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3 ذهبيات وف�ضية و3 برونزيات للعبة 
�جلوجيت�ضو يف �أول �أيام �ضاطئية �آ�ضيا

عربي ودويل

م�ضوؤول فل�ضطيني ي�ضيد باإر�ضاء مبادئ 
�لعد�لة �لجتماعية و�حلرية و�مل�ضاو�ة يف �لإمار�ت

�لفجر �لريا�ضي

�خبار �لمار�ت

حتالف �حلوثي و�ضالح يزرع 
�لألغام �أمام حكومة بحاح

•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شاف جمل�س الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
لييلييقييوات امليي�ييشييلييحيية اميي�ييس بييقيي�ييشيير الييبييطيين حما�شرة 
للمحا�شر  امل�شتقبل  نحو  جديد  مل�شار  روؤييية  بعنوان 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  باملي�شانو  جيه  �شموئيل 
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اإنييربييرايييز  غلوبال 

واملدير التنفيذي ل�شركة اأي بي ام �شابقا.
�شهد املحا�شرة �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 

ال�شيخ  و�شمو  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  ديييوان  رئي�س 
ومعايل  اخلارجية  وزييير  نهيان  ال  زايييد  بن  عبداهلل 
دائرة  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بيين  �شلطان  ال�شيخ 
لل�شياحة والثقافة وعدد  اأبوظبي  النقل رئي�س هيئة 
من ال�شيوخ والوزراء وكبار امل�شوؤولن واأع�شاء ال�شلك 

الدبلوما�شي لدى الدولة.
واأعرب املحا�شر عن �شعادته بتواجده يف هذا املجل�س 
من اجل تقدمي مو�شوع مثري لالهتمام واجلدل يف 

نف�س الوقت .
)التفا�شيل �س2(

   

بتكلفة قيمتها 22 مليون درهم  
هيئة الهالل الأحمر متول م�شاريع 

تنموية متعددة يف فل�شطني 
•• اأبوظبي-وام: 

مع  تييعيياون  اتفاقيتي  ام�س  الميياراتييي  الأحييميير  الييهييالل  هيئة  وقعت 
موؤ�ش�شة فل�شطن الغد التنموية متول مبوجبهما الهيئة عددا من 

امل�شاريع التنموية يف فل�شطن بقيمة 22 مليون درهم.
الدكتور  �شعادة  الأحييميير  الهالل  هيئة  جانب  من  التفاقيتن  وقييع 
حممد عتيق الفالحي الأمن العام للهالل فيما وقعهما من اجلانب 
فل�شطن  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  فيا�س  �شالم  الفل�شطيني 
الغد. وت�شتهدف هذه امل�شاريع تعزيز قدرة ال�شعب الفل�شطيني على 
ال�شتقرار و الثبات على اأر�شه خا�شة يف القد�س. )التفا�شيل �س5(

الإعالن عن 6 معايري تطبق العام الدرا�صي املقبل على احلكومية واخلا�صة 
الرتبية توحد معايري الرقابة وتقييم املدار�س 

بالتن�شيق مع جمل�س اأبوظبي وهيئة املعرفة
•• دبي – حم�شن را�شد 

اأكد علي ميحد ال�شويدي وكيل وزارة الربية والتعليم امل�شاعد ل�شوؤون 
التعليم اخلا�س على عزم وزارة الربية والتعليم توحيد معايري الرقابة 
على املدار�س احلكومية واخلا�شة بجميع اإمارات الدولة ، يف �شت معايري 
يت�شدرهم معيار التقدم الدرا�شي للطلبة ومهاراتهم التعليمية ، وكذا 
مع  بالتن�شيق  وذلييك   ، للطلبة  والجتماعي  ال�شخ�شي  التطوير  جييودة 
جمل�س ابوظبي للتعليم وهيئة املعرفة يف دبي على اأن يبداأ العمل بتلك 
املييعييايييري املييوحييدة بيييدءا ميين الييدرا�ييشييي املييييقييييبييييل.                  )التفا�شيل 

حامد وعبد اهلل بن زايد و�شلطان بن طحنون ي�شهدون حما�شرة بعنوان روؤية مل�شار جديد نحو امل�شتقبل )وام(

جمل�س حممد بن زايد ي�شت�شيف حما�شرة 
بعنوان روؤية مل�شار جديد نحو امل�شتقبل

م�شتوطنون يحرقون م�شجدا يف ال�شفة الغربية الناتو يوؤكد ومو�شكو تنفي و�شول قوافل ع�شكرية رو�شية اىل اأوكرانيا 
•• القد�س املحتة-وكاالت:

اأجيييزاء  اميي�ييس  فييجيير  مييتييطييرفييون  اأحييييرق م�شتوطنون 
بيال�شفة  اهلل  رام  �شرقي  املغري  قرية  يف  م�شجد  من 
العرب، كما  الغربية، وخطوا �شعارات عن�شرية �شد 
جي�س  وزعييم  نابل�س.  جنوب  املواطنن  على  اعييتييدوا 

الحتالل الإ�شرائيلي اإنه فتح حتقيقا يف احلادث.
وقييياليييت ميي�ييشييادر ميي�ييشييوؤوليية يف الييقييرييية اإن الأهييييايل 
ا�شتيقظوا فجرا على اأ�شوات تنادي لإطفاء احلريق 
الغربي  امل�شجد  ميين  الأول  الطابق  على  اأتييى  الييذي 
املجل�س  واأو�يييشيييح ع�شو  كييامييال.  بييتييدمييريه  وتيي�ييشييبييب 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأكد حلف �شمال الأطل�شي ناتو تقريرا ملنظمة الأمن 
والييتييعيياون يف اأوروبيييييا بيي�ييشيياأن و�ييشييول قييوافييل ع�شكرية 
رو�شية يف اأوكرانيا. واأكد الأمن العام للحلف، فيليب 
بريدلوف ام�س الأربعاء يف العا�شمة البلغارية �شوفيا 
�شحة تقارير �شابقة ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 
وقال:راأينا  اأوكرانيا  يف  رو�شية  قييوات  حتركات  ب�شاأن 
يف اليييييوميين املييا�ييشييييين نييفيي�ييس اليي�ييشيييء الييييذي حتدثت 
التحركات  هييذه  اأن  بريدلوف  واأو�ييشييح  املنظمة.  عنه 
رو�شية  اأ�شلحة  حتمل  قييوافييل  عيين  عييبييارة  الع�شكرية 

القروي باملغري يا�شر احلاج حممد  اأن ما ل يقل عن 
250 مرا مربعا من امل�شجد الواقع و�شط القرية 
اإخماد  ميين  الأهييييايل  يتمكن  اأن  دون  متييامييا  اأحييرقييت 

النريان فيه.
بعدما  امل�شجد  بييحييرق  امل�شتوطنن  الأهييييايل  واتييهييم 
اأقدموا قبل عامن على اإحراق م�شجد اآخر يف القرية 
وخطوا على جدرانه عبارات مناه�شة للفل�شطينين 
امل�شماة  امليي�ييشييتييوطيينيين  بييتييوقيييييع جمييمييوعييات  واليييعيييرب 
جمموعات دفع الثمن. وقال رئي�س املجل�س القروي 
اإن القرية تتعر�س لعتداءات متكررة  فرج النع�شان 

من قوات الحتالل وامل�شتوطنن.

للطريان  م�شادة  واأنييظييميية  مييدافييع  و  دبييابييات  ،خا�شة 
وقوات قتالية و�شلت اأوكرانيا.

احللف  اتييهييامييات  الربييعيياء  مو�شكو  نفت  جانبها  ميين 
الطل�شي لها بانها تعزز تواجدها الع�شكري يف اوكرانيا 
الع�شكرية  املييعييدات  ار�ييشييال طوابري من  املييجيياورة عرب 
خالل اليومن املا�شين. و�شرح ايغور كونا�شينكوف 
املتحدث با�شم وزارة الدفاع الرو�شية لوكالت النباء 
العلى  القائد  بت�شريحات  الهتمام  عن  توقفنا  لقد 
للحلف الطل�شي يف اوروبا اجلرنال فيليب بريدلوف 
التي ل ا�شا�س لها حول )م�شاهدته( طوابري ع�شكرية 

رو�شية زعم انها تغزو اوكرانيا.

مواقــيت ال�صالة
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نداء تون�س ي�صتنكر النطق مبرجعية اإرهابية: 

الزنايدي يوؤكد وجود حماولة لغتياله.. ويتهم املرزوقي!!
•• الفجر – تون�س – خا�س

املر�شحن  لييبييعيي�ييس  النيييتيييخيييابيييي  اخلييييطيييياب  ييييثيييري 
و�شل  كبريا  جييدل  تون�س  يف  الرئا�شية  لالنتخابات 
حييد تييبييادل التييهييامييات بيين الأحييييزاب الييداعييميية لهذا 

الطرف اأو ذاك.
ولئن انق�شم هذا اخلطاب اإىل �شنفن، منها من قام 
لالأدواء  امل�شتقبلية  واحلييلييول  الييربامييج  عر�س  على 
التون�شية، ا�شتند اخلطاب الثاين على الت�شهري ببقية 
املناطقية  النعرات  واإثيييارة  والتحري�س  املتناف�شن 
النتخابي  الييقييانييون  اأّن  رغيييم  التون�شين  وتق�شيم 

التون�شي مينع ذلك.

ولعل  خطاب املن�شف املرزوقي النتخابي والأطراف 
وال�شتياء،  للجدل  اإثيييارة  الأكييير  كييان  تدعمه،  التي 
بييتييبيينييي خييطييابييا متوترا  بييعيي�ييس ميينييافيي�ييشيييييه  ويييتييهييمييه 
الن�شيج  يف  �شروخا  يخلف  قييد  و�شداميا  وعييدوانيييييا 

املجتمعي التون�شي يع�شر رتقها لحقا.
وكيييان ا�ييشييتييخييدام امليييرزوقيييي  مل�شطلح الييطييواغيييييت يف 
الكاأ�س حيث  اأفا�شت  التي  القطرة  مناف�شيه،  و�شف 
املحظور  يف  �شقوطا  التون�شين  من  طيف  اعتربها 
ونيياقييو�ييس خييطيير مليييا ميييكيين اأن ييي�ييشييفيير عييين مييثييل هذا 
من  �شلوكات،  من  ي�شتبطنه  ومييا  اللغوي  القامو�س 

تداعيات ل ميكن التكهن مبداها.
)التفا�شيل �س 15(

طالب جامعة �شنعاء يتظاهرون مطالبن بخروج امل�شلحن احلوثين من العا�شمة )رويرز(

عر�س ع�شكري خالل تخريج دفعة جديدة يف قاعدة جوية بطرابل�س )ا ف ب(

اثار احلريق تبدو على امل�شجد يف ال�شفة )رويرز(

جنود عراقيون يحر�شون موؤمترا ع�شائريا لبحث مواجهة داع�س )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

الأكييراد يف مدينة  املقاتلون  قطع 
طريقا   ، ام�س  ال�شورية،  كوباين 
داع�س  تنظيم  ي�شتخدمه  رئي�شيا 
ل�ييشييتييقييدام تييعييزيييزات واإمييييييدادات 
جنوب  له  مواقع  هاجموا  بعدما 
�شرق املدينة احلدودية مع تركيا، 
ال�شوري  املر�شد  اأفيياد  ما  بح�شب 
حلقوق الإن�شان. بينما ت�شن قوات 
الأمن واحل�شد ال�شعبي العراقية 
عملية ع�شكرية ل�شتعادة املناطق 
�شمال  الييعييظيييييم،  بيي�ييشييد  املييحيييييطيية 
غييربييي بييعييقييوبيية، مييركييز حمافظة 
اأيدي  الييعييراق، ميين  دييياىل �شرقي 

التنظيم الإرهابي.
وقيييييييييال ميييييديييييير امليييير�ييييشييييد راميييييي 
عبدالرحمن نفذت وحدات حماية 
ال�شعب الكردية عملية نوعية على 
جنوب  العرب  حلنج-عن  طريق 
خاللها  ا�شتهدفت  املدينة،  �شرق 
تلة  داعيي�ييس خلف  لتنظيم  مييواقييع 

م�شتى النور ال�شراتيجية.
وقعت  التي  العملية  اأن  واأ�ييشيياف 
فيييجيييرا وجييييييرى خيييالليييهيييا تدمري 

يف  اخلام�شة  الفرقة  لقيادة  تابع 
الييتييي تخو�س  الييعييراقييي  اجلييييي�ييس 
منطقة  لتحرير  وا�شعة  عمليات 
من  بعقوبة  �شمايل  العظيم  �شد 
اأ�شفر  ما  داع�س  عنا�شر  �شيطرة 
الأول من  الييفييوج  اأمييير  عيين مقتل 
الزهريي  في�شل  العقيد  الفرقة 

واربعة من مرافقيه .
وذكرت اأن قوة امنية تابعة لقوات 
من  متكنت  الكردية  البي�شمركة 
داع�س  م�شلحي  ميين  اأربيييعييية  قييتييل 
نييفييذتييهييا على  اميينييييية  يف عييمييلييييية 
لناحية  اجلييينيييوبييييييية  الطييييييييييراف 

جلولء �شمال �شرقي بعقوبة
اأن قييوة امنية  امليي�ييشييادر  واأ�ييشييافييت 
من  متكنت  دجلة  لعمليات  تابعة 
داع�س  ميين  م�شلحن  ت�شعة  قتل 
بعملية امنية يف القرى اجلنوبية 
اأن  اإىل  ، لفييتيية  ليينيياحييييية جييلييولء 
ميي�ييشييلييحييى داعيييي�ييييس اطيييليييقيييوا عدة 
قييذائييف هيييياون عييلييى مييركييز امني 
حي  يف  البي�شمركة  لييقييوات  تييابييع 
ما  بعقوبة  �شرقي  �شمال  ال�شوق 
اأ�شفر عن مقتل ثمانية من قوات 
البي�شمركة بينهم �شابط واإ�شابة 

مقتل الع�صرات بينهم قائد باجلي�س العراقي يف بعقوبة

الأكراد يقطعون اإمدادات داع�س يف كوباين

•• �شنعاء-وكاالت:

قييييتييييل عيييي�ييييشييييرات املييي�يييشيييليييحييين من 
الأربعاء يف  ام�س  جماعة احلوثي 
رداع  مبدينة  ا�شتهدفهم  تفجري 
�شبعة  لقي  البالد، يف حن  و�شط 
القاعدة  تنظيم  ميين  اأنييهييم  يعتقد 
العرب حتفهم يف غارة  يف جزيرة 
جنوبي  ب�شبوة  �شيارة  على  جوية 
ال�شيارة  بيياأن  ثابت  واأفييياد  اليمن. 
ال�شاعات  يف  بيي�ييشييواريييخ  اأ�ييشيييييبييت 
قرب  امييي�يييس  �يييشيييبييياح  ميييين  الأوىل 
مدينة عّزان م�شريا اإىل اأن بع�س 
القتلى مل يعرف عنهم ارتباطهم 

بالقاعدة. 
حوايل  نف�شه  فجر  رجييال  وفييجيير 
من  والن�شف  اخلام�شة  ال�شاعة 
�شباح ام�س يف منزل كان بداخله 
م�شلحون من جماعة احلوثي يف 
البي�شاء  مبحافظة  رداع  مدينة 
اإن هناك  جيينييوبييي �ييشيينييعيياء. وقيييال 
ت�شاربا يف املعلومات حول ح�شيلة 
الهجوم، حيث حتدثت م�شادر عن 
مقتل ع�شرة حوثين، بينما قالت 

اأخرى اإنه مل ي�شقط �شحايا.
وقبلية  ع�شكرية  م�شادر  اأن  بيد 

•• بنغازي-اأ ف ب:

ام�س  اإخييييبييييارييييية  تيييقييياريييير  ذكييييييرت 
على  ليييييبييييين  جييينيييود  خييميي�ييشيية  اأن 
�شيارتن  انفجار  اإثر  قتلوا  الأقييل 

مفخختن يف ليبيا .
بينهم  اأ�يييشيييخيييا�يييس  ثييييالثيييية  قيييتيييل 
�شخ�شا   23 واأ�ييشيييييب  ع�شكريان 
متفاوتة  بييييجييييروح  الأقييييييييل  عيييليييى 
هجوم  يف  الأربييييييعيييييياء  اخليييييطيييييورة 
انييتييحيياري يف مدينة طييربق حيث 
ويف  الليبي،  للربملان  املوؤقت  املقر 
امام  وقيييع  اخييير  انييتييحيياري  تفجري 
قاعدة الأبرق اجلوية ب�شرق ليبيا، 

ح�شب م�شادر طبية وع�شكرية.
ال�شحة  وزارة  يف  ميي�ييشييدر  وقييييال 
الأقييييل  عييلييى  قييتيييييال  اإن  الييليييييبييييية 
 20 و  النيييتيييحييياري  اإىل  اإ�يييشيييافييية 
اأربييييعيييية يف حالة  بييييينييهييم  جييريييحييا 
خييطييرة و�ييشييلييوا اإىل مييركييز طربق 
النتحاري  الهجوم  جييراء  الطبي 
املييدييينيية، لفييتييا ميين جهة ثانية  يف 
اجلي�س  مييين  “جندين  اأن  اإىل 
النيييتيييحييياري،  اإىل  اإ�يييشيييافييية  قييتييال 
اآخيييييرون بجروح  واأ�ييشيييييب ثييالثيية 

جهة اأخرى.
ام�س  �ييشييبيياح  انييتيي�ييشييرت  ذلييييك  اىل 
ال�شالع  مبحافظة  تفتي�س  نقاط 
جنوب اليمن مناه�شة للحوثين 
بعد �شيطرتهم على مديرية دمت. 
اجلنوبية  املييديييريييات  اأوىل  وهيييي 

التي ي�شيطر عليها احلوثيون

رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي 
ع�شكريا  ق��ائ��دا   36 ي��ع��زل 

•• بغداد-اأ ف ب:

العراقي  اليييييييوزراء  رئييييي�ييس  عييييزل 
حيييييييدر اليييعيييبيييادي الربيييييعييييياء 36 
مرتبطة  ل�شباب  ع�شكريا  قائدا 
مبكافحة الف�شاد، يف اكرب عملية 
الع�شكرية  لييلييمييوؤ�ييشيي�ييشيية  تييطييهييري 
منذ تراجعها يف مواجهة تنظيم 

داع�س الرهابي.
بيان للمكتب العالمي  وجاء يف 
وكالة  تييلييقييت  الييييييييوزراء  لييرئييييي�ييس 
فييرانيي�ييس بييير�يييس نيي�ييشييخيية مييينيييه، ان 
امل�شلحة  لييلييقييوات  اليييعيييام  الييقييائييد 
حيييييييدر اليييعيييبيييادي ا�ييييشييييدر اوامييييير 
ديييوانييييية بيياعييفيياء 26 قييائييدا من 
قييادة اىل   10 منا�شبهم واحيياليية 

التقاعد.
ومل يحدد البيان مراكز هوؤلء او 
اذا كانوا م�شوؤولن  او ما  رتبهم، 
ي�شغلون  او  مقاتلة  وحيييدات  عيين 

منا�شب ادارية.
18 قييييائييييدا يف  اليييعيييبيييادي  وعييييين 

منا�شب جديدة بوزارة الدفاع.
القرارات  هيييذه  ان  الييبيييييان  واأكييييد 
لتعزيز  الييتييوجييهييات  �شمن  تيياأتييي 
عييمييل املييوؤ�ييشيي�ييشيية الييعيي�ييشييكييرييية على 
الف�شاد  وحميياربيية  املهنية  ا�ييشيي�ييس 

مبختلف ا�شكاله.

اأكدت مقتل ع�شرات احلوثين يف 
الييتييفييجييري اليييذي ا�ييشييتييهييدف منزل 
زعيم قبلي موال لهم بهذه املدينة 
احلوثي  جييميياعيية  دخييلييتييهييا  اليييتيييي 

ال�شهر املا�شي.
باأنه  النيييفيييجيييار  �ييشييكييان  وو�يييشيييف 
احلوثين  دخيييييول  ميينييذ  الأعييينيييف 

يف الييهييجييوم عييلييى قيياعييدة الأبييييرق 
اجلوية ب�شرق ليبيا.

واأعلن م�شوؤول يف وزارة الداخلية 
هجوما  ان  الأربييييييعيييييياء  الييليييييبييييية 
�شوق  منطقة  يف  وقيييع  انييتييحيياريييا 
اليييعيييجييياج و�يييشيييط ميييديييينييية طربق 
اليينييفييط عند  ميين معهد  بييالييقييرب 
الواقع  الرئي�شي  الطرق  مفرق 
غيييرب املييدييينيية الييواقييعيية عييلييى بعد 
العا�شمة  �يييشيييرق  كيييليييم   1600

طرابل�س.

و�شط  يف  تو�شعهم  �شمن  املدينة 
وغرب البالد بعد �شيطرتهم على 
اأيلول  �شبتمرب   21 يييوم  �شنعاء 
املييا�ييشييي. وكييانييت رداع �ييشييهييدت يف 
الأ�شبوعن املا�شين قتال �شاريا 
بن احلوثين من جهة وم�شلحي 
الييقييبييائييل وتيينييظيييييم اليييقييياعيييدة من 

بعيدا  وقيييع  الييهييجييوم  اأن  واأ�يييشييياف 
من فندق دار ال�شالم حيث يعقد 
جل�شاته  الليبي  اليينييواب  جمل�س 

ب�شكل موؤقت يف هذا املقر.
وخالفا ملا اعلن قبال عاد امل�شدر 
المني واكد اإن نتائج التحقيقات 
الهجوم  اأن  اإىل  اأ�يييشيييارت  الأولييييييية 
يكن  مل  طيييييربق  يف  النييييتييييحيييياري 

مزدوجا.
و�شماع  النفجار  قييوة  اىل  واأ�ييشييار 
التي فخخت بها  العبوات  انفجار 

ثيييييالث اآليييييييييييات ودراجييييييييية نييياريييية، 
رئي�شي  طيييرييييق  قييطييع  اإىل  اأدت 
ل�شتقدام  التنظيم  ي�شتخدمه 
تعزيزات واإمييدادات من حمافظة 
املقاتلن  اأن  اإىل  م�شريا  الييرقيية، 
الأكييييييراد ييي�ييشيييييطييرون حيياليييييا على 

هذا الطريق.
ويقوم املقاتلون الأكراد يف كوباين 
التنظيم  كبدت  �شر�شة  مبقاومة 

املتطرف خ�شائر كبرية.
وي�شتقدم تنظيم داع�س الإرهابي 

الذي ي�شيطر على مناطق وا�شعة 
يف �شوريا والعراق ب�شكل متوا�شل 
تعزيزات واإمييدادات من حمافظة 
ي�شيطر  اليييتيييي  الييقييريييبيية  اليييرقييية 
عليها، ومن مواقعه يف حمافظة 
الييتييي تراوح  كييوبيياين  اإىل  حييلييب، 
كلم  و�شبعة  �شتة  بيين  م�شاحتها 

مربع.
ا�شتباكات  الييعييرب  عيين  و�ييشييهييدت 
حماية  وحيييييييييدات  بييييين  جيييييدييييييدة 
داع�س،  تنظيم  وعنا�شر  ال�شعب 

قييتييل فيييييهييا 16 عييلييى الأقيييييل من 
قام  الييذي  التنظيم  هييذا  مقاتلي 
كوباين،  يف  مناطق  عييدة  بق�شف 
ما اأدى اإىل مقتل مدنين واإ�شابة 
الغربي  اليييرييييف  يف  بيييجيييروح   10

للمدينة، بح�شب املر�شد.
واأم�س الأول قتل 11 مقاتال على 
الأقل من تنظيم داع�س و�شتة من 
مقاتلي وحدات حماية ال�شعب يف 

ا�شتباكات دارت يف املدينة.
�شخ�س   1000 ميين  اأكيير  وقتل 
تنظيم  مييقيياتييلييي  مييين  مييعييظييمييهييم 
الكردية يف  املييدن  ثالث  داع�س يف 

�شوريا منذ بدء الهجوم عليها.
م�شادر  اأفييييييادت  ذاتيييييه  اليييوقيييت  يف 
اأمييينييييييية عيييراقييييييية امييي�يييس بييييان 55 
�ييشييخيي�ييشييا قييتييلييوا بييييينييهييم قيييائيييد يف 
اجلييييي�ييس الييعييراقييي واأ�ييشيييييب 10 
اآخييرون يف حييوادث عنف متفرقة 
�شمال  كم   57 بعقوبة  مدينة  يف 

�شرقي بغداد.
الأنباء  لييوكيياليية  امليي�ييشييادر  وقييالييت 
نوع  ع�شكرية  عجلة  اإن  الأملييانييييية 
انتحاري  يقودها  مفخخة  هامر 
موكب  ميييييييرور  لييييييدى  انييييفييييجييييرت 

املتمردون ي�صيطرون على اأول مديرية جنوب اليمن 

مقتل واإ�شابة الع�شرات يف هجومني انتحاريني �شرق ليبيامقتل ع�شرات احلوثيني بتفجري يف رداع و7 للقاعدة بغارة
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 برعاية حممد بن زايد 
اأبوظبي  مهرجان  انطالق 
اليوم  2014 للعلوم 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق اأول �شمو 
اليي�ييشيييييخ حمييمييد بييين زاييييييد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
فعاليات  اليييييييييوم  ..تييينيييطيييليييق 
للعلوم  اأبيييوظيييبيييي  ميييهيييرجيييان 
عاملية  جيييوائيييز  عييلييى  احليييائيييز 
اأبوظبي  والييذي تنظمه جلنة 

لتطوير التكنولوجيا.
)التفا�شيل �س2(
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جمل�س حممد بن زايد ي�شت�شيف حما�شرة بعنوان روؤية مل�شار جديد نحو امل�شتقبل

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزيرة خارجية بنما 
•• اأبوظبي -وام:

وزير  نهيان  اآل  زايييد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
ام�س معايل  اليييوزارة  عييام  بييديييوان  اخلارجية يف مكتبه 
اإيييزابيييييل �ييشييانييت مييالييو نييائييبيية الييرئييييي�ييس وزيييييرة خارجية 

جمهورية بنما التي تزور البالد حاليا.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يف بداية 
لها  املرافق  والوفد  مالو  �شانت  اإيزابيل  مبعايل  اللقاء 
يف  للدولة  زيارتها  ت�شهم  اأن  يف  اأمله  عن  �شموه  معربا 

تعزيز العالقات بن البلدين يف املجالت كافة.
وجرى خالل املقابلة بحث �شبل دعم وتعزيز العالقات 

املجالت  يف  خا�شة  وبنما  الإميييارات  دوليية  بن  الثنائية 
القت�شادية وال�شياحية والطاقة واإمكانية فتح جمالت 
كييمييا جيييرى بحث  امل�شتقبل.  الييتييعيياون يف  لييهييذا  جييديييدة 
امل�شتوين  على  الييراهيينيية  والييتييطييورات  امل�شتجدات  اآخيير 
الق�شايا  اإىل بحث عدد من  اإ�شافة  والييدويل  الإقليمي 
�شانت  اإيييزابيييييل  معايل  وقييالييت  امل�شرك.  الهتمام  ذات 
الطالع  بهدف  تاأتي  الإمييارات  لدولة  زيارتها  اإن  مالو 
عييلييى الييتييطييور امليييرميييوق الييييذي تيي�ييشييهييده دوليييية الإميييييارات 
ودوليا  اإقليميا  حتتلها  التي  املتميزة  باملكانة  م�شيدة 
وبال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . 

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل الأمني التنفيذي
 ملنظمة احلظر ال�شامل للتجارب النووية

•• اأبوظبي-وام:

بن  عييبييداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزييييير  نييهيييييان  اآل  زايييييد 
�شعادة  ام�س  الييييوزارة  عييام  بييديييوان 
التنفيذي  الأميييين  زيييربييو  ل�شينا 
للتجارب  ال�شامل  احلظر  ملنظمة 

النووية.
عالقات  بييحييث  الييلييقيياء  خييييالل  مت 
اليييييتيييييعييييياون الييييقييييائييييميييية بييييين دولييييية 
تعزيزها  و�شبل  واملنظمة  الإمارات 
وتطويرها واأهمية تفعيل التعاون 
الييدولييييية امل�شركة  ودعيييم اجلييهييود 
لييييييييدرء املييييخيييياطيييير والييييتييييهييييديييييدات 

النووية.
التزام  الييلييقيياء  خييالل  �شموه  واأكيييد 
بدعم  املييتييحييدة  العربية  الإميييييارات 
للتجارب  ال�شامل  احلظر  معاهدة 

النووية �شيا�شيا وعمليا.
الإمارات  دوليية  اأن  �شموه  اكييد  كما 
املجال  ليييليييرييييادة يف  دائيييميييا  تيي�ييشييعييى 
تعاون  جمييالت  يفتح  مما  التقني 
اإىل  ..ميي�ييشييريا  املنظمة  مييع  اأو�ييشييع 
دعم  يف  ال�شيا�شية  الييدوليية  جييهييود 

دخول التفاقية حيز النفاذ.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ييشييتيي�ييشيياف جمييليي�ييس الييفييريييق اأول 
اآل  زاييييد  بيين  حمييمييد  ال�شيخ  �شمو 
نائب  اأبييوظييبييي  عييهييد  نييهيييييان ويل 
امل�شلحة  لييلييقييوات  الأعييلييى  الييقييائييد 
حما�شرة  الييبييطيين  بق�شر  اميي�ييس 
بييعيينييوان روؤييييية مليي�ييشييار جييديييد نحو 
�شموئيل  لييلييمييحييا�ييشيير  امليي�ييشييتييقييبييل 
جيه باملي�شانو رئي�س جمل�س اإدارة 
مييركييز غييلييوبييال اإنييربييرايييز رئي�س 
واملدير  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
التنفيذي ل�شركة اأي بي ام �شابقا.

ال�شيخ  �ييشييمييو  امليييحيييا�يييشيييرة  �ييشييهييد 
رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حييامييد 
ابوظبي  عييهييد  ويل  �ييشييمييو  دييييييوان 
ال  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  و�شمو 
نييهيييييان وزييييير اخلييارجييييية ومعايل 
اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بييين طييحيينييون اآل 
رئي�س  النقل  دائيييرة  رئي�س  نهيان 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
وعيييييييدد ميييين الييي�يييشيييييييوخ واليييييييييوزراء 
ال�شلك  واأع�شاء  امل�شوؤولن  وكبار 

الدبلوما�شي لدى الدولة.
�شعادته  عييين  املييحييا�ييشيير  واأعيييييييرب 
بتواجده يف هذا املجل�س من اجل 
لالهتمام  مثري  مييو�ييشييوع  تييقييدمي 
الوقت ..م�شريا  واجلدل يف نف�س 
ب�شكل  تييغييري  قيييد  اليييعيييامل  ان  اىل 
دراماتيكي فثمة �شفة ن�شري اليها 
اأي  يف  للنجاح  ا�شا�شية  انييهييا  على 
او  العام  القطاع  يف  كانت  هيكلية 
النتاجية  حتريك  وهييي  اخلييا�ييس 
العوملة  بيي�ييشييبييب  وذلييييك  والبيييتيييكيييار 
واليينييمييو القييتيي�ييشييادي هيييذا المر 
اليوم  ال�شركات  تفكر  ان  اىل  اأدى 
العاملية  بامل�شاألة  لي�س  المييير  ان 
وامنيييا كيييييف ومييتييى فيياليي�ييشييركييات يف 
اي�شا  يييفييكييرون  اليي�ييشيييييلييكييون  وادي 
اىل  والتحول  العاملية  املوؤ�ش�شة  يف 
�ييشييركييات دولييييية فييييورا ولييييي�ييس بعد 

�شنوات.
�شتة  عييلييى  وركيييييز يف حمييا�ييشييرتييه 

العتماد  بيي�ييشييبييب  الييتييكيياليييييف  مييين 
التوا�شل  و�شائل  على  اكرب  ب�شكل 
لر�شال  الييعيينييكييبييوتييييية  واليي�ييشييبييكيية 
وفقا  املجتمع  افييييراد  اىل  ر�ييشييائييل 
اهداف  يخدم  الفرد مبا  حلاجات 

احلملة.
انه  باملي�شانو  وقال �شموئيل جيه 
املدير  من�شب  اإىل  انييتييقييالييه  بييعييد 
�شنة  )اأيبيام(  �شركة  التنفيذي يف 
حاجة  هناك  اأن  لحييظ   2003
ال�شركة  يف  حتيييييول  اإجييييييييراء  اإىل 
يف  ال�ييييشييييتييييقييييراءات  اإىل  ا�يييشيييتييينيييادا 
اإجيييييراء  اأي  ام(  بيييي  اأي   ( �ييشييركيية 
حتولت اأ�شا�شية يف �شناعة تقنية 
العاملية  العمل  بيئة  املعلومات ويف 
حيييييث كييانييت هيينيياك حيياجيية ما�شة 
اإىل اإجراء حتول يف البنية الكلية 
الييتييحييول يف  عيين  نيياهيييييك  لل�شركة 
قامت  لييذا  واخلييدمييات..  املنتجات 
مكنها من  �شامل  باإجراء  ال�شركة 
اإجنييييياز اليينييمييوذج الييتييجيياري الذي 
تبنته ب�شورة م�شتدامة ويف الوقت 
نف�شه مت منح ذلك الإجراء مرونة 
وفر�س  النمو  على  للركيز  اأكرب 

الربح يف عامل �شريع التغري.
�شيكون  بييياأنيييه  اأدركييييييت  واأ�ييييشيييياف: 
واأدركت  وخا�شرون  رابحون  هناك 
�شريبحون  اجليييييددة  اليييقيييادة  بيييياأن 
لييييي�ييس مييين خييييالل قيييدرتيييهيييم على 
الييينيييجييياة ميييين الييعييا�ييشييفيية بييييل من 
خالل قدرتهم على تغيري قواعد 
الييلييعييبيية بيي�ييشييكييل اأ�ييشييا�ييشييي وهييييذا ما 
لقد  ام(  بي  )اأي  �شركة  يف  فعلناه 
حتولنا  اإن  اللعبة..  قواعد  غرينا 
�ييشييركيية مييتييكييامييليية عييامليييييا غري  اإىل 
من اأ�شلوب عمل ال�شركة واإدارتها 
من  بييدءا  فيها  القرارات  و�شناعة 
املوارد  وحتى  والت�شويق  املبيعات 

الب�شرية والبحوث.
واخلطوات  الييتييغييريات  اىل  واأ�ييشييار 
التي اتخذتها )اأي بي ام( منها مت 
تخفي�س حد كبري مركز العمليات 
الأ�ييشييا�ييشييي فييبييات بييعيييييدا عيين املقر 

املبني  الثاين  امل�شتوى  اىل  تتنقل 
هذا  يف  نفكر  فحن  البتكار  على 
المر فثمة منو كبري يف ا�شتهالك 
وبالتايل  املييتييو�ييشييطيية  الييطييبييقييات 
وبالتايل  واليينييمييو  الييتييو�ييشييع  هييييذا 
متميزة  نوعية  تتوقع  النا�س  فان 
ال�شحية  واليييرعيييايييية  الييتييعييليييييم  يف 
واليي�ييشييالميية الييعيياميية يف امليييدن التي 
يييعييييي�ييشييون فيييييهييا وهييييذا بييحييد ذاته 
يخلق فر�شا لعمليات بناء وابتكار 

ب�شكل اف�شل.
يف  الآن  اإنييينيييا   : املييحييا�ييشيير  وقيييييال 
والتي  العوملة  من  الثانية  املرحلة 
تييركييز عييلييى كيييييفييييية النييتييقييال اىل 
جمييتييمييع مييبيينييي عييلييى البيييتيييكيييار .. 
م�شريا اإىل اأهمية التكنولوجيا يف 
تطوير اداء ال�شركات واىل �شرورة 
لل�شبكة  املذهل  التطور  ا�شتخدام 
العنكبوتية يف تنمية اداء ال�شركات 
الييعيياملييييية يف  اأن الأزمييييييية  واأو�ييييشييييح 
انتهت حتتم  والتي   2008 العام 
من  الف�شل  نحو  التغيري  علينا 
التكنولوجيا  على  الركيز  خالل 

وت�شويقها بال�شكل ال�شحيح.
القرن  يف  حييييدث  ميييا  اأن  واأو�ييييشييييح 
النا�شئة  الييدول  بع�س  اأن  الأخييري 
اختارت اللتزام بالقت�شاد العاملي 
وال�شركات  اليييييييدول  اأن  مييييوؤكييييدا 
اف�شل  فييير�يييشيييا  تييخييلييق  امليييليييتيييزمييية 
لييالأ�ييشييخييا�ييس نييحييو النيييطيييالق .. 
ونوه اإىل اأن دولة المارات العربية 
يف  �شريعة  قفزات  حققت  املتحدة 
خمتلف القطاعات وخالل فرات 

زمنية ق�شرية. 
اإن   وقال �شموئيل جيه باملي�شانو 
اإىل  اليييييوم  اليييذي يظهر  اليينييمييوذج 
ال�شركة  هييو منيييوذج  الييوجييود  حيز 
املييتييكييامييليية عييامليييييا ويييقيي�ييشييد بهذه 
الت�شمية ال�شركات العاملية باملعنى 
احلقيقي ولي�س ال�شركات املتعددة 
نهجا  تتبنى  الييتييي  اأي  اجلن�شيات 
ويف  وعملياتها  اإدارتيييهيييا  يف  عييامليييييا 
العمل  تنظيم  يتم  اليينييمييوذج  هييذا 

املتوافرة  املعلومات  ال�شتفادة من 
ال�شركة  ميي�ييشييتييويييات  جييميييييع  عييلييى 
على  احل�شول  فر�شة  تفوت  فهي 
يعد  فلم  القيمة  بالغة  معلومات 
معزولن  الييقييادة  يبقى  اأن  ممكنا 
�شمن دائرة داخلية واقية حتجب 
باأنها  التي تعتقد  املعلومات  عنهم 

لن تكون حمل ترحيب.
على  ينبغي  امليييبيييادئ  هيييذه  وثييالييت 
م�شركة  ثييقييافيية  خييلييق  اليي�ييشييركيية 
فجميع  م�شركة  قيم  اإىل  ت�شتند 
التي  تييلييك  الييي�يييشيييركيييات ول�ييشيييييمييا 
العامل  حييييول  عييمييلييييياتييهييا  تيينييتيي�ييشيير 
يجعل  رابييييط  ن�شيج  اإىل  بييحيياجيية 
تييركيييييز امليييوظيييفييين ميينيي�ييشييبييا على 
وتغدو هذا  ذاتها  القيم  جمموعة 
اإذا متت  اأكيييرب  مييغييزى  الييقيييييم ذات 
العاملة  الييقييوى  جميع  ا�شت�شارة 
تاأخرت  كلما  اإنيييه  وقيييال  بيي�ييشيياأنييهييا. 
اأ�شبح  املطلوب  التغيري  تنفيذ  يف 
ذلك التنفيذ اأ�شعب بل ورمبا اأقل 
العاملية  احلقبة  هييذه  ويف  فعالية 
التغيريات  تاأتي  فيها  نعي�س  التي 
بييي�يييشيييورة اأ�ييييشييييرع وتيييياأتييييي مييين دول 
باأنها  وتتميز  العامل  حول  عديدة 
حتيييييدث حتيييييييولت اأكيييييييرب ميييين اأي 
املوؤ�ش�شة  واإن مقاومة  وقت م�شى 
وجعلها  انييدثييارهييا  يعني  للتغيري 

طي الن�شيان.
اأجييييييياب  املييييحييييا�ييييشييييرة  خيييييتيييييام  ويف 
�ييشييمييوئيييييل جيييييه بيياملييييي�ييشييانييو على 
اجلمهور  اأ�ييشييئييليية  مييين  جمييمييوعيية 
وذكر يف رده على �شوؤال اأي نوع من 
جتعل  التي  وال�شلوكيات  املييهييارات 
من ال�شركة عاملية بدل من كونها 
املرونة  اأن  اجلن�شيات(..  )متعددة 
نحو  والنفتاح  ال�شريع  والتحرك 
الييعييمييالء هييو اأحييييد امليييهيييارات التي 
تبحث  التي  ال�شركات  على  يجب 
عن العاملية اأن تت�شف به لكن من 
ل  واأن  نريد  ميياذا  نحدد  اأن  املهم 

نفعل �شيئا ل ن�شتطيع فعله.
ال�شركات  بييين  اليييعيييالقييية  وحيييييول 

حميييياور هييي متييهيييييد اليي�ييشييبيييييل من 
الييعيياملييييية و ثورة  الييعييمييليييييات  اجييييل 
التكامل  و  املعلومات  تكنولوجيا 
التغري  العاملي والبتكار و تطبيق 
الع�شر  يف  اليييقيييييييادة  و  املييوؤ�ييشيي�ييشييي 
ال�شخمة  اليييبيييييييانيييات  و  اليييرقيييميييي 

وحتليل البيانات. 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقيييال 
الوقت  اأنييه يف  اإنييربييرايييز  غلوبال 
اأول  يعترب  نعي�شه  الييذي  احلا�شر 
احلقيقي  بيياملييعيينييى  عيياملييييية  حييقييبيية 
يف الييتيياريييخ النيي�ييشيياين وهييي حقبة 
تتميز باأن حجم ال�شكان واملنتجات 
يجري  الذي  والأفكار  واخلدمات 
تيييداوليييه حييييول اليييعيييامل بييييات اأكرب 
المر  وهيييذا  م�شى  وقيييت  اأي  ميين 
ال�شركات  ال�شركات وخا�شة  يدفع 
املوجودة يف اأ�شواق الدول املتقدمة 
على  التناف�س  بكيفية  البحث  اىل 

نطاق عاملي.
املا�شية  احلييقييب  يف  اأنييييه  واأ�يييشييياف 
بب�شاطة  اليي�ييشييركييات  قييامييت  رمبييييا 
ذات  اليييييييدول  اإىل  الإنيييييتييييياج  بيينييقييل 
مل  لكن  الرخي�شة  العاملة  اليييييد 
ال�شركات  تييلييك  ا�ييشييتييثييمييار  يييركييز 
تنمية  عيييليييى  الييييبييييلييييدان  تيييليييك  يف 
اليييعيييقيييول واخليييييييربات املييحييلييييية اأو 
بيعها  ميكن  التي  الب�شائع  اإنتاج 

لل�شكان املحلين.
البتكار  اأهييمييييية  املييحييا�ييشيير  واأكيييييد 
والييتييغييري يف طييريييقيية الييتييفييكييري يف 
والنمو  الديناميكي  التغيري  ظل 
الييكييبييري اليييذي ييي�ييشييهييده الييعييامل ما 
يتطلب حتول �شركات اىل �شركات 
دولييييييية مييين خييييالل و�يييشيييع خطط 
وخيييرييييطييية طريق  عيييميييل  واطييييييييار 
واعيييتيييمييياد انييظييميية دولييييييية واعيييييادة 
الييتييفييكييري يف الييعييمييليييييات الداريييييية 
الداخلية للتحول اىل العمل على 

نطاق عاملي.
فر�س  خيييليييق  اأهيييمييييييية  اإىل  ونييييييوه 
جديدة وجذابة للم�شتثمرين اإىل 
�شوف  التى  الدمغة  هجرة  جانب 

الأ�شواق  مييين  وقييريييبييا  الييرئييييي�ييشييي 
بب�شاطة  نييحيين  وقال"  والييعييمييالء 
مل ندخل الأ�شواق بل وكما فعلت 
)اأي بي ام( طوال تاريخها خلقنا 
الأ�شواق وعملنا مع قادة الأعمال 
واحلييييييكييييييومييييييات والأكييييييادميييييييييييييين 
للم�شاعدة  املجتمعية  واملوؤ�ش�شات 
الوطنية  اأجنداتهم  حتقيق  على 
وتلبية احتياجاتهم الجتماعية".
هيييذه  ميييين  اليييكيييثيييري  اأن  واأو�ييييييشييييييح 
الييييتييييغيييييييييريات كييييانييييت عيييييبيييييارة عن 
ل�شركة  بالن�شبة  هييائييليية  حتيييولت 
اأجل  ميين  و�ييشييرورييية  ام(  بييي  )اأي 
على  نيييكيييون  واأن  اليييفيييوائيييد  جيينييي 
يفر�شها  التي  التحديات  م�شتوى 
القت�شاد املتكامل عامليا .. م�شريا 
التغيريات مل حتدث  تلك  اأن  اىل 
يف )اأي بي ام( وح�شب بل يف جميع 
اأنييحيياء الييعييامل اأييي�ييشييا حيييييث تبنت 
متكامال  اأعمال  منوذج  املوؤ�ش�شات 
مواردها  فعالية  ميين  تزيد  عامليا 
اأ�شا�س  على  راأ�شمالها  واإنييتيياجييييية 
تخف�س  نف�شه  الييوقييت  ويف  عيياملييي 

التكاليف.
وحتييدث عيين ثالثة مييبييادئ مهمة 
اأثناء  اليي�ييشييركييات  بييهييا  تيي�ييشيير�ييشييد 
متكاملة  �يييشيييركيييات  اإىل  حتييولييهييا 
ال�شركة  تييكييون  اأن  وميينييهييا  عييامليييييا 
الييوقييت ذاته  مييتييوافييقيية عييامليييييا ويف 
املحلية  بييالييرقييعيية  اليي�ييشييليية  وثيييييقيية 
مبعنى اأن ال�شركات التي تعمل يف 
عدة بلدان يف الوقت ذاته بحاجة 
�شواء  خمرجاتها  تخ�شي�س  اإىل 
اأم  منتجات  املخرجات  تلك  اأكانت 
الواقع  يالئم  مبا  عامة  �شيا�شات 
نف�شه  الييوقييت  يف  وي�شمن  املحلي 
املتعلقة  واملييبييادئ  القيم  تكون  اأن 
بالعالمة التجارية والتي تتبناها 
اليي�ييشييركيية مييوحييدة يف كييل مييكييان يف 

العامل.
تتعلم  اأن  املييييبييييادئ  هيييييذه  وثيييييياين 
ال�شركة  ميي�ييشييتييويييات  مييين  الإدارة 
ال�شركة  حتييياول  ل  فعندما  كييافيية 

اأ�شا�شي  بيي�ييشييكييل  خمييتييلييفيية  بيييطيييرق 
و�شلوكيات  ميييهيييارات  يييتييطييلييب  ميييا 
تعدد  اأكييرب على  وتركيزا  خمتلفة 
الييييفييييوارق الييثييقييافييييية ولييييي�ييس على 
الهرمية وكمثال على ذلك ت�شتند 
القرارات ب�شاأن املكان الذي جتري 
كيفية  اإىل  ال�شركة  عمليات  فيه 
الفائدة  ميين  قييدر  اأقيي�ييشييى  حتقيق 
وال�شركاء  واملييوظييفيين  لييلييعييمييالء 

التجارين.
ومنو  تيييغيييري  وجييييييود  اإىل  واأ�يييييشيييييار 
املتميزة  اليي�ييشييركييات  جييغييرافييييية  يف 
كان  التي  ال�شركات  واأن  والكبرية 
لديها ميزة نوعية يف هذه املنطقة 
 500 ال  ال�شركات  ميين  اأ�شبحت 
الالعبن  مييين  وبييياتيييت  اليييعيييامل  يف 
هذه  يف  الأقييييييوييييييياء  القيييليييييييمييييييين 
بالتحديات  ملتزمة  وهي  املنطقة 
اأنظمة  وايييجيياد  بالعوملة  املرتبطة 
اداريييييييية تيي�ييشييمييح بييالييتيينييافيي�ييس على 

ال�شعيد العاملي.
واأ�يييشييياف املييحييا�ييشيير اأنييييه بيييدل من 
ا�شتخدام �شال�شل توريد منف�شلة 
لدينا  يييكييون  خمتلفة  اأ�يييشيييواق  يف 
�شل�شلة  اأي  واحييدة  توريد  �شل�شلة 
عاملية وهي لي�شت للمنتجات فقط 
بل للخدمات وراأ�س املال والأفكار 

وامللكية الفكرية.
ل�شركات  منيييياذج  املييحييا�ييشيير  وقييييدم 
يف  الييتييحييول  حتييقييق  اأن  ا�شتطاعت 
اأدائييييهييييا ميينييهييا هييوفيير الييتييي و�شل 
من  �شنوات  خم�س  بعد  راأ�شمالها 
دولر  مييليييييارات   5 اىل  تاأ�شي�شها 
واليييتيييي اعييتييمييدت بيي�ييشييكييل كييبييري يف 
التكنولوجيا وال�شبكة  عملها على 

العنكبوتية.
يكون  احلقيقي  التاأثري  اأن  واأكيييد 
يف كيييييفييييية ا�ييشييتييخييدام الييبيييييانييات و 
و�شعها يف ال�شبكة العنكبوتية مبا 
وحتقيق  املجتمع  احتياجات  يلبي 
ان  اىل  م�شريا  املن�شودة  الهييداف 
احلييمييليية النييتييخييابييييية لوبييياميييا يف 
العام 2012 كانت ناجحة وقللت 

كل  لييييييدى  ان  قييييييال  واحلييييكييييوميييية 
جمتمع ما يهمه واإذا فكرنا بهذه 
بكل  اليي�ييشييركييات  وعملت  الطريقة 
�شفافية وحققت املعايري املطلوبة 
واحلكومة عملت من جانبها على 
الفكرية  املييلييكييييية  �ييشيييييادة  حتييقيييييق 
والتوا�شل  والييتيياأميين  واليي�ييشييراكيية 
فاإن ذلك الأمر �شيوؤدي حتما اىل 

النجاح.
جيه  �شموئيل  اأن  بالذكر  جدير 
بيياملييييي�ييشييانييو خيييرييييج جييامييعيية جون 
املتحدة  اليييييولييييييات  يف  هيييوبيييكييينيييز 
)مركز  اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس  و 
موؤ�ش�شة  وهي  اإنربرايز(  غلوبال 
ربحية  غيييييري  خييييا�ييييشيييية  اأبييييييحيييييياث 
املوؤ�ش�شات  علم  درا�ييشيية  على  تركز 
امليييعيييا�يييشيييرة وهيييييو عيييليييم يييبييحييث يف 
عامليا  املتكاملة  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  اإدارة 
العاملية  القت�شادية  والجتيياهييات 
امليييجيييتيييميييع وقد  وتيييياأثييييريهييييا عيييليييى 
تاأ�ش�س )مركز غلوبال اإنربرايز( 
�شنة 2013 للم�شاعدة يف توعية 
ال�شلة  ذات  املجتمعية  الأطييييراف 
املتكامل عامليا وقدرته  بالقت�شاد 
اأف�شل  ميي�ييشييتييقييبييل  حتييقيييييق  عيييليييى 
القطاعن  قييييادة  اإىل  بييالإ�ييشييافيية 

اخلا�س والعام والأكادميين.
املهنية مع �شركة )اأي  بداأ �شريته 
مدينة  يف   1973 �ييشيينيية  ام(  بيييي 
بالتيمور بولية ماريالند وطيلة 
الييتييي ق�شاها يف   39 اليييي  الأعيييييوام 
ال�شركة �شغل العديد من املنا�شب 
يناير   1 فييميينييذ  فيييييهييا  اليييقييييييياديييية 
2003 اإىل 31 دي�شمرب 2011 
بيياملييييي�ييشييانييو من�شب  اليي�ييشيييييد  �ييشييغييل 
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
وامليييديييير الييتيينييفيييييذي ليي�ييشييركيية )اأي 
ملجل�س  رئي�شا  ا�شتمر  كما  ام(  بي 
 2012 �ييشييبييتييمييرب  حييتييى  الإدارة 
الأكادميية  وهو ع�شو منتخب يف 
كما  والييعييلييوم  للفنون  الأمييريييكييييية 
البتكار  ميييبيييادرة  اإدارة  يف  �ييشييارك 

الوطني مبجل�س التناف�شية.

من جهته اكد �شعادة ل�شينا زيربو 
على اأهمية دور دوليية الإميييارات يف 
..م�شيدا  املنظمة  اهيييداف  حتقيق 
والدور  اليينييووييية  الييدوليية  ب�شيا�شة 
اإقليميا  اليييدولييية  بيييه  تييقييوم  الييييذي 
ودوليا لتعزيز نظام حظر النت�شار. 
باجلهود  اإعيييجيييابيييه  عيييين  واأعييييييييرب 
الناجحة وال�شفافة لدولة لإمارات 
يف تطوير برناجمها النووي وعن 
بيياأن هييذه اجلهود العميقة  اإميييانييه 

ميين �ييشيياأنييهييا اأن تييدعييم نييظييام حظر 
اهداف  حتقيق  �شيما  ل  النت�شار 

املعاهدة.
ال�شفري  �ييشييعييادة  الجييتييميياع  ح�شر 
لدولة  الدائم  املمثل  الكعبي  حمد 
الدولية  الييوكيياليية  ليييدى  الميييييارات 

للطاقة الذرية.
مييييين جييييانييييب اآخيييييييير قيييييييام الأمييييييين 
ال�شامل  احلظر  ملنظمة  التنفيذي 
ليييليييتيييجيييارب الييينيييوويييية بييييزيييييارة اىل 

على  خاللها  اإطلع  خليفة  جامعة 
التدريب  الييدوليية يف جمييال  جهود 
وتييطييوييير الييييقييييدرات الييبيي�ييشييرييية يف 

املجال النووي.
كييمييا اطييلييع خيييالل زيييارتييه للمركز 
اليييييوطييييينيييييي ليييييالر�يييييشييييياد اجلييييوييييية 
القدرات  على  باأبوظبي  واليييزلزل 
�شبل  ونييياقييي�يييس  لييلييمييركييز  الييفيينييييية 
امليينييظييميية يف حتقيق  ميييع  اليييتيييعييياون 

الأهداف امل�شركة .

وزير العدل يتفقد حماكم 
ونيابات خورفكان ودبا 
الفجرية ودبا احل�شن 

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  بيين  �ييشييلييطييان  مييعييايل  تقفد 
العدل  الييظيياهييري وزييييير  اليييبيييادي 
اميي�ييس عيييددا ميين حميياكييم املنطقة 
ونيابات  حماكم  �شملت  ال�شرقية 
خيييورفيييكيييان ودبيييييا اليييفيييجيييرية ودبيييا 

احل�شن.
الزيارة  خييييالل  مييعيياليييييه  والييتييقييى 
�شعادة  خيييالليييهيييا  رافيييييقيييييه  الييييتييييي 
وزارة  وكيل  الييبييادي  حمد  حممد 
الوزارة  قيييييادات  وعييدد من  العدل 
والق�شاة  امليييحييياكيييم  روؤ�يييييشييييياء   ..
وموظفي  الإدارييييييييية  واليييقيييييييادات 
منهم  وا�شتمع  املختلفة  الأقيي�ييشييام 
التي  والأفييييكييييار  امليييالحيييظيييات  اإىل 
و�شمان  الكفاءات  رفييع  ت�شتهدف 
للخدمات  الييييكييييامييييليييية  اجلييييييييييودة 

الق�شائية.
ووجييييييه ميييعيييايل �ييشييلييطييان اليييبيييادي 
الييعييامييليين يف  كيييافييية  اإىل  اليي�ييشييكيير 
املبذولة  لييلييجييهييود  املييحيياكييم  تييلييك 
اجلهد  م�شاعفة  على  واحليير�ييس 
وتقدمي  املراجعن  على  للتي�شري 
املمار�شات  اأف�شل  وفييق  اخلييدمييات 

العاملية . 

 برعاية حممد بن زايد 

ان�ط�الق م�ه��رج��ان اأب��وظبي لل��عل��وم 2014 ال���ي�وم
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
فعاليات  اليوم  ..تنطلق  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأبوظبي للعلوم احلائز على جوائز عاملية والذي تنظمه جلنة  مهرجان 

اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا للعام الرابع على التوايل.
دورة هذا  تنطلق  �شنويا  املهرجان  ي�شهده  الذي  ال�شديد  الإقبال  وبفعل 
العام من 13 اإىل 22 نوفمرب اجلاري على مدى ع�شرة اأيام متوا�شلة يف 
ثالثة مواقع مركزية هي ال�شاحة ال�شرقية لكورني�س اأبوظبي وحديقة 

احليوانات بالعن وواجهة املجاز املائية بال�شارقة.
وي�شل املهرجان هذا العام اإىل املزيد من النا�شئة يف دولة الإمارات عرب 
�شهدت  وعييودة عرو�س متميزة  كليا  ذات حمتوى جديد  اأن�شطة  تقدمي 
مهرجان  من  لتجعل  ال�شابقة  اليييدورات  خييالل  وا�شعا  جماهرييا  اإقبال 

اأبوظبي للعلوم جتربة ل تن�شى لكل اأفراد الأ�شرة.
الثالثة  املهرجان  مواقع  على  املهرجان  زوار  ا�شتقبال  مواعيد  وتتوزع 
الأربييعيياء من  اإىل  الأحييد  اأبوظبي من  لكورني�س  ال�شرقية  ال�شاحة  .. يف 
ال�شاعة 4 ع�شرا حتى 9 م�شاء واخلمي�س من ال�شاعة 4 ع�شرا حتى 10 
10 م�شاء  2 ظهرا حتى  ال�شاعة  وال�شبت من  .. ويومي اجلمعة  م�شاء 

..فيما تبداأ مواعيد ا�شتقبال الزوار يف حديقة احليوانات بالعن يوميا 
من ال�شاعة 3 ع�شرا حتى ال�شاعة 8 م�شاء..اما يف واجهة املجاز املائية 
بال�شارقة ف�شتكون من الأحد اإىل الأربعاء من ال�شاعة 4 ع�شرا حتى 9 
م�شاء .. فيما �شتكون يوم اخلمي�س: من ال�شاعة 4 ع�شرا حتى 10 م�شاء 

ويومي اجلمعة وال�شبت: من ال�شاعة 2 ظهرا حتى 10 م�شاء.
نفاد  ولتجنب  الإلكروين  على موقعه  املهرجان  تذاكر ح�شور  وتتوفر 
املجاز  اأبوظبي وواجهة  املنعقدة على كورني�س  املهرجان  فعاليات  تذاكر 
املائية بال�شارقة ميكن لالأفراد والعائالت �شراوؤها م�شبقا عرب الإنرنت. 
على  والطيييالع  م�شبقا  زياراتهم  تخطيط  املهرجان  لييزوار  يت�شنى  كما 

مبهرجان  اخلا�س  الإلييكييروين  املوقع  زيييارة  عرب  املعلومات  من  املزيد 
اأبوظبي للعلوم  www.abudhabisciencefestival.ae اأو 

الت�شال على الرقم املجاين 80073.
وتنظم جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا الدورة الرابعة من مهرجان 
اأبوظبي للعلوم بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي للتعليم ال�شريك التعليمي 
للمهرجان ومهرجان اأدنربه الدويل للعلوم �شريك الربجمة واملحتوى 
و�شركة توازن الراعي املقدم للمهرجان و�شركة دولفن للطاقة الراعي 
للطاقة  الإمييييارات  وموؤ�ش�شة  ادنيييوك  �شركة  امل�شاركن  والييرعيياة  الذهبي 

النووية و�شركة الحتاد للطريان. 
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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
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م�شت�شفى المل                      3444010
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ال�صارقة 
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م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227
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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 الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
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ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
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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 الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
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�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240
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�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
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�شيدلية احلرم                       7660292
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ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ت�شتقبل ملكة ال�شويد

برعاية فاطمة بنت مبارك 

برنامج الوقاية من ال�شمنة عند الأطفال يطلق مرحلته الرابعة

الإعالن عن 6 معايري تطبق العام الدرا�صي املقبل على احلكومية واخلا�صة 

الرتبية توحد معايري الرقابة وتقييم املدار�س بالتن�شيق مع جمل�س اأبوظبي وهيئة املعرفة

•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ا�شتقبلت 
بييينيييت ميييييبيييييارك رئييييييي�يييشييية الحتيييييياد 
الأعلى  الرئي�شة  الييعييام  الن�شائي 
رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
املييييجييييليييي�ييييس الأعيييييييليييييييى لييييالأمييييوميييية 
والطفولة يف ق�شر البحر ام�س.. 
�شاحبة ال�شمو امللكي �شيلفيا ملكة 
ال�شويد و- الوفد املرافق - والتي 
للم�شاركة  حيياليييييا  اليييبيييالد  تيييييزور 
الييعيياملييي الذي  الييطييفييل  يف مييلييتييقييى 
لرعاية  دبييي  موؤ�ش�شة  ت�شت�شيفه 
اخلمي�س  اليوم  والأطفال  الن�شاء 
لأول مرة خارج مملكة ال�شويد يف 
ا�شراتيجية  و�شراكة  تعاون  اإطار 
اللقاء  حيي�ييشيير  اجلييييانييييبيييين.  بيييين 
بنت  اليييييييازيييية  اليي�ييشيييييخيية  �ييشييمييو   ..
نييهيييييان حرم  اآل  بيين حمييمييد  �شيف 

الجتماعي  واأمنه  كافة  الأ�شا�شية 
تعليمية  وخدمات  رعاية  وتوفري 
تكفل  متميزة  وثقافية  و�شحية 
وتبادلت  املييي�يييشيييرق.  امليي�ييشييتييقييبييل  ليييه 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
حول  احلييديييث  �شيلفيا  امللكة  مييع 
املكا�شب والإجنييازات التي حتققت 
الإميييييييارات بف�شل  لأطيييفيييال دوليييية 
احلكيمة  قيادتنا  منا�شرة  و  دعييم 
قيييييام الدولة  الييتييي و�ييشييعييت ميينييذ 
حييقييوق الييطييفييل ركيينييا اأ�ييشييا�ييشيييييا يف 
العديد  تنفيذ  ثم  وميين  د�شتورها 
والربامج  ال�ييشييراتيييييجيييييات  مييين 
واإن�شاء  الطفل  حلماية  الوطنية 
املييييجييييليييي�ييييس الأعيييييييليييييييى لييييالأمييييوميييية 
والطفولة .. م�شرية �شموها يف هذا 
ال�شياق اىل حر�س دولة الإمارات 
مبكرا  الن�شمام  اىل  ومييبييادرتييهييا 
حلقوق  الييدولييييية  التييفيياقييييية  اىل 

ت�شغل بكفاءة عالية واقتدار العديد 
الق�شائية  وال�شلطة  املنا�شب  من 
والقوات  الييدبييلييومييا�ييشييي  واليي�ييشييلييك 
امليي�ييشييلييحيية والييي�يييشيييرطييية والمييييييين..
الإيجابية  م�شاركتها  اىل  اإ�شافة 
يف امليينييا�ييشييب الييقيييييادييية الييعييليييييا يف 
عدد كبري من مواقع اإتخاذ القرار 
ال�شراتيجي. من جانبها اأعربت 
بزيارة  �شعادتها  عن  �شيلفيا  امللكة 
واإعجابها وفخرها  الإمارات  دولة 
مبا �شاهدته من نه�شة اقت�شادية 
وما  �شاملة  وح�شارية  وعمرانية 
وازدها  تقدم  ميين  الييدوليية  حققته 
بارز للعيان يف كل مكان ويف �شتى 
املجالت. كما عربت عن ارتياحها 
يف  بييالإطييفييال  امللحوظ  لالهتمام 
امل�شتويات  خمتلف  عييلييى  اليييدولييية 
ومييييا حييقييقييتييه امليييييييراأة الإمييياراتييييييية 
ومييكييا�ييشييب خا�شة  اإجنيييييييازات  مييين 

اآل  زايييد  بن  ال�شيخ عبد اهلل  �شمو 
نييهيييييان وزييييير اخلييارجييييية ومعايل 
�شامل  بييينيييت  ميييييييثييياء  اليييييدكيييييتيييييورة 
و�شعادة  دوليييية  وزيييييرة  اليي�ييشيياميي�ييشييي 
املجل�س  عييام  اأميين  الفال�شي  رمي 
والطفولة  لييييالأمييييوميييية  الأعيييييليييييى 
و�ييشييعييادة عيييفيييراء الييبيي�ييشييطييي مدير 
الن�شاء  لرعاية  دبييي  موؤ�ش�شة  عييام 
ال�شيخة  �شمو  ورحبت  والأطفال. 
امللكة  بييزيييارة  مييبييارك  بنت  فاطمة 
دولة  اإىل  املييرافييق  والييوفييد  �شيلفيا 
اأنها  �شموها  مييوؤكييدة   .. الإمييييارات 
ت�شكل فر�شة مهمة لبناء عالقات 
وتبادل  امليي�ييشييرك  للتعاون  متينة 
وال�شتفادة  وامليييعيييليييوميييات  الآراء 
ل�شاحبة  املراكمة  اخلييربات  من 
حماية  جميييالت  يف  امللكي  ال�شمو 
اأف�شل  الطفل و�شول اىل حتقيق 
العاملية يف �شمان حقوقه  املعايري 

وال�شراتيجيات  واليييطيييفيييولييية 
املجل�س  نييفييذهييا  الييتييي  واليييرباميييج 
واآليييييييييات ق�شرية  اأنييظييميية  لييو�ييشييع 
ليي�ييشييمييان حقوق  املييييييدى  وبيييعيييييييدة 
ا�شراتيجية  وتيييرجيييمييية  الييطييفييل 
واأطلعت  املييجييال.  هيييذا  الييدوليية يف 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
تطور  م�شرية  على  �شيلفيا  امللكة 
وتيييقيييدم امليييييراأة يف دوليييية الإميييييارات 
وما و�شلت اإليه من مكانة ورفعة 
وماحققته من منجزات ومكا�شب 
�شتى  الأ�يييشيييعيييدة ويف  عييلييى جييميييييع 
ومنا�شرة  دعيييم  بف�شل  املييجييالت 
برامج  وخا�شة  احلكيمة  قيادتنا 
�شيا�شات ومتكن املراأة وم�شاواتها 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة 
الدولة حفظه اهلل . وقالت �شموها 
اإن املراأة الإماراتية اأ�شبحت اليوم 

بتطبيقها  واليييتيييزاميييهيييا  اليييطيييفيييل 
�شامال  احتاديا  قانونا  واإ�شدارها 
التي  كافة  الطفل  حقوق  حلماية 
يت�شمن  الدولية  املواثيق  كفلتها 
للمخالفن  رادعيييييييييية  عييييقييييوبييييات 
لأحيييكييياميييه..اإ�يييشيييافييية جيييهيييودهيييا يف 
الأمم  منظمة  مع  تعاونها  تعزيز 
اليون�شيف  الييي  للطفولة  املييتييحييدة 
املنظمات  مييين  وغيييريهيييا  ودعييمييهييا 
يف  واملييعيينييييية  املتخ�ش�شة  الييدولييييية 
عن  �شموها  واأعييربييت  ال�شاأن.  هييذا 
العالقات  تييوثيييييق  عييلييى  حيير�ييشييهييا 
بن املوؤ�ش�شات املعنية ب�شوؤون املراأة 
والطفل يف كل من مملكة ال�شويد 
املتحدة  العربية  الإمييييارات  ودولييية 
التعاون  عييالقييات  اإطييييار  وذليييك يف 
البلدين.  بن  القائمة  وال�شداقة 
جهودها  اىل  الأحيياديييث  وتطرقت 
واإجنازات املجل�س الأعلى لالأمومة 

وم�شاواتها  متكينها  �شعيد  على 
اقت�شاديا و�شيا�شيا ويف العديد من 
بجهود  م�شيدة  الإخييرى  املجالت 
وريادة �شمو ال�شيخة فاطمة للعمل 
الن�شائي �شواء على ال�شعيد املحلي 
اأو ال�شعيدين الإقليمي والدويل. 
باملبادرات  �شيلفيا  امللكة  ونييوهييت 
الإيجابية  والإ�ييشييهييامييات  العديدة 
املوؤثرة ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك يف �شاحات العمل الإن�شاين 
وعطاءاتها ال�شخية يف هذا املجال 
وخا�شة مبادرتها العاملية الأخرية 
العام  هييذا  يوليو من  �شهر  خييالل 
مل�شت�شفى  �شخية  منحة  بييتييقييدمي 
جييييريييييت اورمييييييونييييييد �يييشيييرييييت يف 
اأحييد م�شت�شفيات  الييذي يعد  لندن 
الأطفال الرائدة يف العامل..وذلك 
لبناء اأول مركز يف العامل لأبحاث 

الأمرا�س النادرة لالأطفال. 

•• اأبوظبي - وام:

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  الأعيييليييى  الييرئييييي�ييشيية  الييعييام 
املجل�س  رئي�شة  الأ�ييشييرييية  التنمية 
الأعيييليييى لييالأمييوميية والييطييفييوليية .. 
بالتعاون مع  الن�شائي  بداأ الحتاد 
وجمل�س  والتعليم  الربية  وزارة 
اأبوظبي للتعليم و �شحة للخدمات 
ومنظمة  اخليييارجييييييية  الييعييالجييييية 
الأمم املتحدة للطفولة اليوني�شف 
باملجل�س  ال�شحي  التثقيف  واإدارة 
بال�شارقة  الأ�ييشييرة  ل�شوؤون  الأعييلييى 
تطبيق  يف   .. اليي�ييشييارقيية  وجييامييعيية 

مع  التن�شيق  خيييالل  ميين  الييتييعيياون 
املنطقة التعليمية لتعين املدار�س 
مع  والتن�شيق  امل�شروع  يف  امل�شاركة 
ميييدراء املييدار�ييس املييخييتييارة وعددها 
ال�شارقة  اإمارة  خم�س مدار�س من 
الف�شول  واختيار  امل�شروع  لتنفيذ 
توفري  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  الييدرا�ييشييييية 
اأخ�شائيات التغذية لإدارة التثقيف 
خالل  الربنامج  لتنفيذ  ال�شحي 
 2015  2014 الييدرا�ييشييي  الييعييام 
الثانية  احللقة  مدار�س  من  لعدد 

يف اإمارة ال�شارقة.
تنفيذ  خييطييوات  اأوىل  بييييداأت  وقيييد 
الييربنييامييج يف اإمييييارة اليي�ييشييارقيية من 
تدريبية  عمل  ور�شة  تنفيذ  خالل 

وجمل�س  باأبوظبي  ال�شحة  وهيئة 
الربية  ووزارة  للتعليم  اأبوظبي 
بهدف  ال�شحة  ووزارة  والتعليم 
وال�شمنة  البدانة  بخطر  التوعية 
وتييثييقيييييف الييطييلييبيية لييتييطييوييير منط 
وت�شجيعهم  لييديييهييم  �شحي  حييييياة 
عيييليييى زييييييييييادة الييينييي�يييشييياط اليييبيييدين 

والتغذية ال�شليمة.
نييفييذ يف مرحلته  الييربنييامييج  وكيييان 
يف  2011-2012م  عييام  الأوىل 
اأبوظبي  اأربييع مدار�س حكومية يف 
واأربيييييع ميييدار�يييس حييكييومييييية يف دبي 
وا�شتهدف 3000 طالب و 620 
مدر�س وويل اأمر .. فيما ا�شتهدفت 
املرحلة الثانية مدر�شة عائ�شة بنت 

برنامج  ميييين  الييييرابييييعيييية  امليييرحيييلييية 
الوقاية من ال�شمنة عند الأطفال 

يف عدد من مدار�س الدولة.
وييييياأتييييي تييييعيييياون املييجييليي�ييس الأعيييليييى 
ممثال  بال�شارقة  الأ�ييشييرة  ل�شوؤون 
اإنطالقا  ال�شحي  التثقيف  بيياإدارة 
يف  للم�شاركة  املجل�س  تييوجييه  ميين 
التي  والت�شريعات  القرارات  �شنع 
ميين �ييشيياأنييهييا الرتيييقييياء بييالأ�ييشييرة يف 
اإمارة ال�شارقة من خالل الدرا�شات 
احلماية  وتيييوفيييري  اليييوعيييي  ونيي�ييشيير 
لتمكن  والييييتيييياأهيييييييييل  والييييرعيييياييييية 
الفعال يف  اأداء دورهييا  الأ�ييشييرة من 
اجلودة  معايري  وتطبيق  املجتمع 
والييتييميييييز والييعييطيياء. ويييتييمييثييل هذا 

لأهميته يف التعرف على الفروقات 
النمو  وو�شف  والعرقية  النوعية 
والبلوغ من حيث اأنه طبيعي وغري 
طبيعي ومن خالله �شيتم التعرف 
الأمرا�س  ت�شنيف  اأمنيييياط  عييلييى 
للمتغريات  املييرجييعييييية  والأ�يييشييي�يييس 
وال�شت�شارات  الييفيي�ييشيييييولييوجييييية 
اليييغيييذائييييييية وغيييريهيييا مييين الأميييييور 
التي  الأ�شا�شيات  ميين  تعترب  التي 
لتطبيق  معرفتها  للطالبات  لبييد 

الربنامج بال�شكل ال�شحيح.
جدير بالذكر اأن الحتاد الن�شائي 
العام اأطلق الربنامج عام 2011 
يف عييييييدد مييييين ميييييدار�يييييس الييييدوليييية 
اليوني�شيف  مييع  بال�شراكة  وذليييك 

لكافة منفذي الربنامج يف جامعة 
الطالبات  بيييحييي�يييشيييور  الييي�يييشيييارقييية 
الربنامج  بتنفيذ  �شيقمن  اللواتي 

من تخ�ش�س التغذية العالجية.
اأخ�شائية  اليي�ييشييالييح  عييال  وقييدمييت 
اليون�شيف  ميينييظييميية  مييين  تييغييذييية 
امل�شروع  تييطييبيييييق  يف  لييلييميي�ييشيياركييات 
والهدف  الييربنييامييج  عيين  خلفية   ..
اأو�شحت خطوات  كما  تنفيذه  من 
تطبيق امل�شروع. ثم حتدث الدكتور 
اأ�شامة الالل اأخ�شائي ف�شيولوجية 
الربية  بييييوزارة  الييبييدين  الن�شاط 
اجل�شمية  القيا�شات  عن  والتعليم 
واأهمية  للطلبة  النروبومرية 
درا�شة وحتليل التكوين اجل�شماين 

عبداهلل للبنات ومدر�شة را�شد بن 
عجمان  اإمييييارة  ميين  للبنن  حميد 
للتعليم  اليييقيييويييين  اأم  وميييدر�يييشييية 
عثمان  ومدر�شة  للبنات  الأ�شا�شي 
بييين عيييفيييان لييلييبيينيين مييين اإميييييييارة اأم 
املرحلة  يف  و�ييييشييييارك   . الييقيييييوييين 
طالب  األفا  الربنامج  من  الثالثة 
وطالبة يف راأ�س اخليمة والفجرية 
اخييتيييييار مييدر�ييشيية عثمان  حيييييث مت 
ومدر�شة  للبنن  العا�س  اأبيييي  بيين 
للبنات  الأ�شا�شي  للتعليم  البي�شاء 
ومدر�شة  اخليمة  راأ�ييس  اإميييارة  من 
ومدر�شة  للبنن  اخلطاب  بن  زيد 
للبنات  الأ�شا�شي  للتعليم  البتهاج 

من اإمارة الفجرية . 

•• دبي – حم�شن را�شد 

وكيل  اليي�ييشييويييدي  ميحد  علي  اأكيييد 
امل�شاعد  والتعليم  الييربييييية  وزارة 
التعليم اخلا�س على عزم  ل�شوؤون 
توحيد  والييتييعييليييييم  الييربييييية  وزارة 
مييعييايييري اليييرقيييابييية عييلييى امليييدار�يييس 
بجميع  واخلييييا�ييييشيييية  احليييكيييومييييييية 
�ييشييت معايري  الييدوليية ، يف  اإميييييارات 
يت�شدرهم معيار التقدم الدرا�شي 

فيما جمل�س اأبوظبي للتعليم كان 
املعرفة  وهيئة  معايري   10 يطبق 

كانت تطبق 8 معايري . 
�شحايف  ميييييوؤمتييييير  يف  ذلييييييك  جيييييياء 
بييديييوان اليييييوزارة بييدبييي ، اأكيييد فيه 
اليي�ييشييويييدي عييلييى حيير�ييس اليييييوزارة 
املعايري  تييلييك  تييتيي�ييشييميين  اأن  عييلييى 
التدري�س والتقييم،  اأي�شا عمليات 
تلبية  يف  التعليمي  املنهاج  وجييودة 
احتياجات جميع الطلبة، بالإ�شافة 

لن يف اللتزام بها م�شلحة امليدان 
الربوي وهي من اأولويات اهتمام 
عمليات  اأن  اإىل  م�شريا   ، القيادات 
لطبيعة  وفيييقييياً  تييتييغييري  الييتييطييوييير 
ومتطلباتها  الييزميينييييية  امليييرحيييلييية 
مو�شحاً  املييطييروحيية،  والييتييحييديييات 
يف  بيييييييييداأت  اليييتيييطيييويييير  خيييطييية  اأن 
هييدفييهييا يف  وكيييييان   2000 اليييعيييام 
اللغة  ميييادة  تعلم  تطوير  الييبييداييية 
الو�شع  اأن  الجنليزية فقط، غري 

 ، التعليمية  ومييهيياراتييهييم  للطلبة 
ال�شخ�شي  الييتييطييوييير  جيييودة  وكيييذا 
والجيييتيييمييياعيييي لييلييطييلييبيية ، وذلييييك 
ابوظبي  جمييليي�ييس  ميييع  بييالييتيينيي�ييشيييييق 
لييلييتييعييليييييم وهيييييئيية املييعييرفيية يف دبي 
املعايري  بتلك  العمل  يبداأ  اأن  على 
املقبل  الدرا�شي  من  بييدءا  املوحدة 
، لفتا اإىل اأن توحيد املعايري كان 
بالأهمية للميدان الربوي بعدما 
معايري  �شتة  تطبق  اليييوزارة  كانت 

التغذية  وتييلييقييي  املييتييابييعيية  تييوا�ييشييل 
الراجعة من امليدان ب�شاأن املعايري 

املوحدة .
حتقيق  اأن  اإىل  اليي�ييشييويييدي  واأ�يييشيييار 
امليييدار�يييس حييكييومييييية وخا�شة  كييافيية 
ي�شتهدف  امليييييوحيييييدة  ليييليييميييعييياييييري 
اأ�شا�س  وهييييو  اليييطييياليييب  ميي�ييشييلييحيية 
جودة  ل�شمان  التعليمية  العملية 
كافة  داعيييييا   ، ومتيزها  املييخييرجييات 
املعايري  بييتييلييك  الليييتيييزام  امليييدار�يييس 

اإىل جودة رعاية الطلبة واإر�شادهم 
اإىل جانب توفري الدعم واحلماية 
لهم، وتختتم املعايري بجودة قيادة 
املدر�شة واإداراتهم ، م�شريا اإىل اأن 
فنية  جلنة  بالفعل  �شكلت  اليييوزارة 
الربية  وزارة  عيين  ممثلن  ت�شم 
والتعليم وجمل�س ابوظبي للتعليم 
وهيئة املعرفة يف دبي لدرا�شة مدى 
مع  وتطابقها  املعايري  تلك  توافق 
اأن  ، على  الييربييوي  امليييييدان  حاجة 

ال�شابق يف ظل  عيين  كييثييرياً  اختلف 
التعليم  ت�شمنته خطة تطوير  ما 
التي نعكف حالياً على درا�شة اآليات 

تطبيقها.

�شرطة م�شايف تكرم املوظفني 
املتميزين

•• راأ�س اخليمة - الفجر

راأ�س  ل�شرطة  الييعيياميية  الييقيييييادة  ا�شراتيجية  �شمن 
من  املييتييميييييزييين  مبنت�شبيها  الإهييتييمييام  نييحييو  اخليييييميية 
اليي�ييشييبيياط و�ييشييف اليي�ييشييبيياط والأفيييييراد ، كيييرم النقيب 
عييميير عييلييي اليي�ييشييهييييياري رئييييي�ييس مييركييز �ييشييرطيية م�شايف 
براأ�س اخليمة، 4 موظفن تقديراً جلهودهم املتميزة 

وتفانيهم يف اأداء واجبهم على اأكمل وجه .

  يييياأتيييي هيييذا الييتييكييرمي مييين ميينييطييلييق حيير�ييس القيادة 
املييوظييفيين وت�شجيعهم  بيين  الييتييميييييز  ثييقييافيية  نيي�ييشيير  يف 
وحت�شن  ال�شرطي  العمل  مبنظومة  الرتقاء  بهدف 
املقدمة  العمل من خالل اخلدمات  جييودة خمرجات 
املكرمن  اليي�ييشييهييييياري  ودعيييا   ، واملييتييعييامييليين  للجمهور 
اأجييل تطوير اخلدمة  اإىل بذل املزيد من اجلهد من 
خدمة  يف  والنجاح  التوفيق  كل  لهم  متمنياً  الأمنية 

الوطن واملواطن واملقيم

مبنا�صبة اليوم الوطني 43 

غر�س لوؤلوؤة القما�شة مقابل الواجهة البحرية جلزيرة املرجان براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة الفجر 

العلم  بيييييوم  مبيينييا�ييشييبيية الحييتييفييال 
لدولة  الي43  اليييوطييينيييي  واليييييييييوم 
الإمييارات العربية املتحدة، برعاية 
بن  ذييياب  ال�شيخ  �شمو  ميين  كرمية 
رئي�س  نهيان،  اآل  زايييد  بيين  حممد 
غر�س  مت  الإمييييييارات  كلنا  جمعية 
الواجهة  مقابل  القما�شة  لييوؤلييوؤة 
لتمثل  املييرجييان  جلييزيييرة  البحرية 
اإميييارة راأ�يييس اخليمة �شمن  لييوؤلييوؤة 
املبادرة الوطنية حتت عنوان �شبع 

لوؤلوؤات يف حب الإمارات . 
ولإمتييييييام املييييبييييادرة الييوطيينييييية، كان 
�شبعة مواقع يف كل  اختيار  قد مت 
اإمييارة من �شمنها مقابل الواجهة 
البحرية جلزيرة املرجان يف اإمارة 
غط�س  رحلة  �شمن  اخليمة  راأ�ييس 
ميل   250 طيييول  عييلييى  متوا�شلة 
ابتداءاً من اإمارة الفجرية وانتهاءاً 

باإمارة اأبوظبي. 
العبدويل،  عبداهلل  املهند�س  وقال 
ليي�ييشييركيية جزيرة  امليينييتييدب  الييعيي�ييشييو 
املرجان: مت غر�س لوؤلوؤة القما�شة 

يف اإميييييارة راأ�ييييس اخليييييميية ميين على 
البحرية  الواجهة  مقابل  �شفاف 
باتت  الييييتييييي  املييييييرجييييييان  جليييييزييييييرة 
الواجهة الرائدة يف الإمارة. ونحن 
الواجهة  اإختيار  مت  اأنييه  فييخييورون 
لغر�س  املييرجييان  جلزيرة  البحرية 
راأ�س  اإمييييارة  لتمثل  فيها  الييلييوؤلييوؤة 

اخليمة . 

واأطييلييقييت جييمييعييييية كييليينييا الإميييييارات 
�شبعة اأ�شماء على هذه الالآلئ هي 
و)القولوه.  ابواظبي(  )اجليوان. 
عجمان(  و)الييبييوكييه.  القيوين(  ام 
راأ�س  و)القما�شة.  دبي(  و)الدانة. 
الفجرية(  و)اليييرفيييعيييه.  اخليييييميية( 

و)ال�شرينه. ال�شارقة(.
�شمن  املييييييييبييييييييادة  هيييييييييذه  وتيييييييياأتييييييييي 

الحتفالت الوطنية وابراز ترابط 
اأن�شطة الغو�س  اأهل الإمييارات مع 
والييبييحييث عيين الييلييوؤلييوؤ وميييا يحمل 
ذلييك ميين اأهييمييييية يف تيياريييخ وتراث 
ذلك،  اإىل  وبييالإ�ييشييافيية  الإميييييارات. 
رقم  ت�شجيل  اإىل  اجلمعية  ت�شعى 
دولة  باإ�شم  جديد  واإجنيياز  قيا�شي 

الإمارات يف املحافل العاملية. 

دبي الإ�شالمي الإن�شانية تدعم م�شاريع موؤ�ش�شة �شعود بن ملف مقتل املحامي الظنحاين اأمام جنايات راأ�س اخليمة 
را�شد اخلريية بخم�شة ماليني درهم •• راأ�س اخليمة – الفجر 

ذكر م�شدر م�شوؤول يف النيابة العامة مبحاكم راأ�س اخليمة - اأم�س - اأحالت ملف 
ق�شية مقتل املحامي املواطن ) اأ حمد . الظنحاين ( 54 عاما ملحكمة اجلنايات 
توطئة لبدء حماكمة املتهمن يف الق�شية وهم زوجة القتيل و�شريكيها املواطن 

) ح . ع . �س ( و�شائق ا�شيوي ) يدعى ) اأ . ز ( .
ال�شرار  �شبق  العمد مع  القتل  تهمة  العامة  النيابة  الق�شية وجهت  ويف ملف 
للمتهمن الثالثة الذين اعرفوا  اأمام ال�شرطة بارتكاب جرمية القتل بيد ان 
الزوجة تراجعت عن تلك العرافات خالل التحقيق معها اأمام النيابة العامة 
اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  عنها  اأعلنت  اأن  �شبق  التي  التفا�شيل  ويف   .

يف �شرطة راأ�ييس اخليمة ان الك�شف عن جرمية القتل مت بعد العثور على جثة 
القتيل الظنحاين داخل مركبته يف وادي مبنطقة دفتا جنوب راأ�س اخليمة مما 
ب�شبب حادث �شري وقد  ولي�س  لوفاته  �شبهة جنائية  ال�شكوك حول وجود  اأثييار 
تعززت تلك ال�شكوك بتقرير الطب ال�شرعي الذي اأفاد بتعر�س القتيل لإ�شابات 
اجل�شم،  من  متفرقة  واأنييحيياء  بالراأ�س  متعددة  وكييدمييات  الأنيييف،  يف  ك�شر  منها 
عالوة على ك�شرين يف العمود الفقري مبنطقة العنق .  ويف �شوء تلك النتائج 
وجهت ال�شرطة اأ�شابع التهام اىل زوجة القتيل التي بررت قتل زوجها ب�شبب 
األف   100 مبلغ  له  دفعها  مقابل  باملواطن  ذلك  يف  م�شتعينة  بينهما  خالفات 
درهم وتكفلها ب�شداد كافة التزاماته املالية، بينما ا�شتعان هو من جانبه ب�شائق 

ا�شيوي يعمل مع والده مقابل مبلغ 10 اآلف درهم تدفعه له زوجة القتيل .

•• اأم القيوين-وام:

قدمت موؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي الن�شانية ام�س دعما ماليا بقيمة 
خم�شة مالين درهم اإىل موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعال لالأعمال 
 - ال�شيك   - الييدعييم  وت�شلم  القيوين.  اأم  يف  والإن�شانية  اخلييريييية 
ال�شيخ ماجد بن �شعود املعال رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة �شعود بن 
را�شد املعال لالأعمال اخلريية والإن�شانية من ال�شيد عبد الرزاق 

العبداهلل الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي الن�شانية.

موؤ�ش�شة  عييام  مييدييير  احلييميير  حمد  را�ييشييد  ال�شيد  بح�شور  .وذليييك 
ا�شراتيجية  اإطييار  يف  الدعم  هييذا  ياأتي  و  املعال.  را�شد  بن  �شعود 
بنك دبي الإ�شالمي لإبراز دوره على �شعيد امل�شوؤولية الجتماعية 
الإ�شالمي  دبييي  موؤ�ش�شة  دور  ميياجييد  ال�شيخ  وثييميين  للموؤ�ش�شات. 
و  الدولة  يف  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  دعمها  يف  الن�شانية 
التي  الإن�شانية  ور�شالتها  دورهييا  اأداء  من  متكينها  على  امل�شاعده 
الأعباء  وتخفيف  املتعففة  و  املحتاجة  الأ�ييشيير  م�شاندة  على  تركز 

املعي�شية عنها .
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مركز اأمومة وطفولة عجمان يقدم خدمة تطعيم الأطفال خالل الفرتة امل�شائيةمركز وزارة الثقافة يف مدينة العني ي�شت�شيف ملتقى حواريا
•• العني -وام:

ا�شت�شاف مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف مدينة 
العن ..معايل علي �شامل الكعبي مدير مكتب وزير �شوؤون الرئا�شة 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية يف امللتقى احلواري 
بييلييدييية الييعيين. ويف امللتقى  نقطة الييتييقييا اليييذي عييقييد عييلييى ميي�ييشييرح 
واجلامعات  امليييدار�يييس  طلبة  مييع  وطيينييييية  قيييييادة  جتتمع  احلييييواري 
لتحقيق اأق�شى فائدة ممكنة يف �شبيل تطوير قدراتهم ومهاراتهم 

ليكونوا قيادات وكفاءات خالقة . 
قدراتهم  تعزيز  باأهمية  امل�شاركن  تعريف  الربنامج  ويت�شمن 

تيياأثييريهييا على  اليينييجيياح وميييدى  املييتييميييييزة يف �شناعة  واإبييداعيياتييهييم 
اأ�شحاب  الأ�ييشييخييا�ييس  عيين  اليييييوم  املجتمع  يبحث  حيث  الآخييرييين 
الأفيييكيييار والإبييييداعييييات والخييييراعييييات يف خمييتييلييف امليييجيييالت �شعيا 
 .. املييتييحييدة. ح�شر  الييعييربييييية  لييالرتييقيياء مبجتمع دولييية الإميييييارات 
احلكومية  اجلهات  من  امل�شاركن  من  عييدد  الحتفايل  الربنامج 
واجلامعات واملدار�س والأفراد يف مدينة العن. وافتتح الربنامج 
بال�شالم الوطني تلته فقرة فنية ا�شتعر�شها طلبة مدر�شة الراقية 
بفقرات  خاللها  ميين  عييربوا  ي  الأوىل  احللقة  ي  الأ�شا�شي  للتعليم 
�شورت وامتزجت باإبداع متنا�شق عن فرحة الحتفال باحتاد وطن 

واإجنازات دولة وتالحم �شعب .

•• عجمان-وام:

عجمان  منطقة  يف  الييوقييائييي  الطب  اإدارة  يف  والطفولة  الأمييوميية  مركز  بييداأ 
يومن  بواقع  امل�شائية  الفرة  خالل  الأطفال  تطعيم  خدمة  تقدمي  الطبية 
يف الأ�شبوع. وقالت الدكتورة كرمية عي�شى ح�شن مديرة الأمومة والطفولة 
يف منطقة عجمان الطبية..اإن اخلدمة تاأتي �شمن اهتمام املنطقة يف التي�شري 
على الآباء والأمهات الذين كانوا يجدون �شعوبة يف الذهاب للمراكز لتطعيم 
بجانب  الوظيفية  ان�شغالتهم  ب�شبب  ال�شباحية  الييفييرة  خييالل  اأطييفييالييهييم 
تخفيف العبء على املركز ب�شبب الزدحام الكبري الذي يواجهه وال�شعوبات 
املتعلقة باملواعيد. ونوه بفتح العيادة خالل الفرة امل�شائية حيث يتم ا�شتقبال 
اجلمهور يومي الإثنن والأربعاء من ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا وحتى العا�شرة 

ليال.. م�شرية اإىل اأن هذه اخلطوة كان لها الأثر الإيجابي على الآباء والأمهات 
اإنه  وقالت  املواعيد.  وتاأخر  الزدحييام  ال�شكاوي من  واأهمهما معاجلة م�شكلة 
خالل الفرة الوجيزة التي مت فيها افتتاح العيادة يف الفرة امل�شائية جتاوزت 
اأعداد الأطفال املطعمن .. 600 طفل حيث يتم ا�شتقبال من 30 اإىل 40 
واإعطاء  املركز  اأطباء  قبل  من  عليهم  والك�شف  امل�شائية  الفرة  خالل  طفال 
التطعيمات املقررة وفق جدول زمني وا�شح .. لفتا اإىل اأن املركز ي�شتقبل من 
مديرة  واأ�شافت  وتطعيمهم.  ال�شباحية  الفرة  يف  طفال   150 اإىل   100
اأن املركز ي�شتعد لإطالق حملة �شلل الأطفال ابتداء من  الأمومة والطفولة 
24 من ال�شهر ذاته  16 من �شهر نوفمرب اجلاري وحتى  يوم الأحد املوافق 
�شهر  20 من  يوم  ي�شادف  الييذي   - للطفل  العاملي  اليوم  بي  الحتفال  و�شيتم 

نوفمرب من كل عام - بعقد حما�شرات توعوية وفقرات ترفيهية لالأطفال.

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء اإىل را�شد عبداهلل النعيمي حاكم عجمان ي�شتقبل القن�شل الرتكي

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�ييشييد  بيين  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قييدم 
النعيمي  عبداهلل  را�شد  معايل  اإىل  العزاء  واجب  عجمان  حاكم  الأعلى 
النعيمي مييدييير عام  را�ييشييد  الييدكييتييور علي  �ييشييعييادة  يف وفييياة زوجييتييه واإىل 
عن  �شموه  واأعيييرب  النعيمي.  را�ييشييد  عييبييداهلل  و�شعادة  الإمييييارات  جامعة 
اأن  وجل  عز  اهلل  داعيا   .. اجللل  امل�شاب  بهذا  موا�شاته  و�شادق  خال�س 

يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها 
بن حميد  عمار  ال�شيخ  �شمو  العزاء  واجييب  قدم  كما  وال�شلوان.  ال�شرب 
ممثل  النعيمي  حميد  بيين  اأحييمييد  وال�شيخ  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
احلاكم لل�شوؤون الدارية واملالية وال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي 
رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س 
وجموع  امل�شوؤولن  وكبار  ال�شيوخ  من  وعدد  والتخطيط  البلدية  دائييرة 

املعزين من املواطنن .

•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �ييشيياحييب  ا�شتقبل 
ع�شو  النعيمي  را�ييشييد  بيين  حميد 
الأعيييليييى حيياكييم عجمان  املييجييليي�ييس 
ام�س..  الييييديييييوان  يف  مييكييتييبييه  يف 
عام  قن�شل  اأوزان  اردام  اليي�ييشيييييد 
اجلييمييهييورييية الييركييييية اليييذي قدم 
مبنا�شبة  �ييشييمييوه  عييلييى  لييليي�ييشييالم 
الدولة.  لدى  عمله  مهام  ت�شلمه 
اليي�ييشييمييو حاكم  �يييشييياحيييب  ورحييييييب 
له  متمنيا  اأوزان  بال�شيد  عجمان 
والنجاح  والتوفيق  الإقامة  طيب 
يف ميييهييياميييه اجلييييييديييييييدة. وجييييرى 
خييييييالل الييييلييييقيييياء بيييحيييث اليييتيييعييياون 
العالقات  توطيد  و�شبل  الثنائي 
امل�شركة بن البلدين يف خمتلف 
تطويرها.  على  والعمل  املجالت 
اليييعيييام الركي  الييقيينيي�ييشييل  واأ�يييشييياد 
الثنائية  العالقات  وعمق  مبكانة 

دولة  ت�شهده  ومبييا  البلدين  بيين 
الإمييارات من نه�شة ح�شارية يف 
اللقاء.. ح�شر  امليادين.  خمتلف 

اليييدكيييتيييور ماجد  اليي�ييشيييييخ  ميييعيييايل 

ديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن 
را�شد  حيييميييد  و�ييييشييييعييييادة  احليييياكييييم 
و�شعادة  الييديييوان  مدير  النعيمي 
نائب  امليييطيييرو�يييشيييي  �ييشيييييف  �يييشيييامل 

بن  طارق  و�شعادة  الديوان  مدير 
عبداهلل بن غليطة الغفلي مدير 
اليي�ييشييمييو احلاكم  �ييشيياحييب  مييكييتييب 

وعدد من كبار امل�شوؤولن.

الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي تعقد ور�شة تعريفية بهوية حكومة عجمان
•• عجمان : الفجر

حكومة  بهوية  التعريف  �شوء  يف 
عييجييمييان واليييهيييدف مييين طييرحييا يف 
الأمانة  عييقييدت  اليييراهييين،  اليييوقيييت 
يوم  التنفيذي  للمجل�س  الييعيياميية 
اأمييي�يييس ور�يييشييية عييمييل تيينيياولييت فيها 
اأهم اخلطوط  والتو�شيح  بال�شرح 
الإعالم،  ق�شم  قبل  من  العري�شة 
املجل�س  ممييثييلييي  بييحيي�ييشييور  وذليييييك 
من  املعنين  واملوظفن  التنفيذي 

الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية. 
مييدييير ق�شم  ال�شوم  اإمييييان  واأكيييدت 
الإعالم بالأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي بعجمان على اأنه و�شعت 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
الأهيييييييداف  الأوىل  اليييوهيييلييية  مييينيييذ 
الرئي�شة لتفعيل دور هوية حكومة 
تعميق  تييكييميين يف  واليييتيييي  عييجييمييان 
احلكومة  بيين  امل�شتمر  الييتييوا�ييشييل 
والتن�شيق  والتوا�شل  وموؤ�ش�شاتها، 
واملوؤ�ش�شات  الييدوائيير  بيين  الييفييعييال 
احلييكييومييييية حتيييت مييظييليية واحيييييدة، 

عجمان  حكومة  بهوية  التعريف 
وطييرح الأهيييداف ميين وراء اأطالق 
اأبييرزهييا يف  الييهييوييية ، والييتييي يكمن 
الرغبة يف تعريف وحتديد معامل 
التابعة  احلكومية  اجلهات  جميع 
لها، لتحقيق اأعلى درجات التكامل 
الدوائر  بن  امل�شرك  التن�شيق  يف 
واملييوؤ�ييشيي�ييشييات احلييكييومييييية، وذليييك يف 
العامة  الييهييوييية  مييع  يييتييالءم  �شكل 
لإمارة عجمان، ويحفظ لكل جهة 
واإ�شراتيجيتها  هويتها  حكومية 
اخلطوط  مع  ويتما�شى  املتميزة، 
الهوية،  تر�شمها  الييتييي  العري�شة 
ومييين جييهيية اأخييييرى ن�شر الييوعييي و 
اليييتيييزام كييل جييهيية حييكييومييييية بيييياإدارة 
مع  يتفق  مبييا  املوؤ�ش�شية،  هويتها 
الوقت  الدليل، ويف نف�س  اإر�شادات 
باملجل�س  العامة  الأمييانيية  تخت�س 
ال�شت�شارة  بييتييقييدمي  الييتيينييفيييييذي 
حكومة  هوية  لتطبيقات  الالزمة 
اجليييييهيييييات  جييييميييييييييع  يف  عيييييجيييييميييييان 
املغربي  ح�شام  واأ�ييشييار  احلكومية.  
الإعيييالم  بق�شم  جييرافيييييك  م�شمم 

ال�شعار  ميياهييييية  اأن  اإىل  بييالأمييانيية 
بييهييوييية حييكييوميية عجمان  اخليييا�يييس 
ر�شم  يعترب  الفنية  اليينيياحييييية  ميين 
منها  الغر�س  خمت�شرة،  عبارة  اأو 
بييهييوييية جييميييييع اجلهات  الييتييعييريييف 
وهيئات  دوائييييييير  ميييين  احليييكيييومييييييية 
عجمان  حكومة  تتبع  وموؤ�ش�شات 
ب�شكل مبا�شر، ومن ثم يلزم اإ�شافة 
�شعار حكومة عجمان باأ�شلوب فني 

وجودة عالية.
الزخييييارف  اأن  املييغييربييي  واأو�يييشيييح 

الهند�شييية  والر�شييومات  والأ�شكال 
جممييوعة  عن  عبييارة  امل�شتخدمة 
من الرموز واخلطوط والراكيب 
معامل  ميين  امل�شتوحاة  الهند�شية 
ملييييا متثله  اإمييييييييارة عيييجيييميييان نيييظيييرا 
هيييذه اليييزخيييارف ميين قيييييم جمالية 
اأخيياذة، وميكن لأية جهة حكومية 
هوية  تطبيقات  مييع  ا�شتخدامها 
حيييكيييومييية عييييجييييمييييان، وميييييين اأنيييييييواع 
اخللفيييات،  ال�ييشييتييخييدامييات  هيييذه 
والعييرو�س التقدميية، واملطبوعات 

املييخييتييلييفيية، وغييريهييا كييمييا يييجييب اأن 
يييكييون اليي�ييشييعييار اأحييييادي الييلييون، مع 
اللونية  والقيم  الييدرجييات  مييراعيياة 
اأن احلد  املييغييربييي  امليييحيييددة. واأكييييد 
احلكومة  هوية  لتطبيق  الأق�شى 
عييلييى امليييوؤ�يييشييي�يييشيييات احلييكييومييييية هو 
مراعاة  2015، مع  مار�س  نهاية 
مراحل التطبيق وذلك من خالل 
الأمانة  �شتقوم  الييتييي  الإ�ييشييعييارات 
الدوائر  لكافة  بتوجيهها  العامة 

احلكومية يف الفرة القادمة.

تييفيياعييل اجلمهور  ييي�ييشيياهييم يف  ممييا 
للدوائر  امليييييوحيييييدة  اليييهيييويييية  مييييع 
�شعار هوية  ي�شكل  كما  احلكومية، 
من  حيويا  جييزءا  عجمان  حكومة 
تييثييبيييييت الييي�يييشيييورة اليييذهييينييييييية عند 
اجلييمييهييور امليي�ييشييتييهييدف ميين توحيد 

الهوية وتطبيقها.

وجاء تفعيل هوية حكومة عجمان 
من�شجما مع اخلطة الإ�شراتيجية 
ليييالإميييارة داعييمييا لييلييتييقييدم يف �شوء 
الييتيينييمييييية اليي�ييشييامييليية اليييتيييي حتقق 
والتي   ،  2021 روؤيييتييهييا  لييالإمييارة 
املجتمع  الوعي يف  ن�شر  على  تقوم 
بييييييروؤى اليييقيييييييادة الييير�يييشيييييييدة جتاه 

املوؤ�ش�شات  بييين  الييتيينيياغييم  تييفييعيييييل 
والييييدوائيييير احلييكييومييييية مييين خالل 

طرح هوية حكومة عجمان .
واأفييييادت اليي�ييشييوم بييياأن ور�ييشيية العمل 
موظفن  �شمت  الييتييي  التعريفية 
وموؤ�ش�شات  دوائيييييييير  جييميييييع  ميييين 
حييكييوميية عييجييمييان جيييياءت يف �شوء 

�شرطة عجمان تدعو اأولياء الأمور اإىل �شرورة احلفاظ على 
�شالمة اأطفالهم من خطر ال�شقوط من النوافذ املفتوحة 

•• عجمان-وام:

زار وفد مركز �شرطة املدينة ال�شامل يف �شرطة عجمان 
ميينييزل الييطييفييل ريييييان مييوفييق الييبييالييغ ميين الييعييميير �شنتن 
�شقوطه  اإثيير  الطحال  يف  داخلي  لنزيف  تعر�س  والييذي 
من �شرفته منزله يف الطابق الثاين يف منطقة الب�شتان 
و�شالمته  وذلييك لالإطمئنان على �شحته   .. يف عجمان 
بعد اإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح يف م�شت�شفى 
خليفة يف عجمان . وقدم الوفد بع�س الن�شائح التوعوية 
الأطفال  ترك  الطفل حول خطورة  لوالدة  والإر�شادية 
ال�شنية  املرحلة  املنزل وهم يف هذه  يلهون مبفردهم يف 
ال�شغرية . ووجهوا ب�شرورة و�شع حواجز على ال�شرفة 
واإحيييكيييام اإغييالقييهييا حييتييى ل يييتييعيير�ييس الأطيييفيييال خلطر 
ال�شقوط وماينتج عنه من خ�شائر يف الأرواح واإ�شابتهم 
بعاهات تالزمهم طوال حياتهم مع �شرورة اأخذ احليطة 
واحلذر ومتابعة اأبنائهم خالل تواجدهم يف املنزل حتى 
لتقع لهم حوادث ج�شيمة ل يحمد عقباها . ومتنى وفد 
اأن مين اهلل عليه بال�شفاء  �شرطة عجمان للطفل ريان 
عبيد  فاطمة  اأول  املييالزم  من  كال  الوفد  �شم  العاجل. 

ال�شام�شي واملالزم عبداهلل بن بدر واملالزم ريهام �شعيييييد 
املطرو�شي  �شعيد  علي  العقيد  نا�شد  ال�شد  هييذا  ويف   .
ال�شاملة يف �شرطة عجمان  ال�شرطة  اإدارة مراكز  مدير 
.. اأولياء الأمور ب�شرورة احلفاظ على �شالمة اأطفالهم 
من خطر ال�شقوط من النوافذ املفتوحة وعدم ترك اأي 
بجانب  عليه  الوقوف  الطفل  ي�شتطيع  ج�شم  اأو  مقعد 
اليينييافييذة وعيييدم تييرك الأطييفييال دون رقييابيية يف الطوابق 
رقابة  دون  ال�شرفات  اأوعييلييى  املرتفعة  والأميياكيين  العليا 
حتى ليكونوا عر�شة لل�شقوط و�شرورة توعية الأطفال 
بخطورة الأماكن املرتفعة وعدم تركهم وحدهم يف املنزل 
اإىل الإلتزام مبعايري الأمن وال�شالمة املطلوبة  اإ�شافة 
والتي يجب توافرها يف املباين ال�شكنية املرتفعة. وحث 
احلفاظ  �شرورة  على  الأمييور  اأولياء  املطرو�شي  العقيد 
بهم  يلحق  قييد  �شرر  اأي  ميين  وحمايتهم  اأطفالهم  على 
لأنهم ليدركون اخلطورة التي من املمكن التعر�س لها 
رعايتهم  على  والقائمن  الأهييل  م�شوؤولية  تكمن  وهنا 
يف اأخذ احليطة واحلييذر يف حالة تواجدهم يف الأماكن 
متمنيا   .. لل�شقوط  عيير�ييشيية  ليييكييونييوا  حييتييى  املييرتييفييعيية 

ال�شالمة جلميع الأطفال. 

را�شد النعيمي: �شتبقى الإمارات الرقم واحد يف كافة مناف�شات دائرة بلدية وتخطيط عجمان اخلدمية
•• عجمان-وام:

وجه ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  الييبييلييدييية  دائييييرة  رئييييي�ييس 
باليوم  الحييتييفييالت  جلنة  بعجمان 
�شكلتها  الييييتييييي   43 الييييييي  اليييوطييينيييي 
القيادية  الييروؤييية  لرجمة  الييدائييرة 
تعك�س  ميي�ييشييرقيية  �يييشيييورة  وجتيي�ييشيييييد 
عييجييمييان اخلدمية  اإميييييارة  تيييطيييورات 
م�شرية  مليييواكيييبييية  املييييجييييالت  بيي�ييشييتييى 
دولة الإمييارات ومبا ي�شهم يف تعزيز 
مكانتها يف ال�شدارة وجعلها تناف�س 
ان  وقييال  ح�شاريا.  املتقدمة  الييدول 
واحييييد يف  الييرقييم  �شتبقى  المييييييارات 
اخلدمية  اليييدائيييرة  مناف�شات  كييافيية 
و�شتوا�شل   .. الوطنية  ومنجزاتها 
التطويرية  خططها  تنفيذ  الدائرة 
وتقدمي اخلدمات للجمهور باأف�شل 
�ييشييورة ميين خييالل حت�شن وجتميل 
بالتعاون  بيييالإميييارة  الييعيياميية  املييرافييق 
مييع كييافيية اجلييهييات املعنية كييي حتتل 
�شياحية  كيييوجيييهييية  عييياملييييييية  ميييكيييانييية 
الأوىل  املرتبة  اإىل  وت�شل  م�شتقبال 

يف منجزاتها اخلدمية.
الوطنية  امليييينييييجييييزات  ان  واو�يييييشيييييح 
�شاهد  عجمان  اإميييارة  حققتها  التي 
متعددة  ..وهيييي  تطورها  ع�شرعلى 

عملية  يف  اهمية  ذات  تعترب  والييتييي 
الدائرة  تنتهجها  الييتييي  الييتييطييوييير 

لالرتقاء باأدائها املوؤ�ش�شي.
بيييين حميد  را�ييييشييييد  الييي�يييشيييييييخ  ورفيييييييع 
وا�ييييشييييم جمل�س  بييا�ييشييمييه  اليينييعيييييمييي 
اأ�شمى  بالدائرة  القيادات واملوظفن 
ل�شاحب  والييتييربيييك  التهنئة  اآيييييات 
اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نييهيييييان رئييييي�ييس اليييدولييية حييفييظييه اهلل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأ�شحاب  واإخوانهما  اآل مكتوم  را�شد 
ال�شمو حكام الإمارات ..داعيا املوىل 
ذخرا  جميعا  يحفظهم  اأن  وجييل  عز 
التقدم  ميين  املييزيييد  لتحقيق  و�ييشيينييدا 
والرفعة  والنجاح  والتميز  والرخاء 

وعلو ال�شاأن لدولة المارات.
جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي خا�س 
مبنا�شبة بدء ا�شتعداد دائرة البلدية 
لالحتفال  بييعييجييمييان  والييتييخييطيييييط 
ت�شكيل  بعد   43 الييي  الوطني  باليوم 
باملنا�شبة  خييا�ييشيية  احييتييفييالت  جليينيية 
بن حميد  را�شد  ال�شيخ  بتوجيه من 
يحيى  ميييين  ومبيييتيييابيييعييية  الييينيييعيييييييميييي 
للدائرة  العام  املدير  اأحمد  اإبراهيم 
رئي�س  املهريي  �شيف  اأحمد  برئا�شة 
باليوم  الحتفالت  وكانت  اللجنة. 
رفع  مبرا�شيم  ا�شتهلت  قد  الوطني 

بانورامية  لييوحيية  تعك�س  وعييظيييييميية 
باإجناز  ال�شاملة  الإحتيييياد  ملنظومة 
بالبنية  خييا�ييشيية  عيييدييييدة  ميي�ييشيياريييع 
التحتية والطرق واخلدمات الذكية 
بييه من  والإلييكييرونييييية وميييا حظيت 
مكرمة خا�شة من مبادرات �شاحب 
اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وما 
عملت به ترجمة لتوجيهات �شاحب 
اآل  را�ييشييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نييائييب  مكتوم 
جمل�س الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
وما دعا اإليه من حتويل اخلدمات يف 
الدولة اإىل التطبيق الذكي املقدمة 
ترجمته  ميييا  وهييييو   .. لييلييمييتييعييامييليين 
اأ�شبحت  الدائرة يف خدماتها والتي 
تطبيقها  وجييرى  الواقع  اأر�ييس  على 
عمليا يف خدمة املتعاملن ..�شت�شهم 
وتوفري  ال�يييشيييتيييهيييالك  تيير�ييشيييييد  يف 
عرب  للدائرة  اإ�شافية  دخييل  م�شادر 
اخييتيي�ييشييار الييوقييت والييزميين يف اإجناز 
واأ�شحاب  امليي�ييشييتييثييمييرييين  مييعييامييالت 
املييي�يييشيييارييييع القيييتييي�يييشييياديييية بييييالإمييييارة 
بات  عليها  الإقييبييال  اأن  اىل  ..لفييتييا 
جزءا من تعامالت الكثريين الذين 
الدائرة  ..وبييييييييداأت  ييي�ييشييتييخييدمييونييهييا 
عليها  مالحظاتهم  بع�س  ت�شتقبل 

العلم يف 3 نوفمرب اجلاري يف كافة 
مرافق الدائرة ومراكز اخلدمة فيها 
..ومن خالل ت�شكيل علم ب�شري من 
اأج�شاد املوظفن يف مركز احلميدية 

التابع للدائرة.
تييزييين لل�شوارع  اأعييمييال  نييفييذت  كييمييا 
وحت�شريات خا�شة لتنظيم فعاليات 
يف احلدائق ورفع الأعالم الإماراتية 
باملنا�شبة مبا يواكب تطلعات القيادة 
منذ  الييوطيينييييية  ميينييجييزاتييهييا  بتعظيم 
م�شريته  وانطالق  الإحتيياد  تاأ�شي�س 
ومبا  املييجييالت  �شتى  يف  التطويرية 
الذكي  ال�يييشيييتيييخيييدام  تيييوجيييه  يييعييكيي�ييس 
مرافقها  وا�يييشيييتيييعيييميييال  خليييدمييياتيييهيييا 
املختلفة  خييييدميييياتييييهييييا  وتييييييقييييييدمي 
واأكييييييد يحيى  لييلييمييتييعييامييليين مييعييهييا. 
اإبييراهيييييم اأحييمييد اأهييمييييية اإبيييييراز هذه 
امليينييا�ييشييبيية الييوطيينييييية الييغييالييييية على 
تعزيز  يف  واأهميتها  اجلميع  قييلييوب 
الييهييوييية الييوطيينييييية وتييرجييميية معاين 
الولء  يعك�س  والييوفيياء ومبييا  احلييب 
للقيادة والنتماء لالإمارات ملا توليه 
باأبناء  اهتمام  من  احلكيمة  قيادتها 
بييعييداليية. واأ�ييشييار اإىل  الييوطيين جميعا 
اأن عييمييليييييات الييتييطييوييير ميي�ييشييتييمييرة يف 
الدائرة لتواكب م�شرية الإحتاد منذ 
باإذن  لييه  املغفور  بييروؤييية  انطالقتها 

اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
مييوؤ�ييشيي�ييس الإحتيييياد وبييجييهييود مبذولة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ييشيياحييب  ميين 
الدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بيين 
الوطنية  امل�شرية  لدعم  اهلل  حفظه 

وتعزيزها حمليا واإقليميا وعامليا.
باليوم  الحييييتييييفييييالت  اأن  وا�ييييشيييياف 
الوطني هذا العام �شتعمم على كافة 
احلدائق بالإمارة ومناطقها .. لفتا 
اىل اأنييييه يييجييري الييعييمييل حيياليييييا على 
وت�شميم  وامليادين  ال�شوارع  تزين 
لييييوحييييات وطييينييييييية ملييييرافييييق الييييدائييييرة 
ومراكزها اخلدمية ومراكز اخلدمة 
املوظفن  مب�شاركة  فيها  اخلارجية 
تلبية  فيها  مبييا  املجتمع  وقييطيياعييات 
احتياجاتها مب�شاريع البنى التحتية 
اخل�شراء  امليييبييياين  نييحييو  واليييتيييوجيييه 
املرافق  ويف  الت�شميم  يف  املناف�شة 
هند�شية  كييميي�ييشيياريييع  بييهييا  امليييتيييوفيييرة 
التوجهات  يف  الييتيينييافيي�ييشييييية  تيييواكيييب 
نحو املباين اخل�شراء التي ت�شهم يف 
..م�شريا  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 
مرافق  ميييين  حتيييدييييثيييه  مت  مييييا  اإىل 
للدائرة  وواجييهييات  ومكاتب  داخلية 
يف كافة املرافق والقطاعات اخلم�شة 
اليي�ييشييامييليية الييتييي تييقييدم مييين خاللها 

خدماتها.

فقدان جواز �سفرت
فييييقييييدت  املييييييدعييييييوة/ مييييروه 
عيييييييييبيييييييييداملييييييييياجيييييييييد حمييييمييييد 
اليييي�ييييشييييودان   - عييييبييييدامليييياجييييد 
اجلن�شية- جواز �شفرها رقم 
)0691546( من يجده 
بتليفون  التيي�ييشييال  عييليييييه 
رقم 050/6876022   

فقدان جواز �سفرت
املييييدعييييوة/ جنيت  فيييقيييدت  
تامباجن تيفيز   - فلبينية 
�شفرها  جيييواز  اجلن�شية- 
 )1442595( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

   050/1716553

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد تركي 
الييييعييييراق  ييييحيييى غييييفييييور - 
�شفره  جييييواز  اجليينيي�ييشييييية- 
 )A5912974( رقيييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

   050/3267236

فقدان جواز �سفرت
ا�شماعيل  املييييدعييييو/  فيييقيييد  
نورالدين  ا�ييشييميياعيييييل  احيييييا 
اجليي�ييشيينييييية/ميي�ييشييري  جواز 
رقم )1709495(  �شفره 
ال�شادر من م�شر من  يجده 
بال�شفارة  التييي�يييشيييال  عييليييييه 

امل�شرية لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
فيييقيييد  املييييدعييييو/ ايييليينييى ماى 
ميييييييييجييييويييييل دييييييييييال كيييييييييروز- 
جواز    - فلبيني   اجلن�شية- 
 )1347538( رقييم  �شفره 
الييي�يييشيييادر ميييين الييفييلييبيين من  
يجده عليه الت�شال بال�شفارة 

امل�شرية لدى الدولة.
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•• اأبوظبي-وام:

وافق جمل�س الييوزراء خالل جل�شته الأخرية يف 2 نوفمرب 2014 على 
لوكالة  عييامييا  مييديييرا  الحييبييابييي  نا�شر  حممد  مهند�س  الييدكييتييور  تعين 

المارات للف�شاء.
واليييدكيييتيييور املييهيينييد�ييس حمييمييد الحييبييابييي حييا�ييشييل عييلييى درجيييية الهند�شة 
من  والييدكييتييوراه  املاج�شتري  ودرجييية  املتحدة  الييوليييات  ميين  اللكرونية 
يف  طويلة  بخربة  ويتمتع  الت�شالت  هند�شة  جمييال  يف  املتحدة  اململكة 
م�شروع  الف�شائية  وامل�شاريع  املعلومات  ونظم  الت�شالت  قطاع  جمييال 

الياه �شات .
كثري  يف  رئي�شي  ومييتييحييدث  الإدارات  جمال�س  بع�س  يف  كع�شو  ويعمل 
ميين امليييوؤمتيييرات والييفييعيياليييييات ذات الييعييالقيية ولييه جييهييود يف جمييال البحث 

والتطوير.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رقم  احتييادي  بقانون  مر�شوما  املا�شي  يوليو  منت�شف  يف  اأ�شدر  قد  اهلل 
احتادية  كهيئة  للف�شاء  الإمارات  وكالة  اإن�شاء  �شاأن  2014 يف  ل�شنة   1
لها  ويكون  اليييوزراء  جمل�س  تتبع  للف�شاء  الإميييارات  وكالة  ت�شمى  عامة 
�شخ�شية اعتبارية م�شتقلة وتتمتع بال�شتقالل املايل والإداري وبالأهلية 
القانونية الالزمة ملبا�شرة جميع الأعمال والت�شرفات التي تكفل حتقيق 

اأغرا�شها.
وتهدف الوكالة بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات املعنية اإىل تنظيم ودعم 
وتطوير  وت�شجيع  الدولة  م�شالح  يخدم  مبا  الف�شائي  القطاع  ورعاية 
وتقدمي  الييدوليية  يف  الف�شائية  والتقنيات  العلوم  ا�شتخدامات  وتنمية 
امليي�ييشييورة يف هيييذا املييجييال واإقيييامييية اليي�ييشييراكييات الييدولييييية يف جميييال القطاع 

الف�شائي . ما يعزز دور الدولة ومكانتها يف القطاع الف�شائي وامل�شاهمة 
يف تنويع القت�شاد الوطني من خالل قطاع ف�شائي وطني متطور ون�شر 
يف  املوؤهلة  الب�شرية  الييكييوادر  وتنمية  الف�شائي  القطاع  باأهمية  الييوعييي 

جمال الف�شاء.
بالعمل  الييبييدء  اعييالن  اأي�شا  الييوكيياليية مت  تاأ�شي�س  اعييالن  وبييالييتييوازي مييع 
اأول م�شبار عربي لكوكب املريخ بقيادة فريق عمل  على م�شروع لإر�شال 
اإماراتي يف رحلة ا�شتك�شافية علمية ت�شل للكوكب الأحمر خالل ال�شنوات 

ال�شبع القادمة وحتديدا يف العام 2021.
يف  للم�شاهمة  لييلييدوليية  الطموحة  امل�شياريع  ميين  امل�شبار  ميي�ييشييروع  ويييعييد 
وبناء  ت�شميم  ي�شمل  حيييييث  املييريييخ  كييوكييب  الييدولييييية لكييتيي�ييشيياف  اجلييهييود 
واطالق وت�شغيل مركبة ف�شائية غري ماأهولة للدوران حول كوكب املريخ 
جلمع معلومات ت�شاهم يف معرفة ن�شاأة وحتول كوكب املريخ وت�شاهم يف 

الإجابة عن بع�س الأ�شئلة العلمية الهامة اخلا�شة مبقومات احلياة على 
�شطح الكوكب الأحمر. و�شيهدف امل�شبار اجلديد اىل بناء قدرات علمية 
ومعرفية اإماراتية يف علوم ا�شتك�شاف الف�شاء اخلارجي وتقدمي اإ�شهامات 
علمية ومعرفية جديدة للب�شرية يف جمال ا�شتك�شاف الأجرام ال�شماوية 
البعيدة و�شي�شع دولة الإمارات يف م�شاف الدول املتقدمة يف جمال علوم 

الف�شاء خالل ال�شنوات القادمة.
ومن املقرر اأن ي�شل امل�شبار الإماراتي اىل كوكب املريخ يف العام 2021 
املتحدة  العربية  الإميييييارات  دولييية  لقيام  اخلم�شن  الييذكييرى  مييع  تييزاميينييا 
و�شينطلق يف رحلة ت�شتغرق 9 اأ�شهر يقطع خاللها اأكر من 60 مليون 

كيلومر.
و�شتكون دولة الإمارات �شمن 9 دول يف العامل فقط لها برامج ف�شائية 

ل�شتك�شاف الكوكب الأحمر. 

جمل�س الوزراء يوافق على تعيني املهند�س حممد نا�شر الحبابي مديرا عاما لوكالة الإمارات للف�شاء

قائد عام �شرطة دبي ي�شهد حفل تخريج ت�شع دورات تاأ�شي�شية 

•• دبي-وام:

حممد  بيين  عبدالرحمن  مييعييايل  اأكيييد 
الييعييوييي�ييس وزيييييير اليي�ييشييحيية خييلييو دولييية 
الأطفال  �شلل  ميير�ييس  ميين  الإميييييارات 
حالت  تيي�ييشييجييل  مل  اأنيييييه  اإىل  ..لفيييتيييا 
 1992 عام  منذ  الدولة  يف  للمر�س 
كافة  تنفيذ  يف  الإ�ييشييتييمييرار  و�شيتم   ..
الإجيييييراءات الييالزميية لييالإ�ييشييهيياد بخلو 
الدولة من مر�س �شلل الأطفال وفق 
العاملية  اليي�ييشييحيية  منظمة  تييوجيييييهييات 
الإحرازية  الإجييراءات  بف�شل  وذلك 
ملكافحة  ال�شحة  وزارة  و�شعتها  التي 

هذا املر�س والوقاية منه.
ال�شحفي  امليييوؤمتييير  ذليييك خيييالل  جييياء 
الييوزارة ام�س يف مقرها  الذي نظمته 
هيئتي  مييع  بييالييتييعيياون  ال�شحة  بييدبييي 
مبنا�شبة  ودبيييييي  بييياأوظيييبيييي  اليي�ييشييحيية 
مر�س  �شد  الوطنية  احلملة  اإطييالق 
تيييعيييد حملة  �ييشييلييل الأطيييييفيييييال والييييتييييي 
اإ�شافية للربنامج الوطني للتح�شن 

الروتيني وت�شاهم يف زيادة املناعة.
و�يييشيييدد ميييعيييايل وزيييييير اليي�ييشييحيية على 
حمالت  تنفيذ  يف  الإ�شتمرار  �شرورة 
اإىل  بييالإ�ييشييافيية  الييوطيينييييية  التح�شن 
الييلييقيياحييات الييروتييييينييييية املييعييتييادة التي 
ال�شحية  امليييرافيييق  خمييتييلييف  تييقييدمييهييا 
بالدولة من خالل الربنامج الوطني 

للتح�شن.
اأعيييدت  واأو�يييشيييح مييعيياليييييه اأن الييييييوزارة 
ت�شتهدف  وا�شحة  عمل  اإ�شراتيجية 
األيييف   416 تييطييعيييييم  اإىل  اليييو�يييشيييول 
طفل وتعتمد على امل�شاركة الإيجابية 

واملبنية على التن�شيق الكامل بن كافة 
اليي�ييشييركيياء يف احلييمييليية وتييوزيييع العمل 
التعامل والتن�شيق بن  وال�شفافية يف 
امل�شاركة  جييانييب  اإىل  اليي�ييشييركيياء  كييافيية 
الإجتماعي  والييتييوا�ييشييل  املييجييتييمييعييييية 
وتكاتف اجلهود ل�شمان جناح احلملة 
والو�شول اإىل جميع الفئات امل�شتهدفة 
.. م�شريا اإىل اأن خطة العمل ت�شمنت 
اللجان  من  واملتابعة  الإ�ييشييراف  اأي�شا 
املتخ�ش�شة والزيارات امليدانية ب�شكل 
دوري والتقييم اليومي املنتظم للتاأكد 

من تنفيذ احلملة على اأكمل وجه.
وثمن العوي�س جهود كافة ال�شركاء يف 
البارز خالل مرحلة  احلملة ودورهم 
الإعداد �شعيا لإجناحها .. م�شريا اإىل 
اأن وزارة ال�شحة حر�شت منذ اللحظة 
لهذه  الإعيييييييييداد  ميييرحيييلييية  يف  الأوىل 
احلملة على اإ�شراك عدد من الوزارات 

والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية.

الييييدكييييتييييور ح�شن  ميييين جيييانيييبيييه ذكييييير 
امل�شاعد  الوكيل  الييرنييد  عبدالرحمن 
ال�شحية  والييعيييييادات  امليييراكيييز  لييقييطيياع 
اأن  للحملة  امليينييظييميية  الييلييجيينيية  رئييييي�ييس 
اليييداعيييمييية تعترب  الييتييطييعيييييم  حيييميييالت 
اأ�شرع و�شيلة لزيادة املناعة عند الفئات 
الأكر عر�شة للمر�س واحلماية منه 
مع  بالتعاون  اليييوزارة  اأطلقت  ولذلك 
اأبوظبي  يف  ال�شحة  هيئة  �شركائها 
وهيئة ال�شحة بدبي احلملة الوطنية 
الطفال  �شلل  مر�س  �شد  للتح�شن 
تعترب  ل  احليييميييلييية  ان  ميييو�يييشيييحيييا   ..
للتح�شن  الوطني  للربنامج  مكملة 
يف  وت�شاهم  اإ�شافية  لكنها  الروتيني 

زيادة املناعة.
واأ�شار اإىل اأن الهدف من اإجراء احلملة 
�شلل  مر�س  �شد  للتح�شن  الوطنية 
تعزيز  الأول  املييقييام  يف  هييو  الأطيييفيييال 
�شلل  فييريو�ييس  ملنع  املجتمعية  املناعة 

بلقاح  ن�شبة تغطية  الأطفال وحتقيق 
�شلل الأطفال الفموي لت�شل اإىل 95 
امل�شتهدفة  العمرية  الفئات  يف  باملائة 
تبني حملة وطنية  وذلييك من خييالل 
مبعايري جودة عالية ح�شب املوؤ�شرات 

العاملية ل�شمان جناحها.
جميع  ت�شتهدف  احلملة  اأن  واأو�ييشييح 
الأطيييييفيييييال الأقيييييييل ميييين عيييمييير خم�س 
ومقيمن  ميييواطييينييين  ميييين  �يييشييينيييوات 
�شت�شمل  احلملة  بيياأن  منوها  وزائرين 
الثابتة  واليييعيييييييادات  وامليييراكيييز  امليييواقيييع 
جهة  لكل  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  �شمن 
وريا�س  احل�شانات  وبجانب  م�شاركة 
عييييدد من  اإىل  بيييالإ�يييشيييافييية  الأطييييفييييال 
ي�شعب  التي  للفئات  امليدانية  املواقع 

الو�شول اإليها.
التي  اليييعيييميييل  خيييطييية  اأن  اإىل  وليييفيييت 
للحملة  امليينييظييميية  الييلييجيينيية  و�ييشييعييتييهييا 
حر�شت على تاأكيد �شالمة و ماأمونية 

على  الداعم  الفني  والإ�شراف  اللقاح 
جييميييييع امليي�ييشييتييويييات مبيي�ييشيياركيية كييييوادر 
واملتابعة  التنفيذ  يف  متدربة  �شحية 
املجموعات  تيييغيييطييييييية  مييييين  ليييليييتييياأكيييد 
واإعطائها  املييي�يييشيييتيييهيييدفييية  اليي�ييشييكيينييييية 
الأولييييوييييية الييقيي�ييشييوى بييالييعييمييل خالل 
التقييم  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  احلملة  اأييييام 
واملييتييابييعيية جلييميييييع مراحل  امليي�ييشييتييميير 
العمليات  غييرفيية  طييريييق  عيين  احلملة 
املحلية مع  العمليات  املركزية وغرف 
الدولية  املنظمات  ال�شتعانة بخربات 
لإجراء تقييم م�شتقل للحملة بجانب 
والتنفيذ  للتخطيط  الييفيينييي  الييدعييم 
خرباء  م�شاركة  خييالل  من  والتقييم 
بييالييتييحيي�ييشيين مييين منظمة  خمييتيي�ييشيين 
ميدانية  بيييزييييارات  الييعيياملييييية  اليي�ييشييحيية 
لييييفييييرات قييي�يييشيييرية الأمييييييييد لييييلييييوزارة 
والييتييوا�ييشييل الإليييكيييروين مييع املنظمة 
اإىل جييانييب تييوفييري خييط �ييشيياخيين للرد 
اجلمهور  ا�ييشييتييفيي�ييشييارات  جييميييييع  عييلييى 

طيلة فرة احلملة.
اأن احلملة  الييرنييد  الييدكييتييور  واأ�يييشييياف 
طفل  األييييف   416 تطعيم  ت�شتهدف 
احلكومية  ال�شحية  املراكز  جميع  يف 
ال�شحة  وهيييييئييتييي  لييييلييييوزارة  الييتييابييعيية 
باأبوظبي ودبي على فرتن �شباحية 
وم�شائية .. منوها باأن تنظيم احلملة 
ال�شحة  وزارة  بييين  بييياليييتيييعييياون  يييتييم 
باأبوظبي ودبي ومن  وهيئتي ال�شحة 
خالل التن�شيق مع كل اجلهات املعنية 
اإجناحها  اأجيييل  ميين  اجلييهييود  لت�شافر 
من  خالية  الإميييييارات  على  واحلييفيياظ 

مر�س �شلل الأطفال.

•• دبي-وام:

العام  الييقييائييد  املييزييينيية  الييلييواء خمي�س مطر  �ييشييعييادة  �شهد 
تاأ�شي�شية  دورات  ت�شع  تخريج  حفل  ام�س  دبييي  ل�شرطة 
ل�شف ال�شباط والأفراد للعن�شرين الرجايل والن�شائي 
 249 عددهم  البالغ  املوا�شالت  واأميين  دبي  �شرطة  من 
خييريييجييا وخيييرييييجييية بييحيي�ييشييور الييييلييييواء اليييدكيييتيييور حممد 
الأكادميية  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  فهد  بن  اأحمد 
والفرعية  العامة  الإدارات  مييدراء  من  وعييدد  والتدريب 
من  وجمهورغفري  ونوابهم  ال�شرطة  مييراكييز  ومييديييري 
اأمور اخلريجن. واأكد �شعاد اللواء خمي�س مطر  اأولياء 

املزينة حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي على الهتمام 
املادية  الإمييكييانييات  كييافيية  وت�شخري  الب�شري  امليييال  بييراأ�ييس 
درجة  على  �شرطية  كيييوادر  وتخريج  لإعيييداد  والب�شرية 
عالية من التدريب والتاأهيل كي ت�شهم يف حتقيق اأعلى 
م�شتويات الأمن والأمان يف ربوع الوطن وب�شط النظام 
بتوجيه  املزينة  اللواء  وقييام  العدالة.  وحتقيق  والقانون 
�شرورة  على  فيها  حثهم  واخلريجات  للخريجن  كلمة 
العمل الدوؤوب واجلد والجتهاد والتفاين والإخال�س يف 
خدمة الوطن واأن يكونوا على قدر امل�شوؤولية من خالل 
حتقيق  يف  وامل�شاركة  اجلمهور  مييع  احليي�ييشيياري  التعامل 

املنظومة ال�شراتيجية ل�شرطة دبي.

وزارة ال�شحة تطلق احلملة الوطنية الإ�شافية ملر�س �شلل الأطفال

م�شوؤول فل�شطيني ي�شيد باإر�شاء مبادئ العدالة الجتماعية واحلرية وامل�شاواة يف الإمارات

هيئة الهالل الأحمر الماراتي متول م�شاريع تنموية جديدة متعددة يف فل�شطني بتكلفة قيمتها 22 مليون درهم 

•• اأبوظبي-وام:

العام  الأميين  نايف حوامتة  اأ�شاد 
لتحرير  الييدميييقييراطييييية  للجبهة 
الإماراتية  بالتجربة  فل�شطن 
وجييهييود املييغييفييور لييه اليي�ييشيييييخ زايد 
طيب  نيييهيييييييان  اآل  �يييشيييليييطيييان  بيييين 
اهلل ثييييراه يف بيينيياء دوليييية الحتييياد 
لييبيينيية بييعييد لييبيينيية واإر�ييييشيييياء مبادئ 
واحلرية  الجييتييميياعييييية  الييعييداليية 
وا�يييشيييتيييعييير�يييس خالل  وامليييي�ييييشيييياواة. 
مركز  يف  األييقيياهييا  الييتييي  املحا�شرة 
والبحوث  لييلييدرا�ييشييات  الإميييييييارات 
الق�شية  بييعيينييوان  ال�شراتيجية 
التطورات  �شوء  يف  الفل�شطينية 
الإقليمية .. م�شرية الدعم الكبري 
ال�شيخ  بييداأهييا  التي  اأنييواعييه  ب�شتى 
خطاها  ي�شتكمل  ييييزال  ول  زاييييد 
اليي�ييشيييييخ خليفة  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 

الييتييي حيي�ييشييرهييا حيي�ييشييد كييبييري من 
الدبلوما�شي  اليي�ييشييلييك  اأعييي�يييشييياء 
الفل�شطيني  بيياليي�ييشيياأن  واملييهييتييميين 
واإعالمين .. عن تقديره الكبري 
التي  والثقافية  املعرفية  للجهود 
يبذلها مركز الإمارات للدرا�شات 
و�شعادة  ال�شراتيجية  والبحوث 
ال�شويدي  �شند  جييمييال  الييدكييتييور 
مدير عام املركز يف دعم الق�شية 
املركز  اإ�ييشييدار  عييرب  الفل�شطينية 
الدورية  املطبوعات  ميين  �شل�شلة 
احللقات  وتيينييظيييييمييه  املييتييوا�ييشييليية 
املتخ�ش�شة  واملييوؤمتييرات  الثقافية 
ويف  اليييفيييلييي�يييشيييطييييييينيييي  اليييي�ييييشيييياأن  يف 
للدعاية  تييفيينيييييده  نييفيي�ييشييه  اليييوقيييت 
الإ�شرائيلية وللمواقف العدوانية 
ميار�شها  اليييتيييي  وال�ييشييتيييييطييانييييية 
الحتالل الإ�شرائيلي �شد ال�شعب 
الفل�شطيني. وعزا حوامتة اأ�شباب 
وموجات  العربية  ال�ييشييطييرابييات 

عام  امليييتيييحيييدة  الأمم  بيييياعييييراف 
ال�شعب  بيييحيييق  اأيييي�يييشيييا   1974
ومنح  ال�شتقالل  يف  الفل�شطيني 
الفل�شطينية  الييتييحييرييير  منظمة 
املمثل  بو�شفها  مييراقييب  ع�شوية 
لل�شعب  والييييوحيييييييييد  الييي�يييشيييرعيييي 
جديد  م�شار  بييداأ  ثم  الفل�شطيني 
حلل �شامل متوازن للق�شية على 
الدولية  ال�شرعية  قييرارات  اأ�شا�س 
ال�شالم  ومييييبييييادرة  ومييرجييعيييييتييهييا 
الييعييربييييية. واأ�ييشيياف اأنيييه مت تتويج 
هذا امل�شار بقرار الأمم املتحدة يف 
الي 29 من �شهر نوفمرب 2012 
بي العراف بدولة فل�شطن على 
وعا�شمتها   1967 عيييام  حييييدود 
اليي�ييشييرقييييية وحيييل ق�شية  الييقييد�ييس 
الييالجييئيين وفيييق اليييقيييرار الأمميييي 
حوامتة  وتيييينيييياول   .  194 رقييييم 
واندفاعها  اإ�يييشيييرائيييييييل  خمييطييط 
والتو�شع  الييقييد�ييس  تييهييويييد  نييحييو 

اأ�شحاب  واإخييوانييهييمييا  اهلل  حفظه 
الأعلى  املييجييليي�ييس  اأعيي�ييشيياء  اليي�ييشييمييو 
لالحتاد حكام الإمارات و الفريق 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأبوظبي  عيييهيييد  ويل  نيييهيييييييان  اآل 
للقوات  الأعييييلييييى  اليييقيييائيييد  نيييائيييب 
الفل�شطينية  للق�شية  امل�شلحة 
اإ�شرائيل  غييطيير�ييشيية  مييواجييهيية  يف 
واحييتيياللييهييا الييغييا�ييشييم. واأ�يييشيييار اإىل 
ثاين  يييعييد  اليييذي  الييكييبييري  امل�شجد 
اأكييييرب ميي�ييشييجييد يف فييليي�ييشييطيين بعد 
افتتاحه  ومت  الأقيي�ييشييى  امليي�ييشييجييد 
�شاحب  ا�يييشيييم  وييييحيييميييل  حيييدييييثيييا 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
العطاء  �ييشييورة  يج�شد  اإذ  نييهيييييان 
ومواقف  وحييقيييييقييتييه  الإمييييياراتيييييي 
اإىل جانب  الييتيياريييخييييية  الإميييييارات 
مل�شاعدته  الفل�شطيني  اليي�ييشييعييب 
ال�شعبة.  اأو�ييشيياعييه  تخطي  عييلييى 
املحا�شرة  خالل  حوامتة  واأعييرب 

التي  واخليييراب  والإرهيييياب  العنف 
تييعييم الييعييديييد ميين بييلييدان املنطقة 
اليييديييين و  تيي�ييشيييييييي�ييس  اإىل ظييياهيييرة 
تدين ال�شيا�شة من قبل الأحزاب 
طبيعتها.  كييانييت  اأييييا  الإ�ييشييالمييييية 
للجبهة  الييييعييييام  الأمييييييين  و�ييييشييييدد 
فل�شطن  لتحرير  الدميقراطية 
على �شرورة اتفاق جميع الف�شائل 
وطني  م�شروع  على  الفل�شطينية 
واحد جامع م�شرك وحل ق�شية 
الالجئن وفق قرار الأمم املتحدة 
1948 ومبادرة  194 لعام  رقم 
اليي�ييشييالم الييعييربييييية. واأ�ييشييار اإىل اأن 
الوطن  يف  الفل�شطيني  اليي�ييشييعييب 
الربنامج  حيييول  الييتييف  واليي�ييشييتييات 
 1974 عيييييام  املييييوحييييد  اليييوطييينيييي 
وتعريب احلقوق الوطنية يف قمة 
 1974 الييعييربييييية عييييام  الييييربيييياط 
الق�شية  تيييدوييييل  مت  هييييذا  وعييلييى 
الفل�شطينية  الوطنية  واحلييقييوق 

•• اأبوظبي-وام: 

وقيييعيييت هيييييئيية الييييهييييالل الأحيييمييير 
تعاون  اتفاقيتي  ام�س  الميياراتييي 
الغد  فييليي�ييشييطيين  ميييوؤ�يييشييي�يييشييية  مييييع 
التنموية متول مبوجبهما الهيئة 
التنموية يف  امليي�ييشيياريييع  ميين  عيييددا 
مليون   22 بييقيييييميية  فييليي�ييشييطيين 

درهم.
وقع التفاقيتن من جانب هيئة 
الدكتور  �شعادة  الأحييميير  الييهييالل 
حمييمييد عييتيييييق الييفييالحييي الأمييين 
من  وقعهما  فيما  للهالل  الييعييام 
اجلانب الفل�شطيني �شالم فيا�س 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس 

فل�شطن الغد.
تعزيز  امل�شاريع  هييذه  وت�شتهدف 
على  الفل�شطيني  ال�شعب  قيييدرة 
اأر�شه  على  الييثييبييات  و  ال�ييشييتييقييرار 

خا�شة يف القد�س.
عتيق  حميييميييد  الييييدكييييتييييور  وقيييييييال 
التفاقيتن  توقيع  اإن  الفالحي 
ال�شيخ  �ييشييمييو  بييتييوجيييييهييات  يييياأتيييي 
نهيان ممثل  اآل  زايييد  بن  حمدان 
احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س 
هيئة الهالل الأحمر ..م�شريا اىل 
احليوية  امل�شاريع  هييذه  تنفيذ  ان 
الإن�شانية  املييبييادرات  �شمن  ييياأتييي 

على  اليييدولييية  بييهييا  ت�شطلع  الييتييي 
بتوجيهات  الفل�شطينية  ال�شاحة 

القيادة الر�شيدة.
واأكد اهتمام قيادة الدولة الر�شيدة 
بالأو�شاع الإن�شانية ال�شائدة على 
وحر�شها  الفل�شطينية  ال�شاحة 
احلد  و  حت�شينها  عييلييى  اليي�ييشييديييد 
املبا�شر  وتاأثريها  تداعياتها  من 

على حياة اأ�شد الفئات احتياجا.
ت�شريح  يف  الييييفييييالحييييي  و�ييييشييييدد 
�ييشييحييفييي عييلييى اليييتيييزام الإمييييييارات 
الت�شامني  بنهجها  و�شعبا  قيادة 
تقديرا  الفل�شطيني  ال�شعب  مييع 
امللقاة  الإنيي�ييشييانييييية  لييلييميي�ييشييوؤولييييية 
لتطلعاتها  وحتقيقا  عاتقها  على 
لظروف  الفل�شطينين  جتيياوز  يف 
..ميييييوؤكيييييدا حييير�يييس هيئة  املييحيينيية 
تعزيز  عيييليييى  الأحيييييمييييير  الييييهييييالل 
ال�شاحة  على  الإن�شانية  جهودها 
التي ل تزال تواجه  الفل�شطينية 
اإنيي�ييشييانييييية كييبييرية ب�شبب  حتييديييات 
املعي�شية  و  القت�شادية  الظروف 
ال�شائدة هناك موؤكدا ان ما تقوم 
هييو واجب  ميين جييهييود  الهيئة  بييه 
عليها جتاه الأ�شقاء يف فل�شطن.

تفتحان  التييفيياقيييييتيين  اأن  واأكيييييد 
جمالت اأرحب للتعاون و التن�شيق 
وتعزيز ال�شراكة للنهو�س بجهود 

م�شريا  فييليي�ييشييطيين  يف  الييتيينييمييييية 
توجهات  حتيييقيييقيييان  اأنيييهيييميييا  اإىل 
اإعادة  الدولة وخططها يف جمال 
التحتية  البنية  اإعمار  و  التاأهيل 
هذه  بييان  ..م�شيفا  الفل�شطينية 
امل�شاريع ما هي اإل حلقة يف �شل�شلة 
تنفذها  التي  التنموية  امل�شاريع 
مببادرات  الأحييميير  الييهييالل  هيئة 
�ييشييبييل احلياة  اخليييرييييين وتيييوفيييري 
وان  خا�شة  للمحتاجن  الكرمية 
�شملت  التنموية  الهيئة  م�شاريع 
الفل�شطينية  املييحييافييظييات  جميع 
حيوية  جميييييييييالت  وتييي�يييشيييمييينيييت 
التعليم  و  ال�شحة  و  كييالإ�ييشييكييان 
املوؤ�ش�شات الجتماعية  اإىل جانب 

�شرورية  خدمات  على  للح�شول 
كيياملييييياه و الييكييهييربيياء وغييريهييا من 
اأن  اإىل  م�شريا  احلييييياة  اأ�شا�شيات 
هذه امل�شاريع من �شاأنها اأن تدعم 
يف  الرحل  البدو  ا�شتقرار  خطط 

فل�شطن.
واأ�شاف انه مت و�شع اآليات التنفيذ 
بالتن�شيق مع فل�شطن الغد حتى 
ترى تلك امل�شاريع النور يف اأقرب 
ال�شكان  بييخييرياتييهييا  وييينييعييم  وقيييت 
هيئة  اإن  هييينييياكيييوقيييال  املييحييليييييون 
الغد  وفل�شطن  الأحييميير  الييهييالل 
عييقييدتييا الييعييزم عييلييى امليي�ييشييي قدما 
ال�شراكة  و  الييتييعيياون  هييذا  مثل  يف 
ال�شعب  تطلعات  لتحقيق  البناءة 

و اخلدمية.
لروح  الهيئة  تقدير  عيين  واأعيييرب 
املثمر  التعاون  و  البناءة  ال�شراكة 
فل�شطن  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  وبييين  بييييينييهييا 
تيينييمييييية وتطوير  اأجييييل  الييغييد مييين 
ال�شرورية  اخليييدميييات  ميي�ييشييتييوى 
وم�شاندة الفل�شطينين وحت�شن 
وتلبية  الإنييي�يييشيييانييييييية  اأو�يييشييياعيييهيييم 

متطلباتهم.
وقال الأمن العام للهالل الأحمر 
اإن م�شاريع تاأهيل البنية التحتية 
الفل�شطينية  املييييدن  ميين  عيييدد  يف 
العالية  ال�شكانية  الييكييثييافيية  ذات 
اليومية  املييعييانيياة  ميين حجم  حتييد 
اليي�ييشييكييان هناك  يييواجييهييهييا  اليييتيييي 

ال�شتيطاين خللق اأمر واقع على 
الأر�ييييييس بيي�ييشييم الييقييد�ييس واأرا�يييييس 
الأردن  وغييور  الغربية  ال�شفة  يف 
تتناق�س  تو�شعية  حييدود  وفر�س 
الدولية.  ال�شرعية  قييييرارات  مييع 
للفل�شطينين  ييينييبييغييي  وقيييييييال 

اإنييييهيييياء النيييقييي�يييشيييام واليييييعيييييودة اإىل 
اإىل  والنيي�ييشييمييام  املييتييحييدة  الأمم 
توقيع  وخا�شة  كلها  موؤ�ش�شاتها 
باملحكمة  اخليييا�يييس  رومييييا  ميييييثيياق 
ويجب  اليييييدولييييييييييية.  اجليييينييييائييييييييية 
املييفيياو�ييشييات والوقف  الييربييط بيين 

على  والبناء  لال�شتيطان  الكامل 
التا�شع  يف  املييتييحييدة  الأمم  قييييرار 
 2012 نوفمرب  ميين  والع�شرين 
ال�شيا�شي  الأ�ييشييا�ييشيين  اليييذي حييدد 
والقانوين حلدود دولة فل�شطن 

وعا�شمتها.

الفل�شطيني يف احلياة الكرمية.
اأ�يييشييياد �ييشييالم فيا�س  مييين جييانييبييه 
الأ�شيلة  الإنيي�ييشييانييييية  بيييامليييواقيييف 
ليي�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 
حفظه اهلل ومبادرات الفريق اأول 
اآل  زاييييد  بيين  حممد  ال�شيخ  �شمو 
نائب  ظبي  اأبيييو  عهد  ويل  نهيان 
امل�شلحة  لييلييقييوات  الأعييلييى  الييقييائييد 
الذي  الفل�شطيني  ال�شعب  جتيياه 
�شعبة  اإن�شانية  اأو�ييشيياعييا  يييواجييه 
ال�شعب  تييقييدييير  عييين  ..واأعيييييييييرب 
الإن�شانية  للجهود  الفل�شطيني 
الييتييي بييذلييتييهييا دوليييية الميييييييارات و 
مازالت تبذلها لتح�شن الأو�شاع 
التي  الفل�شطينية  ال�شاحة  على 
الأحداث  نتيجة  كييثييريا  ت�شررت 

هناك.
وقال ان الإمارات ظلت �شندا قويا 
اأ�شا�شيا لربامج وم�شاريع  وداعما 
التنمية يف فل�شطن ..م�شددا على 
اأنييهييا ميين اأوائيييل اليييدول التي لبت 
نداء الواجب الإن�شاين وتواجدت 
على ال�شاحة الفل�شطينية مبكرا.

واأكد فيا�س على حيوية م�شاريع 
البنى التحتية املزمع تنفيذها يف 
وفقا  الفل�شطينية  املدن  عدد من 
الهالل  بيين  الييتييعيياون  لتفاقيتي 

الغد م�شيفا  فل�شطن  و  الأحمر 
ان هذه امل�شاريع من �شاأنها اإحداث 
نقلة نوعية يف م�شتوى اخلدمات 
تلك  ل�شكان  املييوجييهيية  الأ�ييشييا�ييشييييية 
القت�شاد  حيياليية  وحتيي�ييشيين  امليييدن 
تت�شمن  اأنها  خا�شة  الفل�شطيني 
جميييالت مهمة كيياملييييياه الييتييي هي 
عيي�ييشييب احلييييييياة و الييكييهييربيياء اإىل 

جانب دعم القطاع الزراعي.
الدور  اأهمية  على  فيا�س  و�ييشييدد 
الهالل  هيييييئيية  بييييه  تيييقيييوم  الييييييذي 
�شمو  بقيادة  الميياراتييييية  الأحييميير 
اآل نهيان  ال�شيخ حمدان بن زايد 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
الأرا�شي  جميع  يف  الهيئة  رئي�س 
م�شاندتها  عيييرب  الييفييليي�ييشييطييييينييييية 
تفاقم  مييين  و احليييد  لييلييمييتيياأثييرييين 
م�شددا  الإنييي�يييشيييانييييييية  مييعييانيياتييهييم 
و  الإغاثية  الربامج  حيوية  على 
نفذتها  الييتييي  التنموية  امل�شاريع 

الهيئة ل�شالح الفل�شطينين.
منوذجا  قييدمييت  الهيئة  اإن  وقيييال 
ق�شايا  مييع  الت�شامن  يف  فييريييدا 
وعملت  الإن�شانية  الفل�شطينين 
بيييتيييجيييرد واإخييييييال�ييييييس مييييين اأجيييييل 
على  الإنيي�ييشييانييييية  غاياتها  حتقيق 
م�شيفا  الفل�شطينية  اليي�ييشيياحيية 
الهيئة واجنييازاتييهييا يف  بييان جهود 

م�شهود  الفل�شطينية  الرا�يييشيييي 
لها من اجلميع. وتعنى التفاقية 
الزراعية  الآبيييار  بتطوير  الأوىل 
مرحلتن  عيييليييى  فيييلييي�يييشيييطييين  يف 
 25 تاأهيل  الأوىل  حيث تت�شمن 
خم�شة  تبلغ  بتكلفة  زراعيييييا  بئرا 
و260  اليييفيييا  و950  مييياليييين 
املرحلة  تكلفة  تبلغ  فيما  درهييمييا 
 905 �ييشييتيية مييياليييين و  الييثييانييييية 
ت�شتفيد  درهيييميييا   240 و  اآلف 
ال�شفة  �ييشييمييال  حمييافييظييات  منها 
قلقيلية  وهييي  الأغيييوار  و  الغربية 
طوبا�س  و  جيينيين  و  طييولييكييرم  و 
املناطق  هذه  ت�شكل  حيث  واأريحا 
عماد الإنتاج الزراعي يف فل�شطن 
ويعمل اغلب �شكانها يف الزراعة. 
وتييهييدف التييفيياقييييية الييثييانييييية اإىل 
تقدمي اخلدمات الإن�شانية للبدو 
داخل  ا�شتقرارهم  لدعم  الييرحييل 
اأر�شهم من خالل توفري خدمات 
الكهرباء  جمييييالت  يف  �ييشييرورييية 
دعييم قطاعات  اإىل جانب  املييييياه  و 
املجال  و  القييتيي�ييشيياد  و  الييتييعييليييييم 
ت�شعة  تكلفتها  وتبلغ  الجتماعي 
 500 و  األيييفيييا   182 و  مييالييين 
ميينييهييا مناطق  وتيي�ييشييتييفيييييد  درهيييييم 
قلقيلية و القد�س و اأريحا و الغور 

و اخلليل و بيت حلم .
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حمدان بن حممد يلتقي امل�شاركني يف جمال�س امل�شتقبل ويدعو اإىل توحيد اجلهود ملواجهة التحديات العاملية بروؤية م�شتقبلية مبتكرة
•• دبي-وام:

زار �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�شد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
دبي جمال�س امل�شتقبل التي عقدت 
�شاحب  بتوجيهات  اميي�ييس  دبييي  يف 
اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين را�شد 
الدولة  رئييييي�ييس  نييائييب  مييكييتييوم  اآل 
الييييييييييوزراء حاكم  رئييييييي�يييس جمييليي�ييس 
جمال�س  وت�شكل   . اهلل  رعييياه  دبييي 
امل�شتقبل التي عقدت بالتعاون مع 
املنتدى القت�شادي العاملي من�شة 
الآراء  وتييييبييييادل  ليييليييحيييوار  مييثييالييييية 
والإقراحات املبتكرة حول تطوير 
من  املنبثقة  احليييييوييية  الييقييطيياعييات 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الأجندة 
قيييادة  نييخييبيية  مبيي�ييشيياركيية   2021
واملتخ�ش�شن  واخلييييييرباء  الييفييكيير 
والأكادمين وامل�شوؤولن من دولة 

الإمارات والعامل.
واأكييييد �ييشييمييوه خيييالل ميي�ييشيياركييتييه يف 
على  امل�شتقبل  جميياليي�ييس  جييليي�ييشييات 
تييوحيييييد اجليييهيييود ملعاجلة  اأهييمييييية 

النتقال  اإىل  خاللها  ميين  نطمح 
قائم  وميي�ييشييتييقييبييل  اأفيي�ييشييل  غيييد  اإىل 
على البتكار وال�شتفادة من كافة 
والتقنيات  املييتيياحيية  الميييكيييانيييييييات 

احلديثة .
جدير بالذكر اأن جمال�س امل�شتقبل 
اليييتيييي تييعييقييد يف دوليييييية الإمييييييييارات 
احلالية  التحديات  لبحث  تهدف 
روؤية  وفييق  مبتكرة  حلول  واإيييجيياد 
بتو�شيات  واخلييييييروج  م�شتقبلية 
القطاعات  تييطييوييير  حييييول  بييينييياءة 
احليوية املرتبطة بحياة النا�س يف 

املجتمع.
امل�شتقبل  جمال�س  جل�شات  وركييزت 
عييلييى مييوا�ييشيييييع مت اخييتيييييارهييا بناء 
الوطنية  الأجييينيييدة  اأوليييوييييات  عييلييى 
متثلت   2021 الإميييييارات  لييروؤييية 
والإبتكار  والييتييعييليييييم  اليي�ييشييحيية  يف 
وريادة الأعمال واحلكومات واملدن 
الييذكييييية واليينييقييل والييفيي�ييشيياء حيث 
اأفيييكيييارا مبتكرة  امليي�ييشيياركييون  طيييرح 
لالإرتقاء بها وفق روؤية م�شتقبلية 
الإمارات  حققته  مييا  وا�شتعر�شوا 

من اإجنازات. 

 .. لييلييعييامل  نقدمها  مهمة  جتيييارب 
نتبادل  اأن  نييريييد  الييوقييت  وبيينييفيي�ييس 
املييييعييييرفيييية ونييييطييييلييييع عييييلييييى جتيييييارب 
خرباتهم  من  ون�شتفيد  الخييرييين 
والأفييي�يييشيييل  ليييالأعيييليييى  نييطييمييح   ...
ميي�ييشييتييقييبييل قائم  ليييبييينييياء  ونييتييطييلييع 

علمية  ا�ش�س  وعييلييى  الإبييتييكييار  على 
وعملية .

واأكيييييييد �يييشيييميييوه خيييييالل حيييييييواره مع 
امل�شاركن على اأن احلاجة اأ�شبحت 
اأي وقيييت م�شى  اأكيييير ميين  مييلييحيية 
وت�شافر  الييعيياملييي  الييفييكيير  لييتييوحيييييد 

للتغيري  واليييييطييييياقيييييات  اجليييييهيييييود 
الإيييجييابييي وو�ييشييع خييطييط عملية 

متكننا من دخول امل�شتقبل.
هيييي مهمتكم  هييييذه  �ييشييمييوه  وقيييييال 
الأ�ييشييا�ييشييييية وهيييذا هييو الييهييدف من 
تيينييظيييييم جميياليي�ييس امليي�ييشييتييقييبييل التي 

التحديات التي تواجه العامل وفق 
اإطار وفكر جديدين ما يحتم على 
احلكومات العمل بروؤية م�شتقبلية 
وميييينييييظييييوميييية خميييتيييليييفييية لتييييخيييياذ 
مبا  القطاعات  كافة  يف  الييقييرارات 
الأول  امليييقيييام  يف  �ييشييعييوبييهييا  ييييخيييدم 

وحتى تبقى �شمن �شباق التناف�س 
احل�شاري العاملي.

واأثييينيييى �ييشييمييوه عييلييى فييكييرة ت�شكيل 
امل�شاركن  امل�شتقبل داعيا  جمال�س 
بتو�شيات وخمرجات  اخلروج  اإىل 
بناءة ت�شهم يف اإيجاد حلول قائمة 

حتقيق  اإىل  تييقييود  البيييتيييكيييار  عييلييى 
والتنمية  وال�يييشيييتيييقيييرار  اليي�ييشييعييادة 
والعامل  الإمييييييارات  يف  امليي�ييشييتييداميية 

لبناء غد اأف�شل للجميع.
وقال �شموه جمتمعنا منفتح على 
ولدينا  واحليييي�ييييشييييارات  اليييثيييقيييافيييات 

بدور القا�شمي توجه ب�شراء اإ�شدارات النا�شرين 
الإماراتيني امل�شاركني يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 

�شرطة الفجرية الأوىل عربيا يف امل�شوؤولية الجتماعية

•• ال�شارقة -وام: 

رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بيينييت  بيييدور  ال�شيخة  وجييهييت 
الييلييجيينيية امليينييظييميية ملييي�يييشيييروع ثييقييافيية بيييال حيييييدود ب�شراء 
الإماراتين  اليينييا�ييشييرييين  جييمييعييييية  اأعيي�ييشيياء  اإ�ييييشييييدارات 
امل�شاركن يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته 
لييتييوزيييعييهييا �ييشييميين ميي�ييشييروع املكتبات  احلييالييييية متييهيييييدا 
املنزلية مل�شروع ثقافة بال حدود. واأ�شادت ال�شيخة بدور 
بال  ثقافة  اإىل فريق عمل  ر�شالة وجهتها  القا�شمي يف 
حييدود بتقدم �شناعة الن�شر يف دوليية الإمييارات العربية 
املتحدة وبالتطور املتوا�شل يف اإ�شدارات اأع�شاء جمعية 
هذه  جاذبية  من  يزيد  ما  وهييو  الإماراتين  النا�شرين 
الو�شول  على  قدرتها  ميين  ويييعييزز  للقراء  الإ�يييشيييدارات 
يف  اليي�ييشييادرة  الكتب  ترجمة  اإمكانية  وميين  العاملية  اإىل 
الإمارات اإىل العديد من لغات العامل. واأكدت اأن اإقبال 

اليي�ييشييبيياب الإمييياراتيييي عييلييى افييتييتيياح دور ن�شر جييديييدة يف 
الأعوام الأخرية يعترب ظاهرة اإيجابية ومطلوبة نظرا 
العربية  الإميييارات  دوليية  متلكه  الييذي  الطويل  للتاريخ 
املييتييحييدة يف جمييييال الهيييتيييميييام بييالييكييتيياب ونيي�ييشييره ودعم 
لت�شهيل  الالزمة  البيئة  وتوفري  به  العاملن  وتكرمي 
ن�شر وطباعة وتوزيع الكتب ا�شتنادا على الدور الفاعل 
للكتاب يف التنمية الثقافية واملعرفية التي حتقق لدولة 
الإميييييارات املييزيييد ميين اليينييجيياحييات والإجنييييييازات. وقالت 
النا�شرين  اإ�ييشييدارات  �شراء  اأن  القا�شمي  بييدور  ال�شيخة 
الييتييي اعتمدها  اأولييوييية يف اخلييطيية  الإميياراتييييين يعترب 
م�شروع ثقافة بال حدود لقتناء 80 األف كتاب من دور 
الن�شر امل�شاركة يف الدورة الثالثة والثالثن من معر�س 
ال�شارقة الدويل للكتاب املقامة حاليا يف اك�شبو ال�شارقة 
لتوزيعها لحقا على العائالت املواطنة يف اإمارة ال�شارقة 

�شمن م�شروع املكتبات املنزلية.

•• الفجرية -الفجر:

التميز  درع  على  الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  ح�شلت 
الذهبي يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية والتنمية امل�شتدامة 
على م�شتوى الوطن العربي لعام 2014 والتي �شاركت بها 
العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية العربية �شمن احلفل الذي 
املا�شي.   اأكتوبر  �شهر  يف  بييريوت-لييبيينييان  يف  املنظمة  اأقامته 
وتهدف املنظمة اإىل حتفيز املجتمعات املدنية على النخراط 
يف امل�شوؤولية الجتماعية و ال�شعي اإىل اإظهار روؤية احلكومات 
العربية نحو امل�شوؤولية الجتماعية وربطها ب�شبكة الكرونية 
واحدة وتكرمي املوؤ�ش�شات الر�شمية واحلكومية احلائزة على 
جائزة اجلودة العاملية ISO يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية 
وتكرمي القيادات مبختلف القطاعات الذين قدموا اجنازات 
ومييبييادرات يف هييذا املييجييال.  و اأكييد العميد حممد اأحييمييد بن 
غامن الكعبي قائد عام �شرطة الفجرية اأن هذا الفوز الذي 
بقيادة  الداخلية  وزارة  اجنيييازات  ر�شيد  اإىل  اإ�شافة  حتقق 

نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شيدي 
– وزير الداخلية ومتابعته احلثيثة  الييوزراء  رئي�س جمل�س 
بهدف الرقي يف تقدمي اخلدمات ال�شرطية مبا يتوافق مع 
املعايري  لأرقى  وفقا  الر�شيده  وا�شراتيجية حكومتنا  روؤية 
نائب  الطنيجي  نييايييع  بيين  حممد  العقيد  وت�شلم  الييعيياملييييية.  
العدوان  حممد  الييدكييتييور  ميين  الذهبي  اليييدرع  الييعييام  القائد 
اخلليج  و  رئي�س مركز عمان  الييدويل  التعاون  �شوؤون  �شفري 
لييلييدرا�ييشييات الإ�ييشييراتيييييجييييية، رئييييي�ييس مييركييز الييدعييم الوطني 
بيار  الأ�ييشييتيياذ  يرافقه   ، العربية  اليييدول  – جامعة  للتوثيق 
الجتماعية.  للم�شوؤولية  العربية  املنظمة  رئي�س  مييكييرزل 
ح�شر مرا�شم التكرمي العقيد حميد حممد اليماحي مدير 
عام العلميات ال�شرطية واملقدم عبداهلل عبيد اليماحي مدير 
�شعيد  الدكتور  والرائد  الأداء  وتطوير  الإ�شراتيجية  اإدارة 
العامة  والييعييالقييات  الإعيييالم  ق�شم  رئي�س  احل�شاين  حممد 
ق�شم اجلودة  رئي�س  الهامور  �شعيد  والرائد حممد  بالإنابة 
والرائد خالد عبداهلل الظنحاين مدير مكتب القائد العام.

اأع�شاء جلنة الرتبية يف ا�شت�شاري ال�شارقة ي�شيدون بنجاح معر�س الكتاب

يف املثلث الوطني وتوا�صل الإبداع عرب الأجيال

الأر�شيف الوطني ي�شارك مبحا�شرة وطنية وجل�شة حوارية يف ملتقى توا�شل الأجيال

عمادة مكتبات جامعة الإمارات توا�شل تقدمي براجمها التعريفية لطلبتها اجلدد

•• ال�شارقة-وام:

اأ�ييييشيييياد اأعييي�يييشييياء وعييي�يييشيييوات جلنة 
�شوؤون الربية والتعليم والثقافة 
التابعة  واليييي�ييييشييييبيييياب  والإعيييييييييييالم 
لييلييمييجييليي�ييس ال�يييشيييتييي�يييشييياري لإميييييارة 
اأم�س  زيييارتييهييم  اليي�ييشييارقيية خيييالل 
الدويل  اليي�ييشييارقيية  مييعيير�ييس  الول 
املييعيير�ييس وما  بييتييطييور   .. لييلييكييتيياب 
حققه من قفزات نوعية يف جمال 
م�شريته  طيييوال  والن�شر  الثقافة 
 1982 عييييييام  ميييين  بييييييييداأت  الييييتييييي 
وحييتييى انييعييقيياد دورتييييه احلييالييييية الي 
�شليمان  الييدكييتييور  واأعيييرب   .  33
اللجنة  رئي�س  الييزعييابييي  �ييشييرحييان 

يزخر  ومييييييا  واليييعيييليييميييي  الييييثييييقييييايف 
عر�س  ودور  ميي�ييشيياركييات  مييين  بيييه 
واأن�شطة  ومييييوؤلييييفييييات  وعييينييياويييين 
ل�شاحب  والتقدير  بالثناء  حافلة 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�س  ع�شو  الييقييا�ييشييمييي  حمييمييد 
م�شيدا   .. ال�شارقة  حاكم  الأعييلييى 
اإليه  بييجييهييود �ييشييمييوه وميييا ييي�ييشييعييى 
ميين ميي�ييشييرية ميي�ييشييهييوده يف تدعيم 
م�شروع  يف  الييييكييييربى  الييييركييييائييييز 
اليي�ييشييارقيية الييثييقييايف الييييذي بييييداأ مع 
املعر�س  اأن  واأكييد   . املعر�س  بداية 
هيييو مييي�يييشيييروع ميينييظييم ييي�ييشييري نحو 
تنويرية  ثقافية  بييروؤى  امل�شتقبل 
وهييي ذاتييهييا اليييروؤى الييتييي يحملها 

ال�شت�شاري  واملجل�س  تقديره  عن 
عامليا  املعر�س  تبواأها  التي  املكانة 
ثقايف  حيييراك  ميين  عليه  درج  وميييا 
حتى  ومييو�ييشييوعييي  طبيعي  ومنيييو 
اأدائيييه  يييرتييكييز يف منظومة  اأ�ييشييبييح 
باإدارة  منظم  موؤ�ش�شي  عمل  اإىل 
املعايري  تييتييبييع  وعييمييلييييية  عييلييمييييية 
العاملية احلديثة �شواء يف اأ�شاليب 
اليييعييير�يييس والأجييينيييحييية والييييتييييداول 
معار�س  بفنون  �شلة  لييه  مييا  وكييل 
والثقافة  الييقييراءة  لتدعم  الكتب 
اإىل عامل رحب  بجهودها  وتلتقي 
الزعابي  واطلع  بالكتاب.  للعناية 
املجل�س خالل جولة  يرافقه وفد 
ن�شاطه  عييلييى  املييعيير�ييس  اأرجييييياء  يف 

املعر�س الذي كر�س ثقافة القراءة 
وامل�شتقبل  احلا�شر  عنوان  لتكون 
احل�شارة  مييكييونييات  مييين  ومييكييونييا 
والتقدم والرقي . من جانبه ثمن 
العامري  ركا�س  بن  اأحمد  �شعادة 
مدير املعر�س خالل لقائه اأع�شاء 
فا�شل  املجل�س بح�شور  وع�شوات 
حيي�ييشيين اأحيييميييد نيييائيييب ميينيي�ييشييق عام 
املعر�س وعدد من الكوادر العاملة 
.. دور املجل�س وما ي�شعى اإليه من 
التوا�شل بن كل اجلهات  حتقيق 
ال�شارقة وتنمية  اإمارة  العاملة يف 
جهودها. واأكد اأن معر�س ال�شارقة 
الدويل للكتاب وبدعم من �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة حقق جناحا 

الرابع  يييكييون  اأن  اإىل  اأهييلييه  كييبييريا 
الن�شر..م�شريا  جميييال  يف  عييامليييييا 
مكانة  لها  اأ�شبح  ال�شارقة  اأن  اإىل 
مل تقت�شر على العامل الإ�شالمي 
فيييقيييط بييييل امييييتييييدت لييتيي�ييشييمييل دول 
اليييعيييامل مييين نيي�ييشيياط ثيييقيييايف بييييارز. 
املجل�س ال�شت�شاري من  �شم وفد 
جليينيية اليييربيييييييه كيييال مييين حممد 
را�شد ر�شود احلمودي و�شيخه بن 
مبارك  وعييبييداهلل حممد  دميييا�ييس 
املزروعي  خمي�س  ويو�شف  النقبي 
امليييدفيييع و�ييشيييييخييه عبيد  وحيي�ييشيين 
العامة  الأميييانييية  ومييين  الطنيجي 
للمجل�س اإ�شالم ال�شيوي اأمن �شر 

اللجنة واإعالمي .

•• ابوظبي-الفجر:

بالتعاون  الوطني  الأر�شيف  نظم 
الإ�شالمية  الييي�يييشيييوؤون  دائيييييرة  ميييع 
حما�شرة  بدبي  اخلييريي  والعمل 
بعنوان: الهوية والولء والنتماء: 
قيم وطنية عليا ، وجل�شة حوارية 
عيييين اليييتيييوا�يييشيييل الإبييييييداعييييييي بن 
ملتقى  �ييشييميين  وذليييييك  الأجيييييييييييال، 
تييوا�ييشييل الأجيييييييال اليييذي انييعييقييد يف 
دبي. اأبرزت املحا�شرة التي األقاها 
الوطني عبد  الأر�شيف  الباحث يف 
الهوية  عنا�شر  ال�شيادي  اللطيف 

الوطني �شعيد ال�شويدي يف امللتقى 
�شري بع�س ال�شخ�شيات الإماراتية، 
بن  التوا�شل  اأهمية  عن  وحتييدث 
ا�شتذكار  اأن  اإىل  م�شرياً  الأجيييييال، 
�شطرها  التي  العظيمة  ال�شنائع 
الآباء والأجداد لي�شت جمرد فخر، 
بيين الأجيال  تييوا�ييشييل  واإمنييييا هييي 
املييبييدعيية، وعيينييدمييا يييكييون احلديث 
عيين الإبييييييداع تييييذوب اليييفيييوارق بن 
اأمام  ال�شويدي  وتييوقييف  الأجيييييال، 
تركت  اإميياراتييييية  �شخ�شيات  اأربييييع 
تاريخ  يف  فييخييلييدت  كيييبيييرية  اآثيييييييياراً 
الإمارات، فال�شيخ اأحمد بن دملوك 

الوطنية ومعّززات النتماء والولء 
الزاوية  حجر  بو�شفهما  للوطن 
ومتا�شكها  اليي�ييشييعييوب  ا�ييشييتييقييرار  يف 
وتقدمها، ل �شيما يف زمن تع�شف 
الثقايف  والييغييزو  الييعييومليية  ريييياح  فيه 
عليهما  يرتب  قييد  ومييا  والفكري 
والولء  الهوية  قيم  اإ�ييشييعيياف  ميين 
والنييييتييييميييياء لييييييالأوطييييييان، واأكيييييييدت 
لنت�شاب  قيييييميية  ل  اأن  املييحييا�ييشييرة 
اإميييييانييييه  دون  ليييوطييينيييه  الإنيييي�ييييشييييان 
الوطن  وعيييييييادات  قيييييم  واليييتيييزاميييه 

وتقاليده ونظمه الجتماعية. 
الأر�شيف  يف  الييبيياحييث  وا�شتعر�س 

يوؤ�ش�س  اأن  ا�ييشييتييطيياع  الييفييال�ييشييي 
املدر�شة الأهلية �شبه النظامية يف 
دبي عام 1912، وحممد عبد اهلل 
اأول مطبعة  اأ�ش�س  الر�شوان الذي 
و�شيف   ،1958 �شنة  الإميييارات  يف 
بن حممد الفال�شي اأول من اأ�ش�س 
اأما  لييليي�ييشييفيين اخليي�ييشييبييييية،  ميي�ييشيينييعيياً 
بو�شهاب  حييمييد  واليي�ييشيياعيير  الأديييييب 
فقد بلغ الريادة يف ال�شعر و�شتظل 

قوافيه �شاهدة على اإبداعه.
الوطني عرب  الأر�شيف  وي�شتهدف 
خمتلف  مييع  الييتييوا�ييشييل  م�شاركاته 
�شرائح املجتمع بهدف تاأكيد اأهمية 

املثّلث  واأهييمييييية  الإبييييييداع،  تييوا�ييشييل 
والولء  بالهوية  املتمّثل  الوطني 
والنتماء، ودور هذه القَيم الثالث 
ال�شاحلة،  امليييواطييينييية  حتييقيييييق  يف 
وحماية مكت�شبات الدولة، وتعزيز 

روح التالحم بن اأبنائها.
الوطني  الأر�يييشيييييييف  و�يييشيييارك  هيييذا 
التاريخية  ليييلييي�يييشيييور  مبيييعييير�يييس 
واجلهود  الحتييياد،  بقيام  اخلا�شة 
ويف  املوؤ�ش�شون  الآبييياء  بذلها  التي 
اهلل  –باإذن  لييه  املغفور  مقدمتهم 
تعاىل- ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان يف بناء الوطن.

•• العني - الفجر:

بجامعة  املييكييتييبييات  عيييميييادة  نييظييمييت 
الإمارات برناجماً تعريفياً للطلبة 
مف�شاًل  �شرحاً  تقدمي  اإىل  يهدف 
املعلومات  وم�شادر  اخلدمات  عن 
اليييتيييي تييقييدمييهييا امليييكيييتيييبييية، لأ�يييشيييرة 
اجلامعة من الطلبة واأع�شاء هيئة 
بالإ�شافة  واملييوظييفيين،  الييتييدرييي�ييس 

اإىل اأفراد املجتمع.
اأمينة  اأ�شماء الكثريي  وقد قدمت 
مبادئ  فيه  تناولت  عر�شاً  املكتبة 
واأ�ييشيي�ييس ا�ييشييتييخييدام املييكييتييبيية وطرق 
البحث و املكتبات التابعة للجامعة، 
م�شادرها،  من  ال�شتفادة  وكيفية 

حيييييث ميييكيين لييلييبيياحييث عيييرب هذه 
امل�شادر  عيين  يح�شل  اأن  اخلييدميية 

املتوفرة يف مكتباتها، 
اجلامعة  مكتبة  اأن  اإىل  واأ�يييشيييارت 
تييوفيير اأكييير ميين 500 األيييف كتاب 
كتاب  األيييييييييف  و170  مييييطييييبييييوع، 
اإلكروين، و40 األف جملة علمية 
منها  ي�شتفيد  اأن  ميكن  حمكمة، 
املتنوعة  املييي�يييشيييادر  لييكييل  اجلييميييييع 
لنطاق البحث يف الكتب وال�شحف 
واملجالت وقواعد البيانات والكتب 
الإلييكييرونييييية، فيي�ييشيياًل عيين خدمة 
وموقع  اإييييرباري  موقع  البحث يف 
�شيمون للبحث عن كتب وم�شادر 

متخ�ش�شة.

التي  اليي�ييشييعييوبييات  اإىل  وتييطييرقييت 
و�شبل  البحث  يف  الطلبة  يواجها 
حلها، من خالل الو�شائل املتعددة 
�شواًء   ، املييعييلييوميية  عييلييى  لييلييحيي�ييشييول 
املييفييتيياحييييية للبحث  الييكييلييمييات  عيييرب 
املوؤلف  وا�شم  الكتاب  عنوان  منها 
للمو�شوع  اليييفيييرعيييي  والييييعيييينييييوان 
ييي�ييشيياعييد يف جعل  امليييطيييليييوب، مميييا 

البحث اأكر دقة و�شرعة. 
خدمة  عيين  الكثريي  حتدثت  كما 
يييتيي�ييشييميينييهييا موقع  اليييتيييي  )ليييييييييوا( 
ثالث  ت�شم  خييدميية  وهييي  املكتبة، 
التعليم  ميييوؤ�يييشييي�يييشيييات  ميييين  جيييهيييات 
اليييعيييايل، وهييييي جييامييعيية الإمييييييارات 
وكلية زايد وكليات التقنية العليا، 

المارات توؤكد مت�شكها باحلوار ال�شفاف بني اطراف النتاج حتت مظلة منظمة العمل الدولية
•• جنيف -وام:

اأكدت دولة المارات العربية املتحدة اأهمية دور منظمة العمل الدولية 
الييثييالثيية من  بيين اطيييراف النييتيياج  يف تعزيز احليييوار ال�شفاف والييبيينيياء 
حكومات واأ�شحاب عمل وعمال حتت مظلة املنظمة ويف اطار موؤ�ش�شاتها 
كاإحدى  تعزيز م�شداقيتها وهيبتها  ي�شهم يف  الذي  المر  الد�شتورية 

املنظمات الرئي�شية يف الأمم املتحدة.
جاء ذلك يف مداخلة تقدم بها �شعادة حميد بن دميا�س ال�شويدي وكيل 
وزارة العمل امل�شاعد ل�شوؤون العمل رئي�س وفد الدولة امل�شارك يف اعمال 
الدورة 322 ملجل�س ادارة منظمة العمل الدولية املنعقد حاليا يف مقر 

املنظمة بجنيف .

وقال ال�شويدي اإن تغليب لغة احلوار بن الطراف الثالثة والنظر اليه 
كخيار ا�شراتيجي يف مناق�شة الق�شايا العمالية من �شاأنه تعزيز الثقة 
بن هذه الطراف واتاحة املجال لاللتقاء والتوا�شل الدائم بينها يف 
يف  وتباينا  النظر  وجهات  يف  تباعدا  ت�شهد  قد  التي  الق�شايا  خمتلف 

املواقف .
الدولة يف  وفد  رئي�س  العمل  ل�شوؤون  امل�شاعد  العمل  وزارة  وكيل  واأكييد 
على  الييدولييييية  العمل  منظمة  بييقييدرة  الثقة  الجييتييميياع  اميييام  مداخلته 
ال�شطالع بدورها يف ا�شتدامة احلوار والتوا�شل والتفاعل بن املكونات 
الثالثة للمنظمة وذلك انطالقا من قاعدة ومبداأ التوازن يف امل�شالح 

والأدوار بن احلكومات وا�شحاب العمل والعمال.
من جهة اأخرى اأكد ال�شويدي حر�س وزارة العمل بناء على توجيهات 

اجتماعات  يف  الفاعلة  امل�شاركة  على  العمل  وزييير  غبا�س  �شقر  معايل 
جمل�س ادارة منظمة العمل الدولية كممثل عن حكومة دولة المارات 
املحفل  هييذا  يف  الييدوليية  و�شمعة  مكانة  تعزيز  موا�شلة  اطييار  يف  وذلييك 
�شيما  ل  العمل  �شوق  قي  حتقيقها  مت  التي  املنجزات  واظييهييار  الييدويل 
ا�شحاب  م�شالح  و�شمان  العمالية  للحقوق  احلماية  توفري  حيث  من 

العمل.
الدولة  وفد  رئي�س  العمل  ل�شوؤون  امل�شاعد  العمل  وزارة  وكيل  واأو�شح 
مبادرة  اعماله  جييدول  �شمن  يناق�س  املنظمة  ادارة  جمل�س  اجتماع  ان 
اأجل التزام  للمعايري لال�شراف على معايري العمل وا�شراتيجية من 
والرتيبات  اخلا�س  القطاع  مع  الدولية  العمل  ملنظمة  نطاقا  او�شع 
الالزمة من اجل عقد اجتماع ثالثي للخرباء ب�شاأن التنمية امل�شتدامة 

والعمل الالئق والوظائف اخل�شراء واجتماع اخر ب�شاأن تطبيق اتفاقية 
وثائق هوية البحارة.

التابع  اليييدويل  التدريب  مركز  ادارة  جمل�س  عيين  تقريرا  يناق�س  كما 
نائبا  املتحدة  العربية  الميييارات  دوليية  مييوؤخييرا  اختار  والييذي  للمنظمة 
103 ملوؤمتر  الييدورة  للرئي�س ف�شال عن مناق�شة امل�شائل املنبثقة عن 
العمل الدويل الذي انعقد يف جنيف يف �شهر حزيران املا�شي وغريها من 
املو�شوعات املطروحة على جدول اعمال الدورة 322 ملجل�س الدارة. 
يذكر ان موؤمتر العمل الدويل انتخب دولة الإمارات كع�شو اأ�شيل عن 
فريق احلكومات يف جمل�س ادارة منظمة العمل الدولية للدورة 2014 
فريق  عيين  املجل�س  يف  اأ�ييشيييييل  كع�شو  الييدوليية  انتخب  كما   2017_

ا�شحاب العمل للدورة ذاتها. 

فقدان جواز �سفرت
بهاء  احمد  املييدعييو/  فقد  
الدين حممد حممود       - 
جواز  اجلن�شية-  ال�شودان 
�شفره رقم)0972749( 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

   050/6876022

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ عمر حمد ابراهيم احلمادى     - 
جزر القمر اجلن�شية-  جواز �شفره  رقم �شفره 
عليه  يعر  مميين  يرجى   -  )258044( رقييم 
مركز  اقييرب  او  القمر  اجلييزر  ب�شفارة  ت�شليمه 

�شرطة بالمارات.  
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�شرطة اأبوظبي تناق�س مع �شركائها اآليات تنظيم عمل مقاهي الإنرتنت 
•• اأبوظبي-وام:

ناق�شت �شرطة اأبوظبي مع �شركائها .. اآليات تنظيم املقاهي يف اإمارة 
وتكثيف  الإنييرنييت  تنظيم مقاهي  اإعييادة  اإىل �شرورة  ودعييت  اأبوظبي 
مبا  الل�شيقة  واملراقبة  للمتابعة  املختلفة  والهيئات  املنظمات  جهود 

ي�شون اأفراد املجتمع الإماراتي من التجاوزات التي ت�شر بهم.
وكانت اللجنة التن�شيقية للحد من �شلبيات مقاهي الإنرنت متمثلة يف 
اإدارة ال�شرطة املجتمعية يف �شرطة اأبوظبي وال�شركاء ال�شراتيجين 
الإمارات  وموؤ�ش�شة  القت�شادية  التنمية  ودائييرة  اأبوظبي  بلدية  من 
لالت�شالت ووزارة العمل يف اأبوظبي وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 

اإدارة  مقر  يف  موؤخرا  اإجتماعها  عقدت   .. لالإعالم  اأبوظبي  وجمل�س 
ال�شرطة املجتمعية يف اأبوظبي وبحثت اأف�شل ال�شبل والأ�شاليب التي 
م�شتخدمي  املجتمع خ�شو�شا  و�شالمة  لأمن  تعزيزا  تطبيقها  يجب 
الإنيييرنيييت داخيييل املييقيياهييي واتييبيياع اأ�ييشييلييم الييطييرق ل�ييشييتييخييدام ال�شبكة 

العنكبوتية مبا يحقق الفائدة املرجوة.
اليي�ييشييرطيية املجتمعية  اإدارة  بيين حميييريوم مييدييير  املييقييدم مييبييارك  وقيييال 
اإن مبادرة احلد من �شلبيات مقاهي الإنرنت تاأتي  اأبوظبي  ب�شرطة 
املثرية  ال�شلبية  الظواهر  على  للق�شاء  اأبوظبي  �شرطة  �شعي  �شمن 

لقلق املجتمع .
. موؤكدا اأن التطرق لل�شلبيات ل يعني الإغفال عن اجلوانب الإيجابية 

التي ي�شتفاد منها يف التعليم الإلكروين والبحث عن املعلومة اجلادة 
ل �شيما اأن ال�شتخدام يختلف بح�شب الغر�س.

اأنه بالرغم من وجود كم هائل من الإيجابيات يف تطبيقات  واأ�شاف 
اأعداد  تزايد  وهي  مهمة  مالحظة  هناك  اأن  بيد  العنكبوتية  ال�شبكة 
 .. مكثفة  وب�شورة  ع�شوائيا  ال�شكنية  الأحييييياء  يف  الإنييرنييت  مقاهي 
م�شريا اإىل ر�شد العديد من املقاهي بجوار امل�شاجد واملدار�س ما دفع 
اأو بعد انتهاء  اأثناء  اإىل التواجد يف تلك املقاهي  الكثري من الطالب 
اإىل  اإ�شافة  اليوم الدرا�شي واأثر ذلك �شلبا على م�شتواهم الأكادميي 
ما ت�شببه هذه املقاهي من اإزعاج لل�شكان خالل الفرة امل�شائية ب�شبب 
ال�شبابية ومن قلق للمجتمع ب�شكل عام والآبيياء خ�شو�شا  التجمعات 

الأمهات . واأكد اأنه على الرغم من املكا�شب القت�شادية الناجتة عن 
لهذه  اجلمهور  حاجة  جانب  اإىل  املقاهي  لأ�شحاب  بالن�شبة  امل�شروع 
مع  الجتماعي  التوا�شل  و�شهولة  �شرعة  ميين  تييوفييره  ومييا  اخلييدميية 
اأعمق .. واقييرح يف  اأنه يجب درا�شتها ب�شكل  اأنحاء العامل كافة غري 
هذا ال�شدد �شن قوانن وت�شريعات واأنظمة للحد من هذه ال�شلبيات 

والتجاوزات . 
واأو�شح اأن من اأهم اأهداف املبادرة احلد من �شلبيات مقاهي الإنرنت 
ووقاية  املراهقن  لفئة  ل�شيما  والجتماعية  ال�شلوكية  اجلوانب  يف 
الأطفال  ا�شتخدام  عن  الناجتة  ال�شلبية  الأ�شرار  من  املجتمع  اأفييراد 

واملراهقن ل�شبكة الإنرنت .

ويل عهد ال�شارقة يوقع ر�شالة الوفاء للقائد

عزة النعيمي تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية الجتماعية

تتميز بدقة النتائج والربط الإلكرتوين وعدم تدخل فني املخترب

بلدية ال�شارقة تزود عيادتها باأجهزة طبية متطورة تخت�شر الوقت وت�شتوعب كافة املراجعني

•• ال�شارقة-وام:

اأ�يييشييياد �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بن 
القا�شمي ويل  �شلطان  بن  حممد 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة باملبادرة 
الوطنية املتمثلة مباراثون ر�شالة 
ال�شمو  �ييشيياحييب  لييلييقييائييد  اليييوفييياء 
نهيان  ال  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وو�شفها 
خاللها  من  التي  باملميزة  �شموه 
اأبيينيياء الإميييارات عن وفائهم  يعرب 
الر�شيدة  ليييقيييييييادتيييهيييم  وحيييبيييهيييم 

وعرفان.
�شموه  ا�شتقبال  خييالل  ذلييك  جيياء 
قيييبيييل ظيييهييير امييي�يييس مبييكييتييب �شمو 
املنظمة  الييعييليييييا  الييلييجيينيية  احلييياكيييم 
للقائد  اليييوفييياء  ر�ييشيياليية  ملييياراثيييون 
ر�شالة  وثيقة  على  �شموه  وتوقيع 
الرابعة  بن�شخته  للقائد  الييوفيياء 
الييييذي يييقييام بييرعيياييية كييرمييية من 
ال  زايييد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

عييلييى هيييذه اليير�ييشيياليية ال جيييزء من 
ذلك العرفان .

اللجنة  بيييجيييهيييود  �يييشيييميييوه  واأ�يييييشييييياد 
املنظمة ..موؤكدا �شموه اأن حكومة 
الييي�يييشيييارقييية تيييدعيييم هيييييذه املييييبييييادرة 
ملوا�شلة  اليي�ييشييبييل  بييكييل  الييوطيينييييية 
النجاح املتحقق وب�شكل متوا�شل.

غيني�س  �شهادة  اىل  �شموه  واطلع 
نالها  والييتييي  القيا�شية  ليييالأرقيييام 
العام  يف  للقائد  الييوفيياء  ميياراثييون 
من  اليه  و�شل  ملييا  تثمينا  املا�شي 
جناح تنظيمي وبكونه الأول على 

العامل كماراثون ت�شريفي.
الوفاء  ر�شالة  ماراثون  بيياأن  يذكر 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  لييلييقييائييد 
رئي�س  نهيان  ال  زايييد  بيين  خليفة 
�شينطلق  اهلل  حييفييظييه  اليييييدولييييية 
بدع  مدينة  من  احلالية  بن�شخته 
زايييييد بييامليينييطييقيية الييغييربييييية يف 29 
بييياجتييياه مدينة  نييوفييمييرب احلييييايل 
الفجرية  اإميييارة  باجتاه  ثم  العن 
الدولة  اإمييييارات  اىل  نييزول  ومنها 

والتي  للماراثون  الثانية  الن�شخة 
اىل  ال�شارقة  من  يومها  انطلقت 
اللجنة  ميينييح  ابييوظييبييي  العا�شمة 
العزمية  ميييين  اليييكيييثيييري  امليينييظييميية 
اي�شال  مييين  لتتمكن  وال�ييييشييييرار 
لييلييقييائييد �شاحب  اليييوفييياء  ر�ييشيياليية 
ال  زايييد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل  حفظه  الييدوليية  رئي�س  نهيان 
ابييينييياء الإمييييييييارات من  اىل جييميييييع 
من  وللكثري  واملقيمن  املواطنن 

�شعوب العامل.
وتقدم اأمن عام جمل�س ال�شارقة 
الفردان  نا�شر  احييمييد  الييريييا�ييشييي 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  بال�شكر 
القا�شمي ويل  �شلطان  بن  حممد 
عهد ونائب ال�شارقة لدعمه جناح 
..موؤكدا  الييوطيينييييية  امليييبيييادرات  كييل 
باأن ر�شالة الوفاء للقائد هي احد 
وو�شفها  اخلالقة  املييبييادرات  تلك 
باملبادرة الرائعة والر�شالة املميزة 
التي يقوم بها ابناء الإمارات وتعد 
اأبناء  اأ�شلوبا رائعا لالعراف من 

وزير �شوؤون الرئا�شة.
اأحمد  �ييشييعييادة  ال�ييشييتييقييبييال  ح�شر 
عام جمل�س  اأميين  الفردان  نا�شر 
ال�شارقة الريا�شي و�شالح حممد 
ح�شن رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
للمارثون واع�شاء اللجنة املنظمة 

للفعالية.
وعيييرب �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بن 
عن  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
اليييييه ماراثون  ملييا و�ييشييل  �ييشييعييادتييه 
م�شتوى  ميييين  ليييليييقيييائيييد  اليييييوفييييياء 
تنظيمي وت�شريفي متميز ف�شال 
للن�شخة  بتنظيمه  الييو�ييشييول  عيين 
جناح  اىل  ييي�ييشييري  ممييييا  اليييرابيييعييية 

تنظيمه ومتيزه.
وقييييييال �يييشيييميييوه �ييشييعييب الإميييييييييارات 
ينعمون  ار�يييشيييه  عييلييى  واملييقيييييميين 
وال�شتقرار  والأميييييييييان  بييييالأميييين 
وهم يعربون عن وفائهم وحبهم 
اليي�ييشيييييخ خليفة  اليي�ييشييمييو  ليي�ييشيياحييب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زايييد  بن 
حفظه اهلل بكل �شيء وما التوقيع 

القيوين  اأم  ثييم  اخليييييميية  راأ�ييييس  يف 
وعييجييمييان واليي�ييشييارقيية ثييم اىل دبي 
و�يييشيييول لييلييعييا�ييشييميية ابيييوظيييبيييي يف 
القادم وذلك  دي�شمرب  الثاين من 
كيييييلييوميير ويطوف  األييييف  مليي�ييشييافيية 

غالبية مدن الدولة.
وبهذه املنا�شبة قدم �شالح حممد 
العليا  اليييليييجييينييية  رئييييييي�يييس  حييي�يييشييين 
للقائد  الييوفيياء  ملييياراثيييون  املنظمة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  �شكره 
القا�شمي على  �شلطان  حممد بن 
والكرمية  ال�شامية  الييتييوجيييييهييات 
اليها خالل مرا�شيم  ا�شتمع  التي 
�شتبقى  بيياأنييهييا  اليييزييييارة وو�ييشييفييهييا 
اللجنة  وبيييياأن  الأذهيييييان  عييالييقيية يف 
على  بييياإ�يييشيييرار  �شت�شعى  امليينييظييميية 
الأفكار  وتطوير  النجاح  موا�شلة 
اعلى  اىل  بييياملييياراثيييون  لييلييو�ييشييول 
امليييييراتيييييب لييتييطييبيييييقييهييا مييييين اجيييل 
انطلق من  الذي  النجاح  دميومة 
الن�شخة الوىل واىل الن ..م�شريا 
اىل ان الدور البارز لالمارة خالل 

••  عجمان : الفجر 

�شهدت قاعة الجتماعات باملجل�س 
اللجنة  انييعييقيياد  اأمييي�يييس  الييتيينييفيييييذي 
ال�شيخة  تييراأ�ييشييتييه  اليييذي  ال�شهري 
النعيمي  اهلل  عييييبييييد  بيييينييييت  عيييييييزة 
للتنمية  الييدائييميية  اللجنة  رئي�شة 
الأع�شاء  بييحيي�ييشييور  الجييتييميياعييييية 
مدير  الزعابي  �شيف  عبيد  �شعادة 
لل�شوؤون  اليييعيييامييية  اليييهيييييييئييية  فيييييرع 
الإ�شالمية والأوقاف و�شعادة علي 
ح�شن حممد مدير منطقة عجمان 
اإبراهيم  نا�شر  و�شعادة  التعليمية 
لنادي  التنفيذي  املييدييير  الظفري 
و�شعادة  الثقايف  الريا�شي  عجمان 
مركز  مدير  الرئي�شي  علي  احمد 

املطلوبة  اأخليييدميييه  تييقييدمي  �شبيل 
ب�شكل �شليم 

الجتماع  خالل  اللجنة  وناق�شت   
املدرجة  املو�شوعات  جمموعة من 
اأعيييييمييييياليييييهيييييا حيث  جيييييييييدول  عييييلييييى 
ا�شتعر�شت رئي�شة اللجنة حم�شر 
الجتماع املر�شل لالأع�شاء م�شبقا 
ومت اطالع الأع�شاء على ابرز بنود 
حم�شر اجتماع املجل�س التنفيذي 
جانب  اإىل  ميييييوجيييييزة  بيييطيييرييييقيييه 
املذكرة اخلا�شة مبقرح ال�شيا�شة 
لتعين ذوي الحتياجات اخلا�شة 
ق�شائيا  املييييدانيييين  فيييئييية  وكييييذلييييك 
قادرين  وغيييري  لييلييعييمييل  اليييقيييادريييين 
على امتالكهم �شهادة ح�شن �شرية 
و�شلوك واأبلغتهم باأنه مت التن�شيق 

بيييياإعييييداد حلييييالت الطالق  خييا�ييس 
ال�شنوات  خييييالل  امليييواطييينييين  مييين 
اليييثيييالث املييا�ييشييييية بييالييتيينيي�ييشيييييق مع 
لذلك  الأ�ييشييبيياب  ودرا�ييشيية  املحكمة 
واملييقييرحييات اخلييا�ييشيية والييتييي من 

�شانها اأن تخفف حالت الطالق .
كما تناولت اللجنة مو�شوع مركز 
ودرا�شة  املعاقن  لتاأهيل  عجمان 
للحالت  امليييركيييز  ا�ييشييتيييييعيياب  ميييدى 
اجليييييدييييييدة وامليييتييينيييوعييية و�ييييشييييرورة 
تو�شعه املركز مبا يتنا�شب حلالت 
اليييتيييوحيييد ميييثيييال وحيييييييالت اأخيييييرى 
بالتخ�ش�شات  وتيييزوييييده  لييالعييقييه 
حاجة  تييييواكييييب  الييييتييييي  امليييطيييليييوبييية 
تعدد  حيييييييث  ميييين  الإعييييياقييييية  ذوي 
التخ�ش�شات وكفاءة املتخ�ش�شن، 

�شباب عجمان وال�شيدة بدرية علي 
احلو�شني نائب مدير مركز وزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
ال�شام�شي  عبيد  ميييوزة  واليي�ييشيييييدة 
مدير اأول ق�شم ال�شيا�شات والنظم 
املوارد  لتنمية  املييركييزييية  الإداريييييية 

الب�شرية.
بالأع�شاء  اللجنة  رئي�شه  رحبت   
مييثييميينيية اجليييهيييود اليييتيييي تيييقيييوم بها 
امليييقيييرحيييات  تييييقييييدمي  اليييليييجييينييية يف 
البناءة خلدمه املواطن ب�شكل عام 
خا�س  ب�شكل  امل�شتفيدة  والييفييئييات 
من  الييبيييييانييات  ا�شتق�شاء  واأهييميييييه 
وتعزيز  �شحيح  ب�شكل  م�شدرها 
اجلمعيات  مع  املجتمعية  ال�شراكة 
يف  واخلا�شة  احلكومية  والييدوائيير 

ميييييع اليييليييجييينييية الييييدائييييميييية ليييالأمييين 
األيييييييه لتعين  لييو�ييشييع  واليي�ييشييالميية 
الوظائف  يف  العديد  الفئات  تلك 
احتياجاتهم،  طبيعة  تنا�شب  التي 
ثم تطرقت رئي�شة اللجنة باإحالة 
مو�شوع ذوي الحتياجات اخلا�شة 
اإىل الإدارة املركزية لتنمية املوارد 
الييبيي�ييشييرييية حليي�ييشيير الإعيييييييييداد مع 

اللجنة. 
كما تطرقت ال�شيخه عزة بنت عبد 
وجود  �شرورة  اإىل  والأع�شاء  اهلل 
ملو�شوع  دقيييييقييه  اإحيي�ييشييائييييية  نيي�ييشييب 
من  ال�شادر  املقرح  وهييو  الطالق 
اللجنة يف اجتماعها الأخري وكلفت 
ال�شام�شي  عييبيييييد  مييييوزة  اليي�ييشيييييدة 
ت�شور  لتنفيذ  املييو�ييشييوع  مبتابعة 

•• ال�شارقة- الفجر 

اأعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن 
مبجموعة  البلدية  عيادة  تزويد 
املتطورة  الييطييبييييية  الأجيييهيييزة  ميين 
عدد  يف  زييييييييادة  اأي  ل�يييشيييتيييييييعييياب 
تطوير  اإىل  بالإ�شافة  املراجعن 
التحاليل  نييتييائييج  ودقييييية  الأداء 
و�يييشيييرعييية الإجنييييييييياز واحليييييييد من 
اأق�شى  اإىل  الييبيي�ييشييرييية  الأخيييطييياء 

درجة ممكنة.
الدكتورة  ال�شيخة  �شعادة  وقالت 
م�شاعد  الييقييا�ييشييمييي  اأحيييميييد  ر�يييشيييا 
ال�شحة  ليييقيييطييياع  الييييعييييام  املييييدييييير 
الييعيياميية واملييخييتييربات املييركييزييية يف 
هذه  اأن  اليي�ييشييارقيية  مدينة  بلدية 
والأحدث  الأف�شل  تعد  الأجهزة 
بيين مثيالتها يف جمال  والأكييفيياأ 
عييمييل امليييخيييتيييربات الييطييبييييية على 
اأنها  اإىل  العامل، م�شرية  م�شتوى 
املخترب  نتائج  م�شداقية  تعك�س 
فحو�شات  نتائج  يف  الثقة  وتزيد 
خمترب العيادة وما يتمتع به من 

�شمعة عالية يف هذا املجال .
واأكيييييدت �ييشييعييادتييهييا خيييالل عر�س 
حول تلك الأجهزة الذي ح�شره 
ال�شحة  قيييطييياع  يف  املييي�يييشيييوولييين 

املراجعن  اأعييييييداد  يف  زييييييادة  اأي 
اأنيييهيييا تختلف  حيييييث  ميي�ييشييتييقييبييال، 
ال�شتقبال  مبيزة  �شابقاتها  عيين 
امل�شتمر للعينات ولي�س على �شكل 
جمموعات كما هو معمول به يف 

الأجهزة القدمية .
البلدية  عيييييادة  اأن  اإىل  واأ�يييشيييارت 
تقدم باقة متكاملة من اخلدمات 
للجمهور من خالل طاقم طبي 
انطالقاً  حديثة  واأجييهييزة  متميز 
اأف�شل  تقدمي  على  حر�شها  من 
لالرتقاء  لييلييجييمييهييور  اخليييدميييات 
الإمارة،  ل�شكان  ال�شحي  بالواقع 
ال�شارقة  برنامج  مييع  وان�شجاماً 
على  يركز  الييذي  �شحية،  مدينة 
التي  ال�شحية  باملعايري  التم�شك 
تخدم ال�شحة العامة يف ال�شارقة، 
دورية  العيادة فحو�شاً  كما تقدم 
لرقابة  اخلا�شعة  اجلهات  لكافة 
البلدية، خا�شة العاملن يف قطاع 
احلالقة،  و�ييشييالييونييات  الأغيييذيييية 
ومييييراكييييز اليييتيييدليييييييك، واملييييدار�ييييس 
اخلييا�ييشيية، وغييريهييم مميين يحتم 
عليهم عملهم الحتكاك مبا�شرة 

مع اجلمهور.
فحو�س  اإجيييييييييراء  اإىل  اإ�ييييشييييافيييية 
املنازل وغريها من  دورييية خلدم 
اخلدمات التي تهدف اإىل الرتقاء 
الإمارة.كما  يف  العامة  بال�شحة 
قررت البلدية ا�شتقبال مراجعي 
العيادة يوم ال�شبت من كل اأ�شبوع 
من ال�شاعة 7:30 حتى ال�شاعة 

ظهرا.  2:30
اليييييدوام  اأوقيييييييات  اإىل  بيييالإ�يييشيييافييية 
العييتيييييادييية بييياأييييام الأ�ييشييبييوع من 
اخلمي�س  يييييوم  اإىل  الأحييييييد  يييييوم 
من ال�شاعة 7:30 حتى ال�شاعة 

م�شاءا.  9:00

واحدة للعمل الذاتي دون تدخل 
 Total Lab.( املخترب  فني 
بالإ�شافة   )  Automation
للربط  الأجهزة  تلك  قابلية  اإىل 
بينها وبن نظام العيادة بربنامج 
اليييييكيييييروين يييتيييييح لييييالأطييييبيييياء يف 
النتائج  التدقيق واعتماد  العيادة 
املختربية اأول باأول من مكاتبهم 
ومن ثم اإ�شدار ال�شهادات الطبية 
الإجراء  اأن هذا  مبا�شرة، موؤكدة 
الذي  التوجه  كبري  ب�شكل  يدعم 
تقوم به البلدية حاليا نحو حتول 

وال�شركات  املركزية  واملييخييتييربات 
الأجهزة  هييذه  تركيب  اأن  امليييوردة 
اإطييييار حر�س  املييتييطييورة ييياأتييي يف 
املختربات  تييزويييد  عييلييى  الييبييلييدييية 
باأحدث الأجهزة وحتمل �شغوط 
زييييييادة  اأي  وا�يييشيييتيييييييعييياب  اليييعيييميييل 

م�شتقبلية يف عدد املراجعن.
ال�شيخة  قييياليييت  جييانييبييهييا  ومييييين 
ال�شحة  اإدارة  مدير  املعال  �شذى 
ال�شارقة  بلدية مدينة  العامة يف 
تتميز  اجلييييديييييدة  الأجيييييهيييييزة  اأن 
بالقدرة على ربطها يف منظومة 

العيادة تدريجيا اإىل عيادة ذكية.
اجلديدة  الأجييهييزة  اأن  واأو�شحت 
ت�شاهم يف اخت�شار الوقت الالزم 
الطبية  اليييفيييحيييو�يييشيييات  لإجييييييييراء 
بييواقييع �ييشيياعييتيين عييلييى الأقييييل عن 
الأجهزة  ت�شتغرقه  الييذي  الوقت 
القدمية وهو ما يعد وقت كبري 
الزمن  العيادة  اإعطاء  يف  وي�شهم 
املييلييفييات وتوقيع  الييكييايف لييرتيييييب 
ال�شهادات وت�شليمها للمراجع يف 
الأجهزة  متكن  كما  اليوم،  نف�س 
ا�شتقبال  ميين  الييعيييييادة  احلييديييثيية 

الإمارات حلكومة الدولة الر�شيدة 
على  تقت�شر  ل  واإنييهييا  خ�شو�شا 
تيي�ييشييمييل اجلميع  بيييل  الييريييا�ييشييييين 
انييه وبف�شل  عيين  املييبييادرة  وتك�شف 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
اأع�شاء  ال�شمو  وا�شحاب  الييدوليية 
املجل�س الأعلى حكام البالد تعي�س 
الدولة وتنعم بال�شتقرار والأمان 

واملحبة واملودة.
عييييييام جمل�س  اأمييييييين  تييييقييييدم  كيييميييا 

ال�شارقة الريا�شي احمد الفردان 
بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  بال�شكر 
زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �يييشيييوؤون  وزييييير  اليييييييوزراء 
لدعمه ورعايته ومتابعته ماراثون 
اعطى  مما  للقائد  الييوفيياء  ر�شالة 
احلدث بعدا ومكانة كبرية وقدرة 
على املوا�شلة وهو ما نتطلع اليه 
بت�شجيع  اليير�ييشيييييدة  قيييييادتيينييا  ميين 

املبادرات الوطنية ودعمها.

العليا  لييلييجيينيية  بيياليي�ييشييكيير  وتيييوجيييه 
الوفاء  ر�ييشيياليية  ملييياراثيييون  امليينييظييميية 
لييلييقييائييد بييرئييا�ييشيية �ييشييالييح حممد 
ح�شن للجهود املبذولة يف تطوير 
النجاح  وموا�شلة  امليياراثييون  هييذا 
الأوىل  اليينيي�ييشييخيية  ميينييذ  املييتييحييقييق 
احلالية  الرابعة  للن�شخة  و�شول 
بال�شعادة ل�شتمرار  ن�شعر  ..وقال 
هذا املاراثون ونتمنى له موا�شلة 

النجاح املتحقق نحو الأف�شل . 

مظله  حتت  يعمل  املركز  اأن  حيث 
ولن  الجييتييميياعييييية  اليي�ييشييئييون  وزاره 
اليييعيييميييل على  الييييييييييييوزارة  تيييرفييي�يييس 
تو�شعته والهتمام بفئات اخلا�شة 

التي يخدمها املركز. 
تقدمت  الجييييتييييميييياع  نيييهيييايييية  ويف 
رئي�شة  اليينييعيييييمييي  عييييزة  اليي�ييشيييييخيية 
اللجنة بال�شكر والتقدير لأع�شاء 

اللجنة على كافه اجلهود املبذولة 
فيدعم م�شريه اللجنة الجتماعية 
وتقدمي املقرحات البناءة خلدمه 
الإنييي�يييشيييان امليييواطييين وتيييوفيييري �شبل 

مركز اإدارة اأنظمة املرور يطبق اإطارا زمنيا متغريا 
ح�شب كثافة املركبات على الإ�شارات ال�شوئية

•• اأبوظبي-وام: 

بداأ مركز اإدارة اأنظمة املرور التابع 
لييييدائييييرة اليينييقييل يف تييطييبيييييق اإطييييار 
زمني متغري ح�شب كثافة املركبات 
يف الإ�شارات ال�شوئية داخل مدينة 

اأبو ظبي و�شواحيها.
تيياأتييي هيييذه اخلييطييوة تيياأكيييييدا على 
حييير�يييس دائيييييييرة الييينيييقيييل يف اإمييييييارة 
الإ�شارات  ت�شغيل  عييلييى  ظييبييي  اأبيييو 
ال�شوئية ب�شكل فعال عرب تطبيق 
تقنيات ذكية خمتلفة لإدارة املرور 
مثل نظام اإدارة املرور الأتوماتيكي 
للتحكم بالإ�شارات ال�شوئية ونظام 
الإطار الزمني املتغري ح�شب كثافة 
اأهداف  حتقيق  اإطيييار  يف  املييركييبييات 

اخلطة ال�شاملة للنقل الربي.
وبييييييييييداأت دائيييييييييرة الييينيييقيييل مييييوؤخييييرا 
م�شروع  تييينيييفيييييييذ  عيييليييى  بييياليييعيييميييل 
اأنظمة  وبييينييياء  تيي�ييشييميييييم  يييتيي�ييشييميين 
املناطق  يف  املييييرور  ومييراقييبيية  اإدارة 
داخل مدينة  بينها  احل�شرية وما 
اأبو ظبي لتطبيق نظام اإدارة املرور 
يف  للتحكم  التفاعلي  الأتوماتيكي 
اأبو  مدينة  يف  ال�شوئية  الإ�ييشييارات 
تنفيذ  من  النتهاء  ظبي..وحلن 
وتطبيقه  امليي�ييشييروع  مييراحييل  جميع 
اإدارة  ميييركيييز  فيييييياإن  كييياميييل  بيي�ييشييكييل 
تطبيق  على  يعمل  امليييرور  اأنييظييميية 
على  املتغري  الزمني  الإطيييار  نظام 
املييدييينيية ح�شب  امليييواقيييع يف  مييعييظييم 

جاهزيتها.
اأن نييظييام الإطييييار  جييدييير بييالييذكيير 
الزمني املتغري لالإ�شارات ال�شوئية 
يييي�يييشيييتيييخيييدم امليييجييي�يييشيييات الأر�يييشييييييية 
ل�شت�شعار وجود املركبات وكثافتها 
وتغيري توقيت الإ�شارات ال�شوئية 
حييي�يييشيييب احلييييياجييييية ميييييا يييي�يييشيييهيييم يف 

تخفيف الزدحييام املييروري وتقليل 
زمن النتظار الأمر الذي ينعك�س 
اإيجابا على التقليل من ا�شتهالك 
امللوثة  املركبات  وانبعاثات  الوقود 

للبيئة.
املرور  اأنظمة  اإدارة  قام مركز  وقد 
الزمني  الإطييييييييار  نيييظيييام  بييتييفييعيييييل 
املتغري على 44 تقاطعا يف جزيرة 
جزيرة  يف  تقاطعات  و8  ظبي  اأبييو 
جزيرة  يف  تيييقييياطيييعيييات  و4  ييييا�يييس 
اليي�ييشييعييديييات ..واليييعيييميييل جييييار على 
تقاطعات  النظام يف معظم  تفعيل 

مدينة اأبو ظبي وفقا جلاهزيتها.
اأحمد  فييييي�ييشييل  امليييهييينيييد�يييس  وقييييييال 
الطرق  عيييييام  مييييدييييير  الييي�يييشيييوييييدي 
اإن  الييينيييقيييل  دائيييييييرة  الييرئييييي�ييشييييية يف 
تطبيق نظام الإطار الزمني املتغري 
متا�شيا  ياأتي  ال�شوئية  لالإ�شارات 
املتمثل  اليينييقييل  دائييييييرة  هييييدف  ميييع 
امل�شتدامة  الييتيينييمييييية  حتييقيييييق  يف 
خالل  من  للنقل  التحتية  للبنية 

اإ�شافة  املييروري  الزدحيييام  تخفيف 
البيئي  الييتييلييوث  ميين  التقليل  اإىل 
النقل  حلول  ا�شتخدام  طريق  عن 

الذكية .
واأو�يييييشيييييح امليييهييينيييد�يييس حيييميييد عييييادل 
ت�شغيل  اإدارة  ميييديييير  الييعييفيييييفييي 
وتييكيينييولييوجيييييا املييييرور بييالييوكيياليية اأن 
لوقت  ملحوظا  انخفا�شا  هيينيياك 
اأثناء  اليييرحيييالت  النييتييظييار وزميييين 
وخارج اأوقات الذروة نتيجة لتفعيل 
نظام الإطييار الزمني املتغري حيث 
بلغ معدل تقليل زمن النتظار يف 
باملائة يف مركز   6 اليييذروة  اأوقيييات 
باملائة  و31  ظيييبيييي  اأبييييييو  ميييديييينييية 
خارج مركز املدينة و50 باملائة يف 

جزيرتي ال�شعديات والرمي.
كما بلغ معدل تقليل زمن النتظار 
خارج اأوقييات الييذروة 75 باملائة يف 
مركز مدينة اأبو ظبي و90 باملائة 
خارج مركز املدينة و97 باملائة يف 

جزيرتي ال�شعديات والرمي .
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•• اأبوظبي-وام:

اأكدت هيئة الإمارات للهوية حر�شها 
ي�شتقطب  خييربة  بيت  تييكييون  اأن  على 
ل�شناعة  املتميزة  الوطنية  الكفاءات 
قادة امل�شتقبل واأن التوطن والعتماد 
على �شواعد وكفاءات اأبناء الوطن يف 
اأولوية  ي�شكل  الييعييمييل  جييوانييب  كييافيية 
ق�شوى لديها منذ انطالقتها الأوىل 
يف عام 2004 ..وذلك ان�شجاما مع 
اليير�ييشيييييدة للدولة  الييقيييييادة  تييوجييهييات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى 
رئي�س  نييهيييييان  اآل  زاييييييد  بييين  خييليييييفيية 
الإماراتي  بجعل  اهلل  حفظه  الدولة 

اخليار الأول للتوظيف.
واأعييليينييت الييهيييييئيية عيين اإطييييالق حزمة 
مييين املييي�يييشيييارييييع وامليييييبيييييادرات يف اإطييييار 
 2014 لييلييتييوطيين  ا�ييشييراتيييييجيييييتييهييا 
خاللها  مييين  تيي�ييشييتييهييدف   2016  -
يف  ا�شراتيجية  اأهييداف  �شتة  حتقيق 
موظفيها  على  املحافظة  مقدمتها 
املواطنن ..وجذب وا�شتقطاب املزيد 
من الكفاءات الوطنية ..ون�شر وتعزيز 
..و�شمان  املييوؤ�ييشيي�ييشييي  الييتييعييلييم  ثييقييافيية 
املحافظة على ا�شراتيجية التوطن 
�شعيها  يف  ترتكز  اأنييهييا  اإىل  ..ميي�ييشييرية 
توفري  على  الأهييييداف  هييذه  لتحقيق 
حييوافييز واأ�ييشييبيياب اجليييذب الييتييي حتفز 
موظفيها وت�شهم يف حتقيق ر�شاهم.

بتحقيق  جناحها  اإن  الهيئة  وقييالييت 
التوطن  جميييييال  يف  الأول  املييييركييييز 
بيياملييائيية جاء   99 اإىل  و�ييشييل  مبييعييدل 
اإيالء  يف  لنهجها  طبيعية  كنتيجة 
اأهييمييييية بييالييغيية ل�ييشييتييقييطيياب ومتكن 
املواطنن باعتباره واجبا وطنيا وهو 
ما مكنها من ا�شتيعاب عدد كبري من 
اإدارتها  يف  املييواطيينيية  العاملة  الييقييوى 
املختلفة ومراكز اخلدمة التابعة لها 

على م�شتوى الدولة.
للهوية  الإميييارات  هيئة  قيادة  وتوؤكد 
املنا�شبات  خمتلف  ويف  دوري  ب�شكل 
اأن تكون  حر�س الهيئة ال�شديد على 
واحيييدة ميين املييوؤ�ييشيي�ييشييات الييتييي تنه�س 

لذلك  ت�شخر  واأن  التوطن  مب�شروع 
جييميييييع الإميييكيييانيييات الييتييي تيي�ييشيياهييم يف 
الييتييي و�شعت  الييغييايييات  اإىل  الييو�ييشييول 
الوظائف  توطن  بييرامييج  اأجلها  ميين 
تاأهيل  هيييييدف  لييتييحييقيييييق  املييخييتييلييفيية 
املواطنة  اليييكيييفييياءات  ودمييييج  وتييوجيييييه 
يف �ييشييوق الييعييمييل ..وذليييييك ميين خالل 
تيي�ييشييهييم يف توفري  ميييدرو�يييشييية  خييطييط 
من  ومتكينهم  لهم  املنا�شبة  الفر�س 
وطنهم  خييدميية  يف  الفاعلة  امل�شاركة 

وجمتمعهم.
وقالت الهيئة اإنها تعمل ب�شكل دوؤوب 
ليكونوا  املييواطيينيية  كيييوادرهيييا  لييتيياأهيييييل 
اأينما  للتميز  و�شفراء  امل�شتقبل  قييادة 
حلوا وذلك من خالل ت�شجيعهم على 
البتكار وامل�شاهمة يف عملية التمكن 
وتوفري  ال�شلطة  تفوي�س  من خالل 
و�شمان  والتعلم  امل�شتمر  الييتييدريييب 
التقييم  عييلييى  بيينيياء  الأداء  حتيي�ييشيين 
املميز  مييكييانييهييم  لييييييياأخيييذوا  اليي�ييشيينييوي 
كموارد ب�شرية وطنية تدعم العملية 

التنموية امل�شتدامة بالدولة.
ويف هذا الإطار كثفت هيئة الإمارات 
ليييليييهيييويييية جيييهيييودهيييا لييال�ييشييتييثييمييار يف 
وتطويرمعارفهم  الب�شرية  مواردها 
الوظيفية  وقيييدراتيييهيييم  ومييهيياراتييهييم 
التعلم  عييلييى  الييتيي�ييشييجيييييع  مييين خييييالل 
الر�شمي  وغييييري  اليير�ييشييمييي  امليي�ييشييتييميير 
العمل والركيز على  لالأفراد وفرق 
التدريب املنهجي وتعزيز قيم الإبداع 
والعمل  وامل�شوؤولية  والثقة  والبتكار 
بيييروح الييفييريييق حيييييث اأطييلييقييت وتبنت 
املبادرات  ميين  العديد  الغر�س  لييهييذا 
..موا�شفة  اأبييييرزهييييا  وميييين  املييبييتييكييرة 
امل�شتثمرون يف املوارد الب�شرية ومركز 
التعلم املوؤ�ش�شي اإىل جانب ال�شراك 
عاملية  مهنية  موؤ�ش�شات  ع�شوية  يف 

وحملية رائدة.
تدريب  عملية  اأن  الهيئة  واأ�ييشييافييت 
ب�شكل  تتم  فيها  وتاأهيلهم  املوظفن 
القمة  اإىل  الييقيياعييدة  ميين  تيي�ييشيياعييدي 
عييرب متكن كييل مييوظييف ميين حتديد 
مييتييطييلييبيياتييه اليي�ييشيينييوييية مييين اليييييدورات 

الييتييدريييبييييية لإدراجييييهييييا �ييشييميين خطة 
اليييتيييدرييييب وميييين ثيييم تيينييفيييييذ اخلطة 
بييييالييييتييييعيييياون ميييييع كيييييربييييييات اجليييهيييات 
والتطبيقية  الأكادميية  واملوؤ�ش�شات 
التدريب  مييين  الييعييائييد  اأثيييير  وقيييييا�ييس 
لطاقات  الأمييثييل  ال�شتثمار  ل�شمان 
املوظفن ..لفتة اإىل تنوع الأ�شاليب 
التدريبية والتطويرية التي تنتهجها 
الدورات  ت�شمل  والتي  املجال  هذا  يف 
واليييييدورات  اخلييارجييييية  التخ�ش�شية 
والندوات  الييعييمييل  وور�ييييس  الييداخييلييييية 
املهنية  واليييدبيييليييوميييات  وامليييييوؤمتيييييرات 

واملتخ�ش�شة.
واأ�شارت الهيئة اإىل اأنها تعترب واحدة 
يف  املييتييفييردة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ميين 
جمال دعم التعليم امل�شتمر لكوادرها 
املييواطيينيية وتيي�ييشييجيييييع مييوظييفيييييهييا على 
موا�شلة حت�شيلهم العلمي واحل�شول 
على اأعلى الدرجات الأكادميية حيث 
 210 لييي  املا�شي  الييعييام  خييالل  �شهلت 
درا�شتهم  ا�ييشييتييكييمييال  املييوظييفيين  مييين 
اجلامعية يف الوقت الذي ح�شل فيه 
اأعلى  علمي  موؤهل  على  موظفا   38

اأثناء خدمتهم يف الهيئة.
واأو�شحت الهيئة اأنها اختطت �شيا�شة 
مييتييميييييزة يف هييييذا امليييجيييال تييقييوم على 
ملوظفيها  احلييوافييز  ميين  العديد  منح 
ملدة  تفريغهم  بينها  ميين  الييدار�ييشيين 
بالدرا�شة  لاللتحاق  يوميا  �شاعتن 
ومنحهم الإجييازات التي متكنهم من 
بكل  الدرا�شية  لمتحاناتهم  التقدم 
بييعيييييدا عييين �شغوط  �ييشييهييوليية وييي�ييشيير 
العمل مع عدم احت�شاب هذه الإجازات 
من ر�شيدهم ال�شنوي وتقدمي جهاز 
وتخ�شي�س  منهم  لييكييل  اآيل  حييا�ييشييب 
على  املييوظييفيين  لت�شجيع  ميييايل  بيينييد 
موا�شلة حت�شيلهم العلمي بالإ�شافة 
التعليم  مييي�يييشيييارييييف  تييغييطييييية  اإىل 
للمتفوقن احلا�شلن على تقديرات 

عالية وتكرميهم.
العامن  خيييالل  ونييتيييييجيية جلييهييودهييا 
موا�شفة  تيييطيييبيييييييق  يف  املييييا�ييييشييييييييين 
فقد  الب�شرية  املييوارد  يف  امل�شتثمرون 

على   2013 عييام  يف  الهيئة  ح�شلت 
املوارد  يف  كم�شتثمر  العاملي  العتماد 
جهة  اأول  بيييذليييك  لييتييكييون  الييبيي�ييشييرييية 
الييدوليية حت�شل  م�شتقلة يف  احتييادييية 
عييلييى هييييذه املييوا�ييشييفيية الييعيياملييييية التي 
املوارد  يف  امل�شتثمرون  هيئة  متنحها 
الييتييابييعيية للجنة  الييدولييييية  الييبيي�ييشييرييية 

الربيطانية للتوظيف واملهارات.
اأكر  الإطيييار  هييذا  الهيئة يف  ونظمت 
ملوظفيها  تييدريييبييييية  دورة   141 ميين 
خيييالل عيييام واحييييد ركييييزت فيييييهييا على 
العمل  بيئة  وتطوير  التعلم  جوانب 
خللق روح البييتييكييار وثييقييافيية الإبيييداع 
اإمكاناتهم  وتييعييزيييز  تييطييوييير  بييهييدف 
على  الييعييائييد  وم�شاعفة  ومييهيياراتييهييم 
الب�شري  املييييال  راأ�يييييس  يف  ال�ييشييتييثييمييار 
وم�شاندته  الفرد  دور  على  والركيز 
الهيئة  واأهييييييداف  اأهيييدافيييه  لييتييحييقيييييق 
اأ�ييشييبيياب التعلم والييتييطييور له  وتييوفييري 
و�شول اإىل حتقيق هدفها يف اأن تكون 
عاملية  خيييدميييات مبييعييايييري  مييوؤ�ييشيي�ييشيية 
ترتقي بخدمة متعامليها عرب توفري 
خدمات داخلية ملوظفيها قائمة على 
الهيئة حوافز  ووفرت  املتميز.  الأداء 
الييبيي�ييشييرييية بلغت  ملييييواردهييييا  مييتيينييوعيية 
من  اأكييييير   2013 عييييام  يف  قيييييمييتييهييا 
28 مليون درهم وذلك انطالقا من 
حر�شها على تعزيز م�شاركة موظفيها 
ومتكينهم وتوجيه جهودهم وتقدير 
اإجنازاتهم وت�شجيعهم على امل�شاهمة 
ا�يييشيييراتيييييييجيييييييتيييهيييا وفيييق  يف حتيييقيييييييق 
الأداء  لييتييحييديييد  وا�يييشيييحييية  مييعييايييري 
والفرق كما حتر�س  املتميز لالأفراد 
منظومة  تطوير  على  الهيئة  قيييييادة 
للموظفن  وامليييييكيييييافييييياآت  الييتييحييفيييييز 
بهدف تعزيز ثقافة التميز كممار�شة 
و�شلوك  مييوؤ�ييشيي�ييشييييية  وثييقييافيية  يييومييييية 
على  تيي�ييشييجيييييعييهييم  جييانييب  اإىل  مييهيينييي 
العطاء  وم�شاعفة  والبتكار  الإبييداع 
الأهداف  حتقيق  اإىل  و�ييشييول  املهني 

ال�شراتيجية للهيئة.
وتاأتي جائزة الهوية للتميز املوؤ�ش�شي 
توفرها  الييتييي  احليييوافيييز  مييقييدميية  يف 

ت�شتهدف  وهييييي  ملييوظييفيييييهييا  الييهيييييئيية 
حتيييفيييييييزهيييم عيييليييى حتيييقيييييييق الإبييييييييداع 
العمل  جمييالت  خمتلف  يف  والتميز 
وتييقييدييير ومييكييافيياأة كييل مييوظييف على 
تفوقه بجانب مبادرة احلج ال�شنوية 
لعدد  خاللها  من  الهيئة  تتيح  التي 
فر�شة  عييام  كييل  موظفيها  ميين  كبري 
نفقتها  عيييليييى  احليييييج  فييرييي�ييشيية  اأداء 
ف�شال عن تنظيمها م�شابقات حلفظ 
واحلديث  اليييكيييرمي  اليييقيييراآن  وتيييييالوة 
وامل�شاركن  للفائزين  تقدم  ال�شريف 

فيها جوائز قيمة ومكافاآت جمزية.
جانب  اإىل  ملوظفيها  الهيئة  وتييوفيير 
ومالئمة  م�شجعة  عييمييل  بيئة  ذليييك 
الوظيفية  احتياجاتهم  كافة  تراعي 
وتييي�يييشيييمييين اأعيييييليييييى ميييعييياييييري الأميييييين 
موا�شفات  باأرقى  وتلتزم  وال�شالمة 
اجلودة والتميز خ�شو�شا فيما يتعلق 

ب�شحتهم و�شالمتهم.
وقييييد حيي�ييشييلييت الييهيييييئيية ميييوؤخيييرا على 
اأو  اآيييييزو  و   14001 اآيييييزو  �ييشييهييادتييي 
ات�س اأ�س اأي اأ�س 18001 العامليتن 
وال�شالمة  اليي�ييشييحيية  اإدارة  ليينييظييامييي 

املهنية والبيئة.
على  حر�شها  الهيئة  قيييييادة  وتييوؤكييد 
على  موظفيها  مع  الدائم  التوا�شل 
اختالف مواقع عملهم .. حيث اأطلقت 
لهذا الغر�س مبادرتها غري امل�شبوقة 
بتنظيم �شل�شة موؤمترات حوار الهوية 
تبادل  خاللها  يتم  ملتقيات  لت�شكل 
قيادات  بيين  اليينييظيير  ووجييهييات  الآراء 
املوظفن  وبييين  ومييوظييفيييييهييا  الهيئة 
خمتلف  حييييييول  اليييبيييعييي�يييس  بييعيي�ييشييهييم 
تطلقها  الييتييي  واملييييبييييادرات  امليي�ييشيياريييع 
ال�شتماع  ..وكذلك  الهيئة  وتنفذها 
اإىل اآرائهم وامل�شكالت والعقبات التي 
تواجههم يف �شبيل تذليلها اإىل جانب 
العمل  خطط  �شياغة  يف  اإ�ييشييراكييهييم 
واقيييييراح امليييبيييادرات وامليي�ييشيياريييع التي 
واأهدافها  روؤيتها  حتقيق  يف  ت�شاهم 
ال�شراتيجية بالإ�شافة اإىل تر�شيخ 

ثقافة التميز والإبداع.
وبيييييهيييييدف تيييعيييزييييز وعييييييي امليييوظيييفييين 

بيييا�يييشيييراتيييييييجييييييية اليييهيييييييئييية والييييييييدور 
حتقيقها  يف  للم�شاهمة  بهم  امليينييوط 
تكون  بينهم  مييوحييدة  لييغيية  ولإنيي�ييشيياء 
..اأطلقت  الأداء  تطوير  على  مبنية 
الأداء  بطاقة  لتطبيق  خطة  الهيئة 
جميع  على  �شي  اأ�يييس  بييي  ال�شخ�شية 
بييهييدف حتفيزهم  وذلييييك  مييوظييفيييييهييا 
منهم  كل  اأداء  قيا�س  عملية  وتدعيم 
منهجية  تييطييبيييييق  يف  جنيياحييهييا  بييعييد 
بطاقة الأداء املتوازن على امل�شتوين 
خالل  والت�شغيلي  ال�ييشييراتيييييجيييييي 
اليي�ييشييابييقيية. ويييعييتييرب م�شروع  الأعيييييوام 
اأف�شل  من  ال�شخ�شية  الأداء  بطاقة 
احلكومية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  يف  املييمييار�ييشييات 
امل�شتوى  الأداء على  لإدارة  واخلا�شة 
اليييفيييردي واملييوؤ�ييشيي�ييشييي بييالإ�ييشييافيية اإىل 
اآلية  يف  حميييييوري  وبيي�ييشييكييل  ا�ييشييهييامييه 
ال�شراتيجية  الأهييييييييداف  حتيييدييييد 
حتقيقها  ميي�ييشييتييوى  وقيييييا�ييس  للهيئة 

ودور قطاعاتها واإداراتها.
كما قامت الهيئة بتحديث الأو�شاف 
الب�شرية  مييواردهييا  لكافة  الوظيفية 
ملواكبة  وذلييييك   2013 عييييام  خييييالل 
م�شتوى  عييلييى  احلييا�ييشييليية  الييتييغييريات 
والإداري  الييتيينييظيييييمييي  اليييهيييييييكيييلييين 
..حيث حر�شت على اإ�شراك مواردها 
الييبيي�ييشييرييية يف عييمييلييييية الييتييعييديييل على 

الو�شف الوظيفي لكل منهم.
وقامت الهيئة بت�شكن موظفيها على 
م�شروع  �شمن  اجلييديييدة  الييوظييائييف 

امل�شاركة  ميييبيييداأ  تييعييزيييز  اإىل  ييييهيييدف 
الفئات  كييافيية  �ييشييفييوف  والييتييمييكيين يف 

الوظيفية.
وبييييهييييدف تيييعيييزييييز خييييييربات وميييعيييارف 
..وفرت  قدراتهم  وتنمية  موظفيها 
الييهيييييئيية بيييوابييية مييعييرفييييية تييتيييييح لهم 
ع�شوية  يف  ا�شراكها  من  ال�شتفادة 
واملهنية  العلمية  املوؤ�ش�شات  من  عدد 
اليييعييياملييييييية املييتييخيي�ييشيي�ييشيية يف جمييييالت 
املوؤ�ش�شي  والتميز  واجلييييودة  الإدارة 
من  وغريها  املعلومات  وتكنولوجيا 
املجالت ذات العالقة باأنظمة الهوية 
املييوظييف من  ..حيييييث ميكن  املتقدمة 
خالل القنوات املختلفة التي توفرها 
اأف�شل  على  التعرف  املوؤ�ش�شات  هييذه 
والتطبيقات  الييعيياملييييية  امليييميييار�يييشيييات 
التكنولوجية املعتمدة يف هذه املجالت 
الإلكرونية  املييعييرفيية  ميي�ييشييادر  مييثييل 
واملجالت  والتعليم  التدريب  وميييواد 
وفر�س  الييتييخيي�ييشيي�ييشييييية  واملييينييي�يييشيييورات 
الييتييوا�ييشييل ميييع اأعيي�ييشيياء اآخيييريييين من 
الإلكرونية  التوا�شل  �شبكات  خالل 
والندوات  املييوؤمتييرات  اإىل  بييالإ�ييشييافيية 

التي تنظمها تلك املوؤ�ش�شات.
وتدعم الهيئة وت�شجع م�شاركة كافة 
والندوات  امليييوؤمتيييرات  يف  مييوظييفيييييهييا 
اإليييييييهيييا ..كيييميييا حتر�س  اليييتيييي تيييدعيييى 
وطلبة  خا�س  ب�شكل  ت�شجيعهم  على 
ب�شكل  التعليمية  واملعاهد  اجلامعات 
العلمية  الييبييحييوث  اإجيييييراء  عييلييى  عيييام 

تيييتييينييياول خمتلف  اليييتيييي  الييير�يييشييييييينييية 
املوؤ�ش�شية  وجتربتها  عملها  جمييالت 
وحتييييث كيييل مييي�يييشيييوؤول وميييوظيييف على 
يييكييون مييوظييف معرفة ميين خالل  اأن 
تيييو�يييشيييييييع خمييييزونييييه املييييعييييريف وزيييييييادة 
املوؤ�ش�شي  الييعييمييل  جميييال  يف  اطييالعييه 

والتميز يف الأداء.
تاأهيل  على  الهيئة  قيييييادة  وحتيير�ييس 
كوادرها الوطنية من ال�شفن الثاين 
القرار  والثالث ومتكينهم من اتخاذ 
الواعدة  امل�شتقبل  قيييييادات  ليييييكييونييوا 
..وجت�شيدا لذلك فقد فو�شت خالل 
امل�شوؤوليات  من  حزمة  املا�شي  العام 
وال�شالحيات ملديري مراكز اخلدمة 
لييهييا عييلييى ميي�ييشييتييوى الدولة  الييتييابييعيية 
بييهييدف تييعييزيييز نييهييج الييالمييركييزييية يف 
بخدمة  والرتييييقيييياء  مييراكييزهييا  اإدارة 
اإجراءاتهم بعيدا  املتعاملن وت�شهيل 
عن الروتن و�شول اإىل ك�شب ر�شاهم 
م�شاحلهم.  تاأخر  عدم  ي�شمن  ومبا 
مدراء  م�شتمر  ب�شكل  الهيئة  وتدعو 
مييراكييزهييا اإىل الإبيييييداع والبييتييكييار يف 
�يييشيييوء اليي�ييشييالحيييييات املييفييو�ييشيية لهم 
على  امللقاة  امل�شوؤوليات  حتمل  واإىل 
عاتقهم وامل�شاهمة يف حتقيق ال�شعادة 
اأف�شل  عييلييى  والنيييفيييتييياح  لييلييمييجييتييمييع 
املمار�شات يف جمال خدمة املتعاملن 
ملواكبة �شعي الهيئة الدوؤوب لتحقيق 
والعمل  املوؤ�ش�شي  التميز  يف  الييريييادة 

احلكومي.

•• اأبوظبي-الفجر:

الييتييوطيين يف ختام  اأو�يييشيييى خييييرباء 
منتدى  ميييين  الييي�يييشييياد�يييشييية  اليييييييييدورة 
جمموعة  نظمته  واليييذي  التوطن 
ب�شراكة  للمعارف  اأبوظبي  جامعة 
اأبوظبي  جمل�س  مييع  ا�شراتيجية 
عمل  �يييييشيييييرورة  اإىل   ، ليييليييتيييوطييين 
القطاع  �شواء يف  الأعمال  موؤ�ش�شات 
ا�شتقطاب  عييلييى  اخلييا�ييس  اأو  الييعييام 
املتخ�ش�شة،  اليييوطييينييييييية  اليييييكيييييوادر 
والعمل على جذب الكوادر الن�شائية 
يف  قيادية  منا�شب  ل�شغل  املواطنة 
العتقاد  ودحيي�ييس  امليييجيييالت،  �شتى 
القطاع  مييوؤ�ييشيي�ييشييات  بييييياأن  اخلييياطيييئ 
املواطنة  لييلييكييوادر  توفر  ل  اخلييا�ييس 

تتوافق  الييتييي  املنا�شبة  العمل  بيئة 
مييع عيياداتييهييا وتييقيياليييييدهييا، موؤكدين 
التعليم  جييهييات  عمل  �ييشييرورة  على 
موؤ�ش�شات  مييع  بييالييدوليية  احلكومية 
ال�شناعة وموؤ�ش�شات التعليم العايل 
الييتييعييليييييم التي  لييتييوفييري خميييرجيييات 
تتنا�شب مع احتياجات �شوق العمل 

امل�شتقبلي.
واأو�يييشيييح نييا�ييشيييييف كييايييد مييدييير عام 
اآل  را�ييشييد  بيين  ال�شيخ حممد  مييركييز 
مييكييتييوم لييلييتييوا�ييشييل احلييي�يييشييياري اأن 
الييتييوا�ييشييل الييثييقييايف والطييييييالع عن 
العادات  يف  الخييتييالفييات  على  كثب 
العمل  اأ�يييشيييحييياب  بييين  والييتييقيياليييييد 
لديها  العاملة  الب�شرية  والييكييوادر 
تلكك  العييييتييييبييييار  بيييعييين  والأخييييييييييذ 

الخييتييالفييات اأمييير يييعييزز ميين عملية 
وي�شمن  املتبادل  الثقايف  التوا�شل 
�شل�س،  ب�شكل  اليومي  العمل  �شري 
م�شرياً اإىل اأن على اأ�شحاب الأعمال 
لآداب  وا�ييشييحيية  اأ�ييشيي�ييس  ييي�ييشييعييوا  اأن 
التي  الوظيفية  واملمار�شات  العمل 
تفادياً  موظفيهم  ميين  يتوقعونها 
خا�شة  م�شتقبلية،  م�شكالت  لأي 
واأن اآداب العمل والأخالقيات املهنية 
مع  تختلف  املوظفن  من  املتوقعة 
اخيييتيييالف اليي�ييشيينيياعيية فييمييثييال قطاع 
الييبيينييوك يييخييتييلييف يف تييوقييعيياتييه عن 
اأو  اليي�ييشييحيية  اأو  الييييطييييريان  قيييطييياع 
ال�شيافة، وحتديد تلك الختالفات 
بو�شوح لدى مقابالت العمل مينع 

اأي �شوء تفاهم م�شتقبلي.

متخ�ش�شي  معظم  اأن  كايد  واأ�ييشييار 
وخرباء املوارد الب�شرية والتوظيف 
ب�شكل  اخلليج  ومنطقة  الييعييامل  يف 
عام لدى بحثهم عن املتقدمن على 
وظائف ل ياأخذون باحل�شبان خربة 
املتقدم  ومييوؤهييالت  ال�شابقة  العمل 
بييل يدر�شون  الييوظيييييفيية فييقييط  عييلييى 
اأيييي�يييشييياً اليييفيييرق بييين املييتييقييدميين يف 
وبناء  واجليينيي�ييس  والييعييرق  اجلن�شية 
رواتب  بتحديد  يقومون  ذلك  على 
يت�شبب  الييييييذي  الأمييييييير  امليييوظيييفييين 
امليي�ييشييكييالت ويخلق  مييين  الييعييديييد  يف 
جييييو ميييين الييييعييييداء واليييتيييحيييفيييظ بن 
مييوظييفييي اليي�ييشييركيية اليييواحيييدة، لفتاً 
امليييييوارد  مييتييخيي�ييشيي�ييشييي  عييلييى  اأن  اإىل 
تطوير  العمل  واأ�ييشييحيياب  الب�شرية 

مع  يتنا�شب  مبييا  ا�شراتيجياتهم 
متطلبات الع�شر فلي�س من املمكن 
قدمي  نييظييريييات  تطبيق  املييقييبييول  اأو 
ب�شرية  كييييييوادر  عييين  الييبييحييث  لييييدى 
بل  اجلييديييد،  اجليل  يف  متخ�ش�شة 
عليهم التكيف مع متغريات الع�شر. 
املرزوقي  يحيي  قيييدم  جييانييبييه  ومييين 
م�شت�شار الرئي�س التنفيذي ورئي�س 
جلنة التوطن يف بروج عر�شاً علمياً 
الأركان  خالله  من  تناول  تفاعلياً 
التوطن  عملية  لتعزيز  املتكاملة 
اليييعيييدييييد مييين خيييرباء  اإىل  مييي�يييشيييرياً 
ال�شوء  ي�شلطون  بييييداأوا  الييتييوطيين 
�شركات  يف  اليييتيييوطييين  نيي�ييشييب  عييلييى 
الييقييطيياع اخلييا�ييس عييلييى الييرغييم من 
نتطلع  التي  الن�شب  نحقق  مل  اأننا 

وجهات  موؤ�ش�شات  يف  حتقيقها  اإىل 
ال�شبه  والقطاع  احلكومي  القطاع 
الإح�شاءات  اأن  اإىل  لفتاً  حكومي، 
الأخرية يف دي�شمرب 2013 وجدت 
عاطلن  املييواطيينيين  ميين   28% اأن 
فقط   8% اأن  حيين  يف  العمل  عيين 
الييقييطيياع اخلييا�ييس من  ميين موظفي 

املواطنن.
اأن ال�شتطالعات  املرزوقي  واأ�شاف 

الكوادر  �شملت  التي  الييراأي  وبيانات 
الييوطيينييييية املييتييخيي�ييشيي�ييشيية وجييييدت اأن 
املواطنن  املييوظييفيين  مييين   58%
يقدم  اخلا�س  القطاع  باأن  يوؤمنون 
رواتب �شئيلة و%53 منهم توقعوا 
�شاعات عمل طويلة لدى العمل يف 
بينما  اخلييا�ييس،  الييقييطيياع  موؤ�ش�شات 
%13 اأو�شحوا قلقهم من ال�شمعة 
العمل يف  لييدى  تواجههم  قييد  الييتييي 

على  اأن  مو�شحاً  اخلييا�ييس،  القطاع 
الييبيياحييثيين عيين وظائف  املييواطيينيين 
اخلييييروج ميين اإطييييار الييعييمييل امليييوروث 
فقطاع ال�شياحة وحده �شيوفر نحو 
الع�شر  خييالل  وظيفة   245،000
�ييشيينييوات املييقييبييليية، وتييو�ييشييعييات قطاع 
توفر  اأن  املتوقع  من  والغاز  النفط 
25،000 وظيفية خالل 3 اإىل 5 

�شنوات مقبلة.

•• دبي-وام:

ديوانها  يف  الجتماعية  اليي�ييشييوؤون  وزارة  نظمت 
بدبي امللتقى الرابع للموؤ�ش�شات غري احلكومية 
بال  تقييم  �شعار  املعاقن حتت  وتاأهيل  لرعاية 
اخلدمات  اأخ�شائيي  ي�شتهدف  واليييذي  اأخييطيياء 
امليي�ييشييانييدة يف مييراكييز رعيياييية وتاأهيل  الييعييالجييييية 
على  ال�شوء  اإلقاء  اإىل  امللتقى  يهدف  املعاقن. 
ن�شبة  حتديد  يف  النف�شي  التقييم  واأهمية  دور 
املختلفة  الفئات  لدى  وجودها  ومييدى  الإعاقة 
اأهيييم الختبارات  املييعيياقيين ذهيينيييييا وعيير�ييس  ميين 
التجارب  واأهييم  الييوزارة  لدى  املعتمدة  النف�شية 
وعر�س  النف�شي  التقييم  جمييال  يف  واخليييربات 

اأهم الأخطاء التي من املمكن اأن يقع فيها املقيم 
لتفادي وقوعها.

وا�شتعر�س امللتقى عددا من الأوراق اأهمها اأخطاء 
الأخ�شائين  لييدى  الييربييوي  النف�شي  التقييم 
اليينييفيي�ييشييييين عيينييد تيي�ييشييخييييي�ييس الأ�ييشييخييا�ييس ذوي 
نف�شي  اأخ�شائي  عبدات  روحييي  قدمها  الإعاقة 

تربوي بوزارة ال�شوؤون الجتماعية.
وحتييدث عييبييدات حييول اأهييم الأخييطيياء التي يقع 
تقييمهم  عند  النف�شييون  الأخ�شائيون  فيها 
من  وغريها  والتوحد  الذهنية  العاقة  لييذوي 
النمائية وذلك من حيث تطبيق  ال�شطرابات 
الختبارات واملقايي�س النف�شية اأو كتابة التقرير 
اليينييفيي�ييشييي اليييربيييوي وغيييريهيييا مييين الجييييييراءات 

ونتائج  املتبعة  التقييم  باأ�شاليب  العالقة  ذات 
التقييم وتف�شريها وتقدمي التو�شيات املنا�شبة 
اخ�شائية  الييوايل  مييوزة  قدمت  كما  حالة.  لكل 
املعاقن  لييتيياأهيييييل  الييفييجييرية  مييركييز  يف  نف�شية 
جتربة اليييوزارة يف الجيييراءات الييالزميية لتقييم 
معاق  بطاقة  لطلب  اأواملتقدم  املعاق  ال�شخ�س 
بييييدءا ميين مييقييابييليية ويل الأميييير واإجيييييراء درا�شة 
عنه  املعلوماتية  واخللفية  الجتماعية  احلالة 
والت�شخي�س  التقييم  اأدوات  بتطبيق  مييييرورا 
املنا�شبة �شواء الختبارات واملقايي�س اواملالحظة 
واملبا�شرة وذلك عرب فريق متعدد التخ�ش�شات 
الذي  امللتقى  وي�شعى  حالة.  كل  احتياج  ح�شب 
اأ�شبح اجتماعا �شنويا يلتقي فيه موظفو مراكز 

تبادل اخلربات  الدولة..اإىل  املعاقن يف  تاأهيل 
جمالت  يف  مييتييعييددة  مييوا�ييشيييييع  حيييول  والآراء 
الربية اخلا�شة واخلدمات العالجية امل�شاندة 
اأثيير بالغ يف  والإعاقة ب�شكل عام ملا يف ذلك من 
وتعميم  التجارب  وال�شتفادة من  املعلومة  نقل 
النهو�س  من  ميكن  مبا  اجلميع  على  الفائدة 
بييخييدمييات تيياأهيييييل الأ�ييشييخييا�ييس ذوي الإعيياقيية يف 

القطاع اخلا�س.
ويييعييقييد املييلييتييقييى بييتييوجيييييهييات ميين مييعييايل مرمي 
اليييروميييي وزيييييرة ال�شوؤون  بيينييت حمييمييد خييلييفييان 
العمل  اأ�شاليب  تطوير  لت�شمن  الجتماعية 
املييعيياقيين غري  مييوؤ�ييشيي�ييشييات  املتبعة يف  والييتيياأهيييييل 
الت�شغيلية  اليييييوزارة  خييطييط  �شمن  احلييكييومييييية 

مت  اأن  بعد  خا�شة  املتعاقبة  وا�شراتيجياتها 
اإجنيييياز الييلييوائييح الييداخييلييييية ونييظييم الييعييمييل التي 
املييراكييز ل�شمان جييودة عالية  هييذه  ت�شري عليها 
الأهيييداف ت�شاهي  ودقيية يف حتقيق  يف اخلدمة 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
واتخذت الوزارة �شعار امللتقى لهذا العام تقييم 
بال اأخطاء الذي يعربعن اأهمية اتباع منهجية 
جميع  لييدى  الت�شخي�س  يف  وم�شركة  حمييددة 
لأف�شل  وفقا  الدولة  يف  املعاقن  تاأهيل  مراكز 
عامليا  املييعييتييمييدة  والأدوات  والأ�ييشيياليييييب  الييطييرق 
ن�شف  هييو  الدقيق  والت�شخي�س  التقييم  كييون 
امل�شركة  املنهجية  وتبنى  والييتيياأهيييييل.  الييعييالج 
التاأهيلية  اخلطط  من  الكثري  التخ�شي�س  يف 

اأ�شرته  اأو  للطفل  �ييشييواء  الييربييوييية  واليييرباميييج 
زمانية  اأبيييعييياد  ذات  اأهيييييداف  �ييشييوئييه  يف  وحتييييدد 
ومييكييانييييية ييي�ييشييرك فيييييهييا فييريييق عييمييل متكامل 
الطفل  قيييدرات  تطوير  اأجييل  ميين  التخ�ش�شات 
ويعد  امل�شتويات.  وتنمية مهاراته على خمتلف 
ظهور اجتاهات تقييم حديثة يف ميدان الربية 
لييهييا ومعايري  امليي�ييشييانييدة  اخلييا�ييشيية واخليييدميييات 
الدقة  التوجه نحو مزيد من  واملقارنة  للحكم 
قدر  اأكيييرب  اإىل  اخليياطييئيية  املييمييار�ييشييات  وتقلي�س 
يف  الطفل  اإحلييياق  عليها  يييرتييب  والييتييي  ممكن 
مييكييان غييري ميينييا�ييشييب لييقييدراتييه وبييالييتييايل ف�شل 
الييربامييج املييقييدميية لييه وعيييدم حتقيق الأهييييداف 

الربوية والعالجية املبتغاه.

•• دبي-وام: 

�شاركت هيئة ال�شحة يف دبي يف فعاليات معر�س وموؤمتر الإح�شاء ال�شنوي الأول 
للم�شتجدات ال�شيدلنية الذي نظمه نادي �شيادلة الإح�شاء واجلمعية ال�شيدلية 
ال�شيدلنية  اخلييدمييات  اإدارة  مدير  ال�شيد  الدكتورعلي  وا�شتعر�س  ال�شعودية. 
ب�شحة دبي خالل م�شاركته يف املوؤمتر اجلهود التي تقوم بها دولة الإمارات ب�شكل 
عام ودبي ب�شكل خا�س لتطوير قطاع الرعاية ال�شحية الذي �شهد تطورا مت�شارعا 
خالل ال�شنوات القليلة املا�شية بف�شل دعم وتوجيهات القيادة الر�شيدة. وتطرق 
وممار�شات  مبعايري  لالإرتقاء  بدبي  ال�شحة  هيئة  حققتها  التي  الإجنيييازات  اإىل 
املهنية  التحديات  العديد من  العلمي الذي فر�س  التقدم  ال�شيدلة يف ظل  مهنة 
يف جمال حت�شري و�شرف الأدوية و�شبط الأخطاء املمكن وقوعها يف هذا املجال. 
ال�شحية  الرعاية  فريق  �شمن  ال�شيديل  به  يقوم  الييذي  الهام  الييدور  اإىل  واأ�ييشييار 

وجهوده يف جمال التثقيف ال�شحي وال�شت�شارات ال�شيدلنية ما �شاهم يف تقدمي 
هيئة  بها  تقوم  التي  اجلهود  وا�شتعر�س  امل�شتوى.  عالية  �شحية  رعاية  خدمات 
مثل  احلديثة  والتقنيات  املتطورة  ال�شيدلنية  املمار�شات  لتبني  بدبي  ال�شحة 
التي  املدرو�شة  والآليييييات  بالطرق  ال�شيدلنية  الرعاية  واأن�شطة  خدمات  اأمتتة 
التكلفة وتر�شيد  ..وتدعم فعالية  العالجية للمر�شى من جهة  النتائج  تعزز من 
ال�شتهالك والإنفاق من جهة اأخرى .. م�شريا اإىل التغري اجلذري الذي �شهدته 
املمار�شة ال�شيدلنية وحتولها اإىل املمار�شات الذكية التي تركز على خدمة املري�س 
اقت�شاديات  وتعزيز  الآمنة  الدوائية  والييربوتييوكييولت  املمار�شات  تبني  خييالل  من 
الإنفاق الدوائي .. ا�شافة اىل اأيجاد نظام متميز للحوكمة وال�شفافية يف �شيا�شات 
الذكية  ال�شيدلية  اإىل خدمة  ولفت  الدوائية.  الإدارة  الأدوييية وممار�شات  ت�شعري 
املقبل  ال�شهر  من  اإعتبارا  م�شت�شفياتها  مبختلف  بتطبيقها  الهيئة  �شتبداأ  التي 
مب�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي لالطفال والتي ت�شكل نقلة نوعية يف هذا املجال 

نظرا لدقة و�شرعة اخلدمات التي تقدمها للمتعاملن. و�شلط ال�شيد ال�شوء على 
اإجنازات معر�س وموؤمتر دبي الدويل لل�شيدلة والتكنولوجيا دوفات و الذي اإتخذ 
مركزا مرموقا ومكانة رفيعة على امل�شتوى العاملي ..حيث يعد هذا احلدث الأول 
من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا و�شرق اآ�شيا واأحد اأهم واأ�شهر 
العاملية املتخ�ش�شة يف قطاع ال�شيدلة وتقنياتها وم�شتجداتها..م�شيدا  املوؤمترات 
مل�شاركتهم  الإح�شاء  ال�شعودية ونادي �شيادلة  ال�شيدلية  الفاعل للجمعية  بالدور 
وعلى  املتميزة.  واإجنييازاتييهييم  املا�شية  ال�شنوات  خييالل  دوفيييات  مييوؤمتيير  يف  الفاعلة 
هام�س م�شاركة الهيئة يف املوؤمتر اإ�شتقبل الأمري بدر بن حممد بن جلوي اآل �شعود 
حمافظ الإح�شاء يف مكتبه الدكتور علي ال�شيد حيث مت مناق�شة اآخر امل�شتجدات يف 
علم ال�شيدلة واخلطى احلثيثة لتعزيز معايري مهنة ال�شيدلة واجلهود املبذولة 
لتطوير وتو�شعة خدمات الرعاية ال�شيدلنية وكيفية الرتقاء بخربات ومهارات 

العاملن مبهنة ال�شيدلة.

�شحة دبي ت�شارك يف موؤمتر الإح�شاء ال�شنوي لل�شيدلة

هيئة المارات للهوية توؤكد حر�شها على ا�شتقطاب الكفاءات الوطنية لبناء قادة امل�شتقبل

خالل فعاليات ختام الدورة ال�صاد�صة

خرباء منتدى التوطني يو�شون ب�شرورة عمل جهات التعليم 
احلكومية مع موؤ�ش�شات ال�شناعة وموؤ�ش�شات التعليم العايل

وزارة ال�شوؤون الإجتماعية تنظم امللتقى الرابع للموؤ�ش�شات غري احلكومية لرعاية وتاأهيل املعاقني 
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•• اأبوظبي –الفجر:

م�شلح  علي  عبداهلل  �شعادة  اجتمع 
الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي 
مع موظفي قطاعات امل�شاريع واإدارة 
الأ�شول والت�شغيل وال�شيانة واإدارة 
من  �شل�شلة  �شمن  العمالء  خدمة 
الجتماعات الدورية لالطالع على 
�شري الأعمال واخلطط التطويرية 
بالعا�شمة  ال�شركة  مبنى  يف  وذلييك 
 11 املييوافييق  الأول  اأميي�ييس  اأبييوظييبييي 

نوفمرب. 
وا�شتمع اإىل عر�س تو�شيحي قدمه 
املهند�س  املييي�يييشيييارييييع  قيييطييياع  ميييديييير 
الأعمال  �شري  حييول  الها�شمي  عمر 
والإجنازات التي حتققت خالل عام 
والربامج  امل�شاريع  2014، وحجم 
التي  واليييتيييحيييدييييات  تيييدييييرهيييا  اليييتيييي 
مناق�شة  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  تييواجييهييهييا 
والذي  الييقييطيياع  يف  الييتييوطيين  ن�شبة 
و�شرح  الإدارة.  اأولويات  اأحد  يعترب 
الييتييي يرمي  اأييي�ييشيياً بع�س الأهييييداف 
اإجناز  مييثييل  حتقيقها  اإىل  الييقييطيياع 
وكلفة  عيييالييييييية  بييييجييييودة  املييي�يييشيييارييييع 
الفرة  �شمن  مناف�شة  اقت�شادية 
اآمنة  بييطييريييقيية  امليييحيييددة  الييزميينييييية 
بيييهيييدف تطوير  لييلييبيييييئيية  و�ييشييديييقيية 
ال�شحي  لل�شرف  التحتية  البنية 
يف اإمارة اأبوظبي من خالل حتقيق 

توقعات ال�شركاء اخلارجين. 
امل�شاريع  حجم  عيين  اأييي�ييشيياً  وحتيييدث 
التي تنفذها حالياً حيث بلغ جمموع 
 7 التكتيكية  اخلطة  م�شاريع  قيم 
م�شاريع  اإىل  تنق�شم  درهيييم  مييليييييار 

تييطييوييير الأ�ييييشييييول، ميي�ييشيياريييع اإعييييادة 
م�شاريع  اخلطوط،  و�شيانة  تاأهيل 
تييياأهيييييييل حمطات  واإعيييييييييادة  اإنييي�يييشييياء 
ال�شخ، م�شاريع اإن�شاء واإعادة تاأهيل 
حمطات املعاجلة، م�شاريع خطوط 
الأعمال  وميي�ييشيياريييع  املييعيياجليية  املييييياه 

املتفرقة.
بالإ�شافة  امليزانية  اأداء  ناق�س  كما 
اخلا�شة  الداء  مييييوؤ�ييييشييييرات  اإىل 
ا�شراتيجية  �يييشيييمييين  بييياليييقيييطييياع 
ال�شركة، كما حتدث اأي�شاً عن موؤ�شر 
وال�شالمة  لل�شحة  الرئي�شي  الأداء 
حيث   2014 لعام  البيئة  وحماية 
مت اإجنيياز نحو 11 األف �شاعة عمل 

دون وفيات.
ومييين جييهييتييه قيييدم املييهيينييد�ييس اأحمد 
الت�شغيل  قييطيياع  مييدييير  امليينيي�ييشييوري 
القطاع  اأداء  حول  عر�شاً  وال�شيانة 
خالل عام 2014 والذي جاء اإجناز 

ا�ييشييتييداميية الأعيييميييال اخلا�شة  خييطيية 
بيييالييي�يييشيييركييية يف ميييقيييدمييية اجنييييازاتييييه 
جميع  ا�ييشييتييكييمييال  اإىل  بيييالإ�يييشيييافييية 
والرقابة  التنظيم  مكتب  متطلبات 
واملخلفات  املياه  معاجلة  بخ�شو�س 
ال�شتجابة  اأيييي�يييشييياً  و  الييعيي�ييشييوييية 
لل�شركة  الواردة  لل�شكاوى  ال�شريعة 
والطفح  الييكيي�ييشيير  اأو  اليييروائيييح  حيييول 
حيييييث �ييشيياهييمييت جيييهيييود اليييقيييطييياع يف 
اأف�شل  جائزة  على  ال�شركة  ح�شول 
جهة يف التعامل مع احلالت الواردة 
عرب التطبيق الإلكروين احلكومي  
حييار�ييس املييدييينيية . واأ�ييشييار اأييي�ييشيياً اإىل 
جهود تطوير اأداء املختربات التابعة 
ملحطات ال�شركة يف اأبوظبي والعن 
التي  الفحو�شات  عييدد  اأرتييفييع  حيث 
اأجريت يف عام 2014 اإىل 95 األف 
فح�س بزيادة ملحوظة عن 2013 
فح�س،  األييييييف   78 بييلييغييت  والييييتييييي 

اجلهود  تيييوا�يييشيييل  اإىل  بيييالإ�يييشيييافييية 
رقم  الآيييييزو  �ييشييهييادة  على  للح�شول 
و  بيياملييخييتييربات  اخلييا�ييشيية   17025
اأي�شاً تطبيق برنامج اإدارة املعلومات 
يف املختربات بن�شبة %50 على اأن 
بييالييكييامييل يف عام  املييي�يييشيييروع  ييينييتييهييي 

.2016
العمالء  خيييدمييية  تييطييوييير  وحيييييول 
الفال�شي  حمييمييد  اليي�ييشيييييد  حتييييدث 
عن  الييعييمييالء  خييدميية  اإدارة  مييدييير 
الإدارة خييالل الفرة  اأعييمييال  اأبييرز 
حتر�س  الإدارة  اإن  قائال  املا�شية 
على التعامل ب�شفافية وم�شداقية 
مع  تعامالتها  يف  تامه  وم�شوؤولية 
وال�شركاء  املييوظييفيين   ، املتعاملن 
الداخلين واخلارجين للموؤ�ش�شة. 
حيث تتحمل الإدارة م�شوؤولية دقة 
املعنية  العمليات  خمرجات  وجودة 
املعنين  مع  بالتعاون  وت�شعى  بها 

اإىل حت�شن  ال�شركة  داخييل وخييارج 
ل�شمان  بييهييا  والرتيييقييياء  العمليات 
التام  والمييتييثييال  املتعاملن  ر�ييشييى 

للت�شريعات والقوانن.
وحتدث عن مدى م�شاهمة الإدارة 
عن  امليينييبييثييقيية  الأداء  ميييوؤ�يييشيييرات  يف 
لل�شركة  ال�ييشييراتيييييجييييية  اخلييطيية 
وتركز على ر�شا العمالء و تعزيز 
ال�شتدامة عرب �شمان املواءمة مع 

املتطلبات احلكومية والتنظيمية.
كيييميييا حتيييييدث امليييهييينيييد�يييس نيييييييادر بن 
الأ�شول  اإدارة  قييطيياع  عييين  اأ�ييشييعييد 
اأجييييييل خدمة  يييعييمييل ميييين  واليييييييذي 
الأمثل  الإدارة  العمالء عن طريق 
املتطلبات  تييلييبييييية  عيييري  ليييالأ�يييشيييول 
امليي�ييشييتييقييبييلييييية املييييحييييددة مييين خالل 
وت�شعى  الييي�يييشيييركييياء  ميييع  الييتييفيياعييل 
الأهييييداف  ميين  جمييمييوعيية  لتحقيق 
منها تقدمي خدمات دقيقة لل�شادة 
وتطوير  قيا�شي،  زمن  يف  العمالء 
ال�شركة  وميييعييياييييري  ميييوا�يييشيييفيييات 
وتطوير  الت�شميم  دليل  وحتديث 
املطورين  مع  التفاقيات  وتوقيع 
ال�شركة،  اأ�ييييشييييول  �ييشييجييل  واإدارة 
بالإ�شافة اإىل اأن الإدارة تركز على 
التخطيط ال�شراتيجي ملتطلبات 
ا�شتثمار  وخطط  التحتية  البنية 
بكفاءة  املتطلبات  لتلبية  الأ�ييشييول 

عالية وبطريقة اآمنة وم�شتدامة.
اإدارات  مييييين  كيييييل  عييييمييييل  و�يييييشيييييرح 
اأداء  اإدارة   ، الييتيينييبييوؤ  و  التخطيط 
الأ�شول، واإدارة معلومات الأ�شول 
الييتييي تديرها  امليي�ييشيياريييع  املييعييايييري  و 
والتحديات التي تواجهها وخطط 

العمل املو�شوعة لتطوير العمل.

•• دبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
بلحيف النعيمي وزير الأ�شغال العامة 
ال�شيخ  بييرنييامييج  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
و�شمن  الييربنييامييج  اأن  لالإ�شكان  زايييد 
بتوفري  الر�شيدة  احلكومة  توجيهات 
الكرمية  واحلييييييييياة  املييييالئييييم  امليي�ييشييكيين 
روؤية  بتطبيق  فعليا  بييداأ  للمواطنن 
2021 من خالل  الوطنية  الأجندة 
ا�شراتيجية  وحيييليييول  خييطييط  تييبيينييي 
انتظار  �ييشيينييوات  تقلي�س  يف  اأ�ييشييهييمييت 
الييتييقييدمي عييلييى اليييدعيييم اليي�ييشييكيينييي اإىل 
اأقييل من �شنتن. وقييال معاليه خالل 
لربنامج  الثالثة  الإعالمية  الإحاطة 
عقدها  الييتييي  لييالإ�ييشييكييان  زاييييد  ال�شيخ 
اميي�ييس يف مييقييره الييرئييييي�ييشييي بييدبييي اأن 
الييربنييامييج اأ�يييشيييدر ميينييذ اإنيي�ييشييائييه 36 
قييرار دعييم �شكني بقيمة   700 و  األفا 
مييليييييارا و190   18 بييلييغييت  اإجييمييالييييية 
مييليييييون درهييييم وقييييام بيياإلييغيياء األيييفييين و 
508 قرارات دعم �شكني خالل العام 
ا�شتكمال  عييدم  ب�شبب  وذلييك  اجلييياري 
ملفات  فييتييح  لإجييييييراءات  امل�شتفيدين 

تنفيذ امل�شاريع ال�شكنية.
عبداهلل  اليييدكيييتيييور  ميييعيييايل  واأو�يييييشيييييح 
التفاهم  مذكرة  اأن  النعيمي  بلحيف 
الييتييي وقييعييهييا الييربنييامييج مييع م�شرف 
املالية  ووزارة  لييلييتيينييمييييية  الإميييييييييارات 
وا�شتقرار  دعيييم  يف  �شت�شهم  ميييوؤخيييرا 
امليييواطييينييين واإ�ييييشييييعييييادهييييم ميييين خالل 

تييرجييم تطلعات  ميييبيييادرات متييويييلييييية 
اليير�ييشيييييدة وحتييقييق طموحات  الييقيييييادة 
الوطنية  الأجندة  ومبادرة  املواطنن 
الإنتظار  �شنوات  تقلي�س  خييالل  ميين 
خالل  ال�شكني  الدعم  على  للح�شول 
..م�شريا  الطلب  تييقييدمي  ميين  �شنتن 
اإىل اأن الربنامج يقوم حاليا بالدرا�شة 
الفورية للطلبات ب�شرط توفر املقدرة 
ان  معاليه  واأ�ييشيياف  والأر�ييييس.  املالية 
املبتكرة  احلييلييول  اإحيييدى  تعد  املييذكييرة 
لتقدمي مفهوم خمتلف للدعم ال�شكني 
يف اإطار تفعيل العالقة بن املوؤ�ش�شات 
احلكومية ومبا يحقق اآمال وتطلعات 
املواطنن حيث �شت�شاهم ب�شكل مبا�شر 
تيي�ييشييريييع عييمييليييييات احليي�ييشييول على  يف 
املواطنة  لييالأ�ييشييرة  ال�شكنية  امل�شاعدة 

وتن�س يف بنودها على دعم ال�شتقرار 
الأ�شري للمواطنن من خالل توفري 
الوعي لديهم  م�شاكن عائلية وتنمية 
بيياأهييمييييية �يييشيييداد قييير�يييس الإ�يييشيييكيييان ما 
ي�شاهم يف توفري فر�س لأبناء الوطن 
على  للح�شول  القادمة  الأجيييييال  من 
قيييرو�يييس �ييشييكيينييييية فيي�ييشييال عييين حتقيق 
اجلهات  والتعاون بن جميع  التكافل 
الإحتييييادييييية واملييحييلييييية وامليي�ييشيياهييميية يف 

ترجمة اأهداف احلكومة الر�شيدة.
بناء  �شيلتزم  الربنامج  ان  اإىل  واأ�ييشييار 
على املييذكييرة بيياإ�ييشييدار قيييرارات الدعم 
للقرو�س  الطلبات  ملقدمي  ال�شكني 
و�ييشيييييكييون املييي�يييشيييوؤول عييين فييتييح ملفات 
ومتابعة  الييعييقييود  وتييوقيييييع  الييتيينييفيييييذ 
امل�شاكن  اإن�شاء  م�شروع  اأعييمييال  تنفيذ 

وال�شت�شاري  املييقيياول  مع  للمواطنن 
مل�شرف  امليييالييييييية  اليييدفيييعيييات  واإر�يييييشيييييال 

الإمارات للتنمية.
�شيقدم  الييربنييامييج  اأن  مييعيياليييييه  واأكييييد 
املجمعات  مليي�ييشيياريييع  �ييشييامييليية  درا�ييييشيييية 
القادمة  اخلم�س  لل�شنوات  ال�شكنية 
حييتييى يييتيي�ييشيينييى جييدولييتييهييا ميياليييييا مع 
امليي�ييشييرف لييتييمييويييلييهييا بيييالإ�يييشيييافييية اإىل 
للم�شرف  تييقييديييرييية  درا�يييشييية  تييقييدمي 
باملبالغ بناء على احتياجات الربنامج 
وامل�شتوفاة  املقدمة  الطلبات  وح�شب 
لييي�يييشيييروط ال�ييشييتييحييقيياق مييو�ييشييحييا ان 
تيينيي�ييس عييلييى التزام  الييتييفيياهييم  ميييذكيييرة 
ال�شنوية  املوافقات  باإ�شدار  الربنامج 
مييين خييييالل مييعييايييري و�يييشيييوابيييط املنح 
الإ�شكاين ومبا يتوافق مع العتمادات 

امليزانية  يف  الييييواردة  ال�شنوية  املييالييييية 
و�شعت  حيييييييث  ليييليييربنييياميييج  امليييعيييتيييميييدة 
املذكرة �شروطا لال�شتفادة من قرو�س 
الإ�شكان واأهمها اأن يكون راتب املنتفع 
األف درهم واأكيير و�شرورة توفر   20
على  املنتفع  وموافقة  للبناء  الأر�يييس 
الإ�ييشييتييقييطيياع اليي�ييشييهييري واليييييذي يقدر 
باملائة من جهة   16  .  6 تبلغ  بن�شبة 
العمل حال �شدور املوافقة على قر�س 
التكلفة  فييرق  اإىل  بالإ�شافة  الإ�شكان 

الإ�شافية ال�شكن.
قال  ال�شكنية  باملجمعات  يتعلق  وفيما 
تكلفة  يييتييحييمييل  امليي�ييشييرف  ان  مييعيياليييييه 
متويل املجمعات ال�شكنية بحد اأق�شى 
يبلغ 65 باملائة �شريطة توفر الأر�س 
مع  بالتن�شيق  الييربنييامييج  يلتزم  حيث 
اجلهات املحلية يف هذا ال�شاأن ..منوها 
باأن املذكرة تن�س كذلك على موافقة 
الييي�يييشيييداد مييين تاريخ  امليييقييير�يييس عييلييى 
..م�شريا  ال�شكنية  املييوافييقيية  �ييشييدور 
درا�شة  �ييشيييييطييرح  اليييربنييياميييج  اأن  اإىل 
للراغبن  املطلوبة  للمبالغ  تقديرية 
يف احل�شول على القر�س الإ�شايف من 
امل�شرف ومبا ل يزيد عن 50 باملائة 

من قيمة القر�س.
واأ�شاف اأن الربنامج انتهى من تنفيذ 
ثييالثيية ميي�ييشيياريييع �ييشييكيينييييية هيييي جممع 
خليفة ال�شكني باإمارة الفجرية وي�شم 
384 م�شكنا وجممع الحتاد ال�شكني 
م�شاكن   406 ويييي�يييشيييم  بيييالييي�يييشيييارقييية 
بالفجرية  ال�شكنية  البناية  وم�شروع 

وت�شم 13 وحدة �شكنية.
يييقييوم حاليا  الييربنييامييج  ان  اإىل  ولييفييت 
جديدة  �شكنية  م�شاريع  اأربعة  باإجناز 
يتوقع النتهاء منها عام 2016 وهي 
جممع الرقايب بعجمان والذي ي�شم 
القيوين  اأم  وجمييمييع  م�شاكن   306
م�شكنا   376 ييي�ييشييم  الييييذي  اليي�ييشييكيينييي 
وي�شم  بدبي  ال�شكني  الييقييوز  وجممع 
جممع  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  م�شكنا   159
وي�شم  اخليمة  براأ�س  ال�شمر  بطبن 
500 م�شكنا حيث ت�شم هذه امل�شاريع 
اعتمدها  جديدة  �شكنية  منيياذج  اأربعة 
املجمعات  م�شاكن  تنفيذ  الربنامج يف 

ال�شكنية.
يقوم  الربنامج  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
م�شكنا   847 و  األييفيين  بتنفيذ  حييايل 

بقيمة  الييييدوليييية  اميييييييارات  خمييتييلييف  يف 
درهيييم  مييليييييون  ميييليييييييارا و423  تييبييلييغ 
اإجمايل املن�شرف على  ..لفتا اإىل ان 
ال�شكنية  واملجمعات  واملنح  القرو�س 
10 مليارات  بلغ  ن�شاأة الربنامج  منذ 
و540 مليون درهم فيما بلغ اإجمايل 
اإن�شاء  اأق�شاط القرو�س منذ  حت�شيل 
مليون  و200  ميييليييييييارا  اليييربنييياميييج 

درهم.
بلحيف  الدكتور عبداهلل  واأكد معايل 
مر�شوم  الييربنييامييج  نييهييج  اأن  النعيمي 
يكفل  ومبييا  املييواطيين  �ييشييعييادة  لتحقيق 
حتقيقا  لهم  الكرمية  احلييييياة  تييوفييري 
لروؤى وتطلعات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
يف  اجلهود  كافة  بت�شخري  اهلل  حفظه 

اأن  ..مو�شحا  املواطنن  راحيية  �شبيل 
الربنامج ي�شعى اإىل حتقيق التناف�شية 
ويف  م�شاريع  يقدمه من  ما  يف جميع 

كل املبادرات املطروحة.
املحمود  حميييميييد  امليييهييينيييد�يييس  وقييييييييال 
الإ�شكان  ليي�ييشييوؤون  الييتيينييفيييييذي  امليييديييير 
ان  لالإ�شكان  زايييد  ال�شيخ  برنامج  يف 
ر�شائل  بييياإر�يييشيييال  �ييشيييييقييوم  اليييربنييياميييج 
نيي�ييشييييية ملييقييدمييي الييطييلييبييات ميينييذ عام 
عددهم  والبالغ   2013 اإىل   2010
طالبي  من  مواطنا   400 و  اآلف   5
منح الإ�شكان والذين تتعدى رواتبهم 
بياناتهم  لييتييحييديييث  درهييييم  األييييف   20
وذلك  �شكنية  اأر�شا  امتالكهم  �شرط 
الدعم  قيييرارات  اإ�ييشييدار  يف  للمبا�شرة 

ال�شكني لهم. 

•• اأبوظبي -وام: 

تيي�ييشييارك مييوؤ�ييشيي�ييشيية خييليييييفيية بييين زايد 
اآل نييهيييييان لييالأعييمييال الإنيي�ييشييانييييية يف 
ميييهيييرجيييان الييي�يييشيييييييخ زايييييييد اليييراثيييي 
منطقة  يف  ينطلق  الييييذي  اخليياميي�ييس 
الوثبة يف اأبوظبي يوم 20 من �شهر 
م�شاركة  وتييياأتيييي  احليييييايل.  نييوفييمييرب 
ك�شريك  املييييهييييرجييييان  يف  امليييوؤ�يييشييي�يييشييية 
اإ�شراتيجي فيما تنظم �شوقا �شعبيا 
دعما  جتيييارييييا  حميييال   150 ييي�ييشييم 
املوؤ�ش�شة  تييدعييم  و  املييواطيينيية.  لالأ�شر 
امليي�ييشيياركيية يف هذا  امليييواطييينييية  الأ�يييشييير 
تنفيذا   .. املتميز  الراثي  املهرجان 
واملتابعة  العليا  الييقيييييادة  لتوجيهات 
بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  امل�شتمرة 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد 

رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  الييوزراء 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  موؤ�ش�شة 
لالأعمال الن�شانية .. واإهتمام �شموه 
بييالييتيينييمييييية املييجييتييمييعييييية يف الإمييييييارات 
الأ�شر  خليييدمييية  املييييبييييادرات  وزيييييييياردة 
املحدود  الييدخييل  ذوي  ميين  املييواطيينيية 
ومتكينها من العي�س كعنا�شر منتجة 
�يييشيييعيييادة حممد  املييجييتييمييع. وقيييييال  يف 
ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  حاجي اخلييوري 
لالأعمال  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة 
الإن�شانية .. اإن املوؤ�ش�شة تدعم مائة 
وخم�شن اأ�شرة مواطنة يف مهرجان 
اليي�ييشيييييخ زاييييييد الييييراثييييي مييين خالل 
اإقامة �شوق �شعبي يعد من العالمات 
خمتلف  ويعر�س  للمهرجان  املميزة 
الأ�شر  تيي�ييشيينييعييهييا  اليييتيييي  املييينيييتيييوجيييات 
والدخون  الييعييطييور  مييثييل  امليييواطييينييية 

واملييييفييييار�ييييس والييي�يييشييينيييط والييييبييييهييييارات 
العربية والعبايات وال�شيل واملالب�س 
وامل�شغولت  ليييالأطيييفيييال  اليييراثييييييية 
والر�شم  والإكيي�ييشيي�ييشييوارات  الييراثييييية 
ومفار�شها..اإ�شافة  اليييييدلل  عييلييى 
يقدم  الييي�يييشيييوق  يف  خيييا�يييس  ركيييين  اىل 
املاأكولت ال�شعبية. وقال اخلوري اإن 
الأهداف الأ�شا�شية التي ت�شعى ليها 
الإن�شانية  لالأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة 
اىل  املواطنة  الأ�شر  دعييم  يتحول  ان 
مبادرة وطنية اجتماعية تهدف اإىل 
فييى حتويل  الأ�ييشييرة  جييهييود  ا�شتثمار 
اأو  اإنتاج �شغرية  وحييدات  اإىل  املنازل 
الدخل  زيييادة  ت�شاعد على  متو�شطة 
م�شتواها  ميييين  ليييريفيييع  الييي�يييشيييهيييرى 
القت�شادى. واأ�شاف ان هذه املبادرة 
املواطنة  الأ�ييشيير  ميين  املييئييات  اإجتذبت 

لدى  الت�شجيل  على  حر�شت  الييتييي 
اأيييية م�شاريع  لييلييتييواجييد يف  املييوؤ�ييشيي�ييشيية 
يف  كييمييا  لييهيين  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  تخ�ش�شها 
والقرية  اليي�ييشييائييم  اإفيييطيييار  ميي�ييشييروع 
ال�شارقة  واإكيي�ييشييبييو  بيييدبيييي  الييعيياملييييية 
ومييزاييينيية الييرطييب ومييعيير�ييس العن 
رم�شان  و�يييشيييوق  امليييواطييينييية  لييالأ�ييشيير 
ال�شعبي يف دملا مول ومعر�س الهالل 
خليفة  موؤ�ش�شة  وت�شعى  لل�شيارات. 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية 
بييالييتييعيياون مييع الأ�يييشييير املييواطيينيية اىل 
الإميييارات مركزا متميزا  دوليية  جعل 
املواطنة  الأ�ييشيير  مل�شاعدة  املنطقة  يف 
وتيينييمييييية املييجييتييمييع مييين خييييالل دعم 
حتر�س  فيييييمييا   .. والنييييتيييياج  الييعييمييل 
عمل  ور�ييشييات  تنظيم  على  املوؤ�ش�شة 
لالأ�شر املواطنة قبل امل�شاركة يف اأية 

فعالية .. وذلك لالإ�شتفادة الق�شوى 
من  املتاح  وامليييادي  الفني  الدعم  من 
على  الأ�ييشيير  وت�شجيع  املوؤ�ش�شة  قبل 
وتطوير  وحت�شن  منتجاتها  تنويع 
اأدائييييهييييا بيييهيييدف حتيي�ييشيين اجليييييودة يف 
منتجاتها مبا يتما�شى مع متطلبات 
املعرو�شات  لييتييكييرار  تييفيياديييا  اليي�ييشييوق 
ومتيييا�يييشيييييييا ميييييع نيييظيييريييية اليييعييير�يييس 
واليييطيييليييب لييليي�ييشييلييع. كيييميييا ييييتيييم طرح 
اآليات عمل امل�شاريع وما تواجهه من 
معوقات وطرح احللول التي تنا�شب 
كل م�شروع و�شبل تنفيذها بدعم من 
ال�شلبيات وزيادة  املوؤ�ش�شة للحد من 
الإيجابيات مع كل م�شاركة يف فعالية 
عييلييى حيييده . يييذكيير اأن الييتييعيياون بن 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  موؤ�ش�شة 
املواطنة  والأ�شر  الإن�شانية  لالأعمال 

حر�س  خالل  من  �شنوات  منذ  قائم 
املوؤ�ش�شة على دعم تلك الأ�شر يف �شتى 

الأ�شر  اأعيييداد  و�شلت  حيث  املييجييالت 
م�شاريع  من  اإ�شتفادت  التي  املواطنة 

املوؤ�ش�شة يف ال�شنوات الثالث املا�شية 
اىل اأكر من �شتة اآلف اأ�شرة.

•• اأبوظبي-وام: 

الول  اأميي�ييس  للطالب  التقنية  اأبييوظييبييي  كلية  اختتمت 
معر�س التوظيف ال�شنوي الذي قدمت فيه اأكر من 95 
واخلا�س..  القطاعن احلكومي  موؤ�ش�شة من  و  �شركة 
843 فر�شة عمل ملواطني الدولة. وزاراملعر�س اأعداد 
كبرية من الزوار والطلبة الذين اطلعوا على الفر�س 
الوظيفية يف قطاعات التوظيف املختلفة �شمن التوجه 
احلكومي لرفع ن�شب التوطن وال�شتفاده من الكوادر 
الوطنية املوؤهلة يف املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف املعر�س. وكان 

التقنية  الدكتور طيب كمايل مدير عام جممع كليات 
العليا .. افتتح املعر�س يوم الأحد يرافقه �شعيد حمدان 
وعييدد من  للكتاب  زايييد  ال�شيخ  الطنيجي مدير جائزة 
و�شركة  اأدنييوك  �شركة  مثل  امل�شاركة  اجلهات  م�شوؤويل 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة  للمطارات  اأبوظبي 
و�شركة الفطيم و�شركة الن�شاءات البرولية الوطنية 
كمايل  الدكتور  واأكييد  الإت�شالت.  تنظيم قطاع  وهيئة 
ليييدى افييتييتيياح املييعيير�ييس حيير�ييس الييكييليييييات عييلييى الت�شاور 
بالدولة  املختلفة  العمل  جهات  مييع  م�شتمرة  ب�شورة 
العمل.. �ييشييوق  احييتييييياجييات  مييع  تتنا�شب  بييرامييج  لييطييرح 

م�شريا اىل اأن العملية التعليمية يف الكليات تعتمد على 
اأ�شلوب التعلم باملمار�شة لتعزيز عملية التعليم والتعلم 
و تطوير املح�شالت التعليمية وتلبية احتياجات القوة 
الدكتور  اأ�شاد  وامل�شتقبلية. من جهته  احلالية  العاملة 
العليا  التقنية  كليات  �شلطان ح�شن كرم�شتجي مدير 
يف  الطلبة  منه  ي�شتفيد  الييذي  باملعر�س   .. اأبوظبي  يف 
حول  اآفاقهم  تو�شع  و  بها  يرغبون  التي  املهن  اإختيار 
اجلهات  �شكر  كما  لهم  املتوفرة  العمل  �شوق  متطلبات 
تقدمها  التي  العمل  فر�س  على  املعر�س  يف  امل�شاركة 

للطلبة. 

اأبوظبي التقنية تدعم م�شرية توطني الوظائف

زايد لالإ�شكان يوؤكد تطبيق روؤية الأجندة الوطنية خالل اإحاطته الإعالمية الثالثة 

موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية تدعم 150 اأ�شرة مواطنة بال�شوق ال�شعبي ل� مهرجان زايد الرتاثي 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  بحث 
اليي�ييشييرطيية والأميييييين اليييعيييام بيييدبيييي رئييييي�ييس جمييليي�ييس اإدارة 
القيادة  يف  مبكتبه  املوهوبن  لرعاية  الإميييارات  جمعية 
عام  مدير  الكمدة  خالد  �شعادة  مع  دبي  ل�شرطة  العامة 
امل�شرك بن  التعاون  �شبل  دبي  املجتمع يف  تنمية  هيئة 

اجلانبن يف جمال رعاية املوهوبن.
كييمييا مت خيييالل الييلييقيياء اليييذي حيي�ييشييره الييدكييتييور من�شور 
العور نائب رئي�س اجلمعية .. مناق�شة عدد من املوا�شيع 
املتعلقة بتقدمي الدعم للمتفوقن من الطلبة خ�شو�شا 
التي  اليي�ييشييبيياب  بييجييائييزة الإميييييارات للعلماء  فييييازوا  الييذييين 

ترعاها وتتبناها جمعية الإمارات لرعاية املوهوبن.
ال�شراتيجية  الأهيييداف  على  احل�شور  معاليه  واأطييلييع 
فيما  خ�شو�شا  املييوهييوبيين  لييرعيياييية  الإمييييييارات  جلمعية 
يتعلق باكت�شاف مواهب ال�شباب وهو ما عملت اجلمعية 
على تبنيه خالل م�شريتها ومنذ اإن�شائها عام 1998 .. 
اأن اجلمعية ت�شعى بكافة الإمكانيات املتاحة  اإىل  م�شريا 
الوطن  اأبيينيياء  وخييدميية  الوطنية  اأهييدافييهييا  لتحقيق  لها 
اإيجاد  اأجيييل  ميين  ومواهبهم  قييدراتييهييم  وتنمية  ودعمهم 

نخبة من علماء امل�شتقبل املبدعن.
واأكد على �شرورة اإيجاد جهة تعتني بهذه الفئة من اأبناء 
الدولة ومتابعتهم ورعايتهم يف مراحل حياتهم املختلفة 
واإن�شاء �شجل يت�شمن بيانات ومعلومات املوهوبن ما من 
�شاأنه اأن ي�شهم يف ت�شهيل عملية ر�شد ومتابعة اأن�شطتهم 
يف كل املراحل ومعرفة ما �شيوؤول اإليه م�شريهم معتربا 
العناية  التي يجب  الوطن  ثييروة  املوهوبن جزء من  اأن 
والهتمام بها على امل�شتوين املحلي والحتادي لفتا اإىل 
الكافية  الإمكانات  املوهوبن ل متلك  رعاية  اأن جمعية 
ليييذا من  الييدوليية  عييلييى م�شتوى  اليينييوابييغ  لييرعيياييية جميع 
اإن�شاء  اىل  بالإ�شافة  لرعايتهم  هيئة  اإن�شاء  ال�شروري 
الطلبة  لييدى  املعرفية  والييقييدرات  الييذكيياء  لقيا�س  وحييدة 
من �شن مبكرة حتى ميكن انتقاء الأذكياء منهم وتطوير 
املوهوبن  لرعاية  الإميييارات  جمعية  اأن  يذكر  قدراتهم. 
تبنت منذ تاأ�شي�شها عام 1998 رعاية الطلبة املوهوبن 
هذا  يف  للم�شاهمة  الوطنية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  ودعييت 
الييعييديييد ميين الجتماعات  الييعييمييل الييوطيينييي كييمييا عييقييدت 
مييع هيييييئييات حييكييومييييية واأهييلييييية لييتييعييزيييز دورهييييا والتاأكيد 
ال�شوء على  اإلقاء  اإىل  التي ترمي  اأهدافها  على حتقيق 

�شريحة هامة يف املجتمع وهي املوهوبن .

�شاحي خلفان يبحث �شبل تعزيز التعاون مع 
هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بيان �صحفي �صادر عن �صركة اأبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي

مناق�شة �شري عمل قطاعات واإدارات �شركة اأبوظبي خلدمات ال�شرف ال�شحي
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•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد 
والتعاون  التنمية  وزيييييرة  الييقييا�ييشييمييي 
الإماراتية  الييلييجيينيية  رئييييي�ييشيية  اليييييدويل 
الإن�شانية  امليييي�ييييشيييياعييييدات  لييتيينيي�ييشيييييق 
التي بذلتها دولة  اخلارجية..اجلهود 
الإمارات على �شعيد التنمية الدولية 
الييفيياعييل للجهات  اليييييدور  مييين خييييالل 
املانحة. وقالت  الإماراتية  واملوؤ�ش�شات 
دعم  يف  اأ�يييشيييهيييميييت  اجلييييهييييود  هيييييذه  اإن 
حتقيق  يف  للم�شاركة  الدولة  م�شاعي 
الأهداف الإمنائية لالألفية و تقدمي 
�شتى قنوات العون وامل�شاعدة لل�شعوب 
الفقرية يف حت�شن ظييروف معي�شتها 
وحت�شن م�شتويات التعليم وال�شحة..

اإ�شافة اإىل متكن حكومات الدول يف 
دعيييم منييو اقييتيي�ييشيياداتييهييا الييوطيينييييية من 
خيييالل اليييدعيييم امليييقيييدم مليييييزانييييياتييهييا اأو 
التحتية  الييبيينييييية  تييعييزيييز  خييييالل  مييين 
الكلمة  ذلييييك يف  جيييياء  الييييييدول.  لييهييذه 
تروؤ�شها  خييالل  معاليها  األقتها  التي 
امل�شتوى  رفيييييعيية  اليينييقييا�ييشييييية  اجلييليي�ييشيية 
لبحث العالقة بن برنامج امل�شاعدات 
الإمنائية  الأهييييييييداف  و  الإميييياراتييييييييية 
م�شوؤويل  مب�شاركة  وذلييك  لالألفية.. 
وممثلي عدد من املوؤ�ش�شات الإن�شانية 
واأعربت  الإماراتية.  املانحة  واجلهات 
معايل وزيرة التنمية والتعاون الدويل 

الفاعل  ليييليييدور  الييتييقييدييير  بييياليييغ  عييين 
واملوؤ�ش�شات  املانحة  للجهات  واحليوي 
موؤكدة   .. الإميييياراتييييييييية  الإنييي�يييشيييانييييييية 
وال�شراكة  الييتييعيياون  نهج  ا�ييشييتييمييرارييية 
موحدة  اإميييياراتييييييييية  روؤييييييية  ليي�ييشييييياغيية 
ملعرفة كيفية دمج وحت�شن م�شاهمات 
اليييدولييية جتييياه دعيييم املييجييتييمييع اليييدويل 
يف حتييقيييييق اأهيييييييداف الييتيينييمييييية وربيييط 
اأهداف قطاع امل�شاعدات الإماراتي مع 
الأهداف العاملية. واأ�شارت معايل لبنى 
الألفية  اأن موؤمتر قمة  اإىل  القا�شمي 
الذي عقدته منظمة الأمم املتحدة يف 
2000 .. توج  نيييييويييورك خييالل عييام 
الدويل  واملجتمع  الدول  قادة  باإجماع 
العامل  لتخلي�س  م�شركة  روؤييية  على 
ميين الييفييقيير والييعيينييف وتيير�ييشيييييخ مبادئ 
كرامة الإن�شان وامل�شاواة يف نهاية عام 
اأ�شهم يف بلورة الأهداف  2015 مما 
الإمنيييييائييييييييييية ليييالأليييفييييييية مبيييحييياورهيييا 
للقيا�س  القابلة  واأهييدافييهييا  الثمانية 
العامل و املجتمع  اأوىل لدول  كخطوة 
الدويل يف م�شاعيه لإنهاء العامل من 
الفقر يف نهاية عام 2015. واأ�شافت 
حققت  عييياميييا   15 ميييييدى  عيييليييى  اأنييييييه 
تقدما  لالألفية  الإمنييائييييية  الأهييييداف 
كبريا وملحوظا يف عدة جمالت من 
والتعليم  كال�شحة  تركيزها  جمييالت 
يف  ملحوظ  انخفا�س  يف  اأ�شهمت  كما 
معدل الوفيات بن الأطفال و الن�شاء 

ولكن وبالرغم من ذلك ومع اقراب 
نييهيياييية الأعييييييوام اخلييميي�ييشيية عيي�ييشيير فاإن 
مازالت  لالألفية  الإمنائية  الأهيييداف 
الحتياجات  جميع  �ييشييد  عيين  عيياجييزة 
�شاملة  وغري  حمييدودة  كونها  العاملية 
القت�شادية  اجليييوانيييب  مييين  لييلييعييديييد 
والجتماعية و البيئية. لذا فقد كان 
هذه  يف  الييييدويل  للمجتمع  املييهييم  ميين 
املرحلة امل�شارعة حل�شر ما مت اإجنازه 
عييلييى ميي�ييشييتييوى الييعييامل ميين الأهييييداف 
الإمنائية لالألفية.. وحتديد مواطن 
و�شع  يف  والييبييدء  التق�شري  اأو  العجز 
ت�شور يكون اأكر �شمول و مبا يخدم 
الإمنائية  الأهييداف  بداأته  ما  يكمل  و 
2000 ميين خالل  عيييام  لييالألييفييييية يف 
دمج الأبعاد الجتماعية والقت�شادية 
والبيئية للتنمية امل�شتدامة مما يوفر 
ملا  التنمية  خطة  لو�شع  �شلبا  اأ�شا�شا 
اإىل  معاليها  واأ�يييشيييارت   .2015 بييعييد 
اتفاق قادة العامل يف قمة ريو 2012 
ملا  التنمية  عييمييل  عييلييى حتييديييد خييطيية 
اأهمية  .. تركز على   2015 بعد عام 
اجلديدة  الأهييييييييداف  هييييذه  تيييكيييون  اأن 
طموحة وعاملية وقابلة للتطبيق على 
والغنية  منها  كييافيية  الييفييقييرية  الييييدول 
املبادئ  مييين  عييييدد  تييتييمييحييور يف  حيييييث 
دولة  اأي  جتيياهييل  عييدم  تت�شمن  الييتييي 
تتخلف عن م�شرية التنمية والهتمام 
اأ�شا�شي  كمحور  امل�شتدامة  بالتنمية 

التنموية  واليييرباميييج  املييييبييييادرات  لييكييل 
والييركيييييز عييلييى بيينيياء اقييتيي�ييشيياد للدول 
وي�شهم يف خلق  ال�شامل  النمو  يحقق 
ال�شالم  بيينيياء  و  للجميع  عمل  فيير�ييس 
منفتحة  موؤ�ش�شات  تاأ�شي�س  بجانب 
�شياغة  واأخييييريا  للجميع  وم�شئولة 
�شراكة عاملية جديدة. واأ�شارت معايل 
وزيرة التنمية والتعاون الدويل .. اإىل 
الإميييارات �شمن جهود  دوليية  م�شاركة 
املجتمع الدويل وت�شكيله للعديد من 
التنمية  بيياأهييداف  املعنية  العمل  فييرق 
امل�شاورات  معظم  يف   2015 بعد  ملييا 
الييييدائييييرة بييهييدف عيير�ييس وجييهيية نظر 
الإميييارات يف هييذه الأهيييداف .. موؤكدة 
اأهمية اجلل�شة النقا�شية املنعقدة التي 
الإمارات  دولة  تتطرق اىل م�شاهمات 
يف قطاع امل�شاعدات اخلارجية و مدى 
مع  ال�شابقة  الييدوليية  م�شاريع  تييوافييق 
اأجيينييدة الأهييييداف الإمنييائييييية لالألفية 
فييي�يييشيييال عيييليييى خييييارطيييية اليييتييينيييمييييييية ملا 
�شياغة  يف  تيياأثييريهييا  و   2015 بييعييد 
بييرنييامييج امليي�ييشيياعييدات الإمييياراتيييي طيلة 
اخلم�شة ع�شر عاما القادمة. و �شهدت 
ل�شعادة  تييقييدمييييييا  عيير�ييشييا  اجلييليي�ييشيية 
امل�شاعد  الييوزارة  وكيل  الكعبي  جنالء 
التنمية  وزارة  يف  اليييييدويل  لييلييتييعيياون 
نظرة  خالله  األقت  الييدويل  والتعاون 
الإمارات  دوليية  م�شاهمات  على  عامة 
الإمنائية  الأهييييييييداف  حتييقيييييق  جتيييياه 

لالألفية من خالل برنامج امل�شاعدات 
الإماراتي .. ثم تبعها عر�س تقدميي 
اخر قدمه �شعادة الدكتور ثاين اأحمد 
الدائم لدى  الدولة  الزيودي مندوب 
املتجددة  لييلييطيياقيية  الييدولييييية  الييوكيياليية 
الطاقة  �ييشييوؤون  اإدارة  ومييدييير  اآيييرييينييا 
اخلارجية  وزارة  يف  املناخي  والتغري 
يف مداخلته اإىل عملية �شياغة وبلورة 
اأهييداف التنمية امل�شتدامة ملا بعد عام 
الأهداف  حمييل  �شتحل  التي   2015
الإمنائية لالألفية والدور الذي تلعبه 
اإطيييار الجتماعات  الإمييييارات يف  دوليية 
ال�شاأن.  هييذا  الييدولييييية يف  وامليي�ييشيياورات 
ال�شوء  الييييزيييييودي  اليييدكيييتيييور  و�ييشييلييط 
يف الييعيير�ييس اليييذي قييدمييه عييلييى كيفية 
ميي�ييشيياهييميية اجليييهيييات املييعيينييييية يف دولييية 
الإمييييييارات يف الييعييمييليييييات والإجييييييراءات 
واجلهود  التن�شيق  اإطيييار  يف  الييدولييييية 
بييهييا وزارة  تيي�ييشييطييلييع  اليييتيييي  اليييكيييبيييرية 
اخليييارجييييييية بيييهيييذا اليي�ييشييدد..كييمييا بن 
الزيودي الختالفات والفروقات بن 
التنمية  اأهييييداف  قييائييميية  ت�شمنته  مييا 
امل�شتدامة وقائمة الأهداف الإمنائية 

لالألفية.
اإىل الآثييييار  اأ�يييشيييار  الييعيير�ييس  ويف خييتييام 
والييينيييتيييائيييج امليييرتيييبييية عييلييى الأهييييييداف 
اجليييييييدييييييييدة ليييليييتييينيييمييييييية املييي�يييشيييتيييدامييية 
اجلهات  على  وتيياأثييريهييا  وانعكا�شاتها 
للم�شاعدات  امليييانيييحييية  الإمييييياراتييييييييييية 

اخلارجية. واأعقب ذلك نقا�س مفتوح 
بييين احلييي�يييشيييور حييييول اأثييييير الأهييييييداف 
الإمنائية لالألفية يف تعريف وحتديد 
امل�شاريع اخلا�شة مبوؤ�ش�شاتهم ومدى 
التنمية  اأهييداف  اأجندة  وتاأثري  اأهمية 
برنامج  �ييشييييياغيية  يف   2015 بييعييد  ملييا 
وا�شتطالع  الإمييييياراتيييييي  املييي�يييشييياعيييدات 
ماهية  عيين  امليي�ييشيياركيية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  اأراء 
على  يجب  التي  واملو�شوعات  املحاور 
يف  عليها  والييركيييييز  دعمها  الإمييييارات 
بعد  ملا  الإماراتية  امل�شاعدات  برنامج 
امل�شاركون  واأجيييميييع   .2015 اليييعيييام 
اأهمية  على  اجلل�شة  اأعييمييال  خييتييام  يف 
التعاون  و  اليينييقييا�ييس  يف  ال�يييشيييتيييميييرار 
املبا�شر بن اجلهات املانحة الإماراتية 

 . الييييدويل  والييتييعيياون  التنمية  ووزارة 
�شعادة  من  من  كل  اجلل�شة  يف  �شارك 
وزير  م�شاعد  الهيدان  الدكتور طارق 
اخلارجية ل�شوؤون املنظمات الدولية..

الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  ومن 
الوزارة  القحطاين وكيل  �شعادة هزاع 
وكيل  الكعبي  حممد  جنييالء  و�شعادة 
 .. اليييدويل  للتعاون  امل�شاعد  الييييوزارة 
كييمييا �ييشييارك �ييشييعييادة اأحييمييد بيين �شبيب 
الظاهري مدير عام موؤ�ش�شة زايد بن 
�شلطان لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
و�شعادة حميد ال�شام�شي نائب الأمن 
الييعييام لييلييهييالل الأحيييمييير الإميييياراتييييي و 
�شعادة الدكتور را�شد ال�شويدي مدير 
عام املركز الوطني لالإح�شاء و�شعادة 

التنفيذي  املييييدييييير  اليييزبيييييييدي  هييييياين 
بن  �شلطان  موؤ�ش�شة   - اأمنية  ملوؤ�ش�شة 
والدكتور  الإن�شانية  زايييد  بن  خليفة 
اإدارة  املييظييلييوم عيي�ييشييو جمييليي�ييس  �ييشييعيييييد 
اخلريية..بجانب  اليي�ييشييارقيية  جمعية 
الرئي�س  القرق  طارق  �شعادة  م�شاركة 
التنفيذي لي دبي العطاء و حممد بن 
موؤ�ش�شة  نائب مدير  الفال�شي  جر�س 
لالأعمال  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين  اأحييمييد 
اخلريية والإن�شانية وعادل احلو�شني 
�شندوق  يف  الييعييمييليييييات  اإدارة  ميييديييير 
املزروعي  وميييييثيياء  للتنمية  اأبييوظييبييي 
مديرة اإدارة الت�شال احلكومي مركز 
اإيييييواء اليينيي�ييشيياء و الأطيييفيييال وعيييدد من 

ممثلي اجلهات واملوؤ�ش�شات.

•• دبي-وام:

ي�شارك املجمع التعليمي ي التابع لتيكوم لال�شتثمارات ومقرهما دبي ي يف فعاليات 
واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف  العايل  التعليم  لقادة  اأبييل  اإ�ييس  كيو  ومعر�س  موؤمتر 
اإن�شاء جامعات  لدرا�شة  الول  اأم�س  تايوان  اأعماله يف مدينة  بييداأ  الييذي  الهادي 

مب�شتويات عاملية يف املجتمعات الإقليمية من خالل التعاون وال�شراكة العاملية.
وتيييراأ�يييس الييدكييتييور اأيييييوب كيياظييم مييدييير عيييام املييجييمييع التعليمي وفيييد مييدييينيية دبي 
اأبييل الذي  اإ�ييس  امل�شارك يف موؤمتر كيو  الإميييارات  العاملية ممثل دوليية  الأكادميية 
يحتفل يف العام احلايل مبرور ع�شر �شنوات على انطالقته ..ويعد احلدث الأهم 

لقادة التعليم العايل الدولين يف قارات اآ�شيا واأوروبا واأمريكا واأ�شراليا.
الهادي  واملحيط  اآ�شيا  الدولين يف منطقة  العايل  التعليم  قادة  وي�شكل موؤمتر 
العاملية متعددة  اجلييامييعييات  ميين  عيييددا  ي من�شة جتمع  اأييييام  ثييالثيية  اليييذي ميتد  ي 

امل�شتويات واجلن�شيات يف مكان واحد مما يتيح الفر�شة اأمام الوجهات التعليمية 
مثل مدينة دبي الأكادميية العاملية ا�شتعرا�س جتاربها الناجحة وتبادل اخلربات 
وممار�شات البحث والتطوير والتعاون. وقال الدكتور كاظم خالل عر�س قدمه 
يف املوؤمتر ام�س حول مو�شوع تدويل التعليم اإن دولة الإمارات اأدركت منذ البداية 
اأهمية توظيف عن�شر البتكار يف املراكز التعليمية ب�شرف النظر عن موقعها من 

اأجل حتقيق النجاحات يف ظل بيئة تتجه ب�شكل متزايد نحو العاملية.
واأ�شاف اأن وجود فروع جلامعات دولية يوفر للطالب خيارات الدرا�شة يف بلدهم 

من دون احلاجة اإىل حتمل م�شقة ال�شفر والتكاليف للدرا�شة يف اخلارج.
متميزة  تعليمية  برامج  توفريها  �ييشييرورة  اإىل  اجلامعات  كاظم  الدكتور  ودعييا 
تلبي احتياجات القطاعات ال�شناعية واإيجاد قوى عاملة موؤهلة مبهارات عاملية 
لديها القدرة على التكيف مع متطلبات ال�شوق املت�شارعة وهذا ما يدفع املجمع 

التعليمي بدبي اإىل ال�شعي دوما ل�شتقطاب اجلامعات العاملية اإليه.

ويوجد حاليا 220 فرعا جلامعات دولية منت�شرة يف خمتلف دول العامل منها 
37 فرعا يف الإمييارات ي ن�شفها حتت مظلة املجمع التعليمي ي مما يجعلها اأكر 

دولة يف العامل بعدد فروع اجلامعات الدولية.
للت�شابه  تاأتي  املوؤمتر  يف  التعليمي  املجمع  م�شاركة  اأن  كاظم  الدكتور  واأو�ييشييح 
حيث  الأو�ييشييط  ال�شرق  منطقة  يف  ومثيالتها  الآ�شيوية  اجلامعات  بيين  القائم 

ت�شتفيد اجلامعات من النمو القت�شادي املطرد لهذه املجتمعات.
العلمي  البحث  املخ�ش�شة لأغرا�س  امليزانية  الزيادة احلا�شلة يف  اأن  اإىل  ولفت 
وما يرافقها من برامج ا�شتثمار مبالين الدولرات يف قطاع التعليم يف دول مثل 
ال�شن و�شنغافورة وكوريا اجلنوبية قاد اإىل �شعود اجلامعات يف هذه الدول على 
�شلم الت�شنيفات العاملية للجامعات ..م�شددا على اأن ال�شتفادة املتاأتية من قطاع 
التعليم تنعك�س بنمو الناجت املحلي الإجمايل من خالل زيادة ال�شراكة والتعاون 

مع املوؤ�ش�شات الأكادميية واجلامعات العاملية الأخرى.

و�شلط املوؤمتر ال�شوء على جملة من املوا�شيع من بينها جممع اأن�شيون العاملي يف 
كوريا اجلنوبية وهو منطقة حرة خم�ش�شة ملوؤ�ش�شات التعليم العايل ي�شم حاليا 
اأربع جامعات وميثل اأحدث اجتاه على املراكز التعليمية التي تبنت مفهوم فروع 
اجلامعات الدولية. ويعد املجمع التعليمي مثال حيا على تبني وتطوير مفهوم 
اأ�شبح وجهة  اأ�شواطا كبرية يف النمو حتى  فروع اجلامعات الدولية حيث قطع 
رائييدة لربامج التعليم الأكييادميييي يف املنطقة من خييالل وجييود فييروع جلامعات 
دولية مثل جامعة ولونغونغ وجامعة مانيبال وجامعة هرييوت وات اإىل جانب 

عدد كبري من الطالب من خمتلف اجلن�شيات.
وحتت�شن مدينة دبي الأكادميية العاملية حاليا 20 فرعا جلامعات دولية من 10 
دول وتوفر اأكر من 400 �شهادة جامعية وهي ..�شهادات الدبلوم والبكالوريو�س 
وبرامج الدرا�شات العليا املاج�شتري والدكتوراه لأكر من 20 األف طالب ينتمون 

لي 125 جن�شية.

املجمع التعليمي بدبي ي�شارك يف موؤمتر قادة التعليم العايل املنعقد بتايوان

لبنى القا�شمي ترتاأ�س جل�شة نقا�شية حول العالقة بني امل�شاعدات الإماراتية والأهداف الإمنائية لالألفية

•• ال�شارقة-الفجر:

تيينيياول الييبيياحييث وامليييرجيييم زكريا 
عامل  يف  جديداً  مو�شوعاً  اأحمد، 
واآفيياقييهييا، وهيييو مو�شوع  اليييروايييية 
باعتباره  بييييياليييييروايييييية،  اليييييعيييييالج 
اجتاهاً جديداً يف عالج كثري من 
الأمييييرا�ييييس، بييعيييييداً عيين الأدويييييية، 
واعترب اأن فكرة ومو�شوع العالج 
جديداً،  لي�س  الكتب  اأو  بالقراءة 
لييكيين اجلييديييد هييو و�ييشييع الرواية 
ليييعيييالج جميع  اأ�يييشيييا�يييشييياً حمييييورييييياً 
اأمرا�س الب�شر النف�شية واجل�شدية 
والروحية ب�شكل تف�شيلي دقيق مل 
يحدث من قبل يف اي كتاب اآخر. 
واأو�شح الفكرة باأنها نتيجة جهود 
اأخرياً  ظهرت  عاماً   25 واأبييحيياث 
برثود(  )اإلآ  للباحثتن  كتاب،  يف 
كانتا  فمنذ  اإليييدركييين(،  و)�ييشييوزان 
طييالييبييتيين يف جييامييعيية كييياميييربدج، 
الفكرة،  هييذه  على  تعمالن  وهما 
والعنوان الكامل للكتاب يف طبعته 
بالرواية  )العالج  هو  الأمريكية 
ال�شهية.  فييقييدان  اإىل  الهجر  ميين 
لييعييالج كييل مييا ت�شكو  751 كييتييابيياً 
منه(، وهو عنوان طويل.  ولذلك 
اأق�شر  جاءت الطبعة الربيطانية 
وحملت عنوان )العالج بالرواية: 
اليييعيييالج الأدبيييييييي مييين الليييييف اإىل 
مر�س  لييكييل  اأن  يعني  مييا  الييييييياء(. 
مييين خالل  اأي  بييياليييروايييية،  عييييالج 
معينة،  ليييروايييية  املييرييي�ييس  قيييييراءة 
من  يعاين  ملن  املثال  �شبيل  فعلى 
رواية  بقراءة  عليه  انفلونزا حادة 
و�شنفت  هوجو،  لفكتور  البوؤ�شاء 
عدة  درا�يييشيييات  نتيجة  الييبيياحييثييتييان 

قائمة طويلة بالروايات وعالجها 
رواية  فكل  املختلفة،  لييالأمييرا�ييس 
تيييعييياليييج ميييير�ييييشيييياً ميييييا مييييين خيييالل 
اليييذي ي�شتوجب  قييراءتييهييا، الأمييير 
يتحقق  املعنية كي  الرواية  قييراءة 
اأحمد،  الباحث  وت�شاءل  الييهييدف. 
الييرواييية، وماذا  تقراأ  مليياذا  عموماً، 
تتذكر من اأول رواية قراأتها، متى 
قراأت اآخر رواية، وما هو عنوانها 
وما مو�شوعها وملاذا قراأتها. واأكد 
اأن يف قراءة الرواية، ميكن الإ�شارة 
اإىل �شيكولوجية القراءة، وما هي 
القراءة، ملاذا نقراأ، ماذا نقراأ، كيف 
نقراأ رواية، كيف نقراأ، اأما يف كتابة 
املييهييم الإ�شارة  فييياإن ميين  اليييروايييية، 
الإبداعية،  الكتابة  درا�ييشييات  اإىل 
وملاذا  الإبداعية،  الكتابة  هي  وما 
نكتب عموماً، وملاذا نكتب الرواية، 
الييييرواييييية. وكذلك  تييكييتييب  وكيييييف 
للرجمة،  بيياليينيي�ييشييبيية  احلييييال  هيييو 

وترجمة  اليييرجيييمييية،  ودرا�يييييشيييييات 
الروايات، وملاذا نرجم الروايات، 
متهد  التي  الأ�شئلة  من  وغريها 
اإىل مثل هذا الأمر حيث الو�شول 

اإىل فكرة العالج بالرواية. 
الرواية  اأن  اإىل  الييبيياحييث  ولييفييت 
اليييييييييوم جميع  تييتيي�ييشييدر  عيييميييومييياً 
الأجيييينييييا�ييييس الأدبييييييييييية يف اليييعيييامل، 
اجلوائز  اأربيييييياع  ثييالثيية  وحتيي�ييشييد 
بدءاً  الثقايف،  لالإبداع  تقدم  التي 
العاملية، ومعظم  نوبل  من جائزة 
اجلوائز الكربى يف العامل، ولي�س 
الربيطانية.  بوكر  بجائزة  انتهاء 
ميكن  الييرواييية  اأن  الباحث  وراأى 
الفنية  املتعة  جانب  اإىل  تكون  ان 
والروح  النف�س  لأمييرا�ييس  عالجاً 
واجل�شد. لفتاً اإىل اأن الهدف من 
امل�شغرة  الييور�ييشيية  اأو  اليينييدوة  هييذه 
الجتيييييياه اجلديد  هييييذا  ميينيياقيي�ييشيية 

الذي بداأ ينت�شر يف العامل. 

�صمن الفعاليات الثقافية ملعر�س ال�صارقة الدويل للكتاب 

العالج بالرواية اجتاه جديد يف عالج كثري من الأمرا�س

•• ال�شارقة-الفجر:

كان وا�شحاً حجم ومدى اإقبال الأطفال وطلبة 
املدار�س على ور�س الأطفال املتنوعة ايل يقدمها 
والثالثن  الثالثة  الييييدورة  يف  الطفل  بييرنييامييج 
ملييعيير�ييس اليي�ييشييارقيية اليييييدويل لييلييكييتيياب، كييمييا كان 
الور�س،  بتلك  ا�شتمتاعهم  مدى  اأي�شاً  وا�شحاً 
خ�شو�شاً من خالل ح�شورهم واإقبالهم عليها، 
اأو من خالل الأ�شئلة املتنوعة التي يطرحونها، 
الييور�ييس ال�شحية التي  الييور�ييس،  بيين تلك  وميين 
الوجبات  اأهمية  املدار�س  وطلبة  الأطفال  تعلم 
الأن�شطة  مميييار�يييشييية  عييلييى  وتيييركيييز  اليي�ييشييحييييية، 
�شليماً  نيي�ييشييطيياً  الييريييا�ييشييييية، كيييي يييبييقييى اجليي�ييشييم 

�شبيل  كييتيياب �شحي على  ور�ييشيية  مييعييافييى.  ففي 
وعلياء  كتاب عامل علي  الطلبة من  قييراأ  املثال، 
ون�شاطهما  �شحتهما  �شر  ليكت�شفوا   ، ال�شحي 
اأج�شامنا  تكون  اأن  كيفية  وتعرفوا على  العايل، 
يف  والأطييفييال  الطلبة  وا�شتمتع  و�شليمة،  قوية 
الييكييتيياب، حيث  هييذا  متنوعة يف  تفا�شيل  قيييراءة 
التي  الريا�شات  اأنيييوع  على  خالله  ميين  اطلعوا 
تطبيقها  وكيفية  وفوائدها،  ممار�شتها،  ميكن 
طييوال الأ�شبوع، وذلييك �شمن حمييور عييامل علي 
اللذيذ،  اأمييا يف عامل علي وعلياء  املييرح.  وعلياء 
ال�شحي  الغذاء  على  والطلبة  الأطفال  فتعرف 
والييوجييبييات املييدر�ييشييييية ودورهيييييا يف بيينيياء اجل�شم 
كما  الأمرا�س،  مقاومة  ي�شتطيع  الذي  ال�شليم 

ال�شهية التي ميكن لهم  تعرفوا على الو�شفات 
امليينييزل، وقييد تفاعل الطبة مع هذا  اعييدادهييا يف 

الكتاب ب�شكل ملفت للنظر. 
موؤ�ش�شات  اأعييد طعامي يف جناح  اأنييا  ور�ييشيية  اأمييا 
نييهيييييان يف ركن  اآل  بييين خييياليييد  اليي�ييشيييييخ حمييمييد 
ميين خاللها على  الأطييفييال  فيتعرف  الأطييفييال، 
اإعدادها،  وكيفية  اخلفيفة  ال�شحية  الوجبات 
الوجبات  عيين  اإبييعييادهييم  يف  امل�شاهمة  اأجيييل  ميين 
ال�شحية،  بييالييوجييبييات  وتييرغيييييبييهييم  اليي�ييشييريييعيية، 
مبيييا فيييييهييا الييفيياكييهيية، مييين خييييالل عييمييل �شلطة 
وخالل  �شنعها،  يف  وم�شاركتهم  لهم،  الفواكه 
الييور�ييشيية �ييشيياركييت الييطييالييبييات بييياإعيييداد خمتلف 
كما  وتييذوقييهييا،  ال�شحية،  ال�شاندوي�شات  اأنيييواع 

تعرفن على اأهمية وجود اخل�شروات يف بع�س 
التي تعترب حاجة غذائية  ال�شاندوي�شات  اأنواع 
الور�شة  وتيييركيييز  ليييالأطيييفيييال،  ومييفيييييدة  �ييشييحييييية 
ال�شحية  والوجبات  الأكييالت  �شنع  كيفية  على 
الفئة  هييذه  يف  الأطييفييال  تنا�شب  التي  اخلفيفة 
اأ�ييشييا�ييشييي وجبة  ب�شكل  تييعييتييرب  حيييييث  الييعييمييرييية، 
الفطور  وجبة  تناول  اأهمية  �شرح  ومت  فطور، 
الور�شة  يف  الأطفال  وتعلم  عنها.  غنى  ل  التي 
اإعييداد الأطباق  اإقباًل كبرياً، كيفية  التي لقت 
اخلفيفة ال�شحية بطرق �شهلة ومي�شرة، ميكن 
لالأطفال القيام بها، وتاأتي هذه الفعالية لتوؤكد 
وفوائده  املتنوع  ال�شحي  الطعام  اأهمية  على 

للج�شم.

�صمن فعاليات الطفل مبعر�س ال�صارقة الدويل للكتاب الثالث والثالثني

ور�س متنوعة تعلم الأطفال وطلبة املدار�س اأ�شرار ال�شحة البدنية والن�شاط

••اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شعادة اللواء الركن بحري اإبراهيم �شامل امل�شرخ 
القوات  قيييييادة  اميي�ييس مبكتبه يف  الييبييحييرييية  الييقييوات  قييائييد 
قيادة  قييائييد  هييد�ييشييون  بير  الييفييريييق  بيياأبييوظييبييي  البحرية 

حاليا.  البالد  يييزور  والييذي  الناتو  يف  امل�شركة  البحرية 
القوات  التي ح�شرها عدد من �شباط  املقابلة  مت خالل 
البحرية والوفد املرافق لل�شيف تبادل الأحاديث الودية 
ووجهات النظر يف عدد من الأمور ذات الهتمام امل�شرك 

ل �شيما يف جمالت التعاون البحري بن اجلانبن.

قائد القوات البحرية ي�شتقبل قائد قيادة البحرية للناتو 

•• دبي-وام:
يدعم م�شت�شفى مورفيلدز دبي للعيون حملة الفحو�شات الطبية املجانية التي 
تنظمها مدينة دبي الطبية وتهدف اإىل توعية اأفراد املجتمع مبر�س ال�شكري 
اليوم  مع  تزامنا  وذلييك  الطبية  والفحو�شات  ال�شت�شارات  توفري  خييالل  من 
وتقام احلملة التي حتمل �شعار معا لإيقاف خماطر  العاملي لل�شكري 2014. 
حيث  بييدبييي  الييتييجيياري  اخلليج  مبنطقة  اأفينيو  بييي  �شاحة  يف  اليييييوم  ال�شكري 
الفعالية  هذه  يف  للم�شاركن  مورفيلدز  م�شت�شفى  من  خمت�س  فريق  �شيقدم 
حزمة من اخلدمات ال�شت�شارية حول �شحة العيون ومراجعة التاريخ املر�شي 
وفحو�شات �شغط العن واختبارات قوة الإب�شار وت�شوير ال�شبكية با�شتخدام 
الذين  لالأفراد  مهمة  �شحية  ن�شائح  تقدمي  عن  ف�شال  متطورة  تكنولوجيا 
ال�شبكية  اعتالل  مثل  ال�شبكية  اأمرا�س  وتعترب  ال�شكري.  مر�س  من  يعانون 
الناجت عن مر�س من امل�شاعفات الأكر �شيوعا حيث انها قد توؤدي اإىل فقدان 
الب�شر ب�شكل دائم يف حال مل يتم عالجها. وقال الدكتور اأفينا�س جوربك�شاين 
له  ت�شريح  يف  للعيون  دبي  مورفيلدز  م�شت�شفى  يف  العيون  جراحة  ا�شت�شاري 
ال�شكري  مر�س  م�شاعفات  اأخطر  من  تعترب  الب�شر  م�شاكل  ان  املنا�شبة  بهذ 
واأكرها �شيوعا ..لفتا اإىل اأن الطريقة الأكر فعالية لتجنب م�شاكل النظر 
ال�شكر  م�شتوى  على  ال�شيطرة  عرب  امل�شبقة  الوقاية  هي  بال�شكري  املرتبطة 
وما قد يرافقه من ارتفاع �شغط الدم وهو ما قد يوؤخر التعر�س لأية م�شاكل 
الب�شر  الوقاية من م�شاكل  اأن  واأكييد  اأو ي�شاعد يف جتنبها.  الب�شر  خطرية يف 
موؤ�شرا  عييادة  يوفر  ما  دورييية  نظر  باإجراء فحو�شات  تبداأ  بال�شكري  املرتبطة 
تبداأ  اأن  املفر�س  ميين  حيث  الييدم  �شغط  اأو  بال�شكري  التحكم  م�شتوى  على 
اأعرا�س متعلقة  النظر عن ظهور  بغ�س  الدورية من عمر مبكر  الفحو�شات 

م�شت�شفى مورفيلدز دبي للعيون يدعم حملة 
مدينة دبي الطبية للتوعية بال�شكري
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اأمام  كييانييت الأم ميينييهييارة متييامييا تييرتييدي املييالبيي�ييس اليي�ييشييوداء عندما وقييفييت 
القا�شي تديل باأقوالها وبداأت بت�شاوؤل ملاذا يقتل هذا الأب اأولده الثالثة 
؟ لقد كانوا من حلمه ودمه كانوا يحبونه رغم ق�شوته؟ ملاذا قرر القائهم 
يف قاع البئر وهم ما زالييوا اأطفال يف �شن الييرباءة ؟ واأ�شئلة اأخييرى كثرية 
تبكي  وهي  الفرن�شي  اجلنايات  حمكمة  قا�شي  اأمييام  احلزينة  الأم  األقتها 
اأجلهم مع هذا  اأبناءها والتي طاملا عانت من  اأن قتل زوجها  مبييرارة بعد 

الأب املجنون.

املليونري الن�صاب
نعم اإنه رجل جمنون هكذا اأكدت التقارير الطبية منذ طفولته فهو يعاين 
�شعيفا  اإن�شانا  ال�شغر جعلته  منذ  �شديدة  نف�شية  ا�شطرابات  من حالت 

يعاين من مر�س الكذب.
كل التقارير الطبية اأكدت اأن كاميللو اأور�شينو الذي تعدي ال�شبعن من 
الأ�شل  اإيييطييايل  اإنييه  اليقظة  واأحيييالم  والأوهيييام  الكذب  على  يعي�س  عمره 
دائما  كان  �شبابه  نف�شيا ويف  الطفولة طفل معقد  ما�شيه غريب فهو يف 

معروفا بالرجل املليونري.
نعم لقد كان من اأ�شحاب املالين وكان ل ي�شري يف ال�شوارع اإل ب�شيارته 
الرولزروي�س عقب نزوحه من ايطاليا اإىل فرن�شا اأ�شبح �شديقا مقربا من 

اأ�شرة اأنيتا زوجته املنكوبة بفقد اأطفالها على يد اأبيهم امل�شطرب نف�شيا.
وبالرغم من اأنه كان يف مرتبة العم اأو اخلال اإل اأن رغم �شنه املقدمة وقع يف 
غرام اأنيتا 30 �شنة وقد رحبت اأ�شرة اأنيتا بهذه الزيجة وهذا احلب الذي 

جمع بن املليونري وابنتهم اإنه العري�س الذي تتمناه كل فتاة وامراأة.

اإنكار ن�صب اأطفاله اإليه
عقب الزواج بعدة �شهور بداأت عالمات احلمل تظهر على انيتا اإنها حامل 
يف تواأم ولكن الزوج العجوز رف�س العراف باأولده بالرغام من التحاليل 
الطبية بعد الو�شع اأكدت اأن طفليه دافيد نيقول�شي اأولده من �شلبه من 

حلمه ودمه.
اأمييييام حمكمة  اأقييوالييهييا  امليينييكييوبيية يف  واأ�ييشييافييت الأم 

اأنني  الفرن�شية يف ذلك احلن عرفت  اجلنايات 
�ييشيييييطييان جمنون  مييين  تيييزوجيييت 

واأنيييييه يييعيياين لييييي�ييس مييين مر�س 
واإمنييا من  نف�شي واحييد ظاهر 
نف�شية جمتمعه  اأمرا�س  عدة 
كان اأبرز ما يعانيه داء الكذب 

وي�شدق  يييكييذب  كيييان  لييقييد 
اكت�شفت  حتى  كذبه 

اأميييييواليييييه  اأن 

وثراءه الذي نعي�س متمتعن به كلها اأموال حرام ح�شل عليها عن طريق 
الن�شب والحتيال والتزييف .

ثانية  اأحمل منه مرة  اأن  القدر  و�شاء  بيننا  ا�شتمرت احلياة احلياة  ولكن 
واأجنبت البن الثالث فرن�شوا وتكررت املاأ�شاة ال�شابقة لقد اأنكر هذا الأبن 
�شلبه  من  ابنه  ن�شوا  فرا  اأن  والفحو�س  التحاليل  توؤكد  الثانية  وللمرة 

وحلمه ودمه .

الكذب �صفة تالزمه
وبالرغم من جنونه وكذبه كنت اأحتمل العي�س معه من اأجل اأبنائي الذين 
كان  البداية  يف  اأنييه  رغييم  ب�شحبتهم  طويال  وقتا  ومي�شي  يع�شقهم  كييان 
يرف�س ن�شبهم اإليه ولكن كذبه وجنونه وعمليات الن�شب التي كان يقوم 
بها جعلته دائما يتهرب من العديد من الق�شايا فهو يقوم بتزوير اأوراق 
ر�شمية وين�شب ويحتال ومع كل مواجهة معه كان ينفي متاما ذلك حتى 
اآخر لقد �شاق اخلناق من  اأ�شدقه ولكن احللم �شئ واحلقيقة  اأنني كنت 
حوله ومل يعد اأمامه �شوى اأن ي�شلم نف�شه للعدالة لكي تقت�س منه وهنا 
قررت النف�شال عنه لي�س لأنني اإمراأة جاحدة ولكن من اأجل اأبنائي حتى 
يكون  كيف  ولكن  ون�شاب  جمنون  اإن�شان  والدهم  اأن  ويعرفوا  يكربوا  ل 

جمنونا ون�شابا يف الوقت نف�شه. 
الذين  الأطباء  قاله  ما  هذا 

قاموا بالك�صف عليه؟

لن اأفارق اأطفايل
الأم  واأ�يييييشيييييافيييييت 
املييينيييكيييوبييية اأميييييام 
املحلفن  هيييييئيية 
عندما  باملحكمة 
اأنني  علم زوجييي 

قررت النف�شال عنه جن اأكر مما هو وبداأ يردد يوميا اأنه لن يتخلي عن 
اأطفاله واأنه لن يفارقهم واأنه يف�شل املوت على هذا الفراق رغم اأنه كان 

ينكر ن�شبهم اإليه. 
وقال اأي�شا اأكر من مرة �شوف اأحرمك منهم متاما اإذا فكرت من حرماين 
اأنها نوع من  اأولدي ومل تعباأ الزوجة انيتا بههذ التهديدات وفكرت  من 
الهذيان الذي كان ينتابه اأحيانا اأو هي جزء من اأكاذيبه التي اعتاد عليها 
ولكني تركت له املنزل بالفعل و�شبحت معي اأطفايل يف حماولة للهروب 

من الأب الن�شاب.
ومن وقت لآخر كان ياأتي اإىل منزلنا لروؤية اأولده ومن حقه اأن ي�شاهدهم 
ويالعبهم خا�شة واأن التواأم اأ�شبح عمرهما الآن 5 �شنوات ويحتاجان اإىل 

حنان الأب.
اإىل اأن �شمع الأب اأن اأنيتا �شوف تطلب الطالق ر�شميا ورمبا ترتبط باآخر 
اأكر منه مال واأكر �شبابا ولي�س كذابا اأو هاربا من اأحكام ق�شائية تطارده 

بالتنفيذ.

النتقام الدامي
اأولده واخلييروج معهم يف  اإىل منزل زوجته وطلب منها روؤييية  ذهب الأب 
اإجازة نهاية الأ�شبوع ومل متانع الأم وتركت له الأولد الثالثة ب�شحبهم 
يف نزهة كما قال لها و�شراء الهدايا لهم ومل تكن الأم تعلم اأنها لن ت�شاهد 
ال�شهرية  بولينا  اإىل غابة  الثالثة  اأطفاله  الأب  اأخذ  اأخييري  اأطفالها مرة 
يرتكب جرميته  بييداأ  ثم  امل�شاء  ويداعبهم حتى  وبييداأ يالعبهم  باري�س  يف 

ال�شنعاء.
وح�شب تقرير الطب ال�شرعي قام الأب بذبح طفليه التواأم قبل اإلقائهما 
يف قاع البئر املوجودة يف قلب الغابة اأما الطفل الثالث فقد جذبه الأب من 
اأريد  اأبي ل  ذراعيه ب�شدة واألقاه يف البذر حيا والطفل ي�شرخ قائل ل يا 
اأنييام يف امليياء وعندما تقدم اأحييد املييارة ملعرفة �شبب بكاء الطفل تظاهر  اأن 
الأب باأنه يحاول منه ابنه من النزول لال�شتحمام يف مياه البئر مما جعل 
اأن  للحظة  ولييو  ي�شك  لأنييه مل  يبتعد عن مكان اجلرمية  ال�شاهد 

الأب يريد اأن يقتل ابنه. 

الأب يتهم ع�صابة بقتل اأولده
اإن  اأن ينفي هذه التهم وقال  حاول الأب الذي احرف الكذب 
الذي اأغرق اأولده يف البئر ع�شابة كانت تريد النتقام منه واأن 

هذه الع�شابة كانت تالحقه منذ �شنوات.
الأولد وجييدت يف جيب  الأب  بها  ذبح  التي  ال�شكن  اأن  الغريب 
�شرته عقب اإلقاء القب�س عليه وب�شوؤاله عنها قال: اإنها �شكن 

الع�شابة التي قتلت اأولده. 
قالوا  اأي�شا  الغابة  امليييارة يف  اأو  ميين اجليييريان  �ييشييواء  ال�شهود  كييل 
اإنييه �شوف يحرم  كييان يحدث نف�شه ب�شوت عييال قائال  الأب  اإن 
الأم من اأطفالها كما فعلت به وقدم الأب اإىل املحاكمة واأثبت 
قتل  على  يقدم  جتعله  ل  نف�شيه  ب�شحة  يتمتع  اأنييه  الأطييبيياء 
اأطفاله اإل عمدا رغام اأنه يعاين من داء الكذب ف�شدر احلكم 
عليه بال�شجن 30 �شنة بالرغم من اأن املحامية التي ترافعت 
عنه كانت قد طلت له مدة ل تزيد عن 15 �شنة نظرا لكرب 

�شنه. 

وراء  اأن  تبن  زجيياج  ك�شف غمو�س مقتل �شاحب حمل  الإ�شكندرية يف  جنحت مباحث غرب 
مرتكبى الواقعة ع�شيقة املجنى عليه بالتفاق مع اأ�شدقائها لالنتقام منه بعد قطع عالقته 

بها.
كان اللواء مدير الأمن قد تلقى اإخطارا من العميد مدير املباحث اجلنائية، يفيد ورود بالغ 
من اأهاىل منطقة العامرية اأول، بالعثور على جثة املدعو"�س.ك" 57 �شنة �شاحب حمل زجاج 
م�شجاة على وجهه، ومكبل اليدين، ومكبل القدمن واجلثة يف حالة انتفاخ بعقار كائن ب�شاطئ 
النخيل دائرة ق�شم �شرطة اأول العامرية ف�شال عن �شرقة حمتويات ال�شقة و�شيارته من اأمام 

العقار.
العميد وكيل مباحث  ال�شيد  اإ�شراف  البحث اجلنائى حتت  ت�شكيل فريق من  الفور،  مت، على 
غرب لك�شف غمو�س احلادث نظرا ملا ات�شم به من خطورة اإجرامية حيث تو�شلت التحريات 

واملعلومات اإىل حتديد مرتكبي الواقعة هم كل من" ج.ع " 44 �شنة و�شبق اتهامها يف عدد ثالث 
" 34 �شنة بدون عمل و�شبق اتهامه  اإتييالف( و" ب.�س  ق�شايا )�شالح اأبي�س - خرق حظر - 
�شنة   24 " اأقييرا�ييس( و" م.م   - بييالإكييراه - �شالح - خميييدرات  عييدد ثماين ق�شايا )�شرقة  يف 
حيث  الواقعة  بارتكاب  واعييرفييوا  �شبطهم  مت  الإجيييراءات  تقنن  بعد   ، التجارة  بكلية  طالب 
قررت الأوىل اأنها تربطها عالقة باملجني عليه وعقدت النية باتفاقها مع الثاين والثالث علي 
قتل وازهاق روح املجني عليه و�شرقة حمتويات ال�شقة وال�شيارة حيث مت و�شع اأقرا�س خمدرة 
داخل الع�شري اخلا�س باملجني عليه، عقب ا�شطحابه لهم داخل �شقته ثم تكبيله والتعدي عليه 
ال�شقة  الكهربائية من  بع�شا خ�شبية حتى فارق احلياة، وعقب ذلك �شرقة عدد من الأجهزة 
والهروب بال�شيارة خا�شته.ي�شار ل�شبط ال�شيارة اخلا�شة باملجني عليه وامل�شروقات والتحفظ 

عليها، فتم احالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

مليونري فرن�شي يقتل اأولده الثالثة انتقامًا من زوجته 

 تقتل ع�شيقها لنف�شاله عنها

الأ�شياء  الروبابكيا  بائع  جيياره  اأن  ال�شيارات  لإ�شالح  حمل  �شاحب  اأح�س 
القدمية امل�شتعملة له يد ي ال�شرقات التي تتم باملنطقة وبخا�شة اأن مظاهر 
الراء ظهرت عليه فجاأة حيث ا�شري منزل و�شيارة خا�شة فاأبلغ عنه رجال 
اأن  األقوا القب�س على بائع الروبابكيا ولكن املتهم ا�شتطاع  املباحث الذين 
يفلت من يد رجال ال�شرطة عندما اأثبت اأنه ل يد له يف هذه ال�شرقات واأن 
التي  امل�شتعملة  الأ�شياء  نتيجة لتجارته يف  التي بدت عليه  مظاهر الراء 
يعيد اإ�شالحها ثم يبيعها من جديد بالإ�شافة اإىل الأ�شياء القدمية التي 
يبحث عنها الهواة لقتنائها والتي ل يعرف من يبعونها قيمتها احلقيقة 
ومت اإخالء �شبيله ولكنه راح يبحث عن ال�شخ�س الذي اأبلغ عنه حتى ينتقم 
منه اإىل اأن عرف بطريق ال�شدفة اأن جاره �شاحب حمل اإ�شالح ال�شيارات 
هو الذي اأبلغ رجال املباحث ب�شكوكه يف اأنه الل�س الذي يبحث عنه رجال 
ال�شرطة فافتعل م�شاجرة معه وا�شتبك الثنان يف معركة حامية وعندما 
�شاهد �شقيق امليكانيكي �شاحب حمل اإ�شالح ال�شيارات �شقيقه وهو يت�شاجر 

مع جاره اأح�شر ع�شا غليظة اأراد بها تاأديب اجلار.

�صقيقة بائع الروبابكيا حت�صم املعركة
�شقيقها  اأن  راأت  عندما  املعركة  يف  الروبابكيا  بائع  �شقيقة  تدخلت  وهنا 
يت�شاجر وحده مع �شابن قوين واأم�شكت بحجر كبري وهوت به على راأ�س 
ال�شقيق الذي يحمل الع�شا فانفجرت الدماء من راأ�شه واأكمل عليه �شقيقها 
باأن اأغمد �شكينه يف قلبه لي�شقط غارقا يف دمائه ويفارق احلياة قبل و�شوله 

للم�شت�شفى.

بداية الأحداث

اأ�شهر عندما فوجئ  اأربعة  اأحييداث هذه الق�شية تن�شج خيطوها منذ  بداأت 
الروبابكيا برجال املباحث يقتحمون بيته بعد منت�شف الليل ويقلبونه راأ�شا 
اإىل ق�شم  اأو ممنوعات ثم مت ا�شطحاب  للعثور على م�شروقات  على عقب 
النيابة  اأكر من �شهر ما بن التحقيقات والعر�س على  ال�شرطة ليق�شي 
والتحريات اإىل اأن ا�شتطاع حمامية اأن يثبت براءته حيث مل يتو�شل رجال 

املباحث اإىل دليل اإدانة واحدة �شده. 
وخرج املتهم من مبنى النيابة والفرحة تعلو وجهه ولكنه اأحذ يبحث عن 
اأن  اإذنييه اأحد اأ�شدقائه واأخييربه  اأبلغ عنه اإىل اأمن هم�س يف  ال�شخ�س الذي 
جاره �شاحب حمل اإ�شالح ال�شيارات هو الذي اأبلغ عنه رجال املباحث �شار 
�شواب تاجر الأ�شياء القدمية وذهب اإىل جاره ي�شاأله عن �شب اإبالغه عنه 
اأتهمه لأنه الوحيد الذي  اأن عالقته به جيدة وكان رد اجلار باأنه  يف حن 
يدخل اإىل البيوت بحجة �شراء الأ�شياء القدمية بالإ�شافة اإىل الراء الذي 
بائع  ثار  املالكي  وال�شيارة  العقارات  اأ�شحاب  من  وجعله  فجاأة  عليه  ظهر 
الروبابكيا على جاره وتطور الأمر اإىل م�شاجرة تبادل فيها الثنان ال�شباب 
واللكمات وعندما �شاهد �شقيق امليكانيكي اأن �شقيقه يف موقف املغلوب اأم�شك 
بع�شا غليظة واأراد تاأديب بائع الروبابكيا وقبل اأن يقرب منه كانت �شقيقته 
قد اأم�شكت بحجر كبري و�شربته على راأ�شه قبل اأن ينال من �شقيقها الذي 

�شارع هو الآخر باأغماد �شكينة يف قلبه وفر هاربا هو و�شقيقته. 

التحقيقات
ببائع  فوجئنا  اأنيينييا  اليي�ييشيييييارات  اإ�ييشييالح  حمييل  �شاحب  قييال  التحقيقات  يف 
الروبابكيا يتواجد بيننا منذ خم�س �شنوات حيث ا�شتاأجر غرفة فوق �شطح 
عطفنا  يك�شب  اأن  وا�شتطاع  و�شقيقاته  والييدتييه  مع  فيها  اأقييام  امليينييازل  اأحييد 

اإىل جواره حتى حت�شنت  املادية متوا�شعة ووقفنا  اأن حالته  اأفهمنا  عندما 
حالته املادية. 

بحيث ا�شتطاع اأن ي�شري �شقة يف نف�س البيت الذي كان يوؤجر فيه جمرد 
حجرة فوق �شطحه ثم ما لبث اأن ا�شري البيت كله ثم ا�شري له �شيارة 
خا�شة يف الوقت الذي انت�شرت فيه ال�شرقات من داخل بيوت اأهايل املنطقة 
اأنه يتاجر يف  اأو  اأنه وراء ال�شرقات التي حتدث باملنطقة  اأ�شك  مما جعلني 

اأحد  املمنوعات وتاأكدت �شكوكي حن اأخربين 
اأحد  اإىل  يييتيي�ييشييلييل  �ييشيياهييده  بييياأنيييه  جييييرياين 

عنه  الإبييالغ  فقررت  ال�شطح  املنازل عرب 
املبلغ ت�شاجر  باأنني  وعندما علم 

الذي  �شقيقي  وقييتييل  مييعييي 
اأراد الدفاع عني وراحت 

امليييييييبييييييياحيييييييث تيييبيييحيييث 
اأثبتت  حييتييى  عيينييه 

اأن  اليييتيييحيييرييييات 
يختبئ  املييتييهييم 

ليييييييييدى اأحيييييييد 
�يييييشيييييركيييييائيييييه 
فييييتييييوجييييهييييت 
عيييليييى اليييفيييور 
قيييييييييييييييييوة مييييين 

املباحث  رجييال 
القب�س  واأليييقيييت 

عليه وكانت املفاجاأة عندما عر على عدد من الأجهزة الكهربائية امل�شروقة 
فاأمرت  بجرائمه  واعييرف  الإنييكييار  ي�شتطع  مل  ومبواجهته  �شديقه  لييدى 
تهمت  اإليه  وجهت  كما  العمد  القتل  بتهمة  و�شقيقته  هو  بحب�شه  النيابة 
حمكمة  اإىل  واأحيييييل  ال�شرقة 

اجلنايات لتقت�س منه.

بائع الروبابيكيا و�شقيقته قتال جارهما لأن �شقيقه اتهمهما بال�شرقة
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مريكل تتوجه اإىل نيوزيلندا واأ�شرتاليا 
•• برلني-د ب اأ:

تبداأ امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل اأبعد جولة 
خييارجييييية تييقييوم بييهييا ميينييذ تييوليييييهييا مييهييام من�شبها 
م�شاء  نيوزيلندا  بييزيييارة  جولتها  مييريكييل  وتييبييداأ 
بريزبن  مدينة  اإىل  تتوجه  ثييم  اخلمي�س،  اليييييوم 
الأ�شرالية للم�شاركة يف قمة جمموعة الع�شرين، 

يعقبها زيارة ل�شيدين.
قيييادة دول جمموعة  وتييعييتييزم مييريكييل خييالل قمة 
عمل  لتنظيم  قواعد  و�شع  على  احلييث  الع�شرين 
اأ�ييشييواق امليييال العاملية وزيييييادة اجلييهييود الييدولييييية يف 

مكافحة تغري املناخ. ومن املقرر اأن جتري مريكل 
واأ�شراليا،  نيوزيلندا  رئي�شى وزراء  حمادثات مع 
اأبيييوت، حييول ق�شايا اقت�شادية  كيياي وتييوين  جييون 
الأ�شلين يف كال  ال�شكان  اأو�ييشيياع  على  والطيييالع 
اإىل برلن  اأن تعود مريكل  البلدين ومن املنتظر 

يوم الثالثاء املقبل.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذه اأبعد جولة خارجية تقوم 
بها مريكل، حيث تتجاوز م�شافتها م�شافة اجلولة 
اأمريكا اجلنوبية،  2008 يف  التي قامت بها عام 
وكولومبيا،  وبييريو  الييربازيييل  زيييارة  �شملت  والتي 

بالإ�شافة اإىل املك�شيك على مدار �شبعة اأيام.

نيجرييا تطالب بدعم اأمريكي ملواجهة بوكو حرام 

•• �شنعاء -وكاالت:

خييرجييت احلييكييوميية اليييييميينييييية اإىل 
الييينيييور، ييييوم الأحييييد املييا�ييشييي، بعد 
اأكر من �شهر ون�شف ال�شهر على 
وال�شراكة   اليي�ييشييلييم  اتييفيياق  تييوقيييييع 
التفاوؤل  جرعة  من  الرغم  وعلى 
ال�شارع  ميييين  جيييييزء  تييي�يييشيييود  اليييتيييي 
اليييييميينييي بيياإمييكييانييييية اخليييييروج من 
اأن قلقا اأكر  اإل  الأزميية الراهنة، 
الذين  الييكييثييريييين  عييلييى  ي�شيطر 
يوؤكدون اأن حقول األغام ، خمتلفة 
اأبرزها  ميين  طريقها،  �شتعر�س 
ب�شكل  واملعلن  النا�شئ  التحالف 
�ييشييريييح بيين جييميياعيية اأنيي�ييشييار اهلل 
جماعة  با�شم  اإعييالميييييا  املييعييروفيية 
ال�شابق  الرئي�س  ونييظييام  احلييوثييي 

على عبد اهلل �شالح.
اجلديدة  اليمنية  احلكومة  واأدت 
الأحد  يييوم  بييحيياح،  خييالييد  برئا�شة 
اأمام  الد�شتورية  اليمن  املا�شي، 
هادي،  من�شور  عبدربه  الرئي�س 
وعلى الييرغييم ميين الييدعييوات التي 
)املوؤمتر  �ييشييالييح  حييييزب  اأطييلييقييهييا 
ال�شعبي العام(، لالن�شحاب منها، 
تعديلها  بي  احلوثين  ومطالبات 
30 وزيييرا ح�شروا لأداء  اأن  اإل   ،
لأ�شباب   3 اعييتييذر  فيما  اليييييميين، 
�ييشييخيي�ييشييييية، وتيييّخيييليييف 3 اآخيييييرون 

لتواجدهم خارج البالد.
اليمن  اأدوا  ميين  بيين  ميين  وكييييان 
الد�شتورية وزراء حم�شوبون على 
وجماعة  ال�شابق  الرئي�س  حييزب 
املوؤمتر،  حيييزب  لييكيين  احلييوثييييين، 
اإن من  قييال يييوم الإثيينيين املا�شي، 
ميثلون  ل  اليمن  اأداء  حيي�ييشييروا 
احلزب، بعد ف�شله يف اإثنائهم عن 

امل�شاركة يف احلكومة.
وبييحيي�ييشييب ميييراقيييبييين، فييياإنيييه اأمييييام 
احلييكييوميية اجلييديييدة تييركيية ثقيلة 

•• بغداد-وكاالت:

17 �شخ�شا على القل ام�س  قتل 
بغداد  يف  ميييتيييفيييرقييية  هيييجيييميييات  يف 
تفجري  بينها  الربعاء،  وحميطها 
اعيييقيييبيييه هجوم  مييفييخييخيية  �يييشيييييييارة 
ا�شتهدف  نا�شف  بييحييزام  انييتييحيياري 
العا�شمة،  يف  لييليي�ييشييرطيية  ميييقيييرا 

بح�شب م�شادر امنية وطبية.
لوكالة  اليي�ييشييرطيية  عييقيييييد يف  وقييييال 
�شخ�شا   11 قييتييل  بيير�ييس  فييرانيي�ييس 
ال�شرطة  عنا�شر  ميين  �شتة  بينهم 
وا�شيب 23 بينهم 11 �شرطيا يف 

هجومن منف�شلن .
وقع  الول  الهجوم  ان  اىل  وا�ييشييار 
مفخخة  �يييشيييييييارة  تييفييجييري  جييييييراء 
قرب  رئي�شي  طريق  على  مركونة 

�شاحة الن�شور يف غرب بغداد .
عراقي،  ميي�ييشييوؤول  قيييال  ذلييييك،  اىل 
داع�س  تنظيم  اإن  الأربيييعييياء،  اميي�ييس 
يتفاو�س لالتفاق على منع دخول 
قوات اجلي�س والع�شائر، اإىل ق�شاء 
هيييييت غيييربيييي حمييافييظيية الأنييييبييييار، 
من  رهينة   100 �شالمة  مقابل 
اأهييييييايل الييقيي�ييشيياء غييالييبيييييتييهييم من 
ال�شابقن  الييي�يييشيييحيييوات  عيينييا�ييشيير 

حمتجزين لديه.
وقال و�شام احلردان رئي�س جمل�س 
داع�س  تنظيم  اإن   ، العراق  �شحوة 
عنا�شر  من  رهينة   100 يحتجز 
من  وعنا�شر  ال�شابقة  ال�شحوات 
قيي�ييشيياء هيييييت الذي  اليي�ييشييرطيية، يف 

ي�شيطر عليه منذ مدة .
داع�س  مييين  مييييوفييييداً  اأن  واأ�ييييشيييياف 
بيييياأن م�شلحي  بيينييا واأبييلييغيينييا  اتيي�ييشييل 

اأن  مييعييتييربا   ، ج�شيمة  وحتيييدييييات 
يعتمد  احليييكيييومييية  وفيي�ييشييل  جنيييياح 
القوى  عيييليييى  اأ�يييشيييا�يييشييييييية  بييييدرجيييية 
املييتيي�ييشييارعيية، ومييييدى جييديييتييهييا يف 
احلكومة  هذه  مهمة  واأن  دعمها، 
ا�شتعادة هيبة  ال�شا�شية تكمن يف 
الدولة املغت�شبة واإعادة الثقة اىل 

النا�س بها . 
احلكومة  رئييييييي�يييس  يييييذهييييب  ومل 
اجلديدة اإىل بيع الوهم لليمنين 
كييييمييييا هييييييو احليييييييييال مييييييع روؤ�ييييييشيييييياء 
بحاح  وقييال  املتعاقبة،  احلكومات 
يف اأول بيان تاله على ال�شحفين 
الد�شتورية،  اليييييميين  اأداء  بييعييد 
التعقيدات  حييجييم  متييامييا  نييييدرك 
ولكن  احليييكيييومييية  تييييواجييييه  اليييتيييي 
يعيننا  قد  ما  العزمية  من  لدينا 
املييزروعيية يف  اللييغييام  على تفكيك 
الأمني  امللف  ويت�شدر   . طريقنا 
امللحة  الأوليييوييييات  والقييتيي�ييشييادي 
لييلييحييكييوميية اليييييميينييييية اجلييييديييييدة، 
فييمييعييظييم املييحييافييظييات تييخييرج عن 
�شيطرة الدولة وحتكمها امللي�شيا، 
اليمني  القييتيي�ييشيياد  يييعييييي�ييس  فيييييمييا 

احلوثين  عيين  اليمني  الييرئييييي�ييس 
يف ت�شريحات نقلتها قناة امل�شرية 
اليييتيييابيييعييية جليييمييياعييية احلييييوثييييي اإن 
مناق�شا  جييياء  احلييكييوميية  ت�شكيل 
املوقع  واليي�ييشييراكيية  ال�شلم  لتييفيياق 
املا�شي،  �شبتمرب-اأيلول   21 يف 
واتفاق التفوي�س كان ين�س على 
ا�شت�شارتنا، لكن ذلك مل يحدث .

بحاح  احلييييكييييوميييية  رئييييييي�يييس  وبيييييييدا 
ال�شحفي  ميييوؤمتيييره  يف  مييتييفييائييال 
التهديدات، وقال  اإزاء تلك  الأول 
تقلقه،  ال�شيا�شية ل  التباينات  اإن 
واإن م�شدر تفاوؤله بنجاح احلكومة 
خمتلف  مييع  الطيبة  عالقته  هييو 
املكونات ال�شيا�شية واإدراكه للواقع 
املختلفة  بييياأبيييعييياده  اليييدمييييغيييرايف 
اليمن  ابيينيياء  بطبيعة  ومييعييرفييتييه 
وال�شالم  ال�شتقرار  اإىل  التواقن 

والتنمية والبناء .
يف  ال�شعبة  مهمتها  اإىل  واإ�شافة 
بالدولة  اليمنين  ثقة  ا�شتعادة 
وخيي�ييشييو�ييشييا بييعييد انييييفييييراط عدد 
ميييين امليييحيييافيييظيييات اليييييميينييييية عن 
اخلارجي  امللف  يييربز  �شيطرتها، 

العمال  نييتيييييجيية  احليي�ييشييييي�ييس  يف 
اأنابيب  تنال من  التي  التخريبية 
الطاقة  واأبيييييراج  اليينييفييط  ت�شدير 
يف حمييافييظييتييي مييييييياأرب واجليييييوف 
�يييشيييرقيييي الييييبييييالد، وهيييييو مييييا اأكيييييده 
بييحيياح يف ميييوؤمتيييره اليي�ييشييحييفييي، اإذ 
�شتعمل  الييتييي  احلييكييوميية  اإن  قيييال 
مهامها  لتنفيذ  و�شعها  يف  ما  كل 
اعييييييادة  امليييقيييدمييية  ويف  اليييوطييينييييييية 
وحتريك  وال�ييييشييييتييييقييييرار  الميييييين 
عييييجييييليييية القيييييتييييي�يييييشييييياد الييييوطيييينييييي 
الأجهزة  اأداء  النزاهة يف  وحتقيق 
احلكومية. ورغم التفوي�س الذي 
من  احلكومة  رئي�س  عليه  ح�شل 
جميع القوى واملكونات ال�شيا�شية 
يف البلد، من اأجل ت�شكيل حكومة 
بيياأن ل  امل�شبق  والتوقيع   ، كفاءات 
يتم الطعن فيها بعد ت�شكيلها، ال 
القوة  وهييي  احلييوثييي،  جماعة  اأن 
املييينيييفيييردة عييلييى اليي�ييشيياحيية، هيييددت 
الييي�يييشيييارع جمييييددا  بيييياخلييييروج اىل 
ميين اأجييييل مييا اأ�ييشييمييوه بييي ت�شحيح 

احلكومة .
م�شت�شار  اليي�ييشييميياد  �ييشييالييح  وقييييال 

املحتجزين،  �شيقتلون  التنظيم 
اجلي�س  قيييييوات  تييقييدمييت  حييييال  يف 
لتحريره  الق�شاء  اإىل  والع�شائر 
اإن  قييائيياًل  وم�شى   . امل�شلحن  ميين 
احلكومة  باأن  كان  للمفاو�س  ردي 
الييعييراقييييية واليييقيييوات امليي�ييشييلييحيية لن 
ت�شاوم على اأر�س العراق، وليلحقوا 
املييحييتييجييزييين بييركييب اليي�ييشييهييداء من 
و�شهداء  الأنييبييار  حمافظة  اأهيييايل 

املحافظات الأخرى .
واأ�ييييشيييياف املييي�يييشيييوؤول اليييعيييراقيييي اأن 
لن  بج�شيها  الييعييراقييييية  احلييكييوميية 
تر�شخ مطلقا لأي ابتزاز من قبل 

والفرات باملحافظة. ويقاتل املئات 
مييين امليي�ييشييلييحيين �ييشييميين ميييا يعرف 
للتيار  الييتييابييعيية  اليي�ييشييالم  بيي�ييشييرايييا 
ال�شعبي  و�شرايا احل�شد  ال�شدري، 
واأجنحة  اليي�ييشيييييعييييية،  بيييدر  مليينييظييميية 
ع�شكرية لأحزاب �شيعية مناه�شة 
تنظيم  عنا�شر  م�شلحي  لتواجد 
داعيي�ييس، يف ديييياىل و�ييشييالح الدين 
الأمني  احليييييزام  وميينيياطييق  وبيييابيييل 

املحيطة بالعا�شمة بغداد.
ومنذ بداية العام اجلاري، تخو�س 
قوات من اجلي�س العراقي معارك 
�ييشييارييية �ييشييد تيينييظيييييم داعييي�يييس ، يف 

التفاو�س  حماولة  اأو  الإرهابين، 
والقوات  اجلييييي�ييس  وقييييوات  مييعييهييم، 
باجتاه  ما�شية  معها  لها  الداعمة 
طيييرد عيينييا�ييشيير داعييي�يييس مييين جميع 
الأنييبييار، مبييا فيها ق�شاء  امليييدن يف 
هيت . وو�شل الأ�شبوع املا�شي نحو 
3000 عن�شراً من عنا�شر احل�شد 
الأ�شد يف  اإىل قاعدة عن  ال�شعبي 
حمافظة الأنبار، ا�شتعداداً مل�شاركة 
وعنا�شر  الييعييراقييي  اجلي�س  قيييوات 
لقتال  الأنبار  ع�شائر  من  م�شلحة 
ال�شيطرة  واإعييادة   ، داع�س  عنا�شر 
كبي�شة  وناحيتي  هيت  ق�شاء  على 

احلكومة  اهييتييمييامييات  �يييشيييدارة  يف 
اليمنية اجلديدة .

اليمني  اليييييوزراء  لييرئييييي�ييس  ووفييقييا 
هييييذه احلكومة  مييهييام  اأحييييد  فيييياإن 
هيييو اإعيييييييادة الييثييقيية بيياليييييميين لدى 
ال�شييييقاء  ميين  املييانييحيين  جمتمع 
وال�شدقاء، وال�شتفادة املثلى من 
املانحن وت�شخريها يف  متويالت 
الأغرا�س التنموية التي خ�ش�شت 

من اأجلها .
ويف املجال ال�شيا�شي، قال بحاح اإن 
اأجندَة اأولويات حكومته، تت�شمن 
الوطني  احلييوار  خمرجاِت  تنفيَذ 
للعمل  وال�شراكة  ال�شلم  واتفاقيِة 
الد�شتوِر  �شياغِة  ا�شتكمال  على 
من  بقي  ومييا  عليه،  وال�ييشييتييفييتيياء 
واإعييييداِد  اخلليجية  امليييبيييادرِة  بيينييود 
مبنٍي  جيييدييييٍد  انيييتيييخيييابيييٍي  �ييشييجييٍل 
يوؤ�ش�ُس  �ييشييلييميييييٍة  اإجيييييييراءات  عييلييى 

لنتخابات حرة ونزيهة .
وعيييييليييييى اليييييرغيييييم مييييين الييييتييييفيييياوؤل 
احليييكيييوميييي اليييكيييبيييري بيييالييينيييجييياح يف 
مراقبن  اأن  اإل  املقبلة،  املرحلة 
ا�شتبعدوا حدوث ذلك، وخ�شو�شا 
بييعييد حيييالييية الييتييعييبييئيية �ييشييدهييا من 
�شالح  وحييييييزب  احليييوثييييييين  قيييبيييل 
، واليييدعيييوات لإ�ييشييقيياطييهييا كييمييا مت 

ا�شقاط احلكومة ال�شابقة .
ال�شيا�شي،  واملحلل  الباحث  وقييال 
اإنيييييه لي�س  امليييييييودع،  عييبييداليينييا�ييشيير 
ول  مو�شوعية  اأ�شباب  من  هناك 
يف احلدود الدنيا للقول باأن هذه 
للنجاح،  فيير�ييس  لديها  احلييكييوميية 
فكون احلوثينب والرئي�س ال�شابق 
هيييم مييين ييي�ييشيييييطييرون فييعييليييييا على 
هناك  ولي�س  �شنعاء،  العا�شمة 
مييين قييييوة ميييوازيييية لييهييم جتربهم 
بالعمل،ي  للحكومة  ال�شماح  على 
فان هذه احلكومة �شتكون مغلولة 

اليدي .

الأنبار  حمييافييظيية  ميينيياطييق  اأغيييليييب 
وازدادت  اليي�ييشيينييييية،  الأغييلييبييييية  ذات 
وتيييرية تييلييك املييعييارك بييعييد �شيطرة 
الغربية  الأقيي�ييشييييية  على  التنظيم 
من املحافظة، اإ�شافة اإىل �شيطرته 
كما  منها،  ال�شرقية  املناطق  على 
ييي�ييشيييييطيير عيينييا�ييشيير الييتيينييظيييييم على 

اأجزاء من مدينة الرمادي.
ع�شو  كيي�ييشييف  ميييييييواز،  �يييشييييييياق  ويف 
الأنبار  حمافظة  ع�شائر  جمل�س 
قوة  اأول  ت�شكيل  العراق عن  غييرب 
نيي�ييشييائييييية حتيييت ا�يييشيييم بييينيييات احلق 
ملقاتلة تنظيم داع�س يف املحافظة.

وذكييييير �ييشييقيير �يييشيييامل الييعيييييثيياوي يف 
تيي�ييشييريييح نيي�ييشييرتييه و�يييشيييائيييل اإعييييالم 
اأمييييراأة  اأكييير ميين 50  حمييلييييية، اأن 
عليها  اأطييلييق  ع�شكرية  قييوة  �شكلن 
القوات  مل�شاندة  احليييق،  بيينييات  ا�ييشييم 
لع�شابات  امليينيياهيي�ييشيية  الييعيي�ييشييائييرييية 
املرحلة  الإرهييابييييية خيييالل  داعيي�ييس 
املقبلة . وقال العيثاوي اأن الع�شائر 
ال�شيئة  الآثييييييار  مليي�ييشييت  الأنييييبييييار  يف 
لأنها  الإرهابية،  داع�س  لع�شابات 
وهجرت  وخربتها  املييدييينيية  دميييرت 
الأخرى،  املحافظات  اإىل  عوائلها 
ما دفع هولء الن�شوة لت�شكيل هذه 

القوة .
حمافظة  جمييليي�ييس  اأن  اإىل  ييي�ييشييار 
مناطق  حترير  عن  اأعلن  الأنييبييار، 
بييين ناحية  ا�ييشييراتيييييجييييية واقيييعييية 
الييييبييييغييييدادي وقييي�يييشييياء هيييييييت غرب 
اأن  اإىل  اأ�ييييشييييار  فيييييمييا  اليييييرميييييادي، 
وعتاداً  اأ�شلحة  اأر�ييشييلييت  احلييكييوميية 
والع�شائر  ال�شرطة  وت�شليح  لدعم 

لتحرير املحافظة.

جناحها وف�صلها يعتمد على القوى املت�صارعة

حتالف احلوثي و�شالح يزرع الألغام اأمام حكومة بحاح

قوة ن�صائية لقتال التنظيم ووزير الدفاع العراقي ينفي حماولة اغتياله
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بورو�شينكو يتهم رو�شيا بالتخلي عن اتفاقيات ال�شالم 
•• مو�شكو-د ب اأ:

اتهم الرئي�س الوكراين برو بورو�شينكو رو�شيا والنف�شالين الذين تدعمهم مو�شكو يف �شرق اأوكرانيا بالتخلي عن اتفاقيات ال�شالم التي جرى 
التفاق عليها يف اأيلول-�شبتمرب املا�شي.

ويف مكاملة هاتفية مع امل�شت�شارة الملانية اأجنيال مريكل قال بورو�شينكو اإن تدفق اجلنود وال�شلحة الثقيلة موؤخرا دليل على ذلك.
وقال بورو�شينكو ملريكل اإن ممثلي ما ي�شمى بجمهوريتي لوجان�شك ودونت�شك ال�شعبيتن رف�شوا ب�شكل خا�س تنفيذ اتفاقيات من�شك، بينما مل يحرز 

اأي تقدم يف التنفيذ من اجلانب الرو�شي طبقا ملكتب بورو�شينكو.
ا�شراليا. ومن بن  املقبل يف  التي تعقد مطلع ال�شبوع  الع�شرين  �شيكون ق�شية رئي�شية يف قمة جمموعة  اأوكرانيا  ال�شراع يف  اأن  وذكييرت مريكل 

امل�شاركن يف القمة الرو�شية يف بري�شبان الرئي�س المريكي باراك اأوباما والرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن.
وكان الحتاد الوروبي والوليات املتحدة ودول مثل ا�شراليا واليابان قد فر�شت عقوبات على رو�شيا ب�شبب دعمها لالنف�شالين.

وذكرت مريكل اأن الحتاد الوروبي يجب اأن يوافق الثنن املقبل على اإ�شافة مزيد من الفراد اإىل قائمته ال�شوداء لكن الحتاد الوروبي ل يتعن 
اأن يفر�س عقوبات اقت�شادية اأكرب �شد رو�شيا.

•• وا�شنطن-رويرتز:

الدعم  نق�س  وا�شنطن  لييدى  نيجرييا  �شفري  انتقد 
الأمريكي يف املعركة على م�شلحي بوكو حرام مبا يف 
الالزمة  الأ�شلحة  وبيع  املعلومات  تبادل  نق�س  ذلييك 
موقع  عييلييى  نيي�ييشييرت  ت�شريحات  ويف  اجلييميياعيية  لييقييتييال 
دعما  اأديفوي  اأدي  ال�شفري  طلب  النيجريية  ال�شفارة 
حقوق  انتهاكات  مييزاعييم  ورفيي�ييس  وا�شنطن  ميين  اأكييرب 
الع�شكرية  امليي�ييشيياعييدات  بع�س  قل�شت  الييتييي  الإنيي�ييشييان 
الأمريكية. وقال �شعبنا لي�س �شعيدا للغاية مبحتوى 
الدعم الأمريكي يف الكفاح �شد بوكو حرام واأ�شاف ل 
فائدة من منحنا الدعم الذي يتيح لنا توجيه �شربات 
خفيفة لالإرهابين بينما نحتاج لتوجيه �شربة قاتلة 

باراك  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  يف  م�شوؤول  وقال  لهم 
اإن وا�شنطن  الت�شريحات  �شوؤال حول  اأوباما ردا على 
ل تزال ملتزمة مب�شاعدة نيجرييا يف مواجهة تهديد 
التطرف وتدعم جهودها لإطالق �شراح �شحايا بوكو 

حرام املختطفات.
كيييان الييرئييييي�ييس اليينيييييجييريي جييييودلك جييونيياثييان الذي 
يخو�س النتخابات يف فرباير �شباط تعر�س لنتقاد 
الت�شدي  على  يبدو  فيما  حكومته  قييدرة  لعدم  علني 

لتمرد بوكو حرام امل�شتمر منذ خم�س �شنوات.
وف�شل اعالن احلكومة وقف اإطالق النار ال�شهر املا�شي 
يف وقف الهجمات �شبه اليومية التي �شملت هذا العام 
اختطاف بوكو حرام لأكر من 200 تلميذة من بلدة 

يف �شمال �شرق البالد يف اأبريل ني�شان.

 

اأحوال

فجاأة َمِر�س اأبو عمار.. ُنقل اإىل فرن�شا.. اأ�شبح يف غيبوبة تامة.. 
امليييوت..  – رئي�س فييرنيي�ييشييا.. وهييو على فييرا�ييس  �ييشييرياك  زاره جيياك 
ا�شت�شهاد  خرب  اأُعلن   2004-11-11 فجر  ويف  وفجاأة  وَقبله.. 

اأبو عمار.
فرة ق�شرية كاحللم املزعج والكابو�س مل تتجاوز ال�شهر فقط من 
بداية مر�شه حتى ا�شت�شهاده، وهنا نوؤكد اأن اأبو عمار ا�شت�شهد قتاًل 
الطبية  والفحو�شات  والإثباتات  الدلئل  وكل  عادًيا،  موًتا  ولي�س 
وغريها توؤكد ذلك، فاإذا كان يو�شف بال�شهيد اأي �شخ�س اآخر من 
ميوت من رجال الثورة موته عادية، فما بالنا بال�شهيد احلقيقي 
ومبادئه  امل�شرفة  الوطنية  مييواقييفييه  ب�شبب  الأعييييداء  قتله  اليييذي 
لإقامة  ومت�شكه  الفل�شطينية  الق�شية  على  وحر�شه  الأخالقية 
دولة فل�شطن امل�شتقلة عا�شمتها القد�س ال�شريف وا�شراره على 
حل الق�شية الفل�شطينية حاًل عادًل طبًقا لقرارات الأمم املتحدة 
الالجئن  بييعييودة  اخلييا�ييس   1947 لييعييام   194 اليييقيييرار  واأهييمييهييا 
عز  املييوىل  ال�شهيد احلقيقي عند  اإنييه  ديييارهييم،  اإىل  الفل�شطينين 

وجل الذي ينطبق عليه هذا الو�شف.
اأي  اأبييو عمار يف  ال�شهيد  الرئي�س  على  يزايد  اأن  اأحييد  ي�شتطيع  ل 
ال�شف  ا على وحدة  الذي كان حري�شً واأخالقي، فهو  عمل وطني 
الفل�شطيني وكان رمًزا للوحدة الوطنية الفل�شطينية، وهنا نوؤكد 
اأن ال�شعب الفل�شطيني عندما وافق على اتفاق اأو�شلو عام 1993 
بدون تردد فقط لأن اأبو عمار هو �شخ�شًيا الذي وافق عليه وتبناه، 
لأن ثقة ال�شعب الفل�شطيني يف اأبو عمار كاملة ومطلقة مهما فعل 
واأينما ذهب وعلى ماذا وقع، و�شتبقى الثقة به موجودة ولن يجراأ 

اأحد على الت�شكيك بها.
ظنَّ قادة اإ�شرائيل اأنهم ا�شتطاعوا اأن ي�شعوا اأبو عمار يف جيبتهم 
بالرميوت  اأيييديييهييم يوجهونه  األييعييوبيية يف  اأ�ييشييبييح  واأنيييه  اليي�ييشييغييرية، 
كونرول كما يريدون، ولكن اأثبتت احلقيقة عك�س ذلك فبعد عدة 
رمز  عمار  اأبييو  هو  عمار  اأبييو  اأن  اكت�شفوا  اأو�شلو  اتفاق  �شنوات من 
الثورة الفل�شطينية مل يتغري وهو متم�شك بكل مبادئه ولن يتنازل 
عن حقوق �شعبه.. ولذا قرروا التخل�س منه بج�شده، وجنحوا يف 
اأبييو عمار ي�شري يف  ذلك حيث متكنوا من قتله ج�شًدا، ولكن بقي 
عروق كل فرد من اأبناء ال�شعب الفل�شطيني احلي و�شيبقى كذلك 

لالأبد مهما كربت املوؤامرات وغريها.
واأخرًيا فاإنني اأنا�شد اأبناء ال�شعب الفل�شطيني ب�شورة عامة واأبناء 
فتح املجيدة ب�شورة خا�شة اأن يحرموا ذكرى هذا القائد العمالق 
قوية  لتبقى  املجيدة  حركتهم  على  ويحافظوا  كلمتهم  ويييوحييدوا 

متما�شكة كما اأرادها اأبو عمار دائًما.
فيييياإن امليي�ييشييعييى احلييقيييييقييي لإحييييييياء ذكييييرى اأبييييو عييمييار هييو اليييوفييياء له 
الفل�شطيني  ولل�شعب  خا�شة  فتح  حلركة  التاريخية  ولإجنييازاتييه 

عامة.
 •• املهند�س حامت عطا اأبو �شعبان

ع�شو املجل�س الوطني الفل�شطيني 

اأفقدونا ج�شدك.. لكنك �شتبقى 
اأبدًا الدم الذي ي�شري يف عروقنا 

�شكري يبحث مع دي مي�شتورا 
تطورات الأزمة ال�شورية 

•• القاهرة-د ب اأ:

امل�شري   اخليييارجييييييية  وزيييييير  بييحييث 
�ييشييامييح �ييشييكييري اميي�ييس مييع مبعوث 
�شكرتري عام المم املتحدة ل�شورية 
تطورات  مييييي�ييشييتييورا  دي  �ييشييتيييييفييان 
الأزمة ال�شورية والأو�شاع الأمنية 

وال�شيا�شية هناك.
وزارة  بييييا�ييييشييييم  املييييتييييحييييدث  وذكيييييييير 
اخلارجية بدر عبد العاطي يف بان 
�شحفي اليوم ، اأن املبعوث الأممي 
عر�س علي الوزير �شكري حم�شلة 
اللقاءات والت�شالت التي اأجراها 
يف الييفييرة الخيييرية مييع الأطيييراف 
والدولية  والإقييليييييمييييية  اليي�ييشييورييية 
يف  التحرك  ل�شبل  وروؤيييتييه  املعنية 
اإطيييييار جهود  الييقييادميية يف  اليييفيييرة 
لالزمة  �شيا�شي  حل  ايل  التو�شل 
يف �ييشييوريييا والأفيييكيييار املييطييروحيية يف 

هذا ال�شاأن.
واأ�شاف املتحدث اأن الوزير �شكري 
عييير�يييس خيييييالل امليييقيييابيييلييية الييييروؤييييية 
علي  اجلييارييية  للتطورات  امل�شرية 
علي  والت�شديد  ال�شورية  ال�شاحة 
الأهيييمييييييية الييقيي�ييشييوي لإييييجييياد حل 
ال�شبيل  باعتباره  لالزمة  �شيا�شي 
الوحيد للخروج من املاأزق الراهن 
مبيييييا يييي�يييشيييمييين وحييييييييدة الرا�يييييشيييييي 
القليمية  و�ييشييالمييتييهييا  اليي�ييشييورييية 
ال�شيا�شية  الييتييطييلييعييات  وحتييقيييييق 
امليييي�ييييشييييروعيييية ليييلييي�يييشيييعيييب اليييي�ييييشييييوري 

ال�شقيق.
املبعوث  و�ييشييجييع وزيييير اخلييارجييييية 
جهوده  ميييوا�يييشيييلييية  عيييليييى  الأمميييييييي 
وال�شتمرار يف التوا�شل مع م�شر 
�شيا�شية  ت�شوية  لإيييجيياد  ال�شعي  و 
توؤثر  اليييتيييي  الييي�يييشيييوريييية  لييييالزميييية 
املنطقة  يف  الييو�ييشييع  على  بال�شلب 

باأكملها.

اأملانيا تعتقل متهمني بتاأييد داع�س 
اعتقل بتهمة تهريب مقاتلن اثنن من اأملانيا اإىل �شوريا واإن 
بتهمة  احتجز  عاما(  اأو. )31  بي.  كاي�س  يدعى  اأملانيا  رجال 
ال�شفر  على  وم�شاعدتهم  حمتملن  مت�شددين  ثالثة  جتنيد 
يييزيييد على  مييا  ار�ييشييال  الثيينيين  اأن  اأي�شا  ويعتقد  �ييشييوريييا.  اإىل 
3000 يورو )3700 دولر( لدعم داع�س وجماعات مت�شددة 
اأخرى وذكرت و�شائل الإعالم املحلية اأن عدة اأ�شخا�س اآخرين 

•• برلني-رويرتز:

قييياليييت الدعيييييييياء الأمليييييييياين امييي�يييس اإن 
اأ�شخا�س  عييييدة  اعييتييقييلييت  اليي�ييشييرطيية 

يعتقد اأنهم يوؤيدون جماعات م�شلحة من بينها تنظيم داع�س 
الإرهابي كما داهمت عددا من العقارات يف عملية كبرية على 
املت�شددين و�شارك حوايل 240 �شابط �شرطة يف احلملة التي 

ا�شتهدفت �شبكة يعتقد اأنها تدعم املت�شددين يف �شوريا.
وقال الدعاء اإن باك�شتانيا يدعى مريزا تامور بي. )58 عاما( 

اعتقلوا بتهم اأقل منها �شرقة كنائ�س 
اأميييوال ملت�شددين  ومييدار�ييس وتييقييدمي 
وت�شعى اأملانيا جاهدة مع دول اأوروبية 
اأخرى اإىل كبح الت�شدد بن امل�شلمن 
العراق.  اأو  �ييشييوريييا  يف  الييقييتييال  بع�شهم  يييريييد  الييذييين  ال�شبان 
مييوؤامييرات يف  لتدبري  هييوؤلء  يعود  اأن  امل�شوؤولون من  ويخ�شى 
�شخ�شا   450 اأن  الأملانية  املخابرات  هيئات  وتقدر  الييداخييل. 
 150 حييوايل  واأن  �شوريا  اإىل  اأملانيا  من  �شافروا  الأقييل  على 

عادوا ويجري التحقيق مع كثري منهم.
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مع  الركية  احليييدود  على  ملحوظ  ب�شكل  التهريب  حركة  تن�شط 
اأ�شا�شيا  التهريب م�شدرا  ي�شكل  ال�شورية، حيث  العرب  مدينة عن 
ملد املقاتلن الأكراد بحاجياتهم الطبية، والإن�شان�شة ونقلت �شحيفة 
فاينان�شال تاميز اأن املهربن ين�شطون يف بلدة زهران احلدودية، واأن 
يحتاجها  التي  الييدم  تربعات  هي  اأ�شا�شا،  يحملونها  التي  الب�شاعة 

امل�شابون، يف بلدة عن العرب ال�شورية.
اليييدم، املحفوظة يف  املييهييربييون تييربعييات  يييوم يجمع  اأنييه كييل  وت�شيف 
الييعييرب، متجاوزين  عيين  اإىل  الييو�ييشييول  ويييحيياولييون  اأوعييييية مثلجة، 
امل�شلحن  واملت�شددين  الأر�شية  والألييغييام  الأتيييراك،  احلييدود  حر�س 

لإي�شال الدم اإىل امل�شت�شفيات يف البلدة ال�شورية.
ويقول الأطباء يف عن العرب اإن املهربن ميكنهم اإي�شال الإمدادات 
الطبية واملر�شى ب�شورة اأف�شل وقال طبيب من عن العرب يف اأحيان 
اأعوام قبل  كثرية نف�شل ال�شتعانة باملهربن الذين ي�شاعدونا منذ 
اأن يلحظنا العامل .  وي�شيف الطبيب اأن املقاتلن الأكراد البارزين، 
ي�شابون؛  حن  العادية  النقل  و�شبل  امل�شت�شفيات  جتنب  يف�شلون 

خ�شية اأن تلقي ال�شلطات الركية القب�س عليهم.

افاد م�شدر برملاين ام�س ان اجلمعية الوطنية الفرن�شية �شت�شوت 
نيييواب من  الييثيياين-نييوفييمييرب عييلييى ميي�ييشييروع قييدمييه  28 ت�شرين  يف 

الغالبية ال�شراكية يطالب باري�س بالعراف بدولة فل�شطن.
بعد  كييربى  يرتدي رمزية  الييذي  لكن  امللزم  الت�شويت غري  وهييذا 
فل�شطن،  بدولة  ال�شويد  واعييراف  الربيطاين  الربملان  ت�شويت 
يف  الفرن�شي  ال�شيوخ  جمل�س  يف  مرتقب  اخر  ت�شويت  قبل  �شيتم 

الول-دي�شمرب مببادرة من نواب �شيوعين. كانون   11
ر�شميا  ا�شراكيون مل يقدم  نواب  الذي اقرحه  القرار  وم�شروع 
بعد لكن ن�شخة موقتة من الن�س تقول ان اجلمعية تدعو احلكومة 
الفرن�شية اىل جعل العراف بدولة فل�شطن و�شيلة للو�شول اىل 
ت�شوية نهائية للنزاع ال�شرائيلي-الفل�شطيني وبقيت فرن�شا حتى 

الن حذرة حيال حتديد برنامج زمني ملثل هذا العراف.
لوكالة  ال�شبت  فابيو�س  ليييوران  الفرن�شي  اخلييارجييييية  وزييير  وقييال 
م�شيفا  الدولتن  بحل  بعمق  متم�شكة  فرن�شا  ان  بر�س  فران�س 
ان ذلك �شيحدث يف وقت ما، وهذا امر بديهي، اعييراف بالدولة 
متى  هييو  اليي�ييشييوؤال  فابيو�س  وتييابييع   . فرن�شا  قبل  ميين  الفل�شطينية 
وكيف؟ لنه ل بد ان يكون هذا العراف مفيدا للجهود املبذولة 
للنزاع  نهائية  ت�شوية  وامل�شاهمة يف  املييياأزق  ميين  اخليييروج  اجييل  ميين 
ودعييت وزيييرة خارجية الحتيياد الوروبييي فيديريكا موغرييني يف 
�شتناق�س مع  انها  فل�شطينية موؤكدة  دولة  اقامة  نف�شه اىل  اليوم 
كل من الدول الع�شاء يف الحتاد اعرافا حمتمال وقد اعرفت 
ثماين دول فقط حتى الن من اع�شاء الحتيياد الوروبييي بدولة 

فل�شطن وكان اخرها ال�شويد.

دعا المن العام لالمم املتحدة بان كي-مون اإىل و�شع حد للتمييز 
�شد اأقلية الروهينجا ال�شالمية العرقية وذلك يف موؤمتر �شحفي 

عقد يف مدينة نايبيداو يف ميامنار م�شاء ام�س الربعاء.
وقال بان لل�شحفين يف قمة رابطة دول جنوب �شرق اآ�شيا )اآ�شيان( 

اإنه يتعن اأن مينح الروهينجا اجلن�شية.. بدون اأي متييز.
وذكر المن العام اأي�شا اأنه �شي�شغط على رئي�س ميامنار ثن �شن 
لل�شماح لالمم املتحدة بدخول ولية راخن يف البالد ب�شهولة حيث 

يزعم اأن انتهاكات �شد الروهينجا حتدث هناك.
واأ�شاف اأحث على احرام حقوق الن�شان والكرامة الن�شانية لهوؤلء 
املتحدة ت�شتخدم عبارة  اإن المم  يف راخيين. لكن بان كي مون قال 

روهينجا احراما حلقوق القليات.
وبدل  الروهينجا  لأقلية  اجلن�شية  منح  ميامنار  حكومة  وترف�س 
من ذلك تعتربهم من البنغال مما يرك بالتايل الكثري من اأفراد 

طائفة الروهينجا البالغ عددها مليون �شخ�س بدون جن�شية.

عوا�شم

�أنقرة

ياجنون

باري�ص

الأردن يوؤكد اأمام جمل�س الأمن اأهمية حتقيق ال�شالم 
يف البو�شنة والهر�شك ويجدد دعمه للجنائية الدولية

•• نيويورك-وام:

البو�شنة  اأهداف ال�شالم يف  اأهمية حتقيق  اأكدت اململكة الأردنية الها�شمية 
اإىل  البلد  يف  الييدويل  الوجود  ميييدد  قييرار  ل�شالح  �شوتت  والهر�شك..فيما 
عام اآخر. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية برا عن دينا قعوار مندوبة الأردن 
الدائم لدى الأمم املتحدة ت�شريحها بعد تبني جمل�س الأمن القرار رقم 
2183 ب�شاأن احلالة يف البو�شنة والهر�شك خالل جل�شته الليلة املا�شية .. 
اأن وفد الأردن �شوت ل�شالح القرار الذي جدد اإبقاء قوة حتقيق ال�شتقرار 
املتعددة اجلن�شيات عملية األثيا التابعة لقوة الحتاد الأوروبي ملدة عام اآخر .  
واأ�شافت اأن ا�شتمرار وجود تلك القوات يف الوقت الراهن ي�شاعد يف حتقيق 
اأهداف اتفاق ال�شالم وتعزيز بناء القدرات ويقدم امل�شاعدة ل�شلطات البو�شنة 
والهر�شك عند احلاجة حيث �شي�شكل م�شدر ارتياح واطمئنان للمواطنن يف 
البو�شنة والهر�شك. وقالت قعوار اإن ا�شتعادة التعاي�س الجتماعي وال�شيا�شي 
على  املجتمع  هييذا  قييدرة  على  دليل  والهر�شك  البو�شنة  جمتمع  اأبيينيياء  بن 
اأن النتخابات العامة التي  حتقيق ال�شتقرار والنهو�س ببلدهم .. موؤكدة 
تقدم  نحو  هامة  خطوة  تعترب  املا�شي  ال�شهر  والهر�شك  البو�شنة  �شهدتها 
املتوا�شل للمحكمة  اآخيير جدد الأردن دعمه  البالد وازدهييارهييا.  من جانب 
اأجلها.  من  اأن�شئت  التي  باملبادئ  قناعته  من  انطالقا  الدولية  اجلنائية 
اأ�شا�شيا  اأن املحكمة ت�شكل ركنا  اأمام جمل�س الأمن ..  وقالت قعوار يف بيان 
اأ�شد اجلرائم من  العدالة اجلنائية وو�شع حد لإفييالت مرتكبي  تعزيز  يف 
العقاب ويف �شون ال�شلم والأمن الدولين واإعالء �شيادة القانون. واأعربت 
قعوار عن تقدير الأردن للم�شاورات امل�شتمرة التي جتريها احلكومة الليبية 
مع مكتب املدعية العامة للمحكمة اجلنائية .. موؤكدة اأن جناح املحكمة يف 

حتقيق اهدافها يعتمد ب�شكل ا�شا�شي على التعاون البناء معها. 

الحتالل يعزل الأ�صري مروان الربغوثي

ا�شتبعاد انفراط امل�شاحلة الفل�شطينية رغم التوترات

جمل�س الدفاع امل�صرتك لدول جمل�س التعاون يختتم دورته الـ13 بالكويت

تو�شية باملوافقة على اإن�شاء القوة البحرية امل�شرتكة

الناتو ير�صد دخول قوات رو�صية اإىل اأوكرانيا 

كييف تتاأهب للقوات الرو�شية وت�شاعد الق�شف يف ال�شرق 

الزياين: ت�شاعد املخاطر البحرية يحتم على دول التعاون اإن�شاء قوة بحرية م�شرتكة

•• رام اهلل-وكاالت:

فل�شطينة  مييي�يييشيييادر  ا�ييشييتييبييعييدت 
ال�شلطة  بييييين  قيييرييييبيييا  طييييالقييييا 
الفل�شطينة وحركة حما�س، رغم 
الإعالمي  ال�شجال  حييدة  ارتييفيياع 
خلفية  عيييليييى  اجلييييانييييبيييين،  بييييين 
الييتييفييجييريات الييتييي تييعيير�ييشييت لها 
مقرات قيادات حركة فتح يف غزة، 
وامتناع حركة حما�س عن توفري 
مليييهيييرجيييان كانت  اأمييينييييييية  حيييميييايييية 
اإقييامييتييه لإحياء  تييزمييع  اليي�ييشييلييطيية 
ذكرى رحيل الزعيم الفل�شطيني 

الراحل يا�شر عرفات .
وقييالييت امليي�ييشييادر الإخييبييارييية ، اإن 
امل�شاحلة الفل�شطينية متت حتت 
عا�شتها  ا�شتثنائية  ظيييروف  وقييع 
وحركة  الفل�شطينية  اليي�ييشييلييطيية 
حييمييا�ييس، واأن تييلييك امليي�ييشيياحليية مل 
تييكيين ممييكيينيية لييييول الييعييزليية التي 
بعد  حما�س  حركة  تعي�شها  كانت 
العدوان ال�شرائيلي الأخري على 
بن  املفاو�شات  تعر  ولييول  غييزة 

ال�شلطة وا�شرائيل.
واأو�ييشييحييت امليي�ييشييادر اأنيييه طيياملييا مل 
اليييتيييي حكمت  الييييظييييروف  تييتييغييري 
فاإنه  اجليييانيييبييين  بييين  امليي�ييشيياحليية 
ينفرط  ان  امليييتيييوقيييع  غييييري  ميييين 
عقدها مهما بلغت حدة الرا�شق 

كعقاب  جييييياءت  نييقييلييه  عييمييلييييية  اأن 
اليييذي مت  ال�شحفي  الييبيييييان  عييلييى 
الربغوثي  لييي�يييشيييان  عيييليييى  نييي�يييشيييره 
عيي�ييشييو الييلييجيينيية املييركييزييية حلركة 
ال�شهيد  رحيييييييل  ذكيييييرى  يف  فييتييح 
ذلك  عييلييى  ورداً  عيييرفيييات،  يييا�ييشيير 
ال�شجن  بييياإغيييالق  الأ�ييييشييييرى  قييييام 
م�شيفاً  ال�شابعة،  ال�شاعة  حتى 
اأن الأ�ييشييرى ل زالييوا يف حييوار مع 

الإدارة حيال املو�شوع.
وتييعييقيييييبيياً عييلييى ذليييك قيييال رئي�س 
نيييادي الأ�ييشييري قييييدورة فييار�ييس، اإن 
عزل الربغوثي يدل على م�شتوى 
الرتباك لدى املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية 
والأمييييينييييييييييية لييييالحييييتييييالل، واأنييييييه 
اإجراءات  من  �شده  اتخذ  ومهما 
ال�شعب  لأهييييييداف  وفييييييياً  �ييشيييييبييقييى 
ال�شهيد  وليير�ييشيياليية  الفل�شطيني، 
من  ا�شت�شهد  وملِيييا  عييرفييات،  يا�شر 
يف  بيان  ب�شبب  عزله  ولعل  اأجله، 
ذكرى رحيل عرفات دليل على اأنه 
يرعبهم من قربه،  عرفات لزال 

ومروان من زنزانته. 

حما�س  حيييركييية  عييبييا�ييس  حميييميييود 
�شد  تييفييجييريات  �شل�شلة  بتنفيذ 
ليييه يف غزة  مييي�يييشيييوؤولييين ميييوالييين 

ال�شبوع املا�شي.
وقال عبا�س و�شط ت�شفيق ح�شد 
مييين فييتييح اجييتييمييع لحييييييياء ذكرى 
يوجد  حيييييث  اهلل  رام  يف  عييرفييات 
مقر احلكومة يف ال�شفة الغربية 
الييذي ارتكب هذه اجلرمية؟  من 

الإعالمي بن الطرفن .
اإن  الفل�شطينة  امليي�ييشييادر  وتييقييول 
ال�شلطة  اأمييييام  مييواتييييية  الييفيير�ييشيية 
�شلطتها  لييتييعييزيييز  الفل�شطينية 
م�شرة  فاإنها  ولييذلييك  القطاع  يف 
على اأن يكون هناك ثمن �شيا�شي 
تفاهم  مييقييابييل  حييمييا�ييس  تييدفييعييه 

جديد مع ال�شلطة.
الفل�شطيني  اليييرئييييييي�يييس  واتييييهييييم 

الذي ارتكبها قيادة حركةحما�س 
وهي امل�شوؤولة عن ذلك.

من جانبها و�شفت حركة حما�س 
الفل�شطيني  الييرئييييي�ييس  خيييطييياب 
اإحياء  ذكيييرى  عييبييا�ييس يف  حمييمييود 
عرفات  يييا�ييشيير  الييرئييييي�ييس  رحيييييييل 

بالفئوي واحلزبي والتوتريي .
حركة  بيييا�يييشيييم  املييييتييييحييييدث  وقيييييييال 
لوكالة  امليي�ييشييري  ميي�ييشييري  حييمييا�ييس 

فران�س بر�س خطاب عبا�س امتالأ 
والت�شليل  واملغالطات  بالكاذيب 
فئويته  عييلييى  وييييييدل  واليي�ييشييتييائييم 

وحزبيته .
اتفقتا  وفييييتييييح  حيييميييا�يييس  وكييييانييييت 
ت�شكيل  عييلييى  نييييي�ييشييان  ابيييرييييل  يف 
جهود  اطييار  يف  م�شاحلة  حكومة 
للتغلب على اخلالفات ال�شيا�شية 
 2007 العميقة التي ترجع اىل 
ال�شلطة  حما�س  انتزعت  عندما 

يف غزة.
�شبتمرب  يف  اجلييييانييييبييييان  واتييييفييييق 
ايلول على ان تتخلى حما�س عن 
يف  الييربييية  املعابر  على  ال�شيطرة 
غزة مع ا�شرائيل حلكومة الوحدة 
من اجل ت�شهيل دخول م�شاعدات 
عييييدوان  واأدى  العييييمييييار.  اعييييييادة 
اإ�شرائيلي مدمر ا�شتمر 50 يوما 
يف يييوليييييو متييييوز واغيي�ييشييطيي�ييس اب 
بالر�س  كاملة  اأحياء  ت�شوية  اىل 

و�شرد اللف من �شكان غزة .
اأكيييييييييد حمييييياميييييي نيييييييييادي الأ�يييييشيييييري 
م�شلحة  اأن  اميي�ييس،  الفل�شطيني 
�ييشييجييون الحيييتيييالل اأقيييدميييت على 
الربغوثي  ميييييروان  الييقييائييد  نييقييل 
اإىل  هييييييدارمي  �ييشييجيين  اليييقيييابيييع يف 

زنازين العزل الإنفرادي.
نييادي الأ�شري يف بيان له  واأو�ييشييح 
الأ�شرى  اأبلغت  ال�شجن  اإدارة  اأن 

و�شدد على اأن اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون 
اأبدوا جل اهتمامهم الدائم ورعايتهم وم�شاندتهم لتطوير العمل 
الع�شكري امل�شرك بن دول املجل�س و�شددوا دائما على �شرورة 
القدرة  لها  يوفر  مبا  املظفرة  اخلليجية  امل�شرية  تعزيز  واأهمية 
على مواجهة خمتلف التحديات والتهديدات حا�شرا وم�شتقبال. 
اجتماع  يف  ام�س  م�شاركته  خييالل  األقاها  كلمة  يف  الزياين  وقييال 
الدورة الي13 ملجل�س الدفاع امل�شرك مبجل�س التعاون الذي عقد 
اليوم يف دولة الكويت اإن هذا التوجه املبارك توج باملوافقة على 
مل�شرية  نوعية  نقلة  التي متثل  املوحدة  الع�شكرية  القيادة  اإن�شاء 

العمل الع�شكري امل�شرك بن دول املجل�س.
العمل  جييديييدة يف جمييييالت  انييطييالقيية  اىل  عيين تطلعه  واأعيييييرب 

•• الريا�س-وام:
اأكيييد مييعييايل الييدكييتييور عييبييد اللطيف بيين را�ييشييد الييزييياين الأمن 
املخاطر  اأن ت�شاعد  العربية  التعاون لدول اخلليج  العام ملجل�س 
اأكيير خطورة واأكيير تاأثريا  اأبييعيياد و�ييشييورا  اأخييذت  البحرية التي 
دول  على  يحتم  اأجمع  وللعامل  للمنطقة  احليوية  امل�شالح  على 
املجل�س العمل على اتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة ملواجهة 
فعالية  ذات  م�شركة  بحرية  قييوة  اإن�شاء  فيها  مبا  املخاطر  تلك 
وكفاءة عالية ملا لها من دور فاعل يف ا�شتكمال منظومة الدفاع 
امل�شرك وامل�شاهمة يف تقدمي الدعم وامل�شاندة املطلوبة للحفاظ 

على الأمن البحري وحماية امل�شالح احليوية لدول املجل�س.

املباركة  اخلليجية  امليينييظييوميية  تيير�ييشييخ  امليي�ييشييرك  الع�شكري 
وتعزز جهود دول املجل�س لتحقيق الأمن اجلماعي وحماية 

اأمن وا�شتقرار دول املجل�س.
يبذله  اليييذي  املتوا�شل  وال�شعي  الييدائييم  بيياحليير�ييس  واأ�ييشيياد 
املجل�س  بيييدول  اليييدفييياع  واليي�ييشييعييادة وزراء  املييعييايل  اأ�ييشييحيياب 
لتحقيق املزيد من التن�شيق والتكامل والرابط يف العمل 
الدفاعي لدول املجل�س وبالكفاءة العالية والقدرات املتميزة 
التي يتحلى بها من�شوبو القوات امل�شلحة بدول املجل�س وهو 
ويف  العمليات  اإدارة  تن�شيق  يف  املتميز  اأدائهم  يف  يتجلى  ما 
امل�شركة  والتمارين  والتدريبات  الع�شكرية  املجالت  كافة 
وا�شتيعابهم امللحوظ لتقنية املنظومات الع�شكرية احلديثة 

اأ�شاد يف بداية كلمته بالدور  واملتطورة. وكان الأمن العام 
اأميييريا وحكومة  الييكييويييت  بييه دولييية  اليييذي ت�شطلع  الييفيياعييل 
و�شعبا لتحقيق الأهداف ال�شامية ملجل�س التعاون وعلى ما 
الكويتي  واجلي�س  الدفاع  وزارة  يف  املعنية  اجلهات  تقدمه 
�شادق  حما�س  من  اجلميع  يبديه  ومييا  وم�شاندة  دعييم  من 

ورغبة اأكيدة لتعزيز العمل الع�شكري امل�شرك.
يذكر اأن اجتماع جمل�س الدفاع امل�شرك مبجل�س التعاون 
ال�شباح  اجلييراح  خالد  ال�شيخ  املعايل  �شاحب  برئا�شة  عقد 
الدورة  رئي�س  الييدفيياع  وزيييير  الييييوزراء  جمل�س  رئي�س  نييائييب 
احلالية ملجل�س الدفاع امل�شرك مبجل�س التعاون وبح�شور 

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة وزراء الدفاع بدول املجل�س.

منظمة المن والتعاون يف اوروبا ، م�شيفا لقد ر�شدنا 
واليييدبيييابيييات وامل�شادات  الييرو�ييشييييية  امليييعيييدات  قييوافييل ميين 
الييرو�ييشييييية تدخل  املقاتلة  والييقييوات  واملييدفييعييييية  اجلييوييية 
لي�س لدينا بعد �شورة وا�شحة عن  . وا�شاف  اوكرانيا 
العدد.. لقد راأينا عدة ارتال وقد افاد مراقبو منظمة 
�شاحنة   43 ان  الييثييالثيياء  اوروبييييا  والييتييعيياون يف  المييين 
ع�شكرية بدون لوحات ت�شجيل تتجه نحو و�شط مدينة 
دونيت�شك، معقل القوات النف�شالية املوالية لرو�شيا يف 

•• عوا�شم-وكاالت:

اعلن وزير الدفاع الوكييراين �شتيفان بولتوراك خالل 
اوكرانيا  ان  اميي�ييس  كييييييييف  يف  الييييييوزراء  جمييليي�ييس  جل�شة 
ت�شتعد للمعركة ردا على تزايد اعداد القوات الرو�شية 
واليييقيييوات املييتييمييردة وقييييال نييالحييظ تييعييزيييزا ميين جانب 
نحن  رو�شيا.  جانب  من  وكذلك  الرهابية  املجموعات 
نييراقييب حتييركيياتييهييم ونييعييلييم اميياكيين وجيييودهيييم ونرقب 
ت�شرفات غري متوقعة من قبلهم . وا�شاف ان مهمتنا 
ال�شا�شية هي حت�شري انف�شنا للمعركة وتندد اوكرانيا 
منذ اجلمعة بدخول دبابات وقوات رو�شية اىل اوكرانيا 
ايلول-�شبتمرب  يف  املوقعة  ال�شالم  اتفاقات  وبانتهاك 
مب�شاركة  لرو�شيا  املييواليين  والنف�شالين  كييف  بيين 

رو�شيا ومنظمة المن والتعاون يف اوروبا.
واكد حلف �شمال الطل�شي الربعاء دخول قوافل رو�شية 
اىل اوكرانيا قائال انه ر�شد يف اليومن املا�شين دخول 
دبابات  بينها  رو�ييشييييية  ع�شكرية  جتييهيييييزات  تنقل  ارتيييال 

ومدفعية وقوات مقاتلة.
القوات  ان  اييي�ييشييا  الوكييييييييراين  الييييدفيييياع  وزيييييير  واعيييلييين 
الرد  ميين  تتمكن  لييكييي  انييتيي�ييشييارهييا  �شتعيد  الوكيييرانييييييية 
م�شلحة  وحييدات  بها  تقوم  متوقعة  غري  حتركات  على 
املتمردين  ل�شيطرة  اخلا�شعة  الرا�شي  على  متواجدة 

بدون اعطاء املزيد من التفا�شيل.
ار�شيني  الييداخييلييييية الوكيييييراين  اعييليين وزيييير  ميين جهته 
افاكوف عن تعزيز الجراءات المنية حول ماريوبول، 
امليناأ ال�شراتيجي املطل على بحر اآزوف الذي اعتربه 
ال�شيطرة عليه  �شتتيح  املقبل والذي  املتمردون هدفهم 

ربط رو�شيا برا ب�شبه جزيرة القرم التي �شمتها يف اذار-
الوكرانية  ال�شلطات  ان  اي�شا  افاكوف  واعلن  مار�س. 
�ييشييتييعييزز حييميياييية ميينيي�ييشيياآت ا�ييشييراتيييييجييييية مييثييل املحطات 
الغاز فيغ�شون ذلك، تكثف الق�شف  انابيب  او  النووية 
اميي�ييس قيييرب دونيييييتيي�ييشييك مييعييقييل النييفيي�ييشييالييييين املوالن 
لرو�شيا يف �شرق اوكرانيا ما ي�شري اىل ت�شعيد ع�شكري 

يثري قلق املجموعة الدولية.
وقال �شحافيو وكالة فران�س بر�س يف املكان ان النريان 
اليام  �شجلت يف  التي  تلك  كثافة من  اكر  كانت  التي 
املا�شية، بدات يف وقت مبكر �شباحا ويبدو انها انطلقت 
من املدينة يف اجتاه املطار الذي ل تزال ت�شيطر عليه 

القوات احلكومية الوكرانية.
اوكرانيا  جيينييديييا  فييييان  الوكيييييييراين  اجلييييي�ييس  وبييحيي�ييشييب 
ا�شيب بجروح يف املطار حيث تدور معارك بن القوات 

النظامية والنف�شالين منذ ا�شهر.
مييين جييهييتييهييا قييالييت اليي�ييشييلييطييات الييبييلييدييية كيييان الييليييييل يف 
العا�شرة  اليي�ييشيياعيية  عيينييد  لييكيين  ن�شبيا  هييادئييا  دونيييييتيي�ييشييك 
)08،00 ت.غ.( �شمع دوي مدفعية وانفجارات يف كل 
مناطق املدينة . وقال ايغور �شائق احلافلة ال�شابق عند 
مدخل حي ا�شتهدف بالق�شف �شباحا �شتتفاقم المور 
الونة  يف  الع�شكرين  ميين  الييكييثييري  جييياء  لييقييد  م�شيفا 
الخرية اىل دونيت�شك ومن جهته اعلن القائد العلى 
لقوات احللف الطل�شي الربعاء ان احللف ر�شد قوافل 
ع�شكرية رو�شية ت�شمل دبابات ومدفعية وقوات مقاتلة 

تدخل �شرق اوكرانيا يف اليومن املا�شين.
وقال اجلرنال المريكي فيليب بريدلف خالل زيارة 
اىل �شوفيا يف اليومن املا�شين �شاهدنا ما حتدثت عنه 

�شرق اوكرانيا. وخم�س من تلك ال�شاحنات كانت تنقل 
�شواريخ  راجمات  اخييرى  وخم�س  ثقيلة  مدفعية  قطع 
بريدلف  اجلييرنال  وقييال  بيان.  يف  املنظمة  اعلنت  كما 
اكر ما يثري قلقي هو اننا يف و�شع تعترب فيه احلدود 
ال�شابقة بن اوكرانيا ورو�شيا قابلة لالخراق بالكامل. 
وهي مفتوحة على م�شراعيها واو�شح ان القوات واملال 
والمدادات وال�شلحة تنتقل من جانب اىل اخر، وهذا 

لي�س و�شعا جيدا .

اجلهات املعنية يف القوات امل�شلحة 
العامة  املييجييليي�ييس والأميييانييية  بيييدول 
درع  قييوات  وقيادة  التعاون  ملجل�س 
اجليييزييييرة عييلييى ميييا يييلييقيياه العمل 
وتطوير  اهييتييمييام  مييين  امليي�ييشييرك 
وحتقيق  لتنفيذ  دائييميية  ومتابعة 
ال�شادرة  واليييقيييرارات  التوجيهات 
من مقام املجل�س الأعلى وجمل�س 

الدفاع امل�شرك.
ترحيبه  عيييين  املييجييليي�ييس  واأعييييييييرب 
�شعادة  مييين  اليييكيييرميييية  بييياليييدعيييوة 
اليييييليييييواء الييييركيييين حيييميييد بيييين علي 
ل�شوؤون  اليييدولييية  وزيييييير  الييعييطييييية 
اليييدفييياع وعيي�ييشييو جمييليي�ييس الييييوزراء 
ال�شمو  لأ�يييشيييحييياب  قييطيير  بيييدولييية 
اأع�شاء جمل�س  وال�شعادة  واملعايل 
اليييدفييياع امليي�ييشييرك لييعييقييد الييييدورة 
العام  للمجل�س  عيي�ييشييرة  الييرابييعيية 

القادم بدولة قطر مب�شيئة اهلل.

جمييليي�ييس الييتييعيياون امليييبييياركييية. وقد 
واملعايل  اليي�ييشييمييو  ا�ييشييحيياب  بييحييث 
املجل�س  اأعييييي�يييييشييييياء  واليييي�ييييشييييعييييادة 
دورتهم  اأعيييميييال  جييليي�ييشييات  خييييالل 
الراهنة  الأو�ييشيياع  ع�شرة  الثالثة 
والتحديات واملخاطر التي تواجه 
ظل  يف  التعيييياون  جملييييي�س  دول 
املتغريات وامل�شتجدات املختلفة يف 

املنطقة.
العمل  �شري  على  املجل�س  واأطييلييع 
الع�شكري  اليييعيييميييل  جمييييييالت  يف 
امليي�ييشييرك وكييييان يف مييقييدمييتييهييا ما 
يتعلق بالقيادة الع�شكرية املوحدة 
القوة  اإنييي�يييشييياء  مييو�ييشييوع  وكيييذليييك 
الييبييحييرييية امليي�ييشييركيية حيييييث رفع 
املييجييليي�ييس تييو�ييشييييية بيياملييوافييقيية على 
الدرا�شة اخلا�شة بتلك القوة اإىل 

مقام املجل�س الأعلى.
كما اطلع املجل�س على �شري العمل 

يف حماور التكامل الدفاعي وبارك 
اخلطوات التي متت يف هذا املجال 
بخطى  ال�شري  اأهمية  على  واأكيييد 
حثيثة نحو ا�شتكمال تلك املحاور 
املعتمدة  الييزميينييييية  اخلييطيية  وفييييق 
اخلدمات  تييوفييري  على  وافيييق  كما 
امل�شتع�شية  لالأمرا�س  العالجية 
مليينييتيي�ييشييبييي اليييييقيييييوات امليي�ييشييلييحيية يف 
امل�شت�شفيات  يف  الأعيي�ييشيياء  اليييدول 
الع�شكرية واملراكز التخ�ش�شية يف 
بذلك  تو�شية  ورفييع  املجل�س  دول 

اإىل مقام املجل�س الأعلى.
مت  ملا  ارتياحه  عن  املجل�س  وعييرب 
اإجنازه يف جمال العمل الع�شكري 
امل�شرك وما يبذل من جهود على 
خمتلف امل�شتويات يف هذا ال�شدد 
واأعرب املجل�س عن �شكره وتقديره 
لأ�شحاب املعايل وال�شعادة اأع�شاء 
وجميع  العليا  الع�شكرية  اللجنة 

اأ�شحاب  وعيييرب  واهييتييمييام.  رعيياييية 
اليي�ييشييمييو وامليييعيييايل والييي�يييشيييعيييادة عن 
تقديرهم وامتنانهم لتكرم �شموه 
�شموه  عنه  عرب  ومييا  با�شتقبالهم 
حانية  م�شاعر  من  املقابلة  خالل 
اهلل  �شائلن  �ييشييديييدة  وتييوجيييييهييات 
العلي القدير اأن ينعم على �شموه 
العافية  ودوام  ال�شحة  مبييوفييور 
واأن يحفظ دولة الكويت و�شعبها 

الكرمي.
�شكره  عيييين  امليييجيييلييي�يييس  عييييرب  كيييميييا 
اليي�ييشيييييخ خالد  مليييعيييايل  وتيييقيييدييييره 
رئي�س  نيييائيييب  الييي�يييشيييبييياح  اجليييييييراح 
الييييييوزراء ووزيييييير اليييدفييياع مليييا بذله 
للدورة  تروؤ�شيييييه  خالل  جهد  من 
امل�شرك  الييدفيياع  ملجل�س  احلالية 
اللقاء  هييييييذا  عييينيييه  اأ�ييييشييييفيييير  ومييييييا 
ومكت�شبات  نييتييائييج  مييين  املييييبييييارك 
م�شرية  وتعزيز  دعييم  يف  �شت�شاهم 

•• الكويت-وام:

امل�شرك  الييدفيياع  جمل�س  اخييتييتييم 
لييييييدول جمييليي�ييس اليييتيييعييياون لييييدول 
اخلليج العربية ام�س اأعمال دورته 
الثالثة ع�شرة التي عقدت يف دولة 

الكويت وا�شتمرت يومن.
البيان  الجييييتييييميييياع  عيييين  و�ييييشييييدر 

ال�شحفي التايل:
امل�شرك  الييييدفيييياع  جمييليي�ييس  عييقييد 
يومي  عييي�يييشيييرة  اليييثييياليييثييية  دورتييييييييه 
 19-18 والأربييييييعيييييياء  اليييثيييالثييياء 
-11 امليييوافيييق  1436هي  حميييرم 

مدينة  يف  2014م  نوفمرب   12
ال�شيخ  مييعييايل  بييرئييا�ييشيية  الييكييويييت 
خالد اجلراح ال�شباح نائب رئي�س 
الكويتي  الييدفيياع  ووزييييير  اليييييوزراء 
وبح�شور اأ�شحاب ال�شمو واملعايل 
بدول  اليييدفييياع  وزراء  واليي�ييشييعييادة 

ينوب  مييين  اأو  اليييتيييعييياون  جمييليي�ييس 
ال�شمو  اأ�شحاب  رفييع  وقييد  عنهم. 
اأع�شاء جمل�س  وال�شعادة  واملعايل 
الييييدفيييياع املييي�يييشيييرك اأ�يييشيييميييى اآيييييات 
والعرفان  التقدير  وبييالييغ  ال�شكر 
ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل 
اجلابر  الأحييييمييييد  �ييشييبيياح  اليي�ييشيييييخ 
ال�شباح اأمري دولة الكويت رئي�س 
الأعلى  للمجل�س  احلالية  الييدورة 
على  اهلل  حفظه  الييتييعيياون  ملجل�س 
اخلليجي  للعمل  �شموه  يوليه  ما 
ودعم  رعاية كرمية  امل�شرك من 
يتكرم  ومييا  فعالة  وم�شاندة  كبري 
واأوامييير  توجيهات  ميين  �شموه  بييه 
وتعزيز  لتوثيق  �شامية  اأمييريييية 
هذه امل�شرية وتذليل اأي م�شاعب 
قيييد تييواجييهييهييا وعيييليييى ميييا يحظى 
امل�شرك  الييعيي�ييشييكييري  الييعييمييل  بيييه 
�شموه من  لييدن  بوجه خا�س من 
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العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

اإعــــــــــالن
العامة  للتجارة  ال�شيييييادة/الفر�شان  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1172599 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

 STARS INTERNATIONAL النجوم الدويل للخدمات الدارية  مكتب 
MANAGEMENT SERVICES OFFICE من 25% اىل %35

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد �شالح عبداهلل الدرمكي من 26% اىل %35

تعديل ن�شب ال�شركاء
عماد الدين حممد عمر خليفة من 25% اىل %30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فيليب دنتون ليوين

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/هاري�س 

باي اخلليج ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
 رخ�شة رقم:CN 1212778 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1168300 بال�شم التجاري المارات ادفينت�شر 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  الركاب  لنقل 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

اإعــــــــــالن
اجلر�س  ال�شيييييادة/مرطبات  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1028502 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مرطبات اجلر�س
AL JARAS REFRESHMENTS

اىل/ال�شفا للعطور
ALSAFA PERFUMES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

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

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/العقبة احلمراء 

CN 1178836:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمر غريب جمعه الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبدالرزاق عبدالكرمي حممد ال �شرف

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ق�شر المرباطور 

CN 1167051:لل�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شامل خمي�س علي ال�شام�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خديجة �شعيد �شامل �شعيد ال�شكيلي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1528493-1 بال�شم التجاري غارنت العاملية 
واعادة  الرخ�شة  الغاء  طلب  بالغاء   1 فرع  للتجارة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  البداع  �شما  ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1707617 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*6

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شما البداع لل�شيانة العامة
SAMA AL EBDAA GENERAL MAINTENANCE

اىل/�شيك للجب�س والديكور 
CHIC GYPSOM & DECORATION

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

تعديل ن�شاط/حذف تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام او 
ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

اإعــــــــــالن
والبال�شر  امل�شلحة  للنجارة  الف�شي  ال�شيييييادة/ال�شهم  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1062332 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جابر �شيف �شامل �شيف اخلييلي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ال�شيد حممد حممود علي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ال�شيد حممد حممود علي من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف �شعود عبدالعزيز يحيى دويل ال�شعيدي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 40*60
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شهم الف�شي للنجارة امل�شلحة والبال�شر
SILVER ARROW SHUTTERING & PLASTERING

اىل/ال�شهم الف�شي للنجارة امل�شلحة والبال�شر ذ.م.م 
SILVER ARROW SHUTTERING & PLASTERING LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 35 مكتب رقم 26 اىل املنطقة الغربية 
املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ق 2 مكتب 9

القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

يعلن موري�شون مينون حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون 
- ابوظبي انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية 

غري العادية بتاريخ 2014/9/3 .
بحل وت�صفية �صيوجن ايل للمقاولت العامة ذ.م.م

اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س:   026772727 رقم  هاتف  املعن  امل�شفي  مكتب 
026773737 �س.ب: 31616 ابوظبي �شارع ال�شالم بناية 
واح�شار   204 رقم  مكتب   2 الطابق  للهدايا  �شديق 
يوم   45 اق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�شتندات 

من تاريخ هذا العالن. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة 
العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

ابوظبي  الق�شاء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
بوحدة مبنى غرفة جتارة ابوظبي باأن ال�شادة )�شركة 
حمدان  اأبوظبي-�شارع  وعنوانها:  الأهلي(  م�شت�شفى 
القبي�شي. قد  بناية حممد احمد هارون  بن حممد- 
تقدموا اإلينا بطلب ت�شديق عقد رهن جتاري ل�شالح 
بنك الفجرية الوطني، وذلك مقابل رهن: )موجودات 
من   14 رقم  املادة  من   5 للفقرة  واعمال  امل�شت�شفى(. 
القانون رقم 4 ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم مهنة الكاتب 
من  الأقل  على  يوما  ع�شر  اأربعة  مبرور  فاإنه  العدل، 
�شيقوم  العدل  الكاتب  فاإن  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ 

بتوثيق هذا العقد بناء على طلب اأ�شحاب ال�شاأن.
الكاتب العدل

اإع���الن ره��ن جت�اري
العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

�شركة املاريا لتجارة احلا�شب الآيل- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله )�شركة املاريا لتجارة احلا�شب 
الآيل - ذ م م( يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

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

العدد 11256 بتاريخ 2014/11/13

مركز الثقة الطبي- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 

بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله )مركز الثقة الطبي - ذ م م(
يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة 
املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله 
اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن، 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:اركان ملواد البناء )اركان(
ARKAN طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: اركان

املودعة بالرقم:218226       بتاريخ:2014/9/21 م
با�شييم:اركان ملواد البناء )اركان(

 40307 �ييس.ب:  العقارية  بناية منازل   17 الطابق   2ME 17c حو�س  زايييد  بن  وعنوانه:م�شفح حممد 
هاتف: 026666724 فاك�س: 026666872 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 
ا�شترياد  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  احلاجة  عند  و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكن 

وت�شدير. 
كلمة  ال�شكل  ي�شار  وعلى  والربتقايل  ال�شود  باللون  هند�شي مميز  �شكل  عبارة عن  العالمة:ال�شكل  و�شف 

 . ARKAN اركان باللون ال�شود ويدنوها
ال�شييراطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  نوفمرب 2014 العدد 11256
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•• كابول-رويرتز:

الفغاين  الفيون  ان حم�شول  ام�س  املتحدة  المم  قالت 
فيييييمييا ميثل  الييعييام  قيييييا�ييشييييية جييديييدة هيييذا  زيييييادة  �شي�شهد 
للرئي�س اجلديد حتديا ملكافحة هذه التجارة التي تذكي 
التمرد الذي تقوده حركة طالبان بعد انتهاء مهمة القوات 

القتالية الجنبية.
اأجراه مكتب المم املتحدة ملكافحة املخدرات  ووفقا مل�شح 
واجلرمية فقد تو�شعت زراعة اخل�شخا�س الذي ي�شنع منه 
الفيون اىل 553 األف فدان يف عام 2014 بزيادة ن�شبتها 
�شبعة يف املئة عن العام املا�شي وزادت يف كل القاليم املنتجة 

للخ�شخا�س يف اأفغان�شتان.
ومن املرجح ان ي�شبب هذا امل�شح احراجا ملانحي امل�شاعدات 
هذه  على  للق�شاء  الييييدولرات  مالين  ا�شتثمروا  الييذييين 

م�شبوقة  غري  م�شتويات  اىل  �شعودا  �شهدوا  ثم  التجارة 
مما يذكي الف�شاد وعدم ل�شتقرار. وقال جان-لوك ليمايو 
واجلرمية  املييخييدرات  ملكافحة  املييتييحييدة  المم  مكتب  ميين 
لل�شحفين ان هذا الرقم يبن ان جهود مكافحة املخدرات 
ف�شلت لكنه ا�شاف ان هناك اأمال للنجاح يف عهد احلكومة 
ادارة حتليل  ليييييمييايييو مييدييير  الفييغييانييييية اجليييدييييدة. وقييييال 
ال�شيا�شات وال�شوؤون العامة مبكتب املنظمة الدولية ابعاد 
احلوافز القت�شادية عن القت�شاد غري امل�شروع وحتويلها 
ال�شعوبة لكن هذا ما  بالغة  امل�شروع مهمة  القت�شاد  اىل 

يبدو ان احلكومة اجلديدة تهدف اليه. 
ون�شب الرئي�س اأ�شرف عبد الغني يف اأواخر �شبتمرب ايلول 
واأدى  النتخابات.  يف  الفائز  ب�شاأن  التوتر  من  اأ�شهر  بعد 
القت�شاد  احليياد يف  الييراجييع  تفاقم  اىل  ال�شيا�شي  اليينييزاع 

الناجم عن ان�شحاب القوات الجنبية.

•• �شنعاء -وكاالت:

يف  طيار  بييدون  الأمريكية  الييطييائييرات  ت�شنها  عييديييده  هجمات 
العديد من املحافظات اليمنية بحجة مالحقة مت�شددين على 
�شلة بتنظيم القاعدة يف اليمن، اإل ان هذه الهجمات يف بع�س 
املدنين  من  الكثري  اخلييطيياأ-  طريق  ت�شتهدف-عن  الأحيييييان 
الرجال والن�شاء والأطفال الذين ل ناقة لهم ول جمل يف هذه 

احلرب �شوى وجودهم يف هذه املناطق.
اإعتاد هوؤلء ال�شكان على ا�شوات هذه الطائرات التي تر�شلها 
اليمنية  احلكومة  مع  بالتعاون  الأمريكية  املتحدة  الييوليييات 
منهم  الكثري  وكان   ، املوت  طائرات  عليها  يطلقون  وا�شبحوا 
الطائرات،  اجله هذه  ار�شلت من  الذي  الغر�س  مع  يتعاطف 
اإل ان �شقوط بع�س ذويهم يف هذه ال�شربات اجلوية يجعلهم 

واأخذ  النتقام  يف  اإل  يفكرون  ول  الأميير  يف  التفكري  يعيدون 
الثاأر. 

ادنييى وجييه حييق، فاإنك  افييراد عائلتك دون   عندما ُيقتل احييد 
لو  حتى  لالنتقام،  �شيء  اأي  لفعل  ال�شتعداد  امت  على  تكون 
كان هذا ال�شيء هو الن�شمام لتنظيم القاعدة، يقول ح�شن 
القاويل، اأحد ال�شكان القاطنن يف مديرية خولن والذي فقد 
احد اقاربه، ويدعى �شليم، يف غارة جوية لطائرة اأمريكية من 

دون طيار العام املن�شرم.
حمبة  يف  يعي�شون  خييولن  يف  النا�س  ان  اإىل  الييقيياويل  وي�شري 
و�شالم، وي�شعى كاًل منهم لك�شب قوت يومه يف ظل الظروف 
اأي  بينهم  يوجد  ول  البالد،  ت�شهدها  التي  ال�شعبة  املعي�شية 
باأرواح  حكومتنا  ت�شحي  وي�شيف  القاعدة.  يتبعون  عنا�شر 
باأنه ي�شكل  يُعتقد  اأجل قتل عن�شر واحد  الع�شرات فقط من 

اإىل  اأمريكا. هل ا�شبحت دماء اليمنين رخي�شة  خطراً على 
�شيادتها  بانتهاك  ت�شمح  الييدوليية  جعل  الييذي  مييا  احلييد؟  هييذا 

وانتهاك حقوق اأبنائها؟؟ .
الطائرات  ل�شحايا  الوطنية  املنظمة  رئي�س  القاويل،  حممد 
الأمريكية بدون طيار وهي منظمة تهتم بر�شد وتوثيق تلك 
الغارات  اإن  )د.ب.اأ(  الأملانية  الأنييبيياء  لوكالة  قييال  ال�شربات، 
الأمريكية �شاهمت يف زيادة امللتحقن بتنظيم القاعدة يف تلك 
املناطق. وي�شيف العالقة طردية بن �شقوط �شحايا مدنين 
والتحاق افراد بتنظيم القاعدة، فكلما �شقط مزيد من اأرواح 
الأبرياء نتيجة تلك الغارات الأمريكية، كلما التحق افراد من 
اإليها للقاعدة.  اقارب هوؤلء ال�شحايا والقبائل التي ينتمون 
كي  بالقاعدة،  اللتحاق  على  العائالت  تلك  جترب  العاطفة 

يثاأروا لذويهم الذين ُفقدوا يف تلك الغارات .

لريجاين يعلن ف�شل املفاو�شات النووية يف م�شقط
•• طهران-وكاالت:

اأعلن رئي�س الربملان الإيراين علي لريجاين، ف�شل املفاو�شات 
النووية بن بالده والوليات املتحدة الأمريكية، التي عقدت 

يف العا�شمة الُعمانية م�شقط خالل اليومن املا�شين.
اإن  قوله  لريييجيياين  عيين  الإييييراين  الر�شمي  التلفزيون  ونقل 
املتحدة  الييوليييات  واأن  ف�شلت،  م�شقط  يف  النووية  املفاو�شات 
طهران  اأن  اإىل  م�شرياً   ، الف�شل  تتحمل  ميين  هييي  الأمريكية 
قدمت الكثري من اأجل التو�شل اإىل حل نهائي لالأزمة النووية 
واأ�شاف رئي�س الربملان الإيراين املفاو�شات النووية يف م�شقط 

مل حتقق اأي نتيجة اأو تقدم يذكر .

الإيرانية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  قالت  مت�شل،  �شياق  ويف 
وزارة  با�شم  املتحدثة  ت�شريحات  على  ردا  اأفييخييم،  مر�شيه 
اخلارجية الأمريكية جن �شاكي، حول اأجهزة الطرد املركزي 
من طراز IR-5 ، على اأنه مت اختبار هذه الأجهزة يف منظمة 
النووي  جنيف  اتفاق  قبل  الإيرانية،  النووية  الذرية  الطاقة 

كما اإ�شتمرت هذه الختبارات بعد التفاق.
الت�شعيد  اإطييار  يف  ياأتي  امل�شاألة  هييذه  طييرح  اأن  على  و�شرحت 
الإعالمي، ولي�شت لها اأي اأهمية، ونقوم باإختبار هذه الأجهزة 
عدم  حييال  يف  يتوقف  واإختبارها  الأمييير،  يتطلبه  زمييان  اأي  يف 
احليياجيية اإليييييهييا وقييالييت جيين �ييشيياكييي ، املييتييحييدثيية بييا�ييشييم وزارة 
اخلارجية الأمريكية، باأن اإيران وافقت على التوقف عن حقن 

الغاز يف اأجهزة الطرد املركزي من طراز اآي اآر-5.
لل�شوؤون  الييعييميياين  اليييدولييية  وزييييير  عييقييد  الأول  اأميي�ييس  وميي�ييشيياء 
اخلارجية يو�شف بن علوي عبداهلل، موؤمترا �شحافيا حتدث 
م�شقط،  يف  جييرت  الييتييي  الثالثية  املييفيياو�ييشييات  م�شار  عيين  فيه 
اإحراز تقدم يف عدد من النقاط يفوق النقاط التي ل  موؤكداً 
اإىل تباين يف الروؤية  يزال الأطراف يختلفون عليها ، م�شرياً 
بن الأطراف، خ�شو�شا اأن امللف الذي يتم النقا�س فيه ملف 

ح�شا�س وخطري. 
واأعلن عن لقاء على م�شتوى وزراء اخلارجية للمجموعة 1+5 
للدول اخلم�س الدائمة الع�شوية يف جمل�س الأمن واملانيا يف 

فيينا يف 24 ت�شرين الثاين اجلاري.

اإخ�شاع جنود فلبينيني عادوا من ليبرييا للحجر ال�شحي
•• مانيال-د ب اأ:

القيام  بعد  ليبرييا  من  عائدين  ام�س  البالد  اإىل  فلبينيا  و�شرطيا  ع�شكريا   130 من  اأكيير  و�شل 
�شيبقون هناك  اإىل جزيرة معزولة حيث  ال�شالم هناك. وفور عودتهم جرى نقلهم  مبهمة حلفظ 
ملدة 21 يوما للتاأكد من عدم اإ�شابتهم بوباء الإيبول ومل ي�شمح للي108 جنود و30 �شرطيا بلقاء 

اأ�شرهم ، التي �شاهدت و�شولهم على �شا�شة تليفزيونية يف مكان انتظار قريب.
اأقييارب القوات لدى روؤييية ذويهم وهم يهبطون من الطائرة واأقلت حافالت هذه القوات اىل  وهلل 
ال�شاحل حيث مت نقلهم بحرا بعد ذلك اإىل من�شاأة تابعة للبحرية الفلبينية على جزيرة كاباللو جنوب 

غرب مانيال و�شيظلون هناك ملدة ثالثة اأ�شابيع.
اإ�شابتهم بالفريو�س الذي  اأظهرت عدم  اأجريت لهم قبل مغادرة ليبرييا قد  وكانت التحاليل التي 
بيانات  لأحييدث  وفقا   ،  2697 تويف منهم  �شخ�شا   6525 اإىل  ليبرييا  به يف  امل�شابن  و�شل عدد 

منظمة ال�شحة العاملية.

مهاجرون يتحدون املوت للو�شول للفردو�س املفقوداأفيون اأفغان�شتان يتزايد مع الن�شحاب الأمريكي

 ا�شتند اخلطاب الثاين على الت�شهري 
واإثارة  املتناف�شن والتحري�س  ببقية 
النعرات املناطقية وتق�شيم التون�شين 
التون�شي  القانون النتخابي  اأّن  رغم 

مينع ذلك.
وليييعيييل خيييطييياب املييينييي�يييشيييف املييييرزوقييييي 
تدعمه،  التي  والأطيييراف  النتخابي 
اإثييارة للجدل وال�شتياء،  الأكيير  كان 
ويتهمه بع�س مناف�شيه بتبني خطابا 
متوترا وعدوانيا و�شداميا قد يخلف 
�شروخا يف الن�شيج املجتمعي التون�شي 

يع�شر رتقها لحقا.
امليييرزوقيييي مل�شطلح  ا�ييشييتييخييدام  وكييييان 
مناف�شيه،  و�يييشيييف  يف  اليييطيييواغيييييييت 
الييقييطييرة الييتييي اأفييا�ييشييت الييكيياأ�ييس حيث 
التون�شين  ميييين  طيييييييف  اعيييتيييربهيييا 
خطر  ونيياقييو�ييس  املحظور  يف  �شقوطا 
ييي�ييشييفيير عييين مييثييل هذا  اأن  مليييا ميييكيين 
ي�شتبطنه  ومييييا  الييلييغييوي  الييقييامييو�ييس 
ميكن  ل  تداعيات  من  �شلوكات،  من 

التكهن مبداها.
الطاغوت  اليييعيييبيييارة  هييييذه  اأن  عييلييمييا 
على  الإرهييابييييية  اجلييميياعييات  تطلقها 
التون�شين  والأمييييين  اجلييييي�ييس  قييييوات 

وي�شتعملونها لقتلهم.
اأم�س املر�شح لالنتخابات  اأ�شار  وقد 
الرئا�شية منذر الزنايدي، واحد اأهم 
امليير�ييشييحيين وامليييوؤهيييلييين ليييييكييونييوا يف 
املرزوقي  ا�شتخدام  اأّن  الثاين،  الييدور 
لهذا امل�شطلح من بن الأ�شباب التي 
تلقاها  الييتييي  الييتييهييديييدات  وراء  تقف 
واأكد املنذر الزنايدي اإنه تلقى �شباح 
با�شتهدافه  اإ�ييشييعييارا  الأربيييعييياء،  اأميي�ييس 

بعمل اإرهابي .
واعترب الزنايدي اأّن هذه التهديدات 
املر�شحن  بييعيي�ييس  تييعييايل  اثييير  جيييياءت 
بينهم  ميييين  واليييتيييحيييريييي�يييس  بييالييعيينييف 
ا�شتعمل  اليييييذي  املييييرزوقييييي  امليينيي�ييشييف 
احييييد  يف  اليييييطيييييواغيييييييييييت  مييي�يييشيييطيييليييح 
بحملته  قيييييامييه  اأثييينييياء  اجييتييميياعيياتييه 
الييييييقييييييريوان واأّكيييييييد  النيييتيييخيييابييييييية يف 
مييقييّربييون مليينييذر الييزنييايييدي اأّنيييه تلّقى 
تهديدات �شريحة وجدية بالغتيال 
الرئا�شة.  �شباق  من  ين�شحب  مل  اإذا 
بهاته  اأعلمته  التي  الداخلية  وقامت 
التهديدات بتكثيف احلرا�شة الأمنية 
له كما دعته الفرقة التي ت�شهر على 
اإلغاء اجتماعن �شعبين  اإىل  تاأمينه 
واملن�شتري  الييقييريوان  مبحافظتي  لييه 
�شيوا�شل  انييه  الزنايدي  واأكييد  ..هييذا 
حملته النتخابية والقيام بتنقالته.

الثالث  الييييزنييييايييييدي  ييييكيييون  وبييييذلييييك 
الذين  للرئا�شة  املر�شحن  بيين  ميين 
تلّقوا حتذيرات من اجلهات الأمنية 
باإمكانية ا�شتهدافهم اأي بعد الباجي 

قائد ال�شب�شي و�شليم الرياحي.

اإجراءات قانونية..؟
املر�شح  و�يييشيييف  عيييليييى  تييعييليييييق  ويف 
لالنتخابات الرئا�شية حممد املن�شف 

ان�شحابه  قبل  واليييزواري  والزنايدي 
تر�شيح  عييلييى  لييالتييفيياق   ) وال�شب�شي 
ذلك  لكن  وحيدة  د�شتورية  �شخ�شية 
اختيار  فيير�ييس  ميييا  يييحيي�ييشييل وهيييو  مل 
الت�شويت لل�شب�شي باعتباره اأوفرهم 
الطويلة  خليييربتيييه  واأييييي�ييييشيييياً  حيييظيييا، 
باعتباره من امل�شاهمن يف بناء دولة 

ال�شتقالل.

تباين يف القواعد
حركة  رئي�س  نييائييب  ك�شف  وقييد  هييذا 
اأن  النه�شة عبد احلميد اجلال�شي، 
قييررت خالل جمل�س  النه�شة  حركة 
ال�شورى الذي انعقد موؤخرا عدم دعم 
اأي مر�شح يف الرئا�شية ب�شبب تباين 
املواقف بن قواعدها بخ�شو�س دعم 
عدد من املر�شحن م�شيفا اأنه كان 
هناك �شق يريد دعم الكيالين و�شق 
ال�شابي  اآخر يريد دعم احمد جنيب 
اإىل ح�شم قييرار احلركة  اأدى  وهو ما 

على ذلك النحو.
موقف  اأن  اإىل  اجليييال�يييشيييي  واأ�ييييشييييار 
وا�شحا  كييان  الرئا�شية  ميين  النه�شة 
اليييبيييدايييية وهيييييو حتييييييييد موقع  مييينيييذ 
رئا�شة اجلمهورية عن كل التجاذبات 

ال�شيا�شية. 
الييراأي مازالت  ا�شتطالعات  اأّن  يذكر 
ت�شع رئي�س حزب نداء تون�س الباجي 
املر�شحن  �ييشييدارة  يف  ال�شب�شي  قائد 

لنيل من�شب الرئا�شة. 
لالمن  تيي�ييشييريييح  عييلييى  تييعييليييييق  ويف 
ومر�شحه  اجلمهوري  للحزب  الييعييام 
دعا  ال�شابي  جنيب  احييمييد  للرئا�شة 
له،  للت�شويت  النه�شة  قييواعييد  فيه 
قيييال اليينيياطييق اليير�ييشييمييي حلييركيية نداء 
يعتقد  اإنه ل  العكرمي،  لزهر  تون�س 
اأ�شواتهم  اليينييهيي�ييشيياويييون  يعطي  اأن 
العكرمي  واأو�ييشييح  ال�شابي.  لنجيب 
موؤكدا  اجلييميييييع،  خ�شر  ال�شابي  بييياأن 
تيييطيييارده  لييعيينيية غيياميي�ييشيية  هييينييياك  اأن 
ُييييوّفيييق يف  ول جتييعييلييه قييييادرا عييلييى اأن 
تاريخه  رغييييم  اليي�ييشيييييا�ييشييييية  ميي�ييشييريتييه 
الن�شايل امل�شهود له به، وفق تعبريه.  
ال�شابي فيما يخ�س  اأما عن ت�شريح 
اإن كان  الييذي قال فيه  النداء  قواعد 
م�شروعكم التحديث فاأنا اأحمله واأنا 
احلداثي والدميقراطي الأ�شيل، واإن 
داخل  اإيييديييولييوجيييييا  م�شروعكم  كيييان 
اأ�شتطيع  املا�شي فال  اإطييار ممار�شات 
اأقييدم �شيئا ، اأجيياب العكرمي: هنا  اأن 
�شيئا واحدا..  لل�شابي  اأقييول  اأن  اأريييد 

اللي يح�شب وحدو يف�شّلو .
حركة  يف  البارز  القيادي  اأ�شاف  كما 
نداء تون�س لزهر العكرمي اأنه ل يرى 
ميير�ييشييح احليييزب اجلييمييهييوري مناف�شا 
ال�شب�شي،  الباجي قائد  النداء  ملر�شح 
ممتنعا عن تقييم حظوظ الرجل يف 
املنتظرة والتي  الرئا�شية  النتخابات 
وال�شندوق ح�شب  ال�شعب  �شيحددها 

ما جاء على ل�شانه.

املرزوقي مناف�شن له، خالل اجتماع 
قيييال ع�شو   : بييالييطييواغيييييت   ، �ييشييعييبييي 
لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  الهيئة 
اأنور بن ح�شن اإن القانون النتخابي 
على  حتر�س  خطابات  اإطيييالق  مينع 
م�شريا  والفرقة،  والكراهية  العنف 
جميع  مراقبة  ب�شدد  الهيئة  اأّن  اإىل 
العبادة  دور  يف  �ييييشييييواء  اخليييطيييابيييات 
خالل  اأو  الييعييمييومييييية  الييفيي�ييشيياءات  اأو 

الجتماعات ال�شعبية.
واأفاد بن ح�شن، يف ت�شريح ل�شحيفة 
ال�شادر  عييددهييا  يف  التون�شية  املييغييرب 
اأميي�ييس الأربيييعييياء، بييياأن مييدييير مراقبة 
معاينة  �شيتوىل  النتخابية  احلملة 
خطابات املرزوقي، ويف �شورة التاأكد 
الو�شف )الطواغيت(  من قوله هذا 
فاإنه �شيتم اإتباع الإجراءات املن�شو�س 
عليها يف القانون النتخابي و�شتقوم 

الهيئة باإر�شال تنبيه له.
مل  الهيئة  اأّن  املييتييحييدث  اأ�ييشيياف  كييمييا 
الأ�شطر  هييييذه  كييتييابيية  حيييد  اإىل  تييقييم 
مر�شح  اأي  اإىل  تنبيه  اأي  بيياإر�ييشييال 
انه  اإل  الييرئييا�ييشييييية،  النييتييخييابييات  يف 
ملبادئ  ميينييهييم  اأي  خمييالييفيية  ثييبييت  اإن 
خطابات  واإلقاوؤه  النتخابي  القانون 
مت  مثلما  تنبيهه  ف�شيتم  حتري�شية 
عندما  الييتيي�ييشييريييعييييية  النييتييخييابييات  يف 
بالتنبيه على عدد من  الهيئة  قامت 
و�شائل الإعالم ملخالفتها القانون يف 

عالقة بالإ�شهار ال�شيا�شي.
املوؤقت  التون�شي  الرئي�س  اأّن  ُيييذكيير 
حمييمييد امليينيي�ييشييف املييييرزوقييييي، قييييال يف 
احلرب  اإن  ال�شعبية  اجتماعاته  اأحييد 
الذي  الييطيياّغييوت  �شّد  هييي  احلقيقية 
وهو   ، تون�س  ليحكم  يرجع  اأن  يريد 
الو�شف الذي يطلقه الإرهابيون على 

قوات اجلي�س والأمن التون�شين.

مرجعية اإرهابية
ويف هيييذا اليي�ييشييييياق، عييّلييق الييقيييييادي يف 
العكرمي  لييزهيير  تييونيي�ييس  نييييداء  حيييزب 
ييينييطييق مبرجعية  امليييرزوقيييي  قيييائيييال: 
النتخابات  يف  يييفييوز  ولييين  اإرهييابييييية، 

بهذا الفكر .
اليييقيييييييادي يف حركة  اعيييتيييرب  حييين  يف 
ا�شتعمال  العايدي  نداء تون�س �شعيد 
الرئا�شية  ليييالنيييتيييخيييابيييات  املييير�يييشيييح 
املرزوقي  املن�شف  املييوؤقييت  والرئي�س 
منعرجا  ييييعيييد   ، اليييطييياغيييوت  عييييبييييارة 
الدولة  خطريا حقيقيا يهدد مدنية 

الحتاد  م�شتقبل  ذلك  يف  مبا  املقبلة 
من اجل تون�س.

تييوفييري الظروف  واأّكيييد على �ييشييرورة 
النتخابات  ل�ييشييتييكييمييال  امليييالئيييمييية 
الييرئييا�ييشييييية بيي�ييشييالم يف كيينييف الأميييين 
والييي�يييشيييفيييافييييييية واتيييييخييييياذ الإجييييييييييراءات 
الكفيلة بتاليف النقائ�س الهامة التي 

حّفت بالنتخابات الت�شريعية.

دعم جديد لل�صب�صي
يف املييقييابييل اأعييليينييت الييتيينيي�ييشيييييقييييية من 
الد�شتورية،  الأحيييييزاب  تييوحيييييد  اأجيييل 
على  د�شتورية  �شخ�شيات  ت�شم  التي 
غري  واجلييهييوي  الوطني  ال�شعيدين 
ميينييتييمييييية لييييالأحييييزاب الييد�ييشييتييورييية اأو 
قائد  الباجي  تر�شح  غريها، م�شاندة 
ال�شب�شي لالنتخابات الرئا�شية ودعت 
جموع الد�شتورين و�شائر الوطنين 

اإىل الت�شويت له بكثافة0 
ي�شم  التن�شيقية  من  وفييداً  اأن  وعلم 
11 �شخ�شية معروفة التقى الباجي 
باملقر  مييكييتييبييه  يف  اليي�ييشييبيي�ييشييي  قيييائيييد 
واأبلغته  تون�س  نييداء  املييركييزي حلييزب 

قرار امل�شاندة0
تاأ�ش�شت  التن�شيقية  هييذه  اأن  ويييذكيير 
اأطاحت  التي  الثورة  اأ�شابيع من  بعد 
التجمع  حزب  وحل  ال�شابق  بالنظام 
الييدميييقييراطييي بغاية مل  الييد�ييشييتييوري 
والتجمعية  الد�شتورية  العائلة  �شمل 
يف حزب جديد وموحد لكنها ف�شلت 
يف مييهييمييتييهييا ليييتيييتييياأ�يييشييي�يييس بيييعيييد ذليييك 
جمموعة من الأحزاب ال�شيا�شية ذات 
والبورقيبية  الد�شتورية  املرجعيات 
والتجمعية ) اأكر من ع�شرة اأحزاب 
( اأبرزها املبادرة واحلركة الد�شتورية 
اليمامة  الوطن وحزب زرقاء  وحزب 
والييييلييييقيييياء الييييد�ييييشييييتييييوري والإ�يييييشيييييالح 
الد�شتوري.  ومل ت�شت�شلم التن�شيقية 
جتميع  وحيياولييت  الت�شتت  هييذا  رغييم 
وتوحيد الأحزاب الد�شتورية ومت بعث 
جلان متعددة لكن اجلهود �شقطت يف 
املاء نتيجة حرب الزعامات وجتددت 
املحاولت قبل النتخابات الت�شريعية 
الد�شتورين  ليييدخيييول  حمييياولييية  يف 
والتجمعين يف قائمات موحدة لكن 
املحاولة ف�شلت ليتم التفاق على دعم 
قائمات حزب نداء تون�س والت�شويت 
لها وهو ما �شاهم يف جناحها قبل اأن 
اإقناع  الرئا�شية  النتخابات  قبل  يتم 
مرجان   ( الد�شتورين  املر�شحن 

والأمن وال�شتقرار يف تون�س.
الييعييايييدي عييلييى �شفحته  حيييييث كييتييب 
التوا�شل  ميييواقيييع  عييلييى  اليير�ييشييمييييية 
التدوينة  الييفيياييي�ييشييبييوك  الجييتييميياعييي 
املَر�َشحن  التالية: حن ينعت احد 
للرئا�شَية، ولي�س اأي مر�َشح بل ذلك 
اَلذي هو اليوم يف اأعلى مراكز الدولة 
ميينييافيي�ييشيييييه بييالييطيياغييوت واليييكيييَل يعلم 
التاريخ  يف  الكلمة  هييذه  وَظفت  كيف 
ي�شتعملها  وميين  احلديث  الإ�شالمي 
اأقييييول لي�س فقط  اليييييوم و�ييشييَد مييين، 
وحقوق  ال�شيا�شة  و�شرف  اأخالقيات 
اَليييتيييي �يييشيييرب بييهييا عر�س  الإنييي�يييشيييان 
احلييائييط، بييل اإّن هيينيياك اليييييوم خطرا 
وامن  الييدوليية  مدنَية  يييهييَدد  حقيقيا 
ال�شلطات  وعييلييى  تييونيي�ييس!  وا�ييشييتييقييرار 

املعنية حتَمل م�شوؤولياتها! 
نداء  حركة  يف  البارز  القيادي  واأ�شار 
النتخابية  احلييمييليية  ومييدييير  تييونيي�ييس 
حم�شن مرزوق، يف تدوينة اأّن املو�شوع 
كله �شار حم�شورا يف اختيار وحيد: 
وامل�شروع  ال�شب�شي  قايد  الباجي  اإمييا 
الوطني الع�شري الذي يقوده بكفاءة 
عالية بعد الثورة، اأو من�شف املرزوقي 
الذي ا�شطفت وراءه كل القوى التي 
�ييشييرقييت ثيييورة �ييشييبيياب و�ييشييابييات تون�س 
ونيي�ييشيياءهييا ورجييياليييهيييا وحييولييتييهييا اإىل 

وليمة حقد وتق�شيم وعنف .
واأكد الطيب البكو�س اأمن عام نداء 

ويف هذا ال�شياق، متيز موقف املركزية 
النقابية، اكرب املنظمات اجلماهريية 
تيييياأثييييريا، متيز  تييونيي�ييس واأكييييرهييييا  يف 

موقفها باحلياد.
اأكَد الأمن العام لحتاد ال�شغل  وقد 
ح�شن العبا�شي، اأن الحتاد لن يدعم 
اأي ُمر�شح لالنتخابات الرئا�شية، مبا 
يف ذلك ابن الزعيم الوطني وموؤ�ش�س 

الحتاد الراحل فرحات ح�شاد.
نف�س  العبا�شي نحن نقف على  وقال 
امليي�ييشييافيية ميين كييافيية امليير�ييشييحيين وفق 
املركزية  اأّن  ي�شيف  اأن  قبل  تعبريه، 
وقواعدها  هياكلها  اأعلمت  النقابية 
للمر�شح  الييتيي�ييشييويييت  بيياإمييكييانييهييم  اأنييييه 
اليييذي ييييرون اأنيييه الأقييييدر عييلييى قيادة 

البالد .
حزب امل�شار الدميقراطي الجتماعي 
اأكيييد عييلييى ليي�ييشييان اأمييييينييه الييعييام �شمري 
�شحفية،  نييييييييدوة  خيييييييالل  الييييطيييييييييب 
مر�شح  اأّي  ييي�ييشييانييد  لييين  حيييزبيييه  اأّن 
لالنتخابات الرئا�شية، م�شريا اإىل اأنه 
للحزب  املييركييزي  مت خييالل الجتماع 
اأربييعيية مر�شحن يف  اأ�ييشييميياء  تييييداول 
قائد  الباجي  وهييم  الرئا�شي  ال�شباق 
وكلثوم  الييهييمييامييي  وحييميية  اليي�ييشييبيي�ييشييي 
واأّنه  النابلي،  كمال  وم�شطفى  كّنو 
اأحد  اأّي  م�شاندة  يف  احل�شم  يقع  مل 
انه مل  الطيب  �شمري  منهم، م�شيفا 
التحالفات  م�شتقبل  يف  بعد  ُيح�شم 

املرزوقي يف حملته  اعتماد  اأن  تون�س 
النيييتيييخيييابييييييية عيييليييى عيينييا�ييشيير هييييددت 
مييوؤ�ييشيير خطري  هييو  بالقتل  اخليي�ييشييوم 
لالنتخابات  مليير�ييشييح  بيياليينيي�ييشييبيية  جيييدا 
اإذا ما  الييبييكييو�ييس  الييرئييا�ييشييييية واأ�يييشييياف 
على  الأحيييزاب  بع�س  اعتماد  توا�شل 
امللي�شيات يف حمالتها فمن الطبيعي 

اأن تقدم بهم ق�شايا حتى ل يقع �شئ 
خارج القانون .

احتاد ال�صغل على احلياد
عملية  تييييتييييوا�ييييشييييل  الأثييييييييينييييييييياء،  يف 
ال�شطفاف حول هذا املر�شح اأو ذاك، 
وحتديدا خلف ال�شب�شي اأو املرزوقي. 

املرزوقي ي�شعد لهجته

منذر الزنايدي على قائمه الرهابين

هل تتدخل الهيئة لتعديل اخلطاب حم�شن مرزوق مدير احلملة النتخابيه لل�شب�شي

ال��ن��ه�����ش��ة: 
من  م��وق��ف��ن��ا 
الرئا�شية حتدد 
لتباين  وف��ق��ا 
ب�شاأن  الآراء 
امل��رت���ش��ح��ني

ال�شغل  احت��اد 
ي���ق���ف ع��ل��ى 
امل�شافة  نف�س 
م�����ن ك���اف���ة 
امل��رت���ش��ح��ني 
ل���ل���رئ���ا����ش���ة 

نداء تون�س ي�صتنكر النطق مبرجعية اإرهابية 

الزنايدي يوؤكد وجود حماولة لغتياله.. ويتهم املرزوقي!!
هل تتخذ هيئة النتخابات اإجراءات قانونية �صد املرزوقي..؟

•• الفجر – تون�س – خا�س:
النتخابي  اخلــطــاب  يثري 
ـــني  ـــح ـــص ـــرت� ـــس امل ـــ� ـــع ـــب ل
يف  الرئا�صية  لالنتخابات 
و�صل  كبريا  جــدل  تون�س 
بني  التهامات  تبادل  حد 
لهذا  الــداعــمــة  الأحــــزاب 

الطرف اأو ذاك.
اخلطاب  هذا  انق�صم  ولئن 
من  مــنــهــا  ــنــفــني،  �ــص اإىل 
الربامج  عــر�ــس  على  ــام  ق
امل�صتقبلية  ــــول  ــــل واحل

لالأدواء التون�صية،
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العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1167 جتاري كلي                                        
قانونا/فرح  م- وميثلها  ذم  �س  اجلييوى  لل�شحن  راما�س   -1/ عليه  املدعى  اىل 
جوليد احمد  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة فيدرال اك�شربي�س 
انرنا�شيونال انك قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليه مببلغ وقدره )1.092.249.9 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2014/11/24 ال�شاعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/822 مدين جزئي                                          
اىل املدعى عليه /1- فور�شيزون�س للعقارات �س ذم م- ميثلها قانونا/ خواجة 
ندمي نذير خواجة نذير   جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات 
املتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة   قد  لالت�شالت 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  بييالييزام  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   69.101.16(
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام .وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2014/11/26 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/814 مدين جزئي                                          
اىل املدعى عليه /1- ال�شمال لل�شياحة ) �س ذم م( وميثلها قانونا/هر�س انيل 
المارات  /�شركة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �شانكار   بهاى  كومار 
املتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة   قد  لالت�شالت 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  بييالييزام  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   97.260.39(
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام .وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2014/11/26 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     

 مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/592 مدين كلي                                          
عبدالرزاق  غالب  مالك  قانونا:  وميثلها  م-  م  ذ  وينها   -1/ عليه  املدعى  اىل 
المييارات لالت�شالت  املدعي /�شركة  ان  قطي�شات جمهول حمل القامة مبا 
املتكاملة ) �س م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  عليه مببلغ وقدره )212712.94 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.   .وحددت لها جل�شة 
 ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/11/24 املوافق  الربعاء  يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/817 جتاري جزئي                                            
اىل املدعى عليه /1- بروفيمان منطقة حرة) ذم م(   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /الريامى للطباعة والن�شر ) �س ذم م( وميثله: حممد علي �شلمان 
�شدها  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  املرزوقي 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهييم(   13.837.50( وقييدره  مبلغ  للمتنازعة  تييوؤدي  بييان 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق 2011/7/11 وحتى ال�شداد 
التام. .وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/11/18 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1720 جتاري كلي                                            
ان  املدعى عليه /1- ميدافا ميلون فيجايان  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي /البنك العربي املتحد وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي    قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  بييالييزام  املطالبة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام 
�شنويا   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهييم(   236.993(
يوم  لها جل�شة  .وحييددت  الييتييام.   ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
الثنن املوافق 2014/12/1 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1614 جتاري كلي                                            
تييراك زون لييين للنقل �س ذم م 2- حممد قييادر قادر  اىل املدعى عليهما /1- 
اقام  ان املدعي /الميييريات لل�شحن �س ذم م  قد  جمهويل حمل القيياميية مبا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم ب�شداد مببلغ وقدره 
)437.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة 
املييوافييق 2014/11/17  الثيينيين  يييوم  الييتييام .وحيييددت لها جل�شة  اليي�ييشييداد  وحتى 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لييذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1202 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
مقهى وكييافييتييرييييا اجليييييزه   اقيييام املييدعييي/�ييشييركيية المييييارات لالت�شالت 
املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي   الدعوى برقم )2014/1202( 
مدين جزئي( عجمان-ومو�شوعها املطالبةمببلغ وقدره 6245.42 درهم   
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 9 من �شهر  ال�شاعة 8.30  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
عليه.  مدعى  بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذلييك   2014 ل�شنة  دي�شمرب 

حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1203 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
علي عييبييداهلل احييمييد ال�شالمي اليينيييييادي   اقيييام املييدعييي/�ييشييركيية الميييارات 
لالت�شالت املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي   الدعوى برقم 
)2014/1203( مدين جزئي( عجمان-ومو�شوعها املطالبةمببلغ وقدره 
34.543.75 درهم   فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية 
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
بو�شفك  الق�شية  للنظر يف  وذلييك  ل�شنة 2014  دي�شمرب  �شهر  يوم 9 من 

مدعى عليه. حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1201 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املتكاملة  لالت�شالت  الميييارات  املدعي/�شركة  اقييام  للنقليات   الدهي�شة 
�س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي الدعوى برقم )2014/1201( مدين 
جزئي( عجمان-ومو�شوعها املطالبةمببلغ وقدره 9550.52 درهم   فانت 
�شخ�شيا  البتدائية  الحتييادييية  عجمان  حمكمة  امييام  باحل�شور  مكلف 
املوافق يوم 9 من �شهر  ال�شاعة 8.30  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
عليه.  مدعى  بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذلييك   2014 ل�شنة  دي�شمرب 

حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1207 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
يرب للنقليات ذ م م    اقام املدعي/�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة �س 
م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي املبنى املقابل ملحطة البي بي �شي  الدعوى 
املطالبةمببلغ  عجمان-ومو�شوعها  جزئي(  مدين   )2014/1207( برقم 
امييام حمكمة عجمان  فانت مكلف باحل�شور  درهيييم    وقييدره 3612.475 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
8.30 املوافق يوم 9 من �شهر دي�شمرب ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف الق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1192 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الييرحييال لييتيياأجييري اليي�ييشيييييارات اقيييام املييدعييي/�ييشييركيية المييييارات لالت�شالت 
 )2014/1192( بييرقييم  الييدعييوى  امليديا  دبيييي-  عيينييوانييه:  ع  م  �ييس  املتكاملة 
 25117.39 وقيييدره  املطالبةمببلغ  عجمان-ومو�شوعها  جييزئييي(  مييدين 
درهم   فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 9 من 
�شهر دي�شمرب ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1213 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
حنن للتجارة  م م ج   اقام املدعي/�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة 
�س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي   الدعوى برقم )2014/1213( مدين 
جزئي( عجمان-ومو�شوعها املطالبةمببلغ وقدره 9.420.12 درهم   فانت 
او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�شور  مكلف 
�شهر  ميين   9 يييوم  املييوافييق   8.30 ال�شاعة  يف  وذلييك  معتمد  وكيل  بوا�شطة 
عليه.  مدعى  بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذلييك   2014 ل�شنة  دي�شمرب 

حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1205 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
المييييارات لالت�شالت  املييدعييي/�ييشييركيية  اقيييام  احييمييد حممد  احييمييد ح�شن 
املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي   الدعوى برقم )2014/1205( 
مدين جزئي( عجمان-ومو�شوعها املطالبةمببلغ وقدره 6.30999 درهم   
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 9 من �شهر  ال�شاعة 8.30  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
عليه.  مدعى  بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذلييك   2014 ل�شنة  دي�شمرب 

حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1204 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املا�س امبيك�س �س م م   اقام املدعي/�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة 
�س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي الدعوى برقم )2014/1204( مدين 
جزئي( عجمان-ومو�شوعها املطالبةمببلغ وقدره 9.361.16 درهم   فانت 
او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�شور  مكلف 
�شهر  ميين   9 يييوم  املييوافييق   8.30 ال�شاعة  يف  وذلييك  معتمد  وكيل  بوا�شطة 
عليه.  مدعى  بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذلييك   2014 ل�شنة  دي�شمرب 

حتريرا يف 2014/11/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
حمكمة دبي ال�سرعية البتدائية 

اعالن تغيري ا�سم

املزروعي     را�شد حبيب  �شعيد خمي�س  مايد  ال�شيد/  تقدم 
اماراتي اجلن�شية اىل حمكمة دبي ال�شرعية بطلب تغيري 
املزروعي اىل  را�شد حبيب  ا�شمه من مايد �شعيد خمي�س 
�صلطان  وعلى من لديه اعرا�س ان يتقدم به ايل املحكمة 

املذكورة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/831 جتاري جزئي                                          
ان  القامة مبا  داوود عبدالكرمي جمهول حمل  املدعى عليه /1-�شيجو  اىل 
ابراهيم  ا�شماعيل  علي  وميثله:  ع  م  �س  الوطني  اخليمة  را�ييس  /بنك  املدعي 
عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  اجلرمن  
املحاماة  واتييعيياب  وامليي�ييشيياريييف  واليير�ييشييوم  درهيييم(   141157.80( وقيييدره  مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2014/11/16 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. )امرت 

بتق�شري امليعاد ملدة ا�شبوع تبداأ من تاريخ الن�شر(
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/724   عمايل كلي     

اىل املحكوم عليه /1 -جي بي اآى ) �س م ح ( جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ريا�س  فيياروق  امري  ل�شالح/  اعيياله  املذكورة  الدعوى  يف   2014/10/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )1.302.580 ) مليون وثالثمائة  بان  املدعى عليها  بالزام  عبداهلل 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  درهما(والفائدة  وثمانن  وخم�شمائة  الف  واثنا 
ال�شداد التام- ما عدا التعوي�س عن الف�شل التع�شفي فمن تاريخ �شريورة احلكم باتا. وبالزامها 
التحق  يكن  مامل  نقدا  مقابلها  او  ال�شياحية  الدرجة  على  عينا  ملوطنه  بالطائرة  عييودة  بتذكرة 
درهم   2000 والتييعيياب  وامل�شاريف  الر�شوم  من  باملنا�شب  والزمتها  اخيير  عمل  رب  لييدى  بالتعمل 
واعفت املدعى من ن�شيبه منها ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1811 تنفيذ جتاري
م(  ذم  �ييس   ( الييعيياميية  للتجارة  تييريييدارز  �ييشييدهييم/1-انييرنييا�ييشيييييونييال  املنفذ  اىل 
خورا�شكاين   ح�شيني  ح�شن  ا�شغر   -3 خورا�شكان�س  ح�شنى  ا�شغر  اح�شان   -2
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك العربي ) �شركة م�شاهمة 
اأقييام عليكم الدعوى  املييال   قد  عامة( وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )721684.17( 
�شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طييالييب  اىل  درهيييم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الجييراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/1019  جتاري كلي

اىل املييدعييى عييليييييه/1- اميينييه واحيييد بخ�س  جمييهييول حمييل القيياميية مبييا ان املدعي 
/ دبييي فري�شت )�ييس م خ(   قد اقييام الييدعييوى املييذكييورة اعيياله  وعليه نعلنكم بان 
 : املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2014/9/25 بتاريخ  حكمت  املحكمة 
وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول 
لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى  ان يقدم دونها 
منحتها  التي  الت�شهيالت  بيان  املدعى  البنك  مقر  اىل  والنتقال  اخل�شوم  من 
املدعية للمدعى عليه من خالل.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 

  ch2.E.21 2014/11/13 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     

انذار عديل بالن�سر
   رقم  2014/2266   

 املنذر/  �شي�شيليا ايربو- نيجريية اجلن�شية 
املنذر اليها: يوين �شي�شتمز للتجارة العامة- �س ذم م)جمهول حمل القامة(

 يخطر املنذر املنذر اليها باخالء العن املوؤجرة وت�شليمها للمنذر خالية من ال�شواغل 
وباحلالة التي ت�شلمها عليها مع ا�شالح ما يكون قد حلق بها من �شرر وتلف و�شداد 
�شغلها  مدة  عن  والكهرباء  املاء  ح�شاب  وت�شوية  عليها،  املرتبة  اليجارية  امل�شتحقات 
للعن وذلك خالل مدة اق�شاها 12 �شهر من تاريخ ت�شلمه هذا النذار، وال �شي�شطر 
املنذر ا�شفا لتخاذ كافة  الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة مبا ذكر 
بكافة  اليها  املنذر  حتميل  مع  له  تعر�س  �شرر  او  عطل  اأي  عن  املنا�شب  وبالتعوي�س 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     

انذار عديل بالن�سر
   رقم  2014/2269   

 املنذر/  �شي�شيليا ايربو- نيجريية اجلن�شية 
املنذر اليها: �شالون �شهرزاد للتجميل   )جمهول حمل القامة(

 يخطر املنذر املنذر اليها باخالء العن املوؤجرة وت�شليمها للمنذر خالية من ال�شواغل 
وباحلالة التي ت�شلمها عليها مع ا�شالح ما يكون قد حلق بها من �شرر وتلف و�شداد 
�شغلها  مدة  عن  والكهرباء  املاء  ح�شاب  وت�شوية  عليها،  املرتبة  اليجارية  امل�شتحقات 
للعن وذلك خالل مدة اق�شاها 12 �شهر من تاريخ ت�شلمه هذا النذار، وال �شي�شطر 
املنذر ا�شفا لتخاذ كافة  الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة مبا ذكر 
بكافة  اليها  املنذر  حتميل  مع  له  تعر�س  �شرر  او  عطل  اأي  عن  املنا�شب  وبالتعوي�س 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11256 بتاريخ 2014/11/13     

انذار عديل بالن�سر
   رقم  2014/2270   

 املنذر/  �شي�شيليا ايربو- نيجريية اجلن�شية 
املنذر اليها: ال�شقر البنى لالعمال الفنية- �س ذم م )جمهول حمل القامة(

 يخطر املنذر املنذر اليها باخالء العن املوؤجرة وت�شليمها للمنذر خالية من ال�شواغل 
وباحلالة التي ت�شلمها عليها مع ا�شالح ما يكون قد حلق بها من �شرر وتلف و�شداد 
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بوكيت-الفجر:

اأم�س  اجلوجيت�شو  منتخب  حقق 
م�شاركة  اأول  يف  تاريخيا  اإنت�شارا 
لييلييعييبيية عيييليييى مييي�يييشيييتيييوى الألييييعيييياب 
تقام  واليييتيييي  اآ�ييشيييييا  اليي�ييشيياطييئييييية يف 
مناف�شاتها حاليا يف مدينة بوكيت 
بييتييايييالنييد.. حيييييث جنييح لعييبييوه يف 
الأول  اليوم  يف  7ميداليات  اإنتزاع 

ميييييين بييييييينيييهيييم 3 
لكل  ذهيييييبيييييييييييات 
مييييييييييييين طييييييياليييييييب 
حتت  اليييييكيييييربيييييي 
كجم،   70 وزن 
حميد  وخيييليييفيييان 
 80 وزن  حتييييت 
وفي�شل  كيييجيييم، 
حتت  الييييكييييتييييبييييي 
كجم،  وزن90 
وميدالية ف�شية 
الكعبي،  ليييزاييييد 

لالعبن  بييرونييزييية  و3ميداليات 
اأحمد غلوم املازمي حتت60 كجم، 
وعيييليييى �يييشيييامل الييييدرعييييي حتيييت وزن 
حتت  احلييمييادي  و�ييشييعييود  70كجم، 

وزن 80 كجم.
وقد تبع هذا الإجناز الكبري اإجنازا 
اآخيييير هييو احييتييالل دوليييية الإميييييارات 
للت�شنيف العام يف مناف�شات اليوم 
ال�شاطئية  الأليييعييياب  بييييدورة  الأول 
التاريخ، لأن جمموع  لأول مرة يف 
نتائج الإمارات يف لعبة اجلوجيت�شو 
هو الأول على القارة الآ�شيوية، وما 

زالت مل تبداأ بعد باق املناف�شات.
عبداملنعم  اأجيييييرى  نيياحيييييتييه  مييين  و 
اليييهيييا�يييشيييميييي رئييييييييي�ييييس الحتييييياديييييين 
اإت�شال  والإميييييياراتييييييي  الآ�ييييشيييييييييوي 
بييالييبييعييثيية، وهييينييياأهيييا عييلييى الإجنييييياز، 
مييتييميينيييييا ا�يييشيييتيييميييرار اليييركيييييييز يف 
اليييييوم الييثيياين اليييييييوم، ليييزييييادة غلة 
املفتوح  الييوزن  طريق  عن  املكا�شب 
والييي�يييشيييييييدات، واأكييييييد الييهييا�ييشييمييي يف 
ت�شريح �شحفي له باأنه يهدي هذا 

الجناز للقيادة الر�شيدة، وللفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال 
نهيان الداعم والراعي الأول للعبة 
يف الإمارات، موكدا اأن هذا الجناز 
بالن�شبة ملدى  اعتباره عاديا  ميكن 
تطور لعبة اجلوجيت�شو يف الدولة، 
على �شوء الإجنييازات التي حتققت 

على امل�شتويات العاملية يف ال�شابق.
اأهمية  تييكييميين  الييهييا�ييشييمييي:  وقيييييال 
الييييييييييي�يييييييييييشيييييييييييدارة 
الآ�يييييشيييييييييييويييييية يف 
التمثيل  اأنيييييهيييييا 
حتييييت  الأول 
اللجنة  ميييظيييلييية 
الأوليييييييييييميييييبييييييييييية، 
ونحن بدورنا مل 
اأي  نيييدخييير  ولييييين 
حتقيق  يف  جييهييد 
الجنيييازات يف اأي 
ونعترب  مييييكييييان، 
هييييييييذه اخلييييطييييوة 
بداية خلطوات اأخرى كثرية، لأننا 
نبحث دائما عن الرقم واحد، ومن 
واملدربن،  الالعبن  اأ�شكر  جهتي 
واأثمن  بييذلييوه،  اليييذي  على اجلييهييد 
التي  الإعيييداد  مراحل  يف  عطاءهم 
لهم  واأقييول  �شهرين،  ملدة  ا�شتمرت 
وللمدربن الأف�شل ما زال مل ياأت 

بعد.
بانايوتو�س  التتويج  مرا�شم  ح�شر 
و�شهدها  الييييدويل،  الحتييياد  رئي�س 
البعثة  ميييديييير  جييييياين  عيييبيييدامليييليييك 
ال�شاطئية،  الألييعيياب  الإميياراتييييية يف 
وفييهييد عييلييي اليي�ييشيياميي�ييشييي اأميييين عام 
ود  للجوجيت�شو،  الآ�شيوي  الحتاد 
جعفر املظفر الأمن العام امل�شاعد 
الطيب  واأحمد  الآ�شيوي،  لالحتاد 
والطاقم  اليييبيييعيييثييية،  ميييديييير  نيييائيييب 
الإداري املرافق لوفد اجلوجيت�شو.

واأكييييد عييبييداملييلييك جييياين اأنيييه �شعيد 
للغاية بت�شدر الإمارات للمناف�شات 
يف اجلوجيت�شو، م�شريا اإىل اأن لعبة 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  يرعاها 

نييهيييييان ويل  اآل  زاييييييد  بييين  حمييمييد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
يكون  زن  لبييييد  امليي�ييشييلييحيية  لييلييقييوات 
م�شريا  الأول،  املييركييز  هييو  مكانها 
اجلوجيت�شو  احتييياد  يتابع  اأنيييه  اإىل 
منذ فييرة طييويييليية، واأنيييه كييان علي 
الإمييييارات  حملة  �شيقود  بيياأنييه  ثقة 
بتايالند  اليي�ييشيياطييئييييية  الأليييعييياب  يف 
املناف�شات،  يف  جيد  مركز  لتحقيق 

واأ�شاد بالالعبن 
وبييييييييييروحييييييييييهييييييييييم 
القتالية، موجها 
ل�شمو  الييتييهيينييئيية 
بن  اأحمد  ال�شيخ 
را�شد  بن  جممد 
اللجنة  رئييييييي�يييس 
الأوليييييييييييميييييبييييييييييية 
الييييييييييييذي طييييالييييب 
البعثة ب�شكل عام 
اأف�شل  بييتييقييدمي 
وحتقيق  عييطيياء، 

ميييييداليييييات واإجنيييييازات تييرفييع عدمل 
الدول.

التتويج  ميييرا�يييشيييم  �يييشيييهيييدت  وقيييييد 
الإماراتي  الوطني  ال�شالم  عييزف 
الن�شيد  تيييردييييد  و�ييشييط  ميييييرات،   3
على  احلا�شرين،  كل  من  الوطني 
ال�شاطئ الذين يتجاوز عددهم ال 

6 اآلف يف مكان املناف�شات فقط.
يف  الأول  اليييييوم  مناف�شات  وكييانييت 
اأ�شفرت عن  ال�شباحية قد  الفرة 
الكتبي،  في�شل  ميين  كييال  و�ييشييول 
حتت  وزن  لنهائي  الكعبي  وزايييييد 
في�شل  جتييييياوز  حيييييث  كيييجيييم،   90
الكتبي كال من هايلون من فيتنام 
علي  الييكييويييتييي  ثييم  ال16،  دور  يف 
ومن  اليييثيييميييانييييييية،  دور  يف  حميييميييد 
اإيران  اأمييري خييان ميين  اإييييراج  بعده 
الوقت  النهائي، يف نف�س  يف ن�شف 
الكعبي دور  زايد  الذي جتاوز فيه 
وفاز  املييبييا�ييشيير،  بييالييتيياأهييل   ،16 ال 
اليييييييا�يييس مييين لبنان  نييا�ييشييف  عييلييى 
املنغويل  وعييلييى  اليينييهييائييي،  رييييع  يف 

اردين اأوت�شورين يف ن�شف النهائي 
ب�شعوبة بالغة.

كجم   70 ال  حتييت  مناف�شات  ويف 
بعد  للنهائي  الكربي  طالب  تاأهل 
جناحه يف اإجتياز 3 حمطات قوية، 
الذهب  على  اييييران  بطل  ليالقي 
80 كجم  والف�شة، ويف وزن حتت 
الإطاحة  يف  حييميييييد  خييلييفييان  جنيييح 
الأوىل  الأدوار  يف  مناف�شيه  بييكييل 
عالية،  مبيييهيييارة 
النهائي  وبييييلييييغ 
بطل  ليييييييييالقييييي 

اإيران اأي�شا.
فيييييييييمييييا تيييوقيييفيييت 
طيييميييوح كيييال من 
عيييليييى اليييييدرعيييييي، 
و�شعود احلمادي، 
وعيد الطنيجي، 
واأحمد غلوم عند 
بعد  اليييربونيييزيييية 
الفرة  جيييييولت 
يف  جميعها  لتح�شم  اليي�ييشييبيياحييييية، 

الفرة امل�شائية.
ميييييين نيييياحيييييييييتييييه اأكييييييييييد اليييييييييونيييياين 
الدويل  الحتاد  رئي�س  بانايوتو�س 
اآ�شيا  يف  اجلوجيت�شو  م�شتوى  اأن 
الأخرية،  املرحلة  يف  كثريا  تطور 
اآ�شيا  اأن  اأثبتت  املناف�شات  تلك  واأن 
يف  ال�شحيح  الييطييريييق  على  ت�شري 
تطوير اللعبة، ولي�س غريبا عليها 
اأن ت�شل لهذا امل�شتوى لأن البطولة 
خرجت من اآ�شيا، التي متثل ن�شف 

عدد ال�شكان يف العامل.
البطولة  هييذه  اإقيياميية مثل  وقيييال: 
الأوليمبي  املييجييليي�ييس  مييظييليية  حتيييت 
اأمر رائع، نعتربه خطوة  الآ�شيوي 
اأوليمبيا،  اللعبة  اعتماد  م�شار  يف 
بييحيياجيية لأن مننح  كيينييا  اأنييينيييا  كييمييا 
اجلييوجيييييتيي�ييشييو �ييشييرف الييتييواجييد يف 
البطولت البطولت القارية بهذا 
ال�شكل، واأظن اأن م�شاركة16 دولة 
ال�شاطئية  الأليييعييياب  مناف�شات  يف 
يف  اللعبة  اأهمية  على  دليل  باآ�شيا 

اأغلبية  اأن  اأعلم  اأنني  برغم  اآ�شيا، 
الييدول الأخييري مل تيياأت للم�شاركة 

لعدم جاهزيتها.
وعيين اخلييظييوة الييقييادميية ملييزيييد من 
قييال: نحن  ا�شيا  اللعبة يف  تطوير 
نييخييطييط مييييع مييي�يييشيييوؤويل الحتييييياد 
عبداملنعم  بيييرئيييا�يييشييية  الآ�ييييشيييييييييوي 
بع�س  نيييير�ييييشييييي  اأن  الييييهييييا�ييييشييييمييييي 
علي  والعاملية  الدولية  البطولت 

اآ�شيا كي تنظمها، 
من  وتييي�يييشيييتيييفيييييييد 
نقل كل التجارب 
عليها،  الييعيياملييييية 
هيييييييييذا لييييييييي�ييييس يف 
العامن املقبلن 
الأماكن  كل  لأن 
لتنظيم  املييحييددة 
قد  الييييبييييطييييولت 
لكن  حييييييييييييييددت، 
بييييعييييد الييييعيييياميييين 
�شوف  املييقييبييليين 

والبطولت  الأحييداث  ننظم بع�س 
باأن  واأقطع  اآ�شيا،  قييارة  يف  العاملية 
تنظيم  ي�شهد  �ييشييوف  عام2018 

بطولة عاملية يف اآ�شيا.
اخلا�شة  اجلديدة  املعلومات  وعن 
اللعبة  اإعتماد  وم�شاعي  بخطوات 
لعبة  ع�شاق  اأدعيييو  قيييال:  اأوليمبيا 
والتحلي  لييلييتييفيياوؤل  اجلييوجيييييتيي�ييشييو 
بيياليي�ييشييرب، وبييعيي�ييس اليييوقيييت فنحن 
نن�شر  نحن  ال�شحيح،  الطريق  يف 
اللعبة بقدر امل�شتطاع حتى نتجاوز 
باأن  مييتيياأكييد  اأنييييا  دولييييية،   160 ال 
الييلييعييبيية �ييشييوف تعتمد يييومييا مييا يف 
هذا  اأعيييرف  ل  لكنني  الأوليمبياد 
لي�س  القرار  لأن  بال�شبط،  املوعد 
اإ�ييشييتييعييدييينييا لعر�س  بيييييدي، ونييحيين 
ملف كامل على اللجنة الأوليمبية 
الدولية  مبيينييظييميياتيينييا  الييييدولييييييييية 
والقارية، وعملنا املنظم، وجهودنا 
انت�شار  قيياعييدة  تو�شيع  يف  الكبرية 
اللعبة، واأمتني اأن يجد قبول لدى 

اأع�شاء اللجنة الأوليمبية.

لبطولة  الييتيينييظيييييم  يف  راأييييييه  وعييين 
تايالند  يف  اليي�ييشيياطييئييييية  الألييييعيييياب 
التحكيم واحل�شور  واإنطباعه عن 
اجليييمييياهيييريي قيييييال: بيياليينيي�ييشييبيية يل 
واحل�شور  رائع،  التنظيم  مده�س، 
اأهم  اجلييميياهييريي على واحيييد ميين 
�شاطئ  وهيييييو  تييياييييالنيييد  �يييشيييواطيييئ 
والتحكيم  كثيف،  بوكيت  بيياتييوجن 
الأمور  وكييل  م�شتوى،  اأعييلييى  على 
ب�شكل  تيييي�ييييشييييري 
ناجح جدا، برغم 
الأوىل  املييرة  اأنها 
ت�شت�شيف  الييتييي 
مثل  حييدث  فيها 
هييذا، واأنيييا �شعيد 
الدول  بييياأن  جييدا 
الآ�شيوية تتطور 

بهذا امل�شتوى.
وعييييييين راأييييييييييييه يف 
الحتاد  خطوات 
نحو  الآ�ييييشيييييييييوي 
اآ�شيا  التطور قال: اجلوجيت�شو يف 
يتطور بخطى مت�شارعة خ�شو�شا 
للتخطيط  الأخييييييرية،  املييرحييليية  يف 
اليي�ييشييليييييم، وليييوجيييود اأكيييرب عيييدد من 
اليييليييعيييبييية يف الأقييييطييييار  مميييار�يييشييين 
كما  بال�شكان،  املزدحمة  الآ�شيوية 
الييييدول  مييعييظييم  احليييكيييوميييات يف  اأن 
اأن  واأظيين  اللعبة،  تدعم  الآ�شيوية 
الحتييييياد الآ�يييشيييييييوي خيييالل عامن 
عيييليييى الأقيييييييل �يييشيييوف ييييتيييفيييوق على 

الحتاد الأوروبي.

فــهــد عــلــي: �ــصــعــداء بــاإجنــاز 
جــاءت  واملناف�صات  اأبطالنا 

اأقوى مما توقعناها
اأكييييد فييهييد عييلييى اليي�ييشيياميي�ييشييي اأمن 
واملدير  الآ�يييشيييييييوي  الحتيييييياد  عييييام 
اأن  الإميياراتييي  لييالحتيياد  التنفيذي 
امل�شتوى الفني للبطولة جاء اأقوي 
من املتوقع، واأنه على �شوء تقارب 
اإيران،  امل�شتويات، وبروز دول مثل 
وتايالند وفيتنام، ومنغوليا ب�شكل 

وا�شح، فاإن نتائج الإمييارات جيدة، 
واأن اأهم املكا�شب التي حتققت من 
تلك امل�شاركة بالن�شبة جلوجيت�شو 
الإميييييارات اإىل جييانييب الييذهييب هي 
م�شتويات  على  قييرب  عيين  التعرف 
الييلييعييبيية يف اآ�يييشيييييييا، واليييتيييعيييرف عن 
والتقييم  الأبطال،  اأهم  على  قرب 

املنا�شب لأبطالنا.
وقيييييييييال: اليييبيييطيييولييية نييياجيييحييية من 

كييييافيييية الأوجيييييييييه، 
فييييياملييييينيييييافييييي�يييييشيييييات 
مييييي�يييييشيييييتيييييعيييييلييييية يف 
الأوزان،  كيييييييل 
والتحكيم يحظى 
اجلميع،  بتقدير 
واحليييييييييي�ييييييييييشييييييييييور 
اجليييييييمييييييياهيييييييريي 
اأكييي�يييشيييب احلييييدث 
م�شافة،  قيييييميية 
اأبنائنا  واإجنييازات 
اأ�شفت  اليييييوم  يف 

فنحن  ذليييك  وميييع  الييبييهييجيية،  علينا 
احلد،  هذا  عند  تتوقف  لن  اآمالنا 
بييداييية لنطالقة  نييعييتييربهييا  لأنيينييا 
اأكر من م�شتوى، لأنه  اأكرب علي 
املو�شم  يف  اأوليييويييياتييينيييا  �ييشييميين  مييين 
دائييييييرة  مييييين  نيييو�يييشيييع  اأن  احلييييييييايل 
الحيييتيييكييياك اليييييييدويل واخلييييارجييييي 
حتى نقيم اأنف�شنا ب�شكل اأكر دقة، 
ونتعرف على ما جنتاجه ملزيد من 

التطور.

�صالح عبيد: مكا�صبنا باجلملة 
من امل�صاركة القارية

يييقييول �ييشييالييح عييبيييييد امليي�ييشييرف على 
مليئا  كان  الأول  اليوم  اأن  املنتخب 
كنا  اأننا  حيث  املت�شاربة،  بامل�شاعر 
بلحظة  حلظة  اأبطالنا  مييع  نعي�س 
من  لييلييحييدث  متابعتنا  خيييالل  ميين 
داخل امللعب، واأنه فخور مبا قدمه 
ويتمنى  الأول،  اليوم  يف  الالعبن 
ال�شكل  بنف�س  الييعييطيياء  ي�شتمر  اأن 

الثاين  اليييييوم  مناف�شات  يف  واأكييير 
حتى نزيد من غلة اإجنازاتنا.

وقال عبيد: الالعبون بذلوا اأق�شى 
يتمناه،  مييا  حقق  ميين  منهم  جهد، 
ومنهم من تعرف على ما يحتاج اإليه 
اأكر يف التدريبات بالفرة املقبلة، 
ويف كييل الأحيييييوال فييياإن املييكييا�ييشييب ل 
حت�شى ول تعد للمنتخب، والأمل 
كبري يف ا�شتثمارها لتحقيق ما هو 
اأكر يف امل�شتقبل 
للو�شول باللعبة 

اإىل العاملية.
واأ�ييييييييييييييييشيييييييييييييييياف: 
لقيادتنا  اأبييييارك 
هذا  و�ييشيييييوخيينييا 
الأول  الجنييييييياز 
مييييييين نييييييوعييييييه يف 
م�شاركاتنا  كيييل 
الألعاب  بييدورات 
لأن  ال�شاطئية، 
اجليييوجيييييييتييي�يييشيييو 
هيييذا  عيييليييى  ميييييييرة،  لأول  ييييي�ييييشييييارك 
اللجنة  ميييظيييلييية  حتيييييت  املييي�يييشيييتيييوى 
الأوليمبية، و�شوف يحقق الإ�شافة 
مليي�ييشيياركيياتيينييا يف كييل املييحييافييل خالل 

الفرات املقبلة.

ثعبان يف املركز الإعالمي
يف  املتواجدون  الإعالميون  فوجئ 
املخ�ش�شة  الإعالمي  املركز  خيمة 
لييهييم عييلييي �ييشيياطييئ بييياتيييوجن بوكيت 
النرنت،  خييدميية  مييين  واخلييالييييية 
بييظييهييور ثييعييبييان طييويييل عييليييييهييم، ثم 
ال�شفافة  الأر�يييشييييييية  حتيييت  دخيييوليييه 
وا�شحا  جييعييلييه  ممييييا  امليييفيييرو�يييشييية، 
الأ�شوات  علت  وعيينييدمييا  للجميع، 
بطلب النجدة، لأنه من النوع ال�شام 
املنطقة  اأهييل  لكالم  وفقا  اخلطري 
الذين راأوه، دخل على الفور لعب 
وو�شع  باك�شتان،  ميين  جوجيت�شو 
اأم�شكه، حتى  قدمه على راأ�شه، ثم 
و�شلت ال�شرطة، ومت القب�س على 

الثعبان.

نادي ال�شعب يطلق م�شاء اليوم » خيمة نادي 
ال�شعب خلليجي ٢٢ « يف افتتاح ر�شمي 

يفتتح نادي ال�شعب الثقايف الريا�شي م�شاء اليوم اخلمي�س 
اأطلق عليها »خيمة  التي  ال�شاد�شة خيمته  ال�شاعة  ويف متام 
انطالقة  لتواكب تلك اخليمة   »22 ال�شعب خلليجي  نادي 
الوطني  منتخبنا  مب�شاركة  بالريا�شي   22 خليجي  م�شوار 
وتتيح لروادها جوا من الت�شجيع تواكب اإدارة نادي ال�شعب 
الفعاليات الريا�شية لتطلق مبادراتها �شمن اأن�شطة اللجنة 

الثقافية واملجتمعية يف اإن�شاء.
ومن �شاأن افتتاح اخليمة الذي �شيدعى له كبار ال�شخ�شيات 

ليييرواد اخليمة  �شتتاح  الييتييي  املييفيياآجييات  عيين  العيييالن  يتم  اأن 
يف  ال�شعب  نييادي  من  بييارزة  وم�شاهمة  نوعية  اإ�شافة  لتكون 
تدعيم م�شاركة املنتخب الوطني يف كاأ�س اخلليج. وحر�شت 
ال�شركة املنفذة وهي موؤ�ش�شة اأدمارك لتنظيم املعار�س على 
جناح  ل�شمان  ال�شعب  نييادي  تطلعات  وفييق  اخليمة  تنظيم 
احلدث الذي �شيقام اأمام مقر النادي وحتتوي يف جتهيزاتها 
�شخمة  بالزما  �شا�شة  داخلها  ومكيفة  �شخمة  خيمة  على 
كاأ�س  بطولة  مباريات  لعر�س  �شغرية  �شا�شات  اإىل  اإ�شافة 

اخلليج ب�شكل مبا�شر لرواد اخليمة ف�شال عن التميز الذي 
�شتقام به اخليمة من بث الوعي الريا�شي وموؤازرة املنتخب 

الوطني.
واأكمل النادي كافة التجهيزات ل�شتقبال امل�شجعن وتوفري 
العرو�س اخلليجية عالوة  ومتابعة  للت�شجيع  مكان �شحي 
بينها  من  والتي  والأفييكييار  امل�شابقات  من  بعدد  القيام  على 
مع  وغييريهييا  البطولة  مييبيياريييات  لنتائج  التوقعات  م�شابقة 

تنظيم حما�شرات عن الريا�شة وبث الوعي الريا�شي.

الوطني  اليوم  �شباق  مناف�شات  اجلمعة  غدا  تنطلق 
للقوارب ال�شراعية احلديثة التي ينظمها نادي تراث 
الإمارات ومدر�شة الإمارات لل�شراع ..وذلك بتوجيهات 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س النادي. و ينطلق ال�شباق 
الدويل  اأبييوظييبييي  نيييادي  يييوميين..ميين  ي�شتمر  اليييذي 
يدار  الأمواج..فيما  كا�شر  على  البحرية  للريا�شات 
وفقا للوائح الحتاد الدويل لل�شراع واحتاد الإمارات 
لل�شراع والتجديف ولوائح الفئات مب�شاركة عدد من 
احلييكييام الدولين ميين خييارج الإمييييارات ميين فرن�شا و 
بلجيكا و ليونان وتركيا. ويت�شمن ال�شباق عدة فئات 
العام  املعدل  والبتم�شت  مبتدئن  الوبتم�شت  منها 
ريديال  والييليييييزر  ا�ييشييتييانييدرد  والييليييييزر   4.7 الليزر  و  
بالن�شبة  اأمييا  والييكييروزر.  الزوجي والكامتران  وقييارب 
مليي�ييشيياركييات الأنيييديييية والييييدول يييتييوقييع ميي�ييشيياركيية بع�س 
اإ�شافة  العربية  اخلليج  لييدول  التعاون  جمل�س  دول 
وبالن�شبة  الدولة.  يف  البحرية  الأندية  م�شاركة  ايل 

قبل  للم�شاركن  اإر�شالها  مت  فقد  ال�شباق  لتعليمات 
�شهر من موعد ال�شباق مرفق معها الدعوة اخلا�شة 
اخلا�شة  الفنية  الأمييور  كل  على  وت�شتمل  بامل�شاركة 
بفئات القوارب وبجولت ال�شباق ون�شو�س التحكيم 
اأنه  اإ�ييشييافيية  واجلييوائييز وغييريهييا ميين الأميييور املتعلقة 
نادي  مقر   - ال�شباق  موقع  يف  منها  ن�شخ  تييوزيييع  مت 
-للمت�شابقن  البحرية  للريا�شات  الييدويل  اأبوظبي 
ال�شتمارات.  ملئ  و  الطييالع  لهم  يت�شنى  الذين مل 
ويبداأ عمل جلنة التحكيم يوميا من ال�شاعة التا�شعة 
ال�شاد�شة م�شاء يف غرفة الجتماعات  �شباحا وحتى 
فرة  خييالل  البحرية  للريا�شات  اأبييوظييبييى  نييادي  يف 
والعرا�شات  النزاعات  يف  والف�شل  للنظر  ال�شباق 
الإحكام  لإ�ييشييدار  املت�شابقن  بن  والقائمة  املقدمة 
املنا�شبة كل فيما يخ�شه . و ي�شتمل اجلدول الزمني 
لل�شباق والذي يبداأ اخلمي�س علي الت�شجيل وال�شباق 
التجريبي اأما يوم اجلمعة يتم فيه ا�شتكمال الت�شجيل 
وقيا�س الأ�شرعة حيث ينطلق ال�شباق يف اليوم الأول 

يوم  اأمييا  �شباحا  والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  متييام  يف 
يومه  يف  اليي�ييشييبيياق  اإنييطييالقيية  عييلييي  في�شتمل  اليي�ييشييبييت 
ال�شباقات  وتنتهي  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  الثاين 
ال�شاعة الرابعة ع�شر ليبداأ احلفل اخلتامي ال�شاعة 
 2.30 ال�شباق بن/  ال�شابعة م�شاء . وتبلغ م�شافة 
ال�شباق  اأميييييال لكل جولة وعييدد جييولت  اإىل ثالثة 
عدد  يتجاوز  ل  اأق�شى  كحد  جييولت  ثمانية  كاملة 
جييولتييه عيين اأربييييع جيييولت يف اليييييوم . ويييتييم توزيع 
اجلوائز العينية للفائزين الكوؤو�س باملراكز الثالثة 
الأوىل من كل فئة خالل احلفل اخلتامي الذي يقام 
يف م�شرح اأبوظبي يوم ال�شبت 15 من �شهر نوفمرب 
جلميع الفئات امل�شاركة اأما بالن�شبة للجوائز املالية 
اجلوائز  وتييييوزع  الييفييئييات.  جميع  عليها  ف�شتح�شل 
يح�شل  حيييييث  الأوىل  الييثييالثيية  لييلييمييراكييز  اليينييقييدييية 
�شاحب املركز الأول على �شبعة اآلف درهم و املركز 
اآلف  اأربيييعييية  والييثييالييث  درهييييم  اآلف  خم�شة  الييثيياين 

درهم.

  �شب����اق الي����وم الوطن����ي للق���وارب 
ال�ش����راعي����ة ينطل���ق غ������دا

اإجناز تاريخي لريا�صة الإمارات

ذهبيات وف�شية و3 برونزيات للعبة اجلوجيت�شو يف اأول اأيام �شاطئية اآ�شيا  3

الإمارات تت�صدر 
الرتتيب العام 

للدول امل�صاركة 
لأول مرة يف 

التاريخ

عبدامللك جاين: 
لعبة يرعاها ويل 
عهد اأبوظبي لبد 
اأن يكون مكانها هو 

املركز الأول

ما زلنا يف البداية 
واأطالب الأبطال 

بتحقيق ميداليات 
اإ�صافية يف اليوم 

اخلتامي

عبداملنعم الها�صمي: 
ويل عهد اأبوظبي 

الداعم الأول للعبة.. 
واأهدي الجناز للقيادة 

الر�صيدة 
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انطلقت فعاليات بطولة القوات امل�شلحة 
اأن�شطة  �ييشييميين  لييلييجييوجييييي�ييشييتييو  الأوىل 
يف   2015-2014 للعام  التفوق  درع 
ال�شالة املغطاة ملركز الربية الريا�شية 
العميد  بح�شور  اأبوظبي  يف  الع�شكري 
الركن خليفه را�شد جمعة الهاملي قائد 
و  الع�شكري  الريا�شية  الربية  مركز 
جمل�س  ع�شو  البطران  عبداهلل  يو�شف 
احتيييياد الميييييييارات لييلييجيييييوجيي�ييشييتييو مدير 
الأنييييدييييية واملييييراكييييز وعيييييدد مييين �شباط 

القوات امل�شلحة.
البطولة من منطلق حر�س  تاأتي هذه 
لرفع  امل�شلحة  للقوات  العامة  الييقيييييادة 
لل�شباط  الييبييدنييييية  الييلييييياقيية  ميي�ييشييتييوى 
امل�شلحة  بييياليييقيييوات  الأخيييييييرى  والييييرتييييب 
وتنمية روح التناف�س واملثابرة يف خمتلف 
امل�شابقات والبطولت الريا�شية يف اطار 
حييير�يييس قيييييادتيينييا احلييكيييييميية عييلييى جعل 
م�شتويات  اعييلييى  عييلييى  امل�شلحة  قييواتيينييا 
خالل  ميين  والبدنية  القتالية  الييكييفيياءة 
اليييدعيييم واليييرعيييايييية امليي�ييشييتييمييرة مييين قبل 
اليي�ييشيييييخ حمييمييد بن  �ييشييمييو  اأول  الييفييريييق 
نائب  ابوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايييد 
ودعمه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
بغر�س  الريا�شية  لالن�شطة  امل�شتمر 
رفع اللياقة والكفاءة البدنية لل�شباط 
والرتب الأخييرى وبث روح املناف�شة من 
الريا�شية  الن�شطة  يف  امل�شاركة  خييالل 
عدد  اإىل  البطولة  وانق�شمت  املختلفة. 
ال�شغار  مناف�شات  مثلت  املناف�شات  من 
و مناف�شات النا�شئن و مناف�شات الكبار 
للحزام الأزرق ومناف�شات الكبار للحزام 
خليفه  الييركيين  العميد  واأكييييد  الأبييييي�ييس 
را�شد جمعة الهاملي قائد مركز الربية 
على  لييه  كلمه  يف  الع�شكري  الريا�شية 
البدنية  اللياقة  م�شتوى  رفييع  �ييشييرورة 
بالقوات  الأخيييييرى  واليييرتيييب  لييليي�ييشييبيياط 
واملثابرة  التناف�س  روح  وتنمية  امل�شلحة 
من خالل تنظيم امل�شابقات والبطولت 
قيادتنا  حلر�س  نظرا  وقال  الريا�شية. 
امل�شلحة  قييواتيينييا  جييعييل  عييلييى  احلييكيييييميية 
القتالية  الكفاءة  م�شتويات  اأعييلييى  على 
والبدنية فاإن الدعم والرعاية امل�شتمرة 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  يقدمها  التي 
نييهيييييان ويل عهد  ال  زاييييييد  بييين  حمييمييد 
اأبييوظييبييي نييائييب الييقييائييد الأعييلييى للقوات 
لالأن�شطة  امليي�ييشييتييميير  ودعيييميييه  امليي�ييشييلييحيية 
الريا�شية بغر�س رفع اللياقة والكفاءة 
البدنية لل�شباط والرتب الأخرى وبث 
روح املناف�شة والكفاح من خالل امل�شاركة 

اإميانا  املختلفة  الريا�شية  الأن�شطة  يف 
تتطلب  املقاتل  كفاءة اجلندي  بيياأن  منه 

اأعلى م�شتويات الكفاءة البدنية.
الريا�شية  الربية  مركز  قائد  واأ�ييشييار 
الريا�شة  الأنيي�ييشييطيية  اأن  اإىل  الع�شكري 
التي تقام يف القوات امل�شلحة تهدف اإىل 
زيادة التقارب الجتماعي بن ال�شباط 
العمل  روح  وبيييييث  الأخييييييييرى  والييييرتييييب 

كفريق.
والإدارين  الالعبن  املركز  قائد  وحث 
النتائج  حتقيق  موا�شلة  على  والفنين 
املييتييميييييزة واملييحييافييظيية عييلييى املييكييانيية التي 
و�ييشييلييت اإليييييييهيييا لييعييبيية اجلييوجيييييتيي�ييشييو يف 
املزيد من  بتحقيق  وتعزيزها  الإمييارات 
الييبييطييولت مييع الأخييييذ بييالعييتييبييار دوما 
والعملي  التعليمي  املييجييال  يف  الييتييفييوق 
واملعريف  العلمي  التح�شيل  وموا�شلة 

لأنه مفتاح التقدم.
وحول هذه البطولة توجه يو�شف عبد 
اإدارة احتاد  البطران ع�شو جمل�س  اهلل 
الأندية  مييدييير  للجوجيت�شو  المييييارات 
واأع�شاء  رئي�س  عن  وبالنيابة  واملييراكييز 
اجليوجيت�شو  لريا�شة  الإميييارات  احتيياد 
امل�شلحة  العامة للقوات  بال�شكر للقيادة 
�شمن  اجليوجيت�شو  ريييا�ييشيية  اإدراج  يف 
الريا�شية  امليي�ييشييلييحيية  اليييقيييوات  اأنيي�ييشييطيية 
..م�شيدا بالروح العالية والثقة بالنف�س 
النتائج الطيبة  التي عززت من حتقيق 
يف هيييييذه اليييبيييطيييولييية مييييع مييييا يييتييمييتييع به 
الييالعييبييون ميين قيييدرات ومييهييارات عالية 
على  واملييواظييبيية  بييالييتييمييارييين  �شقلها  مت 

التدريبات.
يف  امل�شاركة  اأهمية  اإىل  البطران  واأ�شار 
بالالعبن  والحتكاك  كافة  البطولت 
اأ�ييشييحيياب اخليييربات لأن ذلييك ميين �شاأنه 
والبدين  الفني  امل�شتوى  من  يطور  اأن 

والنف�شي لالعبن . 
بالتعاون  البطولة  هييذه  تنظيم  وييياأتييي 
ميييع احتيييياد الميييييييارات لييلييجييوجيييييتيي�ييشييو .. 
على  للبطولة  النهائية  النتائج  وجائت 
ال�شغار-  مناف�شات  يف  الييتييايل:  النحو 
العمرية  اليييفيييئييية  الأبييييييييي�ييييس-  احليييييييزام 
كيييغ جييياء يف   48 لييييوزن  �ييشيينيية   15-14
الهدابى-  خالد  اهلل  عبد  الول  املييركييز 
املركز  الع�شكرية- ويف  الثانوية  املدر�شة 
املدر�شة  ال�شريدى-  الثاين حمد خالد 
الع�شكرية- و جاء ثالثا نا�شر  الثانوية 
الثانوية  امليييدر�يييشييية  الييطيينيييييجييى-  عييلييى 
الع�شكرية-. ويف مناف�شات ال�شغار الفئة 
56كغ  ليييوزن  �شنة   15-14 الييعييمييرييية 
املدر�شة  املنهاىل-  خالد  را�شد  اول  جاء 
عبد  ثانيا  وحييل  الع�شكرية-  الييثييانييوييية 
الثانوية  املدر�شة   - املنهاىل  حممد  اهلل 
اهلل  عبد  ثالثا�شهيل  وجيياء  الع�شكرية- 
اجلنيبى- املدر�شة الثانوية الع�شكرية-. 
العمرية  الفئة  ال�شغار  مناف�شات  ويف 
اول  جيياء  كييغ   64 ليييوزن  �شنة   15-14
الثانوية  -املدر�شة  المييريى  على  هييزاع 
الع�شكرية- ويف املركز الثاين عبد العزيز 
الثانوية  املييدر�ييشيية  اليييزييييودى-  اهلل  عبد 
الع�شكرية- ويف املرتبة الثالثة عبد اهلل 
الع�شكرية-.  الثانوية  املدر�شة  جا�شم- 
العمرية  الفئة  ال�شغار  مناف�شات  يف  و 
اول  جيييياء   72 ليييييوزن  �ييشيينيية   15-14
الثانوية  املييدر�ييشيية   - اهلل  عييبييد  خييليييييفيية 
�شعيد  حمييمييد  ثييانيييييا  وحيييل  الع�شكرية- 
الع�شكرية-  الثانوية  املدر�شة  الزيودي- 
النعيمى-  حممد  ابراهيم  ثالثا  وجيياء 
امليييدر�يييشييية الييثييانييوييية الييعيي�ييشييكييرييية-. ويف 
الأبي�س-  احلييزام  النا�شئن-  مناف�شات 
لوزن  �ييشيينيية   17-16 الييعييمييرييية  الييفييئيية 
الزحمى  �شيف  عاتى  اول  جيياء  كييغ   56

و يف  الع�شكرية  الييثييانييوييية  املييدر�ييشيية  ميين 
املركز الثاين حمدان حمد من املدر�شة 
�شامل  ثالثا  وجييياء  الع�شكرية  الثانوية 
الثانوية  املدر�شة  من  ال�شام�شى  حممد 
النا�شئن  ميينييافيي�ييشييات  يف  و  الييعيي�ييشييكييرييية. 
الفئة العمرية 16-17 �شنة لوزن 64 
ال�شام�شى  كغ جاء اول حممد عبد اهلل 
-املدر�شة الثانوية الع�شكرية- ويف املركز 
ال�شام�شى  خمي�س  العزيز  عبد  الييثيياين 
ثالثا  وحل  الع�شكرية  الثانوية  املدر�شة 
الثانوية  املييدر�ييشيية  ميين  دروييي�ييس  في�شل 
النا�شئن-  ومبيينييافيي�ييشييات  الييعيي�ييشييكييرييية. 
لوزن  �شنة-   17-16 العمرية  الفئة 
احلب�شى-  �شعيد  �ييشييامل  اول  جييياء   72
املدر�شة الثانوية الع�شكرية- وحل ثانيا 
املدر�شة   - الكعبى  جمعة  �ييشييامل  مييطيير 
الثانوية الع�شكرية- وجاء ثالثا حممد 
الثانوية  املييدر�ييشيية  اليييييميياحييى-  اهلل  عبد 
النا�شئن-  مناف�شات  يف  و  الع�شكرية- 
لوزن  �شنة-   17-16 العمرية  الفئة 
80 كغ جاء اول �شامل في�شل الكعبى- 
املدر�شة الثانوية الع�شكرية- وحل ثانيا 
الثانوية  املدر�شة  احلنطوبى-  اهلل  عبد 
اهلل  عبد  الثالث  املركز  ويف  الع�شكرية- 
الثانوية  املييدر�ييشيية  اليي�ييشييريييدى-  �شعيد 
النا�شئن-  مناف�شات  يف  و  الع�شكرية-. 
الفئة العمرية 16-17 �شنة-لوزن 80 
املدر�شة  اليينيييييادى-  كييغ جيياء اول حممد 
احمد  ثانيا  وكييان  الع�شكرية-  الثانوية 
و  الع�شكرية-  الثانوية  املدر�شة  �شعيد- 
املن�شورى-  وعيييييد  الييييثيييياين  املييييركييييز  يف 
على  و  الع�شكرية-.  الثانوية  املييدر�ييشيية 
�شعيد مناف�شات الرجال -حزام ابي�س-
ح�شن  خليفة  اول  جييياء  كييغ   56 ليييوزن 
املركز  ويف  الرئا�شة-  احلييمييادى-حيير�ييس 
الثاين حممد ذياب املزروعى - كلية زايد 

الثاين الع�شكرية- وحل ثالثا �شهيل على 
الع�شكرية-.  الثاين  زايييد  كلية  احمد- 
ومبيينييافيي�ييشييات اليييرجيييال -حييييزام ابييييي�ييس-
�شيف حممد-  اول  جيياء  كييغ   64 ليييوزن 
كلية زايد الثاين الع�شكرية- ويف املركز 
الربية-و  القوات   - الثاين على حممد 
بن  را�شد  كلية  البحر-  �شامل  ثالثا  حل 
�شعيد البحرية-. و يف مناف�شات الرجال 
72 كغ جيياء اول  -حييزام ابي�س- لييوزن 
وحل  البحرية-  الكلية  النقبى-  فار�س 
القوات  عييييي�ييشييى جييعييفيير-  ثييانيييييا حييميييييد 
اليييربيييية- ونييييال املييركييز الييثييالييث �شلطان 
البلو�شى- كلية زايد الثاين الع�شكرية-. 
ابي�س- الييرجييال -حييزام  و يف مناف�شات 
لوزن 80 كغ جاء اول احمد البلو�شى- 
ن�شيم عمر  ثانيا  الرئا�شة- وحل  حر�س 
- الييقييوات اجلييوييية والييدفيياع اجليييوي- و 
الزعابى-  حميييميييود  احيييميييد  ثييالييثييا  جيييياء 
و يف  والدفاع اجلييوي-.  القوات اجلوية 
لوزن  ابي�س-  الرجال -حزام  مناف�شات 
�شعيد-القوات  م�شلم  اول  جيياء  88كغ 
اجلييوييية واليييدفييياع اجلييييوي- وكيييان ثانيا 
الييرئييا�ييشيية- ويف  �شعيد- حيير�ييس  حييمييدان 
امليييركيييز الييثييالييث يييو�ييشييف عييبيييييد- حر�س 
الرئا�شة-. ويف مناف�شات الرجال -حزام 
م�شلم  اول  جيياء  كييغ   88 لييوزن  ابي�س- 
�ييشييعيييييد- حيير�ييس الييرئييا�ييشيية- وحيييل ثانيا 
يف  البحرية-و  الييقييوات  �شعيد-  حمدان 
املييركييز الييثييالييث يييو�ييشييف عييبيييييد- القوات 
-حزام  الرجال  ومبناف�شات  البحرية-. 
اإبراهيم  اول  جيياء  72كغ  لييوزن  ازرق- 
الربية-  الييقييوات  احلييو�ييشيينييى-  اهلل  عبد 
حر�س  الكتبى-  �شعيد  را�شد  ثانيا  وحل 
فهد  اليييثييياليييث  املييييركييييز  ويف  اليييرئيييا�يييشييية- 
الرئا�شة-.  حيير�ييس  الييزعييابييى-  �ييشييلييطييان 
ازرق- -حييييزام  الييرجييال  مناف�شات  يف  و 
ليييوزن 80 كييغ جييياء اول عييلييى عييبييد اهلل 
ثانيا احمد  الييرئييا�ييشيية- و حييل  - حيير�ييس 
يف  و  الرئا�شة-.  حر�س  العامرى-  على 
لوزن  ازرق-  -حييزام  ال�شاتذة  مناف�شات 
88 كغ جاء اول جا�شم �شعيد- القوات 
اجلييوييية واليييدفييياع اجلييييوي- وحيييل ثانيا 
القوات   - اليعقوبي  �شامل  العزيز  عبد 
اجلييوييية واليييدفييياع اجلييييوي-وكييييان ثالثا 
عادل احلو�شني - حر�س الرئا�شة-. و يف 
ازرق-لوزن   -حييزام  ال�شاتذة  مناف�شات 
العولقي-  على  خالد  اول  جيياء  كغ   88
على  و�شام  ثانيا  وحل  الرئا�شة-  حر�س 
النعيمى - جهاز حماية املن�شات واملرافق 

احليوية-. 

اأنتجته  الييذي  الق�شري  الفيلم  يدمج 
قيينيياة حييكييوميية الإميييييييارات عييلييى موقع 
www.youtube. ييييوتيييييييوب 
احل�س  بيييين   com-uaegov
اأفيييراد  جميع  ميتلكه  اليييذي  الييوطيينييي 
حما�س  وبيييييين  الإميييييييييييييارات  جميييتيييميييع 
جوانب  الفيديو  وييي�ييشييرد  الييريييا�ييشييي. 
من م�شرية الكابنت مهدي علي مدرب 
القدم،  لكرة  الأول  الإميييارات  منتخب 
واليييتيييي اأثيييميييرت جيييهيييوده عييين حتقيق 
الريا�شية مع  العديد من الإجنييازات 
بكاأ�س  الفوز  اأبرزها  الوطني،  الفريق 

اخلليج يف دورته احلادية والع�شرين.
احلكومي،  واملييييوظييييف  اليييالعيييب  بييين 
حكومة  قناة  فيلم  بطل  حياة  تييتييوزع 
الإميييييييييييارات هيييييذه املييييييييرة، فيييهيييو لعب 
ال�شغر  اليييكيييرة ميينييذ  عيي�ييشييق  حمييييرف 
والنادي  واملييدر�ييشيية  احليييي  ولييعييبييهييا يف 
وبن  لها،  مييدربيياً  اأ�شبح  وتيييدرج حتى 
اجتهاده يف عمله كموظف يف عدد من 
الذي  وع�شقه  احلكومية،  املوؤ�ش�شات 
الريا�شة  اختار  للريا�شة،  يو�شف  ل 
وليييييييكيييون مييييدربيييياً مليينييتييخييب الإميييييييارات 

وليثبت من خالل ذلك كفاءة وقدرة 
كبريتن.

اإىل  معها  ننتقل  متنوعة  وبييلييقييطييات 
والعالقات  والتدريب  املالعب  اأجييواء 

تنعك�س  الييالعييبيين،  بييين  الييريييا�ييشييييية 
املميزة  الييريييا�ييشييييية  الييقيييييادييية  الييييروح 
لييلييكييابيينت ميييهيييدي عيييليييي، اليييييذي �شعر 
كييمييدرب للفريق  بييالييرهييبيية لخييتييييياره 

ا�شتجمع  مييا  �ييشييرعييان  اأنييييه  اإل  الأول 
قدراته وقرر اأن ي�شري بالفريق الذي 
الفهم  الييفييوز ميين خيييالل  اإىل  يييدربييه 
والتعامل  الالعبن  ملتطلبات  العميق 

الأخوي معهم.
تنقلنا الكامريا يف امل�شاهد الريا�شية 
والت�شميم  الييفييوز  حييب  فينا  لتحفز 
ويقول  الييقييميية،  اإىل  اليييو�يييشيييول  عييلييى 
مهدي يف ختام مقاطع الفيلم حتقيق 
يف  �شيء  اأغييلييى  هييي  ل�شخ�س  ال�شعادة 
متكنت  اإن  كيف  ولكن  الإن�شان  حياة 
كامل..  ملجتمع  ال�شعادة  حتقيق  ميين 
وهييييذا ميييا حييقييقييه ميينييتييخييب الإمييييييارات 
فينا  اإن�شان  وكل  وت�شميمه،  بعزميته 
ميتلك هذه الإرادة لتحويل امل�شتحيل 

اإىل واقع .
بيييياأن قيينيياة حكومة  بييالييذكيير  اجليييديييير 
الإمارات على اليوتيوب والتي اأطلقها 
�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حمييمييد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييييوزراء حيياكييم دبي 
دوري  وب�شكل  تبث  املا�شي  يونيو  يف 
عيييدد ميين املييقيياطييع املييبييتييكييرة وق�ش�س 
النجاح احل�شرية اإىل جانب عدد من 
ال�شوء  وت�شلط  احلكومية،  اخلدمات 
التوعوية  واحلييمييالت  امليييبيييادرات  على 
وتتميز  وغييريهييا،  الحتييادييية  للجهات 

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر:

مزاينة  ميين  الثانية  الييييدورة  فعاليات  اليييييوم  تختتم 
ال�شيخ  �شمو  اقيمت حتت رعاية  والتى  بينونة لالبل 
املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زايييد  بن  حمدان 
اإدارة  ميين جليينيية  بتنظيم  اأبييوظييبييي،  بييياإميييارة  الييغييربييييية 
املييهييرجييانييات واليييرباميييج الييثييقييافييييية والييراثييييية و�شط 

م�شاركات متميزة ملالك البل 

-حمليات  –تالد   10 جمل  املفتوح  ال�صوط 
اأ�صايل

املزروعي،  الأول عبيد �شيف حمد ماجد  املركز  حقق 
املن�شوري،  �شندية  خلفان  �شامل  حمد  الثاين  واملركز 
فيما اأتى يف املركز الثالث حممد �شامل حممد عبداهلل 
حممد  علي  مبارك  حمد  الييرابييع  واملييركييز  املن�شوري، 
املن�شوري، واملركز اخلام�س را�شد علي �شياح حممد 

املن�شوري.
 

نتائج الأ�صواط للمجاهيم:
نتيجة ال�شوط املفتوح جمل 10– تالد - جماهيم 

املن�شوري،  �شاملن  حمود  �شاملن  الأول  املييركييز  احتل 
�شويد  �شعيد  نييا�ييشيير  هييييزاع  الييثيياين  املييركييز  وتيييياله يف 
امليينيي�ييشييوري، وامليييركيييز الييثييالييث �ييشييويييدان ميي�ييشييلييم دب�س 

املنهايل.
 

برنامج فزعة
التعليم  50 طييالييب مييين مييركييز  اأكيييير مييين  ييي�ييشييارك 
التطوعي  للعمل  فزعة  برنامج  يف  املهني  والتطوير 
�شمن فعاليات مزاينة بينونة لالإبل املقامة يف مدينة 
زايد باملنطقة الغربية، وذلك من خالل قيامهم مبهام 
تنظيمية داخل املزاينة، ويف حميطها اإىل جانب اإجراء 
املراقبة العامة وت�شهيل دخول امل�شاركن اإىل املن�شات 

وكذلك دخول وخروج الإبل امل�شاركة يف املزاينة.
عمل  اإن  فزعة  برنامج  مدير  البلو�شي  حممد  وقييال 
الطلبة ي�شمل قيامهم بتنفيذ عدة مهام منها املراقبة 
الأمنية، اإذ مت تدريب الطالب على الإجراءات الأمنية 
ت�شاريح  من  التحقق  يف  ال�شرطة  قييوات  مع  والعمل 
املييييرور والييتيياأكييد ميين دخيييول �ييشيياحييات عييمييل املهرجان 
اإجراءات  واتييبيياع  فقط،  بدخولها  ر�شمياً  للمخولن 
ال�شري،  وحركة  الدخول  نقاط  على  العامة  الرقابة 
اإذ يتيح ذلك كله موا�شلة تقدمي ال�شرطة للخدمات 

املتميزة للم�شاركن يف املزاينة وزوارها.
واأ�يييشيييار الييبييلييو�ييشييي اإىل تييعييامييل الييطييالب مييع الإبييييل يف 
ميدان املزاينة وحظائر التجهيز املجاورة، م�شيفاً اإن 
هذه  حركة  ت�شهيل  على  الطالب  ي�شاعد  العمل  هذا 
رعايتها حيث  عامة على  ب�شفة  ويعملون  احليوانات 
كبرياً  اعييتييميياداً  الإبيييل  وُميييالك  التحكيم  تعتمد جلنة 
على هوؤلء الطلبة يف الهتمام باحليوانات، ما يتيح 

للجنة فح�شها وتقييمها.
ومييين املييهييام اأييي�ييشيياً يييو�ييشييح مييدييير بييرنييامييج فييزعيية اإن 
امليي�ييشيياعييدة يف ق�شم كبار  بييتييقييدمي  يييقييومييون  الييطييالب 
لتوفري  الطلبة  بع�س  اختيار  يتم  اإذ  ال�شخ�شيات، 
اختيارهم  يتم  الذين  يرى  وهنا  املييدّرج،  يف  امل�شاعدة 
الزوار  م�شاعدة  يف  مميزاً  ودوراً  �شرفاً  الغاية  لهذه 

املهمن عن قرب.

مركز النفايات 
وحر�س مركز النفايات يف املنطقة الغربية على توفري 
كافة انواع الدعم وامل�شاركة يف جمال النفايات لزوار 
وم�شاركي مزاينة بينونة لالإبل ومزاينة الظفرة لالإبل 
�شواء من خالل توفري العمال او معدات النظافة او 
غريها من الو�شائل والأليات الرامية اىل جعل موقع 
و يعمل  النفايات.  بيئة نظيفة وخالية من  املهرجان 
على  م�شتمر  ب�شكٍل  اأبوظبي  يف  النفايات  اإدارة  مركز 
تقدمي الدعم الالزم للمهرجانات والحتفاليات التي 
الثقافية  والييربامييج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  تقيمها 
للمهرجان،  لتقدمي خدماته  اأبييو ظبي  يف  والراثية 
اإذ يعمل على توفري عدد من العمال ومعدات النظافة 
مواد  توفري  على  ويعمل  املهرجان،  تخدم  وحيياويييات 
التنظيف والركيز على نظافة املن�شة واملزاينة ب�شكل 

عام، والطرق الرئي�شية والفرعية.
اإطار  يف  املهرجان  يف  للخدمات  املركز  تقدمي  وياأتي 
الييعييمييل امليي�ييشييرك مييع املييعيينييييين بيياملييهييرجييان لإجناحه 
واإظهاره بال�شورة املثلى اأمام جميع امل�شاركن والزوار 

وال�شياح.

ن�صبة اإ�صغال الفنادق بالغربية   100% 
�شهدت الفنادق وال�شقق الفندقية يف مدينة زايد وليوا 
باملنطقة الغربية حركة ن�شطة خالل الأيام املا�شية ، 
لالإبل  بينونة  مزاينة  انطالقة  مع  بالتزامن  وذلييك 
زايييد بتنظيم من جلنة  اأر�ييس مدينة  التي تقام على 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية يف اأبو 
ظبي. واأو�شح حممد اليو�شف مدير مكتب عقارات يف 
كبريا  اإقبال  ت�شهد  املفرو�شة  ال�شقق  اإن  زايييد  مدينة 
الطلب  زيييادة  ب�شبب  وذلييك  لالأ�شعار  ن�شبيا  وارتفاعا 
خييالل الييفييرة املييا�ييشييييية، ميي�ييشييرياً اإىل ا�ييشييتييمييرار فرة 
لبدء  واملوافقة  العام  من  الفرة  هييذه  الطلب  زيييادة 
مزاينة بينونة لالإبل حتى ما بعد مهرجان الظفرة، 
قبل  املنطقة من  ت�شهده  التي  الكبري  الإقبال  ب�شبب 
اأو جمل�س التعاون  اليييزوار من داخييل دوليية الميييارات 
العربي  وال�شياح من خارج منطقة اخلليج  اخلليجي 

. اإذ ت�شل ن�شبة ال�شغال لل�شقق الفندقية 100% 
�شكني  مبنى  مالك  احلمادي  احمد  اأ�شار  جانبه  من 
واإقامة  والقت�شادية  التنموية  امل�شاريع  افتتاح  اإن 
بينونة  مزاينة  مثل  والراثية  ال�شياحية  الفعاليات 
ليييالإبيييل وميييهيييرجيييان ليييييوا لييلييرطييب واليييظيييفيييرة لالإبل 
والريا�شات املائية وغريها من الفعاليات يف املنطقة 
ال�شقق  اليي�ييشييوق ول�ييشيييييمييا  اإنييعييا�ييس  ت�شهم يف  الييغييربييييية 
املفرو�شة والفنادق وغريها. وت�شهد الفنادق املحيطة 
اإقييبييال كييبييريا من  بيياملييزاييينيية يف مدينتي ليييييوا وزايييييد 
والو�شائل  وامل�شاركن  املييهييرجييان  وزوار  ال�شياح  قبل 
الإعييالمييييية الييتييي قييدمييت ميين داخيييل وخييييارج املنطقة 

لإحياء هذا احلدث املميز.
 

�صارع املليون ينب�س باحلياة وماليني الإبل 
بينونة لي�س جمرد  مييزاييينيية  مييوقييع  املييليييييون يف  �ييشييارع 
قبل  والن�شاط  باحلركة  يعج  �ييشييارع  اإنييه  عييادي  �ييشييارع 
امليي�ييشييابييقيية وخيياللييهييا وبييعييدهييا اأييي�ييشييا، كييمييا بييه مزاين 
الييدراهييم، وعلى جانبيه  تتجاوز قيمتها مالين  اإبييل 
الظفرة  ا�شتعدادا ملهرجان  ال�شخمة  ال�شفقات  تعقد 
الذهبية،  الفر�س  مقتن�شي  ال�شارع  ويجذب  القادم. 
ل�شراء اإبل ميكن اأن ترتفع اأ�شهمها وحت�شد املالين، 
وذلك بعد اأن اأ�شبح عالمة فارقة يف حياتهم، فمنهم 
اأ�ييشيياع فر�شة  ميين عييقييد �شفقة الييعييميير، وهيينيياك ميين 
ذهييبييييية لقييتيينييا�ييس نيياقيية مييتييميييييزة تييرفييع اأ�ييشييهييم اإبله 
امل�شاركة، وهناك القنا�س الذي مل يدع اأي فر�شة اإل 
مناف�شات  تنتهي  اأن  ومييا  قطعانه  لتدعيم  واغتنمها 
الطريق  على  الحتفال  مواكب  تنطلق  حتى  املزاينة 
وكذلك  الإبيييل  مييزاييين  ع�شاق  جنباتها  على  وتنت�شر 
طول  على  ال�شارع  وميتد  البييل.  ومييالك  ال�شما�شرة 
 50 يتجاوز  وبعر�س  كليومرات،  ثالثة  ميين  اأكيير 
مراً، وت�شطف على جانبيه اأعالم الدول اخلليجية، 
تت�شارع  ال�شيارات  مييواكييب  روؤيييية  امليياألييوف  ميين  بييات  اإذ 
)املزيونة(  اليينييوق  اإحيييدى  ميين  بالقرب  الطريق  على 
من  موكب  و�شط  عر�شها  على  مالكها  حر�س  التي 
اأبييواقييهييا باملو�شيقى  اأ�يييشيييوات  اليي�ييشيييييارات، متييتييزج فيييييه 
امل�شاركن  جييييذب  اأجيييييل  مييين  اليييراثييييييية،  والأغيييييييياين 

والراغبن يف ال�شراء.

بلدية املنطقة الغربية ت�صارك يف مزاينة بينونة لالإبل
قامت بلدية املنطقة الغربية يف مزاينة بينونة لالإبل 
و�شيانة  للمزاينة  املييوؤدييية  الييطييرق  ب�شيانة  الغربية 
للطرق  الالزمة  الت�شويات  وعمل  الرئي�شية،  املن�شة 
مبوقع املزاينة والتي يبلغ طولها خم�شة كيلومرات، 
وت�شوية الطرق املوؤدية اإىل العزب وربطها مع بع�شها 
البع�س بهدف ت�شهيل حركة امل�شاركن وزوار املزاينة، 
وت�شهيل تقدمي اخلدمات لأ�شحاب العزب، كما قامت 

البلدية بتنظيف العزب من الرمال وت�شويتها
بلدية  عيييام  مييدييير  امليييزروعيييي  خمي�س  عتيق  واأو�يييشيييح 
امليينييطييقيية الييغييربييييية بييالإنييابيية اأن ميي�ييشيياركيية الييبييلييدييية يف 
مزاينة بينونة لالإبل، تاأتي من احلر�س الدائم ل�شمو 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية على دعم الفعاليات 
اإحياء املوروث  واملهرجانات واملنا�شبات التي ت�شهم يف 
الثقايف والجتماعي وينمي تالحم وتوا�شل جمتمع 
بلدية  م�شوؤولية  تيياأتييي  املنطلق  هييذا  وميين  املنطقة، 
البلدي  النظام  روؤيييية  خييالل  وميين  الغربية،  املنطقة 
الرامية اإىل توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق 
مييعييايييري جودة  ويييعييزز  امليينيي�ييشييودة  امليي�ييشييتييداميية  التنمية 
امل�شاحة  اأن  املييزروعييي  ابوظبي وذكيير  اإمييارة  احلياة يف 
األف   60 بلغت  املييزاييينيية  مبوقع  ت�شويتها  متييت  التي 
مر مربع، بالإ�شافة اإىل جتهيز موقع خا�س ل�شوق 

العار�شن.

اآل  �شخبوط  بيين  خليفة  بيين  �شلطان  ال�شيخ  تييراأ�ييس 
نييهيييييان رئييييي�ييس نييييادي الييعيين لييلييثييقييافيية واليي�ييشييطييرجن ، 
اليييذي عقد  اليينييادي  اإدارة  الييييدوري ملجل�س  الجييتييميياع 
�شلطان  املييهيينييد�ييس  بح�شور  الييعيين  يف  اليينييادي  مبييقيير 
والدكتور  الييرئييييي�ييس  نييائييب  اليييييبييهييوين  عييلييي  حمييمييد 
العام رئي�س املكتب  النعيمي المن  �شيف خلريباين 
التنفيذي، وامل�شت�شار حممد اأمن بن عبداهلل اأحمد 
الزعوين املدير التنفيذي ، والدكتور نا�شر العامري 
رئييييي�ييس جليينيية النيي�ييشييطيية الييثييقييافييييية والجييتييميياعييييية ، 

الفني  اجلهاز  رئي�س  الطاهر  علي  طييارق  واملهند�س 
الإعالمية  اللجنة  رئي�س  اخلييوري  حممد  ومن�شور 
ال�شراكات  رئي�س جلنة  خييوري  يو�شف عبداهلل  وعلي 
رئي�شة  ال�شام�شي  ، ومرمي  والت�شويق  ال�شراتيجية 
اليينيي�ييشييائييي .. وقييييد اعييتييمييد جمل�س  اليينيي�ييشيياط  جليينيية 
املالية  والتقارير   2015 لعام  املالية  املوازنة  الإدارة 
والإدارية عن الفرة ال�شابقة التي عر�شها امل�شت�شار 
واعتماد  مناق�شة  ومتييت  التنفيذي  املدير  الييزرعييوين 
التقرير الفني الذي عر�شه املهند�س طارق الطاهر 

رئي�س اجلهاز الفني مت�شمنا متابعة خطط وبرامج 
اإعداد لعبي ولعبات النادي.  واعتمد جمل�س الإدارة 
تنظيم بطولة العن كال�شيك الدولية لل�شطرجن يف 
29 من  17 حتى  الييفييرة ميين  العن خييالل  مدينة 
�شهر دي�شمرب املقبل حيث مت تكليف جلنة ال�شراكات 
البطولة  ت�شويق  ب�شرورة  والت�شويق  ال�شراتيجة 
بال�شكل الالئق خا�شة واأن البطولة اأ�شبحت حتظى 
مبييكييانيية عيياملييييية بييعييد اليينييجيياح الييكييبييري الييييذي �شهدته 

. البطولة يف ن�شختها ال�شابقة لعام 2013 

اعتمد املوازنة املالية لعام 2015

�شطرجن العني ينظم بطولة العني كال�شيك الدولية ال�شهر املقبل

برنامج فزعة ب�صمة يف اإجناح مزاينة بينونة لالإبل

اليوم ختام فعاليات مزاينة بينونة لالإبل واملزروعي 
الأول يف الأ�شايل واملن�شوري يف املجاهيم

نتائج متميزة يف بطولة القوات امل�شلحة الأوىل للجوجيت�شو

فيلم ق�صري تبثه قناة حكومة الإمارات على اليوتيوب بالتزامن مع خليجي 22

الريا�شة وحب الوطن يف حياة مهدي علي مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم
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التي  امل�شتويات  اإىل  الربيطانية  ميل  الديلي  �شحيفة  تطرقت 
الأخييرية حيث  الفرة  ريييال مدريد يف  يقدمها فريق 
اأرجييعييت ذليييك اإىل املييو�ييشييم الييبيياهيير اليييذي ظييهيير به 
النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو حتى الآن، 
الإنت�شار  الوا�شعة  ال�شحيفة  اعتربته  والييذي 
دون  حالياً  العامل  يف  لعييب  اأف�شل  اإنكلرا  يف 
حالياً  املريينغي  قيادة  ب�شدد  واأنييه  منازع،  اأي 
يف  والعاملية  الأوروبييييييية  الييكييرة  على  لل�شيطرة 
ظل امل�شتوى اخليايل الذي يقدمه مع النادي 

امللكي على امل�شتوين املحلي والأوروبي.
من  لالإنتباه  امللف  التاألق  هييذا  ييياأتييي 
طيييييييرف اليييينييييجييييم الييييربتييييغييييايل 
تييزاميينيياً مييع الييراجييع احلاد 
الأرجنتيني  ميي�ييشييتييوى  يف 
ليونيل مي�شي الذي يبدو 
مناف�شة  يف  حييظييوظييه  اأن 
هذا  رونييالييدو  كري�شتيانو 
امليييو�يييشيييم عيييليييى الألييييقيييياب 
الييفييردييية حميييدودة جداً، 
للقب  بيياليينيي�ييشييبيية  خييا�ييشيية 
التي  اليييذهيييبييييييية،  اليييكيييرة 
يتجه كري�شتيانو نحوها 
هذا املو�شم بخطى ثابتة 
لأنه  املخت�شن،  ح�شب 
اأي لعييب من  ل يييوجييد 
بن املر�شحن 23 بامكانه منافة 
رونييياليييدو هيييذا املييو�ييشييم، وهيييو الييييذي اأنهى 
العائر  الأوروبيييييي  باللقب  املييا�ييشييي  املييو�ييشييم 

لفريقه.
وييييتييي�يييشيييدر اليييييييدون لئيييحييية هييييييدايف الييييييدوري 
الإ�شباين هذا املو�شم بح�شيلة خرافية و�شلت 
اإىل 18 هدفاً يف 11 مباراة فقط، وهو دليل 
الذي  رونييالييدو  كري�شتيانو  تفوق  على  وا�ييشييح 
يتجه لإحراز الكرة الذهبية الثالثة يف م�شواره 
اإذا كانت  اإل  الحييرايف والثانية له على التوايل 

هناك بع�س الكوالي�س التي متنع حدوث ذلك.

اأعلن النجم ال�شويدي زلتان ابراهيموفيت�س ان ال�شك 
�شمن  مونتينيغرو  مباراة  يف  م�شاركته  حييول  يحوم 

القدم  لييكييرة   2016 اوروبييييا  كيياأ�ييس  ت�شفيات 
بودغوريت�شا وعاد زلتان  املقبل يف  ال�شبت 

اىل املالعب بعد غياب طويل اثر ا�شابته 
يف كاحله و�شارك مع فريقه باري�س �شان 
الدوري  قمة  يف  مر�شيليا  �شد  جييرمييان 
املا�شي  الحييييد  )2-�شفر(  الييفييرنيي�ييشييي 

بديال يف ال�شوط الثاين.
لياقته  قييميية  يف  لييييي�ييس  انيييه  زلتيييييان  وراأى 

تيييييرك ملعب  اليييبيييدنييييييية فييياجيييرب عيييليييى 
�شالة  اىل  واليييذهييياب  الييتييمييرييين 

�شرنى،  اليييبيييدنييييييية:  اليييلييييييياقييية 
�ييييشيييينييييحيييياول ان  �ييييييشييييييرنى. 

نتو�شل هذا ال�شبوع اىل 
امييكييانييييية الييلييعييب. يجب 

لهذه  اكييون جاهزا  ان 
املباراة .

وا�يييشييياف زلتييييان يف 
�شحايف  مييييوؤمتيييير 
�شتوكهومل  مييين 
الربعاء:  اليييييوم 
موؤخرا مل اعتقد 
قيييييادر على  بيييياين 

 30 خييييييو�ييييييس 
لكن  دقيييييقيية 

الدرييينيياليين كييان حييا�ييشييرا وكيينييت �شعيدا بييالييدخييول اىل 
مونتينيغرو  وبيييعيييد   . املييلييعييب  الر�يييييس 
مباراة  يف  فرن�شا  مييع  ال�شويد  تلتقي 
ودية يف 18 ت�شرين الثاين-نوفمرب يف 
مر�شيليا و�شرح النجم العمالق: اركز 
لنها  مونتينيغرو  مباراة  على  الن 
ر�شمية �شمن  الوىل، وهي مباراة 
تاأتي  الت�شفيات. مباراة فرن�شا 
بها  افكر  لذا مل  بعدها 

كثريا .

مو�شم الذكرى ال�شنوية العا�شرة لدبي اأوتوردوم ينطلق مع يوم ال�شباق الوطني لدولة الإمارات
- اجلولت الفتتاحية لبطولة فورمول اخلليج 1000 وبطولة الإمارات للدراجات النارية
- �صل�صلة �صباقات اأن. جي. كيه. را�صينغ تت�صمن �صباقات جي. تي و�صيارات الطواف وكاأ�س كليو الإمارات
- الدخول جماين اإىل جمموعة من الن�صاطات املوجهة للعائالت خالل اليوم

باإعداد  اأوتيييودروم  دبييي  قامت حلبة 
امل�شاحبة  الن�شاطات  جمموعة من 
لل�شباقات والتي �شتقام خالل افتتاح 
يوم ال�شباق الوطني لدولة الإمارات 
 UAE National Race(
الوطنية  ال�شباقات  ملو�شم   )Day
اإىل  تهدف  التي   ،2015-2014
�شباقات  وحمريف  هواة  اإ�شتقطاب 
العائالت  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيارات، 
مليء  ممّيز  يوم  ق�شاء  يف  الراغبة 
بالإثارة وبدون ر�شوم دخول، حيث 
�شيكون هذا اليوم اأول فعالية �شمن 
العا�شرة  ال�شنوية  الييذكييرى  مو�شم 

حللبة دبي اأوتودروم .
املقبل  اجليييميييعييية  يييييييوم  و�يييشيييييييكيييون 
دبي  حلبة  على  بالن�شاطات  حافاًل 
�شباقات  �شتقام  حيييييث   ، اأوتييييييودروم 
النارية  للدراجات  الإمارات  بطولة 
 )UAE Sportbikes(
كيه.  جيييي.  اأن.  �ييشييبيياقييات  و�شل�شلة 
 NGK Racing( را�يييشييييييينيييغ 
اخلليج  فييييورمييييول  و   )Series
 Formula Gulf(1000
لبطولتي  وبيياليينيي�ييشييبيية   .)1000
فورمول اخلليج 1000 و الإمارات 
للدراجات النارية فيعد هذا املو�شم 
اأن.  �شباق  اأن  حيين  يف  الفييتييتيياحييي، 
جيييي. كيييييه. را�ييشييييينييغ �ييشيييييقييام للمرة 
اأن  بعد  املو�شم،  هييذا  خييالل  الثانية 
اأ�شبوعن  قبل  الأول  ال�شباق  اأقيم 

على حلبة يا�س مارينا .
اأمييييا بيياليينيي�ييشييبيية لييبييطييوليية الإمييييييارات 
اأن  املقرر  فمن  الدراجات  ل�شباقات 
هما  بطلن  م�شاركة  على  ت�شتمل 
لدن  بن  العزيز  عبد  اللقب  حامل 
حممد  مييرتيين  بالبطولة  والييفييائييز 

اأن يكون  املييتييوقييع  تيينييري، حيييييث ميين 
ال�شباق �شجاًل بينهما للظفر بلقب 
البطولة يف الوقت الذي يتطلع فيه 
مناف�شتهما  اإىل  اآخييييرون  �ييشييائييقييون 
خالل  خططهما  اإعيياقيية  وحميياوليية 

هذه البطولة.
كيه.  جييييي.  اأن.  �ييشييليي�ييشييليية  وتييعييتييرب 
را�شينغ بطولة مفتوحة لفئات جي. 
اإقامة  مع   ، الطواف  �شيارات  و  تي 
داخل  �شباق  نظام  وفييق  كليو  كيياأ�ييس 
الت�شكيلة  �شتقدم هذه  �شباق، حيث 
�شباقات مثرية و�شديدة التناف�شية. 

اخلليج  فورمول  بطولة  واأ�شبحت 
للمواهب  انييطييالق  نقطة   1000
ال�شابة يف جمال �شباقات ال�شيارات، 
م�شاركة  املو�شم  هذا  �شي�شهد  حيث 
الدولين  الييي�يييشيييائيييقييين  ميييين  عيييييدد 
نظرائهم  مييع  للمناف�شة  اليي�ييشييبيياب 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  ميين 
�شل�شلة  كييل  و�شت�شتمل  اخلليجي. 
ميين هيييذه اليي�ييشييبيياقييات عييلييى �شباقات 
تيياأهيييييلييييية و�ييشييبيياقييي �ييشييرعيية خالل 

اليوم.
اأوتيييودروم  دبييي  حلبة  اإدارة  وعملت 

قيمة  لإ�شافة  بجد  املو�شم  هييذا  يف 
ومزيد من الإثارة على يوم ال�شباق 
الوطني لدولة الإمارات وذلك من 
الن�شاطات  اإقيياميية عييدد ميين  خييالل 
لل�شباقات.  امل�شاحبة  الرفيهية 
�شباقات  هيييامييي�يييس  عيييليييى  و�يييشيييييييقيييام 
ييييوم اجلييمييعيية نيي�ييشيياطييات مييثييل: دبي 
 Dubai Swap( ميت  �ييشييواب 
للجمهور  تيييتييياح  حيييييث   ،)Meet
املعدات  مقاي�شة  اأو  �ييشييراء  فر�شة 
القفز  بال�شيارات؛ وفعالية  املتعلقة 
بيياحلييبييل؛ وميينييطييقيية الأطييييفييييال مع 

الييقييفييز؛ والييفيينييون واحليييرف؛  قلعة 
 ، بييييييول دي. جييييي  ريييييييد  ومييينيييطيييقييية 
وفعاليات وعرو�س حماكاة القيادة 
اجلوائز  ميين  جمموعة  جييانييب  اإىل 
والأهم  اليييييوم،  خييالل  �شتقدم  التي 
الدخول  اإمكانية  هو  كله  ذلييك  من 
ار�س احللبة،  اإىل  املجاين للجميع 
مع  التوا�شل  للم�شجعن  �شيتاح  اإذ 
يف  وامل�شاركة  والدراجن  ال�شائقن 

كافة الن�شاطات.
و�ييشيييييقييام يف الييفييرة الييفييا�ييشييليية بن 
على  القيادة  يوم  فعالية  ال�شباقات 

الدراجات  ل�شائقي  اأوتييودروم  حلبة 
�ييشييتيي�ييشييتييمييل على  اليييينييييارييييية، حيييييييث 
منهما  كل  مييدة  مفتوحن  �شباقن 
ن�شف �شاعة يف فرة ما بعد الظهر. 
وقيييال بيييريت غيييروغييير، مييدييير ق�شم 
الأعمال  وتطوير  الرعاية  خدمات 
ي�شادف   : اأوتيييييودروم  دبييي  يف حلبة 
ال�شنوية  الذكرى  العام  مو�شم هذا 
الييعييا�ييشييرة حلييلييبيية دبيييي اأوتيييييييوردوم ، 
يييوم من  كييل  يييكييون  اأن  اإىل  ون�شعى 
اأيام ال�شباق الوطني منا�شبة رائعة 
ولكل  اليي�ييشيييييارات  �شباقات  مل�شجعي 

�شخ�س يرغب يف ق�شاء يوم ممتع 
مع الأ�شدقاء والعائلة. ولهذا، فاإن 
متنوعة  جمموعة  �شت�شهد  احللبة 
مييين اليينيي�ييشيياطييات اليييتيييي تيييقيييام على 
تركيز خا�س  ال�شباقات مع  هام�س 
ل  اأنييه  كما  العائلي.  الرفيه  على 
اأيييية ر�ييشييوم للدخول،  تييوجييد هيينيياك 
لييييذلييييك فيييلييييييي�يييس هيييينيييياك مييييين عيييذر 
للتوجه اإىل حلبة دبي اأوتييودروم يف 

عطلة نهاية هذا الأ�شبوع .
و�ييشيييييقييام اليي�ييشييبيياق الييتيياأهيييييلييي الأول 
كيه.  جيييي.  اأن.  �ييشييبيياقييات  ل�شل�شلة 

را�شينغ يف ال�شاعة 09:00 �شباحاً، 
�شمن  �ييشييبيياق  اأول  �شينطلق  حيييييث 
 10:50 ال�شاعة  يف  ال�شل�شلة  هذه 
�شباحاً ويتوقع اأن ينتهي يف حوايل 

ال�شاعة 16:30 م�شاًء.
نوفمرب-ت�شرين   14 اجليييميييعييية 
الثاين 2014- جدول يوم ال�شباق 

الوطني لدولة الإمارات )موؤقت(
�شل�شلة اأن. جي. كيه. را�شينغ  

ال�شباق التاأهيلي      09:00
 بيييطيييولييية الإميييييييييييييارات لييييلييييدراجييييات 

ال�شباق التاأهيلي  النارية    
09:55    

بيييييطيييييولييييية فيييييييييورميييييييييول اخلييييليييييييييج   
ال�شباق التاأهيلي    1000

10:20    
�شل�شلة اأن. جي. كيه. ري�شنغ  

  ال�شباق الأول     
10:50

 بيييطيييولييية الإميييييييييييييارات لييييلييييدراجييييات 
النارية       ال�شباق الأول 

    11:30    
12:00 - فرة الغداء 

بيييييطيييييولييييية فيييييييييورميييييييييول اخلييييليييييييييج   
ال�شباق الأول    1000

13:10    
يوم القيادة على احللبة للدراجات 

الفعالية الأوىل      13:40
�شل�شلة اأن. جي. كيه. ري�شنغ ال�شباق 

الثاين     15:10
 بطولة الإمارات للدراجات النارية  
14:30      ال�شباق الثاين 
 بطولة فورمول اخلليج 1000  

ال�شباق الثاين  15:50
يوم القيادة على احللبة للدراجات 
16:20 الفعالية الثانية 

للقفز  اخلام�شة  الييدولييييية  دبييي  بطولة  مناف�شات  اجلييياري  نوفمرب  �شهر  ميين 
اللجنة  املقبل. وعقدت  ال�شابع من �شهر دي�شمرب  التي ت�شتمر حتى  باملظالت 
نائب  يو�شف ح�شن احلمادي  برئا�شة  اجتماعا طارئا  للبطولة  العليا  املنظمة 
عبد  وماجد  البطولة  مدير  يو�شف  حممد  بح�شور  وذلييك   .. اللجنة  رئي�س 
اللجنة  رئي�س  ال�شويدي  و�شيف  العالمية  اللجنة  رئي�س  الب�شتكي  الرحمن 
املرزوقي رئي�س جلنة  العامة وعلي  اأكرم رئي�س جلنة العالقات  املالية و�شامل 
املوا�شالت ورا�شد خلفان البلو�شي رئي�س جلنة اخلدمات اللكرونية و ح�شن 
اللجنة  رئي�س  نائب  مراد  اهلل  وعبد  العالمية  اللجنة  رئي�س  نائب  املزروعي 
واملتابعة  التن�شيق  جلنة  رئي�س  نائب  �شكري  الرحمن  عبد  اهلل  وعبد  الفنية 
و�شامر ال�شمري نائب رئي�س جلنة اخلدمات اللكرونية. واأكد يو�شف احلمادي 
اأهمية املرحلة املقبلة لأنه مل يتبق على و�شول امل�شاركن يف  خالل الجتماع 

البطولة  لتخرج  املتوا�شل  العمل  ي�شتلزم  مما  فقط  اأ�شبوعن  �شوى  احلييدث 
فئتن  اىل  تق�شيمها  مت  التي  الييدعييوات  املجتمعون  وناق�س  �شورها.  اأبهى  يف 
امليداليات  مو�شوع  بجانب  عادية  دعييوات  والثانية  ال�شخ�شيات  لكبار  الأوىل 
الدويل وروؤ�شاء  اأع�شاء الإحتاد  التي �شتقدم اىل  التذكارية والهدايا  والدروع 
الوفود والفائزين والفائزات و اجلمهور. وحول حفل الفتتاح الذي مت حتديد 
موعده م�شاء يوم اجلمعة املوافق 28 من �شهر نوفمرب فتتابع اللجنة امل�شرفة 
امل�شتغرق  والزمن  احلفل  يت�شمنها  التي  للفقرات  عر�شا  الفتتاح  حفل  على 
املالحظات  وعر�س  الييدويل  والحتيياد  املنظمة  اللجنة  كلمات  فيه  مبا  للحفل 
والتعديالت النهائية. وحر�شت اللجنة املنظمة على تفقد مكان اإقامة املركز 
الإعالمي وحتديد متطلباته مبا ي�شمن ت�شهيل مهمة الإعالمين املحلين 

وال�شيوف.

بطولة دبي الدولية للقفز باملظالت تنطلق 28 نوفمرب
ي�شت�شيف مركز الإمارات للفرو�شية يف دبي على ميدانه الرملي 
يومي 14 و 15 من �شهر نوفمرب اجلاري..الأ�شبوع ال�شابع من 
دوري الإمييارات لوجنن لقفز احلواجز ..وذلييك برعاية لوجنن 
�شبعة  من  الأ�شبوع  ويتاألف  للفرو�شية.  الإمييارات  احتاد  واإ�شراف 
درهم.  األف   150 قيمتها  للفائزين جوائز  ر�شدت  فيما  اأ�شواط 
الواحدة  اجلييوليية  مبييوا�ييشييفييات  مناف�شتان  تييقييام  الأول  اليييييوم  ويف 
الأوىل من الفئة ال�شغرى مب�شاركة خيول القفز ال�شغرية عمر 
خم�س اإىل �شت �شنوات على حواجز يبلغ اإرتفاعها 115 �شنتيمرا 
و�شتنطلق يف الثالثة والن�شف ع�شرا واملناف�شة الثانية من جولة 
واحدة مفتوحة مل�شاركة فر�شان الفئتن الو�شطى والكربى على 
ال�شاد�شة  يف  مناف�شاتها  وتبداأ  �شنتيمرا   135 ارتفاعها  حواجز 
خم�شة  من  فتتاألف  الثاين  اليوم  مناف�شات  اأمييا  م�شاء.  والن�شف 

اأ�يييشيييواط اأوليييهيييا ميين جييوليية واحييييدة مييع جييوليية للتمايز ويييقييام يف 
الفرة ال�شباحية للفر�شان من الفئة الكربى على حواجز 140 
�شنتيمرا وال�شوط الثاين من مرحلتن للفئة ال�شغرى واخليول 
عمر خم�س اإىل �شت �شنوات على حواجز 120 �شنتيمرا وال�شوط 
الو�شطى على  للتمايز للفئة  الثالث من جولة واحييدة مع جولة 
 . ع�شرا  والن�شف  الثالثة  يف  ينطلق  و  �شنتيمرا   130 حواجز 
ثم يقام �شوطان للفر�شان املبتدئن وللخيول ال�شغرية عمر اأربع 
 100 اأحدهما من جولة واحييدة على حواجز  اإىل خم�س �شنوات 
�شنتيمر والثاين من مرحلتن على حواجز 105 �شنتيمرات. 
ويراأ�س جلنة التحكيم احلكم الدويل اأ�شرف الليثي و�شيقوم علي 
ال�شابع  الأ�ييشييبييوع  مناف�شات  ميي�ييشييارات  ت�شميمات  بو�شع  مهاجر 

لدوري القفز.

مركز الإمارات للفرو�شية ي�شت�شيف مناف�شات الأ�شبوع ال�شابع لدوري قفز احلواجز 

% من قوة ريال مدريد رونالدو ميثل 50  البحرين يبحث عن النقاط اإبراهيموفيت�س قد يغيب عن مباراة مونتينيغرو 
الثالث اأمام اليمن

يف  الثالث  النقاط  من  ابعد  عن  البحرين  منتخب  يبحث  الثانية،  املييبيياراة  يف 
املتوجة  املنتخبات  بركب  اللحاق  يريد  اذ  اليمني،  نظريه  مع  الوىل  مباراته 
باللقب بقيادة مدربه العراقي عدنان حمد واخفقت البحرين يف حتقيق اللقب 
واكتفت   ،1970 عييام  يف  اأر�شها  على  الأوىل  النطالقة  احت�شنت  التي  وهييي 
ان�شمام  البحرين  منتخب  وي�شهد  دورات.  اأربييع  يف  الو�شافة  مركز  باحتالل 
الفريق  قائد  على  و�شيعول  الكبار،  اعتزال  بعد  ال�شباب  الالعبن  من  العديد 
حممد ح�شن لعب الن�شر ال�شعودي، ومعه ح�شن بابا واحلار�س �شيد حممد 
ال�شابة  الييوجييوه  وميين  عبداللطيف،  وا�شماعيل  عبدالرحمن  وحمييمييود  جعفر 
هناك �شيد �شياء �شعيد و�شامي احل�شيني و�شيد اأحمد جعفر وعبدالوهاب املالود 
ووليد احليام وحممد الطيب ورا�شد احلوطي وعي�شى غالب. وا�شتعد املنتخب 
البحريني بدوره عرب عدد من املباريات الودية فحقق الفوز على الكويت بهدف 
دون رد يف الكويت، وتعادل مع اأوزبك�شتان بدون اأهداف، قبل اأن يتعادل بالنتيجة 
ذاتها اأمام العراق، ولعب جتربة ودية اأمام كوريا ال�شمالية يف العا�شمة املنامة 
حجم  اأدرك  حمد  عدنان  وقييال  2-�شفر  �شنغافورة  على  فيياز  ثم   ،1-1 انتهت 
امل�شوؤولية، واجلميع هنا يف البحرين ياأمل يف حتقيق اللقب اخلليجي . وتابع 
الجنازات،  حتقيق  يف  امل�شاهمة  العوامل  من  العديد  متلك  البحرينية  الكرة 
لقبول  �شجعني  وهييذا  اخلليج،  دول  كبقية  الكروية  املييواهييب  لديها  البحرين 

املهمة، وناأمل يف حتقيق الظهور امل�شرف يف امل�شاركات اخلارجية .
و�شيحاول منتخب اليمن حتقيق فوزه الول يف الدورة حتى الن، اذ انه خا�س 
عام  بالكويت  ال�شاد�شة ع�شرة  الييدورة  اليها يف  ان�شمامه  مباراة منذ   21 فيها 
تعادل  الييودييية،  الييتييجييارب  اآخيير  ويف   .18 يف  وخ�شر  ثييالث  يف  فتعادل   ،2003
املدرب  با�شراف  �شفر-2  عمان  امييام  وخ�شر   1-1 الكويت  مع  اليمن  منتخب 
اكرم  امثال  الالعبن  يعتمد على عدد من  الذي  �شكوب  الت�شيكي مري�شولف 

الورايف و�شامل عو�س وعالء ال�شا�شي.

ارتفاع الأندية يف الدوري 
الأرجنتيني اإىل 30

اعلن الحتاد الرجنتيني لكرة القدم ان الندية امل�شاركة يف بطولة الدوري 
و�شتكون   2015 عام  اعتبارا من  ناديا   30 اىل  �شرتفع  الوىل  للدرجة 
البطولة املقبلة موحدة عو�شا عن اثنتن كما هو احلال يف الوقت احلا�شر 
واملكونة من البطولة الفتتاحية والبطولة اخلتامية و�شيتم العالن عن 

الربنامج و�شكله ال�شبوع املقبل من قبل الحتاد املحلي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خامت زفاف يقتل �شاحبه 
لييقييي ثييالثييييينييي اأمييريييكييي حييتييفييه بييعييدمييا تييعيير�ييس لتما�س 
كييهييربييائييي، نييتييج عييين مييالميي�ييشيية خييييامت زفيييافيييه لأ�شالك 
منزل  يف  ال�شحون  غ�شل  لآليية  تركيبه  اأثيينيياء  كهربائية، 

اأقارب زوجته.
وذكر تقرير ال�شرطة اأن ج�شيون فريغ�شون )33 عاماً(، 
تويف اأثناء حماولته تركيب اآلة غ�شل ال�شحون، يف منزل 
�شقيق و�شقيقة زوجته، مبنزلهما يف جنوب دايتونا بولية 
فلوريدا، ح�شبما ذكرت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.

الكهربائية  التغذية  ف�شل  جي�شون  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأثناء عملية الركيب، اإل اأنها الكهرباء كانت مو�شولة، 
عندما حاول التحقق من �شبب ال�شجة التي كانت حتدثها 
الآليية. وكانت الأ�شرة تعد الغداء عندما وقعت احلادثة، 
و�شارعت زوجة ال�شحية ديدري اإىل الت�شال بالإ�شعاف، 
ونقل على الفور اإىل املركز الطبي يف هاليفاك�س، واأعلن 
عيين وفيياتييه فييور و�ييشييولييه. واأخيييرب �شقيق زوجييية جي�شون 
املك�شوفة،  النحا�شية  الأ�شالك  اأنه كان يفح�س  ال�شرطة 
ويييبييدو اأن خييامت الييزفيياف لم�س هييذه الأ�ييشييالك، عندما 
كان يتكىء على الباب املعدين لآلة غ�شل ال�شحون، مما 

ت�شبب باإ�شابته �شدمة كهربائية انتهت بوفاته.

حبة دواء تت�شبب يف حادث مروع
ابتلع  عندما  خطري  حيييادث  يف  �شوي�شري  �شائق  ت�شبب 

بطريق اخلطاأ حبة دواء لعالج ال�شعال. 
وذكرت ال�شرطة اأن الرجل )45 عاما( كان يقود �شيارته 
يف لييييينييزبييرج بييالييقييرب ميين زيييوريييخ عيينييدمييا �شقطت حبة 
�شعال جعلته  بنوبة  واأ�شابته  التنف�س  الييدواء يف جمرى 

يفقد ال�شيطرة على �شيارته. 
وانقلبت  بجدار  ثم  معدين  بعمود  ال�شيارة  وا�شطدمت 
عقب  على  راأ�ييشييا  املطاف  نهاية  يف  ت�شتقر  اأن  قبل  مييرارا 

على بعد 30 مرا من موقع ال�شطدام الأول. 
وقالت ال�شرطة اإن ال�شائق وزوجته اأ�شيبا بجروح طفيفة 

اإل اأن ال�شيارة ته�شمت متاما. 

�شاعة جيب ب� 24 مليون دولر 
الذهب،  �شاعة جيب من  اإن  �شوذيبي،  مييزادات  دار  قالت 
باتيك فيليب، كانت مملوكة مل�شريف يف نيويورك،  طراز 
رقماً  �شجلت  املييا�ييشييي،  الييقييرن  ميين  الثالثينيات  مطلع 
�شوي�شري  فرنك  مليون   23.2 مقابل  وبيعت  قيا�شياً، 
)24 مليون دولر( يف مزاد، حطمت ال�شاعة بذلك رقمها 
القيا�شي ال�شابق لأثمن ال�شاعات والذي �شجلته قبل 15 

عاماً.
ال�شوي�شرية  ال�شركة  كلف  جريفز،  هييرني  امل�شريف  كييان 
ال�شهرية، باتيك فيليب، ب�شناعة ال�شاعة الثمينة، لتتميز 
على واحدة اأخرى ،�شنعت جليم�س باكارد، قطب �شناعة 

ال�شيارات الأمريكي.
وقالت الدار يف بيان، عقب البيع امل�شائي يف جنيف، اأعادت 
واأثبتت  الييفييريييدة،  قيمتها  تاأكيد  جريفز  هييرني  قطعة 
اأنييهييا اأثييميين اليي�ييشيياعييات يف تيياريييخ، امليييييزادات وبيييييعييت مببلغ 
لتحطم  دولر(،   23.983.140( فرنك   23.237.000
الرقم القيا�شي ال�شابق، الذي �شجلته يف 1999 وهو 11 

مليون. دولر. 

يفتح فمه للمرة الأوىل منذ 8 �شنوات
متكن �شاب هندي من فتح فمه للمرة الأوىل منذ 8 �شنوات، بعد تعر�شه لإ�شابة تركت فكه ملت�شقاً اإىل قاعدة 

جمجمته، على اإثر �شقوطه من فوق �شطح املنزل.
ومنعت الإ�شابة �شيفام �شارما، من القدرة على النطق اأو تناول الطعام، كما اأعاقت التنف�س الطبيعي لديه، مما 

ت�شبب مب�شاكل كبرية يف النوم لديه ح�شبما اأوردت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
اأكييربت يف  قييدرات  �شيفام  �شناعية، منحت  با�شتخدام مفا�شل  الفك  بناء  يعيدوا  اأن  اأخييرياً  الأطباء  وا�شتطاع 
حتريك فمه، واأ�شبح باإمكانه تناول الأطعمة ال�شلبة، بعد اأن اقت�شر طعامه على مدى ال�شنوات املا�شية على 

ال�شوائل، واأدى ذلك اإىل تدهور حالته ال�شحية ب�شكل كبري.
واأكد كل من الدكتور اأجوي روي�شودوري والدكتور اأوجنكيال بوتيا، اللذين اأجريا العملية اجلراحية املعقدة يف 

معهد العلوم الطبية الهندية، اأنها املرة الأوىل التي جترى فيها هذه اجلراحة.
�شيفام تدعى  التي عانى منها  اأن احلالة  روي�شودوري،  املعهد  والفكن يف  الوجه  ق�شم جراحة  رئي�س  واأو�شح 
اأو  اأو عدوى جرثومية  ال�شدمة  اأو  لل�شقوط  التعر�س  نتيجة  ال�شدغي، وحتدث عادة  الفكي  املف�شل  اندماج 

التهاب يف الأذن.
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ي�شنق نف�شه ب�شبب مزحة 
اأقدم �شاب بريطاين على �شنق نف�شه بعد مزحة من �شديقته حول 

ذوقه يف اختيار املالب�س، بح�شب �شحيفة مريور . 
كريج مو�س )29 عاما( تعر�س للمزحة، اأثناء �شهرة، حول اختياره 

بعد اأن قام ب�شراء مالب�س جديدة. 
وقالت اإحدى ال�شديقات احلا�شرات يف ال�شهرة مازحة اإن مو�س ل 

يزال عازبا ب�شبب �شوء اختياره ملالب�شه. 
اأثييير كبري يف نف�س مييو�ييس. فبعد  املييزحيية كييان لها  اأن هييذه  ويييبييدو 
ال�شهرة، توجه ال�شاب العامل يف جمال التاأمينات اإىل منزله وقام 

ب�شنق نف�شه يف احلديقة. 
ال�شاب كان يعاين من م�شاكل مالية وديون مراكمة على بطاقته 

الئتمانية منذ اأن كان طالبا يف اجلامعة. 
وقد عر�شت العائلة م�شاعدته لق�شاء ديونه لكنه رف�س. وجاءت 
من  لتزيد  ال�شهرة  يف  �شديقاته  اإحييدى  قبل  من  الثقيلة  املزحة 

م�شاكله النف�شية ما عجل بقرار انتحاره. 

يقتل طفلته باملاء ال�شاخن
توفيت طفلة من�شاوية، و�شعها والدها حتت مياه احلمام ال�شاخنة 

ملعاقبتها، متاأثرة بجروحها. 
اأ�شيبت  اإن الطفلة، وعمرها �شنتان،  اأت�س نت  وقالت �شحيفة دي 
بجروق خطرية يف الظهر وتوفيت ب�شبب عجز �شامل يف اأع�شائها 

احليوية بعد اأ�شبوعن من دخولها امل�شت�شفى. 
مييييياه احلمام  اإنيييه و�شعها حتييت  عييامييا(  الطفلة )26  واليييد  وقيييال 
اأن  ميكن  كييان  اأنييه  وم�شيفا  باخلطاأ  معرفا  وتربيتها،  لتاأديبها 

يعاقبها بحمام بارد.  
وما يزال الأب حرا طليقا لكن ميكن اأن توجه له تهمة �شوء املعاملة 

على قا�شر اأدت اإىل وفاته، بح�شب النائب العام يف فيينا. 
وقييالييت تقارير اإخييبييارييية غييري مييوؤكييدة اإن درجيية حيييرارة امليياء الذي 

تعر�شت له الطفلة بلغت بن 50 و70 درجة . 

ي�شرتي 99 اآي فون 6 ليتزوج �شديقته
ُفطر قلب عا�شق �شيني بعد اأن اأنفق 55 األف يورو ل�شراء 99 جهاز 

اآي فون 6 يف حماولة لإقناع �شديقته بالزواج به. 
ا�ييشييمييه، وهيييو ميين مقاطعة  اليييذي مل يك�شف عيين  اليي�ييشيين  روميييييو 
غوانغدونغ، جنوب البالد، اأنفق مبا يعادل 17 عاماً من متو�شط 
دخل العامل الطبيعي، على اأحدث اإ�شدارات �شركة اآبل، هاتف اآي 

فون 6 ، مبقابل الزواج ب�شديقته.
ومع ذلك، وعلى الرغم من جهوده املبذولة لإبهارها، حيث و�شع 
الأجهزة يف و�شط ال�شارع العام وجعلها تبدو على �شكل قلب كبري 
تلك  لي�شهدوا  حلقة  �شكل  عييلييى  التجمع  اأ�ييشييدقييائييه  ميين  وطييلييب 

اللحظة، اإل اأن حماولته باءت بالف�شل.
ون�شرت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية نقاًل عن مواقع مدونات 
القلب حماطاً مبجموعة من  داخييل  وهييو  للرجل  �ييشييوراً  �شينية، 
اأنه  ال�شحيفة  اأ�شارت  حيث  وخييامت،  ورود  باقة  حاماًل  اأ�شدقائه، 

املمثلة مرياندا اأوتو خالل ح�صورها عر�س فيلم رجل املنزل يف فندق روزفلت يف هوليوود. )ا ف ب(طلب من حبيبته الدخول معه اإىل القلب ، ليتقدم لها.

تدعي حرق يدها لتح�شل على تعوي�س 
بحروق  اإ�شابتها  ادعيياء  يف  كذبت  لأنها  بالحتيال  اأمريكية  امييراأة  اتهمت 

خطرية ب�شبب �شقوط كوب قهوة يف مطعم �شهري على اإحدى يديها. 
من  تعاين  وكاأنها  لتبدو  النرنت  من  ن�شختها  �شورا  املييراأة  وا�شتخدمت 

الإ�شابة بحروق من الدرجة الثانية. 
وقالت اإدارة التاأمن يف كاليفورنيا يف بيان اإن �شيلينا اإدواردز )38 عاما( من 
فيكتورفيل تواجه 21 جناية لتقدميها ادعاء اإ�شابة قالت فيه اإنها ا�شتلمت 
كوبا من القهوة يف املطعم مغطى بغطاء غري حمكم مما اأدى اإىل �شقوط 

ال�شائل ال�شاخن على يدها. 
وقال م�شوؤولون من اإدارة التاأمن يف كاليفورنيا اإن اإدواردز لفقت ال�شور. 

وقدمت ادواردز ادعاء اإ�شابة اأرفقت به �شورا ح�شلت عليها من موقع اأحد 
امل�شت�شفيات ليد حمروقة قالت اإنها يدها كما قدمت وثائق مزيفة ت�شف 

عالجا قالت اإنها تلقته يف م�شت�شفى. 
حتقيق  اإدواردز  حاولت  كاليفورنيا  يف  التاأمن  مفو�س  جونز  ديييف  وقييال 
اأرباح على ح�شاب اأمل ومعاناة �شخ�س اآخر عن طريق ن�شخها ل�شور حروق 

من على النرنت ولهذا ال�شبب �شتحاكم . 

موؤ�ش�س الكني�شة املورمونية تزوج 40 امراأة
اإعرفت الكني�شة املورمونية باأن موؤ�ش�شها جوزيف �شميث تزوج حوايل 40 
اإمراأة من بينهن فتاة عمرها 14 عاما واخريات كن بالفعل زوجات لأتباعه 
اأنه كان متزوجا  200 عام على  اإ�شرارها على مدى  مراجعة بذلك عن 

من امراأة واحدة فقط.
وحاولت كني�شة ي�شوع امل�شيح لقدي�شي اليام الخرية الت�شر على جوانب 
من تاريخها مبا يف ذلك تعدد زوجات �شميث وبريجهام يوجن الذي �شاعد 
تاأ�شي�س الكني�شة التي يوجد مقرها يف مدينة �شولت ليك بولية يوتا  يف 

المريكية.
جزءا  يعد  واليييذي  ونييوفييو  كريتالند  يف  الييزوجييات  تعدد  بعنوان  مقال  ويف 
زوجات  جوزيف  تييزوج  الكني�شة  قالت  املا�شي  العام  �شدرت  جمموعة  من 
اإ�شافيات عديدة و�شمح لآخرين يف قدي�شي الأيام الأخرية بتعدد الزوجات 

م�شرية اإىل اأن التقديرات الدقيقة ت�شع الرقم بن 30 و40. 
معاملتها  عن  وا�شع  نطاق  على  لنتقادت  املورمونية  الكني�شة  وتعر�شت 
للن�شاء وال�شود الذين منعتهم من الو�شول ايل الدرجات العلى يف �شلم 
الكهنوتية حتى عام 1978 . وتراوحت اأعمار زوجات �شميث بن 20 و40 
عاما لكنه تزوج هيلن مار كيمبل التي كانت ابنة اأحد اأ�شدقائه املقربن 
الكني�شة  وتاأ�ش�شت  ع�شر.  اخليياميي�ييس  عامها  اإمتيييام  ميين  ا�شهر  ب�شعة  قبل 
1890 عندما هددت  الييزوجييات يف  تييعييدد  وحييظييرت   1830 املييورمييونييييية يف 

احلكومة الأمريكية بتجريد يوتا من كيان الولية.

راندي جاك�شون يرتك 
»اأمريكان اأيدول«

التلفزيونية  فوك�س  �شبكة  قييالييت 
راندي جاك�شون  الغنائي  املنتج  اإن 
احلكم املخ�شرم وم�شت�شار برنامج 
)اأمريكان اأيدول( �شيرك امل�شابقة 
بعد  ال�شبكة  تبثها  التي  الغنائية 
13 عاما من امل�شاركة يف التحكيم 
يف الربنامج. وكان جاك�شون )58 
عاما( واحدا من بن ثالثة حكام 
الييربنييامييج هيييم باول  اأ�ييشييلييييين يف 
الربنامج  تيييركيييت  اليييتيييي  عييييبييييدول 
الذي  كويل  و�شاميون   2009 عييام 
وياأتي   .2010 الآخيير يف  رحييل هو 
تيييرك جيياكيي�ييشييون لييلييربنييامييج بعدما 
ا�شتمر  ثم  حكما  عاما   12 اأم�شى 
 13 امليييو�يييشيييم رقيييييم  كييميي�ييشييتيي�ييشييار يف 

للربنامج هذا العام.
و�شركتا  فيييوكييي�يييس  �ييشييبييكيية  وقييييالييييت 
اأمريكا  نييييورث  ميييييديييا  فييرميييانييتييل 
املنتجتان  اإنيييرتييييييينيييمييينيييت  و19 
جاك�شون  اإن  بيييييان  يف  لييلييربنييامييج 
وكان  ودعما  عظيمة  م�شورة  قييدم 
الفائزين  ميين  العديد  جنيياح  وراء 
الذين اكت�شفناهم خالل ال�شنوات 

املا�شية. 

اأهل الفن يعايدون 
ال�شّبوحة يف ميالدها 

مبنا�شبة عيد ميالدها الي87، عرّب 
اأهييل الفن والإعيييالم عن حمبتهم 
�شباح  ليييييالأ�يييييشيييييطيييييورة  الييييكييييبييييرية 
من  نابعة  بكلمات  اإليها  فتوّجهوا 
اخلا�شة  �شفحاتهم  عييرب  الييقييلييب 
الإجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
ال�شحة  دوام  لل�شحرورة  متمنن 

والعافية والعمر املديد.
وميييين بييين هييييذه امليييعييياييييدات كانت 
كلمة للفنانة جوليا بطر�س قالت 
الوادي  و�ييشييحييرورة  عييام  كييل  فيها: 
�ييشييبيياح بييياأليييف خيييري وتييبييقييى وجه 
لبنان امل�شرق . اأما الفنانة جاكلن 
عايدت ال�شّبوحة قائلة: يا حبيبة 
ورفيقة  عمري  �شديقة  ويييا  قلبي 
ينعاد  كبريتنا،  احللوة...يا  الإيييام 
والعمر  والعافية  بال�شحة  عليك 
امليييدييييد وعييقييبييال مييّييية �ييشيينيية حلوة 
متلك يا اأ�شطورة الفن يا ملكة...

العربي،  وللعامل  للبنان  اأنت فخر 
والكرم  بيييالأنييياقييية  ميييدر�يييشييية  اأنيييييت 
والذوق والطيبة والوفاء...بحبك 

كتري �شّبوحتي .

رول �شعد تفر�س 
�شروطها على ال�شبكي

امل�شري  املنتج  به  تقدم  الييذي  العر�س  على  �شعد،  رول  اللبنانية  النجمة  وافقت 

العام  بداية  مع  ت�شويره  �شيبداأ  الييذي  املقبل،  فيلمه  ببطولة  ال�شبكي،  اأحمد 
زيارة  خييالل  لها  ال�شبكي  اأكييد  اأن  بعد  ال�شفوية  املوافقة  متييت  وقييد  اجلييديييد، 

اأي  واإ�ييشييفيياء  �شتقدمه  الييذي  دورهيييا  بيييريوت، على تدخلها يف  اإىل  ق�شرية 
عر�س  قبل  ت�شتهدفها  دعائية  حملة  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة  تييغيييييريات، 
الفيلم، وذلك حتا�شًيا من ال�شقوط يف اأخطاء فيلمها غرفة 707 ، الذي 

ت�شبب يف ابتعادها عن ال�شتمرار يف ال�شينما.
ت�شتعد رول للمجيء اإىل القاهرة نهاية هذا ال�شهر للوقوف على الن�س 

ودورها، واإجراء ور�شة عمل مع املوؤلف واملخرج، حيث يتكتم ال�شبكي على ا�شم 

�يييشيييدييييد على  اإقيييييبيييييال  اأربييييييييك 
الأردين  الييفيييييلييم  مييي�يييشييياهيييدة 
)ذييييييييييب( بييييرنييييامييييج عيييرو�يييس 
ال�شينمائي  القاهرة  مهرجان 
ادارة  دفييييييييع  ممييييييا  الييييييييييييدويل 
تخ�شي�س  ايل  املييييهييييرجييييان 
بييعييد ان جتمع  ثييالييث  عيير�ييس 
اجلمهور اأمام امل�شرح ال�شغري 
بدار الأوبرا امل�شرية الذي مل 
تت�شع مقاعده حاملي التذاكر 

الليلة املا�شية.
الذي  امليييهيييرجيييان  ويييخيي�ييشيي�ييس 
املا�شي عر�شن  الأحد  افتتح 
لييكييل فيييييلييم. وعييير�يييس )ذييييب( 
اليييييييذي اأخيييييرجيييييه نيييياجييييي اأبييييو 
نيييييييييوار �ييييشييييبيييياح الثييييينييييين ثم 

الإقبال  لكن  الثالثاء  م�شاء 
بحقهم  اجلييمييهييور  ومييطييالييبيية 
تذكرة  دفييع  بعد  امل�شاهدة  يف 
الييييييدخييييييول جيييعيييل امليييهيييرجيييان 
ثالث. وقال  يعلن عن عر�س 
ب�شبب  بيييييييييان  يف  املييييهييييرجييييان 
ال�ييشييتييثيينييائييي على  الإقيييييبيييييال 
تقرر  )ذيييييب(...  فيلم  عر�س 
للفيلم  ثييالييث  عيير�ييس  تنظيم 
املوعد  اإعييييييالن  يييتييم  و�يييشيييوف 
عر�س  �يييشيييييييتيييم  كيييميييا  قيييرييييبيييا 
الفيلم بدور العر�س يف م�شر 
والعامل العربي مع بداية العام 
)القادم(.  والفيلم الذي ميثل 
الأو�شكار  م�شابقة  يف  الأردن 
اأجنبي  فيلم  لأفيي�ييشييل   2015

ييينييافيي�ييس يف ميي�ييشييابييقيية )اآفييييياق 
مبهرجان  العربية(  ال�شينما 
الدويل  ال�شينمائي  القاهرة 
الثالثاء  جوائزه  تعلن  الييذي 
الييقييادم. و)ذييييب( الييذي تدور 
الأردن  �ييشييحييراء  يف  اأحيييداثيييه 
الأوىل  العاملية  احلييرب  اثيينيياء 
يف جمتمع مغلق يفتح عينيه 
منحه  التغيري  �ييشييدميية  عييلييى 
ال�شينمائي  اأبوظبي  مهرجان 
اأف�شل  جائزة  املا�شي  ال�شهر 
العربي  الييييعييييامل  ميييين  فيييييييليييم 
املييهييرجييان نف�شه  فييياز يف  كييمييا 
روائي  فيلم  اأفيي�ييشييل  بييجييائييزة 
لنقاد  الييييييدويل  الحتيييييياد  مييين 

ال�شينما )فيربي�شي(.

فيلم اأردين يدفع القاهرة لتخ�شي�س عر�س ثالث اأول اإنزال ل�»جم�ّس«
 على �شطح مذنب

يييقييوم عييلييميياء اأوروبيييييييييون اميي�ييس بييييياأول جتييربيية على 
الطالق لنزال جم�س على �شطح مذنب يف مرحلة 
حا�شمة من مهمة م�شتمرة منذ ع�شر �شنوات ملعرفة 

املزيد عن تاريخ مذنبات الكون.
�شفينة  اىل  ا�شارة  الوروبية  الف�شاء  وكالة  واأعطت 
الف�شاء )روزيتا( التي تدور منذ اغ�شط�س اآب حول 
تيي�ييشييورميييوف-جييرا�ييشيييييميينييكييو لنزال  بييي   67 املييذنييب 

جم�س جلمع عينات من �شطحه.
وميكن لهذه العينات ان تك�شف كيف ت�شكلت الر�س 
والييكييواكييب الخيييرى لن املييذنييبييات هييي خملفات من 
عام.  مييليييييار   4.6 ميينييذ  ال�شم�شية  املييجييمييوعيية  ت�شكل 
عن  م�شوؤولة  تكون  قييد  املييذنييبييات  ان  علماء  ويعتقد 
جلب جزء كبري من املياه التي متتليء بها املحيطات 
الن. وب�شبب حدوث م�شكلة يف الوحدة التي �شتعمل 
من  املذنب  �شطح  عن  مبتعدا  املج�س  يرتد  األ  على 
املحتمل اأن يكون العتماد كليا على خطاطيف تثبت 


