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منتخب الرماية والقايد يهديان الإمارات 
ذهبيتان جديدتان يف اآ�سياد املعاقني

عربي ودويل

بلدية اأبوظبي تطلق م�رشوعاً لتطوير الطرق الداخلية واملواقف 
ال�سطحية وامل�ساحات العامة يف حو�ص �رشق 6 باأبوظبي

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

نريان البلقان غري قابلة للإطفاء .. �رشبيا 
واألبانيا: كرة القدم اأو احلرب بو�سائل اأخرى!

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
ت�����ك�����رمي نحو  ح�����اك�����م دب�������ي ح����ف����ل 
يعملون  وم��وظ��ف��ة  موظفا   1460
ح�شلوا  االحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ة  يف 
ب�شكل  التوقعات  ي��ف��وق  تقييم  على 
ملحوظ وفق نتائج نظام اإدارة االأداء 
اأق��ي��م مبركز  وال����ذي   2013 ل��ع��ام 
اأر�����س امل��ع��ار���س يف اأب��وظ��ب��ي. واأك���د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل م��ك��ت��وم خ���ال احل��ف��ل اأن  را���ش��د 
م�شريتنا التنموية يف دولة االإمارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
متر  اهلل  حفظه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
مب��ح��ط��ات ول��ه��ا اأوق������ات ن��ق��ف فيها 
املجهولني  ج��ن��ودن��ا  لتكرمي  جميعا 
و�شكر وتقدير اأبناء وطننا املخل�شني 
وتفوق  متيز  ك��ل  اأي���دي  على  وال�شد 
وح��ق��ق اإجن�����ازات ل��دول��ة االإم�����ارات. 
للمتميزين  ح��دي��ث��ه  ���ش��م��وه  ووج����ه 
ق��ائ��ا مت��ي��زك��م ه��و مت��ي��ز للحكومة 
.. وت��ف��وق��ك��م ه���و ت��ف��وق ل���اإم���ارات 
مل�شرية  جن����اح  ه���ي  وجن��اح��ات��ك��م   ..
عمله  يف  متفوق  �شخ�س  وطننا..كل 

   

وفد الهالل الأحمر اىل الأردن ي�شارك يف 
توزيع املواد الغذائية على الالجئني ال�شوريني

•• عمان-وام:

اإىل  االإماراتي  االأحمر  الهال  وفد  اأع�شاء  الهال  �شارك متطوعو 
ال�شوريني يف  املواد االغاثيه على الاجئني  االأردن يف عملية توزيع 
ومتت  االأردن.  �شمال  املفرق  مدينة  يف  االغاثات  توزيع  مراكز  احد 
عملية التوزيع بالتن�شيق مع الهال االأحمر االأردين وباإ�شراف فريق 
االإماراتي  املخيم  على  امل�شرف  االم��ارات��ي  االغ��اث��ي  االأح��م��ر  الهال 
الهال  ف��رع  مدير  را�شد  على  واأ���ش��اد  ال�شوريني.  لاجئني  االأردين 
االأحمر االأردين يف حمافظة املفرق االأردنية بالدور االإن�شاين امل�شهود 
ال��ذي يتحمل اجلانب االأك��ر من عبء  للهال االأح��م��ر االإم��ارات��ي 
اإغاثة الاجئني ال�شوريني يف االأردن م�شريا اإىل ان حمافظة املفرق 
ت�شم ع�شرة م��راك��ز لتوزيع االغ������اث������ات.                      )التفا�شيل 

�س9(

هيئة المارات للهوية حتذر �شركات القطاع اخلا�ص 
من اإ�شاءة ا�شتخدام بطاقتها اأو الت�شهري بها

•• ابوظبي -وام:

حذرت هيئة االإم��ارات للهوية موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س العاملة يف 
اإ�شاءة ا�شتخدام بطاقة الهوية االإماراتية ال�شادرة عنها  الدولة من 
حجزها  اأو  خ�شومات  اأو  نقاط  اأو  مكافاآت  كبطاقة  بها  الت�شهري  اأو 
اإلزام  اإىل  اللجوء  م��ن  ال�شركات  الهيئة  ونبهت  خدماتها.  مقابل 
بيانات  وا�شتخدام  بهم  اخلا�شة  الهوية  بطاقات  ب��اإب��راز  متعامليها 
ب�شمعة  الت�شهري  اإىل  يوؤدي  التجارية مبا  اأنظمتها  بطاقاتهم �شمن 
هيئة االإمارات للهوية وبطاقة الهوية ال�شادرة عنها اأو التقليل من  حممد بن را�شد خال حفل تكرمي املوظفني املتميزين يف احلكومة االحتادية بح�شور �شيف ومن�شور بن زايد  )وام(

�صهد حفل تكرمي 1460 موظفا وموظفة يعملون باحلكومة االحتادية ح�صلوا على تقييم يفوق التوقعات 

حممد بن را�شد: اأكرب النجاحات والإجنازات هي التي تكون يف خدمة الوطن 

•• �صنعاء -وكاالت:

اهلل”  “اأن�شار  جل��م��اع��ة  ت��اب��ع��ون  م�شلحون  اق��ت��ح��م 
امل��ع��روف��ة ب���� احل���وث���ي، ام�����س االأرب����ع����اء، م��ق��ر وزارة 
الداخلية اليمنية يف العا�شمة �شنعاء، واأغلقوا عدداً 
من مكاتبها، قبل اأن يطردوا موظفني منها، بح�شب 

م�شدر اأمني.
وقال امل�شدر االأمني، مف�شًا عدم الك�شف عن هويته، 
اإن م�شلحني حوثيني و�شلوا على منت �شيارتني اإىل 
ال��وزارة الواقع يف �شارع املطار، �شمايل �شنعاء،  مقر 

ثم اقتحموه.
واأ�شاف اأن احلوثيني داهموا عدداً من املكاتب، بينها 
مكتب وكيل الوزارة لل�شوؤون املالية، حممد ال�شريف، 

واأغلقوه بعد طرد موظفيه.

•• القاهرة-اأ ف ب:

انفجرت قنبلة بعد ظهر االربعاء يف ميدان النه�شة 
 10 ا����ش���اب���ة  ادى اىل  م���ا  ال���ق���اه���رة  ام�����ام ج��ام��ع��ة 
ا�شخا�س، هم 6 من رجال ال�شرطة و4 مدنيني من 
بينهم �شيدة، بح�شب بيان لوزارة الداخلية الداخلية 
اىل  نقلوا  امل�شابني  ك��ل  ان  ال��ب��ي��ان  امل�����ش��ري��ة..واك��د 

امل�شت�شفيات للعاج.
واكد م�شدر امني لفران�س بر�س ان من بني اجلرحى 

واأرجع امل�شدر قيام احلوثيني بذلك اإىل خافات مع 
قيادة الوزارة، اإثر رف�شها تدخلهم يف �شوؤونها املالية 

واالإدارية.
قبل  م��ن  ف���وري  تعقيب  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يت�شن  ومل 
ج��م��اع��ة احل��وث��ي ح���ول م��ا ج���اء ع��ل��ى ل�����ش��ان امل�شدر 
االأمني، كما اأنه مل ي�شدر اأي تعقيب فوري من قبل 

ال�شلطات الر�شمية ب�شاأن املو�شوع ذاته. 
اأيلول  21 �شبتمر  ومنذ �شيطرتهم على �شنعاء يف 
ال��ط��ري��ق��ة مقار  اق��ت��ح��م احل��وث��ي��ون بنف�س  امل��ا���ش��ي، 
يف  وتدخلوا  واحتلوها،  وع�شكرية،  مدنية  حكومية 
م�شائل  يف  اإليهم  كالعودة  واالإداري���ة،  املالية  �شوؤونها 
وهو  مالية،  وم�شتحقات  روات���ب  و���ش��رف  التوظيف 
االأم����ر ال���ذي ت��ك��رر م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات خ��ا���ش��ة خمتلفة، 

بح�شب م�شوؤولني اأمن، و�شهود عيان. 

م�شاعد مدير امن اجليزة اللواء جمال حمدي اال ان 
كل اال�شابات خفيفة اىل متو�شطة.

وك���ان���ت ال��ق��ن��ب��ل��ة، ال��ت��ي و���ش��ف��ت��ه��ا امل�����ش��ادر االمنية 
ب��ال��ب��دائ��ي��ة، ان��ف��ج��رت ق��ب��ال��ة احل���رم اجل��ام��ع��ي حيث 

تنت�شر ال�شرطة بكثافة.
وب��ع��د دق��ائ��ق م��ن وق���وع االن��ف��ج��ار، اق��ام��ت ال�شرطة 
حزاما امنيا حول املكان، بح�شب �شحفي من فران�س 
بر�س اكد ان قوات االمن انت�شرت يف كل ارجاء ميدان 

النه�شة الذي تطل عليه جامعة القاهرة.

مواقــيت ال�صالة
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حّددت �صروط التحالف معها:

النه�شة تلّمح لف�شل حكمها وتطلب فر�شة ثانية..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

دعا را�شد الغنو�شي رئي�س حركة 
منح  اإىل  االإ���ش��ام��ي��ة  ال��ن��ه�����ش��ة 
لت�شتكمل  ث��ان��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ح��زب��ه 
ك���ان���ت يف احلكم،  مل���ا  ب����داأت����ه  م���ا 
االأب  م���ث���ل  الأن���������ش����اره  و�����ش����رب 
يح�شل  اأن  ابنه  م��ن  يريد  ال��ذي 
باأنه  فيفاجاأ  املعدالت  اأعلى  على 
“فهل  متو�ّشط  ع��دد  على  ح�شل 
االأكيد  ع��ن��ه؟  وي�شتغني  ي��ط��رده 
كي  ث��ان��ي��ة  ف��ر���ش��ة  �شيمنحه  اأن���ه 
ي��ت��دارك وي���رز ك��ف��اءت��ه.، وبهذا 
اأن جتربة  اإىل  الغنو�شي  ملّح  املثل 
ن��اج��ح��ة، ولكنه  ت��ك��ن  احل��ك��م مل 
حركة  ال�شعب  مينح  اأن  يف  ياأمل 
تثبت  كي  ثانية  فر�شة  النه�شة 

جدارتها باحلكم.
وجت����ّن����ب رئ���ي�������س احل����رك����ة نقد 

اأن�شاره  بدعوة  واكتفى  اخل�شوم 
اإجناح  على  والعمل  االحت��اد  اإىل 
و�شمان  االنتخابي  اال�شتحقاق 
املراتب  يف  النه�شة  ح��رك��ة  ب��ق��اء 
حركة  رئ��ي�����س  اأّك����د  ك��م��ا  االأوىل. 

النه�شة مت�ّشك احلركة بت�شكيل 
االنتخابات  بعد  توافقية  حكومة 
باأغلبية  ف���وزه���ا  ح��ال��ة  يف  ح��ت��ى 
املقاعد يف جمل�س نواب ال�شعب. 
)التفا�شيل �س13(

متمردون حوثيون يقيمون نقاط تفتي�س يف حمافظة اآب  )رويرتز(

احد عنا�شر امللي�شيات يطلق النار من مدفع جنوب غرب طرابل�س )رويرتز(

الغنو�شي يطلب من التون�شيني فر�شه ثانية

برملان كرد�صتان العراق يقر اإر�صال مقاتلي ب�صمركة ملحاربة التنظيم االرهابي

جتدد القتال يف كوباين وداع�ص يهاجم عامرية الفلوجة

•• طرابل�ص-وكاالت:

املعرتف  الليبية  احلكومة  قالت 
اأم�����رت قواتها  اإن���ه���ا  ب��ه��ا دول���ي���ا، 
بالتحرك نحو العا�شمة طرابل�س 
اأيدي اجلماعات  ل� حتريرها من 

واملي�شيات امل�شلحة املناوئة لها.
�شرقي  يف  م��ق��ره��ا  م���ن  ودع������ت، 
ال����ب����اد، ����ش���ك���ان ط���راب���ل�������س اإىل 
ت�شل  ح���ت���ى  امل������دين  ال���ع�������ش���ي���ان 

قواتها اإىل املدينة.
على  ن�������ش���ر  ر�����ش����م����ي،  ب����ي����ان  ويف 
م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك، قالت 
اهلل  عبد  يراأ�شها  التي  احلكومة، 
الثني، اإنها اأعطت اأوامرها لقوات 
اجلي�س الليبي حتت اإمرة رئا�شة 
االأركان العامة باأن تتقدم باجتاه 
لتحريرها  ط���راب���ل�������س  م���دي���ن���ة 
وحترير من�شاآت الدولة من هذه 

ا�شرائيليني  ج��ن��ود  اإ���ش��اب��ة 
�شيناء م���ن  ن���ار  ب���اإط���الق 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اإ�شرائيليني  جنود  �شبعة  اأ�شيب 
تقريبا  م���ت���زام���ن���ني  ب��ه��ج��وم��ني 
دوريتني  االأربعاء  ام�س  ا�شتهدفا 
القطاع  يف  االإ�شرائيلي  للجي�س 
االأو����ش���ط م���ن احل�����دود م���ع �شبه 

جزيرة �شيناء امل�شرية.
واأ�شيب جنديني اإ�شرائيليني اإثر 
اإطاق م�شلحني النار من �شيناء. 
اخلم�شة  اجل���ن���ود  اأ���ش��ي��ب  ف��ي��م��ا 
االآخ����ري����ن اإث����ر اإط�����اق ن����ار ثان 
انقاب عربة ع�شكرية  ت�شبب يف 
ا�شتهدفها  دوري�����ة  ���ش��م��ن  ك��ان��ت 

امل�شلحون.
ووقع الهجوم الثاين على م�شافة 
وخم�شة  اأرب�����ع�����ة  ب�����ني  ت���������رتاوح 
ك��ي��ل��وم��رتات م��ن م��وق��ع الهجوم 
اإ�شرائيلي  متحدث  وق���ال  االأول 
اأ�شيبوا  املهاجمني  اإن ثاثة من 
ع���ل���ى االأرج��������ح ب����ن����ريان ال���ق���وات 
الهجومان  ووق���ع  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة. 
احلدود  من  االأو���ش��ط  القطاع  يف 
عام  املحتلة  واملناطق  م�شر  ب��ني 
 240 ع��ل��ى  ال��ت��ي مت��ت��د   1948

كلم.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��ت��ح��دث با�شم 
اجلي�س االإ�شرائيلي اإن اثنني من 
يف  اأ�شيبا  االإ�شرائيليني  اجل��ن��ود 
اإطاق نار من �شبه جزيرة �شيناء 
العامة  االإذاع���ة  يف ح��ني حتدثت 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن اإ���ش��اب��ة ثاثة 

ك���ريي ي��ح��ذر م��ن ت��وت��رات 
ب����ني ال�������ش���رق وال���غ���رب 

•• برلني-اأ ف ب:

ح��ذر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االمريكي 
زيارة  خال  االربعاء  كريي  جون 
برلني  ال��ت��ذك��اري جل��دار  للن�شب 
ال�شرق  ب����ني  ال����ت����وت����رات  ان  م����ن 
يف  احلرية  تهدد  مازالت  والغرب 
نهاية  على  عاما   25 بعد  اوروب���ا 

احلرب الباردة.
ويف كلمة امام اطال جدار برلني 
الذي �شقط يف 9 نوفمر 1989 
����ش���دد ك�����ريي ع���ل���ى ان احل���ري���ات 
م����ازال����ت م���ه���ددة يف ال��ك��ث��ري من 

مناطق العامل واي�شا يف اوروبا.
وا���ش��اف ان ال��ع��دوان ال��رو���ش��ي يف 

اوكرانيا يجب ان يتوقف.
ودعا كريي مو�شكو خ�شو�شا اىل 
بنود وق��ف اطاق  اح��رتام جميع 
النار مع كييف من اجل و�شع حد 

للنزاع يف �شرق اوكرانيا.
رو�شيا،  ت����درك  ان  “نامل  وق����ال 
ن��زاع��ا معها والتي  ن��ري��د  ال��ت��ي ال 
نف�شل لو نعمل معها حلل م�شاكل 
ال��ذي ي�شعر  ال��ع��امل، م��دى القلق 
انتهاك  م��ن حماولتها  ال��ع��امل  ب��ه 

�شيادة وا�شتقال امة.
وقبل ذلك زار جون كريي، الذي 
ام�شى جزءا من طفولته يف برلني 
ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث ك���ان وال����ده يعمل 
كدبلوما�شي، موقع برنور�شرتا�س 
حيث يعر�س مقطع بحجم 220 

مرتا من جدار برلني ال�شابق.

املجموعات امل�شلحة.
���ش��ب��اب طرابل�س  ال��ب��ي��ان  ون��ا���ش��د 
القوات  مع  االلتحام  و�شواحيها 
اأنف�شهم  حت��ري��ر  يف  للم�شاهمة 

وعائاتهم ومدينتهم و�شكانها.

وو���ش��ف��ت ح��ك��وم��ة ال��ث��ن��ي القوى 
الليبية  العا�شمة  على  امل�شيطرة 
ب��اأن��ه��ا ف��ئ��ة ب��اغ��ي��ة ظ���امل���ة عاثت 
العامة  املمتلكات  ودم���رت  ف�شادا 

واخلا�شة.

•• عوا�صم-وكاالت:

العرب  عني  مدينة  يف  ام�س  العنيف  والق�شف  القتال  جت��دد 
داع�س  تنظيم  �شنه  ه��ج��وم  بعيد  ���ش��وري��ا  ���ش��م��ايل  )ك���وب���اين( 
املقاتلني االأكراد  من عدة حماور و�شط مقاومة �شديدة من 
والف�شائل  التنظيم  من  القتلى  ع�شرات  و�شقط  ال�شوريني. 
الكردية يف اليومني املا�شيني يف حني ا�شتمرت غارات التحالف 
الدويل، يف وقت �شن م�شلحو داع�س هجوما عنيفا على ناحية 
العامرية جنوب الفلوجة العراقية من حمورين، بح�شب ما 

ك�شف عنه م�شدر اأمني يف قيادة عمليات االأنبار.
ام�س  ظهر  ال�����ش��وري��ة  ك��وب��اين  مدينة  تعر�شت   ، وتف�شيًا 
الهدوء  م��ن  ���ش��اع��ات  بعد  داع�����س  تنظيم  م��ن  عنيف  لق�شف 
عني  وجنوبي  �شرقي  م��ن  هجمات  التنظيم  و�شن  الن�شبي. 

العرب )150 كلم �شمال �شرق حلب( باجتاه و�شط املدينة.
وكان تنظيم داع�س �شعى يف االأي��ام القليلة املا�شية اإىل قطع 
طريق االإمداد الوحيد للف�شائل الكردية املقاتلة من خال 
املدينة.  �شمايل  بينار  مر�شد  معر  على  ال�شيطرة  حماولته 
وقال املقاتلون االأكراد اإنهم �شدوا حماوالت التنظيم االأخرية 

ل��ل��ت��و���ش��ع م��ن االأح���ي���اء ال�����ش��رق��ي��ة واجل��ن��وب��ي��ة ن��ح��و �شمايل 
املدينة.

وكانت االأيام القليلة املا�شية �شهدت ا�شتباكات عنيفة يف حي 
اأمنية  ال�شناعة، ويف حميط املربع االأمني الذي ي�شم مقار 

واإدارية كردية.
وقالت وزارة الدفاع االأمريكية اإن الف�شائل الكردية املقاتلة 
على  ت�شيطر  الكردية  ال�شعب  حماية  وح��دات  راأ�شها  وعلى 
العرب لكنها عرت جمددا عن خ�شيتها  معظم مدينة عني 

من اأن املدينة ال تزال عر�شة لل�شقوط.
اىل ذلك، قال م�شدراأمني عراقي اإن ناحية عامرية الفلوجة 
اإىل هجوم عنيف جدا من قبل  االأربعاء  تعر�شت من �شباح 
عنا�شر تنظيم داع�س، من حمورين: االأول من منطقة زوبع، 
والثاين من منطقة اأح�شي، با�شتخدام جميع اأنواع االأ�شلحة 

وال�شواريخ.
�شفوف  داخ���ل  ث��غ��رات  فتح  ي��ح��اول  التنظيم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
القوات االأمنية، لكنه مل ي�شتطع، بعد املعارك التي بداأت منذ 

�شباح ام�س التقدم نحو مركز الناحية.
واأعلن رئي�س املجل�س املحلي لناحية عامرية الفلوجة، �شاكر 

العي�شاوي، االأربعاء اأن نحو 400 من عنا�شر تنظيم داع�س 
احت�شدوا منذ الثاثاء قادمني من الفلوجة والكرمة. واأ�شار 
اإىل اأن امل�شافة الفا�شلة بني عنا�شر التنظيم والقوات االأمنية 

هي كيلو مرت واحد.
اإن غارات جوية للتحالف الذي تقوده الواليات  وقال �شكان 
املتحدة قتلت نحو 25 من مقاتلي داع�س ام�س قرب مدينة 

بيجي ب�شمال العراق.
واأ�شافوا ان التحالف �شن �شل�شلة من الغارات ا�شتهدفت بلدة 
متاخمة  ا�شرتاتيجية  مدينة  وه��ي  بيجي  غ��رب��ي  ال�شينية 
الكر م�شفاة يف العراق يف اإطار اجلهود الدولية لوقف تقدم 

التنظيم.
ار�شال  على  االربعاء  العراق  كرد�شتان  برملان  واف��ق  ذلك  اىل 
ال���ع���رب )كوباين  ال��ب�����ش��م��رك��ة اىل م��دي��ن��ة ع���ني  ق����وات م���ن 
تنظيم  عنها �شد هجوم  للدفاع  �شوريا،  �شمال  بالكردية( يف 
داع�س االرهابي بح�شب رئي�س الرملان يو�شف حممد �شادق.

برملان  عقدها  ال��ت��ي  املغلقة  اجلل�شة  نهاية  يف  ���ش��ادق  وق���ال 
اىل  ق��وات  ار���ش��ال  كرد�شتان  ب��رمل��ان  ق��رر  الظهر  بعد  االقليم 

كوباين بهدف م�شاندة املقاتلني هناك وحماية كوباين.

احلوثيون يقتحمون مبنى وزارة الداخلية اليمنية 

حكومة الثني تاأمر قواتها بالتحرك لتحرير طرابل�ص

ع�شرة جرحى يف انفجار قنبلة اأمام جامعة القاهرة
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اأخبـار الإمـارات

وزارة العمل تنفذ حملة للتوعية بحقوق وواجبات العاملني يف املدار�ص اخلا�شة
•• دبي-وام:

على  القائمني  وتثقيف  لتوعية  �شل�شلة حما�شرات  العمل  وزارة  عقدت 
منهم  واملعلمات  املعلمني  �شيما  ال  لديها  والعاملني  اخلا�شة  امل��دار���س 
العمل  عاقات  تنظيم  قانون  عليها  ين�س  التي  وال��واج��ب��ات  باحلقوق 
املدار�س  ت�شتهدف  �شاملة  حملة  اط��ار  يف  وذل��ك  ل��ه  املنفذة  وال��ق��رارات 
ادارة  مديرة  املهريي  نادية  واأو�شحت  ال��دول��ة.  م�شتوى  على  اخلا�شة 
مدار�س  ا�شحاب  من  �شخ�شا   374 نحو  ان  العمل  وزارة  يف  التوجيه 
وادرايني ومعلمني ا�شتفادوا حتى االن من احلملة التي تنفذها االدارة 
وقالت  ال��دول��ة.  يف  اخلا�شة  امل��دار���س  غالبية  اىل  الو�شول  وت�شتهدف 

ا�شتعر�شوا  العمل  وزارة  يف  واملعنيني  القانونني  الباحثني  ان  املهريي 
خال املحا�شرات التي مت تنفيذها حتى االن بع�س احكام قانون العمل 
والقرارات املنفذة له خ�شو�شا ما يتعلق منها بحقوق العاملني واالجازات 
الن�شو�س  م��ن  وغ��ريه��ا  اال���ش��اف��ي��ة  ال��ع��م��ل  ���ش��اع��ات  اح��ت�����ش��اب  وكيفية 
ادارة  وا�شارت مديرة  العقود.  العاقة بني طريف  التي تنظم  القانونية 
التوجيه اىل انه مت خال املحا�شرات االجابة على ا�شتف�شارات وا�شئلة 
احل�شور من ا�شحاب املدار�س واالداريني واملعلمني واملعلمات اىل جانب 
التاأكيد على �شرورة تقيد طريف العقد يف �شروط التعاقد والتي ت�شتظل 
تنفيذ  موا�شلة  املهريي  واأك��دت  العمل.  عاقات  تنظيم  قانون  مبظلة 
اال�شرتاتيجية  للخطة  تنفيذا  التوجيه  ادارة  تنظمها  ال��ت��ي  احلملة 

املو�شوعة لعمل االدارة والتي ترمي يف جمملها اىل توعية وتوجيه طريف 
عاقة العمل من خال تنظيم املحا�شرات والور�س والزيارات امليدانية 
التي ت�شتهدف ا�شحاب العمل والعمال على حد �شواء. واعربت مديرة 
املطلوبة  الثقافة  بلورة  يف  احلملة  ت�شهم  ب��اأن  املها  عن  التوجيه  ادارة 
لدى العاملني يف قطاع التعليم اخلا�س والقائمني على املدار�س بال�شكل 
الهام واحليوي  القطاع  العمل يف هذا  ا�شتقرار عاقة  ي��وؤدي اىل  الذي 
وت�شمنت  اخل��ا���ش��ة.  امل��دار���س  يف  الطلبة  على  ب��االإي��ج��اب  ينعك�س  ومب��ا 
احلملة حتى االن تنظيم حما�شرة لنحو 190 اداريا ومعلما يف املدار�س 
العمل  وزارة  يف  التوجيه  ادارة  ب��ني  التعاون  ع��ر  اأبوظبي  يف  اخلا�شة 
وجمل�س اأبوظبي للتعليم حيث ادارها كل من زهرة املنهايل رئي�س ق�شم 

اإدارة  باأبوظبي وه��ادي ح�شني من  ال��وزارة  املنازعات العمالية يف دي��وان 
ا�شتفاد  العمل. كما  ال�شحي من ق�شم ت�شاريح  ابراهيم  التفتي�س وعلي 
نحو 22 باإمارة راأ�س اخليمة من حما�شرة نفذت بالتعاون مع منطقة 
راأ�س اخليمة التعليمية وادارها علي ابراهيم ال�شحي من ق�شم ت�شاريح 
مكتب  من  املن�شوري  وغريب  ال�شحي  اأحمد  القانوين  والباحث  العمل 
بالتعاون  ال��وزارة. و�شهدت احلملة تنظيم حما�شرة  االج��ور يف  حماية 
مع املركز االإقليمي للتخطيط الرتبوي باملدينة اجلامعية يف ال�شارقة 
ا�شتفاد منها نحو 162 اداريا ومعلما يف املدار�س اخلا�شة والتي اأدارها 
ال�شحي  ابراهيم  وعلي  التفتي�س  ادارة  قانوين من  باحث  عي�شى طاهر 

من ق�شم ت�شاريح العمل. 

�صهد حفل تكرمي نحو 1460 موظفا وموظفة يعملون باحلكومة االحتادية ح�صلوا على تقييم يفوق التوقعات 

حممد بن را�شد: اأكرب النجاحات والإجنازات هي التي تكون يف خدمة الوطن
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح����اك����م دب������ي ح���ف���ل ت����ك����رمي نحو 
1460 موظفا وموظفة يعملون 
ح�شلوا  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  يف 
ب�شكل  التوقعات  يفوق  تقييم  على 
اإدارة  ن��ت��ائ��ج ن��ظ��ام  م��ل��ح��وظ وف���ق 
اأقيم  وال���ذي   2013 ل��ع��ام  االأداء 
اأبوظبي  يف  املعار�س  اأر���س  مبركز 
بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب���ن 
الذاخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال 
ال�شيخ  امل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل  وت��ن��م��ي��ة 
نهيان  ال  م����ب����ارك  ب����ن  ح����م����دان 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
ال��ع��ل��م��ي وم��ع��ايل ال��ف��ري��ق م�شبح 
ب���ن را����ش���د ال���ف���ت���ان م���دي���ر مكتب 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
وامل�شوؤولني  ال�����ش��ي��وخ  م���ن  وع����دد 
االحتادية.  احلكومية  وال��ق��ي��ادات 
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
احلفل  خ��ال  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
دولة  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��ريت��ن��ا  اأن 
ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�شمو  االإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ولها  ح��ف��ظ��ه اهلل مت���ر مب��ح��ط��ات 
لتكرمي  جميعا  فيها  نقف  اأوق���ات 
وتقدير  و�شكر  املجهولني  جنودنا 
وال�شد  امل��خ��ل�����ش��ني  وط��ن��ن��ا  اأب���ن���اء 

االأكفاء  املوظفني  وتقدير  حتديد 
وا�شحة  اأ�ش�س  وو�شع  واملتميزين 
اإجناز  االإ���ش��ه��ام يف  ل��ق��ي��ا���س م���دى 
للجهة.  اال�شرتاتيجية  االأه���داف 
منظومة  م��ن  ج��زءا  النظام  ويعد 
واأنظمة  وت�������ش���ري���ع���ات  ���ش��ي��ا���ش��ات 
ت�شتفيد  متكاملة  ب�شرية  م����وارد 
العاملية  امل���م���ار����ش���ات  اأف�������ش���ل  م���ن 
عمل  يف  ج��دي��دة  لثقافة  وتوؤ�ش�س 
احلكومةاالحتادية.  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ي�شاف  عظيم  اجن��از  مبثابة  وه��و 
احلكومة  اجن������ازات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اإىل 
لكافة  مرجعية  لي�شكل  االحتادية 
ال�����وزارات واجل��ه��ات االحت���ادي���ة يف 
الوجه  على  موظفيها  اأداء  اإدارة 
االأم����ث����ل. وت���زام���ن���ا ومت��ا���ش��ي��ا مع 
نظام اإدارة االأداء ملوظفي احلكومة 
االحتادية مت اإط��اق االإط��ار العام 
ال�شلوكية  ل���ل���ك���ف���اءات���واجل���دارات 
ولاأنظمة  ل���ه  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ك��رك��ي��زة 
ويت�شمن  ب��ه  امل��رت��ب��ط��ة  االأخ�����رى 
و�شت  قيادية  ث��اث  ك��ف��اءات  ت�شع 
والتي  للقيا�س  خا�شعة  اأ�شا�شية 
موظفي  ل����دى  ت���واف���ره���ا  ي��ت��ع��ني 
بحيث  االحت��������ادي��������ة  احل�����ك�����وم�����ة 
وظائفهم  ت����اأدي����ة  يف  ت�����ش��اع��ده��م 
مبنحى متميز. ويهدف االإطار اإىل 
منح الروؤ�شاء املبا�شرين واملوظفني 
الكفاءات  مل��ف��ه��وم  �شموليا  اإدراك�����ا 
كما  ا�شتخدامها  كيفية  وتو�شيح 
وتطوير  فهم  على  ي�شاعدهم  اأن��ه 
واك���ت�������ش���اب امل�����ه�����ارات وال�����ق�����درات 
والقيادية  االأ�شا�شية  وال�شلوكيات 
وظائفهم  اأداء  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي 
املهني  ت��ق��دم��ه��م  واإدارة  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
املتوجب  ال��ك��ف��اءات  ي��و���ش��ح  ك��ون��ه 
بغ�س  بها  التحلي  املوظفني  على 
النظر عن م�شتوياتهم الوظيفية. 

اأيدي كل متيز وتفوق وحقق  على 
اإجن���ازات لدولة االإم���ارات . ووجه 
قائا  للمتميزين  حديثه  �شموه 
مت��ي��زك��م ه���و مت��ي��ز ل��ل��ح��ك��وم��ة .. 
وت��ف��وق��ك��م ه���و ت���ف���وق ل����اإم����ارات 
.. وجن��اح��ات��ك��م ه��ي جن���اح مل�شرية 
وطننا..كل �شخ�س متفوق يف عمله 
هو قائد .. ويكون قائدا عظيما اإذا 
ع��ل��م غ����ريه .. ون��ف��ع جم��ت��م��ع��ه .. 
باأن  واأ�شاف   . اآخرين  ق��ادة  و�شنع 
اأك���ر ال��ن��ج��اح��ات واالإجن�����ازات هي 
التي تكون يف خدمة الوطن .. ويف 
ت�شهيل حياة النا�س ... ويف حتقيق 
ال�شعادة للمجتمع . و�شلم �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
مكتوم �شهادات التكرمي اإىل 147 
لعامني  تفوقوا  وموظفة  موظفا 
اإدارة  ن��ظ��ام  نتائج  وف��ق  متتاليني 
االأداء اخلا�س مبوظفي احلكومة 
االحت���ادي���ة . ون����وه ���ش��م��وه يف هذا 
امل��ت��ف��وق��ني لعامني  ب��ف��ئ��ة  ال�����ش��ي��اق 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
االإمارات  دول��ة  اأن  الرئا�شة  �شوؤون 
ت�����ش��ه��د قفزات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
جماالت  كافة  يف  مت�شارعة  نوعية 
وق���ط���اع���ات ال��ع��م��ل ال ���ش��ي��م��ا على 
�شعيد احلكومة االحتادية بف�شل 
احلثيثة  وامل���ت���اب���ع���ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة وعلى 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
لاحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
اأن  �شموه  واأو�شح  االإم���ارات.  حكام 
حققتها  ال��ت��ي  العاملية  االإجن����ازات 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
امل�شوؤولني  ت�شع  االأخ����رية  االآون����ة 

منهم يف ال��وزارات و260 موظفا 
امل�شتقلة..  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  يف 
وق��������د ه�����ن�����اأه�����م �����ش����م����وه واأ�������ش������اد 
بجهودهم ومتيزهم يف اأداء عملهم 
اإنتاجية  ت��ع��زي��ز  يف  واإ����ش���ه���ام���ه���م 

احلكومة االحتادية.
موظفي  اأداء  اإدارة  ن��ظ��ام  وي��ع��د 
احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ال����ذي طبق 
مطلع العام 2012 على م�شتوى 
احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة واح�����دا من 
الب�شرية  امل���وارد  ممار�شات  اأف�شل 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  ت�شعى  ال��ت��ي 
اإر�شائها حيث يربط االأهداف  اإىل 
ال����ف����ردي����ة ل���ل���م���وظ���ف ب�����اأه�����داف 
ا�شرتاتيجية  وب��ال��ت��ايل  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ويقي�س  االحت�����ادي�����ة.  احل���ك���وم���ة 
ويرفعها  املوظفني  ك��ف��اءة  النظام 
وي�����ع�����زز االإن����ت����اج����ي����ة م�����ن خ���ال 
املوظفني  االإجن��از وحتفيز  مكافاأة 
وهو االم��ر ال��ذي ي�شاعد يف تهيئة 
موؤهلة  ق�������ادرة  وط���ن���ي���ة  ك����ف����اءات 

ا�شتحقوا  وال�����ذي�����ن  م���ت���ت���ال���ي���ني 
التكرمي  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  ال����وق����وف 
وتتويجهم من قبل �شموه تقديرا 
منه الأهمية دورهم يف �شحذ الهمم 
وب���ث ال��ط��اق��ة االإي��ج��اب��ي��ة يف بيئة 
عمل ديناميكية. واأو�شح �شموه ان 
املراتب املتقدمة التي حققتها دولة 
والريادة  التناف�شية  يف  االإم����ارات 
احلكومية  وال����ك����ف����اءة  وال���ت���م���ي���ز 
م�شاعفة  اجلميع  م��ن  ت�شتوجب 
الفريق  ب�����روح  وال���ع���م���ل  اجل���ه���ود 
وا�شحة  روؤى  ����ش���م���ن  ال�����واح�����د 
املكت�شبات  ه�����ذه  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
وت��ب��ن��ي منهجا  ع��ل��ي��ه��ا  وامل���راك���م���ة 
التفكري  ع��م��اده  العمل  يف  ج��دي��دا 
االيجابية  وب��ث��ال��ط��اق��ة  االب���داع���ي 
وال���ت���ح���ف���ي���ز واإط���������اق م����ب����ادرات 
ت��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة الدولة  خ��اق��ة 
ين�شجم مع  وتناف�شيتها عامليا مبا 
2021 واأجندتها  روؤي��ة االإم��ارات 
�شمو  اأك���د  وم���ن جهته  ال��وط��ن��ي��ة. 

نوعي  حتد  اأم��ام  القرار  ومتخذي 
مل��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية ال��ن��ج��اح واإع���اء 
�شاأن الدولة يف كافة املحافل. وبني 
اأن دول���ة االإم�����ارات قطعت  ���ش��م��وه 
تنمية  جم�����ال  يف  ك���ب���ريا  ����ش���وط���ا 
امل��ال الب�شري ومتكينه حيث  راأ���س 
و�شعته على راأ�س �شلم اهتماماتها 
واجتماعيا  وت��ع��ل��ي��م��ي��ا  ���ش��ح��ي��ا 
واأنظمة  ممار�شات  اأف�شل  وتبنت 
العاملية  الب�شرية  امل��وارد  و�شيا�شات 
طاقات  ب��ن��اء  اإىل  اأو�شلنا  م��ا  وه��و 
اإدارة  ب�����ش��ري��ة وط��ن��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى 
ال�شاملة  التنمية  عملية  وت�شيري 
ويف  ل�شعبنا.  ال��رف��اه  حت��ق��ق  ال��ت��ي 
ل�شاحب  ال��ت��ق��ط��ت  احل��ف��ل  خ��ت��ام 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ال�شور 
واملكرمات  املكرمني  مع  التذكارية 
موظفا   1460 ع���دده���م  ال��ب��ال��غ 
وم���وظ���ف���ة م����ن ك����اف����ة ال���������وزارات 
 1200 االحت������ادي������ة  واجل�����ه�����ات 

لل�شري قدما نحو الريادة والتميز 
االإمارات  دولة  لهما  ت�شعى  اللذان 
العربية املتحدة والو�شول بها اإىل 
العاملية.  التناف�شية  مراتب  اأعلى 
ع��ب��ارة عن  ه��و  االأداء  اإدارة  ون��ظ��ام 
تقييم  بو�شاطتها  ي��ج��ري  عملية 
اأداء املوظف باملقارنة مع االأهداف 
وهو  ل���اأداء  الرئي�شة  وامل��وؤ���ش��رات 
مراحل  ل���ك���اف���ة  ع��م��ل��ي��ة  ت���رج���م���ة 
احلكومية  اجل��ه��ة  يف  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وال�شفافية  ال��ع��دل  وير�شيفر�س 
املوظفني.  ج��م��ي��ع  ب��ني  وامل�������ش���اواة 
االأداء  رب���ط  اإىل  ال��ن��ظ��ام  وي�����ش��ع��ى 
املتميزة  والنتائج  االإجن��از  مبكافاأة 
املوظفني  اإن����ت����اج����ي����ة  وحت�������ش���ني 
وزي���ادت���ه���ا وت�����ش��ج��ي��ع االإجن�������ازات 
العمل  م��ظ��ل��ة  ���ش��م��ن  ال����ف����ردي����ة 
التعلم  ثقافة  وتطوير  اجلماعي 
التطوير  ف��ر���س  وزي����ادة  امل�شتمر 
االح����رتايف امل��ه��ن��ي ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
مت���ك���ني اجل����ه����ات االحت�����ادي�����ة من 

مترين اإخالء للدفاع املدين مبركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�ص 

•• اأبوظبي-وام: 

الوطنية  اأبوظبي  �شركة  م��ع  بالتعاون  باأبوظبي  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة  نفذت 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  واالإخ��اء  احلرائق  ملكافحة  عمليا  مترينا  اأدنيك  للمعار�س 
يف  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  خمتلف  وق��درة  كفاءة  لرفع  جهودها  �شمن  للمعار�س 
ال�شامة  اأطقم  لدى  واال�شتعداد  واجلاهزية  الكفاءة  م�شتوى  وقيا�س  الطوارئ  حاالت 
يف ال�شركات للتعامل مع احلوادث واالأزمات والتن�شيق مع االإدارات واملوؤ�ش�شات املختلف 
اأبوظبي  ذات العاقة. وقال العقيد جمعة �شامل الدهماين مدير عام الدفاع املدين يف 
ل�شامة  تعزيزا  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة  جهود  �شمن  ياأتي  التمرين  اأن  باالإنابة 
االأرواح واملمتلكات ورفع الكفاءة واجلاهزية والتاأهيل والتدريب عن طريق ال�شيناريوهات 
والتمارين العملية واختبار جاهزيتها يف التعامل مع احلوادث وتقليل زمن اال�شتجابة 
التمرين فرق من  �شارك يف  املاأمولة.  التطلعات  الو�شول حل��وادث احلريق وحتقيق  يف 
مركزي الدفاع املدين بالقبي�شات والبطني وامل�شت�شفى امليداين وق�شم االإ�شعاف ودوريات 
االأحمر  ال��ه��ال  هيئة  م��ن  وعنا�شر  ابوظبي  ب�شرطة  وال���دوري���ات  امل���رور  مديرية  م��ن 
عن  �شباحا  التا�شعة  عند  باغا  العمليات  غرفة  بتلقي  التمرين  وب��داأ  �شاند.  وبرنامج 
احلادث حيث انطلقت �شافرات االإنذار واأخلت فرق الطوارئ املبنى حلني و�شول اجلهات 
ال�شرطية املعنية والدفاع املدين واجلهات امل�شاندة يف وقت قيا�شي وتعاملت على الفور مع 
احلادث وبح�شب ال�شيناريو مت اإخاء 71 زائرا ومعاجلة �شت حاالت يفرت�س تعر�شها 

لاإغماء يف موقع احلادث.

•• اأبوظبي -وام:

����ش���ارك م��رك��ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي����د ل��ل��ث��ق��اف��ة واالإع�����ام 
املجتمعية  للتوعية  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
على  نظم  الذي   2014 توعية  االإن�شانية  واخلدمات 
للمعار�س.  الوطني  اأبوظبي  اأي��ام مبركز  مدى ثاثة 
التي  الكتب  املعر�س جمموعة من  ل��زوار  املركز  وقدم 
اأب���رزه���ا ك��ت��اب حم��م��د �شلى اهلل عليه  ا���ش��دره��ا وم���ن 

جملتي  اىل  ا�شافة  لاطفال  ق�ش�س  و�شل�شلة  و�شلم 
بيت ال�شعر واالم��ارات الثقافية التي ي�شرف عليهما . 
بجامعة  الكتاب  فعاليات معر�س  املركز يف  �شارك  كما 
العني للعلوم والتكنولوجيا . وتاأتي م�شاركة املركز يف 
املعر�شني انطاقا من توجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان 
بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
رئي�س مركز �شلطان بن زايد للثقافة واالإعام وحر�شه 
على م�شاركة املركز يف كل ما يخدم جمتمع االمارات 

خا�شة يف اجلانب الثقايف ويف اطار امل�شئولية املجتمعية 
التي ي�شطلع بها املركز لن�شر الوعي وبناء �شركة مع 

املوؤ�ش�شات املحلية مبا يخدم الوطن واملواطن . 
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ي�����ش��ارك م��رك��ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن زايد 
املقبلني  للثقافة واالإع��ام يومي اخلمي�س واجلمعة 
الثقافية  ال��ق��واف��ل  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الذي تنظمة وزارة الثقافة وال�شباب مبنطقة اليحر 

مبدينة العني . 

مركز �شلطان بن زايد للثقافة والإعالم ي�شارك يف معار�ص باأبوظبي والعني

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:ال�شقر لا�شت�شارات
SAHEB طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: �شاحب

املودعة بالرقم:187553       بتاريخ:2013/2/27 م
با�ش��م:�س . اأ�شد ح�شني علي كيخا للتجارة العامة

وعنوانه:اإمارة دبي دولة االمارات العربية املتحدة   
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 االرز القهوة النب ال�شاي الطحني الب�شكويت املعكرونه 
يف  تقع  وجميعها  ال�شوكوالته  ال��ذرة  التوابل  اخلل  امللح  اخلمرية  الع�شل  الكعك  احللويات  املعجنات  اخلبز 

الفئة الدولية رقم .
كلمة  وا�شفلها  �شنبله خ�شراء  ر�شم  به  االمين  االول  القو�س  قو�شني  �شكل  به  ا�شفر  العامة:اطار   و�شف 
اللون على خلفية زرقاء وا�شفلها ع�شب اخ�شر غامق وفاحت وا�شفلها يوجد  باحرف عربية �شاحب بي�شاء 
طبق ارز وملعقة القو�س الثاين االي�شر  به ر�شم �شنبلة خ�شراء وا�شفلها كلمة باحرف التينية بي�شاء اللون 
على خلفية زرقاء وا�شفلها ع�شب اخ�شر غامق وفاحت وا�شفلها يوجد طبق ارز وملعقة االطار اخلارجي ا�شفر 

اللون . 
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  اأكتوبر 2014 العدد 11238
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اأخبار الإمارات

من�شور بن زايد
 ي�شتقبل دوق و�شتمن�شرت

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
دوق  جروفرن  جريالد  ال��ل��ورد  الرئا�شة  ق�شر  يف  االول  ام�س  �شموه  مكتب  يف  الرئا�شة 
و�شتمن�شرت يف اململكة املتحدة والوفد املرافق له الذي يزور الباد حاليا. وتبادل �شموه 
اآفاق  تنمية  و�شبل  البلدين  ب��ني  املتينة  العاقات  ح��ول  احل��دي��ث  و�شتمن�شرت  دوق  م��ع 
التعاون الثنائي امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني يف املجاالت كافة خ�شو�شا التجارية 
واال�شتثمارية واجلوانب االإن�شانية. ح�شر اللقاء �شعادة را�شد العامري وكيل وزارة �شوؤون 

الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292
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تاأجيل ق�شية طفلة احلافلة اإىل 
املقبل نوفمرب   19

•• ابوظبي-وام:

طفلة  ق�شية  ب�شاأن  جل�شاتها  اوىل  ام�س  باأبوظبي  اجلنح  حمكمة  عقدت 
تاأجيل  املحكمة  وق��ررت  املدر�شية.  حافلتها  داخ��ل  املتوفاة  االطفال  ريا�س 
الق�شية اإىل جل�شة 19 نوفمر املقبل وذلك بطلب دفاع املتهمني الثالث 
املحكمة  وق��ررت  الق�شية.  بت�شوير واالط��اع على ملف  وال�شماح  والرابع 
ا�شتمرار حب�س املتهمني االأول امل�شرفة والثاين ال�شائق واخلام�س �شاحب 
�شركة النقل وتكفيل الثالث املوظفة امل�شوؤولة عن مراجعة ك�شوف الطاب 
املحكمة  ام��ام  ومثل  عليها.  املجنى  وال��د  بح�شور  املدر�شة  مدير  وال��راب��ع 

جميع املتهمني الذين انكروا جميع التهم املوجهة اإليهم. 

انتهت من ت�صييد مبنى مواقف ب�صعة 406 �صيارات

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق م�شروعًا لتطوير الطرق الداخلية واملواقف ال�شطحية وامل�شاحات العامة يف حو�ص �شرق 6 باأبوظبي

برنامج تثقيفي �شحي يف اإقامة العني

•• اأبوظبي-الفجر: 

انتهت بلدية مدينة اأبوظبي -عر 
واأ�شول  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع 
البلدية- من ت�شييد مبنى مواقف 
�شيارات )بطابقني علوي و�شفلي( 
�شارعي  ب���ني    6 ���ش��رق  ح��و���س  يف 
خليفة بن زايد االول و حمدان بن 
حممد ب�شعة 406 مواقف بحيث 
ي��ت�����ش��ع ال���ط���اب���ق االأر�����ش����ي 194 
�شيارة ، اأما الطابق العلوي فيت�شع 

. �شيارة   212
جت�شيدا  االإجن���������از  ه�����ذا  وي�����اأت�����ي 
حل��ر���س ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
التحتية  البنية  منظومة  تطوير 
وتوفري متطلبات التنمية ال�شاملة 
اأب���وظ���ب���ي، ودف����ع عجلة  اإم������ارة  يف 
ال��ن��ه�����ش��ة ق��دم��ا مب��ا ي��ح��ق��ق روؤي���ة 
ح���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي ال���ه���ادف���ة اإىل 
تاأمني اأف�شل �شبل احلياة الكرمية 
املتطورة  ال��ع�����ش��ري��ة  واخل����دم����ات 

الأفراد املجتمع . 
ك��م��ا ي���ن���درج ه����ذا امل�������ش���روع �شمن 
الأبوظبي  العمرانية  اخلطة  اإط��ار 
بلدية  جهود  وموا�شلة   ،2030
لتطوير  احلثيثة  اأبوظبي  مدينة 

•• العني – الفجر:

و����ش���وؤون  االإق����ام����ة  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
�شحياً  برناجماً  االأجانب-العني، 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت��وع��وي��اً 
للغذاء بالتعاون مع �شحة ومركز 
التغذية املجتمعية مب�شت�شفى توام 
ندى  التغذية  خ��ب��رية  فيه  ق��دم��ت 
تثقيفية  ور�شة  املركز  مدير  زهري 
اأهمية  ع���ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ���ش��ح��ي��ة 

الغذاء ال�شحي.
املقدم  ال���رن���ام���ج  اف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 
نائب  ال��ظ��اه��ري،  �شلطان  حم��م��د 
و�����ش����وؤون  االإق�����ام�����ة  اإدارة  م���دي���ر 
االأجانب بالعني و�شباط وموظفو 
االإدارة؛ م�شرياُ اإىل حر�س االإدارة 

االأخ�شر  ال�����ش��اي  م�����ش��ت��ه��ل��ك��ي  اأن 
لديهم زيادة يف ن�شاط قطاع ق�شرة 
يف  منطقة  وهي  اجلانبية،  الدماغ 
الدماغ مرتبطة بالذاكرة العاملة، 
يحتاجها االإن�شان للرتكيز وو�شع 

حلول للم�شكات التي تواجهه.
اإن  ال��ب��اح��ث��ني ي��ق��ول��ون  اإن  وق��ال��ت 
ال�������ش���اي االأخ�������ش���ر م���ل���يء مب����ادة 
ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
وت�شريع  الدموية  االأوعية  تو�شيع 
ي�شهم  وق��د  للدماغ؛  ال��دم  ان�شياب 
يف منع تدهور الناقات الع�شبية 
وعمل  ن�������ش���اط  يف  ت�����ش��ه��م  ال����ت����ي 
الدماغ، وقد ت�شهم املواد الكيمائية 
لويحات  تثبيط  يف  فيه  امل��وج��ودة 
دون  واحل����ي����ل����ول����ة  ال�������ش���ي���خ���وخ���ة 

ال��وع��ي عن  بن�شر  االه��ت��م��ام  ع��ل��ى 
�شحة  يف  واأث����ره  ال�شحي  ال��غ��ذاء 

الفرد واملجتمع.
حما�شرة  يف  زهري  ندى  وحتدثت 
تثقيفية عن اأهمية وجبة االإفطار 
بالن�شبة ل�شحة االن�شان مو�شحة 
اأن الدرا�شات اأظهرت اأن االأ�شخا�س 
االإفطار  وج��ب��ة  ي���رتك���ون  ال���ذي���ن 
يتناولون املزيد من الكربوهيدرات 
الح��ق��اً يف ال��ي��وم اأك���ر م��ن الذين 
م�شرية  اإف����ط����اره����م؛  ي���ت���ن���اول���ون 
القهوة  ا����ش���ت���ه���اك  اأه���م���ي���ة  اإىل 
كما  ال�شكري  خطر  لتقليل  يومياً 
ا�شتعر�شت اأهمية ال�شاي االأخ�شر 
وطريقة اإعداده وفوائده وكميته.

وت��ط��رق��ت ل��درا���ش��ة  ت��و���ش��ل��ت اإىل 

اأن  وامل��ع��روف  ال��دم��اغ،  تراكمها يف 
هذه اللويحات ت�شل االإدراك.

واأ����ش���اف���ت اأن اأف�����ش��ل ال��ب��دائ��ل يف 
الفاكهة  ه��ي  اخل��ف��ي��ف��ة  ال��وج��ب��ات 
على  الح�����ت�����وائ�����ه�����ا  ال������ط������ازج������ة 
فيتامينات ومعادن واألياف غذائية، 
البع�س  مي��ار���ش��ه  م��ا  اأن  مو�شحة 
م��ن ت��خ��ب��ط��ات يف ت��ن��اول االأك���ات 
فرتة  يف  ك��ب��رية  بكميات  ال�شعبية 
م�شتوى  على  اأ���ش��رار  ل��ه  ال�شحى 

�شكر الدم واحلالة املزاجية.
الغذائية  االإر�شادات  اإىل  وتطرقت 
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ال�������ش���ادرة 
والزراعة  الغذاء  ومنظمة  العاملية 
العربي  وامل���رك���ز  امل��ت��ح��دة،  ل���اأمم 
التغذية  حت�شني  ب��ه��دف  للتغذية 

بجانب  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ب��امل��ج��ت��م��ع��ات 
اأهمية ممار�شة الريا�شة بالتدريج 

وبا�شت�شارة مدرب ريا�شي.

فعاليات  م���ع  احل�����ش��ور  وت��ف��اع��ل 
االإقبال  خال  من  ال�شحي  اليوم 
الطبية  الفحو�شات  اإج����راء  على 

و�شغط  ال�شكر  قيا�س  �شملت  التي 
وت�شلم  وال���ك���ول���ي�������ش���رتول؛  ال�����دم 

الكتيبات االإر�شادية التوعوية.

م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي ك����ي ت�����ش��ب��ح يف 
الكرى  العاملية  العوا�شم  م�شاف 
وذل����������ك حت������ت م����ظ����ل����ة ال������روؤي������ة 
ال�شاملة  واالإمن��ائ��ي��ة  التطويرية 
ال�شوؤون  دائ���رة  عليها  تعمل  ال��ت��ي 
البلدية والبلديات املن�شوية حتت 
بال�شكل  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  لوائها 
النظام  ا�شرتاتيجية  يحقق  ال��ذي 
اأرقى  حتقيق  اإىل  الهادفة  البلدي 

اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة وي��ح��ق��ق ر�شا 
يتطابق  ال���ذي  بال�شكل  اجل��م��ه��ور 
للبلدية  املجتمعية  امل�شوؤولية  مع 
ور�شالته  ال��ب��ل��دي  ال��ن��ظ��ام  وروؤي�����ة 
وقيمه املوؤ�ش�شية يف اأهمية االرتقاء 
امل�����ش��ت��م��ر ب��امل��راف��ق اخل��دم��ي��ة مبا 

يحقق تطلعات املجتمع . 
اأن���ه مت اتباع  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���ش��ح��ت 
ك��اف��ة م��ع��اي��ري ال�����ش��ام��ة يف مبنى 

مبنى  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  وخ���روج���ه���ا 
املواقف ال�شفلي.

باالإ�شافة  اأن����ه  ال��ب��ل��دي��ة  ون���وه���ت 
اإن�شاء  مت  ف��ق��د  امل�����ش��روع  ه���ذا  اإىل 
مببنى  حم���ي���ط���ة  خ����دم����ة  ط������رق 
للم�شاة  ومم��رات  احلالية  املواقف 
م���ع مداخل  ت��ت��م��ا���ش��ى  مب��ن��ا���ش��ي��ب 
امل��ب��اين و امل��ح��ات ال��ت��ج��اري��ة كما 
امل�شاة  اأر�شفة  ب��اط  ا�شتبدال  مت 

م�����ش��ت��وي��ات اخل����دم����ات وامل����راف����ق 
اخلدمية العامة يف االإمارة.

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأ�����ش����ارت 
تطوير  م�شروع  حالياً  تنفذ  اأن��ه��ا 
ط��رق داخ��ل��ي��ة، وم��واق��ف �شطحية 
�شرق  حلو�س  ع��ام��ة   وم�شاحات   ،
زايد  بن  خليفة  �شارعي  بني    6
االول و حمدان بن حممد و�شوف 
حت�شني  يف  الكبري  االأث��ر  له  يكون 

دخول    املواقف اجلديد من خال 
ال�شيارات وخروجها والو�شول اإىل 
اإن�شاء  مت  وك��ذل��ك  االأول،  الطابق 
�شامل  للم�شاة على اأربع جهات من 
مبنى املواقف ل�شهولة الو�شول من 
املواقف واإليها، وقد اتخذت بلدية 
مدينة ابوظبي جميع االحتياطات 
اأثناء عملية  الازمة  واالإج���راءات 
ال�شيارات   دخ��ول  ال�شتمرار  البناء 

القدمي بباط خر�شاين. 
بع�س  �����ش����ب����ك����ات  ت����ط����وي����ر  ومت 
مياه  �شرف  �شبكة  مثل  اخلدمات 
االأمطار و �شبكة ال�شرف ال�شحي 
�شيتم  كما  ال�شرب،  مياه  وخطوط 
يف  جتميلية  زراع���ة  اأع��م��ال  تنفيذ 
تركيب  ت�����ش��م��ل   6 ����ش���رق  ح���و����س 
وقوف  واأم��اك��ن  وم��ظ��ات  مقاعد 

للدراجات الهوائية.

بتفاعل جماهريي

العني للتوزيع تختتم م�شاركتها يف توعية 2014
•• العني - الفجر:

الدورة  يف  م�شاركتها  للتوزيع  العني  �شركة  اختتمت 
املجتمعية  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ع��ر���س  ال���راب���ع���ة  
واخلدمات االإن�شانية توعية 2014 وذلك ملدة ثاثة 
للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  م�شتمرة  اأي����ام 
وموؤ�ش�شات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  وا�شعة  مب�شاركة 
ال�شركة  م�شاركة  جاءت  اخلا�س  والقطاع  العام  النفع 
باأهمية  ال��وع��ي  ورف���ع  ال��رت���ش��ي��د  ث��ق��اف��ة  ن�شر  ب��ه��دف 

املحافظة على املياه وتر�شيد ا�شتخدامها.
حظيت الفعالية مبتابعة كبرية من اجلمهور وتفاعل 
قطورة  الرت�شيدية  الكرتونية  ال�شخ�شيات  مع  الفت 
ت�شتخدمها  ال��ت��ي  ال�شخ�شيات  وه���ي  و���ش��ام��ة  ون���ور 
العني للتوزيع يف املعار�س وحماتها الرت�شيدية التي 
الوعي بطرق  م�شتوى  لرفع  العام  تنظمها على مدار 
حمببة لدى االأطفال و تعلمهم بطرق املحافظة على 
العني  خ�ش�شت  كما  ا�شتخدامهما..  وتر�شيد  الطاقة 
م��ن خاله  ت��ه��دف  امل��رك��ز  تثقيفي يف  رك���ن  ل��ل��ت��وزي��ع 
اال�شتخدام  ب��ط��رق  وتثقيفهم  املجتمع  اأف����راد  توعية 
امل�شابيح  االأمثل للطاقة حيث عر�شت جم�شمات من 

بعداد  م��رب��وط��ة  للطاقة  امل��وف��رة  وامل�شابيح  ال��ع��ادي��ة 
كهربائي يبني الفرق بينهما يف كمية ا�شتهاك الطاقة 
ويو�شح الفرق يف ح�شاب التكلفة بينهما كما مت تعريف 
بني  بالفروقات  ال��رك��ن  ه��ذا  خ��ال  م��ن  املعر�س  زوار 
اجلديدة  االأتوماتيكية  وال��ع��دادات  القدمية  العدادات 
لهذه  بعد  ع��ن  وال��ق��راءة  والف�شل  الت�شغيل  كيفية  و 

العدادات.
كما قامت العني للتوزيع باإطاق الدليل الرت�شيدي يف 
املعر�س وتوزيع جمموعة من الكتيبات والرو�شورات 
املاء  ا���ش��ت��ه��اك  ال��رت���ش��ي��د يف  ال��ت��ي حت��ث ع��ل��ى عملية 
والكهرباء وتو�شح لهم مفهوم الرت�شيد والطرق املثلى 
يف ا�شتخدام الطاقة وحتثهم لتغيري بع�س �شلوكياتهم 
اليومية فيما يتعلق بكيفية اال�شتخدام االأمثل للطاقة 
وفقرات  تثقيفية  م�شابقات  الفعاليات  ت�شمنت  كما   .
به  املعر�س ومر�شم حر يعر  ل��رواد  ترفيهية توعوية 
اليومية  امل��ي��اه يف حياتهم  اأهمية  م��دى  ع��ن  االأط��ف��ال 
ح�شيلة  فيه  يعر�س  لل�شور  معر�س  تنظيم  مت  كما 
ر�شومات االأطفال من طلبة املدرا�س من خال حملة 
ال�شركة  نظمتها  التي  احلملة  اأف�شل  لغد  اليوم  وف��ر 

لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة يف مدينة العني.

كرمت مديره العام يف يوم الرتبية اخلليجي

كلية الإمارات للتكنولوجيا ت�شيد بجهود مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
اأ�شادت كلية االمارات للتكنولوجيا باأبوظبي بجهود مكتب الرتبية العربي 
وبجهود  املنطقة  يف  للمعلم  احل�شاري  ب��ال��دور  االرت��ق��اء  يف  اخلليج  ل��دول 
املكتب يف اجراء املزيد من الدرا�شات الرتبوية املتخ�ش�شة يف قطاع التعليم 
مبا يطور من خمرجاته مواكبا حاجة املنطقة من الكوادر املواطنة واملوؤهلة 
القرين،  الدكتور علي عبداخلالق  ل�شعادة  الكلية  تكرمي  ذلك خال  وجاء 
مدير عام مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج مبنا�شبة يوم الرتبية اخللجي 

الذي ي�شادف ذكرى تاأ�شي�س املكتب تقديرا من الكلية جلهود املكتب .
واعرب الدكتور علي عبداخلالق القرين، مدير عام مكتب الرتبية العربي 
االأنقر  وائل  اال�شتاذ  �شعادة  �شاكرا  الكلية  ملبادرة  لدول اخلليج عن تقديره 
بقدرات  االرت��ق��اء  يف  املتوا�شلة  جهودهم  على  الكلية  امناء  جمل�س  رئي�س 
ومهارات وخرات اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية مبا يحقق اف�شل املخرجات 

التعليمية .
العمل  توثيق  اإىل  اخلليج  ل���دول  العربية  ال��رتب��ي��ة  مكتب  ي��ه��دف   : وق���ال 
ال���واردة يف  ال���دول االأع�����ش��اء مب��ا يحقق التوجهات  ال��رتب��وي امل�شرتك ب��ني 
بتوظيف  يتعلق  ما  ومنها  التعاون،  جمل�س  ل��دول  االأعلى  املجل�س  ق��رارات 
التقنية يف املجال الرتبوي، والذي متت بلورته يف عدد من الرامج توؤلف 
مبادرة مكتب الرتبية يف التعلم االلكرتوين؛ وت�شمل معايري وكفايات مكتب 
املجال  ففي  وتقني،  مهني  جمالني  واالت�شال  املعلومات  تقنية  يف  الرتبية 
املهني �شيتم اإ�شدار واعتماد معايري تقنية املعلومات واالت�شال لدى املعلم 
ومدير املدر�شة وتفعيلها بت�شميم واإنتاج وتنفيذ برامج تدريب الكرتونية، 
ويف املجال التقني ُي�شتهدف اإيجاد وثيقة معايري وموا�شفات تقنّية م�شرتكة 
يف تقنية املعلومات واالت�شال لدى وزارات الرتبية يف الدول االأع�شاء من 
ولتفعيل  االإلكرتونية.  البيئات  يف  امل�شرتك  ال��رتب��وي  العمل  تي�شري  اأج��ل 
الكرتونية  بوابة  تطوير  مت  اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب  برامج 
ت�شتمل عدد من اخلدمات الرتبوية والتي تت�شمن اأدوات التعلم االلكرتوين 
من ثاثة اأجيال؛ ففي اجليل االأول مت تطوير نظام اإدارة التعلم وامل�شتودع 
الرقمي ووحدات تعليمية، ويف اجليل الثاين مت تطوير املدونات والويكي، 
باملحتوى )RIA( مع  انرتنت غنية  بناء تطبيقات  الثالث مت  ويف اجليل 
ربط البيانات املوجودة على اخلادم با�شتخدام بروتوكول )REST( وهذه 
االأدوات متكن املعلم من ت�شميم واإنتاج درو�س الكرتونية ثرية بالو�شائط 

ميكن تنفيذها تزامنيا اأو غري تزامنيا. 
روؤية  ان  للتكنولوجيا  االإم��ارات  اأمناء كلية  ومن جانبه قال رئي�س جمل�س 
 ، ال��دول��ة  يف  اخلا�شة  اجل��ام��ع��ات  اأف�شل  م��ن  واح���دة  ت�شبح  اأن  ه��ي  الكلية 
ور�شالتها اأن تقدم الكلية خدمات عالية اجلودة يف التدري�س والبحث العلمي 
وخدمة املجتمع لكل املعنيني باملواءمة مع اأف�شل املمار�شات العاملية تركيزا 
على االقت�شاد املعريف واال�شتثمار يف املوارد الب�شرية والتكنولوجيا، وتعتمد 
امل�شتمر وروح  االأ�شا�شية للكلية على :النزاهة االأكادميية والتح�شني  القيم 
العمل اجلماعي واالعرتاف واملكافاأة والتوا�شل الفعال وامل�شوؤولية وتثمني 

التنوع. وتركز االأهداف اال�شرتاتيجية للكلية على تقدمي خدمات وبرامج 
 ، والتعلم  التعليم  الرتكيز على جودة   ، عالية  قيمة م�شافة  ذات  اأكادميية 
الهيئتني  ومتيز  جن��اح  على  الرتكيز   ، الطاب  ومتيز  جن��اح  على  الرتكيز 
التدري�شية واالإدارية ، تطوير بيئة عمل متتاز بالدعم و ال�شامة ، تطوير 
 ، وقيمها  للكلية  االأ�شا�شية  املبادئ  حتقيق   ، املجتمع  مع  العاقات  ومتتني 
تطوير املوارد املوؤ�ش�شية ، �شمان اجلودة والتطوير امل�شتمر ، تطوير ال�شورة 
املوؤ�ش�شية للكلية ، حتقيق اال�شتدامة املوؤ�ش�شية ، تطوير بيئة البحث ، نقل 
املعارف من احلالة ال�شمنية اإىل املوثقة ، اال�شتثمار يف تطوير املوظفني ، 
التنوع يف اأع�شاء هيئة التدري�س والطاب واإر�شاء الكلية كجامعة متكاملة 
الكلية  تقدمها  التي  التخ�ش�شات  بلغت  ان��ه  اىل  وا���ش��ار    .2016 بحلول 
يف  تخ�ش�شات  ت�شع   2015-2014 االأكادميي  العام  حتى  تخ�ش�شا   15
الدبلوم و�شتة تخ�ش�شات يف البكالوريو�س وحديثا بداأت الكلية يف تدري�س 
ثاث تخ�ش�شات جديدة باعتماد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهي 
بكالوريو�س املحا�شبة وامل�شارف اال�شامية والبنوك التجارية وهذه ا�شافة 

جديدة �شمن الرامج املتميزة .
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اأخبـار الإمـارات

اأخبار ال�شاعة: خطوة اإماراتية كربى نحو الف�شاء 
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اإنه مل مت�س �شهور قليلة على اإعان �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف 16 
يوليو املا�شي اإن�شاء وكالة الف�شاء االإماراتية وبدء العمل على م�شروع 
هذا  دخ��ل  املريخ حتى  كوكب  اإىل  اإ�شامي  عربي  م�شبار  اأول  الإر���ش��ال 
امل�شروع احل�شاري العماق حيز التنفيذ ومن ثم بداأت دولة االإمارات 
وقعت  حيث  االأح��م��ر  ال��ك��وك��ب  نحو  خطواتها  اأوىل  امل��ت��ح��دة  العربية 
وكالة الف�شاء االإماراتية اتفاقا تف�شيليا مع موؤ�ش�شة االإمارات للعلوم 
والتقنية املتقدمة لتنفيذ م�شروع م�شبار املريخ ومتابعته عر مراحله 
املختلفة على مدى �شبع �شنوات بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأ�شافت  اإماراتية كرى نحو الف�شاء  رعاه اهلل . وحتت عنوان خطوة 
الن�شرة اأن هذه ال�شرعة يف و�شع م�شروع اإر�شال م�شبار اإىل املريخ ت�شري 
اإىل اأن االإمارات لديها روؤية وا�شحة حوله ومتتلك املقومات واخلطط 
الازمة الإجنازه يف املدى الزمني الذي مت حتديده كما اأن لديها ثقة 
الوطنية على حتمل  وكوادرها  موؤ�ش�شاتها  وق��درات  قدراتها  كبرية يف 
اإ�شراف  حتت  ينفذ  �شوف  اأن��ه  وخا�شة  الكبري  امل�شروع  هذا  م�شوؤولية 
ع��ن مركز  ال�����ش��ادرة  الن�شرة  واأك���دت  ف��ري��ق عمل وط��ن��ي.  م��ن  مبا�شر 
االإم����ارات  اه��ت��م��ام  اأن  اال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم����ارات 
التنموية  طموحاتها  اإط����ار  يف  مل��وق��ع��ه  روؤي��ت��ه��ا  ع��ن  يك�شف  بالف�شاء 
اال�شتثمارات  ف���اإن  ول��ذل��ك  االقت�شادية  الأهميته  واإدراك���ه���ا  ال�شاملة 

بتكنولوجيا  املرتبطة  وامل�شروعات  ال�شناعات  يف  االإماراتية  الوطنية 
الف�شاء تتجاوز 20 مليار درهم وتعد دولة االإمارات �شمن ت�شع دول 
يف العامل فقط لها برامج ف�شائية ال�شتك�شاف املريخ وهذا يجعلها من 
الدول الرائدة يف تكنولوجيا الف�شاء لي�س فقط على امل�شتوى االإقليمي 
واإمنا على امل�شتوى العاملي اأي�شا. واأ�شارت اإىل اأن هناك اهتماما دوليا 
احلياة  جم��االت  يف  القطاع  هذا  اأهمية  اإىل  نظرا  بالف�شاء  مت�شاعدا 
اأن حجم القطاع  اإىل  اإن التقديرات ت�شري  املختلفة على االأر���س حتى 
من  واالإم����ارات  دوالر  مليار   300 نحو  اإىل  ي�شل  العاملي  الف�شائي 
جانبها حري�شة على اأن تكون يف تفاعل م�شتمر واإيجابي مع املتغريات 
ال�شاملة وما  التنمية  الدولية خا�شة يف جمال  ال�شاحة  احلادثة على 
اهتمامها  ياأتي  هنا  ومن  وتكنولوجية  علمية  تطورات  من  بها  يتعلق 

بالف�شاء واجلدية الكبرية التي تبديها يف هذا االجتاه. وقالت اأخبار 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  االإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�شاعة 
للمريخ هو عمل وطني  االإماراتي  امل�شبار  اأن  اأكد  اآل مكتوم  را�شد  بن 
اأم��ام مهمة وطنية وعربية كرى  وفخر عربي ولذلك فاإن االإم��ارات 
وهذا يعك�س وعيا عميقا ب�شرورة امل�شاركة العربية الفاعلة يف م�شرية 
ال��ت��ق��دم االإن�����ش��اين خ��ا���ش��ة يف جم���ال ال��ف�����ش��اء وجت����اوز م��رح��ل��ة تلقي 
التكنولوجيا يف عاملنا العربي اإىل مرحلة �شناعة هذه التكنولوجيا واأن 
و�شول االإمارات اإىل املريخ يف الوقت املحدد لذلك �شوف يكون اإجنازا 
والعلمية  الب�شرية  وال��ق��درات  االإمكانات  العرب  امتاك  يوؤكد  عربيا 
القوية  االإرادة  توافرت  ما  متى  التقدم  جم��االت  كل  القتحام  واملادية 

والتخطيط ال�شليم.

حاكم راأ�ص اخليمة ي�شهد ملتقى اأف�شل املمار�شات احلكومية 2014

مكتب بلدية م�شفوت ينفذ اأعمال  �شيانة مل�شليات العيد باملنطقة 

بالتعاون مع القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي

جامعة الإمارات تنظم حما�شرة توعوية للتحذير من اآفة املخدرات

•• عجمان : الفجر

اأعمال  م�شفوت  بلدية  مكتب  نفذ 
باملنطقة  ال��ع��ي��د  مل�شليات  �شيانة 
وزين ميادينها بالتزامن مع عودة 
احلجيج وقرب حلول ف�شل ال�شتاء 
���ش��م��و را�شد  ب��ت��وج��ي��ه م���ن  وذل�����ك 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ومتابعة  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
احمد  اإب��راه��ي��م  يحيى  �شعادة  م��ن 
مدير عام الدائرة وحر�شهما على 
تقدمي اأف�شل اخلدمات للمجتمع 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان  ب�شكل  امل��ح��ل��ي يف 
ب�شكل  م�����ش��ف��وت  وم��ن��ط��ق��ة  ع�����ام 
املكلف من  الفريق  وق���ام    ، خا�س 
ال�شيانة  بتنفيذ  م�شفوت  مكتب 
بامل�شاجد  اخل���ا����ش���ة  ل��ل��م�����ش��ل��ي��ات 
العيد   م�شلى  خ��ا���ش��ة  املنطقة  يف 
متطلبات  ج��م��ي��ع  م��ت��اب��ع��ة  ومت����ت 

•• العني - الفجر:

العميد  م�����ش��اع��د  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م��ت 
املهنية بكلية الرتبية يف  للتنمية 
جامعة االإمارات العربية املتحدة 
التوعية  ف�����رع  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
والرعاية الاحقة ق�شم مكافحة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  امل�����خ�����درات 
حما�شرة  اأب����وظ����ب����ي  ل�������ش���رط���ة 
بعنوان  ل���ل���ط���ال���ب���ات  ت����وع����وي����ة 

املخدرات .
م�شتمر  وت��ه��دي��د  دائ����م  خ��ط��ر   .
الرتبية  ك��ل��ي��ة  م���ق���ر  يف  وذل������ك 
العني  مبدينة  اجلامعي  باحلرم 
وق���دم امل��ح��ا���ش��رة ال��رائ��د حممد 
مكافحة  ق�شم  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري 
املخدرات بالقيادة العامة ل�شرطة 

اأبوظبي.
توعية  اإىل  امل��ح��ا���ش��رة  وت��ه��دف   
مبخاطر  ال���ط���ل���ب���ة  وت���ث���ق���ي���ف 
الذي  الكبري  وال�شرر  امل��خ��درات 

املنطقة  العبادة يف  دور  ب��اأن   الفتا 
املكتب ويعمل  باهتمام من  حتظى 
ع���ل���ى  دع��م��ه��ا دوم�����ا م�����ش��ريا اإىل 
اأن����ه مت ت��ن��ف��ي��ذ اأع���م���ال ���ش��ي��ان��ة يف 
وزراعتها  منها  القريبة  ال�شاحات 
باالأ�شجار البيئية املعمرة الفتا باأن 
تنظيف  املكتب مت  فريق عمل من 
واخلارجية   ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��اح��ات 
للم�شليات واأنه مت تزيني املداخل 
واأ�شباغ  ده�����ان  اأع����م����ال  وت��ن��ف��ي��ذ 
مواقف  وت�شوية  امل�شليات  الأ�شوار 
ال�شيارات وفر�س ال�شاحة الداخلية 
للم�شليات ب�شجاد جديد من النوع 
اجليد كما قام فريق العمل بتزيني 
امليادين والطرقات  يف كافة اأنحاء 
�شياحيا  ت�شويقها  بهدف  املنطقة 
اإل��ي��ه��ا لوقوعها يف  ال����زوار  وج���ذب 
م��وق��ع اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ي ب���ني اإم����ارة 

ال�شارقة ودبي .

الدين ونظرة التفاوؤل باحلياة. 
وقال الرائد حممد املن�شوري اأن 
تعاطي  على  ترتتب  التي  االأث���ار 
ال�شحية  منها  ك��ث��رية  امل��خ��درات 
واجل�شدية والتي تتعلق ب�شخ�س 
نف�شه  على  يحكم  حيث  املتعاطي 
ومنها  البطيء  وامل���وت  بالهاك 
تطال  والتي  االقت�شادية  االأث���ار 
ال�شخ�س واالأ�شرة واملجتمع ككل 
عاملية  ت���ق���اري���ر  وب��ح�����ش��ب  ح��ي��ث 
تنفق  ال����دوالرات  م��ن  فلمليارات 
املخدرات،  اأ�شرار  ملكافحة  �شنويا 
والتي  االجتماعية  االأث��ار  ومنها 
واأ�شرته  ال�شخ�س  �شمعة  ت�شوه 

وتهدد كيان واأمن املجتمع. 
ون���ب���ه امل��ح��ا���ش��ر ال��ط��ال��ب��ات اإىل 
حالة  اإي  ع���ن  االإخ���ب���ار  ����ش���رورة 
م�����ش��ب��وه ت��ت��ع��ل��ق ب���امل���خ���درات قد 
اليومية  حياتهن  يف  ت�شادفهن 
التي  التوا�شل  قنوات  خال  من 
و�شعتها وزارة الداخلية لاإباغ 
التعامل  يتم  والتي  احل��االت  عن 

معها ب�شرية تامة.
القانون  اأن  علمنا  م��ا  اإذا  خا�شة 
االإم����ارات����ي ي��ع��ف��ي امل��ت��ع��اط��ي من 
لنف�شه  ت�شليمه  ح��ال  يف  العقوبة 

بق�شد العاج من االإدمان. 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
راأ����س اخليمة ام�س  االأع��ل��ى ح��اك��م 
الأف�شل  ال��ت��ا���ش��ع  ال�����ش��ن��وي  امللتقى 
 2014 احل���ك���وم���ي���ة  امل���م���ار����ش���ات 
باالإبداع  التميز  �شعار  حتت  وذل��ك 
ال�شيخ  ب���رن���ام���ج  ي��ن��ظ��م��ه  وال������ذي 
�شقر للتميز احلكومي على خ�شبة 
راأ�س  م�شرح غرفة جتارة و�شناعة 
اخل��ي��م��ة. وق�����ال ال���دك���ت���ور حممد 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف خ��ل��ي��ف��ة م���دي���ر عام 
للتميز  ���ش��ق��ر  ال�������ش���ي���خ  ب���رن���ام���ج 

جمال  يف  التقنية  احل��ل��ول  اأح���دث 
خ��دم��ة ال��ع��م��اء وت���ق���دمي خدمة 
متميزة لهم ..م�شريا اىل ان امللتقى 
ي��ت��ي��ح االل���ت���ق���اء وال���ت���وا����ش���ل بني 
العماء  خدمة  جم��ال  يف  املعنيني 
ل����ت����ب����ادل اخل���������رات وامل���ع���ل���وم���ات 
املمار�شات  واأح��������دث  اأب�������رز  ح�����ول 
جم����ال  يف  واال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات 
تو�شيع  ب���ه���دف  ال���ع���م���اء  خ���دم���ة 
املفاهيم  وتخطي  امل�شاركني  اآف���اق 
وت�شمن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  واالأف�����ك�����ار 
وكانت  ج���ل�������ش���ات  ث�����اث  امل���ل���ت���ق���ى 
اجلل�شة االوىل بعنوان دور االإبداع 
والقيادة يف حتقيق التميز املوؤ�ش�شي 

والتنمي�ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة ب��ورق��ة ع��م��ل حتت 
االإبداعية  امل��ب��ادرات  تنفيذ  ع��ن��وان 
البيئة  ح��م��اي��ة  ه��ي��ئ��ة  جت��رب��ة   ...
الثالثة  اجلل�شة  ..وكانت  والتنمية 
حكومية  اإبداعية  مبادرات  بعنوان 
املحلية  ال��دوائ��ر  موظفو  وقدمها 
يف راأ���س اخليمة وق��دم اأحمد حمد 
اخلدمات  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ح��ي 
ال����ع����ام����ة م�����ن دائ����������رة االأ�����ش����غ����ال 
اخليمة  ب��راأ���س  العامة  واخل��دم��ات 
نبذة عن مبادرة راق�ب وقدم عي�شى 
التنفيذ  االأمي�ري مدير ق�شم  ك�رم 
ب���راأ����س اخليمة  امل��ح��اك��م  دائ����رة  يف 

اإىل  ي�شعى  امل��ل��ت��ق��ى  ان  احل��ك��وم��ي 
ت��ط��وي��ر اجل��ه��از احل��ك��وم��ي املحلي 
املوا�شفات  م�شتوى  اإىل  ل��ريت��ق��ي 
العاملية وعقد امللتقى االأول الأف�شل 
املمار�شات احلكومية يف يونيو عام 
2006 وا�شتمر ب�شكل �شنوي منذ 
اأن امللتقى  ال��ت��اري��خ. واأ���ش��اف  ذل��ك 
يهدف اإىل عر�س اأف�شل املمار�شات 
اأهمية  وتاأكيد  العاملية  احلكومية 
املواهب الوظيفية يف حتقيق  اإدارة 
امللتقى �شتقدم  التميز واأن جل�شات 
امليدانية  ال���درا����ش���ات  واأه�����م  اأب�����رز 
التي  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لبع�س 
وا�شتخدام  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  مت��ك��ن��ت 

واإ���ش��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني و����ش���ارك فيها 
�شركة  رئي�س  �شلطان  ف��وؤاد  عثمان 
دو  املتكاملة  لات�شاالت  االإم���ارات 
با�س  الك�شندر  ال��ع��امل��ي  واخل��ب��ري 
االبتكار  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 
الثانية  اجل��ل�����ش��ة  ام���ا  االأم���ري���ك���ي. 
وتنفيذ  ت�����ش��م��ي��م  ب��ع��ن��وان  ف��ك��ان��ت 
امل��ب��ادرات االإب��داع��ي��ة و���ش��ارك فيها 
املليجي  ج����ال  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���س 
لا�شت�شارات  برونوفا  ع��ام  مدي�ر 
يف دبي بورقة عمل بعنوان ت�شميم 
وطرح اخلدمات االإبداعية و�شارك 
�شي�ف  ال����دك����ت����ور  ����ش���ع���ادة  اي�������ش���ا 
التنفي�ذي  املدي�ر  الغي��س  حممد 

يف املنطقة . 
�شعيد  �شيف غدير  اأك���د   ذل��ك  اإىل 
م�شفوت  مكتب  م��دي��ر   – الكتبي 
ب���ال���وك���ال���ة ح���ر����س ال����دائ����رة على 
اح��ت��ي��اج��ات جمهور  ك��اف��ة  ت��وف��ري 

بع�س  م��ن  امل�شليات  واح��ت��ي��اج��ات 
دورات  ���ش��ي��ان��ة  م��ث��ل  ال���ن���واق�������س 
وال�شاحات  الو�شوء  واأماكن  املياه 
امل������ج������اورة ل��ل��م�����ش��ل��ي��ات وزراع�������ة 
ال�شاحات باالأ�شجار البيئية املعمرة 

اأف�شل  وت��ق��دمي  م�شفوت  منطقة 
توجيهات  وف����ق  ل��ه��م  اخل����دم����ات  
ال���ق���ي���ادة ال��ع��ل��ي��ا ب���ال���دائ���رة ،وم���ن 
التي  املجتمعية  امل�شوؤولية  منطلق 
اإ�شرتاتيجياتها  ���ش��م��ن  ت��ت��ب��ن��اه��ا 

الرتويج  اأو  تداولها  اأو  �شناعتها 
لها اأو تعاطيها من قبل القوانني 
الدول،  خمتلف  يف  والت�شريعات 
والتي  االإم����ارات  دول���ة  خا�شة يف 
ال�شباب  تثقيف  اإىل  دوم��ا  ت�شعى 
امل���ج���ت���م���ع اإىل  وخم���ت���ل���ف ف���ئ���ات 

اأ�شرار هذه االآفة القاتلة.

ينجم عنها والو�شائل الكفيلة يف 
احلد منها ومنع انت�شارها.

وت���ط���رق ال����رائ����د امل���ن�������ش���وري يف 
ظهور  ب���داي���ات  اإىل  حم��ا���ش��رت��ه 
املخدرات وانت�شارها يف املجتمعات 
الكثرية  اأ�����ش����راره����ا  واك���ت�������ش���اف 
وامل��م��ي��ت��ة وجت�����رمي زراع���ت���ه���ا اأو 

ال����ردع  و���ش��ائ��ل  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة   
ملنع  وال�������ش���رط���ي���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
انت�شارها وتداولها يف جمتمعنا. 

بتغريدة  امل���ح���ا����ش���ر  واأ�����ش����ت����دل 
ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د 
الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
»املخدرات اأمل ي�شّوه احلياة«، عر 
ب»تويرت«،حيث  اخلا�س  ح�شابه 
ع���ر ف��ي��ه��ا ���ش��م��وه ع���ن م����دى ما 
حتمله هذه االآفة من خطر كبري 
وم�شتقبلهم  �شبابنا،  عقول  على 
باأكملها،  ع����وائ����ل  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
م�شتلهمني من خال هذا النهج 
احلكيم للقيادة الر�شيدة يف خط 
���ش��ري ح��ي��ات��ن��ا وت��ع��ام��ل��ن��ا م���ع كل 
وتقاليد  عاداتنا  على  دخيل  اأم��ر 
وحب  باحلكمة  املت�شم  جمتمعنا 

ن��ب��ذه ع��ن م��ب��ادرة م��اأم��ور التنفيذ 
االل���ك���رتوين وق��دم��ت اآم��ن��ه �شيف 
بدائرة  م�شاند حما�شب  الطنيجي 
النيابة العامة براأ�س اخليمة نبذه 

ع���ن م����ب����ادرة ان��ت��ب��ه ح��ت��ى ال تقع 
. وع��ل��ى هام�س  االت���ه���ام  دائ����رة  يف 
امللتقى مت تنظيم ور�شة عمل اإدارة 
حتويل  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع  واأدوات 

خطط  اإىل  االإب����داع����ي����ة  االأف�����ك�����ار 
ف��ي��ه��ا موظفو  ����ش���ارك  وم�����ش��اري��ع 
الدوائر واملوؤ�ش�شات املحلية يف راأ�س 

اخليمة.

وزارة اخلارجية حت�شل على الريادة يف ا�شتخدام املل�شق الهليوجرايف الإلكرتوين للت�شديقات
•• اأبوظبي-وام: 

ال����ري����ادة يف  ���ش��ه��ادة  ح�����ش��ل��ت وزارة اخل���ارج���ي���ة ع��ل��ى 
ا�شتخدام املل�شق االإلكرتوين للت�شديق ذي العامات 
لت�شنيع  العاملية  املنظمة  م��ن  اجل���ودة  عالية  االأمنية 
اأو  اأي  اإل  اإي��ه جي  اأو بي تي  الهليوجرايف يف بريطانيا 

دذ�سءاجةد .
وقدم ال�شهادة �شعادة احمد الهام الظاهري مدير اإدارة 
اخلدمات القن�شلية بالوزارة اإىل معايل الدكتور اأنور 

بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية.
���ش��ه��ادة براءة  امل��ل�����ش��ق االإل���ك���رتوين ع��ل��ى  وق���د ح�شل 

  6398 برقم   ت�شجيله  ومت  بريطانيا  من  االخ��رتاع 
وال����ذي ي��ح��ف��ظ اأم����ن و���ش��ري��ة ال��ت�����ش��دي��ق��ات مبعايري 
الهليوجرايف  لت�شنيع  العاملية  املنظمة  قبل  عاملية من 

يف بريطانيا.
للمل�شق  اجل����دي����دة  ال��ت�����ش��دي��ق  اآل����ي����ه  اع���ت���م���اد  ومت 
ل���وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  الت�شديقات  م��راك��ز  يف  االإل���ك���رتوين 
يف  للدولة  متثيلية  بعثة   30 ويف  بالدولة  اخلارجية 
اخلارج. وياأتي ذلك متا�شيا مع روؤية احلكومة الذكية 
يف دولة االإمارات لتقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني 
ال��وزارة على تقدمي خدمات رائدة  وحر�شا من قيادة 
ومتميزة وفق اأف�شل املمار�شات العاملية االلكرتونية . 

خريية راأ�ص اخليمة ت�شاعد الطالب مببلغ 1.8 مليون درهم 
•• راأ�ص اخليمة :الفجر

وافقت جلنة امل�شاعدات وال�شدقات 
راأ���س اخليمة  موؤ�ش�شة  وال��زك��اة يف 
ل��اأع��م��ال اخل���ريي���ة ع��ل��ى تقدمي 
م�������ش���اع���دات م��ال��ي��ة ل���دع���م 124 
املراحل  طاب  من  وطالبة  طالبا 
بتكلفة  واجل��ام��ع��ي��ة  االب���ت���دائ���ي���ة 
اإجمالية بلغت مليونا و837 األف 

درهم .
وقال حممد جكة املن�شوري اأمني 
عام موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة لاأعمال 
متت  اللجنة  موافقة  اأن  اخلريية 
املقدم  التو�شية  تقرير  على  بناء 
م���ن ال��ب��اح��ث��ات االج��ت��م��اع��ي��ات يف 
الر�شوم  بتحمل  اخلا�س  املوؤ�ش�شة 
الازمة  ال��درا���ش��ي��ة واجل��ام��ع��ي��ة  
املقدمة  الطلبات  اأ�شحاب  الأب��ن��اء 
واملتعلقة  امل��ت��ع��ف��ف��ة  االأ�����ش����ر  م����ن 
ب��ال��ر���ش��وم ال��درا���ش��ي��ة ح��ي��ث متت 
امل�����واف�����ق�����ة ع����ل����ى دف�������ع ال����ر�����ش����وم 
وطالبة  طالبا  الأربعني  اجلامعية 

طلبة وطالبات املراحل االبتدائية 
درهم  و500  اآالف   203 مببلغ 
املبالغ  اإج����م����ايل  ب���ذل���ك  ل��ي�����ش��ل 
امل��ق��دم��ة ك��ر���ش��وم درا���ش��ي��ة لطلبة 
األ���ف  و837  م��ل��ي��ون  اإىل  ال��ع��ل��م 
فان   نف�شه  جكة  وبح�شب   . دره���م 
ال��ل��ج��ن��ة اع��ت��م��دت ت��و���ش��ي��ة اأخرى 
بتقدمي م�شاعدات معي�شية وعاج 
وفرد  اأ���ش��رة   74 ل�شالح  م��ر���ش��ى 
القادمة  اأ���ش��ه��ر  ���ش��ت��ة  م����دار  ع��ل��ى 
بقيمة 437 األف درهم متا�شيا مع 
يد  ملد  الرامية  و�شيا�شتها  روؤيتها 
يف  للم�شتحقني  وامل�شاعدة  ال��ع��ون 
املتوا�شل من  ا�شتمرار الدعم  ظل 
�شعود  ال�شيخ   ال�شمو  قبل �شاحب 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
و�شمو  اخليمة  راأ���س  االأعلى حاكم 
القا�شمي  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
الدائم  وحثهما  االإم���ارة  عهد  ويل 
االأ�شري  االإ���ش��ت��ق��رار  حتقيق  على 
على  وم�شاعدتها  املتعففة  لاأ�شر 
مواجهة اأعباء ومتطلبات احلياة .

جدد يف عدد من اجلامعات  داخل 
اإج���م���ال���ي���ة تبلغ  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ال����دول����ة 
اإىل  باالإ�شافة  دره��م  األ��ف   485
امل�شاعدة  جت���دي���د  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة 
ودفع  وطالبة  طالبا  ل38  املالية 
عليهم  املرتتبة  الدرا�شية  الر�شوم 
ل��ل��ج��ام��ع��ات امل��ن��ت�����ش��ب��ني ل��ه��ا منذ 
مليون  بتكلفة  ال�شابقة  االأع�����وام 
جانب  اإىل  دره������م  األ������ف  و149 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى م�����ش��اع��دة 46 من 
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 اخطار دفع يف الق�صية التنفيذية رقم 2012/200م 

اىل املحكوم عليه: حمبول عامل ابو اخلري  العنوان: ن�شرا 
حيث انه بتاريخ 2011/8/25 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ 
-    الهيئة العامة لل�شوؤون اال�شامية واالوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري جزئي -2010/279    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي: املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف: 
31.483 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه 
خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعانك بهذا االخطار ويف حا لة تخلفك عن ذلك فانت 
مكلف بح�شور جل�شة يوم االحد املوافق 2014/10/26 ال�شاعة 9.30 �س، امام املحكمة ويف 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلري املقرره قانونا0 

حرر بتاريخ  2014/9/11.
                  املدير الداري

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     

 اعالن حكم بالن�صر
2014/87 مدين كلي

دبي  العنوان:  االم��ارات  اجلن�شية:  املحدودة  االو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا�س  ات�س  /بنك  املدعى  ا�شم 
مدينة دبي لانرتنت- مكتب االدارة ال�شرق االو�شط- �س ب 66  - 04-3904722

اىل املدعى عليه/1- احمد �شكري + نهيد نزيل احمد جمهول مكان االقامة- يرجى االحاطة بان 
املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2014/9/8 احلكم التايل: حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليهما 
بالتكافل والت�شامن بان يوؤديا للمدعى مبلغ )201.290.28 درهم( مائتان والف ومائتان وت�شعون 
درهما وثمانية وع�شرون فل�شا ومبعدل الفائدة االتفاقية 7.914% �شنويا من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى ال�شداد التام وت�شمني املدعى عليهما الر�شوم الن�شبية وامل�شاريف ومائة درهم اتعاب حماماة 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.    حكما قابا لا�شتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة 

�شوف تتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�صم الت�صجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ام�����ني اهلل 
�شري داراز خان    - باك�شتان 
�شفره   ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
        )1207831( رق���������م 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�شرطة  م���رك���ز  اق������رب  اىل 
الباك�شتانية  ال�����ش��ف��ارة  او 

م�شكورا.         

فقدان جواز �صفرت
املدعو/ ج��ول ح�شني  فقد  
جول اواز خان    - باك�شتان 
�شفره   ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
        )6895901( رق���������م 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�شرطة  م���رك���ز  اق������رب  اىل 
الباك�شتانية  ال�����ش��ف��ارة  او 

م�شكورا.         

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ حم����م����ود 
ع�������ب�������داحل�������م�������ي�������د ح������اج������ي 
ع��ب��دال��ع��زي��ز   -   بنغادي�س 
اجلن�شية - جواز �شفره  رقم 
)AG2255635(      من 
يجده عليه االت�شال بتليفون 
رقم 050/4114185   

فقدان جواز �صفرت
يرنيتا  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
باملريا مياجن   -   الفلبني 
�شفرها   ج���واز   - اجلن�شية 
      )7237773( رق���������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   055/5899630

فقدان جواز �صفرت
جينا  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
جاك�شون باجنا  -   الفلبني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
      )4865057( رق���������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   050/6713933

فقدان جواز �صفرت
هامبدن  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
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05

اأخبـار الإمـارات

05
ويل عهد ام القيوين ي�شتقبل رئي�ص هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية

دار زايد للثقافة الإ�شالمية ت�شارك يف املعر�ص الوطني للتوعية 
املجتمعية واخلدمات الإن�شانية

�شندوق خليفة و القيادات العربية ال�شابة يطلقان م�شابقة 
�شتارت اب ويك اند يف العني

•• اأم القيوين -وام:

بن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
املعا ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  �شعود 
الديوان  القيوين يف مكتبه يف  اأم 
االأم����ريي ام�����س.. ال��ل��واء الركن 
ب��ن طحنون  اأح��م��د  ال�شيخ  ط��ي��ار 
اآل نهيان رئي�س هيئة  بن حممد 
واالحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة 
هيئة  رئي�س  م��ن  �شموه  واط��ل��ع   .

الع�شرية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اخل����دم����ات 
الدولة  اعتمادها يف  التي يجرى 
�شباب  التحاق  اإن  �شموه  وق���ال   .
الوطنية  ب���اخل���دم���ة  االإم���������ارات 
يدل على الروح الوطنية العالية 
الوطنية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  وال�����ش��ع��ور 
لهذا  واالن��ت��م��اء  ال���والء  وتاأ�شيل 
ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه ال��ر���ش��ي��دة. من 
ج��ان��ب��ه اأك���د ال��ل��واء ال��رك��ن طيار 
ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون بن 

املجل�س  رئي�س  نائب  املعا  را�شد 
القيوين  اأم  الإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال�����ش��ي��خ م���اج���د ب���ن ���ش��ع��ود بن 
اأمناء  رئي�س جمل�س  املعا  را�شد 
املعا  را���ش��د  ب��ن  ���ش��ع��ود  موؤ�ش�شة 
واالإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��اأع��م��ال 
التاي  ���ش��ع��ي��د  ن��ا���ش��ر  و����ش���ع���ادة 
والوفد  االأم��ريي  الديوان  مدير 
ل��رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اخلدمة  امل���راف���ق 

الوطنية واالحتياطية.

واالحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة 
ع���ل���ى ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ع���م���ل يف 
امل�شتقبلية  وخ��ط��ط��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
يتوافق  مب���ا  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
الوطنية  واأه��داف��ه��ا  روؤي��ت��ه��ا  م��ع 
وتر�شيخ  امل��واط��ن��ة  روح  اإذك����اء  يف 
ال����والء واالن��ت��م��اء للوطن.  ق��ي��م 
اآف�����اق تطوير  وت���ن���اول احل���دي���ث 
عمل هيئة اخلدمة الوطنية مبا 
ي�شمن اأف�شل النتائج من خال 

حممد اآل نهيان اأن هيئة اخلدمة 
الوطنية ال تدخر جهدا لتقدمي 
اأف�������ش���ل اخل����دم����ات وذل������ك وفق 
اأن  اإىل  الفتا   .. التقنية  املعايري 
دائم  ت��ط��ور  ح��ال��ة  تعي�س  الهيئة 
يف عاقتها مع جمهور املواطنني 
الوطن  ب����اأن  م��ن��وه��ا   .. ال�����ش��ب��اب 
التي  اجل��ه��ود  لكل  دائ��م��ا  بحاجة 
تبذل الإعاء �شاأنه. ح�شر اللقاء 
.. ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���ش��ع��ود بن 

•• العني - الفجر:

�شاركت دار زايد للثقافة االإ�شامية 
يف اأعمال الدورة الرابعة للمعر�س 
املجتمعية  ل���ل���ت���وع���ي���ة  ال���وط���ن���ي 
»توعية  االإن�������ش���ان���ي���ة  واخل����دم����ات 
تعزيز  م��ب��ادرة  برعاية   ،»2014
واملجتمعي  ال���وط���ن���ي  ال���ت���اح���م 
ملدة ثاثة متتالية  ا�شتمر  وال��ذي 
مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 

عر�س  ع��ل��ى  االإ���ش��ام��ي��ة  للثقافة 
الفعاليات  و  ل��اأن�����ش��ط��ة  م�����ش��ور 
تعرف  حيث  ال���دار،  تنظمها  ال��ت��ي 
املقدمة  اخل��دم��ات  على  اجلمهور 
لرعاية املهتدين اجلدد و املهتمني 
االإ�شامية  الثقافة  على  بالتعرف 
العربية  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م  وب���رن���ام���ج 

للناطقني بغريها.
القائمني  ال���دار  موظفي  ق��ام  كما 
ع���ل���ى ت���ن���ظ���ي���م اجل�����ن�����اح ب���ت���وزي���ع 

تاأ�ش�شت  االإ�شامية  للثقافة  زاي��د 
عام 2005 و هي موؤ�ش�شة ثقافية 
العناية  ب��ت��وف��ري  ت��ه��ت��م  اإ���ش��ام��ي��ة 
الازمة للم�شلمني اجلدد و تقدمي 
االأ�شرية  و  االجتماعية  ال��رع��اي��ة 
لهم، و تفعيل اأ�شلوب التعاي�س مع 
املجتمع امل�شلم، و تعريف املهتمني 
و جوهره،  باالإ�شام على حقيقته 
و ن�شر روح الت�شامح و التعاي�س مع 

االآخرين.

املوؤ�ش�شات  م��ن  وا���ش��ع��ة  مب�����ش��ارك��ة 
العام  النفع  وموؤ�ش�شات  احلكومية 

والقطاع اخلا�س.
وي��ع��ت��ر امل���ع���ر����س م��ن�����ش��ة جتمع 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  وم��ن��ظ��م��ات 
امل�شتجدات  اأح���دث  على  ل��ل��وق��وف 
يف جم����ال ت��ع��زي��ز وح�����دة االأ����ش���رة 
وال�شراكة  االجتماعي  والت�شامن 
زايد  دار  جناح  وا�شتمل  املجتمعية 

الهدايا  و  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  امل��ط��وي��ات 
على  واالإجابة  للجمهور،  الرمزية 
بالرامج  اخلا�شة  ا�شتف�شاراتهم 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال����دار 
بلغات خمتلفة. و حتر�س دار زايد 
امل�شاركة  على  االإ�شامية  للثقافة 
املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  مب��خ��ت��ل��ف 
للتوا�شل  ف���ر����ش���ة  ت����وف����ر  ال����ت����ي 
امل��ب��ا���ش��ر م���ع ف���ئ���ات م��ت��ن��وع��ة من 
دار  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر  املجتمع 

•• العني-وام: 

 30 يف  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  تنطلق يف 
من اأكتوبر اجلاري فعالية �شتارت 
اب ويك اإند التي ينظمها كل من 
امل�شاريع  �شندوق خليفة لتطوير 
ومنظمة القيادات العربية ال�شابة 
يف دول������ة االإم�����������ارات وع������دد من 

الهيئات املحلية االأخرى.
وتهدف هذه الفعالية التي متتد 
اأي������ام بواقع  ث���اث���ة  م�����دار  ع��ل��ى 
االإبداع  ت�شجيع  اإىل  �شاعة   54
ال�شباب  اأو�����ش����اط  يف  واالب���ت���ك���ار 
تكنولوجيا  جم�����ال  يف  خ���ا����ش���ة 
املعلومات وتقنيات االت�شال حيث 
بعر�س  فيها  امل�����ش��ارك��ون  �شيقوم 
بع�س االأفكار مل�شاريع تكنولوجية 
رائعة  من�شة  يجعلها  ما  جديدة 
املبتكرة  االأف����ك����ار  ع���ر����س  ت��ت��ي��ح 

اأن �شندوق خليفة �شيقوم بتوفري 
الدعم الازم الإجناح اأي م�شروع 
متطلبات  م����ع  ي���ت���واف���ق  ت���ق���ن���ي 
خليفة  ������ش�����ن�����دوق  و���������ش��������روط 

التمويلية.
خليفة  �شندوق  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
ق������ام م������وؤخ������را ب����ط����رح ب���رن���ام���ج 
اأف��ك��ار يف  بتطوير  يعنى  اإب��ت��ك��اري 
وحتويلها  املعلومات  تقنية  قطاع 
طابع  ذات  اإ�شتثمارية  اأف��ك��ار  اإىل 
ال�شندوق  اأن  م��و���ش��ح��ة  جت����اري 
التنمية  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  ق��ام 
بتوفري  اأب��وظ��ب��ي  يف  االقت�شادية 
مت  ي�������وم   100 مل�������دة  ح���ا����ش���ن���ة 
خ���ال���ه���ا ت���ط���وي���ر ����ش���ت اأف����ك����ار 
تكنولوجي  ط��اب��ع  ذات  مل�����ش��اري��ع 
م�شاريع  اإىل  لتحويلها  مت��ه��ي��دا 

ا�شتثمارية.
العربية  القيادات  منظمة  وكانت 

الت�شويت  وبعد  م�شاريعهم  اأفكار 
وال����ن����ق����ا�����ش����ات ب������ني زم����ائ����ه����م 
اأف�شل  ل��ت��ب��ن��ي  ال���ف���رق  �شتت�شكل 

االأفكار املطروحة.
�شتنطلق  امل��ن��اف�����ش��ة  ان  واأ���ش��اف��ت 
�شاعة   54 امتداد  على  ذلك  بعد 
ل����ت����ح����اول م����ن خ���ال���ه���ا ال���ف���رق 
وت�شميم  ع��م��ل  من����اذج  ت��اأ���ش��ي�����س 
مفاهيم عملية قابلة للتنفيذ ويف 
اأع�شاء  �شي�شوت  االأخ����ري  ال��ي��وم 
الأف�شل  اخلم�شة  التحكيم  جلنة 
يحقق  اأن  مي��ك��ن  ع��م��ل��ي  م��ف��ه��وم 

متطلبات ال�شوق.
الفئة  رع���������اة  ق����ائ����م����ة  وت���������ش����م 
الباتينية مللتقى �شتارت اأب ويك 
للقيادات  العربية  املنظمة   .. اإن��د 
املهتمة  اآرام��ك�����س  و�شركة  ال�شابة 
اإىل  والنقل  اللوج�شتية  باحللول 

جانب عدد من ال�شركاء .

وو�شعها مو�شع التنفيذ العملي.
ف��اط��م��ة حم��م��د املهريي  وق���ال���ت 
تطوير  دائ������رة  يف  ق�����ش��م  م���دي���رة 
خليفة  �شندوق  يف  االأع��م��ال  رواد 
ودعم  بطرح  مهتم  ال�شندوق  اإن 
الرامية  وال����رام����ج  االأن�������ش���ط���ة 
واالإبداع  االبتكار  روح  تعزيز  اإىل 
املواطنني  ���ش��رائ��ح  خمتلف  ل��دى 
االأعمال  ري��ادة  تبني  وحثهم على 
اأن �شتارت  كنهج دائم م�شرية اإىل 
التي  الفعاليات  اإن��د من  اب وي��ك 
حققت جناحا ملفتا يف ا�شتك�شاف 
و�شتحفز  ال���������ش����ب����اب  م������ه������ارات 

طاقاتهم.
قطاع  اأن  امل����ه����ريي  واأ�����ش����اف����ت 
امل����ع����ل����وم����ات من  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
الواعدة  اال�شتثمارية  القطاعات 
التي  املناف�شة  ح��دة  م��ن  ب��ال��رغ��م 
موؤكدة   .. القطاع  ه��ذا  ي�شهدها 

العديد  تلقت  ال��دول��ة  يف  ال�شابة 
من طلبات الت�شجيل على موقعها 
االلكرتوين حيث مت ت�شكيل عدد 
بداأت  التي  املت�شابقة  ال��ف��رق  م��ن 

بطرح اأفكارها املقرتحة.
الراغبني  ال�شباب  املهريي  ودعت 
التجربة  ه����ذه  غ��م��ار  خ��و���س  يف 
اإىل  اأحامهم  وحتقيق  الفريدة 
برنامج  يف  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل  امل���ب���ادرة 

�شتارت اأب ويك اإند يف العني.
الكيايل  �شلمى  قالت  جهتها  من 
املديرة التنفيذية ملنظمة القيادات 
العربية ال�شابة يف االإمارات واأحد 
املنظمني الرئي�شني مللتقى �شتارت 
�شيتبع  امللتقى  اإن  اإن���د  وي���ك  اأب 
ال��ن��ه��ج ن��ف�����ش��ه ال�����ذي ي�����ش��ل��ك��ه يف 
اآخ���ر يف ال��ع��امل .. ففي  اأي م��ك��ان 
امل�شاركون  ���ش��ي��ق��وم  االأول  ال��ي��وم 
حول  نبذة  باإعطاء  ثانية   60 يف 

اأمل الكو�ص: املهارات العلمية.. الإبداع .. البتكار والتطوير من اأولويات الرتبية
•• دبي-وام:

امل�شاعد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل��ة  ال��ك��و���س  اأم���ل  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت 
لاأن�شطة والبيئة املدر�شية اإن االأن�شطة الطابية وامل�شابقات العلمية 
التي ت�شتهدف اكت�شاف اأبناء الدولة املوهوبني يف خمتلف املجاالت تعد 
ال�شمو  �شاحب  وج��ه  ال��ذي  التقليدي  غري  التعليم  من  اأ�شيا  ج��زءا 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 

الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( بالو�شول اإليه وحتقيقه.
ال�شمو  به �شاحب  اأن ما وجه  اإىل  لها  الكو�س يف ت�شريحات  واأ���ش��ارت 
عر  واملوهوبني  املبدعني  من  جيل  بناء  �شاأن  يف  الدولة  رئي�س  نائب 

تر�شيخ ثقافة وطنية ت�شجع على االبتكار واال�شتفادة من التكنولوجيا 
احلديثة هو املحور االأ�شا�س وحجر زاوية العمل يف قطاع االأن�شطة يف 
الوزارة الذي يركز على بناء الطالب وفق مهارات القرن 21 واإك�شابه 
اأدوات التعامل مع متغريات الع�شر وم�شتجداته ومتكينه من اأ�شاليب 
مواكبة التطورات التقنية الهائلة اإىل جانب رفع معدالت قدراته على 

حماكاة علوم امل�شتقبل والنبوغ فيها.
املجتمع  تعزيز  على  وب�شدة  يحر�س  االأن�شطة  قطاع  اأن  اإىل  ولفتت 
املتنوعة  مبجاالته  ومتفاعا  مبدعا  تربويا  جمتمعا  ليكون  املدر�شي 
وخ��ا���ش��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��االإر���ش��اد امل��ه��ن��ي واك��ت�����ش��اف امل���ه���ارات ف�شا عن 
املدر�شية  وال�شحة  والريا�شية  الفنية  والرتبية  العلمية  امل�شابقات 

اأن منظومة العمل يف هذا االجت��اه متكاملة وت��دور يف فلك  .. موؤكدة 
واحد وحركة تطوير �شاملة ت�شتهدف اإعداد اأبناء االإمارات على اأ�ش�س 
معارفهم  واإث���راء  �شخ�شياتهم  �شقل  بجانب  الوطنية  الهوية  وقيم 
املتطورة  والطرائق  الو�شائل  باأف�شل  والثقافية  العلمية  وح�شيلتهم 
ف�شا عما ت�شتهدفه املنظومة من تعزيز الرعاية ال�شحية والبدنية 
للطلبة. وذكرت اأن اكت�شاف الطلبة املوهوبني واملبدعني يف وقت مبكر 
ما  هو  الهادفة  االأن�شطة  نحو  وميولهم  طاقاتهم  وتوجيه  ورعايتهم 
اأندية  لتاأ�شي�س  تتجه  ال��وزارة  اأن  مو�شحة  الرتبية  وزارة  عليه  تعمل 
علمية ي�شارك فيها الطلبة واأع�شاء الهيئات التدري�شية للمواد العلمية 
االأن�شطة  ملجموعة  ومكملة  متخ�ش�شة  رح��ات  ت�شاحبها  املختلفة 

االإثرائية وقالت اإن املرحلة املقبلة �شت�شهد بناء عاقات مع املوؤ�ش�شات 
اأبناء الدولة املبدعني .. كما �شتجري  املتخ�ش�شة التي ميكنها رعاية 
الدولة للم�شابقات واالأوملبياد  اأبناء  اإعداد  اأ�شاليب  ال��وزارة تطويرا يف 
الريا�شية مبختلف جماالتها ف�شا عن  واملناف�شات  العاملية  العلمية 

تطوير االأن�شطة املدر�شية املعززة للهوية الوطنية.
يف ال�شياق نف�شه لفتت �شعادتها اإىل احللة اجلديدة التي �شيظهر عليها 
برنامج )جنوم العلم( قريبا لتكون الوزارة بتطويره قد اأ�ش�شت من�شة 
واملنطلق  التخ�ش�شات  �شتى  للطلبة يف  املبكر  النبوغ  مميزة الكت�شاف 
نواة  بو�شفهم  رعايتهم  �شيتم  مم��ن  واملبدعني  للموهوبني  الرئي�س 

حقيقية لعلماء امل�شتقبل. 

وكالة الإمارات للف�شاء تنظم ور�شة حول اأهدافها وم�شروع م�شبار املريخ 
•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م��ت وك��ال��ة االإم������ارات ل��ل��ف�����ش��اء ور���ش��ة ع��م��ل حول 
ح�شرها  املريخ  م�شبار  املريخ  اكت�شاف  مهمة  م�شروع 
من خمتلف اإمارات الدولة ممثلو اجلهات االأكادميية 
ومت  االهتمام.  ذات  واخلا�شة  واحلكومية  وال�شناعية 
طرح  امل��ري��خ  م�شبار  مل�����ش��روع  ال��ور���ش��ة  مناق�شة  خ��ال 
علمية  قاعدة  اإن�شاء  مثل  البناءة  االأف��ك��ار  من  الكثري 
ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف جم���ال ع��ل��وم وتقنيات  ت��ع��ن��ى 
باملناهج  علمية  وتخ�ش�شات  برامج  واإدخ���ال  الف�شاء 

با�شتك�شاف  املهتم  العلمي  ال��ق��ط��اع  ت��خ��دم  اجلامعية 
التعريف  الور�شة كذلك  الف�شاء اخلارجي. وت�شمنت 
باأهداف اإن�شاء وكالة االإمارات للف�شاء واخت�شا�شاتها 
بالدولة  الف�شائي  القطاع  تقدم  يف  اإ�شهامها  واأهمية 
اإطار  ال��ع��اق��ة يف  ال����دول ذات  ال��ت��ع��اون م��ع  وت��ط��وي��ر 
امل�شاركون يف ختام  ونوه  الأجله.  اأن�شئت  الذي  التوجه 
الور�شة باأهمية دور الوكالة وم�شروع امل�شبار يف تعزيز 
موقع الدولة على خارطة الف�شاء الدولية والنهو�س 
بالقطاع الف�شائي على امل�شتويات االأكادميية والعلمية 

وال�شناعية . 

ت�صتهدف 93 مدر�صة حكومية وخا�صة على جميع املراحل الدرا�صية

موا�شالت الإمارات بفرع املنطقة الو�شطى تكرم امللتزمني يف احلافالت املدر�شية 
ت�شليم ملفات جائزة موا�شالت المارات لل�شالمة و الرتبية املرورية للمدار�ص احلكومية واخلا�شة

•• ال�صارقة-الفجر:

االإمارات  موا�شات  موؤ�ش�شة  ب��داأت 
الو�شطى،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ف��رع��ه��ا  ع��ر 
موا�شات  ج���ائ���زة  م��ل��ف��ات  ب��ت��وزي��ع 
االم������������ارات ل���ل�������ش���ام���ة وال���رتب���ي���ة 
التي  اجلديدة،  ن�شختها  يف  املرورية 
16 وت�شتهدف املدار�س  تعد الدورة 

والطلبة واالأ�شر.
مدير  ال����ع����ب����ي����ديل  ط��������ارق  واأك����������د 
املوا�شات املدر�شية احلكومية بفرع 
يف  امل�شاركة  اأن   ، الو�شطى  املنطقة 
دورة اجلائزة لعام 2015/2014، 
عدد  يف  من������واً  حت���ق���ق  اأن  م���ط���ل���وب 
ال�شابقة،  بالدورة  مقارنة  امل�شاركني 
احلمات  تكثيف  اإىل  ذل��ك  مرجحا 
ال���رتوي���ج���ي���ة ل��ل��ج��ائ��زة وال����زي����ارات 
�شينظمها  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة  وال��رام��ج 
ال����ف����رع ل���ل���م���دار����س وال���ط���ل���ب���ة، ما 
���ش��ي�����ش��اه��م يف زي������ادة االإق����ب����ال على 
املدار�س  اإدارات  ق��ب��ل  م��ن  امل�����ش��ارك��ة 
لتوظيفها  ال��و���ش��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
���ش��ام��ة الطاب  ع��ل��ى  يف احل��ف��اظ 
والطالبات املنقولني وتر�شيخ ثقافة 
و مبادئ ال�شامة والرتبية املرورية 

لديهم .
وذكر العبيديل اأن الفرع �شكل جلنة 

املدار�س احلكومية  فئة  رئي�شية هي 
املتميزة  امل�شروعات  فئة  واخلا�شة، 
للمدار�س، اإ�شافة اإىل الفئة اجلديدة 
واالبتكار  االب��داع  فئة  وه��ي  للطلبة 
وتنق�شم اىل فئة م�شروعات الطلبة 
اإىل )7( م�شاريع هي  والتي تنق�شم 
م�شروع  ال��ف��ن��ي��ة،  ال��ل��وح��ة  م�����ش��روع 
العرو�س التقدميية، م�شروع الفيلم 
الق�شري، م�شروع ت�شميم اجلرافيك، 
الفوتوغرافية،  ال�������ش���ور  م�������ش���روع 
 ، م�شروع االخ��رتاع��ات واالب��ت��ك��ارات 
وتنق�شم  املحرتفون  اإ�شافة اىل فئة 
الذكية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م�����ش��روع  اإىل 
فئة  ث��م   ، الق�شري  الفيلم  وم�شروع 
اأولياء  اإىل  واملوجهة  املثالية  االأ�شرة 
نواة  ي�شكلون  ال��ذي��ن  الطلبة  اأم���ور 
جديدة  ف��ئ��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع 
وهي جائزة �شخ�شية العام الداعمة 
لل�شامة. واأ�شاف اأن اجلائزة توؤكد 
االإمارات  موا�شات  وحر�س  التزام 
وطالبات  طلبة  اأبنائنا  �شامة  على 
ومبادئ  ثقافة  وتر�شيخ   ، امل��دار���س 
لديهم،  املرورية  والرتبية  ال�شامة 
ال�����ش��ام��ة ب�شكل  وغ���ر����س م��ف��اه��ي��م 
ع����ام ل����دى ط��ل��ب��ة ري���ا����س االأط���ف���ال 
والثانية  االأوىل  احللقتني  ومدار�س 
والتعليم الثانوي، اإ�شافة اإىل اإدارات 

ي�شهم  االأم��ور، مما  واأولياء  املدار�س 
مفاهيم  ي���درك  واع  جيل  تن�شئة  يف 
ومبادئ ال�شامة ون�شر روح املبادرة 
وثقافياُ  ت��رب��وي��اً  والتميز  واالب��ت��ك��ار 
جمال  يف  وم���ي���دان���ي���ا  واج���ت���م���اع���ي���ا 

ال�شامة والرتبية املرورية .
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال حم����م����د خلف 
يف  ال�شامة  ق�شم  رئي�س  احل��م��ادي 
فريق  اإن  ال��و���ش��ط��ى،  امل��ن��ط��ق��ة  ف���رع 
جل���ن���ة اجل����ائ����زة ���ش��ي��ق��وم ب����زي����ارات 
�شمن  ال��واق��ع��ة  للمدار�س  ميدانية 
ن��ط��اق ا����ش���راف ال���ف���رع ، الف��ت��ا اإىل 
اإدارات  م��ن  االإي��ج��اب��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة  اأن 
اأمورهم  واأول��ي��اء  وطابها  امل��دار���س 
االثر  لها  ك��ان  ال�شابقة  ال���دورات  يف 
الفعال والوا�شح على �شلوك الطلبة 
و  املدر�شية  احل��اف��ات  يف  املنقولني 
االلتزام باجراءات ال�شامة ، ونحث 
واأولياء  وال��ط��ل��ب��ة  امل���دار����س  ادارات 
االمور يف امل�شاركة يف اجلائزة مما له 
االثر الكبري يف تر�شيخ و ن�شر ثقافة 
اأف�شل  وحتقيق  ال�شامة  م��ب��ادئ  و 
املتعددة  فئاتها  يف  وال��ف��وز  النتائج 
امل���دار����س �شمن  اع����داد  تبلغ  ، ح��ي��ث 
مبحطاته  ال����ف����رع  ا�����ش����راف  ن���ط���اق 
الثاثة حمطة الذيد و اأم القيوين 
حكومية  م��در���ش��ة   81 م�����ش��ف��وت  و 

و12  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م���ن���اط���ق   6 ت��ت��ب��ع 
مدر�شة خا�شة .

الو�شطى  املنطقة  فرع  ادارة  وقامت 
مل����دار�����س مدينة  م��ي��دان��ي��ة  ب����زي����ارة 
ال���ذي���د ل��اط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ���ش��ري يف 
احلافات  يف  املدر�شي  النقل  عملية 
متطلبات  على  ال��وق��وف  و  املدر�شية 
املدار�س  اإدارات  م��اح��ظ��ات  اأه���م  و 
و���ش��ل��وك ال��ط��ل��ب��ة يف امل���دار����س �شمل 
ذلك رو�شة الطيبة ورو�شة احل�شن 

املتميزين  الطلبة  بتكرمي  الزيارات 
وامل���ل���ت���زم���ني ���ش��ل��وك��ي��اً وب����اج����راءات 
على  باجللو�س  باملحافظة  ال�شامة 
املقاعد يف احلافات املدر�شية  وعدم 
ال�شائق  قيادة  اأثناء  الطاب  حركة 
ال�شائق  وت��ك��رمي  املدر�شية  للحافلة 
وم�شرفة النقل وال�شامة املتميزين 
يف م���در����ش���ة ال�����ش��ف��اء ب��ن��ت احل����ارث 
اال�شتاذة  املدر�شة  مديرة  وبح�شور 

زهرة حمد اإبراهيم   .

ورو����ش���ة االب�����رار وم��در���ش��ة االب����داع 
للتعليم  وال���ردي  الثانوي  للتعليم 
ال�شفاء  وم���در����ش���ة  ح2  اال����ش���ا����ش���ي 
ح1  اال�شا�شي  للتعليم  احل��ارث  بنت 
ال��ع��ب��ي��ديل مدير  ب��ح�����ش��ور ط�����ارق 
امل��وا���ش��ات امل��در���ش��ي��ة وع��ل��ي �شيف 
الندا�س مدير حمطة الذيد وحممد 
ال�شامة  وح����دة  رئ��ي�����س  احل���م���ادي 
ال�شامة  م��ك��ل��ف  ال��ف�����ش��ل��ي  وع�����ودة 
، ح���ي���ث ق������ام ال����ف����ري����ق م����ن خ���ال 

ك���م���ا ت���وج���ه ال���ع���ب���ي���ديل ب��ال�����ش��ك��ر و 
ريا�س  و  امل��دار���س  الدارات  التقدير 
تعاونهم  و  جهودهم  على  االط��ف��ال 
ال����دائ����م م���ع م���وا����ش���ات االم������ارات 
وخا�شة ادارة فرع املنطقة الو�شطى 
ي�شهم  املدر�شي مبا  النقل  عملية  يف 
يف زي�������ادة ف���ر����س االم������ن واالم������ان 
وطالبات  ط��ل��ب��ة  الب��ئ��ن��ا  وال�����ش��ام��ة 
ن��ق��ل مدر�شي   .ت�����ش��ن��ي��ف:  امل���دار����س 

اأن�شطة وفعاليات

خ��ا���ش��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ت�شليم 
م���ل���ف���ات امل�������ش���ارك���ة ب���رئ���ا����ش���ة ط����ارق 
العبيديل مدير املوا�شات املدر�شية 
حممد  الرئي�س  نائب  و  احلكومية 
خلف احلمادي رئي�س ق�شم ال�شامة  
، وع�����ش��وي��ة ك���ل م���ن حم��م��د حميد 
القيوين،  اأم  حم��ط��ة  م��دي��ر  ج��م��ع��ة 
وحممد عبداهلل �شيف مدير حمطة 
م�شفوت، وعلي �شيف الندا�س مدير 
حمطة الذيد، وعودة الف�شلي مكلف 
من�شق ال�شامة، اإ�شافة اإىل عدد من 

املكلفني يف املحطات بالفرع.
تركز  اجل��ائ��زة  اأن  العبيديل  م�شريا 
فئات   )6( ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي  وب�����ش��ك��ل 
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اأخبـار الإمـارات

موؤ�ش�شة زايد لالعمال اخلريية والن�شانية توؤكد جناح برنامج احلج لهذا العاموزارة ال�شحة : مغادرة احلالة امل�شتبه با�شابتها مبر�ص الأيبول خللوها من اأعرا�ص الوباء  
•• اأبوظبي -وام:

بوباء  با�شابته  امل�شتبه  ال��راك��ب  ح��ال��ة  اأن  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
بعد حجزه خال  ال��دول��ة  وغ���ادر  �شلبية  نتائج  اأظ��ه��رت  االي��ب��وال 
الدويل  دبي  ليبرييا عر مطار  اأثناء قدومه من  املا�شية  االأي��ام 
ا�شهال وذلك  ا�شابته بحالة  له بعد  الازمة  الفحو�شات  الجراء 

للتاأكد من خلوه من اأعرا�س مر�س اإيبوال .
وقالت الوزارة اإن هيئة ال�شحة يف دبي قامت باجراء الفحو�شات 
الازمة للراكب ح�شب االأنظمة الطبية واالجراءات التي اأقرتها 
اتباع  جانب  اإىل  احل���االت  ه��ذه  مثل  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة 
كافة االجراءات الوقائية واالحرتازية املعمول بها كما مت تقدمي 

الرعاية ال�شحية الازمة خال فرتة مكوثه بالدولة.
وتوؤكد وزارة ال�شحة يف ختام بيانها اأن اأجهزتها املختلفة والهيئات 
ال�شحية يف الدولة وجميع املنافذ اجلوية والرية قد اتخذت منذ 
ل�شمان  ال��ازم��ة  االحتياطات  جميع  االإي��ب��وال  وب��اء  ظهور  بداية 
ت��راج��ع هذه  واأن��ه��ا  االم����ارات  دول���ة  اأر����س  على  املقيمني  �شامة 
االج��راءات بناء على تقارير منظمة ال�شحة العاملية يف مثل هذه 

احلاالت . 
من جهة اخرى اعلنت هيئة ال�شحة يف ابوظبي ان طفلة نيجريية 
كانت قادمة منذ عدة ايام ..ترانزيت عر مطار ابوظبي الدويل 
التاأكد  ومت  املتبعة  لاجراءات  وفقا  طبية  فحو�شات  لها  اجريت 

من عدم ا�شابتها باملر�س حيث غادرت الباد . 

•• اأبوظبي-وام: 

واالن�شانية جناح  نهيان لاعمال اخلريية  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة  اأك��دت 
املوؤ�ش�شة �شاملني وقد  العام وعودة جميع حجاج  برنامج احلج الذي نفذته هذا 
اجتماع  عقب  لها  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  وقالت  و�شهولة.  ي�شر  بكل  منا�شكهم  ادوا 
عقدته ام�س مبقرها يف ابوظبي مع ممثلي حمات احلج الذين نقلوا حجاج 
املوؤ�ش�شة اىل الديار املقد�شة انها بعد ان تدار�شت مراحل تنفيذ هذا الرنامج 
فقد وجدت ان حجاج املوؤ�ش�شة متتعوا بالت�شهيات التي قدمتها لهم احلمات 
اف�شل  ت��ق��دمي  على  وحر�شها  املوؤ�ش�شة  لتوجيهات  وف��ق��ا  وذل���ك  نقلتهم  ال��ت��ي 
الوطن  اىل  وال��ع��ودة  منا�شكهم  الداء  عليهم  والتي�شري  للحجاج  ممكنة  خدمة 
�شاملني غامنني. وذكر البيان ان االجتماع الذي �شم من جانب املوؤ�ش�شة ال�شيد 

عتيق املهريي مدير الرامج ونائب رئي�س جلنة احلج باال�شافة اىل عدد من 
اثناء  حتققت  التي  االيجابيات  ناق�س  احل��ج  حمات  وممثلي  فيها  امل�شوؤولني 
مو�شم احلج هذا العام وال�شلبيات التي اعرت�شت مرحلة التنفيذ وال�شبل الكفل 
بتافيها يف املوا�شم املقبلة. واو�شح ان التوجيهات امل�شددة من جانب موؤ�ش�شة 
زايد على احلمات ب�شرورة تقدمي كل عون للحجاج كان له دور مهم يف جناح 
العامة  الذي جرى بني موؤ�ش�شة زايد والهيئة  التام  التن�شيق  ان  الرنامج كما 
لل�شوؤون اال�شامية واالوق��اف كان له اي�شا دور كبري يف اجناح برنامج احلج. 
يذكر ان موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لاعمال اخلريية واالن�شانية تنفذ 
الدولة  داخ��ل  600 حاج مواطن من  ار�شال  على  يقوم  للحج  برناجما  �شنويا 
و400 حاج من اخل��ارج على روح املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �شلطان ال نهيان 

..وقد ر�شدت املوؤ�ش�شة لرنامج احلج لهذا العام نحو 20 مليون درهم.

مهرجان اأبوظبي للعلوم يعد زواره بتقدمي حمتوى حملي يتنا�شب مع البيئة الإماراتية  

الهوية تنظم موؤمترها احلواري الثالث بني قادتها وموظفيها لتعزيز الت�شال الداخلي التفاعلي

وزير البيئة واملياه يكرم فر�شان البيئة من موظفي الوزارة

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 
مهرجان  ي��ق��ام  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
اأبوظبي للعلوم الذي تنظمه جلنة 
اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا للعام 
ال��راب��ع على ال��ت��وايل وذل���ك خال 
الفرتة من 13 وحتى 22 نوفمر 
امل��ه��رج��ان لزواره  ال��ق��ادم . وي��ق��دم 
وامل�شمم  امل��م��ي��ز  العلمي  امل��ح��ت��وى 
جماالت  يف  النا�شئة  ج��ي��ل  الإل��ه��ام 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار مبا 
يتنا�شب مع البيئة املحلية . وقد مت 

ال���ذي �شممه خراء  امل��ي��اه  حت��دي 
اأب��وظ��ب��ي بثاثة  ال��ب��ي��ئ��ة يف  ه��ي��ئ��ة 
املياه  ب��ق��ي��م��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  حت���دي���ات 
تقدم  فيما  عليها  احلفاظ  واأهمية 
ور�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة 
ع��م��ل اأن��ام��ل��ي امل��ب��دع��ة ال��ت��ي تتيح 
اأطفالهم  �شلوكيات  فهم  ل��اأه��ايل 
ب�����ش��ك��ل اأف�����ش��ل م���ن خ����ال حتليل 
ر���ش��وم��ات��ه��م وور����ش���ة ق��ل��ب��ي الذكي 
االأ�شرية  ال���ع���اق���ات  ت���وث���ق  ال���ت���ي 
عر متكني كل فرد يف العائلة من 
يكنها  ال��ت��ي  امل�����ش��اع��ر  ع��ن  التعبري 
وت���وف���ر ج��ام��ع��ة خليفة  الأ����ش���رت���ه. 
لفح�س  املهرجان  ل���زوار  الفر�شة 
���ش��ح��ة ول���ي���اق���ة اأج�������ش���ام���ه���م عر 

واجلمعة  اخلمي�س  اأي����ام  اأب��وظ��ب��ي 
وال�شبت خال اأيام املهرجان . وعن 
يف  املحلية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  اأه��م��ي��ة 
اإثراء حمتوى املهرجان قالت نعمة 
املحتوى يف  املر�شودي مدير  اأحمد 
جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا 
على  ال���ق���ائ���م  االق��ت�����ش��اد  ب���ن���اء  اأن 
ا�شرتاتيجيا  ه��دف��ا  مي��ث��ل  امل��ع��رف��ة 
ل��دول��ة االإم�����ارات. واأ���ش��ارت اإىل اأن 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ع��ل��وم يعد  م���ه���رج���ان 
م�شاهمات  على جن��اح  ب���ارزا  م��ث��اال 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات م��ن خمتلف 
ت��ق��دمي فعالية  ال���دول���ة يف  اأرج�����اء 
بالفائدة على  تعود  امل�شتوى  عاملية 
اأملها  ع��ن  معربة   .. ككل  املجتمع 

كيفية  االأط��ف��ال  لتعليم  خ�شي�شا 
والتعامل  ال�شليم  املايل  التخطيط 
م��ع ال��ن��ق��ود. ك��م��ا ت��وف��ر جمموعة 
با�س  �شتيم  عمل  ور���ش��ة  اإدي��وت��ك 
لاأطفال  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  ����ش���ت���ودي���و 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ع���ل���م ال����روب����وت����ات 
بفنون  واال�شتمتاع  واالإلكرتونيات 
الت�شميم والطباعة ثاثية االأبعاد 
حيوانات  ح��دي��ق��ة  ���ش��ت��ع��رف  بينما 
كيفية  ع����ل����ى  االأط�������ف�������ال  ال�����ع�����ني 
ا���ش��ت��خ��دام وف��ح�����س ال��ع��ي��ن��ات من 
املجهري.  امل�شتوى  فعالية  خ��ال 
اأب��وظ��ب��ي لتطوير  واأ����ش���ارت جل��ن��ة 
حجز  ي��ل��زم  اأن���ه  اإىل  التكنولوجيا 
اأن�شطة  ب��ع�����س  حل�����ش��ور  ال��ت��ذاك��ر 

للمهرجان  املحلي  املحتوى  تعزيز 
موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  العام  ه��ذا 
وه��ي��ئ��ات حم��ل��ي��ة م��رم��وق��ة ت�شم 
اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  م��ن  ك��ا 
وموؤ�ش�شة  االإم���������ارات  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
خليفة  وجامعة  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
وح��دي��ق��ة ح��ي��وان��ات ال��ع��ني ومتنزه 
حديقة االإمارات للحيوانات ونادي 
اأب��وظ��ب��ي ال��ف��ل��ك��ي وجم��م��وع��ة دبي 
للفلك واإديوتك ونوتي �شاينت�شت�س 
الرقاقات  ل���رجم���ة  اأوم  وزي������رو 
االإل��ك��رتون��ي��ة وب���داي���ة ل���اإع���ام . 
املحلية  ه���ذه اجل��ه��ات  و���ش��ت��ع��ر���س 
فعالياتها من ور�س العمل العلمية 
لكورني�س  ال�����ش��رق��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  يف 

والتمتع  امل�����ش��غ��ر  ال��ط��ب��ي  امل��خ��ي��م 
نادي  �شيقدم  فيما  ج��ي��دة  ب�شحة 
اأبوظبي الفلكي ور�شة العمل �شماء 
�شماء  يف  ال��ن��ج��وم  لتفح�س  ال��ل��ي��ل 
العديد  ع��ل��ى  واالج����اب����ة  اأب���وظ���ب���ي 
م���ن ال��ت�����ش��اوؤالت ال��ت��ي ق���د تخطر 
الف�شاء.  رواد  عن  ال�شغار  ل��ل��زوار 
افتح  برنامج  �شخ�شيات  و�شتقدم 
�شم�شم لاأطفال يف ور�شة عمل  يا 
تقدمها  ال��ت��ي  الف�شاء  ا�شتك�شاف 
لكيفية  ���ش��رح��ا  ل����اإع����ام  ب���داي���ة 
والقمر  ال�شم�س  ع��ن  امل��زي��د  تعلم 
وال��ن��ج��وم اأم����ا م��وؤ���ش�����ش��ة االإم�����ارات 
ف��ت��ق��دم ور����ش���ة ع��م��ل ا����ش���رف �شح 
وامل�شممة  ال����زوار  يخترها  ال��ت��ي 

اأن يتفوق املحتوى املحلي الذي  يف 
يقدمه مهرجان هذا العام يف اإلهام 
جيل النا�شئة وتاأكيد اأهمية العمل 
لتحقيق  وامل��ل��ت��زم  اجل���اد  اجلماعي 
اأبوظبي  مهرجان  ويجمع  النجاح. 
املحتوى  ب���ني  ال���ع���ام  ه����ذا  ل��ل��ع��ل��وم 
العلمية  واالأن�����ش��ط��ة  كليا  اجل��دي��د 
يف  جماهرييا  اإق��ب��اال  �شهدت  ال��ت��ي 
دورات �شابقة ليده�س جميع زواره 
ب��ع��رو���ش��ه امل��م��ي��زة وي���ق���دم جتربة 
اأف����راد  ل��ك��ل  علمية غ��ن��ي��ة ومم��ت��ع��ة 
امل��ح��ت��وى املحلي  االأ�����ش����رة. وي���اأت���ي 
بفعالياته  ال�����زوار  جت��رب��ة  ل��ي��ري 
ي�شمل  ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي  ال��ط��اب��ع  ذات 
ه����ذا ال���ع���ام ف��ع��ال��ي��ات مم��ي��زة مثل 

اأبوظبي  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان 
عر  م�شبقا  ����ش���راوؤه���ا  مي��ك��ن  ك��م��ا 
منافذ  يف  م��ب��ا���ش��رة  اأو  االإن���رتن���ت 
املهرجان  م��وق��ع  يف  ال��ت��ذاك��ر  ب��ي��ع 
. واأو����ش���ح���ت اأن����ه مي��ك��ن االط����اع 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  تفا�شيل  ع��ل��ى 
تذاكر  وح��ج��ز  الثاثة  مواقعه  يف 
فعالياته ملوقعي اأبوظبي وال�شارقة 
وكذلك ميكن للجميع زيارة املوقع 
االإلكرتوين للمهرجان دبليو دبليو 
دبليو . اأبوظبي �شاين�س في�شتيفال 
لزياراتهم  للتخطيط  اإي����ه   اأي���ه   .
من  امل��زي��د  على  واالط����اع  م�شبقا 
الرقم  على  االت�شال  اأو  املعلومات 

املجاين 80073 .

•• ابوظبي-وام:

للهوية  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
م��وؤمت��ره��ا احل����واري ال��ث��ال��ث بني 
وموظفيها  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ق��ي��ادات��ه��ا 
االت�شال  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال����ه����ادف 
عن  والتعرف  التفاعلي  الداخلي 
مواردها  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ق���رب 
التي  وال����ت����ح����دي����ات  ال���ب�������ش���ري���ة 
حتقيق  اإىل  و����ش���وال  ت��واج��ه��ه��م 
الوظيفي  الر�شا  م��ع��دالت  اأع��ل��ى 
الداخليني.  املتعاملني  واإ���ش��ع��اد 
واأكدت الهيئة اأن التزامها بتنظيم 
موؤمتر حوار الهوية ب�شكل دوري 
االأوىل  مبادرتها  اإط���ار  يف  ي��ن��درج 
اجلهات  م�شتوى  على  نوعها  من 
التي  ال������دول������ة  يف  احل����ك����وم����ي����ة 
والتي   2013 ع���ام  يف  اأطلقتها 
القيادة  جاءت ترجمة لتوجيهات 
ال�شعادة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ر����ش���ي���دة 

ل����رد اجل��م��ي��ل للوطن  احل��ك��ي��م��ة 
على حتقيق  خ��ال احلر�س  من 
ال��ت��م��ي��ز واالإب��������داع واالب���ت���ك���ار يف 
الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
ملتعامليها وكذلك تعميق والئهم 
الوظيفي واملوؤ�ش�شي وبث الطاقة 
لارتقاء  نفو�شهم  يف  االإيجابية 
واأو�شحت  العمل.   بكافة مناحي 
اإىل  ت�شري  ال��درا���ش��ات  اأن  ال��ورق��ة 
 40 ميثل  االإيجابي  ال�شلوك  اأن 
ب��امل��ائ��ة م���ن ���ش��خ�����ش��ي��ة ال���ف���رد يف 
وااللتزام  االج��ت��ه��اد  مي��ث��ل  ح��ني 
ال�شخ�شية  تلك  من  باملائة   59
ويتبقى ما ن�شبته 1 باملائة فقط 
ل��ل��ذك��اء وال��ع��ب��ق��ري��ة وذل���ك يثبت 
االإيجابية  الطاقة  اأهمية  حتما 
االإيجابي  ال�����ش��ل��وك  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
ل��دى ال��ف��رد. ونبهت ال��ورق��ة اإىل 
ال�شلبية  الطاقة  تغلغل  خ��ط��ورة 
�شببا  ل��ك��ون��ه��ا  ن��ظ��را  امل���وظ���ف  يف 

ن����دوة ال��ث��ق��اف��ة وال���ع���ل���وم يف دبي 
اإىل  املوؤ�ش�شية يف الهيئة  القيادات 
االهتمام  درج����ات  اأق�����ش��ى  اإي����اء 
�شوؤونهم  وم��ت��اب��ع��ة  ب��امل��وظ��ف��ني 
احتياجاتهم  وت��ف��ه��م  ق����رب  ع���ن 
ومنحهم  وتدريبهم  وتطويرهم 
البيئة  وت����وف����ري  ال�������ش���اح���ي���ات 
املتميزين  وم��ك��اف��اأة  لهم  املحفزة 
ال�شتخراج  م���ن���ه���م  وامل����ب����دع����ني 
العمل  ف�����رق  وط�����اق�����ات  ق�������درات 
و�������ش������م������ان ت����ن����ف����ي����ذ اخل����ط����ط 
اال�شرتاتيجيية  واالأه�������������داف 
و�شوال  وفاعلية  وك��ف��اءة  ب��ج��ودة 
اإىل حتقيق ر�شالة وروؤية الهيئة. 
وق�����دم ال���دك���ت���ور اخل������وري ورق���ة 
عمل خ��ال امل��وؤمت��ر اأك��د خالها 
االإيجابية يف  الطاقة  اأهمية  على 
واملوؤ�ش�شات  للفرد  النجاح  حتقيق 
اأن  معترا  ل��ل��ري��ادة  تطمح  ال��ت��ي 
الطاقة االإيجابية �شر الناجحني 

مينحوا  حتى  احلكومة  ملوظفي 
الذي  ال�شعادة بدورهم للمجتمع 
وناق�س  م����ن����ه.  م���ه���م  ج�����زء  ه����م 
الدكتور  �شعادة  بح�شور  امل��وؤمت��ر 
امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حم��م��د اخل����وري 
مدير عام هيئة االإم��ارات للهوية 
وم�شاركة اأكر من 400 موظف 
من الهيئة وعدد من ال�شخ�شيات 
الق�شايا  م��ن  العديد  املجتمعية 
الطاقة  تفعيل  على  رك���زت  ال��ت��ي 
املوظف  لدى  الكامنة  االإيجابية 
الهمم  و���ش��ح��ذ  ال������ذات  وحت��ف��ي��ز 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز وال�����ري�����ادة يف 
واإ�شعادهم  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ة 
ح��ي��ث مت ا���ش��ت��ع��را���س ع����دد من 
اأوراق العمل خال ثاث جل�شات 
قيادات  ب��ني  مفتوح  ح���وار  وع��ق��د 
ال��ه��ي��ئ��ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا ع��ل��ى مدى 
����ش���اع���ت���ني م���ت���وا����ش���ل���ت���ني. ودع����ا 
م�شرح  ا�شت�شافه  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 

من  ب����امل����ائ����ة   75 م�����ن  الأك���������ر 
الع�شر  ي�شهدها  التي  االأم��را���س 
ال�شلبية  الطاقة  اأن  اإىل  منوهة 
وتاأثرياته  للعدوى  قابل  �شلوك 
تكون  املوؤ�ش�شة  وعلى  الفرد  على 
ين�شغل  ح�����ني  وذل��������ك  وخ���ي���م���ة 
���ش��اح��ب ال���ط���اق���ة ال�����ش��ل��ب��ي��ة عن 
املعريف مما يعمق  زي��ادة خمزونه 
لديه اجلهل ويزيد عدائيته جتاه 
االآخ����ري����ن ف��ي��ت��واىل ه���روب���ه من 
باملوؤ�ش�شة  ي��وؤدي  ما  وهو  اأخطائه 
لانحدار. وت�شمن املوؤمتر ثاث 
جل�شات عمل عقدت االأوىل حتت 
هيئة  يف  واالإب���داع  املعرفة  عنوان 
االإمارات للهوية واأدارتها خديجة 
خدمة  مركز  م�شرفة  الطنيجي 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ومت 
عمل  ورق��ت��ي  ا�شتعرا�س  خالها 
اليا�شي  �شفية  اإح���داه���ا  ق��دم��ت 
والتطوير  التدريب  ق�شم  مديرة 

يف �شناعة م�شتقبلهم واأهم دعائم 
لتحقيق  ال�����ش��اع��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
اإىل  الورقة  ودع��ت  م�شتهدفاتها. 
التفكري  تعزيز ثقافة وممار�شات 
االإي���ج���اب���ي ل��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ات عمل 
ت��ق��وم على م��ب��داأ احلوار  حم��ف��زة 
وتقبل  واالآراء  امل���ع���ارف  وت���ب���ادل 
االآخرين والتعاون معهم من اأجل 
وتعزيز  املوؤ�ش�شة  با�شم  االرت��ق��اء 
لتحقيق  ال��ت��ف��اع��ل��ي  ال���ت���وا����ش���ل 
اجلاد  والتطوير  الناجح  التغيري 
التغيري  وخ�شائر  تبعات  وتقليل 
ذات������ه. ورك������زت ال���ورق���ة ع��ل��ى اأن 
�شقف طموحات قيادتنا الر�شيدة 
ب�شكل  وي��رت��ف��ع  م��ت��ح��رك  ه����دف 
االإيجابية  ال��ط��اق��ة  نتيجة  دائ���م 
و�شع  م��ن  مكنتهم  التي  العالية 
دول��ة االإم���ارات يف م�شاف الدول 
الهيئة  م��وظ��ف��ي  داع��ي��ا  ال��ك��رى 
ال���ق���ي���ادة  ب���ن���ه���ج  االه������ت������داء  اإىل 

امل�����وارد  اإدارة  ح����ول  ومت����ح����ورت 
اأ�شماء  باملعرفة وقدمت  الب�شرية 
الر�شاء  م���رك���ز  م�����ش��رف��ة  زي���ن���ل 
ال��ورق��ة االأخ����رى ال��ت��ي متحورت 
ح��ول االإب����داع وث��ق��اف��ة التغيري . 
وا�شت�شافت اجلل�شة الثانية التي 
اأدارها نا�شر العبدويل مدير اإدارة 
الهيئة  م��راك��ز اخل��دم��ة يف  دع���م 
بعنوان التحفيز والتفعيل الذاتي 
املهند�س  م���ن  ك���ا  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
عبداهلل اخلدمي املدير التنفيذي 
يف  واالإ�شكان  الهند�شية  لل�شوؤون 
لاإ�شكان  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج 
ال���ذي ق��دم ورق���ة ب��ع��ن��وان تفعيل 
اأخ�شائي  املرزوقي  و�شعيد  الذات 
الذي  اأبوظبي  �شرطة  يف  التميز 
قدم ورقة بعنوان التحفيز الذاتي 
. يف حني �شهدت اجلل�شة الثالثة 
تنظيم جل�شة ع�شف ذهني اأدارها 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د اجل��اب��ري مدير 

مكتب احلوكمة والتميز املوؤ�ش�شي 
ومت خالها فتح اآفاق احلوار بني 
وتقدمي  وموظفيها  الهيئة  ق��ادة 
االرتقاء  اإىل  الرامية  املقرتحات 
العقبات  وت��ذل��ي��ل  العمل  ب��اآل��ي��ات 
امل��وظ��ف��ني لتقدمي  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
للمتعاملني.  اخل����دم����ات  اأرق������ى 
امل�شرحية  وقدمت فرقة اجلوالة 
خال املوؤمتر عر�شا فنيا بعنوان 
عددا  ت�شمن  االإي��ج��اب��ي  احل����وار 
م��ن امل�����ش��اه��د ال��ت��ي اأك����دت اأهمية 
تعزيز  يف  الهوية  بطاقة  م�شروع 
تقدمها  التي  اخلدمات  وتطوير 
خمتلف املوؤ�ش�شات يف الدولة. ويف 
خ��ت��ام امل��وؤمت��ر ك��رم ���ش��ع��ادة مدير 
ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة امل��ح��ا���ش��ري��ن الذين 
اأوراق ع��م��ل و���ش��ارك��وا يف  ق��دم��وا 
من  وع��دد  امل��وؤمت��ر  جل�شات  اإدارة 
الفاعلة  املجتمعية  ال�شخ�شيات 
اإىل جانب اأع�شاء فرقة اجلوالة.

•• دبي-وام:

اأحمد  را�شد  الدكتور  كرم معايل 
بن فهد وزير البيئة واملياه بديوان 
الوزارة بدبي ام�س فر�شان البيئة 
املتميزين  ال����وزارة  موظفي  م��ن 
وذلك خال حفل نظمته الوزارة 
 .2014 ل��ع��ام  الثانية  دورت���ه  يف 
اإطار  يف  الفعالية  تنظيم  وي��اأت��ي 
حر�س الوزارة على تعزيز وتنمية 
وحت��ف��ي��ز ال����ك����وادر ال��ب�����ش��ري��ة يف 
�شبيل متكينها للم�شي يف االبداع 
واالبتكار وحتقيقا لتوجه الوزارة 
اإىل  باالإ�شافة  للتميز  �شعيها  يف 
اعتبار العن�شر الب�شري اأحد اأهم 
املوارد اال�شرتاتيجية التي ت�شعى 
�شمن  ت��ن��م��ي��ت��ن��ه��ا  اىل  ال���������وزارة 
والتخطيط  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اإط������ار 
اال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي االحت������������ادي 
مع  لتن�شجم  الب�شرية  ل��ل��م��وارد 
التي  الر�شيدة  القيادة  توجهات 
بالكوادر  ب��ال��غ��ا  اه��ت��م��ام��ا  ت����ويل 
الدكتور  معايل  واأك���د  الب�شرية. 
اإطاق  اأن  ب��ن فهد  اأح��م��د  را���ش��د 
البيئة  ف��ر���ش��ان  ال�����وزارة جل��ائ��زة 

�شاحب  م����وؤخ����را  اأع��ل��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الدكتور  . وق��ام معايل  رع��اه اهلل 
ب����ن ف���ه���د خ�����ال احلفل  را�����ش����د 
بتكرمي الفائزين باجلائزة �شمن 
املتميز  الفار�س  التالية:  فئاتها 
يف املجال اال�شرايف الفني التقني 

ال����دول  م�����ش��اف  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
التحديث  ج��ه��ود  ع��ر  امل��ت��ق��دم��ة 
م�شجعا  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��ح�����ش��ني 
للنهو�س  املزيد  لبذل  املوظفني 
والتحلي  واملثابرة  اجل��اد  بالعمل 
لتحقيق  االإي���ج���اب���ي���ة  ب��ال��ط��اق��ة 
ال��ت��ف��وق ب��ه��دف اي�����ش��ال خدمات 
املتعاملني  ج��م��ه��ور  اإىل  ال�����وزارة 
التحول  م���رح���ل���ة  م����ع  مت��ا���ش��ي��ا 

جاء بهدف ابراز جهود املتميزين 
و�شحذ هممهم و�شقل اجنازاتهم 
ت�شجع  حم���ف���زة  ب��ي��ئ��ة  وت����وف����ري 
وتعزز  االي��ج��اب��ي��ة  املناف�شة  روح 
والتميز  وال����والء  االب����داع  ثقافة 
تهدف  كما  املوظفني  كافة  ل��دى 
الطاقات  اإب��������راز  اإىل  اجل����ائ����زة 
ال��ك��ام��ن��ة ل���دي���ه���م. واأ�����ش����اف اأن 
الزمن  ت�شابق  اأخ����ذت  احل��ك��وم��ة 

اإىل  باالإ�شافة  ذكية  حكومة  اإىل 
االبتكار  عنوانها  جديدة  مرحلة 
وقدرات  م��ع��ارف  لتطوير  وذل���ك 
ومهارات املوظفني لتمكينهم من 
ا�شتنباط افكار وممار�شات وحلول 
على  التحديات  ملواجهة  مبتكرة 
وامل�شتويات  ال�����ش��ع��د  خم��ت��ل��ف 
وذلك وفق املبادئ التي ت�شمنتها 
اال�شرتاتيجية الوطنية لابتكار 

امل�شوؤولية  وحت���م���ل  امل�������ش���ارك���ة 
ومعيار  امل�شتمر  التعلم  وم��ع��ي��ار 
للمر�شحني  االإ�شرافية  امل��ه��ارات 

يف املجال اال�شرايف . 
البيئة  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 
فر�شان  جائزة  اأطلقت  قد  واملياه 
 2012 ع��ام  يف  ملوظفيها  البيئة 
ن���ط���اق اجل����ائ����زة جميع  و����ش���م���ل 
خمتلف  يف  ال�����������وزارة  م���وظ���ف���ي 
اجلائزة  تنظيم  ويتم  قطاعاتها 
ب�شكل �شنوي وتهدف اإىل تطبيق 
اأف�شل املمار�شات يف جمال التميز 

يف  املتميز  وال��ف��ار���س  والهند�شي 
املجال  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���وظ���ائ���ف 
اإىل  امل���ي���داين  وامل���ج���ال  االداري 
اجلديد  املتميز  ال��ف��ار���س  ج��ان��ب 
والفار�س املتميز يف جمال خدمة 
بت�شليمهم  وذل������ك  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
واجلوائز  التقديرية  ال�شهادات 
الفائزين  تقييم  مت  و   . العينية 
معيار  ومنها  معايري  عدة  �شمن 
املبادرة  ومعيار  واالإجن����از  االأداء 
واالإبداع واالبتكار ومعيار التعاون 
ومعيار  ال���وظ���ي���ف���ي  واالل������ت������زام 

واالرتقاء  وال��وظ��ي��ف��ي  املوؤ�ش�شي 
لتحقيق  االأداء  مب���������ش����ت����وى 
للوزارة  اال�شرتاتيجية  االأه��داف 
وال�شعي لتطوير خدمات الوزارة 
وزيادة ر�شا املوظفني واملتعاملني 
وال�����ش��رك��اء وامل��ج��ت��م��ع ك��م��ا توؤهل 
اجل�������ائ�������زة م����وظ����ف����ي ال�����������وزارة 
بن  حممد  ج��ائ��زة  يف  للم�شاركة 
ل����اأداء احل��ك��وم��ي املتميز  را���ش��د 
دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي 
االحتادية  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

يف خدمة جميع فئات املجتمع. 

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعالن للح�صور يف الدعوى 

رقم  2014/156 مدين جزئي ام القيوين
بناًء على طلب املدعي/ �شركة التاأمني العربية �س م ع

عنوانه: بوكالة املحامية / نورة املازمي 
اىل املدعى عليهما: حممود حممد احمد خمي�س/ فاطمة حممد زيد

انت مكلف باحل�شور امام حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية- الدائرة 
املدنية اجلزئية-�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد يف ال�شاعة 8.30 �شباحا 
من يوم الثاثاء املوافق 2014/10/28 وذلك لنظر يف الدعوى املذكورة اعاه 

بو�شفك مدعى عليهما.
                    رئي�س قلم الكتاب

وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1200 )عمايل جزئي(
بناء على طلب املدعى/ حممد ابو الب�شر عبدال�شبحان- موطنه اوحمل 
عليه:  املدعى  اىل   0551439824 رق��م  هاتف  الكرامة-  عجمان  اقامته- 
موطنه  ق��ان��ون��ي��ا-  ميثلها  وم��ن  الكهروميكانيكية  ل��ل��م��ق��اوالت  النخيل 
ديلي  من  بالقرب  الكرامة-  �شارع  الكرامة-  عجمان-  اقامته-  اوحم��ل 
امام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ان���ت   0502048679 رق���م  ه��ات��ف   - التخفي�شات 
الدائرة العمالية االوىل عجمان- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك 
يف ال�شاعة 8.30 من يوم 27 من �شهر  اكتوبر  ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف 

الدعوى بو�شفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2014/10/21
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

بدء الت�صغيل التجريبي لعيادة �صري بني يا�س

مدير م�شت�شفيات الغربية يطلع على جتهيزات م�شت�شفى دملا وعيادة �شري بني يا�ص
•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر:

�شامل  برئا�شة  الغربية  م�شت�شفيات  من  وفد  قام 
عي�شى املزروعي مدير امل�شت�شفيات بجولة تفقدية 
يف م�شت�شفى دملا وعيادة �شري بني يا�س لاطاع 
ح�شلت  التي  التطورات  واأخ��ر  العمل  �شري  على 
مل�شت�شفيات  اال�شرتاتيجية  اخلطة  مع  يتفق  مبا 

الغربية.
وقد تخللت اجلولة عقد لقاء مفتوح مع موظفي 
ماحظاتهم  ل��ك��اف��ة  واال���ش��ت��م��اع  دمل���ا  م�شت�شفى 

و���ش��ك��اوي��ه��م وط��ل��ب��ات��ه��م بح�شور  وم��ق��رتح��ات��ه��م 
موزة هزمي القبي�شي مديرة امل�شت�شفى خا�شة اأن 
امل�شت�شفى يعمل يف طبيعة خا�شة وتتطلب ا�شلوب 
ق��ام مدير  كما   . دمل��ا  يتنا�شب مع طبيعة جزيرة 
م�شت�شفيات الغربية بزيارة مماثلة جلزيرة �شري 
يا�س  بني  �شري  ع��ي��ادة  خالها  تفقد  ي��ا���س  بني 
امل�شتقبل  يف  ر�شميا  الفتتاحها  حت�شريا  وذل���ك 
القريب وي�شم الوفد املدراء التنفيذيني للدوائر 

يف ادارة م�شت�شفيات الغربية. 
م�شت�شفيات  مدير  امل��زروع��ي  عي�شى  �شامل  ك�شف 

للعيادة  التجريبي  الت�شغيل  ب���دء  ع��ن  ال��غ��رب��ي��ة 
بعد جتهيزها متاما مببنى خا�س جمهز باأحدث 
والكوادر  الطبية  وامل���ع���دات  التقنية  اال���ش��ال��ي��ب 
الازمة لت�شغيل العيادة على مدار ال�شاعة طوال 
�شركة  ال�شرتاتيجية  تعزيزا  وذلك  اال�شبوع  ايام 
وم�شاركة  )�شحة(  ال�شحية  للخدمات  ابوظبي 
التطور  م�شرية  دع��م  يف  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  باقي 
جزيرة  تعر  حيث  ال�شياحي  القطاع  يف  وخا�شة 
���ش��ري ب��ن��ي ي��ا���س م��ق�����ش��دا ���ش��ي��اح��ي��ا م���ن الوفود 

الر�شمية والزوار ال�شياح.
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اأخبـار الإمـارات

••دبى -وام:

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�شة  دمل��وك  ب��ن  ح�شر  بنت  فاطمة  ال�شيخة  زارت 
�شواعد اخلري وفريق عمل اجلمعية وعدد من القيادات الن�شائية يف الدولة 
املوؤ�ش�شات  اأرق��ى  من  تعتر  والتي  بدبي  واالإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
يف  والتعاون  التكاتف  الأهمية  تاأكيدا  ال��زي��ارة  وتاأتى   . العامل  يف  العقابية 
تقدمي العمل االن�شاين الهادف لتعزيز ومتكني الروابط املجتمعية ميدانيا 
و�شمن املبادرات االإن�شانية التي تهدف جمعية �شواعد اخلري على تقدميها 
باأن العمل االن�شاين حق للجميع وهدف  اإميانا منها  لكل �شرائح املجتمع 
ال�شيخة  تفقدت  الزيارة  . وخال  بتكاتف اجلميع  اإال  يتحقق  م�شرتك ال 
فاطمة بنت ح�شر اأحوال النزيات وتابعت العديد من اخلدمات والرامج 
يتجاوزوا  مل  الذين  واأبنائهن  للنزيات  العقابية  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي 
منها  العلمية  التعليمية  ال��رام��ج  على  االط���اع  مت  حيث  ال�شنتني  عمر 
واملهنية التي يتم تقدميها كخدمات اإ�شاحية وتاأهيلية للنزيات . واأ�شادت 
برقي اخلدمات االإن�شانية واالأجواء الرتفيهية املقدمة للنزيات واأبنائهن 
والتي تعزز من نف�شية النزيات وت�شجعهن علي االن�شباط والرجوع اإىل 
اخلط امل�شتقيم وت�شاعدهن على االنخراط والعمل يف املجتمع بعد انق�شاء 
تقديرا  والثناء  ال�شكر  بتوجيه  زيارتها  واختتمت   . االإ�شاحية  ال��ف��رتة 
االإن�شانية  اخلدمات  تقدمي  يف  الدولة  مكانة  توؤكد  التي  املتميزة  للجهود 
نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بتوجيهات قائدها �شاحب 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل . ويف نهاية الزيارة 
العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  مدير  ال�شمايل  علي  العميد  ت�شلم 
للجهود  تقديرا  اخل��ري  �شواعد  جمعية  م��ن  تذكارية  درع��ا  واالإ�شاحية 
املبذولة وروح التعاون يف دعم العمل االإن�شاين الذي تقوم به اجلمعية يف 
املوؤ�ش�شات العقابية واالإ�شاحية. وتعد هذه الزيارة امليدانية الثانية تقوم 

بها جمعية �شواعد اخلري للموؤ�ش�شات العقابية واالإ�شاحية بدبي .

•• اأبوظبي-وام: 

االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  وقعت 
ات����ف����اق����ي����ات �����ش����راك����ة م�����ع ث����اث 
معايل  بح�شور  تعاونية  جمعيات 
م�����رمي حم���م���د خ���ل���ف���ان ال���روم���ي 
. وقع  ال�شوؤون االجتماعية  وزيرة 
االت��ف��اق��ي��ات ���ش��ع��ادة ن��اج��ي احلاي 
ال��وزارة باالنابة مع كل من  وكيل 
وجمعية  التعاونية  العني  جمعية 
اأبوظبي  وجمعية  ال��ت��ع��اون��ي��ة  دمل���ا 
التعاونية . و جاء توقيع االتفاقيات 
التعاوين  امل��ل��ت��ق��ى  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
الأهداف  الثاين حتقيقا  اخلليجي 
تعمل  التي  اال�شرتاتيجية  الوزارة 
وامل�شوؤولية  امل�شاركة  ت�شجيع  على 
ال�شراكة  ي��ع��زز  مب��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���ف���اع���ل���ة ب����ني ال���ق���ط���اع االأه���ل���ي 
واحل��ك��وم��ي وذل���ك دع��م��ا للتوجه 
للجمعيات  واالن�شاين  االجتماعي 
التعاونية واإياء اأهمية للمبادىء 
التعليم  م��ب��داأ  وخا�شة  التعاونية 

التعاوين  وال��ت��ث��ق��ي��ف  وال���ت���دري���ب 
واقتطاع  املجتمع  خ��دم��ة  وم��ب��داأ 
�شوؤون  لتح�شني  اأرباحها  جزء من 
الدعم  ت���ق���دمي  وم���ن���ه���ا  امل��ن��ط��ق��ة 
واجلامعات  ل��ل��م��دار���س  ب��اأ���ش��ك��ال��ه 
تقع يف نطاق منطقة عملها  التي 
تويل  االت����ف����اق����ي����ات  ومب����وج����ب   .
املوقعة  ال���ت���ع���اون���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ات 
اجلمعيات  رع��اي��ة  االتفاقية  على 
املدار�س  يف  ال��ط��اب��ي��ة  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
عمل  م���ن���ط���ق���ة  يف  واجل�����ام�����ع�����ات 
املادي  ال��دع��م  وت��ق��دمي  اجلمعيات 
لها لتمكينها من تطوير خدماتها 
. و���ش��رح��ت م��ع��ايل م���رمي حممد 
خ��ل��ف��ان ال��روم��ي ب���اأن ت��وق��ي��ع هذه 
اأمام  ف��ر���ش��ة  �شيوفر  االت��ف��اق��ي��ات 
الطابية  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
لارتقاء وتقدمي اأف�شل اخلدمات 
التعاوين  ال��وع��ي  ون�شر  للطاب 
بني الطاب الذين ناأمل اأن يكون 
تعزيز  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  دور  ل��ه��م 
واأ�شافت  التعاوين.  العمل  مكانة 

اأن ال�������وزارة م��ا���ش��ي��ة يف  ال���روم���ي 
اخلا�س  القطاع  مع  �شراكات  بناء 
واالأهلي ليكون لهذين القطاعني 
ال����رع����اي����ة  يف  دور  احل�����ي�����وي�����ني 
وتعزيز  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
يحقق  مبا  االجتماعية  امل�شوؤولية 
احلكومة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه������داف 
االحت���ادي���ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا �شاحب 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي برعاية 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ي�شطلع  ب���اأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
القطاع اخلا�س واالأهلي بدورهما 
يف تنمية املجتم����ع واالرتقاء ب�����������ه 
. واع���رب���ت ع���ن ام��ل��ه��ا ب����اأن حتذو 
هذا  التعاونية  اجلمعيات  جميع 
اإىل  ال����دع����م  ت���وج���ه  واأن  امل���ن���ح���ى 
من  و�شواها  الطابية  اجلمعيات 
ت���ق���دم خدمات  ال���ت���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

للمجتمع .

•• دبي-وام:

كرم معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة 
واملياه بديوان الوزارة بدبي ام�س فر�شان البيئة من 
موظفي الوزارة املتميزين وذلك خال حفل نظمته 
الوزارة يف دورته الثانية لعام 2014. وياأتي تنظيم 
الفعالية يف اإطار حر�س ال��وزارة على تعزيز وتنمية 
وحتفيز الكوادر الب�شرية يف �شبيل متكينها للم�شي 
يف االب�����داع واالب��ت��ك��ار وحت��ق��ي��ق��ا ل��ت��وج��ه ال�����وزارة يف 
�شعيها للتميز باالإ�شافة اإىل اعتبار العن�شر الب�شري 

الوزارة  ت�شعى  التي  اال�شرتاتيجية  امل��وارد  اأه��م  اأح��د 
والتخطيط  ال�شيا�شات  اإط���ار  �شمن  تنميتنها  اىل 
لتن�شجم  الب�شرية  للموارد  االحت��ادي  اال�شرتاتيجي 
مع توجهات القيادة الر�شيدة التي تويل اهتماما بالغا 
بالكوادر الب�شرية. واأكد معايل الدكتور را�شد اأحمد 
بن فهد اأن اإطاق الوزارة جلائزة فر�شان البيئة جاء 
بهدف ابراز جهود املتميزين و�شحذ هممهم و�شقل 
اجنازاتهم وتوفري بيئة حمفزة ت�شجع روح املناف�شة 
االي��ج��اب��ي��ة وت��ع��زز ث��ق��اف��ة االب����داع وال����والء والتميز 
اإبراز  اإىل  اجل��ائ��زة  تهدف  كما  املوظفني  كافة  ل��دى 

الطاقات الكامنة لديهم. واأ�شاف اأن احلكومة اأخذت 
املتقدمة  الدول  اإىل م�شاف  الزمن للو�شول  ت�شابق 
والتطوير م�شجعا  والتح�شني  التحديث  عر جهود 
املوظفني لبذل املزيد للنهو�س بالعمل اجلاد واملثابرة 
والتحلي بالطاقة االإيجابية لتحقيق التفوق بهدف 
اي�شال خدمات الوزارة اإىل جمهور املتعاملني متا�شيا 
مع مرحلة التحول اإىل حكومة ذكية باالإ�شافة اإىل 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة ع��ن��وان��ه��ا االب��ت��ك��ار وذل���ك لتطوير 
من  لتمكينهم  املوظفني  وم��ه��ارات  وق���درات  معارف 
ملواجهة  مبتكرة  وحلول  وممار�شات  افكار  ا�شتنباط 

وذلك  وامل�شتويات  ال�شعد  خمتلف  على  التحديات 
الوطنية  اال�شرتاتيجية  ت�شمنتها  التي  املبادئ  وفق 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  موؤخرا  اأعلنها  التي  لابتكار 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
وقام   . اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
معايل الدكتور را�شد بن فهد خال احلفل بتكرمي 
الفار�س  التالية:  فئاتها  �شمن  باجلائزة  الفائزين 
والهند�شي  التقني  الفني  اال�شرايف  املجال  املتميز يف 
املجال  املتخ�ش�شة  ال��وظ��ائ��ف  يف  املتميز  وال��ف��ار���س 
املتميز  الفار�س  جانب  اإىل  امليداين  واملجال  االداري 

اجلديد والفار�س املتميز يف جمال خدمة املتعاملني 
واجلوائز  التقديرية  ال�����ش��ه��ادات  بت�شليمهم  وذل���ك 
معايري  ع��دة  الفائزين �شمن  تقييم  و مت   . العينية 
ومنها معيار االأداء واالإجناز ومعيار املبادرة واالإبداع 
الوظيفي  واالل����ت����زام  ال���ت���ع���اون  وم��ع��ي��ار  واالب���ت���ك���ار 
التعلم  ومعيار  امل�شوؤولية  وحتمل  امل�شاركة  ومعيار 
يف  للمر�شحني  االإ�شرافية  امل��ه��ارات  ومعيار  امل�شتمر 
البيئة  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير   . اال���ش��رايف  املجال 
البيئة ملوظفيها يف  اأطلقت جائزة فر�شان  واملياه قد 
موظفي  جميع  اجل��ائ��زة  نطاق  و�شمل   2012 ع��ام 

اجلائزة  تنظيم  ويتم  قطاعاتها  خمتلف  يف  ال���وزارة 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  اإىل  وتهدف  �شنوي  ب�شكل 
وال��وظ��ي��ف��ي واالرتقاء  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز  يف جم���ال 
اال�شرتاتيجية  االأه����داف  لتحقيق  االأداء  مب�شتوى 
للوزارة وال�شعي لتطوير خدمات الوزارة وزيادة ر�شا 
املوظفني واملتعاملني وال�شركاء واملجتمع كما توؤهل 
اجلائزة موظفي الوزارة للم�شاركة يف جائزة حممد 
بن را�شد ل��اأداء احلكومي املتميز والتي تهدف اإىل 
تعزيز دور املوؤ�ش�شات احلكومية االحتادية يف خدمة 

جميع فئات املجتمع. 

•• ابوظبي -وام:

القطاع  للهوية موؤ�ش�شات  االإم��ارات  حذرت هيئة 
ا�شتخدام  اإ�شاءة  من  الدولة  يف  العاملة  اخلا�س 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة االإم���ارات���ي���ة ال�������ش���ادرة ع��ن��ه��ا اأو 
اأو  ن���ق���اط  اأو  ب��ه��ا ك��ب��ط��اق��ة م���ك���اف���اآت  ال��ت�����ش��ه��ري 
ونبهت  خدماتها.  مقابل  حجزها  اأو  خ�شومات 
الهيئة ال�شركات من اللجوء اإىل اإلزام متعامليها 
وا�شتخدام  بهم  اخلا�شة  الهوية  بطاقات  باإبراز 
التجارية  اأن��ظ��م��ت��ه��ا  ���ش��م��ن  ب��ط��اق��ات��ه��م  ب��ي��ان��ات 
االإمارات  هيئة  ب�شمعة  الت�شهري  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا 
للهوية وبطاقة الهوية ال�شادرة عنها اأو التقليل 
املتعاملني.  بيانات  ب�شرية  امل�س  اأو  قيمتها  م��ن 
احلا�شلني  الدولة  �شكان  بجميع  الهيئة  واأهابت 

على بطاقة الهوية االإماراتية بتحمل م�شوؤولية 
ال�شخ�شية  وبياناتهم  بطاقاتهم  على  املحافظة 
منبهة من مغبة اإبراز بطاقة الهوية الأية موؤ�ش�شة 
املتعاملني  ت��ل��زم  ق��ان��ون��ي��ة  اأداة  مت��ل��ك  ال  خ��ا���ش��ة 
موافقة  على  حا�شلة  غ��ري  اأو  بطاقاتهم  ب��اإب��راز 
يف  الهوية  بطاقة  با�شتخدام  الهيئة  من  ر�شمية 
اأنظمتها اخلدمية. وجددت الهيئة تاأكيدها على 
اأنه ال يحق الأي جهة كانت حجز بطاقة الهوية 
االإماراتية الأي فرد �شواء كان موظفا اأو متعاما 
اأو عدم  بها  االحتفاظ  لها  يحق  كما ال  زائ��را  اأو 
حكم  اأو  ق���رار  على  ب��ن��اء  اإال  ل�شاحبها  ت�شليمها 
ق�شائي �شادر عن حمكمة خمت�شة ..م�شرية اإىل 
البيانات  اأخ��ذ  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  يجوز  اأن��ه 
ال�شخ�شية اخلا�شة مبوظفيها والعاملني لديها 

اأنه  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت  البطاقة.  على  امل��دون��ة 
ميكن لل�شخ�س يف حال حجز بطاقة هويته طبقا 
للقانون الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته اأما 
يف حال مت حجزها بطرق خمالفة للقانون فيمكنه 
ودعت  امل��خ��ت�����ش��ة.  الق�شائية  للجهات  ال��رج��وع 
الر�شمية  ال�شفة  معرفة  اإىل  املتعاملني  الهيئة 
للجهة اأو ال�شخ�س الذي يطلب منه اإبراز بطاقة 
هويته كي ال يقع �شحية عملية احتيال اأو انتحال 
الائحة  ب��اأن  ..منوهة  هوية  �شرقة  اأو  �شخ�شية 
التنفيذية للمر�شوم بقانون اإن�شاء الهيئة رقم 2 
ل�شنة 2004 تن�س على اأن بطاقة الهوية التي 
ت�شدرها الهيئة لاأفراد حتتوي على رقم موحد 
�شريحة  على  خمزنة  واأخ���رى  م��ق��روءة  وبيانات 
اإلكرتونيا كما حتتوي  اإلكرتونية ميكن قراءتها 

على  املحافظة  �شاأنها  من  اأمنية  خ�شائ�س  على 
خ�شو�شية �شخ�شية حاملها.

التنفيذية  وفقا لائحة  اأنه  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 
2006 يف  ل�����ش��ن��ة   9 ل��ل��ق��ان��ون االحت������ادي رق����م 
من  فاإنه  الهوية  وبطاقة  ال�شكاين  ال�شجل  �شاأن 
يحمل  اأن  مراعاة  الهوية  بطاقة  حامل  واجبات 
يرزها  واأن  االأوق�����ات  جميع  يف  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة 
تن�س  ك��م��ا  ل��ل��ق��ان��ون.  م��ن��ه طبقا  ح���ال طلبت  يف 
ال��ائ��ح��ة ع��ل��ى وج����وب ق��ي��ام ك��ل م��ن ي��ع��ر على 
بطاقة هوية لي�س له احلق يف حيازتها قانونا اأن 
اأو مركز  ت�شجيل  اأق��رب مركز  اإىل  ف��ورا  ي�شلمها 
اأ�شدرت تعميما  واأن  باأنها �شبق  ..منوهة  �شرطة 
ب�شاأن واجبات �شاحب البطاقة. وقالت الهيئة اإنه 
طبقا ملفهوم القانون باملعنى الوا�شع فاإن عبارة اأن 

وعبارة  للقانون  طبقا  منه  طلبها  ح��ال  يرزها 
اإال بناء على قرار اأو حكم ق�شائي تعنيان �شمنا 
حجز  الق�شائية  ال�شبطية  الأ�شحاب  يحق  اأن��ه 
اعتبار  على  وذل��ك  للقانون  الهوية طبقا  بطاقة 
اإىل  القانوين قد ترمز  املفهوم  اأن كلمة قرار يف 
مر�شوم  اأو  احت��ادي  بقانون  مر�شوم  اأو  الد�شتور 
حملي اأو قرار وزاري اأو حكم اأو تنبيه اأو تعليمات 
ر�شمية اأو تعاميم وغريها كما اأن �شفة ال�شبطية 
الق�شائية ال يتم منحها اإال بقرار وزاري. واأكدت 
اأنه يف حال مت حجز بطاقة الهوية طبقا للقانون 
الق�شائية  ال�شبطية  �شاحية  ل��ه  موظف  م��ن 
يتبع  التي  اجلهة  مراجعة  املتعامل  على  فيجب 
لها موظف ال�شبطية الق�شائية. واأ�شارت الهيئة 
العامة  امل�شلحة  تقت�شيه  م��ا  على  بناء  اأن��ه  اإىل 

و�شدرت  الدولة  يف  ي�شكن  فرد  كل  على  يتوجب 
اأو  اأو حمو  العبث  ع��دم  م��راع��اة  له بطاقة هوية 
تعديل اأو ت�شويه بطاقة الهوية وحملها يف جميع 
للقانون  طبقا  طلبها  ح���ال  واإب���رازه���ا  االأوق�����ات 
القانونية  واالإج���������راءات  ب��امل��واع��ي��د  واالل����ت����زام 
ودعت  البطاقة.  ت�شليم  اأو  ا�شتبدال  اأو  لتجديد 
م��ع��ه��ا عند  ال��ت��وا���ش��ل  اإىل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ال��ه��ي��ئ��ة 
�شواء  بها  االت�شال اخلا�شة  قنوات  احلاجة عر 
من  اأو  اخلا�س  الرقم  على  االت�شال  مركز  عر 
خال �شفحات التوا�شل االجتماعي على موقعي 
في�شبوك و”تويرت اأو عن طريق خدمة املحادثة 
االإلكرتوين  الهيئة  موقع  على  املتوفرة  الفورية 
يف  املنت�شرة  املتعاملني  خدمة  مراكز  عن  ف�شا 

خمتلف اإمارات الدولة. 

•• ابوظبي -وام:

اخلارجية  وزارة  عام  بديوان  اختتمت 
ام�����س اع��م��ال ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة للجنة 
العربية  االإم����������ارات  ب����ني  امل�������ش���رتك���ة 
التي  بيارو�شيا  وجمهورية  املتحدة 
تراأ�س  ي���وم���ني.  م����دى  ع��ل��ى  ع���ق���دت 
معايل  االج���ت���م���اع  يف  ال����دول����ة  وف�����د 
ب���ن حم��م��د قرقا�س  اأن������ور  ال���دك���ت���ور 
وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية فيما 
ت��راأ���س اجل��ان��ب ال��ب��ي��ارو���ش��ي معايل 
خارجية  وزي�������ر  م����اك����ي  ف�����ادمي�����ري 
ب��ي��ارو���ش��ي��ا ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن كبار 
امل�������ش���وؤول���ني م���ن خم��ت��ل��ف ال�������وزارات 
واأكد  بالدولة.  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 
قرقا�س  حممد  اأن��ور  الدكتور  معايل 
يف كلمته الرتحيبية ان دولة االإمارات 
ترتبطان  ب��ي��ارو���ش��ي��ا  وج���م���ه���وري���ة 
بعاقات ودية تت�شم باالإ�شتقرار مبنية 
املتبادل  واالح��رتام  التفاهم  روح  على 
وال��رغ��ب��ة امل�����ش��رتك��ة يف ت��ط��وي��ر هذه 

العاقات واالرتقاء بها. وقال معاليه 
اأن عمل اللجنة وكل اجلهود املبذولة 
حتظى  بلدينا  ب��ني  ال��ع��اق��ات  ل��دع��م 
وت�شتهدف  البلدين  ق��ي��ادت��ي  بتاأييد 

اجتماع  واأن  ل�شعبينا  الفائدة  تعظيم 
حققه  ال��ذي  النجاح  على  دليل  اليوم 
بني  امل�شرتكة  للجنة  االأول  االجتماع 
الطرفني  كا  حر�س  وعلى  البلدين 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي مبا 
يخدم امل�شالح امل�شرتكة بني البلدين. 
اخلارجية  وزي������ر  ق�����دم  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال��ب��ي��ارو���ش��ي ال�����ش��ك��ر ل��ل��دك��ت��ور انور 

قرقا�س على ا�شت�شافة دولة االإمارات 
الجتماعات اللجنة التي تاأتي يف اإطار 
متكني وتقوية العاقات بني البلدين 
تعتر  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 

جلمهورية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال�����ش��ري��ك 
ب��ي��ارو���ش��ي��ا ول��دي��ه��م��ا ع��اق��ة بالغة 
االأه��م��ي��ة يف دع��م وت��ط��وي��ر العاقات 
عددا  اللجنة  وبحثت  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني 

من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك 
و����ش���ب���ل دع������م وت����ط����وي����ر ال���ع���اق���ات 
م�شتويات  اإىل  البلدين  بني  الثنائية 
اأع���ل���ى وا���ش��ت��ك�����ش��اف جم����االت جديدة 

ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف ك��ل م��ن املجال 
والتجاري  واال�شتثماري  االقت�شادي 
واملايل وامل�شريف وال�شحي وال�شياحي 
اأمله  . واأع��رب عن  والزراعي وغريها 
االجتماعات  ه���ذه  م��ث��ل  ا���ش��ت��م��رار  يف 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  وتنمية  لتطوير 
�شفريي  اإىل  وال��ث��ن��اء  بال�شكر  وت��ق��دم 
البلدين ورئي�شي اللجنة التح�شريية 
واأع�����ش��ائ��ه��ا على م��ا ب��ذل��وه م��ن جهد 
االجتماع موؤكدا  ه��ذا  اأع��م��ال  الإجن���اح 
ويف  تو�شياته.  متابعة  ���ش��رورة  على 
خ��ت��ام اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رتك��ة قام 
قرقا�س  حممد  اأن��ور  الدكتور  معايل 
ووزي���������ر اخل����ارج����ي����ة ال���ب���ي���ارو����ش���ي 
اجتماع  حم�������ش���ر  ع���ل���ى  ب���ال���ت���وق���ي���ع 
التعاون  �شمل  الذي  امل�شرتكة  اللجنة 
والتجارية  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��االت  يف 
وامل�شرفية  وامل��ال��ي��ة  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
والزراعية  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 
من  ع������دد  ت���وق���ي���ع  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 

االتفاقيات الهامة بني البلدين.

•• دبي -وام:

اأطر  املعنية بتطوير  املجتمع - اجلهة احلكومية  تنمية  اأطلقت هيئة 
اإمارة دبي - وبالتعاون مع موؤ�ش�شة تاك�شي دبي  التنمية املجتمعية يف 
لتعزيز م�شتوى  ام�س مركبتني جديدتني  واملوا�شات  الطرق  بهيئة 
اخلدمات املوفرة ل�شريحة كبار ال�شن وتلبية احتياجاتهم ال�شرورية يف 
التنقل واحل�شول على اخلدمات الطبية واالجتماعية. وترعت �شركتا 
موؤ�ش�شة  مع  ال�شراكة  عاقة  �شمن  باملركبتني  والكندي  الر�شتماين 
كبار  نقل  احتياجات  يتوافق مع  دبي حيث مت جتهيزهما مبا  تاك�شي 
ال�شن ممن ي�شتخدمون املقاعد املتحركة ومبا يتيح للقائمني بالرعاية 

واالحتياجات  امل��ن��زل  اح��ت��ي��اج��ات  لق�شاء  وم��راف��ق��ت��ه��م  ا�شطحابهم 
الطبية.  املواعيد  وح�شور  الر�شمية  التعامات  واإن��ه��اء  ال�شخ�شية 
املجتمع لتقييم  اأجرتها هيئة تنمية  التي  امليدانية  الدرا�شة  واأظهرت 
الو�شع احلايل للرعاية املنزلية لكبار ال�شن �شعوبة يف تنقل هذه الفئة 
ممن ي�شتخدمون املقاعد املتحركة حيث يتعر�س امل�شن للخطر واالأمل 
ك�شفت  كما  املركبة  يف  وو�شعه  حمله  نتيجة  احل���االت  م��ن  الكثري  يف 
وتنقلها  ال�شريحة  ه��ذه  حركة  لت�شهيل  امللحة  احلاجة  عن  الدرا�شة 
برفقة القائمني بالرعاية �شواء اإىل الوجهات ال�شرورية كامل�شت�شفيات 
والعيادات اأو لق�شاء احتياجاتهم اليومية واإنهاء معاماتهم. ويف هذا 
االطار تعاونت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي مع الهيئة بالتن�شيق مع ال�شركات 

من  اإن��ه  حيث  املطلوبة  املوا�شفات  ح�شب  املركبات  بتجهيز  املترعة 
ونوه  املركبتني.  30 م�شنا من خدمات  اأك��ر من  ي�شتفيد  اأن  املتوقع 
موؤ�ش�شة  بتعاون  املجتمع  تنمية  هيئة  عام  مدير  الكمدة  خالد  �شعادة 
االإجنازات  اإىل  ..م�شريا  والر�شتماين  الكندي  و�شركائها  دبي  تاك�شي 
الكبرية التي ميكن حتقيقها يف حال تبنت ال�شركات اخلا�شة الكرى 
م�شاركة  اإن  وق��ال  املجتمعية.  اخلدمات  لدعم  وا�شحة  ا�شرتاتيجية 
القطاع اخلا�س يف دعم اخلدمات املجتمعة ت�شاهم يف اإحداث اأثر نوعي 
على حجم وجودة هذه اخلدمات ويتطلب ذلك وجود منهجية وا�شحة 
ا�شرتاتيجية  اإىل  مادية  م�شاهمة  املجتمع من جمرد  بخدمة  تتحول 
اأ�شا�شيا يف خدمة املجتمع.  تطوير يكون فيها القطاع اخلا�س �شريكا 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شويدي  اأح��م��د  املهند�س  ق��ال  جهته  م��ن 
تعزيز  اإىل  ت�شعى  اخل��ط��وة  ه��ذه  خ��ال  م��ن  املوؤ�ش�شة  اإن  دب��ي  تاك�شي 
 . و�شركائها  احلكومية  الدوائر  مع  تربطها  التي  الثنائية  العاقات 
ل�شركة  التنفيذي  املدير  الكندي  حممد  ال�شيد  ق��ال  االط��ار  ه��ذا  ويف 
الكندي لل�شيارات اإننا نفخر يف الكندي لل�شيارات باأن نكون �شريكا مع 
موؤ�ش�شات رائدة مثل موؤ�ش�شة تاك�شي دبي وهيئة تنمية املجتمع . ومن 
جانبه قال �شاح ميوت مدير املبيعات والت�شويق يف العربية لل�شيارات 
اإحدى �شركات جمموعة عبدالواحد الر�شتماين اإن العربية لل�شيارات 
تت�شرف بدعم برنامج وليف بالتعاون مع موؤ�ش�شة تاك�شي دبي والتي 

ت�شتهدف كبار ال�شن املقيمني يف اإمارة دبي .

هيئة تنمية املجتمع بدبي ت�شيف مركبتني خلدمة الرعاية املنزلية لكبار ال�شن

وزي���ر البيئ����ة وامل�ي���اه يك���رم ف���ر�ش���ان البيئ����ة م���ن موظف����ي ال�����وزارة

هيئة المارات للهوية حتذر �شركات القطاع اخلا�ص من اإ�شاءة ا�شتخدام بطاقتها اأو الت�شهري بها

اختتام اأعمال الدورة الثانية للجنة امل�شرتكة بني دولة الإمارات وبيالرو�شيا يف اأبوظبي

فاطمة بنت ح�شر تزور 
املوؤ�ش�شات العقابية بدبى 

وزارة ال�شوؤون الجتماعية توقع اتفاقيات 
�شراكة مع ثالث جمعيات تعاونية
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•• دبي -وام:

ت���راأ����س ���ش��ع��ادة ال���ل���واء خ��م��ي�����س مطر 
امل��زي��ن��ة ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي 
ال�شرطة  ملجل�س  ال�����دوري  االج��ت��م��اع 
�شعيد  حممد  اللواء  بح�شور  االإداري 
خلدمة  ال��ع��ام��ة  االدارة  م��دي��ر  امل���ري 
بخيت  �شعيد  حممد  وال��ل��واء  املجتمع 
للخدمات  ال���ع���ام���ة  االدارة  م���دي���ر 
وال��ت��ج��ه��ي��زات وال��ل��واء اح��م��د حمدان 
العامة  االدارة  م����دي����ر  دمل�������وك  ب����ن 
للتدريب وعدد من ال�شباط. وناق�س 
اآلية  واحل�شور  املزينة  ال��ل��واء  �شعادة 
للبحوث  ال�شهرية  ال�شل�شلة  تطوير 
دعم  مركز  ي�شدرها  التي  والدرا�شات 

ات���خ���اذ ال����ق����رار م��ن��ذ ي��ن��اي��ر 1992 
عددا   274 اإ����ش���دارات���ه���ا  ع���دد  وب��ل��غ 
وكتب فيها جمموعة من اكر خراء 
وعلماء االأمن يف العامل منهم كري�س 
والفريق  ب��ي��ل��ي  وري���ت�������ش���ارد  ل���وي�������س 
����ش���اح���ي خ���ل���ف���ان مت���ي���م وغ����ريه����م. 
اأحمد  حممد  املهند�س  العقيد  وق��دم 
املوا�شات  اأمن  ادارة  مدير  الب�شتكي 
املوؤ�ش�شي  وكيانها  االدارة  ع��ن  عر�شا 
والقانوين..  وال��ق��ي��ادي  والتنظيمي 
ومواكبتها  االدارة  ت���ط���ورات  واآخ�����ر 
وا�شار  الذكية.  واخل��دم��ات  لاأنظمة 
العقيد الب�شتكي اإىل اأن تطلعات اإدارة 
اأمن املو�شات يف الفرتة املقبلة تتمثل 
يف اإعداد ا�شرتاتيجية لتاأهيل باحثني 

ومقيمني معتمدين للتميز احلكومي 
املوا�شات  اأم��ن  اخت�شا�س  وتو�شيع 
ل��ي�����ش��م��ل ال���ن���ق���ل امل����ائ����ي وم���رك���ب���ات 
االأج��رة. من جانبه ا�شتعر�س العقيد 
االدارة  م��دي��ر  ال��رزوق��ي  نا�شر  خ��ال��د 
�شرطة  يف  ال��ذك��ي��ة  للخدمات  ال��ع��ام��ة 
معر�س  يف  دب��ي  �شرطة  م�شاركة  دب��ي 
�شاركت  ال���ع���ام ح��ي��ث  ل��ه��ذا  ج��ي��ت��ك�����س 
القيادة العامة ل�شرطة دبي يف املعر�س 
رئي�شية  م��ن�����ش��ات  ث����اث  خ����ال  م���ن 
عر�شت فيها 9 م�شاريع ذكية حتتوي 
ع��ل��ى 20 خ��دم��ة ذك���ي���ة. واأ�����ش����ار اىل 
م�شروع  يف  تتمثل  اخل��دم��ات  ه��ذه  ان 
وال��ت��ي ت�شم خدمة  ال��ذك��ي��ة  ال�����ش��اع��ة 
الذكية  ال�شاعة  على  زر  بلم�شة  اأمنك 

وخدمة اال�شعارات وم�شروع النظارات 
املخالفات  خ���دم���ة  وي�����ش��م��ل  ال���ذك���ي���ة 
ال����ت����ع����رف على  امل������روري������ة وخ�����دم�����ة 
ال�����ش��ي��ارات امل��ط��ل��وب��ة مل��وظ��ف��ي �شرطة 
للجمهور  ���ش��رط��ة  كلنا  وخ��دم��ة  دب���ي 
ال��ه��ات��ف الذكي  اخل���ارج���ي وم�����ش��روع 
خدمة االباغ عن احلوادث الب�شيطة 
وخدمة نظام احل�شور الذكي ملوظفي 
الذكي  ال�شابط  وتطبيق  دبي  �شرطة 
ال��ل��وح��ي��ة الذكية  وم�����ش��روع االأج���ه���زة 
اختبارات  برنامج  خدمات  �شم  ال��ذي 
للم�شفوفات  راف��ن  لاأطفال  ال��ذك��اء 
املتتابعة والتعليم االلكرتوين حلماية 
ال�شخ�شية  وامل��ق��اب��ل��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
امل�شافرين  تفتي�س  وب��رن��ام��ج  الذكية 

ال�شا�شة  خ����دم����ة  اىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
الذكية  ال��دوري��ة  وم�شروع  التفاعلية 
دوريات  على  الذكي  ال��رادار  وخدمات 
���ش��رط��ة دب����ي وخ���دم���ة ج���ه���از فح�س 
احلوادث  تخطيط  وج��ه��از  الب�شمات 
وبرنامج التعرف على �شور املطلوبني 

وم�����ش��روع ال��ت��ل��ف��از ال��ذك��ي ال���ذي قدم 
التلفاز  ع��ل��ى  دب����ي  ���ش��رط��ة  خ���دم���ات 
االفرتا�شية  النظارة  الذكي وم�شروع 
الذاتية  اخل���دم���ة  م��ن�����ش��ة  وم�������ش���روع 
واالأج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة وي�����ش��م خدمات 
وبرنامج  الذكية  ال�شخ�شية  املقابلة 

تفتي�س امل�شافرين. واكد العقيد خالد 
التحول االلكرتوين  الرزوقي اكتمال 
100 يف  خلدمات �شرطة دبي بن�شبة 
املائة قبل االنتهاء من الفرتة املحددة 
ب��7 اأ�شهر م�شريا اىل انه �شيتم اإ�شافة 
التحول  موؤ�شر  وه��و  د  ج��دي   موؤ�شر 

الذكي نهاية العام احلايل وهي ن�شبة 
حت��وي��ل اخل��دم��ات امل���وج���ودة يف نظام 
هاتفية  اإىل خدمات  ا���س  ا���س  اإي  جي 
اإر�شالها  اأخرى مت  ملوؤ�شرات  باالإ�شافة 
ال�شاملة  ل��ل��ج��ودة  ال��ع��ام��ة  ل�������اإدارة 

ملراجعتها.

•• دبي-وام:

ن��ظ��م م��رك��ز م��راق��ب��ة ج��رائ��م االجتار 
ال���ع���ام���ة حلقوق  ب����������االإدارة  ب��ال��ب�����ش��ر 
برناجما  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف  االن�������ش���ان 
تدريبيا حول “اإعداد التقارير الدولية 
حلقوق االن�شان واآليات الر�شد والرد 
دبي  ���ش��رط��ة  ���ش��ب��اط  ن����ادي  يف  عليها 
حملية  ج����ه����ات  مم���ث���ل���ي  مب�������ش���ارك���ة 
الدكتور  امل���ق���دم  واأ�����ش����ار  واحت����ادي����ة. 
مراقبة  مركز  مدير  اجلمال  �شلطان 
افتتاح  خال  بالب�شر  االجت��ار  جرائم 
املركز  اأن  اىل  ال��ت��دري��ب��ي  ال��رن��ام��ج 
التدريبية  وال��رام��ج  ال����دورات  يعقد 
التخ�ش�شية التي تخدم جتويد االداء 

للعاملني يف جمال  وامليداين  االداري 
حقوق االن�شان عامة واملعنني بجرائم 
االجتار بالب�شر على وجه اخل�شو�س 
انتهاك  جرمية  تعقب  لكون  وبالنظر 
هذه احلقوق تتطلب كفاءات ومهارات 
االنتهاكات  ه��ذه  عن  بالك�شف  معنية 
وتوثيقها بالنحو الذي ي�شاهم وب�شكل 
مبا�شر يف ت�شييق اخلناق على اجلناة 
وبتثقيف وتوعية املجتمع عامة بهذه 
اجلرائم ودعوته للم�شاركة يف لفظها 
وحماربتها. وتابع مدير مركز مراقبة 
جرائم االجتار بالب�شر يف �شرطة دبي 
مب�شاركة  ي��اأت��ي  ال����ذي  ال��رن��ام��ج  اأن 
وزارة  يف  واأخ�������ش���ائ���ي���ني  م�������ش���وؤول���ني 
حلقوق  ال��ع��ام��ة  واالدارة  اخل��ارج��ي��ة 

واملجل�س  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف  االن�������ش���ان 
الوطني لاإعام �شريكز على اك�شاب 
امل�شاركني املهارات والقواعد اال�شا�شية 
يف اأع����داد ال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���ش��ة بحقوق 
التقارير  ك���ت���اب���ة  واآل�����ي�����ات  االن�������ش���ان 
اجلرائم  اأو  االن��ت��ه��اك��ات  ت��وث��ق  ال��ت��ي 
اخلا�شة  ال���ت���ق���اري���ر  اع������داد  وك��ي��ف��ي��ة 
االممية  املنظمات  تقارير  على  بالرد 
اليوم  فعاليات  و�شهدت  واالقليمية. 
االول للرنامج التدريبي ور�شة عمل 
ق�شم  رئي�س  احلمادي  مبارك  قدمها 
�شوؤون حقوق االن�شان الدولية بوزارة 
اإدارة حقوق  ان  اأكد  اخلارجية وال��ذي 
من  تعتر  اخلارجية  ب��وزارة  االن�شان 
ل�شعادة  التابعة  التنظيمية  االأج��ه��زة 

القانونية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��وزي��ر  م�شاعد 
اإليها وفقا لر�شالة  املوكلة  املهام  ومن 
وروؤية الوزارة الرتويج ملكانة االمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ك��ق��ائ��د اإق��ل��ي��م��ي يف 
جمال حقوق االن�شان وذلك من خال 
اإدارة وتطوير ملف ال�شيا�شات ل�شمان 
بالتزاماتها  الوفاء  على  الدولة  قدرة 
م�شائل  يف  املتخ�ش�شة  االآل��ي��ات  جت��اه 
حقوق االن�شان والناجتة عن التزامات 
الدولة التعاقدية. وا�شتطرد احلمادي 
ال�شادرة  ال���ت���ق���اري���ر  ع���ن  ب���احل���دي���ث 
واالقليمية  االمم���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن 
تقارير  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  احل���ك���وم���ي���ة 
االمم املتحدة مو�شحا اأبرز انواع هذه 
التقارير واجهزة االمم املتحدة املعنية 

بحقوق االن�شان والتي ت�شمل االليات 
اإطار  امل��ن�����ش��اأة يف  ال��ت��ع��اق��دي��ة واج��ه��زة 
باآلية  املنت�شبني  ع��رف  ..ك��م��ا  امل��ي��ث��اق 
وتناول  ال�شامل  ال��دوري  اال�شتعرا�س 
ا�شتعرا�س  لعملية  القانونية  اال�ش�س 
الواجب  والوثائق  الدولية  التقارير 
االعتماد عليها وت�شمينها يف التقارير 
وافرد احلمادي حمورا خا�شا  املعدة. 
املنظمات  ال�شادرة من  التقارير  حول 
ال�شادرة  وال��ت��ق��اري��ر  احلكومية  غ��ري 
من الدول. وتناولت املحا�شرة الثانية 
التقارير  ر�شد  دبي يف  �شرطة  جتربة 
بالب�شر  ب����االإجت����ار  امل��ع��ن��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
واخل��ا���ش��ة ب��ال��دول��ة وحت���دث خالها 
ال��دك��ت��ور �شلطان اجل��م��ال عن  امل��ق��دم 

انواع التقارير املعنية بحقوق االن�شان 
املنظمات  ان�������واع  واب�������رز  واه��م��ي��ت��ه��ا 

ك��م��ا حتدث  االن�����ش��ان  ب��ح��ق��وق  املعنية 
ع��ن ب��رن��ام��ج ر���ش��د ال��ت��ق��اري��ر املعنية 

عمل  واآل��ي��ة  بالب�شر  االجت���ار  بجرائم 
تلك الرنامج. 

ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  ج��وال��ة  ���ش��ارك��ت 
وم��ف��و���ش��ي��ة ك�����ش��اف��ة ال�����ش��ارق��ة يف 
احلدث الك�شفي العاملي على الهواء 
واملتمثل يف املخيم الك�شفي العاملي 
وجوتي   57 ج���وت���ا  ال���ه���واء  ع��ل��ى 
مع  بالتعاون  االن��رتن��ت..  18على 
 ، االم���ارات  كل من جمعية ك�شافة 
وجمعية االمارات لهواة الا�شلكي 
. ويقام هذا املخيم �شنويا وتنظمه 
املنظمة الك�شفية العاملية ، وي�شارك 

الك�شفية  كاآفة االقاليم  يف احلدث 
ي��ل��ت��ق��ون ع���ر حمطات  ال���ع���امل  يف 
واالنرتنت  وال��ا���ش��ل��ك��ي  ال���رادي���و 
لتبادل االخبار واملعلومات الك�شفية 
ال����ت����ي ت���ه���م���ه���م ون����ق����ل اخل������رات 
كاآفة  واملعارف وي�شارك يف احلدث 
املراحل ال�شنية مبختلف اجلمعيات 
خمتلف  يف  الك�شفية  واالحت�����ادات 
العاملية..  الك�شفية  االقاليم  انحاء 
ويعتر املخيم الك�شفي العاملي على 

ت�شتعد  عامليا  ك�شفيا  حدثا  الهواء 
العاملية  ال��ك�����ش��ف��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  ل���ه 
ب��ال�����ش��ع��ارات وال����رام����ج واالف�����راد 
وحت���������ش����د ل�����ه ك����ب����ار امل���������ش����وؤول����ني 
للرعاية  ال��ك�����ش��ف��ي��ة  احل����رك����ة  يف 
واحل�������ش���ور وامل�����ش��ارك��ة وق����د رعى 
حفل ختام فعاليات املخيم الك�شفي 
العاملي على الهواء والذي اأقيم فور 
ا�شتمرت  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ان��ت��ه��اء 
اأي����ام مب��ق��ر مفو�شية  ث��اث��ة  مل���دة 

ن���ا����ش���ر عبيد  ال�������ش���ارق���ة  ك�����ش��اف��ة 
اجلمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شام�شي 
املفو�س الدويل والدكتور حممود 
الطاب  �����ش����وؤون  ع��م��ي��د  دراب�������ش���ة 
خالد  واملهند�س  ال�شارقة  بجامعة 
جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  اأهلي 
االم��ارات لهواة الا�شلكي واملدرب 
عادل  اح��م��د  وع���ادل  املعيني  ع��م��ار 
حممد كرم املن�شط الك�شفي وعبد 
الفني  ال�شكرتري  ج��اب��ر  ال��رح��م��ن 

احلليم  ع���ب���د  ه�������ش���ام  وال����دك����ت����ور 
الطابية  االأن�������ش���ط���ة  م���������ش����وؤول 
ب��اجل��ام��ع��ة وق�����ام امل�������ش���ارك���ون من 
جوالة جامعة ال�شارقة وجمموعة 
االخوة الك�شفية باملناداة والتحدث 
بلدان  خمتلف  م��ن  املت�شلني  م��ع 
بتوزيع  اخ��ت��ت��م��ت  وال���ت���ي  ال���ع���امل 
امل�����ش��ارك��ة م��ن قبل راعي  ���ش��ه��ادات 
ال�شور  ال��ت��ق��اط  م���ع  االح��ت��ف��ال��ي��ة 

التذكارية. 

•• الفجرية-وام:

االأكادميية  وال�����ش��وؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س  ك��رم 
القيادة  �شباط  م��ن  املبدعني  م��ن  ع��ددا  بالفجرية 
اخ��رتع��وا جهازا  ال��ذي��ن  ال��ف��ج��رية  ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
ا�شم - مكاين - وهو عبارة عن لوحة  اطلقوا عليه 
م��روري��ة ال��ك��رتون��ي��ة خ��ا���ش��ة ل��ت��اأم��ني م��واق��ف ذوي 
�شياراتهم.  اإي��ق��اف  واأم��اك��ن  االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة 
وكان املبدعون �شاركوا بهذا االخرتاع �شمن جائزة 
العامة  القيادة  ح�شلت  حيث  العربية  التكنولوجيا 
ل�شرطة الفجرية مبوجبه على جائزة اأف�شل اجناز 
على   2014 ل�شنة  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ال�شعيد االإقليمي يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 
ح�شر التكرمي امل�شت�شار را�شد عبيد �شيف احلفيتي 
االأكادميية  وال�شوؤون  التعليم  رعاية  جمل�س  رئي�س 

والعقيد حممد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام 
حممد  �شعيد  ال��دك��ت��ور  وال��رائ��د  الفجرية  ل�شرطة 
العامة  وال��ع��اق��ات  االع���ام  ق�شم  رئي�س  احل�شاين 
يف القيادة العامة ل�شرطة الفجرية. وقال ال�شباط 
واملازم  احلنطوبي  احمد  امل��ازم   - وه��م  املكرمون 
خالد ال�شام�شي واملازم احمد اليماحي - اأن اجلهاز 
ي�شت�شعر وجود املركبات يف مواقف ذوي االحتياجات 
اخلا�شة ثم يلتقط �شورة للمركبة ويطابق بيانات 
ال��ل��وح��ة ع��ر ج��ه��از ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل���رك���زي وم���ن ثم 
ي�شدر تنبيها �شوتيا ومرئيا ملدة زمنية ت�شمى مدة 
التنبيه ت�شل اإىل 30 ثانية لتنبيه ال�شائق باأن هذا 
قراءة  تتم  وبعدها  االإعاقة  لذوي  املوقف خم�ش�س 
لذوي  كانت  اإذا  فيما  اإليها  للتعرف  املركبة  لوحات 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة م���ن ع��دم��ه ويف ح���ال عدم 
خروج املركبة من املوقف خال فرتة التنبيه يقوم 

امل��رك��ب��ة وحت��ري��ر خمالفة  ���ش��ورة  بالتقاط  اجل��ه��از 
بيانات لوحة  املخالفة من  ويتاألف ملف  للمركبة.. 
باالإ�شافة  والتاريخ  والوقت  االأرقام وموقع اجلهاز 
ومن  للمركبة  و���ش��ورة  فيديو  مقطع  التقاط  اإىل 
ثم يتم اإر�شال البيانات عن لوحة االأرقام اإىل اإدارة 
امل��رور وال��دوري��ات. وبني ال�شباط الذين اخرتعوا 
اجل���ه���از ان����ه مت ت�����ش��م��ي��م��ه ب��ج��ه��ود ���ش��خ�����ش��ي��ة من 
املحلية يف  الور�س  باال�شتعانة باحدى  العمل  فريق 
الفجرية. وقال امل�شت�شار را�شد عبيد �شيف احلفيتي 
االأكادميية  وال�شوؤون  التعليم  رعاية  جمل�س  رئي�س 
على  الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  ح�شول  ان 
ه���ذه اجل��ائ��زة ي��ع��د اجن����ازا ك��ب��ريا نفتخر ب��ه حيث 
اإب��راز دور الدولة ودوائرها  اأك��دت على  امل�شاركة  ان 
تقدمه  فيما  العلمي  واالإب���داع  االبتكار  يف  املختلفة 
االأجواء  واإمكانيات علمية وتهيئة  تقنيات  لهم من 

والتميز.  واالخ��رتاع  االبتكار  على  ت�شاعدهم  التي 
وقدم امل�شت�شار احلفيتي خال�س التهاين والتريكات 
نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اىل 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية لرعايته 
ودعمه للمبدعني واملبتكرين. وقال ان من �شميم 
وتكرمي  تقدير  واهتماماته  املجل�س  اخت�شا�شات 
كافة  يف  واملخرتعني  واملبتكرين  املبدعني  ورع��اي��ة 
والثقافية  والفنية  وال��رتب��وي��ة  العلمية  امل��ج��االت 
ب��ه��دف ت��ق��دي��ر ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن ال�����ش��ب��اب وحثهم 
واملثابرة  واالجتهاد  واالإب���داع  الرقي  موا�شلة  على 
ت�شتحق منا يف ظل  دول��ت��ن��ا  ان  وا���ش��اف  وال��ت��ف��وق. 
القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل واإخوانه ا�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س االعلى 
ال�شمو  االإم��ارات وتوجيهات ومتابعة �شاحب  حكام 
ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�����ش��و املجل�س 
الدول  م�شاف  يف  تكون  ان  الفجرية  حاكم  االأعلى 
واأثنى  اجن��ازات.  من  ابناوؤها  يحقق  فيما  املتقدمة 
لقيادة  امل��ت��م��ي��زة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  احلفيتي  امل�شت�شار 
ال�شرطة يف الفجرية يف عملها الدوؤوب الذي مكنها 
م���ن احل�����ش��ول ع��ل��ى درج����ة اخل��م�����س جن���وم �شمن 
نائب  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي  التميز  برنامج 
دبي.  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الطنيجي  نايع  بن  العقيد حممد  �شكر  من جانبه 
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة ال���ف���ج���رية جمل�س 
تكرمي  على  االأك��ادمي��ي��ة  وال�����ش��وؤون  التعليم  رع��اي��ة 
ال�شباط املخرتعني.. م�شيدا باجنازات املجل�س يف 
امليدان التعليمي واالأكادميي ورعاية ودعم الطلبة 

ون�شاطاته يف ميدان تخ�ش�شه.. داعيا اإىل التعاون 
لل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  املجل�س  ب��ني  والتن�شيق 
والتعليم  الرتبية  وميدان  عامة  للمجتمع  خدمة 
الدولة  توليهم  الذين  واجلامعات  املدار�س  وطلبة 
امل�شت�شار  وق����دم  خ��ا���ش��ة.  ع��ن��اي��ة  اأج��ه��زت��ه��ا  ب��ك��اف��ة 
وال�شهادات  املجل�س  ودرع  رم��زي��ة  ه��داي��ا  احلفيتي 
الفجرية  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��ق��دي��ري��ة 
كما   .- مكاين   - جهاز  اخرتعوا  الذين  ولل�شباط 
ح�شر التكرمي خليفة خمي�س الكعبي ع�شو جمل�س 
رعاية التعليم وحممد الزيودي مدير دائرة املوارد 
مدير  اليماحي  را���ش��د  وعبيد  بالفجرية  الب�شرية 
ال�شام  عبد  وامل�شت�شار  االم��ريي  الديوان  ج��وازات 
اخل���اي���ل���ة االأم������ني ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س ا����ش���اف���ة اىل 
وروؤ�شاء  م��دراء  من  وع��دد  العامة  االأمانة  منت�شبي 

االق�شام يف دوائر الفجرية. 

•• الكويت-وام:

ل�  التا�شع  االج��ت��م��اع  اأع��م��ال  يف  م�شاركته  ام�����س  ال��دول��ة  وف��د  اختتم 
اأ�شحاب ال�شعادة روؤ�شاء هيئات الت�شريع يف دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية والتي ا�شتمرت يومني يف الكويت. تراأ�س وفد الدولة 
امل�شاعد  امل�شت�شار �شلطان را�شد املطرو�شي وكيل وزارة العدل  �شعادة 
ع�شويته  يف  و���ش��م   .. ال��دول��ة  وق�شايا  والت�شريع  الفتوى  ل�����ش��وؤون 
والت�شريع  الفتوى  اإدارة  مدير  خليفة  خمي�س  خديجة  امل�شت�شارة 
وامل�شت�شار  الدولة  ق�شايا  اإدارة  مدير  اأحمد  كرم  عبداهلل  وامل�شت�شار 
وامل�شت�شار  وال��ت�����ش��ري��ع  ال��ف��ت��وى  اإدارة  م��ن  ال�����ش��ح��ي  حم��م��د  اأح��م��د 

م�شاعد خلود الزعابي من اإدارة ق�شايا الدولة. وبحث امل�شاركون يف 
االجتماع مو�شوعات احلماية القانونية للممتلكات الثقافية وتوحيد 
امل�شطلحات الت�شريعية يف دول التعاون وتد�شني املوقع االإلكرتوين 
جلنة  وتكليف  الت�شريع  اإدارات  مل�شوؤويل  الدائمة  باللجنة  اخلا�س 
مت  م��ا  حيال  �شنوي  تقرير  ب��اإع��داد  الت�شريع  اإدارات  م��ن  املخت�شني 
تنفيذه من قرارات املجل�س االأعلى ذات العاقة بالعمل امل�شرتك يف 
املجال الت�شريعي اإ�شافة اإىل بحث واإقرار برنامج الزيارات الثنائية 
العملية بني وفود اإدارات الت�شريع يف دول املجل�س. واختتم االجتماع 
مبجموعة من التو�شيات الهامة مت رفعها اإىل املجل�س الوزاري لدول 

املجل�س يف اجتماعه القادم. 

•• اأبوظبي-وام:

العام ام�س مبقر االحتاد  الن�شائي  الن�شائي يف االحت��اد  الدعم  اإدارة  نظمت 
املثايل  وال��وزن  الثدي  ب�شرطان  التوعية  بعنوان  توعوية  �شحية  حما�شرة 
�شمن �شل�شلة فعاليات حملة �شحتك حتت املجهر التي ت�شتمر طوال العام.

اإمريال  م��رك��ز  م��ن  تغذية  اأخ�شائية  ���ش��ادق  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  وحت��دث��ت 
كوليدج لندن لل�شكري يف اأبوظبي خال املحا�شرة عن االإجراءات الوقائية 
اإىل  باالإ�شافة  الثدي  ب�شرطان  امل��راأة  اإ�شابة  دون  االإمكان  قدر  حتول  التي 
الفح�س  الوقاية منه م��ن خ��ال  ال��ث��دي و���ش��رورة  ال��وع��ي ب�شرطان  زي���ادة 
التي قد  االأ�شباب  االإر���ش��ادات واالأدل��ة ال�شحية مع ذكر بع�س  واإتباع  املبكر 
تكون عاما يف االإ�شابة يف �شرطان الثدي كالوراثة والفئة العمرية والنظام 

اآلية  فاطمة  الدكتورة  ا�شتعر�شت  املثايل  ال��وزن  مو�شوع  وح��ول   . الغذائي 
قيا�س كتلة اجل�شم حتى يتعرف االإن�شان على ما اإذا كان يعاين من �شمنة اأو 

وزن زائد با�شتخدام قيا�شات الطول والوزن.
من  يعد  متكامل  �شحي  حياة  اأ�شلوب  ممار�شة  اأن  �شادق  الدكتورة  واأك��دت 
بع�س  وذك����رت  ال�شليم  واجل�����ش��م  ال����وزن  ع��ل��ى  للمحافظة  احل��ل��ول  اأف�����ش��ل 
اليومية التباع نظام حياة  الفرد يف حياته  بها  ي�شتعني  التي قد  االأ�شاليب 
الوزن  ينق�س  ب��اأن  كفيل  غ��ري  فقط  واح��د  عن�شر  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  �شليم. 
�شواء من خ�شار  واح��د  تناول مكون  ب��اأن  االعتقادات  فالبع�س لديه بع�س 
اأو فواكه اأو م�شروبات واأع�شاب ي�شاعد على عملية اإنقا�س الوزن وهو اعتقاد 
اجل�شم  اإبقاء  على  ي�شاعد  ما  هو  املتكامل  ال�شحي  النظام  اأن  خاطئ حيث 

�شحيا �شليما .

الحتاد الن�شائي ينظم حما�شرة للتوعية ب�شرطان الثدي والوزن املثايل وفد الدولة يختتم م�شاركته يف اجتماع روؤ�شاء هيئات الت�شريع يف دول التعاون

املزينة يراأ�ص الجتماع الدوري ملجل�ص ال�شرطة الإداري

�شرطة دبي تنظم برناجما تدريبيا حول اإعداد التقارير الدولية حلقوق الن�شان

ج��ام���ع����ة ال�ش�����ارق����ة ت�����ش�����ارك ب���مخي�����م 
الإنت�����رن�����ت الك���شف������ي 

جمل�����ص التعلي���م بالفجي���رة يك����رم �شب����اط �ش���رط����ة مبدع�����ني
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

مت ام�س افتتاح مبنى مركز الفح�س الفني )اأمان( مبنطقة 
انطلقت  خطة  �شمن  ي��ن��درج  وال���ذي  باأبوظبي   2 م�شفح 
منذ العام املا�شي لتنفيذ مبادرات ان�شائية وتطويرية على 
مبان ومواقع موؤ�ش�شة موا�شات االإم��ارات يف قطاع النقل 
والتاأجري واخلدمات الفنية على م�شتوى الدولة مبيزانية 

اجمالية تبلغ مليار درهم.
 وج����رى ت��ط��وي��ر امل���رك���ز وف���ق م��ع��اي��ري ب��رن��ام��ج االإم������ارات 
الدورة  يف  مل�شاركته  متهيدا  املتميزة  احلكومية  للخدمات 
املتعاملني  خ��دم��ة  م��راك��ز  ت�شنيف  م�����ش��روع  م��ن  اجل��دي��دة 
اأك��د �شعادة حممد  . و  يف اجلهات االحت��ادي��ة للعام احل��ايل 
ع��ب��داهلل اجل��رم��ن م��دي��ر ع���ام م��وا���ش��ات االإم������ارات لدى 
افتتاحه املركز حر�س املوؤ�ش�شة على حتقيق التميز يف خدمة 
يف  املقدمة  خدماتها  منظومة  من  امل�شتفيدين  متعامليها 
ومبا  ال��دول��ة  يف  الفنية  واخل��دم��ات  والتاأجري  النقل  قطاع 

املمار�شات  اأف�شل  ي�شمن تقدمي خدمة عالية اجلودة وفق 
الو�شول  يف  وت�شهم  املتعاملني  متطلبات  لتلبي  العاملية 
حفل  ح�شر  لديهم.  وال�شعادة  الر�شا  م�شتويات  اأرق��ى  اإىل 
االفتتاح العقيد حممد معيوف الكتبي مدير اإدارة ترخي�س 
الذي  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  وال�شائقني  االآليات 
موا�شات  تقدمها  ال��ت��ي  الفني  الفح�س  ب��خ��دم��ات  اأ���ش��اد 
االإمارات وثمن جهود فريق العمل يف اإجناز وتطبيق اخلطة 

التطويرية .. موؤكدا على ا�شتمرار التعاون واالرتقاء به.
نائب  ال�شام�شي  نا�شر  ابراهيم  العقيد  احلفل  ح�شر  كما 
�شهيل  والعقيد  وال�شائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة  مدير 
املدير  �شقر  وح��ن��ان  املركبات  ق�شم  رئي�س  اخلييلي  �شعيد 
املدير  توكل  وفريال  امل�شاندة  اخلدمات  لدائرة  التنفيذي 
الريكي  وحم��م��د  املوؤ�ش�شية  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة  التنفيذي 
ال��ف��ن��ي. وق���ال اجل��رم��ن عقب ق�س  م��دي��ر م��رك��ز الفح�س 
�شريط حفل التد�شني الر�شمي للمبنى اإن االإطاق يندرج 
لتاأهيل  االإم����ارات  م��وا���ش��ات  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  �شمن 

وقناة  فاعلة  واجهة  لتكون  لديها  اخلدمة  مراكز  ومتكني 
اخلا�شة  املركبات  خلدمة  ال�شاعة  م��دار  على  تعمل  نوعية 
م�شفح  منطقة  يف  واالأف�����راد  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  مبتعامليها 
يقع  الذي  املبنى  افتتاح  اأن  اإىل  واأ�شار  اأبوظبي.  بالعا�شمة 
�شمن حمطات اخلدمة التابعة ملراكز الفح�س الفني يعد 
اأف�شل واأعلى  اإىل  املوؤ�ش�شة للو�شول  خطوة نوعية يف �شعي 
للمتعاملني وحتقيق  تقدمي اخلدمة  اجل��ودة يف  م�شتويات 
م�����ش��ت��وى اخل��م�����س جن���وم وم���ن ث��م ال��و���ش��ول اإىل م�شتوى 
ال�شبع جنوم يف ت�شنيف مراكز خدمة املتعاملني يف اجلهات 
االحتادية بالدولة. واأو�شح مدير عام موا�شات االإمارات 
لديها  الفني  الفح�س  خ��دم��ات  تقدمي  ب���داأت  املوؤ�ش�شة  اأن 
للمركبات  الفني  الفح�س  مركز  خ��ال  م��ن   2000 ع��ام 
الثقيلة بهدف التكامل مع عمليات القيادة العامة ل�شرطة 
اأن  وذك��ر  املركبات.  ترخي�س  بخدمة  يتعلق  فيما  اأبوظبي 
املعمول  االأمل��ان��ي��ة  امل��وا���ش��ف��ات  وف��ق  فنيا  جتهيزه  مت  املبنى 
ب��ه��ا يف ه���ذا اجل��ان��ب ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات الفح�س ال��ف��ن��ي يف 

وتلبية  الدولة  اإم��ارات  جميع  يف  وخارجها  املوؤ�ش�شة  مواقع 
على  احتياجاتهم  ووف��ق  كانوا  اأينما  املتعاملني  احتياجات 

مدار ال�شاعة.
املبادرات  من  العديد  بتنفيذ  قامت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ولفت 
وا�شحة  والتطويرية وفق خطة  الت�شحيحية  واالإج��راءات 
ال���ت���ي تقدمها  ب���ج���ودة اخل����دم����ات  ل���ارت���ق���اء  وم���درو����ش���ة 
كان  متخ�ش�شة  وجل���ان  ع��م��ل  ف���رق  خ���ال  م��ن  للمتعامل 
املختلفة وتدريب موظفي  املراكز  تاأهيل  اإع��ادة  نتاج عملها 
املتعاملني  التميز يف خدمة  على معايري  املتعاملني  خدمة 
املتميزة. ويف  االإم��ارات للخدمة احلكومية  ووفقا لرنامج 
تطوير  يف  املوؤ�ش�شة  جهود  اجلرمن  ا�شتعر�س  االإط��ار  ه��ذا 
عاقات  اإدارة  يف  اجل����ودة  م�شتويات  لتحقيق  اإج��راءات��ه��ا 
االآي��زو يف  املتعاملني والتي توجت باحل�شول على �شهادتي 
املتعاملني  �شكاوى  اإدارة  ونظام  املتعاملني  ر�شا  اإدارة  نظام 
اإ�شافة اإىل العمل على تطبيق معايري نظام اإدارة ال�شامة 
املرورية على الطرق. ووجه �شعادة حممد عبداهلل اجلرمن 

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  لل�شركاء  ال�شكر 
ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���ك���وادر  ال��داخ��ل��ي��ة يف دع���م  ووزارة 
جانبها  من  ال�شامة.  وم�شريف  ال�شائقني  خا�شة  املوؤ�ش�شة 
الفني  الفح�س  اإن خطة تطوير مراكز  قالت فريال توكل 
والور�س  ال�����دورات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  تنظيم  �شملت 
التدريبية ملوظفي ال�شف االأمامي واخللفي يف هذه املراكز 
مب�شاركة 100 موظف وتوزعت الدورات يف جمال تقدمي 
اخلدمة وفق معايري برنامج االإم��ارات للخدمة احلكومية 
واآلية   2021 االإم��ارات  حكومة  بروؤية  والتعريف  املتميزة 
ربط تطوير اخلدمات مبحاورها والتوعية بتطبيق مبادئ 
على  احل�شول  و���ش��روط  جودتها  وتطوير  اخلدمة  تقدمي 
اإىل  ال�شتة  املرتبطة مبجاالتها  واملعايري  7 جنوم  ت�شنيف 
ال��ور���س املتخ�ش�شة يف جم���ال اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز يف  ج��ان��ب 
تقدمي اخلدمات اإ�شافة اإىل الدورات التخ�ش�شية الداخلية 
يف جمال �شامة و�شاحية االإطارات على الطرقات واآليات 

ح�شاب اأوزان املركبات. 

•• ابوظبي-وام:

 - اأف��د   - والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يعقد 
االأمن  حتديات  ح��ول  ال�شابع  ال�شنوي  موؤمتره 
امل��ق��ب��ل يف  26 و27 ن��وف��م��ر  ال��غ��ذائ��ي ي��وم��ي 
العا�شمة االأردنية عمان بدعم من هيئة البيئة 
و�شيتم  الر�شمي.  ال�شريك  ب�شفتها  اأبوظبي   -
الذي  التقرير  ومناق�شة  اإط��اق  املوؤمتر  خ��ال 
وي�شتقطب  امل��و���ش��وع.  ح���ول  امل��ن��ت��دى  ي�����ش��دره 
امل���وؤمت���ر ال������دويل ن��ح��و األ�����ف ق���ي���ادي يف جمال 
ال���زراع���ة واالإن���ت���اج ال��غ��ذائ��ي مب��ا يف ذل���ك نحو 

تنمية  و���ش��ن��دوق  منظمة  ورئ��ي�����س  وزي����را   25
املنظمات  ومن  اال�شرتاتيجيني.  اخلراء  وكبار 
الفاو - اال�شكوا - ال�شندوق العربي  امل�شاركة - 
 - الكويتي  ال�����ش��ن��دوق   - االق��ت�����ش��ادي��ة  للتنمية 
العربية  املنظمة   - للتنمية  االإ���ش��ام��ي  البنك 
للتنمية الزراعية - واإيكاردا ونحو 50 من قادة 
اأبوظبي  البيئة -  العرب. وتدعم هيئة  االأعمال 
وميثلها  ال��ر���ش��م��ي  ال�����ش��ري��ك  ب�شفتها  امل���وؤمت���ر 
االأمني العام �شعادة رزان املبارك .كما تلقى كلمة 
للهيئة يف حفل االفتتاح كذلك ي�شارك الدكتور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للتخطيط  امل��دي��ر  امل��دف��ع��ي  حم��م��د 

حيث  الهيئة  يف  املتكاملة  البيئية  وال�شيا�شات 
�شيعر�س ا�شرتاتيجية اأبوظبي املائية والزراعية 
خ����ال ج��ل�����ش��ة ح����ول م����ب����ادرات ت��ع��زي��ز االأم����ن 
ال���غ���ذائ���ي. وو����ش���ف اأم����ني ع���ام - اأف����د - جنيب 
يف  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  م��ع  ال�شراكة  �شعب 
تنظيم املوؤمتر باأنها مثال على التعاون االإقليمي 
اأي�شا يف  �شاهمت  الهيئة  اأن  االإيجابي.. م�شيفا 
التقرير بناء على خرتها يف تطوير  حمتويات 
التي  وال��زراع��ي��ة  امل��ائ��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ا�شرتاتيجية 
املنطقة  يف  �شموال  اخلطط  اأك��ر  باأنها  و�شفها 

الإدارة املوارد ال�شحيحة.

االإ�شامي  امل��ع��ل��وم��ات  م���رك���ز  ن��ظ��م 
مبقر  ال������ر  دار  جل���م���ع���ي���ة  ال����ت����اب����ع 
اجلمعية ب�شارع ال�شيخ زايد حما�شرة 
العربية  باللغتني  داع��ي��ة  تكون  كيف 
ال�شيخ  ف�شيلة  قدمها  واالإجنليزية، 
الدكتور عبداهلل ال�شريكة الر�شيدي، 
الداعية  ل���اإجن���ل���ي���زي���ة  وت���رج���م���ه���ا 

عبدالرحمن ال�شرك�شي.
ب��ح�����ش��ور عمران  امل��ح��ا���ش��رة  اأق��ي��م��ت 
حممد عبداهلل ع�شو جمل�س االإدارة 
والدرا�شات  ال��ث��ق��اف��ة  ق��ط��اع  رئ��ي�����س 
اجلنيبي  ورا���ش��د  ال���ر،  دار  بجمعية 
االإ�شامي،  امل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  م��دي��ر 
وف����رج ال��ك��ث��ريي ن��ائ��ب م��دي��ر مركز 
امل���ع���ل���وم���ات االإ�����ش����ام����ي وع������دد من 
وتناول  اجل�����دد،  وامل�����ش��ل��م��ني  ال���دع���اة 
ال�شحيح  ال�شكل  ال�شيخ  فيها ف�شيلة 
للدعوة اإىل الدين اال�شامي احلنيف 
بع�س  حم����اول����ة  ظ����ل  يف  ���ش��ي��م��ا  ال 
�شورته،  ت�شويه  االإرهابية  اجلماعات 
حيث اأكد ف�شيلة ال�شيخ على �شرورة 
ال�شحيحة  وال���ق���ي���م  امل����ب����ادئ  ت��ع��ل��م 
للدين االإ�شامي مبا اأنزله اهلل وجاء 
خرافات  اأو  ب��دع  دون  ر�شوله  �شنة  يف 
ت�شوه تعاليمه و�شماحته، م�شرياً اإىل 
بها  نقوم  اأن  والب��د  عبادة  الدعوة  اأن 
كما اأمر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز : 
ادع اإىل �شبيل ربك باحلكمة واملوعظة 
اأح�شن  هي  بالتي  وجادلهم  احل�شنة 
امل���وىل ع��ز وجل  ب���اأن ق��ول  ، مو�شحاً 
بالتي هي اأح�شن يعني اأف�شل مراتب 
ك�����ذب وال  ب����ا ع���ن���ف وال  احل�������ش���ن���ى 
بالرفق وبعر�س احلجج  بل  ا�شتهزاء 
���ش��وؤال عن  واالأدل����ة الأن��ه لي�س هناك 
الدين االإ�شامي اإال وله جواب مقنع 
ي��خ��ف��ى على  اأو  ال��ب��ع�����س  ي��ع��ل��م��ه  ق���د 

البع�س االأخر.
ال�شروط  ال�شيخ  ف�شيلة  و���ش��ح  كما 
اإىل  ي��دع��و  ت��واف��ره��ا فيمن  ال��واج��ب 
م��ن علم وم��ع��رف��ة وغريها  دي��ن اهلل 
من االأ�شا�شيات ال�شرورية التي متكن 
�شاحبها من القيام بر�شالة االأنبياء، 
وجت�شيد  احل�������ش���ن���ة  امل���ع���ام���ل���ة  واأن 
ال�شحيح  االإ�شامي  الدين  مفاهيم 

يف كافة املعامات احلياتية هي اأي�شاً 
اإحدى طرق الدعوة اإىل اهلل.

وعقب انتهاء املحا�شرة اأ�شهرت اإحدى 
مما  اإ���ش��ام��ه��ا  الفلبينية  اجل��ال��ي��ات 
اإدخ��ال ال�شعادة  كان له بالغ االأث��ر يف 
احلا�شرين،  ق��ل��وب  ع��ل��ى  وال�������ش���رور 

التقرير  اأ���ش��ار  وكما  بالذكر  وج��دي��ر 
املعلومات  مل���رك���ز  ����ش���ن���وي  ال��ن�����ش��ف 
االإ�����ش����ام����ي ال���ت���اب���ع ل������دار ال�����ر اأن 
باإجمايل60  �شخ�س   1361 هناك 
اآ�شيا  ق������ارة  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  ج��ن�����ش��ي��ة 
واأوروبا واأفريقيا قد اعتنقوا االإ�شام 

العام  م��ن  االأول  الن�شف  يف  ب��امل��رك��ز 
اجل����������اري م�����ن خ�������ال ال���ف���ع���ال���ي���ات 
وامللتقيات  وامل��ح��ا���ش��رات  واالأن�����ش��ط��ة 
بلغات  ويطرحها  املركز  يقيمها  التي 
خمتلفة بالتن�شيق مع دائرة ال�شوؤون 

االإ�شامية والعمل اخلريي بدبي.

•• دبي-وام:

باأحدث  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ت�����ش��ارك 
معر�س  يف  واال���ش��دارات  البحوث 
مبقر  اخلام�س  ال��ق��ان��وين  الكتاب 
م���ع���ه���د ال����ت����دري����ب وال�����درا������ش�����ات 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
اليوم.  يختتم  وال����ذي  ب��ال�����ش��ارق��ة 
تاأكيدا  دب��ي  نيابة  م�شاركة  وت��اأت��ي 
على دورها يف تعزيز ون�شر الثقافة 
حمليا  وال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اإىل ج��ان��ب تنمية  وع��رب��ي��ا ودول��ي��ا 
املخت�شني  ل��دى  ال��ق��ان��وين  الفكر 
القانونية  املوؤ�ش�شات  يف  والعاملني 
وعموم املجتمع يف الدولة. وعر�س 
الكتيبات  اأح�����دث  ال��ن��ي��اب��ة  ج���ن���اح 
ال��ت��ي ���ش��درت يف ه��ذا ال��ع��ام �شمن 
القانونية  املعارف  �شل�شلة  مبادرة 
للنيابة الكلية مثل ا�شدار ريحانة 
ال�������ش���ي���ط���ان وا�������ش������دار ال���وث���ائ���ق 
وال�شجني  امل��ت��ه��م  ح��ق��وق  ال��ث��اث 
وجميعها  اجل��ان��ح��ني  واالأح������داث 

القانونية وبني  النظرة  متزج بني 
املوا�شيع ذات االهتمام اأو االنت�شار 
املجتمع  اأف������راد  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  اأو 
اجلناح  و���ش��م  اأط��ي��اف��ه.  مبختلف 
بالقوانني  اخلا�شة  الكتب  كذلك 

املحلية واالحتادية واأحكام التمييز 
العامة.  النيابة  اأع�شاء  موؤلفات  و 
عدد  العامة  النيابة  جناح  زار  كما 
من املهتمني باملجال القانوين من 
ال���دول���ة وم���ن دول جمل�س  داخ���ل 

التعاون لدول اخلليج العربية من 
العامة  النيابة  واأع�����ش��اء  الق�شاة 
اجلامعات  واأ����ش���ات���ذة  وامل���ح���ام���ني 
وطلبة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  وال����ك����ل����ي����ات 

القانون. 

•• عمان-وام:

وفد  اأع�شاء  الهال  متطوعو  �شارك 
االأردن  اإىل  االإماراتي  االأحمر  الهال 
على  االغاثيه  امل���واد  ت��وزي��ع  عملية  يف 
مراكز  اح��د  يف  ال�شوريني  ال��اج��ئ��ني 
املفرق  م��دي��ن��ة  يف  االغ����اث����ات  ت���وزي���ع 
التوزيع  . ومتت عملية  االأردن  �شمال 
بالتن�شيق مع الهال االأحمر االأردين 
االأحمر  ال���ه���ال  ف���ري���ق  وب����اإ�����ش����راف 
االغاثي االماراتي امل�شرف على املخيم 
االإماراتي االأردين لاجئني ال�شوريني 
. واأ�شاد على را�شد مدير فرع الهال 
املفرق  حمافظة  يف  االأردين  االأح��م��ر 
امل�شهود  االإن�����ش��اين  ب��ال��دور  االأردن���ي���ة 
ل��ل��ه��ال االأح����م����ر االإم�����ارات�����ي ال���ذي 
ي��ت��ح��م��ل اجل���ان���ب االأك������ر م���ن عبء 
االأردن  ال�شوريني يف  الاجئني  اإغاثة 
امل���ف���رق  حم���اف���ظ���ة  ان  اإىل  م�������ش���ريا 
االغاثات  لتوزيع  مراكز  ع�شرة  ت�شم 
ال�����ش��وري��ن يف  ال��اج��ئ��ني  اأع�����داد  واأن 
املحافظة يقارب 40 الف ا�شرة تعي�س 
يف  م�شجلون  وه���وؤالء  املخيمات  خ��ارج 
الاجئني  ل�����ش��وؤون  العليا  املفو�شية 
ويحتاجون  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
كل  مرتني  عينية  وم�شاعدة  دعم  اإىل 

التوزيع يف  اأن عملية  واأ���ش��اف   . �شهر 
حيث  اأ����ش���رة   500 ت�شمل  م��رك��ز  ك��ل 
تكفي  متوينية  م���واد  على  يح�شلون 
الغذائية  امل�����واد  ج��م��ي��ع  و  ���ش��ه��ر  مل����دة 
ن��ف��ق��ات��ه��ا الهال  ي��ت��ح��م��ل  وامل��اب�����س 
االأح��م��ر االإم��ارات��ي . بعد ذل��ك توجه 
امل�شت�شفى  اإىل  الهال  متطوعي  وفد 
املفرق  امل��ي��داين يف مدينة  االإم���ارات���ي 
خالد  الدكتور  التقى  حيث  االأردن��ي��ة 
الذي  امل�شت�شفى  مدير  النقبي  عبيد 
ق����دم ل��ل��وف��د ���ش��رح��ا واف���ي���ا ع���ن عمل 
اأن  النقبي  وق��ال   . امل�شت�شفى  واأق�شام 
اأعداد املراجعني يوميا ي�شل اإىل 850 
العدد  ي�شل  واأح��ي��ان��ا  مر�شيه  ح��ال��ة 
امل�شت�شفى  وت�شتقبل  مراجع  الف  اإىل 
ج��م��ي��ع احل�����االت امل��ر���ش��ي��ة ����ش���واء من 
اأو  املنطقة  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��اج��ئ��ني 
واأ�شاف   . االأردن���ي���ني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
االإماراتي  امل��ي��داين  امل�شت�شفى  مدير 
ت��ت��ل��خ�����س يف  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأن م��ه��م��ات 
العاج واجلراحة والتدريب والوقاية 
وجترى يف امل�شت�شفى عمليات جراحية 
العمليات  حت����وي����ل  وي����ت����م  ����ش���غ���رى 
اجل��راح��ي��ة امل��ت��و���ش��ط��ة وال���ك���رى اإىل 
اخلا�شة  اأو  احل��ك��وم��ي��ة  امل�شت�شفيات 

على نفقه الهال االأحمر االإماراتي.

امليداين ي�شم  امل�شت�شفى  ان  ونوه اىل 
والن�شاء  واجل��راح��ة  الباطنية  اأق�شام 
والقلب  والعظام  واالأط��ف��ال  وال���والدة 
الطوارئ  ق�شم  اإىل  اإ�شافة  واالأ�شنان 
وال�شيدلية  واملختر  االأ�شعة  وق�شم 
ال���ت���ي تكفي  وم�������ش���ت���ودع���ات االأدوي��������ة 
اأ�شبوعني  مل�����دة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ح���اج���ة 
با�شتمرار  ب���االأدوي���ة  ت��زوي��ده��ا  وي��ت��م 
امل�شت�شفى  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر   .
اغ�شط�س  يف  اف��ت��ت��اح��ه  مت  امل����ي����داين 
بتقدمي  ع��م��ل��ه  وب�������داأ   2012 ع�����ام 
لاجئني  االأول��ي��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
لي�شمل  العمل  تو�شع  ث��م  ال�����ش��وري��ني 
معظم التخ�ش�شات الطبية . وي�شرف 
ف���ري���ق ال����ه����ال االح����م����ر االم����ارات����ي 
وين�شق  امل�شت�شفى  عمل  على  االغاثي 
ومنظمة  االأردن��ي��ة  ال�شحة  وزارة  مع 
اليوني�شيف ومنظمة ال�شحة العاملية 
ومنظمة اأطباء با حدود اإ�شافة اإىل 
جمعية الهال االأحمر االأردين وعدد 
 . االردن  امل�شت�شفيات اخلا�شة يف  من 
جمال  يف  امليداين  امل�شت�شفى  وين�شط 
على  التطعيم  عمليات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
الكوادر  وت���دري���ب  امل��م��ل��ك��ة  م�����ش��ت��وى 
وتنظيم  امل�������ش���ت�������ش���ف���ى  يف  ال���ط���ب���ي���ة 
حما�شرات طبية وتوعوية وامل�شاركة 

�شحة  بتعزيز  اخلا�شة  الفعاليات  يف 
الرعاية  وت����ق����دمي  وامل���������راأة  ال���ط���ف���ل 
والدعم النف�شي وامل�شاركة يف برنامج 
مل �شمل االأ�شر الاجئة . و بلغ عدد 
امل�شت�شفى  ع��اجل��ه��م  ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى 
افتتاحه  م��ن��ذ  االردين  االم�����ارات�����ي 
ع���دد  وب����ل����غ  م���ري�������س  االف   305
عمليه   846 اجل��راح��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
..اأم�����ا امل��ر���ش��ى ال���ذي���ن م���ازال���وا قيد 
و60  االف  خم�شة  ف��ع��دده��م  ال��ع��اج 
امل�شت�شفى اىل  واأ�شار مدير   . مري�شا 
اأن النية تتجه لفتح عيادة للوالدة يف 
ال�شغط على  االأزرق لتخفيف  خميم 
امليداين  بامل�شت�شفى  ال�����والدة  ع��ي��ادة 
اإ�شافة اىل افتتاح عيادة لطب االأ�شرة 
لل�شجات  وم��رك��ز  للتطعيم  وع��ي��ادة 
ال��ط��ب��ي��ة مل��ت��اب��ع��ة ح�����االت االأم����را�����س 
املزمنة كما �شيتم الحقا افتتاح عيادة 
يف  تكتمل  بحيث  وحنجرة  واأذن  ان��ف 
امل�شت�شفى جميع التخ�ش�شات الطبية 
االأ�شا�شية . من جانب اخر نظم وفد 
عددا  املتطوعني  من  االحمر  الهال 
والثقافية  الرتفيهية  الفعاليات  من 
للطاب يف املخيم االإماراتي االأردين 
اإطار  يف  وذل���ك  ال�����ش��وري��ني  لاجئني 
برنامج �شاهم التطوعي الذي اأطلقته 

ه��ي��ئ��ة ال���ه���ال االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
م��وؤخ��را وق���ام امل��ت��ط��وع��ون على مدى 
وان�����ش��ط��ة ثقافية  ب��ف��ع��ال��ي��ات  ي��وم��ني 
وترفيهية وم�شابقات لطاب مدر�شة 
لاجئني  االردين  االم��ارات��ي  املخيم 
ال�شوريني والتي ت�شم اأكر من الف 
فرتتني  على  وطالبة  طالب  و200 

�شباحية للبنات وم�شائيه للبنني. 
فيه  �شارك  ح��را  الوفد مر�شما  واق��ام 
ال��ط��اب بنني وبنات  م��ن  ع��دد كبري 
حيث جاءت الر�شومات معرة عن واقع 
اللجوء  الطاب وحمنة  ه��وؤالء  ح��ال 
التي يعانونها كما جاء بع�شها ليعر 
وللهال  االإم��ارات  لدولة  ال�شكر  عن 
االأح���م���ر االإم����ارات����ي ع��ل��ى م��ا يقدمه 
م���ن ع����ون وم�����ش��اع��دة خ��ف��ف��ت عنهم 
ك��ث��ريا م��ن امل��ع��ان��اة و���ش��ارك الطاب 
الر�شومات  اأف�شل  اختيار  يف  اأنف�شهم 
االأحمر  الهال  وفد  باإ�شراف  املعرة 
جوائز  ت��وزي��ع  ومت  امل��در���ش��ة  ومعلمي 
عينيه على الطاب يف نهاية الفعالية 
ك��م��ا ن��ظ��م ال���وف���د ف��ع��ال��ي��ات اأخ����رى 
متنوعة  م�شابقات  ت�شمنت  ترفيهية 
تقدمي  ومت  ال�شعبية  االألعاب  وبع�س 
بعد ذلك   . امل�شاركني  هدايا للطاب 
ال��وف��د بجوله يف خم���ازن املخيم  ق��ام 

املخازن على  حيث اطلع من م�شوؤول 
ومواد  غذائيه  م��واد  م��ن  حتتويه  م��ا 
االأطفال وماب�س  وم�شتلزمات  اإيواء 
�شكان  على  توزيعها  �شيجرى  �شتويه 
املخيم قبل حلول ف�شل ال�شتاء واأ�شار 
املخازن  املوجودة يف  املواد  اأن  امل�شوؤول 
هناك  ك��ان  واإذا  املخيم  ح��اج��ة  تكفي 
نق�س يف �شلعة �شرورية يتم توفريها 
قال  جانبه  م��ن   . املحلي  ال�شوق  م��ن 
متطوعي  وف��د  رئي�س  الكعبي  را���ش��د 
ال����ذي  ال����ه����ال االح����م����ر ان اجل���ه���د 
الفعاليات  ه��ذه  يف  املتطوعون  ب��ذل��ه 

�شاعات  والتي امتدت الأك��ر من �شت 
الفرحة  م��ق��اب��ل  يف  �شيئا  ي�����ش��اوي  ال 
ال��ت��ي ارت�����ش��م��ت ع��ل��ى وج���وه االأطفال 
وال�شكر  بها  ���ش��ع��روا  ال��ت��ي  وال�����ش��ع��ادة 
وال��ت��ح��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��وه��ا ل���اإم���ارات 
راعية العمل االإن�شاين . واأ�شار الكعبي 
فعاليات  تنظيم  اي�شا  �شيتم  ان��ه  اإىل 
ريا�شية على �شكل م�شابقات لتحفيز 
الريا�شة  مم���ار����ش���ة  ع��ل��ى  ال���ط���اب 
واإدخ�����������ال ال���ب���ه���ج���ة وال���������ش����رور اىل 
االأكر  الفئة  واأنهم  خا�شة  نفو�شهم 
معاناة من حمنة اللجوء والبعد عن 

الوطن واالأقارب واالأ�شدقاء . و اأ�شاد 
الهال  املدر�شة مببادرات وفد  مدير 
االإغاثة  وف��ري��ق  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر 
ي��دي��ر املخيم حيث  ال���ذي  االإم���ارات���ي 
ي��ب��ذل��ون ج��ه��ودا ك��ب��رية ك��ل ي��وم حلل 
�شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  امل�شكات 
الاجئني.. م�شريا اىل  ت�شهيل حياة 
ووقوفها  االإم���ارات  م�شاعدة  لوال  انه 
ال��اج��ئ��ني ل�شاع  اأط��ف��ال  اإىل ج��ان��ب 
م�شتقبل هوؤالء االطفال وحرموا من 
اأ�شعافا  ماأ�شاتهم  وتفاقمت  التعليم 

م�شاعفة.

•• اأبوظبي -وام: 

ال��ت��وايل يف احلملة  ال��راب��ع��ة على  ���ش��ارك ف��ن��دق ج��ل��وري��ا دب��ي لل�شنة 
احلايل  ال�شهر  خ��ال  الثدي  �شرطان  مر�س  من  للتوعية  الوطنية 
وقال  ال�شحية.  للريا�شة  نيويورك  اأكادميية  املنا�شبة  بهذه  وافتتح 
على  مفتوحة  الريا�شة  �شاالت  اإن  الفندق  عام  مدير  فريد  فريدي 
لتقليل  املبكر  والك�شف  الريا�شة  ع��ن��وان  حت��ت  �شاعة   24 ال���  م���دار 
هذه  يف  �شارك  الفندق  اأن  م�شيفا  الثدي  ب�شرطان  االإ�شابة  فر�س 
واأكد  املر�س.  من  التوعية  لهذه  الكبرية  باالأهمية  اإميانا  التظاهرة 

اأن اإدارة الفندق بداأت بالتوعية ودعوة النزالء واملوظفني من خال 
ن�شر برو�شورات خا�شة للتوعية وو�شع ال�شارة اخلا�شة باملنا�شبة كما 
برنامج  وو���ش��ع  �شحية  اأك��ر  وج��ب��ات  وت��ق��دمي  ال�شارة  بو�شع  قامت 
غذائي خا�س بح�شب طلب النزيل. ولفت اإىل اأن االأكادميية اجلديدة 
البدنية  ال�شحة  يف  متخ�ش�شة  نواة  �شتكون  الريا�شي  الك�شري  نادي 
وذلك من خال تقدمي درو�س يف اليوجا والريا�شة البدنية والذهنية 
مبختلف اأنواعها وبرامج للحمية. واأكد اأن االأكادميية �شتكون واحدة 
خدمات  من  تقدمه  ملا  املنطقة  يف  املتخ�ش�شة  االأكادمييات  اأه��م  من 

على يد مدربني يتمتعون بخرة وا�شعة يف املجال الريا�شي . 

فندق جلوريا ي�شارك يف التوعية ب�شرطان 
الثدي ويفتتح اأكادميية للريا�شة ال�شحية

تد�شني املبنى اجلديد ملركز الفح�ص الفني مبنطقة م�شفح 2 يف اأبوظبي

بال�صراكة مع هيئة بيئة ابوظبي

املنتدى العربي للبيئة والتنمية يعقد موؤمتره ال�شنوى يف عمان نوفمرب 
مركز املعلومات الإ�شالمي التابع لدار الرب ينظم حما�شرة كيف تكون داعية

نيابة دبي ت�شارك يف معر�ص الكتاب القانوين اخلام�ص

وفد الهالل الأحمر اإىل الأردن ي�شارك يف توزيع املواد الغذائية على الالجئني ال�شوريني

•• املنطقة الغربية-وام:

انطلقت ام�س مبدر�شة اخلمائل للتعليم االأ�شا�شي مبدينة زايد فعاليات الدورة الثانية 
من برنامج تفوق مع جا�شكو 2013- 2014 حتت رعاية �شركة اأبوظبي ل�شناعات 
وقد   . للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون  حب�شان  جممع  جا�شكو  امل��ح��دودة  الغاز 
الفعالية  الغربية وت�شتمر  املنطقة  100 طالب وطالبة يف مدار�س  و  األف  مت تكرمي 
حتى نهاية �شهر اأكتوبر اجلاري . وقال اأحمد مبارك املزروعي رئي�س االأمن وال�شوؤون 
املجتمعية ب�شركة اأبوظبي ل�شناعات الغاز املحدودة جا�شكو جممع حب�شان اأن الطلبة 
هم اللبنة االأوىل للمجتمع ومن ال�شروري االهتمام بهم ورعايتهم لدفعهم ملوا�شلة 
اإ�شرارهم وعزميتهم  بف�شل  اأثبتوا جدارتهم  الطاب  اإن  .. م�شيفا  والنجاح  التقدم 
اإحدى  هي  جا�شكو  مع  تفوق  فعالية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   . التفوق  على  واحل�شول  للتقدم 
التوا�شل  ج�شور  بناء  اإىل  خالها  من  ت�شعى  التي  املجتمعية  جا�شكو  �شركة  مبادرات 

والثقافية  الريا�شية والرتاثية  االأن�شطة  املحلي ورعاية  املجتمع  وامل�شاركة بني فئات 
.. موؤكدا دور �شركة جا�شكو يف رعاية ودعم مراكز موؤ�ش�شة زايد لرعاية وتاأهيل ذوي 
املجتمع  مع  م�شاركتهم  واأهمية  الغربية  املنطقة  يف  املنت�شرة  اخلا�شة  االإحتياجات 
املحلي. ووجه املزروعي ال�شكر اإىل جمل�س اأبوظبي للتعليم مل�شاهمته يف اإجناح الفعالية 
كما وجه ال�شكر اإىل جميع الهيئة االإدارية والتدري�شية يف مدر�شة اخلمائل جلهودهم 
وحر�شهم على الطالبات وعلى تقدمهم الدرا�شي . ويف ال�شياق نف�شه قالت راية �شيف 
اإجناز  نتاج  هو  اليوم  اأن  للبنات  االأ�شا�شي  للتعليم  اخلمائل  مدر�شة  وكيلة  امل��زروع��ي 
وح�شاد عام كامل من االإبداع والتفوق حيث عكفت الطالبات على الدرا�شة وموا�شلة 
التقدم واالجتهاد حتى ح�شلن على التفوق وهي ت�شاف اإىل ر�شيد الوطن ومدخراته 
الأن الطلبات هن اأجيال الغد . وثمنت وكيلة املدر�شة جهود موؤ�ش�شات املجتمع املحلي 
العلم  وو�شعها  املتفوقني  بتكرمي  مبادرتهم  على  حب�شان  جا�شكو  �شركة  راأ�شها  وعلى 

والتعليم يف اأولوياتها .. موؤكدة اأن االأمة ال ترتقي اإال بالعلم واالأخاق.

جا�شكو تكرمي  1100  طالب وطالبة مبدار�ص املنطقة الغربية 
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اأحب ابنة خالته وتعلق بهما وهو يف ال�شاد�شة ع�شرة وكانت هي بدورها تبادله نف�س ال�شعور 
اأن  وبعد  ال���زواج  �شن  بلوغهما  بعد  معا  احلياة  على  بينهما  فيما  وتعاهدا  اأك��ر  يكن  مل  اإن 
يوؤمن كل منهما م�شتقبله بتعليم متميز يوؤدي اإليه تفوق يف �شهادة اإمتام الدرا�شة الثانوية 
كانت  التي  الكلية  اأهلها لدخول  العامة  الثانوية  وا�شتطاعت هي احل�شول على جمموع يف 

ترغب يف الدرا�شة بها.
اأما هو فكان جمموعة متوا�شعا فالتحق باأحد املعاهد اخلا�شة ورف�س عر�س والده با�شتكمال 
درا�شته يف اخلارج حتى يكون قريبا من حمبوبته واأثناء درا�شته عمل يف اإحدى الوزارات وراح 
يح�شل على راتب �شهري ي�شع ن�شفه يف يد حمبوبته حتى ت�شرتي املاب�س التي تليق بها يف 

اجلامعة اأما الن�شف االآخر فكان يكفيه طوال ال�شهر بالكاد.
وكانت فتاته من املتفوقات درا�شيا واأكر دفعتها جماال وجاذبية وكلما اأزداد جماال زادت غرية 
حبيبها عليها من بع�س اأقاربها الذين اأ�شبحوا يتوددون اإليها اأكر يف حماولة لك�شب ر�شاها 

وطلب يدها.
وبادر هو بذلك طلب يدها من والدها فوعده والدها خريا موؤكدا له اأنها له من دون غريه 
اأن  اآخر غري درا�شتها وبعد  اأن ت�شتغل ب�شيء  من غري خطبة ر�شمية الأن والدها ال يريدها 
تنتهي درا�شتها يتم كل �شيء ب�شكل ر�شمي 
واأ����ش���ري . وم����رت ع���دة اأ���ش��ه��ر حيث 
انهمكت هي يف درا�شتها واأنهمك 
ودرا�����ش����ت����ه  ع���م���ل���ه  ه�����و يف 
اأولوياته  ترتيب  وباإعادة 
�شرع يف بناء �شغرية فوق 
التابع ملنزل  ال��دور االأول 
ع�شا  تكون  حتى  االأ���ش��رة 

للزوجية .

اأطاح  الذي  االكت�صاف 
باأحالمه

ي����وم  وذات 

وجد نف�شه قريبا من اجلامعة التي تدر�س بها فاآثر املرور عليها لكنه مل يجدها يف مدرج 
املحا�شرات فحاول االت�شال بها هاتفيا مرارا وتكرارا ولكنها مل جتبه فا�شطر للبحث عن 
�شيارتها فوجدها متوقفة يف مواقف �شيارات اجلامعة وعندما و�شع يده على غطاء حمرك 
ال�شباح ومل تغادر  اإىل اجلامعة كاملعتاد يف  اأنها ح�شرت  ب��اردا مما يدل على  ال�شيارة وجده 

واعتقد يف البداية اأنها رمبا رافقت زمياتها اإىل مكان قريب .
وبعد حلظات  �شيارتها  يعرفه تقرتب من  �شاب ال  يقودها  ب�شيارة  قليلة فوجئ  دقائق  وبعد 

�شاهدها تنزل من �شيارته وهي ت�شحك ثم جتل�س يف �شيارتها وتنطلق بها دون اأن تراه. 
الذي  ال�شبب  يفهم  والتحدث معها ومل  اإيقافها  ي�شتطع  املوقف مل  ارتباكه هذا  �شدة  ومن 
جعلها ترافق هذا ال�شاب وراح يفكر يف اإنه رمبا يكون �شقيق �شديقة لها كانت ت�شاحبها خارج 
اجلامعة وتطوع باإي�شالها اإيل �شيارتها اأو رمبا يكون زميا لها كان ب�شحتها حماوال اإقناع 
اأحد غريه  اأن تقدمن على معرفة  اأجلها ال ميكن  التي طاملا �شحي من  باأن حمبوبته  ن�شه 
وترتبط به وملاذا تفعل ذلك وهي التي اأعلنت حبها له وموافقتها على الزواج منه واأن والدها 
بارك هذا االرتباط بينهما وكذلك خالته التي حتبه مثل ابن من اأبنائها وظل يف حرية من 
اأمره ومل يفاحتها باالأمر واإمنا راح يراقبها كلما �شنحت له الفر�شة اإىل اأن جاء يوم �شاهدها 

تتحدث مع نف�س ال�شاب اأمام �شيارتها وتتبادل معه ال�شحكات والهدايا.

الغرمي
واالنطاق  منه  االإف��ات  ا�شتطاع  ال�شاب  اأن  اإال  بال�شاب  باالإم�شاك  اأ�شرع  اللحظة  تلك  ويف 
ب�شيارته مبتعدا عن املكان ومل يكن االأمر بحاجة اإىل تو�شيح اأو اإنكار منها فقد كان امل�شهد 
على الهواء مبا�شرة.ولذلك قررت مواجهته وم�شارحته فاأبلغته باأنها مل تعد ترغب يف الزواج 
منه الأنه ب�شراحة لي�س بالراء الذي تريده والذي يوفر لها احلياة املرفهة التي تريدها 
وهذا ال�شاب ميلك هذا املال وقد عر�س علّي الزواج و�شاألته عن راتبه الذي ال يتعدى االألفي 
اإذا  راتبه  اأ�شعاف  �شيكون  ال��ذي  راتبها  �شيعتمد على  اأن��ه  اأم  عليها  لاإنفاق  يكفي  جنيه هل 
التحقت بالوظيفة التي وعدها بها هذا ال�شاب عن طريق والده يف اإحدى ال�شركات الكرى 
التي ي�شرف على اإدارتها ثم اأكدت له من جديد اأمن هذا ال�شاب ميلك من املال ما يجعلها 
بنك  من  ت�شرفها  فيزا  ب  الفاخرة  املاب�س  وت�شرتي  تاأكل  لن  الأنها  حياتها  ط��وال  �شعيدة 
احلب.ذهل ابن اخلالة عند �شماعه هذا الكام من حمبوبته التي انتظرها ل�شنوات و�شحي 

ب�شفره اإىل اخلارج للدرا�شة من اأجل اأن يكون بجانبها يراها وتراه يحدثها وحتادثه.

من  اإىل  بحاجة  تعد  مل  باأنها  بفظاظة  عليه  ردت  ولكنها  الطويلة  حبهما  بق�شة  وذك��ره��ا 
يذكرها بهذه الذكريات وطلبت منه اأن ين�شي وعد والدها بخطبتها له وعليه اأال يتعر�س لها 
حتى تتفرغ حلياتها اجلديدة ومل يتمالك ال�شاب نف�شه فهددها وتوعدها واأق�شم لها باأنها 
واأن��ه يتم�شك بوعد والدها له و�شيبادر بعقد قرانه عليها  لن تعي�س يوما واح��دا مع غريه 
اأنفها.ثم راح يبحث عن ال�شاب الذي ارتاأى اأنه حطم حياته اإىل اأن التقاه وطلب  رغما عن 
منه االبتعاد حتى ال ي�شيع م�شتقبلهما واإال فاإنه �شينتقم منه اأ�شد انتقام حتى لو كلفه هذا 

االنتقام حياته ن�شها فوعده ال�شاب باأنه لن يتقرب منها ثانية .
وراح من جديد يراقبها لينق�س عليهما اإذا عر عليهما معا اإىل اأن راآهما معا يدخان اأحد 
املطاعم القريبة من اجلامعة فانتظرهما اإىل حني خروجهما بعد اأن ركن �شيارته يف مكان 
قريب.وبعد اأكر من �شاعة وحدهما يخرجان من املطعم واأيديهما مت�شابكتني يف طريقهما 
اإىل �شيارة ال�شاب فتناول مطواة من ماب�شه واقرتب من ال�شاب وطعنه طعنة قوية يف �شدره 
جعلته يتهاوى وي�شقط على االأر�س وهو ي�شرخ طالبا لنجدة وعندما وجه �شكينة اإىل رقبتها 
وكاد يغر�شها فيها وهي تقف ذاهلة اأمام ما تراه تراجع وتراخت يده واكتفي بتوجيه اللكمات 

اإليها.
مت  حيث  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شاب  نقل  ومت  امل��ارة  وجمع  حلظات 
عاجه من اإ�شابته غري القاتلة الأنها 
ج�����اءت يف كتفه  حل�����ش��ن ح��ظ��ه 
االأمين بينما اأحيل احلبيب 
بتهمة  املحكمة  اإىل  املخدوع 
والتي  ال��ق��ت��ل  يف  ال�������ش���روع 
عامني  ب��ح��ب�����ش��ه  ق�������ش���ت 
ظروفه  راع���ت  اأن  بعد 

وظروف الق�شية. 

طعن زميل خطيبته بعد اأن �شاهدهما يخرجان معًا يف املطعم

ال�شيد  مراكب  على  املائية  امل�شطحات  ل�شرطة  حملة  اأثناء 
فوجئ  الزراعية  االأرا���ش��ي  على  التعديات  وح�شر  املخالفة 
بي�س  �شلة  �شقطت  ظهورهم  مبجرد  ب��اأن��ه  ال�شرطة  رج��ال 
وكانت  االأر�����س  على  وه���وت  النخيل  خ��و���س  م��ن  م�شنوعة 

حتملها فتاة �شغرية على راأ�شها. 
ا�شتبه رجال ال�شرطة يف الفتاة وبتفتي�س �شلة البي�س هوت 
مبا فيها على االأر�س وجدوا اأن قاع ال�شلة مغطي بطبقة من 
القما�س ال�شميك وحتتها كي�س مملوء مبخدر الهريوين مت 
�شبط الفتاة والتي اعرتفت باأنها تتقا�شى الف جنيه نظري 

البي�س  تاجر  لها  البي�س من مكان الآخ��ر يحدده  �شلة  نقل 
البي�س  ال��ذي يتخذ من جت��ارة  امل��خ��درات  وه��و نف�شه تاجر 
�شتارا له والذي اأت�شح اأنه يعمل ل�شالح تاجر اأكر. مت اإلقاء 
القب�س على التاجرين ومت تقدميها للمحاكمة الغريب اأن 
دلت  الفتاة  ولكن  بالفتاة  نفي متاما معرفته  البي�س  تاجر 
على االأماكن واالأ�شخا�س الذين يحددهم لها تاجر البي�س 
ومبداهمة اأوكار هوؤالء تاأكد �شحة كام الفتاة التي حولتها 
املحكمة اإىل �شاهد يف حني نال التجار الكبار اجلزاء املنا�شب 

الأفعالهم وهو ال�شجن املوؤبد. 

�شل������ة البي�������ص

كانت قاعة املحكمة تعج باحلا�شرين و�شاد ال�شكون فجاأة حني اأعلن 
حاجب املحكمة بندائه التقليدي )حمكمة( وبداأت اجلل�شة وكانت 
ومعها  الثاثينات  منت�شف  يف  �شيدة  �شاحبتها  االأوىل  الق�شية 
االأم م�شطربة  وكانت  ال�شاد�شة  على  يزيد عمره  ال��ذي ال  ولدها 
من  وي�شيع  منها  �شيخطفه  اأح��دا  ك��اأن  بابنها  ومت�شك  ومتوترة 
بني يديها ودخل القاعة رجل طويل القامة قوي البنية اأما خارج 
يذرع  وراح  وال��ت��وت��ر  القلق  عليه  ي��ب��دو  رج��ل  يقف  ف��ك��ان  اجلل�شة 
كاأنه يقتل االنتظار  اأم��ام باب قاعة اجلل�شة جيئة وذهابا  الردهة 
ا  لرجل االأول الذي يقف  وامللل وبداأ رئي�س املحكمة �شوؤال الرجل 
اإىل  ال�شغري  ابنك  تريد �شم  مل��اذا   : له  ال��زوج��ة قائا  اإىل ج��وار 

ح�شانتك يا �شيدي حمدي؟
فقال الرجل : االآن اأمه تزوجت باآخر.

خارج  اإىل  ينظر  بل  وال��ده  اإىل  ينظر  يكن  الطفل مل  اأن  الغريب 
يرتك  ك��ان  وعندما  جميئه  ينتظر  اأح��د  عن  يبحث  كاأنه  القاعة 
يد اأمه كانت اأمه تتم�شك به بعنف حتى ال يخرج اإىل خارج قاعة 

املحكمة.
و�شاأل رئي�س املحكمة : هل تزوجت يا �شت رقية؟

قالت ال�شيدة : نعم يا ح�شرة القا�شي لقد طلقتني زوجي وكان 
ابني ر�شيعا وبالرغم من اأن والده ثرى ومي�شور احلال وميتلك 
االأرا�شي والعقارات واالأموال وال�شيارات والتجارة التي تدر عليه 
ما يفوق ال 20 الف جنيه �شهريا من االأرباح ال�شافية و�شبق اأن 
اآالف  حكمت يل برئا�شتكم بنفقة �شهرية قدرتها املحكمة بع�شرة 
املماطلة تهديد  الدفع وم��ع  اأخ��ذ مياطل يف  اأن��ه  اإال  �شهريا  جنيه 

ب�شجني وخطف الطفل .. الخ.

اإىل اأن تدخل البع�س وتو�شلت التفاق معه اأن اأتنازل عن النفقة 
التي قدرتها املحكمة يف �شبيل اأن يرتكني يف حايل مع ابني واآثرت 
اهلل  ويعرف  ينجب  وال  ومي�شر  طيب  زوج  يل  ظهر  ثم  ال�شامة 
وكان جارا لنا يف ال�شكن وورث عن والده اأمواال طائلة ولن ينجب 
له  و�شاقتني  ال�شبب  لهذا  االأوىل  زوجته  االأطباء فرتكته  ب�شهادة 
ال�شدفة واتفقنا على الزواج وتزوجنا واأحب ابني كثريا حتى واأن 
وال��ده ومنذ زواج��ي اأي منذ ثاثة اأع��وام مل يرى ابنه ومل ي�شاأل 
عنه ولو هاتفيا وهو اليوم ي�شاك�س فقط الأنه طلق زوجته وهنا قال 
حماميها نحن ندفع يا �شيادة القا�شي بعدم قبول الدعوى لرفعها 
من غري ذي �شفة اأي اأن االأب الحق له يف املطالبة بح�شانة ابنه 
الأنه يف �شن ح�شانة الن�شاء كما كان زواج االأم باأجنبي عن ال�شغري 
ال يلزم معه اإ�شقاط احل�شانة فقد يكون زواج االأم اأ�شفق على االبن 
اأين  لتحكموا  االآن  ه��ذا  لكم  اأثبت  و�شوف  اأبيه  زوج��ة  اأو  اأبيه  من 
م�شلحة الولد ومع من ونودي على الرجل الذي كان يذرع الردهة 
قاعة  اإىل  يدخل  وه��و  الطفل  �شاهده  اإن  وم��ا  اجلل�شة  قاعة  اأم��ام 
اجلل�شة حتى انفلت من يد اأمه واأندفع اإليه طالبا منه اأن يرفعه 
يقبله قائا:  الطفل  واأخذ  الرجل  رفعه  وبالفعل  اإليه ليحت�شنه 

كنت فني يا بابا رحت فني؟
وبكي من يف اجلل�شة وظهرت دمعة يف عني القا�شي واملحامي معا 

ونظر القا�شي الأب اآخر الزمان قائا : ما راأيك؟
وبادر املحامي االأم باحلديث قائا : يا �شيادة القا�شي االأب يخ�شى 
مطالبة االأم بالنفقة الأن التنازل عنها ال يجوز �شرعا لهذا رفع هذه 
الدعوى وكاد يتفق معها خارج اجلل�شة وقبل انعقادها بثواين اإنه 
اإذا كتبت له اإي�شاال با�شتامها كل املبالغ املتجمدة طرفه ل�شاحلها 

ف�شوف يتنازل عن هذه الدعوى وهنا �شاح الزوج االأم قائا: نحن 
ت�شلمنا منه املبالغ املقررة كنفقة لع�شر �شنوات مقدما .

و�شاألها القا�شي هل هذا �شحيح يا �شيدة رقية فردت ب�شوت مغلوب 
على اأمره �شحيح وهنا قال زوجها االأول رافع دعوى ح�شانة االبن 

واأنا متنازل عن ح�شانة ابني حتى واإن بلغ مبلغ الرجال وهنا قال 
االأب عن ح�شانة  تنازل  �شماع  بعد  املحكمة  ق��ررت  اإذن   : القا�شي 
ابنه حتى واإن بلغ مبلغ الرجال اإثبات هذا مبح�شر اجلل�شة وجعله 

يف قوة ال�شند التنفيذي.

اآب�����اء اآخ����ر الزم�����ان

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز

حوادث  و ق�ضايا
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عوا�صم

اجلمارك  م�شلحة  م��ن  اليمنية  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزارة  طلبت 
التعميم على املنافذ اجلمركية التخاذ التدابري الازمة ملنع دخول 
اأفريقيا كاجراء وقائي  القادمة من دول غرب  الب�شائع والو�شائط 
ال��وزارة لقطاع التجارة  اإىل الباد. واأو�شح وكيل  اإيبوال  ملنع دخول 
نتيجة  االإج���راء ج��اء  ه��ذا  اأن  نعمان  ال��ويل  الداخلية عبد اهلل عبد 
لانت�شار الوا�شع وال�شريع للوباء خال هذه الفرتة ال�شيما يف دول 
لتحذيرات  ا�شتنادا  تاأتي  التدابري  اأن هذه  اإىل  واأ�شار  اأفريقيا  غرب 
العديد  اتخذتها  التي  واالح���رتازات  املتخ�ش�شة  الدولية  املنظمات 

من الدول ملواجهة الوباء.

النظام  الذين �شقطوا يف ق�شف جوي من قوات  القتلى  ارتفع عدد 
ال�شوري على منطقة حدودية مع االردن اىل 22 قتيا بينهم 13 
طفا، بح�شب ما ذكر املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان ام�س وقال 
املر�شد يف بريد الكرتوين ارتفع اإىل 22 عدد ال�شهداء الذين ق�شوا 
ن�شيب،  بلدة  يف  مناطق  على  احلربي  للطريان  ق�شف  ج��راء  اأم�س 
من �شمنهم 13 طفًا وثاث مواطنات، فيما �شقط عدد اآخر من 
 15 ع��ن مقتل  اف���ادت  للمر�شد  �شابقة  وك��ان��ت ح�شيلة   . اجل��رح��ى 
�شخ�شا ونفذت طائرات حربية تابعة للنظام غارات على ن�شيب يف 
القوات  املنطقة بني  ال�شاد�س من معارك يف  اليوم  �شوريا يف  جنوب 
النظامية ومقاتلي املعار�شة بداأت اثر اعان جمموعة من الكتائب 
انتزاع  اىل  الهادفة  العزم  اه��ل  معركة  اط��اق  النظام  �شد  املقاتلة 

ال�شيطرة على عدد من مواقع النظام يف حمافظة درعا اجلنوبية.

فول  �شراح جيفري  اطلقت  ال�شمالية  كوريا  اإن  االأبي�س  البيت  قال 
ال�شغوط  تزايد  و�شط  الباد  اعتقلتهم  اأمريكيني  اأحد ثاثة  وهو 

على بيوجنياجن ب�شاأن �شجلها يف حقوق االإن�شان.
االأمم  اتهامات  ملواجهة  دبلوما�شية  بحملة  ال�شمالية  كوريا  وتقوم 
وحترك  االإن�شان  حلقوق  النطاق  وا�شعة  انتهاكات  بارتكاب  املتحدة 

بع�س اأع�شاء االأمم املتحدة الإحالتها اإىل حمكمة دولية.
الواليات  اإن  ارن�����ش��ت  ج��و���س  االأب��ي�����س  البيت  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
املتحدة رحبت باالإفراج عن فول وهو عامل من اأوهايو لكنها تطالب 

بيوجنياجن باالإفراج عن االأمريكيني االثنني االآخرين.
الرتكيز  نوا�شل   ... اإيجابي  ق��رار  ه��ذا  اأن  ارن�شت يف حني  واأ���ش��اف 
اأخرى  مرة  وندعو  ميلر  وماثيو  باي  كينيث  اعتقال  ا�شتمرار  على 
اإىل  ال�شمالية(  )ك��وري��ا  ال�شعبية  الدميقراطية  ك��وري��ا  جمهورية 

اإطاق �شراحهما على الفور. 

قالت و�شائل اإعام اإن بول كانتلي والد الريطاين جون كانتلي الذي 
يحتجزه تنظيم داع�س تويف نتيجة م�شاعفات اإ�شابته بالتهاب رئوي 
ويف وقت �شابق من هذا ال�شهر حتدث بول كانتلي )81 عاما( من 
فرا�شه بامل�شت�شفى ودعا داع�س اإىل اإطاق �شراح ابنه. وكان التنظيم 
بريطاين  اإغاثة  وموظف  اأمريكيني  �شحفيني  راأ�شي  بالفعل  قطع 
واحتجز جون كانتلي وهو م�شور �شحفي يف �شمال �شوريا يف نوفمر 

ت�شرين الثاين 2012.
وحاول والده وا�شرته االت�شال بخاطفيه دون جدوى وقالت بي.بي.
�شي. وعدة م�شادر اإعامية اأخرى اإن كانتلي االأب تويف دون اأن يعرف 
ما اإذا كانت داع�س تلقت ر�شالته اأم ال وقال بيان لاأ�شرة اإنها قامت 
مبحاوالت لات�شال بكانتلي الإباغه بوفاة والده يف االأيام القليلة 
اأيلول  �شبتمر  يف  م�شورا  ت�شجيا  املت�شدد  التنظيم  ون�شر  املا�شية 
اجلماعة  عن  حقائق  قريبا  �شيك�شف  اإن��ه  يقول  وه��و  كانتلي  جل��ون 

تناق�س �شورتها يف و�شائل االإعام الغربية.

عوا�صم

�سنعاء

لندن

نيويورك

اأطباء يف دونيت�شك يوؤكدون 
ا�شتخدام اأ�شلحة ان�شطارية 

•• دونيت�صك-اأ ف ب:

اكد جراح يف دونيت�شك معقل املتمردين املوالني لرو�شيا انه ازال يف ع�شرات 
املرات من ا�شابات جرحى م�شامري قنابل ان�شطارية ي�شتخدمها االوكرانيون 
الثاثاء اىل قوات  رايت�س وات�س  اتهامات وجهتها منظمة هيومن  ، موؤكدا 
�شد  ان�شطارية  قنابل  االوك���راين  اجلي�س  ا�شتخدام  املنظمة  ودان��ت  كييف. 
وزارة  نفتها  اتهامات  وه��ي  الباد  �شرق  يف  للرو�شي  امل��وال��ني  االنف�شاليني 
الدفاع االوكرانية. و�شرح اجلراح يف م�شت�شفى كالينني يف دونيت�شك طالبا 
عدم الك�شف عن ا�شمه هذه اال�شلحة لي�شت م�شنوعة لتدمري املباين بل لقتل 
املدنيني  من  جرحى  ا�شابات  من  �شحبت  امل��رات  ع�شرات  يف  ح�شرا.  النا�س 
االوكرانيون  ي�شتخدمها  ان�شطارية  قنابل  م�شامري  �شظايا  والع�شكريني 
ب��ال��رغ��م م��ن ان��ه��ا حم��ظ��ورة ح���ول ال��ع��امل ومل ت��وق��ع اوك��ران��ي��ا ع��ل��ى غرار 
الواليات املتحدة ورو�شيا، اتفاقية حظر اال�شلحة االن�شطارية عام 2008. 
الذخائر  من  النوع  هذا  ا�شتخدام  الثاثاء  نفت  االوكرانية  ال�شلطات  لكن 
�شد املتمردين وا�شاف اجلراح ان ذيول امل�شامري ال�شغرية توؤدي اىل جروح 
عميقة. يف بع�س االحيان وجدنا 20 او 30 �شظية مماثلة يف ج�شم م�شاب 
االنف�شاليني  حاجز  على  كالينني،  م�شت�شفى  م��ن  كيلومرتات  بعد  على   .
زعماء  احد  ابرز  لدونيت�شك،  املتاخمة  ماكييفكا  مدينة  يف  لرو�شيا  املوالني 
املتمردين املحليني لل�شحافيي فران�س بر�س قنبلة ان�شطارية غري منفجرة 
طولها  يبلغ  زعانف  يحمل  بذيل  امل���زودة  ال�شغرى  امل�شامري  مبئات  مليئة 
هذه  ان  بر�س  لفران�س  عاما   40 البالغ  اليك�شي  و�شرح  �شنتم.   2 ح��واىل 
القنبلة �شقطت على ماكييفكا، و�شقطت اخرى من الطراز نف�شه على احياء 
 . ن��ريان مدفعية يوميا  ال��ذي ي�شهد اط��اق  يف دونيت�شك قريبة من املطار 
وا�شاف ان القوات االوكرانية املتمركزة قرب دونيت�شك ت�شتخدم منذ مطلع 
احلرب هذه القنابل امل�شمارية التي تطلقها بالعادة انظمة غراد او اوراغان، 

او مدافع حممولة مثبتة على �شاحنات على غرار راجمات ال�شواريخ.

االأمم املتحدة حتقق يف ق�صف من�صاآتها خالل حرب غزة

الحتاد الأوروبي يحدد خطوطًا حمر لال�شتيطان بال�شفة

حرب القاعدة ت�صتنزف احلوثيني و�صط اليمن

اخلالفات توؤخر الإعالن عن احلكومة اليمنية اجلديدة

اجلامعة العربية تدين حماولت الكني�شت الإ�شرائيلي تق�شيم امل�شجد الأق�شى 

اأ�شاليب خبيثة للم�شتوطنني لال�شتيالء على اأمالك املقد�شينيمالله تدعو لإطالق �شراح فتيات نيجرييات 
•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

القد�س  فل�شطينية يف  اماك  اال�شتياء على  اىل  اال�شرائيليون  امل�شتوطنون  يلجاأ 
�شما�شرة  وب��ا���ش��ت��خ��دام  امل�����ش��ب��وه��ة  ال�����ش��ف��ق��ات  م��ن  �شل�شلة  ع��ر  امل��ح��ت��ل��ة  ال�����ش��رق��ي��ة 

فل�شطينيني او �شركات وهمية لتعزيز اال�شتيطان وتهويد املدينة املقد�شة.
ومتكن م�شتوطنون ا�شرائيليون من اال�شتياء على 35 �شقة �شكنية يف حي �شلوان 
يلفها  �شفقات  يف  �شرائها  بدعوى  ا�شابيع  ثاثة  من  اق��ل  يف  ال�شرقية  القد�س  يف 
الغمو�س بينما يف�شل امل�شتوطنون االنتقال اىل تلك املنازل يف الليل لتجنب اندالع 

مواجهات مع ال�شكان.
وكانت عائلة الرجبي تبحث عن م�شرت ملبنى موؤلف من ثاثة طوابق يف احلي مع 
قطعة ار�س يف احلي القريب من البلدة القدمية وامل�شجد االق�شى ولكنها تراجعت 

تخوفا من ت�شريبه مل�شتوطنني.

•• عوا�صم-وكاالت:

ح��دد االحت��اد االأوروب���ي ما �شماها 
لا�شتيطان  حمر  خطوط  خم�شة 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  يف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
انتهاك  اأن  م���ن  وح�����ذر  امل��ح��ت��ل��ة، 
لعقوبات،  يعر�شها  لها  اإ���ش��رائ��ي��ل 
قيام  دون  ي��ح��ول  ذل��ك  اأن  معترا 
حل الدولتني الذي يعتره االحتاد 

اأولوية حلل النزاع يف املنطقة.
وج������اء ذل�����ك يف وث���ي���ق���ة اأوروب����ي����ة 
ح���������ش����ل����ت ����ش���ح���ي���ف���ة ه�����اآرت�����������س 
ن�����ش��خ��ة منها،  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى 
�شيقوم ممثل االحتاد االأوروب��ي يف 
اأندر�شن بت�شليمها  اإ�شرائيل الر�س 
لل�شلطات والتفاو�س ب�شاأنها خال 
االأيام املقبلة. وذكرت ال�شحيفة اأن 
�شل�شلة  بعد  ج���اءت  الوثيقة  ه��ذه 
م������داوالت ج���رت يف م��ق��ر االحت���اد 
�شفراء  بني  بروك�شل  يف  االأوروب���ي 
االأع�شاء يف االحتاد  ال�28  ال��دول 
االإ�شرائيلية  االإج��راءات  على  للرد 
وال�شطر  ال���غ���رب���ي���ة  ال�������ش���ف���ة  يف 
املحتلة.  ال���ق���د����س  م���ن  ال�����ش��رق��ي 
بناء  االأول  االأحمر  اخلط  وي�شمل 
على  همتو�س  جفعات  م�شتوطنة 
جنوب  �شفافا  ب��ي��ت  ب��ل��دة  اأرا����ش���ي 
الثاين  االأح��م��ر  واخلطر  القد�س. 
اال�شتيطاين  امل�����ش��روع  تنفيذ  ه��و 
يربط  ال���ذي  اإي1  با�شم  امل��ع��روف 
م�شتوطنة معاليه اأدوميم �شطري 
القد�س ال�شرقي والغربي، باعتبار 
اأن من �شاأن البناء يف هذه املنطقة 
ي���ق���و����س اإم���ك���ان���ي���ة اإق�����ام�����ة دول����ة 
جغرافياً.  متوا�شلة  فل�شطينية 
االأوروبية  ال��وث��ي��ق��ة  اع��ت��رت  ك��م��ا 

ما  اإذا  �شيتخذها  ال��ت��ي  العقوبات 
م�شت اإ�شرائيل يف جتاوزاتها.

يعتر  االحت��اد  اإن  الوثيقة  وتقول 
االإبقاء على حل الدولتني اأولوية، 
الوحيد  ال�شبيل  اأن  اإىل  وت�����ش��ري 
حل���ل ال�������ش���راع ه���و ال��ت��و���ش��ل اإىل 
االإ�شرائيلي  اتفاق ينهي االحتال 
الذي بداأ 1967 ويلبي طموحات 
االأمم  ق���ررت  ذل���ك،  اىل  الطرفني 
م�شتقل  حت��ق��ي��ق  اإج������راء  امل��ت��ح��دة 
يف ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت لها 
اإ�شرائيل  ح���رب  خ���ال  م��ن�����ش��اآت��ه��ا 
واأبلغ  ق��ط��اع غ����زة  ع��ل��ى  االأخ������رية 
املتحدة بان  ل���اأمم  ال��ع��ام  االأم���ني 
ك���ي م����ون جم��ل�����س االأم������ن خال 
باأنه  االأو�شط  ال�شرق  ب�شاأن  جل�شة 

ال��ب��ن��اء يف م�����ش��ت��وط��ن��ة ه���ار حوما 
على اأرا�شي جبل اأبو غنيم جنوبي 
القد�س، اخلط االأحمر الثالث، يف 
الرابع  االأحمر  يتمثل اخلط  حني 
12 األف  اإ�شرائيل لنقل  يف خطط 
�شكناهم  مناطق  من  ق�شرا  ب��دوي 
يف القد�س اإىل بلدة جديدة يف غور 

االأردن �شرقي ال�شفة الغربية.
اأم��ا اخل��ط االأح��م��ر اخلام�س فهو 
امل�شجد  يف  ال��ق��ائ��م  ال��و���ش��ع  تغيري 
ال�شرقي  ال�����ش��ط��ر  يف  االأق���������ش����ى 
اأن  الوثيقة  يف  وج���اء  القد�س  م��ن 
االحت��اد االأوروب��ي يحذر احلكومة 
يف  ق��دم��ا  امل�شي  م��ن  االإ�شرائيلية 
مناق�شات  ب��اإ���ش��دار  اخل��ط��ة  ه���ذه 
ي��ح��دد طبيعة  ول��ك��ن��ه مل   ، وب���ن���اء 

اأي�شا يف  اأن يبحث التحقيق  يجب 
حركة  مقاتلي  ا�شتخدام  احتمال 
لهذه  حما�س  االإ�شامية  املقاومة 
امل���واق���ع ل��ت��خ��زي��ن اأ���ش��ل��ح��ة خال 
احلرب وقد عاد بان لتوه من غزة 
زي��اره له منذ بدء ال�شراع  اأول  يف 
وف�شائل  اإ�شرائيل  بني  الع�شكري 

املقاومة امل�شلحة يف غزة.
ويف اأح�����د احل������وادث ال���ت���ي اأث�����ارت 
ان���ت���ق���ادات دول���ي���ة وا����ش���ع���ة خال 
اإ�شرائيلي  ق�����ش��ف  اأدى  احل�����رب، 
اإىل ق��ت��ل اأك���ر م��ن 12 الج��ئ��ا يف 
يف  املتحدة  االأمم  تديرها  مدر�شة 
اإىل حتقيق  اأت��ط��ل��ع  واأ����ش���اف  غ���زة 
الدفاع  ق����وات  ���ش��ام��ل م���ن ج��ان��ب 
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة يف ه�����ذه احل���ادث���ة 

•• القاهرة-وام:

اأدانت جامعة الدول العربية عزماإ�شرائيل تق�شيم امل�شجداالأق�شى املبارك 
التهويدي يف املدينة املقد�شة ب�شكل عام وت�شاعد  زمانيا ومكانيا والتغول 
ان��ت��ه��اك ح��رم��ة امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى امل���ب���ارك. وق���ال ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن قطاع 
العربية  للجامعة  العامة  االأمانة  يف  املحتلة  العربية  واالأرا���ش��ي  فل�شطني 
اإناإ�شرائيل يف خطوة جديدة وخطرية تعتزم تق�شيم امل�شجداالأق�شى املبارك 
االإ�شرائيلي على هذه اخلطة  الكني�شت  زمانيا ومكانيامن خال ت�شويت 
التق�شيمية والعن�شرية خال �شهر نوفمر املقبل حتت م�شمى م�شودة قرار 
�شاة اليهود يف جبل الهيكل . واأ�شاف البياناإن اجلامعة حذرت مرارامن 
هذا املخطط الذي يهدف اإىل تق�شيم وتهويد امل�شجد االأق�شى املبارك يف 
انتهاك �شارخ حلرمته وا�شتباحة امل�شتوطنني واملتطرفني له واقتحاماتهم 
راأ�شهم  وع��ل��ى  دي��ن  ورج���ال  �شا�شة  م��ن  املتطرفني  غ��اة  ب��ق��ي��ادة  اليومية 

املتطرف الديني يهوداغليك حتت حماية قوات االحتال االإ�شرائيلي التي 
على  احل��ي  والر�شا�س  واحل��ارق��ة  للدموع  امل�شيلة  الغازية  القنابل  تطلق 
�شدور امل�شلني الفل�شطينيني املرابطني داخل االأق�شى للدفاع عنه اإ�شافة 
اإىل قيام قوات جي�س االحتال بالتعر�س والعدوان الوح�شي على ال�شيدات 

الفل�شطينيات يف داخل احلرم القد�شي ال�شريف. 
اإن ما قام به مو�شيه فيجلني نائب رئي�س الكني�شت االإ�شرائيلي من  وقال 
اأداء لطقو�س تلمودية على قبة ال�شخرة امل�شرفة دون اأي اعتبار حلرمتها 
توجه  ل����دالالت  جت�شيد  ه��و  ال��ع��امل  يف  ك��اف��ة  امل�شلمني  ل���دى  وقد�شيتها 
اأن  واأ���ش��اف  ال��واق��ع.  اأر����س  على  بتق�شيمه  االح��ت��االالإ���ش��رائ��ي��ل��ي  حكومة 
�شلطات االحتال تدفع باأعداد كبرية من هوؤالء امل�شتوطنني واملتطرفني 
القتحامات يومية ل�شاحاته وامل�شا�س بحرمته متزامنة مع دعوات عن�شرية 
بتخ�شي�س  �شراحة  تطالب  االإ�شرائيلي  االح��ت��ال  حكومة  يف  مل�شوؤولني 

مكان يف احلرم ال�شريف ل�شاة اليهود . 

وغريها من احلوادث التي �شربت 
وقتل  املتحدة  االأمم  من�شاآت  فيها 

فيها الكثري من االأبرياء. 
واأ�����ش����ار اإىل اأن����ه ي��ن��وي امل�����ش��ي يف 
للتحقيق  م�شتقل  جمل�س  ت�شكيل 
يف اأخطر هذه احل��وادث واحلاالت 
ال��ت��ي ع���ر ف��ي��ه��ا ع��ل��ى اأ���ش��ل��ح��ة يف 
من�شاآت تابعة لاأمم املتحدة وقال 
بان خال جل�شة جمل�س االأمن اإن 
االآن لتو�شيل االإغاثة  الوقت ملح 
غزة،  قطاع  بناء  الإع��ادة  االإن�شانية 
ال��ذي دمرته احل��رب، مع اقرتاب 
العام لاأمم  االأم��ني  ال�شتاء وعر 
مل���ا راآه يف  مل��ت��ح��دة ع���ن ���ش��دم��ت��ه  ا 

القطاع املدمر املحا�شر.
اأن  مي����ك����ن  ك�������ان  �����ش����ئ  ال  وق���������ال 
ي�����ش��اع��دين ع��ل��ى اإع�����داد ن��ف�����ش��ي ملا 
راأي���ت ميا  لقد  غ��زة.  �شاهدت يف 
بعد ميل من الدمار الوا�شع. وزرت 
خميم  يف  املتحدة  ل��اأمم  مدر�شة 
ال����ذي ق�شف  ج��ب��االي��ا ل��اج��ئ��ني 
خال احلرب. لقد �شعى مدنيون 
املتحدة  االأمم  علم  حتت  للحماية 
االآب��اء واالأط��ف��ال روايات  . وتبادل 

متزق القلب عن املعاناة واالأمل .
وكانت احلرب، التي ا�شتمرت نحو 
50 يوما وانتهت باتفاق على وقف 
اأغ�شط�س-  26 يف  ال��ن��ار  الإط���اق 

 2200 نحو  بحياة  اأودت  قد  اآب، 
املدنيني،  فل�شطيني معظمهم من 

بح�شب االأمم املتحدة.
األ����ف   100 ق����راب����ة  �����ش����ردت  ك���م���ا 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، واأحل����ق����ت اأ�����ش����رارا 
القطاع  يف  التحتية  بالبنية  بالغة 
اأك������ر م����ن �شبع  امل���ح���ا����ش���ر م���ن���ذ 

�شنوات.

الحتالل يعتقل �شبعة 
�شيادين قبالة غزة

•• غزة -اأ ف ب:

اال�شرائيلية  ال���ب���ح���ري���ة  اع���ت���ق���ل���ت 
���ش��ب��اح ام�����س ���ش��ب��ع��ة ���ش��ي��ادي �شمك 
�شمال  �شواطىء  قبالة  فل�شطينيني 
اعلنت  م�����ا  ب���ح�������ش���ب  غ��������زة،  ق����ط����اع 
وا�شرائيلية وقال  فل�شطينية  م�شادر 
الفل�شطينيني  ال�����ش��ي��ادي��ن  ن��ق��ي��ب 
ن����زار ع��اي�����س ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اعتقلت  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ان 
يف  واح��دة  عائلة  من  �شيادين  �شبعة 
�شمال  ب��ح��ر  يف  ال�����ش��ودان��ي��ة  منطقة 
غزة ، معتر ان هذا االج��راء يندرج 
اال�شرائيلية  اخل����روق����ات  اط�����ار  يف 
التهدئة  ات��ف��اق  توقيع  منذ  امل��ت��ك��ررة 
اب-اغ�شط�س   26 يف  ال���ق���اه���رة  يف 
اتفاق  اع��ان  منذ  وا���ش��اف   . املا�شي 
اال�شرائيلي  اجل��ي�����س  ق���ام  ال��ت��ه��دئ��ة، 
ل���ات���ف���اق منها  ب��ث��م��ان��ي��ة خ����روق����ات 
عمليات اعتقال وتدمري مركب �شيد 
يوميا  النار  اىل اطاق  ا�شافة  كبري 
با�شم  متحدثة  اك���دت  جهتها،  م��ن   .
فران�س  لوكالة  اال�شرائيلي  اجلي�س 
كانوا  �شيادين  �شبعة  اعتقال  ب��ر���س 
ع��ل��ى م���نت ق���ارب���ني ل��ل�����ش��ي��د م�شرية 
اميال  ال�شت  م�شافة  جت���اوزوا  بانهم 
ال�شيد. وقالت  امل�شموح فيها  بحرية 
قاربا  جت���اوز  ال�شباح  ه��ذا  املتحدثة 
�شيد املنطقة املحددة لل�شيد م�شرية 
ب��اط��اق طلقات  ق��ام  اجلي�س  ان  اىل 
لها  ي�شتجيبوا  مل  لكنهم  حت��ذي��ري��ة 
ا�شتخدمت  ال����ق����وات  ان  وا����ش���اف���ت 
ادى اىل  امل��ط��اط��ي مم���ا  ال��ر���ش��ا���س 
للغاية  طفيفة  بجروح  �شياد  ا�شابة 
ال�شبعة  اع��ت��ق��ال  مت  ب��ان��ه  م��و���ش��ح��ة 
ا�شرائيل  و�شمحت  معهم  للتحقيق 
م�شافة  حتى  بال�شيد  للفل�شطينيني 
وق��ف اطاق  اع��ان  بعد  اميال  �شتة 

النار بني ا�شرائيل والفل�شطينيني .

واال�شام  �شراحهن.  اإط��اق  يتعني  لذلك  يتعلمن.  اأن 
م�شموح  ف��ت��اه  وك��ل  �شبي  ك��ل  التعليم.  م��ع  يتعار�س  ال 
ا�شم  ا�شتخدام  ت�شيء  اجلماعات  بع�س  لكن  بالتعلم.  له 
اال�شام مل�شاحلها اخلا�شة الأن االإ�شام دين �شام ومتنح 
األف دوالر قالت ماله   100 مع الو�شام جائزة قدرها 
يف  االإن�شانية  واالإغاثة  التعليم  جلهود  بها  �شتترع  اإنها 
حل�شويل  بامتنان  اأ�شعر  الليلة  وقالت  باك�شتان.  وطنها 
على و�شام احلرية واأعلن اأن هناك جائزة قيمتها 100 
األف دوالر لهذا ال�شرف العظيم. واليوم اأريد اأن اأبلغكم 
واأن  باك�شتان  اإىل  املبلغ  ه��ذا  ك��ل  يذهب  اأن  ق��ررت  اأن��ن��ي 
والذين  للتعليم  يحتاجون  الذين  االأط��ف��ال  على  ينفق 

•• عوا�صم-رويرتز:

يف  ن��اري  بعيار  اأ�شيبت  التي  يو�شفزي  ماله  اأ�شبحت 
عن  دافعت  اأن  بعد  عليها  طالبان  حركة  اأطلقته  الراأ�س 
حق الفتيات يف التعليم اأ�شغر حائزة على و�شام احلرية 
فيادلفيا  الوطني يف  الد�شتور  ويقول مركز  االأمريكي 
عاما   17 العمر  م��ن  البالغة  مل��ال��ه  اجل��ائ��زة  منح  اإن���ه 
ل�شمودها اأمام ال�شعاب التي واجهتها وح�شلت هياري 
لدى  ماله  وقالت  املا�شي  العام  اجلائزة  على  كلينتون 
يف  �شقيقاتي  ع��ن  دف��اع��ا  �شوتي  اأرف���ع  اجل��ائ��زة  ت�شلمها 
يحررن ومن حقهن  اأن  الأن من حقهن  نيجرييا  �شمال 

جاء  للم�شاعدة.   يحتاجون  وال��ذي��ن  للدعم  يحتاجون 
منح الو�شام ملاله بعد اأ�شبوعني من فوزها بجائزة نوبل 
ماله  ودخ��ل��ت  باجلائزة  ف��ائ��رة  اأ�شغر  لت�شبح  لل�شام 
عامل االأ�شواء عندما بداأت يف �شن احلادية ع�شرة الدفاع 
عن حق الفتيات يف التعليم والتدوين عر خلدمة هيئة 
اأن  وبعد  االأردو  بلغة  )بي.بي.�شي(  الريطانية  االإذاع��ة 
اأطلق م�شلحون من حركة طالبان النار عليها يف اأكتوبر 
ا�شتقرت ماله يف بريطانيا   2012 ت�شرين االأول عام 
ب��ع��د ت��ه��دي��دات امل��ت��ط��رف��ني يف ب��اك�����ش��ت��ان وت��دي��ر ماله 
االآن �شندوق ماله الذي خ�ش�شته لتمكني الفتيات يف 

املجتمع من خال التعليم.

العا�شمة �شنعاء. واأحكم امل�شلحون املرتبطون بالقاعدة 
�شيطرتهم على كامل مديرتي احلزم والعدين مبحافظة 
اإب، فيما هاجموا نقطة اأمنية تابعة للحوثيني، اأ�شفرت 
عن مقتل ثمانية واإ�شابة اآخرين منهم، وقاموا بتفجري 
منزل امل�شوؤول الع�شكري للحوثيني يف مديرية العدين 

زكريا امل�شاوى.
العا�شمة،  جنوب  البي�شاء،  ملحافظة  التابعة  رداع  ويف 
ك��ب��ري من  ق��ي��ادي  ال��ق��اع��دة م��ن��زل  ا���ش��ت��ه��دف م�شلحو 
مع  اجتماعه  اأث��ن��اء  مفخخة،  ب�شيارة  احل��وث��ي  جماعة 
قادة حوثيني اآخرين، ما اأدى اإىل �شقوط اأكر من 21 

قتيًا من احلوثيني وجرح عدد اآخر.
م�شلحي  اإن  رداع،  م��دي��ن��ة  يف  حم��ل��ي��ة  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
ال����ق����اع����دة، ه���اج���م���وا ع��ن��ا���ش��ر م����ن ج���م���اع���ة احلوثي 

•• �صنعاء-وكاالت:

بني  خ��اف��ات  ه��ن��اك  اإن  مينية  م�شادر�شيا�شية  ق��ال��ت 
اجلديدة  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل  ح��ول  ال�شيا�شية  امل��ك��ون��ات 
وتوزيع احلقائب الوزارية واأو�شحت امل�شادر اأن اأحزاب 
تكتل اللقاء امل�شرتك )املعار�س لنظام الرئي�س ال�شابق 
على عبد اهلل �شالح( ال�شتة تتم�شك بخيار منح املكونات 
ال�شيا�شية ال�13 التي �شاركت يف موؤمتر احلوار الوطني 
عبدر  الرئي�س  يحتفظ  اأن  على  وزاري���ت���ني،  حقيبتني 
الداخلية  �شيادية هي  باأربع حقائب  ربه من�شور هادي 
ال��ذي يرف�س  الوقت  واملالية واخل��ارج��ي��ة، يف  وال��دف��اع 
الرئي�س  العام الذي يراأ�شه  ال�شعبي  املوؤمتر  ذلك حزب 
اأن�شار اهلل احلوثيني واأ�شافت  ال�شابق �شالح، وجماعة 
ت�شكيل  االإع��ان عن  اأخ��رت  اأن هذه اخلافات  امل�شادر 

احلكومة اليمنية املقبلة.
)�شتة  م��ن  امل��ك��ون  امل�شرتك  اللقاء  اأح���زاب  تكتل  وه��دد 
اأح����زاب اإ���ش��ام��ي��ة وي�����ش��اري��ة وق��وم��ي��ة( اأم�����س الثاثاء 
االإخال  ح��ال  يف  اجلديدة  احلكومة  يف  امل�شاركة  بعدم 
املوقعة  ال�شيا�شية  واملكونات  االأح��زاب  متثيل  مب�شتوى 

على اتفاق ال�شلم وال�شراكة.
�شهر  يف  اليمنية  ال�شيا�شية  االأط���راف  خمتلف  ووقعت 
الذي  وال�شراكة  ال�شلم  اتفاق  املا�شي  �شبتمر-اأيلول 
بت�شكيل حكومة وحدة وطنية وخروج م�شلحي  يق�شى 
جماعة اأن�شار اهلل )احلوثيني( من العا�شمة دون اإحراز 

تقدم حقيقي على االأر�س.
وقال اللقاء امل�شرتك يف ر�شالة بعثها اإىل الرئي�س هادي 
املكلف خالد  اإنه يدعم جهوده وجهود رئي�س احلكومة 

بحاح يف ت�شكيل احلكومة.
وبرر امل�شرتك هادي خطوته تلك باحلر�س على �شرعة 
ال�شراكة  جتاهل  اإىل  واأ�شار  اجلديدة  احلكومة  ت�شكيل 
الوطنية باالإ�شرار على التفا�شل بني االأحزاب املوقعة 
بف�شلها  ي���وؤذن  الوطنية  وال�����ش��راك��ة  ال�شلم  ات��ف��اق  على 

�شلفاً.
اأكتوبر-ت�شرين   7 يف  كلف  ق��د  اليمني  الرئي�س  وك��ان 
مبارك  ب��ن  عو�س  اأح��م��د  مكتبه  مدير  اجل���اري،  االأول 
مبن�شب رئي�س احلكومة، اإال اأن جماعة احلوثي �شارعت 
اأكتوبر-ت�شرين االأول اجلاري، كلف   12 برف�شه ويوم 
اليمن  وم��ن��دوب  االأ�شبق  النفط  وزي��ر  ه���ادي،  الرئي�س 
بت�شكيل  ب��ح��اح،  خ��ال��د حم��ف��وظ  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل���دى 
اأن�شار  تنظيم  ا�شتغل  اأح����رى،  ناحية  وم��ن  احل��ك��وم��ة 
ال�شريعة التابع لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب على 
حرب  ل�شن  اليمن،  يف  القبائل  رج��ال  غ�شب  يبدو  م��ا 
ا�شتنزاف، على املتمردين احلوثيني يف عدة حمافظات 
الذي  ن�شوة االنت�شار  اأف�شدت على اجلماعة  الباد،  يف 

حققته بب�شط ال�شيطرة على العا�شمة �شنعاء.
وقاد تنظيم اأن�شار ال�شريعة جمموعة اغتياالت وعبوات 
نا�شفة وعمليات قتالية ا�شتهدفت م�شلحني حوثيني يف 
مدينة رداع ومدينة العدين التابعة ملدينة اإب، ومدينة 
ع��م��ران ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال��ع��ا���ش��م��ة ���ش��ن��ع��اء، ف�����ش��ًا عن 

عمليات اأخرى و�شط العا�شمة �شنعاء.
وقالت م�شادر حملية، اإن اأن�شار ال�شريعة �شيطروا على 
عدة مناطق يف ثاث حمافظات مينية، بعد مواجهات 
عنيفة مع جماعة احلوثي وانت�شر امل�شلحون املت�شددون 
جنوب  الواقعة  اإب  ملدينة  التابعة  العدين  مديرية  يف 

الذي  االأم��ر  املدينة،  و�شط  اأمنية  نقاط  املتمركزين يف 
ج��ع��ل امل�����ش��ل��ح��ني احل��وث��ي��ني ي��ن�����ش��ح��ب��ون ب�����ش��ك��ل كامل 
م�شلحي  من  موجعة  �شربات  تلقيهم  بعد  املدينة  من 

القاعدة.
ان�شم  التي  ال��ذه��ب  ع�شرية  معقل  قيفة،  منطقة  ويف 
خا�س  رداع،  مب��دي��ن��ة  ال���ق���اع���دة  اإىل  اأف����راده����ا  اأغ���ل���ب 
انتهت  القاعدة  م�شلحي  مع  �شر�شة  معارك  احلوثيون 
ب�شكل  املنطقة  على  ال�شريعة  اأن�شار  جماعة  ب�شيطرة 
كامل بعد تلقي احلوثيني �شربات موجعة وان�شحابهم 
م��ن امل��ن��ط��ق��ة ب�شكل ك��ام��ل وذك����رت م�����ش��ادر مي��ن��ي��ة اأن 
من  لان�شحاب  كامل  ا�شتعداد  على  ب��ات��وا  احل��وث��ي��ون 
مدينة اإب جنوب العا�شمة �شنعاء، بعد اأن تاأكد وقوعهم 

يف فخ التو�شع يف املحافظات ال�شمالية.

بريوت
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العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عما�س ح�شني للنجارة واحلدلدة امل�شلحة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1174581 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفة �شرحان ال�شعيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عما�س ح�شني العبد املحمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خليفة خمي�س غليظه الظاهري

تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1*1 اىل 1.2*0.3
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/عما�س ح�شني للنجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م
AMMACH HUSSAIN INFORNCE CARPENTRY LLC

اىل/دروازه للمقاوالت العامة
DARWAZA GENERAL CONTRACTING

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي مكتب 68 ق 26 بناية بلدية املنطقة الغربية اىل ابوظبي 
م�شفح م 26 ق 56 طابق 1 مكتب 1 املالك حممد حموده علي غامن بن حموده الظاهري واخرون

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

االقت�شادية خال  التنمية  دائرة  االعان مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
غيار  قطع  لتجارة  ال�شتة  ال�ش�����ادة/النجوم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات امل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1262993 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/النجوم ال�شتة لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة
SIX STARS USED AUTOMOTIVE PARTS

اىل/ور�شة النجوم ال�شتة لت�شليح ال�شيارات
SIX STAR AUTO REPAIR WORKSHOP

رقم   ار�س  اجلديدة  ال�شناعية  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
A/1 اىل املنطقة الغربية مدينة زايد ال�شناعية اجلديدة ار�س  242 حمل رقم 

A1+A2 رقم 242 حمل رقم
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شاح كهرباء ال�شيارات و�شحن البطاريات )4520005(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شاح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزمردة لتجارة االجهزة االلكرتونية 

رخ�شة رقم:CN 1479999 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فرا�س ا�شعد عادل �شاهني %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/وفاء حممود علي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ وفاء حممود علي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1*8 اىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/الزمردة لتجارة االجهزة االلكرتونية

EMERALD EELCTRONIC TRADING
اىل/الزمردة لتجارة االجهزة االلكرتونية ذ.م.م

EMERALD EELCTRONIC TRADING LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
لادوات  املعمورة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنزلية رخ�شة رقم:CN 1026485 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 01*01 اىل 3.50*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة املعمورة لادوات املنزلية
AL MAMOORA HOUSEHOLD APPLIANCES ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة املعمورة للمفار�س
AL MAMOORA FURNISHING ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع البطانيات والبيا�شات اجلاهزة وال�شرا�شف - بالتجزئة )4751004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع ال�شجاد - بالتجزئة )4753002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع االدوات واالواين املنزلية - بالتجزئة )4759007(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية �شوبر 

CN 1797504:كري ال�شام ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد جمال عبدالقادر عبداللطيف %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاره جمال عبدالقادر عبداللطيف

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
�شان  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1734760:مارينو للرجال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن عبدالرحمن �شالح اجلياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل م�شبح عبيد �شليمان املي�شاين

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة اإالف لت�شليح 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1163162 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شامل برك عمر الكندي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل لفته ممدوح %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زين ح�شن احمد العزب احل�شرمي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بوابة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االوائل للهند�شة واالن�شاءات
رخ�شة رقم:CN 1378681 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/التطور 
 CN 1520308:الجهزة القيا�س والتحكم رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوتك وي�شرتن 

ريجون رخ�شة رقم:CN 1163090 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمدان عبداهلل براك حمد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد عبداهلل براك حمد املزروعي
االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املبدعون للخط 

والر�شم رخ�شة رقم:CN 1027154 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد زايد عبداهلل بوحميد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س عي�شى فار�س �شعيد املزروعي
االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اعالن قبل �صدور الرتخي�س
ال�شوؤون  قطاع   - االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التجارية بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1094721 باال�شم 
التجاري : جوهرة الغربية للنقليات العامة وميلكها ال�شيد/ 

عي�شى �شامل را�شد عبيد املن�شوري - امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاه رغبته يف اجراء التعديات التالية:
تنازل املذكور اعاه لل�شيد/عبدالعزيز جا�شم حميد الزعابي

وذلك قبل �شدور الرتخي�س
االعان مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

 اإعـــالن �صطب قيد
يوروب  نافتيك  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  )اجلن�شية:هولندا(  ابوظبي   - بي.يف 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )3661( يف �شجل ال�شركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
ال�شركات التجارية وتعدياتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

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

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع���������الن ت�شفي��������ة �شرك�������ة 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

ميزو ميدل اي�شت للمفرو�شات- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
اي�شت  ميدل  )ميزو  اأعاه  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
عن  يو�شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى  يعلن  م(  م  ذ   - للمفرو�شات 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاه  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاه  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خال الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعان، وكل من مل يتقدم 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع���������الن ت�شفي��������ة �شرك�������ة 

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة هيلي للخيام

 رخ�شة رقم:CN 1344489 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة هيلي للخيام
ALHILI TENTS EST

اىل/موؤ�ش�شة الرفدان للخيام
AL RAFDAN TENTS EST

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1007161 باال�شم التجاري �شركة اجيال 
بالغاء  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  امل�شتقبل 
عليه  كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب 

�شابقا.
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا وم�شاوي ال�شحاري

 رخ�شة رقم:CN 1104978 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد �شعيد حممد الكليلي العامري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شن حممد ب�شري ح�شني ب�شري ال�شقفة من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شن حممد ب�شري ح�شني ب�شري ال�شقفة من 100% اىل %50

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 200000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا وم�شاوي ال�شحاري

AL SAHARI CAFETERIA & GRILLS
اىل/كافترييا وم�شاوي ال�شحاري ذ.م.م

AL SAHARI CAFETERIA & GRILLS LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي ال�شحاري

 رخ�شة رقم:CN 1118043 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد �شعيد حممد الكليلي العامري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شن حممد ب�شري ح�شني ب�شري ال�شقفة من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شن حممد ب�شري ح�شني ب�شري ال�شقفة من 100% اىل %50

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 200000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1*5 اىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم وم�شاوي ال�شحاري

AL SAHARI RESTAURANT AND GRILLS
اىل/مطعم وم�شاوي ال�شحاري ذ.م.م

AL SAHARI RESTAURANT AND GRILLS LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة طنجة

 رخ�شة رقم:CN 1094158 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نوره الع�شري %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعاد فوادي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعاد فوادي من 100% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شمرية حممد بو�شعيب البحري %51
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد نا�شر علي احمد ال�شعدي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1.00*5.70 اىل 5.70*2

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/م�شبغة طنجة

TANJA LUNDRY
اىل/م�شبغة طنجة ذ.م.م

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل
رئي�ص اأندوني�شيا يدر�ص اأ�شماء جديدة للحكومة 

•• جاكرتا-رويرتز:

قال الرئي�س االإندوني�شي جوكو ويدودو ام�س اإنه �شي�شطر اإىل اختيار اأ�شماء 
غري  الك�شب  مكافحة  وك��ال��ة  رف�شت  بعدما  وزاري����ة  منا�شب  ل�شغل  ج��دي��دة 
باالنتخابات  وي��دودو  وفاز  للحكومة.  ثمانية من مر�شحيه  الباد  امل�شروع يف 
بعد اأن وعد بت�شكيل حكومة خالية من الف�شاد وحاول ويدودو االبتعاد عن لعبة 
امل�شاومة على املنا�شب الوزارية يف مقابل الدعم ال�شيا�شي وقال اإنه يريد فريقا 
وزاريا يهيمن عليه تكنوقراط حمرتفون. واتخذ الرئي�س االإندوني�شي خطوة 
مل ي�شبق لها مثيل بتقدمي قائمة مر�شحيه لوكاالت معنية مبكافحة الف�شاد 
اأول موؤمتر �شحفي  لل�شحفيني يف  يعلن عن فريقه وقال  اأن  لتفح�شها قبل 
)وكالتان  اأبلغتنا  اآ�شيا  �شرق  اقت�شاد يف جنوب  الأك��ر  زعيما  اأ�شبح  اأن  بعد  له 

مرفو�شة  اأ�شماء  ثمانية  هناك  باأن   .. باالأم�س  امل�شروع(  غري  الك�شب  ملكافحة 
وبالطبع علينا تغيريها. فاإذا مل نفعل من �شيتوىل املنا�شب؟  واأحجم ويدودو 
�شائكة  امل�شروع  غري  الك�شب  مكافحة  وكالتا  اعترتها  التي  االأ�شماء  ذكر  عن 
33 وزيرا اأم�س  وكان من املفرت�س اأن يعلن ويدودو عن حكومته التي ت�شم 
الثاثاء بعد يوم من مرا�شم تن�شيبه. وقال اإن فريقه �شيتكون من 18 وزيرا 
تكنوقراط و15 �شخ�شية �شيا�شية ومل يت�شح بعد متى �شيعلن ويدودو فريقه 
وقال يريد اجلميع العمل ب�شرعة لكن ما العمل عندما نكون على خطاأ؟ علينا 
اأن نكون م�شرعني ولكن على �شواب اأي�شا.  وتتجه االأنظار اإىل ويدودو ملعرفة 
من �شيختار للوزارات االقت�شادية حيث �شريث املكلفون بها م�شاكل يعاين منها 
اقت�شاد اندوني�شيا بدءا من ات�شاع العجز يف امليزان اجلاري و�شعف اال�شتثمارات 

وو�شوال اإىل اأكر تباطوؤ للنمو منذ 2009.

طالبان الباك�شتانية تقيل الناطق با�شمها
•• اإ�صالم اأباد-اأ ف ب:

اقيل املتحدث با�شم طالبان الباك�شتانية الذي يتمتع بنفوذ كبري من مهامه النه اعلن الوالء لتنظيم 
داع�س كما اعلن املتمردون يف باك�شتان يف موقف يك�شف عن االنق�شامات داخل التيار املت�شدد الذي 

متثله احلركة.
وتاتي هذه االقالة بعدما اعلن �شهيد اهلل �شهيد، اال�شم احلركي لل�شيخ ابو عمر مقبول الذي رقي 
العام املا�شي اىل مرتبة متحدث با�شم حركة طالبان الباك�شتانية، والءه لتنظيم الدولة اال�شامية 
التي ت�شيطر على مناطق كاملة يف �شوريا والعراق، بح�شب ت�شجيل �شوتي بث اال�شبوع املا�شي على 

موقع مت�شدد لكن تعذر التحقق من �شحته.
ومثل هذا االح��رتام لزعيم تنظيم داع�س ابو بكر البغدادي الذي اعلن نف�شه خليفة للم�شلمني يف 
الباك�شتانية للما عمر زعيم طالبان  التاريخي حلركة طالبان  العامل، يتناق�س نظريا مع الوالء 

االفغانية.

 - تون�ص   – الفجر   ••
خا�ص:

حركة  رئي�س  الغنو�شي  را�شد  دعا 
النه�شة االإ�شامية اإىل منح حزبه 
فر�شة ثانية لت�شتكمل ما بداأته ملا 
كانت يف احلكم ، و�شرب الأن�شاره 
مثل االأب الذي يريد من ابنه اأن 
يح�شل على اأعلى املعدالت فيفاجاأ 
باأنه ح�شل على عدد متو�ّشط فهل 
يطرده وي�شتغني عنه؟ االأكيد اأنه 
�شيمنحه فر�شة ثانية كي يتدارك 
ملّح  املثل  ، وبهذا  ويرز كفاءته... 
احلكم  جت��رب��ة  اأن  اإىل  الغنو�شي 
ي��اأم��ل يف  ولكنه  ن��اج��ح��ة،  تكن  مل 
النه�شة  حركة  ال�شعب  مينح  اأن 

جدارتها  تثبت  ك��ي  ثانية  فر�شة 
باحلكم .

وجت�����ّن�����ب رئ���ي�������س احل�����رك�����ة نقد 
اأن�شاره  بدعوة  واكتفى  اخل�شوم 
اإجناح  على  وال��ع��م��ل  االحت���اد  اإىل 
و�شمان  االن��ت��خ��اب��ي  اال���ش��ت��ح��ق��اق 
املراتب  يف  النه�شة  ح��رك��ة  ب��ق��اء 

االأوىل.
اأّك����د رئ��ي�����س ح��رك��ة النه�شة  ك��م��ا 
حكومة  بت�شكيل  احل��رك��ة  مت�ّشك 
ت��واف��ق��ي��ة ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات حتى 
املقاعد  باأغلبية  ف��وزه��ا  ح��ال��ة  يف 
ال�����ش��ع��ب و�شدد  ن����واب  يف جم��ل�����س 
الغنو�شي على اأّن املرحلة القادمة 
تتطلب ت�شافر خمتلف االأطراف 
واالإنتاج  العمل  ثقافة  لتكري�س 
ومت�����ك�����ني احل����ك����وم����ة ال����ق����ادم����ة 

ت��ط��ب��ي��ع حركة  اإم���ك���ان���ي���ة  وع�����ن 
من  رم��وز  مع  وحتالفها  النه�شة 
منها  ال�شابقة خ�شو�شا  املنظومة 
نداء تون�س واحلركة الد�شتورية، 
اأمر  ذال��ك  اأّن  اإىل  اأمل��ح اجلا�شي 
منهم  البع�س  اع��ت��ذر  م��ا  اإذا  وارد 
ع��ل��ى امل��ا���ش��ي ون��ظ��ر اإىل االأم����ام، 
بعد  م���ا  م��رح��ل��ة  واأّن  خ�����ش��و���ش��ا 
تتطّلب  ال���ق���ادم���ة  االن���ت���خ���اب���ات 
وال�شيا�شي  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واف��ق 
ل�������ش���م���ان اال����ش���ت���ق���رار ع���ل���ى حد 
ما  اأّن  اإىل  م�������ش���ريا  ت����ع����ب����ريه، 
والغري  الق�شوى  بالقوى  و�شفها 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ده��ا ال ميكن 

التحالف معها.
يف حني قال م�شت�شار رئي�س حركة 
لطفي  الغنو�شي،  را���ش��د  النه�شة 

ال�شاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  م���ن 
يف  الكرى  باالإ�شاحات  والقيام 
جماالت التعليم وال�شحة والبيئة 

والت�شغيل.
اجلا�شي  احل��م��ي��د  ع��ب��د  وك�����ان 
بحركة  االن��ت��خ��اب��ات  هيئة  رئي�س 
حتالفات  اأّن  اأك����د  ق���د  ال��ن��ه�����ش��ة، 
بع�تد  ال��ن��ه�����ش��������������������ة  ح��رك��������������������������ة 
�شتكون  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
معايري  ث��اث��������������������������ة  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة 
االنتخابي  الثقل  اأول��ه��ا  اأ�شا�شية، 
وثانيها  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة،  ل���ل���ق���وى 
االل��ت��ق��اء ح���ول ب��رن��ام��ج م�شرتك 
الدميقراطية  م����ب����ادئ  ي���ك���ّر����س 
وي�شمن احلريات، وثالثها انتهاج 
منوال تنموي يخلق الروة ويعيد 

توزيعها. 

ت�شتقيم .
ال�شيا�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  اأّم������ا 
جنيب  اأحمد  اجلمهوري  للحزب 
اأّن����ه يعتقد  ال�����ش��اب��ي، ف��ق��د ���ش��رح 
يف  ل���ل���ف���وز  واف��������رة  ح���ظ���وظ���ه  اأن 
يف  املنتظرة  الرئا�شية  االنتخابات 
ح���ال و���ش��ل ل��ل��دور ال��ث��اين منها، 
ال�شعب  اخ���ت���ي���ارات  ع��ل��ى  م���ع���وال 
ومن جهة اأخ��رى، من املنتظر اأن 
 24 يوم  االإداري���ة  املحكمة  حت�شم 
اأكتوبر اجلاري يف دعاوى الطعون 
ال���ت���ي ت���ق���ّدم ب��ه��ا جم��م��وع��ة من 
الهيئة  رف�شت  التي  ال�شخ�شيات 
العليا امل�شتقّلة لانتخابات ملّفات 
الرئا�شية  لانتخابات  تر�ّشحهم 
االإداري��������ة  امل��ح��ك��م��ة  اأّن  وي����ذك����ر 
بها  28 ملف طعن تقدم  رف�شت 

زي���ت���ون، يف ح�����وار ت��ل��ف��زي ان����ه ال 
ميكن الأي حزب اأن يحكم مبفرده 
بعد االنتخابات، داعيا حركة نداء 
الباد  م�شلحة  ل��ت��ق��دمي  ت��ون�����س 

على امل�شالح احلزبية.
نداء  من جهته، قال رئي�س حزب 
تون�س الباجي قائد ال�شب�شي، انه 
ك��ل م��ن مل ي�����ش��وت ل��ن��داء تون�س 
�شوته  اأعطى  كاأنه  االنتخابات  يف 
حلركة النه�شة، ت�شريح ال�شب�شي 
اأث������ار ج����دال ك���ب���ريا داخ�����ل بع�س 
ال�شق  ع��ل��ى  امل��ح�����ش��وب��ة  االأح������زاب 
احللفاء  احل��داث��ي،  الدميقراطي 
امل���ف���رت����ش���ني يف ح�����ال ف�����وز ن����داء 
الت�شريح  هذا  اأّن  معترة  تون�س، 
واأّن  اأح���زاب���ه���م،  ح���ق  اإج��ح��اف��ا يف 
م��ق��ارن��ت��ه��م ب��ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة ال 

حّددت �صروط التحالف معها

النه�شة تلّمح لف�شل حكمها وتطلب فر�شة ثانية!
 ال�صب�صي يعترب اأّن عدم الت�صويت لنداء تون�س ت�صويت لفائدة النه�صة

الغنو�شي يطلب من التون�شيني فر�شه ثانية

ال�شب�شي يف اجتماع انتخابي

نريان البلقان غري قابلة لالإطفاء

�شربيا واألبانيا: كرة القدم اأو احلرب بو�شائل اأخرى!
يعترب ال�صرب كو�صوفو مهد اأّمتهم ومل يتخلوا عنها اإاّل مقابل وعد باالن�صمام اإىل االحتاد االأوروبي

•• الفجر – خرية ال�صيباين:

ع����ادة م���ا ك��ان��ت ال��ري��ا���ش��ة ج�شر 
العاقات  لتطبيع  وب��واب��ة  ع��ب��ور 
الدبلوما�شية بني الدول، وعنوانا 
ال��ت��م��ه��ي��د حلقبة  ع���ن���اوي���ن  م����ن 
جديدة ٌتنهي ال�شراعات القائمة، 
وحتا�شر  ح��ّدت��ه��ا  م��ن  تخّفف  اأو 
تداعياتها ولعل من ابرز اجنازات 
ال��ف��ع��ل ال��ري��ا���ش��ي ���ش��ي��ا���ش��ّي��ا، ما 
حتقق يف �شبعينات القرن املا�شي، 
ال�شني  التقارب بني  حيث حتقق 
املتحدة  وال����والي����ات  ال�����ش��ي��وع��ي��ة 
عر بوابة دبلوما�شية البنغ بونغ 
ياأملون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  اأّن  غ��ري   ،
نف�س  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ي��ك��ون  اأن  يف 
التاأثري وال�شحر املهّدئ للم�شاعر 
البلقانية احلارقة، ميكنهم ارتداء 

ماب�شهم يف حجرة املاب�س. 
م�شاء،  اأك���ت���وب���ر   14 ال���ث���اث���اء 
واألبانيا  �شربيا  فريقا  يخو�س 
الت�شفيات  م����ب����اراة  ب���ل���غ���راد  يف 
نهاية  ويف   2016 ليورو  املوؤهلة 
يخرتق  دخ��ي��ل  االأوىل،  ال���ف���رتة 
ب��دون طيار  امللعب: طائرة  �شماء 
األبانيا  خريطة  مُيثل  علما  جت��ّر 
ت�شّم  خريطة  اأنها  اأي   ، الكرى 

وبالنظر  ال���ق���ادم.  ن��وف��م��ر   10
والكراهية  ال����ع����داء  ���ش��ق��ف  اإىل 
املا�شي،  االأ����ش���ب���وع  ظ��ه��رت  ال��ت��ي 
اأن  امل���راق���ب���ني يف  ب��ع�����س  ُي�����ش��ك��ك 
كافية  تكون  �شوف  اأ�شابيع  ثاثة 
انعدام  اإّن  التوتر  ح��دة  لتخفيف 
الثقة بني اجلارتني لي�س جديدا، 
بدليل انه الأكر من �شبعني عاما، 
مل يزر رئي�شا للحكومة االألبانية 
بداية،  بالائمة،  وُيلقى  بلغراد، 
ايل  اأن���ور خ��وج��ة كيم  ن��ظ��ام  على 
�شونغ االألبان ، املنغلق على نف�شه، 
واأخريا  ثم النهيار يوغو�شافيا، 
ل��ل��ن��زاع ح���ول ك��و���ش��وف��و ال����ذي ال 

يزال ُي�شّمم العاقات الثنائية.
ال�����������ش�����رب، ال������ذي������ن ي����ع����ت����رون 
يقبلوا  مل  اأّمتهم،  مهد  كو�شوفو 
وعد  م��ق��اب��ل  اإاّل  ع��ن��ه��ا  ب��ال��ت��خ��ل��ي 
باالن�شمام اإىل االحتاد االأوروبي، 
مفتوحا  زال  م��ا  اجل���رح  اأّن  غ��ري 

م��ن مقدونيا  واأج�����زاء  ك��و���ش��وف��و 
االأقليات  ح��ي��ث  االأ����ش���ود  واجل��ب��ل 
يحتمله  مل  ا���ش��ت��ف��زاز  االأل��ب��ان��ي��ة 
�شارع  ال���ذي  �شربيا  الع��ب��ي  اأح���د 
اأثار  ال���ذي  االأم���ر  العلم،  ب��ان��ت��زاع 
لتندلع  األ��ب��ان��ي��ا  الع���ب���ي  غ�����ش��ب 
ا���ش��ت��ب��اك��ات ب���ني ع����دد ك��ب��ري من 
عنا�شر الفريقني، عنف قد يبدو، 
رغم حّدته، ن�شبّيا قيا�شا لاأحقاد 

الدفينة.
هكذا حتّول ملعب كرة القدم اإىل 
الفريقني،  ب���ني  م��اك��م��ة  ح��ل��ب��ة 
الهائجني  ال�شغب  مثريو  واجتاح 
ال�شرطة  واع��ت��دت  امل��ي��دان،  ع�شب 
ع��ل��ى ال���اع���ب���ني االأل�����ب�����ان، وهي 
امل�شوؤولة نظريا على حمايتهم..! 
امل��ب��اراة، ويف جغرافيات  اإل��غ��اء  مت 
اأخرى، رمبا انتهت امل�شاألة واأُغلق 
ُيعّد  ه���ذا  اأّن  اإاّل  ه��ن��اك،  ال��ق��و���س 
ففي  ال��ب��ل��ق��ان،  يف  ا�شتحالة  �شبه 

ال�شريك  ب���األ���ع���اب  ت��ل��ي��ق  ���ش��اح��ة 
تو�شلت  امل������ط������اف،  ن����ه����اي����ة  يف 
ال��ع��ا���ش��م��ت��ان الت��ف��اق ع��ل��ى نقطة 
واحدة: الزيارة التي كان �شيوؤديها 

االأيام التي تلت احلادث، اندلعت 
بني �شربيا واألبانيا حرب بيانات 
، تبادال فيها الطرفان االتهامات 
اإىل  امل��ل��ع��ب  حت��وي��ل  يف  بالت�شّبب 

راما  اي���دي  األ��ب��ان��ي��ا  وزراء  رئي�س 
لبلغراد، االأربعاء 22 اأكتوبر، مل 
تعد ممكنة يف مثل هذه الظروف 
اإىل  ال��زي��ارة  تاأجيل  ومت  املتوترة، 

ال�شرب  �شكوك  وت�شتمر  وم��وؤمل��ا، 
يف اأّن األبانيا تريد �شّم منطقتهم 
بحكم  تتمتع  كانت  التي  ال�شابقة 
هذه  مثل  كانت  وان  ، حتى  ذات��ي 
ت��ت��ن��ّزل ح��ال��ي��ا يف خانة  اخل��ط��وة 
البيئة  ه��ذه  مثل  ففي  اخل��ي��ال.  
البعيد  امل��ا���ش��ي  ب���ج���راح  امل��ث��ق��ل��ة 
والقريب واحلا�شر، ميكننا تفّهم 
اأّن جمّرد علم  ب�شكل اأف�شل كيف 
اإثارة  يف  ت�شّبب  ملعب،  فوق  حّلق 
العنف  وذاك  الغ�شب،  ذاك  مثل 

اأ�شبوع  وب���ع���د  ال���ع���ق���اين  غ����ري 
التحقيقات  ����راوح  ُتٌ احل���ادث،  م��ن 
م��ك��ان��ه��ا، وه����ذا ل���ن ي�����ش��اع��د على 
تهدئة النفو�س، بل ُي�شيف بع�س 
االأمل  اإاّل  ُي��ب��ّدده��ا  ل��ن  امل���خ���اوف 
االأمنية  االأج����ه����زة  ت���ك���ون  اأن  يف 
ال�����ش��رب��ي��ة اأك����ر ف��اع��ل��ّي��ة خال 
العا�شر من  اي���دي رام���ا يف  زي���ارة 
نوفمر القادم، الأن هذه الزيارة، 
�شتكون مرة اأخ��رى، موعدا عايل 

املخاطر..! 

حتليل اإخباري

حمتجو هوجن كوجن 
ينوون تنظيم مظاهرة

•• هوجن كوجن-رويرتز:

مل��ن��زل رئ��ي�����س ال�شلطة  ك���وجن تنظيم م�����ش��رية  ي��ع��ت��زم حم��ت��ج��ون يف ه���وجن 
اأك����ر من  ب��ق��در  ب��ك��ني للمطالبة  ال����ذي ت��دع��م��ه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف اجل���زي���رة 
الدميقراطية بعد يوم واحد من اجراء حمادثات بني قادة الطلبة وكبار 

امل�شوؤولني ف�شلت يف حتقيق انفراجة.
املدينة منذ نحو �شهر احتجاجا  الرئي�شية يف  ال�شوارع  املتظاهرون  واحتل 
على خطة احلكومة التي متنح �شكان املدينة حق االقرتاع الختيار رئي�س 
جديد لل�شلطة التنفيذية يف 2017 ولكن تق�شر فر�س خو�س االنتخابات 

على املوالني لبكني.
بانها  ان�شطتهم  ت�شف  التي  واحلكومة  املحتجني  بني  كبرية  فجوة  وثمة 
غري قانونية وذكرت اكر من مرة ان مطلب الرت�شيح احلر كان م�شتحيا 
يف ظل القوانني الريطانية يف امل�شتعمرة التي عادت ل�شيادة ال�شني يف عام 
1997. ومل تكن هناك توقعات تذكر لتحقيق انفراجة يف املحادثات التي 
ات�شمت  التي  املحادثات  يف  و�شارك  التلفزيون.  وبثها  املا�شية  الليلة  جرت 
زعماء  من  وخم�شة  املدينة  �شلطة  يف  امل�شوؤولني  كبار  من  خم�شة  بالودية 
تنازالت  اي  احلكومة  تقدمي  لعدم  ا�شتياءهم  املحتجون  واب��دى  الطلبة. 
مهمة وت�شبثوا مبوقفهم ودعا البع�س لتنظيم م�شرية ملنزل ليوجن ت�شون 

ينج رئي�س ال�شلطة التنفيذية يف هوجن كوجن لتكرار مطلبهم با�شتقالته.
املر�شحني  ���ش��ت��خ��ت��ار  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  ب����اأن  لل�شحفيني  ���ش��رح  ل��ي��وجن  وك����ان 
ان  ميكن  ال�شلطة  رئي�س  النتخاب   2017 يف  جت��ري  ال��ت��ي  لانتخابات 

ت�شبح اأكر دميقراطية يف اأول اإ�شارة لتنازالت حمتملة.

بريطانيا ت�شدد الرقابة على متويل الإرهاب
•• لندن-رويرتز:

ع��ن خطط  االإع���ان  ك��ام��ريون  ديفيد  ال��ري��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  يعتزم 
لت�شديد القانون يف حماولة لوقف ا�شتخدام اجلمعيات اخلريية كواجهة 
اأ�شخا�س  ع��دة  اإن  احلكومة  وق��ال��ت  االإره��اب��ي��ة  للجماعات  االأم���وال  جلمع 
اأنها  بزعم  العلن  اأم��واال يف  االإره��اب يف بريطانيا جمعوا  مدانني بجرائم 
الأغرا�س خريية لكن معظم هذه االأمول مل تذهب اإىل اجلمعيات اخلريية 
بتهمة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  �شجنوا  بريطانيني  مت�شددين  ث��اث��ة  وح���اول  اأب���دا 
التظاهر  انتحارية متويل موؤامرتهم من خال  ل�شن هجمات  التخطيط 
ال�شاحيات  وت�شمل   . خريية  منظمة  ل�شالح  االأم���وال  يجمعون  باأنهم 
اجلديدة املزمعة منع الذين ادينوا يف جرائم جنائية مثل جرائم االإرهاب 
اأو غ�شل االأم��وال من جمع االأم��وال ل�شالح االأعمال اخلريية كانت جلنة 
اجلمعيات اخلريية وهي هيئة تنظيمية قد طلبت يف وقت �شابق من هذا 
العام من احلكومة مزيدا من التمويل وال�شاحيات ملعاجلة االنتهاكات يف 
اأمناء تعترهم غري موؤهلني  هذا القطاع و�شتمنح اللجنة �شلطة ا�شتبعاد 

واإغاق اجلمعيات اخلريية عند ثبوت �شوء االإدارة.

العلم الذي اثار الزوبعة وا�شعل االزمة

رئي�س وزراء ا�شلبانيا ليدي راما

لي�س فرحة بت�شجيل هدف امنا ترجمة الهوليغان�س زادوا الطني بلة
حلرب دفينة
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العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 373 /2014 تظلم  جتاري                  
اىل املتظلم ���ش��ده/1- يو�شف ك��ام��ل م��رع��ى  جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املتظلم/ بنك دبي التجاري �س م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم      قد 
اقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف احلجز 
جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.    والر�شوم  جت��اري   2014/284 رقم  التحفظي 
 ch1.B.6 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة    2014/11/24 املوافق  االثنني  يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1429 تنفيذ جتاري
�شتيه   كنهياالل  اجاي   -2 م  ذم  �س  للمقاوالت-  املنفذ �شدهما/1- فيوت�شر مارك  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ فينك�س كونكريت برودكت�س- فرع من 
عليكم  اأق��ام  قد  عبدالرحيم   عبداهلل  احمد  يو�شف  وميثله:  م  ذم  �س  ال�شناعية  وايف 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )187330( درهم 
بالن�شبة  بالت�شامن  دره��م   345616 ومببلغ  االول  �شده  للمنفذ  بالن�شبة  بالت�شامن 
للمنفذ �شده االول والرابع ومببلغ 424693 درهم بالت�شامن من الن�شبة للمنفذ �شده 
االول والرابع اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي 
رقم 2011/304 جتاري.  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/750 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ا�شامة عبدالعظيم خليفة احمد  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع قد 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )49110.19( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/533 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- ال�شركة احلظاء للتجارة ذم م2- حم�شن ح�شني 
التنفيذ/ امل�شرف  قا�شم احلظاء جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
�شعيد  حممد  وميثله:را�شد  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  لا�شتثمار  العربي 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم  بوج�شيم   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46.601.471.65.( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/1557   جتاري كلي                                  
اىل املحكوم عليه /1 -�شركة �شي�شتم لان�شاءات ذ م م جمهول  حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2014/9/23 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ �شركة ال�شمايل والوارث التجارية ذ م م بالزام ال�شركة املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ 164.445.83 درهم ) مائة اربعة و�شتون الف اربعمائة وخم�شة واربعون 
درهما 83 فل�شا( وفائدة قدرها 9% �شنويا من تاريخ اقامة هذه الدعوى احلا�شل يف 
2014/8/25 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/542   جتاري جزئي                                  
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  احمد جمهول  حمل  ن��دمي  -�شيد   1/ عليه  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/9/3 يف الدعوى املذكورة اعاه 
 50.000( وق��دره  مبلغ  ب��اأداء  عليه  املدعى  بالزام  ل�شالح/ علي ح�شني حيدر: 
دره��م( )خم�شون الف دره��م( وفائدة 9% من  2014/3/9 وحتى ال�شداد التام 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره���م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�����ش��اري��ف 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/721 جتاري جزئي                           
اىل املدعى عليه/1- �شركة فيت اند فانك�شن ذ م م- وميثلها/عاء الدين اخلطيب   
م- وميثلها/ م  ذ  امل��دع��ي /�شركة جورميه جلف  ان  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 

�شامي كمال حممد داوود وميثله: �شاح ح�شن حممد مبا�شري      قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )71.300درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق والزامها بالر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/11/3 ال�شاعة 8:30 
�س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/479 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه/1- احمد �شليمان ادري�س عو�س اخل�شم املدخل/2- �شركة �شبت 
املدعي /حممد جعفر  ان  االقامة مبا  م م جمهويل حمل  البناء-ذ  ملقاوالت  بن 
حممد الزرعوين قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بعزل مديري �شركة 
ال�شركة بذات  املدعى مديرا لها الدارة  ذ م م( وتعني  البناء )  بن �شبت ملقاوالت 
ال�شاحيات املمنوحة لهما بعقد التعديل املوؤرخ 2009/2/10 والر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/11/2 ال�شاعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1186 جتاري كلي                           
ع��ل��ي��ه/1- �شركة رويف روز ج��اردن��ز ليمتد  جم��ه��ول  حم��ل االقامة  امل��دع��ى  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /م��ن��ظ��ور اح��م��د ن��زي��ر اح��م��د ومي��ث��ل��ه: حم��م��د �شيف عبيد علي 
القرارات  كافة  ببطان  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  احلفيتي  
ال�شادرة يف 27 فراير 2014 واعتبارها كاأن مل تكن والغاء كافة االآث��ار املرتتبة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.     اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  عليها 
فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/11/9 املوافق  االح��د 
مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/446 مدين كلي                           
اىل املدعى عليهما/1- �شركة جولدن ني�شت ميكرز  م م .ج  اخل�شم املدخل/2- موؤ�ش�شة 
جولدن ني�شت ميكرز للو�شاطة العقارية ومتثلها ال�شيده/ نوره عمر مراد عمر ح�شني 
البلو�شي  جمهويل  حمل االقامة مبا ان املدعي /ناديا اليان اجلوي�شي وميثله: احمد 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد  املهريي   امليدور  خ��ادم بطي  احل��اج 
القانونية  املدعى عليه مببلغ وقدره )899058.50د رهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  2014/11/2 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/538 جتاري جزئي                             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- اف���اق ت��دم��ر مل��ق��اوالت ال��ب��ن��اء ) ���س ذم م( جم��ه��ول   حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ط��ارق جا�شم عبداهلل جا�شم مكي ال مكي وميثله: بدر 
بتعيني  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  عبداهلل  خمي�س  عبداهلل 
حمكم يف الدعوى مع الزام املدعى عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/6 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/607 عقاري كلي                           
اىل املدعى عليه/1- عبدالروؤوف ايدى ابا عمر    جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /
فالكن �شتى اوف وندورز ) �س ذم م(  وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان ي�شتلم الوحدة العقارية رقم 
وبالزام  ال�شفا  وادي   ون��دورز مبنطقة  اوف  �شتى  فالكن  والكائنة مب�شروع   wr10- 49
املدعى عليه مببلغ وقدره )386.771 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق  االح��د  يوم  لها جل�شة  التام.  وح��ددت  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من 
2014/11/16 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/676 عقاري كلي                           
خرزوقي   قديري  منوجهري  ماناندا   -2 كي�شريان  اك��ر  فرهاد  عليهما/1-  املدعى  اىل 
جمهويل  حمل االقامة مبا ان املدعي /فالكن �شتى اوف ون��دورز ) �س ذم م(  وميثله: 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  احلفيتي   علي  عبيد  �شيف  حممد 
املدعى عليه بان ي�شتلم الوحدة العقارية رقم wr12- 25 والكائنة مب�شروع فالكن �شتى 
اوف وندورز بالزام املدعى عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )257.342 درهم(

ال�شداد  تاريخ اال�شتحقاق وحتى  والفائدة12% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف 
بالقاعة  ال�شاعة 11:00 �س  املوافق 2014/11/5  االربعاء  يوم  لها جل�شة  التام.  وح��ددت 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/750 مدين جزئي                           
مبا  االقامة  حمل  جمهول  نينو  كانونيجو  روديليا  عليه/1-  املدعى  اىل 
قد  مبا�شري  حممد  ح�شن  �شاح  وميثله:  اخمتوفا   /مان�شيا  املدعي  ان 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 
)9000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2014/10/29
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/640 جتاري جزئي                           
اىل املدعى عليه/1- في�شل حممد حممد   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
علي  ح�شني  وميثله:  ف��ردي��ة(  موؤ�ش�شة   ( وال�شفر  لل�شياحة  جلوبال  /باحل�شا 
عبدالرحمن لوتاه   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعى قيمة ال�شيك مو�شوع الدعوى بالغة )20.978.53 درهم( 
والفائدةي القانونية بواقع 9%اعتبارا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2014/10/30 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1186 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه/1- ا�شرف داوود بارباين حممد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
احلفيتي      علي  عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  ح�شني  نزير  احمد  /منظور  املدعي 
ال�شادرة  ال��ق��رارات  كافة  ببطان  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
عليها  املرتتبة  االآث���ار  كافة  وال��غ��اء  تكن  مل  ك��اأن  واعتبارها   2014 فراير   27 يف 
ي��وم االحد  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.    وح��ددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم 
مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/11/9 املوافق 
ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/2122   عمايل جزئي                                    
اىل املحكوم عليه /1 -العاملبية لتقنية البناء- �س ذ م م    جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2014/9/14 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
مبلغ)23886  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  خان  حليم  �شيد  �شيد  ل�شالح/ 
عينا  اىلوطنه  ع��ودة  وتذكرة  درهما  ثمانني  و�شتة  وثمامنائة  الفا  وع�شرين  ثاثة   )
املدعى  وال��زم��ت  اآخ��ر،  التحق بخدمة �شاحب عمل  قد  يكن  م��امل  نقدا  يقابلها  اوم��ا 
عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعى من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/2436 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده /1- املجموعة اخلا�شة حلرا�شة االبنية   جمهول  حمل 
اأق��ام عليكم  التنفيذ/ عمرو كمال فرج علي  قد  ان طالب  االقامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )27890(
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1708 مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/2958 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده /1- النجوم اخلم�س للمقاوالت �س ذم م    جمهول  حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد م�شكني حممد معروف  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )17771( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 1077 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/4087 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه/1- ب ب �س ملقاوالت البناء �س ذ م م فرع دبي جمهول حمل 
اق��ام عليك  قد  الد�شوقي    ال�شيد  فا�شل  املدعي /حممد  ان  االقامة مبا 
درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7091  الدعوى ومو�شوعها 
     .)2014/184553( ال�شكوى  ورق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  التذكرة  �شاما 
�س   8.30 ال�شاعة   2014/10/29 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/4083 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه/1- امبري ا�شيت   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
على ر�شا رنا طارق حممود  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
 2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  )8134دره����م(  وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحددت  ال�شكوى)2014/182338(.   رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2014/10/29 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/3432 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه/1- حممد بابر لل�شحن �س ذم م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /فرياد امني راجا حممد امني قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14680 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رق���م ال�������ش���ك���وى)2014/176611(.  
�س   8.30 ال�شاعة   2014/11/3 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/3302 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه/1- حممد بابر لل�شحن �س ذم م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /اوراجن زيب حممد اليا�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18756 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رق���م ال�������ش���ك���وى)2014/179361(.  
8.30 �س  ال�شاعة   2014/10/30 املوافق  اخلمي�س  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على االقل. 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                    اىل املدعي عليه/النجم االبي�س للخدمات الفنية-�س ذم م    جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة 2014/10/28 يوم الثاثاء ال�شاعة 8:30  

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

مبثابة ح�شوري.  باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل با كفالة  
ق�صم الق�صايا العمالية

رقم الق�شية
 2014/3865 
عمايل جزئي
 2014/3866
عمايل جزئي

م
1

2

ا�شم املدعي
 عبدالغفار حكيم حممد لطيف 

�شم�شي
 حممد عثمان خمتار حممد 

خمتار

مبلغ املطالبة
 31150 درهم �شامل تذكرة العودة

44050 درهم �شامل تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
دم�شق تقول اإنها اأ�شقطت طائرتني لداع�ص

•• دم�صق-وكاالت:

ق����ال وزي�����ر االع������ام ال�������ش���وري ع���م���ران ال���زع���ب���ي يف 
لاأنباء  ال�شورية  العربية  الوكالة  نقلتها  ت�شريحات 
لتنظيم  ال�شورية دمرت مقاتلتني  القوات اجلوية  اإن 
داع�س يف �شمال �شوريا وكان املر�شد ال�شوري حلقوق 
االإن�شان قال يوم اجلمعة اإن طيارين عراقيني تدربوا 
اإىل  ان�شموا  ح�شني  �شدام  ال��راح��ل  الرئي�س  عهد  يف 
داع�������س وي��ق��وم��ون ب��ط��ل��ع��ات ج��وي��ة ت��دري��ب��ي��ة بثاث 
جوية  ق��اع��دة  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  عليها  �شيطر  م��ق��ات��ات 

مبحافظة حلب ال�شورية.

الذي  التنظيم  اأن  بريطانيا  ومقره  املر�شد  واأ���ش��اف 
ي�شيطر على م�شاحات وا�شعة من االأرا�شي يف �شوريا 
والعراق يحلق بالطائرات فوق قاعدة اجلراح الع�شكرية 
�شرقي حلب وقال الزعبي اإن القوات اجلوية ال�شورية 
طائرتني.  دم��رت  لكنها  الثالثة  الطائرة  ع��ن  تبحث 
اأن  دم�����ش��ق  فيها  تعلن  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ي  وه���ذه 
تنظيم داع�س يحلق بطائرات ونقلت الوكالة ال�شورية 
االإرهابيني  �شيطرة  بخ�شو�س..  ق��ول��ه  الزعبي  ع��ن 
على ثاث طائرات يف مطار اجلراح الع�شكري بحلب 
فهناك ثاث طائرات من�شقة قدمية قام االإرهابيون 
بالتحليق  ال�شوري  العربي  الطريان  فقام  بتجريبها 

اأثناء هبوطهما.  امل��درج  ف��ورا ودم��ر اثنتني منها على 
وهي ال تقلق وال ي�شتطيعون ا�شتخدامها .

وق���ال���ت ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة االأم��ري��ك��ي��ة ي���وم اجلمعة 
يف  ب��ط��ائ��رات  يحلق  التنظيم  ك���ان  اإن  ت��ع��رف  ال  اإن��ه��ا 
���ش��وري��ا وت��ق�����ش��ف ق����وات ت��ق��وده��ا ال����والي����ات املتحدة 
التنظيم  وداأب  وال��ع��راق.  �شوريا  يف  التنظيم  ق��واع��د 
اجلي�شني  م��ن  عليها  ا�شتوىل  اأ�شلحة  ا�شتخدام  على 
ق��واع��د ع�شكرية  ع��دة  اج��ت��اح  وال�����ش��وري كما  العراقي 
فيه  تظهر  ال�شبت  ي��وم  فيديو  داع�س مقطع  وت��داول 
طائرة حتلق على ارتفاع منخف�س وقالوا اإنها اإحدى 

الطائرات التي يحلق بها التنظيم.

تقدم للجي�ص الليبي يف حربه على املت�شددين ببنغازي

كندا ترفع م�شتوى التحذير من خطر اإرهابي

•• وا�صنطن-وكاالت:

االأم���ريك���ي���ة  ال����دف����اع  وزارة  ق���ال���ت 
العظمى  الغالبية  اإن  )البنتاغون( 
التي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  االإم����������دادات  م���ن 
اأ���ش��ق��ط��ت ق���رب م��دي��ن��ة ع��ني العرب 
املقاتلني  و�شلت  ال�شورية  )كوباين( 
تلك  ب��ع�����س  اأن  م����وؤك����دا  االأك����������راد، 
طريقها  �شلت  تكون  قد  االإم���دادات 
اإىل مناطق تنظيم داع�س الذي ن�شر 
تلك  م��ن  ع��ر���س فيه ح��زم��ة  فيديو 

االأ�شلحة.
با�شم  امل���ت���ح���دث  االأم���������ريال  وق������ال 
خراء  اإن  ك��ريب��ي  ج��ون  البنتاغون 
الفيديو  حت���ل���ي���ل  ع���ل���ى  ي���ع���ك���ف���ون 
ويحاولون حتديد هل هذه احلزمة 
هي التي قالت الوزارة يف وقت �شابق 
اإنها �شقطت يف اأيدي التنظيم اأم اأنها 

حزمة ثانية.
فعالة  طريقة  اإن��ه��ا  كريبي  واأ���ش��اف 
ج�����دا ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى االإم���������دادات 
ب����اأن غالبية  ن��ث��ق  ، م���وؤك���دا  ب�����ش��رع��ة 
االأي������دي  اإىل  و����ش���ل���ت  االإم�����������دادات 
ال�شحيحة. يف الواقع نحن على علم 

باأن حزمة واحدة فقط مل ت�شل .
يف  ا�شتخدم  اجلي�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اجلوي  االإ���ش��ق��اط  عمليات  ال�شابق 
ب��ن��ج��اح، م��و���ش��ح��ا ف��ع��ل��ن��ا ذل���ك على 
مدينة  يف  ذل��ك  فعلنا  �شنجار.  جبل 
اأمريل الأغرا�س اإن�شانية. فعلنا ذلك 
الرجال  ه���وؤالء  مل�شاعدة  ك��وب��اين  يف 

على موا�شلة القتال .
وق���ال م�����ش��وؤول��ون يف ال��ب��ن��ت��اغ��ون اإن 
عمليات االإ�شقاط االأمريكية اأر�شلت 
28 حزمة من االإمدادات الع�شكرية 
قرب  ال�شوريني  االأك���راد  للمقاتلني 
ع��ني ال��ع��رب )ك���وب���اين( وذك�����روا اأن 
واحدة منها �شقطت يف اأيدي تنظيم 
يف  ال����دف����اع  وزارة  وق���ال���ت  داع���������س، 
احلزمة  ا�شتهدفت  اإنها  الح��ق  وق��ت 

املفقودة بغارة جوية ودمرتها.
كريبي  ق��ال  الفيديو،  على  وتعليقا 
نحن نلقي نظرة على ذلك ، وقال اإن 

•• وا�صنطن-باري�ص-وكاالت:

البيت  اإدارة  يف  كبري  م�شوؤول  ق��ال 
تدر�س  وا����ش���ن���ط���ن  اإن  االأب���ي�������س 
طلبا ع��راق��ي��ا الإر����ش���ال م��زي��د من 
مل�شاعدة  الع�شكريني  امل�شت�شارين 
حملتها  يف  العراقية  االأم��ن  ق��وات 
بينما  وذل����ك  داع�����س  تنظيم  ���ش��د 
ت���ع���ت���زم وا����ش���ن���ط���ن ب���ي���ع ال����ع����راق 
ق��اذف��ات م�����ش��ادة ل��ل��دب��اب��ات بقيمة 
هذا  وج���اء  دوالر.   م��ل��ي��ون   600
عقدها  اج���ت���م���اع���ات  يف  ال���ط���ل���ب 
م�شت�شار  ن��ائ��ب  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن���ت���وين 
االأبي�س  ل��ل��ب��ي��ت  ال��ق��وم��ي  االأم�����ن 
اآخرون مع  اأمريكيون  وم�شوؤولون 
االأ�شبوع  كبار  عراقيني  م�شوؤولني 
واأجزاء  لبغداد  زيارة  اأثناء  املا�شي 
للواليات  ويوجد  بالعراق.  اأخ��رى 
م�شت�شار   1400 ن��ح��و  امل��ت��ح��دة 
ع�شكري واأفراد اأمن دبلوما�شي يف 
العراق. ومل يذكر امل�شوؤول الكبري 
مل��ج��م��وع��ة �شغرية  ال�����ذي حت����دث 
ن�شر  عدم  ب�شرط  ال�شحفيني  من 
ا�شمه عدد امل�شت�شارين االإ�شافيني 

الذين طلبهم العراق.
 وقال امل�شوؤول اإن العراق ال يطلب 
اأي حال  اأمريكية، ويف  ق��وات برية 
ف����اإن ال��رئ��ي�����س ب�����اراك اأوب���ام���ا لن 
هناك،  اإىل  ال���ق���وات  ت��ل��ك  ي��ر���ش��ل 
يتم  ع�شكريني  م�شت�شارين  واأي 

ذخرية االأ�شلحة ال�شغرية واالأ�شلحة 
اأنواع  م��ن  الفيديو  ���ش��ورت يف  ال��ت��ي 
االإمدادات التي اأ�شقطت. واأ�شاف ال 
اأنها واح��دة من حزم  ميكن ا�شتبعاد 

االإمدادات.
وك��ان تنظيم داع�����س ق��د ب��ث �شريط 
ف��ي��دي��و ع��ر���س ف��ي��ه اأ���ش��ل��ح��ة ب���دا اأن 
األ��ق��ت��ه��ا باخلطاأ  اأم��ريك��ي��ة  ط��ائ��رات 
على مناطق ي�شيطر عليها التنظيم 
)كوباين(  ال���ع���رب  ع���ني  م��دي��ن��ة  يف 
ال�شريط  ويف  ������ش�����وري�����ا.  �����ش����م����ال 
التنظيم  م����ن  م���ق���ات���ل  ا���ش��ت��ع��ر���س 
االأمريكية  الطائرات  األقتها  اأ�شلحة 
فجر االثنني للمقاتلني االأكراد قرب 
مدينة العرب، وهي عبارة عن ذخائر 
وم����واد غذائية  ع�����ش��ك��ري��ة  وم���ع���دات 

وقنابل و�شفها باأنها غنائم .
الفيديو  يف  م����ق����ات����ل����ون  وي����ظ����ه����ر 
يدوية  ق��ن��اب��ل  ���ش��ن��ادي��ق  يفح�شون 
رجل  ومي�شك  �شاروخية،  وق��ذائ��ف 
احلمد  وي��ق��ول  ي��دوي��ة  بقنبلة  ملثم 

هلل غنائم .

اب�����ادة ب��ح��ق االق��ل��ي��ة االي���زي���دي���ة يف 
موؤمتر  خال  وذل��ك  العراق،  �شمال 
�شحايف عقده يف مقر االمم املتحدة 
العراق  من  عودته  اث��ر  نيويورك  يف 
خاله  التقى  ا�شبوعا  ام�شى  حيث 
م�شوؤولني والجئني يف اأربيل وبغداد 

ودهوك.
امل�����ش��وؤول االمم��ي ان الفظائع  واأك���د 
ال����ت����ي ارت���ك���ب���ه���ا ت���ن���ظ���ي���م ال����دول����ة 
اال�شامية على مدار اال�شهر االربعة 
االخرية ميكن اعتبارها جرائم حرب 
وجرائم �شد االن�شانية ويف ما خ�س 
�شيمونوفيت�س  ق����ال  االي���زي���دي���ني، 
التنظيم  ارتكبها  التي  اجل��رائ��م  ان 
ب  و�شفها  ميكن  بحقهم  امل��ت��ط��رف 
ادلة  اب��ادة نظرا اىل وج��ود  حماولة 
اذا ما  انه كان يريد ت�شفيتهم  على 

رف�شوا اعتناق اال�شام.
االي��زي��دي��ني من  االف  وف��ر ع�شرات 
خ�شية  ال���ع���راق  ���ش��م��ال  يف  دي���اره���م 
الديني  معتنقهم  ب�شبب  مقتلهم 
احتاجوا  ال��ذي��ن  داع�����س  اي���دي  على 

املتحدثة  ح���اول���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم����ن 
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ش��م 
على  بال�شك  تلقي  اأن  ه���ارف  م���اري 
الفيديو، قائلة اإن هناك الكثري من 
الدعاية  �شيما  ال  الكاذبة  املعلومات 
على االإن��رتن��ت، ورمب��ا يقع ذل��ك يف 

هذه اخلانة .
اأما املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان 
�شوريا، فقال  يتابع احلرب يف  الذي 
اإن حزمتني من االإمدادات �شقطتا يف 
مناطق ي�شيطر عليها تنظيم داع�س، 
وزارة  اإن  ق��ال  ال��ذي  لكريبي  خافا 

الدفاع على علم بواحدة فقط.
م�شاعد  اأع���ل���ن  اأخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
االمني العام لامم املتحدة ل�شوؤون 
حقوق االإن�شان ايفان �شيمونوفيت�س 
العراق  زي�����ارة اىل  م���ن  ع���ودت���ه  اث���ر 
البلد  ه��ذا  يف  االيزيدية  االقلية  ان 
ايدي  ع��ل��ى  اب����ادة  مل��ح��اول��ة  تعر�شت 

تنظيم داع�س.
وقال �شيمونوفيت�س ان االدلة تظهر 
الرتكاب  حم���اول���ة  وج�����ود  ب���و����ش���وح 

مقت�شرا  عملهم  �شيكون  اإر�شالهم 
وامل�شاعدة  امل�����ش��ورة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

للعراقيني.
اأن احلملة �شد  امل�����ش��وؤول  واأ���ش��اف 
على  �شت�شتغرق  ال��ع��راق  يف  داع�����س 
اإىل  و�شتمتد  �شهور  ع��دة  االأرج����ح 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اجل����دي����د،  ال���ع���ام 
ا����ش���ت���ع���ادة م��ن��اط��ق رئ��ي�����ش��ي��ة مثل 
مدينة املو�شل اأو حمافظة االأنبار 

�شي�شتغرق وقتا طويا.
وق������ال امل���������ش����وؤول االأم�����ريك�����ي اإن����ه 
�شوب  داع�����س  ب��ت��ق��دم  يتعلق  فيما 
بغداد نف�شها فقد مت �شد مقاتلي 
يف  ف�شلهم  مرجحا  الدولة  تنظيم 
ال�شيطرة على العا�شمة العراقية. 
الواليات  تعتزم  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
املتحدة بيع العراق قاذفات م�شادة 
مليون   600 ب��ق��ي��م��ة  ل��ل��دب��اب��ات 
دوالر، بهدف تعزيز قدرات اجلي�س 
يف ق��ت��ال��ه ���ش��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف 

�شمال الباد وغربها.
ال�شفقة  اإن  م�������ش���وؤول���ون  وق������ال 
م�شادة  ق��ذي��ف��ة  األ����ف   46 ت�شمل 
لدبابات  ملم   120 عيار  ل��ل��دروع 
مل�شاعدة  اإ�شافة  االأمريكية  اأبرامز 
ت�شريع  وي���اأت���ي  وف��ن��ي��ة  لوج�شتية 
تزويد  م��ع  االأ�شلحة  بيع  �شفقات 
ب�شواريخ  ال����ع����راق����ي����ة  ال�����ق�����وات 
للمروحيات  و���ش��واري��خ  هيلفاير 

وبنادق وذخرية.

لتنظيم داع�س يف العراق يف منطقة 
اآلية  دمرخالها  )�شمال(  املو�شل 
هامفي  ط��راز  م��ن  ع�شكرية  جيب 
على  ال��دف��اع  وزارة  اعلنت  م��ا  على 

موقعها االلكرتوين.
واعلنت الوزارة يف بيان ان طائرات 
ك���ان���ت تدعم  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  راف�������ال 
العراقي  ل��ل��ج��ي�����س  ب���ري���ة  ع��م��ل��ي��ة 

امل��ت��ح��دث با�شم  وق��ال��ت م�����ش��اع��دة 
اخل���ارج���ي���ة م������اري ه������ارف اأث���ن���اء 
الثاثاء  ال�شحفيني  م��ع  لقائها 
اإن هذا جزء من م�شروعنا الإر�شال 
معدات دفاعية للحكومة العراقية 

يف معركتها �شد تنظيم داع�س .
الفرن�شي  الطريان  نفذ  ذلك،  اىل 
ام�س غارة جوية رابعة على مواقع 

على  خ�شو�شا  و�شيطروا  مناطقهم 
الرئي�شي  امل��وط��ن  ���ش��ن��ج��ار،  م��دي��ن��ة 
لهذه االقلية يف �شمال غرب العراق.

االيزيديني  دي���ان���ة  ج�����ذور  وت���ع���ود 
تعر�شوا  وق��د  �شنة،  االف  اربعة  اىل 
لهجمات متكررة من قبل املت�شددين 
ديانتهم  طبيعة  ب�شبب  ال�����ش��اب��ق  يف 
يعترها  والتي  نوعها  من  الفريدة 
املت�شددون عبادة لل�شيطان ويحللون 
بالتايل دماء كل من يرف�س التخلي 

عنها.
ال��ع��ام لامم  وق���ال م�شاعد االم���ني 
انه  االن�شان  حقوق  ل�شوؤون  املتحدة 
ت�شنى له خال زيارته اىل العراق ان 
له  رووا  ايزيديا   30 ح��واىل  يلتقي 
على  قا�شوها  التي  املريرة  التجارب 
اعدام  ايدي اجلهاديني مبا يف ذلك 
االيزيديني  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  ه�����وؤالء 
ال���ذي���ن ج��م��ع��وا يف م���در����ش���ة ومتت 
اعتناق  رف�����ش��وا  ب��ع��دم��ا  ت�شفيتهم 

اال�شام.
وم���ط���ل���ع ت�����ش��ري��ن االول-اك����ت����وب����ر 
الن�شاء  انه منح  داع�س  تنظيم  اأعلن 
واالطفال االيزيديني الذين اأ�شرهم 
يف �شمال العراق اىل مقاتليه كغنائم 
العبودية.  باحيائه  مفتخرا  ح��رب، 
يف  االوىل  ل��ل��م��رة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  واق�����ر 
الدعائية  جملته  م��ن  االول  ال��ع��دد 
االيزيديني  وبيعه  باحتجازه   ، داب��ق 
املت�شددين  ه���ج���وم  واث������ر  ك���رق���ي���ق 
االيزيديني  االف  ع�����ش��رات  ح��و���ش��ر 
�شهر  يف  اي���ام  ل��ع��دة  �شنجار  جبل  يف 
اخرون  تعر�س  فيما  اب-اغ�شط�س، 
اخرين  م�����ش��ري  وظ����ل  م���ذاب���ح  اىل 
منظمة  ون���ددت  االن  حتى  جمهوال 
باالعتداءات  ووت�س  رايت�س  هيومن 
الن�شاء  لها  تتعر�س  التي  اجلن�شية 
االيزيديات اللواتي يقوم املت�شددون 
املنظمة  وقالت  وبيعهن.  ب�شرائهن 
احلقوقية ان اخلطف الذي يتعر�س 
اىل  ا�شافة  االيزيديون  املدنيون  له 
اال�شتغال املنهجي لهوؤالء ميكن ان 

ي�شكا جرائم �شد االن�شانية .

�شاعات  نفذت طوال حواىل ثاث 
مع  باالت�شال  ا�شتطاعية  مهمة 
احلليفة  اجل��وي��ة  العمليات  مركز 

يف العديد )قطر(.
وا���ش��اف��ت يف اث��ن��اء ال��رح��ل��ة ظهر 
تدمريه  مت  م���ت���وق���ع  غ����ري  ه�����دف 
امل�شرية   12 او  ب���ي  ج���ي  ب��ق��ن��ب��ل��ة 
منت�شف  يف  ال��ب��دء  وم��ن��ذ  بالليزر 

االأمم املتحدة: اإيزيديو العراق تعر�صوا ملحاولة اإبادة

البنتاغون يحقق يف اأ�شلحة �شّلت طريقها اإىل داع�ص

غارة فرن�صية على مواقع داع�س يف املو�صل 

وا�شنطن تدر�ص اإر�شال م�شت�شارين ع�شكريني للعراق

اأكراد �شوريا يتو�شلون لتفاق حول اإدارة مناطقهم
•• اأربيل-وكاالت:

الكردي  الدميقراطي  االحت��اد  ح��زب  مع  اتفاق  اإىل  ام�س  �شورية،  كردية  اأح��زاب  تو�شلت 
�شمال  ده��وك  مدينة  يف  وانتهت  ال��ع��راق  بكرد�شتان  ده��وك  يف  حم��ادث��ات  بعد   )PYD(
العراق، اجتماعات قادة االأحزاب الكردية، التي دعا اإليها رئي�س االإقليم م�شعود بارزاين ، 

حيث من املتوقع اأن ي�شدر ممثلو االأحزاب بياناً م�شرتكاً عقب اللقاء مع بارزاين.
واأو�شح رئي�س احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين ال�شوري �شعود املا ، املعروف بقربه من 
بارزاين، اأنهم اتفقوا مع حزب االحتاد الدميقراطي على 3 نقاط متعلقة باالأمور ال�شيا�شية 
ع�شو  قال  جانبه،  من  �شوريا.  يف  الكردية  الغالبية  ذات  للمناطق  واالإرداي���ة،  والع�شكرية 
املجل�س الوطني الكردي ال�شوري نوري برميو ، يف حال العمل باالتفاق، �شتاأخذ الكانتونات 
�شوريا، �شفة حمافظات،  �شمال  �شابقاً،  الدميقراطي،  االحت��اد  اأعلنها حزب  التي  الثاثة 

م�شرياً اإىل اأنه �شيكون يف املنطقة اإرادة �شيا�شية، واإدارة، وقوى ع�شكرية م�شرتكة.

•• بنغازي-وكاالت:

ي��ج��ل�����س ق��ائ��د ال���ق���وات اخل��ا���ش��ة ب��اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي وني�س 
ب��وخ��م��ادة ف���وق م�شهد م��دم��ر يف واح���د م��ن اآخ���ر م��ب��ان ما 
زالت �شليمة بعد عدة اأ�شهر من القتال قرب مطار بنغازي 
مت�شددة  م�شلحة  جماعات  هجوم  وقف  من  قواته  ومتكنت 
حتاول ال�شيطرة على املطار يف بنينا على م�شافة نحو 25 
كيلومرتا اىل اجلنوب من املدينة التي تقع يف �شرق الباد 
على  تهيمن  وا�شعة  فو�شى  واح��دة يف  معركة  كانت جم��رد 
املنتج للنفط بعد ثاث �شنوات من االطاحة مبعمر  البلد 
بنينا وهو يجل�س يف مكتب  بوخمادة حررنا  وقال  القذايف. 
وهاتف  فاك�س  لكنه جمهز مباكينة  ال�شابق مزرعة  كان يف 
وكانت  ال�شناعية.  االق��م��ار  ي�شتخدم  ال���ذي  ث��ري��ا  ن��وع  م��ن 
ا�شتباكات بنغازي التي ا�شتخدمت فيها الطائرات احلربية 
والدبابات واملدفعية من اال�شواأ منذ عام 2011 . وعزز هذا 
العنف خماوف الغربيني باأن ليبيا قد تنزلق اىل حرب اأهلية 
بينما ت�شتخدم جماعات مناف�شة �شابقة �شاعدت يف االطاحة 
بالقذايف ا�شلحتها الثقيلة القتطاع مناطق نفوذ. وا�شتولت 
على  الغربية  لها عاقة مبدينة م�شراتة  م�شلحة  جماعة 

•• اأوتاوا-اأ ف ب:

رف���ع���ت ك���ن���دا م�����ش��ت��وى ال��ت��ح��ذي��ر م���ن خم���اط���ر وق���وع 
اع���ت���داءات اره��اب��ي��ة يف ال��ب��اد درج���ة واح���دة م��ن متدن 
الفدرالية  العام  االم��ن  وزارة  اعلنت  كما   ، اىل متو�شط 
وذل����ك غ����داة ه��ج��وم اره���اب���ي ن��ف��ذه ���ش��اب اع��ت��ن��ق افكار 
ثانيا  وا�شاب  جنديا  ده�شا  فيه  وقتل  املت�شدد  اال�شام 
با�شم  املتحدث  رو  وق��ال جان-كري�شتوف دي ال  بجروح 
التحذير من  �شّلم  ان  �شتيفن باين  العام  وزي��ر االم��ن 
املخاطر االرهابية لي�س معروفا من العامة النه مبثابة 
اداة داخلية تتيح لاجهزة االمنية اباغ طواقم التدخل 
يف احلاالت الطارئة مب�شتوى التهديد يف كندا . وا�شاف 
ان قرار رفع هذا امل�شتوى مرتبط بارتفاع امل�شتوى العام 
لات�شاالت بني التنظيمات املت�شددة مثل تنظيم داع�س 
واو�شح  القاعدة  وتنظيم  ال�شومالية  ال�شباب  وحركة 

مرة اأخرى.. الأنبار �شاحة 
رئي�شية للمعركة �شد داع�ص

•• بغداد-وكاالت:

تابع العامل يف االأ�شابيع املا�شية املعركة الدائرة الإنقاذ مدينة كوباين ال�شورية 
احلدودية من تنظيم داع�س لكن االإرهابيني يعملون على ابتاع هدف اأكر 
العراق  غ��رب  يف  االأن��ب��ار  حمافظة  وه��و  اال�شرتاتيجية  الناحية  م��ن  اأهمية 
التي  ال�شا�شعة  ال�شحراوية  املنطقة  ..ه��ذه  بغداد  اإىل  منها  امل��وؤدي  والطريق 
هبت ع�شائرها ال�شنية عامي 2006 و2007 لطرد تنظيم القاعدة بالتعاون 
اإىل  وحتولت   2014 خال  عليها  ال�شيطرة  داع�س  اأحكمت  االأمريكيني  مع 
من  االأمريكية  وال��ق��وات  العراقية  احلكومة  تتمكن  اأن  قبل  حربي  مع�شكر 
التحرك. االآن اأكر قاعدة جوية يف االأنبار وهي عني االأ�شد و�شد حديثة وهو 
من�شاأة لها اأهمية كبرية يف البنية التحتية والبلدات املحيطة يطوقها داع�س 
اإىل الغرب من احلدود ال�شورية واإىل ال�شرق من االأجزاء التي ي�شيطر عليها 
املت�شددون من الرمادي. وقال دبلوما�شي اأجنبي يعمل يف بغداد اإّن داع�س ملك 
من اأ�شباب القوة خال العام املا�شي ما جعلها مثل اأخطبوط الت�شق بوجهك 
احلدود  من  بالكامل  مفتوح  طريق  على  ي�شيطر  اأن  داع�س  و�شع  يف  واأ�شبح 
ال�شورية اإىل بغداد. ويخ�شى مقاتلو الع�شائر ال�شنية من قلة عددهم مقارنة 
مبقاتلي داع�س ويقولون اإن اجلي�س االأمريكي واحلكومة العراقية ال ير�شان 
ال�شربات  واإن  كافية  االأ�شلحة غري  اإن  املقاتلون  ويقول  الكايف.  الدعم  اإليهم 
اإنهم  بالن�شبة لهم بل  املتحدة ال يعتمد عليها  الواليات  التي تقودها  اجلوية 
يعتمدون  ال��ذي  ال�شيا�شي  اأو  املائم  القائد  اإىل  ي�شلوا  اأن  م��رة  ذات  ح��اول��وا 
عليه وينقلون اإليه طلب امل�شاعدة. وقال ع�شو جمل�س حمافظة االأنبار فالح 
العي�شاوي لوال مقاتلو الع�شائر ل�شقطت االأنبار . واأ�شاف اأن 80 يف املئة من 
املحافظة يخ�شع ل�شيطرة داع�س ويخ�شع الباقي ل�شيطرة بع�س قوات االأمن 
الفرقة  وهي  االأنبار  يف  الرئي�شية  العراقي  اجلي�س  فرق  الع�شائر.  ومقاتلي 
ال�شابعة والفرقة الثامنة والفرقة التا�شعة والفرقة العا�شرة والفرقة الثانية 
 6000 اإن  ودبلوما�شية  طبية  م�شادر  وت��ق��ول  ���ش��يء.  ب�شكل  متزقت  ع�شرة 
م��ن اخل��دم��ة �شعف  ه��رب  بينما  ي��ون��ي��و-ح��زي��ران  ع��راق��ي قتلوا حتى  جندي 
العدد ومما يربك ال�شورة وجود اجلنود الوهميني وهم الرجال الذين  هذا 
توجد اأ�شماوؤهم يف قوائم االأجور لكنهم لي�شوا يف اخلدمة وال يقاتلون وتذهب 
ال�شريع  لانهيار  مواكبة  الظاهرة  ه��ذه  وكانت  ال��ق��ادة.  جيوب  اإىل  اأج��وره��م 

ال�شادم للجي�س العراقي يف املو�شل ثاين اأكر مدينة عراقية يف ال�شيف.

مناف�شة.  م�شلحة  جماعات  ط��رد  بعد  طرابل�س  العا�شمة 
يتح�شن  بينما  ب��دي��ل��ة  ح��ك��وم��ة  احل���ني  ذل���ك  م��ن��ذ  و�شكلت 
دول��ي��ا يف مدينة  بها  امل��ع��رتف  واحلكومة  املنتخب  ال��رمل��ان 
على  ال�شيطرة  اج��ل  م��ن  املعركة  وت���دور  ال�شرقية.  ط��رق 
بنغازي ثاين اأكر املدن الليبية واملنطقة املحيطة بالتوازي 
م��ع ال�����ش��راع يف ط��راب��ل�����س. وال�����ش��راع ال��ف��و���ش��وي م��ن اأجل 
ال�شيطرة على املدينة بعد طرد القوات اخلا�شة دفع القوات 
النظامية اىل خو�س قتال �شد  احلكومية والوحدات غري 
وان�شم  اأ�شهر.  ع��دة  م��دار  على  مت�شددة  األوية  من  حتالف 
من  تعاين  اخ��رى  ليبية  موؤ�ش�شات  مثل  النظامي  اجلي�س 
ال�شعف اىل درجة ال ميكنها عندها ال�شيطرة على ف�شائل 
م�شلحة مناف�شة يف بنغازي اىل قوات اللواء ال�شابق خليفة 
حفرت ال�شابط ال�شابق بجي�س القذايف الذي بداأ حملته �شد 
املت�شددين يف مايو ايار لكن االنت�شار النادر للقوات املوالية 
ثمن  مقابل  ج��اء  االرب��ع��اء  ي��وم  �شن  ه��ج��وم  بعد  للحكومة 
باهظ. فقد بدت بنينا بلدة اأ�شباح و�شاهد مرا�شل لرويرتز 
املباين  ك��ل  ال�شاحية  ل��ه��ذه  اجلي�س  نظمها  ج��ول��ة  يف  ك��ان 
ال�شكنية تقريبا واملدار�س وامل�شت�شفى بل وامل�شجد وقد حلق 

بها جميعا �شرر �شديد اأو دمرت.

املتحدث ان رفع هذا امل�شتوى درجة واحدة يعني ان كندا 
او يف  ف��رد او جمموعة، يف كندا  ل��دى  ان��ه توجد  تعتر 
اخلارج، النية والقدرة على ارتكاب عمل ارهابي . واكد 
هناك  ان  يعني  ال  التحذير  م�شتوى  رف��ع  ان  املتحدث 
تهديدا حمددا . وياأتي هذا القرار غداة قيام �شاب كندي 
افكار  اعتنق  ان��ه  يف  وي�شتبه  عاما   25 العمر  من  يبلغ 
مقتل  عن  ا�شفر  مما  عمدا،  جنديني  بده�س  التطرف، 
كما  ارهابي،  بجروح، يف هجوم  االآخ��ر  وا�شابة  احدهما 
اكدت احلكومة الكندية . واملهاجم الذي اردته ال�شرطة 
اثناء حماولتها اعتقاله �شبق وان اعتقل يف متوز-يوليو 
ت��رك��ي��ا وق���د �شحب  ال�����ش��ف��ر اىل  ك���ان ع��ل��ى و���ش��ك  بينما 
قائمة  ك��ان مدرجا على  ا�شمه  ان  �شفره كما  منه ج��واز 
ت�شم ا�شماء 90 كنديا موجودين داخل الباد وت�شتبه 
اال�شتخبارات الكندية يف انهم يريدون وتنفيذ اعتداءات 

ارهابية على االرا�شي الكندية، بح�شب احلكومة.

كان  �شمال  بعملية  ايلول-�شبتمر 
�شاح اجلو الفرن�شي نفذ قبل االم 
ثاث �شربات يف العراق، ا�شتهدفت 
م�شتودعا  ايلول-�شبتمر   19 يف 
ايلول-  25 يف  ودم��رت  لوج�شتيا، 

حتوي  م�شتودعات  ارب���ع  �شبتمر 
م��ع��دات ع�����ش��ك��ري��ة وا���ش��ت��ه��دف��ت يف 
19 ت�شرين االول-اكتوبر �شاحنتي 

بيك-اب لتنظيم داع�س.
وت���ن���ف���ذ ال��ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ع ط���ائ���رات 
راف���ال وط��ائ��رة مت��وي��ن �شي135 
اتانتيك  بحرية  دوري��ات  وطائرة 
امل�شادة  ال���ف���رق���اط���ة  وت��ك��م��ل   .2
و�شلت  التي  ب��ارت  للطائرات جان 
اجلهاز  ه����ذا  اخل��ل��ي��ج  اىل  ل��ت��وه��ا 
اجلوية  امل���راق���ب���ة  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة 

جلميع االمكانات املوجودة.
ان  ال����دف����اع  وزارة  م���وق���ع  واع���ل���ن 
الفرقاطة �شتن�شم يف غ�شون ايام 
اىل اال�شطول اخلام�س االمريكي 
التكتيكية  القيادة  حتت  و�شتو�شع 
العمل  ق��وة  ال��ذي يدير  لامريال 
حلاملة  التابعة  �شفن(  )جمموعة 
ا���س ا�س  ي��و  ال��ط��ائ��رات االمريكية 

كارل فين�شون.
اثناء حمطة  ب��ارت يف  ونقلت جان 
امريكيني  ب����ح����ارة  ج���ي���ب���وت���ي  يف 
ات�شاالت  انظمة  تركيب  مكلفني 
مراكز  مع  مبا�شرة  التحاور  جتيز 

القيادة.

عبد الغني يزور بكني يف اأول حمطة خارجية
••  بكني-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية ال�شينية ام�س اإن الرئي�س االأفغاين اجلديد اأ�شرف عبد 
مهامه  ت�شلمه  بعد  له  خارجية  رحلة  اأول  يف  ال�شهر  ه��ذا  بكني  �شيزور  الغني 

د�شتوريا يف �شبتمر اأيلول اإثر اأزمة اإنتخابية ا�شتمرت طويا.
وكانت ال�شني تاأمل يف ا�شت�شافة موؤمتر دويل لبحث �شبل اإر�شاء اال�شتقرار يف 
اأخرت  اأن  بعد  االق��رتاح  لتاأجيل  املا�شي لكنها ا�شطرت  ال�شيف  اأفغان�شتان يف 
املواجهة ال�شيا�شية بني الرئي�س احلايل وعبداهلل مناف�شه يف االنتخابات الذي 

يتوىل حاليا من�شب الرئي�س التنفيذي تن�شيب رئي�س جديد للباد. وت�شتعد 
اجتيازه  ي�شتحيل  باأفغان�شتان ممر جبلي �شيق  يربطها  والتي  بهدوء  ال�شني 
ان�شحاب اجلزء االأكر  امل�شوؤوليات جتاه جارتها بعد  املزيد من  تقريبا لت�شلم 
من القوات االأمريكية من اأفغان�شتان. وتقول ال�شني اإنها ال ت�شعى مللء الفراغ 
الع�شكري الذي �شيخلفه ان�شحاب القوات الغربية من اأفغان�شتان لكنها تعهدت 
اإعادة اعمار الباد. واأ�شارت هوا ت�شون  بلعب دور جتاري �شخم للم�شاعدة يف 
ينغ املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية يف االفادة ال�شحفية اليومية اإىل 

اأن عبد الغني �شيزور ال�شني بني 28 و31 اأكتوبر ت�شرين االأول احلايل.
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تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:مركز االمارات للحاقة الرجالية
emirates center :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:207513       بتاريخ:2014/3/9 م
با�ش��م:مركز االمارات للحاقة الرجالية

 abdulrazzqgt@gmail.com ، 0504166612 :وعنوانه:املنطقة الغربية �س.ب: 58844 هاتف
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 �شالون حاقة .

باللون  ح��دوده  االحمر  باللون  مميز  ب�شكل  االط���راف  من  منحني  مربع  عبارة  العامة:العامة  و�شف   
اال�شود ومن الداخل حدوده باللون االبي�س وداخل ال�شكل �شكل منحني باللون االبي�س ويدنوه �شكل ر�شم 
�شنب باللون االبي�س ويدنوها �شكل مق�س وعلى اجلانب االي�شر emirates باللون اال�شود ب�شكل مميز 

ويقابلها center باللون اال�شود. 
اال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة Emirates مبعزل عن العامة وباالو�شاع 

االخرى العتبارها ا�شم موقع جغرايف. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شاحر العيون 

لل�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1213539 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شاحر العيون لل�شيانة العامة
ENCHANTING EYES GEN MAINTAINANCE ESY

اىل/موؤ�ش�شة �شاحر العيون للمقاوالت وال�شيانة العامة
SAHER AL AYOON GEN CONTRACTING & MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعان واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الراقي للنظافة 

رخ�شة رقم:CN 1825812 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة الراقي للنظافة

AL RAQI CLEANING EST
اىل/نيويورك لار�شفة امل�شيئة

NEWYORK SIDEWALKS ILLUMINATED
تعديل ن�شاط/ا�شافة الرتكيبات العامة ال�شاءة ال�شوارع واال�شارات املرورية )4321006(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:رو�شة ومدر�شة العني االمريكية
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: alain american school مدر�شة العني االمريكية

املودعة بالرقم:212384       بتاريخ:2014/5/29 م
با�ش��م:رو�شة ومدر�شة العني االمريكية

وعنوانه:العني منطقة املقام بناية علي حروت �شيف �شهيل املزروعي �س.ب: 20120 هاتف: 037675030 - 
0503307813 فاك�س: 0376711711 الريد االلكرتوين:  

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41-1-خدمات التدري�س 2- مدار�س احل�شانة 3- التدري�س
 و�شف العامة:العامة عبارة عن طفل ب�شرته بي�شاء و�شعرة بني اللون ويلب�س قمي�س باللون اال�شفر 
وبنطال باللون االزرق وحذاء باللون البني ويحمل قلم خمطط باللون االحمر واال�شود واال�شفر وخلفه 
 AlAin بكلمة  حم��اط��ة  االزرق  باللون  واملحيطات  اال�شفر  باللون  بها  ال��ق��ارات  حيث  االر���ش��ي��ة  ال��ك��ره 
American School مدر�شة العني االمريكية باللون اال�شفر وكتبت ب�شكل مقو�س من جهة اليمني 
للكرة االر�شية حيث بداأت )AlAin American( من راأ�س الطفل وانتهت مبنت�شف الكرة االر�شية 

وبداأت بعدها كلمة )مدر�شة العني االمريكية( من منت�شف الكرة االر�شية وتنتهي اىل قدم الطفل . 
اال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة العني - alain مبعزل عن العامة العتبارها 

منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
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انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االيداع / الطلب  97214  تاريخ االإيداع 2007/7/9 

 2009/6/23  رقم الت�شجيل 95512  تاريخ الت�شجيل 
 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع 

 VIVOTEK العامة التجارية 
 رقم االنتقال 1 

 ا�شم املالك املتنازل ال�شيد/ �شهرام  ذبيح  اله  زنديه 
 ا�شم املالك املتنازل له فيفوتيك انك. 

 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية املالك املتنازل له تايوان ، جمهورية ال�شني 

العنوان 6 اف. ، رقم 192 ، ليني – ت�شينج رود ، ت�شوجن � هو دي�شرتيكت ، نيو تايبيه �شيتي ، تايوان ، جمهورية ال�شني .
 تاريخ انتقال امللكية 2013/4/8 

املنتجات االأجهزة واالأدوات العلمية ، واملاحية ، وامل�شاحية، واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي ، واالأجهزة 
واأدوات  اأجهزة  ؛  والتعليم  واالإنقاذ  واملراقبة )االإ�شراف(   ، واالإ�شارة   ، والقيا�س  الوزن  واأدوات  واأجهزة   ، الب�شرية  واالأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�شجيل ، اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو 
ال�شور ؛ حامات بيانات مغناطي�شية ، اأقرا�س ت�شجيل ؛ ماكينات بيع اآلية واآليات لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد ؛ اآالت 
ت�شجيل النقد ، اآالت حا�شبة ، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات ؛ اأجهزة اإخماد النريان ، كامريات الأجهزة تلفاز 
الدائرة املغلقة )كامريات مراقبة( ؛ كامريات بروتوكول االإنرتنت ، م�شجات الفيديو الرقمية ؛ عد�شات فيديو ؛ االأغطية 

الواقية لاأجهزة خلارج املنزل ؛ اأجهزة اإنذار �شد املتطفلني و/اأو احلريق وهواتف فيديو.
 الفئة 9 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 84 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/2/19 

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2017/7/9 

 *  ماحظات  
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العدد  11238 بتاريخ 2014/10/23     
  اعالن حكم بالن�صر

 يف  الدعوى  1201 ل�صنة 2014  ايجارات    
اىل  املحكوم عليه: 1- يوتوبيا للتجارة �س ذ م م    جمهول حمل االقامة

نعلمكم بان اللجنة الق�شائية االبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2014/5/18 
يف الدعوى املذكورة اعاه

ل�شالح /وكاالت الري�س لل�شحن
�شاحلة  للمدعية  وت�شليمها   امل��وؤج��رة  العني  باخاء  عليها  املدعى  ب��ال��زام   -1
للمدعية  ت��وؤدي  بان  املدعى عليها  بالزام   -2 �شواغلها.  لا�شتعمال خالية من 
مبلغ وقدره 233.041 درهم ما ميثل القيمة االيجارية من 2012/5/1 ولغاية 
2013/10/1 3- بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره  34.956 درهم كر�شم اتفاقي 
�شاحب  با�شم  �شدر  قد  احلكم  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا  ال��دع��وى.  وم�شروفات  وبر�شوم 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي وتلى علنا مبثابة احل�شوري 
فهو قابل لا�شتئناف خال 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعان واال 

�شار نهائيا قابا للتنفيذ. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11238 بتاريخ 2014/10/23

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جالك�شي الند للمقاوالت العامة

رخ�شة رقم:CN 1320122  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/في�شل ا�شماعيل �شامل مبارك احلمادي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ في�شل ا�شماعيل �شامل مبارك احلمادي من100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة حممد �شاهباز عبداحلميد )%49(

تعديل را�س املال من null اىل 150000
تعديل لوحة االعان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 40*60

تعديل �شكل قانوين: من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من  جالك�شي الند للمقاوالت العامة

GALAXY LAND GENERAL CONTRACTING
اىل : جالك�شي الند للمقاوالت العامة ذ م م 

GALAXY LAND GENERAL CONTRACTING LL C
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )م غ( 
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الفجر الريا�ضي

اأبدى الروماين ايوان مارين املدير الفني لنادي الظفرة ر�شاه عن اأداء 
العبي الظفرة خال مباراة العني والتي خ�شرها الفريق بهدف لثاثة 
بالرغم من عديد االأخطاء التي ظهرت يف الفريق خال املباراة على حد 
قوله راف�شاً االإف�شاح عن ن�شبة ر�شاه والتي و�شفها باجليدة جداً وجاء 
�شمن  واالأهلي  الظفرة  ملباراة  التقدميي  ال�شحفي  املوؤمتر  خال  ذلك 
اال�شبوع ال�شابع والذي عقده املدرب م�شاء الثاثاء 21 اكتوبر باأبوظبي 
اإي��وان يف بداية املوؤمتر  ورافقه خاله العب الفريق �شيف حممد وقال 
م��ذاق خا�س لديه كونه يجمعه مع  له  الغربية واالهلي  لقاء فار�س  اأن 

�شديقه مدرب االأهلي الروماين كوزمني.
للفوز  الفر�شة  لديه  تكون  اأن  ميكن  الفريق  اأن  الظفرة  م��درب  واأك���د 
اأنه يطمح  خا�شه بعد اأن اأدى ب�شكل رائع خال الفرتة املا�شية م�شيفاً 
اأن يكون الفريق اأكر فاعليه وحما�شاً داخل امللعب، كما متنى الروماين 

�شيعمل  الفريق  اأن  اىل  م�شرياً  تكتيكياً  عالية  م��ب��اراة  العبوه  يقدم  اأن 
وحده  دي���وب  ال�شنغايل  الفريق  مهاجم  على  ال��ت��ام  االع��ت��م��اد  ع��دم  على 
اأف�شليته يف احل��ل��ول مم��ا يتوجب على  بالرغم م��ن  اح���راز االه���داف  يف 
اي��وان اىل معرفته باعبي  واأ�شار  اأك��ر.  االآخ��رون م�شاعدته  الاعبون 
االهلي وم�شتواهم الفني العايل مما يحفز العبي الظفرة لتقدمي مباراة 
املعار  الظفرة مب�شاركة العبه  االأهلي طلب  النادي  جيده. وحول رف�س 
العراقي همام طارق قال الروماين اأن االتفاق هو االتفاق موؤكداً وجود 
البديل واحلل لغياب الاعب. واأكد الروماين انه التوجد م�شاكل يف ان 
اللعب  الاعبون على  يتاأقلم  ان  املهم  او خارج ملعبه ولكن  يلعب داخل 
امل�شرفة على  يف تواقيت خمتلفة كما مت و�شع اجل��دول من قبل اجلهة 
املناف�شة. من جانبه و�شف مدافع الفريق املتاألق خال الفرتة االأخرية 

�شيف حممد االأهلي بالفريق الكبري الذي ي�شم العبني متميزين.

واإ�شتدرك مدافع الظفرة حديثه باحلديث عن النتائج اجليدة ال�شابقة 
للظفرة  متاحه  اأف�شليه  مع  االأهلي  اأم��ام  الغربية  فار�س  حققها  والتي 
واأن الظفرة يجمع يف ت�شكيلته  باللعب داخل ملعبه خ�شو�شاً  املباراة  يف 
كعبدال�شام وعبدالرحيم جمعه وحممد  وال�شباب  العبني من اخلرة 
قا�شم وعبداهلل النقبي موؤكداً يف الوقت ذاته �شعوبة املباراة كون االأهلي 
بت�شحيح  الغربية مطالب  وف��ار���س  اجل��زي��رة  ف��وز كبري على  م��ن  خ��ارج 
االهلي  مبهاجم  الظفرة  مدافع  واأ�شاد  العني.  ام��ام  خ�شارته  بعد  امل�شار 
الذين واجههم  اأكر الاعبني  باأنه من  �شياو قائًا(  امل�شاب الرازيلي 
�شعوبة يف االإيقاف بالرغم من لعبه مع العبني اوربيني م�شرياً اىل اأن 
يف  الاعب  ع��ودة  متمنياً  له  البديل  ايجاد  ي�شتطيع  كوزمني  الروماين 
الفرته القادمة( كما اأ�شاد �شيف حممد باملباراة التي قدمها فريقا االأهلي 

واجلزيرة �شمن اال�شبوع ال�شاد�س خا�شه يف ال�شوط الثاين من اللقاء. 

مارين اإيوان: لقاء فار�ص الغربية بالأهلي له مذاق خا�ص لأنه يجمعني بكوزمني

ال�شاعة  مت��ام  يف  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ي�شلط 
احلادية ع�شر والن�شف من �شباح اليوم اخلمي�س 
تنظيم  ع��ل��ى  ال�����ش��وء   )2014 اأك��ت��وب��ر   23(
الطب الريا�شي العاملي والواقع العلمي له من 
خال حما�شرة وور�شتي عمل ينظمهم املجل�س 
يف ثاين اأيام موؤمتر دبي للتنظيم ال�شحي الذي 
انطلقت فعالياته �شباح اأم�س االأربعاء يف فندق 

كونراد الواقع يف �شارع ال�شيخ زايد.
الطب  اإدارة  مدير  بوك�شلي  ريجي�س  ويتحدث 
الريا�شي باالحتاد الفرن�شي لكرة القدم �شابقاً يف 
املحا�شرة االأوىل التي تنطلق ال�شاعة 11:30 
�شباحاً وحتمل عنوان التنظيم الطبي الريا�شي 
التجربة  فيها  وي�شتعر�س   ، وفرن�شا  اأوروب���ا  يف 
الفرن�شية يف جمال الطب الريا�شي، وكذلك يف 
بع�س الدول االأوروبية، كما ي�شرح فيها النظام 
املتبع يف جمال الطب الريا�شي بوزارة الريا�شة 
وقد  الفرن�شية،  االأومل��ب��ي��ة  واللجنة  الفرن�شية، 
�شاهم بوك�شلي يف تطوير مركز الطب الريا�شي 
بكارفونتان بفرن�شا، كما طور منظومة احلماية 
من تعاطي املن�شطات لدى الاعبني ال�شباب يف 
كرة القدم الفرن�شية، و�شارك يف تدريب وتاأهيل 
يرتاأ�س  كما  بفرن�شا،  الريا�شية  ال��ف��رق  اأط��ب��اء 
ينظمها  ال��ت��ي  االأوىل  ال��ع��م��ل  ور����ش���ة  ري��ج��ي�����س 
والربع  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  مت��ام  يف  املجل�س 
للتنظيم  العلمي  ال��واق��ع  ع��ن��وان  وحتمل  ظ��ه��راً 
 . ت��ط��وي��ره  و�شبل  فرن�شا  يف  ال��ري��ا���ش��ي  الطبي 

وينظم املجل�س ور�شة عمل ثانية تنطلق يف متام 
ال��ظ��ه��ر وحت��م��ل عنوان  ب��ع��د   12:50 ال�����ش��اع��ة 
ك�شور العظام والعاج الريا�شي ويتحدث فيها 
هيباري�س  مبركز  الطبي  اخلبري  رينولد  بينوا 
اإ�شابات  يف  طبيعي  ع��اج  واأخ�شائي  فرن�شا  يف 
الو�شائل  اأب��رز  وي�شتعر�س  واأمرا�شها،  العظام 
الطب  جم��ال  يف  احلديثة  العلمية  وال��ت��ط��ورات 
ب�شكل كبري على  م��وؤث��را  ب��ات  ال���ذي  ال��ري��ا���ش��ي 
خزائن  تتكبد  حيث  واملنتخبات،  االأن��دي��ة  نتائج 
االأن����دي����ة م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ك���ب���رية ج�����راء العاج 
الإ�شابات  الدقيق  الت�شخي�س  ع��دم  اأو  اخلاطئ 
يوؤدي  مم��ا  تفاقمها،  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  ال��اع��ب��ني 
حلرمان هذه الفرق من جهود هوؤالء الاعبني 

وتراجع النتائج يف امل�شابقات املحلية والدولية.
الريا�شي  التطوير  اإدارة  علي عمر مدير  وقال 
تاأتي م�شاركة املجل�س يف موؤمتر دبي  باملجل�س: 
وقيم  تر�شيخ مبادئ  اإط��ار  ال�شحي يف  للتنظيم 
املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  وتعزيز  امل�شرتك،  العمل 
يف  وامل�شاهمة  ال��دول��ة،  يف  واخل��ا���ش��ة  الر�شمية 
التنمية  يف  وال�شحة  الريا�شة  باأهمية  التوعية 
الور�س  اإقامة  على  املجل�س  ويحر�س  الوطنية، 
التخ�ش�شات  خمتلف  يف  التدريبية  وال����دورات 
املطلوبة  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  حتقيق  ي�شمن  مب��ا 
جلميع عنا�شر العملية االحرتافية يف االأندية، 
م�شاعي  م��ن  انطاقا  امل�شاركة  ه��ذه  ت��اأت��ي  كما 
ت���ط���وي���ر جميع  يف  ال���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  جم���ل�������س 

االأن����دي����ة يف خمتلف  وال��ع��ام��ل��ني يف  امل����درب����ني 
االرتقاء  على  والعمل  والتخ�ش�شات  امل��ج��االت 
مب�شتوياتهم من خال منحهم فر�شة االطاع 
وذلك  منها،  واال�شتفادة  الرائدة  التجارب  على 
اأن��دي��ة و  امل��ع��اجل��ني الطبيني يف  ل��دع��م ق����درات 
�شركات كرة القدم بدبي نظرا ملا ميثله اجلانب 
ال��ط��ب��ي وال��ع��ل��م��ي م��ن اأه��م��ي��ة يف احل��ف��اظ على 
���ش��ح��ة ال��اع��ب��ني امل��ح��رتف��ني ومم���ار����ش���ي كرة 
املرحلة  متطلبات  وت��خ��دم  ع����ام،  ب��وج��ه  ال��ق��دم 
القادمة وخا�شة يف جمال الوقاية من االإ�شابات 
تاأثري فني ومايل  ملا لذلك من  واتقاء حدوثها 
واأ�شاف:   . ال��ق��دم  ك��رة  و���ش��رك��ات  االأن��دي��ة  على 
وبرامج  تثقيفية  حما�شرات  ع��دة  املجل�س  اأق��ام 
توعوية من قبل لاعبي القطاعات ال�شنية كما 
الفريق  لاعبي  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  العديد  اأق���ام 
ماجر،  راب��ح  اجل��زائ��ري  النجم  مب�شاركة  االأول 
وال���اع���ب ال��ع��امل��ي ف��رين��ان��دو ���ش��ان��ز جن��م ريال 
والتون�شي  ال�شابق،  االإ�شباين  واملنتخب  مدريد 
زبري بيه الاعب الدويل التون�شي وقائد فريق 
�شلغادو جنم  �شابقا، ومي�شيل  االأملاين  فرايبورغ 
اأي�شاً،  ال�شابق  االإ�شباين  واملنتخب  مدريد  ريال 
فيما اأقام املجل�س عدة دورات تدريبية مب�شاركة 
الفرن�شي  العامليني، ومنهم:  املدربني  نخبة من 

جي رو واالأملاين اأندريا�س كوبكه . 
وتاأتي م�شاركة جمل�س دبي الريا�شي باملوؤمتر يف 
التعاون بينه وبني هيئة ال�شحة وتفعيًا  اإطار 

ملذكرة التفاهم التي وقعها املجل�س مع الهيئة يف 
اأبريل املا�شي والتي تهدف اإىل ت�شافر اجلهود 
وال�شراكة  التعاون  جم��ال  يف  بينهما  امل�شرتكة 
التي  الريا�شية  والفعاليات  االأح��داث  تنفيذ  يف 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا رع��اي��ة امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة يف اإطار 
تبادل  والتي ت�شمنت  العامة،  االأه��داف  حتقيق 
املعلومات واالإح�شائيات والدرا�شات التي ت�شاعد 
على تطوير العمل، بجانب تبادل اخلرات من 
امل�شتهدفة  اال�شرتاتيجية  الغايات  حتقيق  اأجل 
من املذكرة، وتوفري الدعم امل�شرتك، والرتويج 
الطرفني،  ينظمها كا  التي  ل��اأح��داث  ال��ازم 
والتعاون امل�شرتك يف اإقامة املوؤمترات والندوات 
الريا�شي  ال��ط��ب  جم���ال  يف  والعلمية  الطبية 
التدريبية  ال��دورات  وتنظيم  البدين،  والن�شاط 

الإع�����داد وت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر ال��ع��ام��ل��ني يف قطاع 
العاج الطبيعي والغذائي يف اأندية دبي.

ال�شحة  وهيئة  املجل�س  بني  دائم  تعاون  وهناك 
حيث  الطرفني،  بني  كثرية  م�شرتكة  وم�شالح 
والفعاليات  ال���رام���ج  دع���م  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��اه��م 
ال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا امل���ج���ل�������س م����ن خ������ال توفري 
االخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني وال���ف���رق ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي تقدم 
للم�شتهدفني من هذه  واالإر�شادات  الفحو�شات 
التي  ال��رام��ج  اأه���م  وم��ن  والفعاليات  ال��رام��ج 
ت�شارك فيها الهيئة مع املجل�س برنامج جمل�س 
لدى  ال�شلوكية  القيم  لتعزيز  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي 
الع��ب��ي االأن��دي��ة ال��ري��ا���ش��ي غ��ر���س ، كما قدمت 
الهيئة من قبل م�شحاً دقيقاً عن عدد ممار�شي 
املجل�س يف  �شاعد  دب��ي، مما  البدين يف  الن�شاط 

لزيادة  براجمه  تطوير  يف  بنتائجه  اال�شتعانة 
دب���ي، كما  ال��ب��دين يف  الن�شاط  اأع����داد مم��ار���ش��ي 
تقوم الهيئة بدور اإ�شرايف ورقابي على العيادات 
اأف�شل  ت��ق��دمي��ه��ا  ل�����ش��م��ان  ب���االأن���دي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
اأع���ل���ى معايري  اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
اجل����ودة يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي، وت�����ش��ارك اأي�����ش��اً يف 
ينظمه  ال��ذي  ال�شليمة  التغذية  اأ�شبوع  برنامج 
الدولية  دب���ي  ن���دوة  ويف  دوري،  ب�شكل  املجل�س 
املجاين  الفحو�شات  وت��ق��دم  ال��ب��دين،  للن�شاط 
 ، دب���ي  نب�س  ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�شاركني 
بهدف  امل��ج��ل�����س  ينظمها  اأخ����رى  ب��رام��ج  وع����دة 
دب��ي وخلق  اإم��ارة  الريا�شية يف  تطوير احلركة 
بيئة ريا�شية �شحية �شاملة ت�شتجيب ملتطلبات 

كل املنتمني للمجتمع.

جمل�ص دبي الريا�شي ي�شتعر�ص اليوم �شبل تنظيم الطب الريا�شي 

•• اأن�صيون – عمر مو�صى – معتز بكر: 
ت�شوير – جابر عابدين: 

اأهدي منتخب الرماية والبطل االوملبي حممد القايد، االمارات 
االلعاب  دورة  يف  االرب��ع��اء  اأم�����س  جديدتان  ذهبيتان  ميداليتان 
فر�شان  وا���ش��ل  حيث   ،)2014 )اأن�شيون  الباراملبية  اال�شيوية 
غلة  لرتتفع  تباعا  امليداليات  ح�شد  اال���ش��ي��اد(  )اب��ط��ال  االرادة 
االمارات ل�18 ميدالية حتى االن، وكانت البداية �شباحا عندما 
ح�شل منتخبنا الوطني للرماية على امليدالية الذهبية يف م�شابقة 
50 مرت متفوقا على املنتخب الكوري اجلنوبي الذى حل ثانيا 
والتاياندي الذى حل ثالثا وال�شيني الذى حل رابعا، ويف امل�شاء 
�شباق  الذهبية يف  بامليدالية  القايد  البطل االوملبي حممد  حلق 
200 مرت متفوقا على مناف�شيه الكويتي احمد املطريي الذى 
الوطني  ال�شام  ليعزف  ثالثا،  ح��ل  ال��ذى  وال��ي��اب��اين  ثانيا  ح��ل 
وذهبية  عاليا،  العلم  ويرفرف  ان�شيون  يف  ام�س  مرتني  للدولة 
االم�س هي الثانية للبطل الذهبي حممد القايد يف هذه اال�شياد 
100 مرت، ويف مناف�شات الفردي للرماية  اأنتزع ذهبية  بعد ان 
50 مرت ح�شل عبداهلل �شلطان العرياين على امليدالية الف�شية 
ف�شية  على  كان ح�شل  ان  بعد  اال�شياد  له يف هذه  الثانية  وهى 
10 مرت وقوف، وح�شل عبد اهلل �شيف العرياين على امليدالية 
الرونزية  امليدالية  على  املطرو�شي  الرونزية، وح�شلت مرمي 
ان ح�شلت على  بعد  لها  الثانية  امليدالية  القر�س وهى  يف رمي 
ميدالية  على  الر�شيدي  �شهام  ح�شلت  كما  الرمح،  رمي  ف�شية 
االن  حتى  احل�شيلة  لت�شبح  ال��رم��ح  رم��ي  م�شابقة  يف  برونزية 
)3 ذهبيات و8 ف�شيات و7 برونزيات(، وبعد ا�شافة ميداليات 
حملقا  املعاقني  لريا�شة  الوطني  منتخبنا  يكون  االربعاء  ام�س 
يحتل  حيث  امل�شاركة،  ال���دول  ترتيب  لقائمة  االأوىل  امل��راك��ز  يف 
املرتبة االأوىل خليجيا والثاين عربيا بعد العراق والتي ح�شدت 
24ميدالية، و�شعدت ال�شني اإىل �شدارة الرتتيب العام بعدما 
اأزاح��ت يف اليوم الرابع اأ�شحاب االأر���س كوريا اإىل املركز الثاين 
127ذهبية  على  توزعت  ملونة  ميدالية   233 اإىل  بو�شولها 
و71 ف�شية و37 برونزية لت�شهد الدورة بطولة على الرتتيب 
على  قب�شتها  حمكمة  ال�شرب  خ��ارج  تغرد  ال�شني  وتظل  ال��ع��ام 
ال�شدارة، ومتلك كوريا يف ر�شيدها من امليداليات 148 متثلت 
يف 53 ذهبية و37 ف�شية و58 برونزية، فيما تراجعت اليابان 
و38  ذهبية   28 ميدالية   108 بر�شيد  الثالثة  املرتبة  اإىل 

ف�شية و43 برونزية.

�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة يهنئ البعثة باالجنازات
هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

واطمئن  البعثة،  ال�شارقة  ام��ارة  االعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
مقدما  االرادة  ف��ر���ش��ان  واب��ط��ال��ن��ا  البعثة  اف���راد  على  �شموه 

التهنئة باالجنازات التى حتققت با�شم الدولة. 
االمارات  احت��اد  رئي�س  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  واأ�شاد 
ف��ر���ش��ان االرادة  ال��ت��ى حققها  امل��ع��اق��ني االجن�����ازات  ل��ري��ا���ش��ة 
واه�����دي االجن�������ازات ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة وام���ت���دح املجهود 
بح�شد  وا���ش��اد  ان�شيون  ا�شياد  يف  ابطالنا  بزله  ال��ذى  الكبري 
�شت�شهد  املقبلة  املرحلة  اىل  م�شريا  االن،  حتى  ميدالية   18
ال��ت��ح�����ش��ريات المل��ب��ي��اد ري����ودي ج��ان��ريو يف الرازيل  ب��داي��ة 
القايد عن �شعادته  البطل الذهبي حممد  ، واع��رب   2016
اهدي  واالع��زاز  الفخر  بكل  الثانية وقال  الذهبية  بامليدالية 
هذا االجناز لقيادتنا الر�شيدة و�شعب االم��ارات، وتابع هديف 
منذ  و�شاأعمل  ال��رازي��ل  يف  ال��ذه��ب  على  املناف�شة  ه��و  املقبل 
ثمن  . من جانبه  ل��ري��ودي جانريو2016  االع���داد  االن يف 
طارق �شلطان بن خادم نائب رئي�س اإحتاد االإم��ارات لريا�شة 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإت�شال  املعاقني 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة وحر�س 
�شموه على تهنئة الاعبني واأجهزتهم الفنية واالإداري��ة مما 
ي�شاعف من م�شوؤولية القائمني على ريا�شة املعاقني خال 

املرحلة املقبلة لل�شري على طريق النجاحات وعدم التفريط 
اأبرزها  املا�شية  املرحلة  التي حتققت خال  املكت�شبات  يف كل 
االإجنازات االأوملبية واالآ�شيوية. وقال: اإن تهنئة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي و�شام على �شدر 
كل معاق من اأجل بذل املزيد من اجلهد خال املرحلة املقبلة 
التي ت�شتحوذ على قدر كبري من االأهمية وتقدير امل�شوؤولية 
التتويج،  من�شات  اإىل  الو�شول  يف  االإرادة  فر�شان  جناح  بعد 
اأبلوا باَء ح�شنا و ك�شبوا حتدي االأ�شياد  اأبطالنا  اإن  واأ�شاف 
خريطة  يف  مرموقة  مكانة  اإىل  املعاقني  ريا�شة  و�شول  بعد 
ريا�شة  اإىل  ينت�شب  من  كل  اأن  اإىل  واأ�شار   . ال�شفراء  القارة 
الر�شيدة على تقدمي كل ما  بالدولة يعاهد قيادتنا  املعاقني 
عنده خال املرحلة املقبلة من اأجل رفع علم االإمارات عاليا 
خفاقا يف املحافل القارية و الدولية وال�شعي بكل جد لر�شم 
�شورة طيبة عن ريا�شة املعاقني يف اأعقاب النقلة النوعية التي 
اأن اإحتاد املعاقني لن ياألوا جهدا يف توفري  حدثت لها مبينا 
واإختتم  املجتمع.  يف  الفاعلة  ال�شريحة  لهذه  النجاح  عوامل 
حديثه بقوله  نتطلع ملوا�شلة م�شرية النجاح خال امل�شابقات 
املتبقية بعد اأن اأ�شعد فر�شان االإرادة قيادتنا الر�شيدة و ال�شارع 

الريا�شي عامة . 

مناف�صات اليوم

الباراملبية  اال�شيوية  االلعاب  دورة  مناف�شات  اليوم  تتوا�شل 
اال�شياد يف  ابطال  يلعب  الكورية اجلنوبية، حيث  ان�شيون  يف 
البطل حممد خمي�س خلف  القوة والتى ميثلنا فيها  رفعات 
 97 يف نهائي وزن 97 كلج، ابراهيم امل�شبعي يف نهائي وزن 
كلج، ان�شاف النعيمي يف نهائي وزن +86 كلج، هيفاء النقبي 
86 كلج، ويف مناف�شات الرماية يلعب كل من  يف نهائي وزن 
50 مرت،  ال��ده��م��اين عبيد يف دور جم��م��وع��ات ري��ف��ل ث��اث 
 50 ث��اث  ريفل  جمموعات  دور  يف  العرياين  �شيف  عبداهلل 
مرت، عبداهلل �شلطان يف دور جمموعات ريفل ثاث 50 مرت، 
عبداهلل االحبابي يف دور املجموعات ريفل 50 مرت، ويف العاب 
القوي يلعب كل من عبداهلل امل�شباحي يف نهائي رمي الرمح 
القر�س  رم��ي  نهائي  يف  الكعبي  حممد   ،  53F/54 الفئة 
الفئة  اجل��ل��ة  دف��ع  نهائي  احل��ي��اي يف  ع��ب��داهلل   ،  F36 الفئة 
 F46 الفئة  اجللة  دف��ع  نهائي  يف  املطرو�شي  ،م��رمي   F34
 T54 الفئة  م��رت   100 �شباق  نهائي  يف  الظاهري  را���ش��د   ،
 ،  T54 الفئة  مرت   1500 �شباق  نهائي  يف  ال�شحي  ،�شامل 
ال�شحي  وي�شارك فيها �شامل   x 4  400 نهائي �شباق تتابع 

ومروان الدهماين وفهد حممد علي. 

بطلنا االوملبي حممد خمي�س يبداأ امل�صوار
اليوم يف دورة  ي�شتهل بطلنا االوملبي حممد خمي�س م�شواره 
حيث  ان�شيون،  يف  االي���ام  ه��ذه  الباراملبية  اال�شيوية  االل��ع��اب 
ي�شعى �شاحب اأول ميدالية ذهبية لاإمارات يف دورة االألعاب 
ا�شياد  بذهبية  وال��ف��وز  جديد  اجن��از  لتحقيق  االوملبية  �شبه 
وحجز  كلج   97 وزن  نهائي  م�شابقة  يف  للمعاقني  ان�شيون 
مقعده مبكرا للتواجد يف اوملبياد ريودي جانريو يف الرازيل 
فر�شان  ل���واء  يحمل  خمي�س  حم��م��د  بطلنا  ،وظ���ل   2016
االإرادة يف كافة املحافل الدولية، حمققا االجناز تلو االجناز ، 
رافعا علم الدولة عاليا خفاقا ، موؤكدا جدارته يف رفع االأثقال 
املرات  العديد من  التتويج يف  اإىل من�شات  اأعقاب و�شوله  يف 
االأوملبي  بطلنا  وميلك  تلني،  ال  بعزمية  الفوز  م�شهد  مكررا 
خمي�س �شجا حافا باالإجنازات خال م�شريته يف م�شابقات 
رفعات القوة حيث جنح يف اإهداء االإمارات اأول ميدالية ذهبية 
يف تاريخ م�شاركتها يف دورة االألعاب �شبه االأوملبية، وتتمثل اأهم 
اجنازاته يف احل�شول على ذهبية بطولة نيوزيلندا املفتوحة 
2001 و  اأوربا املفتوحة بريطانيا  1999 وذهبية بطولة 
االألعاب  دورة  وذهبية  العامل مباليزيا2002  بطولة  ذهبية 
مباليزيا  اآ�شيا  بطولة  وذهبية   2004 اأثينا  اأوملبية  ال�شبه 
2006 وف�شية دورة  2005 وف�شية بطولة العامل بكوريا 
هولندا  بطولة  وذهبية   2008 بكني  اأوملبية  ال�شبة  االألعاب 
 2011 املفتوحة  هولندا  بطولة  وذهبية   2009 املفتوحة 
وف�شية بطولة خورفكان املفتوحة 2011 وبرونزية بطولة 

. العامل بال�شارقة 2011 

العرياين جناحات متوا�صلة
الذى حقق ف�شيتني  العرياين  �شلطان  ميلك بطلنا عبداهلل 
يف ا�شياد املعاقني احلالية يف ان�شيون �شجا حافا باالإجنازات 
حيث ح�شل العرياين على ذهبية األعاب الف�شبيك مباليزيا-
2006 كواالملبور وذهبية و ف�شية يف االألعاب العاملية بتايبيه 
امل��ف��ت��وح��ة يف كوريا  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  2007 وذه��ب��ي��ة  ت���اي���وان 
اجلنوبية 2007 وذهبية بطولة اأ�شرتاليا الدولية 2007 
يف  ف�شية  و  وذهبية   2009 املفتوحة  ك��وري��ا  بطولة  ذهبية 
وذهبية  الهند   2010 بالهند  الباراملبية  العاملية  االأل��ع��اب 
كاأ�س العامل للرماية يف الواليات املتحدة االأمريكية 2011 
ف�شية  و   2011 ا�شرتاليا  يف  للرماية  العامل  كاأ�س  وذهبية 
بطولة ال�شارقة الدولية 2012وذهبية دورة االألعاب ال�شبه 

. اأوملبية بلندن 2012 

حاكم ال�صارقة يهنئ البعثة باالإجنازات 

منتخب الرماية والقايد يهديان الإمارات ذهبيتان جديدتان يف اآ�شياد املعاقني واملح�شلة بلغت 18 ميدالية
منتخبنا للمعاقني االأول خليجيًا والثاين عربيًا يف اآ�صياد اأن�صيون 
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الدويل  الريا�شي  دب��ي  ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
التا�شع الذي يعقد حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
االأوروبي  االحت���اد  رئي�س  م�شاركة  ع��ن  الريا�شي  دب��ي 
الفرن�شي مي�شيل  ال��ق��دم  ك��رة  وا���ش��ط��ورة  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
و28   27 ي��وم��ي  �شيعقد  ال���ذي  امل���وؤمت���ر  ب��ات��ي��ن��ي يف 

دي�شمر 2014 حتت �شعار نحو كرة قدم ذكية .
ويلقى باتيني كلمة مهمة يف اجلل�شة االوىل للموؤمتر 
لكرة  القدم  لكرة  االأوروب���ي  روؤي��ة االحت��اد  ي�شرح فيها 
القدم حاليا و �شبل تطويرها ، فيما �شيح�شر اجلل�شات 
االخرى يف املوؤمتر الذي ميتد على مدى يومني وحفل 

اختيار جنوم املو�شم وتتويجهم.
ملجل�س  التنفيذي  املكتب  الكمايل ع�شو  و عر حممد 
عن  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي 
�شعادته بعودة النجم الفرن�شي وامل�شئول الدويل الكبري 

للم�شاركة يف املوؤمتر للمرة الثانية ، وقال  نحن �شعداء 
للم�شاركة  القدم  لكرة  االأوروب��ي  رئي�س االحت��اد  بعودة 
مهمة  كلمة  �شيلقي  حيث   ، الثانية  للمرة  امل��وؤمت��ر  يف 
 ، ل��ل��م��وؤمت��ر  التا�شعة  ل��ل��دورة  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجلل�شة  يف 
دي�شمر  ال�شابعة يف  ال���دورة  ك��ان احل��ال يف  متاما كما 
�شعادته  ع��ن  حينها  ب��ات��ي��ن��ي  اأع����رب  ق��د  و   ،  2012
ب��امل�����ش��ارك��ة يف امل���وؤمت���ر و اع��ج��اب��ه ب���ال���دور ال���ذي يقوم 
واملنطقة  ال��دول��ة  ال��ق��دم يف  ك���رة  لتطوير  امل��وؤمت��ر  ب��ه 
يف  بالعودة  حينها  ووع��د   ، التنظيم  وم�شتوى  والعامل 
2014 للم�شاركة يف املوؤمتر مرة ثانية ، وها هو  عام 
يفي بوعده ويعود لي�شيف الكثري للموؤمتر بح�شوره 
و م��ا ���ش��ي��ق��وم ب��ط��رح��ه يف اجل��ل�����ش��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة حول 
روؤي��ة االحت��اد االأوروب���ي لكرة القدم . واأ���ش��اف  ال �شك 
لنا يف  ي�شكل جناحا  املوؤمتر  اأن م�شاركة جنم عاملي يف 
جمل�س دبي الريا�شي الذي اطلق هذا املوؤمتر يف العام 

النجم  ع��ودة  ، لكن  القدم  ك��رة  2006 بهدف تطوير 
لنجاحنا  م�شافة  قيمة  ي�شكل  امل��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة 
النجم وامل�شئول  اإمي���ان ه��ذا  ت��وؤك��د  ال��ع��ودة  ، الأن ه��ذه 
الدويل باأهمية املوؤمتر ودوره الفّعال لتحقيق التطور ، 
ومدى ارتباط النجم بدبي عموما وباملوؤمتر خ�شو�شا 
، وها هو باتيني ي�شارك للمرة الثانية كما كان احلال 
املوؤمتر  يف  �شارك  ال��ذي  رونالدو  كر�شتيانو  النجم  مع 
امل�شاركة  ك��ب��رية حت��ر���س ع��ل��ى  ، و���ش��خ�����ش��ي��ات  م��رت��ني 
�شنويا يف املوؤمتر يف ومقدمتهم املدرب االإيطايل الكبري 
فابيو كابيللو الذي اأكد اأكر من مرة اأنه لن يغيب عن 

املوؤمتر و�شيحر�س على امل�شاركة �شنويا فيه .
يكون  لن  املوؤمتر   مدير  البو�شميط  عائ�شة  د.  وقالت 
ال��ق��دم ح��ا���ش��را يف الن�شخة  ل��ك��رة  االحت����اد االأوروب������ي 
التا�شعة من املوؤمتر من خال رئي�شه مي�شيل باتيني 
العام  االأم���ني  انفانتينو  ج��ي��اين  �شيكون  ب��ل   ، وح�شب 

ل��احت��اد االأوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم ح��ا���ش��را اأي�����ش��ا حيث 
�شيتحدث يف جل�شة يف اليوم الثاين للموؤمتر خم�ش�شة 

عن االإدارة الريا�شية .
لتنظيم  ا�شتعداداتها  املنظمة  اللجنة  توا�شل  واأ�شافت 
اجلل�شات  حم��اور  واختيار  املوؤمتر  من  املقبلة  الن�شخة 
لتحقيق الهدف الرئي�شي من وراء اطاق املوؤمتر وهو 
تطوير الريا�شة عموما و كرة القدم على نحو خا�س 
كرة  و�شركات  االأندية  يف  للعاملني  الفر�شة  اتاحة  و   ،
القرار  �شناع  للقاء  ال��ق��دم عموما  ك��رة  وق��ط��اع  ال��ق��دم 
من  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  واالإدارة  وال���ت���دري���ب  ال��ل��ع��ب  وجن����وم 
اأفكارهم وما �شيقومون بطرحه من خا�شة جتاربهم 
عاقات  تعزيز  وك��ذل��ك   ، منها  لا�شتفادة  الناجحة 
ل�شعار  وفقا  امل��ح��اور  حتديد  يتم  كما   ، معهم  التعاون 
دبي  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  اع��ت��م��ده  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
الريا�شي وهو ) نحو كرة قدم ذكية( ، حيث �شيتم يف 

يف  ت�شاهم  التي  اجل��وان��ب  ا�شتعرا�س  امل��وؤمت��ر  جل�شات 
ترجمة هذا ال�شعار اإىل واقع .

للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  اأن  امل��وؤمت��ر  م��دي��ر  واأك����دت 
التنظيم  يف  الذكية  التطبيقات  ا�شتخدام  على  �شتعمل 
ك��م��وؤمت��ر �شديق  ه��وي��ت��ه  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ،
اأ�شماء العديد من  ، و�شيتم االعان قريبا عن  للبيئة 

التا�شعة  الن�شخة  �شت�شارك يف  التي  املهمة  ال�شخ�شيات 
م���ن امل���وؤمت���ر ال�����ذي ب����ات حم��ط��ة م��ه��م��ة يف االأج���ن���دة 
الكروية العاملية وبات ي�شتقطب م�شاركة جنوم عامليني 
، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ح�����ش��ور ج��م��ه��ور م��ن امل��ع��ن��ي��ني بكرة 
القدم من داخل وخارج الدولة وعلى نفقتهم اخلا�شة 

لا�شتفادة مما �شيطرح يف جل�شاته واأروقته.

 برعاية �شمو ال�شيخ فاح بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت 
فعاليات  اخلمي�س  اليوم  م�شاء  تنطلق  والبولو  اخليل  ل�شباق 
 2015–2014 ملو�شم  والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي 
والذي يت�شمن 9 فعاليات ريا�شية وجمتمعية والذي يتوا�شل 
،وتبداأ   2015 ال��ق��ادم  م��ار���س  نهاية  حتى  الريا�شي  مو�شمه 
املحلية  اخليول  قفز  بطولة  باإقامة  الريا�شي  املو�شم  فعاليات 
للبطوالت  ا���ش��ت��ع��دادا  املحلية  االأ���ش��م��اء  م��ن  وا���ش��ع��ة  مب�شاركة 
الن�شاط  روزم��ان��ة  ت�شمن  ال��ت��ي  املقبلة  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
املحلي والتي ت�شتمر حتى يوم اجلمعه 24-10،والتي تتلوها 
بطولة كاأ�س غنتوت الذهبي لقفز احلواجز والتي تقام خال 

اما املو�شم   . الفرتة من 30 اأكتوبر اإىل نوفمر املقبل 2014 
الريا�شي للبولو فتجدد انطاقته باإقامة بطولة بنك اأبو ظبي 
التجاري والتي ت�شهد �شنويا م�شاركة مميزة من الفرق املحلية 
علي م�شتوى الدولة والتي تعرف ببطولة )بينك بولو( وذلك 
وتعقب  العائلي(،  )ال��ي��وم  ميثل  وال��ذي  املقبل  نوفمر   7 ي��وم 
تلك االحتفالية بطولة اليوم الوطني لدولة االمارات العربية 
املقبل،  نوفمر   29 ي��وم  تقام  التي  للبولو   )43 )ال  املتحدة 
والتي يحمل لقبها فريق نادي غنتوت للبولو بعد فوزه يف املباراة 
 2-3 بنتيجة  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  فريق  على  اخلتامية 
التعادل  �شيطر  اأن  بعد  املثري  تتويج فريق غنتوت  ان جاء  بعد 

غنتوت  ليخطف  ال��راب��ع  ال�شوط  حتى  امل��ب��اراة  جم��ري��ات  على 
احلا�شم  اخلام�س  اال�شايف  ال�شوط  يف  الذهبي  بالهدف  الفوز 
للبطولة  م�شكا  الظاهري  نا�شر  ال��دويل  العبه  �شجله  وال��ذي 
املباراة  تلك  �شهدت  ،وق��د   2014-2013 ملو�شم  االحتفالية 
االحتفالية عر�س اطول علم اماراتي والذي يعد االأطول على 
م�شتوى الدولة بل وعلى م�شتوى العامل، اإذ يبلغ طوله 2500 
مرت وعر�شه 6 اأمتار، مما ر�شحه للدخول يف مو�شوعة غيني�س 
االحتفالية  االفتتاحية  البطولة  وتعقب  القيا�شية.  ل��اأرق��ام 
اإقامة بطولة البولو)علي كاأ�س الذكري( التي تتزامن منا�شبته 
،وذلك  العريق  النادي  لتاأ�شي�س   20 ال  ال�شنوية  الذكري  مع 

 2014-12 دي�����ش��م��ر وح��ت��ى  االأول م��ن  ال��ف��رتة م��ن  خ���ال 
من  ال��ع��دي��د  علي  ي�شتمل  ال���ذي  العائلي  غنتوت  ي��وم  ،وي��اأت��ي 
ريعة  يعود  والذي  املجتمع  فئات  لكافه  اال�شتعرا�شية  الفقرات 
-19 ي��وم  وذل��ك  والتاأهيل  للرعاية  العني  مركز  لدعم  امل��ادي 

12 بعد ان حر�س النادي علي تنظيم تلك البطولة ال�شنوية 
م�شاهمة منه يف خدمه تلك الفئة املميزة من ذوي االحتياجات 
اخلا�شة .. ثم تتجدد املناف�شات باإقامة البطولة االأغلى املقامة 
يف  مناف�شاتها  تنطلق  والتي  للبولو  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س  علي 
م�شاركة  و�شط  القادم   1-16 وحتى  القادم  يناير  من  الرابع 
)ديزرت  فريق  الذهبي  لقبها  يحمل  والتي  الفرق  من  كبرية 

ب��امل( وج��اء فريق ب��ن دري يف امل��رك��ز ال��ث��اين ، فيما ن��ال فريق 
وا�شتحقت  ال��رون��زي  الثالث  املركز  يف  للبولو  اأبوظبي  فريق 
قائدة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  ال�شيخة  �شمو 
فريق االإم��ارات للبولو لقب اأف�شل العبة حملية يف البطولة. 
ويت�شمن املو�شم الريا�شي لنادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو 
بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لقفز اخليول ملو�شم 2015 والتي 
تقام خال الفرتة من 18 وحتى 21 فراير القادم ،و�شيكون 
االمارات  بطولة  باإقامة  للبولو  الريا�شي  املو�شم  ختام  م�شك 
املفتوحة للبولو والتي تقام خال الفرتة من 25 مار�س وحتى 

. الثالث من ابريل 2015 

�شوؤون  وزارة  لبطولة  الثالثة  الن�شخة  مناف�شات  االول  اأم�س  انطلقت 
الرئا�شة للرماية يف ميدان نادي كراكال للرماية مب�شاركة 93 رامياً 
اتفاقية  يف  الريا�شية  واالأن�����ش��ط��ة  امل�شابقات  ب��رام��ج  �شمن  ورام��ي��ة، 
الريا�شي.  ابوظبي  وجمل�س  ال���وزارة  جتمع  التي  والتعاون  ال�شراكة 
ملجتمع  الريا�شية  والفعاليات  االأن�شطة  دع��م  بهدف  البطولة  تقام 
املنت�شبني اىل جانب  االأوا���ش��ر بني  ال��رواب��ط وتنمية  ال���وزارة وتعزيز 
حتقيق التوا�شل الريا�شي لفرق املوؤ�ش�شات احلكومية ورعاية القدرات 
واملواهب الواعدة باالإ�شافة اىل تعزيز ال�شراكات احلكومية الفاعلة. 
93 راميا ورامية ميثلون وزارة �شوؤون الرئا�شة  وي�شارك يف البطولة 
مدى  على  مناف�شاتها  متتد  حيث  بها،  امللحقة  احلكومية  واجل��ه��ات 

ثاثة، حيث انطلقت البطولة بت�شفيات م�شد�س كراكال 9 ملم مل�شافة 
10 اأمتار وتليها مناف�شات ن�شف نهائي مل�شافة 15 مرت يف حني ي�شهد 
النتائج  واأ�شفرت   . مرت   20 مل�شافة  البطولة  ختام  املقبل  االأح��د  يوم 
االأولية عن تاأّهل 48 راميا يف مناف�شات الرجال، اإذ حل ماجد البلو�شي 
يف الرتتيب االأول بر�شيد 99 نقطة، تاه ثانيا بنف�س الر�شيد حمد 
املقبايل، وجاء علي العيدرو�س يف الرتتيب الثالث بر�شيد 98 نقطة 
، فيما وقف يف الرتتيب الرابع حممد اليحيائي بر�شيد 97 نقطة ، 
يف حني جاء يف الرتتيب اخلام�س فايز العامري بر�شيد 96 نقطة. 
من جانبه ا�شاد خالد ال�شويدي ع�شو اللجنة الريا�شية بوزارة �شوؤون 
واالجتماعي  الريا�شي  بالتوا�شل  للبطولة  ال��ع��ام  املن�شق  الرئا�شة 

للكوادر الوظيفية يف وزارة �شوؤون الرئا�شة واجلهات احلكومية امللحقة 
مكملة  تعتر  وال�����ش��ي��دات  ل��ل��رج��ال  ال��رم��اي��ة  بطولة  ان  م��وؤك��دا   ، بها 
�شت�شهم يف  ، حيث  الرئا�شة  �شوؤون  الريا�شية ملجتمع وزارة  لاأن�شطة 
تعزيز فر�س التعبري عن القدرات واالإمكانيات ، و�شتتيح الفر�شة اأمام 
جميع امل�شاركني للتناف�س ال�شريف ، و�شقل مهاراتهم والتعرف اأكر 
الريا�شية  للجنة  ال��دوؤوب  العمل  ، مثمنا  اللعبة  ولوائح  قوانني  على 
يف الوزارة والتعاون امل�شرتك مع جمل�س ابوظبي الريا�شي، وجت�شيد 
املجتمع  ف��ئ��ات  جلميع  والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  وال��رام��ج  ال��ب��ط��والت 
والتاأكيد على اأهمية الريا�شة ملواجهة التحديات واملعوقات التي حتد 

من تطلعاتهم وطموحاتهم العري�شة.

مب�صاركة 93 راميًا ورامية 
انطالق الن�شخة الثالثة لبطولة وزارة �شوؤون الرئا�شة للرماية

يت�صمن العديد من البطوالت والفعاليات

نادي غنتوت يفتتح مو�شمه ببطولة قفز اخليول املحلية

حممد الكمايل: عودة النجوم للم�صاركة يف املوؤمتر دليل على اإميانهم باأهميته ودوره الفّعال

بالتيني ي�شتعر�ص روؤية الحتاد الأوروبي لكرة القدم يف موؤمتر دبي الريا�شي 

اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن خالد  نقل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  حتيات  ال��ق��دم  لكرة  العني  �شركة  اإدارة 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اجلوجيت�شو  منتخب  بعثة  اأع�����ش��اء  اأب��ن��ائ��ه  اإيل  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الإجناز  حتقيقهم  بعد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  العائدين 
التي  اأمريكا الوطنية ل�شغار اجلوجيت�شو  غري م�شبوق يف بطولة 
مركز  يف  اجل��اري  اأكتوبر   21 اإىل   18 من  الفرتة  خ��ال  اأقيمت 

املوؤمترات مبدينة لو�س اأجنلو�س.
وقال ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد لاعبني يف كلمته التي 
�شمو  اأول  الفريق  اإن  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  يف  ا�شتقبالهم  عند  األ��ق��اه��ا 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يبارك لكم االإجناز ويقدر متثيلكم 
اال�شتثمار  واأنكم  فيكم  با حدود  ثقته  اأن  ويوؤكد  للدولة  امل�شرف 
اال�شتحقاقات  التوفيق يف كل  لكم  ويتمنى  الدولة  لهذه  احلقيقي 
عبد  ال�شيخ  واأ�شاف   . اأهلكم  واإ�شعاد  الوطن  لت�شريف  امل�شتقبلية 
اهلل بن حممد بن خالد يف ت�شريحاته ال�شحفية اأن االإجناز الذي 
حققته بعثة اجلوجيت�شو مل ياأت من فراغ بل كان نتيجة لرعاية 
واهتمام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان باللعبة 
باقتدار  اللعبة  يديرون  الذين  االحت��اد  مل�شوؤويل  ومتابعته  ودعمه 
علي  خ�شو�شا  ق�شرية  اأوق���ات  يف  هائلة  نوعية  قفزات  ويحققون 
القاعدة  كانت  كلما  الأن��ه  اللعبة  ممار�شة  قاعدة  تو�شيع  م�شتوى 
امل�شتقبل.  يف  عليه  ت��راه��ن  اأن  وميكنك  ق��وي��ا  املنتخب  ك��ان  ق��وي��ة 
امل�شتقبل  اللعبة يف  اأمل  اأنتم  قائا  االأبطال  لهوؤالء  ووجه حديثه 
وننتظركم اأبطاال عامليني يف كل اال�شتحقاقات املقبلة وقد اأ�شبحت 
واأ�شبحت  اللعبة  يف  العاملي  امل�شتوى  علي  كبرية  االإم���ارات  �شمعة 
اأبوظبي عا�شمة اجلوجيت�شو يف العامل بف�شل اجلهد الكبري من 
االإخوة يف احتاد اللعبة . واأكد اأن حتقيق 45 ميدالية متنوعة يف 
بطولة بحجم بطولة اأمريكا الوطنية التي تناف�س فيها اأكر من 
330 العبا والعبة من خمتلف دول العامل واحل�شول على املركز 
الرتتيب  يف  والثالث  االأ���ش��ب��ال  ملناف�شات  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  االأول 
العام ملناف�شات النا�شئني يبعث على التفاوؤل وما دام اأن الاعب قد 
اأن  اأن يناف�س على الذهب ويفوز به من ال�شعب  اعتاد من �شغره 
48 العبا والعبة  يتنازل عنه يف الكر . كانت البعثة التي �شمت 
بني 10 و16 �شنة قد عادت م�شاء اأم�س االول اإىل مطار اأبوظبي 
ال�شيخ  ا�شتقبالها  �شفر وكان يف  �شاعة   16 بعد  اأمريكا  عائدة من 
الدو�شري  وعبداملح�شن  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد 
وعارف  والريا�شة  لل�شباب  العامة  للهيئة  امل�شاعد  العام  االأم��ني 
اأع�شاء  م��ن  وع��دد  الريا�شي  اأبوظبي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  ال��ع��واين 

ال�شام�شي  علي  فهد  بينهم  من  اجلوجيت�شو  احت��اد  اإدارة  جمل�س 
اأحمد  البطران وكل من  التنفيذي ويو�شف  ع�شو االحتاد واملدير 
جمعه القبي�شي واأحمد �شعيد وعامر �شعيد النيادي ممثلي �شركة 
اآيبيك الراعي اال�شرتاتيجي لاحتاد وعدد من ممثلي �شركة باملز 
الريا�شية واأولياء اأمور االأبطال. وعند الو�شول ردد اأع�شاء البعثة 
اآباوؤهم  معهم  وجت��اوب  الوطني  الن�شيد  والاعبات  الاعبني  من 
واأبناوؤهم فرددوا معهم كلمات الن�شيد ثم ا�شتقبلوا بالورود ب�شكل 
الفخر  مب�شاعر  عائاتهم  تغمرهم  اأن  قبل  االحت���اد  م��ن  ر�شمي 
ا�شطفوا  والاعبات قد  الاعبني  اأم��ور  اأول��ي��اء  وك��ان  واالع��ت��زاز. 
عند قاعة الدار مببنى املغادرين النتظار اأبنائهم من قبل و�شولهم 
العديد  عليها  مكتوب  ترحيب  لوحات  ورفعوا  �شاعتني  من  باأكر 
من العبارات منها نحن فخورون بكم و بادكم تفخر بكم و اأبطال 
االإجناز  ه��ذا  الدولة  يف  الريا�شيون  امل�شوؤولون  وثمن   . امل�شتقبل 
الدولية  الريا�شية  واأك��ر املحافل  اأه��م  ال��ذي حتقق يف واح��د من 
الفوز  اأن ه��ذا  امل��ي��دال��ي��ات خا�شة  الكبري م��ن  ال��ع��دد  واإح����راز ه��ذا 
ي�شتمد قيمته كونه حتقق يف بلد الريا�شات القتالية وهي الواليات 
املتحدة االأمريكية .. موؤكدين اأن اال�شتقبال الذي حظي به اأبطال 
امل�شتقبل يف ريا�شة اجلوجيت�شو هو تقدير  اأمل  االإم��ارات ال�شغار 
اأول م�شاركة خارجية لهم وعلى  رائعة يف  اإجن��ازات  ملا حققوه من 
لهم  حافزا  يعد  اال�شتقبال  ذلك  واأن  قدموه  ال��ذي  الهائل  اجلهد 
من  اأك��ر  لا�شتعداد  امل�شتوى  وتطوير  التدريبات  يف  لا�شتمرار 
اأن  وقالوا  املقبلة.  اال�شتحقاقات  كل  الذهب يف  املناف�شة على  اأجل 
ال�ح�شول على 45 ميدالية يف اأول م�شاركة دولية خارجية �شتكون 
مبثابة نقلة نوعية مهمة للعبة ت�شعها على نا�شية حتقيق اأهدافها 
الدولية خ�شو�شا بعد اأن جنح احتاد االإمارات للجوجيت�شو يف جعل 
تتواكب  اخل��ط��وة  ه��ذه  واأن  ال��ع��امل  يف  اجلوجيت�شو  قبلة  اأبوظبي 
م��ع اأول��وي��ات االحت���اد يف ال��ع��ام اجل���اري ال��ت��ي ت��ق��وم على ركيزتني 
اأ�شا�شيتني هما التو�شع اجلغرايف يف ن�شر اللعبة وامل�شاركة االيجابية 
واأكد  الكرى.  للتحديات  اأبنائنا  الع��داد  اخلارجية  البطوالت  يف 
كل  اأن  للجوجيت�شو  االإم����ارات  احت��اد  رئي�س  الها�شمي  املنعم  عبد 
باأبنائهم  ي��رح��ب��ون  اجلوجيت�شو  احت���اد  اإدارة  جمل�س  م�����ش��وؤويل 
يف  الناجحة  امل�شاركة  بعد  اأجنلو�س  لو�س  من  العائدين  االأب��ط��ال 
بطولة اأمريكا الوطنية جلوجيت�شو ال�شغار واأن البطولة واإن كانت 
لفئة االأ�شبال والنا�شئني اإال اأن اأبناء االإمارات كانوا كبارا يف القيمة 
وكبارا يف االإجناز وكبارا يف التفاين ومتثيل الوطن باأف�شل �شورة.
ورفعتم  امل�شوؤولية  ق��در  على  كنتم  االأب��ط��ال  الأبنائي  اأق���ول  وت��اب��ع 
الدولية  الريا�شية  املحافل  واأك��ر  اأهم  الوطن يف واحد من  �شعار 

وبغ�س النظر عن حتقيق ال� 45 ميدالية كنتم �شفراء فوق العادة 
امل�شتقبل  الكثري يف  منكم  وننتظر  بكم  ونحن فخورون  ل��اإم��ارات 
هي  لنا  وبالن�شبة  الغيث  اأول  هي  لكم  بالن�شبة  امل�شاركة  تلك  الأن 
موؤ�شر جيد يوؤكد اأننا ما�شون علي الطريق ال�شحيح واأن التطور 
م�شتمر يف م�شتواكم الفني وفقا للرامج التدريبية التي تخ�شعون 
لها فنحن طموحنا با حدود وقد تعلمنا من قيادتنا الر�شيدة اأن 
نبحث دائما عن املركز املركز االأول ولن نر�شى بغريه بديا .  وقال 
اأهدي اإجنازات البعثة يف اأمريكا اإىل قيادتنا الر�شيدة واإيل الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة الداعم االأول لريا�شة اجلوجيت�شو 

ومفجر طاقاتنا جميعا للو�شول اإىل العاملية .
كما وجه ال�شكر اإىل جمل�س اأبوظبي للتعليم و�شركة اال�شتثمارات 
الفني  ال���ذراع  الريا�شية  باملز  و�شركة  اآيبيك  الدولية  البرتولية 
لاحتاد �شركاء النجاح الذين اأ�شهموا ب�شكل كبري يف جناح الرحلة .. 
وقال اإن �شراكتنا ميكن اأن تكون منوذجا يحتذى به يف كل االحتادات 
والهيئات الريا�شية .. اأما اأولياء اأمور اأبنائنا فاإنني اأقول لهم هنيئا 
لكم باأبنائكم االأبطال وهنيئا لنا بحما�شكم ودعمكم لهم وهذا لي�س 
اأبوظبي عا�شمة اجلوجيت�شو  غريبا عليكم فنحن معا من جعلنا 
يف العامل ونحن معا من �شن�شنع م�شتقبل هذه اللعبة ون�شل بها 
الوطن  يخدم  ق��وي  جيل  �شناعة  هو  جميعا  وهدفنا  العاملية  اإىل 
وي�شهم يف بناء ح�شارته الفتية . واختتم رئي�س احتاد اجلوجيت�شو 
واأن  الطويل  الطريق  بداية  يف  زلنا  ما  اأننا  على  بالتاأكيد  حديثه 
الق�شة مل تتجاوز ف�شلها االأول واأن العمل البد اأن يتوا�شل بعزمية 
اأكر وجهد م�شاعف .. موجها ال�شكر اإىل م�شوؤويل البعثة الذين 
الذين كانوا عند ح�شن الظن بهم ووفروا االأجواء املثالية الأبنائنا 
مبا �شجعهم علي حتقيق تلك االإجنازات غري امل�شبوقة . كما تقدم 
�شعادة عبد املح�شن الدو�شري االأمني العام امل�شاعد للهيئة العامة 
لرعاية ال�شباب والريا�شة بالتهنئة للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
الكبري  االإجن��از  على  اجلوجيت�شو  لريا�شة  االأول  الداعم  امل�شلحة 
الذي حققته البعثة يف بطولة اأمريكا .. م�شريا اإىل اأنه يهنئ احتاد 
اللعبة على هذا العدد الكبري من امليداليات وعلى اجلهد الهائل يف 
يف  املدرو�شة  العلمية  اال�شرتاتيجية  اأن  وقال  الريا�شة.  تلك  ن�شر 
اإدخال اجلوجيت�شو للمدار�س وتوفري املدربني االأكفاء لتويل مهمة 
اإتاحة الفر�س لهم بامل�شاركة يف  التاأهيل وال�شقل من ال�شغر مع 
العديد من البطوالت بالتدريج كلها عوامل �شاعدت على النجاح 
واأن اإجنازات بطولة اأمريكا ي�شرف كل الوطن واأن هوؤالء االأبطال 

ا�شتمرارية  م��ع  واأن��ه��م  اجلوجيت�شو  لعبة  يف  امل�شتقبل  اأم���ل  ه��م 
على  ق��ادري��ن  �شيكونوا  لهم  االح��ت��ك��اك  ف��ر���س  وت��وف��ري  تدريبهم 
التي  القادمة  االآ�شيوية  االألعاب  دورة  يف  ذهبية  ميداليات  حتقيق 
باعتماد  جميعا  ننتظرها  التي  اخلطوة  بعد  اندوني�شيا  يف  �شتقام 

املجل�س االأوملبي االآ�شيوي لريا�شة اجلوجيت�شو يف تلك الدورة .
واأكد الدو�شري اأن لعبة اجلوجيت�شو رغم حداثتها اأ�شبحت تناف�س 
االأم��ور الأبنائهم  اأولياء  املنازل من خال دعم  القدم يف  لعبة كرة 
به من  تتميز  ملا  الريا�شة  وت�شجيعهم على ممار�شة هذه  وبناتهم 
�شمات عديدة تك�شب اأبناءهم الثقة بالنف�س وقدرتهم على الدفاع 
ع��ن ال��ن��ف�����س. م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ع���ارف ال��ع��واين اأم���ني ع���ام جمل�س 
اجلوجيت�شو  بعثة  حققته  ال���ذي  االجن���از  اأن  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي 
ي�شتمد قيمته كونه حتقق يف بلد الريا�شات القتالية وهي الواليات 
املتحدة االأمريكية واأن هذا االإجناز اأ�شعد اجلميع وهو دليل وا�شح 
النمطية  ال�شورة  واأن  احتاد اجلوجيت�شو  داخل  اجلاد  العمل  على 
يف ال�شابق كانت مرتبطة ببعد حملي لكنها االآن وبعد هذا االإجناز 
ق��ادرون على  اأنهم  اأبناوؤها  واأثبت  اأبعادا دولية وعاملية  تاأخذ  ب��داأت 
املناف�شة على امل�شتوى العاملي واأنها قادرة على حتقيق ميداليات يف 
خمتلف التحديات وال�شاحات ونحن نرحب باأبنائنا العائدين من 
اأمريكا ون�شكر قادتنا الداعمني لتلك اللعبة التي ت�شهم يف �شناعة 

جيل قوي قادر علي خدمة الوطن.
اللعبة  ف��ي��ه  تن�شم  ال����ذي  ال��غ��د  ننتظر  اأ���ش��ب��ح��ن��ا  ال���ع���واين  وق����ال 
لنا  ب���اأن حت�شد  فيها  ح���دود  ب��ا  وثقتنا  واالآ���ش��ي��اد  ل��اأول��ي��م��ب��ي��اد 
علمي  نهج  على  ت�شري  ريا�شة  وهي  امل�شتويات  كل  على  امليداليات 
التي  االأخ���رى  الريا�شات  بها  اأن حت��ذو  ونتمنى  ووا���ش��ح  م��درو���س 
الريا�شة  ت��ل��ك  حققته  م��ا  حت��ق��ق  ومل  ال�شنني  ب��ع�����ش��رات  �شبقتها 
باقي  وب��ني  اجلوجيت�شو  بني  راأي��ه  بح�شب  الفارق  وع��ن  احلديثة. 
املحطات  تلك  وتقفز  االإجن����ازات  تلك  حتقق  جعلها  مب��ا  االأل��ع��اب 
واختيار  امل��درو���س  العلمي  التخطيط  اأن  ال��ع��واين  ق��ال  املت�شارعة 
اللعبة هم  النجوم احلقيقيني يف  اأن  ذل��ك  م��ن  واالأه���م  ال��ك��ف��اءات 
اأبطالها الأن الاعبني واالإداريني يف لعبة اجلوجيت�شو ال يبحثون 
واملدربني  االإداري����ني  م��ن  بها جهد كبري  اأن��ه��ا  ب��رغ��م  الظهور  ع��ن 
م�شطرد.  ب�شكل  م�شتواهم  تطور  وم��دى  اأبنائنا  نتائج  يف  نلم�شه 
اأن وج��ودن��ا واجب  ق��ال  االأب��ط��ال  وح��ول مغزى وج���وده ال�شتقبال 
علينا وعمر وعطاء البطل ال يقا�س ب�شنه فهم برغم �شغر �شنهم 
وتقدير عطائهم ونحن  اأنهم فر�شوا على اجلميع احرتامهم  اإال 

نت�شرف با�شتقبالهم الأن النجومية من حقهم.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ف��ه��د ع��ل��ي ال�����ش��ام�����ش��ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي الحتاد 

اجلوجيت�شو اأن اال�شتقبال الر�شمي الذي حظي به اأبطال االإمارات 
عرفان  اإال  ه��و  م��ا  اجلوجيت�شو  ريا�شة  يف  امل�شتقبل  اأم��ل  ال�شغار 
وتقدير ملا حققوه من اإجنازات رائعة يف اأول م�شاركة خارجية لهم 
للدولة  امل�شرف  ومتثيلهم  ملونة  ميدالية   45 ل���  حتقيقهم  واأن 
االجتاه  يف  ي�شري  االحت���اد  اأن  علي  ق��وي  دل��ي��ل  اأم��ري��ك��ا  بطولة  يف 
ال�شحيح .. معترا اأن ذلك اال�شتقبال يعد حافزا لهم لا�شتمرار 
يف التدريبات وتطوير امل�شتوى لا�شتعداد اأكر من اأجل املناف�شة 

على الذهب يف كل اال�شتحقاقات املقبلة.
ب�����ش��ك��ل ج����اد يف تطبيق  ي�����ش��ري  اأن االحت������اد  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأو�����ش����ح 
�شي�شتمر  واأنه  ال�شغار  و�شقل  لتاأهيل  و�شعها  التي  ا�شرتاتيجيته 
يف دعم هوؤالء االأبطال بتوفري املناخ املنا�شب لهم واإتاحة الفر�س 
يف  امل�شاركة  خال  من  خمتلفة  م�شتويات  مع  لاحتكاك  اأمامهم 

العديد من البطوالت الإك�شابهم اخلرات الدولية.
وقال ال�شام�شي عندما �شرحت قبل �شفر البعثة اأننا منلك فر�س 
والعبة  العبا   48 ب�  ن�شارك  دمنا  ما  ميدالية   48 على  املناف�شة 
كنت اأعني ما اأقول لثقتي الكبرية يف اأبنائنا والإدراكي لعدد �شاعات 
التدريب التي تدربوها يف ا�شتعداداتهم لتلك امل�شاركة ومل يخذلني 

اأبنائي حيث جنحوا يف حتقيق 45 ميدالية.
واختتم ال�شام�شي حديثه بتهنئة اأولياء اأمور الاعبني والاعبات 
موؤكدا اأنهم كانوا وال يزالوا عن�شرا اأ�شا�شيا يف االإجناز الذي حققه 
املناخ  وتوفري  وت�شجيعهم  امل�شتمرة  متابعتهم  خ��ال  من  االأب��ن��اء 
املنا�شب لهم. وقال يو�شف البطران ع�شو جمل�س ادارة اجلوجيت�شو 
ان ما حققه اأبناوؤنا وبناتنا من اإجن��ازات يف بطولة اأمريكا ل�شغار 
دائم  عمل  نتاج  وهو  امل�شتقبل  يف  التفاوؤل  على  يبعث  اجلوجيت�شو 

ب�شكل علمي مدرو�س ملدة اأربع �شنوات ولي�س وليد اللحظة.
واأكد اأن ال� 45 ميدالية يف اأول م�شاركة دولية خارجية �شوف تكون 
مبثابة نقلة نوعية مهمة للعبة ت�شعها على نا�شية حتقيق اأهدافها 
الدولية خ�شو�شا بعد اأن جنحنا يف جعل اأبوظبي قبلة اجلوجيت�شو 
العام  اأولويات االحت��اد يف  العامل واأن هذه اخلطوة تتواكب مع  يف 
اجلاري التي تقوم على ركيزتني اأ�شا�شيتني هما التو�شع اجلغرايف 
يف ن�شر اللعبة وامل�شاركة االيجابية يف البطوالت اخلارجية العداد 

اأبنائنا للتحديات الكرى.
الكبري  االإجن���از  بهذا  الر�شيدة  للقيادة  التهنئة  ال��ب��ط��ران  ووج��ه 
حافزا  يعد  البعثة  به  حظيت  ال��ذي  الكبري  اال�شتقبال  ان  م��وؤك��دا 
كبريا للعمل وبذل اجلهد من جميع منت�شبي اجلوجيت�شو ودافعا 
لل�شباب يف حتقيق اإجنازات اف�شل خال م�شاركاتهم القادمة داخل 

وخارج الدولة.

تقديرًا ملا حققوه من اإجنازات رائعة يف اأول م�صاركة خارجية لهم 

ا�شتقبال حافل ملنتخبنا الوطني للجيوجت�شو العائد من اأمريكا ب� 45 ميدالية ملونة 
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جنح فريق بر�شلونة االإ�شباين يف حتقيق فوز مهم على ح�شاب 
اأهداف مقابل هدف واحد يف املباراة  اأياك�س الهولندي بثاثة 
الثالثة  اجل��ول��ة  يف  ن��و  كامب  مبلعب  ام�س  م�شاء  اأقيمت  التي 

للمجموعة ال�شاد�شة ببطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
يف  نيمار  ال��رازي��ل��ي  طريق  ع��ن  مبكر  بهدف  بر�شلونة  وت��ق��دم 
الدقيقة ال�شابعة، واأ�شاف االأرجنتيني 
ل�����ي�����ون�����ي�����ل م���ي�������ش���ي 

اأياك�س  العبو  انتف�س  بينما   ،24 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف 
و�شجل اأنور الغازي املهاجم البديل هدف فريقه بالدقيقة 87، 
 .93 الدقيقة  للبار�شا يف  الثالث  اأحرز  �شاندرو  ال�شاعد  ولكن 
ورفع الفوز ر�شيد بر�شلونة اإىل 6 نقاط، ليتفرغ جنوم الفريق 
ال�شبت املقبل يف  الكاتالوين ملواجهة ريال مدريد املرتقبة يوم 
كا�شيكو الكرة االأر�شية بالدوري االإ�شباين، فيما جتمد ر�شيد 
اأياك�س عند نقطتني فقط. ويف نف�س املجموعة عاد بطل فرن�شا 
اأر�س  من  جريمان  �شان  باري�س 
ق�����ر������س 
ٍز  بفو

اإيدين�شون  اأبويل جاء بف�شل هدف االأوروجوياين  متاأخٍر على 
امل�����ب�����اراة. وا�شتمر  ن���ه���اي���ة  ث�����اث دق����ائ����ق م����ن  ق���ب���ل  ك����اف����اين 
ال��ف��ري��ق ال��ب��اري�����ش��ي ال���ذي غ���اب ع��ن��ه جن��م��ه ال�����ش��وي��دي زالتان 
يف  �شيلفا  تياجو  ال��رازي��ل��ي  ق��ائ��ده  وح�شر  اإبراهيموفيت�س، 
�شدارة املجموعة، بعدما ارتفع ر�شيده ل�شبع نقاط، يف الوقت 
الذي جتّمد به ر�شيد اأبويل عند نقطة واحدة يف املركز االأخري. 
و�شمن مباريات املجموعة اخلام�شة من البطولة �شحق بايرن 

ميونيخ االأملاين م�شيفه روما ب�شباعية مقابل هدف واحد.
و30   8 بالدقيقتني  روب���ن  اري���ني  ال��ه��ول��ن��دي  ل��ب��اي��رن  �شجل 
وماريو غوت�شه بالدقيقة 23 والبولندي روبرت ليفاندوف�شكي 
جزاء  ركلة  م��ن  بالدقيقة36  مولر  وت��وم��ا���س   25 بالدقيقة 
والفرن�شي فرانك ريبريي بالدقيقة 78 وال�شوي�شري �شاكريي 
 ..66 بالدقيقة  العاجي جرفينيو  ولروما   ،  80 بالدقيقة 
نقاط   9 اإىل  ر�شيده  ميونخ  بايرن  رف��ع  النتيجة  وبهذه 
 4 عند  روم��ا  ر�شيد  املجموعة، يف حني جتمد  مت�شدراً 
نقاط. وكان مان�ش�شرت �شيتي االإجنليزي وا�شل عرو�شه 
املتوا�شعة يف البطولة بعدما تعادل مع م�شيفه �شي�شكا 
داينمو  ملعب  على  فريق  لكل  بهدفني  الرو�شي  مو�شكو 
�شتاديون اخلايل من اجلماهري تنفيًذا لعقوبات االحتاد 

االأوروبي لكرة القدم.
واأحرز هديف ال�شيتي �شريجو اأجويرو، وجيم�س ميلرن يف 
الدقيقتني 29، و38، بينما اأحرز هديف اأ�شحاب االأر�س 
ليح�شل  و86،   ،64 بالدقيقتني  ونات�شو  دومبيا،  �شيدو 
الفريقني على نقطة وحيدة، رفعت ر�شيد حامل  كل من 
اإىل نقطتني يف املركز الثالث، والفريق  لقب الرييمرليج 

الرو�شي باملركز الرابع واالأخري بنقطة وحيدة.
بيلباو  اأتلتيك  �شيفه  على  ال��رت��غ��ايل  ب��ورت��و  ف��از  ب����دوره، 
االإ�شباين بهدفني لهدف يف املجموعة الثامنة، و�شجل هكتور 

هريارا، وريكاردو كواريزما هديف بورتو، يف حني �شجل جيريمو 
فرنانديز هيريو هدف بيلباو الوحيد.

اأمام  البيارو�شي  بور�شيوف  باتي  خ�شر  ذاتها،  املجموعة  ويف 
مقابل  دون  ب�شباعية  االأوك�����راين  دونيت�شك  ���ش��اخ��ت��ار  �شيفه 
و�شجل االأهداف األيك�س تيك�شيريا، ولوي�س اأدريانو )خما�شية(، 

ودوجا�س كو�شتا.
على  االأوروب����ي  ك��ري��اءه  االإجن��ل��ي��زي  ت�شيل�شي  فريق  وا�شتعاد 
املتوا�شع  مناف�شه  على  �شهل  ب��ف��وز  ب��ري��دج  �شتامفورد  ملعبه 
ماريبور ال�شلوفيني ب�شتة اأهداف دون رد يف املجموعة ال�شابعة.

�شتة  منذ  ملعبه  على  االأول  االأوروب���ي  انت�شاره  البلوز  وحقق 
اأ�شهر، حيث خ�شر اأمام اأتلتيكو مدريد االإ�شباين يف اإياب ن�شف 
املو�شم  ه��ذا  االأوروب����ي  م�����ش��واره  وا�شتهل  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  نهائي 

اآخ��ر فوز  بالتعادل مع �شالكة االأمل��اين بهدف لكل فريق، وك��ان 
اأبريل  له على هذا امللعب على ح�شاب باري�س �شان جريمان يف 
وجون  رمي��ي،  ل��وك  اللندين  الفريق  �شدا�شية  واأح���رز  املا�شي. 
ت��ريي، ودي��دي��ه دروج��ب��ا من ركلة ج��زاء، وميتيا فايلر مدافع 
م��اري��ب��ور ب��اخل��ط��اأ يف م��رم��اه، واأخ�����رياً اإي��دي��ن ه����ازارد هدفان 
13، و23، و31،  الدقائق  اأخ��رى يف  اأحدهما من ركلة ج��زاء 
و54، و77، و90 على التوايل ورفع ت�شيل�شي ر�شيده اإىل �شبع 
نقاط يف ال�شدارة، بينما جتمد ر�شيد الفريق ال�شلوفيني عند 

نقطتني يف املركز الرابع واالأخري
يف الوقت ذاته، احتاج �شالكة االأملاين اإىل ركلة جزاء يف الثواين 
الرتغايل  ل�شبونة  �شبورتينج  اأم����ام  م��واج��ه��ت��ه  م��ن  االأخ����رية 

لي�شجل فوزه االأول بامل�شابقة وباأربعة اأهداف مقابل ثاثة.

�صي�صكا مو�صكو يعقد مهمة ال�صيتي

البايرن يزلزل روما وفوز مهم لرب�شلونة على اأياك�ص 

اال�شباين  بر�شلونة  مهاجم  مي�شي  ليونيل  االرجنتيني  اكد 
ان فريقه �شيذهب ال�شبت املقبل اىل ملعب ريال مدريد من 
اجل الفوز يف كا�شيكو الدوري اال�شباين لكرة القدم وقال 
 1-3 الهولندي  ام�شرتدام  اياك�س  على  الفوز  عقب  مي�شي 
يف اجلولة الثالثة من مناف�شات املجموعة ال�شاد�شة لدوري 
وملحاولة  الفوز  اج��ل  من  هناك  اىل  �شنذهب  اوروب��ا  ابطال 
اذ  حا�شمة  لي�شت  امل��ب��اراة  ان  برغم  ما ميكن  اف�شل  حتقيق 
اي  بر�شلونة  يخ�شر  ومل   . ال����دوري  م��ن  كبري  ق�شم  يبقى 
ويت�شدر  املو�شم،  انطاق  منذ  اال�شباين  ال��دوري  يف  مباراة 
ال��رتت��ي��ب ب��ر���ش��ي��د 22 ن��ق��ط��ة م��ن 8 م��ب��اري��ات، ب��ف��ارق 3 
التقليدي ريال  ا�شبيلية، و4 نقاط امام غرميه  نقاط امام 

اف�شل  الكا�شيكو  م��ب��اراة  يف  مي�شي  ي�شبح  وق��د  م��دري��د. 
هداف يف تاريخ الدوري اال�شباين، ويحتاج اىل هدف واحد 
ان  برغم  هدفا(،   251( زارا  تيلمو  بالهداف  للحاق  فقط 
اربع  الذهبية  ال��ك��رة  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��ز  االرجنتيني  امل��ه��اج��م 
مرات ال يعطي االمر االولوية. وتابع مي�شي لي�س هذا هو 
االكر اهمية، بل ان نلعب جيدا، ويف حال جناحنا بتحقيق 
الفوز �شيكون االمر اف�شل . و�شيتمكن بر�شلونة ال�شبت من 
بعد  �شواريز  لوي�س  االوروغوياين  ال��دويل  ا�شراك مهاجمه 
الدويل  االحت��اد  عليه  فر�شها  التي  االيقاف  عقوبة  تنفيذه 
مباراة  خال  كييليني  جورجو  ايطاليا  مدافع  ع�شه  ب�شبب 
املنتخبني يف الدور االول ملونديال الرازيل ال�شيف املا�شي 

اىل  االنكليزي  ليفربول  م��ن  �شواريز  وانتقل 
ب��ر���ش��ل��ون��ة ع��ق��ب ك��اأ���س ال��ع��امل م��ق��اب��ل 81 

ان�شمام  مليون يورو. وعلق مي�شي على 
�شواريز قائا ننتظر م�شاركته بفارق 

ال�شر النه �شيزيد قوة الفريق، 
ي�شجل  مذهل  مهاجم  ان��ه 

االهداف.  من  الكثري 
���ش��ع��ي��د النه  ان�����ا 

�شيلعب جمددا 
ابتعد  ان  ب��ع��د 
لفرتة طويلة .

مي�شي : �شنذهب اإىل مدريد لأجل الفوز لويز اأدريانو يتعر�ص لهتافات عن�شرية 
واكت�شح �شاختار دونيت�شك م�شيفه ب�شبعة اهداف نظيفة، �شجل منها ادريانو خم�شة، 
وبات �شاحب ا�شرع رباعبة وثالث ا�شرع هاتريك يف البطولة وبات ادريانو ثاين العب 
ليونيل  االرجنتيني  بعد  واح��دة  مباراة  اه��داف يف  ي�شجل خم�شة  البطولة  تاريخ  يف 
هتف  لقد  االن��رتن��ت  �شبكة  على  اوكرانيا  بطل  �شاختار  ملوقع  ادري��ان��و  وق��ال  مي�شي 
هتافات  واطلقوا  فعا  مهذبني  غري  كانوا  م�شيفا   ، �شدي  امل��درج��ات  يف  امل�شجعون 
وغا�شب  م�شتاء  وان��ا  مقبول،  غري  املحليني  امل�شجعني  �شلوك  كان  وتابع   . عن�شرية 
رباعية يف دوري  ا�شرع  املباراة و�شجل  ب�شكل الفت يف هذه  ادريانو  وتاألق  جراء ذلك 
قبل  و44(،   40 و37   28( االول  ال�شوط  من  دقيقة   17 غ�شون  يف  ا�شيا  ابطال 
ال�شابق  الرقم  الرازيلي  املهاجم  املباراة. وتخطى  اليها هدفا خام�شا يف  ان ي�شيف 
ال�شرع رباعية )24 دقيقة( الذي كان بحوزة دادو بر�شو يف مباراة ملوناكو الفرن�شي 
االملاين  ميونيخ  لبايرن  مباراة  يف  غوميز  وماريو  اال�شباين،  كورونا  ال  وديبورتيفو 

وبازل ال�شوي�شري.



     

اكت�شاف راأ�ص متثال لأبي الهول 
مفقودة  كانت  راأ�شا  اكت�شفوا  اآث��ار  علماء  اإن  اليونانية  الثقافة  وزارة  قالت 
الأحد متثايل اأبي الهول عند مدخل مقرة قدمية يف �شمال �شرق الباد 

بعدما �شق االثريون طريقهم اإىل الغرف الداخلية للمقرة.
وا�شاد علماء االآثار باكت�شاف املقرة التي تعود اإىل ع�شر االإ�شكندر االأكر. 
100 كيلومرت  الذي يبعد حوايل  املقرة يف موقع امفيبولي�س  واكت�شفت 

عن �شالونيك ثاين اأكر مدينة يونانية.
وقال العلماء اإن املقرة فيما يبدو اأ�شخم مقرة قدمية يتم اكت�شافها يف 

اليونان.
والراأ�س املكت�شف م�شنوع من الرخام ومنحوت به �شكل �شعر متجعد متدل 

على الكتف االي�شر للتمثال وعليه اثار لون �شارب اإىل احلمرة.
اأي�شا على  اأن العلماء عروا  ال��وزارة انه نحت فني رائع. واأ�شافت  وقالت 

اأجزاء �شغرية مك�شورة من جناحي التمثالني.
امل��دف��ون بداخل  ه��وي��ة   2012 ب���داأت يف  ال��ت��ي  التنقيب  اع��م��ال  ومل حت��دد 

املقرة. وعر على ف�شيف�شاء ت�شور احد االآلهة اليونانية.
يف  البارزين  املقدونيني  الح��د  تعود  املقرة  اإن  ب��ال��وزارة  م�شوؤولون  وق��ال 

الفرتة من 300 اإىل 325 قبل املياد.

منح جائزة ليربتي ميدل اإىل مالل
منحت النا�شطة يف جمال حقوق الطفل واأ�شغر فائزة بجائزة نوبل لل�شام 
موؤ�ش�شة  �شنوياً  متنحها  التي   ، ميدل  ليبريتي  جائزة  يو�شفزاي،  م��اال 
الأغرا�س  لها،  املرافق  دوالر  األ��ف  املئة  مبلغ  بتخ�شي�س  ووع��دت  اأمريكية 

الرتبية والتعليم يف باك�شتان. 
�شنرت ماال،  نا�شونال كون�شتيتيو�شن  التاريخ يف فيادلفيا  وكافاأ متحف 
انتهكت  الذين  �شوت  كانت  والأنها  املحن،  اأم��ام  وت�شميها  �شجاعتها  على 

حقوقهم وحرياتهم االأ�شا�شية .
وقالت ال�شابة البالغة 17 عاماً يف كلمتها، بعد اأ�شبوعني على منحها جائزة 
اإىل  يذهبون  ال  طفل،  مليون   57 يح�شل  اأن  تتمنى  اإن��ه��ا  لل�شام،  نوبل 

املدر�شة، على حق التعلم.
امل�شي  على  ي�شجعني  ه��ذا  امليدالية،  ه��ذه  تلقي  ج��داً  ي�شرفني  واأ���ش��اف��ت 
الدفاع عن حقوق كل طفل  اأجل  اأجل الرتبية، ومن  قدماً يف حملتي من 
ودعت  باك�شتان،  يف  للرتبية  للجائزة  امل��ايل  املبلغ  تكري�س  نيتها  معلنة   ،
ماال احلكومات اإىل التوقف عن انفاق املال على االأ�شلحة، واال�شتثمار يف 
االأف�شل ملحاربة  ال�شاح  اأن الرتبية هي  اأطفالهم. و�شددت على  م�شتقبل 

الفقر واجلهل واالإرهاب، لذا اأطلب من دول العامل باأ�شره نبذ احلروب .
وبرزت ال�شابة املقيمة االآن يف بريطانيا، يف بلدها باك�شتان كمدافعة كبرية 

عن حق الفتيات يف الرتبية.
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ر�شق موكب حممد ع�شاف 
باحلجارة يف غزة

ق�������������ام م��������ئ��������ات م����������ن ال�������ط�������اب 
ام�س  ال��غ��ا���ش��ب��ني  الفل�شطينيني 
موكب  ع���ل���ى  احل�����ج�����ارة  ب����ال����ق����اء 
الفل�شطيني حممد ع�شاف  الفنان 
خ��ال زي���ارة ك��ان يقوم ب��ه ملدر�شة 
جباليا االبتدائية يف خميم جباليا 
�شهود  بح�شب  غ���زة،  ق��ط��اع  �شمال 
ع���ي���ان وم�������ش���وؤول يف وك���ال���ة غوث 
الفل�شطينيني  الاجئني  وت�شغيل 

)اونروا(.
ال���ذي ف�شل عدم  امل�����ش��وؤول  وق���ال 
فران�س  لوكالة  ا�شمه  عن  الك�شف 
الفنان  ت���زام���ن وج����ود  ان����ه  ب��ر���س 
حممد ع�شاف مع خ��روج الطاب 
من املدار�س م�شريا اىل ان ع�شاف 
ك��ان ي��زور اح��دى امل��دار���س التابعة 

للوكالة.
الطاب  ان  امل���������ش����وؤول  وا�����ش����اف 
ان  اال  امل���در����ش���ة  دخ������ول  ح����اول����وا 
دفعهم  مم����ا  م��ن��ع��وه��م  احل����را�����س 
بكثافة  ب�����احل�����ج�����ارة  ل���ر����ش���ق���ه���م 
الفل�شطينية  ال�شرطة  ان  مو�شحا 
واخراج  اال�شتباك  لف�س  تدخلت 

ع�شاف وموكبه من املكان.

ال�شرطة ت�شاعد طفاًل على حل واجباته 
مل يكن اأفراد دورية �شرطة يف ال�شويد يتوقعون اأن ينتهي 
بهم احلال اإىل م�شاعدة طفل يف حل واجباته املدر�شية، 
ب��وج��وده يف  توهم  ل�س  على  للقب�س  ن��داءه  لبوا  عندما 
وحيداً  عاماً   11 العمر  من  البالغ  الطفل  وك��ان  املنزل. 
يف املنزل مبدينة �شتوكهومل، عندما �شمع اأ�شواتاً غريبة 
ف�شارع  املنزل،  اإىل  دخل  ل�س  عن  �شادرة  تكون  اأن  توقع 
ومل  ال��ف��ور،  على  ح�شرت  التي  بال�شرطة  االت�شال  اإىل 
مريور  دايلي  �شحيفة  بح�شب  لل�س  اأث��ر  اأي  على  تعر 

الريطانية.
وذكر ال�شابط فيكتور اأدولف�شون من �شرطة �شتوكهومل 
ال�شرطة  رج��ال  اأن  اإال  اأي�شاً،  بوالدته  ات�شل  الطفل  اأن 
فجل�شوا  وحيداً،  تركه  عدم  وف�شلوا  الفور،  على  و�شلوا 

برفقته اإىل حني و�شول والدته.
اأزع��ج ال�شبي يف تلك  ومل يكن الل�س املزعوم وحده من 
مما  املدر�شية،  فرو�شه  حل  يف  يعاين  ك��ان  حيث  الليلة، 
ا���ش��ت��دع��ى ت��دخ��ل رج���ال ال�����ش��رط��ة ال��ذي��ن ح�����ش��روا على 
م�شائل  ح��ل  يف  مل�شاعدته  املنا�شب،  ال��وق��ت  يف  ي��ب��دوا  م��ا 

الريا�شيات واإنهاء الواجبات املدر�شية االأخرى.
ال��ط��ف��ل يف اال�شتعانة  ت�����ش��رف  اأدول��ف�����ش��ون ع��ل��ى  واأث��ن��ى 
اآثار  اأي  على  عثورهم  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  على  بال�شرطة، 

القتحام املنزل من قبل الل�شو�س.
وزم���ي���ل���ه جوهان  اأدول���ف�������ش���ون  ن�����ش��ر  وق����ت الح�����ق،  ويف 
�شاف�شرتوم تغريدة على ح�شاب ال�شرطة يف تويرت حتدثا 
 5 من  اأك��ر  اإعجاب  التغريدة  ونالت  احلادثة،  عن  فيها 

اآالف م�شتخدم اأثنوا على ت�شرف رجال ال�شرطة.

اأغنام تتناول 7 اأكيا�ص خمدرات
ق�شى قطيع من االأغنام يوما �شاخبا يف بلدة مري�شثام 
الريطانية، بعد اأن اأكل عن طريق اخلطاأ �شبعة اأكيا�س 

من مادة القنب املخدرة، يقدر ثمنها ب� 6500 دوالر.
ونقلت �شحيفة مرتو الريطانية عن نيلي بود �شاحبة 
غريبة،  اأ�شواتا  ت�شدر  ب��داأت  االأغ��ن��ام  اإن  قولها  امل��زرع��ة 
من  اقرتبت  حني  واأنها  م�شبوق،  غري  بن�شاط  وتتحرك 
اأنه  اإىل  ت��ف��وح منها، الف��ت��ًة  القنب  رائ��ح��ة  ك��ان��ت  احل��ق��ل 
لي�س لديها اأي فكرة عن كيفية و�شول اأكيا�س القنب اإىل 
املزرعة. واأو�شحت بود يف الوقت نف�شه اأنها ال تعتقد اأن 

هناك اأي اآثار جانبية �شلبية للقنب على االأغنام.

�شابط �شرطة يرق�ص لل�شائقني
بني  امل��ع��روف��ة  ال��ق��واع��د  املك�شيك  يف  �شرطة  �شابط  ك�شر 
�شرطة املرور خال تنظيمهم حركة املرور، اإذ بداأ يرق�س 
بكل ثقة وحيوية بينما كان جميع من �شاهده م�شدوماً 
النظرة  بعد  امل���ارة  اأف��ع��ال  ردود  تفاوتت  عينيه.  ت��راه  مب��ا 
االأوىل ، اإذ ف�شل البع�س العبور وكاأن �شيئاً مل يكن فيما 
اقتن�س البع�س االآخر هذه الفر�شة لتوثيق هذا احلدث 
اال�شتثنائي اأما اآخرون فاأعربوا عن اإعجابهم مببادرة هذا 
ال�شرطي عر االن�شمام اإىل الرق�س معه على اأنغام اأغنية 
ملايكل جاك�شون. وبح�شب �شحيفة دايلي ميل الريطنية، 
اأراد ال�شرطي جو�شي روبن اأن يك�شر الرتابة التي يعي�شها 
املارة وال�شائقون بانتظار فتح اإ�شارة املرور، وحتويل هذه 
اللحظات اإىل فرتة ممتعة مما ي�شاعد ب�شكل اإبداعي على 

االلتزام بقوانني املرور لي�س ب�شورة جرية فقط.

عامل نظافة يعمل طبيبًا 
اأطاحت ال�شلطات ال�شعودية، بوافد �شوداين تظهر بطاقة اإقامته اأنه عامل نظافة يف حني كان يعمل ك�شيدالين يف 

اإحدى �شيدليات حمافظة الليث مبنطقة مكة املكرمة.
االأ�شواق قاما بجولة مفاجئة، يف عدد من حمات منطقة  ال�شحي ومراقب  املراقب  اأن  وذكرت �شحيفة حملية 
ميقات يلملم يف الليث، وحني دخا اإىل �شيدلية مل يجدا الطبيب، و�شاأال اأحد الوافدين عن الطبيب، فاأفاد بوجود 

طبيب م�شري، ثم ما لبث اأن قال اإنه طبيب �شوداين.
وبعد مطالبة الوافد باإبراز اإقامته؛ ات�شح اأنه عامل نظافة، وميار�س عمل الطبيب منذ اأ�شهر يف تلك ال�شيدلية، 

وي�شرف االأدوية للمر�شى دون وجود طبيب حقيقي.
ومن خال التحقيق، ات�شح اأن الوافد ال�شوداين كان يعمل �شابقاً مع اأحد االأطباء يف اإحدى ال�شيدليات واكت�شب 

منه خرة.
ومت ا�شتدعاء ال�شرطة، وقب�شت على العامل، فيما اأعد مراقبا البلدية حم�شراً بالواقعة وقاما باإغاق ال�شيدلية 

واإ�شعار بلدية الليث ر�شمياً بالواقعة.
اأعدادهم  تقدر  ال��ذي��ن  ال��واف��دي��ن  العمال  اإق��ام��ات  م��ن  للتاأكد  االأ���ش��واق  يف  ب��ج��والت  ال�شعودية  ال�شلطات  وت��ق��وم 

باملايني.
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اأم لها رحمان تنجب طفال معجزة
اأجن��ب��ن��ت ام����راأة ب��ري��ط��ان��ي��ة، ول���دت ب��رح��م��ني، ط��ف��ا فيما ي�شبه 

املعجزة، بح�شب ما جاء يف �شحيفة مريور . 
اأنها  اأخرها االأطباء  واأ�شيبت جني وودهيد بحزن �شديد عندما 

�شوف ت�شطر للجوء اإىل التلقيح اال�شطناعي كي ت�شبح اأما. 
اأنها  امل�شت�شفى  يف  الفحو�س  ك�شفت  اأن  بعد  بذلك  جني  واأبلغت 
ول��دت برحمني وعنقني  اأنها  ن��ادر يتمثل يف  تعاين من ا�شطراب 

للرحم. 
اقتنعت جني اأنها لن تتمكن من االإجناب فتبنت هي وزوجها بول 

هرييدج، طفا. 
لكن بعد اأ�شبوع واحد من موعد التلقيح اال�شطناعي، ذهبت اإىل 
الدكتور بعد اأن اأح�شت باأنها لي�شت على ما يرام واأ�شيبت بالده�شة 

بعد اأن اأبلغت اأنها يف االأ�شبوع ال�شابع من احلمل. 
وقد ولدت طفلتها جري�س فيوليت هرييدج وهي االآن بخري. 

قنينة يف جوف رجل
اأظهرت �شور ن�شرها م�شت�شفى �شيني، وجود قنينة يف بطن رجل، 

بح�شب �شحيفة مريور . 
التي  املحنة  ال�شينية،  باالأ�شعة  التقطت  التي  ال�شورة،  واأو�شحت 
اإقليم ج��واجن دوجن يف  ال��رج��ل )60 ع��ام��ا( وه��و م��ن  يعاين منها 

ال�شني. 
وقال االأطباء اإن الرجل، الذي مل يك�شف عن ا�شمه، كان يعاين من 

اإم�شاك �شديد وكان ي�شتخدم القنينة لتحفيز نف�شه. 
وقد  اإزالتها.  عن  الرجل  عجز  اجل��وف،  يف  القنينة  ا�شتقرار  بعد 
انت�شرت هذه ال�شورة بعد اأن تقا�شمها زماء يف امل�شت�شفى لكن من 

ح�شن حظ الرجل اأن معلوماته ال�شخ�شية مل تعلن. 

ي�شتاأذن ال�شرطة يف قتل املزيد 
كان  اإن  ال�شرطة  رو���ش��ا،  تياجو  املت�شل�شل  الرازيلي  القاتل  �شاأل 

با�شتطاعته اأن ينفذ جرائم قتل اأخرى �شد ال�شجناء. 
ونقلت �شحيفة مريور الريطانية اأن رو�شا اأقر باأنه ما يزال ي�شعر 

ب�شرورة اأن يقتل رغم اأنه اعرتف بقتل 39 �شخ�شا. 
عن  امل�شوؤولني  اأح��د  وه��و  ب���رادو،  اأدواردو  ال�شرطة  �شابط  وق��ال 
يف  اآخ��ر  اأح���دا  قتل  اإذا  املحاكمة  �شيواجه  ك��ان  اإن  ���ش��األ  التحقيق، 

احلرا�شة. اإنه ما يزال يرغب يف اأن يقتل. �شلوكه غريب . 
ال�شاب، وعمره 26 عاما، كان قد �شبط االأ�شبوع املا�شي بعد اأربعة 
�شنوات من الهيجان واعرتف باأنه كان ينفذ القتل انتقاما بعد اأن 

تعر�س العتداء من قبل جار عندما كان طفا. 
باأنه قتل م�شردين ونا�شا عاديني ب�شفة ع�شوائية يف  واأقر تياجو 
اأثناء  الفتيات  قتل  يف  ال�شنة  هذه  يبداأ  اأن  قبل  جوايانيا  مدينته 

جتوله يف ال�شوارع على دراجة نارية. 
اأكتوبر   12 يف  فا�شلة  قتل  حم��اول��ة  بعد  ال��رج��ل  توقيف  مت  وق��د 

اجلاري �شد رجل تعرف عليه الحقا. 
وقد و�شع ال�شاب، وا�شمه الكامل تياجو هرنيكي جوميز دا رو�شا، 
حتت املراقبة بعد اأن حاول االنتحار بحز ر�شغه اأثناء توقيفه عند 

ال�شرطة. 
فاإنه �شيدخل  اأقر بها،  التي  القتل هذه  ال�شاب بجرائم  اأدي��ن  واإذا 
القاتلني  اأ���ش��واأ  من  كواحد  القيا�شية  ل��اأرق��ام  جيني�س  مو�شوعة 

املمثلة ريز ويذر�صبون خالل ح�صورها حفل جائزة �صينماتيك االمريكية يف فندق هيلتون يف بيفريل هيلز. )ا ف ب(املت�شل�شلني عر العامل. 

عملية جتميل فا�شلة 
لرينيه زيلويغر

ال�شنما  جنمات  حم��اوالت  تتوقف 
،عن  مظهرهم  حت�شني  يف  العاملية 
ط���ري���ق ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��م��ي��ل، وقد 
العمليات عك�شياً،  تاأثري هذه  ياأتي 
اأ�شواأ االأح���وال، فقد تخ�شر  اأم��ا يف 

املراأة ال�شهرية عملها. 
ال�شخ�شية  روؤي��ة  يف  تكمن  امل�شكلة 
العامة اأو امل�شهورة تتحول ج�شدياً 

وجمالياً اأمام اأعيننا. 
زيلويغر،  رينيه  م��ع  ح��دث  مثلما 
ال��ت��ي مل ت��ل��ق ع��ل��ى االأرج����ح قبواًل 
االإع����ام.،  املعجبني وو���ش��ائ��ل  ب��ني 
بعد عملية التجميل االأخرية التي 

قامت بها، 
ول��ذل��ك ف��اإن ال�����ش��وؤال ال��ذي غالباً 
�شوهدت  اأن  م��ن��ذ  ي��ط��رح  ك���ان  م���ا 
اآخر مرة هو: اأين ذهب وجه  علناً 

رينيه؟ 
هذا ال�شوؤال كان يطرح يف كل مكان 
م�����ش��اء االث��ن��ني اأث��ن��اء ح��ف��ل جملة 
 2014 هوليوود  ن�شاء  بعنوان  اإيل 
الثاثاء،  ط�����وال  ي�����رتدد  وظ����ل   ،
بعد  ج�����اء  احل���ف���ل  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 
منذ  لها  فيلم  اأول  يف  م�شاركتها 

خم�س �شنوات. 

مالب�ص وجموهرات مادونا يف مزاد
قالت دار مزادات جوليان اإن ماب�س وجموهرات ارتدتها جنمة البوب االأمريكية مادونا 

يف افام مثل ايفيتا �شتعر�س يف مزاد �شيقام ال�شهر القادم يف بيفريل هيلز.
�شي�شم املزاد اأكر من 140 قطعة من مقتنيات مادونا التي جمعتها يف حياتها ال�شخ�شية 
500 الف دوالر يف املزاد الذي  واثناء م�شريتها الفنية وقد جتلب اجماال ما ي�شل اإىل 
ت�شرين  7 نوفمر  ابتداء من  االإنرتنت  ال�شالة وعر  داخ��ل  م��دار يومني  �شيعقد على 
اأكر جمموعة  م��زادات جوليان هذه  لدار  التنفيذي  املدير  الثاين. وقال مارتن نوالن 

امل��زاد حمالة  من مقتنيات مادونا تطرح يف م��زاد م��رة واح���دة.  وم��ن بني معرو�شات 
�شدر وف�شتان ورداء من فراء املنك وجموهرات ارتدتها مادونا يف االغنية امل�شورة 

اإن مادونا اعجبت  ن��والن  األ��ف دوالر. وق��ال   70 ماتريال جريل وقد جتلب معا 
بالنجمة الراحلة مارلني مونرو واختارت ارتداء الف�شتان الوردي الذي ارتدته 
يف�شلون  ال��رج��ال  فيلمها  ق��دم��ت  عندما  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  خم�شينات  يف  م��ون��رو 
ف�شتان  امل��زاد  �شي�شم  كما  بالتحديد.   الف�شتان  هذا  لدينا  واأ�شاف   . ال�شقراوات 

الزفاف والقناع واحلذاء الذي ارتدتهم مادونا عندما تزوجت من املمثل �شون 
بن يف كاليفورنيا عام 1985 ومن املتوقع ان جتلب 60 األف دوالر.

يف ظاهرة فلكية جتتذب اأنظار العامل وتوؤكد ريادة 
ال�شم�س  ت��ع��ام��دت  ال��ف��ل��ك،  لعلم  امل�شريني  ق��دم��اء 
���ش��ب��اح ام�����س االأرب���ع���اء ع��ل��ى وج���ه امل��ل��ك رم�شي�س 
الثاين داخل معبده مبدينة اأبو�شمبل التاريخية يف 
االأجانب  من   2000 قرابة  بح�شور  اأ�شوان  جنوب 
لدى  املعتمدين  ال�����ش��ف��راء  م��ن  وع���دد  وامل�����ش��ري��ني 
م�شر ،و�شخ�شيات عربية وعلى اأنغام وعرو�س فرق 

للفنون ال�شعبية.
املعبد  اأقدا�س  قد�س  داخل  ال�شم�س  تعامد  وا�شتمر 
ملدة 20 دقيقة ، يف اإطار الظاهرة التي ت�شد اأنظار 
العامل مرتني يف العام يف يوم 22 اأكتوبر يوم مياد 
امللك رم�شي�س الثاين والثانية يف يوم تتويجه يف 22 

فراير. 
وتعد هذه الظاهرة هي االأكر �شهرة واأهمية �شمن 

4500 ظاهرة فلكية �شهدتها م�شر الفرعونية.
وج���رت اح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ع��ام��د و���ش��ط اإج������راءات اأمن 
م�شددة �شملت اإقامة عدد من الكردونات واالأطواق 

 ، البولي�شية  ال��ك��اب  فيها  ا�شتخدمت   ، االأم��ن��ي��ة 
وع�شرات الت�شكيات القتالية ، وا�شرف عليها فريق 

اأمني رفيع امل�شتوى.
الظاهرة  اإن  مهران  دع��اء  امل�شرية  الباحثة  وقالت 
تاأتي لتوؤكد ريادة قدماء امل�شريني يف علم الفلك يف 
واأ�شراره باقتدار،  اأجمع وامتاكهم لفنونه  العامل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ملدينة  االأه��م��ي��ة  اإىل  االأن���ظ���ار  ول��ل��ف��ت 

اأبو�شمبل والتي ال
وجه  ع��ل��ى  ال�شم�س  ت��ع��ام��د  ظ��اه��رة  ع��ل��ى  تقت�شر 
امللك رم�شي�س الثاين داخل معبده مرتني يف العام 
املعامل  م��ن  العديد  جنباتها  ب��ني  ت�شم  فاملدينة   ،
ال��ت��ي حت��م��ل ق��ي��م��ة تاريخية  ال���ن���ادرة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وعلمية كبرية مثل وادي النبطة الواقع �شمال غرب 
اأبو �شمبل وذات القيمة الفلكية الكبرية والذي عر 
فيه على اأول بو�شلة حجرية واأقدم �شاعة حجرية 
حتدد اجتاهات ال�شفر وموعد �شقوط املطر ويرجع 

تاريخهما اإىل 11 األف �شنة.

ال�شم�ص تتعامد على وجه امللك رم�شي�ص الثاين ماعز تعلم وحيد قرن 
القفز 

االإجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  رواد  ت����داول 
مقطع فيدديو طريف ملاعز تعّلم وحيد قرن 

القفز مثلها بعدما اأ�شبحا اأ�شدقاء.
على  املاعز  ت�شر  ون�شف،  دقيقة  م��دى  على 
متاماً  القفز  ال�شخم  ال��ق��رن  وح��ي��د  تعليم 
تقليد  ع��ن  يعيقه  ال��زائ��د  وزن���ه  لكن  مثلها، 
ح��رك��ات��ه��ا ب��خ��ف��ة ور���ش��اق��ة ع��ل��ى ال��رغ��م من 

حماوالته املتكررة.
الريطانية،  ميل  داي��ل��ي  �شحيفة  وبح�شب 
مع  ج��ي  ليتل  ال��ق��رن  وح��ي��د  �شغري  يعي�س 
ومي�شيان  �شوياً  يلعبان  وه��م��ا  الم��ي  امل��اع��ز 
اأوقاتاً ممتعة يف حممية هود�شروت مبدينة 

بريتوريا بجنوب اأفريقيا.
�شميت  كارين  املحمية  يف  امل�شوؤولة  ومتكنت 
م��ن ر���ش��د ه���ذا امل��وق��ف ال��ط��ري��ف، معترة 


