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قائد منتخبنا للبولينج الدويل �شاكر 
احل�شن يحقق اجنازا جديدا لريا�شة االمارات  

عربي ودويل

�رشطيات الدعم االأمني ن�شاء يف بوؤرة االأحداث .. األقني 
القب�ص على املنقبة وي�شاركن زمالءهن خمتلف املهام

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

االحتالل يحاول تعطيل 
التحقيق االأممي يف حرب غزة 

رئي�س الدولة مينح ال�سفري الأمريكي 
و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل �شعادة مايكل كوربني �شفري الوليات املتحدة الأمريكية لدى الدولة 
خالل  بذلها  التي  للجهود  تقديرا  الأوىل  الطبقة  من  ال�شتقالل  و�شام 
فرتة عمله بالدولة ما اأ�شهم يف تطوير وتعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون 
بني دولة الإمارات والوليات املتحدة يف املجالت كافة. )التفا�شيل �س3(

   

ال�سعودية تعتقل 135 �سخ�سا 
يف ق�سايا تتعلق بالرهاب 

•• الريا�ض-اأ ف ب:

يف  �شخ�شا   135 على  القب�س  الح��د  ال�شعودية  ال�شلطات  اعلنت 
القتال يف اخل��ارج والرتباط  امل�شاركة يف  اره��اب مبا يف ذلك  ق�شايا 

بالتنظيمات املتطرفة ومتويلها وجتنيد العنا�شر لها.
وكالة  نقلته  بيان  يف  الداخلية  وزارة  با�شم  الم��ن��ي  املتحدث  وق��ال 
النباء ال�شعودية ان بني املوقوفني 109 �شعوديني و26 �شخ�شا من 
ولبناين  وم�شري  مينيني  وثالثة  �شوريا   16 هم  ال�شعوديني  غري 
وافغاين واثيوبي وبحريني وعراقي و�شخ�س من عدميي اجلن�شية.

و�شملت قائمة املوقوفني ا�شخا�شا �شالعني يف اعمال عنف ومواجهات 
مع قوات المن يف منطقة ب�شرق اململكة.

القب�س  املوقوفني الذين مل يتم حتديد فرتة  البيان ان بني  وذك��ر 
ملناطق  اخل��روج  يف  لتورطهم  عليهم  قب�س  �شخ�شا  اربعني  عليهم، 
ال��ت��دري��ب على  وت��ل��ق��ي  امل��ت��ط��رف��ة  للتنظيمات  ال�����ش��راع والن�����ش��م��ام 
ال��وط��ن للقيام  ال��ع��ودة اإىل  الأ�شلحة والأع��م��ال الإره��اب��ي��ة وم��ن ث��م 

باأعمال خملة بالأمن.
املخت�شة  54 �شخ�شا ثبت لدى اجلهات  املوقوفني  ان من بني  كما 
ارتباطهم بالتنظيمات املتطرفة وتنوعت اأدوارهم يف ا�شكال خمتلفة 
والإفتاء  والتجنيد  التمويل  �شملت  التنظيمات  لتلك  ال��دع��م  م��ن 
ون�شر الدعاية ال�شالة واملقاطع املحر�شة واإيواء املطلوبني وت�شنيع 

املتفجرات وغريها.
ومن املوقوفني 17 �شخ�شا على عالقة باأحداث ال�شغب والتجمعات 
الغوغائية واإطالق النار على رجال الأمن يف بلدة العوامية وحيازة 
ال�شالح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ اأعمال خملة بالأمن وارتباطهم 
بولءات خارجية. وت�شمل قائمة املوقوفني اي�شا ثالثة قب�س عليهم 
اإر�شالهم  بهدف  عنا�شر  لتجنيد  �شعوا  وق��د  القطيف  حمافظة  يف 
للخارج لتدريبهم وجتهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات اإرهابية 

داخل اململكة، بح�شب البيان.

حممد بن را�شد خالل مباحثاته مع رئي�س قريغيز�شتان  )وام(

�سهد اجلل�سة الفتتاحية مل�ؤمتر املعرفة الأول

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س قريغيز�ستان العالقات الثنائية وعددا من الق�سايا الإقليمية 

مواقــيت ال�صالة
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اختارت �سحاياها ب�سكل ع�س�ائي وفقا للهيئة واللغة ول�ن الب�سرة
منقبة الرمي ارتكبت جرائمها

 بعمل اإرهابي فردي وبوازع �سخ�سي
•• اأبوظبي-وام:

�شرح م�شدر اأمني م�شوؤول اأنه بناء على التحقيقات 
اجل��اري��ة والع���رتاف���ات ال��ت��ي اأدل���ت بها امل��وق��وف��ة يف 
اأدل��ة مادية لدى  توفر من  وم��ا  ال��رمي  �شبح  ق�شية 
الأجهزة الأمنية فقد تبني اأن اجلرائم التي ارتكبتها 
تعترب بوازع �شخ�شي وعمال ارهابيا فرديا ومل يتبني 
التنظيمات  م��ن  ب���اأي  امل��وق��وف��ة  ارت���ب���اط  الآن  ح��ت��ى 
قامت  اأنها  القول  ميكن  التي  احلزبية  اأو  الإرهابية 
لها لرتكاب  التخطيط  اأو  م�شاركتها  اأو  بتحري�شها 
تو�شلت  التحقيقات  ب���اأن  امل�����ش��در  واأف����اد  جرميتها. 
بالرتدد  الأخ���رية  الآون���ة  يف  قامت  املوقوفة  اأن  اإىل 
املنت�شرة  الإرهابية  الإلكرتونية  املواقع  بع�س  على 

على ال�شبكة العنكبوتية والتي اأدت بدورها لكت�شاب 
املوقوفة للفكر الإرهابي و درا�شة اآلية �شنع القنابل 
من  امل��ع��دة  امل�شبوطة  امل���واد  فح�س  وب��ع��د  املتفجرة 

قبلها تبني اأنها تركيبة بدائية للمتفجر.
اأن��ه مل  بينت  الآن  التحقيقات حتى  اأن  امل�شدر  واأك��د 
يكن لديها التخطيط امل�شبق لقتل اأحد من اجلن�شية 
تبحث  كانت  واإمن��ا  بعينها  جن�شية  اأي  اأو  الأمريكية 
عن من توحي هيئته اخلارجية ولغته ولون ب�شرته 
�شحاياها  باإختيار  قامت  اأنها  حيث  اأجنبي  اأن��ه  اإىل 
ف���اإن اجلرائم  ب�شكل ع�����ش��وائ��ي.. وب��ن��اء علي م��ا ذك��ر 
التي ارتكبتها املوقوفة تعترب بوازع �شخ�شي و عمال 
اره��اب��ي حتي  تنظيم  ب���اأي  يت�شل  ف��ردي��ا ل  اره��اب��ي��ا 

الآن.

خ�شارة ق�شائية جديدة للمرزوقي ..ماذا يف اجلولة اخلتامية؟

�شرق الفلبني يتعر�س لعا�شفة قوية ت�شببت يف ا�شرار كبرية )رويرتز(

•• دبي-وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
يف ق�����ش��ر ���ش��م��وه يف زع��ب��ي��ل ظهر 
اأملازبيك  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ام�����س 
جمهورية  رئ���ي�������س  اأت���ام���ب���اي���ي���ف 

قريغيز�شتان والوفد املرافق.
وقد اأجرى �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شيف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  ال����ب����الد 
ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
نائب حاكم دبي مباحثات  مكتوم 
الثنائية وعددا  العالقات  تناولت 
م����ن ال��ق�����ش��اي��ا الإق���ل���ي���م���ي���ة ذات 

الهتمام امل�شرتك.
نائب  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ورح������ب 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي بفخامة رئي�س 
عن  معربا  قريغ�شتان  جمهورية 
اىل  ال���زي���ارة  تف�شي  اأن  يف  اأم��ل��ه 
نتائج طيبة ومفيدة على البلدين 
على  ال�������ش���دي���ق���ني  وال�������ش���ع���ب���ني 

تكبد خ�سائر جديدة بغارات التحالف يف امل��سل

داع�س يفقد فاعليته يف كوباين وطهران تنفي ا�ستهدافه

•• الفجر – تون�ض – خا�ض

ق�شت الدائرة الإ�شتئنافية باملحكمة الإدارية بتون�س 
الثمانية  ال�شتئنافية  الطعون  برف�س  الأح��د  اأم�س 
يف  املرزوقي  املن�شف  حممد  املرت�شح  بها  تقدم  التي 
نتائج النتخابات الرئا�شية �شد كل من الهيئة العليا 

لالنتخابات ومناف�شه الباجي قائد ال�شب�شي.
وكانت الهيئة الق�شائية للمحكمة الإدارية املكونة من 

•• تاكلوبان-اأ ف ب:

الحد  هاغوبيت  الع�شار  �شرب 
�شرق الفيليبني م�شحوبا بامطار 
�شرعتها  ت��ت��ج��اوز  وري�����اح  غ���زي���رة 
املئتي كيلومرت يف ال�شاعة وانتزعت 
املنازل وخطوط الكهرباء.  ا�شطح 
القوية  ال��ع��ا���ش��ف��ة  ه����ذه  وب�������داأت 
القادمة من املحيط الهادىء وتعد 
الرخبيل  ي�شجل يف  اع�شار  اقوى 
ال�شنة، ت�شرب قرى �شيادي  هذه 
م�شاء  ���ش��ام��ار  ج��زي��رة  يف  ال�شمك 
ت���وؤث���ر على  ان  ال�����ش��ب��ت. وي��ت��وق��ع 
الذي  اك��ر م��ن ن�شف الرخ��ب��ي��ل 
املا�شي  العام  الع�شار هايان  دمر 

مناطق يف و�شط �شرقه.
رئي�شة  اوي-ت��ان  �شتيفاين  وقالت 
ب��ل��دي��ة ك��ات��ب��ال��وغ��ان ك���ربى مدى 
�شامار يف ات�شال هاتفي ان الرياح 
العاتية اقتلعت الكثري من املنازل 
وخ�شو�شا على ال�شاحل. وا�شافت 

من  �سفاحني  لـ4  الإعــــدام 
)الإخـــــــوان الإرهـــابـــيـــة(

•• القاهرة-اأ ف ب:

ح��ك��م��ت حم��ك��م��ة م�����ش��ري��ة ام�س 
اع�شاء  من  اربعة  على  ب��الع��دام 
ج���م���اع���ة الخ����������وان الإره����اب����ي����ة 
متظاهرين  ب��ق��ت��ل  ادان��ت��ه��م  ب��ع��د 
م��ن��اه�����ش��ني ل��ل��ج��م��اع��ة ح���اول���وا 
 30 يف  الرئي�شي  مقرها  اقتحام 
ح�شب   ،2013 يونيو  ح��زي��ران 

ما افادت م�شادر ق�شائية.
اقتحام  الح��������داث  ه�����ذه  وت���ل���ى 
الرئي�شي  املقر  الخوان  معار�شو 
ل��ل��ج��م��اع��ة واح����راق����ه ي���وم���ا بعد 
مطالبة  ح����ا�����ش����دة  ت����ظ����اه����رات 
بالطاحة مبحمد مر�شي املنتمي 
يونيو  حزيران   30 يف  لالخوان 

.2013
املحكومني  اوراق  و����ش���ت���ح���ال 
للت�شديق  امل��ف��ت��ي  اىل  ب���الع���دام 
عليها يف خطوة حم�س ا�شت�شارية، 
او  امل�����ش��ادق��ة عليها  ت��ت��م  ان  ع��ل��ى 
ا�شتبدالها باحكام بال�شجن خالل 
جل�شة تعقد يف الثامن والع�شرين 

من �شباط فرباير املقبل.
�شت�شدر  اجل���ل�������ش���ة  ه�������ذه  ويف 
اخرين  متهما   14 ع��ل��ى  اح��ك��ام 
ب��ي��ن��ه��م م��ر���ش��د الخ������وان حممد 
قيادات  من  وع��دد  ونائبيه  بديع 
الكتاتني  �شعد  بينهم  اجل��م��اع��ة 
والعدالة  احل��ري��ة  ح���زب  رئ��ي�����س 
الذراع ال�شيا�شي جلامعة وا�شامة 
التموين يف حكومة  وزير  يا�شني 

حممد مر�شي املنتمي لالخوان.
وجميعهم  امل���ت���ه���م���ون  وح�������ش���ر 

موقوفون جل�شة ام�س.

الهيئة احلكمية  قا�شيا يف   17 و  4 ق�شاة مقررين 
يف  النظر  وا�شلت  القا�شيات  م��ن  كبري  ع��دد  بينهم 
من  �شباحا  الثالثة  غاية  اإىل  ال�شتئنافية  الطعون 
القف�شي حمامي  الأ���ش��ت��اذ فاخر  واأك���د  الأح���د.  ي��وم 
الدفاع عن املرت�شح للرئا�شة الباجي قائد ال�شب�شي، 
اإن اجلل�شة العامة للمحكمة الإدارية املنعقدة الأحد 
ال��دع��وى يف الأح��ك��ام ال�شتئنافية  ق��ررت ع��دم قبول 
)التفا�شيل  امل����رزوق����ي.  امل��ن�����ش��ف  ب��ه��ا  ت���ق���دم  ال���ت���ي 

•• عوا�صم-وكاالت:

مدينة  على  ال�شيطرة  يوماً،   80 منذ  املتطرفون،  يحاول 
ع��ني ال��ع��رب )ك���وب���اين(، امل��دي��ن��ة ال��ك��ردي��ة ال�����ش��وري��ة التي 
حتولت اإىل فخ �شقط فيه عنا�شر تنظيم داع�س الإرهابي 
واأ�شلحته احلديثة. واأدى احل�شار اجلزئي الطويل لكوباين 
اإىل ا�شتنزاف املتطرفني، و�شاهمت غارات التحالف العربي 
- ال�����دويل يف جن���اح امل��داف��ع��ني ع���ن امل��دي��ن��ة ب��وق��ف متدد 

الإرهابيني، وفق تقارير ا�شتخباراتية غربية.
وا�شتنزف املدى الزمني الطويل للمعارك مقاتلي التنظيم 
الذخائر  ا�شتعمال  اإىل  ا���ش��ط��ره  م��ا  واأ�شلحته،  الره��اب��ي 
املحلية ال�شنع التي تعاين العديد من امل�شاكل التقنية، بدًل 
من الذخائر التي غنمها من اجلي�شني ال�شوري والعراقي، 

ما جعل قدراته ترتاجع يف عمليات الهجوم.
ووفق تقارير ال�شتخبارات، قطعت غارات التحالف الطرق 

اأو  اأف����راداً  لل�شري  ا�شطررهم  م��ا  املتطرفني،  ح��رك��ة  على 
جمموعات ل تتعدى الثالثة اأ�شخا�س، ما خفف من اأعداد 
املتطرفني الذين يدفع بهم تنظيمهم اإىل كوباين، واأ�شبحت 

اإمكانية نقل اآليات ثقيلة اإىل املدينة �شبه معدومة.
عربة  املتطرفون  فجر  حيث  العنيفة  ال�شتباكات  وت�شتمر 
ا�شتباكات  مع  بالتزامن   ،48 �شارع  اأط��راف  عند  مفخخة 
يف منطقة بوطان �شرقي املدينة، كما �شقطت قذائف عدة 

داخل املدينة، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان.
من جهة اأخرى، نقلت وكالة النباء اليرانية الر�شمية عن 
للتقارير  نفيه  اليرانية  اخلارجية  وزارة  يف  عليم  م�شدر 
بتنفيذ  الي��راين  التي حتدثت عن قيام الطريان احلربي 

غارات على اهداف لتنظيم داع�س يف العراق.
ا���ش��م��ه اىل  الك�شف ع��ن  ال���ذي ف�شل ع���دم  امل�����ش��در  وا���ش��ار 
الت�شريحات التي ن�شبت اىل نائب وزير اخلارجية ل�شوؤون 
والتي  رحيمبور  ابراهيم  ال��ه��اديء  املحيط  ومنطقة  اأ�شيا 

قال فيها لدى �شوؤاله عن الغارات اجلوية املذكورة اإن ايران 
تطلبه  جم��ال  اي  ويف  ع�شكريا  ال��ع��راق  مل�شاعدة  م�شتعدة 

احلكومة العراقية.
�شحيفة  ن�شرته  تقرير  عقب  الي����راين  التو�شيح  وج���اء 
الغارديان الربيطانية اكد نائب وزير اخلارجية اليراين 
فيه ان الطريان احلربي اليراين هاجم مواقع لداع�س يف 

العراق بناء على طلب احلكومة العراقية.
13 من م�شلحي داع�س بغارة جوية  من جهة اخرى قتل 

على معاقل التنظيم يف ق�شاء تلعفر غرب املو�شل، ام�س.
اإن  الكردية  )با�شنيوز(  لوكالة  عراقي  اأمني  م�شدر  وقال 
13 من عنا�شر التنظيم املتطرف قتلوا بغارة جوية على 

معاقلهم يف ق�شاء تلعفلر، غرب املو�شل.
التحالف  ل���ط���ائ���رات  ك��ان��ت  ال���غ���ارة  اأن  امل�����ش��در  واأو�����ش����ح 
وا�شتهدفت عدداً من معاقل التنظيم يف الق�شاء، مبيناً اأن 

جثثهم و�شلت للطب العديل باملو�شل.

الكهرباء  واع���م���دة  ال����ش���ج���ار  ان 
اقتلعت  وال���ش��ط��ح  ار���ش��ا  �شقطت 

وهناك �شيول.
وخ�����ش��ي��ة م��ن ت��ك��رار م��اأ���ش��اة العام 
الع�شار  ���ش��ب��ب��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ا����ش���ي 
ه��اي��ن��ان ال����ذي ا���ش��ف��ر ع��ن م�شرع 
احلكومة  قامت  �شخ�شا،   7350

ب����اج����الء م���الي���ني ال�������ش���ك���ان قبل 
هاغوبيت،  الع���������ش����ار  و������ش�����ول 
ومدار�س  ك��ن��ائ�����س  اىل  ل��ي��ل��ج��اأوا 

ومن�شاآت اخرى.
�شمال  وحدها  بيكول  منطقة  ويف 
 600 ح���واىل  جتميع  مت  ���ش��ام��ار 

الف �شخ�س يف مراكز ايواء.

خمتلف امل�شتويات.
م���ن ج��ه��ة اخ����رى ���ش��ه��د �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
واإىل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ج��ان��ب��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

اأحمد  ال�شيخ  و���ش��م��و  دب���ي  ح��اك��م 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
اجلل�شة  ام�����س  ���ش��ب��اح  م��ك��ت��وم  اآل 
الأول  املعرفة  ملوؤمتر  الإفتتاحية 
ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه م��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
رعاية  اآل مكتوم حت��ت  را���ش��د  ب��ن 

رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
جمل�س  رئ����ي���������س  ال������دول������ة 
ال��وزراء حاكم دبي يف فندق 
بالفرتة  بدبي  حياة  جراند 
التا�شع من  اإىل  ال�شابع  من 

دي�شمرب اجلاري.
)التفا�شيل �س2(

يف نتائج الرئا�سية الت�ن�سية

رف�س جميع الطعون ال�ستئنافية للمرزوقي..! 

الإع�سار هاغوبيت ي�سرب �سرق الفيليبني بقوة
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ال�سلطات ال�سودانية تعتقل قادة من املعار�سة 
•• اخلرطوم-وكاالت:

اعتقلت ال�شلطات الأمنية ال�شودانية عددا من قادة املعار�شة بعد عودتهم 
من اخلارج اإثر توقيعهم على اتفاق مع ف�شائل اجلبهة الثورية امل�شلحة 
يق�شي بتفكيك النظام و�شملت قائمة العتقال الذي مت يف وقت متاخر 
منظمات  ورئي�س  ابوعي�شي  ف���اروق  امل��ع��ار���س  التجمع  رئي�س   ، ال�شبت 
ال���ذي ك���ان م�شت�شارا  ال��ع��ق��ار  اأم���ني م��ك��ي م���دين وف���رح  امل���دين  املجتمع 

للحركة ال�شعبية خالل مفاو�شات اأدي�س اأبابا.
وقال القيادي يف التجمع املعار�س �شاطع احلاج لبي بي �شي اإن الأجهزة 

الأمنية اعتقلت القيادات من منازلها واقتادتهم اإىل مقارها.
وفيما مل تو�شح ال�شلطات اأ�شباب العتقال اإل اأن �شاطع يرجح اأن يكون 
الثورية  اجلبهة  ف�شائل  مع  املعار�شة  وقعته  ال��ذي  التفاق  هو  ال�شبب 

موؤخراً باأدي�س اأبابا والذي �شمي بنداء ال�شودان.
و�شنت احلكومة ال�شودانية هجوما عنيفا علي التفاق وو�شفته باخليانة 
الرئي�س  نائب  واأعلن  القانونية.  باملالحقة  املوقعني  وتوعدت  الوطنية 
التدريب  مع�شكرات  فتح  ع��ن  الرحمن  عبد  حممد  ح�شبو  ال�����ش��وداين 

الع�شكري لل�شباب ملواجهة من و�شفهم باخلونة.
وكان جتمع املعار�شة املكون من عدة اأحزاب �شيا�شية بالإ�شافة اإىل حزب 
مع  اتفاقا  وقعت  قد  ومنظمات جمتمع مدين  املعار�س  القومي  الأم��ة 
اجلبهة الثورية - وهي عبارة عن حتالف ع�شكري بني احلركة ال�شعبية 
جديدة  حكومة  وتكوين  النظام  تفكيك  اإىل  يدعو   - دارف���ور  وف�شائل 

ت�شمل كل مكونات املجتمع على حد تعبري البيان.

�شرطة كاليفورنيا ت�شتبك مع املتظاهرين احتجاجا على العنف �شد ال�شود

التظاهرات �سد العنف 
البولي�سي تتفاقم يف كاليفورنيا 

•• وا�صنطن-اأ ف ب: 

حت��ول��ت ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي ت��خ��رج م��ن��ذ ع���دة اي���ام يف ال���ولي���ات املتحدة 
احتجاجا على ت�شرفات ال�شرطة حيال ال�شود، م�شاء ال�شبت يف بركيلي 
يف كاليفورنيا اىل مواجهات ونهب حمالت جتارية. وقالت الناطقة با�شم 
ال�شرطة جنيفر كوت�س لوكالة فران�س بر�س ان اغلبية املتظاهرين كانوا 
هادئني لكن جمموعات �شغرية انف�شلت عنهم وبداأت تر�شق ال�شرطيني 

باحلجارة والآجر والنابيب والقنابل الدخانية.
دمر  حني  يف  للدموع  امل�شيلة  ال��غ��ازات  ال�شرطة  ا�شتعملت  جانبها،  من 
كما  ون��ه��ب��وه��ا،  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��الت  بع�س  واج��ه��ات  املتظاهرين  بع�س 

ا�شافت املتحدثة دون تو�شيح عدد ال�شحايا.
املواد  لبيع  بينها م�شرف وحم��ل  م��ن  امل��ب��اين  م��ن  كبري  ع��دد  وت�����ش��رر 
الغذائية وعدة �شيارات و�شيارات �شرطة. وحمل بع�س املتظاهرين على 
امل�شاغبني. وقالت امراأة عر�شت �شورتها قناة �شي ان ان: ملاذا تنهبون؟ 
ل�شنا يف حاجة لذلك، نحن هنا لالحتجاج بطريقة �شلمية، ل يحق لكم 

اخذ ا�شياء من حمالت جتارية ل ذنب لها يف هذه الق�شية.
وجتمع الف املتظاهرين يف عدة مدن امريكية ال�شبت يف رابع يوم على 
البي�س  ال�شرطي  م��ط��اردة  ع��دم  الق�شاء  ق��رار  على  احتجاجا  ال��ت��وايل 
امل�شوؤول عن مقتل اريك غارنر، الرجل ال�شود وهو اب عائلة )43 �شنة( 

الذي ق�شى يف متوز يوليو عندما اوقفته �شرطة نيويورك بخ�شونة.
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اأخبـار الإمـارات

طالبات جامعة ال�سارقة يزرن معر�س الأ�سالة مبوؤ�س�سة العوي�س الثقافية  دبي خلدمات الإ�سعاف تد�سن قرية فزاع الرتاثية 
•• ال�صارقة -وام: 

زيارة  ال�شارقة  بجامعة  الطلبة  ���ش��وؤون  بعمادة  اجلامعي  املر�شم  نظم 
لطالبات اجلامعة اإىل موؤ�ش�شة العوي�س الثقافية ملتابعة معر�س جماعة 
باأهم  الطالبات  لتعريف  امل��ر���ش��م  خطة  �شمن  وذل���ك  الأ���ش��ال��ة  اجل���دار 

الفنانني الت�شكيليني وجتاربهم الفنية.
الكليات  خمتلف  م��ن  اجلامعي  للمر�شم  املنت�شبات  الطالبات  وحظيت 
واملهتمات بالفنون خالل الزيارة بفر�شة التعرف على جمموعة من اأهم 
الفنانني الت�شكيليني الذين كان لهم دور كبري وبارز يف تاأ�شي�س احلركة 

الت�شكيلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وقد تنوعت اللوحات بتنوع الفنانني امل�شاركني وجاءت الأعمال متنوعة 
اأعمال الدكتور  اإىل جانب الأعمال النحتية من  بني التجريد والتعبري 
عن  تعرب  التي  الفنية  وال��ل��وح��ات  حيلوز  اأح��م��د  والفنان  يو�شف  حممد 
حالت اإن�شانية خمتلفة بالإ�شافة اىل رموز وعنا�شر من البيئة املحيطة 
بالفنانني. كما �شاركت الفنانة الت�شكيلية الإماراتية جناة مكي مبجموعة 
من الأعمال التجريدية التعبريية التي تعك�س خربتها الطويلة يف جمال 
الفن الت�شكيلي. وقامت فرح اليو�شف م�شرفة املر�شم بتعريف الطالبات 
على الأ�شاليب والتقنيات امل�شتخدمة .. م�شرية اإىل اأهمية التعرف على 
عربيا  الفن  م�شرية  يف  ب�شماتهم  تركوا  الذين  ال��رواد  الفنانني  اأعمال 

وعامليا .

•• دبي-وام:

فزاع  قرية  بدبي  مقرها  يف  الإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  د�شنت 
الرتاثية بح�شور �شعادة عبد اهلل حمدان بن دملوك الرئي�س التنفيذي 
املدير  ب��ن دراي  ال���رتاث وخليفة  ب��ن حممد لإح��ي��اء  مل��رك��ز ح��م��دان 
ال�شايغ  اأحمد  والعميد  الإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
الدول  قنا�شل  وع��دد من  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  رئي�س  نائب 

العربية والأجنبية وامل�شوؤولني املعنيني بالدولة.
ياأتي تد�شني القرية يف اإطار احلر�س على احلفاظ على تراث الآباء 
والإ�شالمية  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية  والتقاليد  وال���ع���ادات  والأج�����داد 

ومبنا�شبة الحتفال باليوم الوطني الثالث والأربعني للدولة.
واأكد خليفة بن دراي اأن اإحياء الرتاث هو ترجمة حلب الوطن وملا 
يعنيه ويرمز اإليه واحرتام للما�شي العريق لإماراتنا احلبيبة واإحياء 
ل�شرح  الأوائ���ل  واملوؤ�ش�شني  البناة  وتقاليد  والأج���داد  الآب���اء  ل��ع��ادات 
احت��ادن��ا ال��ك��رمي ال��ذي ت��واف��ق ذك���راه الثالثة والأرب��ع��ني ه��ذه الأيام 
املباركة . وقام ال�شيوف يتقدمهم عبد اهلل حمدان بن دملوك بجولة 
يف اأرجاء القرية تفقدوا خاللها املعرو�شات والأجنحة وتعرفوا على 
واأعربوا  القدمية  الأط��ف��ال  واأل��ع��اب  الآب���اء  الأج���داد وتقاليد  ع��ادات 
خلدمات  دبي  ملوؤ�ش�شة  بال�شكر  وتقدموا  �شاهدوه  مبا  �شعادتهم  عن 

الإ�شعاف على اإقامة هذه القرية الرتاثية . 

�سهد الت�قيع على ثماين اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س قريغيز�ستان العالقات الثنائية وعددا من الق�سايا الإقليمية 
•• دبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل ظهر 
قريغيز�شتان  جمهورية  رئي�س  اأتامباييف  اأملازبيك  الرئي�س  فخامة  ام�س 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأج���رى �شاحب  امل��راف��ق. وق��د  وال��وف��د 
مكتوم و�شيف البالد بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  و�شمو  دبي  مكتوم ويل عهد 
الق�شايا  وع��ددا من  الثنائية  العالقات  تناولت  دبي مباحثات  نائب حاكم 
الإقليمية ذات الهتمام امل�شرتك. ورحب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
قريغ�شتان  جمهورية  رئي�س  بفخامة  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
معربا عن اأمله يف اأن تف�شي الزيارة اىل نتائج طيبة ومفيدة على البلدين 

ال�شيخ  ال�شمو  اإىل روؤي��ة �شاحب  بني مدن العامل العريقة .. مرجعا ذلك 
اأيقونة  ال��دوؤوب لأن ت�شبح مدينة دبي  اآل مكتوم و�شعيه  حممد بن را�شد 
التي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  وال�شعادة يف ظل  والت�شامح  التالقي 
حتتل مكانة مرموقة على خارطة الدول املتقدمة خا�شة يف قطاعي البنية 

التحتية والقت�شاد املعريف.
التوقيع على  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وقد �شهد �شاحب 
ثماين اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني دولة الإمارات وقريغيز�شتان �شملت 
الدكتور  معايل  وقعها  اجلنائية  امل�شائل  يف  املتبادلة  القانونية  امل�شاعدة 
اإرلن  ومعايل  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور 
القانونية  امل�شاعدة  واتفاقية  القريغيز�شتاين  اخلارجية  وزير  اأبديلدايف 
على  ال�شريبي  الإزدواج  جتنب  واتفاقية  وال��ت��ج��اري��ة  املدنية  امل�شائل  يف 
الطاير  املايل وقعها كل من معايل عبيد بن حميد  التهرب  الدخل ومنع 

اللقاء  خالل  �شموه  واأك��د  امل�شتويات.  خمتلف  على  ال�شديقني  وال�شعبني 
ل�شتك�شاف  البلدين  يف  وامل�شوؤولني  القيادتني  بني  الزيارات  تبادل  اأهمية 
الإمكانات املتوفرة لدى كل بلد والعمل على توظيفها من اأجل بناء عالقات 
�شداقة وتعاون ت�شمل �شتى املجالت الإقت�شادية وال�شياحية وال�شتثمارية 
الرئي�س  اأ�شاد  ذل��ك  واإىل  �شعبيهما.  على  والنفع  باخلري  تعود  والثقافية 
 .. ال�شعد  الم���ارات على كل  دول��ة  ت�شهده  ال��ذي  املذهل  بالتطور  ال�شيف 
عالقات  يف  ج��دي��د  عهد  ف��احت��ة  ل��ل��دول��ة  الوىل  زي��ارت��ه  ت��ك��ون  اأن  متمنيا 
الإ�شتقبال  ح�شن  عاليا  وثمن   .. البلدين  بني  املثمر  والتعاون  ال�شداقة 
وكرم ال�شيافة العربية اللذين اأحيط بهما والوفد املرافق من قبل القيادة 
لال�شتفادة من  ت�شعى  بالده  اأن  موؤكدا   .. الدولة  يف  وامل�شوؤولني  الر�شيدة 
خربة دولة الإمارات وجتربتها الناجحة التي اأبهرت العامل وو�شف مدينة 
دبي باأنها املدينة التي ولدت من رحم ال�شحراء وباتت الأجمل والأرقى من 

واتفاقية  القريغيز�شتاين  اخلارجية  ووزي��ر  املالية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر 
التي وقعها  النقل اجلوي  اتفاقية خدمات  ثم  ال�شتثمار  وت�شجيع  حماية 
اخلارجية  ووزي����ر  الق��ت�����ش��اد  وزي���ر  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل 
التفاهم  مذكرة  واأخ��ريا  القت�شادي  التعاون  اتفاقية  ثم  القريغيز�شتاين 
ب��ن حممد  اأن���ور  الدكتور  وال��ت��ي وقعها معايل  الأم��ن��ي  امل��ج��ال  للتعاون يف 
قرقا�س ووزير اخلارجية القريغيز�شتاين. ح�شر اللقاء ومرا�شم التوقيع 
�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س 
الوزراء ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة رئي�س 
بعثة ال�شرف املرافقة لل�شيف و معايل حممد اإبراهيم ال�شيباين مدير عام 
�شليمان مدير عام  ال�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد  دي��وان �شاحب 

دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي .

خمرتع مفه�م النرتنت وم�ؤ�س�س �سبكة ويكيبيديا يتقا�سمان جائزة حممد بن را�سد اآل مكت�م للمعرفة وقدرها ملي�ن دولر

مــحمد بــن را�ســد ي�ســهد الــجل�ســـة الفتتــاحية ملــوؤمتــر املــعـرفـــة الأول
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
واإىل جانبه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حممد 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دب����ي و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
اجلل�شة  ام�����س  �شباح  مكتوم  اآل 
الأول  املعرفة  ملوؤمتر  الإفتتاحية 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه م��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
اآل مكتوم حت��ت رعاية  را���ش��د  ب��ن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
دبي يف فندق جراند حياة  حاكم 
ب��دب��ي ب��ال��ف��رتة م��ن ال�����ش��اب��ع اإىل 

التا�شع من دي�شمرب اجلاري.
الوطني  بال�شالم  اجلل�شة  ب��داأت 
ث����م ك��ل��م��ة ل��ل��ع�����ش��و امل���ن���ت���دب يف 
م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
حويرب  بن  جمال  �شعادة  مكتوم 
اأع��رب عن اأمله يف  املهريي الذي 
اأن يحقق املوؤمتر الول من نوعه 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة اأه���داف���ه يف 
واتاحة  ومتكينهم  ال�شباب  دم��ج 
والبتكار  ل��الإب��داع  لهم  الفر�شة 

يف قطاع املعرفة.
اأن  ك���ل���م���ت���ه  يف  ح�����وي�����رب  واأك���������د 
املعرفة ركن اأ�شا�شي لتقدم الأمم 
وت��ط��وره��ا وو���ش��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا ثورة 

اأن  الع�شر بال منازع م�شريا اىل 
ثقافة  لرت�شيخ  يوؤ�ش�س  امل��وؤمت��ر 
املعرفة يف اأو�شاط ال�شباب عموما 
و�شباب دول��ة الإم��ارات على وجه 
اخل�شو�س ومتكينهم من خالل 
مراجعة برامج التعليم اجلامعي 
واملدر�شي والرتكيز على البحوث 
والدرا�شات من اأجل تعزيز ون�شر 
ال�شباب يف  املعرفة ل�شرائح  ونقل 

خمتلف الفئات العمرية.
اأهمية  ع���ل���ى  ح�����وي�����رب  و������ش�����دد 
يف  العربية  اىل  الرتجمة  ق��ط��اع 
الوطن  يف  ون�شرها  املعرفة  نقل 
عملية  يف  ت�شهم  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي 
�شتى  املن�شود يف  والتقدم  التطور 

والبحث  القراءة  على  وت�شجيعه 
ال�����دور  م�������ش���رية اىل  والب����ت����ك����ار 
موؤ�ش�شة  تلعبه  ال���ذي  الي��ج��اب��ي 
حممد بن را�شد اآل مكتوم يف هذا 

ال�شياق.
ث����م األ����ق����ى ك����ل م����ن ال�����ش��ي��د تيم 
مفهوم  خم�������رتع  يل  ب������رين������رز 
ووالز  جيمي  وال�شيد  الن��رتن��ت 
موؤ�ش�س �شبكة ويكيبيديا كلمتني 
بالتقدم  فيهما  اأ�شادا  املنا�شبة  يف 
به  تتميز  ال��ذي  وامل��ع��ريف  العلمي 
دولة الإمارات يف حميطها العربي 
ونوها باأهمية تنظيم وانعقاد هذا 
امل��وؤمت��ر وه��و الأول م��ن نوعه يف 
ال�شوء  لت�شليط  الو�شط  ال�شرق 

موؤكدا  دب����ي  م��دي��ن��ة  رح����اب  ويف 
العاملية  التجمعات  ه���ذه  اأه��م��ي��ة 
التي جتمع حتت مظلتهما خرية 
والعلماء  وال��ب��اح��ث��ني  اخل�����رباء 
موؤثرة  ا����ش���ه���ام���ات  ل��ه��م  ال���ذي���ن 
واملعرفة  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ق��ط��اع  يف 
ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح ال���ع���امل اأق�����رب اإىل 
والن�شاين  الجتماعي  التوا�شل 
والثقايف بني �شعوبه املختلفة من 
ثقافة  ير�شخ  م��ا  م�شى  وق��ت  اأي 
ال�����ش��الم وال��ت��ن��اغ��م وف��ه��م الآخر 
الر�شمي  ال����دويل  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

وال�شعبي.
الفتتاحية  اجل���ل�������ش���ة  ح�������ش���ر 
ل���ل���م���وؤمت���ر م����ع����ايل حم���م���د بن 

والتعليمية  القت�شادية  املجالت 
والجتماعية.

ال��دك��ت��ورة �شيما �شامي  األ��ق��ت  ث��م 
ال��ع��ام امل�شاعد يف  ب��ح��وث الأم���ني 
القليمي  امل��دي��ر  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ر�شالة  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  مل��ك��ت��ب 
الأمني  معايل  من  وتقدير  �شكر 
العام لالمم املتحدة اإىل �شاحب 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
�شموه  يوليه  م��ا  على  مكتوم  اآل 
ن�شر ثقافة  ب��ال��غ يف  اه��ت��م��ام  م��ن 
امل��ع��رف��ة لي�س يف دول���ة الإم����ارات 
العامل  م�شتوى  على  بل  فح�شب 
ال��ع��رب��ي وال���ش��الم��ي وذل���ك من 
العربي  ال�شباب  حتفيزه  خ��الل 

احلفل  يف  تكرميهما  مت  ال��ل��ذان 
جهودهما  ع��ل��ى  ل��ه��م��ا  ت���ق���دي���را 
تطوير  يف  ال��ب��ارزة  واإ�شهاماتهما 
امل�شتوى  ع���ل���ى  امل���ع���رف���ة  ون�������ش���ر 

العاملي.
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح������اك������م دب���������ي ه������ن������اأ امل����ك����رم����ني 
لهما حتقيق  و�شافحهما متمنيا 
املزيد من الجنازات والبتكارات 
يف  ت�شهم  التي  واملعرفية  التقنية 
خدمة الإن�شانية على كل ال�شعد 

ويف �شتى القطاعات.
ورح������ب ����ش���م���وه ب���امل�������ش���ارك���ني يف 
املوؤمتر على اأر�س دولة الإمارات 

قطاع  يف  احلا�شل  الق�شور  على 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل���ع���رف���ة 

العربي والإ�شالمي.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ك����رم  اخل���ت���ام  ويف 
اأح���م���د ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم العاملني ال�شيد تيم برينرز 
يل و جيمي ووالز على جهودهما 
الكبرية ومثابرتهما على البتكار 
�شبكات  خ��الل  من  املعرفة  ون�شر 

التوا�شل الجتماعي.
وكان �شعادة جمال بن حويرب قد 
اأعلن عن جائزة ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم للمعرفة وقدرها 
حيث  اأم����ري����ك����ي  دولر  م���ل���ي���ون 
املخرتعان  ال���ع���امل���ان  ت��ق��ا���ش��م��ه��ا 

ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون 
جمل�س الوزراء.

اإبراهيم  ب���ن  ح�����ش��ني  وم���ع���ايل   
احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
ومعايل حممد اإبراهيم ال�شيباين 
ال�شمو  دي��وان �شاحب  عام  مدير 
الفريق  وم�����ع�����ايل  دب������ي  ح����اك����م 
�شاحي خلفان متيم نائب رئي�س 
ال�شرطة والأم��ن العام بدبي اىل 
الدوائر  مديري  من  عدد  جانب 
والقيادات  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال�����دول�����ة واك����ر 
ال����ف خ��ب��ري وع�����امل وباحث  م���ن 
قطاع  ع������امل  يف  وم���ت���خ�������ش�������س 

املعرفة املعلوماتية . 

اأمري قطر يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري الدولة يف الدوحة 
•• الدوحة -وام:

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر اأوراق 
اعتماد �شعادة �شالح حممد بن ن�شرة العامري ك�شفري للدولة لدى دولة 

قطر ال�شقيقة.
ونقل ال�شفري حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
والفريق  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين 
والزدهار  التقدم  دوام  ال�شقيقة  لدولة قطر  دول��ة قطر ومتنياتهم  اأم��ري 
حتت القيادة الر�شيدة ل�شموه. واأعرب ال�شفري عن �شعادته بتمثيل الدولة 
لدى دولة قطر موؤكدا حر�س الإمارات واهتمامها بدعم عالقات التعاون 
الثنائي املميزة بني البلدين ال�شقيقني على الأ�شعدة كافة. من جانبه حمل 
�شاحب ال�شمو اأمري دولة قطر اأطيب حتياته واأمنياته بال�شحة وال�شعادة 
لل�شفري  ومتنى  الإم���ارات  دول��ة  و�شعب  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
�شالح بن ن�شرة العامري التوفيق يف مهام عمله وللعالقات بني دولة قطر 

ودولة الإمارات العربية املتحدة مزيدا من التطور والنماء.

بدالة اأمان ب�سرطة اأبوظبي ت�سكر 
جمهور املتعاونني معها بق�سية املنقبة

•• اأبوظبي-وام:

ثمن العميد على خلفان الظاهري 
الأمنية  امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
امل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى ب���دال���ة اأم���ان 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
احل���������س ال����وط����ن����ي وامل�������ش���وؤول���ي���ة 
اأف���راد  ب��ه��ا  ال��ت��ي حت��ل��ى  املجتمعية 
امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة ع��رب م��ب��ادرت��ه��م يف 
الت�����ش��ال ب��ب��دال��ة اأم�����ان ل����الإدلء 
مبعلوماتهم املختلفة حول ق�شية 
املنقبة. واأ�شار اإىل اأن البدالة تلقت 
ات�����ش��ال فيما مل   400 اأك���ر م��ن 

النظر عن مدى اأهمية بع�س تلك 
التحقيقات  خ��دم��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
تلك  اىل  ت��ن��ظ��ر  ال�����ش��رط��ة  اأن  اإل 
جت�شد  لكونها  ب��اأه��م��ي��ة  امل���ب���ادرات 
ال��ل��ح��م��ة وال���ت���ع���اون وال��ث��ق��ة التي 
يحملها النا�س لأجهزتهم المنية 
وغريتهم  وحر�شهم  وال�شرطية 
وت��ف��اع��ل��ه��م الن�����ش��اين ال��ن��ب��ي��ل مع 
ال�شحية والرغبة يف احقاق احلق 

واإنفاذ العدالة.
ون����ا�����ش����د ال�����ظ�����اه�����ري اجل���م���ه���ور 
املواقف  �شتى  يف  التعاون  موا�شلة 
والبالغ عن اأي اأمر يثري ريبتهم. 

الت�شالت حتى  تلك  ت��ت��وارد  ت��زل 
وب�شرف  اأن����ه  اىل  لف��ت��ا  ال��ل��ح��ظ��ة 
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�سرطيات الدعم الأمني ن�ساء يف بوؤرة الأحداث .. األقني القب�س على املنقبة وي�ساركن زمالءهن خمتلف املهام
•• اأبوظبي-وام:

اأثبت منت�شبات ق�شم الدعم الأمني 
على  قدرتهن  اأبوظبي  �شرطة  يف 
اأنواعها  ب�شتى  املخاطر  مواجهة 
وال��ت��ح��ل��ي ب��ال�����ش��ج��اع��ة وامل���ه���ارة 
واحلرفية العالية يف تنفيذ جميع 
اإليهن  توكل  التي  امليدانية  املهام 
منفردات اأو �شمن فرق العمل اإىل 
جانب زمالئهن الرجال العاملني 

يف هذا الق�شم احلديث ن�شبيا.
وي�شلط اللقاء الذي اأجرته وكالة 
عن�شرين  مع  وام  الإم���ارات  اأنباء 
قامتا  ال���ل���ت���ني  امل���ن���ت�������ش���ب���ات  م����ن 
مب��داه��م��ة واإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 
ت��ن��ف��ي��ذ جرميتي  ب��ه��ا يف  امل�����ش��ت��ب��ه 
ال������رمي وق���ن���ب���ل���ة ال���ك���ورن���ي�������س .. 
اأهمية وطبيعة املهام  ال�شوء على 
الدعم  منت�شبات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ن�شاء  منهن  جعلت  والتي  الأمني 

يف بوؤرة الأحداث.

اأم������ام منزل  اأب���وظ���ب���ي  ك��ورن��ي�����س 
اأ���ش��ل عربي  اأم��ري��ك��ي م��ن  طبيب 
املحدد  امل��ك��ان  اإىل  ف����ورا  ف��غ��ادرن��ا 
للقيام بواجباتنا ازاء هذا الو�شع 
ب�شكل  بعدها  الأح����داث  لتت�شارع 
مت  اأن  اإىل  وم�����ش��ت��م��ر  ت�����ش��اع��دي 
بها  امل�شتبه  ه��وي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
قبل  م��ن  �شكنها  م��ك��ان  وحت��دي��د 

الفرق املخت�شة .
اأنه مت ا�شتدعائي لحقا  واأ�شافت 
للم�شاركة يف عملية القتحام حيث 
ابني  م�شاركة  اأتابع  بيتي  يف  كنت 
الوطنية  اخل���دم���ة  ف��رق��ة  ���ش��م��ن 
الر�شمي  ب���ال���ع���ر����س  امل�������ش���ارك���ة 
اليوم  يف  ال�����دول�����ة  لإح����ت����ف����الت 
تتملكني  وك��ان��ت   43 ال���  الوطني 
الفخر  م�����ن  ع���م���ي���ق���ة  م�������ش���اع���ر 
اأن رن هاتفي ومت  اإىل  واحلما�شة 
ط��ل��ب��ي ل��الإل��ت��ح��اق ب��ال��ع��م��ل فورا 
لأم����ر ه���ام وع��ل��ي��ه ال��ت��ح��ق��ت فورا 
بالعمل حيث عر�شت علينا خطة 

امل�شتبه بها وحتديد مكان ال�شكن 
وه��و ع��ب��ارة ع��ن فيال مكونة من 
طابقني وحديقة .. لفتة اإىل اأنه 
مت تطويق املكان بالكامل ثم متت 
على  وال��ق��ب�����س  امل��داه��م��ة  عملية 
واحرتافية  ب�شرعة  ب��ه��ا  امل�شتبه 
وجناح. واأكدت ج يف ختام حديثها 
قالها  وق����د  واح�����دة  ر���ش��ال��ت��ن��ا  اأن 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شيدي 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
الإمارات  باأمن  بالعبث  ن�شمح  لن 
وا����ش���ت���ق���راره وك���ل م���ن ت�����ش��ول له 
اأي ج��رمي��ة بحق  ارت���ك���اب  ن��ف�����ش��ه 
مواطنني  من  و�شكانها  الإم���ارات 
وم��ق��ي��م��ني وزائ���ري���ن ���ش��وف ينال 
اأن  بالذكر  ال���رادع. جدير  ج��زاءه 
التحقت  ���س  الإم��ارات��ي��ة  املنت�شبة 
بالعمل يف القيادة العامة ل�شرطة 
�شنوات وعملت   10 اأبوظبي منذ 
التحقت  اأن  اإىل  اإدارات  ع���دة  يف 

يف  ����س  الأوىل  امل��ن��ت�����ش��ب��ة  وق���ال���ت 
اأهدافها  اأب���رز  اإن  وام  ل���  ت�شريح 
الإ�شهام بفاعلية يف  يف احلياة هو 
الإمارات  مكت�شبات  على  احلفاظ 
احل�����ش��اري��ة ك��ون��ه��ا واح����ة ظليلة 
لالأمن والأم��ان .. م�شرية اإىل اأن 
اأرواح  على  احل��ف��اظ  ه��ي  مهمتها 
الزائرين  و  واملقيمني  املواطنني 

على حد ال�شواء.
عملية  وتفا�شيل  وق��ائ��ع  و���ش��ردت 
امل�شتبه  ع��ل��ى  وال��ق��ب�����س  امل��داه��م��ة 
والكورني�س  الرمي  بها يف جرمية 
التي اهتزت لها امل�شاعر الإن�شانية 
املجتمع  ي����ع����ه����ده����ا  مل  ح����ي����ث 
الإماراتي طوال تاريخه .. وقالت 
كنت �شمن فريق الدعم الأمني يف 
اليوم الأول وقمنا بتطويق املركز 
ال��ت��ج��اري م��ك��ان وق����وع اجلرمية 
الأوىل ثم وردت معلومات تفيدنا 
يف  ال�شنع  ب��دائ��ي��ة  قنبلة  ب��وج��ود 
على  ال�شكانية  ال��ب��ن��اي��ات  اإح����دى 

ب��ه��ا - ع��ن ف��خ��ره��ا ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
الأمنية والوطنية  الواجبات  هذه 
الدقيقة ومداهمة واإلقاء القب�س 
على امل�شتبه بهم يف اجلرائم التي 
الوطن  اأبناء  اأث��ارت �شخط جميع 
على  الغيورين  ال�شرفاء  و�شيوفه 

�شمعته ومكانته العاملية.
اإن حبها لوطنها الإمارات  وقالت 
ت����ق����دمي اخل���دم���ة  ورغ���ب���ت���ه���ا يف 
ال��ع��ام��ة وال��ن��ب��ي��ل��ة مل��خ��ت��ل��ف فئات 
ومقيمني  مواطنني  من  املجتمع 
اللتحاق  اإىل  دف��ع��ه��ا  وزائ����ري����ن 
ب�شرطة اأبوظبي وملا لهذه املوؤ�ش�شة 
الوطنية العريقة من �شمعة وثقة 
املجتمع  اأب����ن����اء  ن��ف��و���س  يف  ت���ام���ة 
الكفاءة  ع��ن��ه��ا  ع���رف  ك��اف��ة ح��ي��ث 
ال�شعيدين  على  لي�س  وال��ن��زاه��ة 
امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي. واأ���ش��اف��ت ج يف 
اأن���ه يف  امل��داه��م��ة  ���ش��رده��ا لعملية 
اإبطال  ب��ع��د  ���ش��اع��ة   24 اأق���ل م��ن 
هوية  حتديد  مت  القنبلة  مفعول 

على  وال��ق��ب�����س  امل��داه��م��ة  عملية 
عن�شرنا  ق��ب��ل  م���ن  ب��ه��ا  امل�����ش��ت��ب��ه 

الن�شائي .
والذهول  الده�شة  ب��دت   : وقالت 
اإذ  بها  امل�شتبه  وج��ه  على  وا�شحة 
تفاجاأت باقتحام ال�شرطة ل�شكنها 
ب��ه��ذه ال�����ش��رع��ة ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة وكنت 
وفق  عليها  القب�س  األقى  من  اأن��ا 
ال��ت��ك��ت��ي��ك امل��خ��ط��ط ل���ه . واأك����دت 
الإمارات  اأن  حديثها  ختام  يف  �س 
مل��ث��ل هذه  م�شرحا  ي��وم��ا  ت��ك��ن  مل 
ال���ت���ي تندى  ال��ب�����ش��ع��ة  اجل����رائ����م 
ال�����روح الإن�����ش��ان��ي��ة مبختلف  ل��ه��ا 
م�شرية   .. وان��ت��م��اءات��ه��ا  طوائفها 
اإىل اأن الإم��ارات عملت دوما على 
واحلفاظ  الإن�����ش��ان  ك��رام��ة  �شون 
خمتلف  يف  الب�شرية  الأرواح  على 

بقاع الأر�س.
املنت�شبة  اأع����رب����ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
����ش���ارك���ت يف  ال���ت���ي  ال���ث���ان���ي���ة ج - 
امل�شتبه  م���ن���زل  اق���ت���ح���ام  ع��م��ل��ي��ة 

الأمني  ال���دع���م  ق�����ش��م  ب����  اأخ������ريا 
وتع�شق التحدي واملغامرة والعمل 
اأبناء  ل��ث��الث��ة  اأم  وه����ي  امل���ي���داين 
والثاين  الطريان  يدر�س  اأكربهم 
ي����در�����س ه��ن��د���ش��ة ال����ط����ريان اأم����ا 
الثانوية.  املدر�شة  يف  فهو  الثالث 
اأما املنت�شبة الإماراتية ج فهي فتاة 
بالعمل  التحقت  العمر  يف مقتبل 
ال�شرطي يف ق�شم الدعم الأمني يف 
�شرطة اأبوظبي منذ �شنة 2012 
وتعتربها نقطة فا�شلة يف حياتها 
امليداين  وال��ع��م��ل  امل��غ��ام��رة  تع�شق 
وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ب��ا���ش��رة وهي 
اجلامعية.  درا�شتها  امت��ام  ب�شدد 
وت��ع��ت��رب ج اأن ال��دع��م الأم��ن��ي قد 
روح  ب��ل��وة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  دورا  ل��ع��ب 
والعطاء  وال�����ش��ج��اع��ة  الإق��������دام 
املراأة  ومكانة  �شورة  ويعزز  لديها 
على  ق����ادرة  بو�شفها  الم��ارات��ي��ة 
تام  وباإتقان  املهام  بجميع  القيام 

بجانب اأخيها الرجل.

رئي�س الدولة مينح ال�سفري الأمريكي و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل
•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �شعادة مايكل كوربني �شفري الوليات 
املتحدة الأمريكية لدى الدولة و�شام ال�شتقالل من الطبقة الأوىل تقديرا للجهود التي بذلها خالل فرتة عمله 
بالدولة ما اأ�شهم يف تطوير وتعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون بني دولة الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية يف 

املجالت كافة.
بديوان  له مبكتبه  ا�شتقباله  لل�شفري خالل  الو�شام  نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  وقلد 
اأداء مهامه  عام وزارة اخلارجية ام�س. وهناأ �شموه ال�شفري بح�شوله على الو�شام متمنيا له التوفيق والنجاح يف 
امل�شتقبلية. من جهته اأعرب ال�شفري الأمريكي عن �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة م�شيدا بال�شيا�شة 
اإقليميا ودوليا. واأعرب عن �شكره للم�شوؤولني يف الدولة ب�شفة عامة  احلكيمة ل�شموه والدور البارز الذي يلعبه 

ووزارة اخلارجية ب�شفة خا�شة على ما لقيه من تعاون خالل فرتة عمله ما اأ�شهم يف اإجناح مهمته.

بدء امتحانات ال�سف الثاين ع�سر لطلبة 
الق�سم الأدبي يف املنطقة الغربية 

•• املنطقة الغربية-وام: 
لطلبة  الأول  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات  ام�س  ب��داأت 
ال�����ش��ف ال��ث��اين ع�����ش��ر ال��ق�����ش��م الأدب�����ي يف امل��ن��ط��ق��ة الغربية 
موزعني على 21 جلنة يف مدن املنطقة.. على اأن تبداأ غدا 
حممد  الطالب  وق��ال  العلمي.  الق�شم  امتحانات  الثالثاء 
اإن امتحان مادة التاريخ  را�شد املن�شوري من الق�شم الأدبي 
الفردية  ال��ف��روق  وراع��ى  املتو�شط  الطالب  م�شتوى  يف  ج��اء 
اإىل  حتتاج  كانت  الأ�شئلة  بع�س  اأن  اإىل  م�شريا   .. للطلبة 

تفكري نوعا ما.

الأوىل  املرحلة  يف   600

بلدية راأ�س اخليمة تبداأ 
هدم البيوت املهجورة 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

املهجورة يف مدينة  البيوت  ازالة جميع  راأ�س اخليمة عزمها  بلدية  اأعلنت 
راأ�س اخليمة و�شواحيها يف غ�شون اخلم�س �شنوات كمرحلة اأوىل .

و�شواحيها  اخليمة  راأ����س  مدينة  على  اقت�شرت  ح�شر  لعمليات  ونتيجة 
600 م�شكنا ت�شنفت كبيوت مهجورة وقبل  ان  مت تنفيذها موؤخرا تبني 
البدء يف عمليات هدمها �شيتم توجيه انذار لأ�شحابها مدة �شهر واحد بغية 

القيام بازالتها .
وبح�شب م�شادر البلدية طبقت البلدية قر ار الهدم الذي �شمل عددا من 

البيوت املهجورة بعد ا�شتيفاء مهلة النذار املمنوحة لأ�شحابها .
ويف مرحلة لحقة اأي خالل اخلم�س �شنوات القادمة �شتقوم البلدية باجراء 

ح�شر لبقية البيوت املهجورة يف مناطق امارة راأ�س اخليمة . 

طحنون بن حممد يعزي 
يف وفاة را�سد املن�سوري

•• العني -وام:

املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
اآل  را�شد عبيد حممد  وفاة  واملوا�شاة يف  العزاء  واجب  ام�س  �شباح  ال�شرقية 
يتوله  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا   .. واإخ��وان��ه  وال��ده  اإىل  املن�شوري  �شاملني 
قدم  كما  وال�شلوان.  ال�شرب  اأهله  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و  برحمته 
التعازي يف منزل الأ�شرة يف منطقة ال�شعبية يف مدينة العني .. ال�شيخ هزاع بن 
طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية وال�شيخ ذياب 

بن طحنون اآل نهيان وعدد من الأعيان والوجهاء واملواطنني يف املدينة. 

اإماراتية تفوز باملرتبة الأوىل جلائزة جمل�س ال�سباب العربي للتنمية املتكاملة لل�سباب املتميز 
•• اأبوظبي-وام:

الكربي  نا�شر  ن���ورا  امل��واط��ن��ة  ف���ازت 
جمل�س  ج���ائ���زة  يف  الأول  ب���امل���رك���ز 
املتكاملة  للتنمية  ال��ع��رب��ي  ال�شباب 
العربية  ال�������دول  جل���ام���ع���ة  ال���ت���اب���ع 
منذ  �شنويا  املجل�س  يقدمها  وال��ت��ي 
ال�شباب  م��ن  ملجموعة   2006 ع��ام 
ي�شاهمون  ال��ذي��ن  امل��ت��م��ي��ز  ال��ع��رب��ي 
بتميزهم  العربية  ال�شاحة  اإث��راء  يف 

واإبداعاتهم داخل اأوطانهم.
حاليا  مبتعثة  الإم��ارات��ي��ة  وال��ف��ائ��زة 
جامعة  يف  ال�����دك�����ت�����وراة  ل����درا�����ش����ة 
غرناطة ال�شبانية ولها �شجل حافل 
بالتميز داخل وخارج وطنها وتن�شم 
اإىل نخبة ج��دي��دة من  ال��ف��وز  ب��ه��ذا 

�شباب املبدعني يف الوطن العربي.
وع��ق��ب اإع���الن ال��ف��وز ق��ال��ت الكربي 

جائزة الباحثني الإماراتيني ال�شباب 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن 
م�شتوى  على   2014 ع��ام  العلمي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارت  دول�����ة 
التطوعي  للعمل  ال�شارقة  وج��ائ��زة 
الجتماعي  امل��ج��ال  يف  الأف����راد  فئة 
وكانت جائزة مفتوحة   2014 عام 
الإ�شالمي  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
م�شتوى  ع��ل��ى  وط����ن  درة  وج����ائ����زة 
الإمارات  مركز  من  العربي  الوطن 
الإ�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
وكانت جائزة مفتوحة   2013 عام 

على م�شتوى العامل العربي.
�شيف   � التقدير  بجائزة  ف��ازت  كما 
الثانوية  طالبات  تخريج  يف  ���ش��رف 
اأم  ب��ج��م��ع��ي��ة   2013 ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة 
ال�شيخة  الن�شائية بح�شور  املوؤمنني 
نهيان وعر�س  اآل  زاي��د  بنت  فاطمة 

اإن تتويجها بجائزة ال�شباب العربي 
املتميز جاء مواكبا لحتفالت دولة 
باليوم  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ال��وط��ن��ي ال����  43  .. واأه����دت الفوز 
لدولة الإمارات قيادة و�شعبا موؤكدة 
التي  هي  الوطن  يف  التميز  بيئة  اأن 
ت�شنع متيز اأبنائه وبناته وحتفزهم 
على الإبداع والبتكار والإجناز وعلى 
بذل اجلهود باإخال�س . وكان جمل�س 
ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة قد 
اأعلن ام�س اأ�شماء الفائزين بجائزته 

لل�شباب العربي املتميز.
لالإماراتية  الذاتية  ال�شرية  وت�شري 
ح�شولها  اإىل  ال��ك��رب��ي  ن��ا���ش��ر  ن���ور 
ع���ل���ى ع�����دد ك���ب���ري م����ن اجل����وائ����ز يف 
جمالت متنوعة بني البحث العلمي 
جوائز  وت�شمل   . التطوعي  والعمل 
ال���ت���ك���رمي ال���ت���ي ن��ال��ت��ه��ا ال���ك���رب���ي .. 

وقدوة  متميزة  خلريجة  الإجن���ازات 
ل���ل���ط���ال���ب���ات اخل����ري����ج����ات وج����ائ����زة 
� املركز  مواطنون على دروب التميز 
الإمارات  دول��ة  م�شتوى  على  الأول 
كما   .2013 ع��ام  املتحدة  العربية 
ح�����ش��ل��ت ع���ل���ى ج����ائ����زة ���ش��م��و وزي����ر 
املجتمع  خ���دم���ة  ف���ئ���ة   � ال���داخ���ل���ي���ة 
دول����ة  م�����ش��ت��وى  2012على  ع�����ام 
الإمارات العربية املتحدة .. وجائزة 
للن�شاء  �شهيل  بنت  �شم�شة  ال�شيخة 
امل��ب��دع��ات ل���ل���دورة ال��ث��ان��ي��ة � جمال 
 ..2012 ع�����ام  ال���ع���ام���ة  اخل����دم����ة 
ا�شمها  واإدراج  امل���ب���دع���ات  وو�����ش����اح 
مبدعات  م���و����ش���وع���ة  ك���ت���اب  ���ش��م��ن 
الثانية �س  ال����دورة   � الإم�����ارات  م��ن 
 � الأول  املركز  وجائزة   114-113
بجائزة  الجتماعية  البحوث  حمور 
العوي�س للدرا�شات والبتكار العلمي 

 � الأول  املركز  وجائزة   2012 لعام 
ال�شمات  بعنوان  بحث  اأف�شل  حمور 
ال��ق��ي��ادي��ة ل��ل��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي على 
التعاون لدول  م�شتوى دول جمل�س 
جيل  نحو  مبوؤمتر  العربية  اخلليج 

قيادي عام 2011.
نا�شر  ن�������ورا  امل����واط����ن����ة  وح�������ش���ل���ت 
ال��ك��رب��ي ك��ذل��ك ع��ل��ى ج��ائ��زة املركز 
اأثر  ب��ع��ن��وان  ب��ح��ث  ك��اأف�����ش��ل  الأول 
�شخ�شية  على  الجتماعية  التن�شئة 
الأ�شري  الإر�����ش����اد  ب��دب��ل��وم  ال��ط��ف��ل 
للدبلوم  امل��ت��ق��دم��ني  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
 .2007 من جن�شيات خمتلفة عام 
وك���ان���ت ال���ك���رب���ي ق���د ح�����ش��ل��ت على 
ال��ث��ان��وي��ة العامة  ال��ت��ف��وق يف  ج��ائ��زة 
ك��ون��ه��ا م��ن اأوائ����ل ال��ث��ان��وي��ة العامة 
وزارة   - التعليمية  عجمان  مبنطقة 

الرتبية والتعليم . 

بلدية دبي ت�سارك يف موؤمتر املحميات العاملي ب�سيدين 
•• دبي-وام:

�شاركت بلدية دبي يف املوؤمتر العاملي للمحميات الطبيعية 
الذي عقد مبدينة �شيدين ال�شرتالية برعاية وتنظيم 

الحتاد الدويل ل�شون الطبيعة.
الأفكار  ل��ت��ب��ادل  ل��ل��دول  ه��ام��ة  فر�شة  امل��وؤمت��ر  ويعترب 
واخلربات واملبادرات الفنية املتعلقة يف جمال املحميات 
علياء  املهند�شة  وقالت  الوطنية.  واملتنزهات  الطبيعية 
بالبلدية  البيئة  اإدارة  مديرة  الهرمودي  الرحيم  عبد 
العديد من  ناق�س  امل��وؤمت��ر  اإن  امل��وؤمت��ر  يف  �شاركت  التي 
مناطق  على  املحافظة  غايات  منها  الرئي�شية  امل��ح��اور 
وال�شتجابة  احل��ي��وي��ة  والأن��ظ��م��ة  البيولوجي  ال��ت��ن��وع 
لتغري املناخ وتاأثريه على اأمن املياه واملعي�شة يف املناطق 
و�شحة  الطبيعة  ب��ني  الرت��ب��اط  واحل�شرية  الريفية 
املحميات  على  املحافظة  واأه��م��ي��ة  ورف��اه��ي��ت��ه  الإن�����ش��ان 
املوؤمتر  ج��ل�����ش��ات  اأن  واأ���ش��اف��ت  الطبيعية.  والأن��ظ��م��ة 
�شون  �شيا�شات  تعزيز  يف  البيئية  التوعية  دور  ناق�شت 
التجارب  العديد من  الأج��ل مع طرح  الطبيعية بعيدة 

واملمار�شات الريادية ذات العالقة.
واأكدت الهرمودي اأهمية م�شاركة البلدية يف هذا النوع 
من املحافل الدولية التي تعنى بحماية البيئة والطالع 
على جتارب الدول املتقدمة واأف�شل املمار�شات املطبقة 

وال�شياحة  الطبيعة  امل��ح��م��ي��ات  اإدارة  جم���ال  يف  ع��امل��ي��ا 
البيئية.

جدير بالذكر اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي رعاه اهلل كان قد اأ�شدر مطلع العام اجلاري 
مر�شوما يق�شي باإعالن �شت حمميات طبيعة يف اإمارة 
دب���ي ه��ي حممية امل��رم��وم ال�����ش��ح��راوي��ة وحم��م��ي��ة دبي 
وحممية  ال�شحراوية  الوحو�س  وحممية  ال�شحراوية 
ح��ت��ا اجل��ب��ل��ي��ة وحم��م��ي��ة ج��ب��ل ن����زوى وحم��م��ي��ة الغاف 
علي  اخل��ور وجبل  راأ���س  اإىل حمميتي  وت�شاف  بنزوى 
عام  ال�شادر  املحلي  القانون  مبوجب  �شابقا  املعلنتني 
الأمر   ..  1998 عام  ال�شادر  املحلي  والأمر   2003
والتي  الإم���ارة  املحمية يف  املناطق  م�شاحة  يرفع  ال��ذي 
باملائة من   17 اإىل ما يقارب  بلدية دبي  ت�شرف عليها 
بالعديد  ال��دول��ة  وتلتزم  دب��ي.  اإم���ارة  م�شاحة  اإج��م��ايل 
باملحافظة  املتعلقة  والإقليمية  الدولية  التفاقات  من 
على التنوع البيولوجي واحلياة الفطرية وت�شمل اتفاق 
الأنواع  فى  الدولية  التجارة  ومنع  البيولوجي  التنوع 
املهددة بالنقرا�س ومعاهدة رام�شر لالأرا�شي الرطبة 
الفطرية  احلياة  حماية  وات��ف��اق  العاملية  الأهمية  ذات 
واملوائل الطبيعية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية والتفاق الإقليمي حلماية البيئة البحرية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شراف للمعدات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1079434 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شرف مالك بول�س �شعد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ا�شرف مالك بول�س �شعد من 49% اىل %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شالح نا�شر ح�شني املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�ش�شة الرابطة الماراتية الفريقية للتعاقدات ال�شرتاتيجية 

EMIRATES AFRICAN LINK FOR STRATEGIC ALLIANCE

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 3*1 اىل 1*3.50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شراف للمعدات ذ.م.م

اىل/ال�شراف للمعدات

AL ASHRAF FOR EQUIPMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة معدات واجهزة اآبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - باجلملة )4659901(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف بيع معدات واجهزة اآبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - باجلملة )4773704(

تعديل ن�شاط/حذف تركيب معدات اآبار النفط والغاز الطبيعي و�شيانتها )0910005(

القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�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 )ابوظبي(
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حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �سالة اجلنازة على 
جثمان اأحمد الزعابي

•• راأ�ض اخليمة-وام:

اأدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة الليلة قبل املا�شية 
�شالة اجلنازة على جثمان - املغفور له باإذن اهلل - اأحمد ح�شن العلكيم الزعابي الذي وافته املنية يوم ام�س الول. 
اأدى ال�شالة يف م�شجد ال�شيخ حميد بن حممد القا�شمي يف منطقة اجلزيرة احلمراء يف راأ���س اخليمة عدد  كما 
من امل�شوؤولني واملواطنني واملقيمني. و�شيع جثمان الفقيد اإىل مثواه الأخري يف مقربة اجلزيرة احلمراء يف راأ�س 
اخليمة. وقدم �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة واملعزون واجب العزاء واملوا�شاة اإىل �شعادة ح�شن اأحمد العلكيم 
الزعابي املدير العام للمكتب الطبي يف وزارة �شوؤون الرئا�شة واإخوانه يف وفاة والدهم واىل ذوي الفقيد داعني اهلل 

تعاىل اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اآله وذويه ال�شرب وال�شلوان. 

التعليم العايل تطلق بعد غد م�سروع الربط 
الإلكرتوين لعملية معادلة ال�سهادات 

•• اأبوظبي- وام:

وجه معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي بتد�شني م�شروع الربط الإلكرتوين 

لعملية معادلة ال�شهادات بالوزارة.
و�شيتم اإط���الق امل�����ش��روع غ��دا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ي��ادة العامة 
ل�شرطة دبي خالل احلفل الذي �شتنظمه الوزارة يف م�شرحها 

بالدور الثالث ع�شر . 

م�ست�سفى خليفة بعجمان ي�ستقبل طبيبا زائرا متخ�س�سًا يف العمود الفقري

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

تفقد العميد علي عبد اهلل علوان 
راأ����س اخليمة،  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
راأ�������س اخليمة  ���ش��رط��ة  م��ن�����ش��اآت 
البناء  مرحلة  يف  التي  اجل��دي��دة 
الإدارة  مبنى  وه���ي:  والت�شييد، 
العامة للعمليات املركزية، ومعهد 
اخليمة  راأ�������س  ���ش��رط��ة  ت���دري���ب 
حممد  العميد  يرافقه  اجل��دي��د 
ال��ن��وب��ي حم��م��د ن��ائ��ب ق��ائ��د عام 
اأحمد  جمال  والعميد   ، ال�شرطة 
امل����وارد  اإدارة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ط��ري 
واخل��دم��ات امل�����ش��ان��دة، وع���دد من 

�شباط �شرطة راأ�س اخليمة.
واط����ل����ع ال��ع��م��ي��د ع����ل����وان خالل 
ال�����زي�����ارة ع���ل���ى ����ش���ري ال���ع���م���ل يف 
جاهزية  وم��دى  امل�شاريع  تنفيذ 
من  ل�شرح  ا�شتمع  حيث   ، املباين 
القائمني على �شري العمل ، داعيا 
م�شئويل البناء والت�شييد يف تلك 
بذل  ع��ل��ى  والإدارات  ال���وح���دات 
العمل  اأق�����ش��ى اجل���ه���ود لإجن�����از 
ع��ل��ى ال���وج���ه امل���ط���ل���وب، م���وؤك���داً 
النه�شة  م��واك��ب��ة  ����ش���رورة  ع��ل��ى 

•• عجمان : الفجر

�شاركت جمعية اخلريجني بجامعة 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان 
اإدارة الأعمال الثامن الذي  ملتقى 
برعاية  البحرين  جامعة  يف  عقد 
بن  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو 
جمل�س  رئ��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة،  اآل  ح��م��د 
�شلمان  ب����ن  ع��ي�����ش��ى  وق�����ف  اأم����ن����اء 
امللتقى  واأق��ي��م  اخل���ريي،  التعليمي 
حتت �شعار ابتكار لروؤية اقت�شادية 
امللتقى  يف  اجل���ام���ع���ة  م���ّث���ل  .وق�����د 
املهند�س حممد عثمان بلولة، وهو 
املتميزين،  اجلامعة  خريجي  اأح��د 
وي��ع��م��ل الآن م�����ش��اع��د حم��ا���ش��ر يف 
ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة ب��اجل��ام��ع��ة، وقد 
الذكي  الإن�������ذار  ن���ظ���ام  ا���ش��ت��ع��ر���س 
موؤخرا،  ابتكره  ال��ذي  ال�شباب  من 
با�شتخدام  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا  وي��ع��م��ل 
مثل  الجتماعية  التوا�شل  و�شائل 

الن�شتغرام والتويرت.
اجلامعة  م�����ش��ارك��ة  ا���ش��ت��م��ل��ت  ك��م��ا 
جمتمعية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
ال�شحية،  ل���ل���ت���وع���ي���ة  ت���ط���وع���ي���ة 
باإجراء  بلولة  املهند�س  ق��ام  حيث 
ن�شبة  ل��ق��ي��ا���س  ط��ب��ي��ة  ف��ح��و���ش��ات 
ال�����دم، ول��ق��ي��ا���س �شغط  ال�����ش��ك��ر يف 
اجل�شم،  يف  ال�����ش��ح��وم  ال��دم��ون�����ش��ب��ة 
ون�شائح طبية  ا�شت�شارات  قدم  كما 
عجمان  جامعة  ج��ن��اح  زوار  لكافة 
للملتقى.  امل�����ش��اح��ب  امل��ع��ر���س  يف 
ال�شحية  احل����م����ل����ة  وا����ش���ت���م���ل���ت 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  ���ش��ب��ط��ت 
املركزية  للعمليات  العامة  ب����الإدارة 
بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
) 230 ( خمالفة مرورية خمتلفة 
امل��م��ن��وح��ة لالحتفال  ال��ع��ط��ل��ة  اب���ان 
باليوم الوطني 43 لدولة الإمارات 

العربية املتحدة .
 ( املخالفات مت حجز  لتلك  ونتيجة 
القيادة بطي�س  32 ( مركبة ب�شبب 
اأرقام،  لوحة  ب��دون  والقيادة  وتهور، 
وب����دون رخ�����ش��ة ق��ي��ادة، ع���الوة على 
املركبة  زج��اج  تلوين  ن�شبة  خمالفة 
املرورية  احل������وادث  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا 
 434  ( ن��ف�����ش��ه��ا  ال�����ف�����رتة  خ������الل 
اخلفيف  ب�����ني  م���������روري  ح��������ادث   )

واملتو�شط والبليغ. 
اأح��م��د غامن  واأو���ش��ح العميد غ��امن 
للعمليات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
باأن  اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة  املركزية 
هذه احلملة تاأتي تنفيذاً لتوجيهات 
القيادة العليا ل�شرطة راأ�س اخليمة، 
ال���ت���ي ت����وؤك����د دوم�������اً ع���ل���ى ����ش���رورة 
ت��ط��ب��ي��ق اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وم����ب����ادرات 
�شالمة  لتح�شني  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 

•• ال�صارقة : الفجر

برعاية كرمية من ح�شرة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
الأعلى حاكم ال�شارقة، حفظه اهلل 
ورعاه، حددت جمعية امل�شرحيني 
22 من �شهر  يف الإم���ارات تاريخ 
لإطالق  اجلاري موعداً  دي�شمرب 
الطفل  مل�شرح  الإم��ارات  مهرجان 
هذا   ،2014 العا�شرة  دورت���ه  يف 
يعترب  ال���ذي  امل�شرحي  امل��ه��رج��ان 
ال����وح����ي����د ع���ل���ى م�������ش���ت���وى دول����ة 
الإمارات املوجه مبا�شرة للجمهور 
ب�شغف  والعائلة  الطفل  ينتظره 
يف م��وع��ده امل��ح��دد ���ش��ن��وي��اً خالل 

الإجازة املدر�شية.
وت�����ش��ارك يف دورة ه��ذا ال��ع��ام من 
امل���ه���رج���ان وال������ذي ���ش��ي��ق��ام على 
بال�شارقة،  ال��ث��ق��اف��ة  ق�شر  ق��اع��ة 
خم�س فرق م�شرحية هي : م�شرح 
ال�شارقة الوطني مب�شرحية بالد 
اخليمة  راأ�س  وم�شرح  الفراولة"، 
البطاريق  مب�����ش��رح��ي��ة  ال��وط��ن��ي 
ال�شعبي  دب�����ي  وم�������ش���رح  ت���غ���ن���ي، 
ال�شنافر،  ع��������ودة  مب�������ش���رح���ي���ة 
مب�شرحية  ال�����ع�����ني  وم�����������ش�����رح 
خور  وم�����ش��رح  القطط"،  م��دي��ن��ة 
ال�شبح  مب�شرحية  للفنون  ف��ك��ان 

يف  املكرمة  امل�شرحية  ال�شخ�شية 
دورة هذا املهرجان وهي �شخ�شية 
الإماراتي عبد اهلل �شالح  الفنان 
الرميثي، ملا قدمه من عطاء كبري 
وموؤلفا  ممثال  الطفل  م�شرح  يف 
وخمرجا وكاتبا لالأغاين وملحنا 
ال���دورة من  لها. ويف جديد ه��ذه 
العليا  اللجنة  ق���ررت  امل��ه��رج��ان، 
املهرجان  ع��رو���س  ن��ق��ل  امل��ن��ظ��م��ة 
وبعد انتهائه مبا�شرة اإىل مدينة 
ال�شدد  ه�����ذا  ويف  ف����ك����ان،  خ�����ور 
رئي�س  اهلل  عبد  اإ�شماعيل  ���ش��رح 
امل��ه��رج��ان ق���ائ���اًل: مل��ا مل�����ش��ن��اه من 
تفاعل وا�شح وح�شور جماهريي 
الطفل  م�شرح  ع��رو���س  يف  غفري 
وعرو�س  ال�����ش��اب��ق��ة،  دورات�������ه  يف 
املو�شم امل�شرحي الأخري، �شعينا يف 

جمعية امل�شرحيني نحو ال�شتفادة 
الزخم اجلماهريي احلا�شل  من 
يف ع��رو���س م�����ش��رح ال��ط��ف��ل، عرب 
مدن  اإىل  ال���ع���رو����س  ه����ذه  ن��ق��ل 
نر�شخ  ل���ك���ي  اأخ��������رى،  واإم����������ارات 
والإن�شاين  ال��ث��ق��ايف  امل�����ش��رح  دور 
على  الإيجابي  واأث��ره  والتعليمي 
تنمية الطفل واملجتمع، وقد وقع 
العام  ه��ذا  العليا  اللجنة  اختيار 
لإقامة  ف��ك��ان،  خ��ور  مدينة  على 
مل�شرح  ردي���ف  م�شرحي  م��ه��رج��ان 
الطفل، تنتقل فيه نف�س عرو�س 
مدينة  اإىل  ب��ال��ك��ام��ل  امل��ه��رج��ان 
خ����ور ف���ك���ان يف ه����ذه ال�������دورة، يف 
جتربة اأوىل نعمل على تطويرها 
الرامية  خططنا  يف  واع��ت��م��اده��ا 

اإىل تطوير املهرجان.

على  جميعها  تتناف�س  الظريف، 
اأقرته  مل��ا  امل��ه��رج��ان، وفقا  ج��وائ��ز 
التي  ال���ع���رو����س  اخ���ت���ي���ار  جل���ن���ة 
ح�شن  امل�����ش��رح��ي��ني:  م��ن  ت�شكلت 
رج��ب، عبد اهلل م�شعود وحم�شن 
حم��م��د، وال���ت���ي ا���ش��ت��ب��ع��دت عددا 
ا�شتيفائها  ل��ع��دم  ال��ع��رو���س  م��ن 

ل�شروط امل�شاركة يف املهرجان.
العليا  ال���ل���ج���ن���ة  اخ�����ت�����ارت  ك���م���ا 
واملتكونة  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل��ن��ظ��م��ة 
ع��ب��د اهلل رئي�س  اإ���ش��م��اع��ي��ل  م���ن: 
غ���ل���وم  ح���ب���ي���ب  د.  امل������ه������رج������ان، 
م��دي��ر امل���ه���رج���ان، وع�����ش��وي��ة كل 
ناجي  اجل�������ش���م���ي،  اأح����م����د  م�����ن: 
اأحمد  احل����اي، م��رع��ي احل��ل��ي��ان، 
را�شد  ال��زع��اب��ي،  وليد  بورحيمة، 
الزعابي،  نا�شر  واأحمد  عبود  بن 

الدولة،  يف  وال��ت��ط��ور  العمرانية 
التقنيات  ت���وف���ري  ع����ن  ف�������ش���اًل 
لحتياجات  ال��داع��م��ة  احل��دي��ث��ة 
ال���������ش����رط����ة ب���ج���م���ي���ع اإدارات�������ه�������ا 
واأق�����ش��ام��ه��ا، م��ع ���ش��رورة مراعاة 
�شمن  وال�شالمة  الأم��ن  معايري 
برامج اخلطط الإن�شائية، موؤكداً 
اأن احلر�س واجلدية بالعمل هي 
ك��ل ع��م��ل، كما  اأ���ش��ا���س النجاح يف 

ح���ث اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ب����ذل اجلهد 
اجليد  التنفيذ  ع��ل��ى  واحل���ر����س 

والإنهاء يف الوقت املحدد.
التفقدية  ال����زي����ارات  خ���ت���ام  ويف 
للمن�شاآت ، اأ�شاد قائد عام �شرطة 
املقدرة  ب��اجل��ه��ود  راأ�����س اخل��ي��م��ة 
الداخلية،  وزارة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
وعلى راأ�شها الفريق �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  ���ش��ي��ف 

رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة، وف���ق ت��وج��ه ال�����وزارة 
الإ�شرتاتيجي الرامي اإىل �شمان 
ال��ت��وزي��ع ال��ف��ّع��ال ل��ل��م��وارد املالية 
خالل  م��ن  واملمتلكات  والتقنية 
الأداء  يف  اجل������ودة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر 
اأف�شل  وت����ق����دمي  وال���ت�������ش���م���ي���م، 
م�شتوى  على  الأمنية  اخل��دم��ات 

الدولة.  

عن  املبكر  الك�شف  على  التوعوية 
لتفاديا  للقلب  الأذي��ن��ي  ال��رج��ف��ان 
جللطات،وقد لقت هذه اخلدمات 
اإقبال كبريا من قبل ح�شور وزوار 

امللتقى.
وقد ناق�س امللتقى ثالثة حماوروهي 
البتكار ودوره يف تنمية القت�شاد، 
واملحلية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  والب��ت��ك��ارات 
القت�شاد.  دع���م  يف  ال���وق���ف  ودور 
على  ا�شتمر  ال��ذي  امللتقى  ويهدف 
اإىل  التنبيه  اإىل  اأي���ام  ثالثة  م��دى 
اأهمية البتكار يف دفع عجلة النمو 
وال��ت��ط��ور الق��ت�����ش��ادي، وب��ن��اء بيئة 
حم��ف��زة ل��ل��ن��م��و الق���ت�������ش���ادي، كما 

ال�شوء  ت�شليط  اإىل  امللتقى  يهدف 
اأه��م��ي��ة رف���ع م��وؤ���ش��ر البتكار  ع��ل��ى 
العاملي البحريني، وتوعية املجتمع 
منو  حتفيز  يف  الب��ت��ك��ارات  باأهمية 

القت�شاد.
�شعادة  ك������ّرم  امل���ل���ت���ق���ى،  خ���ت���ام  ويف 
ال��������دك��������ت��������ور م�������اج�������د ب���������ن ع���ل���ي 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي،وزي��ر 
اأمناء  البحرين؛ورئي�س جمل�س  يف 
حممد  املهند�س  البحرين،  جامعة 
يف  املتميزة  مل�شاركته  بلولة  عثمان 
امللتقى، ومتثيله للجامعة، وتقدميه 
التطوعية  ال���ط���ب���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 

للم�شاركني وزوار امللتقى. 

جمعية  اهتمام  اأن  بالذكر  وجدير 
مثل  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة  اخل���ري���ج���ني 
ياأتي  امل����وؤمت����رات وامل��ل��ت��ق��ي��ات  ه���ذه 
حر�شا منها على تطوير التوا�شل 
وخريجيها  اجل����ام����ع����ة  ب�����ني  م�����ا 
اخلريجني  ب����ني  وم�����ا  ج���ه���ة،  م����ن 
والأكادميية  املجتمعية  والفعاليات 
ين�شجم  مب����ا  اأخ���������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
م��ع روؤي����ة اجل��ام��ع��ة، ح��ي��ث ت�شاهم 
اإي��ج��اد وتثبيت  امل�����ش��ارك��ات يف  ه��ذه 
متينة  و�شخ�شية  مهنية  ع��الق��ات 
ب��ني خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة وخريجي 
املختلفة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 

حمليا وعامليا.

الطرق، وفر�س �شلطة القانون على 
ال�شارع، ملا يف ذلك من نتائج ايجابية 
تتمثل يف احلد من الزدحام املروري 
املرورية،  احل�����وادث  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل 
وع���دد ال��وف��ي��ات، وذل���ك ه��و الهدف 

الأ�شا�شي من هذه احلملة. 
 ونا�شد اأولياء الأمور �شرورة متابعة 
وما  ت�شرفاتهم  وم��راق��ب��ة  اأب��ن��ائ��ه��م 
يقومون به من خمالفات مبركباتهم 
ل �شيما تلوين زجاج املركبة ب�شورة 

بطريقة  امل��رك��ب��ة  ت��زوي��د  و  خمالفة 
اإزع������اج و خ���ط���راً ع��ل��ى كافة  ت�����ش��ك��ل 
م�����ش��ت��خ��دم��ي ال��ط��ري��ق، ف�����ش��اًل عن 
قيادتهم بدون رخ�س قيادة و بطي�س 
ا�شتعرا�شية  ح��رك��ات  واأداء  وت��ه��ور، 
وحياة  بحياتهم  ت���ودي  ق��د  خ��ط��رية 
ال���وق���ت ذاته  الآخ����ري����ن، م���وؤك���داً يف 
املرورية  امل��خ��ال��ف��ات  ع��دد  انخفا�س 
بالعام  مقارنة  املحجوزة  وامل��رك��ب��ات 
نتيجة  وذل�����ك  2013م،  امل���ا����ش���ي 

ال�شرطة،  املجتمع مع  اأف��راد  لتعاون 
ب��ل��وائ��ح وقوانني  وال��ت��زام اجل��م��ه��ور 
اأمنهم  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال�������ش���رط���ة 
و�شالمتهم ملا يف ذلك من حمافظة 
الآخ���ري���ن  واأرواح  اأرواح�����ه�����م  ع��ل��ى 
ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، داع���ي���اً اجل��م��ي��ع اإىل 
خلق ن��وع م��ن ال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف 
املنظومة  اإىل  للو�شول  القطاعات 
املتكاملة نحو جمتمع اآمن وم�شتقر 

وخاِل من احلوادث املرورية.

•• عجمان ـ الفجر 

خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  ا�شتقبل 
ب���ن زاي����د ب��ع��ج��م��ان اأم�������س الأح����د، 
الربوفي�شور نوبرت با�شوتي اأ�شتاذ 
ب��ج��ام��ع��ة نانت  ال���ع���ظ���ام  ج���راح���ة 
���ش��ال��ح اجلنيبي  وق����ال   ، ب��ف��رن�����ش��ا 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  م��دي��ر 
ال��ربوف��ي�����ش��ور نوبرت  اإن  زاي���د  ب��ن 
ب���ا����ش���وت���ي ي������زور امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ملدة 
بالك�شف  خاللها  يقوم  اأ�شبوعني 
الذين  م���ن  م��ري�����ش��ا   175 ع��ل��ى 
بامل�شت�شفى  ال���ع���ظ���ام  ق�����ش��م  ق�����ام 
بتح�شريهم للعر�س على الطبيب 

للمر�شى.
وذكر �شالح اجلنيبي اأن م�شت�شفى 
 3 اأوف����د  ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن زاي����د 
دورات  يف  العظام  ق�شم  من  اأطباء 
العظام  تدريبية يف فرن�شا مبجال 

بهدف اكت�شاب اخلربات الالزمة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور حممد 
ف����ه����م����ي ا�����ش����ت���������ش����اري ع�����ظ�����ام يف 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 
���ش��ي��ق��وم مع  ال���زائ���ر  ال��ط��ب��ي��ب  اأن 
بامل�شت�شفى  ال��ع��ظ��ام  ق�شم  اأط���ب���اء 
الفقري  ال��ع��م��ود  عمليات  ب��اج��راء 
ب����وا�����ش����ط����ة الأج�������ه�������زة اخل���ا����ش���ة 
املوجودة يف غرفة عمليات العظام 

ه��ن��اك 30 م��ري�����ش��ا اأج���ري���ت لهم 
ال�شابقة  ال�����زي�����ارات  يف  ع��م��ل��ي��ات 
الك�شف  ���ش��ي��ت��م  ال���زائ���ر  ل��ل��ط��ب��ي��ب 
اأن  ، مو�شحا  لهم  كمتابعة  عليهم 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 
القادم  ال�شبوع  يف  ي�شتقبل  �شوف 
ا�شت�شاري  الربوفي�شور يان بريون 
)الف�شلجة  ال��ن��ي��وروف�����ش��ي��ول��وج��ي 
ال��ط��ب��ي��ة( ب��ج��ام��ع��ة ن��ان��ت وال����ذي 
الع�شبي  الفح�س  باجراء  �شيقوم 
قبل اجلراحة ، ومراقبة الع�شاب 
اأثناء قيام الدكتور با�شوتي باجراء 
بوا�شطة  الفقري  العمود  عمليات 
الأج����ه����زة اخل���ا����ش���ة امل����وج����ودة يف 

ه��ذه احلالت  بع�س  واأن   ، ال��زائ��ر 
الفقري  العمود  يف  م�شاكل  لديها 

، وبحاجة لجراء عملية.
تاأتي  الزيارة  اأن  اجلنيبي  واأ�شاف 
���ش��م��ن ال�����زي�����ارات الأ����ش���ا����ش���ي���ة يف 
ب��رن��ام��ج الأط��ب��اء ال��زائ��ري��ن الذي 
ت�شعى  حيث  ال�شحة  وزارة  تنفذه 
ل�شت�شافة اأمهر الأطباء العامليني 
يف خمتلف التخ�ش�شات ، وت�شتمر 
زيارة الطبيب الزائر ملدة اأ�شبوعني 
حيث مت تخ�شي�س ال�شبوع الول 
املر�شى فيما  الك�شف على  لجراء 
الثاين  ال����ش���ب���وع  ت��خ�����ش��ي�����س  مت 
العمليات  لج������راء  ال����زي����ارة  م���ن 

اجراء  يتم  اأن  املتوقع  م��ن  حيث   ،
نحو 15 عملية تدخل جراحي ما 
وعملية  الغ�شروف  ا�شتئ�شال  بني 
العمود  واعوجاج  ت�شوهات  ت�شليح 

الفقري.
الزيارة  �شياق  ويف  فهمي  واأ���ش��اف 
بالقاء  ب���ا����ش���وت���ي  ي����ق����وم  �����ش����وف 
حما�شرة يف فندق انرتكونتيننتال 
الفقري  ال��ع��م��ود  اآلم  ح��ول  ب��دب��ي 
الفقرات  ت�������ش���وه���ات  م����ن  ال����ن����اجت 
اأط����ب����اء  ي���ح�������ش���ره���ا   ، ال���ق���ط���ن���ي���ة 
الم���ارات  م�شت�شفيات  يف  ال��ع��ظ��ام 

ال�شمالية".
املر�شى  ب��ني  م��ن  اأن  فهمي  وق���ال 

غرفة العمليات.
واأ�شار فهمي اأن الطبيب الزائر قام 

خالل زياراته املتكررة للم�شت�شفى 
تدخل  عملية   120 نحو  ب��اج��راء 

كللت  الفقري  العمود  يف  جراحي 
جميعها بالنجاح.

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد املن�ساآت اجلديدة  جامعة عجمان ت�سارك يف ملتقى اإدارة الأعمال الثامن يف البحرين

اخليمة براأ�س  الوطني  اليوم  عطلة  يف  مرورية  خمالفة   230

انطالق مهرجان الإمارات العا�سر مل�سرح الطفل 22 دي�سمرب احلايل

فقدان جواز �سفر
عبداهلل       حممد  ال��دي��ن  جم�شيد  امل��دع��و/  فقد 
- ب��ن��غ��الدي�����س   اجلن�شية-  ج���واز ���ش��ف��ره  رقم 
�شفره رقم )8104484( - يرجى ممن يعر 
عليه ت�شليمه ب�شفارة بنغالدي�س او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.  

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و/ حم��م��د ان�����ور ب����وىل خ��������ان     - 
باك�شتان   اجلن�شية-  ج��واز �شفره  رقم �شفره 
رقم )1807351( - يرجى ممن يعر عليه 
ت�شليمه ب�شفارة الباك�شتان او اقرب مركز �شرطة 

بالمارات.  

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د ا���ش��ل��م ع���ب���دال���ع���زي���ز    - 
باك�شتان   اجلن�شية-  ج��واز �شفره  رقم �شفره 
رقم )1800471( - يرجى ممن يعر عليه 
ت�شليمه ب�شفارة الباك�شتان او اقرب مركز �شرطة 

بالمارات.  

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ مب�شر اح�شان اهلل ديتا نا�شر      - 
باك�شتان   اجلن�شية-  ج��واز �شفره  رقم �شفره 
رقم )1118361( - يرجى ممن يعر عليه 
ت�شليمه ب�شفارة الباك�شتان او اقرب مركز �شرطة 

بالمارات.  

فقدان �سهادة ا�سهم
اماراتي  الأحــبــابــي   علي  عبداهلل   / ال�سيد  يعلن 
اجلن�سية  عن فقدان �سهادة اأ�سهم �سادرة من �سركة 
منازل العقارية �سهادات ا�سهم ارقام  )  104600- 

  106258( -106257 -106256
على من يجدها الت�سال على رقم 0509940444  

م�سك�را
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اأخبار الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

احتفل م�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي 
يف مقره الرئي�شي يف مدينة اأبوظبي وفروعه على 
43  للدولة.  ال�  م�شتوى الدولة باليوم الوطني 
ح�شر احتفال املقر الرئي�شي معايل مبارك را�شد 
امل��ن�����ش��وري حم��اف��ظ امل�����ش��رف امل��رك��زي و �شعادة 
م�شاعدي املحافظ وموظفو املقر الرئي�شي. ومت 
افتتاح احلفل بال�شالم الوطني للدولة تاله كلمة 
املحافظ بهذه املنا�شبة حيث تقدم با�شم م�شرف 
اآيات  باأ�شمى  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل  حفظه 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل واإىل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
حكام الإم���ارات و اإىل �شعب دول��ة الإم���ارات بهذه 
املنا�شبة الغالية . وحث معايل املحافظ يف كلمته 
ك��ل املوظفني على اجل��د والج��ت��ه��اد وامل��ث��اب��رة يف 
وبعد  الحت��اد.  مكت�شبات  على  واملحافظة  العمل 
اإجن���ازات  ع��ن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ا�شتعرا�س  مت  ذل��ك 

ق�شائد  األقيت  حيث  ال�شعر  فقرة  ت��اله  الحت���اد 
امل�شرف  موظفي  قبل  من  املنا�شبة  بهذه  �شعرية 
امل���رك���زي ومت ت���ق���دمي م�����ش��اب��ق��ات ت��راث��ي��ة وق���ام 
ب��ت��وزي��ع اجل���وائ���ز و����ش���ه���ادات التكرمي  امل��ح��اف��ظ 
ال�شور  بالتقاط  . واختتم احلفل  امل�شاركني  على 
املحافظ  معايل  مع  امل�شرف  ملوظفي  اجلماعية 
وال��ت��ع��ب��ري ب��ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ل��وح��ة حت��م��ل خارطة 
الإمارات. يف الوقت نف�شه احتفلت فروع امل�شرف 
املركزي يف كل من دبي وال�شارقة وراأ���س اخليمة 
والفجرية والعني بهذه املنا�شبة العزيزة بح�شور 

مدراء الفروع واملوظفني فيها .

م�سرف الإمارات املركزي يحتفل باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان وزير  ال�شيخ حمدان بن مبارك  وجه معايل 
نظرائه  اإىل  الدعوة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
اأعمال  يف  بلدانهم  م��ن  املعنيني  للم�شاركةمع  ال��ع��رب 
املوؤمتر الدويل الرابع للغة العربية الذي يعقد يف دبي 
خالل الفرتة من ال�شاد�س اإىل العا�شر من مايو املقبل 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل .
انعقاد  اأه��م��ي��ة  اإىل  ل��ل��وزراء  دع��وت��ه  معاليه يف  واأ���ش��ار 
من  الرابعةبتنظيم  �شيغته  يف  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
جامعة الدول العربية واحتاد املغرب العربي ومنظمة 
اخلليج  ل���دول  الرتبية  ومكتب  والأل��ك�����ش��و  اليون�شكو 
الدويل  واملجل�س  العربية  اجلامعات  واحت��اد  العربية 
العربية  والهيئات  املنظمات  من  وع��دد  العربية  للغة 

والدولية.
الدعم  اجل��م��ي��ع  م��ن  ت�شتحق  املنا�شبة  ه���ذه  اأن  واأك����د 
العربية  ال��دول  يف  املخل�شة  اجلهود  لتعزيز  والتاأييد 
والتعاون  التكامل  اإىل  وحت��ت��اج  العربية  اللغة  لدعم 
م�شددا   .. والأه��ل��ي��ة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  جميع  م��ن 
واملخت�شني  وال��ب��اح��ث��ني  الأ���ش��ات��ذة  دع���وة  اأه��م��ي��ة  على 

ال���ع���ايل للح�شور  ال��ت��ع��ل��ي��م  واجل���ام���ع���ات وم��وؤ���ش�����ش��ات 
وامل�شاركة بهدف تبادل اخلربات والطالع على اأحدث 
على  العربية  اللغة  تواجه  التي  والق�شايا  امل�شتجدات 

امل�شتويات كافة.
العربية  للغة  را���ش��د  ب��ن  ج��ائ��زة حممد  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
 .. امل���وؤمت���ر  ه���ذا  ان��ع��ق��اد  م��ع  ت��زام��ن��ا  نتائجها  �شتعلن 
متمنيا للجميع امل�شاركة يف التقدم لها ح�شب ال�شروط 
وال�شوابط التي و�شعت من قبل اجلهات امل�شرفة على 

اجلائزة.
العلمية  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  على  امل��وؤمت��ر  ويعتمد 
الإبداعية  واملبادرات  العمل  اأوراق  اإىل  اإ�شافة  املحكمة 
تعزيز  يف  ت�شهم  التي  الناجحة  والتجارب  والتقارير 
امليدانية  واحل���ق���ائ���ق  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
العربية  ال��ل��غ��ة  ن�شر  ب��غ��ر���س  الأول���ي���ة  م��ن م�����ش��ادره��ا 
وا�شتخدامها يف جميع املجالت ومتكينها يف مواقعها 
العمل  و�شوق  والإدارة  التعليم  يف  وخا�شة  الطبيعية 
والتجارة وال�شناعة والبحث العلمي والثقافة والإعالم 
والتقنية وغريها من امليادين احليوية. وتخ�شع هذه 
العلمية  اللجنة  قبل  م��ن  العلمي  للتحكيم  البحوث 
وتوزيعها  امل��وؤمت��ر  كتب  يف  طباعتها  وت��ت��م  امل��وؤمت��ر  يف 
�شمن  املتميزة  البحوث  ن�شر  يتم  كما  امل�شاركني  على 

املجالت العلمية التخ�ش�شية. 

•• ابوظبي-الفجر:

وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ق��ام 
به  ي�شارك  الذي  الوطن  ذاك��رة  بزيارة جناح  املجتمع  وتنمية 
2014م  الرتاثي  زاي��د  ال�شيخ  مبهرجان  الوطني  الأر�شيف 
ح��ي��ث ج���ال ب��ني امل��ع��ار���س ال��ت��ي ي�شمها اجل��ن��اح، وق���د رافق 
الري�س مدير  اهلل  عبد  الدكتور  �شعادة  اجلولة  اأثناء  معاليه 
ع���ام الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ال���ذي ق���دم ل��ه ���ش��رح��اً مف�شاًل عن 
املعار�س التي ي�شمها جناح ذاكرة الوطن. وقد ا�شتمع معايل 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اإىل �شرح مف�شل من �شعادة مدير عام 
الأر�شيف الوطني عن كل من قاعة )الباين املوؤ�ش�س(، وقاعة 
)م�شرية الحتاد(، وقاعة )التنمية الزراعية( التي تقارن بني 

ما ك��ان عليه ح��ال الإم���ارات قبل قيام الحت��اد وم��ا اآل��ت اإليه 
بعد اأن اأوىل ال�شيخ زايد – طيب اهلل ثراه- الزراعة اهتمامه، 
وقاعة )الرتاث( التي تعرّب عن اهتمام ال�شيخ زايد بالرتاث، 
وقاعة املا�شي واحلا�شر، وقاعة )اأقوال الباين املوؤ�ش�س( التي 
تبّث ِحَكَم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واأقواله اخلالدة، 
باملتعة  فيها  الأط��ف��ال  يحظى  التي  والتعليم(  )زاي��د  وقاعة 
لدولة  احل��دي��ث  بالتاريخ  معارفهم  ي��ع��ززون  وه��م  وال��ف��ائ��دة 
الإمارات وباأبرز رجالته عرب بع�س ال�شا�شات التفاعلية. وقد 
اأ�شاد معاليه بدور الأر�شيف الوطني يف توثيق ذاكرة الوطن 
على مدار العام، ومب�شاركته يف مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي 
ب��اأ���ش��ل��وب تقني  ال��ت��ي ق��دم��ت �شفحات م��ن ت��اري��خ الإم�����ارات 
جذاب.  وبهذه املنا�شبة قال �شعادة الدكتور عبد اهلل الري�س 

الأر�شيف  م�����ش��ارك��ة  تعك�س  ال��وط��ن��ي:  الأر���ش��ي��ف  ع���ام  م��دي��ر 
جوانب   2014 ال��رتاث��ي  زاي��د  ال�شيخ  مهرجان  يف  الوطني 
من تاريخ الإمارات وتراثها، بهدف غر�س العتزاز بهما لدى 
الن�سء، وتعميق اأثرهما يف نفو�س اأبناء الوطن، واإبراز �شورة 
اإليهما  ت�شتند  التي  والتاريخية  احل�شارية  لالأ�ش�س  م�شرقة 
دولة الإمارات. ولقد بذل الأر�شيف الوطني جهداً كبرياً من 
الإمارات  التي �شهدتها دولة  اأجل تقدمي مالمح احل�شارات 
يف  اأي�شاً  رك��ز  وق��د  امل��ي��الد،  م��ا قبل  اإىل  املمتد  تاريخها  ع��رب 
ن�شوء الدولة، وقيام احتادها امليمون، وعمل على تقدمي ذلك 
باأ�شاليب عديدة مغتنماً اأحدث التقنيات التي من �شاأنها اإبراز 
التي �شهدتها  ال�شاملة، والزده��ار  الكبري، والنه�شة  التحّول 

دولة الإمارات العربية املتحدة.  

•• العني-الفجر:

الإن�شانية  وال���ع���ل���وم  ال���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
للعلوم  ال����ع����ني  ج���ام���ع���ة  يف  والإج����ت����م����اع����ي����ة 
احتفاًل  العني  والتكنولوجيا مبقرها يف مدينة 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  بح�شور  الجن���از  ملف  ب��ي��وم 
كلية  و عميد  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ال��رف��اع��ي  غ��ال��ب 
الرتبية والعلوم الإن�شانية والإجتماعية الدكتور 
عمر خ�شاونة وعدد من عمداء الكليات والهيئة 
الدبلوم  م��ن  اخل��ري��ج��ني  والطلبة  التدري�شية 

املهني يف التدري�س .
الرفاعي  ال��دك��ت��ور غالب  الأ���ش��ت��اذ  اأع���رب   حيث 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ع��ن ���ش��ع��ادت��ه مب��ا ���ش��اه��ده من 

وحملت  الطالبات  جهد  عك�شت  تربوية  برامج 
حيث  من  الطلبة  ح�شيلة  تري  جديدة  اأفكاراً 
بعد  التعليمي  وامل��خ��رج  الأك���ادمي���ي  التح�شيل 

اإمتام درا�شة امل�شاقات.
الفر�شة  للطلبة  هياأ  امل�شروع  ه��ذا  اإن  واأ���ش��اف   
لبذل جهود كبرية من البحث واملتابعة يف اإعداد 
متطلبات  تلبي  علمية  اأ�ش�س  وف��ق  امللفات  ه��ذه 
الطلبة  ي�شاعد  اأن���ه  كما  الأك��ادمي��ي  التح�شري 
ع��ل��ى اإع����داد خ��ط��ط ال��ع��م��ل ال��درا���ش��ي��ة واملناهج 
وبرامج العمل الرتبوية امللقاة على عاتقهم بعد 

التخرج .
ما  اأو  امليداين  التدريب  اأن  على  الرفاعي  ورك��ز 
ي�شمى عادًة بالرتبية العملية هو مكون رئي�شي 

اإع��داد املعلم ياأتي يف نهاية  من مكونات برنامج 
الربنامج ، ويتم يف مدار�س التطبيق احلكومية 
يقوم  امل��ي��داين  التدريب  خ��الل  وم��ن  واخلا�شة، 
نظرياً  درا���ش��ت��ه  م��ا مت  بتطبيق  امل��ع��ل��م  ال��ط��ال��ب 
يف  يتابعة  امل��در���ش��ي،  ال�شف  داخ��ل  عملي  ب�شكل 
كلية  داخل  الأكفاء من  امل�شرفني  ذلك عدد من 
الرتبية واملعلمني املتعاونني ب�شكل م�شتمر داخل 

ال�شفوف مبدار�س التطبيق.
عميد  خ�شاونة  عمر  الدكتور  ق��ال  جانبة  وم��ن 
كلية الرتبية والعلوم الإن�شانية والإجتماعية اأن 
التدريبية يوثقه  كل ما يتم خالل هذة الفرتة 
الطالب املعلم مبا ي�شمى مبلف الإجن��از، وملف 
الإجن����از ه��و ع��ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن الأعمال 

ق��ام بها الطالب  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة وامل��م��ار���ش��ات 
املعلم والتي تدلل على حتقيقه لأهداف التدريب 
امليداين ، وبالتايل يعترب ملف الإجناز الذي يتم 
املهارات  باإمتامه مراآة تعك�س جمموع  الحتفال 
واخلربات التي اكت�شبها ومار�شها الطالب املعلم 
خ���الل ف���رتة ال���ت���دري���ب، وال���ت���ي مت م��ت��اب��ع��ت��ه يف 

اكت�شابها وتقوميه بناء عليها. 
 ويف نهاية الحتفال وّزع الأ�شتاذ الدكتور غالب 
الرفاعي رئي�س اجلامعة ال�شهادات على الطلبة 
اإع�����داد ملف  الأوىل يف  امل���رات���ب  ال��ذي��ن ح��ق��ق��وا 
الإجن��از كما قام بجولة لالطالع على ملفاتهم 
والتي عك�شت متيزاً وا�شحاً وملمو�شاً من العمل 

املتوا�شل والدوؤوب.

حمدان بن مبارك يدعو نظراءه العرب للم�ساركة يف 
املوؤمتر الدويل الرابع للغة العربية

نهيان بن مبارك يزور معر�س الأر�سيف الوطني مبهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي 

جامعــــة العيــــن حتتفـــل بيــــوم ملــــف الإجنـــــاز

العمل متنح مهلة �ستة اأ�سهر لت�سوية غرامات بطاقات العمل بواقع األف درهم كحد اأق�سى

•• العني - الفجر

ال��ع��ل��ي��ا للرعاية  زاي����د  اح���ت���ف���الت م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��وا���ش��ل��ت 
اليوم  مبنا�شبة  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانّية 
ال��وط��ن��ي ال��ث��ال��ث والأرب���ع���ني ل��ل��دول��ة، ح��ي��ث احتفلت 
باليوم  للموؤ�ش�شة  التابعة  الأ�شرّية  للرعاية  زاي��د  دار 

الوطني 43 حتت �شعار ) خليفة فخرنا(. 
زايد  دار  مدير  الكعبي  �شيف  �شامل  الح��ت��ف��ال  افتتح 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت�شمن  الأ���ش��رّي��ة،  للرعاية 
و�شع  منها  الوطنية،  والعرو�س  امل�شرحية  والفقرات 
( مب�شاركة  ف��خ��رن��ا  خ��ل��ي��ف��ة   ( ل��وح��ة  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��م��ة 
الدار  منت�شبي  وال�����ش��ب��اب  والأط���ف���ال  ال����دار  م��وظ��ف��ي 
 ( بلوحة  امل�شرحي  ال��ع��ر���س  ذل��ك  وت��ل��ى   ، وال�����ش��ي��وف 
بالدار،  ال�شباب  من  ع��دد  قدمها   ) الوطنية  اخلدمة 
واأكدت موؤ�ش�شة زايد العليا حر�شها منذ تاأ�شي�شها قبل 
لدولتنا  الوطنّي  باليوم  الحتفال  على  اأع���وام  ع�شرة 
ذوي  وبناتنا  اأب��ن��ائ��ن��ا  م��ن  فاعلة  مب�شاركة  ال��غ��ال��ي��ة.. 
الأ�شرّية..  ال��رع��اي��ة  وف��اق��دي  ��ة  اخل��ا���شّ الح��ت��ي��اج��ات 
الدرو�س  م���ن  امل���زي���د  واع���ت���زاز  ب��ف��خ��ر  ت�شتلهم  وه���ي 
والعرب التي تعّلمناها يف مدر�شة الوالد ال�شيخ زايد.. 

يرحمه اهلل تعاىل.. الذي تفخر املوؤ�ش�شة باأنها حتمل 
ا�شمه الغايل.. تاأكيداً حل�شوره الدائم بيننا.. بحنانه 
يعرف  ال��ذي ل  ال�����ش��ادق.. وعطائه  ال��ن��ادر.. وعطفه 
احل����دود.. وق��ي��م الأب����ّوة اخل��ال��دة ال��ت��ي ك��ان ي��ج��ود بها 
اأنه يف  واأ�شافت:  املواطنني.  وبناته  اأبنائه  على جميع 
الوطنّي  باليوم  م��ع��اً..  ب��ه  ال��ذي نحتفل  ال��ي��وم..  ه��ذا 
الثالث والأربعني.. نرى وطننا الغايل يوا�شل م�شرية 
التقّدم والنماء والزدهار.. حتت ظّل القيادة احلكيمة 
ل�شاحب ال�شمّو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
اأع�شاء  ال�شمّو  اأ�شحاب  واإخوانه  اهلل،  حفظه  الدولة، 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ُح���ّك���ام الإم�������ارات.. م��ا���ش��ني بوطننا 
وت�شمن  املُ�شيء.  امل�شتقبل  واآف���اق  امل��ج��د..  ُذرى  نحو 
اللوحات  ال���دار ع��دد م��ن  اأق��ي��م مبقر  ال��ذي  الحتفال 
ال�شتعرا�شية التي جت�شد معاين حب الوطن وتعك�س 
الولء والنتماء للوطن وحمبته من خالل املحافظة 
الدار  اأبناء  به، وقدم  والحتفاء  تراثه وجت�شيده  على 
الكتبي عدد من  ال�شاعر عو�س  والقى  اليولة،  عر�س 
واختتم  ا�شتح�شان احل�شور،  لقت  الوطنية  الق�شائد 
الحتفال بتنظيم فقرات للم�شابقات الوطنية، اإ�شافة 

اإىل تكرمي امل�شاركني واجلهات الداعمة للحفل . 
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•• دبي-وام:

اأ�شحاب  ال��ع��م��ل  وزارة  م��ن��ح��ت 
اأ�شهر  �شتة  مدتها  مهلة  العمل 
الت�شاريح  غ����رام����ات  ل��ت�����ش��وي��ة 
العمل  ب���ط���اق���ات  الإل���ك���رتون���ي���ة 
املخالفة من خالل  البال�شتيكية 
اأق�شى  األ����ف دره����م ك��ح��د  ����ش���داد 
ع���ن ك���ل ت�����ش��ري��ح خ���الل الفرتة 
اإىل نهاية  ال��راب��ع م��ن يناير  م��ن 
املقبل  ال���ع���ام  م���ن  ي��ون��ي��و  ���ش��ه��ر 
وذلك تنفيذا للقرار ال�شادر عن 

جمل�س الوزراء يف هذا ال�شاأن.
ب��ن دميا�س  ���ش��ع��ادة حميد  وق���ال 
العمل  وزارة  وك���ي���ل  ال�����ش��وي��دي 
املهلة  اإن  العمل  ل�شوؤون  امل�شاعد 
الإلكرتونية  ال��ت�����ش��اري��ح  ت�شمل 
يتم  مل  ال������ت������ي  ال������ب������ط������اق������ات 
حتى  جت��دي��ده��ا  اأو  ا�شتخراجها 
ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب اجل����اري 
األف   100 نحو  ع��دده��ا  والبالغ 
تعود  بطاقة  ال��ك��رتوين  ت�شريح 
بن�شبة  م��ن�����ش��اأة  األ����ف   40 ل��ن��ح��و 
تبلغ اأك��ر م��ن 13 يف امل��ائ��ة من 
جم���م���وع امل��ن�����ش��اآت امل��ق��ي��دة لدى 

الوزارة.
موؤمتر  يف  ال�����ش��وي��دي  واأو�����ش����ح 
���ش��ح��ف��ي ع��ق��ده ام�����س يف دي����وان 

وزارة العمل يف دبي .. اأن من بني 
الت�شاريح الإلكرتونية البطاقات 
األ���ف بطاقة   95 ن��ح��و  امل��خ��ال��ف��ة 
املن�شاآت  اأ�شحاب  يقم  مل  لعمال 
وفقا  بتجديدها  لديها  العاملني 
بها وخم�شة  املعمول  ل��الإج��راءات 
الدولة  اأخ��رى دخلت  اآلف حالة 
ومل ي�شتخرج لها اأ�شحاب املن�شاآت 
الت�شاريح الإلكرتونية البطاقات 
اأو مل يلغوا الت�شاريح التي دخلوا 
اأو الإب���الغ عن  ال��دول��ة مبوجبها 

انقطاعهم عن العمل.
اأن جمموع  ع��ن  ال��ن��ق��اب  وك�����ش��ف 
املبالغ املالية املرتتبة على اأ�شحاب 
ت�شاريح  ل��دي��ه��م  ال���ذي���ن  ال��ع��م��ل 
اإل��ك��رتون��ي��ة خم��ال��ف��ة ت��ب��ل��غ نحو 
مليارين و 850 مليون درهم .. 
املهلة  تبلغ قيمتها مبوجب  فيما 
مليون   100 للت�شوية  املمنوحة 
دره�����م ف��ق��ط وه����و الأم������ر ال���ذي 
يوؤكد حر�س احلكومة على دعم 
على  وحتفيزهم  العمل  اأ�شحاب 
ت�شوية تلك الغرامات التي تعترب 
ل�شبط  ال���وزارة  ت�شتخدمها  اأداة 
وتوفري  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  وت��ن��ظ��ي��م 
احلماية للعمال. واأكد ال�شويدي 
اأن�����ه مب���وج���ب ت��وج��ي��ه��ات معايل 
�شقر غبا�س وزير العمل اتخذت 
ال��وزارة الرتتيبات الالزمة كافة 

العمل  اأ���ش��ح��اب  ع��ل��ى  للت�شهيل 
امل��ع��ن��ي��ني وال���ش��ت��ف��ادة م��ن املهلة 
وزارة  ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل  �شيتم  ح��ي��ث 
اع��ت��ب��ارا من  الل��ك��رتوين  العمل 
بحيث  املقبل  ال�شهر  م��ن  ال��راب��ع 
ت���ك���ون ق��ي��م��ة ال���غ���رام���ة ع����ن كل 
بطاقة بحدها الأق�شى األف درهم 

خالل مهلة الأ�شهر ال�شتة.
من  اآلف��������ا  ه���ن���اك  اأن  واأو������ش�����ح 
قيمة  تبلغ  امل��خ��ال��ف��ة  ال��ب��ط��اق��ات 
الواحدة  على  املرتتبة  الغرامات 
منها 53 األف درهم مت تخفي�شها 
األ��ف دره��م فقط وه��و الأمر  اإىل 
لأ�شحاب  ف��ر���ش��ة  ي��ع��ت��رب  ال����ذي 
العمل لت�شوية الغرامات املرتتبة 
املخالفات  اإزال��ة  وبالتايل  عليهم 
ل����دى  ����ش���ج���الت���ه���م  امل����ق����ي����دة يف 

الوزارة.
ودعا اأ�شحاب العمل اإىل التفاعل 
م��ع امل��ه��ل��ة وع���دم الن��ت��ظ��ار حتى 
لت�شوية  م��ن��ه��ا  الأخ������رية  الأي������ام 
غ��رام��ات��ه��م وم���راج���ع���ة ال������وزارة 
املتواجدين  العمال  عن  لالإبالغ 
خ��������ارج ال������دول������ة م�����ن اأ����ش���ح���اب 
ل�شيما  امل���خ���ال���ف���ة  ال���ب���ط���اق���ات 
اعتبارا  ���ش��ت��وق��ف  ال�������وزارة  واأن 
م��ن امل��وع��د امل��ق��رر ل��ب��داي��ة املهلة 
ت�����ش��اري��ح ال��ع��م��ل ب��اأن��واع��ه��ا كافة 
ال��ع��م��ل بحيث يتم  اأ���ش��ح��اب  ع��ن 

الت�شاريح  ت��ل��ك  م��ن��ح��ه��م  اإع�����ادة 
البطاقات  غ��رام��ات  ت�شديد  بعد 

املرتتبة عليهم.
�شيتم  اأن���ه  اإىل  ال�شويدي  واأ���ش��ار 
اعتبارا من الأول من �شهر يوليو 
العمل  اأ�شحاب  مطالبة   2015
غري امل�شتجبني ب�شداد مبلغ األف 
اإىل  اإ�شافة  دره��م عن كل بطاقة 
500 دره��م اأخ��رى عن كل �شهر 
الت�شريح  ا���ش��ت��خ��راج  يف  ت���اأخ���ري 
يف  جت���دي���ده���ا  اأو  الإل������ك������رتوين 
امل��وع��د امل���ق���رر. م��ن ج��ه��ة اأخرى 
امل�شاعد  ال���������وزارة  وك���ي���ل  اأع����ل����ن 
العمل  وزارة  اأن  العمل  ل�����ش��وؤون 
���ش��ت��ب��داأ اع��ت��ب��ارا م��ن ال���راب���ع من 
امل��ق��ب��ل فر�س  ال��ع��ام  ي��ن��اي��ر  �شهر 
اأ�شحاب  ع���ل���ى  م���ال���ي���ة  غ����رام����ة 
ال���ع���م���ل ال����ذي����ن ي��ت��خ��ل��ف��ون عن 
الوزارة  اإىل  العمل  عقود  تقدمي 
دخ�����ول  م�����ن  ي����وم����ا   60 خ������الل 
 500 بواقع  الدولة  اإىل  العامل 
دره��م عن كل �شهر تاأخري وذلك 
جمل�س  عن  �شادر  لقرار  تنفيذا 
اأو�شح  و  ال�شاأن.  ه��ذا  ال���وزراء يف 
ال�شويدي اأن هذا القرار ياأتي يف 
�شياق حر�س دولة الإمارات على 
ال��ع��م��ال و�شبط  ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
العالقة بني طرفيها مبا يو�شح 
وواجبات  ح��ق��وق  �شفافية  وب��ك��ل 
كل منهما حيال الآخ��ر. و اعترب 
لكي  ك��اف��ي��ة  ي��وم��ا   60 ف���رتة  اأن 
اإىل  العقد  العمل  �شاحب  يقدم 
الوزارة من خالل مراكز اخلدمة 
ت�����ش��ه��ي��ل وب��ال��ت��ايل ل ي��وج��د اأي 
ل��ل��ت��اأخ��ري يف ذل���ك. واأعلن  م���ربر 
وزارات����ي  ب��ني  تن�شيقا  ه��ن��اك  اأن 
يتم  لن  بحيث  والداخلية  العمل 
اإ�شدار اإقامة العمل للعامل اإل يف 
حال تقدم �شاحب العمل بالعقد 

خالل املدة امل�شار اإليها. 

قبيلــــة اآل مــــرة 
حتتفــــل باليــــوم 
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•• اأبوظبي-وام:

يف  م������رة  اآل  ق���ب���ي���ل���ة  اح���ت���ف���ل���ت 
مبنا�شبة  ال�������ش���وام���خ  م��ن��ط��ق��ة 
اليوم الوطني الثالث والأربعني 
�شايف  ب��ن  ف��رج  ل��ل��دول��ة بح�شور 
امل�����ري وع�����دد ك��ب��ري م���ن اأه����ايل 

واأبناء القبيلة يف املنطقة.
بعزف  احل��ف��ل  ب��رن��ام��ج  وا�شتهل 
ال�����������ش�����الم ال�����وط�����ن�����ي وع����ر�����س 
ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ق�����ش��ة وط���ن عن 
ال�شيخ زايد  باإذن اهلل  املغفور له 
طيب  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
القبيلة  اأب���ن���اء  ورف����ع  ث����راه  اهلل 
بهذا  وال����ت����ربي����ك����ات  ال����ت����ه����اين 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  املنا�شبة 
اآل نهيان رئي�س  خليفة بن زايد 
و�شاحب  اهلل  ح���ف���ظ  ال����دول����ة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل  رع���اه 
والفريق  الم��ارات  حكام  ال�شمو 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الثالث  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
والربعني داعني املوىل عز وجل 
ي��ح��ف��ظ دول�����ة الم�������ارات يف  اأن 
وت�شمن  احلكيمة.  قيادتها  ظل 
الق�شائد  من  فقرات  الحتفال 
يف  واأنا�شيد  الوطنية  ال�شعرية 
اأبناء  ���ش��ب��اب  م���ن  ال���وط���ن  ح���ب 
القبيلة تعبريا عن الفرحة بهذا 

اليوم املجيد .

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ ان�س حممود 
فوزى ابو حجله - الردن 
اجل����ن���������ش����ي����ة     - ج�����واز  
رقم )265473(  �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/5362224

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ك�����رمي 
ح�شن  ان���ور  حممد  ح�شن 
احمد   - م�شر اجلن�شية 
�����ش����ف����ره رق����م  - ج�����������واز  
)3450718( من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2449436   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ ح�شرت علي 
خان اول نري    - باك�شتان 
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية 
 )4112011( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/8563740
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•• ال�صارقة-وام:

�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي�شهد 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
فعاليات  غ��دا   .. ال�شارقة  جامعة  رئي�س  ال�شارقة 
حفل افتتاح املوؤمتر الدويل الثاين لتاريخ العلوم 
اجلامعة  تنظمه  ال����ذي  وامل�����ش��ل��م��ني  ال��ع��رب  ع��ن��د 
بالتزامن مع املوؤمتر ال� 11 لعلوم الف�شاء والفلك 
ل��ع��ل��وم الف�شاء  ال��ع��رب��ي  ي��ن��ظ��م��ه الحت�����اد  ال����ذي 

والفلك حتت رعاية وح�شور �شموه.
الزهراوي  قاعة  يف  اأي��ام  اأربعة  املوؤمتران  وي�شتمر 

ال�شارقة  تاأريخ  فعاليات  �شمن  اجلامعة  مبنى  يف 
. عا�شمة للثقافة الإ�شالمية للعام 2014 

وي�شارك يف فعاليات املوؤمترين حوايل 420 عاملا 
طلبة  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وب��اح��ث��ا  ومتخ�ش�شا 
دولة   43 ميثلون  العليا  التخ�ش�شية  الدرا�شات 
املوؤ�ش�شات  وروؤو���ش��اء  الف�شاء  رواد  اأح��د  بينهم  من 

العلمية والتاريخية العاملية املعروفة.
وكالة  من  الف�شاء  رائ��د  الأوىل  املحا�شرة  ويقدم 
الف�شاء نا�شا الدكتور جيفري هوفمان من معهد 
من  العديد  اإىل  اإ�شافة  للتقنية  ما�شات�شو�شت�س 
والندوات  العلمية  العمل  وجل�شات  امل��ح��ا���ش��رات 

من بينها ندوة عن طرائق تدري�س العلوم لطلبة 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة واجل���ام���ع���ات وت��ق��دم��ه��ا نخبة 

معروفة من علماء العامل.
ل��ل��م��وؤمت��ري��ن .. يلقي  ال��ر���ش��م��ي  وب��ع��د الف��ت��ت��اح 
جامعة  م��دي��ر  النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
الف�شاء  لعلوم  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  رئي�س  ال�����ش��ارق��ة 
مركز  وم�شتقبل  حا�شر  ع��ن  حم��ا���ش��رة  وال��ف��ل��ك 
جلامعة  التابع  والفلك  الف�شاء  لعلوم  ال�شارقة 
ال�شارقة يوم اخلمي�س املقبل وذلك �شمن �شل�شلة 
م��ن امل��ح��ا���ش��رات وج��ل�����ش��ات ال��ع��م��ل الأخ�����رى ذات 

الأهمية العلمية واملعرفية الكربى.

•• ال�صارقة-وام:

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع��رب 
الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
يف ال�����ش��ارق��ة ع��ن ر���ش��اه ع��م��ا ت�شهده اجل��ام��ع��ة م��ن ت��ط��ور ومن���و يف 
و�شعتها  التي  امل�شتقبلية  باخلطط  �شموه  م�شيدا  كافة..  املجالت 
اجلامعة لتحقيق متيزها الأكادميي والتعليمي. واأكد �شموه خالل 
تراأ�شه اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة يف مبناها الرئي�شي ام�س.. اأن 
اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة التزمت باتباع م�شار روؤيتها ور�شالتها 
وبالتايل حققت جميع املخططات واملبادرات .. مقدما �شموه �شكره 
اجلامعة.  لتطور  جهد  م��ن  يبذلونه  مل��ا  الأم��ن��اء  جمل�س  لأع�����ش��اء 
وناق�س املجل�س خالل الجتماع .. اتفاقية التخطيط املبدئي ملجمع 

البحوث والتكنولوجيا والبتكار والتي وقعتها اجلامعة خالل ال�شهر 
املا�شي مع �شركة “ فرانهوفر اي بي كي   والتي يجري العمل بها يف 
الوقت احلايل اإ�شافة اإىل عدد من املبادرات لل�شنة املقبلة. وقبيل بدء 
الجتماع وقف اأع�شاء املجل�س دقيقة حدادا على الدكتور بيرت هيث 
الرئي�س الأ�شبق للجامعة الأمريكية يف ال�شارقة والذي تويف ال�شهر 
املا�شي بعد عناء طويل مع مر�س ال�شرطان. ح�شر الجتماع .. 17 
من اأ�شل 21 ع�شوا من جمل�س الأمناء الذين قدموا من الوليات 
كما  الأو�شط.  ال�شرق  ومنطقة  املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة 
ح�شر ثالثة اأع�شاء جدد هم خالد الفالح الرئي�س وكبري الإداريني 
التنفيذيني ل�شركة النفط ال�شعودية اآرامكو والدكتور ديل تي نوبل 
من  باملر  وان���درو  الأم��ريك��ي��ة  ديني�شون  جلامعة  الفخري  الرئي�س 

اجلامعة الوطنية يف �شنغافورة. 

�سلطان القا�سمي ي�سهد غدا افتتاح موؤمترين دوليني حول علوم الف�ساء والفلك يف جامعة ال�سارقة  �سلطان القا�سمي يراأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة

•• دبي –الفجر:

ال���ت���وا����ش���ل مع  ت���ع���زي���ز  اإط�������ار  يف 
مركز  نفذ  واملتعاملني،  ال�شركاء 
امل����وا�����ش����الت احل���ك���وم���ي���ة ب���راأ����س 
اخليمة اأحد مراكز الأعمال التابعة 
جمموعة  الإم���������ارات  مل���وا����ش���الت 
ل��ع��دد من  امليدانية  ال��زي��ارات  م��ن 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
على ال�شعيدين الحتادي واملحلي 

يف اإمارة راأ�س اخليمة.
واأف�����اد ال�����ش��ي��د ي��و���ش��ف ع��ل��ي كداو 
مدير مركز املوا�شالت احلكومية 
ب����راأ�����س اخل���ي���م���ة، ب�����اأن ال����زي����ارات 
�شملت 14 جهة يف الإم��ارة، حيث 
ع����ن قرب  خ���الل���ه���ا  الط�������الع  مت 
املقدمة  م�����ش��ت��وى اخل���دم���ات  ع��ل��ى 
خدمات  من  امل�شتفيدين  للعمالء 

املثلى  ال�شبل  ومناق�شة  املوؤ�ش�شة، 
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  لتلبية 
املالحظات  وف��ق  الأم��ث��ل،  بال�شكل 

وامل���ق���رتح���ات ال������واردة م��ن��ه��م على 
ال��ن��ق��ل احل���ك���وم���ي التي  خ���دم���ات 

تقدمها املوؤ�ش�شة.

واأو�شح كداو باأن هذه الزيارات من 
ال�شراكة  ع��الق��ات  تعزز  اأن  �شاأنها 
والتعاون مع تلك اجلهات، متا�شياً 

الحتادية،  احلكومة  توجهات  مع 
م�شرياً اإىل اأنها ت�شاهم يف حت�شني 
واخلدمات  الأداء  وج��ودة  م�شتوى 
املقدمة، ومبا يواكب النمو املتزايد 
يف عدد اخلدمات املقدمة، وات�ش�اع 
اأن�شطة املوؤ�ش�شة، واأدوارها، وتط�ور 
بخدمات  والرت�����ق�����اء  خ���دم���ات���ه���ا، 
مل��خ��ت��ل��ف اجلهات  امل��ق��دم��ة  ال��ن��ق��ل 
احلكومية بالدولة. ويبلغ اإجمايل 
عقود املوا�شالت احلكومية براأ�س 
امل�شتهدفة  اخلطة  �شمن  اخليمة 
2014م،  ع����ام  خ����الل  امل���رك���ز  يف 

بلغت قرابة 14 عقداً. 
ي����ذك����ر ب�������اأن م����رك����ز امل����وا�����ش����الت 
ي��ق��دم خ��دم��ات النقل  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومي ل� 57 متعاماًل، وميتلك 
اأ�شطوًل من املركبات يبلغ 2300 
مركبة، و 1400 �شائقاً حكومياً.

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ل��م م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
م�شاء  املجتمع  وتنمية  ال�شباب  و 
وعرفان  ولء  وثيقة  اأط���ول  ام�س 
للقيادة الر�شيدة من املقيمني على 
اأر�س الدولة حتت عنوان عمار يا 
اليوم  احتفالت  مبنا�شبة  اإم���ارات 

الوطني ال�43 للدولة.
وامتدت الوثيقة بطول 2 كيلومرت 
على امتداد منطقة كا�شر الأمواج 
اأب����وظ����ب����ي حيث  ع���ل���ى ك���ورن���ي�������س 
جمعت نحو 430 األف توقيع من 
اختالف جن�شياتهم  على  املقيمني 

ولغاتهم وثقافاتهم.
وا����ش���ت���م���رت احل���م���ل���ة ع���ل���ى م����دار 
جلمع  م��ول  اأبوظبي  يف  اأ�شبوعني 
للقيادة  والعرفان  للولء  توقيعات 
ال���ر����ش���ي���دة وال�������ش���ع���ب الإم�����ارات�����ي 
وت��وج��ي��ه ر���ش��ال��ة ع���رف���ان وحمبة 
الدولة  اأر�����س  ع��ل��ى  املقييمن  م��ن 
و�شعبا  ق�����ي�����ادة  الإم��������������ارات  اإىل 
الثقافات  ك��اف��ة  حت��ت�����ش��ن  وال���ت���ي 
واجل���ن�������ش���ي���ات ب���ك���ل ح����ب واإخ�������اء 

و�شتظل  ك���ان���ت  ح���ي���ث  واح��������رتام 
الإم�������ارات واح����ة الأم�����ن والأم�����ان 
الدولة  لهذه  قا�شد  لكل  وال�شالم 

درة العامل.
ال�شيخ  م���ع���ايل  ت���ق���دم  م���ن ج��ه��ت��ه 
نهيان بن مبارك اآل نهيان بال�شكر 
املقيمني مبختلف جن�شياتهم  لكل 
على اأر����س الم���ارات اأر����س الأمن 
والمان وال�شالم على هذه املبادرة 
وم�شاهماتهم التي تدل على املحبة 

والخال�س.
�شاحبة  اأك�����دت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
وم���ن���ف���ذة ف���ك���رة ع���م���ار ي���ا ام�����ارات 
 430 جمع  مت  اأن���ه  �شعيد  ب�شرى 
للقيادة  وولء  حمبة  توقيع  ال��ف 
كليومرتين  امتداد  على  الر�شيدة 
باجلميل  الع������رتاف  م���ن  ك���ج���زء 
من  اأك���ر  احت�شن  ال���ذي  للوطن 
يف  تفاوتهم  ورغ��م  جن�شية   280
واأعمالهم  وموؤهالتهم  اأع��داده��م 
اإل اأن اجلميع يعي�شون يف اإطار من 
لقوانني  وف��ق��ا  ال�شلمي  التعاي�س 

الدولة.
املبادرة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  وت���وج���ه 
�شاحب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اخوانهما  و  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اأول �شمو  حكام الم��ارات والفريق 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ما  ع��ل��ى  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
دولة  ل�شعب  وي��ق��دم��ون��ه  ق��دم��وه 
اأر�شها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  الإم�����ارات 

من عطاء ل حمدود.
قلوبنا  يف  ���ش��ع��ي��د  ب�����ش��رى  وق���ال���ت 
اإىل  ن��و���ش��ل��ه��ا  اأن  ن���ري���د  ر����ش���ال���ة 
الإمارات  اأن  مفادها  اأجمع  العامل 
منوذج يحتذى يف العامل يف �شون 
داأب  حيث  ن�شاأتها  منذ  احل��ري��ات 
املبادرات  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ون  الآب�����اء 
الإن�شاين  وال���ت�������ش���ام���ن  اخل������رية 
ب��ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال��ه��ا واأ���ش��ال��ي��ب��ه��ا وقد 
على  ن�شاأتها  منذ  الدولة  حر�شت 
رعاية حقوق اجلميع بغ�س النظر 
عن اللون واجلن�س واللغة والدين 
وك��ف��ل��ت ل��ل��ج��م��ي��ع ح��ق��وق��ه��م على 

اأر�شها الطيبة دون اأن يكون هناك 
فرق بني املواطن واملقيم فاجلميع 
ال�شيا�شة  هذه  خالل  من  �شوا�شية 
اأر�شى  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة احل��ك��ي��م��ة 
دع��ائ��م��ه��ا م��وؤ���ش�����س ال���دول���ة وباين 
اهلل  ب�����اإذن   - ل���ه  امل��غ��ف��ور  نه�شتها 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ   - ت��ع��اىل 
باإذن  ل��ه  املغفور  واأخ��ي��ه  نهيان  اآل 
�شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  تعاىل  اهلل 
واخوانهما  اهلل  رح��م��ه  م��ك��ت��وم  اآل 
الم��������������ارات حتى  ح�����ك�����ام  �����ش����ائ����ر 
مت��ك��ن��ت ال���دول���ة م���ن ح��ج��ز مكان 
الإن�شاين  العمل  جم��ال  يف  متميز 
اأ���ش��ب��ح��ت ع��ن��وان��ا بارزا  ال����دويل و 
يحظى  ومنوذجا  والعطاء  للخري 
بالتقدير والحرتام على امل�شتوى 
الداخلي وعلى امل�شتويني الإقليمي 
والتكاتف  الت�شامن  يف  وال����دويل 

واحرتام حقوق النا�س.
اأ�شبح  اأنه  واأو�شحت ب�شرى �شعيد 
بائنا للعيان اأن الإمارات هي وطن 
تقارير  ووف���ق  ال�شلمي  التعاي�س 
دولة  ح�شدت  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
الإم�����ارات م��وؤخ��را امل��رت��ب��ة الأوىل 
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 

العاملي  امل�شتوى  12 على  واملرتبة 
يف برنامج العدالة الدولية.

ونوهت اإىل اأن دولة المارات التي 
اأ���ش�����ش��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زايد 
اهلل  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
ال��ع��امل ومق�شدا  اأي��ق��ون��ة  اأ���ش��ح��ت 
للب�شرية ومن منطلق حبنا لدولة 
نقدم  اأن  ق��ررن��ا  وال��ع��ط��اء  اخل���ري 
ر�شالة �شكر وعرفان مببادرة عمار 
الإمارات  اأن  توؤكد  التي  ام��ارات  يا 
هي واحة الأمن والأمان وال�شالم 
والإخ������������اء جل���م���ي���ع امل���ق���ي���م���ني يف 

الدولة.
الذي  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ع��م��ل ع��ل��ى اإجن�����از امل���ب���ادرة عبارة 
ع���ن خ��ل��ي��ط م��ت��ن��اغ��م م���ن معظم 
اأر�س  على  تعي�س  التي  اجلن�شيات 
الن�شمام  طلبوا  وال��ذي��ن  ال��دول��ة 
�شماعهم  مب���ج���رد  ت��ط��وع��ا  اإل��ي��ن��ا 

للفكرة.
وت��ه��دف م���ب���ادرة ع��م��ار ي��ا اإم����ارات 
ظاهرة  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل 
جديرة بالهتمام وهي مدى حب 
املقيمني  وولء  واإخ���ال����س  ووف����اء 
يف هذه الدولة اإىل حكومة و�شعب 

المارات العربية املتحده وم�شاركة 
املواطنني  اإخ����وان����ه����م  امل���ق���ي���م���ني 

فرحتهم يف اليوم الوطني ال�43.
امارات  يا  عمار  مبادرة  توجهت  و 
اأم���ن  اإىل م���دي���ر م���رك���ز  ب��ال�����ش��ك��ر 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
عبداهلل  امل��ق��دم  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
اجلهود  ع��ل��ى  ���ش��ل��ي��م��ان  اإ����ش���ح���اق 
وادارة  الوثيقة  ت�شليم  يف  املبذولة 
امل���������رور وال�������دوري�������ات على  اأم�������ن 
ت�شليم  حفل  لجن���اح  م�شاعدتهم 

اأطول وثيقة بالعامل اجمع.
وقالت ب�شرى �شعيد : ينعم �شكان 
جدا  عالية  مب�شتويات  الإم�����ارات 
م��ن الأم����ن ق��د لي��ج��ده��ا العديد 
مواطنهم  يف  ال�����واف�����دي�����ن  م�����ن 
الوقوف  م��ن  لب��د  فكان  الأ�شلية 
يف منا�شبة وطنية هامة مثل اليوم 
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات لنقول 

�شكرا اإمارات.
امل����ب����ادرة  ه�����ذه  اأن  ب���ال���ك���ر  ج���دي���ر 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ح����ظ����ي����ت ب����رع����اي����ة 
الذي  �شنرت  مدكل  نيو  م�شت�شفى 

ميثلها الدكتور بي ار �شتي .

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأك��دت 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  لالأ�شرة 
امل���ت���ح���دة ح��ق��ق��ت ت���ق���دم���ا ك���ب���ريا يف 
والطفل  للمراأة  ال�شحية  اخلدمات 

وخا�شة يف اإمارة ال�شارقة. 
ح�شورها  خ���الل  ���ش��م��وه��ا  واأ�����ش����ارت 
فعاليات افتتاح موؤمتر بداية م�شرقة 
التي تنظمها اإدارة التثقيف ال�شحي 
يف املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف 
جامعة  يف  ال��ط��ب  كلية  يف  ال�����ش��ارق��ة 
ال�������ش���ارق���ة وت�����ش��ت��م��ر ي����وم����ني.. اإىل 
رعاية  بربامج  ال�شخ�شي  اهتمامها 
وت���وع���ي���ة امل�������راأة وال���ط���ف���ل ك���ل وفق 
طبيعة وحالته. واأو�شحت اأن �شاحب 
يزال  ول  كان  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
داعما لكل ما يهيئ الظروف املنا�شبة 
واملريحة للمراأة كي تقوم مبا يتطلبه 
م��ن��ه��ا م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ال��ت��ن��م��ي��ة حيث 
ووجه  وال��ق��رارات  الت�شريعات  اأ�شدر 
بوجود  امل��راأة  ت�شعر  ل  كي  بتنفيذها 
ما يعيق م�شريتها يف حميط اأ�شرتها 
بحملة  م�شت�شهدة   .. عملها  بيئة  اأو 
مل��ك��اف��ح��ة �شرطان  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة 
الثدي وبذل كل اجلهود لوقاية املراأة 

من هذا املر�س.
واأ�شارت اإىل اأن �شاحب ال�شمو حاكم 
ح�شانات  ب��اإن�����ش��اء  وج����ه  ال�����ش��ارق��ة 
امل��وظ��ف��ات يف م��ق��ر عملهن  لأط��ف��ال 
ت�����ش��ف��ي على  ق��ري��ب��ا م��ن��ه��ا ح��ت��ى  اأو 
جهودهن ظالل من الإطمئنان على 

�شغارهن.
يعترب  اللقاء  هذا  اإن  �شموها  وقالت 
املوؤمتر  ب��ني  يجمع  ك��ون��ه  ا�شتثنائيا 
ال�������دويل ل���ل���ر����ش���اع���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة و 

�شحة  لدعم  م�شرقة  ب��داي��ة  م��وؤمت��ر 
امل��راأة والطفل ال��ذي يعد الأول على 

م�شتوى ال�شرق الأو�شط.
م�شرقة  بداية  موؤمتر  اأن  واأو�شحت 
ي���اأت���ي م���ن م��ن��ظ��ور اله���ت���م���ام العام 
والطفل  امل��راأة  على  ويركز  بالإن�شان 
اأدوارا  منهما  تنتظر  املجتمعات  لأن 
التنمية  جم��ال  يف  وف��ري��دة  خمتلفة 
واإن�شانية  اأ�ش�س علمية و�شحية  على 
وامل���راأة  امل�شتقبل  رج��ل  ه��و  فالطفل 
يو�شح  ������ش�����وءا  ���ش��ت��ح��م��ل  ح���ي���ن���ه���ا 
ويدلها  دروب��ه��ا  ال�شغرية  ل��الأج��ي��ال 
وال�شلوكية  ال��وج��دان��ي��ة  القيم  على 
ل��ي��ح�����ش��ن��وا ال���ت���ع���ام���ل م����ع احل���ي���اة 

والإن�شان يف كل مكان.
القا�شمي  جواهر  ال�شيخة  واأ�شافت 
اأن جتمعنا بهذا امل�شتوى التخ�ش�شي 
وه����ذا ال��ك��م م���ن اخل�����رباء يف جمال 
�شحة الأم والطفل على اأر�س واحدة 
هي اأر�س ال�شارقة يوؤ�شر على اأهمية 
دعم الأم لتقوم مبا يتوجب عليها من 
م�شوؤوليات اإذ اأنه من غري املقبول اأن 
ترتك وحدها يف �شراع مع الظروف 

تعمل  وه��ي  ال�شحية  غري  والبيئات 
امل�شتقبل  ي�شتثمره  اإن�شان  بناء  على 
ال�شالم  جم��ال  يف  جناحات  لتحقيق 

وال�شتقرار والتطوير والتنمية.
واأكدت اأن دعم الأم يعني دعما للطفل 
ب���ه وتقدمه  وت��ع��ت��ن��ي  ت��رب��ي��ه  ال�����ذي 
مدر�شتها  م��ن  خريجا  املجتمع  اإىل 
ال��رتب��وي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
�شلوكيات واأفكار قيمة تبني ل تهدم.

الأمومة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه��ا  واأ�����ش����ارت 
جزء مهم من كيان املراأة وهي الدور 
األ  الأ�شا�شي لها ولكن ذلك ل يعني 
بها  تنمي  اأخ��رى  تتحمل م�شوؤوليات 
ذاتها وت�شرتك يف بناء ثقافة اإن�شانية 
حقيقية عرب درا�شتها وعملها وفكرها 
املبدع.. فللمراأة راأيها يف كل جمالت 
اأن تدعم  امل��ج��ت��م��ع��ات  احل��ي��اة وع��ل��ى 
يتعلق  ما  بكل  بالهتمام  ال��دور  ه��ذا 
بها خا�شة مع وجود حتديات �شحية 
تتعلق بكيانها الأنثوي وت�شكل حتديا 

ل�شتمرارها يف البناء والتنمية.
اإن���ن���ا ن��ب��ن��ي للطفل  وق���ال���ت ���ش��م��وه��ا 
القيادي  الهتمام  من  وا�شعا  ف�شاء 

ن��ق��ود ج��ه��ودا مكثفة  اأن��ن��ا  اإذ  وال��ع��ام 
مدينة  ال�����ش��ارق��ة  ل��ت��ك��ون  وممنهجة 
للطفل..  ���ش��دي��ق��ة  واإم������ارة  ���ش��ح��ي��ة 
ف��ل��دي��ن��ا جت����ارب ط��وي��ل��ة وع��ري��ق��ة يف 
ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ل يف ك���ل ����ش���وؤون���ه من 
بربامج  ���ش��ح��ت��ه  ح���م���اي���ة  م��ن��ط��ل��ق 
فالعامل  متطورة  وعالجية  وقائية 
الدرا�شات  ع��ل��ى  ك��ث��ريا  ي��ع��ول  ال��ي��وم 
املوجهة  امل��ي��ادي��ن  ك��ل  وال��ب��ح��وث يف 
وتت�شاعف  ال��ب�����ش��ري��ة  خ���دم���ة  اإىل 
�شحة  باأهمية  اإمي��ان��ن��ا  م��ع  اأهميتها 
الأم والطفل و�شالمتهما فالدرا�شات 
للمعلومات  وا����ش���ع���ة  اأب����واب����ا  ت��ف��ت��ح 
واملعارف ال�شرورية للجهود املبذولة 

يف هذا ال�شاأن«.
القا�شمي  ج��واه��ر  ال�شيخة  واأع��رب��ت 
ع��ن اأم��ل��ه��ا يف خ���روج امل��وؤمت��ر بروؤية 
وا�����ش����ح����ة ح�������ول و�����ش����ائ����ل ال����دع����م 
الطفل  يحتاجها  ال��ت��ي  ال�����ش��روري��ة 
اأدوارهما  املراأة كي ت�شبح  وحتتاجها 
ك��م��ا ج����اءت يف ���ش��ي��غ��ة اأه������داف هذا 
وذات طابع  نوعها  اللقاء فريدة من 
الأول  باملقام  ونافع  ومده�س  اأ�شيل 

لبناء عامل ينعم ب�شالمة قاطنية من 
كل الآفات. وتقدمت �شموها بال�شكر 
منظمة  وه���م  احل����دث  منظمي  اإىل 
واإدارة  واليوني�شيف  العاملية  ال�شحة 
الأعلى  املجل�س  ال�شحي يف  التثقيف 
ال�شارقة  وح��م��ل��ة  الأ�����ش����رة  ل�������ش���وؤون 

�شديقة للطفل.
من جانبه رحب معايل عبدالرحمن 
ب��ن حم��م��د ال��ع��وي�����س وزي����ر ال�شحة 
يف ك��ل��م��ت��ه ال���ت���ي األ��ق��ت��ه��ا ن��ي��اب��ة عن 
احلو�شني  ه��اج��ر  ال��دك��ت��ورة  معاليه 
لرعاية  امل���رك���زي���ة  الإدارة  م���دي���ر 
الأمومة والطفولة يف وزارة ال�شحة 
حول  الأول  امل��وؤمت��ر  يف  ب��امل�����ش��ارك��ني 
ت��ط��ور ���ش��ح��ة الأم وال��ط��ف��ل وال���ذي 
التميز  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ينظم 
بداية  الأط����ف����ال  ط���ب  يف  ال���دول���ي���ة 
م�شرقة وموؤمتر الر�شاعة الطبيعية 
كرمية  برعاية  ويقام  الثالث  العاملي 
حرم  القا�شمي  جواهر  ال�شيخة  من 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة والتي 
الوا�شحة  ب�شماتها  دائ��م��ا  نتلم�س 
على خارطة الن�شاط الن�شائي. وقال 

املوؤ�ش�شات  ب���ني  امل��ث��م��ر  ال��ت��ع��اون  اإن 
والعاملية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واملجتمعية يف تنظيم هذه املوؤمترات 
تبادل  اأهمية  على  مثال  اأ�شدق  لهو 
اخل����ربات وامل���ع���ارف وت��رج��م��ت��ه��ا اإىل 
وا�شحة  ع���م���ل  وخ����ط����ط  اأه����������داف 
وحمددة تنعك�س اإيجابا على امل�شرية 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال��وط��ن��ي��ة.  التنموية 
اجلميع يتفق على اأن الأم هي املحور 
اكت�شبته  حق  وهو  لالأ�شرة  الأ�شا�شي 
واأن �شحة  وا���ش��ت��ح��ق��اق  ج����دارة  ع��ن 
الأ�شا�شية  الركيزة  هي  والطفل  الأم 
�شليم  ����ش���ح���ي  جم���ت���م���ع  ب�����ن�����اء  يف 
اولويات  مقدمة  يف  وت��اأت��ي  ومعافى 
لدولة  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

المارات العربية املتحدة.
واأكد وزير ال�شحة اأن وزارة ال�شحة 
وا�شعة  خ��ط��وات  جانبها  م��ن  خ��ط��ت 
ن���ح���و ت���وف���ري رع����اي����ة ���ش��ح��ي��ة ذات 
فيما  خا�شة  عالية  وج���ودة  م�شتوى 
الأم  �شحة  وت��ع��زي��ز  ب��رع��اي��ة  يتعلق 
وال��ط��ف��ل وم���ن اأه���م امل��وؤ���ش��رات التي 
ت��دل على ذل��ك الرت��ف��اع الوا�شح يف 

الولدة  عند  املاأمول  العمر  متو�شط 
والنخفا�س  ع��ام��ا   76 ب��ل��غ  ال����ذي 
الر�شع  الأط��ف��ال  وفيات  معدلت  يف 
مولود  األ����ف  ل��ك��ل   7.7 اإىل  لت�شل 
هذه  ب����ني  م����ن  اأن  واأ������ش�����اف  ح�����ي. 
�شلل  مر�س  على  الق�شاء  امل��وؤ���ش��رات 
العديد  انت�شار  واحل��د من  الأط��ف��ال 
م���ن اأم���را����س ال��ط��ف��ول��ة م���ن خالل 
للرعاية  وط���ن���ي���ة  ب����رام����ج  ت��ط��ب��ي��ق 
ت�شمنت  وال��ت��ي  ال�شاملة  ال�شحية 
للتح�شني  ال����وط����ن����ي  ال����ربن����ام����ج 
ال�شديقة  امل�شت�شفيات  وم���ب���ادرات 
الطبيعية  ال���ر����ش���اع���ة  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
وبرنامج مراقبة ومنو تطور الطفل 
مراكز  يف  العمر  م��ن  اخلام�شة  دون 
الرعاية ال�شحية الأولية و الأمومة 
والطفولة وبرنامج الكت�شاف املبكر 
الأمرا�س  وبع�س  ال��ث��دي  ل�شرطان 
وغريها.  ال��ولدة  حلديثي  الوراثية 
واأ�شاد العوي�س بجهود اإدارة التثقيف 
الأعلى  املجل�س  ال�شحي حتت مظلة 
ل�شوؤون الأ�شرة من خالل ا�شتغاللها 
بهدف  الجتماعي  للتوا�شل  الأمثل 

رفع الوعي ال�شحي لتغيري املفاهيم 
واكت�شاب  اخل��اط��ئ��ة  وال�����ش��ل��وك��ي��ات 
تتنا�شب  ���ش��ح��ي��ة  ح��ي��ات��ي��ة  اأمن������اط 
والجتماعية  البيئية  ال��ظ��روف  م��ع 

ملجتمعنا.
وق����������ال ال�����ربوف�����ي�����������ش�����ور دمي������رتي 
التميز  منظمة  رئي�س  كري�شتاك�س 
يف ط��ب الأط��ف��ال ال��دول��ي��ة يف كلمته 
للموؤمتر  امل�شاحبة  ال��ور���ش��ة  خ��الل 
التلفزيوين  بعنوان طفلك والإعالم 
وو���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي .. 
منغم�شني  يكربون  اليوم  اأطفال  اإن 
اأ�شبحت  ح��ت��ى  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  يف 
بحياة  م��ق��ارن��ة  حياتهم  يف  اأ�شا�شية 
اآب��ائ��ه��م ف��اأ���ش��ب��ح ه��ن��اك ال��ك��ث��ري مما 
الهواتف  تطبيقات  من  الآب���اء  يقلق 
الأف�����الم  اإىل  ال��ت��ل��ف��از  اإىل  ال��ذك��ي��ة 
وو�شائل التوا�شل الجتماعي واألعاب 

الفيديو.
ديدار  ال��ربوف��ي�����ش��ور  ق��ال  م��ن جهته 
ب��ت��ي��ت م���دي���ر ب���رن���ام���ج ال����ع����دوى يف 
نظافة  اإن  العاملية  ال�شحة  منظمة 
للوقاية  الأول  املقيا�س  ه��ي  اليدين 
من العدوى امل�شوؤولة عن 16 مليون 

حالة وفاة �شنويا يف اأنحاء العامل.
الرتويج  ا�شرتاتيجيات  اأن  واأو���ش��ح 
متعددة  عنا�شر  على  ت�شتند  الناجح 
والتعليم  ال���ن���ظ���ام  ت��غ��ي��ري  وت�����ش��م��ل 
ور�شد املمار�شات وردود الفعل والأداء 
وثقافة ال�شالمة املوؤ�ش�شية وم�شاركة 

الآباء يف الربامج التوعوية.
ويتناول موؤمتر بداية م�شرقة ق�شايا 
الأمومة والطفولة والعالقة بينهما 
معاملة  اأ�شاليب  اأح��دث  وا�شتعرا�س 
الآب������اء والأم����ه����ات يف  ال��ط��ف��ل ودور 
حماية الأ�شرة وممار�شة دور اإيجابي 
املهارات  وم��ن��ح��ه  ال��ط��ف��ل  ح��ي��اة  اإزاء 
التي  ال�شرورية  واخلربات  واملعارف 
تنعك�س لحقا على بنيانه و�شخ�شيته 

ودوره يف النه�شة العامة.

لتعزيز التعاون وال�ق�ف على متطلبات العمالء

موا�سالت الإمارات براأ�س اخليمة تنفذ 14 زيارة ملوؤ�س�سات حكومية

نهيان بن مبارك يت�سلم وثيقة عمار يا اإمارات اأطول وثيقة ولء وعرفان للقيادة الر�سيدة من املقيمني على اأر�س الدولة

جواهر القا�سمي : الإمارات حققت تقدما كبريا يف خدماتها ال�سحية املقدمة للمراأة والطفل

فقدان جواز �سفرت
احمد  �شامر  املدعو/  فقد 
نايف القوا�شمه  - الردن 
اجل����ن���������ش����ي����ة     - ج�����واز  
 )55228  ( رق��م  �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   056/7533557

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
علي  حم����م����د  ا�����ش����م����اع����ي����ل 
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج��������������واز    -
من   )C1538832(
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم 052/7305112   

فقدان جواز �سفرت
ب��اول ماريه  امل��دع��و/  فقد 
روب��رت�����ش��ون   - بريطانيا 
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية 
 )800205005( رق��م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   056/1233041

فقدان �سهادة ا�سهمت
ا�شهم  �شادرة  �شهادة  فقدت 
العني  م�������زارع  ����ش���رك���ة  م����ن 
با�شم  احل����ي����واين  ل���الن���ت���اج 
ال�شيدة: خديه فرحان �شعيد 
اجلن�شية   اماراتية  الزعابي 
م���ن ي���ج���ده الت�������ش���ال على 

رقم 050/4444048

فقدان �سهادة ا�سهم
ي��ع��ل��ن ال�����ش��ي��د: م���رع���ي م��رت�����ش��ى ال�����ش��ي��خ كامل 
اجلعربي عن فقدان �شهادة ا�شهم �شادرة من �شركة 
منازل العقارية �شهادات ا�شهم ارقام )103349( 
و )106174( على من يجدها برجاء ت�شليمها 
او الت�شال على رقم 050/4134171 م�شكوراً.

مهرجان دبي ال�سينمائي ينظم عرو�سا 
�سينمائية جمانية ملجموعة خمتارة من الأفالم

•• دبي-وام:

املجانية جلمهور  العام عرو�شه  الدويل هذا  ال�شينمائي  دبي  ينظم مهرجان 
التي  العرو�س  حفالت  جمموعة من  الطلق عرب  الهواء  يف  ال�شينما  وع�شاق 
�شتقام يف ذا بيت�س مقابل جمريا بيت�س ريزيدن�س وتت�شمن جمموعة خمتارة 
11 من  ال���  ال���دورة  اأن�شطة  ب��ال��ت��وازي م��ع  ال��ت��ي �شتعر�س  الأف���الم  اأروع  م��ن 
16 دي�شمرب اجل��اري. وتت�شمن قائمة  اإىل   10 املهرجان خالل الفرتة من 
الأفالم التي �شيعر�شها املهرجان فيلم القدي�س فين�شنت اإخراج ثيودور ميلفي 
يف اأوىل جتاربه الروائية الطويلة وي�شور الفيلم عالقة ال�شداقة ال�شتثنائية 
التي تن�شاأ بني �شبي �شغري ورجل م�شن م�شاك�س و�شتعر�س يوم 10 دي�شمرب 

اجلاري.
�شبيني  ك��ارول  ق�شة  “اأنا بيغ بريد”  11 دي�شمرب اجل��اري �شيتم عر�س  ويف 
اأحد  اأ���ش��رار  الفيلم  ه��ذا  وال���ذي يك�شف يف  واك��ر  دي��ف لماتينا وت�شاد  اإخ���راج 
اأ�شهر الأعمال التلفزيونية التي تربت عليها اأجيال عديدة واحلياة التي األهمت 

ال�شخ�شيات وكيف اأثرت هذه ال�شخ�شيات يف حياة اأجيال من الأطفال.
اإخ��راج جيتا باتيل ورايف باتيل  الباتيل من  القائمة فيلم تعرف على  وت�شمل 
الذي �شيعر�س يف 12 دي�شمرب اجلاري وتدور اأحداثه حول رايف باتيل الذي 
يو�شك على دخول العقد الثالث من عمره وهو اأمريكي من اأ�شل هندي عالق 
بني حب امراأة اأحالمه وحب والديه. ويف 13 دي�شمرب اجلاري يعر�س عبود 
كندي�شن عامليا لأول مرة من اإخراج فا�شل املهريي.. وهو حول �شخ�شية عبود 
الزراعة يف منطقة حميم اىل مقر  الذي �شدر قرار بنقله من فرع موؤ�ش�شة 
اإم. مانيكاندان  اإخ��راج  الغراب  ابوظبي.. كما يعر�س فيلم بي�شة  املوؤ�ش�شة يف 
فيلم  ع��ر���س  �شيتم  اجل���اري  دي�شمرب   15 ..ويف  اجل���اري  دي�شمرب   14 ي��وم 
اإخراج  من  واي  اأك�س  فيلم  ..اأم���ا  بول�شكي  غيب  اإخ���راج  من  الأح��م��ر  اجلي�س 

مورغان ماثيو �شيتم عر�شه يف 16 دي�شمرب اجلاري .
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اأخبـار الإمـارات
مالية الوطني الحتادي تناق�س م�سروع قانون امليزانية العامة لالحتاد واجلهات امل�ستقلة لعام 2015

•• دبي-وام:

وال�شناعية  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  ا�شتاأنفت 
اخلام�س  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  باملجل�س 
الت�شريعي  الف�شل  من  ال��راب��ع  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  من 
الظاهري  �شلطان  �شعادة  برئا�شة  ام�����س  ع�شر  اخلام�س 
ب�شاأن  احت��ادي  قانون  م�شروع  مناق�شة   .. اللجنة  رئي�س 
ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة 

امللحقة عن ال�شنة املالية 2015.
العامة  الأم���ان���ة  ال���ذي ع��ق��د يف م��ق��ر  ح�شر الج��ت��م��اع - 
للمجل�س يف دبي - �شعادة كل من .. علي عي�شى النعيمي 

وعبداهلل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  الأع��م��ا���س  واأح��م��د  اللجنة  م��ق��رر 
ال��ع��ام��ري و�شعيد  ب��ن غليطة واأح��م��د  ال��زع��اب��ي وم����روان 
الرقباين اأع�شاء اللجنة اإ�شافة اإىل ممثلي وزارة ال�شحة 

والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة.
مت  اإن��ه  اللجنة  مقرر  النعيمي  عي�شى  علي  �شعادة  ق��ال  و 
خالل الجتماع مناق�شة م�شروع القانون وطرحت اللجنة 
ا�شتف�شاراتها حول ربط امليزانية املخ�ش�شة لهذه اجلهات 
واأ�شار  امل��و���ش��وع��ة.  ال�شرتاتيجية  والأه����داف  باخلطط 
اإىل اأن اللجنة قررت اإعداد تقريرها حول م�شروع قانون 
وميزانيات  لالحتاد  العامة  امليزانية  ربط  ب�شاأن  احت��ادي 
اجل���ه���ات امل�����ش��ت��ق��ل��ة امل��ل��ح��ق��ة ع���ن ال�����ش��ن��ة امل��ال��ي��ة 2015 

لعتماده يف اجتماعها القادم. واأ�شاف النعيمي اأن اللجنة 
باعتماد  احت��ادي  قانون  م�شروع  ح��ول  تقريرها  اعتمدت 
احل�شاب اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات 
 12  31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  ع��ن  امللحقة  امل�شتقلة 
وتو�شياتها  تقريرها  ناق�شت  اللجنة  اأن  وذكر   .2012
حول مو�شوع �شيا�شة هيئة و�شوق المارات لالأوراق املالية 
با�شرتاتيجية  تناق�شه وفق حماور تتعلق..  الذي  وال�شلع 
يف  الهيئة  وخ��ط��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري  ال��وع��ي  تنمية  يف  الهيئة 
ودور  والق��ت�����ش��ادي  امل��ايل  ال�شتقرار  �شمان  على  العمل 
املالية  والهيئات  الو�شاطة  الرقابة على مكاتب  الهيئة يف 

امل�شتقلة.

اأمل القبي�سي ت�سيد بنجاح ماراثون زايد اخلريي يف القاهرة 
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي مدير عام جمل�س اأبوظبي 
للتعليم جناح ماراثون زايد اخلريي يف القاهرة يف تقدمي الدعم وامل�شاندة 
لالأطفال امل�شابني مبر�س ال�شرطان يف جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة 
يف م�شت�شفى  57357  التي تقدم العالج املجاين لكل املر�شى على مدار 
العام مبختلف فروعها. وقالت معاليها اإن الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �شربت املثل يف 
متكني واإغاثة ودعم وم�شاعدة املت�شررين واملحتاجني يف الوطن العربي 
واأياديه  ال��ق��ائ��د  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ب��ال��روؤي��ة  واأ���ش��ه��م��ت  وال��ع��امل 
البي�شاء اأن تكون ج�شرا حيويا تنطلق عربه املبادرات الإن�شانية وقوافل 
اخلري لت�شل وت�شمل الفئات كافة التي تعاين من الأمرا�س يف خمتلف 
امل��اراث��ون يف ه��ذا العام لها دللت  اأن حمطة  اإىل  ال��ع��امل. واأ���ش��ارت  بقاع 

اأ�شبح   .. القاهرة  على  الآن  دوره  وج��اء  اأبوظبي  اإىل  الثانية  مبحطته 
م�شتوى  على  الإماراتية  الريا�شية  اخلريية  امل��ب��ادرات  يف  مميزة  عالمة 
العامل نظرا لنجاحاته الكبرية واإ�شهاماته املوؤثرة يف كل حمطة. ونوهت 
القبي�شي باأن توجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س  العام  الن�شائي 
الأعلى لالأمومة والطفولة اأم الإمارات حتث دائما على تقدمي امل�شاعدة 
اأب�شط  وتوفري  معاناتهم  لتخفيف  العون  يد  وم��د  للمحتاجني  والدعم 
املاراثون  ه��ذا  واأن  �شفوفهم  الأم��ل بني  واإح��ي��اء  ب�شالم  العي�س  مقومات 
يعد ر�شالة خري من دولة اخلري التي اأ�ش�شها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان اإىل كل دول العامل. واأ�شافت معاليها اأن الدعم 
الكبري الذي يوليه قادة الإمارات للماراثون يج�شد حر�شهم على اإجناح 
مبادرات العطاء بكل ال�شبل املمكنة وهي ر�شالة للجميع ب�شرورة امل�شاركة 
وعن  العامل.  بقاع  �شتى  يف  واملت�شررين  املحتاجني  جانب  اإىل  والوقوف 

الإم����ارات وم�شر  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ق��وة ومتانة  واأب��ع��اد مهمة فهي جت�شد 
ال�شقيقني..  البلدين  بني  الوثيق  وال��رتاب��ط  الأخ���وة  اأوا���ش��ر  عن  وتعرب 
ريا�شي  األ��ف    60 نحو  م��ن جن��اح مب�شاركة  امل��اراث��ون  م��ا حققه  مثمنة 
و�شخ�شية عامة من خمتلف فئات املجتمع امل�شري واأ�شادت معاليها بدعم 
نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  وتوجيهات 
الكبري بتج�شيد  امل�شلحة واهتمامه  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب 
 . ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة وال���وق���وف م��ع الآخ���ري���ن لج��ت��ي��از معاناتهم  روح 
امل�شابني  لدعم  القاهرة  اخل��ريي يف  زاي��د  ماراثون  تنظيم  اأن  واأو�شحت 
ودورها  الر�شيدة  القيادة  ل��روؤي��ة  جت�شيد  اإل  ه��و  م��ا  الأط��ف��ال  ب�شرطان 
الريادي يف دعم املبادرات الإن�شانية وتعزيز دور الإمارات وتوا�شل نهجها 
الإن�شاين واأعمالها اخلريية لكل �شعوب العامل . واأ�شارت اإىل اأن ماراثون 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  و�شعها  التي  بفكرته  اخل��ريي  زاي��د 
زايد اآل نهيان قبل 10 اأعوام ملعاجلة مر�شى الكلى يف نيويورك وانتقل 

اأب��وظ��ب��ي للتعليم يف دع���م م���اراث���ون زاي���د اخل���ريي يف  م�����ش��ارك��ة جمل�س 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع  وبالتن�شيق  املجل�س  اإن  قالت   .. القاهرة 
كان حا�شرا بقوة من خالل م�شاركة 43 طالبا وباإ�شراف كوادر تربوية 
اإىل  اأبوظبي يف خطوة يهدف من خاللها  وتعليمية وطنية من مدار�س 
اأبنائنا  النبيلة يف نفو�س  غر�س مفهوم العمل اخلريي والقيم الإن�شانية 
وبناتنا الطلبة واإف�شاح املجال اأمامهم للم�شاركة يف املحافل الدولية ذات 
وجعلها  زمالئهم  باقي  اإىل  ونقلها  اخل��ربة  لكت�شاب  الإن�شاين  الطابع 
نربا�شا حلياتهم العلمية والعملية. وثمنت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
املتقاعد  الركن  الفريق  برئا�شة  للماراثون  املنظمة  للجنة  الكبري  ال��دور 
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  لرئي�س  الثاين  النائب  الكعبي  ه��الل  حممد 
اللجنة  اأن  موؤكدة   .. امل�شلحة  القوات  �شباط  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
عودتنا على متيزها يف تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية بنجاح ملفت 

لالأنظار.

اأ�سدقاء ال�سرطة يف مدر�سة البوادي 
يطلعون على مهام الإعالم الأمني

�سرطة دبي تدرج الرتبية الأمنية �سمن برنامج خليفة لتمكني الطالب

•• اأبوظبي-وام:

البوادي  مدر�شة  يف  ال�شرطة  اأ�شدقاء  جماعة  اطلعت 
زيارتها  خ��الل  اأوىل  حلقة  للبنني  الأ�شا�شي  للتعليم 
�شمو  ملكتب  العامة  الأم��ان��ة  يف  الأم��ن��ي  الإع���الم  اإدارة 
على   .. الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

مهام الإدارة و�شري العمل فيها.
ف���واز علي  ال��رائ��د   .. ال��زائ��ر  ال��وف��د  ا�شتقبال  ك���ان يف 
الإعالمي  وال��دع��م  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال  ق�شم  رئي�س 
التوثيق  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال��ب��ط��ي��ح  اإب���راه���ي���م  وال��ن��ق��ي��ب 
�شاهني مدير  الإع��الم��ي عبداهلل  الإع��الم��ي واخلبري 

فرع ال�شحافة.
وتاأتي الزيارة �شمن مبادرات �شرطة اأبوظبي للتعاون 

ومد ج�شور التوا�شل مع موؤ�ش�شات املجتمع.
وا���ش��ط��ح��ب ال��رائ��د ف���واز ع��ل��ي .. الأط���ف���ال يف جولة 
اأهداف  على  خاللها  تعرفوا  الإدارة  وف��روع  اأق�شام  يف 
الإع����الم الأم��ن��ي يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��ع��ور ب���الأم���ان والثقة 
وك�����ش��ب ر���ش��ا املجتمع وال��رق��ي ب��ال��وع��ي الأم��ن��ي عرب 

توا�شل �شامل وفعال.
الخت�شا�شي  ب��ا���ش��ل��ي��ب  اهلل  ع��ب��د  ث��م��ن  ج��ان��ب��ه  م���ن 
 .. الأ�شا�شي  للتعليم  ال��ب��وادي  مدر�شة  يف  الجتماعي 
مبادرات �شرطة اأبوظبي التي تقدمها لطلبة املدار�س 
الأمنية  الثقافة  م�شتوى  رف��ع  يف  ال��راق��ي��ة  وج��ه��وده��ا 
والدرا�شية  العمرية  فئاتهم  مبختلف  الطالب  ل��دى 
عالية يف  �شاهده من تطورات وحرفية  .. م�شيدا مبا 

جمالت العمل الإعالمي. 

•• دبي-وام:

العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  �شعادة  تراأ�س 
خليفة  لربنامج  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  دبي  ل�شرطة 
لتمكني الطالب الجتماع الأول للجنة بح�شور �شعادة 
للمجل�س  امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  ن��ائ��ب  ال��درع��ي  حميد 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  الع���ل���ى 
التنفيذية والعقيد الدكتور اإبراهيم الدبل املن�شق العام 
اأع�شاء اللجنة  لربنامج خليفة لتمكني الطالب وباقي 
ال�شيخ �شيف بن زايد  الفريق �شمو  وذلك تنفيذا لقرار 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
العليا  اللجنتني  ت�شكيل  ب�����ش��اأن   2014 1ل�شنة  رق���م 
واأكد  ال��ط��الب.  لتمكني  خليفة  ل��ربن��ام��ج  والتنفيذية 
�شعادة اللواء املزينة خالل الجتماع حر�س اللجنة على 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  روؤى  ترجمة 
ملواكبة  لتلبية الحتياجات  الربنامج  الداخلية بتطوير 
باأ�شاليب  الأه�����داف  وال��ت��ط��ورات وحت��ق��ي��ق  امل�����ش��ت��ج��دات 
ال��ت��ي تعنى  املوؤ�ش�شات  م��ع  وال��ع��م��ل  واب��ت��ك��اري��ة  اإب��داع��ي��ة 
مع  التعامل  من  متكينهم  يف  لالإ�شهام  الطلبة  ب�شوؤون 
بالدور  م�شيدا  بهم  حتيط  ال��ت��ي  وامل��خ��اط��ر  التحديات 
اأع�شاء اللجنة التنفيذية للربنامج  الكبري الذي يلعبه 
واأهمية  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  خ��ا���ش��ة يف جم���ال 
ا�شتخدامها الأمثل تربويا وعلميا الأمر الذي يعد عماد 
الدكتور  العقيد  وق��دم  الإم��ارات��ي.  الب�شري  امل��ال  راأ����س 
اجنازه  مت  عما  للح�شور  نبذة  الدبل  اإبراهيم  اخلبري 
ووثيقة  اللكرتوين  املوقع  مثل  ال�شابقة  الفرتة  خالل 
املواد العلمية والأن�شطة والفعاليات واملبادرات الداعمة 
حماور  واحل�����ش��ور  وا�شتعر�س  الك��رتون��ي��ة.  والأل���ع���اب 
�شاركت  ال��ت��ي  ال��ط��الب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  وثيقة 
املوؤ�ش�شات  50 جهة من خمتلف  اأك��ر من  اع��داده��ا  يف 
الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة ح��ي��ث متثلت حم���اور ال��وث��ي��ق��ة يف 
و  الوطني  ال��وع��ي  ال�شخ�شية و حم��ور  امل��ه��ارات  حم��ور 
حمور ال�شحة وال�شالمة وحمور الوقاية من اجلرمية. 
واأو�شح اأن حمور املهارات ال�شخ�شية ت�شمن تنمية الذات 

و مهارات التفكري و مهارات املعرفة و مهارات التفاعل 
والتوا�شل الجتماعي والتوعية القت�شادية اما حمور 
وحماية  وخدمة  وحمبة  معرفة  ف�شمل  الأمني  الوعي 
ال���وط���ن ف��ي��م��ا ت��ط��رق حم���ور ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة اىل 
ال�شحية  التوعية  وال�شالمة  الوقاية  املرورية  الثقافة 
الوقاية من اجلرمية  البيئية وت�شمن حمور  والثقافة 
املخدرات  جرائم  اللكرتونية  اجلرائم  الفكري  الأم��ن 

وجرائم الحداث.
التي  املختلفة  املبادرات  من  عدد  ا�شتعرا�س  كذلك  ومت 
اقدر  مبادرة  ومنها  ال�شابقة  الفرتة  خالل  اإجنازها  مت 
الذكية  ل��الأل��ع��اب  اق���در  وم���ب���ادرة  املجتمعية  ل��ل��ق��ي��ادات 
وم��ب��ادرة حلمي حياتي  ال�شراكات  لدعم  اق��در  وم��ب��ادرة 
التوعوية  الأل��ع��اب  اىل  بالإ�شافة  بذكاء  اق��در  وم��ب��ادرة 
�شباق  البداير  �شباق  املعرفة  �شملت مدينة  التي  الذكية 
بالإ�شافة  الرتفيهية  واملدينة  الهجن  �شباق  الم���ارات 
اىل برنامج اقدر للرعاية الذكية برنامج اإدارة التوا�شل 
اأولياء الأمور  لرعاية الطالب الذي يهدف اىل متابعة 
وويل  امل��ع��ل��م  ب��ني  امل�شتمر  ال��ت��وا���ش��ل  ال��ط��ال��ب  لن�شاط 
المر التوجية الرتبوي لأولياء الأمور لرعاية الطالب 
ال�شحية  التوعية  وبرامج  الإيجابي  التحفيز  موؤ�شرات 
عالوة   2015 لعام  اللجان  ت�شكيل  مناق�شة  متت  كما 
على �شيناريوهات وخطط العمل يف املرحلة املقبلة واآلية 
ال�شتفادة من الربامج والإمكانيات املتاحة لدى الوزارات 
واجلهات. ويف نهاية الجتماع وجه �شعادة اللواء خمي�س 
الأمنية  الرتبية  برنامج  م�شمى  بتغيري  املزينة  مطر 
مع  بالتعاون  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  تنفذة  ال��ذي 
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية ومنطقة دبي التعليمية 
اىل اىل برنامج خليفة لتمكني الطالب. كما وجه بزيارة 
بالربنامج  ال��ع��الق��ة  ذات  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
لعر�س ما مت اجنازة وحتديد الربامج التي مت تنفيذها 
الرتبية  ووزارة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ع  والتن�شيق 
املعرفة  وه��ي��ئ��ة  للتعليم  ظ��ب��ي  اأب���و  وال��ت��ع��ل��ي��م وجم��ل�����س 
لتنفيذ الربامج مبا يخدم الطالب مبا ل يتعار�س مع 

العملية الرتبوية داخل املدار�س واجلامعات. 

اأمل القبي�سي تتفقد �سري امتحانات ال�سف الثاين ع�سر للف�سل الدرا�سي الأول 

الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية تطلق جملة �سدى املوارد الب�سرية

•• اأبوظبي-وام:

قامت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  عام  مدير 
فيها  راف��ق��ه��ا  تفقدية  ب��زي��ارة  ام�����س 
حم���م���د �����ش����امل ال����ظ����اه����ري امل���دي���ر 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية 
امتحانات  جلان  من  لعدد  باملجل�س 
الأدبي  الق�شم  ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف 
يف امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة وامل���دار����س 

اخلا�شة التي تتبع منهاج الوزارة.
و ب����داأ ط��ل��ب��ة ال��ق�����ش��م الأدب������ي ام�س 
الأول  ال��درا���ش��ي  الف�شل  امتحانات 
ال��ت��اري��خ ح��ي��ث خ�شع نحو  م���ادة  يف 
وطالبة  طالبا   580 و  األ��ف��ا   11
م���ن ال�����ش��ف ال���ث���اين ع�����ش��ر الأدب�����ي 
اختبارات  �شمن  ال��ت��اري��خ  لخ��ت��ب��ار 
املدار�س  يف  الأول  الدرا�شي  الف�شل 
التي  اخلا�شة  وامل��دار���س  احلكومية 
الكبار  وتعليم  ال����وزارة  منهاج  تتبع 
والدرا�شة املنزلية الذي ت�شتمر حتى 

يوم 18 دي�شمرب احلاىل.

•• دبي-وام:

اأطلقت الهيئة الحتادية للموارد 
الأول  العدد  احلكومية  الب�شرية 
من جملة �شدى املوارد الب�شرية 

التخ�ش�شية.
واأعرب معايل ح�شني بن اإبراهيم 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
للموارد  الحتادية  الهيئة  رئي�س 
�شعادته  عن  احلكومية  الب�شرية 
بهذا الإ�شدار العلمي من الهيئة 
والذي يعد ثمرة ونتاجا للتعاون 
عاملية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  ال���وث���ي���ق 
امل������وارد  م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم�����ال 
لروؤية  حتقيقا  وذل���ك  الب�شرية 
لتكون  الإم����������ارات  دول������ة  ق����ي����ادة 

�شباقة يف كل املجالت وامليادين.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ق���������ال ال�����دك�����ت�����ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ور م��دي��ر عام 
امل���وارد  ���ش��دى  جم��ل��ة  اإن  الهيئة 
الب�شرية ت�شدر باللغتني العربية 
�شنوي  ب�شكل ن�شف  والإجنليزية 
اإعدادها  ويتم  وورقيا  اإلكرتونيا 
ب��ال�����ش��راك��ة م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات عاملية 
رائ���دة يف جم��ال امل���وارد الب�شرية 
وت���ن���م���ي���ة ومت����ك����ني راأ����������س امل�����ال 
للموارد  العايل  كاملعهد  الب�شري 
وجامعة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب�����ش��ري��ة 
وجمعية  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  ب��و���ش��ط��ن 

اإدارة املوارد الب�شرية.
واأو�شح العور اأن الهيئة ت�شعى من 
خالل املجلة اجلديدة اإىل مواكبة 
الر�شيدة  القيادة  وروؤى  توجهات 
الإم����ارات وطموحاتها يف  ل��دول��ة 
والريادة  ال��ت��م��ي��ز  ن��ح��و  ال�����ش��ب��اق 
والتناف�شية العاملية والبتكار بكل 
ما حتمل الكلمة من معنى وعلى 
خمتلف ال�شعد .. م�شريا اإىل اأن 
املجلة تعد اإحدى مبادرات الهيئة 
ل��ب��ن��اء ث��ق��اف��ة علمية يف  ال���رائ���دة 
ال��ب�����ش��ري��ة مبنية  امل������وارد  جم���ال 
والتجارب  املمار�شات  اأف�شل  على 

العاملية يف هذا ال�شاأن.
امل�����وارد  "�شدى  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

النوعي  امل�����ش��روع  ه��ذا  يف  الهيئة 
م��ن ج��ام��ع��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات عاملية 
رائ���دة يف جم��ال امل���وارد الب�شرية 
الهيئة  يف  امل��ج��ل��ة  ع��م��ل  وف���ري���ق 
امل�شاركات  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  واأع��ل��ن 
املجلة  يف  ل���ن�������ش���ره���ا  امل���ح���ك���م���ة 
واملقرتحات  الآراء  وا���ش��ت��ق��ب��ال 
مب�شتوى  للنهو�س  التطويرية 

املجلة ومو�شوعات الطرح.
عائ�شة  اأك���������دت  ن���اح���ي���ت���ه���ا  م�����ن 
ال�شويدي املدير التنفيذي لقطاع 
�شيا�شات املوارد الب�شرية يف الهيئة 
يعد  املتخ�ش�س  الإ�شدار  هذا  اأن 
القليلة  ال���ت���ج���ارب  م���ن  واح������دا 
الوطن  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل��م��اث��ل��ة 
العربي وهو الأمر الذي ا�شتدعى 
احلاجة والدفع بقوة اإىل ال�شروع 

به.
املجلة  اأن  ال�������ش���وي���دي  وذك�������رت 
واإلكرتونيا  ورق��ي��ا  جم��ان��ا  ت���وزع 
األف   50 م��ن  اأك����ر  اإىل  وت�����ش��ل 
وخارجها  ال���دول���ة  داخ����ل  ق����ارئ 
لديها  الهيئة  اأن  اإىل  م�شرية   ..
نظام  يف  �شخمة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
الب�شرية  امل���وارد  معلومات  اإدارة 
تويرت  عرب  ح�شابها  ويف  بياناتي 
ل�شركاء  متنوعة  بريدية  وقوائم 
واأ�شدقاء الهيئة اإ�شافة لأع�شاء 
ومنت�شبي نادي املوارد الب�شرية.. 
ولفتت اإىل اأن املجلة متاحة على 
للموارد  الحتادية  الهيئة  موقع 
الب�شرية احلكومية الإلكرتوين. 
تلعبه  ال�����ذي  ب����ال����دور  واأ������ش�����ادت 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ري��ك��ة يف اإع����داد 
امل��ج��ل��ة وال���ت���ع���اون ال��ف��ع��ال معها 
عريقا  تاريخا  لها  واأن  �شيما  ل 
اإدارة  فجمعية  الخ��ت�����ش��ا���س  يف 
يف  تاأ�ش�شت  التي  الب�شرية  امل��وارد 
منظمة  اأك��رب  تعد   1948 العام 
اأع�شائها  ع���دد  م��ن��ح��ي��ث  ع��امل��ي��ة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جم����ال امل�����وارد 
اأكر  ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  الب�شرية 
اأكر  م��ن  األ���ف ع�شو   275 م��ن 
م�شتوى  ع��ل��ى  دول����ة   160 م���ن 

اأن اجلمعية  واأو���ش��ح��ت   . ال��ع��امل 
ك��ل من  ال��ت��ي متتلك م��ك��ات��ب يف 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
والإمارات والهند وال�شني تتوىل 
م��ه��م��ة ت���زوي���د خم��ت�����ش��ي امل����وارد 
وتطوير  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ال��ب�����ش��ري��ة 
مهاراتهم يف اإدارة املوارد الب�شرية 
جمعية  يف  ن�����ش��ط  ع�����ش��و  وه�����ي 
اأمريكا  يف  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة 
احلايل  العام  والأم��ني  ال�شمالية 
اإدارة  جلمعيات  العاملي  ل��الحت��اد 
املوارد الب�شرية حول العامل. اأما 
للموارد  العايل  للمعهد  بالن�شبة 
ال���ب�������ش���ري���ة وال���ت���ط���وي���ر وال�����ذي 
الربيطانية  العا�شمة  من  يتخذ 
ل��ن��دن م��ق��را ل��ه فلديه اأك���ر من 
خمتلف  م��ن  ع�شو  األ���ف   135
املعهد  ويتخ�ش�س  العامل  اأنحاء 
يف ع������دد م�����ن جم�������الت امل�������وارد 
الب�شرية اأهمها التعلم والتطوير 
الأفراد وال�شت�شارات عرب  واإدارة 
ال�شركات واملنظمات يف القطاعني 
ال���ع���ام واخل����ا�����س. يف ح���ني تعد 
املوؤ�ش�شات  اإحدى  مونا�س  جامعة 
امل����ع����روف����ة يف جم���ال  ال������رائ������دة 
اأ�شرتاليا  يف  اجل��ام��ع��ي  التعليم 
ب���ت���ف���وق���ه���ا يف جم���ايل  وت���ت���م���ي���ز 
ت�شنيفها  ومت  والبحوث  التعليم 
على  100 جامعة  اأف�شل  �شمن 
 2012 لعامي  ال��ع��امل  م�شتوى 
اأرب����ع  يف  ف�����روع  ول���ه���ا  و2013 
ق��ارات واأك��ر من 115 موؤ�ش�شة 
واأخ�����ريا  دول�����ة.   26 ���ش��ري��ك��ة يف 
ال�شت�شارية  بو�شطن  جمموعة 
وه���ي ���ش��رك��ة ا���ش��ت�����ش��ارات اإداري����ة 
 1963 العام  يف  تاأ�ش�شت  عاملية 
ويقع  دول���ة   42 يف  مكاتب  ول��ه��ا 
مدينة  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي  م���ق���ره���ا 
املتحدة  ب����ال����ولي����ات  ب���و����ش���ط���ن 
املجموعة  وت�����ش��ت��ه��ر  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأ�شاليب  م���ن  ال���ع���دي���د  ب��اب��ت��ك��ار 
م�شفوفة  مثل  الإداري  التحليل 
النمو وامل�شاركة وتاأثريات منحنى 

اخلربة وغريها الكثري.

ج�����زءا من  الم���ت���ح���ان���ات  ت��ع��ت��رب  اإذ 
تفاعلية  وعملية  متكاملة  منظومة 
على  املجل�س  يحر�س  ال��ط��ال��ب  م��ع 

تطويرها با�شتمرار.
واأ������ش�����ادت م��ع��ال��ي��ه��ا ب����ال����دور ال���ذي 
الإداري����ة  الهيئتني  اأع�����ش��اء  ي��ق��دم��ه 
ال��ع��ام��ل��ون يف جلان  وال��ت��دري�����ش��ي��ة 
المتحانات وما يقومون به من عمل 
الإمتحانات  ���ش��ري  ل�����ش��م��ان  متميز 
وفاعلية  ���ش��ال���ش��ة  ب��ك��ل  ال��ل��ج��ان  يف 
الرتكيز  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  وم�����ش��اع��دة 

وتاأدية المتحانات ب�شورة جيدة.
مالحظات  اإىل  معاليها  وا�شمتعت 
القيادات الرتبوية حول المتحانات 
واآل��ي��ة ���ش��ريه��ا ع��ل��ى ال��وج��ه الأكمل 
اللجان وتعرفت  الطلبة يف  وانتظام 
م�شتوى  ح����ول  ال��ط��ل��ب��ة  اآراء  ع��ل��ى 
وا�شتف�شاراتهم  المتحانات  اأ�شئلة 
للجميع  متمنية  اخل�����ش��و���س  ب��ه��ذا 
اأعلى  وال���ت���ف���وق وحت��ق��ي��ق  ال���ن���ج���اح 
اأج��ل م�شتقبل باهر يف  املعدلت من 

خدمة وطنهم. 

متخ�ش�شة  جم��ل��ة  الب�شرية" 
نوعية  اإ����ش���اف���ة  ت�����ش��ك��ل  ���ش��ام��ل��ة 
الدولة  الب�شرية يف  امل��وارد  ملكتبة 
يف  واملهتمني  للباحثني  ومرجعا 

هذا املجال .
جديدة  اإ���ش��اف��ة  اأن��ه��ا  مو�شحا   .
التي  الإع��الم��ي��ة  الهيئة  لأدوات 
الو�شول  خ���الل���ه���ا  م����ن  ت�����ش��ع��ى 
املتعاملني  ����ش���رائ���ح  اأك������رب  اإىل 
على  لي�س  واجلمهور  وال�شركاء 
م�����ش��ت��وى الإم�������ارات ف��ح�����ش��ب بل 
لتعك�س  املنطقة  م�شتوى  وع��ل��ى 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  خ��الل��ه��ا  م���ن 
ال�شتفادة  ميكن  التي  والتجارب 
للنهو�س  وت���وظ���ي���ف���ه���ا  م���ن���ه���ا 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا وحت�شني  مب�����ش��ت��وى 
بيئة العمل وبالتايل رفع الكفاءة 

والإنتاجية.
ون������وه م���دي���ر ع�����ام ال���ه���ي���ئ���ة اإىل 

ب���ط���رح ك���ل ما  ت��ع��ن��ى  امل��ج��ل��ة  اأن 
واأف����ك����ار  روؤى  م����ن  ج����دي����د  ه����و 
القرار  متخذي  تهم  وممار�شات 
وتخدم �شناعة التحول املوؤ�ش�شي 
تبني  ن��ح��و  ال���ع���امل���ي  ال�����ش��ب��اق  يف 
والأنظمة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اأف�������ش���ل 
التي  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وال����ربام����ج 
اختالفها  على  املوؤ�ش�شات  ت�شاعد 
واأهدافها  م��ب��ت��غ��اه��ا  حت��ق��ي��ق  يف 
بيئة عمل  ال�شرتاتيجية يف ظل 
متوازنة جاذبة ومفعمة باحليوية 

والديناميكية.
اآخر  تواكب  املجلة  اأن  اإىل  واأ�شار 
واملعارف  والأب���ح���اث  ال���درا����ش���ات 
جهات  قبل  م��ن  ن�شرها  مت  ال��ت��ي 
الخ��ت�����ش��ا���س ال��ع��امل��ي��ة يف امل���وارد 
ال��ب�����ش��ري��ة وت�����ش��ع��ه��ا ب���ني اأي����دي 

املخت�شني يف الإمارات واملنطقة.
ل�شركاء  بال�شكر  ال��ع��ور  وت��وج��ه 

و ���ش��ي��ب��داأ ط��ل��ب��ة ال��ق�����ش��م ال��ع��ل��م��ي يف 
املدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�شة 
ال��ت��ي ت��ت��ب��ع م��ن��ه��اج ال�����وزارة وتعليم 
البالغ  امل��ن��زل��ي��ة  وال���درا����ش���ة  ال��ك��ب��ار 
670 طالبا  و  اآلف  اأرب��ع��ة  ع��دده��م 
اخ��ت��ب��ارات��ه��م غ��دا وت�شتمر  وط��ال��ب��ة 

حتى 18 من ال�شهر نف�شه.
واأك����������دت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
على  يحر�س  املجل�س  اأن  القبي�شي 
ت��وف��ري ك��ل ال�����ش��ب��ل ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف 
واإعداد  الطلبة  اأبنائنا  م�شتوى  رفع 
اأقرانهم  مناف�شة  ع��ل��ى  ق����ادر  ج��ي��ل 

ح���ول ال��ع��امل داع��ي��ة ط���الب ال�شف 
الثاين ع�شر اإىل اجلد والجتهاد يف 
هذه املرحلة الدرا�شية التي تقودهم 
وتوؤهلهم ملوا�شلة تعليمهم اجلامعي 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اأرق���ى  يف 
خارجها  اأو  ال����دول����ة  داخ�����ل  ����ش���واء 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العاملية للر�شم 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1169855 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة غنيه حممد مبارك الزعابي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل �شيف �شامل علي الكبي�شي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�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 )ابوظبي(

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/لينيا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1667771:للت�شويق رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املجموعة العاملية للتطوير 

رخ�شة رقم:CN 1002702 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمد جا�شم الدروي�س فخرو من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمد جا�شم الدروي�س فخرو من 100% اىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي حممد عبدالعزيز املهريي %1

تعديل راأ�س املال/ من 0 اىل 1000000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

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

GLOBAL DEVELOPMENT GROUP
اىل/املجموعة العاملية للتطوير ذ.م.م

GLOBAL DEVELOPMENT GROUP LLC
فعلى كل من له حق العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

الغاء اعالن �سابق
عبدالرب  �شعيد  عبدالعزيز  ال�ش�����ادة/بدر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الغالبي امارات اجلن�شية وخالد عبداهلل ح�شني عبداهلل ح�شني احلو�شني امارات 
جا�شم  وحممد  اجلن�شية  امارات  احلو�شني  خليل  عبداحلميد  وخليل  اجلن�شية 
حممد ح�شني ال علي امارات اجلن�شية وح�شني عبدالرحمن علي عبداهلل حممد 
امارات  احلو�شني  املريزا  خليل  عبداحلميد  وحممد  اجلن�شية  امارات  احلمادي 
اجلن�شية قد ابدوا رغبتهم يف الغاء العالن ال�شابق ال�شادر يف جريدة الفجر يف 
 CN 1181269 العدد رقم 11099 بتاريخ 2014/5/17 بخ�شو�س الرخ�شة رقم

بال�شم التجاري / كار بل�س مليكانيك ال�شيارات ذ.م.م.
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديالت التالية:

تنازل املذكورين اعاله لل�شيد/حممد عبداهلل علي عبداهلل احلمادي امارات اجلن�شية 
تعديل ال�شكل القانوين اىل موؤ�ش�شة

تعديل ال�شم التجاري اىل/كار بل�س مليكانيك ال�شيارات
فعلى كل من له حق العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شانة احلنني 

رخ�شة رقم:CN 1003110 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي ابراهيم احمد اجل�شمي املعيني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عو�س جمعه مغري جابر اخليلي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�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 )ابوظبي(

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جرير التجارية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1044957 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شركة جرير للت�شويق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدال�شالم بن عبدالرحمن بن نا�شر العقيل
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�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 )ابوظبي(

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبدالر�شيد 

نو�شا لقطع الغيار امل�شتعملة
رخ�شة رقم:CN 1146847 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية بانه 
تنفيذا لقرار قا�شي التنفيذ دائرة الق�شاء حمكمة ابوظبي البتدائية 
رقم  التجارية  الرخ�شة  تعديل  مت  بانه   2014/475 رقخ  الرتكة  يف 

CN 1021791 بال�شم التجاري / الور�شة الوطنية:

حذف/بدر خمي�س حديد موىل البو�شعيدي - امارات اجلن�شية
ا�شافة/ديفاراجان بهانو هندي اجلن�شية ب�شفه مالك بن�شبة %100
ا�شافة/ مقبول بدر خمي�س حديد البو�شعيدي ب�شفة وكيل خدمات

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/احمد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عتيق احمد للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1447977 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�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 م غ 

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اركال لال�شت�شارات الهند�شية 

ذ.م.م وفروعها رخ�شة رقم:CN 1135290 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/اركال لال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
ARKAAL ENGINEERING CONSULTANCY LLC

اىل/اركال لال�شت�شارات الهند�شية والت�شميم الداخلي ذ.م.م
ARCAL ENGINEERING CONSULTANTS & INTERIOR DESIGN LLC

فعلى كل من له حق العرتا�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 )العني(

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الرو�شه 
CN 1112553:لعمال التكييف والتربيد ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة رمي ريا�س �شليم %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زينب حممد في�شل راغب عدي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارتفاع للبوابات 

 CN 1557302:التوماتيكية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
امين عمر قريعيه من 24% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبدالرزاق ح�شن اماره

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س حفيت لل�شيارات

 رخ�شة رقم:CN 1845961 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر خمي�س علي �شلطان ال�شام�شي %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي خمي�س علي �شلطان ال�شام�شي %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبداهلل %20

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمد مبارك حمد النعيمي
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*6.5 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/معر�س حفيت لل�شيارات
HAFEET AUTOMOBILE SHOWROOM

اىل/معر�س فال�س كار�س لل�شيارات ذ.م.م
FLASH CARS AUTOMOBILE SHOWROOM LLC

فعلى كل من له حق العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
معدات  لتجارة  املمتازة  ال�ش�����ادة/احللول  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مكائن الور�س ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1326411 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

GOLDEN CLASS SERVICES LLC ا�شافة الدرجة الذهبية للخدمات ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة روكي ريجو جوزيف ريجو %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س �شامل عبداهلل حميد املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نيتا فيفيك فيفيك كاريبا بوراييل
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

فعلى كل من له حق العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عامر حممد لعمال النجارة 

واحلدادة امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1133749 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة عامر حممد لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة

AMIR MOHAMMED CARPENTRY & REINFORCED BALCKSMITH ESTABLISHMENT

اىل/ربوع ام غافه لعمال النجاره واحلدادة امل�شلحة

RUBOO UM GHAFA SUTTERING CARPENTRY & REF STEEL WORKS EST

فعلى كل من له حق العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دكتور تايت ل�شالح 
ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1453444 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد جمعه را�شد اخلوار الكعبي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد عبيد بارزيق

فعلى كل من له حق العرتا�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 11276 بتاريخ 2014/12/8

اإعــــــــــالن
البوانه للمقاولت  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1152591 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 3*1 اىل 60*40

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة البوانه للمقاولت وال�شيانة العامة
AL BAWANA GENERAL CONT & MAINT EST

اىل/عبداهلل حممد عبداهلل املن�شوري للمقاولت العامة
ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALMANSOORI GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق العرتا�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 م غ 

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8

التحالف لال�ست�سارات الدارية- ذ.م.م
املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2014/12/01 تاريخ  يف 
1401029604 يعلن امل�شفي ا�شورن�س للتدقيق واملحا�شبة 

عن حل وت�شفية �شركة
 )التحالف لال�ست�سارات الدارية - ذ.م.م)

اإىل  به  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026264006 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
ال�شياحي  النادي  ابوظبي   107750 ب  �س   026264007
رقم  مكتب   10 الطابق  الفطيم  حممد  ماجد  نورة  بناية 
1  م�شطحبا معه كافة الأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8

غلف انرتنا�سيونال للو�ساطة التجارية- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2014/11/02 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1409005959 

يعلن امل�شفي  امي اوديتينك لتدقيق احل�شابات-فرع ابوظبي 
عن حل وت�شفية �شركة

)غلف انرتنا�سي�نال لل��ساطة التجارية - ذ.م.م)
فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026331335 فاك�س 026331339 
�س ب  112191 ابوظبي �شارع زايد الأول بناية جمعة حممد 
حبتور الرميثي )m1( مكتب رقم )01( م�شطحبا معه كافة 
 45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات  الأوراق 

يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الكنز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�شت�شارات ودرا�شات اجلدوى القت�شادية
رخ�شة رقم:CN 1168459 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�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 م غ 
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اأخبـار الإمـارات
جمعية الفجرية اخلريية.. �سجل حافل من م�ساريع اخلري والعطاء 

•• الفجرية - وام:

م�شاريع  م��ن  ح��اف��ل  ب�شجل  اخل��ريي��ة  ال��ف��ج��رية  جمعية  م�شرية  ت��زخ��ر 
غايتها  واإن�شانية وجل  تنموية  اأبعادا  ثناياها  والعطاء جتمع يف  اخلري 
مد يد العون للمحتاج وبناء الإن�شان وحتويله من م�شتهلك اإىل منتج. 
وقال علي بن عباد العبدويل مدير عام اجلمعية..اإن الأن�شطة املتنوعة 
التي تنفذها اجلمعية اأ�شبحت اليوم مالذا للعديد من �شرائح املجتمع 
يف اإمارة الفجرية ملا توفره من م�شاعدات وخدمات تهدف اإىل م�شاعدة 
اأيتام واأرام��ل ومر�شى وطلبة  خمتلف الفئات امل�شتحقة للم�شاعدة من 
علم واأ�شر متعففة . واأ�شار اإىل اأنه بف�شل من اهلل تعاىل ومبتابعة معايل 
�شعيد بن حممد الرقباين رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية وت�شافر جهود 
اأهل اخلري .. �شهدت الربامج اخلريية وامل�شاريع التنموية التي تقدمها 

اجلمعية تو�شعا كبريا وا�شتطاعت اأن حتقق جناحات كبرية يف ميادين 
العمل اخلريي التنموي ويف املجال اخلدمي والتعليمي وتنمية وتاأهيل 
 . الفقرية  الأ�شر  وكفالة  الأيتام  ورعاية  النعمة  وحفظ  املنتجة  الأ�شر 
وحتويلهم  املواطنة  الأ�شر  وتاأهيل  تنمية  اجلمعية  م�شاريع  وتت�شمن 
امل��راأة يف  ق��ادرة على العتماد على نف�شها وتفعيل دور  اأ�شر منتجة  اإىل 
من  وي�شتفيد  فقط  باأ�شرتني   2004 ع��ام  ب��داأت  حيث  املجتمع  تنمية 
ومتتلك  نف�شها  على  تعتمد  مواطنة  اأ�شرة    336 الآن   امل�شاريع  ه��ذه 
واإنتاج  واحل��ن��اء  الن�شائية  الأج���رة  �شيارات  ت�شمل  متنوعة  م�شروعات 
اليدوية  والأ�شغال  وال�شيل  والعبايات  اجلاهزة  واملالب�س  الع�شل  وبيع 
التجميل  و�شالون  والتطريز  واخلياطة  املحلية  امل��اأك��ولت  بجانب   ..
املنزيل والبخور والعطور. كما افتتحت اجلمعية مركزا لتاأهيل الأ�شر 
2013 .. يقدم جمموعة من الدورات  املنتجة خالل �شهر يونيو عام 

واحلناء  اليدوية  والأ�شغال  اخلياطة  وت�شمل  العمل  وور���س  التدريبية 
امل�شتفيدات  عدد  وو�شل  املحلية  واملاأكولت  والعطور  والبخور  والزينة 
من هذه الدورات وور�س العمل اإىل  996  متدربة . ويف جمال خدمة 
اأبناء الأ�شر التي تقدم اجلمعية م�شاعدات لهم  الطلبة والطالبات من 
بداأت اجلمعية يف عام 2010 تنفيذ برنامج التقوية الدرا�شية بالتعاون 
ع�شر  وال��ث��اين  ع�شر  احل��ادي  لل�شفني  التعليمية  الفجرية  منطقة  مع 
والريا�شيات  الآيل  واحل��ا���ش��ب  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  و  العربية  اللغة  يف 
والفيزياء بهدف امل�شاهمة يف رفع م�شتوى الطالب لتحقيق ن�شب تفوق 
وا�شتفاد من   . للدرا�شة اجلامعية  واإعدادهم  العامة  الثانوية  عالية يف 
اأكتوبر  �شهر  املواطنني حتى  484  طالبا وطالبة من  الربنامج   هذا 
عام 2014 . كما تقدم اجلمعية م�شاعدات متنوعة اأخرى للطلبة من 
الآيل  واأجهزة احلا�شب  املدر�شية  املواطنة وت�شمل احلقيبة  الأ�شر  اأبناء 

وم�شاعدات درا�شية . وتنفذ اجلمعية اأي�شا م�شروع حفظ النعمة الذي 
الأطعمة  م��ن  ال�شتفادة  يتم  حيث   2004 ع��ام  منذ  اجلمعية  تنفذه 
املحتاجة  والأ���ش��ر  للفقراء  وتو�شيلها  واملنا�شبات  الأع��را���س  يف  ال��زائ��دة 
األفا    672 و  ماليني  ثالثة  توزيعها  مت  التي  الوجبات  ع��دد  وو���ش��ل 
اجلمعية  تنفذ  كما   .  2014 اأكتوبر  �شهر  حتى  طعام  وجبة    526 و 
والأ�شر  الأيتام  على  لالإنفاق  ريعه  ويخ�ش�س  اخلريي  الوقف  م�شروع 
الأ�شر  امل��واط��ن��ني وم�����ش��اري��ع  الطلبة  وامل��ح��ت��اج��ني وم�����ش��اع��دة  ال��ف��ق��رية 
املنتجة داخل الدولة بالإ�شافة اإىل امل�شاريع اخلريية املتنوعة الأخرى 
  14 اإىل   املكفولني  الأيتام والأ�شر  الأيتام حيث و�شل عدد  مثل كفالة 
األفا و 850  يتيما . كما تقدم اجلمعية م�شاعدات للمر�شى واملعاقني 
و  ال�شائم  اإفطار  املبارك مثل  �شهر رم�شان  وتنفذ م�شاريع متعددة يف 

زكاة الفطر وك�شوة العيد .

ويل عهد الفجرية يوؤكد خالل لقائه رئي�س قريغيز�ستان حر�س الإمارات على تعزيز دورها احل�ساري
•• دبي- وام:

ال���������ش����ي����خ حممد  ����ش���م���و  ال����ت����ق����ى 
ال�شرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ب����ن 
فخامة   .. ال���ف���ج���رية  ع���ه���د  ويل 
رئي�س  اتامبايف  املازبيك  الرئي�س 
مقر  يف  قريغيز�شتان  ج��م��ه��وري��ة 
اإق��ام��ت��ه يف ف��ن��دق ال��ق�����ش��ر يف دبي 
الدكتور  ال�شيخ  بح�شور  وذل��ك   ..
را�شد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
للثقافة  ال��ف��ج��رية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
���ش��م��وه ترحيب  والإع������الم. ون��ق��ل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د 
بالرئي�س  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى 
امل���ازب���ي���ك ات���ام���ب���اي���ف ع��ل��ى اأر�����س 
الإم��ارات .. موؤكدا حر�س الدولة 
على تعزيز عالقاتها مع جمهورية 

اأ���ش�����س من  م���ع دول ال���ع���امل ع��ل��ى 
يخدم  مب����ا  امل����ت����ب����ادل  الح���������رتام 
فخامة  واطلع  جمعاء.  الإن�شانية 
رئ��ي�����س ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان ع��ل��ى اأه���م 
امل�شاريع التي تنه�س بها الفجرية 
ال�شرتاتيجية  وخ��ط��ط��ه��ا  ال��ي��وم 
ت��ه��ي��ئ��ة بيئة  ����ش���اأن���ه���ا  ال����ت����ي م����ن 
للتعاون  خ�������ش���ب���ة  ا����ش���ت���ث���م���اري���ة 
القريغيز�شتاين.  الإم������ارات������ي- 
�شعادته  ال�شيف  الرئي�س  واأب���دى 
بزيارته الدولة وحفاوة الرتحيب 
م��وؤك��دا تطلع بالده   .. ال��ذي لقاه 
اأف�����ش��ل ال��ع��الق��ات مع  اإق���ام���ة  اإىل 
ال��ل��ق��اء ..  دول���ة الإم������ارات. ح�شر 
�شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب 
و�شعادة  الفجرية  عهد  ويل  �شمو 
الأفخم  ���ش��ي��ف  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س 

مدير عام بلدية الفجرية.
قريغيز�شتان وتطويرها مبا يخدم 
ولفت  ال��ب��ل��دي��ن.  �شعبي  م�شلحة 

العامل  دول  م���ع  ط��ي��ب��ة  ع���الق���ات 
اآل نهيان  زاي���د  ال�����ش��ي��خ  ن��ه��ج  ع��ل��ى 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. 
الإمارات  دور  تعزيز  على  والقائم 

الإم����ارات  دول���ة  تطلع  اإىل  ���ش��م��وه 
ال����دائ����م وح���ر����ش���ه���ا ع���ل���ى اإق���ام���ة 

�شاحب  ب���ع���ده  وم�����ن  اهلل  رح���م���ه 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

اأوا�شر  و�شد  العامل  يف  احل�شاري 
ع����الق����ات ال����ت����ع����اون وال�������ش���داق���ة 

م�ساعد الرئي�س الفلبيني ي�سيد مببادرات الدولة لإعمار املناطق املت�سررة من اإع�سار هايان

�سحة دبي تطلق م�سروع ال�سجل الذكي لأمرا�س اإلتهابات املفا�سل والروماتيزم

كهرباء ال�سارقة تبحث مع �سركة بريطانية تطبيق تقنيات معاجلة 
متطورة للمياه ورفع كفاءة املحطات

•• ال�صارقة-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
كهرباء  هيئة  ب��داأت  ال�شارقة  حاكم 
الدرا�شات  اإع����داد  ال�����ش��ارق��ة  وم��ي��اه 
واتخاذ الإجراءات اخلا�شة بتطبيق 
ت��ق��ن��ي��ات م��ع��اجل��ة ج���دي���دة واأك����ر 
فاعلية وم�شتدامة للمياه بالتعاون 

مع اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة.
�شعادة  ا���ش��ت��ق��ب��ل  الإط������ار  ه����ذا  ويف 
الليم  را�����ش����د  امل���ه���ن���د����س  ال���دك���ت���ور 
رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة ك�����ه�����رب�����اء وم����ي����اه 
ال�����ش��ارق��ة وف���دا م��ن ���ش��رك��ة هيدرو 
الربيطانية  وي���ل���ز  م��ق��اط��ع��ة  م���ن 
الرئي�س  ب��ري�����س  وي�����اين  ب��رئ��ا���ش��ة 
املتخ�ش�شة  ل��ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املياه  تكنولوجيا  ح��ل��ول  جم���ال  يف 

اإقت�شادي وتخفي�س  لتحقيق عائد 
ال���ت���اأث���ريات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ن��اجت��ة عن 
نتيجة  واأ�شبح �شرورة  املياه  حتلية 
النظيفة  امل��ي��اه  على  الطلب  زي���ادة 
ال��ت��ط��ور والزده��������ار الذي  ب�����ش��ب��ب 

ت�شهده اإمارة ال�شارقة.
ومياه  كهرباء  هيئة  بحر�س  واأ�شاد 
ال���������ش����ارق����ة ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق اأح������دث 
الكفاءة  ل���ت���ع���زي���ز  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
كافة  واتخاذ  للمحطات  الت�شغيلية 
ال��الزم��ة للحفاظ على  الإج����راءات 
ل�شعادة  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���ق���دم  ال��ب��ي��ئ��ة 
على  الليم  را�شد  املهند�س  الدكتور 
الفر�شة  واإت��اح��ة  ال�شتقبال  ح�شن 
ع��دد من  النظر يف  وج��ه��ات  لتبادل 
املياه  امل�شروعات احليوية يف جمال 

واحلفاظ على البيئة.
الدروع  تبادل  مت  اللقاء  نهاية  ويف 

التذكارية . 

لتنفيذ  ال���الزم���ة  الإج��������راءات  ك���ل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
املمار�شات  بتطبيق  ال�شارقة  حاكم 
واحلفاظ  امل���ي���اه  ل��ت��ح��ل��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال���ه���در واحل���ف���اظ على 
ال��ب��ي��ئ��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء الإم������ارة 
القائمة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
التي  ال��ف��ع��ال��ة  الإج������راءات  وتنفيذ 

توؤدي لتعزيز البيئة يف ال�شارقة.
واأ�شار اإىل اأنه مت التفاق مع �شركة 
ه���ي���درو ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى اإج����راء 
تطبيق  ح��ول  م�شتفي�شة  درا���ش��ات 
ت��ق��ن��ي��ات م��ع��اجل��ة ج���دي���دة واأك����ر 
فاعلية وم�شتدامة للمياه خا�شة يف 
حمطات التحلية بكلباء وخورفكان 
الت�شغيل  ك����ف����اءة  ل��ت��ع��زي��ز  وذل������ك 

وتطوير �شبكات التوزيع.

التعاون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  وب��ح��ث م��ع��ه 
املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيق  يف 
وال�شتفادة  املياه  ومعاجلة  لتحلية 
م����ن ك���م���ي���ات امل����ي����اه امل���رجت���ع���ة من 
من  امل��ح��ط��ات  يف  التحلية  عمليات 
وا�شتخدامها  اإعادة تدويرها  خالل 
الفاقدة  املياه  على  احلفاظ  و�شبل 
من �شبكات التوزيع وحت�شني جودة 

مياه الآبار.
واأو����ش���ح امل��ه��ن��د���س را���ش��د ال��ل��ي��م اأن 
ال�شبق  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����ش��ع��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
ا�شتجد  م���ا  ت��ط��ب��ي��ق  يف  وال�����ري�����ادة 
العلمية  ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث  م��ن 
وال����ش���ت���ف���ادة م����ن جت������ارب ال�����دول 
الأخرى لتحقيق التنمية امل�شتدامة 
وال���ع���ائ���د الق���ت�������ش���ادي م���ن خالل 
تطبيق اأحدث التكنولوجيا يف اإنتاج 

ومعاجلة املياه.
اتخاذ  على  تعمل  الهيئة  اأن  واأك���د 

اإع����ادة  م�����ش��روع��ات  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ت��دوي��ر امل��ي��اه ت��ل��ع��ب دورا م��ه��م��ا يف 
من  عليها  واحلفاظ  البيئة  حماية 
خالل املحافظة على املوارد وتقليل 
ال�����ش����ت����ه����الك وذل��������ك م�����ن خ���الل 
والتقنية  البيئية  املتطلبات  حتقيق 
والقت�شادية بالإ�شافة للمتطلبات 
اإع�����ادة تدوير  ال��ف��ن��ي��ة اخل��ا���ش��ة يف 

املياه وال�شتفادة منها.
معاجلة  تقنيات  تطبيق  اأن  واأو�شح 
جديدة باملحطات �شي�شاهم يف توفري 
اإىل  ت�شل  بن�شبة  امل��ي��اه  م��ن  كميات 
الفعلي  ال�شتخدام  من  باملائة   25
مما ي�شاهم يف تقليل ال�شغط على 

�شبكات وحمطات التحلية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د وي����اين ب��ري�����س اأن 
لتعزيز  م��ت��ط��ورة  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق 
ك�����ف�����اءة ت�����ش��غ��ي��ل حم����ط����ات امل���ي���اه 
وال�شتفادة من املياه املرجتعة يهدف 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ان��ف��ي��ل��و ل ك�شون  م��ع��ايل  اأ����ش���اد 
م�شاعد الرئي�س الفلبيني ل�شوؤون 
اإىل  ال����ع����ودة  و  ال���ت���اأه���ي���ل  اإع�������ادة 
احلياة الطبيعية ل�شحايا اإع�شار 
دولة  الفلبني مببادرات  هايان يف 
الإمارات لإعمار املناطق املت�شررة 
م��ن الإع�����ش��ار ال���ذي ���ش��رب عددا 
العام  ب������الده  يف  الأق����ال����ي����م  م����ن 
تبنيها  خ��الل  م��ن  وذل���ك  املا�شي 

اإع�����ادة الأم����ل لقطاع  ال��ف�����ش��ل يف 
بفعل  الذي ت�شرر كثريا  التعليم 

الإع�شار.
واأعرب م�شاعد الرئي�س الفلبيني 
جهود  م���وا����ش���ل���ة  يف  اأم����ل����ه  ع����ن 
الهيئة لتنفيذ املزيد من م�شاريع 
الإعمار يف جمال التعليم. وكانت 
هيئة الهالل الأحمر قد حتركت 
ومبتابعة من �شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان جتاه املت�شررين 
الكارثة  وق����وع  م��ن��ذ  ال��ف��ل��ب��ني  يف 

الإغ������اث������ي������ة ع����ل����ى م����ب����ادرات����ه����ا 
تنفيذ  اإىل  ال��رام��ي��ة  الت�شامنية 
التعايف  و  التاأهيل  اإع��ادة  م�شاريع 
مثمنا  ال����ك����ارث����ة  م����ن  ل��ل��ن��اج��ني 
ت�����ش��ام��ن ال�����ش��ع��ب الإم���ارات���ي مع 

�شحايا الإع�شار.
واأكد بانفيلو اأن جهود الإمارات يف 
هذا ال�شدد عززت برامج حكومته 
تاأثرا  الأك���ر  الأق��ال��ي��م  تنمية  يف 
بالإع�شار و التعايف من تداعياته 
يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  اإع����ادة  و 

زيارات  توا�شلت  حيث  الإع�����ش��ار 
و  املتاأثرة  للمناطق  الهيئة  وف��ود 
تقدمي املعونات الإن�شانية وتفقد 

اأكر الأقاليم ت�شررا.
ال���دول���ة خالل  ي���غ���ادر  ذل����ك  اإىل 
متوجها  ال����ق����ادم����ني  ال���ي���وم���ني 
اإىل ال��ع��ا���ش��م��ة م��ان��ي��ال وف���د من 
اغاثية  ب���رام���ج  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإع�شار  م��ن  للمتاثرين  ا�شافية 
الفلبني  يف  امل���ع���روف  ه��اج��وب��ي��ت 
ب��� روب���ي و ال���ذي ���ش��رب الأج����زاء 

املرافق  تاأهيل عدد من  و  لإن�شاء 
احليوية خا�شة يف قطاع التعليم.

�شكر  ر���ش��ال��ة  يف  بانفيلو  واأع����رب 
بعث بها اإىل �شمو ال�شيخ حمدان 
احلاكم  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن 
هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف 
�شعادة  وت�شلمها  الأح��م��ر  الهالل 
مو�شى عبدالواحد اخلاجة �شفري 
�شكر  ع��ن  الفلبني  ل���دى  ال��دول��ة 
و�شعبا  حكومة  الفلبني  وتقدير 
موؤ�ش�شاتها  و  الإم�������ارات  ل���دول���ة 

اإغاثية  و  اإن�شانية  برامج  ونفذت 
ووق��ع��ت مب��ق��ر ���ش��ف��ارة ال��دول��ة يف 
ثالث  م��وؤخ��را  مانيال  العا�شمة 
احلكومة  م���ع  ت��ف��اه��م  م����ذك����رات 
مدار�س   10 ل��ب��ن��اء  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة 
ت�شتوعب  ه��اي��ان  اإع�����ش��ار  دم��ره��ا 
وطالبة  طالبا   738 و  اآلف   7
يف اإق��ل��ي��م��ي ���ش��ام��ار ال�����ش��رق��ي��ة و 
املرحلة  ذل���ك  . ومي��ث��ل  ال��غ��رب��ي��ة 
لتنمية  الهيئة  جهود  من  الأوىل 
كارثة  م����ن  امل���ت�������ش���ررة  امل���ن���اط���ق 

تلك املناطق.
ي�شتفيد  �شعبنا  ي��زال  ل  واأ���ش��اف 
والإغاثات  امل�شاعدات  جميع  من 
الدولة  تقدمها  التي  الإن�شانية 
ح��ت��ى ب��ع��د م���رور ع���ام ع��ل��ى وقوع 
هيئة  اأن  اىل  م�شريا   .. الإع�شار 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي تعد 
الرئي�شية  الدافعة  القوى  اإحدى 
البنية  ت���اأه���ي���ل  اإع��������ادة  ل��ع��م��ل��ي��ة 
 .. التعليم  جم���ال  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
لها  ك��ان  الهيئة  ب��رام��ج  اأن  واأك���د 

�شامار  ج���زي���رة  م���ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
انهيارات  يف  وت�شبب  اأم�����س  فجر 
الغزيرة  الأم��ط��ار  ب�شبب  اأر�شية 
بالتن�شيق  وذل���ك  �شاحبته  ال��ت��ي 
الأحمر  ال�����ش��ل��ي��ب  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
اأي�شا  الوفد  �شيتابع  و  الفلبيني 
التاأهيل  ب���رام���ج  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ري 
الهيئة  ب��داأت��ه��ا  ال��ت��ي  الإع���م���ار  و 
املنجزة  امل��راح��ل  وال���وق���وف ع��ل��ى 
امل��ق��رتح��ة خا�شة يف  امل�����ش��اري��ع  يف 

جمال التعليم. 

•• دبي-وام: 

امليدور  عي�شى  املهند�س  �شعادة  د�شن 
م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة يف دبي 
لأمرا�س  ال��ذك��ي  ال�����ش��ج��ل  م�����ش��روع 
والروماتيزم  امل��ف��ا���ش��ل  اإل���ت���ه���اب���ات 
م�شتوى  ع���ل���ى  ن����وع����ه  م����ن  الأول 
خالل  امليدور  واأك��د  العربي.  العامل 

طفرة نوعية حيث يعمل على توحيد 
من  ال�شحية  الرعاية  نظام  معايري 
والك�شف  الت�شخي�س  ت�شهيل  خالل 
املبكر للمر�س وتوحيد نظام متابعة 
ور����ش���د الأم����را�����س وت���وف���ري �شجل 
باملعلومات ميكن  طبي موثق وغني 
الرجوع اإليه يف اأي وقت . واأ�شاف اأن 
امل�شروع ي�شاعد الأطباء على متابعة 

الطبي  امل��ج��ال  يف  املطبقة  ال��ع��امل��ي��ة 
الذي  الفاعل  ال���دور  اإىل  م�شريا   ..
وحت�شني  رف���ع  يف  امل�����ش��روع  �شيلعبه 
املقدمة  واخلدمات  اجلودة  م�شتوى 
للمر�شى يف جمال اإلتهابات املفا�شل 
وال��روم��ات��ي��زم ال��ت��ي تعد ث��اين اأكرب 

�شبب للعجز على امل�شتوى العاملي.
من جانبه اأكد الدكتور عبد الرحمن 

م�شت�شفى دبي اإن الربنامج يت�شمن 
املفا�شل  اإل��ت��ه��اب  ه��ي  اأم��را���س  �شتة 
احلمراء  وال��ذئ��ب��ة  ال���روم���ات���وي���دي 
واإلتهاب  اللني  الن�شيج  وروم��ات��ي��زم 
املفا�شل  واإلتهاب  الدموية  الأوعية 
الع�شلي  الأمل  ومتالزمة  الفقارية 
اإىل  ولفت   . فيربوميالغيا  املتف�شي 
نواة  �شيكون  اجل��دي��د  ال��ربن��ام��ج  اأن 

تد�شينه امل�شروع يف م�شت�شفى دبي .. 
وا�شرتاتيجية  خطة  �شمن  اأهميته 
احلكومة  ن���ح���و  ل��ل��ت��ح��ول  ال��ه��ي��ئ��ة 
للنا�س.  ال�����ش��ع��ادة  ال��ذك��ي��ة وحت��ق��ي��ق 
ال���ق���ائ���م���ني على  ب���ج���ه���ود  واأ�������ش������اد 
ت��ط��ب��ي��ق��ه على  ال������ذي مت  امل�������ش���روع 
لأعلى  وف��ق��ا  دب���ي  ح��ك��وم��ة  م�شتوى 
واملعايري  والربوتوكولت  املمار�شات 

ومراقبة احلالت املر�شية والربامج 
العالجية لها وامل�شاعدة على تقييم 
والتعرف  الرئي�شية  الأداء  موؤ�شرات 
ال���ت���وق���ف ع���ن تناول  اأ����ش���ب���اب  ع��ل��ى 
الدكتور  ق���ال  ناحيته  م��ن  ال��ع��الج. 
الطبي  امل��دي��ر  ال�شالح  علي  ج��م��ال 
ا�شت�شاري  ب��الإن��اب��ة  دب���ي  مل�شت�شفى 
ورئي�س ق�شم اأمرا�س الروماتيزم يف 

مل�شت�شفى  التنفيذي  املدير  اجل�شمي 
دب���ي اأه��م��ي��ة امل�����ش��روع يف ظ��ل زي���ادة 
اأمرا�س  ع���ن  ال���ن���اجت  ال��ع��ج��ز  ن�����ش��ب��ة 
ال��ع�����ش��الت وال��ع��ظ��ام وال��ت��ي و�شلت 
املائة خ��الل الفرتة من  45 يف  اإىل 
اأن  واأو���ش��ح   .2010 اإىل   1990
لأمرا�س  ال��ذك��ي  ال�����ش��ج��ل  م�����ش��روع 
يعد  والروماتيزم  املفا�شل  اإلتهابات 

املر�شى  ب��رت���ش��ي��ح  ت�����ش��م��ح  ب��ح��ث��ي��ة 
اأي من  امل�����ش��ارك��ة يف  مل��ع��اي��ري  وف��ق��ا 
بتح�شني  و�شي�شمح  العاملية  الأبحاث 
الإقت�شادية  ال��دوائ��ي��ة  ال���درا����ش���ات 
وتنفيذ التو�شيات امل�شتقبلية يف هذا 
املجال وتغطية املزيد من الأمرا�س 
والأدوي����ة والأب��ح��اث اجل��دي��دة لهذا 

ال�شجل الطبي.  

متحف ال�سارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي 
ين�سىء خمترب املع�سبة

•• ال�صارقة -وام: 

بال�شارقة  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  اأن�شاأت 
ال�شارقة  متحف  يف  للباحثني  خمترب  وه��ي  املع�شبة 
للتاريخ الطبيعي والنباتي يتم فيها جتميع النباتات 
وعر�س  العلمي  والبحث  الدرا�شة  لغر�س  وجتفيفها 
الدولة.  يف  الطبيعية  بيئاتها  يف  ال��ربي��ة  ال��ن��ب��ات��ات 
وقالت �شعادة هنا �شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة 
من  جمموعة  تقدم  املع�شبة  اإن  الطبيعية  واملحميات 
خا�شة  بطريقة  وامل��رت��ب��ة  املجففة  الأع�����ش��اب  من���اذج 
اأي  الباحثني  قبل  من  النباتات  درا�شة  يف  للم�شاعدة 
اأنواع  من  العديد  لفح�س  مي�شرة  طريقة  تقدم  انها 
النباتات املختلفة اأو الأمثلة العديدة لنوع واحد معني 
حلياة  ودائما  قيما  �شجال  توفر  املتحف  يف  واملع�شبة 
النبات وهذا ما ن�شعى اإليه يف احلفاظ على النباتات 
بدورها  العلمي.  البحث  خدمة  يف  اأي�شا  وت�شخريها 
للتاريخ  ال�شارقة  متحف  اأم��ني  الكتبي  �شم�شة  اأك��دت 
قيما  م��رج��ع��ا  ت��ع��د  املع�شبة  اأن  وال��ن��ب��ات��ي  الطبيعي 

ملختلف الباحثني مبا توفره من قاعدة بيانات غنية 
باملعلومات التي ت�شاعد الباحثني للتعرف على معظم 
يف  امل��وج��ودة  ال�شحراوية  خا�شة  الطبيعية  النباتات 
ال��ت��ي متكن  الأدوات  ك���ل  ي��وف��ر  وامل��ت��ح��ف  الم������ارات 
لتطوير  البيانات  ه��ذه  من  ال�شتفادة  من  الباحثني 
عمليات البحث العلمي يف مكان واحد هنا يف املع�شبة. 
العاملية  الطريقة  تتبع  املع�شبة  اأن  الكتبي  ذك���رت  و 
يف  العينات  وغالبية  الطبيعية  البيانات  هذه  حلفظ 
املع�شبة تثبت على �شفحات من الورق اخلا�س اخلايل 
من الأحما�س وت�شمى كل عينة با�شمها ومكان وتاريخ 
جمعها وا�شم من جمعها ومعلومات اأخرى مبا يخدم 

العملية البحثية.
من  املنتقاة  العينة  تعر�س  ه��ذا  ك��ل  اإىل  بال�شافة   
ال��ن��ب��ات��ات ك���ل اأج������زاء ال��ن��ب��ت��ة م��ث��ل اجل����ذر والورقة 
العينة  هذه  حماية  اإىل  ن�شعى  لذا  والثمرة  والزهرة 
مئات  ال��ع��ي��ن��ات  لتعي�س  ال��رط��وب��ة  و  احل�����ش��رات  م��ن 
ال�شنني وهذا ما يجعل املعلومات املتوفرة من خالل 

العينات مرجعا رئي�شيا للباحثني.
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•• دبي-وام:

نظمت جمعية الإمارات ملتالزمة داون بدبي م�شاء اأم�س الول اإحتفال 
مبنا�شبة اليوم ال�شنوي للمتطوعني تقديرا جلهود متطوعيها الذين 
وبرامج  اأن�شطة  خمتلف  يف  ومتطوعة  متطوع   300 ع��دده��م  ف��اق 

اجلمعية خالل املو�شم 2013  2014.
جاء الإحتفال الذي اأقيم يف فندق تريدز بدبي بالتزامن مع اإحتفالت 
الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعني واإحتفالت دول العامل باليوم 
العاملي للتطوع الذي ي�شادف اخلام�س من دي�شمرب من كل عام واملقام 

هذا العام حتت �شعار اأيها املتطوع .. اإجعل التغيري واقعا .
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�شة  الها�شمي  اأحمد  ال�شيد  �شونيا  و�شكرت 

والرعاة  املتطوعني  احلفل  كلمتها خالل  دوان يف  ملتالزمة  الإم���ارات 
والداعمني على جهودهم التي قدموها للجمعية.

واأ�شادت باملواقف ال�شامية لقياداتنا الر�شيدة يف دعم العمل التطوعي 
والتي  والإن�شانية  اخلريية  اجلمعيات  واإن�شاء  املتوا�شل  بالت�شجيع 
تقدم خدماتها داخل الدولة وخارجها . وك�شفت الها�شمي عن تطوير 
اإدارة اجلمعية لإ�شرتاتيجيتها لتتما�شى مع اأهداف قيادتنا الر�شيدة 
يف  التطوعي  بالعمل  لالإرتقاء  املتطوعني  مع  اجلهود  كر�شت  حيث 
ال��دويل لذوي  املوؤمتر  باإ�شت�شافة  الفوز  اأثمر عن  ما  املجتمع  خدمة 
متالزمة داون 2015 بدبي وحتقيق اأكر من 6 اآلف �شاعة تطوع 

يف 56 فعالية بجهود ال�شركاء والداعمني واملتطوعني.
الإحتاد  جمعية  يف  والإع���الم  الإت�شال  مدير  الب�شتكي  �شهيل  واألقى 

التطوعي  العمل  لت�شجيع  ال��دول��ة  جهود  فيها  �شكر  كلمة  التعاونية 
موؤكدا ان الإمارات ت�شتحق منا الكثري حيث قدمت لنا الكثري بف�شل 
من اهلل ثم بجهود القيادة احلكيمة . وعرب عن حر�س جمعية الإحتاد 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ع��ل��ى حتقيق امل��زي��د م��ن ال�����ش��راك��ات ال��ه��ادف��ة اإىل حتقيق 
اجلمعية  مع  تعمل  التي  املوؤ�ش�شات  مع  خا�شة  املجتمعية  امل�شوؤولية 
الإجتماعي  الإجتماعية والراعية للعمل  ال�شوؤون  وحتت مظلة وزارة 

يف الدولة.
و�شاحبة  الإم���ارات���ي���ة  امل��ج��وه��رات  م�شممة  احل����داد  م��ن��ى  وت��ربع��ت 
دعما  دره���م  األ���ف   50 احل��ف��ل مببلغ  خ��الل  للمجوهرات  حم��ل غنج 
لأن�شطة وفعالياتها للمو�شم اجلديد .. وعربت عن تقديرها للجهود 
داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  خ��دم��ة  يف  اجلمعية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التطوعية 

وحتقيق �شعارها يف حترير القدرات الكامنة. من جانبه عرب املهند�س 
اأ�شامة ال�شايف اأمني ال�شر العام للجمعية عن �شكره للجهات الراعية 
الإحتفال  خ��الل  ومت  وامل��ت��ط��وع��ني.  وامل�شاهمني  اجلمعية  لأن�شطة 
عر�س فيلم حول جهود اجلمعية من خالل املتطوعني واملتطوعات يف 
تنظيم الأن�شطة والفعاليات الهادفة . كما �شارك مركز ال�شيخ حمدان 
بن حممد لإحياء الرتاث ال�شعبي وفرقة دبا احلربية واملن�شد اأحمد 
املن�شوري واملن�شد ابراهيم العبيديل يف تقدمي جمموعة من الفقرات 
ال�شعبية والرتفيهية اإحتفال باملنا�شبة. ح�شر احلفل تغريد اخلطيب 
نقي  وعبدالرحمن  الإم���ارات  متطوعي  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شوة 
 .. املتطوعني  م��ن  وح�شد  ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو 

وقدمه الإعالمي عبداهلل اإ�شماعيل املن�شوري .

جمعية الإمارات ملتالزمة داون حتتفل باليوم ال�سنوي للمتطوعني 

•• اأبوظبي-وام: 

 - الثقافية  ه���زاع  بنت  فاطمة  موؤ�ش�شة  ت��ه��دف 
التي اأ�ش�شتها ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد 
اآل نهيان - اإىل امل�شاهمة يف تعزيز امل�شهد الثقايف 
يف اأبوظبي على خطى قدوتها اأم الإمارات �شمو 
الحتاد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  الأ����ش���ري���ة 
الرتويج  اإىل  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  كما  وال��ط��ف��ول��ة. 
الفكرية والإبداعية والثقافية ودعم  للتوجهات 
ال��ت��ع��ب��ري الإب���داع���ي وال��ث��ق��ايف وال��ت��ف��اع��ل الذي 
املوؤ�ش�شة  ت��رتج��م  ال��ف��رد كما  ي��ع��زز م��ن ط��اق��ات 
وتطوير  ل��ت��ع��زي��ز  وط��م��وح��ه��ا  موؤ�ش�شتها  روؤي����ة 
على  احلفاظ  مع  امل�شتمر  للتعليم  ي�شعى  جيل 
تاأ�شي�س  فكرة  وب��داأت   . وثقافته  واأ�شالته  تراثه 
عنوان  حت��ت  يافع  بحلم   1997 ع��ام  املوؤ�ش�شة 
اآل نهيان  ب��ن��ت ه����زاع  ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة  ج��ائ��زة 
تقدمي  باأهمية  اإميانا   .. العربي  الطفل  لثقافة 
ال�شغار  للقراء  العربية  باللغة  متميز  م�شروع 
ك��م�����ش��روع ث����ري ب��ل��غ��ة وق��ي��م ���ش��ح��ي��ح��ة ويعمق 
الن��ت��م��اء وان��ط��ل��ق��ت اجل���ائ���زة ك��م��وؤ���ش�����ش��ة تنظم 
الق�ش�س  لأف�شل  جائزة  ملنح  �شنة  كل  م�شابقة 
من جميع اأنحاء العامل العربي بعد اأن حتكم من 
وقد   . املحرتفني  العرب  الكتاب  من  هيئة  قبل 
متيزت الق�ش�س الفائزة بلغتها الرية وحبكتها 
والنف�شية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ورواب��ط��ه��ا  امل��ت��م��ا���ش��ك��ة 
والت�شامح  الغري  املحبة وحب  قيم  التي تريها 
ولقي هذا احللم دعما غري حمدود من املغفور 
اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
املواهب ومتكني  يوؤمن برعاية  ك��ان  ال��ذي  ث��راه 
الأجيال وجاءت هذه الكتب لال�شتثمار يف تربية 

وتعليم وتنوير الأطفال.

على  الأطفال  ت�شجيع  اإىل  امل�شروع  هذا  ويرمي 
العامل  امل��ج��ال ولأول م��رة يف  ال��ق��راءة ويف ه��ذا 
العربي حتولت الكتب الق�ش�شية اإىل تطبيقات 
اآيباد للو�شول اإىل العقول ال�شابة باأكر الأدوات 
اأن  ورغ���م   . وت�شلية  وتثقيفا  وت��ف��اع��ال  اإب���داع���ا 
هناك العديد من الكتب الإلكرتونية وتطبيقات 
بنت  فاطمة  موؤ�ش�شة  تقدمه  م��ا  لكن  الأل��ع��اب 
هزاع الثقافية هو جتربة قرائية ولي�س تطبيقا 
القراءة هناك مو�شيقى حمفزة  اإىل  فبالإ�شافة 
متحركة  تفاعلية  ور����ش���وم  ���ش��وت��ي��ة  وم���وؤث���رات 
وهذه  ال�شابة  العقول  لرتفيه  واألعاب  وقامو�س 
التطبيقات هي ثمرة درا�شات وجتارب مع القراء 
الفئة  جلذب  املختلفة  الر�شوم  لختيار  ال�شغار 

العمرية املنا�شبة لكل كتاب.
وجاء ان�شاء موؤ�ش�شة فاطمة بنت هزاع الثقافية 
بنت  ال�شيخة فاطمة  امتدادا واحت�شانا جلائزة 
طبيعية  كخطوة  العربي  الطفل  لثقافة  ه��زاع 
هزاع  بنت  فاطمة  ال�شيخة  اإمي��ان  من  انطالقا 
الرا�شخ ب�شرورة اإن�شاء موؤ�ش�شة ترعى كل اأ�شكال 
الثقافة حتت �شقف واحد وتقدم م�شروعات ت�شهم 
يف تطوير اأبوظبي والإم��ارات . ومهمة املوؤ�ش�شة 
هو جزء من طموح و�شعي اإمارة اأبوظبي للتحول 
اإىل جمتمع اأ�شا�شه البتكار واإنتاج املعرفة لإثراء 
امل�شهد الثقايف يف اأبوظبي خا�شة واملنطقة عامة 
. وعرب موؤ�ش�شة فاطمة بنت هزاع الثقافية تقدم 
اأج���ن���دة ث��ق��اف��ي��ة ح��ي��ة ج��اذب��ة م��ن خ���الل اإقامة 
وا�شتق�شاء  للجميع  مفتوحة  درا���ش��ي��ة  حلقات 
وتاأ�شي�س جوائز  واملو�شيقى  للفن  اأخرى  و�شائل 
امل�شتوى  على  وال��ت��ع��اون  وال��ف��ن  للر�شم  اأخ���رى 
املحلي والعاملي مع هيئات مماثلة واللتزام باأدب 

الأطفال لأنه العمود الفقري للموؤ�ش�شة.
ك���م���ا اأط���ل���ق���ت م���وؤ����ش�������ش���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت ه����زاع 
حممد   .. هما  �شخ�شيتني  ال��ع��ام  ه��ذا  الثقافية 

اإماراتيني  ط��ف��ل��ة  و  ط��ف��ال  مي���ث���الن  و���ش��الم��ة 
�شل�شلة  يف  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  يف  مغامراتهما  ت��دور 
ق�ش�شية ت�شدر عن املوؤ�ش�شة وتت�شمن ال�شل�شلة 
احل�شن  ولق�شر  لل�شيد  و�شالمة  حممد  رحلة 
وغ���ريه���ا ل��ت��ع��ري��ف الأط���ف���ال ع��ل��ى ه���ذه املعامل 
الأث���ري���ة وال���ع���ادات وال��ت��اري��خ الأ���ش��ي��ل يف اإطار 
ر�شيق تكتبه جمموعة من الكاتبات الإماراتيات 
وي��ر���ش��م��ه ر����ش���ام���ون اإم���ارات���ي���ون ل��ي��ك��ون عمال 
املوؤ�ش�شة  وت�شارك  متميزا.  و  متكامال  اإماراتيا 
يف معار�س الكتب املحلية والدولية يف الإمارات 
وذلك  وف��ران��ك��ف��ورت  وبولونيا  وب��اري�����س  ول��ن��دن 
مع  التبادل  وعالقات  ال�شرورية  املعرفة  لبناء 
الهيئات الدولية كمعهد العامل العربي يف باري�س 
�شبيل  لندن على  الربيطاين يف  العربي  واملركز 
للموؤ�ش�شة  . ويف خطوة مميزة  املثال ل احل�شر 
يف  املوؤ�ش�شة  ق�ش�س  م��ن  عنوانا    22 اإدراج   مت 
املنهاج املدر�شي ملجل�س اأبوظبي للتعليم لتقدمي 
الطالب  منهاج  جانب  اإىل  مرحة  ثقافية  م��ادة 
وطيدة  بعالقة  املوؤ�ش�شة  تتمتع  حيث  الدرا�شي 
م�شاركتها  تعك�شها  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  مع 
كما   .. ت��ق��راأ  اأبوظبي  منها  املجل�س  فعاليات  يف 
ت�شارك املوؤ�ش�شة يف فعاليات خم�ش�شة لالأطفال 
التعليمي  ال��ي��وم  برنامج  مثل  ال�شغار  وال��ق��راء 
الذي ينظمه مهرجان الإمارات لالأدب تقدم فيه 
ندوات حول �شرورة احلفاظ على اللغة العربية 
. وحر�شا من  ق��راءة لالأطفال  لتعقبها جل�شات 
الرفاه  م�شتوى  رف��ع  يف  امل�شاهمة  على  املوؤ�ش�شة 
الجتماعي لتحقيق غد اأف�شل تخطو بخطوات 
طموحة للعب دور ريادي داخل الدولة وخارجها 
يف  الدعم  لتقدمي  املبادرات  من  بالعديد  وتقوم 
هذا الإطار . ومن هذه املبادرات اإهداء جمموعة 
التعليم  خلدمات  الآيباد  وتطبيقات  الكتب  من 
والقراءة يف وار ت�شايلد طفل احلرب يف هولندا 

املتحدة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  ب��رن��ام��ج  تطبق  وال��ت��ي 
اإىل  املنظمة  هذه  تهدف  حيث  الأطفال  حلقوق 
والنا�شئني  لالأطفال  احلياتية  املهارات  تطوير 
وح��م��اي��ت��ه��م م���ن ال��ع��ن��ف والب����ت����زاز والع���ت���داء 
الباب  املنظمة  تفتح  كما  والإهمال  وال�شتغالل 
 . البدائية  التعليمية  للممار�شات  الأطفال  اأمام 
وتطبيقات  ق�ش�س  ب��اإه��داء  املوؤ�ش�شة  قامت  كما 
اأملانيا  يف  العاملية  النا�شئة  مكتبة  اإىل  الأط��ف��ال 
وهي اأكرب مكتبة لأدب الأطفال والنا�شئة العاملي 
. ولأن موؤ�ش�شة فاطمة بنت هزاع الثقافية توؤمن 
ب��اأن القلب يب�شر ما ل تب�شره الأع��ني وتطمح 
اجلميلة  اأطيافها  بجميع  الطفولة  لحت�شان 
قامت بالتعاون مع موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
املوؤ�ش�شة  كتب  بتحويل  اأب��وظ��ب��ي  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة 
كتابا    50 حاليا   يوجد  حيث  ب��راي��ل  كتب  اإىل 
التحويل  قيد  اأخ��رى  جمموعة  مع  برايل  بلغة 
. وت���ت���واف���ر ت��ط��ب��ي��ق��ات الآي����ب����اد اخل��م�����ش��ة ع�شر 
جترية  لتقدم  الآيتيونز  على  املوؤ�ش�شة  لق�ش�س 
تفاعلية للقراءة بتوظيف ذكي لالأدوات املبتكرة 
واملو�شيقى واملوؤثرات ال�شوتية والألعاب متجاوزة 
. وقد مت  الإلكرتوين  للكتاب  التقليدي  القالب 
ال�شغار  القراء  جلذب  التطبيقات  هذه  ت�شميم 
للعب خالل قراءتهم للق�ش�س وت�شم الق�ش�س 
�شوتني لراويني باللغتني العربية والجنليزية 
ب��اأ���ش��ل��وب ���ش��ي��ق و���ش��ل�����س وم��غ��ام��ر ي��ت��ف��اع��ل معه 
ال����ق����ارئ ال�����ش��غ��ري. ك��م��ا مت ت��ن��ف��ي��ذ احل���رك���ات  
الأمني�شن  وفقا ملجوعات درا�شة مع جمموعات 
لر�شد  العمرية  الفئة  ملطابقة  اجلمهور  متثل 
الطفل  خيال  يحاكي  ال��ذي  الأم��ث��ل  ال�شيناريو 
خ���الل جل�شة  ب�شريا مم��ي��زا  ت��وا���ش��ال  وي��ح��ق��ق 
للقراءة الهادفة. و�شتوفر املوؤ�ش�شة  18  تطبيقا 
�شهر  يف  التطبيقات  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة  م��ن 

اأغ�شط�س 2015.

•• دبي-وام:

ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  وا���ش��ل��ت هيئة 
الثالث  الوطني  باليوم  احتفالتها 
العربية  الإم��ارات  والأربعني لدولة 
روح الحت��اد يف  �شعار  املتحدة حتت 
���ش��رق زعبيل  ال��رئ��ي�����ش��ي يف  م��ق��ره��ا 
ال��ق��وز ومبنى  امل�����ش��ت��دام يف  وامل��ب��ن��ى 
وحمطة  ور���ش��ان  ومبنى  احل�شيبة 
الحتفالت  وت�شمنت   . علي  جبل 
الوطنية  الفعاليات  م��ن  جمموعة 
ال��ت��ي نظمتها  امل��ت��ن��وع��ة  وال��رتاث��ي��ة 
�شعيد  ����ش���ع���ادة   ب��ح�����ش��ور  ال��ه��ي��ئ��ة 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ال���ط���اي���ر  حم��م��د 
والنواب  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذيني للرئي�س ونواب الرئي�س 
عدد  ومب�����ش��ارك��ة  الإدارات  وم����دراء 
كبري من موظفي الهيئة و�شركائها 
الفعاليات  و�شملت   . ومتعامليها 
ت�شكيل  الثاين  اليوم  الحتفالية يف 
لليوم    43 للرقم   ب�شري  جم�شم 
ال��وط��ن��ي مب�����ش��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 
م��وظ��ف��ي وم���وظ���ف���ات ال��ه��ي��ئ��ة كما 
جرى ا�شتعرا�س لفرقة اخليالة يف 
�شرطة دبي يف باحة املبنى الرئي�شي 
القدمية  ال�����ش��ور  مل��ع��ر���س  اإ���ش��اف��ة 
وع��ر���س ل��ف��رق��ة احل��رب��ي��ة وغريها 
ال���ع���دي���د . وق���ام���ت جم��م��وع��ة من 
الغوا�شني من موظفي الهيئة برفع 
علم دولة الإمارات يف قاع البحر يف 
الهيئة  نظمت  كما  جمريا  منطقة 
العربي  ور����ش���ة ع��م��ل ح����ول اخل����ط 
ملوظفيها وذلك كجزء من جهودها 
الهادفة اإىل تعزيز الهوية الوطنية 
وتر�شيخ مكانة اللغة العربية. وقال 
�شعادة  �شعيد حممد الطاير جنتمع 
بذكرى  لنحتفل  ال��ي��وم  هنا  �شوية 
وطنية غالية على قلوبنا جميعا .. 
جنتمع لن�شتذكر يوما جت�شدت فيه 
لهما  املغفور  املوؤ�ش�شني  اآبائنا  روؤى 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  وال�شيخ 
وعزميتهم  اإرادت��ه��م  فيه  وت��وح��دت 
وج���ه���وده���م اإي�����ذان�����ا ب�������ولدة دول����ة 
لتجمع  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

يزخرن  لوؤلوؤات  �شبع  �شمائها  حتت 
ب��اخل��ري وال��ع��زة والإزده������ار جلميع 
ع��ل��ى امتداد  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
ه��ذه الأر����س الطبية . واأك��د اأن��ه يف 
ه����ذا ال���ي���وم جن����دد ال��ع��ه��د وال����ولء 
روؤيتهم  فبف�شل  الر�شيدة  لقيادتنا 
ال�شديدة  وت��وج��ي��ه��ات��ه��م  ال��ث��اق��ب��ة 
وعملهم املخل�س وجهودهم املتفانية 
يف خ��دم��ة ال���وط���ن وامل���واط���ن ليال 
ونهارا �شقت دولة الإمارات طريقها 
قيا�شية..  ف����رتة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ن��ح��و 
عاما  واأرب��ع��ني  ثالثة  وبعد  فاليوم 
اأ�شبحت  الإحت�������اد  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى 
دول��ة الإم��ارات حمط اأنظار العامل 
يكن  ل����ذا مل   .. امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف 
غريبا اأن حتظى دول��ة الإم���ارات يف 
الأول  باملركز  قيادتنا احلكيمة  ظل 
على  ع�شر  ال��شابع  وامل��رك��ز  ع��رب��ي��ا 
امل�شح  ال���ع���امل يف  ���ش��ع��وب  م�����ش��ت��وى 
الذي اأجرته الأمم املتحدة ملوؤ�شرات 
ال�����ش��ع��ادة وال��ر���ش��ا ب��ني ال�����ش��ع��وب .. 
فاليوم نقول �شكرا من اأ�شعد �شعب 

اإىل قائد الوطن .
اح��ت��ف��الت هيئة مياه  وت��زام��ن��ا م��ع 
الوطني  ب���ال���ي���وم  دب�����ي  وك����ه����رب����اء 
ال����  43  ل��دول��ة الإم����ارات العربية 
امل����ت����ح����دة اأه���������دت امل����وظ����ف����ة م���رية 
را����ش���د اأح���م���د ب��ورن��ق��ني م���ن قطاع 

كهرباء  هيئة  يف  الداخلي  التدقيق 
الأدبية  اأعمالها  باكورة  دب��ي  ومياه 
�شعيد  ���ش��ع��ادة  اإىل  الهدملة  دي���وان 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ال���ط���اي���ر  حم��م��د 
حيث  للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الق�شائد  خمتلف  ال��دي��وان  يتناول 
النبطية اخلا�شة باملوروث ال�شعري 
را�شد  م����رية  وق���ال���ت  الإم������ارات������ي. 
اإىل  الديوان  اأه��دي  بورنقني  اأحمد 
الذي  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة 
وحتقيق  ال���وط���ن  خل���دم���ة  ي�����ش��ع��ى 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب��ي رع��اه اهلل من خ��الل ن�شاطاته 
قطاع  اأك��رب  يف  وامل�شتمرة  ال��دوؤوب��ة 
خدمي وحيوي يف اإمارة دبي . ومن 
كهرباء  هيئة  نظمت  اأخ����رى  ج��ه��ة 
الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  دب��ي  وم��ي��اه 
مبناها  يف  وال����رتاث����ي����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
امل�شتدام يف القوز بح�شور املهند�س 
التنفيذي  النائب  عبداهلل عبيداهلل 
والهند�شة  امل��ي��اه  ل��ق��ط��اع  للرئي�س 
الرئي�س  ن����واب  م���ن  امل��دن��ي��ة وع����دد 
وموظفي الهيئة ومب�شاركة متميزة 
وقام   . الهيئة  ح�شانة  اأط��ف��ال  م��ن 
�شريط  ب��ق�����س  ع��ب��ي��داهلل  ع���ب���داهلل 
اف��ت��ت��اح اخل��ي��م��ة الح��ت��ف��ال��ي��ة التي 

احتفالت  مبنا�شبة  الهيئة  اأقامتها 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وجت���ول يف معر�س 
معرو�شات  ع��ل��ى  واط���ل���ع  م���واه���ب 
ال�شيافة  ورك�����ن  امل��ن��ت��ج��ة  الأ�����ش����ر 
احل�شانة  اأط��ف��ال  و���ش��ارك  العربية 
فرحتهم بهذه املنا�شبة الغالية ومن 
ثم قام بقطع قالب احللوى والتقاط 
واأثنى  �شورة تذكارية مع احل�شور 
دبي  مركز  م�شاركة  على  عبيداهلل 
باليوم  الهيئة  احتفال  يف  للتوحد 
ال��وط��ن��ي . وع���رب احل���ا����ش���رون عن 
�شعادتهم بهذه املنا�شبة الغالية على 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جميع  ق��ل��وب 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  متمنني 
والأم���������ان  الأم���������ن  دوام  امل����ت����ح����دة 
وال�شعادة والرفاهية يف ظل قيادتها 
الر�شيدة. كما نظمت الهيئة �شل�شلة 
من الفعاليات الحتفالية مبنا�شبة 
والأربعني  ال��ث��ال��ث  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
بح�شور  احل�شيبة  يف  الهيئة  ف��رع 
النائب  ال�����ش��ب��اغ  م����روان  امل��ه��ن��د���س 
لقطاع  بالإنابة  للرئي�س  التنفيذي 
الهيئة وع��دد من  توزيع الطاقة يف 
ن�����واب ال��رئ��ي�����س وح�����ش��د ك��ب��ري من 
موظفي الهيئة . وبداأت الحتفالت 
بقيام املهند�س مروان ال�شباغ بق�س 
�شريط افتتاح خيمة فعاليات اليوم 

املوظفني  ت��اأدي��ة  ذل��ك  تلي  الوطني 
ال�شالم  امل�����ش��ارك��ة  امل��در���ش��ة  وط��ل��ب��ة 
التقطت عد�شة م�شور  ثم  الوطني 
�����ش����ورة ج��م��اع��ي��ة جلميع  ال��ه��ي��ئ��ة 
موظفو  ق������ام  ك���م���ا  احل����ا�����ش����ري����ن 
وطنية  �����ش����ارات  ب���ت���وزي���ع  ال��ه��ي��ئ��ة 
احلا�شرين  ع��ل��ى  و���ش��الت  واأع����الم 
ب��ع��د ذل���ك جت���ول م����روان ال�شباغ   .
اخليمة  يف  امل��راف��ق��ون  وامل��وظ��ف��ون 
الوطني  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  امل��ق��ام��ة 
امل�شغولت  على  واط��ل��ع��وا    43 ال����  
ومنتوجات  املنتجة  لالأ�شر  اليدوية 
مركز دبي للتوحد وجناح ال�شيافة 
العربية واختتم احلفل بقطع قالب 
واأقامت   .. امل��وظ��ف��ني  م��ع  احل��ل��وى 
الفعاليات  م���ن  جم��م��وع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الحتفالية مبنا�شبة اليوم الوطني 
الإمارات  لدولة  والأرب��ع��ني  الثالث 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف حم��ط��ة جبل 
لوتاه  نا�شر  املهند�س  بح�شور  علي 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
نواب  م��ن  وع���دد  الهيئة  الإن��ت��اج يف 
ال��رئ��ي�����س وح�����ش��د م���ن امل��وظ��ف��ني . 
وب�����داأت الح���ت���ف���الت ب��ق��ي��ام طالب 
م�شاركني من مدر�شة الرباءة بعزف 
ال��وط��ن��ي الإم���ارات���ي واأداء  ال�����ش��الم 
بتوزيع  موظفون  وق��ام  العلم  ق�شم 
و�شالت  واأع�������الم  وط��ن��ي��ة  �����ش����ارات 

تلي  احلا�شرين  املوظفني  كل  على 
املهند�س نا�شر لوتاه  ذلك م�شاركة 
انطلقت  التي  امل�شرية  احلا�شرين 
املحطة   اإىل  و�شول  ا   املحطة   من 
لوتاه  املهند�س  ق��ام  ذل��ك  بعد   . ج  
بافتتاح اخليمة الحتفالية وجتول 
فيها واطلع على امل�شغولت اليدوية 
لالأ�شر املنتجة ومنتوجات مركز دبي 
العربية  ال�شيافة  وج��ن��اح  للتوحد 
واختتم احلفل بقطع قالب احللوى 
املهند�س  و����ش���ارك   . امل��وظ��ف��ني  م��ع 
لوتاه املوظفني احلا�شرين الفرحة 
التي عمت اأرجاء املكان بهذه املنا�شبة 
جت�����ش��ي��دا ل�����روح الحت������اد واإب�������رازا 
وتر�شيخا  الوطنية  الهوية  ملقومات 
لثقافة الولء والنتماء الوطني يف 
نفو�س موظفي الهيئة جتاه وطنهم 
يو�شف  الدكتور  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن   .
التنفيذي  النائب  الأك��رف  ابراهيم 
ل��ل��رئ��ي�����س ل���ق���ط���اع دع�����م الأع����م����ال 
يف  اأن��ه  الهيئة  يف  الب�شرية  وامل���وارد 
ال���ث���اين م���ن دي�����ش��م��رب م���ن ك���ل عام 
امل�شرقة  ال��ذك��رى  ه��ذه  علينا  تطل 
وال�شعور  ال��ف��رح  ق��ل��وب��ن��ا  يف  لت�شع 
بيوم  ولتذكرنا  والع��ت��زاز  بالفخر 
التي  املجيدة  تاريخ دولتنا  خالد يف 
اأ�شحبت بف�شل قيادتنا الر�شيدة يف 
طليعة دول العامل يف كل املجالت . 
التنفيذي  النائب  �شلمان  وليد  اما 
ال�شرتاتيجية  ل��ق��ط��اع  ل��ل��رئ��ي�����س 
وت��ط��وي��ر الأع���م���ال يف ال��ه��ي��ئ��ة فقد 
اأن  علينا  اهلل  ب��اأن من ف�شل  اأو�شح 

اأن��ع��م ع��ل��ى دول����ة الإم������ارات بقيادة 
يف  ال��ت��م��ي��ز  اإىل  و���ش��ب��اق��ة  م�شتنرية 
كل امليادين لأنها قيادة ل تعرف يف 
و�شطرت  م�شتحيل  كلمة  قامو�شها 
ل�����ش��ع��ب��ه��ا جم�����دا وع������زا وازده���������ارا 
تفاخر به الأمم . وقال نا�شر لوتاه 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
الوطني  اليوم  اأن  الهيئة  الإنتاج يف 
ي��ج�����ش��د ق�شة  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 
امل�شتنرية  ال����روؤى  ل��ت��وح��د  عظيمة 
روح  فينا  وتبعث  املوؤ�ش�شني  ل��الآب��اء 
ال��ع��زمي��ة وامل��ث��اب��رة وال��ع��م��ل اجلاد 
والبناء  ال��ع��ط��اء  م�����ش��رية  مل��وا���ش��ل��ة 
دول���ت���ن���ا احلبيبة  رف���ع���ة  اأج�����ل  م���ن 
وحتقيق الزدهار جلميع مواطنيها 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر���ش��ه��ا ال��ط��ي��ب��ة . 
ومن ناحيته قال عبداهلل الهاجري 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
خدمات املتعاملني اأن اليوم الوطني 
ي��ع��د م��ن��ا���ش��ب��ة ع��ظ��ي��م��ة ل��ن��ا جميعا 
وامتناننا  ولئ����ن����ا  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
ا�شتطاعت  كونها  الر�شيدة  لقيادتنا 
اإحدى  اإىل  حت��وي��ل دول���ة الإم����ارات 
حققته  فما   .. ال��ع��امل  دول  اأف�����ش��ل 
ق��ل��ي��ل��ة عجزت  ����ش���ن���وات  دول���ت���ن���ا يف 
اإجن���ازة على مدى  دول عريقة عن 
يوؤكد  م��ا  وه��و  طويلة  زمنية  حقب 
مدى حنكة وحكمة قيادتنا وجهود 
اأب��ن��اء ه���ذه ال��ب��الد وب��ذل��ه��م الغايل 
والنفي�س يف �شبيل رقي وتقدم دولة 
الإم�����ارات . وق���ال امل��ه��ن��د���س ح�شني 
للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ل��وت��اه 

اأن  الهيئة  ال��ط��اق��ة يف  ن��ق��ل  ل��ق��ط��اع 
هذه الذكرى الوطنية الغالية على 
قلوبنا اإذ جت�شد فينا م�شاعر الفخر 
فاإنها  احلبيبة  لإماراتنا  والنتماء 
ب�شرورة  ت��ذك��رن��ا  ذات����ه  ال���وق���ت  يف 
واملخل�س  اجل����اد  ال��ع��م��ل  م��وا���ش��ل��ة 
بهدف  املبذولة  اجلهود  وم�شاعفة 
الوطنية  مكت�شباتنا  على  احلفاظ 
والرت���ق���اء ب��امل��ك��ان��ة امل��رم��وق��ة التي 
حتظى بها دول��ة الإم����ارات يف �شتى 
ب���ق���اع امل���ع���م���ورة . وق�����ال را����ش���د بن 
حميدان النائب التنفيذي للرئي�س 
اأن  الهيئة  الطاقة يف  توزيع  لقطاع 
لقيام  والأرب���ع���ني  الثالثة  ال��ذك��رى 
لبيان  هامة  منا�شبة  متثل  الحت��اد 
اإليها  و�شلت  التي  امل�شرقة  ال�شورة 
اخت�شرت  وال���ت���ي  الإم�������ارات  دول����ة 
ب��ف�����ش��ل اهلل ومن  ع���دي���دة  ���ش��ن��وات 
احلكيمة  ق���ي���ادت���ن���ا  ع���زمي���ة  ب���ع���ده 
ح���ت���ى اأ����ش���ب���ح���ت دول������ة الإم���������ارات 
عامليا ومثال حيا يف حتقيق  مركزا 
الإجن��ازات واح��دا تلو الآخ��ر . ومن 
املهريي  خ���ول���ة  اأو����ش���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا 
الت�شويق  ل��ق��ط��اع  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اأن  الهيئة  يف  املوؤ�ش�شي  والت�����ش��ال 
والأربعني  ال��ث��ال��ث  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة الإم�����ارات 
تتزين  الفتية  واإماراتنا  يطل علينا 
م�شتنرية  قيادة  ظل  يف  حلة  باأزهى 
اأجل  م��ن  ال�شاعة  م��دار  على  تعمل 
اإ���ش��ع��اد م��واط��ن��ي��ه��ا وامل��ق��ي��م��ني على 

اأر�شها والقادمني لزيارتها . 

موؤ�س�سة فاطمة بنت هزاع الثقافية ت�سهم يف تعزيز امل�سهد الثقايف يف البالد

هيئة كهرباء ومياه دبي حتتفل باليوم الوطني 

•• ال�صارقة-وام: 

ال��ت��و���ش��ي��ات يف املجل�س  اإع������داد م�����ش��روع��ات  ب��ح��ث��ت جل��ن��ة 
روؤاها  ام�س  �شباح  اجتماعها  خ��الل  لل�شارقة  ال�شت�شاري 
جل�شته  خ��الل  للمجل�س  �شرتفعها  التي  التو�شيات  لأه��م 
دائرة  �شيا�شة  مبناق�شة  اخلا�شة  التو�شيات  ب�شاأن  املقبلة 
امل��دين يف الإم���ارة عقب مناق�شتها خ��الل جل�شة  ال��ط��ريان 
املجل�س موؤخرا. تراأ�س الجتماع الذي عقد يف مقر املجل�س 
وح�شره  اللجنة  رئي�س  ر�شود  را�شد  حممد   .. ال�شارقة  يف 
ب��ن ه��وي��دن م��ق��رر اللجنة وع��ل��ي م�شبح  حم��م��د ع��ب��داهلل 
غامن  و�شعيد  النقبي  ب��ور���ش��ي��د  را���ش��د  وامل��ه��ن��د���س  الكتبي 
ال�شويدي و�شالح العجلة وحممد الظهوري وطارق النومان 
بجانب اأحمد �شعيد اجلروان الأمني العام للمجل�س واإ�شالم 

ال�شيوي اأمني ال�شر. و�شاغت اللجنة خالل اجتماعها عددا 
من التو�شيات على �شوء مناق�شة اأع�شاء وع�شوات املجل�س 
يف اجلل�شة العامة ال�شابقة واملخ�ش�شة ملناق�شة �شيا�شة دائرة 
الطريان املدين واإطالعهم على ما رفعه اأع�شاء وع�شوات 
املجل�س من تو�شيات يف ختام مناق�شة الدائرة والتي عقدها 
اخلمي�س  يوم  واملعقودة  الثالثة  العامة  جل�شته  يف  املجل�س 
العادي  النعقاد  لدور  اأعماله  2014 �شمن  نوفمرب   27
الثاين من الف�شل الت�شريعي الثامن بح�شور ال�شيخ خالد 
بن ع�شام القا�شمي ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة 
رئي�س دائرة الطريان املدين ومرافقيه. واأقرت جلنة اإعداد 
�شتعر�شها  والتي  التو�شيات  من  ع��ددا  التو�شيات  م�شروع 
على املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة يف جل�شته املقبلة 

لدرا�شتها واإقرارها .

جلنة اإعداد م�سروعات التو�سيات يف ا�ست�ساري 
ال�سارقة تبحث اإعداد تو�سيات الطريان املدين

•• لندن-وام:

على  اأو���ش��اد  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي  مركز  ح�شل 
املخاطر  اإدارة  فئة   2014 امل��خ��اط��ر  لإدارة  العاملية  اجل��ائ��زة 
الدولية التي تنظمها موؤ�ش�شة اإدارة املخاطر الربيطانية الرائدة 
العا�شمة  يف  املوؤ�ش�شات  يف  باملخاطر  التثقيف  جم��ال  يف  عامليا 
يف  لإجنازاته  تقديرا  باجلائزة  املركز  فوز  وياأتي  الربيطانية. 
تطوير نظام متكامل لإدارة جوانب ال�شالمة وال�شحة املهنية 

اأف�شل  تبني  م��ع  العمل  اأم��اك��ن  يف  املخاطر  اإدارة  اإىل  ا�شتنادا 
الدكتور  �شعادة  برئا�شة  وفد  اجلائزة  ت�شلم  العاملية.  املمار�شات 
جابر عي�شة اجلابري مدير عام املركز خالل حفل خا�س اأقيم 
يف العا�شمة الربيطانية لندن. ومت تر�شيح املركز للفوز بهذه 
اجلائزة بعد مناف�شة قوية مع اأف�شل املوؤ�ش�شات من القطاعني 
العام واخلا�س ليكون املركز اأول موؤ�ش�شة على م�شتوى ال�شرق 
جابر  الدكتور  وق��ال  اجل��ائ��زة.  بهذه  يفوز  واأفريقيا  الأو���ش��ط 
عي�شة اجلابري اإن ال�شرتاتيجية بعيدة املدى للمركز تالم�س 

حياة كل العاملني واملجتمع ب�شكل عام على م�شتوى الإمارة .. 
معربا عن فخره بالإجناز الكبري الذي متكن املركز من حتقيقه 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات واملن�شاآت العاملة يف 
اأبوظبي.  اإم���ارة  م�شتوى  على  النظام  بتطبيق  املعنية  الإم���ارة 
الإمارات  اإب��داع  تاأكيدا على  تاأتي  اأن اجلائزة  واأ�شاف اجلابري 
املجتمع  يوليها  ال��ت��ي  للثقة  وت��ع��زي��زا  امل��ج��الت  م��ن  الكثري  يف 
امل�شتمرة  الدويل ملنهج عمل املركز وتقديرا لاللتزام واجلهود 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  اأج��ل  من  العمل  فريق  يقدمها  التي 

العاملية يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية .. موؤكدا اأن الفوز 
باجلائزة يج�شد و�شول نظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة 
املهنية اإىل اأعلى املعايري الدولية. واأكد اجلابري اأن نظام اإمارة 
معرفة  على  اأ�شا�شا  يعتمد  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي 
لتقليل  ال��الزم��ة  واخلطط  ال��ربام��ج  وو�شع  املخاطر  وحتديد 
و�شع املخاطر يف اأماكن العمل وتقليل الإ�شابات وتوفري اأماكن 
عمل اآمنة و�شحية للجميع وتلقى اجلائزة الدعم والإ�شادة من 
اأهمها معهد ت�شارترد  املوؤ�ش�شات العاملية ومن  قبل العديد من 

الربيطاين للتاأمني ومعهد املخاطر الت�شغيلية ورابطة مديري 
املخاطر  لإدارة  ال��دويل  واملعهد  املحلية  ال�شلطات  املخاطر من 
املركز �شركاء عامليني يف  .. زار وفد  اآخر  وال�شالمة. ويف �شياق 
جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية حيث التقى الوفد م�شوؤولني 
بارزين يف املركز الربيطاين لل�شالمة واأجرى معهم مناق�شات 
اأ���ش�����س وجم����الت ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وال���ش��ت��ف��ادة من  ت�شمنت 
خرباتهم يف عمليات التح�شني والتطوير وتطبيق نظام الإمارة 

لل�شالمة وال�شحة املهنية.

مركــــز اأو�ســــاد يفــــوز بجـــائــــزة اإدارة املخــــاطــــر الــــدوليـــــــــة 2014
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حوادث  و ق�ضايا

اعرتافات �سديقة
البالغات  بعد  وهناك  هنا  يبحثون  ال�شرطة  ورج��ال  �شهور  ب�شعة  فمنذ 
باتريك وزوجته مايفا وطفليهما وهاهي مونيك  تلقوهاعن غياب  التي 
وتعمل طبيبة تاأتي لت�شرخ باأنها كانت يف منزل باتريك مافيا م�شاء يوم 
مونيك  واأ�شافت  خميفة  واأن��ات  اآه��ات  �شمعت  واأنها  الغام�س  اختفائهم 
قائلة عليكم بالذهاب اإىل هناك وحفر احلديقة رمبا وجدمت دليال وكان 
عدة  من  املكون  اخل�شبي  املنزل  لهذا  انتقال  قد  مافيا  باتريك  الزوجان 
حجرات وحتيط به حديقة كان يربيان فيها الدجاج والأرانب وبها اأي�شا 
اأرجوحة لطفليهما وخلف املنزل مبا�شرة تقع غابة فو باأ�شجارها البا�شقة 

واملمتدة حتى املرتفعات.
تتح�شن  م��وؤق��ت��ا حتى  ح��ال  امل��ن��زل  ه��ذا  ك��ان  مايفا  ب��ات��ريك  ل  وبالن�شبة 
اأحوالهما املالية ويجد باتريك عمال م�شتقرا دائما فهو مل يعرف طيلة 

حياته �شوي حب املو�شيقي والعمل يف جمالها.
يف البداية تعلم البيانو يف منزل والديه ثم اجليتار واحرتف العزف عليه 
املقاهي  وان�شم لفرقة مو�شيقية تعدي روك وموع فرقته كان يعزف يف 

واملالهي الليلية.
وق��ت��ذاك يف  ه��ذه احلفالت تعرف على زوجته ما يفا وكانت  اإح��دى  ويف 
الثامنمة ع�شرة من عمرها وهو يف اخلام�شة والثالثني لكن هذا الفارق 

الكبري يف ال�شن مل مينع وقوعهما يف احلب من اأول نظرة 
اأطفالهما بيري وبعد  باأول  القدمي رزقا  املنزل  ا�شتقرارهما يف هذا  وبعد 

عام اأجنبت مايفا طفلتها ايزابيل.
كانا  فقد  معي�شيا  ال�شعبة  وظروفهما  امل��ادي��ة  م�شاكلهما  م��ن  وبالرغم 
كان  مو�شيقية  بجولت  فرقته  مع  يقوم  ل  باتريك  كان  وعندما  �شعداء 
بالعزف  ويقومون  املو�شيقيني  من  اأ�شدقائه  جميع  ت�شم  اأم�شيات  يقيم 
لأنف�شهم وكانت ال�شمر هذه ت�شتمر عادة حتى الفجر يف احلجرة الرئي�شية 

باملنزل والتي علق على جدرانها �شورا كبرية لنجوم الروك العامليني.

عام حافل
ومع بداية العام اجلديد بداأت الأمور تتغري وتتبدل بالن�شبة ل باتريك 
فقد عر�س عليه عر�شان مغريان الأول للعزف يف مقهي الفنون يف ليون 
والآخر يف جرينوبل وهذه العقود كان باتريك ينتظرها منذ اأعوام طويلة 

م�شت.
كما اأنه اتفق مع اأحد املنتجني املو�شيقيني على ت�شجيل �شريط مو�شيقي 
وبالن�شبة للزوجة ما يفا فقد وجدت عمال هي الأخرى يف وكالة للخدمات 
اأخريا ابت�شمت الدنيا لأ�شرة بات يرك لكن يف الأفق بداأت تلوح مقدمات 
عا�شفة كانت يف �شورة رجل متوح�س عنيف يثري الريبة يف النفو�س وهو 
اإدجار 40 عام مل يكن من هواة املو�شيقي ولي�س له هواية فنية وكل ما 
كان يربطه بباتريك اأنه ولد معه يف نف�س املنطقة مل يكن اأحد يعرف عن 
هذا املتوح�س اإل اأقل القليل فقد كان يعي�س مع اإمراأة لها طفالن ولكنه 

تركها بعد مواجهة عنيفة معها وكان ذلك منذ ثمان �شنوات.
وكانت  مونيك  ال��دك��ت��ورة  ه��ي  بطبيبة  تعرف  ال�شيدة  لهذه  تركه  ومنذ 
يف  وال�شهرية  املحرتمة  الطبيبة  ه��ذه  اأ�شبحت  حتى  حميمة  عالقتهما 
منطقتها �شديقة له كانا �شخ�شني على طريف نقي�س وهو ما جعل زمالء 
غري  العنيف  ال�شخ�س  بهذه  العالقة  هذه  ع  لر�شاها  يتعجبون  مونيك 
اأحد ا�شدقاء مونيك ف�شّر هذه العالقة قائال  اجلدير بالحرتام ولكن 
اإن مونيك اأ�شبحت مدمنة لدجار فهو يجري يف دمها لذلك تغفر له كل 

�شيء وتتقبل كل اأفعاله ال�شيئة .

ال�سيف ال�سرير
وا�شتطاع ادجار اأي�شا اأن يوؤثر على باتريك على الرغم من كراهية مايفا 

له فقد كانت ل ت�شرتيح لعالقة زوجها بهذا الرجل.
قرر  �شهور  ب�شبعة  ات�شالهما  بعد  اأي  العام  نف�س  من  ال�شيف  نهاية  ويف 

باتريك اأن ي�شت�شيف اإدجار حتى يجد هذا الأخري مكانا ياأوي اإليه.
وبالفعل ح�شر هذا ال�شخ�س املريب اإيل منزل اأ�شرة باتريك معلنا اأنه لن 

ميكث اأكر من عدة اأيام حتى يدبر لنف�شه مكانا اآخر. 

الزوجة ت�سعر باخلطر

ولكن الزوجة ما يفا ا�شت�شعرت اخلطر باإح�شا�شها من وجود هذا الرجل 
ا�شتكت  حني  الأ�شدقاء  من  العدد  بهذا  �شرحت  واأنها  ك�شيف  بيتهم  يف 
15 يوما  ال��ذي يجل�س عندهم منذ  الثقل  ال�شيف  ه��ذا  لهم من وج��ود 
وهي على و�شك اأن تطرده اإذا مل يرحل من تلقاء نف�شه ولكن ادجار بعد 
اأ�شبوع واحد فاجاأ اأ�شدقاء باتريك ومايفا بخرب غريب وهو اأن الزوجني 

قد رحال عن املنزل مع طفليهما واأنهما تركا له مفتاح املنزل.

طائفة دينية
املقربون من باتريك مايفا مل يفهموا �شيئا عن اختفائهما املفاجئ فلماذا 
طويال  انتظرها  فنية  لتعاقدات  طريقه  يف  وه��و  هكذا  ب��ات��ريك  يختفي 
با�شتمرار  بوالدتها  تت�شل  كنت  وال��ت��ي  مايفا  لزوجته  بالن�شبة  واأي�شا 
الإطالق  تت�شل على  تعد  اأحفادها ومل  واأح��وال  اأحوالها  لتطمئنها على 
ماذا حدث لها فوجدت ادجار يف املنزل واأدعى اأن حدثت م�شاجرة بينهما 
خرجا على اإثرها يف �شاحنة بي�شاء �شغرية مع الأطفال وترك له باتريك 

املنزل يف رعايته دون اأن يو�شح له وجهت بعد اأن ترك منزله.
و�شعرت الأم بكذب هذا الرجل فلعب الأطفال ما زالت ملقاة يف احلديقة 
ول��و ك��ان��وا ق��د رح��ل��وا ع��ن امل��ن��زل لكانوا اأخ��ذوه��ا معهم كما وج���دت الأم 
الهوية ال�شخ�شية لبنتها ومالب�شها وكذلك �شيارتهم وهو ما يوؤكد كذب 

اأقواله.
لن  اأ�شحابه  وك���اأن  امل��ن��زل  يف  وت�شرفه  ادج���ار  ت�شرفات  يف  الأم  وارت��اب��ت 
لتقدم  الفور  على  الأم  فذهبت  اإليه  اخلا�س  اأثاثه  نقل  اأن��ه  حتى  يعودوا 
وال��دة مايفا لإدج��ار �شعر  زي��ارة  ابنتها وبعد  بالغا لل�شرطة عن اختفاء 
باتريك  ويوؤكد رحيل  نف�شه  يدافع عن  باتريك  لوالدي  باخلطر فذهب 

مع اأ�شرته واأنه قلق على �شديقه ورحيله املفاجئ. 
وحاول املحققون اأن يطمئنوا اأ�شرتي با تريك وميفا لكنهم من ناحية 

مو�شيقي  فباتريك  �شادقا  اإدج���ار  يكون  اأن  يخ�شون  ك��ان��وا  اأخ���رى 
ل  لكنه  الغريبة  وت�شرفاته  تنقالته  بكرة  معروف 

يكون جيتاره بحوزته  اأن  دون  اأن يرحل  ميكن 
واجليتار مازال موجودا باملنزل.

م�شت عدة اأ�شابيع وغياب باتريك واأ�شرته 
�شهرين  وب���ع���د  غ��ام�����س  ���ش��ر  ب��ال��ك��ام��ل 

م��ن ه���ذا ال��غ��ي��اب ان��ت��اب الغ�شب 
والدة مايفا تقاع�س رجال 

م�شي  فقد  ال�شرطة 
ع��ي��د م��ي��الده��ا دون 
مكاملة  ت��ت��ل��ق��ى  اأمن 

ابنتها  م��ن  خ��ط��اب��ا  اأو 
تهنئها فيه بهذه املنا�شبة 

وه���و م���ا مل ي��ح��دث اأب���دا 
ك��ل مهما كانت  م��ن قبل 

ال��ظ��روف وذه��ب��ت الأم 
مرة اأخرى ب�شكوكها 

اإىل رجل ال�شرطة 
ال����������������ذي ب����������داأ 

اإر��������ش�������ال  يف 
ب������رق������ي������ات 
ع��������اج��������ل��������ة 

لأق�������������������ش���������ام 
ال�شرطة يف خمتلف 

هناك  ل���ع���ل  ف���رن�������ش���ا  م�����دن 
اأخبارا عن اأ�شرة باتريك واأي�شا بداأوا يف مراقبة جادة .

وبعد اأ�شبوعني بداأ اأدجار ي�شعر اأنه مو�شع �شكوك فطلب من �شديق له 
اأن ابنه م�شتقر الآن مع جماعة دينية  اأن يت�شل بوالد با تريك واإخباره 
هو واأ�شرته واأنه ب�شحة جيدة ول ي�شتطيع الإدلء باأي معلومات ا�شافية 
يف الوقت الراهن وذلك بناء على طلب باتريك نف�شه والنت�شاب جلماعة 
لتف�شري غياب  اختالقها  اإدج��ار عن  ذهن  تفتق  التي  الإ�شاعة  كان  دينية 
باتريك وزوجته وطفليه كان اإدجار بحاجة اإىل وقت حتى يهرب اإيل مكان 

ل يعرفه فيه اأحد حيث كان يدرك اأن ال�شرطة بداأت يف فح�س �شحيفته 
وغريها  الغت�شاب  وحم��اولت  والع��ت��داءات  باجلرائم  املليئة  اجلنائية 

الكثري. 

احلديقة يف  جثث   4
بعد عام من اختفاء باتريك واأ�شرته و�شع املحققون اأيديهم على �شيكات 
بنكية وقعت عليها مافيا بعد اختفائها ومت ا�شتجواب ادجار الذي اعرتف 
يف النهاية اأنه هو الذي ا�شتخدم هذه ال�شيكات كما اعرتف اأي�شا باأنه باع 
�شيارة باتريك ب 1000فرنك لكن كل ذلك مل يكن دليال اأو برهانا �شد 

اإدجار وعالقته باختفاء اأ�شرة باتريك. 

الطبيبة �سديقة اإدجار تك�سف اجلرمية
ولكن �شهادة الدكتورة مونيك �شديقة اإدجار جاءت لتك�شف احلقيقة وتغري 
كل �شيء فلقد تقدمت بال�شهادة من تلقاء نف�شها معرتفة باأنها كانت مع 
اإدجار يف منزل اآل باتريك يوم اختفاء الأ�شرة ولقد �شمعت يف هذا اليوم 
اأنات واآهات خميفة مرعبة ون�شحت رجال ال�شرطة باحلفر حول املنزل 
اأم��ت��ار وج��دوا حفرة  الأر����س بب�شعة  حيث وج��دوا مفاجاأة مفزعة حتت 
اأرب��ع جثث طفالن واثنان كبار يف حالة تعفن متقدم  عميقة ترقد فيها 
لتعذيب  نتيجة  ت��وف��وا  اأن��ه��م  منهم  اأخ���ذت  التي  العينات  م��ن  تبني  ولقد 
وح�شي اأدى اإيل ك�شور يف اجلمجمة وانتزاع اأجزاء من ال�شحايا كما اأكد 
الفح�س اأن الوفاة حدثت منذ عام رمبا حتديدا حني �شمعت مونيك هذا 
الأ�شوات الرهيبة والتي اأقنعها يومها اإدجار اأنها اأ�شوات قادمة من الغابة 

الأف�شل لهم عدم الزج باأنف�شهم يف مثل هذه الأ�شياء.واأن�����ه من 
ع��ر���ش��ه على  ينتظر  احل��ب�����س  ره���ن  اإدج����ار  الآن 
تثار حول هذا  كثرية  اأ�شئلة  وهناك  النيابة 
ا�شتطاع  وكيف  القتل  يف  ال�شديد  العنف 
عاما  يع�س  اأن  الآدم�����ي  ال��وح�����س  ه���ذا 
كامال بجوار جثث �شحاياه التي التي 

ل تبعد �شوى اأمتار قليلة عنه.
اأما عن احلكم فاإن اأق�شي ما ميكن اأن 
يحكم به على هذا القاتل الوح�شي هو 
توجد  ل  حيث  احلياة  م��دى  ال�شجن 

عقوبة الإعدام يف فرن�شا. 

متكنت الأجهزة الأمنية مبديرية اأمن  املنيا مب�شر، من اإلقاء القب�س 
قرطها  �شرقة  عقب  وقتلتها،  طفلة  ا�شتدرجت  خ�شار،  بائعة  على 

الذهبي بدير موا�س جنوب حمافظة املنيا.
البحث  اللواء، مدير  اإخطاًرا من  تلقى  املنيا،  اأمن  اللواء، مدير  كان 
45 �شنة، عامل مب�شجد، يفيد  اأ.ع.ع  اجلنائي، يفيد بورود بالغ من 

بغياب جنلته، منذ 4 �شنوات.
دير  رئي�س مباحث  الرائد  بت�شكيل فريق بحث جنائي، �شم كال من 
موا�س،  والنقباء معاوين املباحث، عر على اجلثة داخل خمزن بقالة 

ملك لتاجر يدعى ح.ك.م، 48 �شنة، مقيم بقرية اأباظة، بدير موا�س، 
مو�شوعة داخل جوال وبها اآثار �شرب بالراأ�س.

بائعة  جارتها  بقتلها،  املتهمة  اأن  اجلنائي  البحث  حتريات  من  تبني 
خ�شار، وتدعى �س . ت 55 �شنة، ا�شتدرجتها ل�شرقة قرطها الذهبي، 
واأن املجني عليها حاولت مقاومتها، اإل اأن املتهمة قتلتها لتاأخذ قرطها 
ديرموا�س  م�شت�شفى  مل�شرحة  اجلثة  نقل  ديونها.مت  ل�شداد  الذهبي 
 ، ، والتحفظ على املتهمة ، وحترر عن الواقعة املح�شر الالزم  العام 

واأخطرت النيابة العامة لتوىل التحقيقات.

دخل البيت �سيفًا ثم ا�ست�ىل عليه بعد اأن قتل اأ�سحابه

مل تكت�سف اجلرمية اإل بعد
 عام كامل بعد اأن اعرتفت �سديقة القاتل

اأر �سيئا ولكنني �سمعت �سرخات مكت�مة واأنات خميفة �ساد  اأ�سحاب املنزل م�ج�دين مل  كنت هناك يف م�ساء ذلك الي�م منذ عام كامل مل يكن 
�سمت رهيب يف ق�سم ال�سرطة حيث اأدلت م�نيك باعرتافها هذا الذي ترك رجال ال�سرطة يف حرية فلم تكن كلماتها وا�سحة بالقدر الذي يجعلهم 

يتخيل�ن ه�ل ما حدث منذ عام.

�سيدة تقتل طفلة ل�سرقة قرطها

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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•• كراكا�ض-رويرتز:

قال الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو اإن العن�شرية يف الوليات املتحدة 
تفاقمت خالل اإدارة اأول رئي�س اأ�شود يف تاريخها.

الأ�شابيع  اأوباما يف  ب��اراك  الرئي�س  م��ادورو لنتقادات من حكومة  وتعر�س 

وقال  ال��داخ��ل.  يف  ال�شيا�شيني  ملعار�شيه  معاملته  طريقة  ب�شبب  الأخ���رية 
مادورو اإن احلالت التي وقعت يف الأونة الأخرية من قتل ال�شرطة لل�شود 
اإنه  التلفزيونية  تيلي�شور  ل�شبكة  واأردف قائال  املتحدة روعته.  الوليات  يف 
حقيقة اأمر موؤثر. م�شلطا ال�شوء على قتل اإيريك جارنر بو�شفه وح�شيا. 

نتيجة خنق  يتنف�س ب�شعوبة  �شريط م�شور وهو  وكان جارنر قد ظهر يف 
يف  تفاقم�����ت  العن�شرية  اأن  لو  كما  يبدو  الأم��ر  م���ادورو  وق��ال  ل��ه.  �شرطي 

الوليات املتحدة بو��شول اأوب��������اما نف�شه. 
 اإنني اآ�شف اإىل حد ما فانني اأحرتم اأوبام������ا �شخ�شيا. ولكن اأعتقد اإنه اأ�شري 

القوى احلقيقية يف الولي��������ات املتحدة وقرر عدم القتال.
 اإنه متعب ومنهك . 

الرئي�س  تويل  منذ  املتوترة  الفنزويلية  الأمريكية  للعالقات  ا�شتمرار  ويف 
�شجن  اأوب��ام��ا  م�شوؤولو  انتقد   1999 يف  ال�شلطة  �شافيز  هوجو  ال��راح��ل 
وتوجيه  �شباط  فرباير  منذ  لوبيز  ليوبولدو  الفنزويلي  الحتجاج  زعيم 
معار�شة  �شخ�شية  وهي  ما�شادو  كورنيا  ملاريا  املا�شي  الأ�شبوع  يف  اتهامات 
اآخرى بالتاآمر لقتل مادورو. وقال مادورو اإن هذا نفاق ووجه اتهاما حمددا 

لل�شفارة الأمريكية يف كراكا�س. واأ�شاف اإنهم يت�شرفون ب�شكل خطري.
تدخل ال�شفارة الأمريكية بداأ ل يطاق اإنني اأقيم العالقات. 

العاهل الأردين: الغارات وحدها لن تهزم داع�س
•• عمان-اأ ف ب:

قال العاهل الردين امللك عبد اهلل الثاين يف ت�شريحات 
تنظيم  �شد  اجلوية  ال�شربات  ان  ام�س  ن�شرت  �شحافية 
تهزم  ان  وحدها  ت�شتطيع  لن  ولكنها  ج��دا  مهمة  داع�س 
العراق  يف  �شا�شعة  مناطق  على  ي�شيطر  ال��ذي  التنظيم 

و�شوريا.
وقال امللك عبد اهلل يف مقابلة اجراها مع �شبكة بي بي اأ�س 
المريكية يف وا�شنطن نعلم جميعا ان ال�شربات اجلوية 
الو�شع  �شيكون  كيف  تتخيل  ان  وت�شتطيع  ج��دا  مهمة 
بدون هذه ال�شربات لكن الهجمات اجلوية لن ت�شتطيع 

وحدها ان تهزم داع�س .
ان  الردن��ي��ة  ال�شحف  ن�شرتها  ال��ت��ي  املقابلة  يف  وا���ش��اف 

امل�شاألة املهمة الن هي الو�شع على الر�س .
منا  ط���رف  اأي  ان  ي��ظ��ن  ان  �شخ�س  لي  اري���د  ل  وت��اب��ع 
نهاية  امل�شكلة، ففي  برية حلل  ق��وات  ار�شال  يتحدث عن 
امل��ط��اف ع��ل��ى ال�����ش��وري��ني وك��ذل��ك ال��ع��راق��ي��ني ان يحلوا 

امل�شكلة بانف�شهم .
واو�شح انه �شواء يف العراق او �شوريا، ل بد ان تنفذ هذه 
املهمة من قبل ال�شكان املحليني انف�شهم . وتابع ال�شوؤال 
الواقع؟  ار���س  ال��دع��م لهم على  ت��اأم��ني  ه��و: كيف ميكن 

كيف ميكن ان نحميهم وندعمهم؟ .

العمليات  �شاركنا يف  وق��د  التحالف  وق��ال نحن ج��زء من 
التحالف  ه���ذا  يف  كع�شو  ���ش��وري��ا  يف  داع�����س  تنظيم  ���ش��د 
وك��ذل��ك ن��ت��ح��دث م��ع ال��ع��راق��ي��ني لنعلم ك��ي��ف مي��ك��ن لنا 

م�شاعدتهم يف غرب العراق .
القريب  وت��رية هذه اجلهود يف  ترتفع  ان  اتوقع  وا�شاف 
مواقع  يف  دورا  الردن  يلعب  ���ش��وف  ذل��ك  وب��ع��د  ال��ع��اج��ل 

اخرى .
وب��ا���ش��رت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة على راأ����س ائ��ت��الف دويل يف 
على  جوية  غ���ارات  حملة  �شن  اغ�شط�س  اآب  م��ن  الثامن 
مواقع تنظيم داع�س الإرهابي الذي ي�شيطر على مناطق 

�شا�شعة يف العراق و�شوريا.

خاللها  اأع���ل���ن���ت  وال���ت���ي  ل��رتك��ي��ا 
مو�شكو اإلغاء م�شروع خط اأنابيب 
الغاز  ل���ت���وري���د  ����ش���رتمي  �����ش����اوث 
واأعلنت اأن تركيا ال�شريك املف�شل 

مل�شار اإقامة خط اأنابيب بديل.
ويريد م�شوؤولو الحتاد الأوروبي 
لتعاون  احل����اج����ة  ع����ن  احل����دي����ث 
اأوث����ق يف ق��ت��ال م��ت�����ش��ددي تنظيم 
اأخرى  مت�شددة  وجماعات  داع�س 
ويف جهود قطع الم���دادات عنهم 

ووقف تدفق املقاتلني الأجانب.
للقتال  الأورب����ي����ني  اآلف  وذه����ب 
جماعات  اأو  داع�����س  م��ع  �شوريا  يف 
عبور  ن���ق���ط���ة  وت����رك����ي����ا  اأخ���������رى 
رئي�شية. وتقول تركيا اإن حكومات 
اأن تبذل  الحت��اد الأوروب���ي يجب 
مزيدا من اجلهد لوقف �شفر من 
يف  للمقاتلني  الن�شمام  يريدون 

املنطقة.
للعقوبات  ت���رك���ي���ا  ت��ن�����ش��م  ومل 
رو�شيا  على  فر�شت  التي  الغربية 
اأوك��ران��ي��ا. وقال  ب�شبب الأزم���ة يف 
طلب  الأوروب���ي  بالحتاد  م�شوؤول 
م�شوؤويل  اإن  اإ����ش���م���ه  ن�����ش��ر  ع����دم 
الحتاد �شيوا�شلون ال�شغط على 
ت��رك��ي��ا ل��الن�����ش��م��ام ل��ل��ع��ق��وب��ات اأو 
املوقف  ا�شتغالل  الأق��ل عدم  على 
ت�شررت  التي  املنتجات  بت�شدير 

اإىل رو�شيا.
و���ش��ي��ل��ت��ق��ي م�������ش���وؤول���و الحت������اد 
الأوروب��ي بالرئي�س الرتكي رجب 
ط��ي��ب اردوغ�����ان ورئ��ي�����س ال����وزراء 
و�شيزورون  اأوغ���ل���و  داود  اأح���م���د 
و�شيعلنون  ل���الج���ئ���ني.  خم��ي��م��ا 
زي���������ادة يف م���������ش����اع����دات الحت������اد 
الأوروب������������ي مل�������ش���اع���دة ت���رك���ي���ا يف 
الالجئني من  تدفق  التعامل مع 

�شوريا والعراق.

مادورو: العن�سرية تزايدت باأمريكا يف ظل اأوباما 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأح�����د �شيوخ  ال���ك���ع���ود،  ن��ع��ي��م  ق����ال 
ال�شنية  البومنر  ع�شرية  ووجهاء 
يف الأن���ب���ار )غ��رب��ي ال���ع���راق(، اإن 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  عنا�شر 
اأبناء  م��ن  �شخ�شا   13 اأع���دم���وا 
ال��ع�����ش��رية، و����ش���ط م��دي��ن��ة هيت، 

غربي الرمادي.
القوات  ق��ت��ل��ت  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
الأمنية 16 من عنا�شر التنظيم 
خ����الل م���واج���ه���ات ع��ن��ي��ف��ة و�شط 
قائد  بح�شب  و�شرقها،  ال��رم��ادي 

�شرطة الأنبار.
اأن عنا�شر تنظيم  واأو�شح الكعود 
باإعدام  ق��ام��ت  الإره���اب���ي  داع�����س 
ع�شرية  اأب���ن���اء  م���ن  ���ش��خ�����ش��ا   13
البومنر اأمام ح�شد من املواطنني 
ه��ي��ت )70كم  م��دي��ن��ة  و���ش��ط  يف 
اإىل  ، م�����ش��ريا  ال�����رم�����ادي(  غ����رب 
النار  ب���اإط���الق  ق���ام  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اأن 
عليهم يف منطقة الراأ�س وال�شدر 
املواطنني  واأم��ام ع�شرات  والبطن 
عنا�شر  اأن  ال���ك���ع���ود  واأ�����ش����اف   .
م�شتمرين  الإره����اب����ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ب��ارت��ك��اب جم��ازره��ا ب��ح��ق ع�شرية 
البومنر يف جميع مناطق الأنبار، 
وذلك ملا يحمله التنظيم من حقد 
التي  الع�شرية  ه��ذه  جت��اه  ك��ب��رية 
قارعت الإرهاب منذ عام 2005 
اأن  اىل  ، لف��ت��ا  ه���ذا  ي��وم��ن��ا  واىل 
اأب��ن��اء ع�شريته  القتلى من  اأع���داد 
و�شل اىل اأكر من 500 �شخ�س 
منذ �شهرين بعد �شيطرة التنظيم 

على املدينة .
اآخر، قال قائد �شرطة  من جانب 
الأنبار اللواء الركن كاظم حممد 
الأمنية  ال���ق���وات  اإن  ال���ف���ه���داوي، 

ومب�شاندة  وال�شرطة  اجلي�س  من 
م��ق��ات��ل��ني ال��ع�����ش��ائ��ر ا���ش��ت��ب��ك��ت مع 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  عنا�شر 
يف منطقة احلوز و�شط الرمادي، 
8 عنا�شر  م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ���ش��ف��ر  م���ا 
اجلن�شية  تون�شي  بينهم  للتنظيم 
وت���دم���ري م��رك��ب��ة ل��داع�����س، فيما 
ال�شرطة  اأف���راد  من  اثنان  اأ�شيب 

بجروح .
اأن ق���وة من  واأ����ش���اف ال��ف��ه��داوي 
مقاتلني  ومب�������ش���ان���دة  ال�����ش��رط��ة 
عنا�شر  م���ع  ا���ش��ت��ب��ك��ت  ال��ع�����ش��ائ��ر 
ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س الإره�������اب�������ي يف 
مدينة  ���ش��رق  ال�شجارية  منطقة 
ال����رم����ادي، م���ا اأ���ش��ف��ر اأي�����ش��ا عن 
خالل  للتنظيم  عنا�شر   8 مقتل 
املواجهات دون وقوع خ�شائر  تلك 
القوات  �شفوف  يف  ت��ذك��ر  ب�شرية 

الأخ��ري يعلن بني احلني  اأن  غري 
ع��ل��ى مناطق  ���ش��ي��ط��رت��ه  والآخ������ر 
جديدة يف كل من �شوريا والعراق 
رغ���م ���ش��رب��ات ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل 

�شده.
وت���خ�������ش���ع م����دن����ي����ة ال���ف���ل���وج���ة، 
ون���اح���ي���ة ال���ك���رم���ة، واأح����ي����اء من 
اأخرى  ومناطق  ال��رم��ادي  مدينة 
الغالبية  ذات  الأن��ب��ار  مبحافظة 
ال�شنية، منذ مطلع العام اجلاري، 
وم�شلحني   ، داع���������س  ل�����ش��ي��ط��رة 
موالني له من الع�شائر الراف�شة 
ل�شيا�شة رئي�س احلكومة العراقية 
التي  امل����ال����ك����ي  ن��������وري  ال�������ش���اب���ق 

ي�شفونها ب� الطائفية .
الحت�������اد  ����ش���ي���ط���ل���ب  ذل��������ك،  اىل 
التعاون  ت���رك���ي���ا  م����ن  الأوروب����������ي 
ب�شكل اأكرب يف قتال تنظيم داع�س 

الأم��ن��ي��ة . وت���اب���ع ال���ف���ه���داوي اأن 
الو�شع الأمني م�شتقر يف غالبية 
م��ن��اط��ق ال���رم���ادي وه��ن��اك حركة 
اإجراءات  طبيعية لالأ�شواق و�شط 
اأم��ن��ي��ة م�����ش��ددة وان��ت�����ش��ار لأف����راد 
الع�شائر  وم���ق���ات���ل���ني  ال�������ش���رط���ة 
خروقات  اأي  ح���دوث  م��ن  حت�شبا 

اأمنية داخل املدينة .
وع����������ادة م�����ا ي���ع���ل���ن م���������ش����وؤول����ون 
الع�شرات  م��ق��ت��ل  ع���ن  ع���راق���ي���ون 
اأن يقدموا  من داع�س يوميا دون 
الأمر  ذل��ك،  على  ملمو�شة  دلئ��ل 
ال����ت����اأك����د من  ي��ت�����ش��ن��ى  ال�������ذي ل 
كما  م�شتقلة،  م�شادر  من  �شحته 
ي��ت�����ش��ن��ى ع����ادة احل�����ش��ول على  ل 
جراء   ، داع�����س  م��ن  ر�شمي  تعليق 
التنظيم  يفر�شها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود 
على التعامل مع و�شائل الإعالم، 

وقال امل�شدر اإن مبارك ع�شفور يف 
واملنتمي  العمر،  من  الرابع  العقد 
حمافظة  يف  ب���ري���ك  اآل  ل��ق��ب��ي��ل��ة 
منطقة  يف  ق��ت��ل  )�����ش����رق(  م������اأرب 
ح�شرموت  مب���ح���اف���ظ���ة  ال����ع����رب 
قبيلة  م���ن  م�����ش��ل��ح��ني  ب��ر���ش��ا���س 
�شبوة  ملحافظة  التابعة  ال��ُك��رب  اآل 

منطقة  يف  ن��ف��ط��ي  ح��ق��ل  اأح���ق���ي���ة 
وت�شهد  ���ش��ب��وة.  مبحافظة  العقلة 
قتل  اأعمال  اليمنية  املناطق  بع�س 
الثاأر  ب�شبب  م�شلحة؛  وا�شتباكات 
املنت�شر يف ظل �شعف الأداء الأمني 
م�شكالت  ح��ل  يف  ال�����ش��ل��ط��ات  ودور 

وق�شايا املواطنني.

اإىل  م�شرياً  الثاأر،  بدافع  )جنوب( 
خالل  كمني  يف  قتل  ال�شحية  اأن 

عودته من ح�شرموت اإىل ماأرب.
ان��دل��ع��ت مواجهات  ���ش��ن��وات  وق��ب��ل 
واآل  ب���ري���ك  )اآل  ال��ق��ب��ي��ل��ت��ني  ب���ني 
من  وجرحى  قتلى  خلفت  ال��ك��رب( 
حول  ن��زاع  خلفية  على  الطرفني، 

الإره����اب����ي، و���ش��ي��ح��ث��ه��ا ع��ل��ى عدم 
اإ�شعاف عقوباته على رو�شيا خالل 
زيارة الأ�شبوع احلايل، تهدف اإىل 
م��ن��ح ق���وة دف���ع ج��دي��دة لعالقات 

تركيا بالحتاد الأوروبي.
موجرييني  ف��ي��دري��ك��ا  و����ش���ت���زور 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  م�����ش��وؤول��ة 
بالحتاد الأوروبي ويوهان�س هان 
الأوروبي  اجل��وار  �شيا�شة  مفو�س 
�شتيليانيد�س  وخ���ري�������ش���ت���و����س 
الن�شانية  امل�������ش���اع���دات  م��ف��و���س 
تركيا يومي الثنني والثالثاء يف 
واح���دة م��ن اأرف���ع زي���ارات الحتاد 

الأوروبي من �شنوات.
بيان  يف  م����وج����ريي����ن����ي  وق�����ال�����ت 
ال�������زي�������ارة... م���وؤ����ش���ر ق�����وي على 
للعالقة  ال�شرتاتيجية  الأهمية 
وتركيا  الأوروب��������ي  الحت������اد  ب���ني 

ورغبتنا يف تعزيز التعاون. 
وت����ت����ف����او�����س ت����رك����ي����ا م�����ن اأج�����ل 
الأوروبي منذ  الن�شمام لالحتاد 
عام 2005 ولكن عقبات �شيا�شية 
قرب�س  و�����ش����ع  الأخ�������������س  ع���ل���ى 
امل��ق�����ش��م��ة وم���ق���اوم���ة ب��ع�����س دول 
الحتاد الأوروب��ي لن�شمام تركيا 
تقدم  اح���راز  م��ن  اأب��ط��اأ  للع�شوية 
بني  العالقات  واجهت  ما  وكثريا 

اجلانبني �شعوبات.
كبار  م�����ش��وؤول��ون  ي��اأم��ل  الآن  لكن 
بالحتاد الأوروبي اأن ميثل وجود 
جديدين  وزراء  ورئ��ي�����س  رئ��ي�����س 
لرتكيا ومفو�شية اأوروبية جديدة 
ج��دي��دة متهد  ب��داي��ة  بروك�شل  يف 
اإج�����راء حمادثات  اأم����ام  ال��ط��ري��ق 
امل�شالح  ل��ب��ح��ث  امل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة 

ال�شرتاتيجية امل�شرتكة.
وتاأتي الزيارة بعد اأ�شبوع من زيارة 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني 

•• وا�صنطن-�صنعاء-وكاالت:

ق����ال م�������ش���وؤول اأم���ري���ك���ي ب�����ارز، اإن 
اإنقاذ  حاولت  خا�شة  اأمريكية  قوة 
ال�����ش��ح��ايف الأم���ري���ك���ي ال�����ذي كان 
يحتجزه تنظيم القاعدة يف اليمن، 
لأن املعلومات ال�شتخباراتية اأكدت 
لكن  حلظة،  اأي  يف  مقتله  احتمال 
اقرتابها من  اأثناء  القوة  مت ر�شد 

خمباأ امل�شلحني.
وق��ت��ل يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ف��ا���ش��ل��ة فجر 
ال�����ش��ب��ت امل�������ش���ور ال�����ش��ح��ايف لوك 
والرهينة  ع���ام���اً(   33( ���ش��وم��رز 
قبل  بيار كوركي،  اإفريقي  اجلنوب 
لالإفراج  املفرت�س  املوعد  من  يوم 
عنه . وك�شف م�شوؤول اأمريكي بارز 
تفا�شيل املهمة، قائاًل: لقد وردتنا 
موؤ�شرات اإىل اأنهم �شيقومون بقتل 
���ش��وم��رز رمب���ا يف وق���ت م��ب��ك��ر من 
ال��ي��وم ال��ت��ايل .واأ���ش��اف ك��ان علينا 
اأما التحرك فوراً واملخاطرة، واأما 

ومل  مت��ر.  النهائية  املهلة  ن��دع  اأن 
نكن على ا�شتعداد للقيام بذلك .

م�شلحي  اإىل  اأ�����ش����ارة  يف  واأ�����ش����اف 
القاعدة لقد قالوا اأنهم �شيعدمونه 
72 �شاعة لكننا كنا نعتقد،  خالل 
وو���ش��ل��ت��ن��ا م���وؤ����ش���رات م���ن خالل 
املعلومات  م�������ش���ادر  م���ن  ال���ع���دي���د 
اقرتب،  النهائي  املوعد  اأن  لدينا، 
لقتله  ي�شتعدون  ان��ه��م  نعتقد  كنا 
هو  وه��ذا  بتوقيتنا،  ال�شبت  �شباح 

�شبب حتركنا با�شرع وقت ممكن .
و���ش��رح م�����ش��وؤول��ون اأم��رب��ك��ون، اأن 
الأمريكي  ال���دف���اع  ووزي����ر  اأوب���ام���ا 
على  واف�������ق�������وا  ه����ي����غ����ل،  ت���������ش����اك 
حم��اول��ة الإن���ق���اذ اجل��ري��ئ��ة �شباح 
اجل��م��ع��ة ب��ت��وق��ي��ت وا���ش��ن��ط��ن، واأن 
ال��ك��وم��ان��دو���س ب����داأ ال��ت��ح��رك بعد 

�شاعات قليلة. 
وك�������ان ي���ت���م اإط���������الع ه���ي���غ���ل على 
طائرته،  يف  العملية  م�����ش��ت��ج��دات 
بينما كان يف طريقه اإىل اأفغان�شتان. 

الذي قتل فيه )الرهينتان( .
وق�شى اأحد الرهينتني، مل يت�شح 
الطريق  يف  ك��ان  ممنهما،بينما  اأي 
ماكني  ا����س  ا����س  ي��و  ال�شفينة  اإىل 
ايالند التابعة للبحرية الأمريكية، 
خ�شوعه  اأث��ن��اء  الآخ���ر  قتل  بينما 
جلراحة على منت ال�شفينة. وقال 
نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
لوك  اإن  وا���ش��ن��ط��ن،  يف  خ��ط��اب  يف 
�شومرز قتل خالل املحاولة الثانية 
)لتحريره(. كنا على و�شك القيام 
بذلك . واأكد البنتاغون اخلمي�س اأن 
الوليات املتحدة حاولت يف نوفمرب 
العديد  حترير  ال��ث��اين(،  )ت�شرين 
الأمريكي  ب��ي��ن��ه��م  ال���ره���ائ���ن  م���ن 
ل�����وك ����ش���وم���رز، ل���ك���ن اجل����ن����ود مل 
يتمكنوا من العثور على مواطنهم. 
اجلي�س  يف  ج��ن��دي  قتل  ذل���ك،  اىل 
با�شتباكات  الأح���د،  ام�س  اليمني، 
ال��ق��اع��دة يف  ت��ن��ظ��ي��م  م�شلحي  م���ع 
حم���اف���ظ���ة حل����ج ج���ن���وب���ي ال���ب���الد، 

وتوجهت القوات اخلا�شة جوا نحو 
اجلمعة  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة 
�شباحا  )الوىل  وا�شنطن  بتوقيت 
او�شربي،  بطائرة  اليمن(  بتوقيت 
من  كلم   10 بعد  على  انزالها  مت 
مكان احتجاز الرهائن يف حمافظة 
�����ش����ب����وة، ج����ن����وب �����ش����رق ال���ي���م���ن. 
وتوجهت القوة اخلا�شة اإىل خمباأ 
اآم��ال��ه��م يف  اأن  ال��ق��اع��دة ���ش��ريا، اإل 
���ش��راً حت��ت جنح الظالم  ال��ت��ح��رك 
الن���ق���اذ تال�شت،  ب��ع��م��ل��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ام 
ع��ن��دم��ا مت اك��ت�����ش��اف اأم���ره���م على 
ب��ع��د ن��ح��و 100 م��رت م��ن جممع 

مقاتلي القاعدة.
الذي  البارز  الدفاع  م�شوؤول  وق��ال 
ما  ك��اب��ول:  يف  هيغل  ب�شحبة  ك��ان 
القوة  اق��رتب��ت  ع��ن��دم��ا  ان���ه  نعلمه 
املقاتلني،  جم��م��ع  م���ن  امل��ه��اج��م��ة 
واأ�شاف   . امل��ف��اج��اأة  عن�شر  ف��ق��دت 
عندما فقدوا عن�شر املفاجاأة اندلع 
ا�شتباك، ونعتقد اأن هذا هو الوقت 

باملحافظة.  رف��ي��ع  م�����ش��وؤول  ح�شب 
وقال امل�شوؤول اإن ا�شتباكات اندلعت 
بني قوات جي�س مب�شاندة جنود يف 
من  م�شلحة  عنا�شر  مع  ال�شرطة 
تنظيم القاعدة يف مدينة احلوطة 
اإىل  اأدت  حل���ج،  حم��اف��ظ��ة  عا�شمة 
مقتل جندي يف اجلي�س ، من دون 
عدمه  من  �شحايا  �شقوط  معرفة 

يف جانب امل�شلحني.
اندلعت  ال���ش��ت��ب��اك��ات  اأن  واأ����ش���اف 
القاعدة  على خلفية قيام م�شلحي 
التي  اجل���ي�������س  ق������وات  مب��ه��اج��م��ة 
اع��ت��ق��ل��ت يف وق���ت ���ش��اب��ق ع���دد من 

عنا�شر التنظيم و�شجنتهم.
من  ر�شمي  تعقيب  اأي  ي�شدر  ومل 
حول  الآن  حتى  اليمنية  ال�شلطات 

هذه املواجهات.
اأخ�����������رى، ق����ت����ل ميني  م�����ن ج����ه����ة 
بدافع  قبليني  م�شلحني  بر�شا�س 
ح�شرموت  حم���اف���ظ���ة  يف  ال�����ث�����اأر 
جنوبي اليمن، ح�شب م�شدر قبلي. 

اأوروبا تطالب تركيا مب�ساعدة اأكرب �سد التنظيم

داع�س يعدم 13 من الع�سائر ومعارك عنيفة بالرمادي

مقتل جندي ميني يف ا�ستباكات مع القاعدة

عملية الإنقاذ الفا�سلة يف اليمن اعتمدت املخاطرة

العراق ينفي منحه احل�سانة للقوات الأمريكية
•• بغداد-وكاالت:

اأع����رب امل��ك��ت��ب الع��الم��ي لرئي�س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي ح��ي��در ال��ع��ب��ادي عن 
ا�شتغرابه من الت�شريحات التي تناقلتها و�شائل الإعالم الأمريكية ب�شاأن 

منح احل�شانة لقوات تابعة للوليات املتحدة يف العراق.
وذكر بيان ملكتب العبادي اأن هذه الت�شريحات املن�شوبة لل�شفري الأمريكي ل 
اأ�شا�س لها من ال�شحة ومثرية لال�شتغراب اإذ اإنه ل توجد قوات اأمريكية يف 
العراق، وهناك مدربون فقط وهوؤلء لهم ح�شانة دبلوما�شية لأنهم �شمن 
طاقم ال�شفارة وهذه املوافقة متت من احلكومة ال�شابقة ولي�شت احلالية .

واأ�شاف اأن العبادي ذكر يف اأكر من منا�شبة اأن البلد ل يحتاج اإىل قوات 
برية اأجنبية، واأن قواتنا الأمنية ورجالت احل�شد ال�شعبي حتقق انت�شارات 

كبرية على تنظيمات داع�س الإرهابية .

اجلروان ورئي�س برملان جزر القمر 
يبحثان تعزيز التعاون الربملاين

•• القاهرة -وام:

بحث معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�شالربملان العربيوبرهان حامد 
رئي�س برملان جمهورية جزر القمر ام�س �شبل تعزيز التعاون الربملاين بني 
الربملانني واآلية التن�شيق والتعاونواأهمية دعم الربملان العربي جلزر القمر 

اإقليميا ودوليا مبا يخدم امل�شالح العربية امل�شرتكة.
وذكر الربملان العربي يف بيان له ام�س اأن اللقاء عقد على هام�س اجتماعات 
اجلل�شة الثانية للدور الثالث من الف�شل الت�شريعي الأول للربملان العربي 

املنعقدة يف القاهرة.
املو�شوعات  اللقاء عددا من  ا�شتعر�س خالل  اجل��روان  اأن  البيان  واأ�شاف 
والتعاون  ال�شالم  اآف��اق  تعزيز  و�شبل  الإقليمية  وال�شيا�شية  القت�شادية 
ال�شعب  م��ع  والت�شاور  وال��ت��ق��ارب  بالتفاعل  وذل��ك  املنطقة  يف  وال�شتقرار 

لالرتقاء ب�شتى املجالت وتعزيز الوحدة والتالحم الوطني.
واأ�شاد برهان حامد باجلهود التي بذلها الربملان العربي خالل فرتة رئا�شة 
معايل اأحمد اجلروان على ال�شاحتني الإقليمية والدولية وخدمته لن�شرة 
لزيارة  واأع�شائه  العربي  الربملان  لرئي�س  دعوة  ووجه  العربية..  الق�شايا 
برملان جمهورية جزر القمر . ح�شر اللقاء .. �شعادة كل من �شامية اأحمد 

وعبدالرحمن لبدك وم�شبح بالعجيد و�شامل بن هويدن اأع�شاء الربملان.

ال�سني تندد بالتحكيم
 الدويل يف النزاع البحري

•• بكني-رويرتز:

�شجبت ال�شني ام�س ال�شغوط التي متار�شها الفلبني بلجوئها اإىل التحكيم 
الدويل يف �شاأن مياه متنازع عليها بني الدولتني ورف�شت بكني مرة اأخرى 

امل�شاركة يف التحكيم قبل اأ�شبوع من مهلة نهائية للرد على الدعوى.
الق�شائية  للولية  رف�شها  اأ�شباب  بكني  اأف��ردت  موقفها  يحدد  تقرير  ويف 
ملحكمة التحكيم الدائمة يف لهاي يف الدعوى التي اأقامتها الفلبني العام 
املا�شي والتي ميكن اأن يكون لها تداعيات على مطالب ال�شيادة ال�شينية يف 

بحر ال�شني اجلنوبي.
حل  عن  هو...البحث  الأ�شا�شي  الهدف  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
اإىل  اللجوء  كان  ذلك  بدل من  لكن  ال�شني اجلنوبي  بحر  لق�شية  �شلمي 
ال�شني  حقوق  لن��ك��ار  ال�شني  على  ال�شيا�شي  ال�شغط  ملمار�شة  التحكيم 

امل�شروعة يف بحر ال�شني اجلنوبي. 
ال�شيادة على بحر ال�شني اجلنوبي بالكامل تقريبا وترف�س  وتزعم بكني 
وتايوان  والفلبني  فيتنام  ج��ان��ب  م��ن  منه  اأج����زاء  على  بال�شيادة  م��زاع��م 
وماليزيا وبروناي. كما تخو�س نزاعا مع اليابان حول جزر يف بحر ال�شني 

ال�شرقي.
وترف�س ال�شني دوما اللجوء اإىل التحكيم وت�شر على انها �شتحل النزاعات 
ب�شورة ثنائية. واأمهلت املحكمة بكني حتى 15 دي�شمرب كانون الأول للرد 

على الدعوى.
وقال �شو هونغ رئي�س اإدارة ال�شوؤون القانونية واملعاهدات يف وزارة اخلارجية 
ا�شتغرقت  الدارة  واإن  باملهلة  التقرير لي�س له عالقة  اإن توقيت  ال�شينية 

وقتا لعداد حجج ال�شني يف عدم امل�شاركة يف التحكيم.
ال�شني  م��ع  التحكيم  ناق�شت  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  حينما  ب��ال��ك��ذب  الفلبني  وات��ه��م 

وبالتقاع�س يف الرد على اقرتاحات ال�شني باجراء حوار.

توجيه اتهامات ملرا�سل وا�سنطن بو�ست يف طهران 
•• وا�صنطن-رويرتز:

ن��ق��ال ع��ن م�����ش��در م��ط��ل��ع ع��ل��ى ق�شية  ب��و���ش��ت  ق��ال��ت �شحيفة وا���ش��ن��ط��ن 
هناك  املحتجز  لل�شحفي  وجهت  اتهامات  اإن  اإي��ران  يف  املحتجز  مرا�شلها 
اإن طبيعة التهامات التي وجهت له  اأ�شهر. واأ�شافت  اأربعة  اأكر من  منذ 
ال�شحيفة على موقعها  الفور. وقالت  يف حمكمة بطهران مل تعرف على 
على النرتنت اإن جي�شون ر�شايان وهو اأمريكي من اأ�شل اإيراين ويحمل 
جن�شية مزدوجة كان رئي�س مكتب وا�شنطن بو�شت يف طهران منذ 2012 
بيان  بو�شت يف  لوا�شنطن  التنفيذي  التحرير  رئي�س  ب��ارون  . وقال مارتن 
مرا�شل  ر�شايان  جي�شون  اإن  قالت  التي  الأن��ب��اء  من  وغ�شبنا  فزعنا  لقد 

�شحيفة وا�شنطن بو�شت يف اإيران متهم الآن بجرائم حمددة. 
واعتقل ر�شايان يف 22 يوليو متوز. وقالت ال�شحيفة اإن ال�شلطات الإيرانية 
قالت يف الأ�شبوع املا�شي اإنها جددت حب�س ر�شايان اأثناءا�شتمرارالتحقيق 
معه. وقالت اإن عائلة ر�شايان وكلت حماميا ولكن مل ي�شمح لهذا املحامي 
بزيارته. وقال بارون اإن احلكومة اليرانية مل تف�شر مطلقا �شبب اعتقال 
جي�شون اأو �شبب احتجازه منذ اأكر من اأربعة اأ�شهر دون الت�شال مبحام. 
واذا   . كامل  ب�شكل  معتمدا  �شحفيا  يعمل  كان  اأمريكي  مواطن  وجا�شون 
كانت اتهامات قد وجهت له فعال فاإننا نعرف اأن اأي اإجراءات قانونية نزيهة 

�شتخل�س ب�شرعة اإىل اأن اأي اتهامات موجهة له ل اأ�شا�س لها. 
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وا�شنطن  بلدية  رئي�س  ال�شود  من  معظمهم  ال�شخا�س  اآلف  �شيع 
ال�شبق يف مرا�شم ا�شتمرت اربع �شاعات.

عرفت  ال��ت��ي  ال�شخ�شية  ه��ذه  لتكرمي  خ�ش�شت  اي���ام  ث��الث��ة  وب��ع��د 
بحيويتها يف العا�شمة المريكية، ح�شر اآلف ال�شخا�س يف مركز 
املوؤمترات يف وا�شنطن مرا�شم جنازة باري الذي تويف يف 23 ت�شرين 

الثاين نوفمرب عن 78 عاما وهم ي�شفقون ويرق�شون.
ال�شبق  وا�شنطن  بلدية  رئي�س  باري جنل  كري�شتوفر  ماريون  واكد 
ان اليام الثالثة �شكلت تكرميا رائعا لوالده. وا�شاف و�شط ت�شفيق 
احل�شد لي�س هناك اي �شخ�س يف هذه املدينة مل يتاأثر بوفاته مذكرا 

بنفوذ والده يف املدينة التي ت�شم 650 الف ن�شمة.
وهيمن ماريون باري الذي ت�شميه و�شائل العالم ب رئي�س البلدية 
احلياة  على  وف��ات��ه،  عند  ال��ب��ل��دي  املجل�س  يف  ع�شوا  وك���ان  الب���دي 
�شل�شلة  من  الرغم  على  لعقود  المريكية  العا�شمة  يف  ال�شيا�شية 

ف�شائح و�شجنه لفرتة ق�شرية حليازته خمدرات.
عن  ال��دف��اع  يف  النا�شط  مثل  حمليون  �شيا�شيون  امل��را���ش��م  وح�شر 
احلقوق املدنية جي�شي جاك�شون الذي و�شف باري بال�شديق والخ .

ونظمت بعد املرا�شم العامة، جنازة خا�شة. وكان ماريون باري ولد 
املدنية  احلقوق  حركة  يف  ون�شط  مي�شي�شيبي  ولي��ة  يف  م��زارع  لب 
ان  قبل   1974 يف  البلدي  املجل�س  يف  ع�شوا  انتخب  وق��د  لل�شود. 
الربامج  من  العديد  و�شع  وقد   .1978 يف  للبلدية  رئي�شا  ي�شبح 

الجتماعية تهدف خ�شو�شا اىل حت�شني توظيف ال�شود.
 

الأبي�س، ليل  بال�شالح  14 �شخ�شا،  املحلية مقتل  ال�شلطات  اأعلنت 
ال�شبت يف منطقة بيني �شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية.

التي  اجلديدة  املجزرة  ع�شكري،  وناطق  اوي�شا  عن  امل�شوؤول  ون�شب 
جرت يف هذه املدينة الواقعة �شمال اقليم �شمال كيفو، اإىل املتمردين 

الوغنديني يف القوات الدميوقراطية املتحالفة.
ومنذ ت�شرين الول اكتوبر، قتل اكر من مئتي �شخ�س يف جمازر 

بال�شالح البي�س يف مدينة بيني ومناطق حميطة بها.

انها  ب�شرية  لبقايا  اي���ه(  ان  )دي  ال��ن��ووي  للحم�س  حتاليل  اك���دت 
�شبتمرب  ايلول  نهاية  منذ  املفقودين  ال�43  الطالب  احد  اىل  تعود 
يف ولية غيهريو يف املك�شيك مما عزز املخاوف من احتمال ان يكون 

كل الطالب قتلوا.
بعد  الطالب  اح��د  رف��ات  التعرف على  ان��ه مت  ر�شمي  واعلن م�شدر 
وقال  النم�شا.  احد خمتربات  اجريت يف  النووي  للحم�س  فحو�س 
الطالب  احد  رفات  انها  بر�س  فران�س  لوكالة  الر�شمي  امل�شدر  هذا 
املفقودين. ومل تدل وزارة العدل باي تعليق لكنها دعت اىل موؤمتر 
�شحايف الحد. وخالل تظاهرة �شادها التوتر يف العا�شمة املك�شيكية 
الطالب  وال��دا  العدل، اعرتف  باحقاق  املحتجني  اآلف  حيث طالب 
الك�شندر مورا مبقتله ووعدا مبوا�شلة العمل من اجل العثور على 
كروز  دي ل  فيليبي  املفقودين  ذوي  با�شم  املتحدث  واك��د  الآخرين. 
امام الف ال�شخا�س خالل التظاهرة اذا كانوا يعتقدون اننا �شنبكي 
ابنائنا فانهم خمطئون.  النووي لحد  العثور على احلم�س  ب�شبب 
�شنعر على املفقودين ال42 . وا�شاف ان �شكان غيهريو �شيبقون يف 

حالة ا�شتنفار حتى معاقبة اجلناة .
ان  ت��وؤك��د  التي  ال�شلطات  رواي���ة  ال��ط��الب  ذوو  يرف�س  الآن،  وحتى 
املنظمة  افراد ع�شابة للجرمية  بايدي  اختفائهم  ليلة  قتلوا  هوؤلء 

ويطالبون الدولة الفدرالية مبوا�شلة عمليات البحث.
وقبيل تظاهرة ال�شبت، قالت م�شادر قريبة من التحقيق وعائالت 
ب�شرية  بقايا  على  للتعرف  اوىل  عملية  ان  ب��ر���س  لفران�س  ط��الب 
 12 ا�شالء متفحمة يف  ت�شليم  بعد  النووي جرت  بتحليل احلم�س 
يف  اي��ن�����ش��ربوك  جلامعة  ت��اب��ع  خمترب  اىل  نوفمرب  ال��ث��اين  ت�شرين 

النم�شا.

عوا�صم

وا�شنطن

مك�شيكو

الكونغو

برلني تتهم مو�سكو مبعاقبة 
دول لعالقاتها باأوروبا

•• برلني-رويرتز:

اتهمت امل�شت�شارة الأملانية اجنيال مريكل رو�شيا ام�س بالتدخل يف ال�شوؤون 
الحتاد  مع  اأوث��ق  لقامة عالقات  ت�شعى  التي  ال��دول  من  لعدد  الداخلية 
الأوروبي. وقالت مريكل يف مقابلة مع �شحيفة دي فيلت الأملانية اليومية 
مولدوفا وجورجيا واأوكرانيا ثالث دول جتاورنا من ال�شرق اتخذت قرارات 

�شيادية للتوقيع على اتفاق �شراكة مع الحتاد الأوروبي. 
يف  ال�شراعات  اإىل  م�شرية  الثالث  للدول  م�شاكل  ت�شبب  رو�شيا  واأ�شافت 
اجلنوبية  واأو�شيتيا  واأب��خ��ازي��ا  تران�شدني�شرتيا  مثل  انف�شالية  مناطق 

وكذلك التدخل الرو�شي يف �شرق اأوكرانيا.
واأبدت رو�شيا عدم ر�شاها عن تقارب مولدوفا مع الحتاد الأوروبي والذي 
تاأكد يف انتخابات جرت الأ�شبوع املا�شي جرى ا�شتبعاد مر�شح موال لرو�شيا 

من امل�شاركة بها. وحظرت رو�شيا واردات اخل�شر واللحوم من مولدوفا.
مع  �شراكة  اتفاق  املا�شي  ال�شهر  بوتني  الرو�شي فالدميري  الرئي�س  ووقع 
منطقة اأبخازيا النف�شالية يف جورجيا مما اثار انتقادات من حلف �شمال 

الأطل�شي والحتاد الأوروبي.
واتهمت مريكل مو�شكو مبحاولة جعل الدول يف غرب البلقان تعتمد على 

رو�شيا اقت�شاديا و�شيا�شيا من اأجل ك�شب نفوذ هناك.
2008 بعدم و�شع  ع��ام  ق��راره��ا خ��الل قمة حلف الأطل�شي  وداف��ع��ت عن 
اأكدت  ولكن  احللف  لع�شوية  الن�شمام  طريق  على  وجورجيا  اأوك��ران��ي��ا 
بولندا  مثل  اأوروب��ا  �شرق  الأع�شاء من  ال��دول  عن  بالدفاع  احللف  التزام 
يف  ح��رب  ع��ن  للحديث  م��ربر  هناك  لي�س  وق��ال��ت مريكل  البلطيق.  ودول 
البلطيق ولكن البند اخلام�س يف ميثاق احللف الذي يعترب الهجوم على 

دولة ع�شو هجوما على احللف باأكمله ما زال قائما. 

اعتقال عامل فل�سطيني..ونتنياه� ي�سعى لتحالفات جتنبه النتخابات املبكرة 

الحتالل يحاول تعطيل التحقيق الأممي يف حرب غزة 

املجاعة حتوم فوق خميمات ال�سوريني يف لبنان

زوجة موغابي تقرتب من رئا�سة زبيمبابوي

دعوات اىل اإ�سالح اأجهزة ال�سرطة الأمريكية بايدن: لن ن�سمح لإيران بامتالك �سالح نووي
•• نيويورك-اأ ف ب:

حتولت جنازة �شاب ا�شود قتله عر�شا �شرطي ابي�س يف نيويورك اىل منا�شبة 
للمطالبة با�شالح ق�شائي ويف اجهزة ال�شرطة التي ارتكبت �شل�شلة اخطاء ادت 
اىل تظاهرات يف جميع انحاء الوليات املتحدة. وقتل اكاي غوريل )28 عاما( 
20 ت�شرين الثاين نوفمرب  وهو رب عائلة بر�شا�س اطلقه �شرطي ابي�س يف 
ال�شعبية يف  امل�شاكن  الن��ارة يف مبنى من  يف ح��ادث عر�شي يف م�شعد تنق�شه 
بروكلني. واثارت الق�شية ا�شتياء يف البالد وادت اىل ت�شاعد التظاهرات التي 
التي قتل فيها  املواجهات  �شل�شلة من  ال�شرطة بعد  ال�شيف �شلوك  تدين منذ 
�شهدت  التي  نيويورك  ويف  املتحدة.  الوليات  العرقي يف  التوتر  واججت  �شود 
ال�شبت يومها الرابع من التظاهرات، جتمع ح�شد يف �شاحة تاميز �شكوير بعد 

ظهر ال�شبت ثم يف �شاحة يونيون �شكوير على الرغم من المطار الغزيرة.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

فتح  اإن��ه  ال�شرائيلي  اجلي�س  ق��ال 
جديدة  جنائية  حتقيقات  ثمانية 
يف ح��رب��ه ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ت�شمل 

قتل 30 فل�شطينيا.
الداخلية  التحقيقات  ت�شاعد  وقد 
ا���ش��رائ��ي��ل يف ت��ع��ط��ي��ل ع��م��ل جلنة 
حتقيق تابعة ملجل�س الأمم املتحدة 
حلقوق الن�شان يف احتمال ارتكاب 
القوات  ق��ب��ل  م���ن  ح����رب  ج���رائ���م 
فل�شطينيني  ون�شطاء  ال�شرائيلية 
يف احلرب التي ا�شتمرت 50 يوما 
اآب.  واأغ�����ش��ط�����س  ي��ول��ي��و مت����وز  يف 
تتعاون  ل��ن  اإن��ه��ا  ا�شرائيل  وق��ال��ت 
اإياها  متهمة  الدولية  اللجنة  مع 
ب��ال��ت��ح��ي��ز. وا���ش��ت�����ش��ه��د اأك�����ر من 
معظمهم  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي   2100
ا�شتمر  ال��ذي  العدوان  يف  مدنيون 
اأ�شابيع وفقا لوزارة ال�شحة  �شبعة 
يف غزة. وقتل 67 جنديا ا�شرائيليا 

و�شتة مدنيني.
م����ت����اأخ����ر  وق��������ت  يف  اع����������الن  ويف 
اجلي�س  ق��ال  املا�شية  قبل  الليلة 
غارة  يف  �شيحقق  اإن��ه  ال�شرائيلي 
20 يوليو متوز  جوية وقعت يوم 
على منزل عائلة اأبو جامع يف بلدة 
خان يون�س جنوب قطاع غزة قتل 
وقالت  فل�شطينيا.   27 خ��الل��ه��ا 
اإن  ج���م���اع���ات حل���ق���وق الن���������ش����ان 

القتلى مدنيون.
اجلديدة  التحقيقات  تتناول  كما 
ا�شعاف  ���ش��ي��ارت��ي  ���ش��ائ��ق��ي  م��ق��ت��ل 
ا�شرائيلية  غ��ارات  يف  فل�شطينيني 

اأثناء مغادرته ال�شفة املحتلة عرب 
ال�شفة  يربط  ال��ذي  اللنبي  ج�شر 
ال��غ��رب��ي��ة ب�������الأردن ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

موؤمتر علمي.
حالياً  يعمل  ال��ربغ��وث��ي  اأن  ي��ذك��ر 
جامعة  يف  ال��ف��ل��ك  ب��ع��ل��م  اأ����ش���ت���اذاً 
اأبودي�س، كما عمل بوكالة  القد�س 
ال��ف�����ش��اء الأم��ري��ك��ي��ة ن��ا���ش��ا لعدة 

�شنوات.
يف الثناء زعمت م�شادر اإ�شرائيلية، 
الحتالل  اأن جي�س  الأح��د،  �شباح 
بالقرب  عملية  اأحبط  الإ�شرائيلي 
من اأحد احلواجز الع�شكرية قرب 

بيت حلم.
اجلي�س  ف�����اإن  امل�������ش���ادر،  وح�����ش��ب 
اعتقل �شيدة ورجال كانا ي�شتقالن 
م��ن حاجز  اق��رتب��ا  اأن  بعد  مركبة 
مبينًة  تقوع،  بلدة  قرب  مزمورية 
مبكرة  معلومات  تلقى  اجلي�س  اأن 
ع����ن ن��ي��ت��ه��م��ا ت��ن��ف��ي��ذ ه���ج���وم من 
كانت  التي  ال�شيارة  تفجري  خالل 

مرتبطة باأنبوبة غزة.
على  ك���ان���وا  م���ن  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
منت ال�شيارة حاولوا الهرب اإل اأن 
باعتقالهم  وق��ام  لحقهم  اجلي�س 
ال�شاباك  جل���ه���از  حت��وي��ل��ه��م  ومت 

للتحقيق معهم.

وب�������ش���ك���ل ع������ام ه����ن����اك ن���ح���و 85 
مل���راح���ل خمتلفة  ت��خ�����ش��ع  واق���ع���ة 
قبل  م��ن  القانونية  امل��راج��ع��ة  م��ن 

اجلي�س ال�شرائيلي.
وات��ه��م��ت ا���ش��رائ��ي��ل ح��رك��ة حما�س 
اخل�شائر  عن  النهائية  بامل�شوؤولية 
مقاتلي  لأن  امل��دن��ي��ني  ���ش��ف��وف  يف 
اأحياء مكتظة  حما�س ين�شطون يف 

بال�شكان على حد زعمها.
و����ش���ن���ت ا����ش���رائ���ي���ل ع�����دوان�����اً على 
 ، الثامن م��ن يوليو مت��وز  غ��زة يف 
ال�شاروخية  الهجمات  وقف  بزعم 
احلدود.  عرب  حما�س  ت�شنها  التي 
تو�شطت  ب��ه��دن��ة  ال��ق��ت��ال  وان��ت��ه��ى 

وهجوما  مت����وز  ي��ول��ي��و   25 ي����وم 
اأي���ام قتل فيه  ب��اأرب��ع��ة  وق��ع بعدها 
بي�شاء  راي��ة  يرفع  ك��ان  فل�شطيني 

وفقا ملا ذكرته جماعة حقوقية.
اأرب��ع��ة حتقيقات  اأن  ال��ب��ي��ان  وذك���ر 
بقيام  م��زاع��م  يف  �شتبحث  اأخ����رى 

جنود ا�شرائيليني باأعمال نهب.
اجلي�س  ف��ت��ح  اأي��ل��ول  �شبتمرب  ويف 
خ���م�������ش���ة حت���ق���ي���ق���ات ج���ن���ائ���ي���ة يف 
بينها  م��ن  عملياته خ��الل احل��رب 
ه���ج���م���ات ق���ت���ل���ت اأرب�����ع�����ة اأط����ف����ال 
و17  ���ش��اط��يء  ع��ل��ى  فل�شطينيني 
الأمم  تديرها  مدر�شة  يف  �شخ�شا 

املتحدة.

فيها م�شر.
اأخ������رى، ي�����ش��ع��ى رئي�س  م���ن ج��ه��ة 
بنيامني  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 
حتالفات  يف  الدخول  اإىل  نتنياهو 
جديدة مع بع�س الأحزاب لت�شكيل 
ح��ك��وم��ة ج���دي���دة جت��ن��ب��ه خو�س 
بح�شب �شحيفة  انتخابات مبكرة، 

يديعوت اأحرنوت .
م�شاعي  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
الت�شويت على  رغم  تاأتي  نتنياهو 
)الربملان(  الكني�شت  ح��ل  ق��ان��ون 
الأوىل  ب����ال����ق����راءة  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

الأ�شبوع املا�شي.
اإىل  ي�شعى  نتنياهو  اأن  واأ���ش��اف��ت 

•• هراري-اأ ف ب:

زوجته  ر�شميا  موغابي  روب��رت  زميبابوي  رئي�س  و�شع 
غري�س على طريق ال�شباق خلالفته يف الرئا�شة مع انها 

جديدة ن�شبيا يف عامل ال�شيا�شة.
يف اليوم الخري من موؤمتر حزبه يف العا�شمة هراري، 
اذ �شيبلغ  ال��روؤ���ش��اء الف��ارق��ة �شنا  اك��رب  ق��ال م��وغ��اب��ي 
اعرب  فرباير  �شباط  يف  العمر  من  والت�شعني  احل��ادي��ة 
عن �شروري لتحقيق رغبتكم وب�شكل ر�شمي من خالل 

اعالنها امينة ال�شوؤون الن�شائية حلزب زانو-بي اف .
ب�شكل  ع��ام��ا(   49( م��وغ��اب��ي  غ��ري�����س  تن�شم  وب��ذل��ك 
تلقائي اىل املكتب ال�شيا�شي للحزب الذي كانت ع�شوا 

فيه بدون م�شوؤوليات حمددة.

وق��ال �شيمون خايا مويو اح��د ق��ادة احل��زب نحتاج اىل 
مزيد من الت�شفيق ، فرد احل�شد برتديد هتاف اماي! 
اماي! ، اي امي امي . وغري�س موغابي معروفة بانها 
لولعها  غ��ري�����س  غ��وت�����ش��ي  و  الوىل  امل��ت�����ش��وق��ة  ال�����ش��ي��دة 
ب��ال��ت�����ش��وق. وخ���الل امل���وؤمت���ر وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا، اعيد 
انتخاب موغابي ال�شبت زعيما للحزب احلاكم يف البالد 
للمكتب  ج��دا  املنتظرة  الت�شكيلة  لكن   .1980 منذ 
ال�شيا�شي واختيار نواب الرئي�س لن تعرف قبل الربعاء 
وق���ال موغابي  م��وغ��اب��ي.  ق��ول  ح��د  ، على  او اخلمي�س 
بعد اعالن اعادة انتخابه اريد ان اعرب لكم عن عميق 

امتناين مرة اخرى لختياري من اجل قيادتكم .
ال���ذي تر�شح  ال��ع��دل امي��ر���ش��ون مناغاغوا  وع��ني وزي���ر 

للمن�شب، يف اللجنة املركزية.

مقتل 4 مت�سددين يف غارة بباك�ستان 
•• ديرا ا�صماعيل خان -وكاالت:

من  اأن��ه��م  ي�شتبه  اأرب��ع��ة  اإن  ام�����س،  الباك�شتاين،  باجلي�س  م�����ش��وؤول��ون  ق��ال 
واأ�شيب  القاعدة  تنظيم  يف  ع�شو  اأن��ه  يعتقد  من  بينهم  ُقتلوا،  املت�شددين 
اآخران يف غارة �شنتها طائرة اأمريكية بدون طيار على منزل يف �شمال غرب 

البالد .
جاءت الغارة بعد يوم من قتل القوات الباك�شتانية لعدنان ال�شكري جمعة 
الأمريكي  الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  وك��ان  بالقاعدة.  الكبري  القيادي 
عر�س مكافاأة قدرها خم�شة ماليني دولر مقابل اإلقاء القب�س على جمعة 

ل�شلته بالتخطيط لتفجري يف مرتو انفاق نيويورك.
واأكد �شتة م�شوؤولني باك�شتانيني نباأ غارة الأحد، وقال ثالثة اإن ع�شوا يف 
القاعدة من بني القتلى. واأ�شافوا اأنه كان ين�شط يف افغان�شتان وباك�شتان 

وا�شمه عمر فاروق.

مب�شاركة  ب��دي��ل��ة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 
وبينها  الدينة  احل��ري��دمي  اأح���زاب 

)يهودات هتوراه، وحركة �شا�س(.
وتابعت ال�شحيفة اأن نتياهو حتى 
الآن ف�شل يف اإقناع وزير اخلارجية 
بيتنا(،  )اإ���ش��رائ��ي��ل  ح���زب  وزع��ي��م 
اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان، ب��امل�����ش��ارك��ة يف 

حكومة ت�شم املتدينني .
اإقالة  عن  اأعلن  قد  نتنياهو  وك��ان 
وزيري املالية يائري لبيد، والعدل 
ت�شفي لفني، كما اأعلن عن التوجه 

لإجراء انتخابات مبكرة.
املوؤ�شرات  اأحد  اأن  ال�شحيفة  وراأت 
نتنياهو  حم����اول����ة  ع���ل���ى  امل���ه���م���ة 
جلنة  اأن  الن����ت����خ����اب����ات  ت���اأج���ي���ل 
قانون  ب��اإع��داد  امل��خ��ول��ة  الكني�شت 
جتتمع  مل  ن��ه��ائ��ًي��ا  الكني�شت  ح��ل 
لإعداد  اجلل�شة  موعد  حت��دد  ومل 

�شيغة القانون النهائية.
قيادية  م�����ش��ادر  ن��ف��ت  امل��ق��اب��ل  ويف 
يتزعمه  ال���ذي   ، الليكود  ح��زب  يف 
تاأجيل  ن��ح��و  ت��وج��ه  اأي  ن��ت��ن��ي��اه��و، 
�شتجري  اأنها  موؤكدة  النتخابات، 

يف موعدها املحدد.
بح�شب  الليكود،  م�شادر  واأ�شافت 
حل  ال��ت�����ش��وي��ت  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة، 
الثنني  ال��ي��وم  �شيجري  الكني�شت 
يف  ����ش���ت���ج���ري  الن����ت����خ����اب����ات  واأن 
اآذار  م��ار���س    17 امل��ح��دد  موعدها 

املقبل.
الحتالل  ق��وات  اعتقلت  ميدانياً، 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، م�����ش��اء ام�����س الأول 
الفل�شطيني  ال�����ف�����ل�����ك  ع���������امل 
الربغوثي،  ع���م���اد  ال��ربوف��ي�����ش��ور 

املفاو�شات  با�شتمرار  ا�شرائيل  وتنتقد   . نتجنبها  ان 
بني جمموعة خم�شة زائد واحد وايران حول برنامج 
طهران النووي، متهمة وا�شنطن بانها تتعامل ب�شذاجة 

مع الرئي�س اليراين اجلديد ح�شن روحاين.
املتحدة  والوليات  ا�شرائيل  العالقات بني  توترت  كما 
بعد ف�شل اجلهود للتو�شل اىل اتفاق �شالم بني الدولة 

العربية والفل�شطينيني.
على  �شلبا  ينعك�س  ال  يجب  ذل��ك  ان  راأى  ب��اي��دن  لكن 
العالقات. وقال علينا ال نبالغ يف اخلالفات الطبيعية 
ال�شيا�شية  ، م��وؤك��دا ان ك��ل جانب م��ن  ب��ني ال���ش��دق��اء 

حيال ايران متت مناق�شته بالتف�شيل مع ا�شرائيل .

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الوليات  ان  بايدن  جو  الم��ريك��ي  الرئي�س  نائب  اك��د 
اطار  النووي يف  ال�شالح  اي��ران متلك  تدع  املتحدة لن 
املثري  النووي  برناجمها  حول  طهران  مع  املفاو�شات 

للجدل، �شاعيا اىل طماأنة ا�شرائيل حول امنها.
وق���ال ب��اي��دن يف خ��ط��اب ام���ام م��ن��ت��دى ���ش��اب��ان املوايل 
اطالقا  خالف  اي  هناك  لي�س  وا�شنطن  يف  ل�شرائيل 
 . ا�شرائيل  امن  ق�شية  ال�شرائيليني حول  وبني  بيننا 
وا�شاف لكن بو�شفنا ا�شدقاء، من واجبنا ان نتحادث 
ب�شدق، ان نتحدث عن اخلالفات التكتيكية بيننا ولي�س 

وتابع بايدن �شمعنا الكثري من التفاهات حول موقفنا 
وا�شح  �شكل  اذا يف  امل��وق��ف  ه��ذا  �شاعلن  اي���ران.  ح��ي��ال 
ج���دا. ل��ن ن���دع اي����ران مت��ل��ك ال�����ش��الح ال���ن���ووي، نقطة 
على ال�شطر. النقا�س انتهى. هذا المر لن يح�شل يف 

عهدنا .
دبلوما�شيا  ح��ال  ان  الم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  واك���د 
ي��ف��ر���س ق���ي���ودا م��ه��م��ة ومي��ك��ن ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا ب�شاأن 
الربنامج النووي اليراين ي�شكل اف�شل وامنت فر�شة 
الو�شط  ال�شرق  وا�شرائيل وكل  ان امريكا  للتاأكد من 
ا�شلحة  متتلك  اي���ران  لتهديد  الآن  بعد  يتعر�س  ل��ن 

نووية .

هذا النق�س ال�شخم، حمدودة.
امل��ت��ج��ول ب���ني خ��ي��م ال���ن���ازح���ني يف 
خم��ي��م امل��ح��ب��ة ال�����ذي ي������اأوي 91 
عر�شال،  يف  ن��ازح��ة  ���ش��وري��ة  عائلة 
يرى بكل و�شوح عالمات التعجب 
العائالت،  اأرب���اب ه��ذه  على وج��وه 
اأعينهم،  يف  ال��غ�����ش��ب  و�����ش����رارات 
وعالمات ال�شتفهام كيف �شنطعم 

ن�شاءنا واأطفالنا بعد اليوم .
اإحدى  و�شيوخ يتجمعون يف  رجال 
امل��خ��ي��م علهم ي��ج��دون حال  زواي����ا 
ون�شاء  بهم،  حلت  التي  امل�شيبة  ل� 
ي�����ش��ت�����ش��رخ��ن ال�����ع�����امل؛ لإغ����اث����ة 
تاأمني  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ع��ائ��الت��ه��ن 

العودة اىل اأر�س الوطن.
اأم����ا الأط���ف���ل ف��ت��ج��ده��م، وك��م��ا يف 
اأي زم���ان وم��ك��ان، غ��ري اآب��ه��ني مبا 
لواقعهم  م��درك��ني  وغ��ري  حولهم، 
املاأ�شاوي، برباءة الطفولة يلعبون 
تراب  م��ن  لهم  تي�شر  مب��ا  ويلهون 

واأخ�شاب واأحجار وبال�شتيكيات.
احتاد  مكتب  م�شوؤول  راي��د،  ح�شن 
اجلمعيات الإغاثية يف بلدة عر�شال 
�شرح ل� الأنا�شول معاناة النازحني 
بعد  خا�شة  البلدة،  يف  ال�شوريني 
التي  الغذائية  امل�شاعدات  توقيف 
كانت تقدمها الأمم املتحدة، لفتا 
اىل اأن املعاناة كبرية جدا و�شتكرب 

اأكر اإن ا�شتمر هذا القرار .
 60 اأك��ر م��ن  اأن  ولفت راي��د اىل 
حاليا  يعي�شون  ���ش��وري  ن���ازح  األ���ف 
احتاد  اأن  اىل  م�شريا  ع��ر���ش��ال،  يف 

مع  خا�شة  ف��الأ���ش��واأ  الأ����ش���واأ  نحو 
ب���دء ف�����ش��ل ال�����ش��ت��اء وق��ل��ة امل����ازوت 
الدولة  راي����د  ون��ا���ش��د   . وامل���داف���ئ 
اأهم  ت��اأم��ني  على  العمل  اللبنانية 
عر�شال،  يف  املخيمات  م�شتلزمات 
، حمذرا  وم���واد غذائية  م��ن خيم 
من انت�شار الأوبئة والأمرا�س بني 
ال�شوريني،  والنازحني  اللبنانيني 

على حد �شواء، يف البلدة.
النازحني  ينق�س  ي��ك��ن  مل  وك��اأن��ه 
تعليق  ���ش��وى  لبنان  يف  ال�����ش��وري��ني 

•• عر�صال-وكاالت:

الربنامج  اأن  اإع��الم��ك��م  ي��وؤ���ش��ف��ن��ا 
ل�شحن  ال��ت��م��وي��ل  ب��ع��د  يت�شلم  مل 
الزرقاء ل�شهر  الغذائية  بطاقاتكم 
و�شنعلمكم   ،2014 دي�����ش��م��رب 
تلقينا  ل��دى  ق�شرية  ر���ش��ال��ة  ع��رب 
امل�شاعدة  ل���ش��ت��ئ��ن��اف  ال���ت���م���وي���ل 
الن�شية،  الر�شالة  بهذه  الغذائية، 
اأعلم برنامج الأغذية العاملي التابع 
لالأمم املتحدة قبل اأيام، النازحني 
م�شاعداته  ت��وق��ي��ف  ال�������ش���وري���ني 
ل��ه��م، وه���ذا م��ا �شبب ال��رع��ب عند 
لهم  لي�س  الذين  النازحني  ه��وؤلء 
امل�شاعدات  ب��ط��اق��ة  اإل  معيل  م��ن 

الأممية.
�شي�شبب  امل�����ش��اع��دات  ه��ذه  توقيف 
وكارثة  جماعة  بل  كبرية،  ماأ�شاة 
يف ع��ر���ش��ال ، ب��ه��ذه ال�����ش��رخ��ة رد 
ال��ع��ام��ل��ون يف امل��ج��ال الإغ���اث���ي يف 
املحاذية  اللبنانية،  ع��ر���ش��ال  ب��ل��دة 
الر�شالة  على  ال�����ش��وري��ة،  للحدود 
الن�شية لربنامج الأغذية العاملي.

اإليها  جل�����اأ  ال���ت���ي  ع���ر����ش���ال  ب���ل���دة 
النازحني  م���ن  الآلف  ع�������ش���رات 
ال�������ش���وري���ني؛ ه���رب���ا م����ن احل����رب 
ال��دم��وي��ة يف ب��الده��م، ت��ك��اد تكون 
من  كغريها  ال��ه��اوي��ة،  �شفري  على 
املناطق اللبنانية التي ت�شم اأعدادا 
فامل�شاعدات  النازحني،  من  كبرية 
الدولة  وق��درة  مقطوعة  الغذائية 
واجلمعيات اللبنانية على تعوي�س 

ب���ام���وك ي��ن��دد ب��ق��م��ع احل���ري���ات يف 
عهد اأردوغان

ا�شطنبول-اأ ف ب:
ن������دد ال���ك���ات���ب ال����رتك����ي اوره�������ان 
باموك احلائز جائزة نوبل لالآداب 
ال�شائدة  اخل��وف  باجواء   ،2006
يف تركيا وال�شغوط التي ميار�شها 
ال�شحافة  ح���ري���ة  ع���ل���ى  ال���ن���ظ���ام 
وذلك يف حديث نادر ن�شرته ام�س 

�شحيفة تركية.
حريات  ل�شحيفة  ب���ام���وك  وق����ال 
مبنا�شبة ن�شر روايته الخرية التي 
مل ت��رتج��م ب��ع��د وذل����ك ب��ع��د �شت 
�شنوات من ن�شر اآخر كتبه متحف 
ال������رباءة ان ال����ش���واأ ه���و اخل���وف. 
األحظ ان اجلميع خائفوف وهذا 
لي�س طبيعيا حرية التعبري تدنت 

حتى ا�شبحت يف احل�شي�س .
واعرب الكاتب امل�شهور عن ال�شف 
ميار�شها  ال���ت���ي  ال�������ش���غ���وط  م����ن 
عام  ب�شكل  ال�شحافة  على  النظام 
الق�شاء  ع���رب  ���ش��ي��م��ا  ل  ت��رك��ي��ا  يف 

وت�شريح �شحافيي املعار�شة.
وقال الديب )62 �شنة( ان الكثري 
ان هذا  ا�شدقائي يقولون يل  من 
عمله  م��ن  ط��رد  ذاك  او  ال�شحايف 
ح��ت��ى ان اق����رب ال�����ش��ح��اف��ي��ني من 
ال�شلطة تعر�شوا اىل الطرد، مل اأر 

قط �شيئا كهذا يف اي مكان اآخر .
ك��ذل��ك اع���رب ال��ك��ات��ب ال���ذي األف 
ع�����دة ك���ت���ب ح�����ول م�����ش��ق��ط راأ����ش���ه 
ا�شطنبول، عن ال�شف لت�شريحات 
ال��رئ��ي�����س رج����ب ط��ي��ب اردوغ������ان 

اجل��م��ع��ي��ات الإغ���اث���ي���ة ي���دي���ر 14 
خميما يف البلدة، تعي�س فيها اأكر 

من 1500 عائلة �شورية نازحة.
الغذائية  امل�����ش��اع��دات  اأن  واأو����ش���ح 
املتحدة  الأمم  تقدمها  كانت  التي 
ل���ل���ن���ازح���ني ك���ان���ت ت��ع��ي��ل ح����وايل 
الثلثني منهم )40 األف( ، حمذرا 
هذه  ت���وق���ي���ف  ا����ش���ت���م���رار  اأن  م����ن 
كبرية،  ماأ�شاة  �شي�شبب  امل�شاعدات 

بل جماعة وكارثة يف عر�شال .
واأ�شار رايد اىل اأن الأو�شاع �شتتجه 

لتكتمل  الغذائية عنهم  امل�شاعدات 
ماأ�شاتهم وتكرب يوما بعد يوم.

ال�شورية،  النازحة  عرابي،  وفيقة 
عائلتها  واأف�����������راد  اإن�����ه�����ا  ق�����ال�����ت  
للتدفئة  امل��ن��ازل  غ��از  ي�شتخدمون 
ال��ق��ار���س ه��ن��ا، وعدم  ال���ربد  ب�شبب 
اإمكانيتنا �شراء املازوت بعد توقيف 
امل�����ش��اع��دات ع��ن��ا... ول��ي�����س ل��ن��ا اإل 
اأن خرب  اىل  م�شرية   ، العاملني  رب 
مرعبا...  ك��ان  امل�شاعدات  توقيف 

فنحن نعي�س ب�شببه . 
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2499   

 املنذر/تنوير للمقاولت �س ذم م- وميثلها ال�شيد: فرا�س نزال حممد ح�شن احمد
احمد عبداملجيد  ال�شيد  ال�شيد:  م- وميثلها  ذم  �س  للمقاولت  املجد  برج  اليه:  املنذر 

عبداجلليل )جمهول حمل القامة(
امل��س�ع : �سيغة طلب اعالن بالن�سر يف النذار رقم 2013/1/122286

 ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة ب�شداد مبلغ 60000 درهم قيمة ال�شيك رقم 570842 
املنذر  �شي�شطر  وال  الن��ذار  ا�شتالمه  تاريخ  اق�شاها )7(اي���ام من  م��دة  وذل��ك خ��الل 
الدعوى  اق��ام��ة  فيها  ل��ه حقه مب��ا  ال��ت��ي حتفظ  القانونية  الج�����راءات  ك��اف��ة  لت��خ��اذ 
الق�شائية والتعوي�س عن العطل وال�شرر ور�شوم م�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2508   

 املنذر/جموهرات ريوال دميون فريد �س ذم م وميثلها قانونا ال�شيد: فريد ربايوف 
بوكالة املحامى: منذر احلمادى

املنذر اليها : موؤمنة جاد زهيفا )جمهول حمل القامة(
حيث ان املخطر ومبوجب هذا الخطار العدىل يخطر املخطر اليها وينذرها قانونا 
احلكم  مبوجب  مديونيتها  وال��ث��اب��ت  دولر   588.300  ( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة 
اجلزائي رقم 2013/40568 جزاء دبي واملوؤيد بحكم م�شتاأنف برقم 2014/5938 جزاء 
دبي وامل�شتحق ل�شالح ال�شركة املخطرة  وذلك لقيام املخطر اليها بال�شتالء عليه عن 
ايام من تاريخ  طريق الن�شب والحتيال، وذلك يف خالل مده زمنية اق�شاها خم�شة 
اعالنها بهذا الخطار وال�شوف ن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات �شد املخطر 

اليه لتح�شيل قيمة املبلغ حمل الخطار العدىل.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2507   

 - لل  راج��ان  اميت  ال�شيد:  قانونا  وميثلها  ح  م  �س  كومبنى  لنني  ذى  املنذر/�شركة   
دار  )جمهول  دار جاويد غني  اليها: طغرال  املنذر  منذر احلمادى  املحامى:  بوكالة 
حم��ل الق���ام���ة( ح��ي��ث ان امل��خ��ط��ر ومب��وج��ب ه���ذا الخ���ط���ار ال��ع��دىل يخطر املخطر 
قيمته  والبالغ   )000046  ( رق��م  ال�شيك   قيمة  �شداد  ب�شرورة  قانونا  وينذرها  اليها 
 346.160.00( قيمته  والبالغ   )000062( رقم  وال�شيك  اماراتي  درهم   )384.336.00(
ل�شالح  قيمتهما  وامل�شتحق  الوطني  الحت��اد  بنك  على  وامل�شحوبان  ام��ارات��ي   ) دره��م 
ال�شارقة  ج��زاء   2012/12770 رقم  اجلزائي  احلكم  مبوجب  احقيتها  والثابت  املخطر 
�شد املخطر اليه وذلك يف خالل مدة زمنية اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اعالنه بهذا 
الخطار وال�شوف ن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شد املخطر اليه 

لتح�شيل قيمة ال�شيكني حمل الخطار العدىل.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع 2014/880    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ح�شن ابراهيم علي بو علي المارات اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغ 51% يف الرخ�شة/ �شيدار للمقاولت ال�شحية ذ م م ترخي�س جتاري 210739 وذلك لل�شيد: 
عبدالغني زيد حممد �شعيد باقرين اماراتي اجلن�شية كما يرغب ال�شيد: هرني �شليمان عبيد لبنان اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغ 49% يف الرخ�شة : �شيدار للمقاولت ال�شحية ذ م م ترخي�س 
جتاري 210739 لل�شيد: حممد غزوان حممد عدنان كركوتلي �شوري اجلن�شية وال�شيد: حممد ر�شوان حممد 
وال�شيدة:  اجلن�شية  �شوري  كركوتلي  عدنان  حممد  �شفوان  حممد  وال�شيد:  اجلن�شية  �شوري  كركوتلي  عدنان 
رزان حممد عدنان كركوتيلي �شوريا اجل�شنية. تعديالت اخرى: تعديل ال�شم التجاري من : �شيدار للمقاولت 
اىل:  �شاد�شة �شحي  فئة  : مقاولت  ن�شاط من  تعديل  م   م  ذ  ال�شحية  للمقاولت  �شيدار   : اىل  م  م  ذ  ال�شحية 
مقاولت فئة �شاد�شة �شحي التك�شية والر�شيات وكهرباء وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي 
رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/716 عقاري كلي                        
ان  اىل املدعى عليه /1- حممد ر�شا حمزة ح��م��ي��داوي    جمهول حمل القامة مبا 
علي   اآل  رم�شان  ح�شن  احمد  يومثله:  ع  م  �س  ال�شالمي  الم���ارات  /م�شرف  املدعي 
والزام  الج���ارة  اتفاقية  وف�شخ  بانهاء  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
املدعى عليه بت�شليم العقار للمدعى الول وخماطبة دائرة الرا�شي ملحو القيد والزام 
املدعى عليه مببلغ )1.612.183.41 درهم( والغرامة التاخريية 9% من تاريخ املطالبة 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.     واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى 
الحد املوافق 2014/12/14 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة  ch1.B.8  لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

مذكرة اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2010/731   جتاري جزئي                                  

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  ويل�شون   جم��ه��ول  حم��ل  -ديفيد   1/ عليه  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2010/9/21 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س م ع ( حكمت املحكمة مبثابة 
 25.437.92 مبلغ  املدعية  لل�شركة  ي��وؤدى  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري: 
درهم )خم�شة وع�شرون الف واربعمائة و�شبعة وثالثون درهم واثنان وت�شعون 
مقابل  دره��م  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعى  وال��زم��ت  فل�شا( 
ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.     اتعاب 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
مذكرة اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/115   مدين جزئي 
كومار  فيمال  ق��ان��ون��ا  ميثلها  م  ذم  ���س  للتجارة  ه��وب  -���ش��ك��اي   1/ عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
�شنيدي      جمهول  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2014/4/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة 
) �س م ع ( حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدى للمدعية 
مبلغ ثمانية وثالثون الفا وثالثون درهما و�شبعة و�شتون فل�شا ( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف 
وخم�شمائة درهم كاأتعاب للمحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني 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 . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
مذكرة اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/145   مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه /1 -مونيقيو ليجاولت  جمهول  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/5/13 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة 
بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري:  م ع ( حكمت  املتكاملة ) �س  الم��ارات لالت�شالت 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا مقداره 23.806.97 درهما ) ثالثة وع�شرون 
�شنويا   %9 بواقع  عنه  والفائدة  فل�شا(  وت�شعون  و�شبعة  درهما  و�شتة  وثمامنائة  الفا 
بالر�شوم  الزامها  مع  التام  ال�شداد  وحتى   2013/5/20 يف  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا 
وامل�شروفات ومبلغ 500 درهما خم�شمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 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 . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

مذكرة اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/198   مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه /1 -لور�شى دي كوزمان جمهول  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/4/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة 
بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري:  م ع ( حكمت  املتكاملة ) �س  الم��ارات لالت�شالت 
الف ومائة  ي��وؤدي للمدعي مبلغ  35.114.01 درهم خم�س وثالثون  بان  املدعى عليه 
واربعة ع�شر درهم وواحد فل�س مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
بتاريخ 2010/7/17 وحتى متام ال�شداد على ان ل يتجاوز املبلغ املق�شي به مع الزامه 
املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من  اتعاب  الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ 300 درهم مقابل 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
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 . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
مذكرة اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/103   مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه /1 -فري يديان جلف كابيتال للو�شاطة التجارية �س ذم م وميثلها 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  �شايرباكا�س جايرياكا�س جمهول  حمل  قانونا: 
�شركة  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/5/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري:  م ع ( حكمت  املتكاملة ) �س  الم��ارات لالت�شالت 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ع�شرون الفا وخم�شمائة وخم�شون درهما واثنان 
وحتى  القانونية  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  ع�شرة 
ال�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم كاأتعاب املحاماة.   حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا الع��الن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/348 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/حممد 
احمد �شليم جربيل اجلن�شية: الردن  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل يف 
ال�شم التجاري )هم�س الطبيعة للتجارة العامة   /ذ.م.م ) واملرخ�شة من دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )69423( وامل�شجل لدى غرفة التجارة 
وال�شناعة بعجمان ال�شيد:نور الدين فائز كمال الدين اجلن�شية:لبنان مبوافقة: �شعيد 
عبيد �شعيد حميد الهلي اجلن�شية: المارات  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2014/184 طعن عمايل   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ مي�شال جوزيف تراك   وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب    
كومباين  تريدجن  هولدينج  انرتنا�شيونال  �شده/1-  املطعون  باعالن 

ليمتد 2- مكتب ديلويت لتدقيق احل�شابات   جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/557  ا�ستئناف  عقاري    
 اىل امل�شتاأنف �شدهما/ �شركة ب�شت هومز المارات العقارية والن�شاءات 
ان  القامة مبا  2- رفيريا هولدينجز ليمتد جمهويل حمل  م ح(  ) �س 
امل�شتاأنف /نور الدين را�شى وميثله: بدر حممد علي القرق   قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي    عقاري   2013/806 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
2014/7/24. وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2015/1/8 ال�شاعة 
او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/34 بيع عقار مرهون  

مو�شوع الق�شية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن فيال تالل المارات 
   طالب الع��الن: طالب التنفيذ : لويدز بنك بي ال �شي واملعروف �شابقا ب� ) 
لويدز بي ا�س بي بنك بي ال �شي(   املطلوب اعالنه املنفذ �شده: فيليب مايكل 

لويد جمهول حمل القامة
عبارة  وه��ي  اخلا�شة  ام��وال��ك��م  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الع���الن:  مو�شوع 
امل�شاحة  الثانية- رقم الر���س 187-  الم��ارات  املنطقة: تالل  ار���س-  عن قطعة 
10.294.00 قدم مربع وفاًء للمبلغ املطالب به )10.500.000 درهم( وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     اىل املدعي عليه/م�شاوي الطاحونة الذهبية جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 

اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الحد 2014/12/14 ال�شاعة   8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفكم 
واحلكم  وامل�����ش��اري��ف  ال��ر���ش��وم  اىل  بال�شافة  ح�����ش��وري.   مبثابة  �شيكون  احل��ك��م  ف��ان 

م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2014/4774 عمايل جزئي
2014/4784 عمايل جزئي

م
1
2

ا�شم املدعي
 ت�شور ح�شني حممد خان

كريل�س جمدي فكري عبدامللك

مبلغ املطالبة
8000 درهم �شامل تذكرة العودة
15600 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ حممد عيد �شقر عبداهلل البلو�شي المارات اجلن�شية بطاقة الهوية 
رقم )7-3163810-1978-784( وب�شفتي مالك يف: الهرام لتجارة معدات حتليه املياه- كلباء رخ�شة 
اجهزة  جت��ارة  والن�شاط:  كلباء  ف��رع  القت�شادية-  التنمية  دائ��رة  من  �شادرة   556360 رق��م  جتارية 
ومعدات حتلية ومعاجلة املياه باأنني تنازلت عن ح�شتي يف لتجارة معدات حتليه املياه البالغة %100 
وذلك لل�شيد: ح�شن علي ح�شن عبيد التفاق املرا�شده- المارات اجلن�شية ويحمل بطاقة الهوية رقم 
9-5793686-1981-784 وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله وله 
حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة.   وعمال لن�س املادة )3/16( من القانون الحتادي رقم 
)22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/530  ا�ستئناف مدين    
 اىل امل�شتاأنف �شده/ �شوكهوا�س يل تي هوجن توي جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /�شركة رويال اآند �شن الين�س للتاأمني ) ال�شرق الو�شط( 
املحدودة �س م ب وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املال   قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي    م��دين   2014/218 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2014/6/25. وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2012/12/28 ال�شاعة 
او  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعالن حكم  بالن�سر

يف الدعوى رقم  3427 ل�سنة 2014

 اىل املحكوم عليه: بوهمن ماركو�س
مبا ان املحكوم له: بي�شوي الق�س كريلي�س فهيم ا�شخرون

الدعوى  يف   2014/7/22 بتاريخ  �شدكم  حكم  على  ا�شتح�شل  قد 
بعاليه بالزامكم:

ولغاية  2015/6/9  تاريخ 2014/6/10  اليجار من  بتجديد عقد 
وبنف�س ال�شروط وبقيمة 23000 درهم مع الزام املدعي عليه بر�شوم 

وم�شروفات الدعوى.
ويرغب يف اعالنكم بهذا احلكم ن�شرا بناء على ت�شريح من اللجنة 
الق�شائية فنعلمكم ن�شر باحلكم لتخاذ الجراءات القانونية قبل 

ان ي�شبح احلكم نهائي.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 6728 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: اغا العاملية للمجوهرات �س ذم م

  جمهول حمل القامة
  مبا ان املدعي: نيكولى ت�شو كريف

امام مركز بطلب  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 6728  اقام �شدكم  قد 
اخالء املاأجور و�شداد اليجار امل�شتحق. 

الحد  يوم  بجل�شة  للح�شور  الن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
)الرابعة(  الق�شائية  اللجنة  امام  4.30م  ال�شاعة   2014/12/21 املوافق 
دب��ي لنظر  بلدية  امل��رك��ز مببنى  وامل��ن��ع��ق��دة مبقر  الب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر.  
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 187315 بتاريخ : 2013/02/24
با�ش������م: ال�شيد/ حممد ن�شار تيكي فينجاتريمييل

العنوان:�س ب:391186 ، دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التعليم والتهذيب ، التدر يب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

���ش��ب��ه م�شتطيلة ارك��ان��ه��ا حم��دب��ة ول��ه��ا ق�����ش��م��ان الع���ل���ى م��ك��ت��وب ف��ي��ه العبارة  ب��ط��اق��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
CROMWELL ومن ا�شفلها يف الق�شم ال�شفل ناحية اليمني كتب احلرفان UK وعلى ي�شارهما �شكل خط  

ذا را�س حاد من طرفه المين وميتد جهة الي�شار ليتفرع منه خطان لكل را�س حاد والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات: دون ا�شرتاط. 

فعلى من لديه اعرتا�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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
الثنني  8  دي�سمرب 2014 العدد 11276

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
الثنني  8  دي�سمرب 2014 العدد 11276

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
الثنني  8  دي�سمرب 2014 العدد 11276

العدد 11276 بتاريخ 2014/12/8   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ري دوكري�شن  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1142366:لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم

 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�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)ابوظبي(
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عربي ودويل

•• غزة -وام:

ك�شفت �شحيفة يديعوت اأحرونوت الإ�شرائيلية ام�س عن 
�شعي رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو لت�شكيل حكومة 
بديلة للحكومة احلالية وتاأجيل الت�شويت على قانون 
حل الكني�شت وهو ما نفته م�شادر مقربة من نتنياهو 
 . امل��ح��دد  �شتجري يف موعدها  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  واأك���دت 
وبينت اأنه وقبل اإعالن اإنطالق املعركة النتخابية غدا 
ل يزال نتنياهو ي�شعى لت�شكيل حكومة بديلة مب�شاركة 
اإقناع  يف  ف�شل  ي��ب��دو  م��ا  على  لكنه  احل��ري��دمي  اأح����زاب 
اأفيغدور  بيتينو  وزير اخلارجية وزعيم حزب ي�شرائيل 
ولفتت  احل��ري��دمي  ت�شم  بحكومة  بامل�شاركة  ليربمان 
اإىل اأن نتنياهو التقى م�شاء اأم�س الول بليربمان على 
انفراد خالل زيارة لتعزيته بوفاة والدته .. م�شرية اإىل 
اأن نتنياهو وليربمان اأجريا حمادثات ثنائية على انفراد 
�شيا�شية  ال�شحيفة عن م�شادر  ونقلت   . لفرتة طويلة 
قولها اإن نتنياهو يحاول اإقناع ليربمان باملوافقة على 

•• �صاو باولو-اأ ف ب:

�شار نحو خم�شة الف متظاهر وفق ال�شرطة يف و�شط 
الرئي�شة  و�شيا�شة  الربازيل  يف  الف�شاد  �شد  باولو  �شاو 

ديلما رو�شيف يف حترك تدعمه املعار�شة.
وه����ذه ال��ت��ظ��اه��رة ه���ي اخل��ام�����ش��ة م��ن��ذ اع�����ادة انتخاب 
رو�شيف يف 26 ت�شرين الول اكتوبر يف الدورة الثانية 

من النتخابات الرئا�شية.
وبعد اجلدل الذي اثاره وجود منا�شرين لعودة النظام 
ن�شرت  ال�شابقة،  ال��ت��ح��رك��ات  يف  ال��ب��الد  اىل  الع�شكري 
جمموعة ف��ي��م��رباروا )ان���زل اىل ال�����ش��ارع( وه��ي احدى 
اجلهات املنظمة، بيانا تو�شيحيا على �شبكات التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ج���اء ف��ي��ه ن��ح��ن ���ش��د اي ع��ن��ف ون��دي��ن اي 
تطرف )انف�شال او تدخل ع�شكري او انقالب( ول نقبل 

باحلكومات ال�شتبدادية .

ت�شكيل حكومة بديلة مب�شاركة احلريدمي.. واأو�شحتاأن 
حل  قانون  تعد  اأن  املفرو�س  من  التي  الكني�شت  جلنة 
اجلل�شة  موعد  حت��دد  ومل  جتتمع  مل  نهائيا  الكني�شت 
القانون  اأن  يعني  ما  النهائية  القانون  �شيغة  لإع���داد 
رمب���ا ل��ن ي��ك��ون ج��اه��زا للت�شويت ال��ي��وم. ون��ق��ل��ت عن 
م�شادر �شيا�شية اأن نتنياهو حاول تاأجيل الت�شويت على 
قانون حل الكني�شت غدا بهدف اإتاحة املجال له لت�شكيل 

حكومة بديلة . 
ونتنياهو  ليربمان  من  مقربة  اأو���ش��اط  نفت  املقابل  يف 
بديلة  حكومة  وت�شكيل  النتخابات  تاأجيل  بحثا  اأنهما 
اليوم  الكني�شت �شيجري  الت�شويت على حل  اأن  واأكدت 
من   17 املحدد  موعدها  يف  �شتجري  النتخابات  واأن 
رئي�س جلنة  ق��ال  اآخ��ر  . من جانب  املقبل  مار�س  �شهر 
تن�شيق اإدخال الب�شائع لقطاع غزة رائد فتوح اإن �شلطات 
الحتالل الإ�شرائيلي �شتدخل عرب معرب كرم اأبو �شامل 
اأن  �شحفي  ت�شريح  يف  فتوح  واأو���ش��ح   . �شاحنة   420
بب�شائع  حمملة  ���ش��ت��ك��ون  اإدخ��ال��ه��ا  امل��ق��رر  ال�����ش��اح��ن��ات 
ل��ل��ق��ط��اع��ني ال����ت����ج����اري وال����زراع����ي 
وامل�شاعدات واملوا�شالت . واأ�شار اإىل 
اأن من بني ال�شاحنات املدخلة �شتكون 
100 �شاحنة ح�شمة خا�شة بالبنية 
التحتية للطرق للم�شاريع القطرية 
وكميات من ال�شولر اخلا�س مبحطة 
اأي�شا  واخل���ا����س  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د 
الطهي  وغ��از  والبنزين  باملوا�شالت 
التجاري  املعرب  �شامل  اأب��و  يعترب  و   .
الب�شائع  منه  تدخل  ال��ذي  الوحيد 
والوقود اإىل القطاع وتغلقه �شلطات 
الحتالل يومي اجلمعة وال�شبت من 

كل اأ�شبوع .

انقالب  اىل  ت��دع��و  لف��ت��ات  يحملون  متظاهرين  لكن 
�شريعا.  ين�شحبوا  ان  ق��ب��ل  ال�شبت  حت���رك  يف  ���ش��ارك��وا 
وقالت ال�شرطة ان هذه املجموعة التي ت�شم نحو 400 

�شخ�س تظاهرت لحقا يف مكان اخر.
نيفي�س، مر�شح  اي�شيو  بتاأييد  ال�شبت  وحظيت تظاهرة 
لالنتخابات  ال���دمي���وق���راط���ي  الج���ت���م���اع���ي  احل������زب 
ال��دورة الثانية امام رو�شيف  الرئا�شية وال��ذي خ�شر يف 

التي متثل حزب العمال.
امل�شاركة  وكان نيفي�س ن�شر �شريط فيديو دعا فيه اىل 
يف التظاهرة، م�شريا اىل ف�شيحة الف�شاد التي طاولت 
ال�شريط  يف  وق��ال  العامة.  النفطية  برتوبا�س  �شركة 
الف�شاد الكرب  نعترب ان ف�شيحة برتوبا�س هي ق�شية 
يف تاريخ الربازيل. لكن القائمة ل تنفك تطول بعدما 
نكون  ان  علينا  ببرتوبا�س.  المر حم�شور  ان  اعتقدنا 

معبئني اكر من اي وقت .

باك�ستان تراهن على
 مقاتالتها لت�سدير الأ�سلحة 

•• كرات�صي-اأ ف ب:

على منوذج جديد  الع�شكرية،  للتجهيزات  م�شتورد  اكرب  باك�شتان،  تراهن 
من طائرتها القتالية جي اف-17 لت�شبح م�شدرا كبريا لال�شلحة وتدعم 
اقت�شادها اله�س. واجلي�س الباك�شتاين الكبري الذي يعترب املوؤ�ش�شة الكر 
نفوذا يف البالد، ا�شتورد لوقت طويل الق�شم الكرب من عتاده الع�شكري من 
اخلارج، مقرتبا يف ال�شنوات الخرية من ال�شني بعد ان تعامل طيلة عقود 

مع الوليات املتحدة.
ويامل اجلي�س الن يف قلب هذا الجتاه مع دباباته وطائراته ال�شتطالعية 
من دون طيار، وكذلك مع منوذجه اجلديد لطائرة جي اف-17 التي مت 
التي �شنعت يف  ت�شميمها وتطويرها مب�شاعدة بكني. والطائرة اجلديدة 
كانت  اب��اد،  ا�شالم  العا�شمة  حميط  يف  الطريان  ل�شناعة  الوطني  املجمع 
الع�شكرية يف  للتجهيزات  ال��دويل  املعر�س  احد جنوم  ال�شبوع  خالل هذا 

كرات�شي العا�شمة املالية للبلد امل�شلم الوحيد الذي ميلك ال�شالح الذري.
يق�شف  ال��ذي  الباك�شتاين  اجل��و  ل�شالح  الم��ر  ب��ادىء  ت�شليمها يف  و�شيتم 
املجموعات  م��ن  وغ��ريه��ا  طالبان  حل��رك��ة  م��واق��ع  ع��دة  ا�شهر  منذ  بكثافة 
مع  احل��دودي��ة  ال��ب��الد،  غ��رب  �شمال  القبلية  املناطق  يف  امل�شلحة  امل��ت��م��ردة 
افغان�شتان. واعلن رئي�س املجمع الوطني ل�شناعة الطريان املاري�شال جواد 
احمد لوكالة فران�س بر�س �شن�شلم القوات امل�شلحة 16 طائرة جي اف-17 

)النموذج اجلديد( �شنويا .
امل�شانع  م��ن  ال�شهر  ه��ذا  �شتخرج  الوىل  اخلم�س  ال��ط��ائ��رات  ان  واو���ش��ح 
الباك�شتاين  اجلي�س  وب��دا  ال�شنة.  يف  طائرة   25 انتاج  بطاقة  تتمتع  التي 
ان��ه مل  ال   . اوىل طائراته من ط��راز جي اف-17  با�شتخدام   2010 يف 
ي�شتخدمها يف غاراته اجلوية الخرية يف �شمال غرب البالد مف�شال عليها 
يك�شف  ومل  ال�شنع.  المريكية  اف-16  الكال�شيكية  احلربية  الطائرات 
املاري�شال عن �شعر الطائرة اجلديدة جي اف-17 . لكن عددا من الدول 
النامية ابدت اهتماها بالطائرة احلربية الباك�شتانية اجلديدة، كما قال. 
ومل يذكر املاري�شال ا�شماء هذه الدول، لكن م�شادر مقربة من امللف ا�شارت 
اىل دول يف ا�شيا الو�شطى وامريكا اجلنوبية وافريقيا.  وطائرة جي اف-
17 اجلديدة مزودة خ�شو�شا بقدرة كبرية على حمل ال�شواريخ وبنظام 
اف�شل للتزود بالوقود جوا، كما او�شح املاري�شال احمد الذي ي�شف الطائرة 
على انها طائرة خفيفة تفوق �شرعتها �شرعة ال�شوت ومتعددة املهمات قادرة 

على العمل حتى علو يقارب 17 الف مرت.

مريكل: الإ�سالحات يف فرن�سا واإيطاليا غري كافية 
•• برلني - وكاالت:

اعتربت امل�شت�شارة الملانية انغيال مريكل، يف مقابلة ام�س اأن الإ�شالحات 
املهلة  م��ن  اأ���ش��ب��وع  بعد  وذل��ك  كافية،  غ��ري  وايطاليا  فرن�شا  يف  مت��ت  التي 
مريكل  وقالت  امل��ايل.  و�شعهما  لتح�شني  للبلدين  بروك�شل  منحتها  التي 
ل�شحيفة داي فيلت املحافظة بح�شب مقتطفات ن�شرت م�شبقا اأن املفو�شية 
وايطاليا  فرن�شا  تقدم  اأن  وج��وب  على  تن�س  روزن��ام��ة  ح��ددت  الوروب��ي��ة 
اإجراءات ا�شافية. هذا مربر لأن البلدين يخو�شان فعليا عملية اإ�شالحات 
ما طرح على  اإن  اأي�شا  بو�شوح  قالت  املفو�شية  لكن  امل�شت�شارة  وتداركت   .

الطاولة حتى الآن لي�س كافيا، الأمر الذي ل اأوافق عليه .
وتن�شر هذه املقابلة قبل يومني من اإعادة النتخاب املتوقعة ملريكل على 

موؤيدون لكوريا ال�سمالية وراء الهجوم على �سوين 
•• �صول-رويرتز:

قالت و�شائل اعالم كورية �شمالية ر�شمية ام�س اإن الهجوم اللكرتوين الذي تعر�شت له �شركة �شوين 
بيكت�شرز انرتتينمنت قد يكون من �شنع موؤيدين لكوريا ال�شمالية وا�شفة املزاعم باأن بيوجنياجن 
هي امل�شوؤولة عن الهجوم بانها �شائعات جاحمة . وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�شمالية اإن 
كوريا ال�شمالية طلبت من العامل الدفاع عنها يف مواجهة فيلم انرتفيو الكوميدي من انتاج �شركة 
�شوين بيكت�شرز انرتتينمنت الذي يدور حول موؤامرة لغتيال الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن 
اأون. وو�شفت كوريا ال�شمالية الفيلم باأنه ت�شرف عدائي . واأ�شافت الوكالة الهجوم اللكرتوين على 
�شوين بيكت�شرز انرتتينمنت قد يكون ت�شرفا مربرا من جانب موؤيدي جمهورية كوريا الدميقراطية 
ال�شعبية واملتعاطفني معه ا�شتجابة ملنا�شدتها.  واتهمت الوكالة كوريا اجلنوبية بالرتويج لال�شاعة 
الكاذبة باأن كوريا ال�شمالية �شالعة يف الهجوم اللكرتوين وحذرت الوليات املتحدة قائلة اإن هناك 

الكثري من املتعاطفني واملوؤيدين جلمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية يف �شتى اأنحاء العامل. 

نتنياهو ي�سعى لت�سكيل حكومة بديلة للحالية 
وتاأجيل الت�سويت على حل الكني�ست 

الف يتظاهرون يف �ساو باولو �سد الف�ساد  5

وكانت الهيئة الق�شائية للمحكمة 
ق�شاة   4 م���ن  امل���ك���ون���ة  الإداري���������ة 
الهيئة  يف  قا�شيا   17 و  مقررين 
احل��ك��م��ي��ة ب��ي��ن��ه��م ع����دد ك��ب��ري من 
ال���ق���ا����ش���ي���ات وا����ش���ل���ت ال���ن���ظ���ر يف 
غاية  اإىل  ال���ش��ت��ئ��ن��اف��ي��ة  ال��ط��ع��ون 

الثالثة �شباحا من يوم الأحد.¬
القف�شي  ف���اخ���ر  الأ����ش���ت���اذ  واأك������د 
املرت�شح  ع����ن  ال�����دف�����اع  حم����ام����ي 
للرئا�شة الباجي قائد ال�شب�شي، اإن 
اجلل�شة العامة للمحكمة الإدارية 
ع��دم قبول  ق��ررت  الأح���د  املنعقدة 
ال�شتئنافية  الأح��ك��ام  يف  ال��دع��وى 

التي تقدم بها املن�شف املرزوقي.
ال����دع����وى  اإن  ال���ق���ف�������ش���ي  وق��������ال 
الطلبات  ح��ي��ث  م��ن  خمتلة  ك��ان��ت 
اأن������ه ل ميكن  ب���اع���ت���ب���ار  امل���ق���دم���ة 
ت��ق��دمي ط��ل��ب اإل��غ��اء ج��زئ��ي ملكتب 
اق��رتاع واح��د منفردا بل يجب اأن 
ين�شب �شاحب الدعوى على قرار 
الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات 
على  كاملة  الأولية  النتائج  باإلغاء 
اأن  اعتبار  على  الوطني  امل�شتوى 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��رت���ش��ح 

يكون على امل�شتوى الوطني
امل�شمودي  اأ���ش��ي��ل  اأك���د  جهته  م��ن 
حمامي املرت�شح للرئا�شية املن�شف 
الإداري������ة  امل��ح��ك��م��ة  اأّن  امل����رزوق����ي 
قررت رف�س الطعون ال�شتئنافية 
ال��ث��م��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا موكله 

للطعن يف نتائج الرئا�شية.
واعترب اأّن احلكم ق�شائي ول ي�شعه 
اإّل احرتامه ولكن كان اأمله يف “اأن 
تكون املحكمة اأكر جراأة يف اإ�شدار 
الأحكام ح�شب تعبريه م�شريا اإىل 
اأنهم يحرتمون الأحكام الق�شائية 

يعترب طرفا متداخال يف الق�شية 
امل�شتقلة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ه���ي���ئ���ة  م�����ع 
املر�شح  ب��اع��ت��ب��اره  ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
اإىل  الرئا�شية،  م��ن  ال��ث��اين  ل��ل��دور 

جانب املرزوقي.
حدث  م���ا  اأّن  م���راق���ب���ون  واع���ت���رب 
مرة  لأول  حيث  تون�س  يف  �شابقة 
ي�����ش��ج��ل ف���ت���ح امل��ح��ك��م��ة الإداري��������ة 
مكاتبها يوم الأح��د الذي ي�شادف 
اإىل  للق�شاة  الأ�شبوعية  الإج����ازة 

جانب يوم ال�شبت يف تون�س.
ورج����������ح ه������������وؤلء ارت�������ب�������اط ه����ذا  
ال�شتثناء يف عمل املحكمة الإدارية 
يوم عطلتها اإىل ظرف النتخابات 
وال��ت�����ش��ري��ع ب���اإج���رائ���ه���ا ي����وم 21 
دي�شمرب احلايل بدل من تاأخريها 

اإىل ما بعد هذا التاريخ.
وي�شار اإىل اأن الدوائر ال�شتئنافية 
برف�س  اأحكاما  اأ���ش��درت  قد  كانت 
كان  التي  البتدائية  الطعون  ك��ل 

قد تقدم بها املرزوقي.
واع����ت����رب م���راق���ب���ون ودوائ��������ر من 
املرزوقي  ط��ع��ون  اأن  ت��ون�����س  ن����داء 
م���ن���اورة يف حماولة  ك��ان��ت جم���رد 
ل��ك�����ش��ب ال���وق���ت ف��ق��ط ت�����ش��ب��ب��ت يف 
الثانية من  ال���دورة  ت��اأخ��ري موعد 
املرحلة  ومت��ط��ي��ط  الن���ت���خ���اب���ات 

النتقالية
ب���ه���ذا احلكم  ال��ت�����ش��ري��ح  وع���ق���ب 
امل�شتقلة  العليا  الهيئة  ع�شو  اأّك��د 
من  الثاين  ال��دور  اأن  لالنتخابات 
النتخابات الرئا�شية �شيجرى يوم 
و�شتنطلق   .2014 دي�شمرب   21
الثالثاء  ي��وم  النتخابية   احلملة 
 19 ال���  اإىل  لتتوا�شل  دي�شمرب   9

من ال�شهر نف�شه.

ح�شب  بها  مقتنعني  غ��ري  ولكنهم 
قوله.

العيوين،  ف��ت��ح��ي  امل��ح��ام��ي  وك����ان 
ال���دف���اع ع���ن املر�شح  ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة، من�شف  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الهدف  اأن  اأو����ش���ح  ق��د  امل���رزوق���ي، 
م��ن ا���ش��ت��ئ��ن��اف احل��ك��م ال�����ش��ادر يف 

فر�شية  يوؤكد  امل�شلحة  انتفاء  اأن 
الدعوى،  الت�شفي كهدف من رفع 

ح�شب تقديره.
يح�شل  م���ا  اإن  احل����ذي����ري  وق�����ال 
فيه جت��اوز كبري من قبل من قام 

بال�شتئناف. 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  اأن  ي��ذك��ر 

الت�شدي  ه��و  ب��الأ���ش��ا���س،  الق�شية 
م�شريا  تكرارها،  ومنع  للتجاوزات 
اإىل اأن الدعوى مل تتطرق مطلقا 
النتائج واإمنا تركزت على  جلوهر 
على  احلا�شلة  ال��ت��ج��اوزات  ت��اأث��ري 

العملية النتخابية ونزاهتها.
العملية  �شابت  ط��امل��ا  اأن���ه  واأ���ش��اف 

التي  الطعون  البتدائي يف  الطور 
متعلقة  تكن  “مل  موكله،  قدمها 
لالنتخابات،  الأول  ال��دور  بنتيجة 
املمار�شات  بع�س  تاأثري  مب��دى  بل 

على نزاهة العملية النتخابية.
ت�شريح  يف  ال����ع����ي����وين  واع�����ت�����رب 
رف���ع  م����ن  ال����ه����دف  اأن  اإع�����الم�����ي 

الباجي  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
م�شلحة  ع����ن  ال�����ش��ب�����ش��ي،  ق���ائ���د 
امل������رزوق������ي م�����ن رف������ع ال�����دع�����وى، 
الدور  خلو�س  بعد  تاأهل  باعتباره 
ال����ف����ارق بني  اأن  خ��ا���ش��ة  ال����ث����اين، 
والثالثة،  الثانية  املرتبة  �شاحب 
األف �شوت، مالحظا   800 يناهز 

الإخ�����اللت يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة بع�س 
اإلغاء  ي��ج��ب  ف��اإن��ه  امل��ك��ات��ب،  بع�س 
ال��ن��ت��ائ��ج اجل��زئ��ي��ة اخل��ا���ش��ة بتلك 
امل��ك��ات��ب م��ن اأج���ل ���ش��م��ان �شالمة 

النتخابات على امل�شتوى العام.
الها�شمي  ت�������ش���اءل  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
احل��������ذي��������ري، حم�����ام�����ي امل����ر�����ش����ح 

يف نتائج الرئا�سية الت�ن�سية

رف�س جميع الطعون ال�ستئنافية للمرزوقي..! 
الدور الثاين من الرئا�سية �سيجرى ي�م 21 دي�سمرب

خ�شارة ق�شائية جديدة للمرزوقي..
ماذا يف اجلولة اخلتامية؟

املحكمة الإدارية بتون�س

انت�شار جديد لل�شب�شي يف 
انتظار جولة احل�شم ـــــرة  ـــــدائ ـــت ال ـــس ـــ� ق

الإ�ستئنافية باملحكمة 
الإدارية بت�ن�س اأم�س 
الأحد برف�س الطع�ن 
ال�ستئنافية الثمانية 
التي تقدم بها املرت�سح 
ــــد املـــنـــ�ـــســـف  ــــم حم
نتائج  يف  املـــرزوقـــي 
النتخابات الرئا�سية 
الهيئة  ــن  م ــل  ك �ــســد 
لالنتخابات  الــعــلــيــا 
ومــنــافــ�ــســه الــبــاجــي 

قائد ال�سب�سي.

•• الفجر – تون�ض – خا�ض

تهديدات جّدية باغتيال اأمني عام نداء تون�س
•• الفجر – تون�ض - خا�ض

اأكد حمامي الطيب البكو�س اأمني هام حركة نداء تون�س، 
هنالك  اأن  منّوبه  اأعلمت  التون�شية  الداخلية  وزارة  اأن 
بوعلي  وك��ان  باغتياله.   الفرتة  ه��ذه  يف  جّدية  تهديدات 
التون�شي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  امل��ب��ارك��ي 
ك�شف عن وجود خمطط لغتياله اإىل جانب الأمني العام 
حلركة نداء تون�س الطيب البكو�س وكذلك رئي�س الهيئة 
واأ�شاف  ���ش��ر���ش��ار.   لالنتخابات،�شفيق  امل�شتقلة  العليا 
لها يف  التخطيط  الغتيال مت  عملية  اأن  املباركي  بوعلي 
اأن  اإىل  م�شريا  تعبريه،  الن��ت��خ��اب��ات،وف��ق  لإف�����ش��ال  ليبيا 
باملو�شوع.   واإب��الغ��ه  با�شتدعائه  قامت  الأمنية  الأج��ه��زة 
الأم��ن��ي��ة عليه،  اأن���ه مت ت�شديد احل��را���ش��ة  اأي�����ش��ا  اأك���د  كما 

مربزا اأنه قد تعّر�س لتهديدات من قبل. 

البكو�س امني عام نداء تون�س

الذي  التق�شف  خطاب  حيال  ح�شا�شية  نا�شطوه  يبدي  ال��ذي  حزبها  راأ���س 
اخرية  مهلة  الوروب��ي��ة  املفو�شية  منحت  اأ�شبوع،  وقبل  امل�شت�شارة.  تبنته 
للعام  البلدين  م��وازن��ة  على  حكمها  الربيع  اىل  واأرج����اأت  وروم���ا  لباري�س 
طائلة  حتت  العامة  املالية  لتح�شني  اجلهود  من  مبزيد  مطالبة   2015
فرن�شا  كل من  الدين يف  اأو  العجز  اأن  بروك�شل  واعتربت  عقوبات.  فر�س 
واملانيا ل يحرتم ال�شقف املحدد بح�شب القواعد الوروبية، الأمر الذي قد 

يعر�س البلدين يف النهاية لعقوبات مالية وهو اأمر غري م�شبوق.
وكررت املانيا انتقاداتها لفرن�شا يف ال�شابيع الخرية جراء اخلالفات حول 
الوزارية  والجتماعات  املبادرات  من  العديد  ورغم  القت�شادية.  ال�شيا�شة 
بني البلدين، فاإن التباين بينهما ل يزال قائما مع مطالبة باري�س بدعم 

�شادق من جانب �شريكها الملاين للنمو واإ�شرار برلني على الإ�شالحات.



االثنني  -  8  ديسمبر    2014 م   -   العـدد    11276
Monday  8  December   2014  -  Issue No   1127616

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/5353 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1- �شي�شتم لالن�شاءات �س ذم م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حامت �شمري حممود ال�شرقاوي قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37745 درهم(وتذكرة 
عودة مببلغ )1200 درهم( رقم ال�شكوى )2014/193364(. وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2014/12/14 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4627 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه /1- ال�شركة الكويتية لالغذية ) امريكانا( الفرع الرئي�شي 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�شالح �شعبان حممد �شالح غامن  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15045 
درهم(وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف وطلب متفرع 
جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/185048( ال�شكوى  رق��م  ال�شلية   ال��دع��وى  من 
يوم الحد املوافق 2014/12/14 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1903 عمايل جزئي                      

جمهول  م   ذم  ���س  الفنية  للخدمات  علي  مب�شر   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /جفيد اقبال حممد اقبال  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21114 درهم(

ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2014/174044(. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/12/10 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/5068 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1- �شركة اميريت�س بيتون ردي مك�س �س ذ م  م  علي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /روينا انا �شاجناز مارقو�س  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )63633 درهم(وتذكرة عودة 
 .)2014/188385( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2014/12/21  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4922 عمايل جزئي                      

القامة  م جمهول حمل  م  ذ  لالن�شاءات  �شي�شتم   -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /�شرى كومار �شي�شدهاران بيالى قد اقام عليك الدعوى 
دره���م(  80280( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
 2014/12/21 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/188145(
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/5026 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1- كازابري�شتيج لعمال الت�شميم الداخلي ) �س ذم م(   جمهول 
الدعوى  اق��ام عليك  املدعي /باراجميت هربيال�س  قد  ان  القامة مبا  حمل 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25000 درهم( وتذكرة عودة 
ال�شكوى)2014/186601(    رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/12/21 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  

ch1.A.5  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4561 عمايل جزئي                      
حمل  جمهول  م    ذم  �س  الفنية  للخدمات  ا�شتار  �شناء   -1/ عليه  املدعى  اىل 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /ب��ا���ش��رات علي ب�شري احمد  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16000 درهم( وتذكرة عودة 
ال�شكوى)2014/185130(    رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1200( مببلغ 
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2014/12/14  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4934 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1- ابو علي مطعم- مقهى فرع من ) �شركة البنان للتجارة 
وال�شتثمار ( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /كمال بن العرو�شى احلب�شى     
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د 
)76386 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . رقم 
ال�شكوى)2014/184146(   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/12/14 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة  اجلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4600 عمايل جزئي                      
م(  جمهول  م  ذ  ���س   ( امل��الح��ة  النهرين خل��دم��ات  درة  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  زن��زول  غ�شان  املدعي /حممد  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
وتذكرة  دره���م(   15878( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف . وطلب متفرع من الدعوى 
ال�شلية  رقم ال�شكوى)2014/186114(   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2014/12/14
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4856 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1- مطعم ومطبخ جنوم جبل املدينة ال�شعبي   جمهول حمل 
الدعوى  اق��ام عليك  غ��الم ح�شني  قد  احمد  املدعي /خمتار  ان  الق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7333 درهم( وتذكرة عودة 
ال�شكوى)2014/185325(    رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/12/16 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.A.5    لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4163 عمايل جزئي                      

اىل املدعى عليه /1- اك�شيل ل�شناعة الزجاج ) �س ذم م(  جمهول حمل القامة مبا 
اق��ام عليك الدعوى  ان املدعي /ه��اري ناث با�شا بهونيا راجهافولو با�شا بهونيا   قد 
عودة  وتذكرة  دره��م   )35134( مقدارها  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع��وى  ومو�شوعها 
بقيمة)1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. يف ال�شكوى رقم )2014/185495(.  وحددت 
لذا  القا�شي  8.30 �س مبكتب  ال�شاعة  املوافق 2014/12/25  يوم اخلمي�س  لها جل�شة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. وذلك نظرا مل�شادقة جل�شة 
2014/12/4 اجازة ر�شمية مبنا�شبة عيد الوطني فقد تقرر تاأجيل يف الدعوى اداريا 

جلل�شة املبينة اعاله.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4151 عمايل جزئي                      

القامة  ذم م جمهول حمل  الفنية- �س  ليفل توتيك لالعمال  املدعى عليه /1-  اىل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  امل��دع��ي /ع��ب��دال��ق��ادر م��ي��زان عبداملالك  ق��د  مب��ا ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28904 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى)2014/184967(   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2014/12/25 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل.نظرا مل�شادقة يوم اخلمي�س املوافق 2014/12/4 اجازة 
اداري��ا وح��ددت لنظرها  ر�شمية مبنا�شبة العيد الوطني فقد تقرر تاأجيل يف الدعوى 

جل�شة 2014/12/25 مع اعالن الطراف بالقرار واجلل�شة.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/903 عمايل كلي                      
ع��ارف جمهول حمل  ع��ارف حممد  وق��ار  املدعى عليه /1- حممد  اىل 
القامة مبا ان املدعي /فا�شت رود لند للنقل بال�شاحنات �س ذم م    قد 
املطالبة مببلغ وقدره )32600 درهم(  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك 
املدعي  وحرمان   )2014/177374( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم 
عليه من العمل يف الم���ارات-  وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2014/12/17
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 العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4696 عمايل جزئي 

م     م  ذ  القاب�شة  الر�شتماين  عبدالواحد  �شركة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ناتاليا روم���ان ق��د اق��ام عليك 
 55860( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
رقم  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   3000( ع��ودة مببلغ  دره��م(وت��ذك��رة 
املوافق  الح���د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   .)2014/189598( ال�����ش��ك��وى 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا  ال��ق��ا���ش��ي   مبكتب  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2014/12/21
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
ايام على القل. ويف حالة  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/4361   عمايل جزئي                                
اىل املحكوم عليه /1 -ما�س لل�شياحه وخدمات الر�شاد ال�شياحي ) �س ذم م(  جمهول  
يف   2014/11/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
بان  عليها  املدعى  بالزام  �شكيفيت�س  بيرتا  انحيلينا  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى 
توؤدي للمدعية مبلغ  34283.73 درهم اربعة وثالثون الفا ومائتني وثالثة وثمانون 
تكن  م��امل  نقدا  قيمتها  او  موطنها  اىل  العودة  وتذكرة  فل�شا  و�شبعون  وثالثة  دره��م 
وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
امل��دع��ي��ة م��ن ن�شيبها فيها ورف�����ش��ت م��اع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات. حكما مبثابة  واع��ف��ت 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 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 . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/804   عمايل كلي                                
نعلنكم  القامة  ذم م جمهول  حمل  �س   - -�شي�شتم لالن�شاءات   1/ عليه  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/11/19 يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغا  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  جرب  ح�شن  حممد  حم�شن  ل�شالح/ 
واح��دى وثالثني  و�شبعمائة  الف  و�شبعة وخم�شني  ( )مائة  درهما  وق��دره )157.731 
درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. 
ما عدا التعوي�س عن الف�شل التع�شفي فمن �شريورة احلكم باتا. والزمتها باملنا�شب 
ذل��ك من  م��اع��دا  ورف�شت  منها،  ن�شبها  م��ن  امل��دع��ى  واع��ف��ت  وامل�شاريف  الر�شوم  م��ن 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
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 . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/577   جتاري كلي                              
اىل املحكوم عليه /1 -يو�شف احمد عبداهلل حممد  جمهول  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/9/22 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك الحتاد 
الوطني )�شركة م�شاهمة عامة( حمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدى 
للبنك املدعى مبلغ وقدره 355.564 درهم ) ثالثمائة وخم�شة وخم�شون الف درهم وخم�شمائة 
الدعوى يف 2014/1/6 وحتى متام  رفع  تاريخ   بواقع 9% من  والفوائد  دره��م(  و�شتون  واربعة 
به  املق�شي  املبلغ  ح��دود  يف  جت��اري   2014-65 رق��م  التحفظي  احلجز  يف  مت  ما  وتثبيت  ال�شداد 
اتعاب  دره��م مقابل  ال��ف  ومبلغ  امل�شاريف  بالكامل  وال��زام��ك  ذل��ك من طلبات  ماعدا  ورف�شت 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 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 . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/1244   جتاري كلي                              

اىل املحكوم عليه /1 -بن بليلة للمقاولت ) �س ذم م( جمهول  حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ 2014/9/24 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ طالب احلواي لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية ) �س ذم م( بالت�شديق على 
حكم التحكيم ال�شادر بتاريخ 2013/5/28 بناء على احلكم رقم 111 ل�شنة 2013 جتاري 
كلي من املحكم الفرد/ را�شد احمد ال�شيخ مبارك والزمت املدعى عليها بامل�شروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 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 . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/336 طعن مدين   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ اجمد عبدالكرمي �شحاده وميثله: عبدالكرمي جودت عبداهلل 
جمهول  الك�شندر  ما�شون  م��ارك  ���ش��ده/1-  املطعون  باعالن  ا�شتيتيه  
اعاله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  القامة.  حمل 
ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1687 جتاري كلي                    
اىل املدعى عليه /1- حممد ا�شماعيل مريزا ال رحمه  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /بنك الحتاد الوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: احمد 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  عي�شى  حممد  عي�شى 
املدعي عليه مببلغ وقدره )37.068 درهم( والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع 
والفائدة.  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/12/18 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/984 عمايل كلي                    
اىل املدعى عليه /1- �شي�شتم لالن�شاءات �س ذم م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/راجاجوبالن برابهاليام وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   قد اقام عليك 
وقدره  مببلغ  عمالية  مب�شتحقات  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
مع  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  دره��م(   228500(
الزامه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة... رقم ال�شكوى )2014/189042(. 
بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة   2014/12/11 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
. ويف حالة  اي��ام على الق��ل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  من مذكرات 
تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري... وامرت املحكمة بتق�شري مدة العالن. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/992 عمايل كلي                    

اىل املدعى عليه /1- �شركة الهدى للمقاولت �س ذم م  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  نبيل  وميثله:  كامالليان  كوتيكاتو  كومار  /�شنتو�س  املدعي  ان  مبا 
بحقوق  مطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�شواب  عبدالر�شول 
عمالية مقدارها ) 123340 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف يف ال�شكوى العمالية رقم )2014/188311(.   وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق 2014/12/11 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.2 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 العمالية                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/781 جتاري كلي                    
القامة  حمل  جمهول  احل��دي��دي  �شامل  عبداهلل  خالد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /بنك الحتاد الوطنى- �شركة م�شاهمه   وميثله: احمد عي�شى 
حممد عي�شى قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )1.849.065 درهم( مع ماي�شتجد من الفائدة التفاقية قبل رفع 
ال�شداد   وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من  اعتبارا   %12 بواقع  الدعوىوالفائدة 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2014/12/18 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11276 بتاريخ 2014/12/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1867  ا�ستئناف  عمايل    
 اىل امل�شتاأنف �شده/ كباب المور جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /
ح�شن حممد عزت عبدالفتاح الزهري وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود 
الكبان    قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2014/1380 
عمايل جزئي   بتاريخ 2014/9/24. وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 
ch2.D.18 وعليه  رقم  بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا   2014/12/14
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف



االثنني  -  8  ديسمبر    2014 م   -   العـدد    11276
Monday  8  December   2014  -  Issue No   11276

1717

الفجر الريا�ضي

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

 انطلقت �شباح ام�س فعاليات مهرجان ال�شداقة الدويل 
الغربية   املنطقة  يف  ال�شقارين  خميم  يف  للبيزرة  الثالث 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ، تقام فعاليات مهرجان ال�شداقة 
الدويل الثالث للبيزرة خالل الفرتة من 7 ولغاية 13 من 
املهرجانات  اإدارة  �شهر دي�شمرب احلايل بتنظيم من جلنة 

والربامج الثقافية والرتاثية ونادي �شقاري الإمارات.
ت�شمن املهرجان العديد من الفعاليات والربامج الرتاثية 
ح�شور  و�شط  العلمي،  املوؤمتر  انعقاد  جانب  اإىل  الوا�شعة 
دول��ة وي�شتمل   82 800 �شقار من  اأك��ر من  وا�شع من 
تعك�س  املهرجان،  يف  امل�شاركة  للدول  خم�ش�شة  خيم  على 
اهتمامهم بال�شقارة ويعر�س احلرف التقليدية املرتبطة 
بها. ويت�شمن املهرجان العديد من اخليم واملعار�س التي 
جتذب اجلمهور كخيمة الطيور، وخيمة املجل�س، واملجل�س 

الرتاثي، وخيمة املوؤمتر.
، وللمرة الأوىل، تنظيم جل�شات  العام  املنتدى هذا  ي�شهد 
خالل خميم ال�شقارين، وذلك لإتاحة فر�شة اأكرب ملناق�شة 
ق�شايا ال�شقارة املختلفة وتبادل اخلربات، وال�شتفادة من 
تغطي  حيث  املخيم..  يف  ال�شقارون  يق�شيه  ال��ذي  الوقت 
جل�شات املنتدى وور�س العمل املقامة يف املخيم مو�شوعات 
وجهود  ت��راث��ه��ا،  ل��ل�����ش��ق��ارة،  العملية  ب��اجل��وان��ب  متعلقة 

�شونها.
ومدير  امل��ه��رج��ان  م��دي��ر  القبي�شي  ب��ط��ي  ع��ب��داهلل  واأك����د 
الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  يف  امل�شاريع 
الوا�شعة  الدولية  امل�شاركة  ه��ذه  اأّن  باأبوظبي،  والرتاثية 
مكانة  بتكري�س  للمهرجان  الأ�شا�شية  الأه��داف  اأحد  تعزز 
اأب��وظ��ب��ي ك��وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة م��ت��م��ي��زة ل��ي�����س على 
ال�شعيدين املحلي واخلليجي فح�شب، واإمنا على ال�شعيد 

العاملي، ما يوفر بيئة متميزة لحتكاك ومتازج احل�شارات 
املهتمني  والأف��راد  واملنظمات  ال�شعوب  والتقاء  والثقافات 

بال�شقارة لدعم هذا الرتاث واحلفاظ عليه وتطويره.
للعديد  تقليدية  فلكلورية  ع��رو���ش��اً  الأول  ال��ي��وم  و�شهد 
ال�شعبية  امل�شاركة يف حم��اول لتبادل اخل��ربات  ال��دول  من 
على  اأك��ر  للتعرف  للعامل  ونقلها  الأجيال،  املكت�شبة عرب 
ح�شارة هذه ال�شعوب من خالل ح�شارتها وما تقدمه من 

فنون تراثية حية ما زالت متار�س حتى اليوم.
اأوىل جل�شات  انطلقت  باملمار�شة  ال�شقارة  - وحتت عنوان 
املوؤمتر الدويل بح�شور ما يقارب 200 �شخ�س من �شقار 
اجلل�شة  لرئي�س  ال��ب��دء  كلمة  فكانت  ب��ال�����ش��ق��ارة،  ومهتم 
ال�����ش��ق��ارة وكيفية  اأن��ط��ون��ي��و ك��اراب��و���ش��و حت���دث فيها ع��ن 
اأنها  على  م�شدداً  املتعاقبة  الأجيال  عرب  وتعلمها  تناقلها 
املمار�شة،  ع��رب  وتعلمها  ال�شغر  منذ  ملمار�شتها  ���ش��رورة 
�شيبالو�س حتت  خ��اف��ي��ري  ل��ل��دك��ت��ور  كلمة  ك��ان��ت  ث��م  وم���ن 
قال  حقيقة  اأ�شبحت  فكرة  لل�شقارة  العاملي  اليوم  عنوان 
لهذه  الثقايف  بالرتاث  العاملي  ال�شقارة  يوم  يحتفي  فيها 
ع���دد مم��ك��ن من  اأك���رب  ا�شتقطاب  اإىل  وي��ه��دف  ال��ري��ا���ش��ة 
امل�شاركني  حول العامل. لكن هذا اأكرب بكثري من جمرد رقم 
لعدد الفعاليات. اليوم يغذي �شعورنا بالنتماء اإىل جمتمع 
ال�شقارة. وُيظهر ملجتمعاتنا اأن يف و�شعنا ممار�شة ال�شقارة 
التي حافظت على حياة  ال�شابقة  الكثرية  الأجيال  بف�شل 
عرب  ال��ي��وم  بهذا  الحتفال  تن�شيق  وميكن  الطيور.  ه��ذه 
ال��دويل لل�شقارة وحماية الطيور اجلارحة، وقد  الحت��اد 
ذكرى  يوافق  ال��ذي  نوفمرب   16 وهو  التاريخ،  اختيار  مت 
تراثاً  باعتبارها  اليون�شكو  قبل  من  بال�شقارة  الع��رتاف 
زيادة  يف  لل�شقارة  العاملي  اليوم  وي�شاهم  معنوياً.  ثقافياً 
على  يعمل  كما  املجتمع،  يف  وال�شقارة  اليون�شكو  ح�شور 
اأكادميياً،  ال�شقارة  جوانب  خمتلف  بني  التقارب  ت�شهيل 
ثقافياً، علمياً، اجتماعياً، �شيا�شياً”، ويف كل عام، ثمة �شعار 

 ،2013 ويف  الفعاليات.  لربجمة  توجيهياً  خطاً  ميثل 
حني انطلق اليوم العاملي لل�شقارة لأول مرة، كان ال�شعار 
ه��و الح��ت��ف��اء ب��ال��رتاث ال���ذي �شكل ال�����ش��ق��ارة يف 4000 
بلداً   21 ي�شم  للفعاليات  الحت��اد  برنامج  وك��ان  �شنة”، 
م�شجاًل، كما اأقامت الكثري من البلدان الأخرى فعاليات 
احتفالية لكنها مل ت�شجلها لدى الحتاد.اأما �شعار 2014 
يف  �شيبالو�س  تناول  كما  واخلربة”،  املعرفة  نتقا�شم  فهو 
امل�شتقاة  والدرو�س  املبادرة؟  املوؤمتر، كيف ولدت هذه  هذا 

من هذه التجربة.
فيما حا�شر هارون لطيف عن كيفية تدريب �شقور الباز 
الباز  باك�شتان على  ال�شقارة يف  تعتمد  فقال   باك�شتان  يف 
كما  رحالتهم.  يف  الباز  �شغار  ال�شقارون  ويف�شل  العابر، 
يعتمد اختيارهم لذلك على بنية الطري واألوانه مع جتربته 
ال�شابقة يف ال�شيد. ويتفهم ال�شقار اأن عليه القيام بجهود 
�شاقة ومتقنة خالل عملية الرتوي�س. ويتوقف تروي�س 
الباز على خربة ال�شقار، وهي تعني مهاراته يف التعامل مع 
اإلقاء  وبعد  بعناية وجن��اح.  الربية  الطرائد  طريه و�شيد 
�شراء  يتم  اأح��وال��ه،  وا�شتخال�س  الباز  على  �شاملة  نظرة 
هذا الطري وتزيينه بالأجرا�س التقليدية وتثبيت الأ�شاور 
العنق.  على  جر�س  تعليق  اإىل  بالإ�شافة  الزاهية  باألوانها 
املهمة  الأدوات  من  املعلق  وال�شريط  العنق  جر�س  ويعترب 
ب�شرعة عالية،  ال��ب��از جت��اه فري�شته  ج��داً يف دع��م ط��ريان 
حيث اأنهما مينحانه زخما يف ال�شيد. وبهدف جتنب اإحلاق 
ال�شرر بري�س الذيل خالل عملية الرتوي�س، تتم تغطية 

الذيل بقطعة من القما�س.
والتحول  ال��رتاث  تاكويا فحا�شر عن  �شوما  الدكتور  اأّم��ا 
يف  ال��ك��ازاخ��ي  ال��ت��اي  ن�شر  با�شتخدام  ال�����ش��ق��ارة  ثقافة  يف 
ث��م��ة م��ا يقدر  ال��وق��ت احل��ا���ش��ر  ق��ائ��اًل يف  غ���رب منغوليا 
ب100 �شياد من م�شتخدمي ن�شر التاي الكازاخي حرفياً 
يف  الذهبي  الن�شر  برتوي�س  يقومون  بالن�شر  ال�شيادون 

منغوليا، ورغم العرتاف بثقافة �شقارة التاي الكازاخية 
ال��رتاث احل��ي من قبل  ال�شقارة _  باعتبارها ج��زءاً من 
اليون�شكو، اإّل اأن �شورتها املتكاملة مل يتم تو�شيحها بعد 
على نحو �شامل، كما وتركز هذه الورقة على الفن املوروث 
لدى ال�شيتدين ومعرفتهم املكت�شبة ب�شاأن تروي�س الن�شر 

الذهبي و�شيد الطرائد يف �شياق اجتماعي بدوي.
اأّما ريكاردو باديال فتحدث عن ال�شقري العابر وجهة نظر 
املك�شيك  ال�شقارون يف  ي��زال  اأن��ه ل  املك�شيك مو�شحاً  من 
ي�شتخدمون ال�شقري العابر لل�شيد منذ 1978 لكن مع 
القليل من النتائج اجليدة، ويف هذا البلد، يعترب ال�شقري 
من الطيور النادرة نظراً لأن غالبية ال�شقارين يف�شلون 
اأنه لي�س معروفاً  اأكرب، ورغم  اأكرب ل�شيد طريدة  �شقوراً 
بني  كبرية  مبكانة  يحظى  ال�شقري  بات  وا�شع  نطاق  على 
البحوث  واإج��راء  الهتمام  تزايد  ب�شبب  املك�شيك  �شقاري 
اأعلى  وم�شتوى  اأف�شل  فهم  لتوفري  ال�شقارين  قبل  من 

لهذه الريا�شة.
الآلية  ال�شقارة  فوك�س عن  نك  الدكتور  ثم حت��دث  وم��ن 
ا�شتخدام  مزايا  وتناول  اآلية  طريدة  با�شتخدام  ال�شقارة 
ال��ط��ري��دة الآل���ي���ة ب����دًل ع��ن احل��ق��ي��ق��ة، ت�����ش��اع��د الطرائد 
ل�شيد  والإ�شتعداد  والذهني  البدين  التدريب  الآلية على 
طريدة حية وكذلك يف امل�شابقات ويف جمال احلفاظ على 
الطبيعة، واأول مناذج �شركة وينغبيت هو روبارا الذي ميثل 
ب�شكل  اختياره  وقد مت  النا�شج،  ذكر احلبارى  ن�شخة عن 
مكثف على مدى �شنتني با�شتخدام جمموعة متنوعة من 
اأداوؤه يف الطريان ي�شابه  ال�شقور، وجرى تطويره ليكون 
باأمان من قبل  طائر حبارى حقيقياً، ومن املمكن �شيده 
 500 ارتفاع  اإىل  اأن ت�شل هكذا مطاردة  ال�شقور وميكن 
مرت ، لفتاً اإىل اأنه يف و�شع اجلناح الرتوي�شي اأن يرفرف 
اجلناح  اأّم��ا  احلقيقية،  للحبارى  حماكياً  الطريان،  اأثناء 
الريا�شي فهو �شلب وقادر على حتمل �شغط جوي كبري 

يف حال الهبوط ال�شريع باأداء عال وكذلك يف اللتفافات.
مبنتجع  اأعماله  لل�شقارة  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ويوا�شل  كما 
من  نخبة  مب�شاركة  متوا�شلة،  اأي���ام   3 خ��الل  ال��ف��ر���ش��ان 
ال�شقارة  على  احلفاظ  جمال  يف  والعاملني  املتخ�ش�شني 
الب�شرية،  عرفتها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ات  اأق����دم  م��ن  ك��ري��ا���ش��ة 
وغريهم من املهتمني بالعناية بال�شقور وتربيتها واإكثارها 
يف الأ�شر، وخرباء ال�شيد امل�شتدام. كما �شوف تتم مناق�شة 
امللف،  يف  الأع�شاء  ال��دول  بني  باليون�شكو  ال�شقارة  ملف 
حيث كان من اأوىل اأهداف ت�شجيل ال�شقارة يف اليون�شكو 
زيادة الوعي بقيمة ال�شقارة كرتاث وفن اإن�شاين م�شرتك، 
عمل  وخطط  ا�شرتاتيجيات  تبني  على  ال���دول  وت�شجيع 
امل�شروعية  ومنحها  ال�شقارة،  ل�شون  وحمكمة  وا�شحة 

وفق ال�شيد امل�شتدام.
امل���زروع���ي م��دي��ر خم��ي��م ال�شقارين  واأك����د ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان 
املتخ�ش�شني من  ال��ع��دد م��ن  ه��ذا  اأّن جتمع  امل��ه��رج��ان،  يف 
فر�شة مميزة  ُي�شكل  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
لتبادل اخلربات يف جمال ال�شقارة، ويعزز فر�س التعارف 
يعود  ال�شقارين مبا  امل�شتقبلي بني  والتن�شيق  والتوا�شل، 
بالنفع على ريا�شتهم املف�شلة، والتاأكيد على اأهميتها كفن 
م�شتمر تتوارثه الأجيال، ومل ُيهزم اأمام احلداثة والتطور 

الهائل الذي طال املجتمعات الب�شرية.
لإحياء  فر�شة  ي�شكل  امل��ه��رج��ان  اإّن  اىل  القبي�شى  وا���ش��ار 
ل���ل���رتاث الإم����ارات����ي الأ����ش���ي���ل يف ���ش��ب��ي��ل امل��ح��اف��ظ��ة على 
ا�شتمراريته، ول �شيما ال�شقارة التي كانت على قدر كبري 
م��ن الأه��م��ي��ة ل��دى امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�شيخ زاي���د بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه”.وتتيح فعاليات املهرجان 
الفر�شة للجمهور ملتابعة اأن�شطة تراثية وفولكلورية نادرة 
متثل 82 دولة من خمتلف القارات، وذلك خالل اأيام 11 
و12و13 دي�شمرب يف منتجع الفر�شان الريا�شي الدويل 

مبدينة خليفة باأبوظبي.

دولة  تنظيم  لل�شيارات على  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  ت��ود  ج��ون  الفرن�شي  اأثنى 
الإمارات �شباق الأتوكرو�س الأوروبي حتت اإ�شراف نادي الإمارات موتوربلك�س 
لأول  ت�شييدها  يتم  حلبة  داخ��ل  القيوين  اأم  يف  املقبل  اجلمعة  ي��وم  وذل��ك   ..
مرة يف منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عموما. جاء ذلك 
خالل لقائه ال�شيخ مروان بن را�شد املعال رئي�س نادي الإم��ارات موتوربلك�س 
بفندق  لل�شيارات  الدويل  العمومية لالحتاد  اإجتماعات اجلمعية  على هام�س 
ت��ود ع��ددا من  ال�شيخ م��روان املعال مع ج��ون  . وبحث  ال��دوح��ة  �شات ريجي�س 
رئي�س  اأط��ل��ع  كما  ال�شيارات  �شباقات  بتطوير  املرتبطة  والأف��ك��ار  امل��ق��رتح��ات 
املا�شية  ال��ف��رتة  الإم����ارات موتوربلك�س يف  ن��ادي  ن�شاط  ال���دويل على  الحت���اد 
الذي  الأوروب��ي  الأتوكرو�س  بينها  ومن  م�شتقبال  تنظيمها  املقرر  وال�شباقات 
اأم القيوين مبوا�شفات اأوروبية تلبي طبيعة هذه ال�شباقات  اكتملت حلبته يف 
ومت اختيار نادي الإمارات موتوربلك�س ليكون مقرا للحلبة واأول ناد ينظم هذا 

النوع من ال�شباقات بالتن�شيق مع فريق جمري من خرباء �شباقات التوكرو�س 
مب�شاركة - 10 - فرق من املجر . واأكد اأن نادي الإمارات موتوربلك�س ي�شعى 
ال�شباب  رغبات  تلبية  يف  لأهدافه  حتقيقا  ال�شيارات  ريا�شة  عامل  يف  للجديد 
يف الدولة وال�شائقني الإماراتيني من خالل ممار�شة هواياتهم داخل احللبات 
بعد  نبعت  الفكرة  اإن  اإىل  واأ�شار   . �شالمة اجلميع  توؤمن  التي  لل�شروط  وفقا 
زيارته للمجر حل�شور بطولة اأوروبا لالتوكرو�س ومت التفاق مع فريق خرباء 
ينا�شب اجلانبني  الإم���ارات يف توقيت  دولية يف  املجر على تنظيم بطولة  من 
املنا�شب  التوقيت  باعتباره  الإم��ارات  ال�شتاء يف  واملجري وهو ف�شل  الإماراتي 
لكون الطق�س مثاليا بينما تتوقف فيه ال�شباقات يف املجر ب�شبب الربودة العالية 
واجلليد ومت التفاق على اإقامة البطولة يف نادي الإمارات موتوربلك�س لتكون 
اجلولة الأوىل جتريبية وجميع امل�شاركني فيها من املجر نظرا لكونها بطولة 
للتعرف  دعوتهم  �شيتم  الذين  الإماراتيني  ال�شائقني  على  وجديدة  جتريبية 

على طبيعة ال�شباق وتبلغ امل�شافة املعمول بها عامليا يف حلبات ال�شباق - 800 - 
مرت ولكن مت التاأمني على زيادتها يف حلبة نادي الإمارات موتوربلك�س لت�شل 
اإىل 1100 مرت لتكون مبوا�شفات اأعلى من حلبة املجر . وحظيت زيارة ال�شيخ 
مروان املعال للدوحة باهتمام من الحتاد الدويل حيث التقى نا�شر بن خليفة 
العطية نائب رئي�س الإحتاد الدويل لل�شيارات رئي�س جمل�س الإحتاد القطري 
املتعلقة  امل�شتجدات  اآخر  حول  احلديث  اأط��راف  وتبادل  والدراجات  لل�شيارات 
. واأ�شار ال�شيخ مروان  ال�شيارات يف ال�شرق الأو�شط ومنطقة اخلليج  بريا�شة 
املعال اإىل اأن ا�شت�شافة اجلمعية العمومية لالإحتاد الدويل لل�شيارات اأوجدت 
لنا�شر  ال�شكر  ووج��ه  ال�شيارات  لريا�شة  الدولية  خارطة  على  للعرب  مكانة 
منطقة  يف  ال�شيارات  ريا�شة  م�شتقبل  �شياغة  اأع��اد  ال��ذي  العطية  خليفة  بن 
والدراجات  لل�شيارات  القطري  الإحت��اد  بني  مثمر  تعاون  عن  واأعلن  اخلليج 
ونادي الإمارات موتوربلك�س للو�شول اإىل تنظيم العديد من الفعاليات التي 

�شتخدم املت�شابقني ليكون هذا التعاون بداية النطالقة احلقيقة نحو العاملية 
بالن�شبة لنادي الإمارات موتوربلك�س . واأطلع ال�شيخ مروان املعال قيادة الحتاد 
الدويل لل�شيارات على اأن�شطة نادي الإمارات موتوربلك�س التي حتمل ال�شبغة 
املوتوكرو�س  الفعاليات  تلك  اأب��رز  ومن  والتجهيز  الإع��داد  حيث  من  الدولية 
اأتوكرو�س �شاوند دراج دراج ري�س درفت �شولو ري�س - بالإ�شافة لتفعيل م�شروع 
اأكادميية الرايل وكذلك م�شروع قيد الدرا�شة حول اإن�شاء حلبة خا�شة ب�شباق 
الكارت و�شتكون ذات موا�شفات دولية لتكون اإحدى احللبات املعرتف بها دوليا 
ال�شباب  تثقيف  الفعاليات  ه��ذه  كل  من  الهدف  اأن  موؤكدا  اخلليج  منطقة  يف 
الإماراتي الطامح اإيل رفع الراية الإماراتية يف املناف�شات الدولية وبناء جيل 
تقل  ل  لكونها  وال��دراج��ات  ال�شيارات  لريا�شة  احلقيقي  للمعنى  واع  ريا�شي 
وجود  جانب  اإىل  جماهريية  قاعدة  متتلك  فهي  الريا�شات  �شائر  عن  اأهمية 

اأر�س خ�شبة �شت�شاعد وب�شورة مبا�شرة على عودتها من جديد . 

رئي�س الحتاد الدويل ي�سيد بتنظيم الإمارات �سباق الأتوكرو�س الأوروبي 

حتت رعاية رئي�س الدولة 

انطالق املوؤمتر الدويل لل�سقارة يف مهرجان ال�سداقة الدويل للبيزرة

 احتل منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�شاطئية املركز 
الأول اآ�شيوياً وحل يف املرتبة ال�شاد�شة على م�شتوى 
املنتخبات الوطنية يف العامل يف الت�شنيف الر�شمي 
الفيفا  ال�شاطئية يف  اأعلنته جلنة كرة القدم  الذي 
ع��رب م��وق��ع��ه��ا ال��ر���ش��م��ي ي���وم اجل��م��ع��ة 5 دي�شمرب 
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مراكز  خم�شة  بالتقدم  كبرية  قفزة  حمققاً  نقطة 
بعد ان كان يحتل املركز 11 يف اآخر ت�شنيف، كما 
الآ�شيوية  املنتخبات  على  التفوق  جنح منتخبنا يف 
على  اأوًل  ليحل  الت�شنيف  يف  ت�شبقه  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
لكرة  الوطني  منتخبنا  واحتفظ  القاري.  امل�شتوى 
املنتخبات  ل��رتت��ي��ب  ب�����ش��دارت��ه  ال�شاطئية  ال��ق��دم 
منتخب  مناف�شيه  اأق����رب  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��اً  ال��ع��رب��ي��ة 
�شلطنة عمان الذي حل يف املركز 25 بفارق 694 
نقطة، وجاء املغرب يف املرتبة الثالثة عربياً بعد ان 

احتل املركز 26 عاملياً بر�شيد 403 نقطة.
املنتخبات  اأق���وى  م��ن  خم�شة  خلف  منتخبنا  وح��ل 
الن�شخة  ب��ط��ل  رو���ش��ي��ا  منتخب  يتقدمها  ال��ع��امل��ي��ة 
الخ�����رية ل��ك��اأ���س ال���ع���امل وال�����ذي اح��ت��ف��ظ باملركز 
ن�شختها  يف  ال��ق��ارات  كاأ�س  بطلة  وال��ربازي��ل  الأول 
الأخرية، اإ�شافة اإىل �شوي�شرا والربتغال وا�شبانيا، 
وتفوق اأبي�س ال�شواطئ على منتخبات عريقة مثل 

ايطاليا والأرجنتني واأملانيا وهولندا. 
ويدين منتخبنا بالف�شل يف هذا التقدم اإىل حر�س 
يف  با�شتمرار  امل�����ش��ارك��ة  على  اأم���ره  على  القائمني 
اأداء عدد  اإىل  اإ�شافة  البطولت التي يتم تنظيمها 
كبري من املباريات الودية التي حتت�شب نتائجها يف 
املنتخبات  ت�شنيف  تن�س لئحة  ح�شبما  الت�شنيف 
بالحتاد  ال�شاطئية  القدم  كرة  جلنة  من  ال�شادرة 

الدويل لكرة القدم.
 12 مباراة ر�سمية

مباراة   12 احل����ايل  ال���ع���ام  خ���الل  منتخبنا  اأدى 
ر���ش��م��ي��ة ف���از يف ���ش��ت م��ن��ه��ا وخ�����ش��ر م��ث��ل��ه��ا، وكانت 
البداية بامل�شاركة يف البطولة الدولية باملغرب التي 
اقيمت مبدينة اجلديدة يف اأغ�شط�س حتت ا�شراف 
ال��دويل لكرة  ال�شاطئية بالحتاد  القدم  جلنة كرة 

اأمام  الأوىل  خ�شر  مباراتني  املنتخب  ولعب  القدم 
املغرب وفاز يف الثانية على �شوي�شرا. 

ال�شاطئية  ال��ق��دم  لكرة  ال��ق��ارات  ك��اأ���س  بطولة  ويف 
اأدى  ن��وف��م��رب  يف  دب���ي  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي   2014
على  وحيداً  ف��وزاً  وحقق  مباريات  خم�س  منتخبنا 
ال��ي��اب��ان ب��ي��ن��م��ا خ�����ش��ر اأرب�����ع ج����ولت م��ن��ه��ا اإثنتني 
يف م��واج��ه��ة امل��غ��رب وواح����دة اأم����ام اإي����ران واأخ���رى 
ال�شاد�س يف  امل��رك��ز  املنتخب  ال��ربت��غ��ال، واح��ت��ل  م��ع 
ملنتخبنا  ر�شمية  م�شاركة  اآخ��ر  وج��اءت  البطولة.  
اقيمت  التي  الآ�شيوية  ال�شاطئية  الألعاب  دورة  يف 
مبدينة بوكيت الكورية حيث لعب خم�س مباريات 
النهائي  ن�شف  يف  اي���ران  اأم���ام  واح���دة  منها  خ�شر 
وك�شب اأربع مباريات اأمام كل من ماليزيا واليابان 
واوزبك�شتان قبل ان يح�شم مباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع ل�شاحله بالفوز على فيتنام ليحل 

ثالثاً ويح�شل على امليدالية الربونزية.
 جتارب اإعدادية

اأبي�س  ال����ودي����ة خ���ا����س  امل���ب���اري���ات  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
ك��ب��رياً م��ن ال��ت��ج��ارب العدادية  ال�����ش��واط��ئ ع����دداً 

القارات  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف  للم�شاركة  ا���ش��ت��ع��داداً 
والبطولة الآ�شيوية، حيث واجه منتخب �شلطنة 
ع��م��ان م��رت��ني واأل��ت��ق��ى ل��ب��ن��ان، ون����ازل ازربيجان 
ل���ل���ق���ارات بلقاء  وب��ل��ج��ي��ك��ا واخ��ت��ت��م حت�����ش��ريات��ه 
ن�شخته  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطل  ال��رو���ش��ي  املنتخب 

الأخرية.
الودية  م��ب��اري��ات��ه  ك��ل  يف  ال��ف��وز  منتخبنا  وح��ق��ق 
بالتعادل  اإن��ت��ه��ى  ال����ذي  ل��ق��اء رو���ش��ي��ا  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
بهدفني لكل منتخب، و�شاهمت انت�شارات املنتخب 
يف التجارب العدادية يف حت�شني ت�شنيفه ا�شتناداً 
على لئحة الت�شنيف التي تعتمد نتائج املباريات 
ال��ت��ي خا�شها  امل��ب��اري��ات  ع���دد  ال���ودي���ة، وحتت�شب 

املنتخب �شمن اآليات الت�شنيف.
 اإ�سادة ووعد

الريا�شي  التطوير  اإدارة  مدير  عمر  علي  اأ���ش��اد 
ملنتخبنا  الكبري  بالتقدم  الريا�شي  دبي  مبجل�س 
القدم  ك�����رة  م��ن��ت��خ��ب��ات  ت�����ش��ن��ي��ف  يف  ال���وط���ن���ي 
واعداً  حتقق،  مبا  �شعادته  عن  معرباً  ال�شاطئية، 
مبوا�شلة الهتمام بكرة القدم ال�شاطئية وتوفري 

كل عوامل النجاح والتفوق للمنتخب.
الت�شنيف  يف  تقدم  من  املنتخب  حققه  ما  وق��ال 
يوا�شل  اجل��ه��د حتى  م��ن  م��زي��د  ل��ب��ذل  �شيدفعنا 
اأف�شل،  اإجن����ازات  حتقيق  م��ن  ويتمكن  م�����ش��واره 
ونحن �شعداء بالتعاون الكبري بني املجل�س واإحتاد 
النت�شار  نتاجه  ك��ان  ال��ذي  القدم  الم���ارات لكرة 
وتنامي  الدولة  ال�شاطئية يف  القدم  لكرة  الكبري 
والتطور  املختلفة،  املجتمع  فئات  ب��ني  �شعبيتها 

الوا�شح يف م�شتوى اللعبة بالدولة .
واأ�شاف خالل العام 2014 حتققت العديد من 
الجنازات على �شعيد كرة القدم ال�شاطئية، حيث 
فازت دبي بجائزة اأف�شل مدينة منظمة لبطولت 
كرة القدم ال�شاطئية بعد تنظيمها املميز لبطولة 
كبرياً  جن��اح��اً  البطولة  وحققت  ال��ق��ارات،  ك��اأ���س 
�شهد عليه اجلميع، ووجد ال�شادة من امل�شوؤولني 
يف جلنة كرة القدم ال�شاطئية يف الفيفا، واعتقد 
ان �شراكتنا مع الفيفا �شت�شتمر، والهتمام بهذه 
اللعبة �شيتوا�شل لتكون دبي الوجهة الأوىل لكرة 

القدم ال�شاطئية يف العامل . 

نادي اأبوظبي ينظم 9 مناف�سات يف ال�سبوع منتخبنا الوطني الأول اآ�سيويًا وعربيًا وال�ساد�س على العامل لكرة ال�ساطىء
العا�سر لدوري الإمارات لوجنني للقفز

احلواجز  لقفز  مناف�شات  ت�شع  الريا�شي  اأبوظبي  ن��ادي  نظم 
برعاية لوجنني حتت اإ�شراف احتاد الإمارات للفرو�شية ودعم 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي يف ال�شبوع العا�شر لدوري الإمارات 

لوجنني للقفز.
جرت املناف�شات على مدى ثالثة اأيام من اخلمي�س اإىل ال�شبت 
ي��وم ور���ش��دت للفائزين  اأ���ش��واط يف ك��ل  ب��واق��ع ثالثة  املا�شي 
فيها واأ�شحاب املراكز املتقدمة جوائز مالية بلغت 337 األف 

درهم.
املرحلتني  مبوا�شفات  الإم���ارات  لفر�شان  خال�شة  جولة  ويف 
بحواجز بلغ اإرتفاعها 135 �شم �شارك 20 فار�شا وفار�شة من 
الفئتني الكربى والو�شطى من فر�شان الإمارات للقفز توجت 
باملركز الأول الفار�شة نادية ترمي باجلواد كالوو ب�شعار نادي 
خطاأ  دون  من  الثانية  املرحلة  اأنهت  حيث  لل�شيدات  ال�شارقة 
ال��ف��ار���س حم��م��د غامن  اح��ت��ل  . فيما  ث��ان��ي��ة   29.46 خ���الل 
الهاجري من نادي ال�شارقة للفرو�شية ب�اجلواد الهواجر كيدام 
املركز الثاين م�شجال زمنا قدره 31.85 ثانية .. كما �شارك 
نادي  م��ن  كاي�شون  ب��اجل��واد  الرميثي  را���ش��د حممد  ال��ف��ار���س 
 32.98 زمن  يف  الثانية  املرحلة  واأنهى  للفرو�شية  اأبوظبي 
ثانية ونال جائزة املركز الثالث. وحقق الفار�س �شامل خمي�س 
ال�شويدي الفوز باملركز الأول يف �شوط جائزة جمل�س اأبوظبي 
الريا�شي لقفز احلواجز ال�شوط مبوا�شفات اجلولة الواحدة 
140 �شم حيث  اإرتفاعها  مع جولة للتمايز على حواجز بلغ 
 5 التمايز  جولة  اإىل  اإنتقل  وفار�شة  فار�شا   21 فيه  ���ش��ارك 
من�شة  على  وتقدمهم  ال�شارقة  اأن��دي��ة  من  جميعهم  فر�شان 
ا�س  بالفر�س فيلني  ال�شويدي  �شامل خمي�س  الفار�س  التتويج 
بعد اإنهائه التمايز من دون خطاأ يف زمن بلغ 39.40 ثانية.

و �شارك الفار�س ال�شيخ ماجد بن عبد اهلل القا�شمي باجلواد 
دون  م��ن  التمايز  اإن��ه��اء  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  واأح���رز  �شيلتيون 
الثالث  امل��رك��ز  اأح����رزت  بينما  ثانية   42.87 زم��ن  يف  خ��ط��اأ 
ال�شارقة  نادي  بالفر�س لرينا من  نادية ترمي  الفار�شة  ذهب 

لل�شيدات واأنهت التمايز يف زمن 35.78 ثانية.
مناف�شات  اأوىل  ال��ك��ربى  الفئة  م��ن  فر�شان  خم�شة  وا�شتهل 
ارتفاعها بني  ت���راوح  ف��وق ح��واج��ز  العا�شر وق��ف��زوا  الأ���ش��ب��وع 
اأ���ش��رع زمن  ال��واح��دة  اجل��ول��ة  �شم مبوا�شفات   135  �  125

الفار�س  باإ�شم  خطاأ  دون  ومن  بنجاح  اجلولة  يف  ت�شجيله  مت 
نادي  م��ن  ك��ات��ان  اجل���واد  الهاجري على �شهوة  غ��امن  حممد 
�شاركت  بينما   .. ثانية   59.66 وب��ل��غ  للفرو�شية  ال�����ش��ارق��ة 
لوند  تينا  الفار�شة  م��ن��درة  ا�شطبالت  م��ن  ك��ال��ف��ارا  بالفر�س 
ثانية   60.99 يف  اجل��ول��ة  منهية  ال��ث��اين  امل��رك��ز  واأح�����رزت 
وب�زمن 64.49 ثانية .. كما نالت املركز الثالث الفار�شة اأنيتا 
�شاندي ب�شحبة جوادها كايلك�س بلو �شتار من نادي ال�شارقة 
للفرو�شية. كما �شارك ت�شعة فر�شان من الفئة الو�شطى وبذات 
ارتفاع احلواجز ت�شدرهم الفار�س �شادي غريب باجلواد اأدامو 
ثانية   64.62 ق��دره  زم��ن  يف  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  من 
باجلواد األرو من منتجع الفر�شان الريا�شي الدويل باأبوظبي 
الثاين  املركز  كاترينا برولك من حتقيق  الفار�شة  . ومتكنت 
ناجي  ال��ف��ار���س  الثالث  امل��رك��ز  واح��ت��ل  ثانية   68.69 خ��الل 
للفرو�شية  اأبوظبي  ن��ادي  من  �شي�شرو  ج��واده  ب�شحبة  ر�شيد 
واأنهى اجلولة يف زمن بلغ 69.13 ثانية. وت�شمنت مناف�شات 
الو�شطى  للفئتني  امل�شاركة  مفتوح  لل�شرعة  �شوطا  ال�شبوع 
والكربى تراوح ارتفاع حواجزها بني 130- 140 �شم وفيه 
�شارك  .. حيث  الفار�س  اإىل  اإىل زمن ي�شاف  الأخطاء  حتول 
وحل  ال�شرعة  ���ش��وط  يف  ال��ك��ربى  الفئة  م��ن  ف��ر���ش��ان  خم�شة 
الفار�س عمرو حم�شو يف مقدمة املراكز بزمن قدره 53.63 
ثانية باجلواد املرجتز من نادي ال�شارقة للفرو�شية . و حقق 
الفار�س حممد غامن الهاجري املركز الثاين بزمن 56.13 
ثانية على �شهوة اجلواد كاتان من نادي ال�شارقة اأي�شا .. يف 
للفرو�شية  مندرة  ن��ادي  من  لوند  تينا  الفار�شة  حققت  حني 
وبالفر�س كالفارا زمنا بلغ 64.48 ثانية فحازت على املركز 
الثالث. وقبل 10 من فر�شان الفئة الو�شطى حتديات �شوط 
الزمن  �شاحب  هو  غريب  �شادي  الفار�س  كان  حيث  ال�شرعة 
اأدامو  باجلواد  و�شارك  الفئة  هذه  يف  ثانية   60.51 الأ�شرع 
من نادي ال�شارقة للفرو�شية .. فيما نال املركز الثاين الفار�س 
فرهاجن �شادقي ب�شحبة اجلواد فيت�س بي ا�س من نادي جبل 
علي للفرو�شية وبلغ زمنه 61.79 ثانية وعلى �شهوة الفر�س 
الفار�س  حقق  كما  للفرو�شية  الإم���ارات  مركز  من  كوابيتول 
 64.59 امل��رك��ز الثالث يف زم��ن م��ق��داره  عمر غ���ازي خ���وري 

ثانية.
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توج فريق نادي اخللود لألعاب الدفاع عن النف�س 
يف اأبوظبي بلقب بطولة المارات املفتوحة للرجال 
 – )ري��و  للكاراتيه  والرباعم  وال�شبال  والنا�شئني 
التي  الناجحة  املجتمعية  اجلماهريية   ) جيت�شو 
والكيك  واجل���ودو  امل�شارعة  احت��اد  ب�شالة  نظمها 
ب��وك�����ش��ي��ن��ج مب��ن��ط��ق��ة امل�����ش��رف يف اأب�����و ظ��ب��ي حتت 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  رع��اي��ة 
والتي نظمت حتت �شعار )امارات املحبة وال�شالم( 
مب�شاركة 120 لعبا ولعبه من خمتلف العمار 
 20 الدولة من  وال�شالت علي م�شتوى  والأندية 
دولة  يف مقدمتهم  دولة الم��ارات ،الأردن ،م�شر، 
، اجلزائر،  ،ال�������ش���ودان  ،ف��ل�����ش��ط��ني  ،ل��ب��ن��ان  ���ش��وري��ا 
،ا�شرتاليا  املتحدة  ،الوليات  ،الهند  ،تون�س  اليمن 
 ، ،الفلبني  ،باك�شتان  ،نيبال  ،�شريلنكا  ،ال�شنغال 

بنجالدي�س وكازاخ�شتان .
وقد جاء تتويج فريق نادي اخللود بلقب البطولة 
و8  ذهبية   19 منها  ميدالية   37 بر�شيد  بفوزه 
الثاين  املركز  ويف  برونزية  ميداليات  و10  ف�شية 
ف�شية  و6  ذهبية  ميداليات   5 بر�شيد  اآ�شيا  نادي 
نادي  ف��ري��ق  ثالثا  وح��ل   ، ب��رون��زي��ة  ميداليات  و8 
ال�������ش���ام���وراي ب��ر���ش��ي��د 5 م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة و5 
الرابع  املركز  ،ويف  برونزية  ميداليات  و9  ف�شية 
ميداليات  و3  ذهبية  بر�شيد  البطل  �شالة  فريق 

ثم  الم���ارات  �شالة  فريق  ،ث��م  وبرونزيتني  ف�شية 
ملختلف  ال��ف��ردي  م�شتوى  وع��ل��ي   .. التنني  �شالة 
30 �شنة فاز   - 6 ���ش��ن  ب��ني  ال��ع��م��ري��ة م��ا  ال��ف��ئ��ات 
كل  والعمار  الوزان  ملختلف  الذهبية  بامليداليات 
من الباك�شتاين �شيد عثمان ،طارق عيد )�شوريا ( 
بدر حممد حزمي و �شادق حممد عبداهلل )الأردن( 
يف مناف�شات وزن حتت 12 �شنة ،ويف م�شابقة حتت 

 ) ح��ام��د)���ش��وري��ا  حم��م��د  بالذهبية  ف���از  �شنة   11
واللبناين عبدالرحمن رافعي والهندي كو�شتوبها 

�شينغ. 
و�شهد وزن حتت 10 �شنوات فوز  كل من الالعب 
امل�����ش��ري ع��م��ر حم��م��د وال��ف��ل��ب��ي��ن��ي رودي������ك جاي 
،وهاين  با�شل  خالد  وال�شوري  الذهبية  بامليدالية 
�شنوات   9 حت��ت  فئات  مناف�شات  و�شهدت   ، راف��ع��ي 

يو�شف  وال�شوري  الطويل  عبدالغني  ال�شوري  فوز 
معمر امل�شري واليمني عبداهلل اليافعي ، اما حتت 
الذهبي الردين  الأول  املركز  �شنوات فقد حقق   8
)�شريالنكا  �شوكور   عاطف  وع��م��اد  حممد  ف��ار���س 
ذهبية  وحقق  الطويل..  همام  حممد  وال�شوري   )
) �شريالنكا   ( نيكول�س  اأدار�����س  ���ش��ن��وات   7 حت��ت 
الأول  باملركز  ف��از  �شنوات   6 حت��ت  م�شتوى  وعلي 
املرعي  واجلزائري  اللبناين يو�شف وليد  الذهبي 
وال�شوري  �شودهري  ي��زن  والهندي  �شدوقي  ف��ادي 
اأ�شامة �شامر ناجي. اما فئة الكبار فقد حقق املركز 
الأول الذهبي لفئة حتت 21 �شنة ال�شاعد حممد 
امل�شري  ،وفاز  املرعي والنيبايل �شنجاي راي  وليد 
وفاز   .. �شنة   17 حتت  بذهبية  ر�شا  عبدالرحمن 
 14 حتت  بذهبية  امل�شري  معمر  حممد  ال�شوري 
�شنة ،ويف مناف�شات حتت 13 �شنة فاز باملركز الأول 
الذهبي الماراتي ابراهيم ماجد الكثريي ،وفازت 
الهندية �شانيا �شاجيفان بذهبية حتت 10 �شنوات 
بذهبية  ا�شالم  مليهة  ابت�شام  ومواطنتها  للبنات 
الكان�شو  ق��ام  البطولة  .. ويف ختام  �شنة   18 حتت 
وليد ح�شن املرعي رئي�س الحتاد العاملي للكاراتيه 
ريو جيت�شو رئي�س اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
مب�شاركة عدد من م�شوؤويل الندية واولياء المور 

بتتويج الفائزين الأوائل .

•• دبي - الفجر:
املقبل  اخلمي�س  ي���وم  ال�شياحي  امل��ي��ن��اء  يف  تنطلق 
مناف�شات جائزة طريان الإمارات للزوارق ال�شريعة 
-اك�����س ك����ات- اجل��ول��ة اخل��ام�����ش��ة واخل��ت��ام��ي��ة من 
والتي   2014 دب��ي(  داي��ف  )�شكاي  العامل  بطولة 
املقبل..  ال�شبت  ي��وم  وتختتم  اأي���ام  ث��الث  ت�شتمر 
الإم�����ارات  ط����ريان  ج��ائ��زة  م��ن��اف�����ش��ات  وي�شت�شيف 
دبي  ن��ادي  ك��ات-  -اك�س  ال�شريعة  للزوارق  الكربى 
الدويل للريا�شات البحرية و�شوف تقام املناف�شات 
على مياه امليناء ال�شياحي باإ�شراف املوؤ�ش�شة العاملية 
للزوارق ال�شريعة -دبليو بي بي اأيه- وحتت مظلة 
13 زورقا  اأم- ومب�شاركة  اأي  ال��دويل -يو  الحت��اد 
املت�شابقني  م���ن  وال��ن��خ��ب��ة  ال���ف���رق  ���ش��ف��وة  مت��ث��ل 
العامليني يف ريا�شة الزوارق ال�شريعة وتبداأ فعاليات 
التجارب  ب��اإق��ام��ة  امل��ق��ب��ل  اخلمي�س  ي���وم  ال��ب��ط��ول��ة 
الر�شمية للفرق امل�شاركة واختبار جاهزية الزوارق 
ومن املنتظر اأن تتناف�س الزوارق امل�شاركة يف اجلولة 
اخل��ت��ام��ي��ة امل��رت��ق��ب��ة )ج���ائ���زة ط����ريان الإم������ارات( 
للزوارق ال�شريعة -اك�س كات- 2014 على األقاب 
�شباق )�شوق دبي احلرة( لل�شرعة و�شباق )اعمار( 
لأف�����ش��ل زم���ن وال�����ش��ب��اق ال��رئ��ي�����ش��ي ال����ذي يحمل 
العاملية  املوؤ�ش�شة  واأع��دت  دب��ي(.  داي��ف  ا�شم )�شكاي 
للزوارق ال�شريعة - دبليو بي بي اأيه - العديد من 
املفاجاآت جلمهور البطولة العاملية وع�شاق ريا�شات 

اأفراد  لكل  الفعاليات  من  ع��ددا  يت�شمن  ال�شرعة 
ال�شباقات  ال�شتمتاع مب�شاهدة  اإىل  اإ�شافة  الأ�شرة 

املختلفة والعرو�س املائية املثرية

الكتبي يرحب بامل�ساركني
ورح����ب ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب��ن م��رخ��ان ال��ك��ت��ب��ي رئي�س 
ال�شريعة  ل��ل��زوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
امل�شاركني يف مناف�شات  اأيه- بجميع  -دبليو بي بي 
ج��ائ��زة ط���ريان الإم�����ارات ع��ل��ى اجل��ول��ة اخلام�شة 
ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  واخلتامية 
حتقيق  يف  للجميع  التوفيق  متمنيا  ك��ات-  -اك�����س 
النجاح موا�شلة التميز الذي و�شلت اإليه البطولة 

العاملية يف حلتها اجلديدة منذ العام املا�شي
واأ�شاد الكتبي بالدور املتميز لرعاة احلدث  العاملي 
ونعتز كثريا بجهودهم ويف مقدمة تلك املوؤ�ش�شات 
الراعي  ج��ان��ب  اإىل  الإم�����ارات(  )ط���ريان  الوطنية 
اعمار  و�شركة  دبي  دايف  �شكاي  موؤ�ش�شة  الرئي�شي 
العقارية و�شوق دبي احلرة وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم 
ممثلة يف قناة امل�شاهري )دبي الريا�شية( ال�شريك 

الإعالمي يف احلدث
اللقب العاملي اإماراتي

)�شكاي  ال��ع��امل  لبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب  ويت�شدر 
دايف دبي( للزوارق ال�شريعة -اك�س كات- 2014 
�شيف  ع��ارف  العاملي  الثنائي  بقيادة   3 ف��زاع  زورق 

نقطة   1600 وبر�شيد  ب��ن هندي  ون���ادر  ال��زف��ني 
من اأربع جولت جرت يف دبي والفجرية )الإمارات( 

ونابويل و�شرتي�شا )ايطاليا( 
وح�����ش��م ال��ف��ري��ق اأم����ر ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي م��ب��ك��را منذ 
مناف�شيه  اق��رب  ع��ن  ب��ف��ارق كبري  الرابعة  اجل��ول��ة 
7 والذي ياأتي يف املركز الثاين بر�شيد  زورق دبي 
789 نقطة ثم زورق فيندي ري�شينيغ 10 يف املركز 
نيكوليني  زورق  ث��م  نقطة   620 بر�شيد  الثالث 
511 نقطة  6 يف املركز الرابع بر�شيد  اأوف �شور 
20 يف املركز اخلام�س  وزورق مارينا انف�شيتمنتي 

بر�شيد 487 نقطة.
احلدث العاملي اإماراتي الن�ساأة

ال��ع��امل )���ش��ك��اي دايف  اأن بطولة  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
النور  راأت  ك���ات-  -اك�����س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  دب���ي( 
ولدت  حيث  العربي  واخلليج  الإم����ارات  م��ي��اه  م��ن 
ب��اأ���ش��ن��ان��ه��ا حم��ق��ق��ة جناحا  ال���ع���امل  اإىل  وخ���رج���ت 
عري�شا بف�شل جهود جمل�س اإدارة املوؤ�ش�س العاملية 
للزوارق ال�شريعة -دبليو بي بي اأيه- برئا�شة �شعادة 
�شيف بن مرخان الكتبي حيث طرقت اأبواب قارات 

العامل يف اأوروبا وا�شيا ثم ا�شرتاليا اأخريا.

•• املنطقة  الغربية  - لطيفة جابر
اول ام�س فعاليات بطولة حلبة تل مرعب  اختتمت م�شاء 
�شعار  حت��ت  اأقيمت  وال���ذي  لل�شيارات  احل��ر  لال�شتعرا�س 
وذلك  برفورمن�س   7 اليا�شي  برعاية  ح���وادث  ب��ال  اإج���ازة 
الوطني  باليوم  الريا�شي  الغربية  ن��ادي  احتفالت  �شمن 
43 و���ش��ه��د ال��ب��ط��ول��ة ���ش��ي��ف اأح��م��د امل���زروع���ي م��دي��ر عام 
وع�شاق  ه��واة  من  كبري  وجمهور  الريا�شي  الغربية  ن��ادي 
ال���ش��ت��ع��را���س احل���ر وا���ش��ت��م��رت امل��ن��اف�����ش��ات ع��ل��ى البطولة 
الغربية   باملنطقة  بليوا  ثالثة ليايل على حلبة تل مرعب 
وال�شعودية  الم��ارات  دول��ة  100مغامرا من  فيها   �شارك 

ب��ني البطال  ق��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة مناف�شات  و���ش��ه��دت  وق��ط��ر  
ا�شفرت املناف�شات التي ا�شتمرت حتى ال�شاعات الوىل من 
اليوم عن فوز البطل مروان الهاملي باملركز الول  �شباح 
وفار�س �شالح باملركز الثاين  واملركز الثالث حممد �شعيد 
واملركز اخلام�س  الرابع حممد اجلنيبي  واملركز  احلمادي 
هادي املري   ويف ختام مناف�شات الليلة الخرية قام مدير 
عام نادي الغربية الريا�شي بت�شليم الكوؤو�س وجوائز نقدية 

للفائزين باملراكز اخلم�شة الوىل 
للم�شاركني  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  امل����زروع����ي  ���ش��ي��ف  ووج�����ه 
قدم  كما  البطولة  جن��اح  على  حر�شوا  الذين  وامل�شجعني 

برفورمن�س(   7 ال��ي��ا���ش��ي   ( واىل  ال��ف��ائ��زي��ن  اىل  التهنئة 
التي قدمت الرعاية للبطولة  كما قدم ال�شكر اىل كل من 
والنقاذ  الإ�شعاف  واإدرة  الغربية  املنطقة  �شرطة  مديرية 
ومركز  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  وب��ل��دي��ة  امل����دين   ال��دف��اع  واإدارة 
وجمل�س  الغربية  وم�شت�شفيات  وجا�شكو  النفايات  اإدارة 
اجناح  يف  �شاهموا  الذين  والعالميني  الريا�شي  اأبوظبي 
البطولة. وقال عبداهلل بطي القبي�شي رئي�س جمل�س ادارة 
نادى الغربية الريا�شى ان تنظيم هذه الفعالية مللء وقت 
ال�شباب وحتقيق طموحاتهم وذلك  يف اجواء اخوية  فراغ 

تناف�شية  من الطراز الول.

حتت �سعار اإجازة بال ح�ادث

ختام بطولة حلبة مرعب لال�ستعرا�س احلر لل�سيارات بالغربية

ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ال����رتوي����ج جل����ائ����زة  ن��ظ��م��ت جل���ن���ة 
عن  تعريفيا  ملتقى  الريا�شية  ل��ل��م��راأة  م��ب��ارك  بنت 
اجل��ائ��زة يف ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت ن��اي��ل يف ال��ق��اه��رة وذلك 
ا�شت�شافته  ال��ذي  زاي��د اخل��ريي  على هام�س ماراثون 
الدكتور  معايل   .. امللتقى  ح�شر  امل�شرية.  العا�شمة 
دول��ة رئي�س  �شلطان اجل��اب��ر وزي��ر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
يف  الإم��ارات��ي��ة  التنموية  للم�شاريع  التن�شيقي  املكتب 
الكعبي  ه��الل  حممد  متقاعد  الركن  والفريق  م�شر 
املح�شن  وع��ب��د  زاي���د  مل��اراث��ون  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�س 
الدو�شري الأمني العام امل�شاعد للهيئة العامة لرعاية 
اأمني عام جمل�س  العواين  وع��ارف  والريا�شة  ال�شباب 
اأبوظبي الريا�شي واأمل بو �شالخ من�شق عام املاراثون 
وع��دد كبري  ال��رتوي��ج  وخالد علي ح�شني ع�شو جلنة 
م��ن م�����ش��وؤويل ال��ل��ج��ن��ة الأول��ي��م��ب��ي��ة امل�����ش��ري��ة ووزارة 
والقيادات  الريا�شية  والحت���ادات  والريا�شة  ال�شباب 
البطلة  علواين  رانيا  مقدمتهن  يف  امل�شرية  الن�شائية 
ع�شوة  الأهلي  النادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الأوليمبية 
ال�شيباين  ن��دا  وحت��دث��ت  اجل��ائ��زة.  يف  التحكيم  جلنة 
ع�شو جلنة الرتويج للجائزة خالل امللتقى عن ر�شالة 
واأهداف اجلائزة وفئاتها املختلفة للفردي واملوؤ�ش�شات 
الزمني  برناجمها  اإىل  اإ�شافة  لها  الرت�شح  و���ش��روط 
وكل التفا�شيل اخلا�شة باإعداد ملف الرت�شح. واألقت 
مت  وال��ت��ي  منها  الأوىل  الن�شخة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
على  وردت   2012 ع��ام  فيها  الفائزين  ع��ن  الإع���الن 
ا�شتف�شارات كل و�شائل الإع��الم التي ح�شرت لتغطية 
الكعبي ع�شو  ن��ورة  اأك��دت �شعادة  احل��دث. من جانبها 
اللجنة العليا رئي�س جلنة الرتويج الرئي�س التنفيذي 
الهدف  اأن   54 ت���وف���ور  الإع���الم���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
الفتاة  التوا�شل مع  القاهرة هو  الأ�شا�شي من ملتقى 
باجلائزة  التفا�شيل اخلا�شة  واإطالعها على  امل�شرية 
يف  ال���رائ���دة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن  م�شر  اأن  خ�شو�شا 
فاطمة  ج��ائ��زة  اأن  اإىل  م�شرية   .. الن�شائية  الريا�شة 
بنت مبارك هي الأكرب والأغلى على م�شتوى العاملي. 
وقالت الكعبي تاأتي جائزة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�شمو  برنامج  مظلة  حتت  املتميزة  الريا�شية  للمراأة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع املجتمعي 
ال���ذي ي�شرف على اأع��م��ال ك��ل اجل��وائ��ز ال�����ش��ادرة عن 
عمل  خطط  يعد  وال���ذي  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة 
ويقوم  جائزة  بكل  اخلا�س  ال���دورة  وبرنامج  اجل��وائ��ز 
مراحل  �شمن  العالقة  ذات  اللجان  بني  املن�شق  ب��دور 
اإىل  اجلائزة كافة بدءا من مرحلة الإط��الق وو�شول 
وزارة  اإىل  ال�شكر  ووج��ه��ت  اخل��ت��ام��ي.  احل��ف��ل  مرحلة 
الهتمام  على  الأوليمبية  واللجنة  امل�شرية  ال�شباب 
اأكر واأن  التناف�س  اأن تت�شع رقعة  باحلدث .. متمنية 
جميع  يف  للرت�شح  البارزات  امل�شريات  الفتيات  تتقدم 
على  اأنها  واأك��دت  املناف�شة.  لإث��راء  الريا�شة  جم��الت 
ثقة من التفاعل الكبري منهن مع امللتقى مثلما حدث 
يف كل من الأردن والبحرين واملغرب واأن هذه اخلطوة 

تاأتي بالتوازي مع حمالت الرتويج املحلية التي اأقيمت 
يف جمل�س اأبوظبي الريا�شي ثم جمل�س دبي الريا�شي 
البيوت  اإقامتها لت�شل كل  والتي �شت�شتمر اجلائزة يف 
ي��وم -  الت�شجيل  ب��اب  اإغ���الق  ال��دول��ة حتى م��وع��د  يف 
واأ�شادت  اجل��اري.  العام  دي�شمرب من  �شهر  - من   31
�شعادة نورة الكعبي بالدور الكبري لل�شيخة فاطمة بنت 
رئي�شة  للجائزة  العليا  اللجنة  رئي�شة  زاي��د  بن  ه��زاع 
رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
ل�شري  امل�شتمرة  وباملتابعة  اأبوظبي  يف  ال�شيدات  ن��ادي 
الأعمال يف اللجنة العليا وجلنة الرتويج .. موؤكدة اأن 
و�شائل  علي  تركز  الثانية  للدورة  الرتويجية  احلملة 
كل  اإىل  للو�شول  التقليدية  التقليدية وغري  الإع��الم 
فتاة عربية وذلك بعد النجاح الذي حتقق يف الن�شخة 
الأوىل ووجد �شداه يف جميع اأرجاء املنطقة العربية. 
الدائمة  اللجنة  بني  ال���دروع  تبادل  مت  امللتقى  وعقب 
يف  امل�شرية  الريا�شية  الهيئات  م��ن  وع��دد  للماراثون 
مقدمتها وزارة ال�شباب والريا�شة واحتاد األعاب القوى 
للم�شروعات  التن�شيقي  واملكتب  الأط��ف��ال  وم�شت�شفى 
التنموية الإماراتية يف م�شر. يذذكر اأن فئات اجلائزة 
ه��ي .. ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ت��م��ي��زة وال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ذات 
الإعاقة واملدربة املتميزة والإعالمية املتميزة والإدارية 
�شمن  اجل��وائ��ز  تلك  جميع  وت��اأت��ي  املتميزة  الريا�شية 
توزيعها على  املوؤ�ش�شات ف�شيتم  اأم��ا فئة   . الأف��راد  فئة 
والرعاية  النا�شئات  تطوير  فئات  وهي  جم��الت  اأربعة 
امل��ن��ت��خ��ب��ات وامل�����ش��ارك��ات الفاعلة  وال��ت�����ش��وي��ق وت��ط��وي��ر 
والعمل الإعالمي املميز يف الريا�شة الن�شائية .. ف�شال 
عن جائزتني خم�ش�شتني لكل من ال�شخ�شية الريا�شية 
املحلية وال�شخ�شية الريا�شية العربية. وتقوم اللجنة 
جميع  على  والإ�شراف  �شيا�شتها  بر�شم  للجائزة  العليا 
ت��ط��وي��ره��ا وذل���ك بالتن�شيق  اأع��م��ال��ه��ا واع��ت��م��اد خ��ط��ة 
وت�شم  وخ��ارج��ه��ا.  املوؤ�ش�شة  داخ��ل  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
رئي�س  الكعبي  �شامل  علي  معايل  ت�شكيلها  يف  اللجنة 
لرئي�س  نائبا  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
�شامل  بنت  ميثاء  الدكتورة  معايل  والأع�����ش��اء  اللجنة 
الأعلى  الرئي�س  �شمو  م�شت�شار  دول��ة  وزي��رة  ال�شام�شي 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية ومعايل اللواء حممد خلفان 
الرميثي نائب القائد الأعلى ل�شرطة اأبوظبي و معايل 
القبي�شي م��دي��ر ع��ام جمل�س  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
املحمود  اإب��راه��ي��م  حم��م��د  و���ش��ع��ادة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  نائب 
و�شعادة  لالإعالم  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املنطقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  نورة حممد 
الرميثي  حممد  مرمي  و�شعادة   54 توفور  الإعالمية 
اإىل خولة  اإ�شافة  التنمية الأ�شرية  مدير عام موؤ�ش�شة 
مطر املهريي من�شق عام اجلائزة مقرر اللجنة العليا. 
اأما جلنة التحكيم فهي جلنة متخ�ش�شة ت�شكل لتقييم 
م�����ش��ت��وى امل�����ش��ارك��ات وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ويتم 

اختيارها مبعرفة اللجنة العليا. 

جائزة ال�سيخة فاطمة للمراأة الريا�سية تعرف 
باأهدافها وفئاتها خالل ملتقى يف القاهرة

اخللود يفوز بلقب بطولة المارات للكاراتيه )ريو – جيت�سو(

تنطلق اخلمي�س يف امليناء ال�سياحي

جائـــزة )طيــران الإمــــارات( م�ســــك ختــــام )اكــ�س كـــات(
التجارب الر�سمية تد�سن اجل�لة والرئي�سي ال�سبت

الكتبي: نعتز بدور امل�ؤ�س�سات ال�طنية يف احلدث

حقق قائد منتخبنا للبولينج الدويل �شاكر علي احل�شن 
ب��ف��وزه بامليدالية  ل��ري��ا���ش��ة الم�����ارات  اجن����ازا ج��دي��دا 
الف�شية واملركز الثاين يف بطولة العامل للبولينج لعام 
2014 مع  ختام مناف�شات الفردي التي جرت م�شاء 
زايد  مبدينة  للبولينغ  الدولية  خليفة  ب�شالة  اأم�����س 
الريا�شية يف اأبوظبي �شمن مناف�شات البطولة املقامة 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�شاكر  متكن  ،وق��د  الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�س  رئي�س 
م��ن ال��ف��وز علي  ال���ش��رتايل ك��ويل �شام يف ال���دور قبل 
النهائي بنتيجة 255 - 212 وخ�شر النهائي الذهبي 
 212 اأمام بطل العامل ال�شابق الكندي دان ما كالند 
- 256 ، وكان دان قد تخطى الأمريكي الذي حل يف 
الأ�شرتايل  اأم��ام  بعد خ�شارته  الربونزي  الرابع  املركز 

كويل الثالث الربونزي .
الدويل  الحت���اد  رئي�س  ق��ام  ال��ف��ردي  بطولة  ويف ختام 
م�شاعد  ب��ن  ع��ب��داحل��ك��ي��م  والأم�����ري  دورن���ربج���ر  كيفن 
رئي�س الحتاد ال�شعودي حممد خليفة القبي�شي ع�شو 
رئي�س جلنة  الريا�شي  اأب��و ظبي  اإدارة جمل�س  جمل�س 
البولينج  احت���اد  رئي�س  باملجل�س  الريا�شية  الأل��ع��اب 
للبولينج  ال���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
بتتويج الفائزين الأربعة الأوائل و�شط فرحة اإماراتية 

بالإجناز الف�شي العربي الذي حتقق .
جمل�س  ع�شو  القبي�شي  خليفة  حم��م��د  اأه����دى  ق��د  و 
الألعاب  رئي�س جلنة  الريا�شي  اأبو ظبي  اإدارة جمل�س 
الريا�شية باملجل�س رئي�س احتاد البولينج رئي�س اللجنة 
اإىل  الف�شي  للبولينج الجناز  العامل  املنظمة لبطولة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  الدولة حفظه اهلل واإىل �شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
اأول �شمو  املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات واإىل الفريق 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
الإمارات  �شعب  واإىل  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال��ذي حتقق لريا�شة الم��ارات قبل  مبنا�شبة الجن��از 
لعبا   273 م�شاركة  ت�شهد  التي  العامل  بطولة  ختام 
القارات والتي تزامنت مع  39 دول��ة من خمتلف  من 

افراح المارات مبنا�شبة اليوم الوطني. 

�ساكر علي :
اه����دى ق��ائ��د م��ن��ت��خ��ب الم������ارات ���ش��اك��ر ع��ل��ي احل�شن 
بطولة  م�شتوى  علي  بها  ف��از  التي  الف�شية  امليدالية 
يوؤكد  حتقق  ما  ب��ان  موؤكدا   ، الر�شيدة  للقيادة  العامل 
والريا�شة  ال�شباب  قطاع  يجده  ال��ذي  الهتمام  عمق 
الف�شي  الفوز  يكون  اأن  ،اأم��ال  بالدولة  امل�شوؤولني  من 
علي  املقبلة  املناف�شات  خ��الل  الم���ارات  ملنتخب  حافزا 
م�شتوى الزوجي والفرقي واملا�شرتز ا�شتثمارا لهتمام 
ال�����ش��اب��ق حممد  ال��ع��امل  ب��ط��ل  ب��ق��ي��ادة  البولينج  احت���اد 

خليفة القبي�شي.

انطالقة جديدة ملناف�سات الزوجي
خليفة  ب�شالة  ال��ي��وم  ���ش��ب��اح  م��ن  التا�شعة  يف  تنطلق 
اأبوظبي  يف  الريا�شية  زايد  مبدينة  للبولينغ  الدولية 
اجل��ول��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة ال��زوج��ي ال��ت��ي تقام 
 2014 �شمن مناف�شات بطولة العامل للبولينج لعام 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  الم����ارات  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
اأب���و ظبي  ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س جمل�س  اآل  ن��ه��ي��ان ب��ن زاي���د 
امل�شاركة  املنتخبات  كافه  فيها  ت�شارك  والتي  الريا�شي 
ال��الع��ب��ني املختلفني  ل��ت��ح��دي��د  امل���درب���ني  وف���ق روؤي�����ة 

مراحل   6 علي  ت�شتمل  التي  الت�شفيات  تلك  خلو�س 
يتاأهل يف نهايتها 8 لعبني .

ا�سادة دولية بنجاحات التنظيمية 
جمل�س  ع�شو  القبي�شي  خليفة  حممد  �شعادة  التقي 
الألعاب  رئي�س جلنة  الريا�شي  اأبو ظبي  اإدارة جمل�س 
الريا�شية باملجل�س رئي�س احتاد البولينج رئي�س اللجنة 
ب�شالة  حاليا  املقام  للبولينج  العامل  لبطولة  املنظمة 
يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة  للبولينغ  الدولية  خليفة 
اأب��وظ��ب��ي ،ال��ت��ق��ي ���ش��ب��اح اأم�������س ع��ل��ي ه��ام�����س اجلولة 
مناف�شات  �شمن  ال��ف��ردي  بطولة  لنهائي  ال�شباحية 
البطولة ،التقي رئي�س الحتاد الدويل للبولينج ال�شيد 
كيفن دورنربجر بح�شور عدد من جلان الحتاد الدويل 
 ، راحتهم  علي  لالطمئنان  امل�شاركة  ال��وف��ود  وروؤ���ش��اء 
وقد ثمن رئي�س الحتاد الدويل اجلهود الرائعة التي 
وفرتها دولة المارات للبطولة احلالية والتي وجدت 
.. كما مت  امل�شاركة  الوفود  الرتياح وال�شادة من كافه 
ل�شت�شافة  الم����ارات  ا���ش��ت��ع��دادات  بحث  اللقاء  خ��الل 
مره  2015لأول  ع��ام  نهاية  لل�شيدات  العامل  بطولة 
المارات  وق��درة  يتنا�شب  ا�شتثنائيا  حدثا  تعد  والتي 

التنظيمية يف خمتلف املجالت الريا�شية .
بطولة  ام��ور  ان  القبي�شي  خليفة  حممد  �شعادة  وذك��ر 
العامل احلالية ت�شري ب�شورة طيبة كما خطط لها من 
قبل احتاد المارات واللجنة املنظمة للبطولة واللجان 
ال��ف��رع��ي��ة امل�����ش��اع��دة واجل���ه���ات امل�����ش��اه��م��ة ، ح��ي��ث نال 
التنظيم ر�شا وارتياح اجلميع ودرجة التميز ،وهو يعد 
ما  التنظيمية وهو  الم��ارات  لنجاحات  جناحا ي�شاف 
يحر�س علي اجلميع يف مثل هذه املنا�شبات الريا�شية 
العاملية مبا يعك�س �شمعه دول��ة الم��ارات وال��ذي ميثل 

ترجمه لأهداف قيادتنا الر�شيدة التي توؤكد دائما علي 
�شرورة ابراز ا�شم دولتنا يف مثل هذه املنا�شبات العاملية 
مبا يعك�س الوجه امل�شرق لريا�شة المارات باخلارج .. 
وقال – لقد ابدى رئي�س واع�شاء الحتاد الدويل نوعا 
من الرتياح التام لالن�شباط التنظيمي الذي �شهدته 
البطولة خا�شة فيما يتعلق باإعداد ال�شالة واملوا�شالت 
واللتزام بالتوقيت الزمني للبطولة والتي تعترب من 

اأهم متطلبات الحتاد الدويل للبولينج.
المارات  منتخب  مل�شاركة  الفني  للجانب  بالن�شبة  اما 
مناف�شات  ت�شتمل علي  التي  احلالية  العامل  بطولة  يف 
الثالثية  وال���ب���ط���ول���ة  وال����ف����رق  وال����زوج����ي  ال����ف����ردي 
والأ�شاتذة) املا�شرتز ( ، اأكد بطل العامل ال�شابق حممد 
م�شتوى  ع��ل��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ب��داي��ة  ب���ان  القبي�شي  خليفة 
الفردي جيده اأمام خربات عاملية احرزت القاب بطولة 
ال��ع��امل  ع��ده م��رات ،ل��ذل��ك كلنا اأم��ل اأن يحقق �شباب 
املميزة  امل�شاركة  تلك  خالل  املرجوة  النتائج  الم��ارات 
التي ت�شم 273 لعبا من 49 دولة من خمتلف دول 

العامل .
واختتم رئي�س احتاد المارات للبولينج حممد خليفة 
القبي�شي موجها ال�شكر اجلزيل ل�شركة اأدنوك للتوزيع 
دعم  يف  وامل�شاهمة  الكرمية  للرعاية  )ب���روج(  و�شركة 
 ، الريا�شي  ظبي  اأبو  وجمل�س  البولينج  احتاد  م�شرية 
وهيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة بجانب جهود وزارة 
ظبي  اأب��و  و�شرطة  واق�شامها  ادارات��ه��ا  بكافه  الداخلية 
وال��دف��اع امل��دين واخل��دم��ات الطبية وم��ط��ارات الدولة 
خليفة  و�شالة  الريا�شية  زايد  مدينة  واإدارة  املختلفة 
اأبو  قناة  الع��الم ويف مقدمتها  و�شائل  وكافه  الدولية 

ظبي الريا�شية .

رئي�س الحتاد ال�سع�دي:
الحتاد  رئي�س  م�شاعد  ب��ن  عبداحلكيم  الأم���ري  ا���ش��اد 
الرائعة  التنظيمية  بالنجاحات  للبولينج  ال�شعودي 
ال�شقيقة  الم���ارات  دول��ة  عا�شمة  حتققها  ظلت  التي 
الريا�شية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف  ظ��ب��ي  اأب�����و  م��دي��ن��ة 
احلالية  ال��ع��امل  بطولة  �شهدت  لقد  ..وق����ال  العاملية 
واأع�شاء  رئ��ي�����س  خل���ربة  التنظيمي  التميز  م��ن  ن��وع��ا 
نوعا  خ��ل��ق  مم��ا  ومتطلباتها  باللعبة  العليا  اللجنة 
نوعا من  تركت  التي  الرائعة  والأج����واء  الرت��ي��اح  م��ن 
العامل  امل�شاركني من خمتلف دول  الرتياح لدي كافه 
مما جعلنا نفتخر ونعتز كدول التعاون بهذه النجاحات 
اخلليجية  للريا�شة  واعتزاز  فخر  م�شدر  تعترب  التي 

والعربية .
واأ�شاف – ما ي�شعد ويفرح منتخباتنا العربية امل�شاركة 
وج����ود اب����رز ال��الع��ب��ني امل�����ش��ن��ف��ني يف ال���ع���امل يف تلك 
امام  الح��ت��ك��اك  ف��ر���س  زي���ادة  ي�شهم يف  البطولة مم��ا 
م�شتويات حتتل املراتب الوىل علي م�شتوى العامل يف 

املناف�شة علي �شدها  ان تكون  ،واتوقع  البولينج  جمال 
منذ  ال�شعودي  – البولينج  ..وق��ال  املناف�شات  كافه  يف 
توىل رئا�شته قبل عام و�شط طموحات كبرية للبولينج 
الق�شرية  الفرتة  تلك  خ��الل  حتققت  ،وق��د  ال�شعودي 
وطموحنا  اخلليجي  امل�شتوى  علي  امل��ي��دال��ي��ات  بع�س 
ودولية  اقليمية  لنتائج  تطلعا  احل���دود  تلك  يتحدى 
اأكرب خالل املرحلة القادمة انطالقا من تلك البطولة 
العاملية التي متثل فر�شه لالأخ�شر ملزيد من العداد 
والحتكاك  وحت�شني الت�شنيف العاملي ا�شتعدادا ملا هو 

قادم .
ووجه �شموه  ال�شكر لحتاد المارات للبولينج برئا�شة 
علي  املنظمة  اللجنة  رئي�س  القبي�شي  خليفة  حممد 
ه���ذا اجل��ه��د التنظيمي ال���رائ���ع وك��اف��ه م��ن ���ش��اه��م يف 
املر�شحني  اق��وى  ب��اأن  ..جميبا  الرائعة  ال�شورة  عك�س 
قد  والدمناركي  والكوري  املتحدة  الوليات  منتخبات 
تكون القراب ملن�شات التتويج وهذا ل مينع من تر�شيح 

منتخب المارات للفوز باإحدى ميداليات البطولة .

فاز بف�سية بط�لة العامل للب�لينج للفردي

قائد منتخبنا للبولينج الدويل �ساكر علي احل�سن يحقق اجنازا جديدا لريا�سة المارات  
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الفجر الريا�ضي

على  للرجبي  دب��ي  ل�شباعيات  الإم���ارات  ط��ريان  بطولة  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
النهائي  قطبي  ب��ني  ق��وي��ة  م��واج��ه��ة  �شهد  وال����ذي  ب��دب��ي،  �شيفنز  ذا  ملعب 
ا�شرتاليا وجنوب افريقيا، وانتهت بتتويج رجال جنوب افريقيا للمرة الأوىل 
منذ 2008 بلقب اجلولة الثانية لل�شل�شلة العاملية ل�شباعيات الرجبي ات�س 
ا�س بي �شي بنتيجة 33-7.  وبهذا الفوز الكبري متكن منتخب جنوب افريقيا 
من التعوي�س عن الهزمية القا�شية التي مني بها يف نهائي البطولة املا�شية 
الكبرية  ال�شرعة  الأمرين من  الأ�شرتاليون  وعانى   ،)29-17( فيجي  اأمام 
�شيناتال،  و�شيبيلو  �شنيمان،  افريقي فيليب  الثالثي اجلنوب  بها  الذي متيز 
وروهان نيل.  وقال كايل براون، قائد منتخب جنوب افريقيا، الذي حمل كاأ�س 
البطولة: منحتنا ا�شرتاتيجية الدفاع املكثف ميزة كبرية، وقد عانينا �شابقاً 
من هذه امل�شكلة، ولكن هذه املرة كان الأمر غاية يف الروعة  وخا�شة خالل 
الختيار  وقع  عندما  افريقيا  جنوب  فرحة  وت�شاعفت  نيوزيلندا.«  مواجهة 

على لعب املنتخب ويرنر كوك ليتوج بجائزة اأف�شل لعب يف البطولة تقديراً 
لأدائه البارز على مدى يومي م�شابقة الرجال، وقال كوك بعد النهائي:  التزم 
زمالئي بخطة اللعب واأعطوا املواجهة كل ما لديهم، اأردنا حتقيق املزيد يف 
مباراة اعتربناها الوحيدة، وعملنا على تنفيذ جميع خططنا ب�شكل �شحيح، 
الأداء.«  ثبات  على  احلفاظ  على  ف�شاعداً  الآن  من  اهتمامنا  جل  و�شيرتكز 
وبالرغم من اخل�شارة التي اأملت بالفريق الأ�شرتايل اإل اأن نتيجة العام كانت 
التا�شع واكتفى  املركز  2013 عندما حل يف  اأف�شل بكثري من نتائج بطولة 
منتخب  فيها  ي�شل  ال��ذي  الأوىل  امل��رة  وه��ي  الباول”،  درع  على  باحل�شول 
ا���ش��رتال��ي��ا اإىل ال����دور ال��ن��ه��ائ��ي م��ن��ذ 2002، وق���ال ك��ام��ريون ك���الرك قائد 
اأن تتعر�س فيجي للهزمية، و هذا ما فعلناه  اأح��د  ببال  املنتخب: مل يخطر 
يف ن�شف النهائي، وكان ذلك اجنازاً رائعاً مع اأننا مل نتواجد بقوة يف النهائي، 
منتخب جنوب افريقيا ممتاز، ويبدو اأن مهاراتنا الأ�شا�شية مل تكن جيدة مبا 

فيه الكفاية، وا�شتفاد خ�شمنا من اأخطائنا واأحرز الأهداف )ترايز(، فريقنا 
ما زال �شاباً نوعاً ما وتعوزه اخلربة يف نهائيات الكاأ�س على الأقل، واأعتقد اأن 
ما حدث �شيكون در�شاً لنا.  و�شهد لقاء ن�شف النهائي بني ا�شرتاليا وفيجي 
يتمكن  �شر�شة مل  الفريقني، مواجهة  بني  عاماً   12 منذ  الأول  يعد  وال��ذي 
اإل يف الوقت الإ�شايف للمباراة عن طريق حماولة  الأ�شرتاليون من ح�شمها 
غريغ جيولديف الذي اأهدى فريقه 5 نقاط )تراي( لتنتهي املباراة بنتيجة 
29-24.  وقال املدرب الأ�شرتايل جريينت جون عقب املباراة: �شعرت بالقلق 
عندما تقدمت علينا فيجي يف م�شتهل اللقاء، اإل اأن لعبي الحتياط متكنوا 
من قلب الطاولة وحتدثنا عن ذلك الأمر طوال الوقت، �شجلنا نقاطاً جيدة 
بالكرة،  احتفاظنا  عن  الوقت  منت�شف  يف  وحتدثنا  الأول،  ال�شوط  نهاية  يف 
وهذا هو ال�شيء الأهم الذي مل نعره اهتماماً يف ال�شوط الأول، ولكن ركزنا 

عليه يف ال�شوط الثاين وجنح الأمر. 

جنوب افريقيا تق�سي ا�سرتاليا وترتبع على قمة �سباعيات دبي للرجبي  

الإ�شباين،  بر�شلونة  ن��ادي  �شفوف  يف  املحرتف  مي�شي،  ليونيل  الأرجنتيني  املهاجم  يعتلي 
قائمة الالعبني الأكر فوزا بالكرة الذهبية يف بطولت كاأ�س العامل لالأندية لكرة القدم 

التي اأقيمت منها 10 ن�شخ، بينما تنطلق ن�شختها ال� 11 يف املغرب الأربعاء املقبل.
عامي  الأن��دي��ة  ملونديال  الذهبية  بالكرة  ف��از  ال��ذي  مي�شي،  وبا�شتثناء 

الفوز  يف  الآن،  اآخ��ر، حتى  اأي لع��ب  ينجح  و2011، مل   2009
باجلائزة اأكر من مرة.

ياأتي ذلك يف وقت بداأ العد التنازيل لنطالق مناف�شات الن�شخة 
الأربعاء  القدم،  لكرة  لالأندية  العامل  كاأ�س  بطولة  من   11 ال� 
ال�شت،  القارات  اأبطال  املغرب مب�شاركة  ي�شت�شيفها  التي  املقبل، 

وامل���غ���رب ال��ت��ط��واين ب��ط��ل ال�����دوري امل��غ��رب��ي مم��ث��ال ع��ن الدولة 
امل�شت�شيفة.

 4 الربازيلية  الأندية  ح�شدت  البطولة  هذه  من  م�شت  األقاب   10
منها اأعوام 2000 و2005 و2006 و2012، بينما تقا�شمت الأندية 

�شي ميالن وانرت ميالن  اأي  4 بطولت حيث ح�شد  والإ�شبانية  الإيطالية 
فاز  فيما  و2010،   2007 عامي  البطولة  لقب  التوايل  على  الإيطاليني 

باللقب بر�شلونة الإ�شباين عامي 2009 و2011.
 ،2008 عام  البطولة  بلقب  الإجنليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  نادي  فاز  وبينما 

ح�شد اآخر األقابها نادي بايرن ميونخ الأملاين. 
وفاز بلقب البطولة مرتني كل من: بر�شلونة الإ�شباين، كورينثيانز الربازيلي.

وا�شت�شافت اليابان البطولة 6 مرات والإمارات مرتني واملغرب مرة والربازيل 
مرة .

مونديال  م��ن  الأوىل  ال��ث��الث  الن�شخ  األ��ق��اب  الربازيلية  الأن��دي��ة  واحتكرت 
األيجري  بورتو  واإنرتنا�شيونال  باولو،  و�شاو  كورينثيانز،  بتتويج  الأندية 

على التوايل يف اأعوام 2000 و2005 و2006.
ان��ت��ه��اء الهيمنة  ���ش��ه��دت   2007 ال��راب��ع��ة ع���ام  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ك��ن 

الربازيلية بتتويج اي �شي ميالن الإيطايل باللقب.
يف  واأق���ي���م���ت  الأوىل  ك��ان��ت   2000 ع����ام  ب��ط��ول��ة 

الربازيل، مب�شاركة ثمانية اأندية هي: كورينثيانز 
لقارة  الربازيل كممثلني  دا جاما من  وفا�شكو 
اأمريكا اجلنوبية، وري�ال مدريد الإ�شباين نادي 
بطل  الإجنليزي  يونايتد  ومان�ش�شرت  ال��ق��رن، 

اأوروبا كممثلني لأوروبا، والن�شر ال�شعودي من 
اآ�شيا والرجاء البي�شاوي املغربي من اأفريقيا ونيكاك�شا املك�شيكي من 

كونكاكاف وجنوب ملبورن الأ�شرتايل من اأوقيانو�شيا.
واحتل الفريقان الربازيليان قمة املجموعتني بعدما لقنا باقي 
اإىل  مبا�شرة  ليتاأهال  اللعبة  فنون  يف  درو���ش��ا  امل�شاركة  ال��ف��رق 
النهائي، وفاز  ال���دور قبل  ع��دم وج��ود  النهائية يف ظ��ل  امل��ب��اراة 

باللقب كورينثيانز.
وبعد انقطاع دام 4 �شنوات، اأقيمت البطولة بنظامها احلايل يف 

اليابان عام 2005. واأكدت فرق الربازيل تفوقها جمددا حيث 
توج �شاو باولو باللقب بعد التغلب يف املباراة النهائية للبطولة على 

ليفربول الإجنليزي بطل اأوروبا 0-1. 
اأقيمت  ال��ت��ي   2006 ع���ام  ب��ط��ول��ة  يف  ك��ث��ريا  ال��ن��ه��اي��ة  تختلف  ومل 

ليتوج  الربازيلية  القدم  لكرة  العليا  اليد  كانت  اأي�شا؛ حيث  باليابان، 
فريق اإنرتنا�شيونال بورتو األيجري باللقب بعد تغلبه على بر�شلونة يف 

املباراة النهائية بنتيجة 0-1.
بطولة 2007، التي اأقيمت باليابان، حملت احلظ اأخريا لأبطال اأوروبا، بعد 

ف�شلهم يف البطولت ال�شابقة اأمام اأبطال اأمريكا الالتينية؛ حيث اأحكم اإيه �شي 
ميالن الإيطايل قب�شته على اللقب اأخريا.

وجن��ح ال��ربازي��ل��ي ك��اك��ا ال��ف��ائ��ز بلقب اأف�����ش��ل لع��ب يف العامل 
جونيورز  ب��وك��ا  على  للفوز  م��ي��الن  ق��ي��ادة  يف   2007 ل��ع��ام 

الأرجنتيني يف املباراة النهائية بنتيجة 2-4.
وا�شل   ،2008 ع���ام  ب��ال��ي��اب��ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ويف 
اللقب  ذه��ب  الأوروب���ي حيث  للممثل  احل��ظ حمالفته 
ملان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي بعد تغلبه على ليجا دي 

بهدف  للبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  يف  الإك����وادوري  كويتو 

�شجله واين روين ليكون ختاما مثريا لأربع �شنوات متتالية اأقيمت فيها البطولة باليابان.
ويف عام 2009، انتقلت البطولة من اليابان اإىل الإمارات للمرة الأوىل، وجنح بر�شلونة يف 
احلفاظ لأوروبا على اللقب العاملي بالفوز على ا�شتوديانت�س الأرجنتيني يف املباراة النهائية 

بنتيجة 1-2.
وا�شت�شافت الإمارات البطولة جمددا عام 2010، وكان الختالف الوحيد هو جناح 
فريق الوحدة الإماراتي يف الفوز على فريق هيكاري يونايتد من دولة بابوا غينيا 
اجلديدة يف املباراة الفتتاحية 3-0 لي�شق الفريق الإماراتي طريقه اإىل الدور 
ت�شومنا  اإل��ه��وا  �شيوجننام  اأم���ام  الهزمية  ف��خ  يف  بعدها  �شقط  لكنه  ال��ث��اين، 

الكوري 1-4 ليودع البطولة.
البطولة؛  مفاجاأة  اأفريقيا،  بطل  الكونغويل،  مازميبي  وك��ان 
من  ف��ري��ق  اأول  لي�شبح  ال��ق��اري  للنهائي  ت��اأه��ل  حيث 
خارج اأمريكا اجلنوبية واأوروب��ا يظهر يف نهائي 

البطولة.
وحل�����ق اإن������رت م���ي���الن الإي�����ط�����ايل، بطل 
لينتزع  النهائي  يف  مبازميبي  اأوروب���ا، 

اللقب بعد فوزه بثالثية نظيفة.
البطولة  ع�������ادت   2011 يف 
و�شهدت  ل��ل��ي��اب��ان،  جم����ددا 
فريقي  ب��ني  مثري  نهائي 
����ش���ان���ت���و����س ال����ربازي����ل����ي 
وب���ر����ش���ل���ون���ة الإ�����ش����ب����اين، 
ك�شر  الأول  ح�����اول  ع��ن��دم��ا 
للقب  الأوروب��ي��ة  الأن��دي��ة  احتكار 
�شنوات   4 يف  ظ���ه���رت  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي 
فرق  اإىل  ال��ل��ق��ب  واإع��������ادة  م��ت��ت��ال��ي��ة 
حماولته  اأن  اإل  اجلنوبية،  اأمريكا 
فخ  يف  �شقط  حيث  بالف�شل  ب���اءت 
ال��ه��زمي��ة امل���دوي���ة ب���� 4 اأه����داف 

نظيفة.
 ،2012 ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت 
اليابان،  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
اللقب  ع���������ودة  اأي�����������ش�����ا، 
ل�����الأن�����دي�����ة ال����ربازي����ل����ي����ة 
حيث  الالتينية  واأم��ري��ك��ا 
كورينثيانز  ن������ادي  ت������ّوج 
بعد  باللقب  ال��ربازي��ل��ي 
ال��ن��ه��ائ��ي على  ف����وزه يف 
الإجنليزي  ت�شيل�شي 

بهدف نظيف.
 ،2013 ع�������������ام  ويف 
البطولة  امل����غ����رب  ا���ش��ت�����ش��اف 
اأ�شبح  وف��ي��ه��ا  الأوىل،  ل��ل��م��رة 
املغربي  البي�شاوي  ال��رج��اء 
يتاأهل  ع���رب���ي  ف���ري���ق  اأول 
ل��ن��ه��ائ��ي امل���ون���دي���ال وث���اين 
مازميبي  ب��ع��د  اأف���ري���ق���ي 
ال���ك���ون���غ���ويل، وذل���ك 
بايرن  واج���ه  عندما 
م���ي���ون���خ الأمل��������اين يف 
ال�����ن�����ه�����ائ�����ي وخ�������ش���ر 

بهدفني نظيفني.
وت�����ق�����ام ب���ط���ول���ة ك���اأ����س 
العام  ل���الأن���دي���ة  ال���ع���امل 
اأي�شا،  امل���غ���رب،  يف  احل����ايل 
بني يومي 10 و20 دي�شمرب 

كانون الأول اجلاري.

مي�سي الأكرث ف�زا بالكرة الذهبية يف البط�لة

مونــديـــال الأنديـــة.. 4 األقــــاب بـــرازيليــــة و6 اأوروبيـــة

ا�شتمر ريال مدريد يف بدايته الرائعة وحقق فوزه الثامن 
على  امل�شابقات  خمتلف  يف  املو�شم  هذا  التوايل  على  ع�شر 
ح�شاب �شيفه �شلتا فيغو 3-�شفر يف املرحلة الرابعة ع�شرة 

من الدوري ال�شباين لكرة القدم.
وجنح  تاريخه،  يف  بداية  اف�شل  اوروب��ا  بطل  وحقق 

مب��ع��ادل��ة رق���م غ��رمي��ه ب��ر���ش��ل��ون��ة ال����ذي حقق 
-2005 مو�شم  يف  متتاليا  انت�شارات   18
فرانك  ال���ه���ول���ن���دي  امل������درب  م���ع   2006

ريكارد.
و�شجل الفريق امللكي 67 هدفا يف �شل�شلته 

9 م����رات، وجنح  ومل ت��ه��ت��ز ���ش��ب��اك��ه ���ش��وى 
عاد  ال���ذي  فيغو  �شلتا  بتخطي 

ب���ن���ق���اط ال����ف����وز م����ن ار�����س 
يف  1-�شفر  ب���ر����ش���ل���ون���ة 

الول  ت�������ش���ري���ن  ن���ه���اي���ة 
امل��ا���ش��ي وعادل  اك��ت��وب��ر 
حامل  م��دري��د  اتلتيكو 
داره  ع���ق���ر  يف  ال���ل���ق���ب 
2-2 يف ايلول �شبتمرب، 
تعر�شه  ب��رغ��م  وذل����ك 

على  خل�����������ش�����ارت�����ني 
رايو  ام����ام  ال���ت���وايل 
1-�شفر  ف��اي��ك��ان��و 
ال�شاعد  واي����ب����ار 

1-�شفر.
وي�������دي�������ن ري�������ال 
بفوزه اىل جنمه 
الربتغايل  الول 
ك����ري���������ش����ت����ي����ان����و 
رون������ال������دو ال�����ذي 

ح������ق������ق ث����الث����ي����ة 
ه����ات����ري����ك  ع�����ززت 

 23 اىل  ر�����ش����ي����ده 
������ش�����دارة  يف  ه�����دف�����ا 

ترتيب الهدافني.
رقما  رون����ال����دو  وح���ق���ق 

الهاتريك  بت�شجيله  قيا�شيا 
ال�23 يف الليغا والرقم 200 يف 

الدوري يف 179 مباراة.
برنابيو   �شانتياغو  ملعب  على 
80 ال��ف م��ت��ف��رج، افتتح  وام���ام 
اف�شل لعب يف العامل الت�شجيل 

عرقله  ان  ب��ع��د  اجل����زاء  نقطة  م��ن 
ث���م ع���زز الرق����ام  اوت����و )36(،  ج���وين 

بيمناه من داخل املنطقة بعد كرة اخطاأ 
الدفاع يف ت�شتيتها )65(.

ب��ع��د عر�شية  امل���ه���رج���ان  ال�����دون  واخ��ت��ت��م 
مرمى  يف  تابعها  مار�شيلو  ال��ربازي��ل��ي  م��ن 

ان  قبل   ،)81( الفاريز  �شريخيو  احل��ار���س 
يف  ان�شيلوتي  كارلو  اليطايل  امل��درب  يريحه 

اخر 5 دقائق.

ورفع ريال مدريد ر�شيده اىل 36 نقطة من 14 مباراة 
بفارق اربع نقاط عن اتلتيكو مدريد حامل اللقب والذي 
ف���وزه على م�شيفه  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اىل  ارت��ق��ى موقتا 

الت�شي املتوا�شع 2-�شفر.
 18290 وام���ام  ف��ال��ريو   مارتينيز  ملعب  على 
متفرجا، اطلق املدافع الوروغوياين ال�شاب 
عاما(   19( خ��ي��م��ي��ن��ي��ز  م����اري����ا  خ��و���ش��ي��ه 
العا�شمة  ل��ف��ري��ق  ال��ت��ق��دم  م��ن��ح  ���ش��اروخ��ا 
ثم   ،)17( الليغا  يف  الول  هدفه  و�شجل 
الرقام  مانزوكيت�س  ماريو  الكرواتي  عزز 
الثاين  م�شجال هدفه  الثاين  ال�شوط  يف 
ع�شر هذا املو�شم يف خمتلف امل�شابقات 
فوزه  ات��ل��ت��ي��ك��و  ف��ح��ق��ق   ،)53(

الثالث على التوايل.
بلباو  ات���ل���ت���ي���ك  وم����ن����ي 
يف  الوىل  ب��خ�����ش��ارت��ه 
امام  م���ب���اري���ات  ���ش��ب��ع 
�شيفه قرطبة بهدف 
توقيع  ح��م��ل  وح���ي���د 
نبيل  اجل��������زئ��������اري 
 )23( غ����ي����ال�����س 
�شان  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
م���ام���ي�������س  ام�����ام 
 3 8 5 0 0

متفرج.
وه�����������ذا ال�����ف�����وز 
هذا  ل��ق��رط��ب��ة  الول 
و7  خ�����ش��ارات   6 بعد  املو�شم 
ت���ع���ادلت ف���رتك امل���رك���ز الخري 
لل��ت�����ش��ي. وخ�����ش��ر دي��ب��ورت��ي��ف��و ل 
كورونيا امكام �شيفه ملقة �شفر-1 

�شجله �شريخي داردر )21(.
ال�شواء  اىل  العائد  ديبورتيفو  وف��وت 
ح�شل  عندما  الت�شجيل  افتتاح  فر�شة 
الربتغايل  اه���دره���ا  ج����زاء  رك��ل��ة  ع��ل��ى 
وارتقى ملقة  ايفان كافاليريو )12(. 
24 نقطة  ال�شاد�س بر�شيد  املركز  اىل 
الذي  فالن�شيا  خ��ل��ف  اله����داف  ب��ف��ارق 
فيما  غ��رن��اط��ة،  �شيافة  يف  ال��ي��وم  يلعب 
وقف ر�شيد ديبورتيفو عند 10 نقاط يف 

املركز التا�شع ع�شر قبل الخري.
- ترتيب فرق ال�شدارة:

 36 م����دري����د  ري�������ال   1-
نقطة من 14 مباراة

مدريد  ات��ل��ت��ي��ك��و   2-
32 من 14

من   31 بر�شلونة   3-
13

ا�شبيلية 26 من 13  4-
-5 فالن�شيا 24 من 13

ملقة 24 من 14

ريال يعادل رقم بر�سلونة يف عدد النت�سارات 

ا�شتمرت معاناة اآر�شنال على ملعب �شتوك �شيتي بعدما 
اهتزت �شباكه 3 مرات يف ال�شوط الأول، قبل اأن ينتف�س 
الدوري  3-2 يف  اللقاء ليخ�شر  الثاين من  الن�شف  يف 

الجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وهذه الهزمية الرابعة لآر�شنال على ملعب �شتوك يف 7 
موا�شم وهي فرتة مل ت�شهد فوز الفريق اللندين هناك 
مرور  قبل  اآر�شنال  �شباك  واه��ت��زت  واح���دة.  م��رة  �شوى 
دقيقة واحدة من البداية عن طريق بيرت كراوت�س، ثم 
عزز �شتوك تقدمه عرب بويان وجون والرتز قبل نهاية 
ال�شوط الأول. وقل�س الإ�شباين �شانتي كازورل الفارق 
لآر�شنال من ركلة جزاء يف ال�شوط الثاين، ثم منح اآرون 
رام�شي الفريق الزائر بع�س الأمل عندما اأ�شاف هدفا 

اآخر.
لكن اآر�شنال الذي يقوده املدرب الفرن�شي اآر�شني فينغر 

مل يتمكن من اإدراك التعادل بعد طرد كالوم ت�شيمربز.
)بي.بي.�شي(  الربيطانية  الإذاع��ة  لهيئة  فينغر  وق��ال 
كانت  الكثري.  املناف�س  منحنا  لأن��ن��ا  ال��ن��دم  م��ن  الكثري 
الفريق  وروح  ب��ال��ق��وة  ات�شم  فعلنا  ورد  عالية  طاقتنا 
رائعة ب�شكل عام.  واأ�شاف لكن بدايتنا الدفاعية كانت 
املناف�شني  ب�شبب هذا. مننح  خاطئة ودفعنا ثمنا غاليا 
يف  الكايف  احل�شم  لدينا  يكن  ومل  للغاية  �شهلة  اأه��داف��ا 
فاإن   0-3 الفريق  يتاأخر  عندما  وتابع  اللتحامات.  
املهمة ت�شبح يف غاية ال�شعوبة. حاولنا تعديل النتيجة 

لكن مل يحالفنا احلظ يف النهاية. 
واختتم قوله اإنها مباراة العام بالن�شبة ل�شتوك. لذلك 
ال�شيء  بع�س  اأك���رب  ب��ال��ت��زام  يلعب  اأن  امل���رء  على  يجب 
ومنذ البداية. فعلنا هذا لكن يف وقت متاأخر للغاية من 

املباراة. 

معانــــاة اآر�سنــــال تـــــزداد بعـــــد 
الهزميــــة اأمــــام �ستــــوك
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تلد يف احلافلة مب�ساعدة الركاب
مايوركا  ج��زي��رة  يف  مقيمة  ن��ي��ج��ريي��ة  ���ش��ي��دة  ا���ش��ت��ق��ل��ت 
�شعورها  بعد  امل�شت�شفى  اإىل  احلافلة متوجهة  )اإ�شبانيا( 
ب���اأمل امل��خ��ا���س، لكن اجل��ن��ني نفذ ���ش��ربه وق���رر اخلروج 
احل���اف���ل���ة، فح�شر  رك�����اب  ت�����ش��ج��ي��ع  و����ش���ط  احل���ي���اة  اإىل 
 Osazuh Wisdom ال�شغري  و���ش��ول  بعد  الإ���ش��ع��اف 
عاما(   38( الأم  و����ش���رح���ت   .  Osarenmuinda
التا�شع  ال�شهر  يف  كنت   : قائلة  ه��ورا  اولتيما  ل�شحيفة 
من احلمل ، و�شعرت باأمل ب�شيط فهاتفت زوجي املوجود 
بالعمل، و�شاألني اإذا كنت اأحتاج �شيارة اأجرة للذهاب اإىل 
اأنني بخري و�شاأ�شتقل احلافلة . لكن  امل�شت�شفى، فاأجبته 
�شائق  اأ�شكر   : اأ�شافت  ث��م  امل��ي��اه.   وخ��رج��ت  ا�شتد  الأمل 

احلافلة و الركاب الذين اهتموا بي .

امراأة واأذين  عيني  يف  يرقة   120
نقلت امراأة كندية اىل امل�شت�شفى ل�شوء حالتها ال�شحية 

ب�شورة مفاجئة ب�شبب ذبابة خ�شراء. 
يقول الأطباء، انهم ل يعرفون من اأين اأتت هذه الذبابة 
التي  الفائقة،  العناية  ردهة  املري�شة رقدت يف  اخلطرة، 
نوافذها واأبوابها مغلقة، ومع ذلك متكنت من الدخول 
اىل الردهة. يبدو انها جاءت من مبنى امل�شت�شفى املجاور 
الذبابة  اليوم ويعتقد الأطباء ان  .  ح�شب موقع رو�شيا 
حطت بيو�شها حتت جلد املري�شة عندما كانت نائمة اأو 
يف غيبوبة، حيث متكنت من و�شع اأكر من 100 بي�شة 
الأطباء اىل ق�شاء عدة  اذنها.  ا�شطر  حتت جفنها ويف 
�شاعات لإخراج الريقات من عيون واذان هذه املراأة، التي 

من ح�شن حظها مل ت�شبها باأ�شرار. 

كلب يدرب قطًا على خ�سارة وزنه 
بدنية  لياقة  م��درب  اإىل  بحاجة  اأي�شاً  القطط  اأن  يبدو 
الزائد، وهذا ما دفع �شاحبة  لتتمكن من خ�شارة وزنها 
جرو  ب��خ��دم��ات  ال�شتعانة  اإىل  بريطانيا،  يف  ق��ط  اأث��ق��ل 
القط،  واللعب مع  اجل��ري  املهمة، من خالل  لأداء هذه 
القط  وح�شل  ذل��ك.  يف  الغذائية  احلمية  ف�شلت  اأن  بعد 
مدرب  على  كيلوغرام،   13.5 حويل  يزن  ال��ذي  اأولريك 
�شخ�شي خا�س، ليعود اإىل وزنه الطبيعي، بعد اأن خ�شع 
كيلو  ن�شف  �شوى  يخ�شر  تقريباً، ومل  عاما  منذ  حلمية 
غرام تقريباً من وزنه. وبعد اأن يئ�شت يان ميت�شيل )69 
عاماً( من جدوى احلمية، جلاأت اإىل طريقة اأخرى عّلها 
ال�شحوم  من  املدلل  قطها  لتخلي�س  فعالية  اأك��ر  تكون 
املرتاكمة يف ج�شمه، وا�شرتت الكلب ديني�س ليلهو ويلعب 
مع القط البدين لتحقيق هذا الهدف. وبداأت التمارين 
خ�شر  فقد  بالفعل،  ثمارها  توؤتي  ديني�س  مع  الريا�شية 
القط من خالل التمارين القا�شية حوايل 1 كيلو غرام 
من وزنه، وهو اأكر مما خ�شره على مدى 16 �شهراً من 
عن  الربيطانية  ميل  داي��ل��ي  �شحيفة  نقلت  و  احلمية. 
�شغرياً  ج��رواً  نقتني  اأن  اأردن���ا  قولها:  ميت�شيل  ال�شيدة 
اإىل  الوقت  ديني�س حتول مع  اأن  اإل  اأول��ري��ك،  ليلهو مع 
مدرب �شخ�شي للقط، وان�شجم الثنان ب�شكل كبري معاً، 
وب���ات اأول��ري��ك ي��ج��ري ح��ول احل��دي��ق��ة، يف ح��ني مل يكن 

يفعل ذلك من قبل .

اأم حتاول التهام مولودها اجلديد
اأن ممر�شة تعمل  اإيالف  اإحدى املمر�شات.  ونقل موقع  ام��راأة �شينية تلتهم مولودها اجلديد لول تدخل  كادت 
يف ق�شم الولدة يف م�شت�شفى يف ال�شني فوجئت بالأم يل زينغوا، وهي تغلق فمها باإحكام حول ذراع الطفل، وكاأنها 

حتاول التهامه. 
وقد اأكد متحدٌث با�شم امل�شت�شفى اأن امل�شهد كان �شادما واأن ذراع الر�شيع ت�شررت ب�شكل كامل، واأن الأخري خ�شر 

الكثري من الدم اإثر الع�شة. 
وا�شطر الأطباء اإىل اإدخال اأداة لفتح فم الأم واإنقاذ طفلها. 

يل كانت قد وجدت على قارعة الطريق يف اإحدى املدن يف جنوب ال�شني وقد جاءها املخا�س. مت نقلها اإىل امل�شت�شفى 
لتلد.  بعد يومني من الولدة، ترك طفلها معها لتقوم باإر�شاعه. عادت املمر�شة لتطمئن اإىل حالها، لت�شاهد الأم 

وهي حتاول التهام ذراع الطفل. 
اأطلقت املمر�س جهاز الإنذار، ليهرع الكل للم�شاعدة، لأنها مل تتمكن من انت�شال الطفل من ذراعي اأمه، التي كانت 

مت�شك به ب�شرا�شة. 
وقد اأفادت التقارير الطبية باأن يل ، البالغة من العمر 24 عاما، تعاين من م�شاكل نف�شية وعقلية.
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زوجان ي�ستقبالن عيد امليالد بـ 70 �سجرة
بها  ي�شتعد  ال��ت��ي  الطقو�س  اأه���م  م��ن  واح���دة  امل��ي��الد  �شجرة  تعد 
يكتفيا  مل  بريطانيني،  زوج���ني  اأن  اإل  امل��ي��الد،  بعيد  املحتفلون 
ب�شجرة واحدة هذا العام، بل اأرادا ا�شتقبال العيد ب�شجرة اأو اأكر 

يف كل غرفة من منزلهما املكون من 52 غرفة.
واأراد بول هامفر�شتون )67 عاماً( وزوجته فيكتوريا )63 عاماً( 
اأن يحتفال هذا العام بالعيد ب�شورة مميزة، وا�شتعدا لهذا املنا�شبة 
ُوزع��ت على  �شجرة   70 تزيني  �شهر كامل، من خ��الل  م��دى  على 

كامل غرف الق�شر الذي ميتلكانه وحتى احلمامات واملطابخ.
وت��ن��وع اأ���ش��ل��وب ت��زي��ني الأ���ش��ج��ار ال��ت��ي وزع���ت ع��ل��ى غ���رف املنزل، 
وحظيت بع�س الغرف باأربعة اأ�شجار يف اآن واحد، وحاول الزوجان 
اأنهما يعرتفان باأن  اإل  تزيينها مبا يتنا�شب مع ديكور كل غرفة، 

جميع هذه الأ�شجار �شناعية لتدوم لوقت اأطول.
القرية  م��ن  امل�شاعدين  م��ن  بجي�س  ا�شتعان  اأن��ه  اإىل  ب��ول  واأ���ش��ار 
و�شتظهر  العناء،  ه��ذا  ي�شتحق  الأم��ر  اأن  اإل  املنزل،  كامل  لتزيني 

نتائج العمل عندما يرتدد الزوار على املنزل يف فرتة الأعياد.
واأ�شاف بول باأن جميع غرف املنزل البالغ عددها 52 غرفة زينت 
الأقل  على  واح���دة  م��ي��الد  ب�شجرة  غ��رف��ة  ك��ل  وحظيت  بالكامل، 
مبفهوم خمتلف عن البقية، وكان ن�شيب بع�س الغرف املميزة 4 

اأ�شجار لي�شل املجموع الكلي اإىل 70 �شجرة.

ثعلب ينب�س قرب طفل دفن حيًا 
األقت ال�شرطة الربيطانية القب�س على امراأة م�شردة من لتفيا 
تعي�س يف اإحدى املقابر جنوب �شرقي لندن، بعد الك�شف عن طريق 
جائع  ثعلب  ونب�س  عامني،  قبل  حّياً  طفلها  دفنت  اأنها  ال�شدفة، 

بقايا اجلثة ورمى بها يف �شاحة قريبة.
ويف تفا�شيل الق�شية، اعرتفت اإليتا امانتوفا 39 عاماً التي تعاين 
من ا�شطرابات نف�شية وعقلية، اأنها دفنت طفلها حياً عقب ولدته 
اأنها كانت تعاين من  2012، وك�شفت التحقيقات  مبا�شرة يف عام 
حالة ف�شام عقلي �ُشخ�شت يف لتفيا، وتفاقمت هذه احلالة بعد 

اإجنابها للطفل.
اإل��ي��ت��ا م���رت ب��ت��ج��رب��ة م���روع���ة، عقب  وا���ش��ت��م��ع��ت امل��ح��ك��م��ة اإىل اأن 
�شحية  نف�شها  ووج���دت   ،2008 ع��ام  يف  بريطانيا  اإىل  و�شولها 
ل�شبكة منظمة للجرمية، وعملت يف الدعارة قبل اأن تفر اإىل لندن 
2012 بح�شب ما ذكرت �شحيفة دايلي ميل  اآب عام  اأغ�شط�س  يف 

الربيطانية.
ويف ذلك الوقت، اكت�شفت اإليتا اأنها حتمل جنيناً يف اأح�شائها، ومل 
التوت  على  تقتات  كانت  و  امل��ق��ربة،  �شوى  فيه  تعي�س  مكاناً  جت��د 
توتينغ  �شاحة  الطيور يف  ب��ه  ت��رم��ي  ال���ذي  اخل��ب��ز،  وبقايا  ال���ربي 
باروكة  مرتدية  القبور  �شواهد  على  وتنام  املوتى،  لدفن  العامة 

�شقراء حتى ل يتعرف اأحد عليها.
وحاولت ال�شرطة اإقناعها بالنتقال اإىل مكان لئق لل�شكن، اإل اأنها 
رف�شت ذلك مراراً، اإىل اأن اقتنع ال�شباط اأنهم غري قادرين على 

م�شاعدتها.
واأ�شارت املدعية العامة زوي جون�شون اإىل اأن ال�شرطة عرت على 
الزراعية  �شاحة للجرارات  2012 يف  10 �شبتمرب  جثة الطفل يف 
على  ع��ر  بالثعالب،  خبري  ا�شتدعاء  وبعد  امل��ق��ربة،  م��ن  بالقرب 
اأحدها نب�س القرب  اأن يكون  اإىل وكر ثعالب، ورجح  مدخل يوؤدي 

املمثلة ميالين ل�ران خالل ح�س�رها تكرمي املمثل جريميي كجزء من مهرجان مراك�س ال�سينمائي الدويل.  )رويرتز)وجر اجلثة اإىل املكان الذي عر عليها فيه.

بيع ف�ساتني لالأمرية ديانا يف مزاد
بيعت خم�شة ف�شاتني �شممت لالأمرية ديانا يف مزاد علني يف لو�س اأجنلي�س 

بن�شف مليون دولر تقريبا.
الف�شاتني  اأحد  بيع  وقد  والت�شعينات.  الثمانينات  اإىل  الف�شاتني  وتعود 
ب�شعر مئة األف دولر وهو من ت�شميم زاندرا رود وم�شنوع من احلرير 
 1987 اأي���ار مايو  الأم���رية يف  ارت��دت��ه  ب��اخل��رز  ال��ل��ون م�شكوك  ال�شكري 

خالل حفلة ر�شمية يف لندن بالأديوم.
األف دولر.  60 و125  الف�شاتني الأربعة الأخ��رى بني  اأ�شعار  وتراوحت 
وكانت ثالثة ف�شاتني من بينها من ت�شميم كاثرين ووكر التي اأ�شبحت 

�شديقة �شخ�شية لالأمرية.
على  �شهرين  قبل  الأم���رية  قبل  م��ن  اأوىل  م��رة  الف�شاتني  ه��ذه  وبيعت 
1997، لتمويل جهود  اآب اغ�شط�س  وفاتها يف حادث �شري يف باري�س يف 

اإزالة الألغام امل�شادة لالأفراد.
واأقامت املزاد دار جوليينز اوك�شينز يف بيفريل هيلز.

�سيارة بامتان مقابل  137  الف دولر 
اأمريكي يف مزاد وهو جزء  137 الف دولر  حققت �شيارة بامتان ال�شلية 
اخرى  لن�شخة  املا�شي  ال��ع��ام  م�شرت  دفعها  دولر  مليون   4.2 م��ن  �شغري 
�شنعت للعر�س التلفزيوين الذي بث يف ال�شتينات. وهذه هي املرة الوىل 
1963 يف مزاد منذ ظهورها ون�شيانها  التي تعر�س فيها �شيارة بامتوبيل 
اأدار  اأوك�شانز بدال�س الذي  منذ عقود وذلك وفقا لدار م��زادات هريتيدج 
�شخ�شية  حمبي  اأح��د  روبن�شون  لفور�شد  اإب���داع  وال�شيارة  البيع.  عملية 
اأولدموبيل  �شيارة  لتطوير  اأع���وام  ثالثة  ق�شى  ال��ذي  ال��وط��واط  ال��رج��ل 
حلقات  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  الزعنفة  ذات  ال�شيارة  لتحاكي   1956
روبن�شون من  الربعينات واخلم�شينات. وفرغ  الكوميدية يف فرتة  بامتان 
اأن يبداأ  1963. وانتهى روبن�شون من ت�شميم منوذجه قبل  عمله يف عام 
اإيه.بي.�شي.  تلفزيون  حللقات  بامتوبيل  ال�شيارة  بناء  يف  باري�س  ج��ورج 
ب��امت��ان ال��ت��ي اذي��ع��ت ل��ث��الث��ة م��وا���ش��م وح��ت��ى ع���ام 1968. وك��ان��ت �شيارة 
بامتوبيل التي طورها باري�س بيعت يف مزاد يف يناير كانون الثاين 2013 
بحوايل 4.2 مليون دولر. وبعد تغيري ملكيتها عدة مرات ا�شرتت توي كار 
م��زادات هريتيدج  لدار  وفقا   2013 �شباط  ال�شيارة يف فرباير  اإك�شت�شينج 
اأوك�شانز. وجددت بوربون فابريكي�شانز - املتخ�ش�شة يف جتديد ال�شيارات 

الكال�شيكية ومقرها كاليفورنيا- ال�شيارة.

امللكة رانيا حتذر من 
تاأثري مواقع التوا�سل

حذرت امللكة رانيا العبداهلل، عقيلة 
من  الأول  ام�س  الأردين،  العاهل 
تاأثري �شبكات التوا�شل الجتماعي 
وال�شباب،  الأط���ف���ال  ع��ق��ول  ع��ل��ى 
م�شرية اإىل اأن العديد من امل�شاهري 
هذه  على  واملتطرفني  والفنانني 
وي�شعون  اأج��ن��دات  لهم  ال�شبكات، 

ليكونوا قدوة ملتابعيهم.
األقتها  كلمة  يف  رانيا  امللكة  وقالت 
خ�����الل اف���ت���ت���اح م��ل��ت��ق��ى م���ه���ارات 
الأول،  العربي  العامل  يف  املعلمني 
مب����رك����ز احل�������ش���ني ل���ل���م���وؤمت���رات 
امل����ي����ت، غربي  ال���ب���ح���ر  مب��ن��ط��ق��ة 
على  غر�شه  لكل  عمان،  العا�شمة 
الجتماعي؛  ال���ت���وا����ش���ل  م���واق���ع 
يكونوا  اأن  ميكنهم  الكثريين  لأن 
جن���وم���ا ول���ه���م ت����اأث����ريا ع��ل��ى هذه 
امل����واق����ع، ����ش���واء ك���ان���وا ف��ن��ان��ني اأو 

م�شاهري، اأو متطرفني .
وم��ل��ت��ق��ى م����ه����ارات امل��ع��ل��م��ني، هو 
امللكة  اأك��ادمي��ي��ة  مها  تنظِّ ف��ع��ال��ي��ة 
بالتعاون  املعلمني،  لتدريب  رانيا 
م���ع م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة، ع��ل��ى مدار 
ي�����وم�����ني، مب���������ش����ارك����ة اأك��������ر من 
الدول  خمتلف  م��ن  ت��رب��وي   700

العربية.
توفري  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  ويهدف 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  ت���رب���وي���ة  ح���ل���ول 
وتزويد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
تعليمية  واأ�شاليت  باآليات  املعلمني 

مبتكرة، ح�شب القائمني عليه.

فيلم �سريين عبد النور 
يتوقف لأ�سباب اأمنية

تفاهم  ���ش��وء  فيلم  ت�شوير  ت��وق��ف 
الأمنية  ال���ت�������ش���ري���ح���ات  ب�����ش��ب��ب 
منطقة  يف  ب��ال��ت�����ش��وي��ر  اخل��ا���ش��ة 
الغردقة، حيث فوجئ �شناع الفيلم 
يف  امل�شاهد  عدد من  ت�شوير  اأثناء 
مبوظف  ال�شياحية  املدينة  �شوارع 
اإيقاف  ي��ط��ل��ب  م���ن ج��ه��ة رق��اب��ي��ة 

الت�شوير لعدم وجود ت�شاريح.
واأك�����د امل��ن��ت��ج ����ش���ادق ال�����ش��ب��اح اأن 
با�شتخراج  اخل��ا���ش��ة  الإج�������راءات 
ال��رتاخ��ي�����س الأم���ن���ي���ة ه���ي �شبب 
اأي  ت��وج��د  ول  الت�شوير،  تعطيل 
�شوف  اأن��ه  اأخ��رى، م�شيفاً  م�شاكل 
اأقرب  ي�شلم الت�شاريح للمخرج يف 

وقت.
يف  ال��ت�����ش��وي��ر  اأن  اإىل  اأ�����ش����ار  ك��م��ا 

الغردقة رمبا ي�شتغرق 15 يوماً.
وتابع املنتج اأن الفيلم قد مت تغيري 
ا���ش��م��ه م��ن ح��ل��و وك����داب اإىل �شوء 
تفاهم ، و�شوف ي�شاهم يف الرتويج 

لل�شياحة داخل م�شر و لبنان.
يذكر اأن العمل من اإخ��راج حممد 
عبدالنور  �شريين  وبطولة  ن��اي��ر، 
واأحمد ال�شعدين، و�شريف �شالمة 

وعمرو عرفة.

�سريهان حتتفل بعيد ميالدها الـ50
تلقت الفنانة امل�شرية �شريهان العديد من التهاين مبنا�شبة احتفالها بعيد 

ميالدها اخلم�شني.
ون�شرت املمثلة القديرة �شوًرا لها عرب �شفحتها ال�شخ�شية على موقع 

التوا�شل الجتماعي في�شبوك ، كما ن�شرت جمموعة من �شور 
الهدايا التي تلقتها مبنا�شبة عيد ميالدها.

وك��اأن��ه��ا يف �شن  رائ��ع��ة  �شبابية  اإط���الل���ة  ���ش��ري��ه��ان يف  وب���دت 
الع�شرين؛ وهو ما اأثار اإعجاب متابعيها.

قائلة  اإىل جمهورها،  �شكر  ر�شالة  النجمة  ووجهت 
�شكًرا ليكم يا اأحلى فانز يف الدنيا..اأنا بحبكم اأوي 
. ومن جانب اآخر، عادت �شريهان من باري�س بعد 

اإجرائها ك�شًفا طبًيا لالطمئنان على �شحتها.

الإ�شابة  ب���ني  اأم��ري��ك��ي��ة ح��دي��ث��ة  رب��ط��ت درا����ش���ة 
بال�شطرابات العاطفية املو�شمية، وهى �شكل من 
اأ�شهر ف�شل  الذي يحدث خالل  الكتئاب  اأ�شكال 

ال�شتاء، ونق�س فيتامني د فى اجل�شم.
واأو�شح الباحثون بجامعة جورجيا الأمريكية، يف 
جملة  يف  ام�س،  تفا�شيلها  ن�شروا  التي  درا�شتهم 
عادة  يبداأ  ال�شتاء  اكتئاب  اأن  الطبية  الفر�شيات 
اأ�شهر  ط��وال  وي�شتمر  اخل��ري��ف،  ف�شل  نهاية  يف 
ال�شعور باحلزن والقلق  اأعرا�شه  ال�شتاء، وت�شمل 
بالذنب  وال�شعور  الرتكيز،  يف  وم�شاكل  والتعب، 
والياأ�س. وقال الدكتور اآلن �شتيوارت ، قائد فريق 
اإنه  البحث من كلية الرتبية يف جامعة جورجيا 
على الرغم من اأن ال�شبب الدقيق لال�شطرابات 
اأن  اإل  العاطفية املو�شمية غري وا�شح حتى الآن، 
هناك درا�شات عدة ربطت بينه وبني قلة التعر�س 
الفر�شيات  اإح���دى  اأن  واأ���ش��اف  ال�شم�س.  ل�شوء 
وراء الإ�شابة باكتئاب ال�شتاء هى اأن قلة التعر�س 
البيولوجية  ال�شاعة  على  توؤثر  ال�شم�س  لأ�شعة 
والنوم،  امل���زاج  هرمونات  تنظم  التي  اجل�شم،  يف 
قلة  اأن  اإىل  ت�شري  اأخ���رى  فر�شية  هناك  اأن  كما 

ال��ت��ع��ر���س لأ���ش��ع��ة ال�����ش��م�����س ت�����ش��ب��ب ع���دم ت���وازن 
و  الدوبامني  مثل  الدماغ  يف  الع�شبية  الناقالت 
اأ�شار  �شتيوارت  امل��زاج.   تنظم  التي  ال�شريوتونني 
اإىل اأن نتائج الدرا�شة اأثبتت اأن نق�س فيتامني د 
قد يكون وراء تلك الفر�شيات، املتعلقة بالإ�شابة 
باكتئاب ال�شتاء، لذا فاإن الإ�شابة بالكتئاب نتيجة 

منطقية لنق�س م�شتوياته يف اجل�شم.
اكتئاب  لعالج  �شريعة  حلول  الدرا�شة  واقرتحت 
ال�شتاء اأبرزها تناول م�شادات الكتئاب، اأو العالج 
على  واملحافظة  معا  العالجني  مزج  اأو  بال�شوء، 
م�شتويات منا�شبة لفيتامني د يف اجل�شم، م�شرية 
اإىل اأن هذا النوع من الكتئاب يوؤثر على حوايل 
من  فقط   %  25 مقابل  ال�����ش��ي��دات،  م��ن   %  75

الرجال.
كيملن  الدرا�شة مايكل  امل�شارك يف  الباحث  وقال 
من جامعة كوينزلند للتكنولوجيا يف اأ�شرتاليا، 
اإن فيتامني د يلعب دورا يف تركيب كل الدوبامني 
و ال�شريوتونني التي تنظم املزاج يف الدماغ، ومن 
انخفا�س  ب��ني  ع��الق��ة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  املنطقي 

م�شتوياته يف اجل�شم والإ�شابة بالكتئاب.

ال�سم�س متنع ال�سطرابات العاطفية كماأة بي�ساء تباع 
بـ61 األف دولر

اإيطالية  كماأة  اأن  للمزادات،  �شوثبري  دار  ذك��رت 
يبلغ وزنها 1،8 كيلو جرام بيعت فى مزاد مقابل 
61250 دولًرا. ومتكن م�شرت تايواين من �شراء 
الكماأة، التى و�شفتها دار �شوثبري للمزادات باأنها 

اأكرب كماأة بي�شاء فى العامل .
ي�شل  اأن  تكهنت  اأمريكية  اإع��الم  و�شائل  وكانت 
�شعر الكماأة التى اكت�شفت الأ�شبوع املا�شي فقط 
اإىل مليون دولر نظرا لأن كماأة يبلغ وزنها 1،3 
كيلو جرام بيعت فى عام 2010 مقابل 417200 

دولر.
يذكر اأن الكماأ الأبي�س يعد من اأندر اأنواع الفطر 
واأعالها قيمة، ومت اكت�شافه فى مناطق خمتلفة 
البلوط  اأ�شجار  ج��ذور  عند  وينمو  اإيطاليا،  فى 
والبندق على بعد �شنتيمرتات قليلة حتت �شطح 
كالب  ا�شتخدام  بوا�شطة  عليه  ويعر  الأر����س، 
مدربة على �شم الكماأة ، ويتميز بنكهته الفريدة 


