للحماية بعدد من �لطرق �حليوية باملدينة 

تزامنًا مع االحتفال بيوم الكفيف العاملي

جامعة �لإمار�ت ومركز �لعني لذوي �لحتياجات �خلا�سة ينظمان 
حما�سرة عن مميز�ت �لع�سا �لبي�ساء للمكفوفني

 حروف ت�ستك�سف �آفاق 
�لن�سر �لتعليمي يف �إ�سطنبول

•• ال�شارقة-الفجر:

ملجموعة  �لتابعة   ، ح���روف  ت�����ش��ارك 
�ملدر�شية  �لقيادة  ، يف موؤمتر  كلمات 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  م���د�ر����س  مل��ج��ل�����س 
وجنوب �شرق �آ�شيا للمد�ر�س �لدولية 
خالل  ���ش��ي��ق��ام  �ل����ذي   )NESA(
�أكتوبر   26 �إىل   23 م���ن  �ل���ف���رتة 
�جلاري يف مدينة �إ�شطنبول برتكيا، 
مب�شاركة و��شعة من مدر�ء �ملد�ر�س 
ومن�شقي  �ل����رتب����وي����ني  و�خل��������رب�ء 
ب���ه���دف عر�س  �ل���در�����ش���ي���ة  �مل���ن���اه���ج 
�آخ���ر �مل�����ش��ت��ج��د�ت �ل��ع��امل��ي��ة يف جمال 
بع�س  و��شتعر��س  �ملدر�شية،  �الإد�رة 
�ملد�ر�س  ملديري  �لناجحة  �لتجارب 
�مل�شاركون  م��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ف��ي��د  ح���ت���ى 

باملوؤمتر.
وت�����ش��ع��ى ح������روف ل���ال����ش���ت���ف���ادة من 
منتجاتها،  ل��ع��ر���س  �ل��ف��ر���ش��ة  ه���ذه 
�ل��رتب��وي��ني وروؤ�شاء  و�ل��ت��و����ش��ل م��ع 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل����ر�ئ����دة 
تبادل  بهدف  �ل��رتب��وي��ني  و�خل���رب�ء 

�الأفكار و�خلرب�ت.
وبهذ� �ل�شدد، قال تامر �شعيد، مدير 
تطوير �الأعمال يف جمموعة كلمات 
: يعد موؤمتر ني�شا للقيادة �ملدر�شية 
�أحد �أهم �لتجمعات لكبار �مل�شوؤولني 
و�ملعنيني يف جمتمع �لتعليم �لعاملي، 
حيث يقدم فر�شة لنا لالطالع على 
�أح��دث �الجت��اه��ات و�آخ��ر �لتطور�ت 

و�مل�شتجد�ت يف جمال �لتعليم.
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�أطلقت �أم�س د�ئرة �الأ�شغال و�خلدمات �لعامة مبادرة علمي 
م�شوؤوليتي بهدف �ز�لة �الأعالم �لتالفة من جميع �الأماكن 
�لعامة و�خلا�شة يف �الإمارة و�إحالل مكانها باأعالم �أخرى 

جديدة تعك�س قيمة �لعلم كرمز للهوية �لوطنية .
�لد�ئرة  عام  �أحمد حممد �حلمادي مدير  �ملهند�س  وق��ال 
يف موؤمتر �شحفي : تاأتي تلك �ملبادرة �نطالقا من �حل�س 
�ل��وط��ن��ي ت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى م��ك��ان��ة ع��ل��م ب��الدن��ا ك��رم��ز يج�شد 
�لوالء ويغر�س �النتماء ويرمز للهوية �لوطنية و�الأ�شالة 
و�ل�شموخ ، بذلك نعزز �شنيع قادتنا �الأوفياء �لذين مكنو� 

بالدنا من تبوء مكانة مرموقة على خارطة �لعامل .
وذ�ت  �لتالفة  �الأع����الم  بع�س  ر���ش��دن��ا   : �حل��م��ادي  وت��اب��ع 
وعلى  و�مل��ي��ادي��ن  �ملناطق  م��ن  �لعديد  يف  �لباهتة  �الأل����و�ن 
�ل�شم�س  كاأ�شعة  �ملختلفة  �لطق�س  عو�مل  ج��ر�ء  �ل�شو�رع 
و�لرياح و�الأمطار مما يعطي �النطباع غري �لالئق جتاه 
�لوطنية  ل��ل��ه��وي��ة  ك��رم��ز  ب��ه  نفتخر  و�ل����ذي  ب��الدن��ا  ع��ل��م 

و�النتماء للوطن ، وتقدير�ً لقيمة �لَعلَم ومكانته �ل�شامية، 
خ�ش�شت د�ئرة �الأ�شغال و�خلدمات �لعامة هذه �ملبادرة .

ومن جهتها قالت رئي�س مكتب �الإت�شال �ملوؤ�ش�شي �شمرية 
حتر�س  �ملجتمعية  م�شوؤولياتها  م��ن  �نطالقاً   : �شليمان 
�لد�ئرة ب�شورة د�ئمة يف �ملحافظة على �ل�شورة �حل�شارية 
�لت�شدي  تلك  مقدمة  ويف  �خليمة  ر�أ���س  الإم��ارة  �جلميلة 
لظاهرة �لتلف �لتي تعر�س لها �لعلم �لدولة حيث �أطلقت 
�شيانة  ت�شتهدف  �لتي  �لثالثاء حملتها  �أم�س  �عتبار� من 
يعزز  �ل��ذي  وبالنحو  �مل��و�ق��ع  ك��ل  يف  خفاقاً  و�بقائه  �لعلم 

قيمته كرمز غال يف قلوب �أبناء �لوطن جميعا .
و�أكدت �شمرية على �أهمية جهود �لد�ئرة جتاه �لعلم م�شرية 
�ىل �نها تعد ر�شالة و��شحة مفادها غر�س �لقيمة �لعظيمة 
�لكر�مة يف  �الم��ار�ت وتر�شيخ مبد�أ  �ليها علم  �لتي يرمز 
لطاملا  �لعلم  �أن  على  �لتاأكيد  خ��الل  م��ن  �ملقبلة  �الأج��ي��ال 
لهويتنا  وي�شكل عنو�نا  �لرئي�شية  �لوطن  هو من مكونات 
�حرت�مة  �ل��و�ج��ب  م��ن  ف���اإن   ، ووح��دت��ن��ا  �إلهامنا  وم�شدر 

وو�شعه يف �ملكانة �لتي تليق به .

•• الكويت-الفجر:

وزير  �حل��م��ادي  م��ع��ايل ح�شني  ق���ال 
�لرتبية  وز�رة  �إن  و�لتعليم  �لرتبية 
تعاون  �أط������ر  ت��اأ���ش��ي�����س  �إىل  ت��ت��ج��ه 
ومتو��شل  مثمر  وت��ع��اون  م��ت��ج��ددة، 
بينها وبني وز�ر�ت �لتعليم يف �لدول 
�لعربي  �ل��رتب��ي��ة  مبكتب  �الأع�����ش��اء 
ي���ع���زز عملية  ل������دول �خل���ل���ي���ج، مب����ا 
تبادل �خلرب�ت �لناجحة و�لتجارب، 
�لرتبوية،  �ل������روؤى  ت��ك��ام��ل  وي���دع���م 
�الأع�شاء يف  �لدول  ويحقق م�شلحة 
الأبناء  �أف�����ش��ل  تعليم  ف��ر���س  ت��وف��ري 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وت���ب���ادل  �خل��ل��ي��ج 

و�لتجارب بينها.
�لرعاية  �إىل  �ل��وزي��ر  معايل  �أ���ش��ار  و 
�ل��ك��رمي��ة �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا م�شرية 
�لتعليم يف دول��ة �الإم����ار�ت م��ن لدن 
و�لدعم  �ل��ر���ش��ي��دة،  �ل���دول���ة  ق���ي���ادة 
�لدولة  ت���وف���ره  �ل����ذي  �ل���الحم���دود 
�ملطلوبة  �لنوعية  �لطفرة  الإح���د�ث 
يف �لتعليم ، موؤكد�ً �أن وز�رة �لرتبية 
وه���ي مت�����ش��ي ن��ح��و حت��ق��ي��ق �أه����د�ف 
ويف   ،)  2021  ( �الإم��������ار�ت  روؤي�����ة 
تعليم  نظام  �إىل  �لو�شول  مقدمتها 
تتطلع  ف��اإن��ه��ا  �الأول،  �ل���ط���ر�ز  م���ن 
فيه  ت�شارك  كبري،  تربوي  عمل  �إىل 
�ملكتب،  يف  �الأع�����ش��اء  �ل����دول  جميع 
�ل�شاملة  �لتعليمة  �لنه�شة  لتحقيق 

للمدر�شة �خلليجية .
ح�����ش��ور معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
- ع��ل��ى ر�أ�����س وف���د ت��رب��وي ر���ش��م��ي - 
و�لع�شرين  �ل��ث��ال��ث  �ل���ع���ام  �مل���وؤمت���ر 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م للدول  �ل��رتب��ي��ة  ل������وزر�ء 
�لذي  �ل��رتب��ي��ة،  �الأع�����ش��اء يف مكتب 
�لثالثاء(   ( �أم�����س  �أع��م��ال��ه  �نطلقت 
و�هتمامه  ح��ر���ش��ه  م��ع��ال��ي��ه  و�أك������د 
بامل�شاريع و�لق�شايا �لتي مت�س عمق 
وق�شاياها  وه��وي��ت��ه��ا  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا 
�هتماماً  معاليه  و�أب���دى  �لتنموية، 

ك���ب���ري�ً ب��امل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
ومهار�تهم  �ل�����ش��ب��اب  ق����در�ت  تنمية 
عمليه  جتارب  �إك�شابهم  على  وتعمل 
قطاع  يف  رو�د�ً  ل��ي��ك��ون��و�  ت��وؤه��ل��ه��م 
�لعمل، مبا يتميزون به من مهار�ت 
ت�شنع  وم��ه��ن��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�أ�شا�شاً متيناً ومتنامياً يف بناء  منهم 
�القت�شاد �ملعريف و�لتنمية �مل�شتد�مة 

للوطن. 
يظل  �لتعليم  ب���اأن  معاليه  وي��وؤم��ن 
�أهم �لركائز �لرئي�شة لبناء  �أحد  هو 
قاطرة  ك��ون��ه  ع��ن  ف�شاًل  �مل�شتقبل، 
�لتنمية و�مل�شار �الأمثل نحو �قت�شاد 
 – �مل��ع��رف��ة، وه��و م��ا يلقي  وجمتمع 
كما يوؤكد - مب�شوؤوليات �إ�شافية على 
بتطوير  �ملعنية  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات 
عليها  ل��ز�م��اً  �أ���ش��ب��ح  �ل��ت��ي  �لتعليم، 
�ل�شيا�شات  ور����ش���م  �خل���ط���ط  و����ش���ع 
و�إعد�دها  �الأجيال  بتن�شئة  �لكفيلة، 

�لتي يتميز  �لقيم  �إط��ار منظومة  يف 
جانب  �إىل  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ملجتمع  ب��ه��ا 
تعزيز م��ب��ادئ �الن��ت��م��اء و�ل����والء ، و 
غر�س �ملفاهيم �ل�شحيحة و�لقومية 
يف نفو�شها، ومتكينها يف �لوقت نف�شه 

من علوم �لع�شر و�أدو�ت �مل�شتقبل .
و�جتماعات  �ل��ع��ام  �مل��وؤمت��ر  �أن  وذك��ر 
�لرتبية،  ملكتب  �لتنفيذي  �ملجل�س 
ف��ع��ال��ي��ات ولقاء�ت،  وغ���ري ذل���ك م��ن 
كفيلة  و�ملتخ�ش�شني،  للم�شوؤولني 
�ل���ن���اج���زة، ملختلف  ب��و���ش��ع �حل���ل���ول 
و�لتعليمية،  �ل���رتب���وي���ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�لتي  �ملحورية،  �ملو�شوعات  وخا�شة 
�ملوؤمتر، ويف مقدمتها،  �أجندة  متثل 
ما يتعلق بالهوية �لوطنية و�ملو�طنة 
�ل���ن�������سء ودور  وت���رب���ي���ة  و�الن����ت����م����اء 
�الأ�شرة، وغريها من �الأمور �ملت�شلة 
�لتي  و�مل���خ���اط���ر  �ل���ع���رب���ي���ة  ب��ل��غ��ت��ن��ا 

تو�جهها .

و�أ����ش���اف م��ع��ايل �حل���م���ادي ق��ائ��اًل : 
�إ�شكاليات  ملو�جهة  �أمامنا  �شبيل  ال 
مبا�شرة  �مل��رت��ب��ط��ة  ����ش���و�ء  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
مبوؤ�ش�شاتنا �لرتبوية �أو �لتي تفر�س 
�لتعليمية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه��ا 
�لرتبوي  �ل��ع��م��ل  ����ش���وى  �ل���دول���ي���ة، 
موحدة  روؤى  وب����ل����ورة  �مل�������ش���رتك، 
�لتعليمية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ل��ن��ه��و���س 
�لتطوير  و�إح��������د�ث  م���د�ر����ش���ن���ا،  يف 
بعنا�شره  �لتعليمي  للنظام  �ملن�شود 
�الأ�شا�شية، بدء�ً من �ملناهج و�ملقرر�ت 
�لتحتية  بالبينة  وم���رور�ً  �لدر��شية 
�لتعليم  وو�شائل  �لرتبوية،  و�ملر�فق 
�حلديثة، وما ي�شاحبها من تقنيات 
وتكنولوجيا �ملعلومات ، وحتى تنمية 
م�شتوى  ورف������ع  �مل���ع���ل���م���ني  ق�������در�ت 
ك��ف��اءت��ه��م، وغ��ري ذل��ك م��ن جماالت 

�ملجتمع �ملدر�شي و�أركانه.
جتاربها  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول  �إن  وق�����ال 
عليها،  �لبناء  ميكن  �لتي  �لناجحة، 
�لعربي  �ل���رتب���ي���ة  مل��ك��ت��ب  �أن  ك���م���ا 
وري���ادت���ه،  �ل��ط��وي��ل��ة  وخ���ربت���ه  دوره 
وك�����ذل�����ك �إم����ك����ان����ي����ات����ه �ل���و�����ش���ع���ة، 
�لرثية  در��شاته  وبحوثه وخال�شات 
ينبغي  ،�ل���ت���ي  �ل��ق�����ش��اي��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
و��شتثمار  �أف�شل،  ب�شكل  ��شتثمارها 
�ملميزة  و�لكفاء�ت  �ملو�طنة  �خلرب�ت 
لتنفيذ  �ل���رتب���وي���ة،  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  يف 
مبادر�ت وبر�مج تطويرية م�شرتكة 

بني �لدول �الأع�شاء.
وك�����ان م���ع���ايل �حل���م���ادي ق���د �أع����رب 
�متنانه  ع��ن  ت�����ش��ري��ح��ات��ه  ب��د�ي��ة  يف 
�ل�������ش���خ�������ش���ي وت����ق����دي����ر �ل������������وز�رة، 
دولة  يف  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ال�شت�شافة 
م�شري�ً   ، �ملهم  �ملوؤمتر  لهذ�  �لكويت 
�مل�شهودة  جناحاتها  للكويت  �أن  �إىل 
على �ل�شاحة �لتعليمية �لعربية، كما 
�أن لها مناذجها �لتطويرية �لالفتة، 
�لتي تعك�س م�شتوى �الهتمام �لرفيع 

بتطوير �لتعليم وم�شريته .

••ابوظبي-الفجر:

�إبتكر طالبان يف كلية �لهند�شة وتقنية �ملعلومات يف جامعة 
به عن طريق  و�لتكنولوجيا روبوت يتحكم  للعلوم  �لعني 
هذ�  يعرت  حيث   ، �ملكفوفني  مل�شاعدة  �ل�شوتية  �الو�م���ر 
، وجاء  �لدولة  �الأول من نوعه على م�شتوى  �مل�شروع هو 
م�شابقة  يف  �لطلبة  م�شاركة  خ��الل  �مل�شروع  ع��ن  �لك�شف 
جيتك�س  �أ�شبوع  ب��د�ي��ة  م��ع  �إنطلق  �لتي  �لطالب  خمترب 
�لتقنية على م�شتوى  �أهم معار�س  �أحد   2014 للتقنية 
م�شاريع  ع�شر  �أف�شل  �شمن  �مل�شروع  �إختيار  ومت   ، �لعامل 
جنوب  ومنطقة  و�أفريقيا  �الأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى  على 
�أع�شاء  �لع�شرة م�شاريع من قبل  �آ�شيا حيث �شيتم تقييم 
م�شاريع  �أرب��ع  �أف�شل  �شيختارون  و�لذين  �لتحكيم  جلنة 
طريق  عن  به  �لتحكم  يتم  روب��وت  عن  عبارة  و�مل�شروع   .
على  ب��االإ���ش��اف��ة   ، �ملكفوفني  مل�شاعدة  �ل�شوتية  �الو�م����ر 
�لتحكم يف جميع �نظمة �ملنزل كاال�شاءة و�لتكييف ونظام 

�الم����ن، وي�����ش��اع��د �مل��ك��ف��وف��ني يف �الن��ت��ق��ال م��ن غ��رف��ة �ىل 
�خرى كما �أنه مزود بكامرية مر�قبة 360 درجة ملتابعة 
حالة �ملكفوفني وميكن للم�شتخدمني �الطالع عليها من 
�لتحكم  �مل�شتخدم من  و�شيتمكن  ب�شكل مبا�شر،  �ي مكان 
�لعادية  �ملكاملة  �ملنزل عن طريق  فيه حتى و�ن كان خ��ارج 
للقيام بهم  �م��ر  م��ن  �ك��رث  �خ��ذ  وق���ادر على   ،VoIP �و 
رئي�س  م��الط  خ��د�ج  نزيه  �لدكتور  و�أك���د  متتايل.  ب�شكل 
ق�شم هند�شة �الت�شاالت وهند�شة �لكمبيوتر و�ل�شبكات يف 
�أن طلبتها قد متكنو�  �لفخر  �أن��ه يف غاية  �لهند�شة  كلية 
عاملية  م�شابقة  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول  م��ن 
�مل�شابقة  �لر�بع يف  �ملركز  �الأهمية وح�شوليهم على  بهذه 
، و�أ�شاف �لدكتور نزية �إن كلية �لهند�شة وتقنية �ملعلومات 
�لفر�شة  منح  على  دوؤوب  وب�شكل  تعمل  �لعني  جامعة  يف 
و�الن��خ��ر�ط يف مثل  للم�شاركة  �ل��ط��الب  م��ن  �أك��رب  لعدد 
هذه �الأن�شطة وهذ� يعطي لهم �ملزيد من و�شوح �لروؤية 

وخرب�ت وم�شد�قية �أكرب.

•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
�لعهد  ويل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  نائب 
عقد  �لذي  �ملجل�س  �جتماع  �لتنفيذي 

�شباح �م�س مبكتب �شمو �حلاكم.
ت���ن���اول �الج��ت��م��اع م��ن��اق�����ش��ة ع���دد من 
�مل��و���ش��وع��ات �مل��ط��روح��ة ع��ل��ى جدول 
ب�شوؤون  و�مل��رتب��ط��ة  �جل��ل�����ش��ة  �أع���م���ال 
�الإمارة �ملختلفة و�طلع على �ملقرتحات 
�لعمل  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ت��ط��وي��ر  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 
مبا  �ملحلية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دو�ئ���ر  يف 
يتو�كب مع نه�شة �الإمارة يف �ملجاالت 
بالت�شديق  �الج��ت��م��اع  ��شتهل   . ك��اف��ة 
على حم�شر �الجتماع �ل�شابق ليقدم 
م�شبح  خليفة  �ملهند�س  �شعادة  بعدها 
�ال�شكان  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
تقرير� تف�شيليا حول م�شروع م�شاكن 
خورفكان  مدينة  يف  �مل�شلى  منطقة 
م�شكنا   58 �إجن����از  يت�شمن  و�ل����ذي 

ومت ت�شليم 19 م�شكنا كمرحلة �أوىل 
�أن يتم �النتهاء من  �مل�شروع على  من 
خالل  م�شكنا   39 وت�شليم  �مل�����ش��روع 

�لربع �الأوملن �لعام �ملقبل.
عر�شه  خ����الل  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ت���ط���رق  و 
يف  ت�شببت  �ل��ت��ي  �مل��ع��وق��ات  بع�س  �إىل 
ت��اأخ��ري �الن��ت��ه��اء م��ن �مل�����ش��روع وقدم 
�شاأنها  من  �لتي  �ملقرتحات  من  ع��دد� 
�لعر�قيل  كل  وجت��اوز  �مل�شروع  خدمة 
و�ملعوقات. وبعد مناق�شة �مل�شروع من 
�لد�ئرة  �ملجل�س  وج��ه  �الأع�����ش��اء  قبل 
لو�شع  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�شيق 

�آلية لتنفيذ هذه �ملقرتحات.
وعمال على ترجمة توجيهات �شاحب 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
يف  و�لبيئية  �لفكرية  �ل�شارقة  حاكم 
ون�شر  �لبيئية  �مل��ع��امل  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
�ل���وع���ي �ل��ب��ي��ئ��ي �أط��ل��ع��ت ���ش��ع��ادة هنا 
�لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي  �شيف 
على  �مل��ج��ل�����س  �لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات 

�لتوعية  حملة  ح���ول  �لهيئة  ت��ق��ري��ر 
�ملناطق  مل���رت���ادي  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 

�لربية يف �ل�شارقة.
�ل�شابعة  �أن �حلملة  �ل�شويدي  و�أك��دت 
ونوعية  ح���ج���م  يف  حت������وال  ����ش���ه���دت 
�لفعاليات �ملقدمة للجمهور ومرتادي 
�لتوجيهات  م��ث��م��ن��ة  �مل���ن���اط���ق  ه�����ذه 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل���ك���ب���ري  و�ل����دع����م 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة �ل���ذي ك���ان ل��ه �الأثر 
�لعديد  حتقيق  يف  �ال�شهام  يف  �لكبري 
�ملر�شومة  م��ن �الجن����از�ت و�الأه����د�ف 
�لوعي  ت��ن��م��ي��ة  جم�����ال  يف  ل��ل��ح��م��ل��ة 
�لربية  �مل���ن���اط���ق  مل�����رت�����ادي  �ل���ب���ي���ئ���ي 
�الجتماعي  �ل�شلوك  وتعديل مفاهيم 
�لربية  �ملناطق  بيئات  مع  �لعالقة  يف 
�لر�شيدة  غ��ري  �لن�شاطات  م��ن  للحد 
و�حلفاظ على �لنظم �لبيئية و�لتنوع 

�حليوي فيها.
و��شلت  �لهيئة  �إن  �ل�شويدي  وق��ال��ت 
ث��ق��اف��ة �شديقة  ج��ه��وده��ا يف حت��ق��ي��ق 
الرت����ي����اد �مل���ن���اط���ق �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ن���ظ���ر� ملا 

يف  �لبيئية  �لتوعية  ح��م��الت  حققته 
تد�شني  ج��رى  فقد  �ل�شابقة  دورت��ه��ا 
بالتعاون  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل��ت��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة 
�ملحلية  و�ل�����دو�ئ�����ر  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع 
دي�شمرب   16 يف  باالإمارة  و�ملجتمعية 
مار�س   22 وحتى   2013 �لعام  من 
�شر�ئح  ج���م���ي���ع  و����ش���م���ل���ت   2014
من  �مل�شتفيدين  ع���دد  وب��ل��غ  �ملجتمع 
م�شتفيدين.   26710 �حل���م���ل���ة 
�لعديد  ت�شمنت  �حلملة  �أن  و�أ�شافت 
و�لور�س  و�لفعاليات  �لن�شاطات  م��ن 
مناطق  يف  �ملتنقلة  �مل��ع��ار���س  و�إق��ام��ة 
ومدن �الإمارة لتوعية �الأفر�د باأهمية 

�حلفاظ على �لبيئية و�شونها.
�لبيئة  �مل��ج��ل�����س ج��ه��ود ه��ي��ئ��ة  وث��م��ن 
ثقافة  ن�شر  يف  �لطبيعية  و�ملحميات 
�حلفاظ على �حلياة �لربية و�شونها.

�لتنفيذي  �مل���ج���ل�������س  م����ن  وح���ر����ش���ا 
ع��ل��ى ت��وف��ري �أف�����ش��ل م��ع��اي��ري �جلودة 
و�ل�شالمة  �الأم�����ن  و���ش��ائ��ل  وت���وف���ري 
تعامالته  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ةل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك 

بالتجزئة  �لبيع  حمالت  مع  �ليومية 
م�شروع  على  �ملجل�س  �طلع  �لبقاالت 
و�ملقدم  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة 
هدة  ب��ن  �شلطان  ���ش��ع��ادة  رئي�شها  م��ن 
من  ع��دد�  يت�شمن  و�ل���ذي  �ل�شويدي 
�لقطاع  ه�����ذ�  ل��ت��ط��وي��ر  م���ق���رتح���ات 
برفع  كفيلة  �آل���ي���ات  وو���ش��ع  �حل��ي��وي 
معايري �لبيع بالتجزئة وفقا للمعايري 

�ملتبعة دوليا.
�ملجل�س  م��ن  �مل�����ش��روع  مناق�شة  وب��ع��د 
مع  بالتن�شيق  �ل��ع��ام��ة  �أم��ان��ت��ه  وج���ه 
در��شة مف�شلة  �ملعنية لو�شع  �جلهات 

عن �مل�شروع ورفعها للمجل�س.
�ل�شمو  �شاحب  للتوجيهات  وتنفيذ� 
حاكم �ل�شارقة بتطوير �لبنى �لتحتية 
�شمنها  وم����ن  �الإم��������ارة  يف  و�ل����ط����رق 

تقاطع �ل�شيخ ر��شد بن �شقر �لقا�شمي 
�طلع �ملجل�س على �ملقرتحات �ملقدمة 
لتطوير  و�ملو��شالت  �لطرق  منهيئة 
د�ئم  تقاطع  �إىل  حتويله  و  �لتقاطع 
ورفع كفاءة �لطريق ورفده باخلدمات 
�مل��ط��ل��وب��ة وق���د وج���ه �مل��ج��ل�����س �لهيئة 
بالتن�شيق مع �الأمانة �لعامة باملجل�س 

بهذ� �خل�شو�س. 
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•• اأبوظبي -وام:

ر�أ�س  �الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �ل�شيخ �شعود بن �شقر  �ل�شمو  ح�شر �شاحب 
�خليمة م�شاء �م�س حفل �ال�شتقبال �لذي �أقامه نا�شر بن حمد�ن �لزعابي مبنا�شبة زفاف 
�ملجل�س  ع�شو  �لزعابي  يعقوب  بن  عبد�هلل  عبد�لعزيز  �شعادة  كرمية  �إىل  عبد�هلل  جنله 
 - �أبوظبي   - �نرتكونتننتال  بفندق  �أقيم  �ل��ذي  - �حلفل  كما ح�شر  �الإحت���ادي.  �لوطني 
�مل�شوؤولني يف  كبار  وع��دد من  �لوطني �الحت��ادي  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد  معايل حممد 
�لدولة و�أعيان �لبالد وجمع من �ملدعوين و�أقارب و�أهل �لعرو�شني. وتخلل �حلفل عر�س 

فرق �لفنون �ل�شعبية لبع�س من �الأهازيج و�للوحات �لرت�ثية .

حاكم ر�أ�س �خليمة يح�سر 
�أفر�ح �لزعابي يف �أبوظبي

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

�سمن مبادرة على م�سوؤوليتي 

�أ�سغال ر�أ�س �خليمة تطلق حملة لإز�لة �لأعلم �لتالفة 
لدى م�ساركته على راأ�س وفد ر�سمي يف موؤمتر وزراء التعليم يف الكويت

وزير �لرتبية يدعو �إىل بلورة روؤية م�سرتكة لتطوير �لتعليم يف دول �خلليج
احلمادي يوؤكد على اأهمية تبادل اخلربات والتجارب لدعم م�سرية التطوير والتنمية امل�ستدامة يف التعليم

طلبة كلية �لهند�سة يف جامعة �لعني يبتكرون روبوتا للمكفوفني

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

••راأ�ص اخليمة - الفجر 

ويل  �لقا�شمي  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
بتقدمي  �لق�شاء  جمل�س  رئي�س  �خليمة  ر�أ���س  عهد 
خ��دم��ات ق�����ش��م �الث��ب��ات��ات و�ال����ش���ه���اد�ت يف �لفرتة 
�الحد  من  �عتبار�  �خليمة  ر�أ���س  مبحاكم  �مل�شائية 
تلبية  وذل��ك   ،  2014 �أكتوبر   26 �مل��و�ف��ق  �ل��ق��ادم 
يف  منهم  كبري  قطاع  ورغبة  �ملتعاملني  الحتياجات 

�حل�شول على هذه �خلدمات يف �لفرتة �مل�شائية .
وق����ال �مل�����ش��ت�����ش��ار �أح���م���د حم��م��د �خل���اط���ري رئي�س 
�ال�شهاد�ت  ق�شم  �أن  �خليمة  ب��ر�أ���س  �ملحاكم  د�ئ���رة 
و�الث��ب��ات��ات م��ن �أه���م �الأق�����ش��ام �خل��دم��ي��ة بالد�ئرة 
�لتابعة الإد�رة �خلدمات �ملجتمعية ، حيث يقدم نحو 

28 نوع خدمة حكومية مثل : �إثبات عقود �لزو�ج 
و�ل�شكن و�الإعالة و�لبنوة و�شلة �لقر�بة و�حل�شانة 
�لزو�ج  و����ش��ت��م��ر�ري��ة  و�لنفقة  و�ل��رج��ع��ة  و�ل��ط��الق 
ووثيقة �خللع و�لرتمل وعدم �لعمل و�إذن �لتجارة 
وغريها من �الإثباتات �ملختلفة ؛ حيث �شيتم تقدمي 
هذه �خلدمات يف �لفرتة �مل�شائية �عتبار� من �ل�شاعة 

�لثالثة بعد �لظهر وحتى �ل�شاعة �لعا�شرة م�شاء�.
و�أ�شاف �مل�شت�شار �أحمد �خلاطري �أن تقدمي خدمات 
يف  ياأتي  �مل�شائية  �لفرتة  يف  و�ال���ش��ه��اد�ت  �الثباتات 
�لتي  �مل�شتمر  و�ل��ت��ح�����ش��ني  �ل��ت��ط��وي��ر  عملية  �إط����ار 
رفع  بهدف  �خليمة  ب��ر�أ���س  �ملحاكم  د�ئ��رة  ت�شهدها 
درجة ر�شا �ملعنيني ؛ ال �شيما و�أن هذه �لنوعية من 
�خلدمات يقبل عليها �جلمهور باأعد�د كبرية ؛ حيث 

قدمت �لد�ئرة 9578 خدمة �إثبات و�إ�شهاد خالل 
بالعام  %23.5 مقارنة  زي��ادة  2013 بن�شبة  عام 
ي��ربر ���ش��رورة تد�شني تقدمي  ؛ وه��و ما  �ل�شابق له 
�أث��ن��اء �ل��ف��رتة �مل�شائية ، مم��ا يدعم  ه��ذه �خل��دم��ات 
يدركها  كما  �ملقدمة  �خل��دم��ة  ج���ودة  م�شتوى  رف��ع 
�مل��ت��ع��ام��ل��ون م��ن ح��ي��ث ���ش��رع��ة �ال���ش��ت��ج��اب��ة ، وعدم 
وجود �أخطاء ، وتعزيز �لثقة ، ومتتع مقدم �خلدمة 
بقدر كبري من �للياقة و�لتعاطف وحمافظته على 
�بت�شامته وب�شا�شته وترحابه باملتعامل �أثناء تقدمي 
�لذي  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  نهج  ذل��ك  ويعزز   ، �خلدمة 
���ش��ن��و�ت �الأم����ر �لذي  �مل��ح��اك��م م��ن��ذ  تنتهجه د�ئ����رة 
�شاعدها يف ت�شدر جائزة �لتميز �ملوؤ�ش�شي يف دورتها 

�لثامنة بر�أ�س �خليمة لعام 2013 .

حممد بن �سعود يوجه بتقدمي �ل�سهاد�ت م�ساء مبحاكم ر�أ�س �خليمة 
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حوادث  و ق�ضايا

�إنهم �أطفال من حي و�حد �عتادو� �للعب معا ولد�ن وبنت عرف عنهم 
..�ل�شبية  و�الأدب  �للطف  غاية  يف  �أن��ه��م  عمرهم  �شنو�ت  منذ  د�ئ��م��ا 
�أمن  يف  تعي�س  فرن�شية  �أ�شر  ومن3  تقريبا  و�ح��د  عمر  من  �لثالثة 
و�شالم �أطفال �أو �شبية من �أ�شر �إىل حد ما فوق �ملتو�شطة وال يعانون 
من �لفقر �أو �حلرمان لذلك �رتبطو� ب�شد�قة قوية منذ �أيام عمرهم 
�الأوىل �بتد�ء من مرحلة �حل�شانة وحتى و�شلو� �إىل �ملرحلة �لثانوية 
بتفوق وبدون م�شاكل وهو�يتهم د�ئما �أن يلتقو� معا يف �أيام �الأجاز�ت 
بالرغم من وجودهم معا يف نف�س �ملدر�شة و�لثالثة �الأ�شدقاء هم : 

ز�فييه بايو 13 �شنة �نطو�ن دروي 13 �شنة �مييلي لوبان 12 �شنة.
�ملخزن  �إن��ه  و��شع ومت�شع  �للعب معا يف مكان  �عتادو�  �ل�شبية  ه��وؤالء 
خمزن  �إن��ه  كيلومرت  ح��و�يل  �إقامتهم  مكان  ع��ن  يبعد  �ل��ذي  �لكبري 

خم�ش�س لتخزين علف �ملا�شية من ق�س وتنب وخالفه.
يف هذ� �ملكان �عتادو� �للعب معا وتبادل �لنكات و�جلري �شويا خا�شة 

عندما يعلبون لعبة �ل�شرطة و�لل�شو�س.

ال�سبب عود كربيت 

�لفر�شان  عليهم  �أط��ل��ق  كما  �أو  �لثالثة  �الأ���ش��دق��اء  جمموعة  و�شلت 
�إىل  �لفور  �للعب �خلا�شة بهم وتوجهو� معا على  �إىل �شاحة  �لثالثة 
و�لق�س  �لتنب  ب��االت  كانت  �ل��ي��وم  ه��ذ�  �شويا ويف  للعب  �مل��خ��زن  د�خ��ل 
ب�شهولة  عليه  �ل�شعود  ميكن  َك�ُشّلم  يبدو  باأنه  يوحي  ب�شكل  منظمة 
�الآخر  �لولد  �أ�شدقاوؤه  �أوال ومن خلفه  ز�ييه ي�شعد  وب��د�أ  نحو قمته 

و�لبنت حتى و�شلو� �إىل �رتفاع ي�شل �إىل 6 �أمتار.
جل�شو� على �آخر �شلمة وفجاأة �شاهدو� فجوة كبرية خلف هذه �لبالة 
هبط  وبالفعل  �ملكان  الكت�شاف  بد�خلها  �لهبوط  يف  ففكرو�  �ملرتفعة 
�الأول و�لثاين و�لثالثة بهدوء �شديد حتى �شقطو� يف قاع �لفجوة وبد�أو� 
يف �ل�شحك ب�شوت عال �إنها مغامرة جديد ولكن �ملكان موح�س فقال 
�أحدهم تعالو� نخرج قبل حلول �لظالم ولكن �لفتاة �مييلي �أخرجت 
من جيب �ل�شويرت �لذي ترتديه قطعة كبرية من �ل�شوكالته �ملح�شوة 
بالكر�ميل و�مل�شكر�ت جاءت بها لتتقا�شمها مع �أ�شدقائها ولكن قطعة 
�ل�شكوالته كانت جممدة و�شلبة ��شتع�شت على �لك�شر لوجودها د�خل 
كربيت  علبة  �أح��ده��م  �أخ���رج  وهنا  طويلة  لفرتة  �ل���رب�د 
وقال : �إذ� مت ت�شخني قطعة �ل�شيكوالته قليال 
�شوف نتمكن من تق�شيمها و�أ�شعل �أول عود 
كربيت ثم �لثاين و�لثالث ومل يالحظو� 
ت�شقط  كانت  �لكربيت  عيد�ن  بقايا  �أن 
م�شتعلة دون �أن يدرو� ومل يالحظو� �أن 
وقبل  هايل  فيه حريق  ي�شب  ب��د�أ  �ملكان 
�مل��ك��ان كانت  ب���اخل���روج م��ن  ي�����ش��ارع��ا  �أن 

�لنري�ن قد �أحاطت باملكان كله وبهم. 

النريان حا�سرت ال�سبية
ك��ان��ت �ل�����ش��اع��ة ق��د �ق��رتب��ت م��ن �لثالثة 
الحظ  عندما  �لظهر  بعد  و�لن�شف 
�ندالع  �ملنطقة  �شكان  �أح��د 
هائلة  ب�������ش���رع���ة  �ل�����ن�����ار 
خمزن  يف  و����ش���ر�����ش���ة 
�ل����ع����ل����ف و�ل����ت����نب 
ثم  �ل����رئ����ي���������س 
�������������ش������������اه������������د 
من  جمموعة 

�الأبقار تخرج من حظريتها يف حالة من �لهياج و�لفزع .
�ت�شل �لرجل �شريعا بال�شرطة �لتي و�شلت بعد دقائق ولكن بعد فو�ت 
�الإطفاء يف  �شيار�ت  وب��د�أت  مكان  كل  �لنري�ن يف  �نت�شرت  لقد  �الأو�ن 

�إخماد �حلريق �لكبري �لذي يهدد �لبلدة كلها. 
�أب��د� رجال �ملطافئ �أن يف قلب هذه �لنري�ن �ل�شرطة 3 من  مل يفكر 
تتو�شط خم��زون علف  �لتي  �لفجوة  د�خ��ل  �لوعي  �ل�شبية قد فقدو� 

�ملا�شية و��شتمرت عملية �إخماد �حلريق �أكرث من 7 �شاعات.
�أما عن �أولياء �أمور �ل�شبية �لثالثة فاإنهم مل يتخيلو� �أبد� �أن �أوالدهم 
د�خل هذ� �التون �مل�شتعل ولكن �لوقت قد تاأخرو� �الأ�شدقاء �لثالثة 

مل يتعودو� على �لوجود خارج �ملنزل بعد �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء.
وبد�أت كل �أ�شرة ت�شاأل عن �بنها ولكن دون جدوى و�نطلقت �ل�شائعات 
يف �لبلدة �لريفية �ل�شغرية �أن هناك ع�شابة خطفت �الأوالد �لثالثة 

و�إال فاأين هم؟

االأبناء مل يخطفوا
هذه  وظلت  �الأوالد  ع��ن  للبحث  لل�شرطة  ببالغ  �أ���ش��رة  ك��ل  وتقدمت 
�أحد  ولكن  خطفو�  لقد  �لليل  منت�شف  بعد  ما  حتى  �شائدة  �ل�شائعة 
�إن �الأ�شدقاء  �أطلق خ��رب� جديد� حيث ق��ال م��وؤك��د�  زم��الء �الأط��ف��ال 
�أحيانا  معهم  يعلب  ك��ان  و�إن��ه  �ملخزن  يف  د�ئما  يلعبون  كانو�  �لثالثة 
�إنهم  �ل�شبي  و�أردف  �الإ�شاعة  �إخماد  وبد�ية  �لبحث  �شري  تغري  وهنا 
رمبا يكونون �ل�شبب يف هذ� �حلريق والأنهم خائفون من �لعقاب ذهبو� 

�إىل مكان �آخر لالحتفاء به خوفا من �لعقاب.
وبد�أ �ل�شك ير�ود عمدة �لبلدة وقال مل�شاعديه رمبا كالم هذ� �ل�شبي 
جاد و�شادق ولكن من يعلم �أنهم خرجو� من �ملخزن رمبا كانو� هناك 

يف مكان ما بني �الأطالل �ملحرتقة.

�سباح اليوم احلزين
كان �شباح �ليوم �لتايل للحريق �شباحا �أ�شود يف حياة �الأ�شر �لثالثة 
لقد تكونت جمموعة من رجال �لبحث و�الإنقاذ للدخول �إىل �ملخزن 
�لذي �حرتق بالكامل للبحث عن �الأوالد وفعال كانت �ملفاجاأة مذهلة 
جد� لقد وجدو� جثث �ل�شبية �لثالثة د�خل �لفجوة مل مي�شهم �حلريق 
�الإنقاذ  لكنهم توفو� خمتنقني من دخان �حلريق ووج��دت جمموعة 
�لتي عرثت على جثث �ل�شبية علبة �لكربيت وقطعة �ل�شيكوالته �لتي 

مل تق�شم بينهم الأنهم توفو� خنقا قبل تناولها .

�أر�دو� �أكل �ل�سكولته لكنهم توفو� خنقًا قبل تناولها 

مت تقدمي �شيدة �رتكبت جرمية قتل للمحكمة وطو�ل �لتحقيقات 
دخولها  �إيل  �أدت  �ل�شديدة  �لهي�شرتيا  من  نوبات  تنتابها  كانت 
م�شت�شفى لالأمر��س �لنف�شية و�لع�شبية للعالج ويف �أول جل�شة 
معها  ��شطر  �ل�شديدة  �لهياج  �نتابتها حالة من  �لق�شية  لنظر 
�لقا�شي �إىل تاأجيل نظر �لدعوى �إىل جل�شة قادمة ومت ترحيل 
حالة  �أنها  يقررون  باالأطباء  و�إذ�  للعالج  �مل�شت�شفى  �إيل  �ملتهمة 
�إىل  حتتاج  و�أن��ه��ا  للعالج  �مل�شت�شفى  يف  بقائها  من  والب��د  جنون 

فرتة طويلة حتى تعود حلالتها �لطبيعية. 
ل�شر�ء  �شافرت  �ل��زوج��ة  �أن  �أثبتت  قد  �لنيابة  حتقيقات  وكانت 

وقالت  ببور�شعيد  �حل��رة  �ملنطقة  م��ن  منزلية  ول���و�زم  مالب�س 
�ملغامرة  من  ب��دال  �لتايل  �ليوم  �شباح  تعود  �شوف  �أنها  لزوجها 
�ل�شر�ء مبكر� وع��ادت يف  �نهت جولة  بالعودة ليال ولكنها كانت 
من  تنبعث  غريبة  �أ�شو�تا  ف�شمعت  �شقتها  وفتحت  �ليوم  نف�س 
و�شقيقتها  زوجها  لتجد  وفتحتها  �إليها  فاجتهت  نومها  غرفة 
من  ح��ال��ة  فانتابتها  �ل��رزي��ل��ة  مي��ار���ش��ان  �شريرها  على  �ملطلقة 
�شكينا طعنت  و�شحبت  �ل�شقة  �إىل مطبخ  بعدها  �أ�شرعت  �لهياج 
بها زوجها وهو يحاول تهدئتها بينما �أ�شرعت �شقيقتها بالفر�ر 

من �ل�شقة. 

�ل�سق�يق�ت����ان

كانت �ل�شاعة تقرتب من �لو�حدة �شباحا عندما تقبلت زهرة 
ع��ل��ى ف��ر����ش��ه��ا ب��ح��ذر لت�شبح يف م��و�ج��ه��ة زوج��ه��ا �ل��ن��ائ��م �إىل 
��شتغر�قه يف  وتخترب مدى  �أنفا�شه  تر�قب  ور�ح��ت   .. جو�رها 
�أن��ه يغط يف ن��وم عميق ت�شللت يف ه��دوء من  �لنوم ومل��ا ت��اأك��دت 
�إىل  وتت�شلل  زوجها  �لباب على  وتغلق  لتغادر �حلجرة  �ل�شرير 
�لغرفة �ملجاورة و�جتهت �إىل �ل�شرير �ملوجود بالغرفة و�شحبت 
من حتته وعاء كبري حملته يف هدوء �إىل �حلمام ثم �أح�شرت 
من �ملطبخ �شكينا كبري� وجل�شت �أمام �لوعاء و�أخرجت منه جثة 
�شيدة وقامت بف�شل ر�أ�س �جلثة من �جل�شد �لذي ر�حت تقطعه 
�إىل �أجز�ء ت�شعها يف �أكيا�س بال�شتيك كبرية �شود�ء وو�شعت كل 

جزء يف كي�س.
حملت �خلياطة كي�شني من �الأربعة وغادرت م�شكنها يف �لظالم 
�أكو�م  و�شط  باالأكيا�س  �أل��ق��ت  وه��ن��اك  �ملقابر  �إىل  و�شلت  حتى 
�لقمامة ثم عادت لتحمل �لكي�شني �الآخرين ثم توغلت قليال 
يف �ملقابر و�ألقت بالكي�شني �الآخرين يف حفرة وجدتها و�أهالت 
عليها �لرت�ب وما كادت تنتهي من مهمتها حتى كانت �لكالب 
وت�شتخرج  �الأك��ي��ا���س  ل��ت��م��ن��زق  �ل����رت�ب  تنب�س  ه��ن��اك  �ل�����ش��ال��ة 

�الأ�شالء.
�الأ�شالء  ح��ول  �ل��ك��الب  ع��ر�ك  عودتها  �أث��ن��اء  �خلياطة  �شمعت 
هدوء  يف  �ل�شقة  ب��اب  تفتح  منزلها  �إىل  ت��ع��ود  وه��ي  فتب�شمت 
وتتجه مبا�شرة �إىل �حلمام لتزيل �آثار �لدماء من �لوعاء �لذي 
بنف�شها  و�ألقت  �لفر��س  �إىل  �جتهت  ثم  باجلثة  فيه  �حتفظت 
�الإرهاق  كان  �لر�حة حيث  تختل�س قطا من  زوجها  ج��و�ر  �إىل 

و�لتوتر قد �أ�شابها بعد تلك �ملهمة �ل�شاقة و�لب�شعة.

يبحث عن زوجته 
بدقات  ب��ن��وره حتى فوجئت  �ل��ك��ون  يهل على  �ل�شباح  ك��اد  وم��ا 
�لفر��س  من  وت�شللت  وهلعا  رعبا  فانتف�شت  �ل�شقة  ب��اب  على 

وهي ترجتف .وفتحت �لباب فاإذ� بالطارق هو زوج �لقتيلة �لذي 
كان طو�ل �لليل يبحث عنها �إىل �أن جاء �إىل �خلياطة كمحطة 
�أخريه بعد �أن علم من �أبنائه �أن �لزوجة �لقتيلة غادرت �ملنزل 
�لقما�س يف طريقها  وه��ي حتمل قطعة من  �ملغرب  بعد �شالة 
�إىل �خلياطة لتف�شلها ف�شتانا ولكنها مل تعد بحث عنها �لزوج 

بعدها يف كل مكان و�ت�شل بكل �أقاربها فلم يجدها. 
قالت له �خلياطة �إن زوجته مل متكث لديها �شوى دقائق معدودة 
�أخذت لها فيها مقايي�س �لف�شتان و�ن�شرفت بعدها على �لفور 
لها  قالت  حيث  �ل�شاي  من  ك��وب  تناول  عن  �عتذرت  �أنها  حتى 
�أنها ذ�هبة مع �شديقة لها �إىل �أحد �لدجالني لي�شاعدها على 

�الإجناب بعد �أن عجز �الأطباء عن ذلك.
�شدق �لزوج ما قالته �خلياطة حيث �أنه م�شي على زو�جه قر�بة 
�أكدت  �لتحاليل �لطبية  �أن  �أن تنجب رغم  �لثالث �شنو�ت دون 

عدم وجود ما مينع من �الإجناب �شو�ء لدى �لزوج �أو �لزوجة .
وبعد �أن يئ�شت �لزوجة من �الأطباء جلاأت �إىل �لدجالني �لذين 
حذر �لزوج زوجته من �للجوء �إليهم الأن معظمهم لي�شو� فوق 
يلجئن  �لالتي  �لن�شاء  مع  به  يقومون  فيما  �ل�شبهات  م�شتوى 
زوجته  �أن  م��ن  يتميز غيظا  وه��و  بيته  �إىل  �ل���زوج  ع��اد   ، �إليهن 
هوؤالء  �أح��د  �إىل  وجل��اأت  �حلائط  عر�س  لها  بتعليماته  �شربت 
بناء على ن�شيحة من �شديقة لها من �ملوؤكد �أن لها �شلة بهذ� 

�لدجال هكذ� فكر �لزوج .

اإبالغ ال�سرطة 
يف �ليوم �لتايل وعندما مل تعود �لزوجة �جته �لزوج �إىل ق�شم 
�ل�شرطة يبلغ عن غياب زوجته .. وبعد يومني فوجئ بالنيابة 
ت�شتدعيه حيث مت �لعثور على �أ�شالء جلثة �شيدة نه�شت جزء� 
منها �لكالب �ل�شالة وتعرف �لزوج على زوجته من ر�أ�شها وبد�أ 
�ملجني  �شري  خط  وتتبعو�  �جل��اين  ح��ول  �ملباحث  حتريات  دور 

�ل�شبهات  حولها  حامت  �لتي  �خلياطة  �إىل  و�شلو�  حتى  عليها 
�أقم�شة  �أن تورطت يف �شر�ء  �أزم��ة مالية بعد  حيث كانت تعاين 
ولكن  عملها  يف  �لتو�شع  من  كنوع  جاهزة  كمالب�س  لت�شنيعها 
���ش��ح��اب �مل��ح��الت رف�����ش��وه��ا ل�����رد�ءة �مل���ودي���الت �ل��ت��ي �شنعتها 
لهم  ح���ررت  �ل��ت��ي  �الأق��م�����ش��ة  لتجار  مدينة  �أ�شبحت  وب��ال��ت��ايل 
�إي�شاالت �أمانة ثمنا لالأقم�شة �لتي ��شرتتها منهم وملا تاأخرت 

يف �ل�شد�د هددوها بتقدمي هذه �الإي�شاالت للنيابة �لعامة. 
جلاأت �خلياطة �إىل من تعرفهم من زبوناتها لال�شتد�نة منهم 
�إليها  ذهبت  �أن  �إىل  �حل��ال  ب�شيق  لها  �ع��ت��ذرو�  ولكنهم جميعا 
�لقتيلة وعاودت �خلياطة طلب �شلفة مالية منها ولكنها �أي�شا 

�عتذرت رغم معرفة �خلياطة باأنها ذ�ت قدرة مالية و�أن مبلغ 
�الألفي جنيه مبلغ ب�شيط بالن�شبة لها ورغم �أنها وعدتها ب�شد�د 
�ملبلغ خالل �شهرين على �الأكرث �إال �أن �لزبونة رف�شت فانتهزت 
ف��ر���ش��ة وج��وده��ا معها ع��ل��ى �ن��ف��ر�د وه���ي ت��اأخ��ذ ل��ه��ا مقايي�س 
�خللف  من  فطعنتها  �لذهبية  حليها  ترتدي  وكانت  �لف�شتان 
بها  و�أل��ق��ت  �أ���ش��الء  �إىل  جثتها  مزقت  �شخ�شيتها  تخفي  وحتى 
يف �ملد�فن �إ لى �أن دلت �لكالب �ل�شالة على وجود �أ�شالء �آدمية 
�إىل  بجرميتها  �ع��رتف��ت  �ل��ت��ي  �لقاتلة  �لنيابة  �أح��ال��ت  باملكان 
حمكمة �جلنايات بعد �أن وجهت لها تهمة �لقتل �لعمد �ملقرتن 

بال�شرقة . 

�خلياطة قتلت زبونتها و�ألقت باأ�سلئها يف �ملقابر
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ظهر فتى فر من ��شرت�ليا لاللتحاق باملت�شددين يف �شوريا و�لعر�ق 
بعد فقد�ن �ثره طيلة ��شهر، يف ت�شجيل فيديو لتنظيم د�ع�س وهو 

يتعهد بعدم �لتوقف عن �لقتال .
ويف �لت�شجيل �لذي ن�شر على �النرتنت بد� �لفتى )17 عاما( �لذي 
با�شم عبد �هلل �ملري بينما يطلق هو على  �ملحلي  �ليه �الع��الم  ��شار 
نف�شه لقب �بو خالد وهو يحمل بندقية ويتوجه مبا�شرة �ىل رئي�س 
�ب��وت، بح�شب �شحيفة �شيدين مورنينغ  ت��وين  �ال���ش��رت�يل  �ل���وزر�ء 
بانك�شتاون  �شاحية  م��ن  عائلته  تتحدر  �ل��ذي  �مل��ري  وق��ال  ه��ري�ل��د. 
بجنوب غرب �شيدين لتوين �بوت �قول �التي: �ال�شلحة �لتي لدينا 
وهوؤالء �ملقاتلني لن نتوقف عن �لقتال . و��شاف لن ن�شلم ��شلحتنا 
حتى ن�شل �ىل �ر�شك وحتى نقطع ر�أ�س كل طاغية وحتى ترفرف 

�لر�ية �ل�شود�ء علم �لتنظيم عاليا فوق كل �ر�س يف �لعامل .
�لت�شجيل دليل على  �ل��وزر�ء يف بيان �ن  وقال متحدث با�شم رئي�س 
قال  كما  �ملتحدث  و��شاف  �ملتطرف.  �لتنظيم  �لذي ميثله  �لتهديد 
�ىل  ي�شل  تهديد�  ي�شكل  د�ع�����س  تنظيم  ع��دة  م��ر�ت  �ل���وزر�ء  رئي�س 
��شرت�ليا وحلفائنا و�شركائنا . وتابع لهذ� �ل�شبب �ن�شمت ��شرت�ليا 
�لعر�ق ونحن  �لتنظيم يف  و��شعاف  لزعزعة  �ل��دويل  �الئتالف  �ىل 
و�لتفوي�س  �مل�����و�رد  �الم��ن��ي��ة  ووك��االت��ن��ا  �لق�شائية  هيئاتنا  من��ن��ح 

�لالزمني حلماية ��شرت�ليا و�ال�شرت�ليني قدر �مل�شتطاع .
 

-أ ف ب:
خل�شارة  ��شفه  عن  �م�س  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  عرب 
توتال  جمموعة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  مقتل  بعد  حقيقي  �شديق 
�لفرن�شي كري�شتوف دو مارجوري يف حتطم طائرته عند �قالعها 
من مطار بالقرب من مو�شكو وقال بوتني يف برقية تعزية وجهها 
حقيقيا  �شديقا  فقدنا  ه��والن��د  فرن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  �ىل 

لبلدنا .
و��شاف �ن رجل �العمال �لفرن�شي �لالمع هذ� يقف ور�ء م�شاريع 
يف  وفرن�شا  رو�شيا  بني  مثمر  تعاون  ��ش�س  �ر�شت  كربى  م�شرتكة 
دو  القرباء  �ل�شادقة  تعازيه  عن  معرب�   ، ل�شنو�ت  �لطاقة  جم��ال 
مارجوري كما ��شاد بوتني بتفاين رئي�س توتال يف �لعمل من �جل 

�لعالقات �لفرن�شية �لرو�شية.
وقال دميرتي بي�شكوف �لناطق با�شم بوتني يف ت�شريحات نقلتها 
دو  ق��در�ت  يقدر  ك��ان  بوتني  �لرئي�س  �ن  �لرو�شية  �النباء  وك��االت 
مارجوري كرجل �عمال وتفانيه �ملتو��شل لي�س فقط يف �لعالقات 

�لفرن�شية �لرو�شية بل يف كل ��شكال �لتعاون .

�شفوف  يف  جديدة  �عتقاالت  موجة  �م�س  �لرتكية  �ل�شلطات  ب��د�أت 
�لقانوين  غ��ري  �لتن�شت  ق�شية  يف  �لتحقيق  �ط��ار  �شمن  �ل�شرطة 
ملحادثات هاتفية �جر�ها �لرئي�س رجب طيب �ردوغان، وفق ما �فادت 
�ملوقع �اللكرتوين ل�شحيفة حرييت  �ملحلية. وذكر  و�شائل �العالم 
�ن موجة �العتقاالت �جلديدة ��شتهدفت 18 �شخ�شا بينهم �مل�شوؤول 
�ل�شابق يف جهاز �ال�شتخبار�ت يف �ل�شرطة �لوطنية عمر �لتي بارماك 

و�مل�شاعد �ل�شابق لقائد �شرطة �نقرة لقمان كريجيلي.
ويف �عقاب عمليات �عتقال م�شابهة عديدة من هذ� �لنوع، مت توجيه 
بينهم  �ل�شرطة  لع�شر�ت من  �جر�مية  وقيادة ع�شابة  ت�شكيل  تهمة 
�شابط من م�شتوى رفيع و�ودعو� �ل�شجن �شمن �طار هذه �لق�شية 
�لد�عية  جماعة  م��ن  م��ق��رب��ون  بانهم  �مل��وق��وف��ني  �حل��ك��وم��ة  وتتهم 
�ال�شالمي فتح �هلل غولن. ويقول �ردوغ��ان �ن حليفه �ل�شابق �لذي 
يعي�س يف �لواليات �ملتحدة منذ �لعام 1999 ي�شتغل هوؤالء للتاثري 
يف حتقيق فتح يف كانون �الول-دي�شمرب �ملا�شي حول ف�شيحة ف�شاد 
كبرية تورط فيها مع عدد من �ملقربني منه. و�جلزء �ال�شا�شي من 
عنا�شر �التهام �لذي ي�شتهدفه عندما كان رئي�شا للوزر�ء مع فريقه 
�لتن�شت على مكاملات هاتفية  بو��شطة  �ل��وز�ري مت �حل�شول عليها 
�لذي  و�ردوغ�����ان  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  �شبكات  م�شمونها  ن�شرت 
توىل رئا�شة �حلكومة منذ 2003 مت �نتخابه رئي�شا للبالد يف �ب-

�غ�شط�س �ملا�شي.

عوا�شم

�شيدين

�أنقرة

مو�شكو

�لنيابة �لأردنية تطعن
 يف بر�ءة �أبو قتادة

•• عمان-اأ ف ب:

�علن م�شدر ر�شمي �ردين �م�س �ن �لنيابة �لعامة لدى حمكمة �أمن �لدولة 
�لتي �شدرت  �ل��رب�ءة  �الردين الحكام  �لق�شاء  �م��ام  �الردنية قدمت طعنا 
بحق �لد�عية �الردين �ملت�شدد عمر حممود عثمان �ملعروف با�شم �بو قتادة 

من تهم �الرهاب .
حمكمة  ل��دى  �لعامة  �لنيابة  �ن  �لر�شمية  �الردن��ي��ة  �النباء  وكالة  وذك��رت 
�لدولة  �أمن  �لتمييز طعنا بقر�ر حمكمة  �إىل حمكمة  �لدولة قدمت  �أمن 
يف  قتادة  باأبي  �مللقب  عثمان  حممد  حممود  عمر  �ملتهم  ب��رب�ءة  �لقا�شي 
�أيلول-�شبتمرب   24 يوم  ��شدرته  �ل��ذي  �مل�شلح  �لتنظيم  �لثانية  �لق�شية 
�ملا�شي، مطالبة حمكمة �لتمييز بالرجوع عن �عالن بر�ءة �ملتهم و�حلكم 
عليه باالد�نة . و��شافت �ن �لنيابة �لعامة كانت قدمت بد�ية �شهر �أيلول-

�لدولة  �أم���ن  حمكمة  ب��ق��ر�ر  طعنا  �لتمييز  حمكمة  �إىل  �ملا�شي  �شبتمرب 
�لذي  �لق�شية �الوىل �ال�شالح و�لتحدي  �ملتهم نف�شه يف  ب��رب�ءة  �لقا�شي 
�لتمييز  حمكمة  مطالبة  �مل��ا���ش��ي،  حزير�ن-يونيو  �شهر  نهاية  ����ش��درت��ه 

بالرجوع عن �عالن بر�ءة �ملتهم و�حلكم عليه باالد�نة .
و�و�شحت �لوكالة �نه مل ي�شدر قر�ر حمكمة �لتمييز لغاية �الآن ، م�شرية 
�ىل �ن �لق�شيتني �الآن حتت والية حمكمة �لتمييز بانتظار قر�ر �لفتوى 
�أمن  حمكمة  ب���ر�أت  �يلول-�شبتمرب،  م��ن   24 ويف   . عنها  �شي�شدر  �ل���ذي 
�شياح  �رهابية �شد  �لتخطيط لتنفيذ هجمات  �بو قتادة من تهمة  �لدولة 
�ثناء �حتفاالت �اللفية يف �الردن يف 2000 فيما يعرف بق�شية �لتنظيم 

�مل�شلح و�أمرت باطالق �شر�حه فور� لعدم قيام �لدليل �لقانوين �ملقنع .

تزامنًا مع االنتخابات الت�سريعية

�جلز�ئر تغلق حدودها �لربية مع تون�س 

اإلقاء مولوتوف على مبنى احتله م�ستوطنون بالقد�س

�إ�سر�ئيل تهدد بوقف �إعمار قطاع غزة 

�أول لقاء بني �ملحتجني و�حلكومة يف هونغ كونغ

�لزياين: دول �لتعاون �أمام مرحلة مهمة تتطلب �ملزيد من �ليقظة و�لوعي بالأخطار و�لتحديات

•• الفجر - تون�ص- خا�ص:
جز�ئري  ع�شكري  م�شدر  ك�شف 
، ع������ن ق������ر�ر  �مل���������ش����ت����وى  رف�����ي�����ع 
�ل�شيا�شية  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل�������ش���ل���ط���ات 
و�لع�شكرية و�الأمنية يف �جلز�ئر، 
�حلدودية  للمعابر  كلي  ب��اإغ��الق 
 25 يومي  تون�س  مع  �جلز�ئرية 
و26 �أكتوبر �ملقبلني، مع �إمكانية 
�إ����ش���ايف، وذلك  ي���وم  �إىل  مت��دي��ده 
تون�س  من  �الإرهابيني  ت�شلل  ملنع 
نحو �جلز�ئر �أو من �جلز�ئر نحو 
�الأدنى  �حل��د  �شمان  م��ع  ت��ون�����س، 
م��ن �خل���دم���ات، و�ل�����ش��م��اح بعبور 
و�لطارئة،  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �حل����االت 
وذل���ك ت��ز�م��ن��اً م��ع م��وع��د �إج���ر�ء 
�النتخابات �لت�شريعية يف تون�س.

وياأتي هذ� �لقر�ر بعد ورود �أنباء 

��شتدعاء جي�س �الحتياط لتعزيز 
خمتلف  يف  �الأم���ن���ي���ة  �ل��رتك��ي��ب��ة 
�مل��ج��االت، م��وؤك��د� �أن��ه مت��ت �إعادة 
�ملنظومة  ر�شكلتهم من جديد يف 

لتاأمني �النتخابات.
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �لو�شالتي  و�أ���ش��اف 
�ملنظومة  ع�������ززت  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
حماية  جم�������ال  يف  �ل����دف����اع����ي����ة 
و�لغربية  �جل���ن���وب���ي���ة  �حل��������دود 
لتون�س ومقاومة �الإره��اب بهدف 
�إجن����اح �مل�����ش��ار �الن��ت��خ��اب��ي.. هذ� 
لوز�رة  �لر�شمي  �لناطق  و�أو���ش��ح 
باملرتفعات  �لعمليات  �أن  �ل��دف��اع، 
�ل���غ���رب���ي���ة ����ش���ه���دت ت�����ش��ع��ي��د� يف 
كبري  تن�شيق  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  �لن�شق 
لتاأمني  م��ع �جل��ان��ب �جل���ز�ئ���ري 
�حلدود �مل�شرتكة خا�شة يف جمال 

�ال�شتعالمات.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

�جر�ء  �ن  �شو-يينغ  ليونع  كونغ  هونغ  يف  �ملحلية  �حلكومة  رئي�س  �علن 
�نتخابات حرة من �شاأنه �ن يوؤدي �ىل هيمنة �لفقر�ء على �لعملية �ل�شيا�شية 
و��شتبعد مطالب �لطالب �لذين يعقدون �ول �جتماع مع �ل�شلطة �ملحلية 
منذ �كرث من ثالثة ��شابيع من �لتظاهر�ت. وال توحي ت�شريحات ليونغ 
�شو-ينغ بالتفاوؤل حول نتيجة �ملفاو�شات �لتي تهدف �ىل و�شع حد الخطر 

�زمة �شيا�شية يف �مل�شتعمرة �لربيطانية �ل�شابقة منذ عودتها �ىل �لو�شاية 
�ل�شينية يف 1997.

وفقا  �نتخابات  وبتنظيم  حكومتهم  رئي�س  با�شتقالة  �ملحتجون  ويطالب 
لنظام �القرت�ع �لعام �ملبا�شر ال يكون فيها لبكني �ي كلمة، وهو ما ترف�شه 
�حلكومة �ل�شينية �لتي تريد �ن تكون لها �لكلمة �لف�شل يف حتديد �هلية 
�وردت م�شمونها �شحيفتا  مقابلة  �شونغ-يينغ يف  ليونغ  وقال  �ملر�شحني. 
�شرتيت جرنال و�نرتنا�شونال نيويورك تاميز قبل �شاعات على �ملحادثات 
مع �لطالب، �نه ي�شتحيل تنظيم �نتخابات حرة يف هونغ كونغ كما يطالب 

بذلك �ملحتجون.
�مر  للناخبني  ت��رك  �ذ�  �ن��ه  مقابلته  يف  �ك��د  �ملحلية  �حلكومة  رئي�س  لكن 
عدد�  �الك��رث  وه��م  ث���ر�ء،  �الق��ل  �لناخبني  �شريحة  ف��ان  �ملر�شحني  �ختيار 
هذه  كانت  �ذ�  وق��ال  �النتخابات  نتيجة  �شتحدد  �لتي  هي  �حل��ال،  بطبيعة 
بالكامل لعبة �عد�د ومتثيل رقمي، عندها حتما �نتم تتحدثون عن ن�شف 
�شكان هونغ كونغ �لذي يك�شب �لو�حد منهم �قل من 1800 دوالر �شهريا 

.
م�شتقبلهم  ح���ول  بالقلق  �ل�����ش��ب��اب  م��ن  وغالبيتهم  �مل��ت��ظ��اه��رون  وي�شعر 
ومرد  �الجتماعية.  �لفو�رق  هوة  تز�يد  مع  �ي�شا  و�القت�شادي  �ل�شيا�شي 
هذ� �ل�شعور �ىل تدفق عدد كبري من �لنا�س من �ل�شني �لقارية �دى �ىل 
�رتفاع كلفة �حلياة و�ىل وجود نوع من �لتو�طوؤ بني �حلكمة و�لنخبة �ملالية 

بح�شب �لطالب.

وفاة طالب م�سري باأعمال عنف للإخو�ن 
•• القاهرة-اأ ف ب:

��شتباكات بني  بها خالل  ��شيب  �م�س طالب م�شري متاأثر� بجروح  تويف 
�لهند�شة  د�خ��ل كلية  �ل�شرطة  وب��ني  �الإره��اب��ي��ة  �الإخ���و�ن  م��اأج��وري حركة 

باال�شكندرية )�شمال( �ال�شبوع �ملا�شي، بح�شب ما �كد م�شدر طبي.
11 ت�شرين �الول-�ك���ت���وب���ر �جل����اري تقع  �ل��در����ش��ي يف  �ل��ع��ام  ب���دء  وم��ن��ذ 
و�ل�شرطة يف عدة  ل��الأخ��و�ن  م��وؤي��دي��ن  ب��ني ط��الب  �شبه يومية  ���ش��د�م��ات 

جامعات م�شرية.
و�لطالب عمر عبد �لوهاب �ل�شريف هو �ول �شحية لهذه �ال�شتباكات.

وكان 16 طالبا قتلو� �ثناء �لعام �لدر��شي �ل�شابق �لذي �نتهى يف ني�شان-
�بريل �ملا�شي، بعد ما �فتعل طالب �الإخو�ن مو�جهات مع قو�ت �المن .

وقال مدير �مل�شت�شفى �جلامعي يف مدينة �ال�شكندرية، �لطبيب �أ�شامة �أبو 
�ل�شعود لل�شحافيني �ن عمر عبد �لوهاب �ل�شريف �لطالب بكلية �لهند�شة 
جامعة �الإ�شكندرية توفى �شباح �لثالثاء متاأثر� باإ�شابته بطلقات خرطو�س 

فى ��شتباكات كلية �لهند�شة جامعة �الإ�شكندرية �الأ�شبوع �ملا�شي .
وكان �لطالب نقل �إىل �مل�شت�شفى �جلامعي �لثالثاء �ملا�شي م�شابا بجروح 
ونزيف  و�لرقبة  �لر�أ�س  فى  �شيد(  بنادق  قطعية وطلقات خرطو�س )من 
�شاعة  فى  �الأخ��رية  �أنفا�شه  يلفظ  �أن  قبل  كاملة  غيبوبة  فى  ودخ��ل  باملخ، 

مبكرة �شباح �ليوم ، وفق م�شادر طبية.
�المنية يف  �الج��ر�ء�ت  �لدر��شي �حلايل  �لعام  بدء  �ل�شلطات منذ  و�شددت 

عبد �لعزيز بوتفليقة، رفعت من 
ت���ع���د�د �جل���ن���ود �مل���ر�ب���ط���ني على 
ط�����ول �ل�������ش���ري���ط �حل��������دودي مع 
حو�يل  �إىل  لي�شل  وليبيا،  تون�س 
10 �آالف ع�شكري، باالإ�شافة �إىل 
و�لعربات  �الآل��ي��ات  ع��دد مهّم من 

و�لتجهيز�ت �حلربية.
و�أو�شح م�شدر �لفجر �جلز�ئرية، 
خا�شة  وح������د�ت  �إر�����ش����ال  مت  �أن�����ه 
�لعملياتي  �جل���ه���وي  �مل���رك���ز  م���ن 
يف  و�ملتخ�ش�س  �ملتقدم  �لع�شكري 
�ملحافظات  �إىل  �الإره��اب  مكافحة 

��شتعد�د  ع���ن  ت��ت��ح��دث  وت��ق��اري��ر 
لتنفيذ  �الإره����اب����ي����ة  �جل���م���اع���ات 
تون�س،  يف  �إره����اب����ي����ة  ع���م���ل���ي���ات 
�النتخابات  �إج����ر�ء  م��ع  ب���امل���و�ز�ة 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، وه���و �إغ����الق ظريف 
وم��وؤق��ت و�ح���رت�زي، على �أن يتم 
�إعادة فتح جميع �ملعابر �حلدودية 
بعد  ت����ون���������س  م�����ع  �جل�����ز�ئ�����ري�����ة 

�النتخابات. 
وذك�����������������رت �����ش����ح����ي����ف����ة �خل������رب 
�جلي�س  ق���ي���ادة  �أّن  �جل���ز�ئ���ري���ة 
�لرئي�س  من  وباأو�مر  �جلز�ئري، 

�جلز�ئرية �حلدودية مع تون�س.
قو�ت  �أّن  �مل�����ش��در،  ذ�ت  �أف����اد  ك��م��ا 
�أو�خر  متكنت  �جلز�ئري  �جلي�س 
�الأ�شبوع �ملا�شي من �إحباط عملية 
مدججني  �إره���اب���ي���ني   9 ت�����ش��ل��ل 
ت���ون�������س نحو  ب���االأ����ش���ل���ح���ة، م����ن 
�جلز�ئر ُيعتقد �أنهم من جن�شيات 

جز�ئرية، تون�شية وليبية. 
��شتباك  �إن����ه وق���ع  �مل�����ش��در  وق����ال 
�الإرهابية،  �ملجموعة  ب��ني  م�شلح 
�إب��الغ �جلي�س  �أن��ه مت  م�شري� �إىل 
كل  و�إعطائه  بالعملية  �لتون�شي 

�الإرهابيني  عدد  حول  �لتفا�شيل 
و�لوجهة �لتي فرو� باجتاهها بعد 
�ملناطق  �إىل  �الإره��اب��ي��ني  ت��ر�ج��ع 

�حلدودية بني �لبلدين.
�لناطق  �أم�������س،  �أك����د  ت��ون�����س  ويف 
�لدفاع  وز�رة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي 
�لو�شالتي،  بلح�شن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  ���ش��ح��ف��ي��ة  ن����دوة  يف 
�لع�شكرية �أخذت كل �الحتياطات 
�لعملية  ل�����ت�����اأم�����ني  �ل�������الزم�������ة 

�النتخابية.
و����ش���دد �ل��و���ش��الت��ي ع��ل��ى �أن�����ه مت 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �مل��دع��ج  مدعج  ب��ن  عبد�ملح�شن 
وزير �لتجارة و�ل�شناعة ووزير �لرتبية ووزير �لتعليم �لعايل 
بالوكالة بدولة �لكويت رئي�س �لدورة �حلالية للموؤمتر �لعام 
بح�شور �أ�شحاب �ل�شمو و�ملعايل وزر�ء �لرتبية و�لتعليم بدول 

جمل�س �لتعاون و�جلمهورية �ليمنية.
و�لتي  �الفتتاحية  �جلل�شة  يف  كلمته  بد�ية  يف  �لزياين  و�أ�شاد 
�لتي  �لبناءة  باجلهود  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �الأمانة  وزعتها 
يبذلها �أ�شحاب �ل�شمو و�ملعايل وزر�ء �لرتبية و�لتعليم �لعايل 
يف دول �ملجل�س و�جلمهورية �ليمنية لتطوير وتعزيز جماالت 
�مل�شتمر  ودعمهم  و�لتعليم  �لرتبية  قطاع  يف  �مل�شرتك  �لعمل 
مل�شرية �لعمل �لرتبوي يف دول جمل�س �لتعاون �لطاحمة �ىل 

�رتياد �آفاق �لتقدم و�لتطور و�لرقي.

•• الكويت-وام:

�الأمني  �ل��زي��اين  ر����ش��د  ب��ن  عبد�للطيف  �لدكتور  معايل  �أك��د 
دول  �أم���ام  �أن  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �ل��ع��ام 
و�لوعي  �ليقظة  م��ن  �مل��زي��د  تتطلب  مهمة  مرحلة  �ملنطقة 
روؤى  ت�شتوجب  �لتي  �ل�شعبة  و�لتحديات  �ملحدقة  باالأخطار 
�لكفيلة  �حل��ل��ول  وت��ق��رتح  �مل�شتقبل  �آف���اق  ت�شت�شرف  و�أف��ك��ار� 
باحلفاظ على �أمن و��شتقر�ر وحماية جمتمعات ودول جمل�س 

�لتعاون و�شيانة مكت�شباتها و�جناز�تها �لتنموية.
�ألقاها خ��الل م�شاركته يف  �ل��ع��ام  ل��الأم��ني  ذل��ك يف كلمة  ج��اء 
لدول  �لعربي  �لرتبية  ملكتب  و�لع�شرين  �لثالث  �لعام  �ملوؤمتر 
�لدكتور  برئا�شة  �لكوي�ت  يف  �م�س  �أعماله  ب��د�أ  �ل��ذي  �خلليج 

وقال �إن ما حتقق من �جناز�ت بارزة ومتميزة يف هذ� �لقطاع 
تدرك  دولنا  �أن  ويوؤكد  و�الع��ت��ز�ز  �لفخر  على  يبعث  �حليوي 
�أهمية �لتعليم لتعزيز م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة �نطالقا من 
نف�شه  �لوقت  وه��و يف  �لتنمية  ه��دف  هو  �الإن�شان  ب��اأن  �إميانها 
عن  معربا  و�لنمو  و�لتقدم  للرقي  �الأ�شا�س  وركنها  و�شيلتها 
تطلعه �ىل �ملزيد من �الجناز�ت �ملهمة لالرتقاء بقطاع �لرتبية 

و�لتعليم يف دول جمل�س �لتعاون و�جلمهورية �ليمنية.
�لرتبية  ملكتب  و�لع�شرين  �لثالث  �ل��ع��ام  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أ���ش��اف 
�لعربي لدول �خلليج ينعقد يف و�شط ظروف �شيا�شية و�أمنية 
وحتديات  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  ت�شهدها  ومعقدة  �شعبة 
�ل�شر�عات  ت��ن��ام��ي  ظ���ل  ج��م��ي��ع��ا يف  دول���ن���ا  ت���و�ج���ه  ج�����ش��ي��م��ة 
�لتي تعي�شها عدد  �لعنف و�لفو�شى  �الإقليمية و�زدي��اد حاالت 

وزيادة  و�الق��ت��ت��ال  �الح���رت�ب  حالة  وتنامي  �ملنطقة  دول  م��ن 
�شطوة �حلركات �الإرهابية وعنفها و�نت�شار �لدعو�ت �لطائفية 
الأ�شباب  وترويجها  تغذيتها  يتم  �لتي  �لبغي�شة  و�لعن�شرية 

�شيا�شية.
و �شدد على �أن هذه �لتحديات �خلطرية �أ�شبحت تهدد �لن�شيج 
�مل�شاملة  �لعربية  �ملجتمعات  يف  �لوطنية  و�لوحدة  �الجتماعي 
ووحدتها  بتجان�شها  �ل�شنني  م��ر  على  ع��رف��ت  �ل��ت��ي  �مل��ت��اآل��ف��ة 
ومت�شكها بالتنوع و�لتعدد �لديني و�لعقائدي منهجا للتعاي�س 
و �إطار� لوحدتها �لوطنية. و�أعرب �لزياين عن حزنه و�أ�شفه �أن 
�شبابنا �لذين نعول عليهم كثري� ليكونو� �أد�ة �لتنمية �ملن�شودة 
�الإرهابي  �لفكر  �إليه هم �شحية  �لذي نتطلع  �مل�شتقبل  وق��ادة 
�ملتطرف موؤكد� �أهمية �لدور �لرتبوي �لذي ينبغي �أن تنه�س 

�ل�شباب  م��ن  و63%  �لعاملة  �ل��ق��وة  م��ن   45% ك��ان 
غزة  على  حما�س  �شيطرة  وبعد  �لبطالة.  من  يعانون 
�لقطاع  على  ح�����ش��ار�  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  فر�شت   ،2007 ع��ام 
ومنعت دخول �ال�شمنت و�حل�شى و�حلديد �إليه، خ�شية 
�شد  ه��ج��م��ات  منها  تنطلق  �أن��ف��اق  ل��ب��ن��اء  ت�شتخدم  �أن 
فل�شطينيون  �شبان  �لقى  �أخ���رى،  جهة  م��ن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل. 
�لقد�س  �شلو�ن يف  ح��ي  ح��ارق��ة على مبنى يف  زج��اج��ات 
��شتيالء م�شتوطنني  �شاعات من  بعد  �ملحتلة  �ل�شرقية 

عليه، بح�شب ما �علنت �ل�شرطة �ال�شر�ئيلية �م�س .
����ش��اب��ات بعد  �ن��ه مل تقع �ي  ب��ي��ان  �ل�شرطة يف  وق��ال��ت 
�الثنني  �لفل�شطينيني  �ل�شبان  من  جمموعة  قامت  �ن 

بالقاء زجاجات حارقة على �ملبنى.

•• القد�ص-القاهرة-وكاالت:

ه��دد وزي���ر �حل���رب �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، مو�شيه ي��ع��ال��ون، باأن 
�إ�شر�ئيل �شتوقف جهود �إعادة �إعمار قطاع غزة �إذ� قامت 
�أنفاقها  برتميم  )حما�س(  �الإ�شالمية  �ملقاومة  حركة 
�لهجومية ، �لتي دمرها �جلي�س �الإ�شر�ئيلي يف �حلرب 
�الأخرية �لتي �شنها على �لقطاع يف �ل�شابع من يوليو- 

متوز �ملا�شي.
�ملتحدة، بان  �لعام لالأمم  فخالل �جتماعه مع �الأمني 
كي مون، يف مقر �ملنظمة مبدينة نيويورك قال يعالون 
�أنفاقها  برتميم  حما�س  قيام  م��ن  حت��ذر  �إ�شر�ئيل  �إن 
باإعمار  ت�شمح  لن  �إ�شر�ئيل  فاإن  فعلت  و�إذ�  �لهجومية، 

غزة ، وفقا للقناة �لثانية بالتلفزيون �الإ�شر�ئيلي.
د�مت  �ل��ت��ي  �الأخ����رية،  �حل���رب  يف  حما�س  و��شتخدمت 
�الأر��شي  عمق  �إىل  غ��زة  م��ن  ت�شل  �أن��ف��اق��ا  ي��وم��ا،   51
�إ�شر�ئيلية.  �أه����د�ف  على  هجمات  ل�شن  �الإ�شر�ئيلية 
32 نفقا  و�أع���ل���ن �جل��ي�����س �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع���ن ت��دم��ري 
ت�شمح  لن  �إ�شر�ئيل  �إن  قائال  يعالون  وم�شى  هجوميا 

�أي�شا حلما�س بالت�شلح من جديد .
�ىل ذل���ك، ق��ال مو�شى �أب���و م���رزوق �ل��ق��ي��ادي �ل��ب��ارز يف 
�ملبا�شرة  غ��ري  �مل��ف��او���ش��ات  جل�شات  �إن  ح��م��ا���س،  ح��رك��ة 
بني حركته و�إ�شر�ئيل �شتبد�أ يف �ل�شابع و�لع�شرين من 
�ل�شهر �جلاري يف �لقاهرة للتفاو�س حول تثبيت �تفاق 

وقف �إطالق �لنار يف غزة. 
�لر�أي  بثتها وكالة  م��رزوق يف مقابلة معه  �أب��و  و�أ�شاف 
حركته  �أن  غ��زة  يف  �ل�شابقة  حما�س  حلكومة  �لتابعة 

دعوة م�شرية حل�شور  تلقت  �مل�شاركة  �لف�شائل  وباقي 
جوالت �ملفاو�شات غري �ملبا�شرة مع �الحتالل وذلك يف 

�ل�شابع و�لع�شرين من �ل�شهر �جلاري .
مبطالبه  �لفل�شطيني  �جل���ان���ب  مت�����ش��ك  ع��ل��ى  و����ش���دد 
و�إعادة  �مليناء،  ق�شايا  ر�أ�شها  وعلى  �لعادلة  �الإن�شانية 

ت�شغيل مطار غزة �لدويل برفح .
من جانبها رف�شت �إ�شر�ئيل �لتعليق حول تلقيها دعوة 

حل�شور جولة �ملفاو�شات هذه.
وكان �لفل�شطينيون و�الإ�شر�ئيليون تو�شلو� يف 26 �آب-
حربهم  ينهي  �لنار  �إط��الق  لوقف  �تفاق  �إىل  �أغ�شط�س 
�لثالثة خالل �شتة �أعو�م يف قطاع غزة. وقد �تفقو� على 
�شهر  مل��دة  �الأ�شا�شية  �ملو��شيع  ح��ول  �ملفاو�شات  تاأجيل 

تطبيقا ملبادرة م�شر �لتي ترعى هذه �ملفاو�شات.
�أي��ل��ول- �شهر  نهاية  ق�شرية  مباحثات  جل�شة  ونظمت 
جمدد�  �اللتقاء  على  حينها  �جلانبان  و�تفق  �شبتمرب. 
نهاية ت�شرين �الأول-�أكتوبر. وكان هذ� �لتاأجيل متوقعا 

ب�شبب قرب ر�أ�س �ل�شنة �ليهودية وعيد �الأ�شحى.
وب����ني �ل��ق�����ش��اي��ا �الأ���ش��ا���ش��ي��ة �مل���ق���رر ط��رح��ه��ا يف هذه 
�ملفاو�شات �إقامة ميناء يف غزة و�إعادة فتح �ملطار �لذي 
يطالب به �لفل�شطينيون وخ�شو�شا حركة حما�س �لتي 

ت�شيطر على �لقطاع.
�أكرث  مقتل  �إىل  جهة  م��ن  �الإ�شر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  و�أدى 
و73  �مل��دن��ي��ني  م��ن  معظمهم  فل�شطيني   2100 م��ن 

�إ�شر�ئيليا معظمهم ع�شكريون.
يف  م���اأوى  ب��ال  فل�شطيني  �أل���ف  مئة  ح���و�يل  �أ�شبح  كما 
�ل��ق��ط��اع �ل�����ش��غ��ري و�مل��ك��ت��ظ ب��ال�����ش��ك��ان. وق��ب��ل �حل���رب، 

لوكالة  �شمري  ل��وب��ا  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
و�شائل  با�شتخد�م  �ملجموعة  تفريق  مت  بر�س  فر�ن�س 
�لقائها  ي��ت��م  مل  زج��اج��ة  �شبط  ومت  �ل�شغب  مكافحة 
م�شرية �ىل �ن �ل�شرطة تو��شل �لتحقيقات يف �ملو�شوع.

على  �الثنني  �شباح  ��شر�ئيليون  م�شتوطنون  و��شتوىل 
�لقد�س  م��دي��ن��ة  ���ش��رق  ج��ن��وب  ���ش��ل��و�ن  ح��ي  مبنيني يف 
�ليهودية  كوهانيم  عطريت  منظمة  خالل  من  �ملحتلة 

�ال�شتيطانية �ملتطرفة بدعوى �شر�ئها.
وكان �مل�شتوطنون ��شتولو� يف نف�س �حلي �ل�شهر �ملا�شي 
�ال�شر�ئيلية  �ل�شرطة  بحماية  �شكنية  �شقة   25 على 
��شتهجان  و�ىل  �حل��ي  ��شتباكات يف  �ن��دالع  �ىل  �دى  ما 

�لقيادة �لفل�شطينية.

جي�س �الحتياط لتاأمني �نتخابات تون�س�جلي�س �جلز�ئري ي�شاهم يف تاأمني �النتخابات �لتون�شية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كري�شنت �المار�ت لو�شطاء 

�لتاأمني ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1004440 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 20*60 �ىل 0.97*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/كري�شنت �المار�ت لو�شطاء �لتاأمني ذ.م.م
CRESCENT EMIRATES INSURANCE BROKERS LLC

�ىل/�ي �ر بي لو�شطاء �لتاأمني ذ.م.م
A R B INSURANCE BROKERS LLC

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

اإعــــــــــالن
لتجارة  �لذهبية  �ل�ش�����ادة/�لبو�بة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مالب�س �الطفال رخ�شة رقم:CN 1040992 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1.50*3.50 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لبو�بة �لذهبية لتجارة مالب�س �الطفال
GOLDEN GATE KIDS GARMENTS TRADING

�ىل/�لبو�بة �لذهبية لبيع مو�د �لتغليف
GOLDEN GATE WARPPAING MATERIAL TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع مو�د �لتغليف و�لتعبئة - بالتجزئة )4773964(
تعديل ن�شاط/حذف بيع مالب�س �الطفال �جلاهزة - بالتجزئة )4771103(

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مارينا العمال 

�ال�شباغ رخ�شة رقم:CN 1170541 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل خمي�س �شامل �جللبوبي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف يو�شف جمعه �شعيد �شيف �لوح�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملوؤ�ش�شة �جلديدة 
 CN 1024848:لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �حلب�شي بطي غيث �لقبي�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ج�شت 

CN 1187829:جو�شي لل�شيد�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح علي �شعيد �جلابري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شينا حممد عبد�هلل عوذيل �لنعيمي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�المار�ت �لدولية 

CN 1519110:لل�شحن �جلوي ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد ر��شد مبارك �شامل �لكتبي من 1% �ىل %90

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف حممد حمد �شامل �لعفاري %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �لوثبة النتاج �حليو�ين

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

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

CN 1031432:قبال للهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

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

�ل�شحر�ء لت�شليح �ملكيفات و�الدو�ت �لكهربائية
 رخ�شة رقم:CN 1148463 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقمر �البي�س 
لالأنرتنت - فرع 1 رخ�شة رقم CN 1197202-2 قد �بدو� 
�لوحدة  �ل�شادر يف جريدة  �ل�شابق  �لغاء �العالن  رغبتهم يف 
يف �لعدد رقم 12707 بتاريخ 2014/8/20 و�عادة �لرخ�شة كما 

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

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

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1000735 باال�شم �لتجاري موؤ�ش�شة �طل�س 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  لالت�شاالت 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN باال�شم �لتجاري مركز بيوتي   1040876 رقم 
طلب  بالغاء  �لطبي  و�لتجميل  للجلدية  �لالين�س 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شادة/ �شامل حمد �شامل 
�ل�شابق  �العالن  �لغاء  يف  رغبته  �بدى  قد  �ملنهايل  عبد�هلل 
�ل�شادر يف جريدة �لوطن يف �لعدد رقم 951 بتاريخ 2014/5/15 
بخ�شو�س �لرخ�شة رقم CN 1016031 باال�شم �لتجاري حمل 

روؤيا خلياطة �ملالب�س �لن�شائية و�عادة �لو�شع كما كان عليه .
 ثم تقدمو� بطلب �جر�ء�ت �لتالية:

حذف/�شامل حمد �شامل عبد�هلل �ملنهايل
��شافة/ علي حممد �حمد �حلريف �ل�شحي بن�شبة %100

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11237 بتاريخ 2014/10/22

اإعــــــــــالن
�حلاي  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1022983:لهاملي لل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شوهل حممد يو�شف %24
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد يو�شف حاجي عبد�ل�شتار من 49% �ىل %25
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  اأكتوبر 2014 العدد 11237

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  اأكتوبر 2014 العدد 11237

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  اأكتوبر 2014 العدد 11237

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  اأكتوبر 2014 العدد 11237

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  اأكتوبر 2014 العدد 11237

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  اأكتوبر 2014 العدد 11237

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  اأكتوبر 2014 العدد 11237
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•• الفجر - تون�ص - خا�ص:
ع��ل��ى ه��ام�����س �حل��م��ل��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة �ل��ت��ي ت�شهدها 
�لتي  �لوطنية  �حل��ك��وم��ة  ف��ك��رة  �أّن  ي��ب��دو  ت��ون�����س، 
�ل��ن��ه�����ش��ة �الإ���ش��الم��ي��ة، تكت�شب  ط��رح��ت��ه��ا ح��رك��ة 
معار�شيها  م��ن  يبقى  ومل  �الأن�����ش��ار،  م��ن  م��زي��د� 
تون�س  ن��د�ء  �شوى  �لكربى  �حلزبية  �لكيانات  من 
و�جلبهة �ل�شعبية وحزب �مل�شار و�الحتاد من �جل 
�أك���د �ل��ن��اط��ق �لر�شمي  ت��ون�����س. ويف ه��ذ� �ل�����ش��ي��اق، 
�أّن حزبه  �ل�شابي،  با�شم �حلزب �جلمهوري ع�شام 
بنتائج  و�شيقبل  �لتون�شيني  �إر�دة  �أم���ام  �شينحني 
تون�س يف حاجة  ب��ان  ُم��ق��ّر�  �الن��ت��خ��اب��ات،  �شندوق 
حكومة  ح��ول  �الأح����ز�ب  جميع  �ل��ت��ق��اء  �إىل  ملحة 
وحدة وطنية ت�شب يف خانة م�شلحة تون�س وذ�ت 
برنامج و��شح و متفق عليه. و�أ�شار ع�شام �ل�شابي 
�لتعريف  على  قائمة  �النتخابية  حملتهم  �أّن  �إىل 
�التهامات  م�����ش��ت��ن��ك��ر�  �حل�����زب،  وم���و�ق���ف  ب�����روؤى 
�ملوجهة �إليهم و�ملقرة مبغازلتهم حلركة �لنه�شة، 
قائال �إّنها حمالت ممنهجة و�ن عملتهم �ل�شعبة 

ال  �ل�شعب  ب��ني  و  بينهم  �لثقة  بناء  ه��ي  �لوحيدة 
غري.  من جانبه، �أكد مهدي بن غربية �لقيادي يف 
�لبارزين  مر�شحيه  و�حد  �لدميقر�طي  �لتحالف 
وحدة  حكومة  ت�شكيل  ���ش��رورة  على  للت�شريعية، 
��ح��ا �أن  وط��ن��ي��ة يف �خل��م�����س ���ش��ن��و�ت �مل��ق��ب��ل��ة، م��و���شّ
م��ث��ل ه���ذه �حل��ك��وم��ة ه���ي خ��ي��ار ح��زب��ه �لتحالف 
ت�شارك  حكومة  وطنية،  و���ش��رورة  �لدميقر�طي، 

فيها كل �الأحز�ب �لتي تو�فق دون ��شتثناء.
�أن  �ل�شيا�شي  على �خلطاب  �أن  بن غربية  و�أ�شاف 
�لبالد  م�شاكل  �أّن  �ل�شخ�شنة، معترب�  يرتفع عن 
، م�شري�  �أن يحلها حزب ب�شفة منفردة  �أكرب من 
�أحز�ب  م��ع  �لتحالف  �إىل  ي�شعى  ال  حزبه  �أن  �إىل 
�لرتويكا و�الأحز�ب �لد�شتورية، و�شيكون �لتقارب 
مع �الأحز�ب �لدميقر�طية . �أّما �لقيادي يف �جلبهة 
�أّن �جلبهة ترى  �أك��د  �ل�شعبية زهري حمدي، فقد 
�شرورة ت�شكيل حكومة بعد �النتخابات �لت�شريعية 
�ل�شيا�شي  على قاعدة معيار �اللتقاء يف �لربنامج 
�أر�شية  و�الج��ت��م��اع��ي و�الق��ت�����ش��ادي ول��ي�����س ع��ل��ى 

�ملحا�ش�شة �حلزبية وتوزيع �حلقائب �لوز�رية. 

ك�سف ق�سور يف تعامل غرب �أفريقيا مع �لإيبول 
•• دكار-مونروفيا-رويرتز:

�أفريقيا  بااليبوال يف غرب  �ال�شابة  ح��االت  �أع��د�د  يف  �ملت�شارع  �لتز�يد  مع 
ووعود �حلكومات �لغربية بوحد�ت للعالج لن ي�شتكمل بناوؤها قبل ��شابيع 
�أكرث  م��ن  و�ح����د�  ي��و�ج��ه��ون  �ل��ذي��ن  �ل�شحة  ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ل��ون يف  ي�شطر 

�الأمر��س فتكا يف �لعامل �ىل �الرجتال.
�ملكتظة يف  �مل�شت�شفيات  �أب��و�ب  �ل�شاخنة من ليبرييا حيث تغلق  �ملناطق  يف 
�أدو�ت  من  �الالف  ع�شر�ت  �الغاثة  وك��االت  ت��وزع  بااليبوال  �مل�شابني  وج��ه 
لكيفية  و�ر���ش��اد�ت  ورد�ء  وقفاز�ت  و�شابون  وكلور  دالء  عن  عبارة  �لوقاية 
رع��اي��ة م��ري�����س �الي��ب��وال يف ب��ي��ت��ه. ويف دول���ة ���ش��ري�ل��ي��ون �مل���ج���اورة تن�شح 
غرفة  يف  �ملري�س  بحجز  �ال�شعاف  �شيارة  و�شول  ينتظرون  من  �ل�شلطات 

مغلقة وتكليف �شخ�س و�حد بالتعامل معه على �ن ي�شتخدم هذ� �ل�شخ�س 
وبينما  �ملري�س.  مع  �لتعامل  وقت  �لكلور  يف  مغمو�شة  ومن�شفة  �لقفاز�ت 
يحتار �خلرب�ء يف كيفية �نتقال �لفريو�س �ىل �أطقم �لتمري�س �لتي تتعامل 
مع مر�شى �اليبوال حتى يف �مل�شت�شفيات �لغربية ت�شلط مثل هذه �جلهود يف 
دول غرب �أفريقيا �ل�شوء على �الجر�ء�ت �جلاري �تخاذها لتخطي �لفجوة 

بني �لرعاية �ملتاحة وتلك �ملطلوبة ملو�جهة هذه �الأزمة.
وتتفق منظمات �الغاثة على �ن نقل �مل�شابني بااليبوال �ىل وحد�ت عالج 
م�شجل  تف�س  �أ���ش��و�أ  لوقف  �ل��وح��ي��دة  �لطريقة  ه��و  متخ�ش�شون  يديرها 
للمر�س �لذي �أودى بحياة �أكرث من 4500 �شخ�س وقد يت�شبب يف مقتل 
�آالف �آخرين. لكن نق�س �شيار�ت �ال�شعاف ونق�س �الأ�شرة يف مر�كز �لعالج 

يجعل نقل �مل�شاب �ىل خارج �ملنزل لتفادي �لعدوى حتديا كبري�.

باك�ستان تعلق بث قناة توؤيد حركة �لحتجاج 
•• اإ�شالم اأباد-اأ ف ب:

علقت �ل�شلطات �لباك�شتانية ملدة ��شبوعني بث قناة �ري نيوز �ملوؤيدة حلركة �الحتجاج على �حلكومة �لتي يقودها بطل �لكريكيت �ل�شابق 
عمر�ن خان ورجل �لدين حممد طاهر �لقادري.

ويقوم �ملعار�شان و�ن�شارهما منذ منت�شف �ب-�غ�شط�س باعت�شام يف و�شط �لعا�شمة ��شالم �باد مطالبني با�شتقالة رئي�س �لوزر�ء نو�ز �شريف 
�لباك�شتانية  �ال�شالمية  �لر�بطة  حزب  بها  فاز  �لتي   2013 �يار-مايو  �نتخابات  خالل  و��شعة  تزوير  عملية  من  با�شتفادة  يتهمانه  �لذي 
�حلاكم. و�شدت هذه �حلركة �نتباه و�شائل �العالم �لباك�شتانية بني �ن�شار �حلكم و�ملعار�شة ال �شيما �لقنو�ت �الخبارية �لتي تن�شط �ل�شاحة 

�ل�شيا�شية يف هذ� �لبلد �لذي يعد �كرث من 180 مليون ن�شمة.
وهي من  نيوز  �ري  ل  �ملمنوحة  �لبث  لرخ�شة  ��شبوعني  بتعليق مدته  )بيمر�(  �اللكرتونية  �الع��الم  لو�شائل  �لباك�شتانية  �ل�شلطة  و�م��رت 
�لقنو�ت �الكرث رو�جا و�شعبية يف �لبالد وت�شاند حركة �الحتجاج، وذلك بتهمة �لت�شهري مبحاكم �لق�شاء. ورد م�شطفى �لقادري �ملتخ�ش�س 
�لباك�شتاين من منظمة �لعفو �لدولية يجب �ن ي�شمحو� فور� الآري تي يف بالبث جمدد� ، موؤكد� يف بيان ال ميكن �ل�شلطات �لباك�شتانية �ن 

ت�شكت و�شيلة �عالم ب�شبب خطها �ل�شيا�شي . 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:
ه���اج�������س �إجن��������اح ع���م���ل���ّي���ة �الق��������رت�ع، 
و�ملوقف من �لتجاوز�ت �مل�شّجلة خالل 
تامني  جانب  �إىل  �النتخابية،  �حلملة 
فرتة �نتقال �ل�شلطة للربملان �جلديد 
�أب�����رز حم����اور �جتماع  ر���ش��م��ّي��ا، ك��ان��ت 
�لوطني  ل��ل��ح��و�ر  �ل���ر�ع���ي  �ل���رب���اع���ي 

باالأحز�ب �ل�شيا�شية يف تون�س.

انتقال ال�سلطة
وق���د �أع��ل��ن ح�����ش��ني �ل��ع��ب��ا���ش��ي �الأم���ني 
لل�شغل  �لتون�شي  �لعام  لالحتاد  �لعام 
يف  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  عن  نيابة 
�لوطني  �حل���و�ر  �إن  �شحفي،  ت�شريح 
���ش��ي��ت��و����ش��ل ب��ع��د �الإع�����الن ع��ن نتائج 
فيما  للنظر  �لت�شريعية،  �النتخابات 

تبقى من �ملرحلة �النتقالية .
�أن  �أنه مّت �التفاق على  �لعبا�شي  وقال 
�جلمعة  ي��وم  �لوطني  �حل���و�ر  يجتمع 
نتائج  ع��ن  �الإع����الن  بعد  �أك��ت��وب��ر   31
�النتخابات �لت�شريعية للنظر يف كيفية 
�النتخابات،  بعد  ما  فرتة  يف  �النتقال 
�أي ف���رتة �ل��ت�����ش��ّل��م و�ل��ت�����ش��ل��ي��م م��ا بني 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  بني  وما  �حلكومة 
وجمل�س �لنو�ب �جلديد ب�شكل ر�شمي، 
�شيجتمع  �لوطني  �أن �حل��و�ر  و�أ���ش��اف 
باعتماد  �أي  �حلالية  تركيبته  بنف�س 
نف�س ممثلي �الأحز�ب �ل�شيا�شية وذلك 
الأن �لنتائج �شتبقى �أولية قبل �لطعون 
و�إىل حني يتم �إعالن �لنتائج �لنهائية 

ال يجب �أن يبقى فر�غا ت�شريعيا. 
�شيتم  �أن������ه  �ل��ع��ب��ا���ش��ي  وق������ال ح�����ش��ني 
�الت�شال بهيئة �خلرب�ء للنظر يف هذه 
�لفرتة �النتقالية و�شبط كيفية ت�شّلم 
ما  تنفيذ  �شيتم  �أن���ه  م��وؤك��د�  �ل�شلطة 

�شيتفق عليه.
ويف ه��ذ� �الإط���ار، �أو���ش��ح �الأم��ني �لعام 
�لبكو�س،  �لطيب  تون�س  ن��د�ء  حلركة 
�أن هناك �إ�شكاليات د�شتورية وقانونية 
وقال  �لد�شتور،  خرق  باإمكانية  تتعلق 
رئي�س  �أن  ع��ل��ى  ي��ن�����ّس  �ل��د���ش��ت��ور  �إّن 
�جل��م��ه��وري��ة �مل��ن��ت��خ��ب ه���و م���ن يكلف 
�إذ�  ولكن  �حلكومة،  بت�شكيل  �شخ�شية 
ما نظرنا �إىل �الآجال �لقانونية وجدنا 
�ملن�شف  �حل���ايل  �مل��وؤق��ت  �ل��رئ��ي�����س  �أن 
�ملرزوقي هو من يكلف رئي�س �حلكومة 

�جلديد بت�شكيل حكومته.
و�أرج������ع �ل��ب��ك��و���س ه���ذ� �الإ����ش���ك���ال �إىل 
عن  �لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات  �أ�شبقية 
�شّدد  �ن��ه  غ��ري  �لرئا�شية،  �النتخابات 
�أخ�����ف �الأ������ش�����ر�ر ي��ت��م��ث��ل يف  �أن  ع��ل��ى 
تف�شيل ما هو مبدئي على �أي �إخالل 

يتعلق بتجاوز �الآجال.

�سري العملية االنتخابية
�إىل  �أخ��رى،  �لعبا�شي من جهة  و�أ���ش��ار 
�ل��ر�ع��ي للحو�ر  �ل��رب��اع��ي  �ج��ت��م��اع  �أن 
�لهيئة  رئ��ي�����س  �إل���ي���ه  ُدع�����ي  �ل���وط���ن���ي 
�شفيق  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�مل�شائل  ح��ول  معه  للتباحث  �شر�شار 
�لتي �أثريت يف �جتماع �حلو�ر �لوطني 

�الأ�شبوع �ملا�شي.
طماأن  ���ش��ر���ش��ار  ���ش��ف��ي��ق  �أن  و�أو����ش���ح 
�لعملية  ����ش���ري  ع���ل���ى  �حل����ا�����ش����ري����ن 
ب�شكل  �الق����رت�ع  ي��وم  �إىل  �النتخابية 
و����ش���ف���ه ب���اجل���ي���د و�خل��������ايل م����ن كل 
�ل�������ش���و�ئ���ب، ودع�����ا �ل��ع��ب��ا���ش��ى ك���ل من 
�حلملة  ل���ق���ان���ون  خ����روق����ات  ي���الح���ظ 
�النتخابات  �شري  وعملية  �النتخابية 
ُيبّلغ عن  �أن  �إىل  �أح���ز�ب وغ��ريه��ا  م��ن 
�شر�شار  �شفيق  �أن  �إىل  م�شري�  ذل��ك، 

�أّن من  قال  �ل��ذي  �لقر�ر  لهذ�  �لهيئة 
�النتخابية  �لعملية  يحيط  �أن  �شاأنه 
ودعا  و�لت�شكيك.  �ل�شك  م��ن  ب��ظ��الل 
عن  �لدفاع  �إىل  �لدميقر�طية  �لقوى 
و�لقو�نني  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  م��ب��د�أ  �ح����رت�م 

�ملنظمة لالنتخابات.
من جهته، طالب �الأمني �لعام حلزب 
�مل�شار �لدميقر�طي �الجتماعي �شمري 
�لهيئة  رئ��ي�����س  ت�����ش��ري��ح،  يف  �ل��ط��ي��ب 
�شر�شار  �شفيق  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �ل��ع��اج��ل  ب��ال��ت��دخ��ل 
�حلا�شمة حلل �الإ�شكاليات يف �لدو�ئر 
حتوم  �شكوكا  �أن  �إىل  م�شري�  باخلارج، 
�القرت�ع  مكاتب  روؤ���ش��اء  عالقة  ح��ول 

باأحد �الأطر�ف �ل�شيا�شية.
�أك��دت ر�شدها  �أم��ا منظمة عتيد فقد 
ل��ع��دي��د �الخ����الالت �الإد�ري�����ة مبكاتب 
�الق�����������رت�ع ب�������اخل�������ارج، ُم������ع������رّبة عن 
�مل�شار  ��شتقاللية  بخ�شو�س  �ل��ق��ل��ق 

�النتخابي.
�مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة  �ملنظمة  ودع��ت 
لالنتخابات �إىل �لتدخل �ل�شريع لرفع 
�لتي  للقانون  �ملخالفة �خلطرية  هذه 
بينت �أن من �شاأنها �أن توثر على نتائج 
�النتخابات وجتعلها فاقدة لكل معاين 

�مل�شد�قية و�ل�شفافية.
و�أ�شارت �إىل �أن تغيري مكاتب �القرت�ع 
بعناوين  �ل��ن��اخ��ب��ني  م��د  و�ل��ت��اأخ��ري يف 
�القرت�ع  فيها  �شيجرى  �لتي  �ملكاتب 
من  �ل���ع���دي���د  ت�����اأدي�����ة  دون  ����ش���ي���ح���ول 
ب�شبب  �النتخابي  لو�جبهم  �ملو�طنني 
�لتنظيم  وت��ع��ق��ي��د�ت  �مل�����ش��اف��ات  ب��ع��د 

و�ال�شتقبال.
�لر�بطة  رئ��ي�����س  �أك�����د  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
�الإن�شان  حقوق  عن  للدفاع  �لتون�شية 
�شرورة  على  مو�شى،  بن  �ل�شتار  عبد 
�مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��دخ��ل  �أن 
�مل�شاكل  ح���ل  يف  ف�����ور�  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�لفرعية  �ل���ه���ي���ئ���ات  ف�����ى  �مل������وج������ودة 
�إّن من  ق��ال  و�ل��ت��ي  ب��اخل��ارج  �ملنت�شبة 
�شاأنها �أن توؤثر على م�شد�قية ونز�هة 

�لعملية �النتخابية.
�لرباعي  �أن  �إىل  م��و���ش��ى  ب���ن  و�أ����ش���ار 
�لوطني تطّرق خالل  للحو�ر  �لر�عي 
�شفيق  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  م����ع  ج��ل�����ش��ت��ه 
���ش��ر���ش��ار، �إىل �مل�����ش��اك��ل �مل��ط��روح��ة يف 
م��ن��ظ��وم��ة �الن��ت��خ��اب��ات ب���اخل���ارج على 
�لناخبني  ����ش���ج���ل  حت���ي���ني  م�������ش���ت���وى 
وحتييد بع�س روؤ�شاء مكاتب �القرت�ع 
�لناخبني وفى  قائمات  و�الإ�شكاالت يف 

�ملنظومة �ملعلوماتية.
�ل��ر�ع��ي للحو�ر  �ل��رب��اع��ي  �أن  و�أ���ش��اف 
بتحمل  �ل���ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  م����ن  ط���ل���ب 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه جت����اه ه����ذه �الخ�����الالت 
و�إيجاد حلول �شريعة وفورية لها من 
�لعملية  يف  �لناخبني  ثقة  �إع���ادة  �ج��ل 

�النتخابية.
�مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة  ون�����ش��رت  ه��ذ� 
�لر�شمي  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
على �شبكة �النرتنت، �لرتتيب �لنهائي 
لالنتخابات  �مل��رت���ش��ح��ة  ل��ل��ق��ائ��م��ات 
عن  �الق����رت�ع  ورق���ة  ع��ل��ى  �لت�شريعية 

كل د�ئرة.
حزبية  ق���ائ���م���ة  �أّن1327  وي����ذك����ر 
�ئ���ت���الف���ي���ة وم�����ش��ت��ق��ل��ة ���ش��ت�����ش��ارك يف 
على  م��وزع��ة  �لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات 
27 يف  م��ن��ه��ا  �ن��ت��خ��اب��ي��ة  د�ئ������رة   33
�لد�خل و6 يف �خلارج، و�أّن �النتخابات 
يوم  تنتظم   2014 ل�شنة  �لت�شريعية 
وت�شبقها  بتون�س،  �ملقبل  �أكتوبر   26
يف �خلارج يومي 23 �أكتوبر با�شرت�ليا 

و24 �أكتوبر يف بقية دول �لعامل.

����ش���دد ع��ل��ى �����ش���ت���ع���د�د �ل��ه��ي��ئ��ة الأخ���ذ 
�الإجر�ء�ت �لالزمة يف �إبانها، وقد دعا 
�الأحز�ب �ل�شيا�شية �مل�شاركة يف �حلو�ر 
�لوطني �إىل �إعالم �لهيئة باخلروقات 

�مل�شجلة.
�ل��ق��ي��ادي يف حركة  م��ن ج��ه��ت��ه، ك�شف 
حممد  و�ل��ك��ر�م��ة  للحرية  �لتون�شي 
�مل�شاركة  �الأح���������ز�ب  �أّن  �ل���ق���ا����ش���م���ي، 
بالهيئة  �الت�شال  �لرباعي  من  طلبت 
�لب�شري  �ل�شمعي  ل��الت�����ش��ال  �لعليا 
ل��ال���ش��ت��ف�����ش��ار ح���ول �ل���ت���ج���اوز�ت �لتي 
�رتكبت من قبل بع�س و�شائل �الإعالم 
الأحز�ب  �لفر�شة  باإتاحة  يتعلق  فيما 
معينة دون �أخرى. و�أ�شاف �إّن �الأحز�ب 
طلبت كذلك من �لرباعي لقاء رئي�س 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر 
للتباحث حول مو�شوع �شر�ء �الأ�شو�ت 
من قبل بع�س �لنو�ب، وطالبو� كذلك 
من �لرباعي �لتباحث مع �حلكومة يف 
�شاأن م�شاألة مر�قبة �مل�شاجد �خلارجة 
�الأحز�ب  بع�س  وخطاب  �لقانون  عن 

�لتي تطعن يف �لعملية �النتخابية.

ح الهيئة تو�سّ
����ش���ر����ش���ار رئي�س  ���ش��ف��ي��ق  �أف�������اد  وق�����د 
لالنتخابات،  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة 
�أّن جل�شة �حلو�ر �لوطني �لتي �لتاأمت 
بح�شوره قد تطّرقت �إىل عّدة حماور 
ت��ع��ّل��ق��ت ب��امل�����ش��ار �الن��ت��خ��اب��ي، و�أن����ه مت 
جمعته  �لتي  �جلل�شة  خالل  �لتعر�س 
�لوطني  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  مع 
ومم��ث��ل��ي �الأح�������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، �إىل 
وت�شاوؤالت  �الق������رت�ع،  ي���وم  ���ش��م��ان��ات 
�ل���ت���ج���اوز�ت، وكيفية  �الأح�����ز�ب ح���ول 
�لتعامل معها� كما مت �شرح �الإمكانيات 

�إنتاج نف�س نتائج تلك �النتخابات وهو 
�مل�شار  ع��ل��ى  ب��ال��غ��ة  خ��ط��ورة  ي�شكل  م��ا 
�الن��ت��خ��اب��ي ب��رم��ت��ه ح�شب م��ا ج���اء يف 

�ل�شحيفة �لتون�شية.

اإدانة منظومة
 االنتخابات باخلارج

ك��م��ا ع����ربت جم��م��وع��ة م���ن �الأح�����ز�ب 
بيانات  يف  و�مل���ن���ظ���م���ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
منظومة  �إز�ء  قلقها  عن  وت�شريحات 
ت�شوبها من  مل��ا  ب��اخل��ارج  �الن��ت��خ��اب��ات 
ل��ك��ل معاين  ف��اق��دة  �خ����الالت جتعلها 

�مل�شد�قية و�ل�شفافية.
بتعمد  تون�س  ن��د�ء  حركة  ن��ددت  فقد 
�لهيئات �لفرعية لالنتخابات باخلارج 
�لت�شويت  م���ك���ات���ب  ب���ع�������س  ب����اإل����غ����اء 
و�أملانيا  ب��ل��ج��ي��ك��ا  م���ن  ب��ك��ل  �مل����وج����ودة 
مربرة  وغ��ري  فجئية  ب�شفة  و�يطاليا 

ودون ت�شاور �أو �شابق �إعالم.
�القرت�ع  مكاتب  تغيري  �أن  و�ع��ت��ربت 
بالعديد من �لبلد�ن على غر�ر فرن�شا 
�لعملية  على  �لبلبلة  يدخل  �أن  ميكن 
�لعديد  حظوظ  وي�شعف  �النتخابية 
من �ملرت�شحني من عدة �أحز�ب لفائدة 

�أطر�ف �شيا�شية معلومة.
ت���ون�������س هيئة  ن�������د�ء  ودع�������ت ح����رك����ة 
�النتخابات �إىل �لرت�جع عن �لقر�ر�ت 
�مل�شبوهة و�لناأي بنف�شها عن �لتجاذبات 

و�حل�شابات �ل�شيا�شية �ملف�شوحة.
�آف��اق تون�س ببع�س  وب��دوره ندد حزب 
�لهيئة  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل���ت���ي  �الإج���������ر�ء�ت 
للمرت�شحني  �ل�����ش��م��اح  ع���دم  م��ن��ه��ا  يف 
�لر�غبني يف ح�شور عملية �لفرز من 

�لدخول �إىل �ملر�كز.
و����ش��ت��غ��رب ح���زب �آف����اق ت��ون�����س �تخاذ 

�لقانونية وخا�شة كيفية تدخل �لهيئة 
ب�شكل حيني لوقف �لتجاوز�ت و�مللفات 
�لنيابة وعلى م�شتوى  �إىل  �لتي حُتال 

�لنتائج.
كذلك  مت  �أّن�������ه  ����ش���ر����ش���ار  و�أ������ش�����اف 
�أ���ش��ب��اب �خ��ت��ي��ار �لهيئة  �حل��دي��ث ع��ن 
�ليدوية،  �ل���ف���رز  مب��ن��ظ��وم��ة  ل��ل��ع��م��ل 
مو�شحا �أّن هذ� �الختيار قد مّت لبناء 

�لثقة يف �لنتائج و�مل�شار.
وبخ�شو�س �لتجاوز�ت، �أ�شار �شر�شار 
�النتخابية  �حل��م��ل��ة  خ����الل  مّت  �أّن������ه 
تعلقت  خمتلفة  جت�����اوز�ت  م��الح��ظ��ة 
يف  بع�شها  وتعليق  �مل��ع��ل��ق��ات  بتمزيق 
للقائمات،  �ملخ�ش�شة  �الأم���اك���ن  غ��ري 
�حرت�م  وع��دم  عنف  ح��االت  وت�شجيل 
باالجتماع،  �مل�����ش��ب��ق  �الإع�����الم  ت��وق��ي��ت 
�إ�شافة لالإ�شهار �ل�شيا�شي �ملقنع وبع�س 
�النتخابية  بالر�شوة  �ملتعلقة  �لق�شايا 
ت�شتوجب  ج���رمي���ة  �ع���ت���ربه���ا  �ل���ت���ي 
و�شدد  �لعمومية.  �لنيابة  �إىل  �الإحالة 
وجود  على  �النتخابية  �لهيئة  رئي�س 
يف  م�شروع  وغ��ري  فا�شد  �شيا�شي  م��ال 
متابعة  م��وؤك��د�  �النتخابية،  �حلمالت 
�لرقابة  �أّن  وب���نّي  �مل��ل��ف،  ل��ه��ذ�  �لهيئة 
قائمة  �الأوىل  مرحلتني،  على  ت��ك��ون 
�النتخابات  بعد  تكون  و�لثانية  �الآن، 
�ل�شقف  بتجاوز  يتعلق  ما  يف  وخا�شة 
عقوبة  وت�شل  �النتخابي  �الإن��ف��اق  يف 
هذه �لتجاوز�ت �إىل حّد �حلرمان من 

�لفوز.
�الأح����ز�ب،  بع�س  ت��خ��وف��ات  ع��ل��ى  ورّد� 

�لوطني  �أن �حل��و�ر  و�أ���ش��اف حمفوظ 
دور�  فقط  يلعب  وه��و  موؤ�ش�شة  لي�س 
�أزمات  ت�شهد  �ل��ت��ي  �مل��ر�ح��ل  بع�س  يف 
دور  �أن  م���وؤك���د�  ل��ت��ج��اوزه��ا،  وي�����ش��ع��ى 
�لظروف  فر�شته  قد  �لوطني  �حل��و�ر 

�لتي مّرت بها تون�س.
ي�شار �إىل �أّن جريدة �آخر خرب �لتون�شية 
ك�شفت  �ل����ث����الث����اء،  �أم���������س  �ل���������ش����ادرة 
بالوثائق و�ل�شور عن مظاهر متعددة 
وخطرية الخرت�ق �لهيئات �النتخابية 
يف �ل���د�خ���ل و�خل�����ارج م��ن ق��ب��ل حركة 
�لنه�شة ب�شفة خا�شة مبا يف�شر �لعدد 
�لذي  �الأم��ر  �ملقدمة،  للطعون  �لهائل 
يفتح �لباب على م�شر�عيه �أمام تنفيذ 
�لتي  �ل��ت��زوي��ر  �شيناريوهات  م��ن  ع��دد 
�أعدتها  ق��د  �لنه�شة  حركة  تكون  ق��د 
منها  �لبع�س  تنفيذ  يف  ب����د�أت  ورمب���ا 
�شفيق  هيئة  م��ن  وم�شمع  م���ر�أى  على 

�شر�شار ح�شب زعم �ل�شحيفة.
هناك  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  وت�����ش��ت��خ��ل�����س 
نتائج  ‘’��شتن�شاخ’’  يف  و��شحة  رغبة 
 ،  2011 �أك����ت����وب����ر   23 �ن���ت���خ���اب���ات 
�لعليا  �لهيئة  من  يجعل  �ل��ذي  �الأم��ر 
وكاأنها  ت��ب��دو  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �مل�شتقلة 
ظروف  و�أن  خا�شة  مريبا  دور�  تلعب 
�ل�شخب  م��ن  �لكثري  ر�ف��ق��ه  �إن�شائها 
وكاأنها  تولد  جعلها  مم��ا  و�لتجاذبات 
وبالتايل  حزبية،  حما�ش�شات  نتيجة 
�أفرزتها  �ل���ت���ي  �مل��ه��ي��م��ن��ة  ف����االأح����ز�ب 
�نتخابات �ملجل�س �لتاأ�شي�شي ت�شعى من 
خالل و�شايتها على �لهيئة �إىل �إعادة 

��شتعد�د  ع���ن  ���ش��ر���ش��ار  ���ش��ف��ي��ق  ع����رّب 
كافة  م��ع  �الإي��ج��اب��ي  للتفاعل  �لهيئة 
�ل�شكاوى لكن بالربهان و�الأدلة ولي�س 

عرب �نطباعات.
با�شم  �مل��ت��ح��دث  ق��ال  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
�لهمامي  ح���م���ة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �جل���ب���ه���ة 
�أبرز  م��ن  �ل�شيا�شي  �مل���ال  �ن�����ش��ي��اب  �إن 
خ����الل �جلملة  �مل�����ش��ج��ل��ة  �خل����روق����ات 
�الن��ت��خ��اب��ي��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، م��ع��ت��رب� �أن 
باجلهد  ت���ق���وم  ال  �الن���ت���خ���اب���ات  ه��ي��ئ��ة 

�لالزم للتحري يف هذ� �الأمر.
م���ن ج��ان��ب��ه، �أك����د �ل��ف��ا���ش��ل حمفوظ 
�لر�شمي  و�ل��ن��اط��ق  �مل��ح��ام��ني  ع��م��ي��د 
ب��ا���ش��م �ل��رب��اع��ي �ل���ر�ع���ي ل��ل��ح��و�ر، يف 
ت�����ش��ري��ح �إذ�ع��������ي �����ش����رورة �الل����ت����ز�م 
�حلمالت  يف  �ملالية  �ل�شفافية  بقو�عد 
�ملعنية  �ل��ه��ي��اك��ل  ودع�����وة  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
فيما  ب���دوره���ا  �ل��ق��ي��ام  �إىل  ل��ل��م��ر�ق��ب��ة 
ي��خ�����س �مل��ي��ث��اق �ل����ذي مت �إ����ش���د�ره يف 

�جلل�شة �ل�شابقة للحو�ر �لوطني. 

رئي�س هيئة االنتخابات يف تون�س يقّر

مال �سيا�سي فا�سد يف متويل �حلملت �لنتخابية!
تقرير �سحفي يك�سف اخرتاق مكاتب االقرتاع و�سيناريوهات التزوير قد تكون جاهزة

�شفيق �شر�شار.. هذ� �حلمل ما �ثقله 

ع�شام �ل�شابي مهدي بن غريبه

عملية �نتخابية بي�شاء تاأكيد�ً لل�شفافية�لرباعي �لر�عي للحو�ر �لوطني وحر��شه

قلق �إز�ء منظومة �لنتخابات باخلارج ملا ت�سوبها من �إخللتما قبل �لنتخابات وما بعدها حتت جمهر �حلو�ر �لوطني
ح االأحزاب ت�ستكي وت�ستف�سر.. وهيئة االنتخابات تطمئن وتو�سّ

مقرتح حكومة وحدة وطنية ي�ستقطب مزيدً� من �لأن�سار
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العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1864  ا�ستئناف عمايل    
حمل  جم��ه��ول    ليمتد  فا�شتيرنز  ج��ل��وب��ال  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل   
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ريا�س منظور �شيخ قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
بتاريخ  جزئي  عمايل   2014/1893 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم 
 2014/12/1 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   .2014/9/23
يقت�شي  ch2.D.19 وعليه  رقم  بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحاً 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  �و  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/511 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �حالم �ل�شحر�ء لال�شتثمار�ت و�لتطوير �لعقاري �س ذم م2- ديزرت درمي 
ريال ��شتيت �نرتميد�ري ) �س ذم م(  جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ باجنا�س 
�لغبار  ر����ش��د  �شعيد  �شيف  وميثله:  باجنا�س  عبد�لنبي  �ل��ق��ان��وين/  وممثلها  م  م  ذ  بروبرتي�س 
�ل�شام�شي    نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/725 عقاري كلي و�ملقيد به �لتنفيذ 
�لوحد�ت  بيع  عقود  بف�شخ   : وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره  عقاري  تنفيذ   )2014/511( رق��م 
خليفة  برج  منطقة  ب��اي-  درمي  مب�شروع  ب��اي-  درمي  برج   2701  ،2704  ،804 باالرقام  �لعقارية 
مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم  �لر�هنة.  �لدعوى  يف  �لتد�عي  حمل   2008/1/31 بتاريخ  �ملربمة  بدبي 
وقدره )5787678 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�شر هذ� �العالن و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام 
�ل�شد�د  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/768 تنفيذ جتاري
�ملهند�س  وميثلها  م(  م  ذ   ( لال�شتثمار�ت  نخيل  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �مل�شري  عدنان  معن 
ريا�س  وميثله:  نا�شر  �بر�هيم  غامن  حممد  ملالكها  و�مليكانيكا  للتكييف  �لكو 
عبد�ملجيد حممود �لكبان   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )244453.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  .وعليه فان  �ملحكمة  �و خزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم �الل��ت��ز�م ب��ال��ق��ر�ر �مل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذ� 

�العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/3045   عمايل جزئي                                
�ىل �ملحكوم عليه /1 -حكاية لتجميل �الر�س- ذ م م   جمهول  حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/21 يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
)  5196( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  �ن  عليها  �ملدعى  بالز�م  ز�د�  خ��ان كمني  �شري  ل�شالح/ 
خم�شة �الف ومائة و�شتة وت�شعني درهما، وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها 
نقد� مامل تكن قد �لتحقت بخدمة �شاحب عمل �آخر. و�لزمت �ملدعى عليها باملنا�شب 
من �مل�شاريف و�عفت �ملدعى من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  هذ� �الع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/4050   عمايل جزئي                                
ف��رع  جمهول  حمل  م(  ذم  ) �س  �لتجارية-  �ملحكوم عليه /1 -�شركة مال�شون�س  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/29 يف �لدعوى 
�ملدعى عليها  بالز�م  �ملذكورة �عاله ل�شالح/ حممد عدنان طاهر حممد طاهر خان 
درهما  و�شتون  وت�شعة  و�شبعمائة  �لفا  للمدعى مبلغ )11769( �حدى ع�شرة  توؤدي  �ن 
وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها  نقد� مامل يكن قد�لتحق بخدمة �شاحب 
عمل �خرى وباملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعى من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعد� 
ذلك من طلبات حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/107 طعن جتاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ بنك ملي �ي��ر�ن    وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان   
للتجارة  �شمال   -2 �هتكر�ن  عزيز  خ�شرو  �شدهما/1-  �ملطعون  باعالن 

�لعامة- ملالكها حممد علي �شعد �لرئي�شي جمهويل حمل �القامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/794 عمايل كلي                         
م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة   ( ح  م  ���س  �ند�شترييز  �ن��د  درل��ي��ن��ج  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي /م��رو�ن حممد وميثله:�شوق  �ن  �القامة مبا  حم���دودة(  جمهول حمل 
حم�شن بدر �لكثريي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  عليها مب�شتحقات عمالية وقدرها )2.726.573.50 درهم( 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة لل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
 ch1.A.2 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/10/27 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فانت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3768 عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �مليالد لالن�شاء�ت �لهند�شية �س ذم م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بيجي �شينج �شانر ديو �شينغ قد �قام عليك 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6336 درهم(  �لدعوى ومو�شوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( رقم �ل�شكوى )2014/181864(.  وحددت 
لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/11/2 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي  
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4093 عمايل جزئي                         
م   جمهول حمل  ذم  �س  �لفنية  �لعجيبة لالعمال  �ملدينة  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عبد�مللك عظيم بخ�س  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )87863 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
لها جل�شة  �ل�شكوى )2014/184732(.  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  درهم(و�لر�شوم 
يوم �الثنني �ملو�فق 2014/11/3 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4048 عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد ��شلم �شافى للخدمات �لفنية �س ذم م جمهول 
�ق��ام عليك  قد  �ملدعي /كوثر حممود علي حممد  �ن  �الق��ام��ة مبا  حمل 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17689 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  
�ملو�فق 2014/11/11  )2014/180795(.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4495 عمايل جزئي                         
حمل  جمهول  م  ذم  �س  �لفنية  للخدمات  �ملها  بيت  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
ن��ب��ى دوال م��ي��اه  ق��د �ق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي /ن���ور  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
ومو�شوعها مطالبة بحقوق عمالية مقد�رها )7847 درهم( وتذكرة عودة 
بقيمة )1000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. يف �ل�شكوى )2014/185430(.    
�س   8:30 �ل�شاعة   2014/11/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/756 مدين جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/1- �فتخار علي خان �شاحب جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل��دع��ي /رح��ي��م ك��ل م��ه��ر�ب ك��ل   ق��د �ق��ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها 
و�لر�شوم    ) دره���م   2500( وق����دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
�ل�شاعة   2014/11/2 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف. 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك  8:30 �س بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/848 عمايل كلي                           
�ىل �ملدعى عليه/1- �ملجموعة �خلا�شة حلر��شة �البنية  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد حم�شن ح�شن �ل�شعيد قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )115.470درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
رفع  تاريخ  بو�قع 9% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�ل�شكوى )2014/184621(.  وحددت لها جل�شة يوم  �لتام. رقم  �لدعوى لل�شد�د 
فانت  لذ�   ch1.A.2 بالقاعة  9:30 �س  �ل�شاعة   2014/10/27 �ملو�فق  �الثنني 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1027 جتاري كلي                           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �شيلى لالن�شاء�ت ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شركة بي�شة ل�شناعة �حلديد �س ذم م وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)296.100دره���م( مع �لقانونية 12% �عتبار� من تاريخ �ال�شتحقاق يف 2010/8/1 وحتى 
تاريخ �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/10/28 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� 
�و  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فانت مكلف باحل�شور 
فان �حلكم  �الق��ل.ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  م�شتند�ت 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/570 جتاري كلي                           
�ىل �خل�شم �ملدخل عليه/1- �شهباز خان 2- حاجي حممد �شريف جمهويل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ب���اري للنقل ذ م  ق��د �ق��ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع حفظ حق �ملدعية يف تعديل 
طلباتها وفقا ملا �شوف ي�شفر عليه تقرير �خلبري. . وحددت لها جل�شة يوم 
 ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/10/28 �ملو�فق  �لثالثاء 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/643 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- ماريا �جنيال مري كاد�    جمهول حمل �القامة مبا 
وميثله:  �خلاجة  عبد�لرحمن  �لعابدين  زين  ورثة  �لتنفيذ/  طالب  �ن 
من  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  ومب��وج��ب  �ملقبول  عبد�لرحمن  معت�شم  �لفا�شل 
�للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية 
دبي فانك مكلف باالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )47614 درهم( 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1370  ا�ستئناف   جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ روميو ديز�ين ) �س ذم م(  جمهول حمل �القامة   
وميثله:  م(  ذم  ���س   ( و�الل��وم��ن��ي��وم  للزجاج  /�ل��ري��ام��ي  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
حممد علي �شلمان �ملرزوقي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/1/16 بتاريخ  ك��ل��ي    جت���اري   2014/64 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/12/8 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/438   جتاري كلي                                  

�ىل �ملحكوم عليه /1 -علي ر�شا �شاباجيان  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/15 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك 
�شادر�ت �ير�ن بحكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعى عليها بالت�شامن �ن يوؤديا للبنك �ملدعي 
�لفا وخم�شمائة  مبلغ 14.767.569.71 )�ربعة ع�شر مليونا و�شبعمائة و�شبعة و�شتون 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  فل�شا(  و�شبعون  وو�ح��د  درهما  و�شتون  وت�شعة 
مبلغ  بامل�شروفات  و�لزمتهما  �ل�شد�د  متام  وحتى   2-11-30 يف  �حلا�شل  �ال�شتحقاق 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/664  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/1- �نرتيروليوجي ديز�ين لالعمال �لفنية �س ذم م   جمهول حمل �القامة مبا 
ب��ان �ملحكمة حكمت  �ع��اله  وعليه نعلنكم  �مل��ذك��ورة  �ق��ام �لدعوى  �ن �ملدعي / جلر�ج ف�شو�ين  قد 
�لدعوى  مو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �ملحكمة:  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2014/8/28 بتاريخ 
بندب �خلبري �ملحا�شبي �ملخت�س �شاحب �لدور ما مل يتفق �لطرفان على ت�شميته خالل ��شبوع من 
تاريخه تكون مهمته مطالعة �شائر �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �ليه �خل�شوم 
من دونها و�النتقال ملقر �ل�شركتني طرفى �لتد�عي ولالطالع على مالديهما من م�شتند�ت يف �شو 
عقد �ملقاولة �بر�م بتاريخ 2013/6/5 و�شورة من �ل�شيكات- وحددت �مانة خربة وقدرها �شبعة �الف 
درهم و�لزمت  �ملدعية ب�شد�دها و�يد�عها يف �خلزينة�ملحكمة كاتعاب �خلبري. . وحددت لها �ملحكمة 

 ch2.E.22 جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق  2014/11/6 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 232 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
�ىل �مل��ت��ن��ازع ���ش��ده/1- خليج دب��ي ل��ل��م��ق��اوالت ���س ذم م  جم��ه��ول  حمل 
�القامة مبا �ن �ملتنازع/ �حلبتور �شتفا�شويل جروب ) �س ذم م( وميثله: 
حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي  قد �قام عليك �لدعوى �ملطالبة بتعيني 
خبري ح�شابي و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/4  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/316  مدين جزئي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- ��شامة عبد�لروؤوف حممد �شليمان  جمهول حمل �القامة 
مبوجب  وميثلها  �لتميمي  �جلزيري  علي  عبد�هلل  �حمد  /م��وزة  �ملدعي  �ن  مبا 
وك��ال��ة حم�شن م����رزوق ع��ب��د�هلل ع��ب��د�ل��رح��م��ن ومي��ث��ل��ه: ح�شن ع��ب��د�هلل حممد 
�لعبدويل   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بدفع 
 %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  وقدره )77000  مبلغ 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  وقت  من 
2014/10/28 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.   
ق�سم الق�سايا املدنية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 254 /2014 تظلم  جتاري                  
�ىل �ملتظلم �شده/1- �شيجو د�وود عبد�لكرمي   جمهول  حمل �القامة مبا �ن 
�ملتظلم/ بنك ر��س �خليمة �لوطني ) �س م ع( وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم 
�لقر�ر  م��ن  �ع��اله ومو�شوعه تظلم  �مل��ذك��ور  �لتظلم  �ق��ام عليكم  ق��د  �جل��رم��ن 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2014/285 �مر على عري�شة جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�التعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/10/26  �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

ر��شد عبيد �شعيد بن طار�س �جلن�شية: �المار�ت    وطلب �لت�شديق على  حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )البديع للتربيد والتكييف ( و�ملرخ�س 
من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم  241537 �ل�شادر 
بتاريخ 1992/2/24 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد: نبيل 
�لكاتب �لعدل يف  �ير�ن ليكن معلوما للجميع بان  عنايت �هلل ند�يف �جلن�شية: 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

�الم�����ار�ت  وطلب  �حل��م��ادي �جلن�شية:  �جل��وه��ري  يو�شف  �ح��م��د حممد  �ن���ور 
�ال�شم  يف    %100 �لبالغه  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  ع��ل��ى   �لت�شديق 
د�ئرة  من  و�ملرخ�س   ) والثالجات  املكيفات  لت�سليح  )الراحة  �لتجاري 
بتاريخ  �ل�شادر   719229 رقم  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف  �القت�شادية  �لتنمية 
2013/9/19 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد: ع�شام ر��شد 
�لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �الم��ار�ت   �لنقبي �جلن�شية:  �شليمان ح�شن 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكابت العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي

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

الكاتب العدل- خورفكان
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�جلي�س �ل�سوري يتكيف مع حرب �ل�سو�رع

طائر�ت بريطانية ت�ستطلع فوق �سوريا
•• لندن-رويرتز:

��شتطالع وطائر�ت بال  بقيام طائر�ت  �إنها �شرحت  �م�س  قالت بريطانيا 
طيار حتمل �أ�شلحة بطلعات ��شتطالعية فوق �شوريا قريبا جلمع معلومات 
��شتخبار�تية عن مت�شددي تنظيم د�ع�س . وقال وزير �لدفاع مايكل فالون 
�إن �ل��ط��ائ��ر�ت ب��ال طيار م��ن ط��ر�ز ري��رب وط��ائ��ر�ت �ال�شتطالع م��ن طر�ز 
�لقومي  �أمننا  حلماية  جهود  �شمن  �شوريا  ف��وق  �شتحلق  جوينت  ريفيت 
�أكد يف بيان مكتوب  من �لتهديد �الإرهابي �لذي ينطلق من هناك.  لكنه 
للربملان على �أن �لطائر�ت ريرب لن ي�شمح لها با�شتخد�م �أ�شلحتها يف �شوريا 
با�شم  . ومل تتمكن متحدثة  �شيتطلب ت�شريحا جديد�  �إنه  �أمر قال  وهو 
وز�رة �لدفاع من �ن تو�شح على �لفور ما �إذ� كان هذ� يعني مو�فقة وز�رية 
�أم ت�شويتا يف �لربملان. و�أعلن فالون �الأ�شبوع �ملا�شي �أن بريطانيا �شرت�شل 
طائر�ت ريرب �لتي حتمل �أ�شلحة �ىل �ل�شرق �الأو�شط لتنفيذ �شربات جوية 
�شد د�ع�س يف �لعر�ق. و�شوت �لربملان �لربيطاين ل�شالح توجيه �شربات 
جوية �شد تنظيم د�ع�س يف �لعر�ق �ل�شهر �ملا�شي بعد طلب من �حلكومة 
�لعر�قية ولكن بريطانيا ال ت�شن �شربات جوية على �شوريا. وكانت قالت 

من قبل �إن مثل هذه �ل�شربات �شتتطلب مو�فقة برملانية جديدة.

�عت�سامات جنوبي �ليمن متتد �إىل ح�سرموت

مر�سح انتخابي ينجو من حماولة اغتيال

�أدلة حول ��ستخد�م �أوكر�نيا قنابل عنقودية

•• لندن-بغداد-وكاالت:

قدر مكتب �آي �ت�س ��س �ال�شت�شاري 
�المريكي �النتاج �لنفطي لتنظيم 
د�ع�س بحو�ىل 800 مليون دوالر 
مليوين  ي������و�زي  م���ا  ،�ي  ���ش��ن��وي��ا 
�ملكتب  و�ع���ل���ن  �ل����ي����وم.  يف  دوالر 
�الرهابية  �مل��ج��م��وع��ة  �ن  ب��ي��ان  يف 
ق��ادرة على حتقيق عائد�ت كبرية 
�نتجت حيز� �شغري� من  لو  حتى 
�ملنطقة  يف  �لنفطية  �الم��ك��ان��ي��ات 
با�شعار  و�ل��ب��ي��ع  ل���ه���ا،  �خل��ا���ش��ع��ة 

متدنية يف �ل�شوق �ل�شود�ء .
وقدر �ملكتب �المريكي �ن �لتنظيم 
ي�شيطر على منطقة يبلغ �نتاجها 
ال  لكنه  يوميا  برميل  �ل��ف   350
60 �لفا.  50 �ىل  ينتج �كرث من 
�ل�شوق  �ن��ت��اج��ه يف  ي��ب��ي��ع  والح��ق��ا 
 25 ب��ني  ي���رت�وح  �ل�����ش��ود�ء ب�شعر 
و60 دوالر� )مبعدل 40 دوالر�(، 
�ي �قل بكثري من �ال�شعار �ملعتمدة 
يبلغ  �ل��دول��ي��ة، حيث  �ال���ش��و�ق  يف 
نحو  حاليا  �ل��ربن��ت  برميل  �شعر 
�ن  �ل���ب���ي���ان  و�و�����ش����ح  دوالر�   85
م��ب��ي��ع��ات �ل��ن��ف��ط ه���ذه ت��ت��م ب�شكل 
ت�شلك  �شهاريج  بو��شطة  ��شا�شي 
ط������رق �ل���ت���ه���ري���ب ع�����رب �حل������دود 

�لرتكية .
وتابع �ن �لنفط يغذي �لة �حلرب 
للتنظيم ال �شيما �لياته �لع�شكرية 
�ملهمة لتحركاته وقدر�ته �لقتالية 
ك��م��ا �ن���ه مي���ول م��ب��ا���ش��رة �ن�شطته 

�لكثرية .
بدقة  �لبيان  يحدد  ال  �ملقابل،  يف 
د�ع�س  ل�����دى  �ل���ت���ك���ري���ر  ق��������در�ت 
وحد�ت  يف  حم�شورة  �نها  معترب� 
�لتنظيم  ح��اج��ة  ت��وؤم��ن  متحركة 
 50 م��ن  �أك���رث  و�شلم  ه��ذ�  نف�شه. 
�لذين  �لع�شائر،  �أبناء  عن�شر�ً من 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�شعبية  �أط���ر�ف �حل��رك��ة  وق��ع��ت 
�مل���ت���ن���ازع���ة يف ج���ن���وب �ل�������ش���ود�ن، 
على  �لتنز�نية  �أرو���ش��ا  مدينة  يف 
�تفاق مبادئ ين�س على �أن �حلو�ر 
ه���و �ل��و���ش��ي��ل��ة �ل���وح���ي���دة الإع�����ادة 
رئي�س  و�أق���ر  للجنوب  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 
ونائبه  �شلفا كري  �ل�شود�ن  جنوب 
�ل�شابق رياك م�شار مب�شوؤوليتهما 
��شهر  �لع�شرة  ح��رب  يف  �مل�شرتكة 
من  �الآالف  ب��ح��ي��اة  �أودت  �ل���ت���ي 
مو�طنيهما، بح�شب �تفاق وقع يف 

�أرو�شا يف �شمال �شرق تنز�نيا.
و�أعلن �مل�شوؤوالن �للذ�ن ��شتقبلهما 
�لرئي�س �لتنز�ين جاكايا كيكويتي 
�أن �لطرفني يقر�ن مب�شوؤوليتهما 
جنوب  يف  �الأزم������ة  يف  �جل��م��اع��ي��ة 
مقتل  �إىل  �أدت  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ود�ن 
�ل��ع��دي��د م��ن �الأ���ش��خ��ا���س ودمرت 

�لكثري من �الأمالك .
وهي �ملرة �الأوىل �لتي يلتقي فيها 
�خل�شمان منذ توقيع �تفاق وقف 
يف  �آب-�أغ�شط�س  يف  �ل��ن��ار  �إط���الق 
�إث��ي��وب��ي��ا و�ل����ذي ب��ق��ي ح���رب� على 
�التفاقات  ك���ل  غ�����ر�ر  ع��ل��ى  ورق 

�ل�شابقة.
�إع������ادة توحيد  �مل�������ش���وؤوالن  وق����رر 
�ل�شعبية  �حلركة  د�خل  �لف�شائل 
)�حلاكمة(  �ل�������ش���ود�ن  ل��ت��ح��ري��ر 
�ل��ت��ي خ��ا���ش��ت �ل��ن�����ش��ال م��ن �أجل 

�ال�شتقالل �شد �خلرطوم.
وجاء يف �التفاق �أن حركة �شعبية 

ب��احل��م��اي��ة يوميا  �جل��ن�����ش��ي ع��ل��ى 
�ندلع  م�شت�شر.   جن�شي  وع��ن��ف 
�الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  �لقتال 
يف جمهورية جنوب �ل�شود�ن �لتي 
�ل�شود�ن  ع��ن  ��شتقاللها  �أع��ل��ن��ت 
بعد  ذل����ك  وج����اء   ..2011 ع����ام 
ب��ني �لرئي�س  �ل��ت��وت��ر  ���ش��ه��ور م��ن 
�شلفا كري ونائبه �ملعزول وغرميه 
�ل�شيا�شي ريك م�شار. ومل تتمكن 
�لهيئة  بو�شاطة  �شالم  حم��ادث��ات 
�شرق  ل���دول  للتنمية  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أف��ري��ق��ي��ا )�إي���ج���اد( م��ن و���ش��ع حد 

الإر�قة �لدماء �إىل �الآن.
ناجون  روى  ب�����اجن�����ور�  وق����ال����ت 
�ل�شحية  �لرعاية  بقطاع  وعمال 
يل ق�ش�شا مفجعة عن �الغت�شاب 
و�خلطف  �جلماعي  و�الغت�شاب 
و�ال����ش���ت���ع���ب���اد �جل��ن�����ش��ي و�ل������زو�ج 
�لق�شري.. �أولئك �لذين يحاولون 
�شد �ملعتدين غالبا ما يتعر�شون 
لالغت�شاب. جرى �غت�شاب بع�س 

�ل�شحايا حتى �ملوت. 
�ل�شحايا  ب��ني  م��ن  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
ن�شاء ورجال وفتيات وفتية. وقال 
جنوب  يف  مب�شت�شفى  م�����ش��وؤول��ون 
منهم  �مل��ئ��ة  يف   74 �إن  �ل�����ش��ود�ن 

حتت �شن 18 عاما.
�أ���ش��غ��ر �شحية  ب���اجن���ور�  وق���ال���ت 
تلقت �لعالج طفل عمره عامان. 

�ل�شر�ع  ط�����ريف  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
�جلن�شي  �لعنف  �أع��م��ال  يرتكبان 
د�خل  �شدرت  �أو�م��ر  �أن  و�أ�شافت 
�لقو�ت �لع�شكرية الرتكاب عمليات 

�غت�شاب على �أ�شا�س عرقي.

يقاتلون يف �شفوف تنظيم د�ع�س 
يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  لل�شرطة  �أن��ف�����ش��ه��م 

حمافظة بابل، و�شط �لبالد.
وقال م�شدر �أمني �إن قو�ت �الأمن 
متطوعي  ومب�����ش��ان��دة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
للتيار  �لتابعة  �ل�����ش��الم(  )���ش��ر�ي��ا 
مع  �الث��ن��ني،  ��شتبكت،  �ل�����ش��دري، 
تنظيم  م���ن  م�����ش��ل��ح��ة  جم��م��وع��ة 
�ل�شخر،  ج��رف  ناحية  يف  د�ع�����س 
�أن:  مبينا   ، ب��اب��ل  م��دي��ن��ة  ���ش��م��ال 
بعنا�شر  دف����ع����ت  �ال�����ش����ت����ب����اك����ات 
باجتاه  �الن�����ش��ح��اب  �إىل  �لتنظيم 
�لتابعة  �لفلوجة  عامرية  ناحية 

ملحافظة �الأنبار .
�الأمنية  �ل�����ق�����و�ت  �أن  و�أ������ش�����اف 
ح��ا���ش��رو� جمموعة  و�مل��ت��ط��وع��ني 
من �أبناء �لع�شائر، �لذين يقاتلون 
يف �شفوف د�ع�س تتجاوز �أعد�دهم 
�إحدى  يف  م�شلحا،   50 م��ن  �أك��رث 

�مل���دع���وم���ة ب��احل�����ش��د �ل�����ش��ع��ب��ي . 
وت�شهد مناطق �شمال بابل، و�شط 
�لعر�ق، عمليات ع�شكرية م�شتمرة 
مل�شلحني  م��������الذ�ت  ت���ع���د  ك���ون���ه���ا 
حمافظات  ع��ل��ى  خ��ط��ر�ً  ي�شكلون 
بح�شب  �ل����ب����الد  وج����ن����وب  و����ش���ط 
�مل�����ش��وؤول��ني �الأم��ن��ي��ني. يف غ�شون 
ن�شر  م�شور  ت�شجيل  �أظهر  ذل��ك، 
�الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
م�شلحني  �ق�����د�م  �الن���رتن���ت  ع��ل��ى 
م����ن ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س  ع���ل���ى رجم 
�مر�ة حتى �ملوت مب�شاركة �شخ�س 
�رتكابها  ب�شبب  و�ل��ده��ا،  �ن��ه  ق��ال 
�لوطني  �الئ��ت��الف  ود�ن   . �ل��زن��ى 
�ل�شورية  و�ملعار�شة  �لثورة  لقوى 
�ل��ب�����ش��ع��ة �لتي  ب��ي��ان �جل���رمي���ة  يف 
�مر�أة  بحق  د�ع�س  تنظيم  �رتكبها 
يف ريف حماة �ل�شرقي ، موؤكد� �ن 
هذه �جلرمية باال�شافة �إىل �شائر 

الفتا   ، �ل�شخر  ج��ر  ناحية  ق��رى 
�أنف�شهم  �شلمو�  �مل�شلحني  �أن  �إىل 

بعد نفاد �لعتاد .
حمافظ  �أع��ل��ن  �الإط������ار،  ذ�ت  ويف 
بابل �شادق �ل�شلطاين، عن حترير 
بني  �لر�بط  �ل�شحر�وي  �لطريق 
ناحية جرف �ل�شخر يف �ملحافظة 
�لتابعة  �ل���ف���ل���وج���ة  وع����ام����ري����ة 
�لذي  ب��ال��ك��ام��ل،  �الأن��ب��ار  ملحافظة 
ميثل طريقا ��شرت�تيجيا لدخول 
و�شط  مناطق  �إىل  د�ع�س  عنا�شر 

وجنوب �لعر�ق.
ت�شريح  يف  �ل�����ش��ل��ط��اين  و�أو�����ش����ح 
�جلماعات  �إن  �الث��ن��ني،  ���ش��ح��ايف، 
�الإره�����اب�����ي�����ة ك����ان����ت ت���ت���خ���ذ ه���ذ� 
عنا�شرها  الإم���د�د  مم��ر�  �لطريق 
باالأ�شلحة و�لعتاد يف ناحية جرف 
جاء  حتريره  �أن  موؤكد�   ، �ل�شخر 
�الأمنية  �لقو�ت  �شنوف  مب�شاركة 

لتحرير �ل�شود�ن مق�شمة �شتفتت 
�إتنية  �أ���ش�����س  ع��ل��ى  تلقائيا  �ل��ب��ل��د 
و�إقليمية ، ودعا �إىل حو�ر �شريح 
�ل�شعب  م�شلحة  ي�����ش��ع  و����ش���ادق 
و�أ�شاف  ���ش��يء  ك���ل  ف���وق  و�الأم������ة 
يدعو  �شبب  من  ما  كري  �لرئي�س 
بعد  جم����دد�  �مل��ع��ان��اة  �إىل  �شعبنا 
م�شار  ري�����اك  وق�����ال  �ال����ش���ت���ق���الل 
يف  م��ا  نبذل  �أن  ينبغي  جهته  م��ن 
و�شعنا لكي ت�شل هذه �لعملية �إىل 

خو�متها .
و�مل���ح���ادث���ات ب���ني �مل��ت��ح��ارب��ني يف 
ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن �ل��ت��ي ج��رت دون 
تقدم حقيقي منذ كانون �لثاين-
يناير يف �دي�س �بابا برعاية �لهيئة 
�شرق  ف���ي���ي  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
بدور  تقوم  �لتي  )�يغاد(  �أفريقيا 
�لو�شيط، �أرجئت جمدد� يف بد�ية 
ت�����ش��ري��ن �الأول-�أك����ت����وب����ر ب��ع��د �أن 

توقفت مر�ر�.
يف غ�شون ذلك، قالت ممثلة �الأمم 
�ملتحدة �ملعنية بالعنف �جلن�شي يف 
�الأطر�ف  �إن جميع  �لنز�ع  حاالت 
بجنوب  �الأه�����ل�����ي�����ة  �حل���������رب  يف 
�غت�شاب  جر�ئم  ترتكب  �ل�شود�ن 
�لعنف  �أ�����ش����ك����ال  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 

�لتنظيم  يرتكبها  �ل��ت��ي  �جل��ر�ئ��م 
�ف��ع��ال م��د�ن��ة ال مت��ت �ىل مبادئ 

�لثورة �ل�شورية ب�شلة .
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�������ش���وري حلقوق 
وكالة  ت��ل��ق��ت  ب���ي���ان  يف  �الن�������ش���ان 
ف���ر�ن�������س ب���ر����س ن�����ش��خ��ة م���ن���ه �ن 
حماه  ري�����ف  يف  وق���ع���ت  �حل����ادث����ة 
�ل�����ش��رق��ي يف ���ش��وري��ا، م�����ش��ري� �ىل 
�شهر  وق���ع���ت يف  ت���ك���ون  ق����د  �ن���ه���ا 
�شهر  يف  �و  �ملا�شي  �ب-�غ�شط�س 

�يلول-�شبتمرب.
�لذي  �لت�شجيل  بد�ية  يف  ويظهر 
مل تتمكن وكالة فر�ن�س بر�س من 
يقف  م�شلحا  �شحته  م��ن  �ل��ت��اك��د 
�ىل ج��ان��ب رج��ل ع��ج��وز ويتحدث 
�ىل �مر�ة قائال لها �ن �حلد �الن 
هو نتيجة �العمال �لتي �قرتفتها 
عليها  ي���ج���ربك  ومل  ب���ي���دك  �ن����ت 
تر�شي  �ن  فعليك  ول��ذل��ك  �ح���د، 

بحكم �هلل .
�لف�شحى  �لعربية  باللغة  و�شاألها 
هل �نت ر��شية بحد �هلل؟ ، فاأومات 
مو�فقتها،  على  دالل��ة  يف  بر��شها 
ث��م ���ش��األ �ل��رج��ل �ل���ذي ي��ق��ف �ىل 
جانبه �ن كان يريد �ن يقول كلمة 
لتطلب  �شلبا،  �لرجل  فرد  البنته، 
�ن ي�شاحمها، فريف�س  �مل��ر�ة  منه 

ذلك ويقول لها �نا ل�شت �باك .
ث�����م ت����دخ����ل م�������ش���ل���ح���ون �خ������رون 
وقال   ، ي�شاحمها  �ن  منه  وطلبو� 
�هلل  �ىل  �شتنتقل  ه��ي  �ح��ده��م  ل��ه 
ف��ق��ال برتدد   ، وت���ع���اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه 

��شاحمك .
وحت��دث��ت �مل����ر�ة ق��ائ��ل��ة �أن�����ش��ح كل 
عر�شها  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  �ن  �م�����ر�ة 
�ك���رث مم���ا حت��اف��ظ ع��ل��ى روحها، 
ي����زوج  ع���ن���دم���ا  �ب  ك����ل  و�ن���������ش����ح 
�لتي  �لبيئة  ع��ن  ي�����ش��ال  �ن  �ب��ن��ت��ه 

�شتحت�شنها .

50 عن�سرًا من التنظيم ي�ست�سلمون لل�سرطة العراقية

د�ع�س يك�سب مليوين دولر يوميًا من �لنفط

االأمم املتحدة: طرفا النزاع يرتكبان جرائم اغت�ساب

كر وم�سار يتفقان على �إنهاء �لعنف بجنوب �ل�سود�ن

•• بريوت-اأ ف ب:

�ندالع  منذ  متعددة  ال�شباب  عديده  ن�شف  نحو  �ل�شوري  �جلي�س  خ�شر 
�لنز�ع يف �لبالد منت�شف �ذ�ر-مار�س 2011 ، لكنه ��شبح �كرث مرونة 
ومتر�شا بالقتال مما كان عليه �شابقا خ�شو�شا يف حرب �ل�شو�رع، بح�شب 

ما يرى خرب�ء.
على  بنيت  تقليدية  نظامية  ع�شكرية  قوة  من  �ل�شوري  �جلي�س  وحت��ول 
�لطريقة �لرو�شية، �ىل جمموعة جيو�س �شغرية تخو�س حرب ع�شابات 

�ىل جانب جمموعات م�شلحة حليفة.
�ال�شرت�تيجية  �ل��در����ش��ات  م��رك��ز  يف  �لع�شكرية  �ل�����ش��وؤون  خبري  وي��ق��ول 
�لع�شكرية  �خل�شائر  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  نرغويزيان  �ر�م  و�لدولية 
�الخرى،  �ال�شتنز�ف  عو�مل  �ىل  �ملعارك  �لقتلى يف  �ىل  �الن�شقاقات  من 

قل�شت عديد �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شورية بنحو 50 باملئة .
ع�شكري  �ل��ف   325 نحو  ي�شم  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شوري  �جلي�س  �ن  ويو�شح 

�لعام 2011، بات ي�شم حاليا نحو 178 �لفا فقط.
لكنه �شرعان ما ي�شتدرك قائال باخت�شار، �ن 100 �ىل 150 �لف جندي 
�شوري ويف مت �ختبارهم يف �ر�س �ملعركة الكرث من عامني من �لقتال، هم 
�كرث فعالية من 300 �لف جندي �م�شو� ثالثني عاما من �ال�شرتخاء 

قبالة ه�شبة �جلوالن �لتي حتتلها ��شر�ئيل.
ويخو�س �جلي�س �ل�شوري منذ حتول �الحتجاجات �شد �لنظام �ىل نز�ع 
وعلى  �مل�شلحة  �ملعار�شة  م��ع  متعددة:  جبهات  على  يومية  م��ع��ارك  د�م، 
�لن�شرة  جبهة  �ىل  باال�شافة   ، �حل��ر  �ل�����ش��وري  �جلي�س  ف�شائل  ر��شها 

)�لفرع �ل�شوري لتنظيم �لقاعدة(، وتنظيم د�ع�س �ملتطرف.
ورغم هذه �خل�شائر، مل يعلن �جلي�س حمالت جتنيد، علما �ن �خلدمة 

�ل�شوريني ملدة �شنة  �ل�شبان  �لع�شكرية �الجبارية ال تز�ل مفرو�شة على 
�و�مر  على  ب��ن��اء  للتمديد  تخ�شع  �ن  ميكن  ف��رتة  وه��ي  �ل�شنة  ون�شف 

�لقيادة �لع�شكرية.
�ملا�شي  �ال�شبوع  وجهت  �ل�شعبية  للم�شاحلات  �ملركزية  �للجنة  �ن  غري 
ند�ء �ىل �بناء �ل�شعب �ل�شوري وخا�شة من هم يف �شن 18 �ىل 50 �شنة 
�شو�ء من �ملو�الة �و �ملعار�شة، بان ين�شمو� �ىل �شفوف �جلي�س ، كما ذكرت 

�شحيفة �لوطن �لقريبة من �ل�شلطات.
و�كدت �للجنة �ملكلفة ر�شميا �لعمل على حتقيق م�شاحلات د�خل �شوريا، 
�ىل  ��شارة  يف   ، يلزم  من  �و�شاع  ت�شوية  فر�شة  تاأمني  على  �شتعمل  �نها 

�لفارين من �جلي�س، و تاأمني رو�تب وحو�فز مادية ومعنوية لهم .
تعليقا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �ل�شوري  �جلي�س  يف  ر�شمي  م�شدر  ويقول 
على �لدعوة يف �جلي�س، هناك تعوي�س د�ئم ، موؤكد� �ن قوة �جلي�س تزد�د 

كما ونوعا . وفقد �جلي�س �ل�شوري يف �وىل فرت�ت �لنز�ع �ل�شيطرة على 
بع�س  ي�شتعيد  ع��ام  �ك��رث من  ب��د�أ منذ  لكنه  �ل��ب��الد،  و��شعة من  مناطق 
هذه �ملناطق يف م�شار بطيء يهدف �وال �ىل حماية �لعا�شمة عرب �حكام 
�ل�شيطرة على �ريافها وخ�شو�شا من جهة �ل�شرق حيث يخو�س معارك 

يومية مع م�شلحني.
وكان �جلي�س �ل�شوري يقوم بالق�شف و�لغار�ت �جلوية فقط، لكنه �شرعان 
ما بد�أ يخو�س معارك باال�شلحة �خلفيفة على م�شافة قريبة على طريقة 
حرب �لع�شابات يف �ل�شو�رع م�شتند� �ىل خرب�ت حلفاء متمر�شني يف هذ� 

�لنوع من �لقتال، على ر��شهم حزب �هلل �للبناين.
يف  و�لدولية  �ال�شرت�تيجية  �لدر��شات  مركز  عن  �شادرة  در��شة  وتقول 
خياري  �م��ام  �ل�شورية  �ل��ق��و�ت  و�شع  �شوريا  يف  �النتفا�شة  �ن  و��شنطن 

�لتاقلم �و �ملوت .

•• �شنعاء-وكاالت:

جنوبي  ح�شرموت  حمافظة  يف  �جلنوبي  �حل��ر�ك  د�شن 
للمطالبة  م��ف��ت��وح،  �ع��ت�����ش��ام  �ل��ي��م��ن خم��ي��م��ات  ���ش��رق��ي 
با�شتقالل �جلنوب، على غر�ر �العت�شامات �لتي �شهدتها 
مدينة عدن. وهدد �ملعت�شمون باتخاذ خطو�ت ت�شعيدية 
�ملدين  للع�شيان  �ل���دع���وة  تفعيل  ع��ن  ت��ت��ح��دث  �أخ�����رى، 
�ل�����ش��ام��ل، و�ل���ب���دء ب���اإغ���الق �مل��ن��اف��ذ �ل��ربي��ة �ل��ت��ي تف�شل 
�ل�شمال �ليمني، متهيد�ً الإعالن �ال�شتقالل  �جلنوب عن 
�لتام. و�أقام نا�شطون يف �ملجل�س �لتن�شيقي لقوى �لتحرير 
و�ال�شتقالل مبحافظة ح�شرموت، �أول خيمة لالعت�شام 
���ش��اح��ة �ح��ت��ج��اج م��رك��زي��ة يف م��دي��ن��ة �ملكال.  �مل��ف��ت��وح يف 
�ملحافظة  �أبناء  لكافة  دع��و�ت  باملجل�س  �لنا�شطون  ووج��ه 
ل��الل��ت��ح��اق ب��االع��ت�����ش��ام وت���ق���دمي ك���اف���ة �ل���دع���م �ل����الزم 

•• كييف-رويرتز:

ق��ال��ت منظمة ه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س ووت�����س �مل��د�ف��ع��ة عن 
حقوق �الن�شان �م�س �ن �الدلة �لتي جمعتها ت�شري �ىل 
عنقودية  قنابل  �الأوكر�نية  �حلكومة  قو�ت  ��شتخد�م 
يف �شرق �لبالد و�ن �النف�شاليني �ملو�لني لرو�شيا رمبا 
��شتخدمو� �أي�شا نف�س �ل�شالح ونفى متحدثون با�شم 
�إد�رة �لعمليات �لع�شكرية �الأوكر�نية تلك �التهامات. 
ومل يت�شن �لو�شول �ىل �النف�شاليني للتعليق وحتظر 
مبوجب  �لعنقودية  �لقنابل  ��شتخد�م  �ل��دول  معظم 
�أوكر�نيا  لكن   2010 عام  دوليا  قانونا  �أ�شبح  �تفاق 

مل توقعه. 
وق��ال��ت ه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س ووت�����س يف ب��ي��ان �إن��ه��ا �جرت 
قتل  حيث  �أوك��ر�ن��ي��ا  �شرق  يف  ��شبوعا  ��شتمر  حتقيقا 
�أك���رث م��ن 3700 �شخ�س يف �مل��ع��ارك �ل��ت��ي ب���د�أت يف 
�لنطاق  و����ش��ع  ��شتخد�ما  وثقت  و�ن��ه��ا  ني�شان  �ب��ري��ل 
حتديد  ت�شتطع  مل  �نها  وذك��رت  �لعنقودية.  للقنابل 
�لهجمات  م��ن  كبري  ع��دد  يف  قاطع  ب�شكل  �مل�شوؤولية 
�الوكر�نية  ق��و�ت �حلكومة  �ن  �ىل  ت�شري  �الأدل��ة  لكن 

الإجناحه، و�لبدء بتنفيذ خطو�ت ت�شعيدية �شلمية تدعو� 
و��شل  نف�شه،  �ل�شياق  ويف  �ليمني.  �جل��ن��وب  ال�شتقالل 
يف  �ل�شلمي  �عت�شامهم  �ليمن  يف  �جلنوبيني  م��ن  �آالف 
�أكتوبر)كانون   14 منذ  �لعرو�س مبحافظة عدن  �شاحة 
�أول( �جلاري، يف ظل تو�شع رقعة �العت�شامات يف �ل�شاحة 
ت�شهد  �أن  �ملتوقع  ومن  لها.  �ملحيطة  �ل�شو�رع  بلغت  حتى 
�العت�شامات خطو�ت ت�شعيدية �أخرى، تطالب با�شتقالل 
�ليمن �جلنوبي، كما قال �ملعت�شمون يف �شاحة �لعرو�س، 
�أن �الأيام �لقليلة �ملقبلة، �شت�شهد ت�شعيد ثوري  موؤكدين 
. و�شهدت  وب��ق��ي��ة حم��اف��ظ��ات �جل���ن���وب  ���ش��ل��م��ي يف ع���دن 
�لعديد  �ن�شمام  مك�شر،  خ��ور  مبديرية  �لعرو�س  �شاحة 
تنفيذ  من  عزز  مما  �ملحافظة،  يف  �لعمالية  �لنقابات  من 
�لع�شيان �ملدين يف كافة مر�فق �لعمل و�الإنتاج �حلكومية 

و�خلا�شة خالل �الأيام �ملقبلة .

م�شوؤولة عن عدد من �لهجمات بالذخرية �لعنقودية 
�ل�شهر �جلاري يف دونيت�شك معقل �النف�شاليني. وقال 
�ملتحدث با�شم �جلي�س �الأوك��ر�ين �ن��دري لي�شينكو ال 
�إال  �إذ ال ميكن ��شتخد�مها  ن�شتخدم ذخرية عنقودية 
من �جلو وطائر�تنا مل حتلق منذ �العالن عن وقف 
�طالق �لنار يف �خلام�س من فرب�ير.  وقالت هيومن 
ر�يت�س ووت�س رغم �ن هذ� لي�س قاطعا �ال �ن �لظروف 
تكون  رمب��ا  للحكومة  �مل��ع��ادي��ة  �ل��ق��و�ت  �ن  �ىل  ت�شري 
�ىل  عنقودية.   ذخ��رية  ��شتخد�م  عن  �أي�شا  م�شوؤولة 
�أوكر�نيا  �ل�شعبية �حلاكم يف  ذلك، قال حزب �جلبهة 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����س  م��ع  �ن��ت��خ��اب��ي��ا متحالفا  م��ر���ش��ح��ا  �ن 
كان  بينما  �لنار  عليه  و�أط��ل��ق  بقنبلة  لهجوم  تعر�س 
يغادر منزله �لليلة قبل �ملا�شية و�نه جنا من حماولة 
�الغتيال النه كان يرتدي �شرتة و�قية من �لر�شا�س. 
و�أ�شاف �مل�شوؤولون �ن فولودميري بوري�شينكو �ملنتمي 
يف  يعالج  يات�شينيوك  �ر�شيني  �ل���وزر�ء  رئي�س  حل��زب 
�مل�شت�شفى على �ثر �لهجوم وهو �أول هجوم من نوعه 
�لت�شويت  قبل  �لربملانية  �النتخابية  �حلملة  خ��الل 

يوم �الأحد �ملقبل.

•• جاكرتا-رويرتز:

بع�س  تقييم  يعيد  �إن��ه  �م�س  وي���دودو  جوكو  �جلديد  �الإندوني�شي  �لرئي�س  ق��ال 
خيار�ته ل�شغل منا�شب وز�رية بعد �أن �أثارت وكالة ملكافحة �لك�شب غري �مل�شروع 
�لرئا�شية  �النتخابات  فاز يف  �لذي  وي��دودو  �ملر�شحني. ويرغب  �إز�ء بع�س  �لقلق 
�لتي  �لف�شاد  ف�شائح  تفادي  نزيهة  بت�شكيل حكومة  تعهد�ت  بعد  يوليو متوز  يف 
�لرئي�س  �ل�شابق. وكان ثالثة من وزر�ء  �الأخ��رية للرئي�س  �لوالية  لطخت فرتة 
�ل�شابق �شو�شيلو بامباجن يودويونو تورطو� يف ق�شايا ف�شاد. وقدم ويدودو �لذي 
�إىل هيئتني  33 وزير�  باأ�شماء مر�شحيه للحكومة وتت�شمن  �أدى �ليمني قائمة 
على  �لق�شاء  رئي�س جلنة  نائب  �لقرنني  ذو  وق��ال  �لقائمة.  تعلن  رقابيتني ومل 

�لف�شاد �إن �للجنة تعترب �أن بع�س �ملر�شحني يف قائمة ويدودو ميثلون م�شكلة �أو 
م�شكلة حمتملة . و�أجاب ويدودو رد� على �شوؤ�ل لل�شحفيني عندما �شئل ما �إذ� كان 

�شيعيد تقييم تر�شيحاته بعد ما �شرحت به �للجنة يبدو �أن �الأمر ي�شتلزم هذ�. 
�ملتوقع  م��ن  وك���ان  م�شكلة.  ميثلون  �ل��ذي��ن  �ملر�شحون  ه��م  م��ن  تو�شيح  ورف�����س 
من   18 �شتت�شمن  �حلكومة  �إن  وق��ال  �م�س  حكومته  ت�شكيل  وي���دودو  يعلن  �أن 
�لتكنوقر�ط و15 �شيا�شيا ومل يت�شح متى �شيعلن �لت�شكيل �لوز�ري. ومل يت�شن 
�إذ�  �لف�شاد ومل يت�شح ما  �حل�شول على تعليق من م�شوؤويل جلنة �لق�شاء على 
كان �ملركز �الإندوني�شي للمعامالت �ملالية وحتليلها وهو �لوكالة �لثانية ملكافحة 
�لك�شب غري �مل�شروع �لتي تفح�س �لرت�شيحات �أثارت نف�س �ل�شكوك. ومل يت�شن 

�حل�شول على تعليق من م�شوؤويل �ملركز.

�لرئي�س �لأندوني�سي يعيد تقييم خيار�ته �لوز�رية 

�تفاق مبادئ ين�س على �أن �حلو�ر 
ه���و �ل��و���ش��ي��ل��ة �ل���وح���ي���دة الإع�����ادة 
رئي�س  و�أق���ر  للجنوب  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 
ونائبه  �شلفا كري  �ل�شود�ن  جنوب 
�ل�شابق رياك م�شار مب�شوؤوليتهما 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�شعبية  �أط���ر�ف �حل��رك��ة  وق��ع��ت 
�مل���ت���ن���ازع���ة يف ج���ن���وب �ل�������ش���ود�ن، 
على  �لتنز�نية  �أرو���ش��ا  مدينة  يف 

��شهر  �لع�شرة  ح��رب  يف  �مل�شرتكة 
من  �الآالف  ب��ح��ي��اة  �أودت  �ل���ت���ي 
مو�طنيهما، بح�شب �تفاق وقع يف 

�أرو�شا يف �شمال �شرق تنز�نيا.
و�أعلن �مل�شوؤوالن �للذ�ن ��شتقبلهما 
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العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/109  ا�ستئناف تظلم جتاري    
 �ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده/ خ��ال��د ع��ب��د�هلل ���ش��امل �ل��ع��دي��دي  جم��ه��ول   حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �الحتاد �لوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( 
وميثله: �حمد عي�شى حممد عي�شى  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
لها  بتاريخ 2014/6/18. وحددت  بالدعوى رقم 2014/25 تظلم جتاري 
جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/11/5 �ل�شاعة 17.30 م�شاء بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/146  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�مل�شتاأنف �شده/ خالد حبيب عو�س �لنوبي جمهول حمل �القامة  �ىل   
وميثله:  عامة  م�شاهمة  �شركة  �لوطني  �الحت��اد  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
�حمد عي�شى حممد عي�شى  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
لها جل�شه  وح���ددت  ب��ت��اري��خ2014/7/24.  رق��م 2014/144 تظلم جت��اري 
رقم  بالقاعة  م�شاء   17.30 �ل�شاعة   2014/11/5 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/579  جتاري كلي                

�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد علي مو�شى ح�شني  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك ر��س �خليمة �لوطني- �س م ع وميثله: ماجد 
حممد �ل�شيخ �حمد بن �ل�شيخ ح�شن �خلزرجي نعلنكم بان �ملحكمة 
قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2014/10/16 يف �لدعوى �ملذكورة 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
 9.30 �ل�شاعة   2014/11/3 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة  وقد حت��ددت 

�شباحا بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/492 عقاري كلي                           
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �شعيد  جمعة  دروي�س  �شيف  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي /�شامل خمي�س  �شبت �ل�شويدي وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع    
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري ح�شابي متخ�ش�س مع 
و�لر�شوم  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�شاريف 
2014/11/5 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/805  مدين جزئي                           
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد حممد مهدي عبد�حلي  جمهول حمل �القامة مبا 
�آل نا�شر       �ن �ملدعي /عماد رم�شان �حمد وميثله: عبد�هلل يو�شف �حمد �نوهي 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2.700(
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/11/3 
�ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1517  جتاري كلي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- �لنو �ل�شرق �الو�شط �س م ح    جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�شعيد حمد �جلالف  �لكتبي وميثله: ماجد  �شيف  �حمد  دروي�س  /ر��شد  �ملدعي 
�ل�شويهي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ 
وقدره )886339.48 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 
12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2014/10/30 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/628   عقاري كلي                                  

بان  ��شماعيل   جم��ه��ول  حم��ل �الق��ام��ة نعلنكم  �ح��م��د  ب��ن  �ح��م��د  �ىل �ملحكوم عليه /1 -����ش��د 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/14 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة 
�مالك للتمويل ) �س م ع( بف�شخ �تفاقية �لتمويل ) خطاب �لعر�س �مل�شروط �ملوؤرخ 2008/4/14 
و�ملقرتن بقبول �ملدعى عليه( �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعى عليه و�شطب عبارة ) تخ�شع ملكية 
وملحقاته  بالتملك  �ملنتهي  �الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  �ملنتهية  �الج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار 
�ملودع له �لد�ئرة( �لو�ردة يف �شهادة ملكية عقار �لتد�عي �ملوؤرخة 2010/3/10 �ل�شادرة من د�ئرة 
�الر��شي و�المالك بدبى و�لز�م �ملدعى عليه بت�شليم �لعقار مو�شوع �التفاقية ورد حيازته �ىل 
�ملدعية و�لزمته بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  . حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/402   مدين كلي                                  
�ىل �ملحكوم عليه /1 -��شرتون �لدولية للتجارة �س م ح  جمهول حمل �القامة 
�ملنعقدة بتاريخ 2014/9/15 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة جيميني لوج�شتيك �شوليو�شنز �س ذ م م  بالز�م 
�ج���ر�ء يف  �ت��خ��اذ  وب��ع��دم  �ل��دع��وى  م��و���ش��وع  �لب�شاعة  با�شتالم  عليها  �مل��دع��ى 
باقي طلبات �لدعوى لعدم �شد�د ر�شم �لطلبات �ملعدلة و�لزمت �ملدعى عليها 
قابال  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  �مل�شاريف 
�العالن  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/1070 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لتوقيع  �لت�شديق على  �الم���ار�ت  وطلب  ب�شري حممد علي ح�شني �جلن�شية: 
البناء  ملقاوالت  جيت  )�سلفر  �لتجاري  �ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف 
�مللف )49633(  رقم  و�لتخطيط عجمان حتت  �لبلدية  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من   )
�بر�هيم  �شلمان طالب   : �ىل  بعجمان.  و�ل�شناعة  �لتجارة  لدى غرفة  �مل�شجل 
�لعدل �شوف يقوم  �لكاتب  �ن  علي �جلن�شية: �الم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع 

بالت�شديق على �ملحرر بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/913 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ح�شن �شعيد زيد علي علو�ن �جلن�شية: �المار�ت �شميح خري ��شماعيل �جلن�شية: 
�شر�كة  �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد  �لت�شديق على  فل�شطني وطلب 
 ) .م.م  العامة-ذ  للتجارة  اخلريات  )�سركة  �لتجاري  �ال�شم  يف  وت�شفية 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط عجمان حتت رقم �مللف )5075( �مل�شجل 
لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان. ليكن معلوما للجميع �ن  �لكاتب �لعدل 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوعني من  �نق�شاء  بعد  �ملحرر  بالت�شديق على  يقوم  �شوف 

�العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/1075 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/�شريف 
حممد �شوتايل �حمد �جلن�شية: كينيا وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن 
:تنازل  يف �ال�شم �لتجاري )حممد وعوي�س للتجارة العامة/ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط عجمان حتت رقم �مللف )17856( �مل�شجل لدى غرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة بعجمان �ىل : عوي�س �حمد �بوبكر  �جلن�شية: �ل�شومال حممد يو�شف عبدي 
�جلن�شية: �ل�شومال  مبو�فقة: حممد علي ح�شن �حمد �ملرزوقي �جلن�شية: �المار�ت 
.مبو�فقة: حممد علي ح�شن �حمد �ملرزوقي �جلن�شية: �المار�ت  ليكن معلوما للجميع 
تاريخ  ��شبوعني من  �نق�شاء  �ملحرر بعد  بالت�شديق على  �لعدل �شوف يقوم  �لكاتب  �ن 

ن�شر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1294/     

�لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  �ل��ع��ر�ق  �شلمان  نعمه  زي��د  �ل�شيد:  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�ل�شيار�ت  لتجارة  �ل�شحر�ء  مها  �لرخ�شة/  يف   %49 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
�ل�شافعي  خليل  �حمد  جمال  لل�شيد/  وذل��ك   6187773 جت��اري  ترخي�س  م  م  ذ  �مل�شتعملة 
�الردن �جلن�شية و�ل�شيد: مرو�ن �شليمان حممد �لعنيب�شي �الردن �جلن�شية.  وعمال بن�س 
�ملادة )14( فقره 5 من �حكام �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل.
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور باالعالن التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
  مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنميةالقت�سادية-  ال�سارقةد 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
   اعادة اعالن مدعى عليها بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/3493 مدنى   جزئي    
�ىل �ملدعى عليه/جنمة �لفاخر لتجارة �لفحم ولو�زم  �ملدخنني حيث �ن �ملدعية: �شركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  �س   ( �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت 
�لفا  وع�شرون  �ربعة  درهم(   24.462.75( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  �عاله،  �ملذكورة 
من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  فل�شا  و�شبعون  وخم�شة  درهما  و�شتون  و�ثنان  و�ربعمائة 
تاريخ قيد هذه �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د باال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة ) �لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام 
�ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/11/9 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
�لوقت  �ر�شال وكيل عنك يف  �و عدم  بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور  لديك من 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك . حرر يف : 2014/10/21م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

     اعالن مدعى عليها بالن�سر
يف الدعوى رقم 2014/3504 جتاري جزئي    

لالت�شاالت  �المار�ت  �شركة  �ملدعية:  �ن  حيث  �لفنار  عليها/مفرو�شات  �ملدعى  �ىل 
�ملتكاملة ) �س م ع( �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله، تطالبك 
وثمانية  در�هم  وت�شعة  و�شبعمائة  �الف  ت�شعة  درهم(   9.709.68( وقدره  مببلغ  فيها 
�لتام،  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  فل�شا  و�شتون 
�مام  يقت�شى ح�شورك  وعليه  �ملحاماة.  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  للر�شوم  باال�شافة 
يوم  و�لن�شف من  �لثامنة  �ل�شاعة  �لثانية( يف متام  �جلزئية  �لد�ئرة   ( �ملحكمة  هذه 
حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   2014/10/26
تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك . حرر يف : 2014/10/3م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

     مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر      
يف الدعوى رقم 2014/1634 كلي جتاري ال�سارقة      

�ىل �ملدعى عليه/ماجد حميد عبيد �مبطوى �ل علي حيث �ن �ملدعي: م�شرف 
�بوظبي �ال�شالمي  قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله، 
�لر�شوم  �ىل  باال�شافة  وكذلك  درهم(   1.213.846.02( مببلغ  فيها  ويعلمكم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. لذلك  يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة 
يف قاعة رقم )139(   يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/10/28 
بيانات ويف حال تخلفك  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  وذلك لالجابة على 
عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك . 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

     مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر      
يف الدعوى رقم 2013/4042 كلي جتاري ال�سارقة      

�ىل �ملدعى عليه/�بر�هيم عبد�هلل حممد م�شعود بن م�شعود  حيث �ن �ملدعي: 
م�شرف �بوظبي �ال�شالمي قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة 
و�لذي   2014/5/28 بتاريخ  �لتمهيدي  �حلكم  ب�شدور  فيها  ويعلمكم  �عاله، 
�ملحكمة يف  �مام هذه  يقت�شى ح�شورك  لذلك   بندب خبري م�شريف   يق�شى 
 2014/11/24 يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف   )139( رقم  قاعة 
بيانات ويف حال تخلفك  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  وذلك لالجابة على 
عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك . 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2014/1526 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �ل�شلطاين لتجارة �ملفرو�شات ) �س ذم م( 2- �شيد نياز �حمد �شاه 
خو�جا �شاه خو�جا علي �شاه- ب�شفته كفيل �شخ�شي و�شامن ملديونية �شركة �ل�شلطاين 
لتجارة �ملفرو�شات �س  ذم م 3- علري�شا جعفر بريوى- - ب�شفته كفيل �شخ�شي و�شامن 
�الير�ين  �ل�شجاد  لتجارة  ب��ريوى   -4 م  ذم  �س  �ملفرو�شات  لتجارة  �ل�شلطاين  ملديونية 
لتجارة  ملديونية�ل�شلطاين  و�شامنه  كفيله  ب�شفتها  م-  م  ذ  ���س  �ل��ق��دمي��ة  و�ل��ت��ح��ف 
�بوظبي  بنك  �لتنفيذ/  �ن طالب  �الق��ام��ة. مب��ا  م جمهويل حم��ل  م  ذ  ���س  �ملفرو�شات 
�لتجاري  وميثله: حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )718.991.07( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ   2014/10/22     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  925/ 2014 -عمايل - م ع  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : تاك�شي �لعربية للمو��شالت ذ  م م �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف 
عليه: �شمال د�ر خان خان ماو�ر �جلن�شية: باك�شتان   مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء 
�حلكم يف �ملبلغ كامال 25120 درهم ما عد� تذكرة �شفر+ جو�ز �شفر  �ملطلوب 
�عالنه/  �شمال د�ر خان خان ماو�ر �جلن�شية: باك�شتان    �لعنو�ن: بالن�شر مبا 
�ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2014/1343 عم جز- م 
ع- ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/10/26 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 10.00 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 
و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.علما بان مثولك 

�مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  11237 بتاريخ   2014/10/22     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1680 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

 مدعي/ حريز بخيت �شليم �ملنهايل �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة رويال 
بلو للنقليات �لعامة ل�شاحبها عمر �شعيد خلفان �شامل �لها�شمي �جلن�شية: �المار�ت    
رويال  موؤ�ش�شة  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   184307 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
بلو للنقليات �لعامة ل�شاحبها عمر �شعيد خلفان �شامل �لها�شمي �جلن�شية: �المار�ت 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/11/11 �ملو�فق  �لثالثاء 
�لكائنة  �بوظبي �البتد�ئية-  ب� حمكمة  �لد�ئرة �خلام�شة  �مام  �ل�شاعة 9.30 �شباحاً 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 
بثالثة �يام على �القل علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف 

ك�شف �جلل�شات. . �شدر بتاريخ  2014/10/20  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11237 بتاريخ   2014/10/22     
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   458 /2014 جت كل- م ر-ب-ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ موؤ�ش�شة �القحو�ن للمقاوالت و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �المار�ت   مدعي 
�المار�ت  مو�شوع  م �جلن�شية:  م  ذ  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  �البعاد  ثنائي  عليه: 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 106334 درهم + 5000 درهم تعوي�س  �ملطلوب �عالنه/  
ثنائي �البعاد للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ م م �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر  
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2014/11/04 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- �لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل علما بان مثولك �مام �لقا�شي 

�ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات. . �شدر بتاريخ  2014/10/20  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11237 بتاريخ   2014/10/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/3236 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ 1- �شركة �لعوده �جلديدة للمقاوالت �لعامة  �لعامة    �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2014/9/29 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�شالح / بنك ر��س �خليمة �لوطني بالتايل: حكمت �ملحكمة ح�شوريا بالن�شبة للمدعى و�ملدعى 
�شبيل  �ملدعى عليهما على  بالز�م  بالن�شبة للمدعى عليها �الوىل:  �لثاين ومبثابة ح�شوري  عليه 
�لت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 411.412.97 مع و�لفائدة بو�قع 12% �شنويا حت�شب 
على ر�شيد ��شل دين �لقر�س �لتجاري �لبالغ قدره 360.456.47 درهم وذلك �عتبار� من تاريخ 
وب�شحة  �لدين  ��شل  يجاوز  �ل�شد�د ومبا ال  2013/12/12 وحتى متام  �حلا�شل يف  �لدعوى  رفع 
وثبوت �حلجز �لتحفظي �ملتخذ يف �المر على عري�شة رقم 2013/5774 عر�ئ�س م�شتعجل �بوظبي 
يف حدود �ملبلغ �ملق�شي به �لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن بامل�شروفات و 200 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/10/1  

حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي                                                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثالثة          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

اعالن جمموعة اعالن بالن�سر      
                       �ىل �ملنفذ �شدها: دب��ي و�ي���ر  مب��ا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� 
�لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك اللز�مك ب�شد�د �ملبالغ �ملو�شحة به 
�الجر�ء�ت  �شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل 

�لتنفيذية بحكم يف حال عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
255 درهم
570 درهم
  408 درهم

4077.46 درهم
9321 درهم 
6603 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
 نادبي �شايانا

جاجنادهار بهوماى
�شندر �شيكر بيتال بيتال

2014/2918 تنفيذ عمايل
2014/2857 تنفيذ عمايل
2014/2917 تنفيذ عمايل

م
1
2
3

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ �شعيد �شامل �شيف علي �لقايدى �مار�تي �جلن�شية بطاقة 
�لعبايات  خلياطة  �ل�شم�س  �شروق  يف:  مالك  وب�شفته   )784198210306522( رق��م  هوية 
كلباء  فرع  �القت�شادية-  �لتنمية  د�ئ��رة  من  �ل�شادر   601370 رقم  مهنية  رخ�شة  و�ل�شل- 
خلياطة  �ل�شم�س  �شروق  ح�شتي  عن  تنازلت  باأنني  و�ل�شيل  �لعبايات  خياطة  و�لن�شاط 
�المار�ت  جن�شيته  �لكعبي  خلفان  عبيد  ر��شد  لل�شيد:عبيد  وذلك   %100 و�ل�شل  �لعبايات 
يف  �لت�شرف  يف  �حل��ري��ة  مطلق  ل��ه  وللمتنازل   )784198026082713( رق��م  هوية  بطاقة 
�ملالك يف ملكة.   وعمال بن�س  �لت�شرف فيها ت�شرف  �ليها �عاله وله حق  �مل�شار  ح�شته 
�ل��ع��دل.  فقد  �لكاتب  �لقانون �الحت��ادي رق��م )4( ل�شنة 2013 يف �شان  �مل��ادة )5/14( من 
�قت�شى ن�شر ه��ذ� �الع��الن للعلم وعلى كل من له حق �الع��رت����س على ه��ذ� �الج��ر�ء �ن 
يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال�شت�شتكمل  

�الجر�ء�ت �لقانوينة.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     

اخطار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2137   

 �ملخطرة/  موؤ�ش�شة �لبفتة �لعقارية ) موؤ�ش�شة فردية( ملالكها: عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 
باركيتو  عبد�هلل  �شركة حمزه   -1 �ليهما:  �ملخطر  �لزرعوين  عبد�هلل  من�شور  �ملحامي:  بوكالة 
عبد�هلل لتجارة �ملالب�س �جلاهزة 2- حمزه عبد�هلل باركيتو عبد�هلل ) هندي - �جلن�شية( جمهول 
حمل �القامة- �ملو�شوع يعلم �ملخطر �ليهما �نهما ي�شغالن �لعقار بالرقم 105 ببناية عيال نا�شر 
�ىل   2014/1/1 م��ن  للمدة  �ملخطرة  م��ع  م��ربم  �ي��ج��ار  عقد  مبوجب  نا�شر-  عيال  مبنطقة   2
2014/12/31 نظري بدل �يجار �شنوى قدره )28.000( درهم ) فقط ثمانية وع�شرونالف درهم( 
يف �ل�شنة وتعذر �لتو��شل معهن، وملا كان �ملخطر �ليهما مل يلتزما ب�شد�د �لقيمة �اليجارية دون 

م�شوغ قانوين �و عذر، �خالال بااللتز�م، و��شر�ر� باملخطرة وخرقا حلكم �لقانون.
لذلك: �خالء �ملاجور وت�شليمه للمخطرة خاليا من �ل�شو�غل و�شد�د �ملتاأخر من بدالت �اليجار 
هذ�  ت�شلم  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خ��الل  �الخ��رى  و�خل��دم��ات  و�ملياه  �لكهرباء  وفو�تري 

�الخطار، و�ال �شوف ن�شطر التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ كافة حقوق �ملخطرة.
  الكاتب العدل
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�أبوظبي  ح��ق��ق م��ه��رج��ان �الحت����اد ل��ل��ط��ري�ن ه��ارل��ي��ك��ي��ن��ز 
�ال�شبوع،  ه��ذ�  نهاية  يف  ك��ب��ري�ً  جن��اح��اً  �لنا�شئني  لرجبي 
حيث �جتمع 236 فريقاً من دولة �الإمار�ت ودول جمل�س 
�لريا�شية  ز�ي��د  �لعربية يف مدينة  �خلليج  ل��دول  �لتعاون 
لرجبي  م��ه��رج��ان  �أول  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  خل��و���س 

�لنا�شئني هذ� �ملو�شم. 
و�أعرب �لنجم والعب �جلناح يف فريق بريتي�س �أند �آير�س 
�لذي  بال�شغف  و�إعجابه  ده�شته  عن  موين  يوغو   ، ليونز 
���ش��ه��ده م���ن �ل��الع��ب��ني ع��ل��ى �أر������س �مل��ل��ع��ب جت���اه ريا�شة 
دولة  �إىل  �أع���ود جم���دد�ً  �أن  ي�شرين  ق���ال:  �ل��رج��ب��ي، حيث 
 HSBC ك�شفري  �مل��رة  ه��ذه  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت 

للرجبي. لقد ��شتمتعت بوقتي كثري�ً هنا، فقد كان م�شتوى 
�للعب يف �لبطولة ر�ئعاً حقاً، وبخا�شة يف ظل هذ� �لطق�س 
�حلار، لكن هوؤالء �ل�شغار �أبدو� حما�شة بالغة وقدمو� كل 
ما لديهم على �أر�س �مللعب يف بطولة ��شتثنائية وممتعة .

 كما �شنحت يل �لفر�شة �أي�شاً للقاء مع فريق �لعني وولفز، 
�ملمتع  من  وك��ان  �الإمار�تيني،  من  بالكامل  �ملكون  �لفريق 
حقاً روؤية �أولئك �لالعبني �ل�شباب �لذين بد�أو� �للعب منذ 
�شنو�ت و�أ�شبح ع�شق �لرجبي يجري يف عروقهم �ليوم. ال 
�الإمار�ت  �أن ريا�شة �لرجبي حتقق من��و�ً يف دول��ة  �شك يف 
�لعربية �ملتحدة، و�أنا �أتوق لروؤية ما �شتوؤول �إليه يف غ�شون 

�ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة .

لريا�شة  �مل��دى  وط��وي��ل  �لر�شمي  �ل��ر�ع��ي   HSBC يعد 
�لرجبي على جميع �مل�شتويات، مبا يف ذلك كونه �ل�شريك 
�الإم��ار�ت��ي، وهو  �لرجبي  �لرئي�شي لربنامج طريق العب 
�ل�شباب.  لتنمية  للرجبي  �الإم���ار�ت  �حت��اد  �أطلقه  برنامج 
ويدعم HSBC عمل �حتاد �الإمار�ت للرجبي من خالل 
�ل��ت��م��وي��ل، وت��وف��ري �أط��ق��م �ل��ل��ع��ب و�ل��ت��دري��ب، و�لتدريب 
�الحرت�يف من خالل �شفر�ء �لرجبي �لعامليني وو�شع �أول 
 .2012 دليل تدريبي باللغة �لعربية على �الإط��الق عام 
حتى �الآن، متار�س �أكرث من 20 مدر�شة و2900 مو�طن 
�أنحاء  ب��ان��ت��ظ��ام ع��رب خمتلف  �ل��رج��ب��ي  ري��ا���ش��ة  �إم���ار�ت���ي 

�الإمار�ت.
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�لنجم �لإجنليزي يوغو موين يعرب عن �إعجابه مب�ستوى �للعب يف مهرجان رجبي �لنا�سئني يف �أبوظبي

 – مو�شى  عمر   – اأن�شيون   ••
معتز بكر :

ت�شوير – جابر عابدين :

�الإمار�ت  �لقايد  حممد  بطلنا  �أه��دى 
ذهبية 100 مرت �لفئة على �لكر��شي 
يف  �الأول  باملركز  ف��وزه  بعد  �ملتحركة، 
�لبار�ملبية  �ال���ش��ي��وي��ة  �الل���ع���اب  دورة 
�لكلمة  ل���ت���ك���ون   ،2014 �أن�������ش���ي���ون 
�مل�شموعة لالإمار�ت حينما حلق �لقايد 
قدره  بزمن  و�لذهب  �الأوىل  باملرتبة 
99-15 تاركا �ملركز �لثاين للكويتي 
للقطري  و�ل���ث���ال���ث  �مل���ط���ريي  �ح���م���د 
ل����ريف����رف علم  �ل���ك���ب���ي�������ش���ي،  حم���م���د 
�الإمار�ت عالياً خفاقاً يف �شماء �أن�شيون، 
�إمار�تي  بطل  ع��ن  �لبطولة  وك�شفت 
�جتيازه  بعد  �ل�شباق،  ه��ذ�  يف  ج��دي��د 
هذ� �الختبار �ال�شيوي بدرجة �متياز 
�الآ���ش��ي��وي وم�شجال  �ل��رق��م  حم��ط��م��اً 
تكر�ر  يف  وينجح  جديد  �شخ�شي  رقم 
م�شهد فوزه بالذهب وم�شيفا �جناز� 
جديد� يف �شجله �حلافل باالجناز�ت، 
حيث �شبق له و�ن ح�شل على �لعديد 
�أب��رزه��ا ح�شوله على  �مل��ي��د�ل��ي��ات  م��ن 
ب��ط��ول��ة �لعامل  ذه��ب��ي��ت��ني وف�����ش��ي��ة يف 
الأل��ع��اب �ل��ق��وي- ن��ي��وزي��ل��ن��د� 2011 
�لعامل  بطولة  يف  وب��رون��زي��ة  وذهبية 
و�لبرت-  �حلركية  ل��الإع��اق��ة  لل�شباب 
ذهبيات   4 و   2007 �أفريقيا  جنوب 
لالإعاقة  �لعاملية  �الأل��ع��اب  يف  وف�شية 
 2011 -�الإم����ار�ت  و�ل��ب��رت  �حلركية 
و3 ذهبيات يف بطولة جمل�س �لتعاون 
و3   2003 -�الإم����������ار�ت  �خل��ل��ي��ج��ي 
�لتعاون  جمل�س  ب��ط��ول��ة  يف  ذه��ب��ي��ات 
2006وف�شية  -�الإم���ار�ت  �خلليجي 
�أوملبية  �ل�شبه  �الألعاب  دورة  وبرونزية 
وبرونزية  وف�����ش��ي��ة   2012 ل���ن���دن 
�شعادة  وت���وؤج  بفرن�شا.  �ل��ع��امل  بطولة 
رئي�س  �لهاملي  فا�شل  حممد  حممد 
�حتاد �المار�ت لريا�شة �ملعاقني ع�شو 
�لبطل  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  �للجنة 
�لذهبية  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  �ل��ق��اي��د  حم��م��د 
�ل���ت���ت���وؤي���ج ورف�����ع �لعلم  ع��ل��ى م��ن�����ش��ة 
لدولة  �ل��وط��ن��ي  �ل�����ش��الم  ع����زف  ومت 
�الم��ار�ت، و�رتفعت غلة �الم��ار�ت من 
�مليد�ليات حتى �الن يف �ملناف�شات �ىل 

�الأندية  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  ووج����ه  ق��اط��ب��ة 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل  تعاونها  على 
مع �حت��اد �الم��ار�ت لريا�شة �ملعاقني 
بتح�شري�ت  �خلا�س  �لتن�شيق  ب�شاأن 
حتدي  خو�س  قبل  �ملعاقني  �أبطالنا 

�ن�شيون .

من  بـــاملـــزيـــد  نــعــد   : املـــظـــلـــوم 
االإجنازات

�أو�شح �حمد �شامل �ملظلوم رئي�س جلنة 
�ملنتخبات �لبار�ملبية، �أنه يتوقع �ملزيد 
�ن�شيون  ��شياد  يف  �الر�دة  فر�شان  من 
لريا�شة �ملعاقني، وقال توقعت ذهبية 
و�توقع  �ل�100  ���ش��ب��اق  يف  �ل��ق��اي��د 
�ملزيد من فر�شان �الر�دة وزي��ادة غلة 
�المار�ت من �مليد�ليات يف هذ� �ملحفل 
�لوقت  يف  م�شري�  �ل��ك��ب��ري،  �ال���ش��ي��وي 
ذ�ت��ه �ىل �ن ه��ذه �الجن���از�ت حتققت 
و�لدعم  �اله��ت��م��ام  ل��ل��رع��اي��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
�لكبري من قيادتنا �لر�شيدة ل�شريحة 
�ملعاقني، وتابع نهدي هذه �الجناز�ت 
باملزيد،  ونعدهم  �لر�شيدة  لقيادتنا 
علم  ورفعنا  �ملن�شود  هدفنا  وحققنا 
�ل��دول��ة يف ���ش��اري��ة �الب��ط��ال يف ��شياد 
�ل�شالم  ل��ع��زف  و����ش��ت��م��ع��ن��ا  �ن�����ش��ي��ون 
�ل���وط���ن���ي ل���دول���ة �الم��������ار�ت ب��ع��د �ن 
ح�شد �بطالنا حتى �الن 12 ميد�لية 
منها ذهبية و7 ف�شيات و4 برونزيات 
بقية  يف  �ل����ذه����ب  حل�����ش��د  ون��ت��ط��ل��ع 
�لوطني  �ل�����ش��الم  وع����زف  �مل��ن��اف�����ش��ات 

مر�ت ومر�ت.

مناف�سات اليوم 
تتو�شل �ليوم مناف�شات دورة �اللعاب 
�ال�شيوية �لبار�ملبية يف �ن�شيون لليوم 
�شعاد  �ل��ق��وي تلعب  �ل��ع��اب  �ل��ر�ب��ع يف 
�لفئة  �جللة  دف��ع  نهائي  يف  �حلمادي 
دفع  نهائي  �لزعابي يف  ،وثريا   F34
جمعة  و�شعيد   ،  F34 �لفئة  �جل��ل��ة 
 F36 يف ن��ه��ائ��ي دف����ع �جل��ل��ة �ل��ف��ئ��ة
،وحممد �لكعبي يف نهائي دفع �جللة 
يف  �مل��ط��رو���ش��ي  ،وم���رمي   F36 �لفئة 
 F46 ن��ه��ائ��ي رم����ي �ل��ق��ر���س �ل��ف��ئ��ة
ن��ه��ائ��ي �شباق  �ل��ظ��اه��ري يف  ،ور�����ش���د 
،و�شامل   T54 �ل��ف��ئ��ة  م���رت   800
مرت   800 �شباق  نهائي  يف  �ل�شحي 
�لفئة T54 ،وحممد �لقايد يف نهائي 
،ويف   T34 �لفئة  م��رت   200 �شباق 
�لنقبي  ع��ب��د�هلل  يلعب  �ل��ق��وة  رف��ع��ات 
وعبد�هلل  ك��ل��ج،   88 وزن  ن��ه��ائ��ي  يف 
ويف  كلج،   88 وزن  نهائي  يف  م�شموم 
�لرماية يلعب �لدهماين عبيد يف دور 
50 مرت ريفل، وعبد�هلل  جمموعات 
جمموعات  دور  يف  �ل��ع��ري��اين  ���ش��ي��ف 
�شلطان  وع���ب���د�هلل  ري���ف���ل،  م���رت   50
ريفل،  م��رت   50 جم��م��وع��ات  دور  يف 
وعبد�هلل �الحبابي يف دور جمموعات 

رفل وقوف 10 مرت. 

ف�شيات  و7  )ذه��ب��ي��ة  م��ي��د�ل��ي��ة   12
�م�س  ح�شلت  �ن  بعد  برونزيات(  و4 
�الول �الثنني كل من عائ�شة �خلالدي 
على ف�شية رمي �لقر�س �لفئة -34

مل�شافة 44-9 ، وح�شلت ثريا   F33
�لقر�س  رم��ي  برونزية  على  �لزعابي 
31-13، و�أم�س  مل�شافة   34F �لفئة 
عبد�لعزيز  م��ن  ك��ل  ح�شل  �ل��ث��الث��اء 
�ل�شكيلي، على ف�شية دفع �جللة �لفئة 
F33 ، وح�شلت عائ�شة �خلالدي على 
F33 وهى  �لفئة  �لرمح  ف�شية رمي 
يف  �خلالدي  لعائ�شة  �لثالثة  �مليد�لية 
وبرونزية(،  )ف�شيتني  �لبطولة  هذه 
برونزية  على  مالليح  ح�شن  وح�شل 
وح�شلت   ،  F33 �ل��ف��ئ��ة  �جل��ل��ة  دف���ع 
�ل�شلوجان  ف�شية  على  �لكتبي  ن��ورة 
�لفئة F32 فيما حلت �شارة �لقبي�شي 
نظر�  تتوؤج  ومل  �للعبة  نف�س  يف  ثالثا 
�ل���ل���ع���ب���ة، وح�������ش���ل حممد  ل���الئ���ح���ة 
�حلب�شي على برونزية �ملبارزة بال�شيف 
)�شالح �ل�شابر( وهى �ملرة �الويل �لتى 
ي�شارك فيها العب �مار�تي يف م�شابقة 
 8 ��شتعد�ده من  ب��د�ء  �ن  بعد  �ملبارزة 
����ش��ه��ر ف��ق��ط ق��ب��ل م��و�ج��ه��ة العبني 

متمر�شني لعدة �شنو�ت
لقيادتنا  الذهبية  يهدي  القايد 

الر�سيدة 
�شاحب  �إىل  �الإجن�����از  �ل��ق��اي��د  �أه����دى 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 

�أث���ن���ى حم��م��د حم��م��د فا�شل  ج��ان��ب��ه 
�لهاملي، رئي�س �الحتاد على �الإجناز 
�ل��ع��امل��ي �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ح��ق��ق��ه بطلنا 
�لذهب  على  بح�شوله  �لقايد  حممد 
وع����زف �ل�����ش��الم �ل��وط��ن��ي ل��ل��دول��ة يف 
عاليا،  علمنا  رف���رف  بعدما  �ن�شيون 
يف  �الإر�دة  ف���ر����ش���ان  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��اً 
�لو�شول �إىل من�شات �لتتويج يف كافة 
�مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة. ق���ال �ل��ه��ام��ل��ي �إن 
�هتمام  �الإر�دة ثمرة  �جناز�ت فر�شان 
�ل�شريحة  ب��ه��ذه  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�لنجاح  ع��و�م��ل  ك��ل  وت��وف��ري  �لفاعلة 
�أن  �إىل  �ل��ه��ام��ل��ي  و�أ�����ش����ار  و�ل���ت���ف���وق. 
�لقايد وزمالئه فر�شان �الر�دة كانو� 
قدر �مل�شوؤولية على عاتقهم موؤكد�ً �أن 
م�شابقة  بذهبية  �لقايد  حممد  ف��وز 
حافز  �أك�������رب  ����ش���ي���ك���ون  م�����رت   100
مل�����ش��اع��ف��ة �جلهد  ل��ب��ق��ي��ة �ل��الع��ب��ني 
�لتتوؤيج.  من�شات  �إىل  �لو�شول  بغية 
لريا�شة  �الم��ار�ت  رئي�س �حتاد  وقال 
�لبار�ملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  �مل��ع��اق��ني 
�إن م��ث��ل ه����ذه �الجن������از�ت  �ل���دول���ي���ة 
على  �الإيجابي  م��ردوده��ا  لها  �شيكون 
�ملختلفة  �لوطنية  �ملنتخبات  م�شرية 
قفاز  �رت������دو�  �أب��ط��ال��ن��ا  �أن  وخ��ا���ش��ة 
�لتحدي للم�شاركات �خلارجية �ملقبلة، 
�الوملبية  �شبه  �الأل��ع��اب  دورة  �أب��رزه��ا 
�لرب�زيلية  بالعا�شمة  �شتقام  �ل��ت��ي 
2016، ح��ي��ث تعد  ري����ودي ج��ان��ريو 
�لتحدي  �الأومل���ب���ي���ة  �ل��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه 
�الأكرب الحتاد ريا�شة �ملعاقني لتاأهيل 
و�لالعبات  �لالعبني  م��ن  ع��دد  �أك��رب 
ل��ل��ظ��ه��ور يف ري����ودي ج��ان��ريو . وقال 
عطاًء  ق��دم  �لقايد  �إن  �لبعثة  رئي�س 
متفوقاً  �لطق�س  ب��رودة  رغ��م  متميز�ً 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ن��اف�����ش��ه رغ���م �المطار 
بالعزمية  �ن���ه  �ال  �ل�����ش��ب��اق  و���ش��ع��وب��ة 
ليمنحنا  �ل�����ش��ع��اب  ق��ه��ر  و�ال�����ش����ر�ر 
�لذهب فهنئا لالمار�ت بهذ� �لبطل، 
�لالعبني  ببقية  �لهاملي  ����ش��اد  كما 
من  ح���ق���ق���وه  وم�����ا  �الر�دة  ف���ر����ش���ان 

ريا�شة  �جن�����از�ت  �شجل  �إىل  ي�����ش��اف 
حافز�ً  وي��ع��ت��رب  ب���ال���دول���ة،  �مل��ع��اق��ني 
كبري�ً لالعبينا لدفع ريا�شة �ملعاقني 
ل��الأم��ام . وث��م��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س �حتاد 
�ل��ذي تقوم به  �ل��دور �لكبري  �ملعاقني 
�لبعثة �الد�رية بقيادة رئي�س �الحتاد 
حم��م��د حم��م��د ف��ا���ش��ل �ل��ه��ام��ل��ي يف 
تهيئة �ملناخ �ملالئم للمنتخب، ما كان 
م�شاركته  خالل  �الإيجابي  �مل��ردود  له 
يف ��شياد �ن�شيون .و�أ�شاف �أن �ملرحلة 
من  كبري  ق��در  على  ت�شتحوذ  �ملقبلة 
�أجل  من  �مل�شوؤولية  وتقدير  �الأهمية 
�ملعاقني  ل��ك��ل  �مل��ث��ال��ي��ة  �لبيئة  تهيئة 
من  �ملر�شوم  �لنهج  �إط���ار  يف  بالدولة 
�إىل  نتطلع  حيث  �ل��ر���ش��ي��دة،  قيادتنا 
�أن يوؤدي جمل�س �إد�رة �الحتاد ر�شالته 
ن�شبو  م��ا  لتحقيق  وج���ه  �أك��م��ل  ع��ل��ى 
�إليه جميعاً .و�ختتم بن خادم حديثه 
بقوله: نحمد �هلل على ما حققناه من 
�إجن��از يف �ملحفل �ال�شيوي ورف��ع علم 

�الإمار�ت عالياً خفاقاً .

تتوؤيج  االجنـــازات   : الع�سيمي 
لكل اجلهود

نائب  �لع�شيمي  عبد�هلل  ماجد  وج��ه 
لريا�شة  �الم����������ار�ت  �حت������اد  رئ���ي�������س 
�للجنة  رئ���ي�������س  ون�����ائ�����ب  �مل����ع����اق����ني 
�ال�شيوية �لبار�ملبية �ل�شكر �إىل قيادتنا 
د�فع  �أكرب  �لتي ظلت متثل  �لر�شيدة 
للمعاقني من �أجل ك�شر حاجز �لعزلة 
�إىل  بالو�شول  �الإعاقة  على  و�لتغلب 
�الجناز�ت  وح�شد  �لتتويج  من�شات 
�لدولة  لريا�شيي  مفخرة  تعد  �لتي 
�ل��ق��اي��د بذهبية  ف����وز حم��م��د  وق�����ال 
�حتاد  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ج��دي��د  �جن����از 
�الم��ار�ت لريا�شة �ملعاقني ظل يعمل 
من  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  ط���و�ل  باجتهاد 
�أج���ل حتقيق �إجن���از ج��دي��د، حيث مل 
على  وكانو�  �لتوقعات  �أبطالنا  يخيب 
 . عاتقهم  على  �مللقاة  �مل�شوؤولية  ق��در 
�إىل  و�أ���ش��ار مدير وفدنا يف �الأومل��ب��ي��اد 

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي، 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  �هلل،  رع����اه 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
حكام  �الأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  و�أع���������ش����اء 
�الإم��������ار�ت و�أول����ي����اء �ل���ع���ه���ود و�حت����اد 
�مل���ع���اق���ني و�ل�����ش��ع��ب �الإم�����ار�ت�����ي وكل 
من  وجميع  �ملعاقني  ريا�شة  متابعي 
ح��ت��ى حت��ق��ق هذ�  ج��ان��ب��ه  �إىل  وق����ف 
�الإجناز . و�أكد �لبطل �لذهبي �أنه كان 
يلعب من �جل �حل�شول على �مليد�لية 
ب��ه��ا يف بطولة  ف����از  �ل��ذه��ب��ي��ة م��ث��ل��م��ا 
�لعامل للكر��شي �ملتحركة بنيوزيالند� 
متمنياً �أن يحالفه �لتوفيق يف �ل�شباق 
�ملقايي�س  بكل  �ل��ذي ال يعرتف  �ملقبل 
بالتكهنات �مل�شبقة من منطلق تو�جد 
��شيا ورغبة �لوجوه  �أبطال  نخبة من 
لتحقيق  ذ�ت���ه���ا  �إث���ب���ات  يف  �جل���دي���دة 
ز�يد  �إنعيال  وق��ال  �ملطلوب،  طموحها 
رفع  وهمهم  �لوطن  على  يبخلو�  لن 
علم �الإم��ار�ت عالياً خفاقاً يف �ملحافل 
�خلارجية كافة، م�شري� �إىل �أن ذهبية 
ي�شعى  ح��ي��ث  �ل���غ���ي���ث،  �أول  �ن�����ش��ي��ون 
ملو��شلة م�شرية �لنجاحات وخا�شة �أن 
�شعار  رفعو�  �لوطني  منتخبنا  العبي 
�خلارجية  م�����ش��ارك��ات��ه��م  يف  �ل��ت��ح��دي 

�ملقبلة كافة. 

ال�سعاب  قهر  القايد   : الهاملي 
ليمنح االإمارات الذهب

�الإجناز  ه��ذ�  �الد�ري����ة  �لبعثة  �أه���دت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إىل  �ل��ك��ب��ري 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  و�إىل  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة، 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، 
وحكام �الإمار�ت و�ولياء �لعهود، ومن 

ميد�ليات حتى �الن 

من  للمزيد  نتطلع   : ــادم  خ ابــن 
النجاحات واالجنازات

�أك����د ط����ارق ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ����ادم نائب 
لريا�شة  �الم����������ار�ت  �حت������اد  رئ���ي�������س 
يف  �ل���ف�������ش���ل  �أن  ل���ق���ط���اع  �مل����ع����اق����ني 
ريا�شة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �الإجن���������از�ت 
�ملعاقني يف �أن�شيون حتى �ليوم �لثالث 
ميد�لية   12 بح�شد  �ملناف�شات  م��ن 
و4  ف�شيات  و7  للقايد  ذهبية  منها 
قيادتنا  دع���م  �إىل  ي��ع��ود  ب���رون���زي���ات، 
لفر�شان  �لد�ئمة  ورعايتها  �لر�شيدة 
�أن  م��ب��ي��ن��اً  ك��اف��ة،  �مل��ح��اف��ل  يف  �الإر�دة 
�مل���ع���اق���ني مت��ك��ن��و� م���ن حت��ق��ي��ق حلم 
�ن�شيون،  يف  �الن  ح��ت��ى  يف  �ل����دول����ة 
يعترب  �الجن������از  ه����ذ�  �أن  �إىل  الف���ت���اً 
ل�شاحب  �الإر�دة  ف��ر���ش��ان  م��ن  ه��دي��ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ول�شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ول�شاحب  �هلل،  رع���اه 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  ،�لفريق 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شمو 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
والأع�شاء  دب���ي،  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ول�����ش��ع��ب �الإم�����ار�ت 
وللرعاة وجلميع من وقف �إىل جانبنا 
ح�شول  ت��وق��ع��ن��ا  وق�����ال   . و����ش���ان���دن���ا 
�مليد�لية  على  �لقايد  حممد  �لبطل 
�لذهبية ومل يخيب ظننا فيه ونتوقع 
�لكثري من فر�شان �الر�دة م�شري� �ىل 
�ن �ملناف�شات ماز�لت م�شتمرة ونتمنى 
مبيناً  �مل��ي��د�ل��ي��ات،  م��ن  �مل��زي��د  ح�شد 
ذهبية  منهم  ميد�لية   12 ح�شد  �أن 
�إجناز  �ن�شيون  ��شياد  م��ن  �الن  حتى 

�لتي  ثانية   15-99 �ل�  �نتظرنا  �أننا 
�شجلها بطلنا حممد �لقايد يف �شباق 
لفرتة  �ل���ك���ر�����ش���ي  ع��ل��ى  م���رت   100
بانتز�ع  �جلميع  م�شاعي  تكللت  حتى 
�إن  .وق����ال  �ل�����ش��ب��اق  لذهبية  �ل��الع��ب 
�الإجن��������از�ت �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت ت��ع��د بكل 
�لتي  �جل��ه��ود  لكل  تتويجاً  �ملقايي�س 
ُبذلت خالل �لفرتة �ملا�شية على كافة 
�ملعاقني  بريا�شة  لالرتقاء  �ال�شعدة 
ودفع عجلتها �إىل �الأمام يف �أعقاب ما 
م�شتويات  من  �الإر�دة  فر�شان  قدمه 
�ملحافل  ك��ب��رية يف  ج��ي��دة وجن���اح���ات 
�أندية  �أن  وخا�شة  �ل�شابقة،  �لدولية 
ر�ف���د�ً  ظ��ل��ت مت��ث��ل  �ملختلفة  �ل��دول��ة 
من  وم��ن��ج��م��اً  �ل��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات 
ذهب يف �أعقاب تقدميهم لالأبطال يف 
كل �الألعاب �لذين كانت لهم كلمتهم 
علم  برفع  ت�شرفو�  حيث  �مل�شموعة، 
�ملحافل  يف  خ��ف��اق��اً  ع��ال��ي��اً  �الإم�������ار�ت 

�لعاملية .

املهريي : فر�سان االإرادة مفخرة 
لالإمارات

�لبعثة  رئي�س  �مل��ه��ريي  ذي��ب��ان  و�أ���ش��اد 
بطلنا  حققه  �ل��ذي  �لكبري  ب��االجن��از 
�لذهبي،. وقال: �إن �مليد�لية �لذهبية 
ك���ان ل��ه��ا ط��ع��م خ��ا���س ل���دى �لبعثة، 
�لكبري  �الجن���از  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�شينعك�س �إيجاباً على م�شرية �لالعب 
�مل�����ش��ارك��ات �خل��ارج��ي��ة �ملقبلة.  خ��الل 
�ن ما حتقق من  �ملهريي على  و�شدد 
�إجناز حتي �الن يف �أن�شيون مل ياأت من 
فر�غ، �إمنا كان نتاج جهد قد بذل على 
�ل�شعد كافة مبيناً �أن هذه �لنجاحات 
لالعبينا  ك��ب��ري�ً  معنوياً  ح��اف��ز�ً  تعد 
وقال   ، �ملقبلة  �خلارجية  للم�شاركات 
�إن �الإجناز �لذي حققه فر�شان �الر�دة 
ب���ق���ي���ادة وحم���م���د �ل���ق���اي���د وزم���الئ���ه 
�ملعاقني  ل���ري���ا����ش���ة  م���ف���خ���رة  ي��ع��ت��رب 
ه��ذه �الجن���از�ت �ىل  بالدولة. مهديا 
قيادتنا �لر�شيدة و�ىل �شعب �المار�ت 

البعثة االإدارية تهدي االإجناز لقيادتنا الر�سيدة وتعد باملزيد 

ذهبية �لقايد حتلق بالإمار�ت يف �سماء �أن�سيون و)12 ميد�لية حتى �لآن .. ذهبية و7 ف�سيات و4 برونزيات( ح�سيلة فر�سان �لإر�دة يف �لآ�سياد

العدد  11237 بتاريخ 2014/10/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2014/1437 تنفيذ جتاري
مديرها/  وميثلها  م(  ذم  �س   ( �ل�شرب  مياه  لتنقية  �ملدينة  �شركة  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
برو�ز كرمي �شديقي 2- برو�ز كرمي �شديقي- ب�شفته �شريك وكفيل �شخ�شي و�شامن 
ملديونية �شركة�ملدينة لتنقية مياه �ل�شرب ) �س ذم م( 3- �ل�شحر�ء �خل�شر�ء لال�شمدة ) 
�س ذ م م( وميثلها مديرها/ برو�ز كرمي �شديقي ب�شفتها كفيل و�شامن ملديونية �شركة 
�ملدينة لتنقية  مياه �ل�شرب. 4- ور�شة �لع�شية ل�شيانة �ل�شيار�ت- ب�شفتها كفيل و�شامن 
ملديونية  �شركة �ملدينة لتنقية مياه �ل�شرب ) �س ذم م( 5- ديزرت �شربجن لتحلية �ملياه- 
وميثلها مديرها  برو�ز كرمي  �شديقي - ب�شفتها كفيل و�شامن ملديونية �شركة �ملدينة 
لتنقية مياه �ل�شرب ) �س ذم م( 6- جاالك�شي لل�شناعات �لبال�شتيكية ) ذم م( وميثلها 
مديرها برو�ز كرمي �شديقي- ب�شفتها كفيل و�شامن ملديونية �شركة �ملدينة  لتنقية مياه 
�ل�شرب. جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة ماف �وريك�س للتمويل �س 
م خ وميثله: حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م  وق��دره )2296509(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله 
خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
جا�شون  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
�ندرو فيدلر  -   ��شرت�ليا 
�شفره   ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
      )6870315( رق���������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   055/7236555

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
ع�����ب�����د�جل�����ل�����ي�����ل ن�������ي�������ان -   
بنغالدي�س �جلن�شية - جو�ز 
�شفره  رقم )0176601(      
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/1244420

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ �شري حكمت  فقد  
باك�شتان   - زم�������ان  خ������ان 
�شفرها   ج���و�ز   - �جلن�شية 
      )5208882( رق���������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   056/2078210

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ كيت �نتونى 
كند�   ج���وم���ي�������س-  ك���ون���ه���ا 
�شفره   ج����و�ز   - �جلن�شية 
 )118025( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/6118140

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
�دري�س   ل��ي��ت حم��م��د  م��ي��اه 
�جلن�شية  ب��ن��غ��الدي�����س     -
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�ل�شاعة  مت���ام  يف  يعقد  �ل��ري��ا���ش��ي،  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س  ب��رع��اي��ة 
�خلام�شة م�شاء �ليوم �الأربعاء بالقاعة �لف�شية بنادي �أبوظبي 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  جل��ائ��زة  �ل��ت��ع��ري��ف��ي  �ل��ل��ق��اء  �ل��ري��ا���ش��ي 
ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل��م��ر�أة �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��دورت��ه��ا �ل��ث��ان��ي��ة 2014– 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ك��ادمي��ي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  2015،وذلك 
للريا�شة �لن�شائية وموؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية، و�لذي ي�شتهدف 

�جلهات �حلكومية و�الأندية �لريا�شية .
�لرميثي  �للو�ء حممد خلفان  �للقاء ح�شور معايل  و�شي�شهد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب 
للجائزة  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حتاد  رئي�س 
�أم��ل ع��ب��د�هلل �لقبي�شي مدير ع��ام جمل�س  �ل��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل 
�أبوظبي للتعليم ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي ع�شو 
�أمني  �ل��ع��و�ين  حمد  ع���ارف  و���ش��ع��ادة  للجائزة،  �لعليا  �للجنة 
جهة   35 ممثلي  جانب  �ىل  �لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�س  ع��ام 

وموؤ�ش�شة حكومية وريا�شية. 
مكانة  لدعم  كبرية  �أهمية  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  وي��ويل 
�لريا�شية يف  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة  جائزة �شمو 
قطاع ريا�شة �الإمار�ت، تثمينا ملا قدمته �شمو �ل�شيخة فاطمة 

بنت مبارك �م �المار�ت رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�س 
�العلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �الع��ل��ى 
لالأمومة و�لطفولة ، للمر�أة �المار�تية ب�شفة عامة ولريا�شة 
�مل�����ر�أة ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س، و�ن��ط��الق��ا م��ن دوره �لوطني 

و�هتمامه �لكبري لدعم �ملبادر�ت �لر�ئدة و�الأفكار �خلالقة يف 
�حلركة �لريا�شية .

ويتز�من �للقاء مع �حلملة �لرتويجية �لتي ت�شهدها �جلائزة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  ي��ه��دف جتمع  كما  �ل��ث��ان��ي��ة،  دورت��ه��ا  يف 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  مظلة  حت��ت  �لريا�شية  و�الأن��دي��ة 
�لتعريف بدور جائزة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة 
�لريا�شية و�أهد�فها �ل�شامية، ومر�حل �لرتويج �لتي متر بها، 
مر�حل  على  و�لريا�شية  �حلكومية  �جلهات  ممثلي  و�إط���الع 
 ، و�لتحكيم  �لتقييم  و�آلية  ومعايريها  وفئاتها  �جلائزة  عمل 
قبل  �جل��ائ��زة  بفئات  و�لرت�شيح  بقوة  للم�شاركة  وت�شجيعهم 
ون�شاطات  ب��ر�م��ج  ي��و�ك��ب  مب��ا   ،2014 دي�شمرب  �شهر  نهاية 
جلنة �ل��رتوي��ج ل��ل��ج��ائ��زة، ب��االإ���ش��اف��ة �ىل ذل��ك ي��ع��زز �لتجمع 
�لريا�شي �ملهم تكوين قاعدة بيانات ت�شم �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية 
�لريا�شية،  و�الأح��د�ث  للفعاليات  �ملنظمة  و�جلهات �حلكومية 
مما ي�شاعد �للجنة �مل�شرفة على �جلائزة من حتقيق �لتو��شل 
�كرب  ب�شكل  للتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  وتعزيز  �جل��ه��ات،  خمتلف  م��ع 
�ملقبلة، و�الإجابة عن كافة �ال�شتف�شار�ت  مع بر�جمها للفرتة 

�ملعنية باجلائزة . 

�جلديدة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط�����ار  يف 
برئا�شة  لل�شطرجن  �الإم���ار�ت  الحت��اد 
ب����ن مر�شد  ���ش��ع��ي��د حم���م���د  ����ش���ع���ادة 
�لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  وكيل  �ملقبايل 
ل���������ش����وؤون �مل���ج���ت���م���ع رئ���ي�������س �حت�����اد 
على  وحر�شا   ، لل�شطرجن  �الإم����ار�ت 
�الد�رة  يف  ج������ذري  ت��غ��ي��ري  �إح��������د�ث 
�ل��ف��ن��ي��ة ل��ي��و�ك��ب �ل��ف��ك��ر �الح�����رت�يف 
�مل��م��ن��ه��ج م���ن خ���الل خ����رب�ء عامليني 
ي��ع��م��ل��ون ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �الجن�������از�ت 
ع��ل��ى ك��اف��ة �ال���ش��ع��دة وت��ط��وي��ر كافة 
ع��ن��ا���ش��ر وك�����و�در �ل��ل��ع��ب��ة مب��ا يحقق 
�ال�شرت�تيجية �لهادفة لتحقيق نقلة 
نوعية يف �شطرجن �الإمار�ت كما ونوعا 
وتو�شيع قاعدة ممار�شي �للعبة ون�شر 
�للعبة على نطاق و��شع بني خمتلف 
�أولوية  �إع��ط��اء  م��ع  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح 
و�شقلها  �لنا�شئة  ب��امل��و�ه��ب  خ��ا���ش��ة 
عليه  ي�����ش��رف  ل��ربن��ام��ج علمي  وف��ق��ا 
�الحت��اد وبعد تعاقد �الحت��اد موؤخر� 
�لدويل  �الأ���ش��ت��اذ  �لعاملي  �خلبري  م��ع 
�إيف�شرت�تيو�س  �ل���ي���ون���اين  �ل��ك��ب��ري 
�ملدير  م�شئولية  ل��ي��ت��ويل  ج��ري��ف��ا���س 
لل�شطرجن  �الإم�����ار�ت  �ل��ف��ن��ي الحت���اد 
و�الإ�شر�ف على كافة �الأمور �لفنية. 

�آر�ء  �إىل  �ال���ش��ت��م��اع  باأهمية  و�إمي��ان��ا 
�ل�شطرجنية  �الأن���دي���ة  وم��ق��رتح��ات 
�جتماع  عقد  فقد   ، �للعبة  لتطوير 
ع�شف ذهني بني �الحتاد و�الأندية يف 
�أبوظبي على هام�س  يا�س يف  جزيرة 
�شاحب  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات 

لل�شطرجن  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
�ملدفع  عي�شى  جمال  بح�شور  وذل��ك 
و�ليوناين  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام  �الأم�����ني 
و�شعود  �ل���ف���ن���ي  �مل����دي����ر  ج���ري���ف���ا����س 
م��دي��ر �الحت����اد وم�شئويل  �مل���رزوق���ي 
�الأع�شاء  �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة  �الأن�����دي�����ة 
�إىل  �ال����ش���ت���م���اع  ب����االحت����اد ح��ي��ث مت 
�الأن���دي���ة ح���ول معوقات  م��الح��ظ��ات 
كما  للتطوير،  ومقرتحاتهم  �لعمل 
ط���رح �مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي ل��الحت��اد روؤيته 
ل��ت��ط��وي��ر ���ش��ط��رجن �الإم��������ار�ت حيث 
�شيتم �لرتكيز يف �لربنامج �لتدريبي 
يف  �ل�شطرجن  وه��ي  قطاعات   5 على 
�ملد�ر�س و�ملنتخبات �لوطنية ) رجال 
10 العبني – فتيات 10 العبات – 

مع  و�لتن�شيق   ) الع��ب   20 نا�شئني 
�لتدريب  بر�مج  بخ�شو�س  �الأن��دي��ة 

لالعبني. 
�أن كل �ملدربني يف  �لتاأكيد على   ومت 
�شيح�شلون على  �لقطاعات �خلم�شة 
�شهاد�ت تدريب معتمدة من �الحتاد 
�لدويل. وكذلك �شوف يح�شل معلمو 
�مل��ب��ت��دئ��ني يف م�����ش��روع �ل�����ش��ط��رجن يف 
�شهاد�ت تدريب خا�شة  �ملد�ر�س على 
من �الحتاد �لدويل . و�شيقوم �ملدير 
�ل�شهاد�ت  �لفني لالحتاد مبنح هذه 
ملنح  م��وؤه��ل  دول��ي��ا  حما�شر�  ب�شفته 
دور�ت  خ��الل  م��ن  �لتدريب  �شهاد�ت 
�ملدير  و�شيقوم   ) �شمنار   ( تدريبية 
�ملحا�شر�ت  ب��اإل��ق��اء  ل��الحت��اد  �ل��ف��ن��ي 

ل�شقل  �لتدريبية  �ل����دور�ت  ه��ذه  يف 
وتطوير وتاأهيل �ملدربني

و�شيتم تطبيق �ملادة تدريبية �ملقدمة 
من �ملدير �لفني �لتي �شيتم توفريها 
على هيئة كتب تدريب يقوم �الحتاد 
�ملدربني  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  بطباعتها 
و�الأن����دي����ة وم�������ش���روع �ل�����ش��ط��رجن يف 

�ملد�ر�س .
و�شيتم كذلك تنظيم م�شابقات خا�شة 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��الع��ب��ني وم��ت��اب��ع��ة مدى 
على  و�لنتائج  �لفني  �مل�شتوى  تقدم 

�شوء �خلطة �لتدريبية �جلديدة .
ومت �الت���ف���اق خ���الل �الج��ت��م��اع على 
�أهمية تعديل وتنقيح �للو�ئح �لفنية 
لتو�كب �لروؤية �جلديدة مع �شرورة 

 2015 ل��ع��ام  �لن�شاط  خطة  �إجن���از 
�إىل �الأن���دي���ة لكي  م��ب��ك��ر� و�إر���ش��ال��ه��ا 
�لد�خلية  خطته  بو�شع  ن��ادي  يقوم 

على �شوء �خلطة �لعامة لالحتاد 
م�شروع  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �الت���ف���اق  ومت 
كم�شروع  �مل�����د�ر������س  يف  �ل�������ش���ط���رجن 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي ل�����ش��ط��رجن �الإم�������ار�ت 
ب���ح���ي���ث ت���ت�������ش���اف���ر ج����ه����ود �الحت������اد 
�مل�����ش��روع وتفعيله  و�الأن���دي���ة الإجن���اح 
ل��ي��ح��ق��ق �الأه�������د�ف �مل���رج���وة م��ن��ه يف 
�إحد�ث طفرة ونقلة نوعية يف ريا�شة 
قاعدة  وتو�شيع  بالدولة  �ل�شطرجن 
للعبة بني طلبة وطالبات  �ملمار�شني 

�ملد�ر�س على م�شتوى �لدولة.
جلنة   13 بت�شكيل  �جل��م��ي��ع  ورح���ب 
�أب������رزه������ا جلنة  ب�����االحت�����اد  ف���رع���ي���ة 
و�للجنة  �مل�����د�ر������س  يف  �ل�������ش���ط���رجن 
�لفنية  و�للجنة  و�للو�ئح  �لقانونية 
�حلكام  وجل���ن���ة  �مل�����ش��اب��ق��ات  وجل���ن���ة 
�لت�شويق  وجل��ن��ة  �الأخ������الق  وجل��ن��ة 
وجلنة  �الجتماعية  �الأن�شطة  وجلنة 
�ملبا�شر  و�ل����ب����ث  �الإن�����رتن�����ت  م���وق���ع 
ل���ل���م���ب���اري���ات و�ل���ل���ج���ن���ة �الإع���الم���ي���ة 
وجلنة  �لن�شائي  �ل�����ش��ط��رجن  وجل��ن��ة 
باإر�شال  ن��ادي  و�شيقوم كل   . �ملدربني 
�الأيام  خ��الل  جلنة  ك��ل  يف  مر�شحيه 
�لقادمة بحيث يقوم �الحتاد باإعالن 
لبدء  مت��ه��ي��د  �ل��ل��ج��ان  ك��اف��ة  ت�شكيل 
مع  �ل�شهرية  و�الج��ت��م��اع��ات  �ل��ع��م��ل 
�إد�رة  جم��ل�����س  �إىل  �ل��ت��و���ش��ي��ات  رف���ع 

�الحتاد .

ب�شم  قيامه  ع��ن  لل�شباقات  �ل��ن��اب��وده  ف��ري��ق  �أع��ل��ن 
�شائقي  �أب��رز  �أح��د  �حلارثي،  �أحمد  �لعماين  �ل�شائق 
�ل�شائق �لنم�شاوي  �إىل  �حللبات يف �ملنطقة، لين�شم 
وذلك   2015-2014 مو�شم  يف  �شميد  كليمنز 
على  �لثالث  �للقب  لتحقيق  �لفريق  م�شاعي  �شمن 
بور�شه  كاأ�س  بطولة حتدي  �لفرق يف  لفئة  �لتو�يل 

جي تي3 �ل�شرق �الأو�شط. 
���ش��ال��ة عر�س  �ل��ي��وم يف  ع��ق��د  م��وؤمت��ر �شحفي  ويف 
بور�شه  مركز  �أعلن  ز�ي��د،  �ل�شيخ  �شارع  على  بور�شه 
بدبي، �لنابوده لل�شيار�ت ذ.م.م، وكيل عالمة بور�شه 
�جلديد  �لثنائي  عن  �ل�شمالية،  و�الإم����ار�ت  دب��ي  يف 

�ملوؤلف للفريق، كليمنز �شميد و�أحمد �حلارثي.
وكان فريق �لنابوده لل�شباقات قد حقق لقب �لفرق 
ك��اأ���س بور�شه  �ل��ت��و�يل يف حت��دي  �ل��ث��اين على  للعام 
جي تي3 �ل�شرق �الأو�شط �ملو�شم �ملا�شي، وذلك بعد 
تقدمه بفارق 65 نقطة عن �أقرب مناف�شيه، فريق 

�شقور �ل�شعودية. 
ومتكن �لفريق من رفع كاأ�س �لفرق بعد حتقيقهم 
12 جولة،  �أ�شل  ف��وز� �شريحا يف �شبع ج��والت من 
وم�شاركة �لقمة يف منا�شبة �أخرى ومركز �لو�شافة 

يف منا�شبتني �أخريني. 
وي��ع��ود �حل��ارث��ي، �ل��ذي يحل حم��ل ك��رمي �الأزهري 
كاأ�س  حت��دي  لبطولة  لل�شباقات،  �لنابوده  فريق  يف 
�ل�شاد�س  �مل��رك��ز  فيها  حقق  �ل��ت��ي  تي3  ج��ي  بور�شه 
م�شاركته  من  �لرغم  على   2012-2011 مو�شم 
�آن��ذ�ك. ومتكن �حلارثي من حتقيق فوزه  �ملحدودة 
�أقيمت  �لتي  �لبطولة يف �جلولة  �الأول و�لوحيد يف 

على �أر�س حلبة مر�شى يا�س باأبوظبي. 
�ل�شحفي، �شرح  �ملوؤمتر  �ألقاها يف  �لتي  �لكلمة  ويف 

للنابوده  �لتنفيذي  �لرئي�س  ر�ج����ر�م،  كيه  �ل�شيد 
�أحمد  ب�  بالرتحيب  �شعد�ء  نحن  قائال:  لل�شيار�ت، 
�حلارثي �شمن فريق �لنابوده لل�شباقات �إىل جانب 
من  �شيمكننا  �لثنائي  ه��ذ�  ب��اأن  نثق  �شميد.  كليمنز 
�حلفاظ على لقب �لفرق للعام �لثالث على �لتو�يل 
لتوجيه  �أي�شا  �لفر�شة  ه��ذه  �نتهز  �أن  �أود  وت��اب��ع: 
خ��ال�����س �ل��ت��م��اين وب��ال��غ �ل�����ش��ك��ر ل��ك��رمي �الأزه�����ري، 
�لذي خدم بحق فريق �لنابوده لل�شباقات منذ �لعام 
2005 ولعب دور� هاما يف تاأ�شي�س �لفريق وحتقيق 
�ملركز �الأول يف بطولة حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 

�ل�شرق �الأو�شط خالل �ملو�شمني �ملا�شيني .
نتطلع  �الآن  ق��ائ��ال:  كلمته  ر�ج���ر�م  �ل�شيد  و�ختتم 
قدما ملو�شم جديد ونتائج عظيمة. نخو�س �لتجربة 

�لقادمة بفخر وثقة عاليتني، ولنوؤكد مكانتنا كاأكرب 
وملو��شلة  �ل��ع��امل،  ب��ور���ش��ه يف  ف���ردي لعالمة  وك��ي��ل 
�ل��ع��الم��ة وريا�شة  ب���ني  �ل���ق���وي  ل��ل��ر�ب��ط  �ل���رتوي���ج 

�ل�شيار�ت، وتاريخها �حلافل يف �لريا�شة .
و�شيقود كل من �شميد و�حلارثي �شيارتني متماثلتني 
باملو��شفات من نوع كاأ�س بور�شه جي تي3- 2015 
�شباقات  ل�شل�شلة  �ل�شاد�س  �ملو�شم  يف  كليا  �جلديدة 
12 جولة  و�ملوؤلفة من  �لطر�ز  �الأحادية  �ل�شيار�ت 
حلبة  يف  �أواله���ا  ينطلق  �شباقات،  �شت  على  م��وزع��ة 

�لبحرين �لدولية يومي 14 و15 نوفمرب.
و�ملدير  �لفريق  ر�و، مدير  من جهته �شرح فيجاي 
�لعام للنابوده لل�شيار�ت ذ.م.م، وكيل عالمة بور�شه 
�ل�شمالية، قائال: جناحنا خالل  يف دبي و�الإم��ار�ت 

�ملزيد  لتحقيق  �شهيتنا  ف��ت��ح  �ل�شابقني  �مل��و���ش��م��ني 
�الأول  �ل��ه��دف  جعلنا  �أي�شا  لكنه  �الن��ت�����ش��ار�ت،  م��ن 
�ل�شعوبات  من  �الأم��ر  يخلى  لن  ل��ذ�  �لفرق،  لباقي 
و�شتكون �ملناف�شة قوية بال �شك . و�أ�شاف: �شيتوجب 
�أردن��ا �حلفاظ على  �ذ� ما  �أك��رب  �لعمل بجهد  علينا 
�ل�شد�رة، لكننا يف �لوقت نف�شه جنمع بني �ثنني من 
�أحمد �حلارثي  �أن  �ل�شائقني، وكلنا ثقة من  �أف�شل 
�شينخرط ب�شهولة مع �لفريق و�شي�شكل ثنائيا ر�ئعا 

مع كليمنز .
�ل�شحفي  للموؤمتر  �حل�����ش��ور  �شميد  ي�شتطع  ومل 
�ثناء  �الأح���د  ي��وم  ب�شيارته  حل���ادث  تعر�س  �أن  بعد 
بور�شه  كا�س  ل�شباق  �الأخ���رية  �جل��ول��ة  يف  م�شاركته 

كارير� �الأملاين على حلبة هوكينهامي.

لبطولة  �لنهائية  �جلولة  يف  �مل�شاركة  يتوقع  لكنه 
�لواليات  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �شوبركب  موبيل1  بور�شه 
�ملتحدة �الأ�شبوع �لقادم و�شيكون متو�جد� للم�شاركة 
يف مو�شم كاأ�س بور�شه جي تي3 مع فريق �لنابودة 

لل�شباقات يف �لبحرين.
�مل�شت�شفيات  �إح����دى  يف  �ل�����ش��ف��اء  ���ش��ري��ر  ع��ل��ى  وم���ن 
�الأملانية، �شرح �شميد قائال: ال يعتقد �الأطباء باأنني 
تعر�س لك�شر، لكن بطبيعة �حلال يودون �لتاأكد من 
�الأ���ش��ب��وع و�شاأكون  �أت��وق��ع �خل���روج قبل نهاية  ه��ذ�. 
قدما  و�أت��ط��ل��ع  �أم��ريك��ا،  �شباق  يف  للم�شاركة  ج��اه��ز 

للتعاون مع �حلارثي للمرة �الأوىل يف �لبحرين .
و��شاف قائال: �شيكون مو�شما �شعبا بال �شك، لكن 
كلب ثقة من قدرتنا على �لعمل معا و�حلفاظ على 

ويف  لل�شباقات  �ل��ن��اب��وده  فريق  ل�شالح  �ل��ف��رق  لقب 
�شميد  ك��ان   ،2013-2012 ملو�شم  �لفريق  حملة 
ق��د متكن م��ن �ل��ف��وز ب�شبع ج���والت م��ن ����ش��ل 12 
رفع  م��ن  لل�شباقات  �ل��ن��اب��ودة  فريق  ليتمكن  جولة 

كاأ�شي �لفرق و�ل�شائقني. 
�لفوز  م��ن  �أي�����ش��ا  �شميد  �مل��ا���ش��ي متكن  �مل��و���ش��م  ويف 
ب�شبع جوالت لي�شاهم يف فوز فريق دبي بلقب �لفرق 
مرة �أخرى، لكن هذه �لنتيجة مل توؤهله للفوز بلقب 
�ل�شائقني وخ�شر �ل�شد�رة بفارق نقطة و�حدة هذ� 
وكان �حلارثي قد ظهر الأول مرة يف �ل�شباقات عام 
2006 عندما �شارك يف �شل�شلة ثندر �أريبيا �ل�شرق 
�الو�شط لي�شبح �أول �شائق عماين يناف�س يف بطولة 
ل�شباقات �ل�شيار�ت �الأحادية �ملقعد وينهي �ملو�شم يف 
مهار�ته  �حل��ارث��ي  �شقل  وبعدها  �لو�شافة.   مركز 
�أكرث بامل�شاركة يف �شباقات �حللبات يف �ململكة �ملتحدة 
�الأعو�م  ب��ي يف  ك��اري��ر� ج��ي  بور�شه  ك��اأ���س  يف بطولة 
2010 و2011 و2012، و�لتي �أنهاها بالرتتيب 
يف �ملر�كز �لر�بع، �لثالث و�أخري� �الأول يف فئة برو-�أم 

1 قبل �أن يتوجه ل�شباقات �لتحمل �ملو�شم �ملا�شي. 
بان�شمامي لفريق  �شعيد ج��د�  �ن��ا  وق��ال �حل��ارث��ي: 
�لنابوده لل�شباقات وبح�شويل على فر�شة للمناف�شة 
كبطولة  �مل�شتوى  رفيعة  وبطولة  متميز  فريق  يف 
حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 و�أ�شاف: ناف�شت �شد 
كليمنز و�أعلم جيد� قدر�ته ومهار�ته وكلي ثقة من 
�الجن����از�ت.  وحتقيق  �شريعا  �لتاقلم  على  ق��درت��ن��ا 
بال�شباقات،  بالفوز  نرغب  �ل�شائقني،  كباقي  متاما 
و�الرتقاء  �لبع�س  بع�شنا  لدعم  هي  �الأول��وي��ة  لكن 
حتقيق  ه��و  �الأ�شا�شي  هدفنا  و�أن  خا�شة  بالفريق، 

لقب �لفرق للعام �لثالث على �لتو�يل
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�عتمدت �الأمانة �لعامة جلائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي 
يوم  �شتعقد  و�لتي  �لريا�شي  ل��الإب��د�ع  �لعا�شرة  �لدولية  دب��ي  ن��دوة  برنامج 
حتت  �شيتي  ف�شتيفال  دب��ي  �نرتكونتيننتال-  فندق  يف  �جل��اري  �كتوبر   28
�شعار �أفكار يف �الإبد�ع �لريا�شي بح�شور �شعادة مطر �لطاير رئي�س جمل�س 
�لريا�شة  يف  و�الأه��م  �الأك��رب  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  و�أع�شاء  �جلائزة  �أمناء 
برنامج  ويبد�أ  �لريا�شي.  �لعمل  يف  باالإبد�ع  تعنى  �لتي  نوعها  من  و�الوىل 
�أفكار  �الأوىل بعنو�ن  �لندوة بعر�س فيلم عن �جلائزة فيما تنطلق �جلل�شة 
�ندرو  �لربوفي�شور  �الب��د�ع  �شفري  ويقدمها  ذل��ك  بعد  �لريا�شي  �الب��د�ع  يف 
ويقدم  روح����اين.  نيولفار  د.  �ل��ت��دري��ب  خ��ب��رية  �جلل�شة  وت��ر�أ���س  هاري�شون 
م�شطفى �لعرفاوي ع�شو جمل�س �أمناء �جلائزة و�لرئي�س �ل�شريف لالحتاد 
�لدويل للدر�جات يف �جلل�شة �لثانية جتربة �د�رية متميزة وير�أ�س �جلل�شة 
�لثالثة عنو�ن  �لوهاب من جريدة �خلليج فيما حتمل �جلل�شة  م�شعد عبد 

�بد�عات ريا�شية ويتحدث فيها د. نادر �شلبي عميد كلية �لرتبية �لريا�شية 
�ملدير  ��شماعيل  ناجي  د.  �جلل�شة  وير�أ�س  �ل�شوي�س  قناة  جامعة  بالعري�س 
�لفني للجائزة. وي�شتعر�س �ل�شيخ �أحمد بن ح�شر �آل مكتوم �لبطل �الوملبي 
�لتي  و  للندوة  �ل��ر�ب��ع��ة  �جلل�شة  يف  �ملتميزة  �لريا�شية  جتربته  �الم��ار�ت��ي 
ير�أ�شها م�شعل �لقحطاين من قناة دبي �لريا�شية ثم يقوم �شعادة �ملهند�س 
مطر �لطاير رئي�س جمل�س �مناء �جلائزة ونائب رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 

بتكرمي �ملتحدثني وروؤ�شاء �جلل�شات يف نهاية �لندوة. 
�ملنظمة للندوة عن تطبيق مبادرة جديدة وغري م�شبوقة  �للجنة  و ك�شفت 
�لتو��شل �الجتماعي  م��ن خ��الل موقع  ب���اإد�رة ح��و�ر مفتوح  �ل��ن��دوة  خ��الل 
�ملن�شورة  بجامعتي  �لريا�شية  �لرتبية  كليات  منت�شبي  مع  بال�س  جوجل 
مب�شر و�لريموك باململكة �الردنية �لها�شمية وذلك يف �طار تنفيذ توجيهات 
و�لو�شائط  �حلديثة  �لتكنولوجيا  و�شائل  با�شتخد�م  �جلائزة  �أمناء  جمل�س 

يف  �مل�شاركة  و  �جلل�شات  من  لال�شتفادة  للر�غبني  �لفر�شة  الإتاحة  �لذكية 
�حلو�ر عن بعد. وحر�شت �جلائزة على توفري خدمة �لرتجمة بلغة �ال�شارة 
�ملعاقني  �أندية  �لندوة من منت�شبي  لل�شم و�لبكم �لذين يح�شرون جل�شات 
عر�س  �شيتم  كما   . �جلميع  ي��ر�ه  بحيث  خم�ش�س  مكان  لهم  �شيكون  حيث 
دبي  قناة  �شتبثها  �لتي  �ل�شورة  د�خ��ل  �ط��ار  �شمن  �ال���ش��ارة  بلغة  �لرتجمة 
�المانة  وحر�شت  �لتلفزيون.  �شا�شة  خالل  من  �لندوة  جلل�شات  �لريا�شية 
�لعامة على تقدمي عدد من �لتجارب �ملميزة ملبدعني ريا�شيني يف جماالت 
�لعمل  يف  �الإب����د�ع  مفهوم  تعزيز  بهدف  �ل��ن��دوة  خ��الل  م��ن  و�الد�رة  �للعب 
�لريا�شي با�شتعر��س جتارب هوؤالء �ملبدعني و�ال�شتفادة من خرب�تهم و�تاحة 
و�د�رة حو�ر  �ملبدعني  للتو��شل مع  �لريا�شي  �لقطاع  للعاملني يف  �لفر�شة 
مبا�شر معهم و�لوقوف على جتاربهم �ملميزة كما تاأتي �لندوة تتويجا جلهود 
ن��دو�ت وملتقيات يف عدد  تنظيم  �لعامة يف  و�الأمانة  �أمناء �جلائزة  جمل�س 

من �ملدن �لعربية على مد�ر �لعام بالتعاون مع موؤ�ش�شات ريا�شية و �أكادميية 
عربية وبح�شور �شخ�شيات مرموقة كمتحدثني يف خمتلف جماالت �الإبد�ع 
�لريا�شي. وكان من بني �ملتحدثني يف �لندوة خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية �لبطل 
�الأمريكي �الوملبي ديك فوزبري و�لبطل �ملغربي ه�شام �لكروج ونو�ل �ملتوكل 
�الحتاد  رئي�س  م�شطفى  ح�شن  ود.  �لدولية  �الأوملبية  �للجنة  رئي�س  نائب 
�لدويل لكرة �ليد. وقدمت �الأمانة �لعامة للجائزة �لدعوة ملنت�شبي �الأندية 
متت  كما  منها  و�ال�شتفادة  �لندوة  حل�شور  �لوطنية  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات 
خماطبة �لعديد من �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �الأكادميية يف �لدولة و يف �لدول 
�أجل فتح نافذة للتو��شل معها حول مفهوم �الإب��د�ع �لريا�شي  �لعربية من 
مع  �لعمل  على  �جلائزة  حلر�س  وذل��ك  �لندوة  يف  �شيطرح  مما  و�ال�شتفادة 
فئة �ل�شباب الإعد�دهم بال�شورة �لتي متكنهم من قيادة �لعمل �لريا�شي يف 

�لبالد م�شتقبال.

�أمانة جائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم للإبد�ع �لريا�سي تعتمد برنامج ندوة دبي �لدولية

مبقر  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  ب��اإ���ش��ت��اد  �ل��ي��وم  م�شاء  ت�شتاأنف 
ظبي  �أب��و  يف  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  �لريا�شي  �الحت��اد 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ك��اأ���س  بطولة 
�لفخري  �لرئي�س  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  ممثل �شاحب 
لالحتاد �لريا�شي للموؤ�ش�شات لكرة �لقدم مبو�جهتني 
م����ع �حلكومية  ي���ون���ك  ����ش���رك���ة  ف���ري���ق  ي��ل��ت��ق��ي  ح���ي���ث 
�ملو�جهة  �شتكون  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ،ويف  و�لدبلوما�شية 
�شاخنة بني فريقي �الحتاد �لريا�شي للجامعات و�شيف 
و�لتي  �ملن�شاآت  حماية  وجهاز  �ملوؤ�ش�شات  �شوبر  بطولة 
ت�شم �لعديد من �لالعبني �لبارزين ..وكانت مباريات 
�أم�س �الأول قد �شهدت فوز �إد�رة �لدفاع �ملدين علي فريق 

5-2 وقد �شجل للدفاع �ملدين جا�شم  �ملنطقة �لغربية 
�لظنحاين  ،و�ئ��ل حممد  �لكتبي  �شعيد  خالد  �حلمادي 
�ل�شرباين )هدفان( وللغربية �ملخ�شرم  و�أحمد حممد 
و�د�ره����ا  �شيمبزي  وري�����ش��ا���س  �حل��م��ادي  �شعيد  م��ع��ت��وق 
�أكادميية  ف��ري��ق  ف���از  �ل��ب��ط��ول��ة  ويف   . �هلل  �شيف  ز�ي���د 
 3-5 �ل�شحي  لل�شرف  �أبوظبي  فريق  علي  �شتوتغارت 
و�شجل لالأكادميية يا�شني بوخاري وعمر عبد �هلل عمر 
)هدفني( و�أحمد �شامل ولل�شرف �ل�شحي عنرت جعفر 
وفي�شل �شامل �لبادي )هدفان( و�د�رها وليد �ملرزوقي.. 
�ملبار�تني �حلكم �لدويل حممد �جلالف مدير  ور�قب 

�الحتاد �لفني .

و�شركة  و�دك���و  �لرئي�شية  �أدن���وك  �شركة  ف��رق  تاأهلت 
����ش��ن��اد ح��ام��ل ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ���ش��رك��ة ب����رتول �أبوظبي 
�لوطنية )�دنوك( وجمموعة �شركاتها للكرة �لطائرة 
ن�شاط  تنظمها جلنة  �لتي  �شنة   35 �شن  ف��وق  لفرق 
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �شركة  يف  �لكورني�س  ن��ادي 
)�أدنوك( مب�شاركة 8 فرق للدور �لثاين من �لبطولة 
مدر�شة  ب�شالة  �ليوم  م�شاء  مبارياتها  ت�شتاأنف  �لتي 
يف  �أبوظبي  يف  �لبطني  مبنطقة  �لنموذجية  �الحت��اد 
لتحديد  للبطولة  �لتمهيدي  �ل���دور  م��ب��اري��ات  ختام 
�ل��ف��ري��ق �ل��ر�ب��ع �ل�����ش��اع��د ع��ل��ى ���ش��وء م��ب��ار�ة �أدن���وك 
�لليلة  ت��ق��ام يف خ��ت��ام م��ب��اري��ات  �ل��ت��ي  للتوزيع وب���روج 
�الأقوى  �ملر�شح  �لتوزيع  �أن يكون فريق  يتوقع  ،حيث 
ل��ب��ل��وغ �مل���رب���ع �ل��ذه��ب��ي ،ف��ي��م��ا ت�����ش��ه��د �ل��ل��ي��ل��ة مبار�ة 
�أدنوك مع �شركة  تناف�شية قوية عندما تلتقي �شركة 
�أدكو لتحديد �ملركزين �الأول و�لثاين لفرق �ملجموعة 
تكرير  تلعب  ،فيما  ب��روج  �لتوزيع مع  ،وتلعب  �الأوىل 

مع جا�شكو بعد �ن ودعا �لدور �لثاين ،وتقابل �شركة 
��شناد �لتي �شمنت �ل�شد�رة و�لتاأهل مع فريق ز�دكو 

لال�شتعد�د للدور �لنهائي .
وكانت جولة �أم�س �الأول قد �شهدت فوز �شركة �أدنوك 
علي جا�شكو ب�شوطني نظيفني وبنف�س �لنتيجة فازت 
���ش��رك��ة �أدك����و ع��ل��ي ت��ك��ري��ر ،مم���ا ك��ف��ل ل�شركة �أدن���وك 
�لثانية  �ملجموعة  �ما   .. �لثاين  للدور  �لتاأهل  و�أدك��و 
ز�دك��و بنتيجة  �أدن��وك للتوزيع علي  ف��وز  فقد �شهدت 
2-�شفر، و��شناد علي بروج 2-�شفر و�شتحدد جولة 
�ل��ي��وم م��ب��اري��ات �ل����دور �ل��ث��اين �ل���ذي ي��ق��ام بطريقة 
�ملق�س للبطولة �لتي تختتم يوم �الأربعاء �ملقبل 29-

10، وقد �د�ر مباريات �جلولة �لدويل يحي �جلابري 
وحممد عمر ثانيا و�شجلها يو�شف غنامي و�أ�شرف على 
ع�شو  ف��ريوز  حممد  �ل�شالم  عبد  �لبطولة  مباريات 
�لفنية  �للجنة  ع�شو  �لكورني�س  ن��ادي  ن�شاط  جلنة 

للبطولة ور�قب �ملباريات �لكابنت جمال �جلمال.

بطولة كاأ�س �سلطان بن ز�يد للموؤ�س�سات

ختام مباريات �لدور �لتمهيدي لتحديد �لفريق �لر�بع 
�ل�ساعد يف بطولة �سركة �أدنوك لكرة �لطائرة 

برعاية جمل�س اأبوظبي الريا�سي 

�ليوم.. لقاء تعريفي جلائزة �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة �لريا�سية 

�سطرجن االإمارات يبداأ مرحلة الفكر االحرتايف املمنهج 

�جتماع ع�سف ذهني بني �لحتاد و�لأندية و�أفكار جديدة لتطوير �للعبة 

احلارثي ين�سم اإىل �سميد �سمن م�ساعي فريق دبي للفوز بلقب الفرق للعام الثالث على التوايل يف حتدي كاأ�س بور�سه جي تي 3 ال�سرق االأو�سط

فريق �لنابوده لل�سباقات يك�سف �لنقاب عن ��سمي �ل�سائقني �مل�ساركني يف كاأ�س بور�سه جي تي3
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للجودو  �ل���دويل  �الحت���اد  رئي�س  ف��اي��زر  م��اري��و���س  �لنم�شاوي  �أك���د 
�لريا�شية �لدولية قدرة �المار�ت علي  ورئي�س منظمة �الحتاد�ت 
�جناح بطولة ) �آيبيك ( �جلر�ند �شالم للجودو )�أبوظبي 2014 ( 
�لتي ت�شت�شيفها عا�شمة دولة �المار�ت مدينة �أبوظبي ب�شالة �رينا 
بنك �خلليج �الول مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبوظبي خالل �لفرتة 
�أكرث  نوفمرب مب�شاركة  �لثاين من  �حل��ايل وحتى  �أكتوبر  من30 
من 700 العب والعبه من �أكرث من 67 دولة من خمتلف دول 
�لعامل .. و�أ�شاف خالل �ت�شال هاتفي م�شاء �أم�س �الأول مع �شعادة 
حممد بن ثعلوب �لدرعي، رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو و�لكيك 
بوك�شينغ باأنه علي ثقة من قدرة �المار�ت على �إجناح كافة �الحد�ث 
�لريا�شية �لعاملية بف�شل �لرعاية �لكرمية و�الهتمام �ملبا�شر �لذي 
يجده قطاع �ل�شباب و�لريا�شية من قيادة وحكومة دولة �المار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، م�شري� باأنه ما ز�ل يتذكر بارتياح عميق ��شتقبال 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
يف  �أبوظبي  يف  �لبحر  بق�شر  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
ختام بطولة جائزة �أبوظبي �لكربى للجودو لعام 2013 ،و�لتاأكيد 
علي ترفيع بطولة جائزة �أبو ظبي ملرتبه بطوالت �جلر�ند �شالم 
�لعاملية و�لتي تعترب �لبطولة �لعاملية �لثانية �لتي ينظمها �الحتاد 
�لدويل للجودو بعد بطولة كاأ�س �لعامل للجودو، حيث تن�شم �أبو 
وريو دي  �ليابانية  �ملنظمة بجانب طوكيو  �لعو��شم  ظبي لكربى 
يوؤكد  مما  ومو�شكو  �أذربيجان  عا�شمة  وباكو  �لرب�زيلية،  جانريو 
�لتي  �ملتقدمة  للعو��شم  �أبوظبي  �الإم��ار�ت  دول��ة  عا�شمة  �ن�شمام 
ت�شت�شيف بطولة »جر�ند �شالم« �لعاملية، مب�شاركة �أبرز �لالعبني 

�لدويل  �الحت��اد  رئي�س  فايزر  ماريو�س  و�أ�شار  �مل�شنفني.  �لعامليني 
للجودو باأنه علي ثقة تامة من جناح بطولة �جلر�ند �شالم �لعاملية 
�ملقبلة �لتي تقام الأول مره يف �المار�ت و�لتي حتظى برعاية كرمية 
�آل نهيان م�شت�شار �الأم��ن �لوطني  �ل�شيخ ه��ز�ع بن ز�ي��د  من �شمو 
�أبوظبي ،و�لذي ميثل دعما  نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة 
جلهود �حتاد �الم��ار�ت للجودو و�للجنة �ملنظمة للبطولة �لعاملية 
برئا�شة �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي و�لكادر �لوطني �مل�شاعد 
�مل�شتوى  وبالتايل  �الإم���ار�ت  دول��ة  �للعبة يف  �شاهم يف تطور  �ل��ذي 
�ملتقدم �لذي و�شلت �إليه على �مل�شتويني �لعربي و�لعاملي مما دفع 
�لكربى  �أبوظبي  جائزة  بطولة  لرتفيع  للجودو  �ل��دويل  �الحت��اد 

للجودو لتكون يف م�شاف بطوالت »�جلر�ند �شالم« �لعاملية .
تلبية  موؤكد�  �شعادته  للجودو عن  �ل��دويل  �الحت��اد  رئي�س  و�ختتم 
�حت��اد �جل��ودو وتو�جده يف دول��ة �الإم���ار�ت و�الط��الع على �لتطور 
�لذي و�شلت �إليه ريا�شة �الإمار�ت ب�شكل عام وريا�شة �جلودو بوجه 
�لعاملية،  �لبطوالت  تنظيم  يف  �أو  �للعبة  ممار�شة  يف  ���ش��و�ء  خا�س 
�آخر قدرتها على تنظيم  �أثبتت عاماً بعد  �أن �الإم��ار�ت  �إىل  م�شري�ً 
يف  حدث  كما  حمرتفة،  بطريقة  �لريا�شية  و�لفعاليات  �الأح��د�ث 
�أبوظبي �لكربى �خلام�شة �ملا�شية بف�شل �الهتمام  بطولة جائزة 

و�لدعم �لذي يجده قطاع �ل�شباب و�لريا�شة من �مل�شوؤولني.
من جانب �آخر – قام �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي، رئي�س �حتاد 
�مل�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شينغ ير�فقه نا�شر �لتميمي �المني 
�لعام لالحتاد �أمني �شندوق �الحتاد �لدويل للجودو و�لدكتور عمر 
بن حلة �ل�شحي رئي�س جلنة �ال�شتثمار ع�شو جمل�س �إد�رة �الحتاد 

�لتي متت ال�شتقبال  و�لرتتيبات  �لبطولة  ب�شالة  تفقدية  بجولة 
كافه  توفري  بهدف  �مل�شاركة  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��وف��ود  ور�ح��ة 
دعم  �الحت���اد  رئي�س  ���ش��ع��ادة  ..وث��م��ن  للبطولة  �ل��ن��ج��اح  متطلبات 
و�مل�شاهمة يف �جناح  �لد�عمة  �لر�عية و�جلهات  �ل�شركات  و�هتمام 
مقدمتها  ويف   )2014 ظبي  )�أب��و  �شالم  للجر�ند  �آيبيك  بطولة 
�لرئي�شي  �لر�عي  �آيبيك  �لدولية  �لبرتولية  �ال�شتثمار�ت  �شركة 
وجمل�س �أبو ظبي �لريا�شي و�لقدرة �لقاب�شة ، مطار�ت �أبو ظبي 
،�شركة  �دنوك منازل، �شناعات  �لوطنية  �أبو ظبي  ،و�شركة برتول 

برميري موتورز و�جلهات �حلكومية �لر�شمية .

األف دوالر  150
�ألف   150 ر�شد �حتاد �مل�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شينغ مبلغ 
دوالر كجو�ئز نقدية بجانب �لهد�يا �لتذكارية و�ملعنوية للفائزين 
 ،  kg 60 �وز�ن  �لرجال  �الأو�ئ��ل يف خمتلف �الوز�ن وت�شمل فئة 
 KG وف��وق ،kg 100 ،kg 90 ،kg 81 ،kg73 ،kg 66
 ،kg48 - وبالن�شبة لفئة �ل�شيد�ت تقام �ملباريات يف �وز�ن..  100
kg 78- ،kg 70 ،kg 63 ،kg 57 ،kg 52 وفوق وزن 78 
..وحتدد وقت كل مبار�ة للفئتني ح�شب �لالئحة ،كما جتري   kg

عملية فح�س �ملن�شطات للفائزين �الأو�ئل .

ملونديال  ا�ستعدادا  تدريباته  ي�ستاأنف  منتخبنا 
اجلودو العامل

��شتعد�د�  للجودو  �الم����ار�ت  منتخب  ت��دري��ب��ات  �ل��ي��وم  م�شاء  ت��ب��د�أ 

)�أبوظبي  للجودو  �شالم  (�جلر�ند  �آيبيك   ( بطولة  يف  للم�شاركة 
ز�يد  �الول مبدينة  �خلليج  بنك  �رينا  ب�شالة  تقام  �لتي   )2014
�لريا�شية يف �أبو ظبي خالل �لفرتة من30 �أكتوبر �حلايل وحتى 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  نوفمرب  من  �لثاين 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �الأم���ن  م�شت�شار 
�أب��وظ��ب��ي، وت��ب��د�أ �ل��ت��دري��ب��ات �ل��ي��وم��ي��ة مب�����ش��ارك��ة ك��اف��ه �لالعبني 
�أبي�س �جلودو من مع�شكر �خلارجي �لذي  و�لالعبات عقب عودة 
كانت  ،وقد  وكوريا  �ليابان  يف  �لعاملية  �مل�شاركات  من  �لعديد  �شهد 
�حرزها  �لتي  �لعامل  بطولة  �لربونزية يف  �مليد�لية  �إجناز�ته  �برز 
�لالعب فيكتور يف وزن 73 كغم و�لالعب �يفان �لفائز بربونزية 
تطلعا  للبطولة  ج��ي��د  ب�شكل  ��شتعد  ،وق���د  100كغم  وزن  حت��ت 
�الأخرية  �لبطوالت  يف  لتفوقه  ،مو��شلة  �لذهبية  �لتتويج  ملن�شة 
 5 �أ�شهمت يف �بر�ز �جلودو �المار�تي ،وت�شم قائمة �ملنتخب  �لتي 
العبني والعبة يف مقدمتهم �لالعب �الوملبي حميد �لدرعي �لذي 
ي�شارك يف وزن 73كجم ،وفيكتور يف وزن 73 كجم �أي�شا وتوما يف 
وزن 81 كجم ومي�شا يف وزن 81 كجم �أي�شا ، و�يفان يف وزن حتت 
100 كجم ، �أما �لالعبة �لتي �شتمثل �لدولة يف هذه �لبطولة فهي 

�لالعبة �ل�شاعد جليلة �لنعيمي يف وزن 53 كجم .

�سيارات وجوائز يومية
جو�ئز  �الحت��اد  رئي�س  تعليمات  علي  بناء  �ملنظمة  �للجنة  ر�شدت 
مبلغ8  ر�شد  للبطولة  �الأول  �ليوم  يف  يتم  حيث  للجمهور  قيمة 
�أرب��ع �شحوبات و�شيكون  �ل�شحب عليها من خالل  �الف درهم يتم 

�ليوم �لثاين �ل�شحب علي �شيارة فاخرة حديثة كذلك �ليوم �لثالث 
�شيتم �ل�شحب علي �شيارة . 

برميري موتورز ت�سارك يف رعاية البطولة 
�شرح هالل هاين عمرو، مدير عام �شركة برميري موتورز �حدى 
�لوجهة  �أ�شبحت  �أبوظبي  مدينة  باأن  للبطولة  �لر�عية  �ل�شركات 
�لر�ئدة يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط ال�شت�شافة �الأحد�ث �لريا�شية 
) �آيبيك   ( بامل�شاركة يف بطولة  �شعد�ء  �ل�شركة  و�نهم يف  �لدولية، 
�جلر�ند �شالم للجودو )�أبو ظبي 2014 ( �لتي �شتقام يف �لعا�شمة 
�لتي  �لبطولة  لتلك  �لطويلة  �لقائمة  �ىل  .باالن�شمام  �المار�تية 
..و�أ���ش��اف ي�شر برميري  �الأوىل من نوعها يف دول��ة �الم���ار�ت  تعد 
�لبطولة  ل��دع��م تلك  ف���ورد  م��ع  ت��ك��ون جنبا �ىل جنب  �ن  م��وت��ورز 
�لدولية يف  �لريا�شية  لالأحد�ث  تعزيز  و�لذي ميثل  �جلماهريية 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي متثل و�حدة من �لطرق �لتي 
من خاللها نهدف �إىل ت�شجيع �ل�شباب و�ملجتمع ككل على �مل�شاركة 
يف �الألعاب �لريا�شية وتبني منط حياٍة مفعٍم باحليوية و�لن�شاط .

دعوة اجلاليات ال�سقيقة وال�سديقة
فعاليات  �لدعوة حل�شور  للبطولة  �لعامة  �لعالقات  وجهت جلنة 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة و�ل�شديقة  �أن���دي���ة �جل��ال��ي��ات  ل��ل��ع��دي��د م���ن  �ل��ب��ط��ول��ة 
و�ملد�ر�س ويف مقدمتها �لنادي �الأردين و�مل�شري و�ملركز �ل�شود�ين 
�شفار�ت  بع�س  ،بجانب  �لهندي  و�ل��ن��ادي  ظبي  �أب��و  يف  �الجتماعي 

�لدول �مل�شاركة .

�للقب  حامل  �ال�شباين  مدريد  ري��ال  رحلة  ت�شرق 
�ىل ليفربول �النكليزي �النظار يف �جلولة �لثالثة 
م��ن دور �مل��ج��م��وع��ات ل����دوري �ب��ط��ال �وروب����ا لكرة 

�لقدم �ليوم �الربعاء.
�لعر�قة  ر�ئ���ح���ة  �مل���و�ج���ه���ة  حت��م��ل 
�مل�شابقة  لقب  �ح��رز�  فريقني  بني 
يف  م�������رة   15 �الوىل  �ل�����ق�����اري�����ة 

�مللكي  للفريق   10 ت��اري��خ��ه��م��ا، 
�ملو�شم  يف  �خرها  قيا�شي(  )رق��م 

مدينة  لفريق  ون�شفها  �ملن�شرم، 
�ل���ب���ي���ت���ل���ز �خ�����ره�����ا يف 

 2005 م�����و������ش�����م 
على  هيمنته  بعد 
�لكرة �الوروبية يف 
ومطلع  �شبعينيات 

ثمانينيات �لقرن 
�ملا�شي.

�لفريق  وي���ن���وي 
متابعة  �الح��م��ر 
�ملميز  م�����ش��و�ره 

�مام �لعمالق 
�ال�����ش����ب����اين، 
�ىل  ف���ت���ع���ود 
�ل���������ذك���������رى 
م����و�ج����ه����ة 
فني  لطر �
نهائي  يف 

ن�������������ش������خ������ة 
 1 9 8 1

ع���ن���دم���ا ت���وج 
ل������ي������ف������رب������ول 

وحيد  ب����ه����دف 
ح����م����ل ت����وق����ي����ع �ل����ن 

�للقاء،  ن��ه��اي��ة  يف  ك��ي��ن��دي 
ك��م��ا ح��ق��ق ل��ي��ف��رب��ول فوز� 
من  �ل�16  دور  يف  كا�شحا 

عندما   2009 ن�������ش���خ���ة 
يف  1-�شفر  ري������ال  �����ش���ق���ط 

عقر د�ره و4-�شفر يف ملعب 
يحت�شن  �ل����ذي  رود  �ن��ف��ي��ل��د 

مو�جهة �الربعاء.
�ل�شمايل  �اليرلندي  �ملدرب  العبو 
بد�ية  ح��ق��ق��و�  رودج������رز  ب���ر�ن���دن 

ب���ف���وز م���ت���اأخ���ر ع��ل��ى ح�شاب  ط��ي��ب��ة 
�لبلغاري  ر�زغ������ر�د  ل��ودوغ��وري��ت�����س 
ملعب  يف  ي�����ش��ق��ط��و�  �ن  ق��ب��ل   1-2

بال �ل�شوي�شري 1-�شفر. وخالفا لليفربول �لذي 
يتاأقلم مع �مل�شابقة �الم بعد غياب خلم�س �شنو�ت، 
�لنجوم  تر�شانة  ظل  يف  متوقعة  بد�ية  ري��ال  حقق 
�لكبرية �ملتو�جدة يف �شفوفه يتقدمها �لربتغايل 
ت�شجيل  ع��ن  �لباحث  رون��ال��دو  كري�شتيانو 
�ل�شابق ر�وول  ثنائية ومعادلة جنم ريال 
تاريخ  يف  ه�����د�ف  ك��اف�����ش��ل  غ��ون��ز�ل��ي�����س 
رونالدو  وحطم  ه��دف��ا(.   71( �مل�شابقة 
رقما قيا�شيا عمره 71 عاما يف �لدوري 
�ول  يف  هدفا   15 بت�شجيله  �ال�شباين 

8 مباريات.
و������ش����ت����ه����ل ف�����ري�����ق �مل��������درب 
�الي����������ط����������ايل ك������ارل������و 
م�شو�ره  �ن�����ش��ي��ل��وت��ي 
على  ع���ري�������س  ب����ف����وز 
قبل   1-5 ب��ال  �شيفه 
�ل����ع����ودة م����ن �ر�����س 
ل�����ودوغ�����وري�����ت�����������س 
�ل�شاد�شة  بالنقطة 

.1-2
ليفربول  ويخو�س 
�ل����ل����ق����اء ب���ع���د ف���وز 
�ل�شعوية  ب�����ال�����غ 
ع��ل��ى ك��وي��ن��ز ب���ارك 
يف   2-3 ري������ن������ج������رز 
�لدوري �ملحلي، فيما حقق ريال 
فيها  �شجل  متتالية  �نت�شار�ت   7
يفتقد  �ن�شيلوتي  لكن  ه��دف��ا،   32
�ل��وي��ل��زي غ��اري��ث بايل  �ىل ج��ن��اح��ه 
ب�����ش��ب��ب ����ش��اب��ة ع�����ش��ل��ي��ة ق���د تبعده 
�ي�شا عن �ملبار�ة �ملنتظرة مع غرميه 
�ل�شبت  �مل��ح��ل��ي  �ل����دوري  يف  بر�شلونة 

�ملقبل.
يحل  �ي�������ش���ا،  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
ر�زغر�د  لودوغوريت�س  على  �شيفا  ب��ال 
لكن  ل��ي��ف��رب��ول،  ع��ل��ى  ف���وزه  م��ن  منت�شيا 
بطل �شوي�شر� �لفائز على يونغ بويز 
1-�شفر حمليا يغيب عنه 
�لت�شيلي  و�شطه  الع��ب 

مار�شيلو دياز.
�م�������ا ل����ودوغ����وري����ت���������س 
خو�س  ع����ل����ى  �مل�����ج�����رب 
م��ب��ار�ت��ه ع��ل��ى �ر���ش��ه يف 
بعد  على  �لوطني  �مللعب 
350 كلم عن قو�عده، فال يز�ل 
يبحث عن فوزه �الول يف م�شاركته �الوىل يف 

�مل�شابقة �لقارية، علما بانه �شقط 2-6 �مام بال يف 
�لفا�شل  �ل��دور  �لتقيا يف  �ملبار�تني عندما  جمموع 

�ملو�شم �ملا�شي.

مناف�سة �سارية يف االأوىل
�شارية  مناف�شة  ت�شهد  �لتي  �الوىل  �ملجموعة  ويف 
بعد  ن��ق��اط   3 �الرب��ع��ة  �الن��دي��ة  ن��ت��ج عنها حتقيق 
جولتني، ي�شتقبل �تلتيكو مدريد �ال�شباين و�شيف 

�لن�شخة �الخرية ماملو �ل�شويدي.
وينوي �تلتيكو مو��شلة تاألقه على ملعبه في�شنتي 
�اليطايل  ي��وف��ن��ت��و���س  ����ش��ق��ط  ح��ي��ث  ك���ال���دي���رون 
1-�شفر يف �جلولة �ملا�شية وذلك بعد خ�شارته �مام 

ور�أى  �الوىل  يف   3-2 �ليوناين  �وملبياكو�س 
�لذي  �شو�ريز  ماريو  �تلتيكو  و�شط  العب 
)2-�شفر(  ����ش��ب��ان��ي��ول  م��رم��ى  يف  �شجل 
نهاية �ال�شبوع �ملا�شي: هذه مبار�ة مهمة 
للحفاظ على موقع جيد يف �ملجموعة. ال 

يهمنا �ي �شيء �خر �الن .
العب  م�شاركة  حول  �ل�شك  ويحوم 

تياغو  �ل���ربت���غ���ايل  �ل���و����ش���ط 
�ي�شا  �شجل  �ل��ذي  مندي�س 

يف مرمى ��شبانيول ومن 
جهته، ينوي ماملو �لذي 
����ش���م���ن ل���ق���ب �ل�������دوري 

للمرة  �ل���������ش����وي����دي 
�لثانية على �لتو�يل 

�ل�شهر  مطلع 
�جل���������������اري، 

�ل�����ب�����ن�����اء 
ع����������ل����������ى 

ف�������������������وزه 
�الخ������������ري �م�������ام 

2-�شفر  �ومل����ب����ي����اك����و�����س 
ث����ن����ائ����ي����ة من  ب���ف�������ش���ل 

ماركو�س روزنربغ. 
عينها،  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
ي������ن������وي ي����وف����ن����ت����و�����س 

�ملحلي  تاألقه  �شحب 
�ح�����رز لقب  ح��ي��ث 
�اليطايل  �لدوري 
ث�������������الث م����������ر�ت 
ر�هنا،  ويت�شدره 
�ل���������ش����اح����ة  �ىل 

�الوروب���������������ي���������������ة، 
جتنب  حم��������اوال 

جديدة  خ�شارة 

عندما يحل �شيفا على �وملبياكو�س.
و����ش��ت��ع��د ف��ري��ق �ل�����ش��ي��دة �ل��ع��ج��وز ب��ت��ع��ادل �شعب 
1-1 حم��ل��ي��ا، ل��ك��ن الع��ب��ي �ملدرب  م��ع ���ش��ا���ش��وول��و 
بالطبع مو�جهة  �شيتذكرون  �ليغري  ما�شيميليانو 
�مل��ج��م��وع��ات قبل ع�شر  �ل��ط��رف��ني �الخ���رية يف دور 
7-�شفر  �ليوناين  �لفريق  �شحقو�  عندما  �شنو�ت 
ومن جهتهم، �حتاج العبو �ملدرب �ال�شباين ميت�شل 
ميرتوغلو  كو�شتا�س  وه���دف  �ل��ق��ات��ل  �ل��وق��ت  �ىل 
للفوز على �يرغوتيلي�س �ملتو��شع 3-2 يف �لدوري 

�ليوناين �ل�شبت �ملا�شي.

دورمتـــونـــد لــلــعــودة بــتــاأهــل نــظــري من 
ا�سطنبول

بورو�شيا  ينوي  �لر�بعة،  �ملجموعة  ويف 
دورمت��ون��د �ل��ع��ودة ب��ت��اأه��ل ن��ظ��ري من 
�ر�����س غ��ل��ط��ة ����ش���ر�ي �ل���رتك���ي وحمو 
خيبته �ملحلية حيث يتقهقر يف ترتيب 
�لبوند�شليغا .. دورمتوند �لفائز 
�النكليزي  �ر���ش��ن��ال  ع��ل��ى 
و�ندرخلت  2-�شفر 
�ل������ب������ل������ج������ي������ك������ي 
 ، �شفر -3
���������ش��������ق��������ط 
حم������ل������ي������ا 
 1 -2
�م���������������������ام 
ك����������ول����������ن 
�ل�����������ش�����ب�����ت 
ل����ي����ت����ج����رع 
ه�����������زمي�����������ة 
ثالثة متتالية 
خم�س  وي��ب��ق��ى 
مباريات من دون 
فوز، فهبط �ىل �ملركز 
�لر�بع ع�شر يف �لرتتيب. لكن 
مع عودة لياقة ماركو روي�س، 
و�الرميني  غوندوغان  �يلكاي 
�شيمتلك  خم��ي��ت��اري��ان،  ه��رني��خ 
بع�س  ك����ل����وب  ي�����ورغ�����ن  �مل����������درب 
��شلحته �لقاتلة يف مبار�ة ��شطنبول. 
�م���ا غ��ل��ط��ة ���ش��ر�ي ���ش��اح��ب نقطة 
عادة على  و�لقوي  من مبار�تني 
ت��خ��ط��ى غرميه  ف��ق��د  �ر�����ش����ه، 
فرنبغ�شة 2-1 بف�شل هدفني 
�لهولندي  م��ن جن��م��ه  ق��ات��ل��ني 

وي�شلي �شنايدر.

بف�سل الرعاية الكرمية واالهتمام 

جناح بطولة )�آيبيك( �جلر�ند �سلم للجودو يف �أبوظبي

لقاء �سعب الأتلتيكو.. واليويف يريد التعوي�س

موقع���ة �لع���ر�ق���ة بي���ن ري���ال م��دري���د وليف��رب��ول �لليل��ة

ر�بطة  �إن  باالأمر  �ل�شلة  وثيقا  م�شدر�ن  قال 
�لدوري �الإيطايل لكرة �لقدم باعت حقوق بث 
 557 دوري �لدرجة �الأوىل يف �خلارج مقابل 
�ملو��شم  دوالر( يف  يورو )713 مليون  مليون 
 %  60 بن�شبة  �ملقبلة ومبقابل يزيد  �لثالثة 

عن �ل�شفقة �ملا�شية.
�شيلفا  �آن��د  ��إم.ب���ي  �شركة  �أن  �مل�شادر  و�أ�شافت 
�ل�����دوري �الإيطايل  و�ل��ت��ي مت��ل��ك ح��ق��وق ب��ث 
2004 فازت بالعقد �ملمتد  خارج �لبالد منذ 
�آي.�إم. 2018 بعد مناف�شة مع �شركتي  حتى 

�شيلفا  �آن��د  �إم.ب���ي  وقالت  كابيتال  وبي.4  جي 
ذكر  دون  لكن  �لبث  حقوق  نالت  �إنها  بيان  يف 
�أي تفا�شيل مادية. وقال ريكاردو �شيلفا �لذي 
رحيل  �إن  �شيلفا  �آن���د  �إم.ب�����ي  ملكية  يتقا�شم 
�ل��ع��دي��د م���ن جن���وم ك���رة �ل���ق���دم ع���ن �ل����دوري 
تفقدها  �لتي  �ل�شعبية  يو�شح مدى  �الإيطايل 

هذه �مل�شابقة مقارنة بباقي �مل�شابقات.
بو�شعها  �شيكون  �شيلفا  �آن��د  �إم.ب��ي  �أن  و�أ���ش��اف 
�شر�ء  يف  دفعتها  �لتي  �لكبرية  �ملبالغ  تعوي�س 
�لباقات  �أ�شعار  زي��ادة  طريق  عن  �لبث  حقوق 

�لريا�شية  �ل�شبكات  طريق  عن  تقدمها  �لتي 
�ملادي  �لعقد  و�شيمثل  �ل��ع��امل.  ح��ول  �ملختلفة 
�الإيطالية  �الأندية  من  للعديد  دفعة  �ل�شخم 
�لعقد �حل��ايل عن  �لتي تعاين م��ادي��ا. وي��زي��د 
�لعقد �ل�شابق مببلغ 186 مليون يورو �شنويا. 
وكانت ر�بطة �لدوري باعت حقوق بث �لدوري 
�الإيطايل د�خل �إيطاليا ل�شبكة �شكاي �إيطاليا 
وميديا�شيت  م�����ردوك  روب�����رت  مي��ل��ك��ه��ا  �ل��ت��ي 
 2.8 م��ق��اب��ل  ب��رل�����ش��ك��وين  ل�شيلفيو  �مل��م��ل��وك��ة 

مليار يورو ملدة 3 �شنو�ت.

بيع حقوق بث �لكالت�سيو يف �خلارج مقابل 557 مليون يورو
�الأندية  �لعديد من  �الهتمام  د�ئ��رة  دخل عموري 
�الأوروبية خا�شة �الجنليزية منها، �إذ من �ملنتظر 
و�مل�شري  بنعطية  مهدي  �ملغربي  ح��دو  يخذو  �أن 

حممد �شالح.
 ليفربول جهز 4 ماليني جنيه

متحم�شا  ل��ي��ف��رب��ول  �الجن���ل���ي���زي  �ل����ن����ادي  ظ��ه��ر 
للتعاقد مع العب �لعني �الإمار�تي عموري و�أعرب 
يف �لعديد من �ملر�ت عن رغبته يف خطف �ملوهبة 
�لعربية �شاحب 23 ربيعا بقيمة 4 ماليني جنيه 

��شرتليني.
 مان�س�سرت �سيتي ف�سل يف �سمه

باأي  معه  �لتعاقد  �إىل  ���ش��ارع  �آخ��ر  �جنليزي  ن��ادي 

ثمن، لكنه ف�شل ب�شبب عدم ح�شول عموري على 
ت�شريح �الحرت�ف �الأمر �لذي جعله ي�شيع فر�شة 
�لتاألق يف �لربميرلييغ، لكن قد ياأتي �ليوم �لذي 

�شن�شاهد فيه عموري يتوهج يف �جنلرت�.
 اآر�سنال بحاجة لالعب مثله

ظهور �لالعب عموري مع منتخب بالده يف دورة 
�الألعاب �الأوملبية لندن 2012، �أ�شال لعاب �لنادي 
�أن ي�شعه  �ملمكن  م��ن  �ل���ذي  �آر���ش��ن��ال  �الجن��ل��ي��زي 
�شمن خمططاته حلاجة �أر�شني فينغر ملهاجمني.

  قد ي�سعد بر�سلونة
�ل��ع��م��الق ب��ر���ش��ل��ون��ة ه���و �الآخ�����ر ف��ك��ر يف حت�شني 
�ل��ع��ر���س م��ن �أج���ل ���ش��م ع��م��ر ع��ب��د �ل��رح��م��ن �إىل 

���ش��ف��وف��ه يف �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي، خ��ا���ش��ة �أن���ه ر�أى يف 
عموري �ملوهبة �لتي قد ت�شنع �أفر�ح �لكتالونني، 
�لبار�شا  �الإمار�تي قمي�س  �أن يحمل  �ملتوقع  ومن 

كما يحمله حاليا �ملغربي �حلد�دي.
 غلطة �سراي يراه حال هجوميا

�إع��ج��اب غلطة �شر�ي  جن��م �لعني �الإم��ار�ت��ي ن��ال 
�لعديد  يف  ك��ان  مان�شيني  �مل���درب  �أن  �إذ  �ل��رتك��ي، 
�لتعاقد  �الإد�رة �لرتكية  �مل��ر�ت قد طلب من  من 
�الأمامية  للقاطرة  �أك��رث  حلول  ملنح  ع��م��وري  م��ع 
�إىل ج��ان��ب ك��ل ه��ذه �الأن��دي��ة �ل��ت��ي ذك��رن��اه��ا كان 
و�شاوثمبتون  �شيتي  ه��ال  �ه��ت��م��ام  حم��ل  ع��م��وري 

و�شندرالند.

�أندية ت�سع عموري على طريق �سلح وبنعطية  5

ح���ك���م �م�������س ع���ل���ى �ل���ب���ط���ل �الومل���ب���ي 
خم�س  بال�شجن  بي�شتوريو�س  �و�شكار 
�شنو�ت مع �لنفاذ لقتله �شديقته ريفا 
فور  و�ق��ت��ي��د   2013 يف  �شتينكامب 
�ل�شجن، وذلك يف  �نتهاء �جلل�شة �ىل 
�عقاب حماكمة ��شتمرت ثمانية ��شهر 
و��شعة  �ع��الم��ي��ة  ب��ت��غ��ط��ي��ة  وح��ظ��ي��ت 
ما�شيبا  توكوزيلي  �لقا�شية  و�علنت 
�ل�شجن  بعقوبة  عليه  حكم  �ملتهم  �ن 
، بعد  ملدة ق�شوى تبلغ خم�س �شنو�ت 
�يلول- يف  �لعمد  غ��ري  بالقتل  �د�ن��ت��ه 
ر�شا�شات  �ربع  �طلق  عندما  �شبتمرب 
�شباط-فرب�ير  يف  ���ش��دي��ق��ت��ه  ع��ل��ى 

.2013
وعند تالوة �حلكم، ظل بي�شتوريو�س 
�ن��ه كان  ل��و  ع��ام��ا( منحنيا كما   27(
�ىل  �ل��ف��ور  على  ونقل  �حل��ك��م.  يتوقع 
بريتوريا،  يف  م��اب��ورو  كغو�شي  �شجن 
�ل�شاعة  ق���ب���ي���ل  �ل����ي����ه  و�����ش����ل  �ل�������ذي 

13،00 )11،00 تغ(.
وي���ب���دو �ن �ال���ش��رت��ني ر����ش��ي��ت��ني عن 
بي�شتوريو�س  ع��م  �ع��ل��ن  �ذ  �لقا�شية 
تتقبل  عائلته  �ن  ��شرته  عن  بالنيابة 
�ل�شحية  و�ل����د  ق���ال  ب��ي��ن��م��ا   ، �حل��ك��م 
�ن���ه م�����ش��رور ج���د� ع��ن��د خ���روج���ه من 
بي�شتوريو�س  �رن���ول���د  وت��اب��ع  �ل��ق��اع��ة 
يوم  �لعد�ء يف منزله  ��شت�شاف  �ل��ذي 
حكمها  ����ش��درت  �ملحكمة  �ن  �حل���ادث 
بي�شتوريو�س  �شي�شتغل  نتقبله.  ونحن 
هذه �لفر�شة لت�شديد دينه للمجتمع 
بي�شتوريو�س  ي��ب��د�  �ن  �م���ل  و�����ش���اف 
ع��م��ل��ي��ة �ع�����ادة ت��اه��ي��ل و���ش��ف��اء ذ�ت����ي. 
م�����ش��ت��ع��دون لدعمه  ك��ا���ش��رت��ه  ون��ح��ن 
و�ر�شاده خالل ق�شائه عقوبته . وعند 
�ملحكمة،  من  �شتينكامب  ��شرة  خ��روج 
للمرة  �بت�شامة  �ل�شحافيون  الح��ظ 
�لتي  و�لدتها  ج��ون  وج��ه  على  �الوىل 

ح�شرت كل جل�شات �ملحاكمة.
بر�يهم  �ل�شحية  ��شرة  وق��ال حمامي 
�ن هذ� �شو�ب وهم مرتاحون للحكم 
وك���ان���ت �ل��ق��ا���ش��ي��ة ق��ال��ت ق��ب��ل تالوة 
ي�����ش��ك��ل �حل��ك��م نوعا  �م����ل �ن  �حل��ك��م 
من �نتهاء �المر ال�شرة )�شتينكامب( 
و�ن يتيح لهم �مل�شي قدما يف حياتهم 
وك���ان���ت �����ش���رة �ل�����ش��ح��ي��ة �ع���رب���ت عن 
بتهمة  بي�شتوريو�س  الد�ن��ة  �شدمتها 
�يلول-�شبتمرب  يف  �لعمد  غري  �لقتل 

و�ن��ت��ق��د ع���دد م��ن �خل����رب�ء �حل��ك��م �ذ 
كانو� يتوقعون �د�نته بالقتل �لعمد.

�حلكم  حيثيات  يف  �لقا�شية  وتابعت 
�نها ��شدرت حكمها بعد �خذ خطورة 
�شخ�شية  و�ي�شا  �العتبار  يف  �الت��ه��ام 
�ملتهم و�ع��اق��ت��ه. وق��ال��ت ����ش��د�ر حكم 
خاطئة  ر�شالة  �شيعطي  �ل�شجن  دون 
عليه  �حل���ك���م  �ن  ك���م���ا  �مل��ج��ت��م��ع  �ىل 
منا�شبا  لي�س  طويلة  لفرتة  بال�شجن 
�الدع���اء مل ينجح يف  �ن  . وم��ع  �ي�شا 

�ثبات نية �لقتل �لعمد �ال �ن �لقا�شية 
�العتبار  �ل��وق��ائ��ع يف  خ��ط��ورة  �خ���ذت 
يعلم  ك����ان  ب��ي�����ش��ت��وري��و���س  �ن  وق���ال���ت 
و�ن ال  �حل��م��ام م�شاحته حم���دودة  �ن 
ور�ء  �مل��وج��ود  �ل�شخ�س  ل��ه��رب  �شبيل 

�لباب هناك .
�ربع  �ل��ن��ار  �ط��ل��ق  بي�شتوريو�س  وك���ان 
�ملغلق م�شر�  �حلمام  ب��اب  م��ر�ت عرب 
على �عتقاده �نه كان يطلق �لنار على 

�شارق ت�شلل ليال �ىل منزله.
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فتاة تنام 22 �ساعة يوميًا
تت�شابه ق�شة فتاة بريطانية مع ق�شة �الأمرية �لنائمة �لتي ُتقر�أ لالأطفال 
�شاعتني يف  ت�شتيقظ فقط  �لربيطانية  �أن هذه  فارق  لكن مع  �لنوم،  قبل 
�ليوم. تنام �لفتاة بيث جودير )20 عاماً( من مدينة مان�ش�شرت �لربيطانية، 
نحو 22 �شاعة يومياً، لكن �ل�شبب لي�س هو�شها �ل�شديد بالنوم، بل ب�شبب 
�جلمال  با�شم  وُيعرف  ليفني  كلني  متالزمة  ي�شمى  نادر  مبر�س  �إ�شابتها 
من  ع�شر  �ل�شاد�شة  يف  ك��ان��ت  ح��ني  تظهر  �مل��ر���س  �أع��ر����س  ب���د�أت   . �لنائم 
�ملر�س  تطور  ث��م  يومياً،   18 �إىل  نومها  معدل  يرتفع  �أ�شبح  �إذ  عمرها، 
لدرجة جعلها يف بع�س �الأحيان تنام ما بني �أ�شبوع �إىل 3 �أ�شابيع مت�شلة، 
وحتتاج رعاية طبية على مد�ر �ل�شاعة. وال تنتهي معاناة عائلتها عند هذ� 
�حلد، �إذ هذ� �لنوم �لطويل ال يجعل �لع�شرينية ت�شتيقظ يف مز�ج م�شتقر، 
بل تكون يف حالة ت�شبه �لطفل وال ت�شتطيع متييز �لو�قع و�الأح��الم. كما 
عن  وعاجزة  �لعو�طف،  و�ن��ع��د�م  و�خلمول  و�لت�شتت  �الرت��ب��اك  من  تعاين 

حتمل م�شوؤولية نف�شها، باالإ�شافة �إىل نوبات غ�شب و�كتئاب.
وقالت جودير عندما ظهرت يف برنامج على بي بي �شي �لتي كانت برفقة 
من  ب��د�ي��ة  �ل�شرير  يف  حياتها  ن�شف  ق�شت  �أن��ه��ا  ك�شفت  ج��ن��ني،  و�ل��دت��ه��ا 
�أبناء  ك�شائر  و�لعي�س  �النتظام يف �جلامعة  �ملر�هقة، فحرمها من  مرحلة 

جيلها وجعل حياتها قيد �النتظار ، على حد و�شفها.
ولفتت �ل�شحيفة �لربيطانية �إىل �أن هذ� �ملر�س �لنادر �أ�شاب نحو 1000 
% من �ملر�شى ذكور، فيما مل يتو�شل �الأطباء  �شخ�س فقط يف �لعامل، و70 

�إىل �كت�شاف �أ�شباب �ملر�س و�شبل عالجه.

�لأق�سر لل�سينما يهدي دورته �لر�بعة خلالد �سالح
قررت �إد�رة مهرجان �الأق�شر لل�شينما �الأفريقية، �إطالق ��شم �لفنان �لر�حل 
خالد �شالح على �لدورة �لر�بعة من �ملهرجان، �لتي �شتعقد يف �لفرتة من 
17 �إىل 23 �آذ�ر مار�س �ملقبل.  وقال رئي�س �ملهرجان �شيد فوؤ�د: �إطالق ��شم 
م�شاهمة �شغرية  �ملهرجان جمرد  �ل��دورة �جلديدة من  على  �شالح  خالد 
�شباب  موؤ�ش�شة  �إن�شاء  �شاهم معي يف  �لذي  �لر�حل،  �لفنان  ��شم  يف تخليد 
عطائه  �إىل  �إ�شافة  بد�ياتها،  منذ  للمهرجان  �ملنظمة  �مل�شتقلني  �لفنانني 
فوؤ�د:  و�أ���ش��اف   . و�لتليفزيون  و�مل�شرح  �ل�شينما  يف  �لتمثيل  لفن  �ملتميز 
�شيتم �إ�شد�ر كتاب عن �لر�حل خالد �شالح، من �إعد�د �لناقد �ل�شينمائي 
طارق �ل�شناوي، �إ�شافة �إىل �إعد�د فيلم ت�شجيلي عن رحلته �لفنية وخا�شة 
طويلة  رو�ئية  �أف��الم   6 عر�س  و�شيتم  �مل�شتقل،  و�مل�شرح  �لبد�يات  مرحلة 
من بطولته هي تيتو و �بن �لقن�شل و كف �لقمر و هي فو�شى و �لري�س 
عمر حرب و �جلزيرة 2 �آخر �أفالمه، �إ�شافة �إىل فيلمني ق�شريين، �الأول 
و�لثاين  �ملتخ�ش�شة  للقنو�ت  �لنيل  �إنتاج قطاع  �لديك  �ل�شيد  �شي  بعنو�ن 
�حلب م�شرحية من 3 ف�شول �إخر�ج خالد �ل�شاوي وبطولة فرقة �حلركة 

�مل�شرحية �لتي �شارك خالد �شالح يف تاأ�شي�شها . 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جنوم �ل�سحر�ء يف مهرجان كوريا 
للأفلم �لدولية ثلثية �لأبعاد

���ش��ه��د حم��ب��و �الف�����الم �ل��وث��ائ��ق��ي��ة يف 
عر�شا  م�����وؤخ�����ر�  �جل���ن���وب���ي���ة  ك����وري����ا 
للفيلم �الإمار�تي ثالثي �الأبعاد جنوم 
�ل�شاد�شة  �ل�����دورة  خ���الل  �ل�����ش��ح��ر�ء 
�لدولية  ل���الأف���الم  ك���وري���ا  مل��ه��رج��ان 
ث��الث��ي��ة �الأب����ع����اد �ل�����ذي ����ش��ت��م��ر ملدة 
�شينما بربودو�ي  ل��وت  �أي��ام يف  ثالثة 
�المار�ت  وكانت  �شيوؤول.  بالعا�شمة 
�مل�شاركة  �ل��وح��ي��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��دول��ة 
يف �مل��ه��رج��ان �ل����ذي ي��ع��د و�ح�����د� من 
�مل��ه��رج��ان��ات �ل��دول��ي��ة �ل���ر�ئ���دة �لتي 
تعنى باالأفالم ثالثية �الأبعاد وت�شمن 
م�شاركات فيلمية �آخرى من عدة دول 
�ل��وث��ائ��ق��ي��ة مثل  ب���اع يف �الف����الم  ذ�ت 
وفرن�شا  و�شوي�شر�  وبريطانيا  �أملانيا 
و�ل���ي���اب���ان وقرب�س  ورو����ش���ي���ا  وك���ن���د� 
�أن  �لنقاد  و�عترب  �جلنوبية.  وك��وري��ا 
�ل�شحر�ء  جن���وم  �الم���ار�ت���ي  �ل��ف��ي��ل��م 
فيلما   30 يقارب  ما  بني  من  �أ�شاف 
م�شاركا مذ�قا نوعيا بالن�شبة جلمهور 
ب����اأن����ه جتربة  وو����ش���ف���وه  �مل���ه���رج���ان 
جديدة وفريدة من رب��وع �الإم��ار�ت . 
وقد نظمت �ملهرجان �للجنة �ملنظمة 
�ل��دول��ي��ة ثالثية  �الأف�����الم  مل��ه��رج��ان 
ث��ري دي  ك��وري��ا ومنظمة  �الأب��ع��اد يف 
�لر�عي  ديكونتينت  وثري  �يه  �ي  �ف 
ويتحدث  ل��ل��م��ه��رج��ان.  �الإع����الم����ي 
�الإم���ار�ت  يف  نوعه  م��ن  �الأول  �لفيلم 
و �ل�������ش���رق �الو�����ش����ط ع���ن �الإب������ل من 
خالل م�شاركتها يف مهرجان "مز�ينة 
�لظفرة لالإبل �لذي يقام �شنويا حتت 
رعاية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
لل�شياحة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ظ��م��ه 
باملنطقة  ز�ي����د  م��دي��ن��ة  يف  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�لغربية.

تفكك �سر�فًا �آليًا �بتلع بطاقتها
قامت �مر�أة �شينية بتفكيك ماكينة �شر�ف �آيل، بعد �أن 

�بتلعت �ملاكينة بطاقتها.
وذكر �ملوقع �الإلكرتوين �ل�شيني �شينا دوت كوم ، �أن �ملر�أة 

مل تتقبل فكرة �أنها لن ت�شرتد بطاقتها من �ملاكينة.
كونغ،  هونغ  يف  �لتليفزيونية  فونيك�س  حمطة  وعر�شت 
�ل�شر�ف  ماكينة  تفكك  وه��ي  ل��ل��م��ر�أة  م�����ش��ورة  لقطات 
�الآيل �إىل �أجز�ء، يف �أحد مر�كز �لت�شوق مبدينة دوجنو�ن 

يف �إقليم دو�جندوجن.
و�متدح �آالف من م�شتخدمي �الإنرتنت �لقدر�ت �لتقنية 
للم�شرف  ذل���ك  ي���رق  مل  بينما  �مل�����ر�أة،  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي 
�شاحب �ملاكينة، و�لذي �أبلغ بدوره �ل�شرطة عن �لو�قعة.

بد�نة �لركاب متنع �إقلع �لطائرة
�لبدناء  طالب قائد طائرة قبل مغادرتها �ملطار �لركاب 
ب�شبب  �لرحلة  تلك  و�لتخلي عن  �لطائرة  باخلروج من 
�شمنتهم �لتي �أعاقت �إقالع �لطائرة، وف�شر �لكابنت �الأمر 
بتقلبات جوية توجب عدم ركوب م�شافرين يعانون من 
�شمنة مفرطة، مما �شيجعل �الأمر �شديد �خلطورة على 

عملية �لطري�ن. 
�لربيطانية،  م��ي��ل  د�ي��ل��ي  �شحيفة  يف  ورد  م��ا  وبح�شب 
�إقناع  ي��ح��اول  �شاعة  م��ن  الأك��رث  �لطائرة  قائد  ظ��ل  فقد 
�إيربا�س  �مل�شافرين �لبدناء بالنزول من طائرة من نوع 
�الإ�شبانية،  مالقة  �إىل  لندن  م��ن  متوجهة  كانت    319

وتقل نحو 156 ر�كباَ. 
��شتبعد  �ملجادالت،  وبالفعل وبعد مرور وقت طويل من 
ب�  منهم   كل  تعوي�س  �شمنة، ومت  يعانون من  رك��اب   10

250 جنيها �إ�شرتلينياً.
وقدمت �شركة �لطري�ن �لربيطانية �إيزي جيت �عتذ�ر�ً 
�شريحاً ومبا�شر�ً لالأ�شخا�س �لذين مل ت�شتطع �لرحلة 

نقلهم ب�شبب زيادة �أوز�نهم.
�إىل فر�س  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ط��ري�ن  ���ش��رك��ات  ودع���ت بع�س 
لتعوي�س  �مل�شافرين،  �لبدناء  على  �إ�شافية  مالية  مبالغ 

تكلفة �أ�شعار �لوقود �الإ�شافية �ملطلوبة جر�ء نقلهم. 

ت�سللت �إىل �ملنزل فعلقت يف �ملوقد
�أخرجت فرق �النقاذ يف كاليفورنيا �مر�أة �شابة من منفذ 
رجل  منزل  �ىل  للدخول  حماولة  يف  �إليه  ت�شللت  موقد 

�لتقته قبل فرتة ق�شرية عرب �الإنرتنت. 
بحجر  حجر�ً  �ملنفذ  حتطيم  �إىل  �لفرق  هذه  و��شطرت 
ما  على  �شاعات   5 م��ن  الأك��رث  �ل�شابة  فيه  علقت  بعدما 

ذكرت حمطة �لتلفزيون �ملحلية كاي تي �ل �يه .
وروى �أحد �جلري�ن يف �شاحية تاوزيند �وك�س يف �شمال 
باالأمر  �أبلغت  �لتي  �النقاذ  فرق  �أن  �أجنلي�س  لو�س  غرب 
بعد �شماع بكاء �مر�أة، عملت طو�ل �لليل على �شطح �ملنزل 

قبل �أن تتمكن من �إخر�ج �ملر�أة .
�الن��ق��اذ على  ف��رق  �مل�شوؤول يف  ليندبريي  و�أو���ش��ح مايك 
ح�شابه عرب خدمة تويرت لقد و�شعنا �لكثري من �شائل 
من  لنتمكن  �لد�خلية  �ملوقد  منفذ  جو�نب  على  �جللي 
�شحب �مل��ر�أة . وقال �شاحب �ملنزل �لذي رف�س �الف�شاح 
عدة  م��ر�ت  �لتقى  �إن��ه  �لتلفزيونية  للمحطة  ��شمه،  عن 
تعرف  بعدما  عاماً(   30( نونيث-فيغويرو�  بجينوفيفا 

عليها على موقع تعارف.

عري�س م�سلول ي�سر يف حفل زفافه 
متكن �شاب �أمريكي يعاين من �ل�شلل يف ن�شفه �ل�شفلي، من حتقيق حلمه و�ل�شري يف حفل زفافه مب�شاعدة هيكل �آيل 

مم خ�شي�شاً لهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة. يعمل على �لبطارية �شُ
�أثناء ممار�شته  �الأ�شفل، بعد تعر�شه حلادث موؤ�شف  �إىل  �ل�شدر  بال�شلل من منطقة  �أ�شيب  وكان مات فيكار� قد 
لريا�شة ركوب �لزو�رق يف عام 2011، �إال �أنه ��شتطاع �أن مي�شي مع عرو�شه جورد�ن با�شيلي يف حفل �لزفاف �لذي 

�أقيم يف �شاحية �شري�كيوز بنيويورك يوم �ل�شبت �ملا�شي.
وذكرت �شحيفة نيويورك د�يلي نيوز �الأمريكية، �أن فيكار� ��شتطاع �لوقوف و�مل�شي يف حفل �لزفاف وتبادل عهود 

�لزو�ج مع جورد�ن، بعد �أن تدرب على ��شتخد�م �لهيكل �الآيل �أ�شبوعياً منذ �شهر �أبريل )ني�شان( �ملا�شي.
وعرّب فيكار� عن �شعادته بهذ� �الإجناز، و�أبدى �شكره و�متنانه لالأطباء �ملعاجلني �لذين �شاعدوه ليقف ومي�شي يف 
هذ� �ليوم �لذي �نتظره طوياًل، بداًل من �لظهور يف حفل زفافه على كر�شي متحرك، كما �أعطى �جلهاز �جلديد 

فيري� �أماًل با�شتعادة قدرته على �مل�شي وممار�شة حياته ب�شكل طبيعي.
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يدرد�سون �ساعتني مع �سبح
�أ�شباح يف بريطانيا بت�شوير فيديو يوؤكد وجود  مل يكتف �شائدو 
ملدة  �شبح  �لدرد�شة مع  �أنهم متكنو� من  �أي�شاً  زعمو�  بل  �الأ�شباح 
�لع�شر  �إىل  ي��ع��ود  �ل���ذي  م��ي��دي��ك��ال  ل��ي��ف��رب��ول  معهد  يف  �شاعتني 
�أبي�س  �شوء  ت�شوير  من  �ملر�قبة  ك��ام��ري�ت  متكنت  �لفيكتوري. 
ليفربول  روح عمدة مدينة  �أن��ه  �إىل  �ل�شبح  �شائدو  �أرجعه  �شاطع 
 88 منذ  �أي   1926 ع��ام  ت��ويف  �ل��ذي  كيتون  ريت�شارد  �لربيطانية 

عاماً، وكان ي�شغل هذ� �ملن�شب عامي 1907 و1908.
ون�شرت �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية مقطعي �لفيديو �للذين 
�أنهم تو��شلو� معه على مدى  �ملحقق، وزعمو�  �لفريق  �لتقطهما 
�لكهرومغناطي�شي  �مل��ج��ال  ��شت�شعار  �أج��ه��زة  ب��و����ش��ط��ة  �شاعتني 
وطرحت عليه جمموعة من �الأ�شئلة وكانن روح �لعمدة تتجاوب 
معهم، بح�شب زعم �لفريق. وجاء ذلك بعدما مت ��شتدعاء �لفريق 
للتاأكد من م�شدر �الأ�شو�ت �ملتكررة و�حلركات �ملريبة �لتي كانت 
ت�شدر ب�شكل متقطع من هذ� �ملعهد �لربيطاين �لذي يعترب من 

�أقدم �ملعاهد �لعلمية يف �لعامل حيث مت �فتتاحه عام 1837.

تغريدة تت�سبب بحب�س �ساحبها 
�لتو��شل  م��وق��ع  على  �الأ���ش��خ��ا���س،  �أح���د  ن�شرها  تغريدة  ت�شببت 

�الجتماعي، تويرت ، ب�شجن �شاحبها ملدة 4 �أ�شابيع، يف بريطانيا.
وق�شت حمكمة �ل�شلح يف مدينة ليفربول، ب�شجن �ملو�طن، غارون 
هيلم ، �لذي يبلغ من �لعمر 21 عاما، ملدة 4 �أ�شابيع، ب�شبب �خرت�قه 
كتابات عن�شرية  ون�شر تغريدة حتتوي على  �آخر،  ح�شاب �شخ�س 

موجهة لع�شوة �لربملان عن حزب �لعمال، لو�شيانا برغر .
�لذي  �لتي ن�شرها هيلم،  �لتغريدة  �أن  �ملحكمة يف قر�رها  و�أف��ادت 
ث��ب��ت �أن ل��ه ع��الق��ة ب��ج��م��اع��ات م��ت��ط��رف��ة، حت��ت��وي ع��ل��ى عبار�ت 

عن�شرية، ممنوعة يف �لقانون �لربيطاين.
وتعليقا على قر�ر �ملحكمة، قالت برغر �أن �لقر�ر ر�شالة �إىل كافة 
 ، عن�شري  هجوم  �إىل  يتعر�شون  �لذين  د�عيا   ، �ملجتمع  �أط��ي��اف 
�ملوؤ�ش�شة  �أو  �ل�شخ�س  عن  و�الإي���الغ  �ل�شرطة  مر�كز  �إىل  للتوجه 
�أنها  موؤخر�  �أعلنت  �لربيطانية،  �حلكومة  وكانت  هاجمته.  �لتي 
باإ�شد�ر قر�ر�ت حب�س  �شتجري تعديالت قانونية ت�شمح للق�شاء 
�لتو��شل  مل�شتغلي م��و�ق��ع  �أ���ش��ه��ر،   6 ب��دال م��ن  ع��ام��ني،  مل��دد ت�شل 

�الجتماعي ب�شكل م�شيء.

زجاجة نبيذ جترب طائرة على �لهبوط
للكهرباء  مب�شدر  مو�شلة  �أ���ش��الك  بها  رب��ط  نبيذ  زجاجة  �أث���ارت 
�لذعر مبطار �لقاهرة �لدويل، بعد �أن طلب قائد طائرة هولندية 
�لهبوط �ال�شطر�ري باملطار لال�شتباه يف وجود قنبلة بدورة مياه 
�لطائرة، قبل �أن يتبني �أن �الأمر عبارة عن مز�ح من �أحد �لركاب.

وبح�شب م�شادر �أمنية مبطار �لقاهرة �لدويل فاإن قائد �لطائرة 
�لعا�شمة  �إىل  ب��ت��ن��ز�ن��ي��ا،  �ل�����ش��الم  د�ر  م���ن  �مل��ت��ج��ه��ة  �ل��ه��ول��ن��دي��ة 
�ليوم  باملطار  �الإ���ش��ط��ر�ري  �لهبوط  طلب  �أم�شرتد�م  �لهولندية 

لال�شتباه بوجود قنبلة على منت �لطائرة �لتي تقل 269 ر�كبا .
و�أو�شح �مل�شدر �أنه مت ��شتدعاء �شيار�ت �الإ�شعاف و�الإطفاء و�إعالن 
�إن��ه بفح�س  حالة �ل��ط��و�رئ و�إخ���الء �لطائرة من �ل��رك��اب، وق��ال 
�ل��ط��ائ��رة ت��ب��ني وج���ود زج��اج��ة نبيذ ���ش��غ��رية �حل��ج��م ت���وزع على 
باملكان  وو�شعها  هاتف  �شماعات  باأ�شالك  تو�شيلها  مت  �لطائرة، 

�ملخ�ش�س ملاكينات �حلالقة د�خل دورة مياه �لطائرة .
�لقاهرة  مطار  �شرطة  مدير  علي  ع��الء  �ل��ل��و�ء  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�أن  �إىل  �ل��رك��اب، م�شري�  �أي من  �إن��ه مل يتم �لقب�س على  �ل��دويل 

املمثلة فيلي�سيتي جونز خالل ح�سورها عر�س )نظرية كل �سيء( يف متحف الفن احلديث مبدينة نيويورك. )ا ف ب(�لفح�س �أثبت �أن �الأمر جمرد مز�ح من �أحد �لركاب.

روبرت�س: كنت 
منطوية يف �ملدر�سة

ك�شفت �ملمثلة �الأمريكية �ل�شهرية 
جوليا روبرت�س �أنها كانت منطوية 

خالل �ملرحلة �ملدر�شية. 
ت�شريحات  يف  روب���رت�������س  وق���ال���ت 
�الإل���ك���رتوين  �أون���الي���ن  �إي  مل��وق��ع 
�أ�شتطيع  ال  ك���ن���ت  �الأم���ري���ك���ي���ة: 
ناهيك  م���ع���ق���دة،  ج��م��ل��ة  ���ش��ي��اغ��ة 
جمموعة  �أم��ام  نف�شي  تقدمي  عن 
ك��ب��رية .  و�أع���رب���ت روب��رت�����س 46 
يتحدث  �أن  يف  �أم���ل���ه���ا  ع���ن  ع���ام���ا 
د�ئما  ب�شر�حة   �لثالثة  �أب��ن��اوؤه��ا 
عما يعتقدون فيه عندما يكربون.

يقتل �سقيقه وي�سلم نف�سه
�أقدم �شاب �شعودي على قتل �شقيقه 
يف �ملدينة �ملنورة بثالث طلقات من 
م�شد�س كان بحوزته ثم �شلم نف�شه 
�إن  تو��شل  وق��ال موقع  لل�شرطة.  
�ل�شرطة  �أبلغ  فهد  �مللك  م�شت�شفى 
ومحاولة  �إل���ي���ه.  م�شاب  ب��و���ش��ول 
فارق  �أن���ه  فات�شح  طبيا  �إ���ش��ع��اف��ه  
�لعقد  يف  وه���و  �جل����اين،  �حلياة.  
�لثالث من �لعمر، �أطلق �لنار على 
�لقتيل �أثناء نزوله من �شيارته �أمام 

منزل و�لده، وهرب من �ملوقع. 

لبا�س كيم كارد��سيان ي�سدم معجبيها
عند  لبا�شاً غريباً  باختيارها  كارد��شيان معجبيها  �لو�قع كيم  تلفزيون  حريت جنمة 

توجهها بنزهة مع زوجها �ملغني كاين وي�شت �الأحد �ملا�شي.
لكارد��شيان تبدو فيها مرتدية �شورتاً من �جلينز  و �لتقطت عد�شات �الإعالم �شور�ً 

تعلوه �شرتة من �ل�شوف �الأبي�س مع حذ�ء �أنيق ذو كعب عايل.
وتناقلت �ملو�قع �الإعالمية �ملهتمة باأخبار �مل�شاهري �شور كيم مع �إ�شارة �ىل �أن ت�شميم 
هذ�  جعل  ما  �خللفية  �جلهة  من  �لعميقة  �لفتحة  هو  �ل�شبب  و  غريباً  ك��ان  �ل�شرتة 

�للبا�س غري موفقاً كلبا�س خريفي.
كما �أنه �بتعد عن منط �للبا�س �لريا�شي �ليومي ب�شبب �حلذ�ء �لذي �ختارته 
من  �مل�شمم  �ل�شورت  �رتد�ئها  ب�شبب  �لر�شمي  �للبا�س  عن  بعيد�ً  و  كارد��شيان، 

�جلينز، فبقي متابعو �أخبارها يف حرية من �أمرهم . 

كاليفورنيا،  بورترفيل يف  �الإطفاء يف  �أم��ام مقر جلهاز 
يفرغ بيت رودريغز ع�شر�ت دالء �ملاء يف خز�ن على ظهر 
�شيارة  ف���ور�ءه  عجل،  على  ه��ذ�  بعمله  ويقوم  �شاحنته، 

�أخرى تنتظر دورها.
وهذ� �حلال ي�شري على مئات �ل�شكان و�أ�شحاب �ملتاجر 
كانت  حيث  كاليفورنيا،  يف  �ل�شغرية  �مل��دي��ن��ة  ه��ذه  يف 
�ملنطقة  ت�شرب  �أن  قبل  �ملكان،  تنع�شان  و�مل��اء  �خل�شرة 
موجة جفاف دفعت �ل�شكان للبحث عن بد�ئل عن مياه 

�خلدمة �ملقطوعة.
ويقول بيت: لدي دلو�ن للمياه ��شتخدمهما يف �حلمام، 

ودلو خا�س باال�شتحمام .
تقع مدينة بورترفيل يف قلب منطقة كانت تعد ب�شتان 
�ال�شو�أ  لكنها تعي�س موجة جفاف قا�شية هي   ، �مريكا 

منذ مئة عام.
�ل��ط��و�رئ يف  �د�رة  لوكمان مدير مركز  �ن���درو  وي��ق��ول 
�أكرث  بورترفيل لدينا  منطقة تولري حيث تقع مدينة 
من 430 منزال مل تعد �ملياه �جلارية ت�شل �إليها، �أنه 

�أمر مل ي�شبق له مثيل يف كاليفورنيا .

�لنا�س مل يعد لديهم مياه للمر�حي�س، وال  وي�شيف: 
لال�شتحمام، وال لغ�شل �ملالب�س و�أو�ين �ملطبخ، وال حتى 
بال�شحة  مت�س  كبرية  م�شكلة  �أنها  �أ�شنانهم،  لتنظيف 

�لعامة .
وم��ع �أن كثري� م��ن �مل��ن��ازل خ��ارج �مل��دن �ل��ك��ربى مزودة 
�الآب��ار بعد  ه��ذه  �أت��ى على  �أن �جلفاف  �ال  باآبار خا�شة، 
بئر  حفر  ويتطلب  �مل��ط��ر،  �حتبا�س  م��ن  �شنو�ت  ث��الث 
جديدة �آالف �لدوالر�ت، و�النتظار لوقت طويل ب�شبب 

كثافة �لطلب.
توزيع مركزية  �شبكات  بناء  �ل�شلطات  تتم  �أن  وبانتظار 
للمياه، يف م�شروع قد ي�شتغرق �شنو�ت ويتطلب ع�شر�ت 
�مل��الي��ني م��ن �ل�����دوالر�ت، ال جت��د �أج��ه��زة �ل��ط��و�رئ يف 
�الآنية  �مل�شاعد�ت  بع�س  تقدمي  �شوى  بو�شعها  �ملنطقة 
�جلزئية �لتي ال تغطي �شوى �حلد �الأدنى من �حلاجة.

فقد و�شعت �أمام مقر�ت �أجهزة �الإطفاء خز�نات للمياه 
�لنظيفة ولكن غري �ل�شاحلة لل�شرب ، بح�شب لوكمان، 
كما �أن عنا�شر جهازه يوزعون عبو�ت ملياه �ل�شرب على 

�ملنازل �ملت�شررة من �نقطاع �ملياه.

�سكان يتعلمون �لعي�س بدون مياه  طفل  �آلف   5
يف �سف يوغا 

لوحة  ه��ن��دي  طفل  �آالف   5 �شكل 
يف  جتّمعهم  خ���الل  ب��ي�����ش��اء،  فنية 
ب��اح��ة ك��ب��رية مب��دي��ن��ة ح��ي��در �آب���اد 
يوغا  �شف  الإن�����ش��اء  �لهند،  ج��ن��وب 
و�ل�شالة من �أجل �ل�شالم �لعاملي.

ي��ظ��ه��ر �ل��ط��الب يف �ل�����ش��ور، �لتي 
ن�����ش��رت��ه��ا ���ش��ح��ي��ف��ة د�ي����ل����ي ميل 
ومر�هقني  �أط���ف���ااًل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
مرتدين مالب�س �ليوغا �لبي�شاء، 
متنا�شقة  ح������رك������ات  وي���������������وؤدون 
باحرت�فية، حتت �إ�شر�ف جمموعة 
�ل�شحيفة  ولفتت  �أ�شاتذتهم.  من 
ن�شر  ع��ل��ى  �ل��ه��ن��د حت��ر���س  �أن  �إىل 
ث��ق��اف��ة �ل��ي��وغ��ا ب��ني �ل��ط��الب عرب 
�إلز�مية يف جميع  �إدر�جها كح�شة 
ت�شاعد  �أن���ه���ا  م��ع��ت��ربة  م��د�ر���ش��ه��ا، 
ن�شبة تركيزهم  �لطالب على رفع 


