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حاكم اأم القيويـــن ي�ستقبل فريق 
التجديف الأوملبي ب�رشطة الإمارة

عربي ودويل

بلدية اأبوظبي تنفذ حملة �سد الباعة اجلائلني غري 
املرخ�سني باملدينة العمالية يف املفرق ال�سناعية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

فرن�سا تعترب جنوب 
ليبيا معقالً لالرهابيني

   

تنفيذا لتوجيهات حمدان بن زايد 
�لهالل �لأحمر تقدم م�ساعد�ت �إن�سانية 

عاجلة للمتاأثرين من �لفي�سانات يف ماليزيا
•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
اإن�شانية  م�شاعدات  بتقدمي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  الغربية 
�شموه  ..واأم��ر  ماليزيا  يف  الفي�شانات  كارثة  من  للمتاأثرين  عاجلة 
هيئة الهال الأحمر بتنفيذ برنامج اإن�شاين طموح يلبي احتياجات 
الإن�شانية  ظ��روف��ه��م  حت�شني  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ت�����ش��رري��ن 
اجتاحت منطقة  التي  الفي�شانات  نتيجة  ب�شورة كبرية  تردت  التي 
كيانتان بولية باهاجن �شمال �شرقي ماليزيا واأدت اإىل ت�شريد 160 

األف �شخ�س.                                                 )التفا�شيل �س5(

�ل�سبت عطلة �ملولد �لنبوي للوز�ر�ت 
و�جلهات �لحتادية و�لقطاع �خلا�ص

•• دبي-وام: 

اأ�شدرت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ام�س.. تعميما 
 12 ال�شبت  يوم  ت�شادف  التي  ال�شريف  النبوي  املولد  عطلة  ب�شاأن 
 2015 يناير  �شهر  3 من  املوافق  1436 هجرية  الأول  ربيع  من 
الوزراء  جمل�س  ق��رار  اإىل  بالإ�شارة  اأن��ه  التعميم  واأو���ش��ح  ميادية. 
اأو  الر�شمية  العطلة  ترحيل  يتم  ل  فاأنه   ..  2012 ل�شنة   13 رقم 
نهاية  عطلة  اأو  اأخ���رى  ر�شمية  عطلة  �شادفت  اإذا  عنها  التعوي�س 
الأ�شبوع .. وذلك ا�شتنادا اإىل اأحكام الفقرتني 5 و6 من املادة 100 
ل�شنة   11 رق��م  احت��ادي  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الائحة  من 
الحتادية  احلكومة  يف  الب�شرية  امل���وارد  ب�شاأن  م��ي��ادي��ة..   2008

انقطع االت�سال خالل رحلتها بني اإندوني�سيا و�سنغافورة.. والظالم والطق�س يوقفان البحث عنها

ماليزيا تفقد طائرة على متنها 162 �سخ�سًا

اأقارب بع�س ركاب الطائرة املاليزية املفقودة يتجمعون يف مطار جواندا الدويل باندوني�شيا ملعرفة م�شري اأقاربهم. )ا ف ب(
اأر�شلت  اأنها  الإندوني�شية  اجلوية 
بحر  يف  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ط��ائ��رت��ني 
بانغكالن  تقع جنوب غرب  ج��اوا 

بون يف اإقليم كاليمنتان.
وق����ال ن��اط��ق ب��ا���ش��م ���ش��اح اجلو 
اإن  الإندوني�شي، هادي �شاهيانتو، 

38 األف قدم بدًل من �شتة اآلف 
لتجنب غيوم كثيفة.

للطريان  ال����ع����ام  امل����دي����ر  وك�������ان 
امل�������دين الإن����دون����ي���������ش����ي اأك�������د يف 
جاكرتا  مطار  يف  �شحايف  موؤمتر 
اأن ال��ط��ائ��رة يف ح��ال��ة ج��ي��دة لكن 

حماطة  واملنطقة  غائم  الطق�س 
اإىل  طريقنا  يف  مازلنا  بالبحار. 
ه���ن���اك، ول مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��ك��ه��ن مبا 
م�شوؤول  وذك����ر  ل��ل��ط��ائ��رة.  ح���دث 
اأن  الإن��دون��ي�����ش��ي  النقل  وزارة  يف 
الطيار طلب التحليق على ارتفاع 

•• كواالملبور-وكاالت:

الإندوني�شية  النقل  وزارة  اأعلنت 
البحث  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ت��وق��ف  اأن���ه���ا 
فقدت،  التي  اآ�شيا  اير  عن طائرة 
و�شنغافورة  اإندوني�شيا  بني  ام�س 
متنها،  ع��ل��ى  ���ش��خ�����ش��اً   162 م��ع 
ت�شتاأنف  اأن  ع��ل��ى  ال��ل��ي��ل  خ����ال 
املتحدث  وق����ال  الث���ن���ني.  ���ش��ب��اح 
ه����ادي م�شطفى  ال������وزارة  ب��ا���ش��م 
مع  البحث  عمليات  ب��وق��ف  قمنا 
حلول الليل. الطق�س لي�س جيداً، 
و�شنقوم با�شتئنافها اليوم الثنني 
اأو حتى قبل ذلك لو كان الطق�س 

جيداً.
املاليزية  ال��ط��ريان  �شركة  وكانت 
Air Asia للرحات املنخف�شة 
الثمن اأعلنت اأن الطيار طلب قبل 
انقطاع الت�شال بالطائرة تعديل 
اأح�������وال جوية  ب�����ش��ب��ب  م�����ش��اره��ا 
الت�����ش��ال بطائرة  ���ش��ي��ئ��ة. وف��ق��د 
 200-320 اإي������ه  الإي����رب����ا�����س 
اإقاعها  على  �شاعة  ح���وايل  بعد 
م���ن م���ط���ار ج����وان����دا ال������دويل يف 
ال�شاعة  �شرق جاوا عند  �شورابايا 
ت�شل  اأن  يفرت�س  وك��ان   .5،20
 8،30 ال�شاعة  يف  �شنغافورة  اإىل 

)00،30 تغ(.
وق��ب��ي��ل ف���ق���دان ال���ط���ائ���رة طلب 
�شلطة  م�����ن  م����واف����ق����ة  ق����ائ����ده����ا 
مراقبة الأجواء يف جاكرتا تعديل 
م�����ش��ار ال��رح��ل��ة والرت����ف����اع فوق 

الطق�س ال�شيئ.
العام  امل����دي����ر  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
الإندوني�شي،  امل����دين  ل��ل��ط��ريان 
اإن طائرة  دجوكو مورجامودجو، 
 200-320 اإي������ه  الإي����رب����ا�����س 
ت���ق���ل ط���اق���م���ا م����ن ���ش��ب��ع��ة اأف������راد 
�شركة  وق��ال��ت  م�����ش��اف��راً.  و155 
 146 ال��ط��ريان اإن ب��ني ال��رك��اب 
كوريني  وث����اث����ة  اإن���دون���ي�������ش���ي���ا، 
وماليزياً،  وبريطانياً،  جنوبيني، 
و�شنغافورياً، وفرن�شياً. واأو�شحت 
138 بالغا و16  اأن بني الركاب 
جانب  اإىل  واح���د،  ور�شيع  طفا 
الطاقم  واأف�����راد  اث��ن��ني  ط��ي��اري��ن 

اخلم�شة الآخرين.
النقل  وزارة  با�شم  املتحدث  واأك��د 
اأن  ب��ارات��ا،  اي��ه  جي  الإندوني�شية، 
الطيار،  م�شاعد  ك���ان  الفرن�شي 
اخلارجية  وزارة  اأك������دت  ب��ي��ن��م��ا 
ال���ري���ط���ان���ي���ة، الأح����������د، وج�����ود 
م����واط����ن ب���ري���ط���اين ع���ل���ى منت 
اأعلنت القوات  اإىل ذلك،  الرحلة. 

وجود  اإىل  م�شريا  �شيئ،  الطق�س 
امل��ن��ط��ق��ة التي  ع��وا���ش��ف ع���دة يف 

فقدت فيها الطائرة.
واأ���ش��اف اأن اجل��ه��ود ت��رتك��ز على 
منطقة واقعة بني جزيرة بيليتونغ 
امل���ج���اورة واإق��ل��ي��م ك��ال��ي��م��ان��ت��ان يف 
جزيرة  من  الإندوني�شي  ال�شطر 
الرحلة  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ب���ورن���ي���و، 
تقريباً. وتابع نقوم بالتن�شيق مع 
فرق الإغاثة، ون�شعى اإىل حتديد 
اأن���ه���ا يف مكان  ن��ع��ت��ق��د  م��وق��ع��ه��ا. 
ب��ان��دان يف جزيرة  ما بني مدينة 

بيليتونغ وكاليمانتان.
تقدمي  اأي�شاً  �شنغافورة  وعر�شت 
بحريتها  ج���ان���ب  م���ن  م�����ش��اع��دة 
اأعلن  ك��م��ا  اجل������وي.  و���ش��اح��ه��ا 
الرئي�س  اأن  الأب����ي���������س  ال���ب���ي���ت 
اأبلغ  اأوب���ام���ا،  ب����اراك  الأم���ريك���ي، 
الو�شع  ويتابع  الطائرة  بفقدان 

عن كثب.
وجتمع اأقرباء عدد من امل�شافرين 
�شنغافورة  يف  ���ش��اجن��ي  م��ط��ار  يف 
مطار  اإىل  اآخ�������رون  ه����رع  ب��ي��ن��م��ا 

�شورابايا.
�شتبقى   2014 ���ش��ن��ة  اأن  ي��ذك��ر 
املاليزي  ل��ل��ط��ريان  ����ش���وداء  ���ش��ن��ة 
تابعتني  ط��ائ��رت��ني  خ�����ش��ر  ال����ذي 

مواقــيت ال�صالة
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توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لا�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

لعدم ا�ستيفاء العدد املطلوب

�لرتبية تفتح باب �لرت�سيح ملدير نطاق بعد �نتهاء �ملقابالت نهاية �ل�سهر �جلاري

تاأجيل زيارة جلنة ا�ستالم معابر غزة اإىل اإ�سعار اآخر لتعنت حما�س

م�سروع قر�ر مبجل�ص �لأمن �ليوم لإنهاء �لحتالل

•• دبي – حم�شن را�شد 

توا�شل اللجنة املكلفة باإجراء املقابات للمر�شحني 
ملديري النطاق اأعمالها حتى نهاية ال�شهر اجلاري ، 
برئا�شة علي ميحد ال�شويدي الوكيل امل�شاعد لقطاع 
التعليم اخلا�س ، حيث تقوم اللجنة يوميا مبقابلة 
من  يومية  ب�شفة  اأ�شمائهم  يتلقون  مر�شحني   10
تقدم   حيث   ، الرتبية  ب���وزارة  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة 
املقابات  عن  اأعتذر  مر�شحا   165 الوظيفة  لتلك 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال مدير دائرة املعابر يف ال�شلطة الفل�شطينية نظمي 
مهنا ام�س اإن زيارة وفد جلنة ا�شتام املعابر اإىل قطاع 
اإ���ش��رار حركة  بعد  اآخ��ر  اإ�شعار  تاأجلت حتى  ق��د  غ��زة 
حما�س على اأن تكون اإدارتها ب�شكل م�شرتك. واأ�شاف 
مهنا يف ت�شريحات اإذاعية له اأن حكومة الوفاق ترف�س 
امل�شكلة من قبل  اللجنة  مطالبة حما�س ولن تتوجه 
احلكومة اإل بعد ا�شتعداد حما�س لت�شليم كافة املعابر 
الفل�شطينية هي  ال�شلطة  اأن  ..م��وؤك��دا  �شروط  ب��دون 

الوحيدة التي تقرر من يدير املعابر.
امل�شكلة  اأن ت�شل اللجنة  اأنه كان من املقرر  اإىل  ي�شار 
رام���ي احلمد  الفل�شطيني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق��ب��ل  م��ن 
على  حما�س  ت��وؤك��د  اأن  قبل  ام�س  ظهر  غ��زة  اإىل  اهلل 
ب�شراكة مع موظفيها  اأن تكون  املعابر يجب  اإدارة  اأن 

ال�شابقني.
من جانب اآخر وجه ا�شماعيل ر�شوان القيادي يف حركة 
حما�س بغزة ام�س حتذيرا لاحتال الإ�شرائيلي قال 

فيه اإما اإعادة الإعمار ورفع احل�شار اأو النفجار.
وقال ر�شوان يف كلمة عن القوى والف�شائل الوطنية 

ب��ع�����س امل��ر���ش��ح��ني ، ووا����ش���ل ال��ب��ع�����س اإل اأن���ه���م مل 
يجتازوها ، فيما اجتازها عدد لي�س بالعدد املطلوب 
م��ن ق��ب��ل ال�����وزارة 40 م��دي��ر ن��ط��اق ل��ك��اف��ة املناطق 

التعليمية .
من جهته قال معايل وزير الرتبية والتعليم ح�شني 
�شيتم فتح  اأن��ه  الفجر  ل�  احلمادي يف ت�شريح خا�س 
باب القبول مرة ثانية لتلقي طلبات الرت�شيح ، نظرا 
حر�س  على  م��وؤك��دا   ، املطلوب  العدد  ا�شتيفاء  لعدم 
الوزارة واللجنة امل�شكلة للمقابات على انتقاء اأف�شل 

والإ�شامية الفل�شطينية على ركام مدينة ال�شجاعية 
اإن حوايل  غ���زة  ع��ن  احل�����ش��ار  لك�شر  م�����ش��رية  خ���ال 
ظروفا  يعانون  غ��زة  قطاع  داخ��ل  فل�شطيني  مليوين 

�شعبة يف خمتلف جمالت احلياة منذ �شنوات.
البندقية  و�شتبقى  تخمد  ل��ن  امل��ق��اوم��ة  ان  واأ����ش���اف 

م�شوبة يف وجه الحتال حتى حترير الر�س.
ال��ق��ي��ادي يف حركة  البط�س  خ��ال��د  ط��ال��ب  م��ن جانبه 
اجلهاد الإ�شامي يف كلمة با�شم اأهايل ال�شهداء العرب 
وامل�شلمني بالعمل جديا على فك احل�شار ورفع الظلم 

عن ال�شعب الفل�شطيني. 
على �شعيد اخر اأعلن ع�شو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
الأحد،  ام�س  عريقات  �شائب  الفل�شطينية  التحرير 
اأن طرح م�شروع القرار الفل�شطيني لإنهاء الحتال 
الأم���ن  ع��ل��ى جم��ل�����س  امل��ع��دل��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ب�شيغته 

الدويل �شيتم اليوم الثنني. 
اإن  الر�شمية  الفل�شطينية  ل���اإذاع���ة  ع��ري��ق��ات  وق���ال 
واأ�شبح  القرار  م�شروع  على  اأدخلت  تعديات  ثمانية 

جاهز ب�شورة نهائًيا لطرحه اليوم عر الأردن.
واأ�شاف اأن الت�شويت على م�شروع القرار �شيتم غدا 

الثاثاء اأو الأربعاء املقبل .

مينيون يطالبون بخروج امللي�شيات امل�شلحة من �شنعاء )ا ف ب( 

قوات الناتو تقيم مرا�شم احتفال مبنا�شبة انتهاء عملياته الع�شكرية يف افغان�شتان

مقتل جرنال باحلر�س الثوري االإيراين يف العراق 

د�ع�ص نفذ 2000 عملية �إعد�م خالل �ستة �أ�سهر ب�سوريا

•• �شنعاء-وكاالت: 

ربه  ع��ب��د  اليمني  ال��رئ��ي�����س  ع���نينَّ 
، �شابطا  ام�����س  ه����ادي،  م��ن�����ش��ور 
كنائب  احل��وث��ي��ني  ج��م��اع��ة  م���ن 
العامة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  ل��رئ��ي�����س 
وال�شراكة  ال�شلم  لتفاق  تنفيذا 
ال����وط����ن����ي����ة، وي������اأت������ي ذل�������ك مع 
اأرحب  ال���ش��ت��ب��اك��ات يف  ا���ش��ت��م��رار 
)���ش��م��ال ���ش��ن��ع��اء( وم��ق��ت��ل ثاثة 

من م�شلحي احلوثيني.
جمهوريا  ق����رارا  ه����ادي  واأ����ش���در 
زكريا  ال���رك���ن  ال��ع��ق��ي��د  ب��ت��ع��ي��ني 
ك��ن��ائ��ب لرئي�س  ال�����ش��ام��ي  ي��ح��ي��ى 
رتبة  اإىل  ت��رق��ي��ت��ه  م���ع  الأرك�������ان 
ل�����واء، وك����ان ال�����ش��ام��ي ع�����ش��وا يف 
م����وؤمت����ر احل��������وار ال���وط���ن���ي عن 
جماعة احلوثي، وهو جنل اللواء 
�شعدة  حم��اف��ظ  ال�شامي  يحيى 

�شابقا.
قرارا  ه��ادي  الرئي�س  اأ���ش��در  كما 
اللواء  ب��ت��ع��ي��ني  اآخ�����ر  ج��م��ه��وري��ا 
الركن عبد الباري عبد الرحمن 
للقوات  ع��ام��ا  مفت�شا  ال�شمريي 

امل�شلحة.
ترجمة  ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات  وت������اأت������ي 
يوم  ه��ادي  الرئي�س  لت�شريحات 
17 نوفمر املا�شي، والتي اعتر 
املرحلة،  �شركاء  باحلوثيني  فيها 
امل�شلحني  دم������ج  مت  اأن  وب����ع����د 
النظامية  ال��ق��وات  يف  احل��وث��ي��ني 

�لناتو يحتفل باإنهاء 13 
عامًا من �لقتال باأفغان�ستان

•• كابول-وكاالت:

الأطل�شي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  ن���ظ���م 
العا�شمة  يف  اح���ت���ف���ال  )ن����ات����و( 
انتهاء  مبنا�شبة  كابل  الأفغانية 
ع��م��ل��ي��ات��ه ال��ع�����ش��ك��ري��ة ر���ش��م��ي��ا يف 
اأفغان�شتان بعد وجود ا�شتمر 13 
اآلف  مقتل  خالها  وتكبد  عاما 

اجلنود من جن�شيات خمتلفة.
 12 ن��ح��و  ع��ل��ى  احل��ل��ف  و�شيبقي 
األ���ف���ا م���ن ج���ن���وده يف اإط�����ار بعثة 
ل���ت���دري���ب ودع�������م ق�������وات الأم�����ن 
القوة  وذل�����ك حم���ل  الأف���غ���ان���ي���ة، 
اإحال  على  للم�شاعدة  الدولية 

�سالح �جلو �لليبي يق�سف 
م�سر�تة للمرة �لأوىل

•• طرابل�س-وكاالت:

اأكد قائد القوات اجلوية الليبية العميد ركن �شقر احلرو�شي اأن �شاح 
اجلو الليبي قام بق�شف مطار م�شراتة، بالإ�شافة اإىل القاعدة الع�شكرية 

وم�شنع احلديد وال�شلب يف قلب املدينة، الواقعة غرب ليبيا.
واأ�شاف اجلرو�شي، يف ت�شريحاته  اإن تلك الهجمات جاءت بعد �شاعات 
من غارات اأخرى على املقر ال�شابق ل�شركة اجلبل يف مدينة درنة �شرق 
تلك  اأن  اإىل  واأ�شار  لداع�س.  يتح�شن متطرفون منتمون  الباد؛ حيث 
كبري  وتدمري عدد  املتطرفني  الع�شرات من  اأ�شفرت عن مقتل  الغارات 

من اآلياتهم.
ولفت اجلرو�شي اإىل اأن تزامن الهجمات �شد املتطرفني يف مناطق عدة 
بالباد ياأتي بهدف ت�شتيتهم، خا�شة بعد انتهاء املهلة التي حددها اجلي�س 
ال�شيطرة على  القادمة من م�شراتة والتي حتاول  مللي�شيات فجر ليبيا 
احلقول واملوانئ النفطية يف �شرق ليبيا، موؤكدا اأن من واجبات اجلي�س 
الأ�شا�شية حماية الباد وكذلك حماية موارده الطبيعية كالنفط والغاز 
ي�شتخدم  ل  لكي  املتطرفة  الرهابية  املجموعات  عليه  ت�شيطر  اأن  من 

لتمويل العمليات الرهابية يف داخل و خارج ليبيا.
خم�س  من  تاأتي  اجلي�س  ينفذها  التي  اجلوية  الطلعات  اأن  اأو�شح  كما 
ال�شرقية،  املنطقة  معاقل  لق�شف  والأب���رق  ط��رق  وه��ي  جوية،  قواعد 
للمنطقة  الوطية  وقاعدة  الو�شطى،  للمنطقة  والريقة  لنوف  وراأ���س 

الغربية.
من جهتهم قال �شهود عيان يف مدينة م�شراتة اإن غارات جوية ا�شتهدفت 
الأحد للمرة الأوىل يف ال�شراع الليبي عدة مواقع يف مدينة م�شراتة التي 

ينحدر منها معظم مقاتلي ملي�شيات فجر ليبيا دون اأن تخلف اأ�شراراً.
ا�شتهدفت  غ��ارات جوية  اإن  ا�شمه  ذك��ر  ع��دم  وق��ال م�شوؤول حملي طلب 
تاريخ  يف  م��رة  لأول  م�شراتة  مدينة  يف  حيوية  م��واق��ع  ث��اث��ة  الأح���د 
ال�شراع الليبي بعد �شقوط معمر القذايف، موؤكداً اأن هذه الغارات اأخطاأت 

اأهدافها ومل توقع اأية خ�شائر مادية اأو ب�شرية.
التي حلقت  الطائرات،  اأ���ش��وات  اأن  ف��اأك��دوا  املدينة  العيان يف  �شهود  اأم��ا 
باجتاه  �شواريخها  تطلق  اأن  قبل  املدينة  يف  �شمعت  �شاهق،  ارتفاع  على 
الكلية اجلوية املا�شقة ملطار املدينة الدويل، اإ�شافة اإىل امليناء البحري، 

وم�شنع احلديد وال�شلب.

ال��ت��ي خ�شرت  الأم�����ن )اإي�������ش���اف( 
الغزو  م���ن���ذ  ع�����ش��ك��ري��ا   3485
ال��������دويل ل���ل���ب���اد ال�������ذي ق���ادت���ه 

الوليات املتحدة عام 2001.
القوات  اأن  واأف��اد م�شادر يف كابل 

ال���دف���اع اللواء  ب��ق��رار م��ن وزي����ر 
الركن حممود ال�شبيحي.

العتواين  �شلطان  قال  جانبه  من 
اليمني  الرئي�س  م�شت�شاري  اأح��د 
احلوثي  ج���م���اع���ة  م�����ش��ل��ح��ي  ان 
وال��ق��اع��دة مي��ار���ش��ون ح��رب اإبادة 
املعارك  ب�����ش��ب��ب  ال��ي��م��ن��ي��ني  ���ش��د 
التي يخو�شونها بعدة مناطق يف 

الباد.
له  ت�شريحات  العتواين يف  وراأى 
كثريا  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ب���روز  ان 
يف الوقت احلايل يف الأغلب كان 
عدة  اإىل  احلوثيني  مت��دد  ب�شبب 
على  �شيطرتهم  بعد  حم��اف��ظ��ات 

�شنعاء يف �شبتمر املا�شي.
وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ال�شلم 
الت���ف���اق  ان  ..ق�������ال  وال�������ش���راك���ة 

الأمني  جانبيه  يف  ال��ن��ور  ي��ر  مل 
اأن  اإىل  ..م�������ش���ريا  وال��ع�����ش��ك��ري 
م����ا ح�����ش��ل ب���ع���د ال���ت���وق���ي���ع على 
يف  والنت�شار  التمدد  هو  التفاق 
ق��ب��ل احلوثيني  امل��ح��اف��ظ��ات م��ن 
اأن  التفاق ن�س على  اأن  يف حني 
يتم اإخاء العا�شمة واملحافظات 
اإىل  واأ�شار  امل�شلحة.  املظاهر  من 
على  احلوثيني  �شيطرة  بعد  اأن��ه 
امل�شلحة  املظاهر  انت�شرت  �شنعاء 
كاجلراد يف عدة مناطق باليمن.

م���ن ج��ه��ة اخ����رى جن���ا ع��م��ي��د يف 
اجلي�س اليمني الحد من انفجار 
عبوة نا�شفة زرعت يف قلب �شيارته 
يف عدن جنوب الباد ما ادى اىل 
مقتل �شائقه، ح�شب ما افاد احد 

مرافقيه لوكالة فران�س بر�س.

الدولية �شتفو�س جميع مهامها 
الأفغانية،  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ق��وات 
من  ���ش��يء  اأي  ت�شلمها  ل��ن  لكنها 
العتاد اأو الآليات والأ�شلحة، لأنها 

قامت بتدمريه كاما.

•• عوا�شم-اأ ف ب:

ال��ف��ي �شخ�س  ن��ح��و  ب���اع���دام  ق���ام تنظيم داع�����س الره���اب���ي 
ال�شنية  ال�شعيطات  ع�شرية  اىل  ن�شفهم  ينتمي  �شوريا  يف 
اعلن  ما  يونيو، ح�شب  نهاية حزيران  منذ  وذل��ك  ال��ب��ارزة، 

املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان الحد.
وقال املر�شد يف بيان انه متكن من توثيق 1878 �شخ�شا 
حزيران   28 منذ  �شوريا،  يف  الره��اب��ي  التنظيم  اأعدمهم 
ي��ون��ي��و، ت��اري��خ اإع��ان��ه اق��ام��ة دول���ة اره��اب��ي��ة ان��ط��اق��ا من 
من�شبا  وال��ع��راق،  �شوريا  يف  عليها  ي�شيطر  التي  الرا���ش��ي 
عليها زعيمه الرهابي ابا بكر البغدادي، وحتى 27 كانون 

الول دي�شمر.
وا�شار املر�شد اىل ان عمليات العدام متت رميا بالر�شا�س، 
حمافظات  يف  العمليات  هذه  ونفذت  الرجم.  اأو  بالنحر  اأو 
دير الزور )�شرق( والرقة )�شمال( واحل�شكة )�شمال �شرق( 

وحلب )�شمال( وحم�س وحماة )و�شط(.
1175 م��دن��ي��ا بينهم  ه��ن��اك  وب���ني ���ش��ح��اي��ا الع����دام����ات، 

 930 اأكرث من  ن�شاء، بال�شافة اىل  اأطفال وثماين  اربعة 
التنظيم  التي رف�شت مبايعة  ال�شعيطات  اأبناء ع�شرية  من 

اجلهادي املتطرف يف ريف دير الزور ال�شرقي.
من  وعن�شرا  �شابطا   502 الره��اب��ي  التنظيم  اأع���دم  كما 
القوات النظامية وامل�شلحني املوالني لها، اأ�شرهم يف معاركه 
على حواجزه يف  عليهم  القب�س  القى  اأو  النظام  ق��وات  مع 

املناطق التي ي�شيطر عليها.
بعد  الجانب  عنا�شره  120 من  نحو  التنظيم  اأع��دم  كما 
اعتقالهم اإثر حماولتهم الفرار والعودة اإىل دولهم، واعدم 
80 مقاتا ينتمون اىل جبهة الن�شرة )ذراع تنظيم القاعدة 

يف �شوريا( واىل الكتائب املقاتلة الخرى.
نفذها  التي  لاإعدامات  احلقيقي  العدد  اأن  املر�شد  وراى 
لكن  توثيقه،  من  متكن  ال��ذي  الرقم  من  اأعلى  هو  داع�س 
ي�شعب حتديده ب�شبب وجود مئات املعتقلني لدى التنظيم 

الذين مل يعرف م�شريهم.
على �شعيد اخر قتل �شابط ع�شكري ايراين كبري يف العراق 
حيث كان ي�شارك يف مهمة ا�شت�شارية لدى اجلي�س العراقي 

الذي يقاتل تنظيم داع�س، بح�شب ما اعلن احلر�س الثوري 
الي��راين . وقال بيان �شادر عن احلر�س الثوري اليراين، 
ا�شت�شهد  �شباه-نيوز  الر�شمي  الخ��ب��اري  موقعه  على  ن�شر 
ا�شت�شارية  مهمة  خ��ال  تقوي  حميد  ج��رال  الريغادير 
لدى اجلي�س العراقي واملتطوعني العراقيني لقتال ارهابيي 
داع�س يف مدينة �شامراء التي تبعد نحو 110 كيلومرتات 
البيان  واو�شح  بغداد.  العراقية  العا�شمة  من  ال�شمال  اىل 
انه �شيتم ت�شييع جثمان تقوي الثنني يف طهران يف م�شجد 

يقع داخل مقر القيادة العامة للحر�س الثوري اليراين.
وتوؤكد ايران ان الت�شدي لهذا التنظيم هي مهمة العراقيني 
ونفت با�شتمرار ان تكون قد ار�شلت قوات برية اىل العراق 
الوليات  بقيادة  ال��دويل  التحالف  يف  امل�شاركة  رف�شت  كما 
وم�شت�شارين  ا���ش��ل��ح��ة  ب��ار���ش��ال  ط��ه��ران  واق����رت  امل��ت��ح��دة. 

ع�شكريني اىل العراق مل�شاعدة القوات احلكومية.
اجلنود  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��ت��ل  الي��ران��ي��ة،  ال�شحافة  وبح�شب 
���ش��ارك��وا يف  ���ش��وري��ا اي�شا حيث  ال��ع��راق ويف  الي��ران��ي��ني يف 

تقدمي امل�شورة جلي�شي البلدين �شد املتطرفني.

هادي يعني حوثيًا برئا�سة االأركان اليمنية!

م�ست�سار للرئي�ص �ليمني: �حلوثيون و�لقاعدة ميار�سون حرب �إبادة
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اأخبـار الإمـارات

�ل�سبت عطلة �ملولد �لنبوي للوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية �ل�سبت �لثالث من يناير عطلة �لقطاع �خلا�ص مبنا�سبة �ملولد �لنبوي
•• اأبوظبي-وام:

تقرر اأن يكون يوم ال�شبت الثالث من �شهر يناير 2015 املوافق 
الأجر  مدفوعة  ر�شمية  عطلة   ..  1436 للعام  الأول  ربيع   12
القطاع اخلا�س  و�شركات  العاملني يف من�شاآت وموؤ�ش�شات  جلميع 
واأ�شدر معايل �شقر بن  ال�شريف.  النبوي  املولد  مبنا�شبة ذكرى 
غبا�س وزير العمل تعميما ب�شاأن عطلة القطاع اخلا�س مبنا�شبة 
املولد النبوي وذلك تنفيذا لأحكام املادة 74 من القانون الحتادي 

رقم 8 ل�شنة 1980 ب�شاأن تنظيم عاقات العمل وتعدياته. 

ورفع معايل وزير العمل اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه   
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات..اأ�شدق التهاين والتريكات بهذه 
املنا�شبة. وهناأ معاليه حكومة و�شعب دولة الإمارات واملقيمني على 
اأر�شها بهذه املنا�شبة �شائا املوىل عز وجل اأن يعيدها على دولتنا 
مبزيد من التقدم والزده��ار وعلى الأمتني العربية والإ�شامية 

بالعزة واملجد. 

•• دبي-وام: 

اأ�شدرت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ام�س.. تعميما ب�شاأن 
عطلة املولد النبوي ال�شريف التي ت�شادف يوم ال�شبت 12 من ربيع الأول 
1436 هجرية املوافق 3 من �شهر يناير 2015 ميادية. واأو�شح التعميم 
اأنه بالإ�شارة اإىل قرار جمل�س الوزراء رقم 13 ل�شنة 2012 .. فاأنه ل يتم 
ترحيل العطلة الر�شمية اأو التعوي�س عنها اإذا �شادفت عطلة ر�شمية اأخرى 

اأو عطلة نهاية الأ�شبوع 
.. وذلك ا�شتنادا اإىل اأحكام الفقرتني 5 و 6 من املادة 100 من الائحة 
التنفيذية للمر�شوم بقانون احتادي رقم 11 ل�شنة 2008 ميادية.. ب�شاأن 

العطات  ح��دد  ال��ذي  وتعدياته  الحت��ادي��ة  احلكومة  يف  الب�شرية  امل���وارد 
املولد  �شمنها  وم���ن  ال��دول��ة  يف  الحت���ادي���ة  واجل��ه��ات  ل���ل���وزارات  الر�شمية 
النبوي ال�شريف. وبهذه املنا�شبة رفعت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتريكات  التهنئة  اآي��ات  اأ�شمى   .. احلكومية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأع�شاء املجل�س الأعلى  اأ�شحاب ال�شمو  اإخوانهما  حاكم دبي رعاه اهلل واإىل 
املنا�شبة  اأن يعيد هذه  القدير  العلي  �شائلة اهلل   .. الإم��ارات  لاحتاد حكام 
عليهم مبوفور ال�شحة والعافية. وهناأت الهيئة �شعب دولة الإمارات العربية 

املتحدة والأمتني العربية والإ�شامية بهذه املنا�شبة. 

�سيف بن ز�يد يوجه با�ستحد�ث �إد�رة مركزية لإ�سعاد �ملتعاملني يف �جلن�سية و�لإقامة

ح�ســاد وز�رة �لــد�خلية خــالل عـــام 2014

•• اأبوظبي-وام:

وجه الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
والإقامة  اجلن�شية  قطاع  يف  مركزية  اإدارة  با�شتحداث   .. الداخلية  وزي��ر 
تلبية  القطاع  متعاملي  �شعادة  وا�شتدامة  تعظيم  م�شوؤولية  تتوىل  واملنافذ 
تطوير  ملجل�س  ال��ث��اين  الجتماع  يف  اخل��دم��ة  م��راك��ز  اإدارة  جلنة  لتو�شيات 
القطاع الذي عقد برئا�شة �شموه موؤخرا. وقال اللواء الركن خليفة حارب 

اإىل  لفتا   .. واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�شية  قطاع  يف  الأوىل  التطبيق  حلقات 
اأنظمة  بوا�شطة  �شيكون  املتعاملني  �شعادة  الفعلي ملفهوم  التطبيق  اأن قيا�س 
اإلكرتونية متطورة مزودة باأحدث التقنيات يف هذا املجال مما يوفر تقارير 
اآنية ملتخذي القرار ت�شمل م�شتوى اللتزام مبوؤ�شرات ال�شعادة وامل�شتهدفات 
�شلطان  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  العقيد  وق���ال   . ال��ع��اق��ة  ذات 
مدير اإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء رئي�س جلنة اإدارة مراكز اخلدمة 
بالقطاع اأن اإدارة اإ�شعاد املتعاملني �شت�شمل جميع املكاتب اخلارجية بالقطاع 

بالإنابة  واملنافذ  والإقامة  ل�شوؤون اجلن�شية  امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل  اخلييلي 
.. اإن قطاع اجلن�شية والإقامة واملنافذ قام بدرا�شة وا�شتحداث اإدارة لإ�شعاد 
املتعاملني يف القطاع جت�شيدا لتوجيهات القيادة العليا بالنتقال من املفهوم 
التقليدي خلدمة املتعاملني اإىل رحابة املفاهيم الع�شرية املتمثلة يف اإ�شعادهم 
وتقدمي خدمات تفوق التوقعات وت�شهم يف بناء جتربة ثرية وعاقات وثيقة 
عمادها الثقة والتوا�شل بني القطاع وجمهور املتعاملني. واأ�شاف اأنه �شيتم 
ل��وزارة الداخلية بعد اكتمال  تعميم التجربة يف كل مراكز اخلدمة التابعة 

ل�شمان تطبيق املفهوم على امل�شتويات التنظيمية كافة فيما ي�شمل تطبيق 
بقطاع  اخلدمة  مراكز  يف  لل�شعادة  دائمة  جمال�س  اإط��اق  بالقطاع  املفهوم 
املبا�شر  للتوا�شل  موؤ�ش�شية  من�شة  ت�شكل  والتي  واملنافذ  والإقامة  اجلن�شية 
بني امل�شوؤولني واملتعاملني والتعرف على توقعات املتعاملني وكيفية تعظيم 
وا�شتدامة �شعادتهم. واأ�شاف اأن جلنة اإدارة مراكز اخلدمة بالقطاع اطلعت 
على اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال تطبيق مفهوم �شعادة املتعاملني يف كل 

من �شنغافورة وكندا والدول ال�شكندنافية.

•• اأبوظبي-وام:

اأهدت وزارة الداخلية ما حققته من منجزات ح�شارية حملية ودولية 
واإىل اجلمهور  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  اإىل  ال��ع��ام احل����ايل  خ���ال 
اإىل  اأول  فيه  الف�شل  يعود  حتقق  ما  اأن  معترة   .. �شرائحه  مبختلف 
دعم تلك القيادة والثقة الغالية التي اأولها املجتمع وتعاونه الدائم مع 
اأجهزة الوزارة الأمنية منها واخلدمية على حد �شواء . ويف ما يلي اأبرز 
نحو  امل�شتمرة  الداخلية �شمن م�شريتها  وزارة  �شطرتها  التي  املحطات 
التي ت�شهدها  النه�شة  التميز والرتقاء مبا يواكب م�شتوى  مزيد من 

الباد يف �شتى امليادين واملجالت .
فقد ح�شدت وزارة الداخلية ن�شيب الأ�شد من اجلوائز والأو�شمة �شمن 
امل�شرف  الإجن��از  لهذا  مقيمة  احلكومي  للتميز  خليفة  ال�شيخ  برنامج 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  وو�شف   .. التميز  عر�س  عليها  اأطلقت  اإحتفالية 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية هذا 
الإجناز باأنه ثمرة العمل امل�شرتك والإميان الرا�شخ بنبل الر�شالة امللقاة 

على عاتق اأبناء الوطن من منت�شبي الوزارة.
تعد  التي  العاملية  �شتيفي  منها  عاملية  ال��وزارة عدة جوائز  كما ح�شدت 

�شفعة قا�شية لتجار ال�شموم باإحباط عملية تهريب وترويج نحو اأربعة 
 .. اخل�شبية  الأب����واب  عملية  يف  خم��در  ق��ر���س  املليون  ون�شف  م��اي��ني 
نفذها فريق مكافحة حمرتف من �شرطة اأبوظبي و�شرطة دبي ووزارة 

الداخلية.
امل��ت��ه��م��ة بارتكاب  امل��ن��ق��ب��ة  امل�����راأة  اأب��وظ��ب��ي م��ن �شبط  ���ش��رط��ة  ومت��ك��ن��ت 
جرميتي الرمي والكورني�س وجنحت يف حتديد هويتها يف اأقل من 24 
.. ف�شا عن �شبطها للع�شرات  �شاعة   48 اأقل من  �شاعة و�شبطها يف 
من �شعاف الأنف�س بني �شارق ومزور ومعتد وم�شتهرت وحمتال واإراحة 
الأ�شاليب  تلك  اأب��رز  اجلمهور  على  عر�شت  كما  �شرورهم  من  املجتمع 
البيئي  امل��ج��ال  ويف  ي���دور.  مب��ا  وتوعيته  املجتمع  لتح�شني  الإج��رام��ي��ة 
تر�شيد  يف  قيا�شية  معدلت  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  حققت   ..
 2014 للعام  الثاين  الربع  يف  املائة  يف  �شتة  بن�شبة  الطاقة  ا�شتهاك 
نتيجة للجهود احلثيثة لاإدارات والعاملني فيها مبا ي�شهم يف املحافظة 
على املوارد الطبيعية وتعتر �شرطة اأبوظبي من اأوائل اجلهات الر�شمية 
والقا�شي  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  بتنفيذ  ب��ادرت  التي 
بتحويل 25 يف املائة من اإجمايل عدد املركبات التابعة للجهات احلكومية 
اإىل ا�شتخدام الغاز الطبيعي حيث جنحت اإدارة النقل وامل�شاغل يف الإدارة 

اأرفع جائزة دولية يف جمال الإبداع والتميز املوؤ�ش�شي والأعمال الدولية 
تي  اإي  العاملية  وال�شهادة  املوؤ�ش�شي  الباتينيوم لنظام القرتاح  وجائزة 
بي التميز من خال الأفراد وثاث جوائز عاملية �شمن جائزة فعالية 
الدولية  املنظمة  من  املتميز  اجل��وي  اجلناح  وجائزة  العاملية  الت�شويق 
ال����وزارة يف  كما جنحت  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ال�شرطة  ل��ق��ادة 
مناف�شة  يف  لتفوقها  ال��ب��ادي��وم  ملوؤ�ش�شة  ال�شهرة  ق��اع��ة  اإىل  ال��دخ��ول 
تطبيقات بطاقة الأداء املتوازن والرتا�شف ال�شرتاتيجي لت�شبح بذلك 
القائمة  لهذه  دخ��ول  اجلنوبية  كورية  داخلية  وزارة  بعد  عامليا  الثانية 
والأوىل عربيا واإقليميا . واأطلق الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اخلطة الإ�شرتاتيجية 
اإ�شرتاتيجية  �شموه  اأطلق  2016 كما  لعام -2014  الداخلية  ل��وزارة 
ويج�شد  ب��ال��وزارة  اخلا�شة  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  ال���وزارة 
التوجه الإ�شرتاتيجي للوزارة روؤيتها باأن تكون دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة من اأف�شل دول العامل اأمنا و�شامة.
وقعت  التي  اجل��رائ��م  غالبية  غمو�س  حل  يف  الداخلية  وزارة  وجنحت 
مرتكبيها  على  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  متكنت  حيث  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��ال 
الداخلية  وج��ه��ت  امل��خ��درات  تهريب  جم��ال  للعدالة..ففي  وتقدميهم 

العامة للمالية واخلدمات يف حتويل عدد من �شيارات ال�شرطة لتعمل 
بالغاز الطبيعي. وجنحت وزارة الداخلية يف تطبيق نظام ب�شمة العني 
النظام  متكن  حيث  و�شرورهم  املطلوبني  خماطر  من  املجتمع  حلماية 
ومنذ بدء تطبيقه عام 2003 من �شبط 388 األفا و 399 حالة عودة 
بعد الإبعاد وبلغ اإجمايل عدد املبعدين يف النظام حتى تاريخه مليونا و 
2014 بتوفري ما  656 حالة .. كما جنحت خال عام  األفا و   421
يزيد عن 320 خدمة اإلكرتونية عر موقعها الألكرتوين و 30 خدمة 
الهواتف  من�شات  جميع  على  تعمل  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  تطبيقات  ع��ر 

الذكية ابل واندرويد وباك بريي وويندوز .
وزارة  خ��ط��اب  الأم��ن��ي  الإع���ام  اإدارة  .. ج�شدت  الإع��ام��ي  امل��ج��ال  ويف 
الداخلية يف �شفافية التعامل مع اجلمهور عر و�شائل الإعام املختلفة 
�شركاء يف  باعتبارهم  ال��وزارة  وتوعيتهم وتعريفهم بخدمات ومنجزات 
احلفاظ على مكت�شبات الأمن وال�شتقرار فتمكنت الإدارة بو�شفها الذراع 
الإعامية لوزارة الداخلية من اإعداد واإجناز 507 اآلف و 948 عما 
وم�شموعة  مقروءة  م��واد  �شملت  اجل��اري  العام  خال  خمتلفا  اإعاميا 
ومرئية ور�شائلها الإعامية والتوعوية عر خمتلف مواقعها للتوا�شل 

الجتماعي باللغات العربية والإجنليزية والأوردو .

�سادرت عدة اأطنان من املواد ال�ساحلة ذهب ريعها اإىل هيئة الهالل االأحمر

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة �سد �لباعة �جلائلني غري �ملرخ�سني باملدينة �لعمالية يف �ملفرق �ل�سناعية

�ل�سميطي ي�سلط �ل�سوء على تطور �لق�ساء �لإمار�تي خالل حما�سرة بعنو�ن �إجر�ء�ت �لتقا�سي يف دولة �لإمار�ت 

•• اأبوظبي-الفجر:

من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
وبالتعاون  ال��وث��ب��ة  م��رك��ز  خ���ال 
مع مركز �شرطة بني يا�س، ودائرة 
وجهاز  الق���ت�������ش���ادي���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز 
وهيئة  ال��ن��ف��اي��ات،  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
ح��م��ل��ة منظمة  الأح����م����ر  ال���ه���ال 
حما�شرة  ا���ش��ت��ه��دف��ت  وم�����ش��رتك��ة 
ظ���اه���رة ال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل��ني وغري 
املرخ�شني ح�شب الأ�شول واملعايري 
املطلوبة وذلك يف املدينة العمالية 

يف املفرق ال�شناعية.
انعكا�شاً  احل���م���ل���ة  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
يبذلها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��م��رة  ل��ل��ج��ه��ود 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  البلدي  النظام 

العمالية  امل���دي���ن���ة  يف  اجل���ائ���ل���ني 
ب�شكل  ال�شناعية  املفرق  مبنطقة 
كبري مما نتج عنه تراكم املخلفات 
والورقية  البا�شتيكية  والنفايات 
امل�شوهة  ال��ظ��واه��ر  م���ن  وغ���ريه���ا 
والقيام  للمدينة  ال��ع��ام  للمظهر 
ب���اأع���م���ال جت����اري����ة خم��ت��ل��ف��ة مثل 
و خياطة  وال��ف��واك��ه  اخل�����ش��ار  بيع 
املاب�س واحلاقة وبيع امللبو�شات 
والإلكرتونية  املنزلية  والأدوات 
ب��ل��دي��ة الوثبة  ق���ام م��رك��ز  ، ح��ي��ث 
ذات  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق 
الباعة  مب���و����ش���وع  الخ��ت�����ش��ا���س 
اجلائلني ومت عقد اجتماع تن�شيقي 
ت�شاوري معهم وحتديد يوم لعمل 
املتجولني  ال���ب���اع���ة  ع���ل���ى  ح��م��ل��ة 
اجلهات  ج��م��ي��ع  ق���ام���ت  وع���ل���ي���ه   ،

التنمية  كما قام فريق عمل دائرة 
خمالفات  ب���اإ����ش���دار  الق��ت�����ش��ادي��ة 
بدون  �شبطهم  مت  ال��ذي��ن  للباعة 
ت���راخ���ي�������س مل������زاول������ة الأن�������ش���ط���ة 
نف�شه  ال�����وق�����ت  يف   ، ال����ت����ج����اري����ة 
اأبوظبي  ج���ه���از  ع��م��ل  ف���ري���ق  ق����ام 
املواد  بفح�س  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 
والفواكه  اخل�����ش��ار  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال�شالح  وال���غ���ري  ال�����ش��ال��ح  وف����رز 
مركز  عمل  فريق  دور  وك��ان  منها 
بلدية الوثبة تنظيم هذه اجلهات 
امل�شاركة باحلملة والإ�شراف عليها 
وت�شهيل  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

مهام كل جهة . 
كبريا  جناحا  احلملة  حققت  وق��د 
م�شادرة  ومت  م��ع��وق��ات  اأي  دون 
عدة اطنان من املواد املختلفة كما 

والهادفة اإىل احلفاظ على املظهر 
احل�������ش���اري ل��ل��م��دن واإزال�������ة كافة 
العام  للمنظر  امل�����ش��وه��ات  اأ���ش��ك��ال 
النظام  ح��ر���س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
و�شامة  ����ش���ح���ة  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي 
توفري  خ���ال  م��ن  املجتمع  اأف����راد 
وال�شحية  ال��ب��ي��ئ��ة  امل��ع��اي��ر  اأع���ل���ى 
اخلا�شة بتداول الب�شائع وحماية 
التي  امل��واد  اأخطار  امل�شتهلكني من 
يتم ت�شويقها عر الباعة اجلائلني 
النظامية  غري  الطارئة  والأ�شواق 
الأ�شول  ح�����ش��ب  امل��رخ�����ش��ة  وغ���ري 

املتبعة ومن اجلهات املخت�شة .
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأك����دت  جانبها  م��ن 
اأبوظبي اأن تنظيم احلملة بالتعاون 
مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني جاءت 
الباعة  ظ��اه��رة  ان��ت�����ش��ار  ع��ل��ى  رداً 

املذكورة اأدناه بالتجاوب مع بلدية 
الوثبة واأقروا باأن املنطقة بحاجة 
ملثل هذه احلمات ملا فيه امل�شلحة 

العامة. 
امل�شرتكة  ال���ع���م���ل  ف�����رق  وق����ام����ت 
الب�شائع  مب�شادرة  احلملة  خال 
ف��ري��ق عمل  ع��ن ط��ري��ق  ال�شاحلة 
هيئة الهال الأحمر ،اأما بالن�شبة 
للب�شائع التالفة فقام فريق عمل 
النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
ب���اإت���اف���ه���ا وت��ن��ظ��ي��ف امل����ك����ان من 
اجلائلني  ال��ب��اع��ة  واآث����ار  املخلفات 
فريق  قام  كما   ، والعمال  باملعدات 
بتاأمني  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  ع���م���ل 
امل��ك��ان وامل��داخ��ل وامل��خ��ارج وكذلك 
وحماية  اجل��ائ��ل��ني  ال��ب��اع��ة  �شبط 
 ، امل�شاركة باحلملة  جميع اجلهات 

وال�شركاء  احلملة  منظمو  يعتزم 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ون ال���ش��ت��م��رار يف 

ب�شكل  احل����م����ات  ه������ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
الق�شاء على هذه  دوري حتى يتم 

الظاهرة بجميع املناطق يف مدينة 
اأبوظبي و�شواحيها .

•• دبي -وام:

�شلط القا�شي الدكتور جمال ح�شني ال�شميطي مدير عام معهد دبي الق�شائي 
.. ال�شوء على اأف�شل املمار�شات املتبعة لتي�شري وت�شهيل عملية التقا�شي لأفراد 
املجتمع الإماراتي .. وذلك اأمام وفد طابي من جامعة دار احلكمة يف اململكة 
حما�شرته  خال  ال�شميطي  وحتدث  املعهد.  زيارته  خال  ال�شعودية  العربية 
بعنوان اإجراءات التقا�شي يف دولة الإمارات .. عن جناح الإمارات يف بناء ح�شور 
الت�شريعية  البنية  تطوير  خ��ال  م��ن  العاملية  القانونية  اخل��ارط��ة  على  ق��وي 
اأحدث امل�شتجدات املحلية والإقليمية والدولية .. لفتا  والقانونية مبا يواكب 
اإىل اأن الدولة حري�شة على تطوير املنظومة الق�شائية والعدلية مع الرتكيز 
على ال�شتثمار الأمثل يف العن�شر الب�شري املواطن لبناء كوادر ق�شائية وقانونية 
قادرة على ت�شهيل اإجراءات التقا�شي وت�شريع الف�شل يف الدعاوى متا�شيا مع 
التوجيهات ال�شديدة للقيادة الر�شيدة يف حتقيق ال�شعادة والرفاهية للمجتمع 
وتاأتي زيارة الوفد الطابي ال�شعودي لاطاع على التقدم الذي حققه الق�شاء 
اإحداث نقلة نوعية  الإماراتي والتعرف على مامح جتربة املعهد الريادية يف 
وكمية يف جمال التدريب الق�شائي . واأعرب ال�شميطي عن �شعادته با�شت�شافة 
وفد طالبات القانون من جامعة دار احلكمة .. م�شددا على اأهمية توفري ال�شبل 

الازمة ل�شتقطاب العن�شر الن�شائي لان�شمام اإىل ال�شلك الق�شائي والقانوين 
. واأ�شاف ال�شميطي اأن معهد دبي الق�شائي لطاملا كان �شباقا يف اإعداد نخبة من 
اأن الإمارات  اإىل  املوؤهلة للعمل يف جمال الق�شاء .. م�شريا  الن�شائية  الكفاءات 
اإيجابية يف  اإح��داث ب�شمة  امل��راأة من  حققت جناحات لفتة على �شعيد متكني 
التنمية  الق�شاء لتكون بذلك �شريكا حقيقيا يف م�شرية  كل املجالت مبا فيها 
ال�شاملة. ورحب ال�شميطي يف ختام حما�شرته مبزيد من الزيارات من الدول 
الثقافة العدلية  امل�شتمر بن�شر  التزامنا  ال�شقيقة وال�شديقة التي تتما�شى مع 
واإثراء الفكر القانوين على امل�شتويني املحلي واخلليجي والإقليمي مبا يدعم 
اجلهود الرامية اإىل تطوير املنظومة القانونية والق�شائية لتواكب التطورات 
للطالبات  ميدانية  بجولة  الزيارة  واختتمت  امل�شتويات.  جميع  على  املت�شارعة 
واملكتبة  التدريبية  واملرافق  الدرا�شية  القاعات  على  الطالبات  خالها  تعرفت 
اإىل  بال�شكر  الطابي  الوفد  وتوجه   . وغريها  الجتماعي  والنادي  القانونية 
القائمني على معهد دبي الق�شائي .. موؤكدين اأهمية الزيارة التي �شكلت من�شة 
مثالية لاإطاع على التجارب الناجحة التي تقودها دولة الإم��ارات يف جمال 
الذي  الدور احليوي  الطالبات  والق�شائية وثمنت  القانونية  املنظومة  تطوير 
يقوم به معهد دبي الق�شائي يف رفد املجتمع القانوين والق�شائي باأحدث املعارف 

واأف�شل املمار�شات ومكانته الريادية كمركز اإقليمي للتميز العديل والقانوين.
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�للجنة �لد�ئمة لتخ�سي�ص �لأر��سي يف �ل�سارقة تعتمد 293 طلبا ملنح �أر��ص �سكنية و��ستثمارية للمو�طنني  م�ست�سفى برجيل بدبي يجري عملية جر�حية نادرة ل�ستبد�ل �ملفا�سل 
•• ال�شارقة-وام: 

اعتمدت اللجنة الدائمة لتخ�شي�س الأرا�شي يف امارة ال�شارقة 293 
طلبا ملنح اأرا�س �شكنية وا�شتثمارية منها 163 طلبا جديدا لرا�س 

�شكنية و130 طلبا لأرا�س ا�شتثمارية لأهايل امارة ال�شارقة.
الدائمة  اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�س  املن�شوري  ف��اح  ب��ن  وليد  وق��ال 
بعد  الطلبات  هذه  اعتمدت  ال�شارقة  ام��ارة  يف  الأرا�شي  لتخ�شي�س 
درا�شتها ومناق�شتها يف اجتماعها الخري بكامل اأع�شائها والذي عقد 
بدائرة التخطيط وامل�شاحة بعدما ا�شتوفت جميع املتطلبات اخلا�شة 

مبنح الأرا�شي يف اإمارة ال�شارقة.

اللتما�س  طلبات  م��ن  جمموعة  اأي�شا  ناق�شت  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف 
املقدمة من مواطنني ب�شاأن طلبات لرا�س كان قد مت رف�شها �شابقا 
..واتخذت قرارات ب�شاأنها اعتمدت مراجعة ومناق�شة تف�شيلية لكل 

حالة بذاتها مبا يحقق م�شلحة املواطن ورفاه املواطنني.
واأ�شار املن�شوري اإىل اأن اللجنة ناق�شت التحديات التي تواجه اأعمالها 

واعتماد طلبات الرا�شي املقدمة من املواطنني.
الجراءات  من  جمموعة  باتخاذ  اجتماعها  خ��ال  اللجنة  واأو���ش��ت 
مل��واج��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ومب���ا ي�����ش��اه��م يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف اإن�شاء 
اللجنة يف خدمة املواطنني بكل الطرق وحتقيق الرفاه لهم وتلبية 

احتياجاتهم.

 •• دبي-وام:

اأجرى م�شت�شفى برجيل للجراحة املتطورة يف دبي عملية جراحية ناجحة 
الثالثة  للمرة  وذلك  ملري�شة  واحد  اآن  لإ�شتبدال ثاثة مفا�شل يف  ون��ادرة 
الدكتور  وه��و  الطبيب  نف�س  وبوا�شطة  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  فقط 
فريقه  ومبعاونة  امل�شت�شفى  ع��ام  مدير  العظام  ج��راح  الطرابي�شي  �شميح 

الطبي الذي ي�شم اثنني من اجلراحني.
وجنح الدكتور الطرابي�شي حتى الآن يف اإجراء عمليتني جراحيتني نادرتني 
ي�شجل  مل  التي   - اجلراحية  العملية  هذه  �شارت  حيث  املفا�شل  لإ�شتبدال 
مثيل لها �شوى يف ال�شني - ب�شكل ممتاز وا�شتمرت ثاث �شاعات وهي نف�س 

املدة التي ي�شتغرقها تغيري املف�شل الواحد.
وقال الدكتور الطرابي�شي ان املري�شة التي اأجريت لها العملية جاءت اإىل 

والورك  الركبة  رئي�شية يف مف�شلي  اإعاقة  تعاين من  الإم���ارات وهي  دول��ة 
اأظهرت  حيث  ال��روم��ات��وي��دي  املفا�شل  ب��اإل��ت��ه��اب  اإ�شابتها  ب�شبب  الأمي���ن 
الفحو�شات الأولية باأنها يف حالة ت�شمح لها باإ�شتبدال ثاثة مفا�شل يف اآن 

واحد لت�شريع عملية اإعادة التاأهيل.
امل�شت�شفى  البقاء يف  املري�شة  العملية طلب من  انتهاء  انه مبجرد  واأ�شاف 
ملدة اأ�شبوع للتعايف وبدء مرحلة اإعادة التاأهيل بعد العملية مبا�شرة ل�شمان 

احل�شول على احلركة املثالية للمفا�شل.
برجيل  مل�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  غفار  �شاجري  الدكتور  اأع��رب  ب��دوره 
التقدم  ب��اأن  ..منوها  العملية  ه��ذه  بنجاح  �شعادته  عن  املتطورة  للجراحة 
امل�شتمر الذي يحرزه امل�شت�شفى يف كافة ميادين العمليات الطبية والعاجية 
طبية  رعاية  اأف�شل  �شمان  على  وحر�شه  اإلتزامه  من  مهما  ج��زءا  ي�شكل 

ل�شكان دولة الإمارات .

جلنة �لأ�سر �ملتعففة تقدم م�ساعد�ت در��سية بـ 2.5 مليون درهم

 �لأمانة �لعامة تطلق م�سابقة �ملجل�ص �لوطني �لحتادي للت�سوير �لفوتوغر�يف

•• اأم القيوين-وام: 

اأم  يف  املتعففة  الأ�شر  جلنة  قدمت 
دار  جلمعية  ال��ت��اب��ع��ة   - ال��ق��ي��وي��ن 
 - 2014 ال���ر م��ن��ذ ب���داي���ة ع���ام 
التعليم  لقطاع  درا�شية  م�شاعدات 
املليون  ون�����ش��ف  ت��ق��در مب��ل��ي��ون��ني 
دعمها  اإط�����ار  يف  وذل�����ك   .. دره�����م 
وت�����ش��ه��ي��ل م�شرية  ال��ع��ل��م  ل��ط��ل��ب��ة 
الأ�شر  اأبناء  علي  والتعليم  التعلم 
واأ�شر  امل������ادي  وال���ع���ج���ز  امل��ت��ع��ف��ف��ة 
وقالت   . الإع��اق��ة  وذوي  ال�شجناء 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��ام�����ش��ي  اأم������رية 
القيوين  باأم  املتعففة  الأ�شر  جلنة 
���ش��ن��وي��ا على  ال��ل��ج��ن��ة حت��ر���س  اإن 
دعم العملية التعليمية من خال 
دار الر  تتلقاه م��ن  ال��ذي  ال��دع��م 
وم������ن امل���ح�������ش���ن���ني واأه���������ل اخل���ري 
اخلريية  ل����اأع����م����ال  ال����داع����م����ني 
وذلك عر م�شاعدة املع�شرين على 
وتوفري  الدرا�شية  ال��ر���ش��وم  ���ش��داد 
ك��اف��ة الح��ت��ي��اج��ات امل��در���ش��ي��ة لهم 
م����دار�����س  دع������م  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 

•• دبي – حم�شن را�شد 

باإجراء  املكلفة  اللجنة  ت��وا���ش��ل 
ملديري  ل��ل��م��ر���ش��ح��ني  امل���ق���اب���ات 
نهاية  ح��ت��ى  اأع���م���ال���ه���ا  ال���ن���ط���اق 
ال�����ش��ه��ر اجل����اري ، ب��رئ��ا���ش��ة علي 
امل�شاعد  الوكيل  ال�شويدي  ميحد 
حيث   ، اخل��ا���س  التعليم  لقطاع 
 10 اللجنة يوميا مبقابلة  تقوم 
مر�شحني يتلقون اأ�شمائهم ب�شفة 
الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  يومية من 
بوزارة الرتبية ، حيث تقدم لتلك 
اأعتذر  مر�شحا   165 الوظيفة 
املر�شحني  بع�س  امل��ق��اب��ات  ع��ن 
اأن���ه���م مل  اإل  ال��ب��ع�����س  ، ووا����ش���ل 
اج��ت��ازه��ا عدد  فيما   ، ي��ج��ت��ازوه��ا 
امل��ط��ل��وب م��ن قبل  ب��ال��ع��دد  لي�س 
ال����وزارة 40 م��دي��ر ن��ط��اق لكافة 

املناطق التعليمية .
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال م����ع����ايل وزي����ر 
ح�شني  وال����ت����ع����ل����ي����م  ال�����رتب�����ي�����ة 
خا�س  ت�������ش���ري���ح  يف  احل�����م�����ادي 
ل���� ال��ف��ج��ر اأن�����ه ���ش��ي��ت��م ف��ت��ح باب 
طلبات  لتلقي  ثانية  مرة  القبول 
ا�شتيفاء  لعدم  نظرا   ، الرت�شيح 
، م����وؤك����دا على  امل���ط���ل���وب  ال���ع���دد 
امل�شكلة  واللجنة  ال���وزارة  حر�س 
اأف�شل  ان��ت��ق��اء  ع��ل��ى  ل��ل��م��ق��اب��ات 

الكوادر لهذه الوظيفة . 
وك���ان م��ع��ايل احل��م��ادي ق��د وجه 
برئا�شة  املقابات  جلنة  بت�شكيل 
الوكيل  ال�����ش��وي��دي  م��ي��ح��د  ع��ل��ي 
اخلا�س  التعليم  لقطاع  امل�شاعد 
، وع�شوية منى مطاوع م�شت�شار 

كالتايل  منه  التعليمية  املناطق 
، ال�شارقة  7 م��دراء نطاق  : دبي 
 3 القيوين  اأم    5 ، عجمان   11
 ،  6 8 ، الفجرية  ، راأ���س اخليمة 
ونوهت وزارة الرتبية على اإدارات 
اإعداد  خ��ال  التعليمية  املناطق 
املدار�س  لتوزيع  املبدئي  الت�شور 
، مراعاة ف�شل نطاقات احللقات 
اأن  على  ذلك  اأمكن  ما  الدرا�شية 
ت��ك��ون ري��ا���س الط��ف��ال واحللقة 
 – ال���ث���ان���ي���ة  احل���ل���ق���ة   – الوىل 
احللقة الثالثة ، بحيث ي�شم كل 
 6000 اىل   3000 م��ن  ن��ط��اق 
�شرورة  ع��ل��ى  م����وؤك����دة   ، ط���ال���ب 
املطلوب  ال��ت�����ش��ور  م��ن  الن��ت��ه��اء 
املنطقة  ي�������ش���م  ج��������دول  وف�������ق 
ومديري  واحل��ل��ق��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ن��ط��اق ل��ه��ذه احل��ل��ق��ة ع��ل��ى اأن 
ي��رف��ع ال��ت�����ش��ور ل���ل���وزارة يف مدة 
31 اجل��اري اأي  غايتها الرب��ع��اء 

بعد غد .
وبناء على ما مت طلبه من اإدارات 
ت�شنيف  مت   ، التعليمية  املناطق 
درا�شية  ك��ل حلقة  وف��ق  ال��ط��اب 
واأع���داده���ا ، وت��زوي��د ك��ل منطقة 
بكل  ال���ط���اب  ب���اأع���داد  تعليمية 
للمناطق  ي��ت�����ش��ن��ى  ح��ت��ى  ح��ل��ق��ة 
و�شع ت�شور بدقة ، ففي تعليمية 
الريا�س  اأط���ف���ال  ع���دد  ب��ل��غ  دب���ي 
الوىل  واحللقة   ، 2737 طالبا 
الثانية  فيما احللقة   ،  11028
8592 طالبا ، والثانوي 6723 
الطاب  ع��دد  ب��اإج��م��ايل   ، طالبا 
29080 ، اأما تعليمية ال�شارقة 

ف���ب���ل���غ ع�������دد ط�������اب ال����ري����ا�����س 
الأوىل  احللقة  فيما   ،  5032
الثانية  واحل��ل��ق��ة   ،  15188
 9049 وال��ث��ان��وي   ،  12142
طالبا   41411 ب����اإج����م����ايل   ،
عجمان  تعليمية  ويف   ، وط��ال��ب��ة 
جاء عدد الريا�س 1779 ، فيما 
احللقة الوىل 5706 ، وطاب 
وطالبات احللقة الثانية 4471 
، فيما الثانوي 3143 باإجمايل 
ويف   ، وطالبة  طالبا   15099
عدد  ب��ل��غ  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  تعليمية 
اطفال الريا�س 770 ، واحللقة 
الوىل 2122 ، واحللقة الثانية 
 1194 الثانوي  فيما   ،  1648
، باإجمايل 5734 طالبا وطالبة 
، ويف تعليمية الفجرية جاء عدد 
وباحللقة   ،  3173 ال���ري���ا����س 
وباحللقة   ،  8164 الوىل 
وبالثانوي   ،  5961 ال��ث��ان��ي��ة 
 ،  21985 ب��اإج��م��ايل   4687
كان  اخليمة  را���س  تعليمية  فيما 
ع��دد اط��ف��ال ال��ري��ا���س 3988 ، 
 12421 الوىل  احل��ل��ق��ة  فيما 
الثانية  واحللقة   ، وطالبة  طالبا 
 6906 الثانوي  فيما   ،  9529
طالبا   32844 ب�����اإج�����م�����ايل 
وطالبة ، مبجموع اإجمايل طاب 
الريا�س بكافة املناطق التعليمية 
الوىل  احللقة  فيما   ،  17479
الثانية  واحل��ل��ق��ة   ،  54629
 11702 والثانوي   ،  42343
باإجمايل 146 األف 153 طالبا 

وطالبة . 

اأحمد  الدكتور   ، الب�شرية  امل��وارد 
تعليمية  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري  ع��ي��د 

دبي .
امل��ط��ي��وع��ي م��دي��ر املركز   م��ه��رة 
الرتبوي  للتخطيط  الق��ل��ي��م��ي 
اإدارة  م���دي���ر  اجل�����ش��م��ي  م���ن���ى   ،
عبيد   ، امل��در���ش��ي��ة  ال��رتاخ��ي�����س 
 ، امل��ال��ي��ة  الدارة  م��دي��ر  ال��ق��ع��ود 
اإدارة  م���دي���ر  اخل���م���ريي  حم��م��د 
امل����دار�����س ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ، وج���اء 
تعتر  اللجنة  اأن  معاليه  ب��ق��رار 
كاملة الن�شاب بح�شور 4 اأع�شاء 

مبا فيهم الرئي�س .
وتقرر بناء على توجيهات معايل 
الوزير فيما يخ�س مبادرة مدير 
ال��ن��ط��اق ، ب���دء ال��ع��م��ل يف اإع����داد 
املدار�س  ل��ت��وزي��ع  م��ب��دئ��ي  ت�����ش��ور 
يف نطاقات كل منطقة تعليمية ، 
وفق عدد مديري النطاق املعتمد 
والبالغ  ال��رتب��ي��ة  اأق��رت��ه  وال����ذي 
ن�شيب   ، 40 مدير نطاق  ع��دده 

•• اأبوظبي-وام:

للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  اأطلقت 
م�شابقة  الحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 
امل����ج����ل���������س ال�����وط�����ن�����ي الحت���������ادي 
للحياة  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ل��ل�����ش��ور 
ت��اأ���ش��ي�����س املجل�س  ال��رمل��ان��ي��ة م��ن��ذ 
بهدف  1972م  ف��راي��ر   12 يف 
ال�شور  وتوثيق  وحفظ  ا�شتقطاب 
خمتلف  يف  باملجل�س  ال�شلة  ذات 
تقدمه  مل�����ا  م�������ش���ريت���ه  م�����راح�����ل 
ال�����ش��ورة م���ن م����ادة غ��ن��ي��ة وقيمة 
ت��اري��خ��ي��ة ت��ع��ك�����س اأه�����م الأح�����داث 
والفعاليات  والأن�شطة  واملحطات 

التي لها عاقة باملجل�س.
الدكتور حممد �شامل  واأكد �شعادة 

ومم�����ار������ش�����ت�����ه لخ���ت�������ش���ا����ش���ات���ه 
ال�����ت�����������ش�����ري�����ع�����ي�����ة وال������رق������اب������ي������ة 

والدبلوما�شية الرملانية.
اأطلقت  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  ان  وق���ال 
امل�شابقات  م���ن  ال��ع��دي��د  ون��ظ��م��ت 
لها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  التناف�شية 
الرملاين  الإع���ام  بتعزيز  عاقة 
املجل�س  اإمي���������ان  م�����ن  ان����ط����اق����ا 
وم�شوؤوليته  الإع��������ام  ب���اأه���م���ي���ة 
يف  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  ال��ك��ب��رية 
اإث��راء احلياة الرملانية ويف تنمية 
�شيما يف �شوء  الرملاين ل  الوعي 
احلياة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات 

الرملانية يف الدولة.
واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور امل����زروع����ي اأن 
امل�شابقة تهدف اإىل تقدير وتعزيز 

ال�شور يف اأكرث من فرع من فروع 
امل�شابقة.

تكون  اأن  اأي�����ش��ا  ال�������ش���روط  وم����ن 
ال�������ش���ور امل�������ش���ارك���ة م��ت��واف��ق��ة مع 
للم�شارك  ول يحق  امل�شابقة  فروع 
امل�����ش��اب��ق��ة بعد  ال�����ش��ور م��ن  �شحب 
بها لا�شرتاك  تقدم  قد  يكون  اأن 
ال�شور  ت���زود  ل  واأن  امل�����ش��اب��ق��ة  يف 
كالإطارات  اإ�شافات  باأية  امل�شاركة 
و�شف  اأو  ع���ن���وان  و����ش���ع  ومي���ك���ن 
خمت�شر لل�شور امل�شاركة .. وتعتر 
ملكا  امل�شابقة  يف  امل�شاركة  ال�شور 
لغايات  بها  لاحتفاظ  للمجل�س 
التوثيق علما باأنه تقبل امل�شاركات 
 5 اخلمي�س  ي��وم  اق�شاه  موعد  يف 

فراير 201م.

ال��ع��ام للمجل�س  امل��زروع��ي الأم���ني 
�شيتم  التي  امل�شابقة  هذه  طرح  اأن 
اإع������ان ن��ت��ائ��ج��ه��ا ب���ال���ت���زام���ن مع 
تاأ�شي�شه  بذكرى  املجل�س  احتفال 
مدى  يج�شد  والأرب���ع���ني  ال��ث��ال��ث��ة 
احلر�س على اأهمية توثيق م�شرية 
احلياة الرملانية يف الدولة يف �شتى 
اأبرزها  الو�شائل املتاحة والتي من 
باعتباره  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�شوير 
الأحداث  تنقل  وتقنية  فنية  اأداة 
مبا  وتقدمها  متعددة  جوانب  من 
ميكن قراءتها ب�شخو�شها ومكانها 
من  جمتمعة  ت�شكله  وم��ا  وزمانها 
اإىل  نتطلع  ن���ادرة  تاريخية  قيمة 
اأن تكون اإ�شافة نوعية يف التعرف 
ون�شاطاته  املجل�س  م�����ش��رية  ع��ل��ى 

وقائع واأحداث ذات �شلة باملجل�س 
ال�شور  اأو من يحتفظ مبثل هذه 
يف اأر�شيفه اخلا�س ..وق��ال ان من 
�شمن �شروط امل�شاركة يف امل�شابقة

ال�شور  م���و����ش���وع���ات  ت����ك����ون  اأن 
من  ���ش��اأن  ب���اأي  �شلة  ذات  امل�شاركة 
قدمية  كانت  �شواء  املجل�س  �شوؤون 
بالأبي�س  اأو  ملونة  اأو  ج��دي��دة  اأو 
وغري  اأ�شلية  تكون  واأن  والأ���ش��ود 
الت�شوير  برامج  بوا�شطة  معاجلة 
..م�شريا  غ���ريه  اأو  ال��ف��وت��و���ش��وب 
بال�شور  مفتوحة  امل�شاركة  ان  اىل 
ل����اأف����راد فقط  ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة 
وي���ج���وز امل�����ش��ارك��ة ب�����اأي ع����دد من 
ف����روع  م����ن  ف�����رع  اأي  يف  ال�������ش���ور 
امل�شاركة بنف�س  امل�شابقة ول يجوز 

الفوتوغرايف  الت�شوير  فن  اأهمية 
الوثائقية  ال��ب�����ش��ري��ة  وال�����روؤي�����ة 
احلياة  ع��ن  للتعبري  تقنية  ك����اأداة 
ال���رمل���ان���ي���ة يف دول�������ة الإم���������ارات 
دور  وا�شتك�شاف  املتحدة  العربية 
الوثائقي  الفوتوغرايف  الت�شوير 
املجل�س  م�شرية  وتوثيق  ر�شد  يف 
امل�شورين  وتقدير  تاأ�شي�شه  منذ 
املجل�س  عا�شروا  الذين  املتميزين 
تاأ�شي�شه  منذ  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
بعد�شاتهم  و���ش��ج��ل��وا  و���ش��اه��م��وا 
تاريخ  واأح���داث مهمة يف  حمطات 

املجل�س.
باأي  م��ف��ت��وح��ة  امل�����ش��ارك��ة  اأن  واأك����د 
الفوتوغرافية  ال�����ش��ور  م��ن  ع���دد 
ت�شوير  يف  ����ش���اه���م  م����ن  جل��م��ي��ع 

واأ�شار اإىل اأن جوائز امل�شابقة متنح 
 .. التالية  واملعايري  للمحاور  وفقا 
التاريخية  ال�����ش��ور  فئة  اأو  حم��ور 
النادرة  ال�����ش��ور  ف��ئ��ة  اأو  وحم�����ور 
وحمور اأو فئة امل�شاركة باأكر عدد 
وحمور  العاقة  ذات  ال�شور  م��ن 
الفنية  ذات اجل��ودة  ال�شور  اأو فئة 
العالية والروؤية الب�شرية املعرة.

اأنه  املزروعي  الدكتور  �شعادة  واأكد 
موقع  ع��ل��ى  ن��اف��ذه  تخ�شي�س  مت 
للجائزة  الإل�����ك�����رتوين  امل��ج��ل�����س 
ب��ه��دف ا���ش��ت��ق��ط��اب اأك���ر ع���دد من 
امل�����ش��ارك��ني وال��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ي��ه��م يف 
اأمله  عملية التوا�شل ..معربا عن 
مب�����ش��ارك��ة اأك����ر ع���دد م���ن الذين 

لديهم �شور فوتوغرافية.

واملعدات  الأجهزة  باأحدث  املنطقة 
ت�شهيل  يف  ت�شاهم  التي  الدرا�شية 
النتائج  اأف�����ش��ل  وحت��ق��ي��ق  ال��ت��ع��ل��م 
ال�شام�شي  واأ���ش��اف��ت   . ال��رتب��وي��ة 
قدمت  املتعففة  الأ����ش���ر  جل��ن��ة  اأن 
حوايل   2014 ع���ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
مليونني و 542 األف درهم لدعم 
العملية التعليمية وطلبة املدار�س 
التعليمية  ال���و����ش���ائ���ل  و����ش���م���ل���ت 

الريا�شية  ل�شالة  مكيفات  توفري 
للتعليم  را�شد  بن  اأحمد  مبدر�شة 
�شيتم  اأنه  اإىل  بالإ�شافة  الأ�شا�شي 
الف�شل  خ����ال  امل���در����ش���ة  ت���زوي���د 
ال��درا���ش��ي ال��ث��اين ب���اأدوات تعليمية 
بقيمة  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  للطلبة 
�شت�شمل  درهم   800 و  األفا   32
متحركة  وك���را����س  اآي���ب���اد  اأج���ه���زة 
ومقاعد  اجل�������ش���دي���ة  ل����اإع����اق����ات 

ب��اأع��م��ال مدير  ال��ق��ائ��م  ب��ن ح�شني 
التعليمية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م��ن��ط��ق��ة 
املعا  وم����وزه  ال�شام�شي  واأم����رية 
م��دي��رة م��رك��ز ف��ل��ج امل��ع��ا لتعليم 
اأحمد  ال��رتب��وي  وامل�شت�شار  الكبار 
القيوين  اأم  مب��ن��ط��ق��ة  اخل���رج���ي 
رئي�س  �شلطان  و�شياء  التعليمية 
ومرمي  احلكومي  الت�����ش��ال  ق�شم 
�شيف الغفلي مديرة مدر�شة اأحمد 

بالإ�شافة  وامل�����دار������س  ل���ل���ط���اب 
وقرطا�شية  م��در���ش��ي��ة  اأدوات  اإىل 
ومتطلبات  اآيل  ح��ا���ش��ب  واأج���ه���زة 
تنمية  م�شروع  اإط���ار  ويف   . اأخ���رى 
الأ�شر  جلنة  تتبناه  ال��ذي  املجتمع 
اللجنة  ق��دم��ت  ف��ق��د   .. امل��ت��ع��ف��ف��ة 
خ���ال الأ���ش��ب��وع امل��ن�����ش��رم ملنطقة 
جمموعة  التعليمية  القيوين  اأم 
ت�شمنت  التعليمية  امل�شاعدات  من 

خم�����ش�����ش��ة ل��ط��ل��ب��ة ي���ع���ان���ون من 
احلركة  ف��رط  اأو  ال��زائ��د  الن�شاط 
املقدمة  امل�شاعدة  اإج��م��ايل  وبلغ   .
ملدر�شة اأحمد بن را�شد حوايل 65 
اللجنة  �شلمت  كما   .. دره���م  األ���ف 
الكبار  تعليم  ملركز  تعليمية  م��واد 
 25 بقيمة  امل��ع��ا  فلج  منطقة  يف 
الأدوات  ت�شليم  ومت  دره����م.  األ���ف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ي��د علي 

منطقة  اإدارة  وثمنت   . را���ش��د  ب��ن 
الدعم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
املتوا�شل من جلنة الأ�شر املتعففة 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م وح��ر���ش��ه��ا على 
تذليل املعوقات املادية التي تواجه 
يف  وم�شاهمتها  املع�شرين  الطلبة 
التعليمية  النتائج  اأف�شل  حتقيق 
لهم من خال توفري اإحتياجاتهم 

الدرا�شية.

�لهالل �لأحمر يت�سلم �سيارة �إ�سعاف من �سركة 
دولفني للطاقة مل�ساعـدة �لالجئني �ل�سوريني 

لعدم ا�ستيفاء العدد املطلوب

�لرتبية تفتح باب �لرت�سيح ملدير نطاق بعد �نتهاء �ملقابالت نهاية �ل�سهر �جلاري
ن�سيب �ملناطق دبي 7 ، �ل�سارقة 11 ، عجمان 5 ، �أم �لقيوين 3 ، ر�أ�ص �خليمة 8 ، �لفجرية 6

•• اأبوظبي-وام:

من  موؤخرا  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهال  هيئة  ت�شلمت 
اإ�شعاف  اأب��وظ��ب��ي ���ش��ي��ارة  ���ش��رك��ة دول��ف��ني ل��ل��ط��اق��ة يف 
ومعدات  وال��ط��وارئ  الإ�شعاف  معدات  بكامل  جمهزة 
الأم����ن وال�����ش��ام��ة ل�شالح ال��اج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف 

الأردن.
الأمني  نائب  املن�شوري  م��ب��ارك  را���ش��د  �شعادة  وت��ق��دم 
العام لل�شوؤون املحلية بالهيئة بال�شكر ل�شركة دولفني 
دعم  �شي�شاهم يف  ال��ذي  ال�شخي  على ترعها  للطاقة 
الهال  ينفذها  التي  والإن�شانية  ال�شحية  امل�شاعدات 
يف  الإي���واء  خميمات  يف  ال�شوريني  لاجئني  الأح��م��ر 

الردن اأو املتواجدين يف خمتلف املدن الأردنية.
العون  داأب على مد يد  الأحمر  الهال  اأن  اإىل  وا�شار 
الإن�������ش���اين ل��ل�����ش��ع��ف��اء وال���ف���ق���راء وامل��ح��ت��اج��ني وذلك 
بال�شراكة مع الهيئات واملنظمات الإن�شانية يف خمتلف 
جمالت العمل الإن�شاين وما يت�شل بها من مبادرات 
اأه����داف ور���ش��ال��ة الهال  اأج���ل حتقيق  اإن�����ش��ان��ي��ة م��ن 
مل�شاعدة  الإن�شانية  ال��ق��وة  ح�شد  يف  املتمثلة  الأح��م��ر 

ال�شعفاء واملحتاجني اأينما كانوا.
من جهته اأكد نا�شر الظاهري مدير ادارة امل�شاعدات 
ال�شعاف  �شيارة  ت�شلم  الذي  الحمر  بالهال  املحلية 

م���ن ���ش��رك��ة دول���ف���ني ح��ر���س ال���ه���ال ع��ل��ى م�شاعدة 
وال���ع���راق يف  الأردن ول��ب��ن��ان  ال�����ش��وري��ني يف  الأ���ش��ق��اء 
ال�شحي  القطاع  على  ال�شديدة  ال�شغوط  مواجهة 
امل���ت���زاي���دة م���ن امل��ر���ش��ى الاجئني  ن��ت��ي��ج��ة الأع�������داد 
املعوزة  الفئات  م��ن  وغ��ريه��م  املخيمات  يف  ال�شوريني 
وال�شعيفة والتى ل تقوى على توفري نفقات العاج 
ال�شحية  احل��الت  متابعة  اأو  اجلراحية  العمليات  اأو 
التعوي�شية  والأج���ه���زة  الأدوي�����ة  ت��وف��ري  اأو  احل��رج��ة 

الازمة.
ب�شركة  العمليات  مدير  بامزاحم  وليد  ال�شيد  وع��ر 
للهال  ال�شعاف  �شيارة  �شلم  ال��ذي  للطاقة  دولفني 
الحمر بح�شور عدد من م�شوؤويل ال�شركة عن حر�س 
دولفني على دعم الأن�شطة اخلريية والإن�شانية التي 
ت�شرف هيئة الهال الأحمر الإماراتي علي تقدميها 
ال�شراكة  تعميق  اإىل  ..داعيا  كانوا  اأينما  للمحتاجني 
الإ�شرتاتيجية بني الهال الأحمر و�شركة دولفني يف 

املجال الإن�شاين والإغاثي.
واأكد ان ال�شركة وكافة العاملني بها ملتزمون بدعم 
والتي  الأح��م��ر  للهال  الإن�شانية  وامل��ب��ادرات  اجلهود 
تعود باخلري والفائدة على كافة اأفراد املجتمع ب�شفة 
عامة وال�شعفاء واملحتاجني وب�شفة خا�شة الاجئني 

يف خميمات الإيواء. 

احلمادي  ح�سني  الرتبية  •  وزير 
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�نطالق خميم �لعافية �لأول لالأطفال م�سابي �لأمر��ص �ملزمنة بر�أ�ص خليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

التثقيف والعام  ادارة  الطبية ممثلة يف  راأ���س اخليمة  اأطلقت منطقة 
املزمنة  بالأمرا�س  امل�شابني  لاأطفال  العافية  خميم  فعاليات  ال�شحي 
بالتعاون مع �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية )جلفار( وموؤ�ش�شة �شقر 
لاأعمال اخلريية وموؤ�ش�شة حتقيق اأمنية . ت�شتمر فعاليات املخيم حتى 

الثاثني من دي�شمر اجلاري. 
وخال حفل افتتاح املخيم يف فندق راأ�س اخليمة حتدث معايل الدكتور 
التجربة  ه��ذه  للمخيمعن  ال��ع��ام  امل�شرف  عبدالرحمن  علي  ب��ن  �شاح 
من  خمتلفة  ب��اأن��واع  امل�شابني  لاأطفال  بالن�شبة  الأوىل  تعتر  وال��ت��ي 

اأنواع ال�شرطان تهدف اإىل تطوير �شلوك الأطفال فيما يتعلق بحالتهم 
الأطفال  يت�شارك  الفئة حيث  النف�شي لهذه  الدعم  اإىل  اإ�شافة  املر�شية 
الوعي  م�شتوى  يعزز  مم��ا  متقاربة  ب��ح��الت  م�شابني  كونهم  جتاربهم 

ال�شحي لدى الأطفال وي�شجعهم على العناية باأنف�شهم.
ومن ثم حتدثت منى مطر رئي�س ق�شم البحث الجتماعي مبوؤ�ش�شة �شقر 
املوؤ�ش�شة  عن  تعريفية  نبذة  يف  اخلريية  لاأعمال  القا�شمي  حممد  بن 
اأو�شحت فيها دورها يف دعم الرامج املجتمعية املوجهة ملجتمع اإمارة راأ�س 
اخليمة مبختلف فئاتهم مع الرتكيز على املر�شى واملعوزين. م�شرية اإىل 
منهم  املر�شى  �شيما  ل  الأطفال  بفئة  خا�شاً  اإهتماماً  تويل  املوؤ�ش�شة  اأن 
معاناتهمواإدخال  وتخفيف  عاجهم  اإىل  دائ��م��اً  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  الذين 

الفرحة اإىل قلوبهم وقلوب اأ�شرهم. واأن رعاية املوؤ�ش�شة لهذا املخيم هو 
تعبري عن رغبتها م�شاندة هذه الفئة من الأطفال ودعمهم.

وذكرت مهرة حممد بن �شراي مدير اإدارة التثقيف و الإعام ال�شحي 
ال�شرطان  ب��ح��الت  امل�شابني  الأط��ف��ال  م��ن  طفل   50 ي�شم  املخيم  اأن 
واأمرا�س القل وبع�س احلالت اخلا�شة. وقد حر�شت الإدارة على توفري 
كادر طبي يازم الأطفال ب�شورة دائمة ملتابعة عاجهم ومراقبة حالتهم 
من  لكل  بال�شكر  ���ش��راي  مهرة  وتقدمت  ال�شاعة.  م��دار  على  ال�شحية 
�شاهم يف رعاية ودعم واإجناح هذا املخيم وخ�شت بال�شكر �شركة اخلليج 
لل�شناعات الدوائية، موؤ�ش�شة �شقر لاأعمال اخلريية ، موؤ�ش�شة حتقيق 
تعريفية  زي��ارة  للمخيم  الأول  اليوم  برنامج  ت�شمن  م��ول.  راك  اأمنية، 

الرئي�شيني  الرعاة  الدوائية )جلفار(اأحد  لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اإىل 
النعيمي مدير  �ش�ع�ود على م�شبح  �شعادة  الزيارة  ا�شتقبل  للمخيمحيث 
الأعمال التجارية بال�شركة وعر عن �شعادتهم بامل�شاركة يف هذه الفعالية 
املجتمعية الإن�شانية والتي ت�شع ب�شمة طيبة على قلوب هذه الفئة من 
اإ�شافة  توعوية  عمل  وور����س  ب��رام��ج  املخيم  برنامج  ي�شتمل  الأط��ف��ال. 
ال�شارقة  مربى  من  كم�شاهمة  ال�شارقة  مدينة  اإىل  ترفيهية  رحلة  اإىل 
من  الأطفال  اأمنيات  حتقيق  بحفل  املخيم  ويختتم  املائية.   للحيوانات 
حيث  احل��م��راء.  بقاعة  وذل���ك  الإم��ارات��ي��ة  اأم��ن��ي��ة  حتقيق  موؤ�ش�شة  قبل 
درجت املوؤ�ش�شة على حتقيق اأمنيات الأطفال املر�شى بالأمرا�س املزمنة 

وامل�شتع�شية.

يف حفل تكرمي ال�سخ�سيات املجتمعية 

عبد �مللك بن كايد : �أ�سغال ر�أ�ص �خليمة ت�سعى لبنية خدمية مو�كبة لنه�سة �لدولة 

بلدية عجمان تعقد دورة تدريبية ملوظفيها حول �إعد�د �ملدرب �لحرت�يف

حريق خمزن �إحدى حمالت �ملو�د �لغذ�ئية ب�سناعية عجمان
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ثمن ال�شيخ عبدامللك بن كايد القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو 
اإذاع��ة راأ�س اخليمة غاليا اجلهود  حاكم راأ�س اخليمة امل�شرف العام لهيئة 
ت��ق��وم بها دائ���رة الأ���ش��غ��ال واخل��دم��ات العامة لتطوير اخل��دم��ات يف  ال��ت��ي 
اأمارة راأ�س اخليمة ل�شيما حر�شها على ايجاد بنية حتتية خدمية مواكبة 
لتطورات الع�شر وتعك�س نه�شة الدولة وت�شد حاجة املواطنني م�شرياً اىل 
ان ما حتقق على اأر�س الواقع يعد تتويجا حلر�س املدير العام وفريقه على 
العمل بروح وطنية م�شوؤولة ومثابرة واخا�س يف تنفيذ توجيهات �شاحب 

ال�شمو احلاكم وويل عهده الأمني .
ج��اء ذل��ك خ��ال احل��ف��ل ال��ت��ى نظمته دائ���رة الأ���ش��غ��ال واخل��دم��ات العامة 
بيت�س  هيلتون  ف��ن��دق  يف  املجتمعية  وال�شخ�شيات  الع��ام��ي��ني  ل��ت��ك��رمي 
على  العام  امل�شرف  عبدالرحمن  علي  بن  �شاح  الدكتور  معايل  بح�شور 

املخيم الب�شمة الأطفال ال�شكري وممثلي الدوائر..
ويف م�شتهل احلفل وقف اجلميع مع ال�شام الوطني ثم تاوة لآيات من 
رئي�س  �شليمان  �شمرية  ال�شيدة  احلفل  عريف  قدمت  ثم   ، احلكيم  الذكر 
احلفل  راع��ي  بكلمة  ب���داأت  التي  احلفل  ف��ق��رات  املوؤ�ش�شي  الإت�����ش��ال  مكتب 
ال�شمو  ل�شاحب  اخل��ا���س  امل�شت�شار  القا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  عبدامللك  ال�شيخ 
حاكم راأ�س اخليمة امل�شرف العام لهيئة اإذاعة راأ�س اخليمة ومن بعد ذلك 
الأ�شغال  لدائرة  العام  املدير  احلمادي  اأحمد  حممد  اأحمد  املهند�س  األقى 

لاإعاميني  الفاعل  اليجابي  بالدور  فيها  اأ�شاد  كلمة  العامة  واخلدمات 
راأ�س اخليمة،  النهو�س والرتقاء باملظهر احل�شاري لإمارة  مما �شاعد يف 
من  واأعطوا  بعملهم  اأخل�شوا  الذين  لاإعاميني  والعرفان  ال�شكر  وقدم 
والبناءة  املثمرة  و�شراكتهم  جهودهم  مقدراً  الكثري،  وخراتهم  جهدهم 
مع دائ��رة الأ�شغال يف راأ���س اخليمة والتي �شاهمت يف ت�شليط ال�شوء على 

امل�شروعات التي نفذتها الدائرة خال الفرتة املا�شية.
واأكد احلمادي باأن الإعام هو مراآة �شادقة وواقعية تنعك�س عليها تطلعات 
املجتمعات ورغباتهم وهو ال�شبيل الوحيد لإي�شال احلقيقة دون مواربة اأو 

جماملة لأحد.
وقبل ختام احلفل قام ال�شيخ عبد امللك بن كايد القا�شمي واملهند�س اأحمد 
وال�شخ�شيات  الإع��ام��ي��ني  بتكرمي  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  احل��م��ادي  حممد 
املجتمعية ملا قدموه من اخا�س متفاٍن كان له كبري الثر يف اجناح �شري 

العمل. 
ومن جهتها قالت ال�شيدة �شمرية �شليمان رئي�س مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي 
�شنوي  ب�شكل  �شيقام  وال��ذي  الثانية  للمرة  يقام  احلفل  ه��ذا  اأن  بالدائرة 
اأثبت  املحلي  الإع���ام  اإن  على  م��وؤك��دة  خا�س  ب�شكل  الإع��ام��ي��ني  لتكرمي 
من  وجن��ح  منا�شبة  م��ن  اأك��رث  يف  الوطنية  التطلعات  مواكبة  على  ق��درت��ه 
خال تبني اإ�شرتاتيجية تقوم على امل�شداقية وال�شفافية مما اأك�شبه ثقة 
النا�س واجلهات اخلدمية و�شنعت منه قناة للتوا�شل الفاعل بني املجتمع 

وبني اجلهات امل�شوؤولة. 

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت اإدارة املوارد الب�شرية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالتعاون 
بعنوان  ملوظفيها  تدريبية  دورة  الإداري���ة  لا�شت�شارات  قرطبة  �شركة  مع 
التدريب  قاعة  يف  املحرتفني  امل��درب��ني  لإع���داد  املعتمد  ال���دويل  الرنامج 
بالدائرة. حتدث يف الدورة التي ا�شتمرت 10 اأيام الدكتور طارق �شليمان 
خاجني و�شارك فيها 11 موظف اإداري ومتخ�ش�س يف التدريب الداخلي 
وت�شمنت حماور عدة حول مفهوم التدريب ومهاراته واحلركات الإميائية 
املعروفة بلغة اجل�شد و حتليل الحتياجات التدريبية يف الدائرة وحتديد 
و�شياغة الأهداف التدريبية، وت�شميم وتنفيذ احلقائب التدريبية، وتقدمي 
يف  التقنيات  اأح��دث  وا�شتخدام  التدريبية،  والفعاليات  الأن�شطة  وعر�س 

جمال التدريب، اإىل جانب الإبداع والتجديد يف الأداء التدريبي.

حر�س  امل�شاندة،  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  املدير  املويجعي  علي  واأك��د 
وراء  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اإىل  لفتا  ملوظفيها  امل�شتمر  التطوير  على  ال��دائ��رة 
اكت�شاب  اإىل متكينهم من  ال���دورات يرمي  ه��ذه  املوظفني يف مثل  اإ���ش��راك 
ال�شخ�شي  اأدائ��ه��م  لتح�شني  ال�شرورية  امل��ه��ارات  وتطوير  جديدة  معارف 

والتاأثري يف الأداء اجلماعي للدائرة كلها.
وب���ني ب����اأن ح�����ش��ول م��وظ��ف��ي دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان على 
ثمرة  ج��اء  واإمن��ا  ال�شهل،  ب��الأم��ر  يكن  الح���رتايف مل  بالتدريب  ال�شهادات 
للجهد وامل��ث��اب��رة ال���ذي ب��ذل��ه امل��وظ��ف��ون يف ذل��ك ، ع���اوة على م��ا تقدمه 
الدائرة  النعيمي رئي�س  را�شد بن حميد  ال�شيخ  �شمو  بتوجيه من  الدائرة 
ومبتابعة من �شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد املدير العام فيها وتاأكيدهما على 
بالتدريب  املعنوي للموظفني يف متكينهم حرفيا  الت�شجيع  اأهمية تقدمي 

الداخلي املعتمد.

•• عجمان ـ الفجر 

العامة  الإدارة  رج�������ال  مت���ك���ن 
اإخماد  للدفاع املدين عجمان من 
حريق اندلع يف خمزن للمك�شرات 
الغذائية  امل���واد  لإح���دى حم��ات 
اجلديدة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
ظهر اأم�س، مما اأدى اإىل اإحرتاق 
امل��خ��زن ب��ال��ك��ام��ل واإن��ه��ي��ار �شقف 
عن  احل��ري��ق  ي�شفر  ومل  امل��ب��ن��ى، 
عن  اأف�شر  فيما  ب�شرية،  اإ�شابات 

خ�شائر مادية ملحتويات املخزن.
الزري  را�شد  نا�شر  العقيد  واأف��اد 
والعاقات  الإع���ام  ق�شم  رئي�س 
العلميات  غ��رف��ة  بتلقي  ال��ع��ام��ة، 
باغاً عند ال�شاعة الواحدة و�شت 
اأم�س  ظهر  م��ن  دقيقة  وع�شرون 
لعميات  ال�������ش���اخ���ن  اخل�����ط  ع����ر 
ح����ادث  ب�������ش���اأن   999 ال�������ش���رط���ة 
ح��ري��ق ت��اب��ع لإح���د خم���ازن املواد 
الباغ  ����ش���وء  وع���ل���ى  ال���غ���ذائ���ي���ة 

ه��رع��ت م��رك��ب��ات ال���دف���اع املدين 
اإىل م��وق��ع احل����ادث،  والإ����ش���ع���اف 
الفرقة  ق��ام��ت  ال���و����ش���ول  وع��ن��د 
وبا�شرت  امل���ت���واج���دي���ن  ب����اإخ����اء 
بوا�شطة  احل�����ري�����ق  مب���ك���اف���ح���ة 
امل���اء، وبعد الإن��ت��ه��اء م��ن عمليات 

املوقع  ال��ف��رق��ة  ���ش��ل��م��ت  ال��ت��ري��د 
اإىل اجلهات املخت�شة لاإ�شتكمال 

بقية الإجراءات.
وط��ال��ب ال���زري اأ���ش��ح��اب املخازن 
ال�شناعية  واملن�شاآت  وامل�شتودعات 
ب�شكل  الإن����ذار  ج��ه��از  م��ن �شيانة 

الب�شائع  ت��ك��دي�����س  وع����دم  دوري 
والتاأكد من  املخازن،  اأب��واب  اأم��ام 
الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات  �شامة 
الطفايات  توفري  اإىل  بالإ�شافة 
�شاحيتها  من  والتاأكد  اليدوية 

ب�شكل دوري.

بريد �لإمار�ت ت�سيد بربنامج �خلدمة �لوطنية
•• دبي -وام:

معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�شوؤون املالية رئي�س جمموعة 
بريد الإمارات ان اخلدمة الوطنية جاءت لتعزيز الهوية وتكري�س مفاهيم 
الولء والنتماء للوطن وغر�س القيم اليجابية لاأجيال اجلديدة ويعزز 
الذاتية  قدراتهم  وتنمية  ال�شباب  ل��دى  الوطن  وح��ب  النتماء  روح  اي�شا 

والبدنية.
الثانية لرنامج اخلدمة  ورفع معاليه - يف كلمة وجهها ملنت�شبي الدفعة 
الوطنية من موظفي جمموعة بريد الإمارات - التهنئة للقيادة احلكيمة 
للدولة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب 

ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإمارات واأولياء العهود على 
جناح الرنامج.

وا�شتعر�س الطاير يف كلمته ذكرى تاأ�شي�س دولة الحتاد ..موؤكد اأن اخلدمة 
الوطنية والحتياطية هدفها خدمة الوطن واإ�شراك اأبناء املجتمع كافة.

من جانبه هناأ �شعادة فهد احلو�شني الرئي�س التنفيذي بالوكالة ملجموعة 
املقد�س  الواجب  وتلبية  باملع�شكرات  باللتحاق  املنت�شبني  الإم���ارات  بريد 
..معترا اأن هذا يوم تاريخي يوؤكد قيم الولء والنتماء ويثبت على انهم 

على اأكمل ا�شتعداد لتلبية النداء الوطني العظيم.
واأكد ان مظاهر المن والمان التي تعي�شها الدولة تاأتي بف�شل اهلل تعاىل 
الدولة  ال نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  وتوجيهات �شاحب 
وطننا  يحظى  حيث  الإم���ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه  اهلل  حفظه 

الغايل بالأمن والأمان يف كل مناح احلياة. 

جامعة �ل�سارقة حت�سل على �لعتماد �لأكادميي ل�ستة بر�مج 
�أكادميية للدكتور�ه و�ملاج�ستري و�لبكالوريو�ص

معهد تدريب �سرطة ر�أ�ص �خليمة ي�سهد تخريج دورتني  �سرطة �لفجرية تزور �أحد �أفر�دها �ملر�سى

•• ال�شارقة-الفجر:

ح�شلت جامعة ال�شارقة على العتماد الأكادميي وجتديد العتماد ل�شتة 
العايل  التعليم  ب���وزارة  الأك��ادمي��ي  العتماد  م��ن هيئة  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج 

والبحث العلمي.
وعلومه  احلديث  يف  اأحدهما  ال�شريعة،  دك��ت��وراه  برناجمي  ذل��ك  و�شمل 
والآخر يف التف�شري وعلوم القراآن الكرمي، وبرناجمي ماج�شتري ال�شريعة 
التف�شري واحل��دي��ث، ف�شا عن  واأ���ش��ول��ه والآخ���ر يف  الفقه  اأح��ده��م��ا يف 

واأ�شول  واأ���ش��ول��ه  الفقه  يف  البكالوريو�س  لرناجمي  العتماد  جتديد 
الدين. 

جامعة  تطرحها  التي  املعتمدة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج  ع��دد  يزيد  وبذلك 
ال�شارقة على )90( برناجما، )52( منها لرامج البكالوريو�س، و)19( 
لرامج املاج�شتري، و)9( لرامج الدكتوراه، و)11( برناجما للدبلوم. 
وهناك نحو )10( برامج لدرجات علمية خمتلفة �شيجري طرحها عند 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن  الأك��ادمي��ي  العتماد  على  ح�شولها 

العلمي.    

•• الفجرية-الفجر:

العامة  والعاقات  الع��ام  ق�شم  قام وفد من 
بالقيادة العامة ل�شرطة الفجرية بزيارة املدين 
حممود ابراهيم طه اأحد موظفي القيادة بعد 
تعر�شه حلادث ا�شابه اأثناء العمل ودخل على 

اأثرها اىل امل�شت�شفى .
اأحمد �شليمان جميع  حيث قام كل من املازم 
ب��ال��ق��ي��ادة بزيارة  امل��وظ��ف��ني  م���ن  وجم��م��وع��ة 
القائد  اأمنيات  له  ناقلني  بامل�شت�شفى  املري�س 

العام واملرتب بالقيادة بال�شفاء العاجل .
اأط���ار التعاون بني  ال��زي��ارة �شمن  وت��اأت��ي ه��ذه 
ال�شراء  ب��ه��ا يف  ال��ق��ي��ادة وم��رت��ب��ه��ا واله��ت��م��ام 
بني  وال��ت��ع��اون  التوا�شل  ج�شور  مل��د  وال�����ش��راء 

قيادة ال�شرطة وموظفيها .

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شرطة  ت�����دري�����ب  م���ع���ه���د  ����ش���ه���د 
را�����س اخل��ي��م��ة، ت��خ��ري��ج دورت���ني 
مهارة   ( دورة  هما  تخ�ش�شيتني 
 ) �شباط   – الإداري  التخطيط 
التي �شملت ) 9 ( م�شاركني من 
منت�شبي ال�شرطة، ودورة ) تاأمني 
ومواجهة  امل��ح��ب��و���ش��ني  وت��رح��ي��ل 
ح����الت ال���ه���رب ( وق���د ���ش��م��ل��ت ) 

م�شارك  منت�شب   )  18

اإبراهيم  ح�����ش��ن  ال��ع��م��ي��د  واأ����ش���اد 
الدورات  مب�شتوى  امل��رك��ز  مدير 
احل�شيلة  زي�����ادة  يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا  و 
ل����دى  ال���ع���م���ل���ي���ة  و  امل����ع����رف����ي����ة 
باأن  اأ�شاف  و  ال�شرطة   منت�شبي 
ع��ق��د م��ث��ل ت��ل��ك ال�������دورات ياأتي 
الداخلية  وزارة  ���ش��ع��ي  اإط�����ار  يف 
الرامية  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  لن�شر 
م���ه���ارات  ت���ط���وي���ر  و  ���ش��ق��ل  اإىل 
و  تدريبهم  منت�شبيها من خال 
على  قادرين  لي�شبحوا  تاأهيلهم 

وعلى  املطلوبة  بال�شورة  العمل 
اأكمل وجه. ويف ختام احلفل قام 
ال�شرطة،  ت��دري��ب  م��ع��ه��د  م��دي��ر 
ب��ت��ك��رمي حم���ا����ش���ري ال�������دورات، 
وال�شتاذ  خ��ال��د،  م��ي  ال��دك��ت��ورة 
بت�شليم  قام  كما  اخلطيب،  خالد 
ال�شهادات للخريجني متمنياً لهم 
ال�شتفادة من املعلومات واملهارات 
ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��م يف ال������دورات، 
تلك  ي�شتخدموا  اأن  ل��ه��م  داع��ي��اً 
مهاراتهم  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ع��ل��وم��ات 

وتنمية ح�شهم الأمني مبا يخدم 
العمل ال�شرطي . 

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ ن��ور حممد 
خ�����ان ����ش���ري حم���م���د خان   
اجلن�شية   ب���اك�������ش���ت���ان      -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)4129901(  من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5611501   
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اأخبار الإمارات
تنفيذا لتوجيهات حمدان بن زايد 

�لهالل �لأحمر تقدم م�ساعد�ت �إن�سانية عاجلة للمتاأثرين من �لفي�سانات يف ماليزيا
•• اأبوظبي-وام:

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
اإن�شانية عاجلة  الأحمر بتقدمي م�شاعدات  الهال  الغربية رئي�س هيئة 
للمتاأثرين من كارثة الفي�شانات يف ماليزيا ..واأمر �شموه هيئة الهال 
املت�شررين  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  ط��م��وح  اإن�����ش��اين  ب��رن��ام��ج  بتنفيذ  الأح��م��ر 
ب�شورة  ت��ردت  التي  الإن�شانية  ظروفهم  حت�شني  على  ويعمل  الأ�شا�شية 

كبرية نتيجة الفي�شانات التي اجتاحت منطقة كيانتان بولية باهاجن 
�شمال �شرقي ماليزيا واأدت اإىل ت�شريد 160 األف �شخ�س.

وو�شعت  �شموه  توجيهات  تنفيذ  فورا يف  الأحمر  الهال  هيئة  و�شرعت 
الوقت  يف  للمتاأثرين  ال�شرورية  الحتياجات  لتوفري  اإغاثيا  برناجما 
الر�شيدة  الدولة  قيادة  تطلعات  يلبي  اإن�شاين  برنامج  وتنفيذ  الراهن 
التي تفاعلت ب�شورة كبرية مع الأو�شاع الإن�شانية للمنكوبني و امل�شردين 
املاليزية  العا�شمة  اإىل  ال�شبت  اأم�����س  وو���ش��ل  الفي�شانات.  ج���راء  م��ن 

كوالمبور وفد من هيئة الهال الأحمر برئا�شة �شعيد �شهيل املزروعي 
لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية بالتن�شيق مع �شفارة الدولة هناك وتفقد 
احتياجاتهم  وتوفري  املتاأثرين  اأو�شاع  على  والط��اع  املت�شررة  املناطق 

من الأ�شواق املحلية هناك.
وفور و�شوله عقد الوفد �شل�شلة من الجتماعات التن�شيقية مع اجلهات 
واجلهود  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأو����ش���اع  حقيقة  على  ووق���ف  املخت�شة  امل��ال��ي��زي��ة 

املبذولة لإنقاذ �شكان املناطق التي غمرتها مياه الفي�شانات.

املخت�شة على متطلبات  اجل��ه��ات  م��ن  تعرفوا  اأن��ه��م  ال��وف��د  رئي�س  واأك���د 
ال�شاحة املاليزية العاجلة من امل�شاعدات يف الوقت الراهن ..م�شريا اإىل 
اإىل  املياه  حتا�شرهم  الذين  ال�شكان  لنقل  ق��وارب  توفري  يف  تتمثل  اأنها 
مناطق الإيواء التي مت جتهيزها للمت�شررين اإىل جانب املواد الغذائية 
ت��وف��ري هذه  ���ش��رع يف  ال��وف��د  اإن  .. وق���ال  الأخ����رى  الإي����واء  وم�شتلزمات 
التي  بال�شرعة  للمتاأثرين  واإي�شالها  املحلية  الأ�شواق  من  الحتياجات 

تتطلبها ظروفهم الراهنة.

دبي تدخل مو�سوعة غيني�ص باإنارة �أكرث من 11 �ألف م�سباح لدعم مر�سى �ل�سكري
•• دبي-وام: 

غيني�س  م��و���ش��وع��ة  دب����ي  دخ���ل���ت 
ل����اأرق����ام ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة م���ن خال 
اإن��ارة اأك��رث من 11 األ��ف م�شباح 
خليفة  ب��رج  حديقة  يف  كهربائي 
يف و�شط مدينة دبي يوم اخلمي�س 
امل���رات التي مت  املا�شي وه��و ع��دد 
يف  قويا  كن  تطبيق  حتميل  فيها 
دول��ة الإم����ارات ال��ذي يهدف اإىل 

دعم مر�شى ال�شكري.
عي�شى  امل��ه��ن��د���س  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير  امل��ي��دور 
ي���اأت���ي  ه������ذا الجن��������از  ان  ب����دب����ي 
ب����اإط����اق ب���رن���ام���ج دبي  اي����ذان����ا 
ت��ت�����ش��دى ل��ل�����ش��ك��ري ال����ذي ميتد 
ملدة عام للتوعية مبر�س ال�شكري 
ال�شكري  ملر�شى  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
هذا  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  وت�شجيعهم 

املر�س والتعاي�س معه.
تعد  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ان  واأ�����ش����اف 

خ�����ال خمتلف  م����ن  ل��ل��م��ر���ش��ى 
مواقع تقدمي اخلدمة التي تركز 
من  املري�س  متكني  فل�شلفة  على 
خال التثقيف ال�شحي للمر�شى 
وتاأهيلهم للتحكم باملر�س و�شبط 
م�شتويات ال�شكر يف الدم ليتمكنوا 

من العي�س بحياة طبيعية.
واأكدت الدكتورة فتحية العو�شي 
الغدد  ق�شم  ورئي�شة  اإ�شت�شارية 
رئي�شة  دب��ي  مب�شت�شفى  ال�شماء 
ومكافحة  م��راق��ب��ة  ع��م��ل  ف��ري��ق 
ال�شكري بهيئة ال�شحة بدبي على 
اأهمية هذا الجن��از الذي حققته 
هيئة ال�شحة يف دبي بالتعاون مع 
الأو�شط  ال�شرق  بن�شمارك  �شركة 
املنبثقة  ق��وي��ا  ك��ن  م��ب��ادرة  �شمن 
عن برنامج دبي تت�شدى لل�شكري 
م�شتوى  رف������ع  اإىل  وال����ه����ادف����ة 
ال�شكري  مبر�س  ال�شحي  الوعي 
وت�شجيع املر�شى على اإتباع منط 
مكانة  وتر�شيخ  ال�شحي  احل��ي��اة 

من خال تطبيق كن قويا حيث 
التطبيق  ان كل من قام بتحميل 
ال��ن��ق��ال ي��ك��ون ق��د ���ش��ارك تلقائيا 
باإ�شاءة م�شباح واحد يف العر�س 
املا�شي  اخل��م��ي�����س  اأق����ي����م  ال������ذي 
من  ودخلت  خليفة  ب��رج  بحديقة 
غيني�س  م��و���ش��وع��ة  دب����ي  خ��ال��ه 
بهدف  العاملية  القيا�شية  لاأرقام 
توحيد اجلهود يف الت�شدي ملر�س 
ال�����ش��ك��ري. واأع�����رب حم��م��د حماد 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���ش�����س 
ل�شركة بن�شمارك ال�شرق الأو�شط 
عن �شعادته بالإ�شهام يف جمع 11 
األف و 22 �شخ�شا من املقيمني يف 
دولة الإمارات معا لدعم م�شاعي 
الت�شدي  يف  بدبي  ال�شحة  هيئة 
مل��ر���س ال�����ش��ك��ري وت�����ش��ج��ي��ل رقم 
مو�شوعة  يف  جديد  عاملي  قيا�شي 
ب���رن���ام���ج دبي  اإط������ار  غ��ي��ن��ي�����س يف 

تت�شدى لل�شكري .
واأكد اأهمية احداث تغيري جذري 

واحدة �شمن �شل�شلة من املبادرات 
تطلقها  التي  وامل�شتمرة  املتعددة 
بالتعاون  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
ال�شرتاتيجيني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
بني  ال�شحي  ال��وع��ي  ن�شر  بهدف 
املجتمع  و���ش��رائ��ح  اأف����راد  خمتلف 
الهتمام  اإىل  لف���ت���ا   .. امل��ح��ل��ي 
الذي توليه الهيئة �شمن خطتها 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ل���وق���اي���ة من 
مر�س  ومنها  املختلفة  الأمرا�س 
جمتمع  على  واحل��ف��اظ  ال�شكري 
���ش��ح��ي م��ع��اف��ى م���ن الأم����را�����س 
لتحقيق الأمن ال�شحي وامل�شاهمة 
يف زي����ادة ط��اق��ة واإن��ت��اج��ي��ة الفرد 

بعيدا عن المرا�س.
ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن  واأو����ش���ح 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  اجل�������ش���م���ي 
امل�شتمرة  اجل��ه��ود  دب��ي  مل�شت�شفى 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة لتقدمي 
والت�شخي�شية  الوقائية  خدماتها 
والإ�����ش����ت���������ش����اري����ة وال���ع���اج���ي���ة 

دبي وتعزيز جهودها الرامية اإىل 
ال��ت�����ش��دي وال���وق���اي���ة م���ن مر�س 

ال�شكري.
الأوىل  امل���رح���ل���ة  ان  واأو����ش���ح���ت 
على  �شت�شتمر  ال��ت��ي  احلملة  م��ن 
م�������دار ع������ام مت���ث���ل���ت يف اإط������اق 
النقال  ل��ل��ه��ات��ف  م��ب��ت��ك��ر  ت��ط��ب��ي��ق 
وممتعة  تناف�شية  جتربة  ليقدم 
للجمهور م�شرية اإىل الدور الذي 
�شكان  لت�شجيع  احلملة  ب��ه  تقوم 
دولة الإمارات على اإظهار دعمهم 
طريق  ع����ن  ال�������ش���ك���ري  مل���ر����ش���ى 
حتميل التطبيق وتبادل نتائجهم 
م��ع الآخ���ري���ن ون�����ش��ر ر���ش��ال��ة كن 
دبي  ب��رن��ام��ج  يتبناها  ال��ت��ي  ق��وي��ا 
ل��ل�����ش��ك��ري ع��ل��ى نطاق  ت��ت�����ش��دى 

اأو�شع.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ال��ع��و���ش��ي ان 
احلملة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة 
 22 األ��ف��ا و   11 ب��اإ���ش��راك  متثلت 
لل�شكري  ال��ت�����ش��دي  يف  ���ش��خ�����ش��ا 

يف ن���ه���ج ال��ت��ث��ق��ي��ف ال�������ش���ح���ي يف 
للوقاية  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
م���ن ان��ت�����ش��ار الأم�����را������س واحل���د 
م���ن امل�����ش��اع��ف��ات ال��ن��اج��م��ة عن 
نق�س الوعي وقلة توافر م�شادر 

املعلومات املوثوقة.
وكان من بني املتحدثني يف حفل 

اإطاق الرنامج عدد من �شفراء 
روى عبد  قويا حيث  م��ب��ادرة كن 
اإم����ارات����ي  وه�����و  احل���ا����ش���دي  اهلل 
للحا�شرين  ب��ال�����ش��ك��ري  م�����ش��اب 
ق���������ش����ة م����ل����ه����م����ة ع�������ن حت����دي����ه 
مر�س  ت��راف��ق  ال��ت��ي  للم�شاعب 

ال�شكري والتعاي�س معه.

احلملة  خ�������ال  حت�����دث�����ت  ك����م����ا 
�شيدة  واأ���ش��غ��ر  اأول  راه���ا حم���رق 
يف  اإيفر�شت  قمة  تت�شلق  �شعودية 
حني ح�شر املغني الإماراتي فايز 
الرنامج  اإط���اق  حفل  ال�شعيد 
يف  �شرف  و�شيف  للحملة  كداعم 

احلفل. 

و�سط مدينة دبي ت�سهد �حتفالت �لعام �جلديد باأحدث عرو�ص لالألعاب �لنارية و برج خليفة يزد�ن بت�سكيالت ب�سرية مذهلة

موؤ�س�سة دبي للمر�أة تنظم برنامج مهار�ت �لقيادة من منظور �لفرو�سية

دبي فري�ست تنظم جمموعة ور�ص عمل لطلبة �ملد�ر�ص لتعزيز �لوعي بال�سالمة �ملرورية للطفل
•• دبي-وام: 

الأول  اخلليج  لبنك  التابعة   - فري�شت  دبي  �شركة  قالت 
واملخ�ش�شة يف جمال اخلدمات املالية لاأفراد � ام�س اأنه 
تعزيز  اإىل  تهدف  موؤخرا  العمل  ور���س  ع��ددا من  نظمت 
التزامها  اإطار  للطفل يف  املرورية  ال�شامة  الوعي حول 
املحلي. وذك��رت دبي فري�شت يف  بدعم وم�شاندة املجتمع 
1200 من طلبة  اأكرث من  اأن  بيان �شحايف �شدر عنها 
مدار�س يف عدد من اإمارات الدولة �شاركوا يف ور�س العمل 

اإ�شراف  حتت  والنكليزية  العربية  باللغتني  قدمت  التي 
ال�شركة.  م��وظ��ف��ي  م��ن  وم��ت��ط��وع��ني  خمت�شني  خ����راء 
لل�شركة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  واأ���ش��اف��ت 
خطوات �شغرية من اأجل ال�شامة ا�شتطاع منذ اإطاقه 
يف عام 2008 حتقيق جناح كبري لتمكنه من ن�شر الوعي 
اآلف طفل   10 اأك���رث م��ن  ب��ني  امل��روري��ة  ح��ول ال�شامة 
ك�شافا  يقدمه  الذي  والدعم  املبا�شر  التفاعل  خال  من 
لل�شامة  الر�شميان  املمثان  واآلي�شا  �شامي  ال�شامة 
اأم��ي��ت تاجلريي  واأف���اد  دب��ي فري�شت.  امل��روري��ة يف �شركة 

ب���اأن حوادث  ف��ري���ش��ت  دب���ي  ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الأطفال  وف���اة  حل���الت  ال��رئ��ي�����س  ال�شبب  ت�شكل  ال�����ش��ري 
حتت �شن 14 عاما لذا تعد ال�شامة املرورية م�شوؤولية 
اجلميع. وقام ك�شافا ال�شامة �شامي واآلي�شا بزيارة دبي 
حول  ترفيهية  توعية  جل�شة  ق��دم��ا  حيث  دول��ف��ي��ن��اري��وم 
625 من طلبة  من  لأك��رث  امل��روري��ة  وال�شامة  الطرق 
ومدر�شة  اخلا�شة  الحت��اد  مدر�شة  �شمت  التي  امل��دار���س 
اترنا�شيونال  ب��ري��ل��ي��ن��ت  وم��در���ش��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ر���ش��ال��ة 
تاون  اأب  ومدر�شة  الرو�شية  الدولية  واملدر�شة  اخلا�شة 

العليا. وتبعت اجلل�شة ور�شة عمل اأخرى اأقيمت يف مدر�شة 
البحر يف اإمارة الفجرية �شارك فيها 576 طالبا وطالبة 
�شارك  ح��ي��ث  اب��ت��دائ��ي  اخل��ام�����س  اإىل  الأول  ال�����ش��ف  م��ن 
الأطفال ملدة ثاث �شاعات بن�شاطات ترفيهية هادفة اإىل 
توعيتهم باأهمية ارتداء حزام الأمان يف ال�شيارات وغريها 
من ممار�شات ال�شامة املرورية الأخرى. وخل�شت ور�س 
حزام  با�شتخدامهم  الطلبة  ال��ت��زام  ���ش��رورة  اإىل  العمل 
الأمان ب�شكل دائم والتاأكد من اأن الأ�شخا�س املوجودين 

برفقتهم يف ال�شيارة ملتزمون به اأي�شا.

•• دبي-وام:

اخ��ت��ت��م��ت ال��������دورة ال���ث���ان���ي���ة من 
ال���رن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي م���ه���ارات 
الفرو�شية  م��ن��ظ��ور  م��ن  ال��ق��ي��ادة 
ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه م���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
�شيدة   45 مب�������ش���ارك���ة  ل���ل���م���راأة 
عليا من  اإداري��ة  ي�شغلن منا�شب 
واخلا�س.  احلكومي  القطاعني 
وع��ق��د ال��رن��ام��ج - ال���ذي ي�شعى 
من خال التفاعل مع اخليل اإىل 

دولة  والتطور يف  التقدم  م�شرية 
الإم��ارات على ال�شعيدين املحلي 
بالرنامج  وال��ت��ح��ق   . وال��ع��امل��ي 
الذي عقد على ثاث دفعات 45 
منا�شب  ي�شغلن  مم��ن  م�����ش��ارك��ة 
القطاعني  م����ن  ع���ل���ي���ا  اإداري�����������ة 
�شلط  حيث  واخل��ا���س  احلكومي 
بناء  ودور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س وال��ت��غ��ل��ب على 
اخل���وف م��ن اأج���ل ب��ن��اء �شخ�شية 
قيادية. وت�شمن اليوم الأول من 

املهارات  ت��ط��وي��ر  اإىل  وال��رام��ي��ة 
الإماراتية  امل��راأة  وال��ق��درات لدى 
من  ث��ان��ي��ة  دورة  تنظيم  ارت��اأي��ن��ا 
�شيتيح  ما  املتميز  الرنامج  ه��ذا 
ال�شيدات  م���ن  امل���زي���د  ا���ش��ت��ف��ادة 
ميكن  التي  املتعددة  ال��ط��رق  م��ن 
التطوير  ت���ع���زي���ز  خ���ال���ه���ا  م����ن 
اأن  واأ�شافت   . واملهني  ال�شخ�شي 
ث��م��ار ه���ذا ال��رن��ام��ج مت��ث��ل��ت يف 
ت�شجيع امل�شاركات على �شر اأغوار 
الذات من خال الوعي بال�شلوك 

للمراأة  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت�����ش��ع��ى 
م��ب��ادرات من  لإط��اق  با�شتمرار 
�شاأنها تعزيز دور املراأة الإماراتية 
والقطاعات  الأعمال  يف جم��الت 
مبادراتها  تتمثل  ح��ي��ث  امل��ه��ن��ي��ة 
موا�شلة  يف  ال��ه��ادف��ة  وب��راجم��ه��ا 
امل������راأة الإم���ارات���ي���ة م�����ش��رية منو 
م��ت�����ش��ارع��ة م���ن ���ش��اأن��ه��ا اإح�����داث 
اأث�����ر اإي���ج���اب���ي يف اق��ت�����ش��اد دول���ة 
الإمارات ومنطقة اخلليج عموما 
وذل���ك م��ن خ��ال رع��اي��ة وتنمية 

تعزيز وعي الذات لدى امل�شاركات 
بالنف�س ومهارات  الثقة  وتطوير 
القيادة - يف منتجع دي��زرت بامل 
امل��ن��ا���ش��ب��ة قالت  يف دب����ي. وب���ه���ذه 
التنفيذية  املديرة  �شالح  �شم�شة 
مل��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل���ل���م���راأة ..اإن������ه يف 
الإيجابية  ال��ف��ع��ل  ردود  اأع���ق���اب 
الأوىل  ال����دورة  يف  مل�شناها  ال��ت��ي 
م��ن ه��ذا ال��رن��ام��ج ال��ت��ي اأقيمت 
جهود  مع  ومتا�شيا  املا�شي  العام 
امل�شتمرة  ل��ل��م��راأة  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 

الرنامج درو�شا يف قطيع اخليول 
القيادة  مهارات  اكت�شاب  وكيفية 
الت�شابه  اأوج��ه  على  الرتكيز  مع 
بينما   .. ال��ب�����ش��ر واحل�����ش��ان  ب��ني 
تعرفت امل�شاركات يف اليوم الثاين 
ع��ل��ى ال����ق����درات ال���ت���ي ي��ج��ب اأن 
يتحلى بها القائد لقيادة الفريق 
م���ن خ���ال اأن�����ش��ط��ة م��ت��ن��وع��ة يف 
التحديات  على  والتغلب  الإدارة 
الذكاء  واأهمية  وبناء فريق عمل 
القيادة.  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال���ع���اط���ف���ي 

اأن ذلك حجر  باإعتبار  ال�شخ�شي 
قيادة  م��ه��ارات  لتطوير  الأ���ش��ا���س 
اأن����ه من  الآخ����ري����ن .. م��و���ش��ح��ة 
للتعامل  حم��ددة  منهجية  خال 
اخل���ي���ل متكنت  م����ع  وال���ت���ف���اع���ل 
وت�شحيح  حتديد  من  امل�شاركات 
واأ�شكال  ال�����ش��ل��وك��ي��ة  الأمن��������اط 
ال��ت��وا���ش��ل ال���ف���ردي���ة ل��دي��ه��ن ما 
قيودهن  على  التغلب  لهن  اأت���اح 
القيادية  اإم��ك��ان��ات��ه��ن  واإط������اق 
لي�شبحن م�شاهمات اأ�شا�شيات يف 

يف  وو�شعها  الن�شائية  ال��ق��ي��ادات 
للمراأة  ال���دويل  التمثيل  طليعة 

العربية. 

•• دبي-وام:

اجلديد  امل��ي��ادي  ال��ع��ام  ل�شتقبال  متميزة  اح��ت��ف��الت  دب��ي  مدينة  تنظم 
مع  اجلديد  بالعام  الحتفالت  دبي  مدينة  و�شط  ت�شهد  حيث   2015
ب�شرية  بت�شكيات  خليفة  برج  و�شيزدان  النارية  لاألعاب  عرو�س  اأح��دث 

مذهلة.
بكل  م�شبوقة  غ��ري  م��ع جت��رب��ة  م��وع��د  على  وزواره����ا  دب��ي  �شكان  و�شيكون 
املقايي�س خال احتفالت العام اجلديد يف منطقة و�شط مدينة دبي الذي 

يعد احلدث العاملي اأكرث ا�شتقطابا للجهمور وامل�شاهدين يف العامل.
و�شتزدان الواجهة اخلارجية ل� برج خليفة � اأعلى مبنى على وجه الب�شيطة 
ب�شرية  ت�شكيات  تقدم  عماقة  دي  اإي  اإل  ب�شا�شة   � م��رتا   828 بارتفاع 

مذهلة ترثي الأجواء الحتفالية لهذا احلدث الكبري.
برج  فيها  مبا  دب��ي  مدينة  و�شط  ملنطقة  املطور   � العقارية  اإعمار  وتتطلع 
اأك��رث متيزا على الإط��اق من  � لأن تكون احتفالت العام اجلديد  خليفة 
�شتة  على  تنظيمها  �شيتم  التي  ال�شاحرة  النارية  الأل��ع��اب  عرو�س  خ��ال 
اأجزاء اإ�شافة اإىل عرو�س الليزر والت�شاميم ال�شوئية التي �شتغمر خمتلف 

اأرجاء قلب العامل احلا�شر.
اإي دي العماقة واجهة الرج يف عر�س ب�شري رائع  اإل  و�شتحيط �شا�شة 

دبي  مدينة  و�شط  منطقة  يف  �شنويا  ال�شركة  تقيمها  التي  اجلديد  العام 
م�شاهدة  نوعها  من  الحتفالية  الفاعليات  اأكرث  ب�شفتها  مكانتها  ر�شخت 

على م�شتوى العامل متفوقة على نظرياتها يف نيويورك و�شيدين ولندن.
الأر���س كافة  اأ�شقاع  للزوار من  اأ�شبح وجهة مف�شلة  اأن احل��دث  واأ�شاف 
واعتزازهم  اأهلها  فخر  مدعاة  كونه  على  ع��اوة  اجلديد  العام  ل�شتقبال 

الكبري مبدينتهم واإجنازاتها العظيمة املتتالية.
2015 �شتكون الأكر واأكرث  واأكد املطرو�شي اأن احتفالت العام اجلديد 
متيزا على الإطاق مع باقة متنوعة من عرو�س الألعاب النارية املبتكرة 
واأول ت�شاميم �شوئية بتقنيات اإل اإي دي من نوعها على واجهة برج خليفة 
كما �شي�شكل هذا احلدث الكبري رافدا للم�شاعي اجلادة وامل�شتمرة لت�شليط 
بها دبي كمنارة لاأمل والفرح  التي تتحلى  الإيجابية  ال��روح  ال�شوء على 

والتفاوؤل ت�شع بنورها على املنطقة والعامل اأجمع.
باللونني  املذهلة  ال�شوئية  بالعرو�س  الأول  اجلزء  خال  الرج  و�شيتاألق 
والأبنية  الأب��راج  النارية من على  الألعاب  والف�شي مرتافقة مع  الذهبي 
املحيطة �شمن منطقة و�شط مدينة دبي لتنري �شماء املدينة بكل تاألق ويف 
ب��األ��وان قو�س  زاخ��رة  واأم���واج  ب��رج خليفة بحلقات  �شيكت�شي  الثاين  اجل��زء 

القزح ترتاق�س على طول الرج الذي ي�شل ارتفاعه اإىل 828 مرتا.
وخال اجلزء الثالث �شتتاألق منطقة و�شط مدينة دبي بت�شكيلة رائعة من 

ل مثيل له بفعاليات احتفالية ت�شتقطب كل عام مايني الزوار اإ�شافة اإىل 
متابعته من قبل مئات املايني يف دول العامل من خال البث املبا�شر عر 
الأقمار ال�شناعية اإ�شافة اإىل العر�س الفوري على الإنرتنت عر �شفحة 
و�شط مدينة دبي على موقع يوتيوب وميكن للم�شاهدين الختيار من بني 

اأربع زوايا خمتلفة مل�شاهدة العرو�س املتنوعة التي تت�شمنها الحتفالت.
واجهة  يف  دي  اإي  اإل  �شا�شة  على  �شتظهر  التي  الب�شرية  العرو�س  ومتثل 
والإجنازات  احلكيمة  وقيادتها  دب��ي  اإىل  وتقدير  حمبة  حتية  خليفة  ب��رج 
الهائلة التي حققتها دولة الإمارات العربية املتحدة خال 43 عاما لتتاح 
التنازيل  العد  ب��دء  قبل  تنطلق  تن�شى  ل  جتربة  اختبار  فر�شة  للجمهور 

املرتقب حللول عام 2015.
اإع��داد عرو�س  اأن��ه مت  اليوم  اإعمار العقارية  واأف��اد بيان �شحايف �شدر عن 
هذا  خليفة  ب��رج  ل�  خ�شي�شا  العماقة  ال�شا�شة  وعرو�س  النارية  الأل��ع��اب 
موقعه  وير�شخ  اأرج��ائ��ه  ك��ل  يف  باحلياة  ينب�س  معلما  منه  لتجعل  ال��ع��ام 

كمدينة عمودية واأيقونة عاملية ل مثيل لها.
اأج����زاء ي�شلط ال�����ش��وء ع��ل��ى مامح  ون���وه ب���اأن ال��ع��ر���س امل��وؤل��ف م��ن �شتة 
التفا�شيل الهند�شية املبتكرة واحليوية التي حتفل بها ثنايا املبنى الأطول 

يف العامل.
وقال اأحمد املطرو�شي الع�شو املنتدب ل�شركة اإعمار العقارية اإن احتفالت 

النجوم الذهبية املتاألقة مع وهج باللون الوردي يف حني اأن اجلزء الرابع 
�شيت�شمن باقة من التاأثريات ال�شوئية التي �شتغطي وجهات الرج كافة.

عرو�س  مع  تدريجيا  مت�شاعدة  فقرة  ف�شيحويان  الأخ���ريان  اجل��زاآن  اأم��ا 
حللول  ال��ت��ن��ازيل  ال��ع��د  قبيل  وذل���ك  ال���رج  اأج���زاء  تغمر  متمايلة  �شوئية 
العام اجلديد يف م�شهد خاب مل ي�شبق له مثيل ليم�شي برج خليفة � اأعلى 
بناء �شيده الإن�شان يف العامل � منارة ت�شيء ما حولها يف هذا ال�شتعرا�س 

ال�شوئي الرائع.
وباإمكان زوار و�شط مدينة دبي م�شاهدة هذه العرو�س من خمتلف اأرجاء 
و�شائل  با�شتخدام  ال��زوار  وين�شح  را�شد  بن  حممد  بوليفارد  و  ب��ارك  ب��رج 
النقل العامة للو�شول اإىل منطقة احتفالت العام اجلديد حيث تخطط 

هيئة الطرق واملوا�شات متديد �شاعات عمل مرتو دبي بهذه املنا�شبة.
متنوعة  باقة  مع  تن�شى  ل  بتجربة  بدبي  واملقيمون  ال��زوار  �شيحظى  كما 
تابعة  وجهة   42 يف  تقام  احتفالية  فاعلية   100 من  اأك��رث  ت�شم  وغنية 

ملجموعة اإعمار لل�شيافة .
يذكر اأن عدد م�شاهدي احتفالت العام املا�شي ب�شكل حي ومبا�شر و�شل اإىل 
اأنحاء العامل ف�شا عن تواجد  2.5 مليار �شخ�س من خمتلف  ما يفوق 
اأجواء  ال��ع��ام اجل��دي��د يف  ب��ارك حل�شور احتفالت  ب��رج  ال���زوار يف  مايني 

عائلية عنوانها الفرح وال�شعادة. 

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص
اأنا ، �شينا نيل�شون ، ابنة نيل�شون بيزهونيل كوناثيل توما�س ، اأحمل 
بتاريخ  اأبوظبي  ، �شادر يف  جواز �شفر هندي رقم. جيه/1982585 
2010/04/11، اأقيم اقامة دائمة يف منزل بيزهونيل كوناثيل ، م.ب. 
كاريثوتا ، ميزهوفيلي ، مقاطعة باثانامثيتا ، كريال ، واأقيم حاليا 
، مبوجب  املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، اأبوظبي  يف ���س.ب. 46806، 
اإىل: �سينا نيل�سون توما�س   ، ا�شمي من �شينا نيل�شون  اأغريرّ  هذا 

، ب�شورة عاجلة.
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�للو�ء �ملزينة يرت�أ�ص �جتماع جمل�ص �إد�رة �أكادميية �سرطة دبي 

•• ال�شارقة –الفجر:

دولة  ف��ي��ه  ال���ذي حتتفل  ال��وق��ت  يف 
بيومها  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأط��ف��ال من  اأ���ش��ر  ال��43،  ال��وط��ن��ي 
ذوي الحتياجات اخلا�شة، يدر�شون 
للخدمات  ال�������ش���ارق���ة  م���دي���ن���ة  يف 
الإن�شانية، عن التعبري عن حمبتهم 
باإجنازاتها  واف��ت��خ��اره��م  ل��دول��ت��ه��م 
التي حتققت على مدار اأربعة عقود، 
عنها  ك�شف  م��ب��دع��ة  فنية  ب��اأع��م��ال 
ب��ي��ن��ايل ال�����ش��ارق��ة ل��اأط��ف��ال الذي 
التا�شع من  تتوا�شل فعالياته حتى 
الأعمال  وت��ع��ك�����س  امل��ق��ب��ل.  ف��راي��ر 
التي اأعدها اأحد ع�شر طالباً وطالبة 
ال�شارقة  مب��دي��ن��ة  امل��ل��ت��ح��ق��ني  م���ن 
ونفذتها  الإن�������ش���ان���ي���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
املدينة  ال��ف��ن��ي يف  الإب�����داع  ج��م��اع��ة 
ال��ع��و���ش��ي، من�شق  اأك�����رم  ب���اإ����ش���راف 
الأطفال  ق��درة  الت�شكيلية،  الفنون 
حا�شة  يفتقدون  الذين  واليافعني 
ال�شمع اأو يعانون من اإعاقة ذهنية، 
على ابتكار اإبداعات فنية م�شتوحاة 
وبيئاتها  الإم���ارات���ي���ة،  احل��ي��اة  م��ن 
والبحرية،  واجلبلية  ال�شحراوية 
من خال اأعمال على هيئة �شناديق 

اإماراتياً،  م�شهداً  بداخلها  اح��ت��وت 
ال�شندوق  عنوان  جميعها  وحملت 
م�شاعر  �شدق  عن  تعبرياً  الأبي�س 
هوؤلء الأطفال ونظرتهم الإيجابية 
الطالب  عمل  وي�شور  وطنهم.  اإىل 
اإعاقة  م��ن  يعاين  ال��ذي  با�شل  ي��زن 
ذه���ن���ي���ة، م�����ش��ه��د ق����اع ال���ب���ح���ر، مبا 
ونباتات  ونفائ�س  درر  من  يحتويه 
املعجون،  م���ن  ���ش��ن��ع��ه��ا  وك���ائ���ن���ات، 

والبا�شتيك،  وال���ورق،  والأ���ش��اك، 
ال�شغرية، ويبدو يف هذا  واحلجارة 
العمل فراغ وا�شع يعررّ عن الهدوء 
ويبعث يف النف�س الراحة وال�شكينة. 
الطالبتني  ع���م���ل  يف  ي�����رز  ف��ي��م��ا 
ب��ي��ان حم��م��د وع��ل��ي��اء ع��ل��ي، اللتني 
منظر  �شمعية،  اإع��اق��ة  م��ن  تعانيان 
حل�������ش���ن اجل����ب����ل، وي�����ش��ت��م��ل على 
الكرتون،  م��ن  م�شنوع  �شغري  ك��وخ 

و�شخور ونباتات �شنعت من الورق 
والبا�شتيك. 

اأما الطفلة ريهام حبيب التي تعاين 
عملها  يف  فتعررّ  ذهنية  اإع��اق��ة  م��ن 
الذي يحمل عنوان الإمارات والعلم 
التي طاملا ربطت  عن تلك العاقة 
ال�شحراء،  وح��ي��اة  الإم���ارات���ي  ب��ني 
اأمامه  ج���م���ًا مت��ت��د  ت��ظ��ه��ر  ح��ي��ث 
بالعلم  اأر���ش��ه��ا  اف��رت���ش��ت  ���ش��ح��راء 

الإم����ارات����ي ا���ش��ت��ع��داداً ل��رف��ع��ه على 
حبال ترمز اإىل ت�شامن الإماراتيني 
وتكاتفهم حتت راية العلم. يف حني 
عبدالهادي  الطالبني  عمل  ي�شور 
اللذان  ميجنة،  اأب���و  وحم��م��د  ب�شام 
القرية  ال�����ش��م��ع،  ح��ا���ش��ة  ي��ف��ت��ق��دان 
ال��ق��دمي��ة مب���ا حت��ت��وي��ه م���ن بيوت 
واأ�������ش������وار وق��������اع، ا����ش���ت���خ���دم���ا يف 
واخل�شب،  ال����ك����رت����ون،  ���ش��ن��اع��ت��ه��ا 

والأ�شاك، واأعواد الطعام. 
خلود  ال��ط��ف��ل��ة  ع���م���ل  ي��ب��ت��ع��د  ول 
حممد )اإعاقة �شمعية( عن زمائها 
وزمياتها، حيث ترز فيه احل�شن 
ب��ح�����ش��وره ال���ب���ارز يف ت���اري���خ دول���ة 
تنت�شر  الإم������ارات، م��ظ��ه��رة ح�����ش��ن��اً 
ال��ب��ي��وت وع��ل��ى ي�شاره  ع��ل��ى مي��ن��ي��ه 
ذلك  يف  م�شتخدمة  �شغرية،  قلعة 
والبا�شتيك،  وال������ورق،  ل��ل��خ�����ش��ب، 

يوجد  ج���واره���ا  واإىل  والأ�����ش����اك. 
اأمينة  للطالبتني  اآخ���ر  ف��ن��ي  ع��م��ل 
اللتني  حم��م��د  وم����اري����ا  اإب���راه���ي���م 
تعانيان من اإعاقة ذهنية، وت�شوران 
يف هذا العمل عامل البحار باأ�شماكه 
ال��ت��ي �شنعت  واأ����ش���داف���ه ون��ب��ات��ات��ه 
التي  امل���������واد  ن���ف�������س  م�����ن  ج���م���ي���ع���اً 

ا�شتخدمها �شائر زمائها.
للطالبة  ال�����ش��غ��ري  ال���ع���امل  وي���ب���دو 

اأم��ي��ن��ة اإب���راه���ي���م ال��ت��ي ت��ع��اين من 
اإع�����اق�����ة ذه���ن���ي���ة اأك������ر ب��ك��ث��ري مما 
ي�شتوعبه ال�شندوق ال�شغرية الذي 
يحتوي عملها، وتظهر فيه م�شاهد 
اليومية،  احل���ي���اة  م���ن  م��ت�����ش��ل�����ش��ل��ة 
لأطفال ميار�شون ن�شاطات خمتلفة، 
م��ه��ده، ومنهم  ي��ن��ام يف  م��ن  فمنهم 
م�شتظًا  الأر���������س  ي���ف���رت����س  م����ن 
اللعب يف  ف�شلوا  واآخ��رون  ب�شجرة، 
ما وفرته لهم احلياة من م�شاحات 
خ�����ش��راء. اأم����ا ���ش��امل ط��ال��ب الذي 
يتمرد على اإعاقته الذهنية باإعطاء 
ت�����ش��ور ���ش��دي��د ال��ق��وة ل��ل��ع��امل، على 
نظره،  وجهة  م��ن  يبدو  كما  الأق���ل 
تتهاوى  وه��ي  كثرية  ك��رات  في�شور 

يف ف�شاء م�شطرب! 
انطلقت  ال����ذي  ال��ب��ي��ن��ايل  وي���ه���دف 
اإىل   2008 ع����ام  الأوىل  دورت������ه 
ت��ف��ع��ي��ل ال���ن�������ش���اط ال���ف���ن���ي واإث�������راء 
امل�����واه�����ب امل���ب���دع���ة م����ن الأط����ف����ال 
طاقاتهم  وحت���ف���ي���ز  وال����ي����اف����ع����ني 
الكامنة يف خمتلف املجالت الفنية، 
ب����دءاً م��ن ال��ر���ش��م وال��ن��ح��ت م����روراً 
بالأعمال الرتكيبية وانتهاء بفنون 
والو�شائط  الفوتوغرايف  الت�شوير 

املتعددة.

•• الغربية – الفجر 

ح�شني  امل���ه���ن���د����س  م����ع����ايل  اأك��������د 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
والتعليم على اأن الوزارة تعمل على 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ 
املخيمات  اإق�����ام�����ة  يف  ب���ال���ت���و����ش���ع 
النوعية  ذات  واحلياتية  الرتاثية 
لت�شمل  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة  امل���ت���م���ي���زة 
ج��م��ي��ع امل����راح����ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة كل 
خا�شة  خميمات  لتقام  ح��دة  على 
واأخرى  الرو�شة،  اأطفال  مبرحلة 
وثالثة  البتدائية،  املرحلة  لطلبة 
لطلبة  وراب��ع��ة  الع��دادي��ة،  لطلبة 
برنامج  ليت�شمن  وذل��ك  الثانوية 
كل خميم الفعاليات التي تتنا�شب 
مع كل مرحلة مبا يحقق الأهداف 
يحددها  التي  واحلياتية  العلمية 
وبحيث  واملتخ�ش�شني،  اخل����راء 
املهارات  خم��ت��ل��ف  امل��خ��ي��م  ي��ت��ن��اول 
والريا�شية  واحل��ي��ات��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ل�شناعة  ال���ازم���ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  وتخريج 
متطلبات  حتقيق  ع��ل��ى  وال���ق���ادرة 
اخلطة  و  امل������ع������ريف،  الق����ت���������ش����اد 
 ،2021 ل��ل��دول��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ومبا   ،2030 اأب���وظ���ب���ي  وروؤي�������ة 
املواطنني  الطلبة  متكني  ي�شمن 
الفاعل  ال����دور  ل��ه��م  ي��ك��ون  اأن  م��ن 
واملوؤثر يف �شناعة امل�شتقبل امل�شرق 
املتحدة  العربية  الم����ارات  ل��دول��ة 
املتقدمة  مكانتها  على  واملحافظة 

بني دول العامل.
�شحفية  ت�شريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 
ملعايل وزير الرتبية والتعليم خال 
مرافق  ك��اف��ة  �شملت  ال��ت��ي  جولته 

خميم الرتاث للحياه الذي ينظمه 
والتدريب  للتعليم  ابوظبي  مركز 
البيت  �شعار  حتت  واملهني،  التقني 
خال  الغربية  باملنطقة  متوحد 
اجلاري  دي�شمر   20 من  الفرتة 
مب�شاركة  املقبل  اخلمي�س  وح��ت��ى 
الطلبة  م���ن  اآلف  خ��م�����ش��ة  ن��ح��و 
وبالتعاون  واإناثاً،  ذكوراً  املواطنني 
والتعليم،  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م����ع 
للتعليم، ومعهد  اأبوظبي  وجمل�س 

ومعهد  التطبيقية،  التكنولوجيا 
ابوظبي للتعليم والتدريب املهني، 
ومهارات المارات، ومب�شاركة 40 
موؤ�ش�شة تعليمية جامعية وثانوية، 
حيث تفقد معاليه خميم الطاب 
وخميم الطالبات ووقف على توفر 
لتنفيذ  الازمة  المكانيات  كافة 
ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وع���وم���ل المن 
وال�شامة، كما تفقد كافة املطابخ 
والقاعات واملاعب وجميع مرافق 

خمتلف  من  جانباً  و�شهد  املخيم، 
املخيم  ت�شمنها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
مدى  ع��ل��ى  الطلبة  م��ع  ليتعاي�س 
اأكرث من �شبع �شاعات كاملة، رافقه 
خ��ال��ه��ا ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور عارف 
م���دي���ر ج��ام��ع��ة خليفة  احل���م���ادي 
والبحوث،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
واأح��م��د ع��ب��داهلل امل��ا مدير قطاع 
معهد  يف  ال���ط���اب���ي���ة  ال���������ش����وؤون 
امل�شرف  التطبيقية  التكنولوجيا 
واملهند�س  امل���خ���ي���م،  ع���ل���ى  ال����ع����ام 
ال�����ش��وي��دي رئي�س  ال��دب��و���س  ف��ه��ر 
اأبوظبي  م��رك��ز  امل���ه���ارات يف  ق�����ش��م 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
من  ونخبة  للمخيم  ال��ع��ام  املن�شق 

امل�شوؤولني.
 واأ����ش���اف م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ح�شني 
اأن امل�شوؤولني يف  اإبراهيم احلمادي 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي ي��ق��وم��ون بجهود 
كافة  حت���ق���ي���ق  ���ش��ب��ي��ل  يف  ك����ب����رية 
الأهداف املرجوة من خميم الرتاث 
للحياة البيت متوحد الذي ين�شجم 
التي  اجل��دي��دة  ال�شرتاتيجية  مع 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تنفذها 
-2015 م������ن  ال������ف������رتة  خ�������ال 

طموحات  ي��ح��ق��ي��ق��ا  مب���ا   ،2021
وتوجيهات القيادة الر�شيدة ممثلة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  يف 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و�����ش����اح����ب  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
واأ�شحاب  دب�����ي،  ح���اك���م  ال��������وزراء 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
حكام الإمارات، والفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
اىل  امل�شلحة، لفتاً  للقوات  الأعلى 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأن 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
يقام خميم  ب��اأن  وج��ه  قد  الغربية 
الرتاث للحياة �شنوياً بالتزامن مع 
حر�شنا  ول��ق��د  ال��ظ��ف��رة،  مهرجان 
مع  بالتزامن  املخيم  يقام  اأن  على 
مهرجان الظفرة بهدف ال�شتفادة 
الرثية  والفعاليات  ال��رام��ج  م��ن 

التي يت�شمنها املهرجان مبا ميكن 
ال�شباب والفتيات من التعاي�س مع 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  وامل�شتقبل  احل��ا���ش��ر 
الأجداد،  تراث  يتمثل يف  ح�شاري 
متوحد  ال����ب����ي����ت  �����ش����ع����ار  وحت�������ت 
ليتعاي�س نخبة من �شباب خمتلف 
المارات يف مكان واحد فيتعارفوا 
وي���ت���ب���ادل���وا اخل������رات مب���ا يدعم 
اأوا���ش��ر ال��رتاب��ط وال���ود والحتاد 
ال��ق��ائ��م ب���ني اأب���ن���اء ك���اف���ة اإم�����ارات 
الدولة وليتم تطويره ب�شكل دائم 
من خال جل�شات الع�شف الذهني 
الفئات  خم���ت���ل���ف  ت�������ش���م���ل  ال����ت����ي 
املجتمعية واخلراء واملتخ�ش�شني، 
اإ�شافة اىل ممثلي خمتلف اجلهات 
املتعاونة مع الوزارة ومنها وزارات 
ومركز  وال�������ش���ح���ة،  ال���داخ���ل���ي���ة، 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني، وجمل�س اأبوظبي للتعليم، 
املعنية  ك��اف��ة اجل��ه��ات  اإ���ش��اف��ة اىل 

لي�شمل خمتلف اأبناء املجتمع.

م���ن ج��ه��ت��ه ذك����ر ال���دك���ت���ور ع���ارف 
البيت متوحد  اأن خميم  احلمادي 
القائم  النموذجي  التعاون  يعك�س 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��ني  م��ا 
وجمل�س اأبوظبي للتعليم، و مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
امل�شوؤولون  ي��ب��ذل  ال����ذي  وامل��ه��ن��ي 
حجم  تعك�س  م�شهودة  جهوداً  فيه 
ال��ت��م��ي��ز وال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ري ال���ذي 
يتحقق خال فعاليات هذا املخيم 
وفتيات  ���ش��ب��اب  ي�����ش��ت��ه��دف  ال�����ذي 
تنمية  ع���ل���ى  ل��ي��ع��م��ل  الم�����������ارات 
واحلياتية،  ال���ذات���ي���ة  م��ه��ارات��ه��م 
من  انطافاً  للم�شتقبل  ويعدهم 
ال���رتاث الم��ارات��ي الأ���ش��ي��ل الذي 
كبري،موؤكداً  بجهد  الأج����داد  بناه 
اأبوظبي  م��رك��ز  م�����ش��وؤويل  اأن  على 
كافة  التقني قد جنحوا يف توفري 
المكانيات الازمة ل�شمان جناح 
كامل  وحت���ق���ي���ق  امل���خ���ي���م  ومت����ي����ز 

اأهدافه.

•• دبي-وام:

العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س  ال��ل��واء  �شعادة  وج��ه 
�شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ل�شرطة 
دب���ي ب�����ش��رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع امل�����ش��ت��وى الأكادميي 
والتدريبي لاأكادميية لت�شل اإىل م�شاف الأكادمييات 
واجلامعات العاملية واإقامة عاقات اأكادميية وتدريبية 
بني الأكادميية واأرقى اجلامعات والأكادمييات العاملية 
والتعليم  ال��ت��دري��ب  جم����الت  يف  امل��ت��ق��دم��ة  واجل���ه���ات 
العاملي  الت�شنيف  يف  الأكادميية  تاأهيل  ملتطلبات  دعما 

للجامعات والكليات.
ج���اء ذل���ك خ���ال ت��روؤ���س ���ش��ع��ادت��ه ل��اج��ت��م��اع ال���دوري 
العقيد  بح�شور  دب��ي  �شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  ملجل�س 
الأكادميية  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي  غ����امن  غ��ي��ث  ال���دك���ت���ور 
اأع�شاء  الأكادميية وبقية  والدكتور علي حمودة عميد 

جمل�س الإدارة.
ع��ل��ى حم�شر  بالت�شديق  امل��زي��ن��ة  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  وق���ام 
اأطروحات   7 املجل�س  اعتمد  ..ك��م��ا  ال�شابقة  اجلل�شة 
والتي  الأم��ن��ي��ة  الأزم�����ات  اإدارة  ب��رن��ام��ج  يف  ماج�شتري 

ح�شلت جميعها على تقدير جيد جدا.

وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س امل��و���ش��وع��ات امل���درج���ة يف جدول 
دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  �شعادة  ..وط��ال��ب  الأع��م��ال 
بزيادة الهتمام بتدري�س مادة اللغة الجنليزية للطاب 
ال�شتعدادات  املجل�س  اأع�����ش��اء  م��ع  ون��اق�����س  املر�شحني 
املر�شحني  الطاب  من   22 الدفعة  لتخريج  اجلارية 

مبا يتنا�شب و�شمعة القيادة العامة ل�شرطة دبي.
اأع�شاء  املزينة  اللواء  �شعادة  �شكر  الجتماع  ختام  ويف 
العامة  القيادة  جهود  دعم  يف  بدورهم  م�شيدا  املجل�س 
على  وقانونية  �شرطية  ك���وادر  لتخريج  دب��ي  ل�شرطة 

م�شتوى عال من التعليم والتاأهيل.

من خالل اأعمال نفذوها يف مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية

ون عن حمبتهم لالإمار�ت يف بينايل �ل�سارقة �لأطفال مبدعون من ذوي �لحتياجات �خلا�سة ُيعربرّ

تفقد واأ�ساد مبخيم البيت متوحد الذي ينظمه اأبوظبي التقني بالغربية

 �حلمادي: �لقيادة توجه باإقامة خميمات نوعية للمر�حل �لتعليمية مبختلف �إمار�ت �لدولة
وزير الرتبية: البيت متوحد ين�سجم مع ا�سرتاتيجة الوزارة ويطور املهارات احلياتية ل�سبابنا
مبارك ال�سام�سي: قيادتنا تعمل وفق اأرقى املنظومات العاملية املتطورة
عارف احلمادي:جهود كبرية مل�سوؤويل اأبوظبي التقني وتعاون متميز مع الرتبية و اأبوظبي للتعليم 
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اأخبـار الإمـارات

•• الغربية – الفجر 

يعود مهرجان الظفرة ال�شنوي اإىل 
مدينة زايد يف املنطقة الغربية مع 
مثرية  وم�شابقات  مم��ي��زة  اأح����داث 
لأف�شل التقاليد البدوية ، وت�شتمر 
 1 الظفرة حتى  فعاليات مهرجان 
اأغلى  ال��ذي يجذب   ،2015 يناير 
اأنواع الإبل واأجملها على الإطاق 
وهو مركز اإهتمام ماك الإبل من 
جميع اأنحاء اخلليج العربي مبا يف 
ذلك دولة الإمارات العربية املتحدة 
امل�شابقات،  خم��ت��ل��ف  يف  لتتناف�س 
وخمتلف الفئات مع اأكرث من 55 

مليون درهم جوائز.
بتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات 
 – وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��رام��ج 
العام  ه��ذا  املهرجان  ُيعد  اأبوظبي، 

72 م�شابقة  م��ن  اأك����رث  م��ع  اأك����ر 
م���ث���ل م�������ش���اب���ق���ات ج����م����ال الإب������ل 

بالتقاليد  تتعلق  اخرى  وم�شابقات 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 

مثل م�شابقة حلب الإبل وم�شلبقة 
ال�شيد  وم�������ش���اب���ق���ة  ال�������ش���ل���وق���ي 

وتغليف  تعبئة  وم�شابقة  بال�شقور 
ال��ت��م��ر ي���دوي���اً وم�����ش��اب��ق��ة احلرف 
الت�شوير  وم�������ش���اب���ق���ة  ال����ي����دوي����ة 
ال�شيارات  وم�شابقة  الفوتوجرافية 
اأب��رز ما جاء يف  الكا�شيكية، ومن 
وم�شابقة  اخل��ي��ل  �شباق  امل��ه��رج��ان 
اأف�������ش���ل غ����ط����اء م�������ش���ن���وع ي���دوي���ا 
للمرة  يقام  ال��ذي  الفائزة  للجمال 

الأوىل هذا العام.
ُي���رح���ب ف���ن���دق ت����ال ل���ي���وا، امل���اذ 
ال�����ش��ح��راوي امل��ن��ع��زل ال���ذي ميتاز 
مبوقعه الفريد على كتف �شحراء 
اأبوظبي،  يف  املذهلة  اخل��ايل  الربع 
املنظمني  م�����ن  ال������ك������رام  ن�����زلئ�����ه 
الظفرة  م��ه��رج��ان  يف  وامل�����ش��ارك��ني 
ال�شنوي ويقدم لهم جتربة مميزة 

لكرم ال�شيافة. 
العام  املدير  �شربا�شي،  خالد  علق 

مهرجان  ُيعد   : ليوا  ت��ال  لفندق 
ال��ظ��ف��رة م���ن اأه����م امل��ه��رج��ان��ات يف 
ملا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ل��ل��رتاث املدين  اإح��ي��اء  يقدمة م��ن 
لاأجيال  ت��ذك��رياً  اأن��ه  كما  العربي 

ي�شلط  العريقة.  يالتقاليد  ال�شابة 
احلياة  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  امل���ه���رج���ان 
دولة  ل��زائ��ري  التقليدية  ال��ب��دوي��ة 
الإمارات العربية املتحدة الراغبني 
يف م���ع���رف���ة امل�����زي�����د ع�����ن احل���ي���اه 

ب�شبب  البدوية. نحن حمظوظون 
املنطقة  من  ج��دا  القريب  موقعنا 
الغربية احلا�شنة لأكرث الفعاليات. 
لنجاح  وامل�شاركني  املنظمني  نهنئ 

املهرجان الكبري هذا العام .

هيئة �لطرق و�ملو��سالت تتعاون مع بلدية دبي ل�سمان ت�سغيل و�سيانة وتطوير �لرت�م

 – الغربية  املنطقة   ••
لطيفة جابر

ال  �شيف  بن  ذي��اب  ال�شيخ  اب��ل  حققت 
نهيان املركز الول فى �شوط الظفرة 
للمجاهيم ) ا�شواط ال�شت ( ل�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ بن�شبة 94 %، وتاه 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
 92 بن�شبة  نهيان  اآل  �شيف  بن  �شعيد 
%، ويف املركز الثالث ال�شيخ �شيف بن 
 89 بن�شبة  نهيان  اآل  �شيف  بن  �شعيد 
ويف املركز الرابع ال�شيخة فاخرة   ،%
بن�شبة  نهيان  اآل  �شيف  بن  ذي��اب  بنت 
ال�شيخ  اخلام�س  امل��رك��ز  ويف   ،%  85
نهيان  اآل  �شيف  ب��ن  �شعيد  ب��ن  �شيف 

.% بن�شبة 81 

للمحليات  ــرة  ــف ــظ ال �ــســوط   
ال�ست(  ـــواط  ـــس )اأ� ــل  ــاي ــس االأ�

الأ�سحاب ال�سموال�سيوخ:
ال�����ش��ي��خ ج���ر بن  الأول  امل���رك���ز  ح��ق��ق 
�شعود بن عبداهلل اآل ثاين بن�شبة 95 
ال�شيخ  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وت���اه يف   ،%
�شيف بن حممد  بن  بن خليفة  �شيف 
املركز  ويف   ،%  94 بن�شبة  نهيان  اآل 
بن  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  الثالث 
بن�شبة  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
%90، ويف املركز الرابع ال�شيخ زايد 
ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���ش��ي��ف ب���ن حم��م��د اآل 

.% نهيان بن�شبة 88 
الأ�شايل  للمحليات  ال��ظ��ف��رة  ���ش��وط 

)اأ�شواط ال�شت( لأبناء القبائل:
���ش��امل عبيد  امل��رك��ز الأول ع��ل��ي  ح��ق��ق 
ب��ن ه��ي��اي امل��ن�����ش��وري، وامل��رك��ز الثاين 
العامري،  ع��ن��وده  ���ش��امل  حمد  �شهيل 
وامل��رك��ز ال��ث��ال��ث حم��م��د ع��اي�����س علي 
القحطاين، والرابع معايل علي �شامل 
مبارك  واخلام�س  الكعبي،  وني�س  بن 

�شعيد �شامل ربيع الرا�شدي.
ال�شاد�س حممد طار�س  املركز  واحتل 
حممد املن�شوري، وال�شابع حمد �شامل 
والثامن  امل��ن�����ش��وري،  �شنديه  خ��ل��ف��ان 
والتا�شع  املنهايل،  حربي  عيد  �شالح 
والعا�شر  الزمر،  ماجد  عبداهلل  �شامل 

خمي�س احمد عابر الهاملي.

للمجاهيم  الــظــفــرة  �ـــســـوط 
)اأ�ــــســــواط الـــ�ـــســـت( الأبـــنـــاء 

القبائل:
احتل املركز الأول عبدالهادي عو�شه 
ع��ل��ي ال��ري�����س امل����ري، وال��ث��اين اأحمد 
والثالث  امل��ن�����ش��وري،  ���ش��ع��ب��ان  ���ش��ال��ح 
والرابع  امل��ن��ه��ايل،  �شليم  ���ش��امل  �شليم 
ف����رج ب���ن ع���ب���دال���ه���ادي ب���ن را����ش���د ال 
امل���ري، واخل��ام�����س خ��ادم �شامل  بخيته 

بطي حممد املن�شوري.
وح��ق��ق امل��رك��ز ال�����ش��اد���س اأح��م��د �شامل 
ع���ي�������ش���ه ال����ن����اي����ع ن���ه���ي���ه ال����ع����ام����ري، 
وال�������ش���اب���ع حم���م���د اب���راه���ي���م حممد 
املر�شد، والثامن حا�شر �شعيد عي�شى 
�شالح  علي  �شعيد  والتا�شع  الفاحي، 
�شليم  علي  ظبيرّب  والعا�شر  ال�شفران، 

العامري.

بانامل  تر�سم  مبدعة  براعم 
قرية  يف  فنية  لوحات  ذهبية 

الطفل
من  للعديد  ع��ن��وان  والتميز  الب����داع 
الطفل  قرية  ت�شمها  التي  الجنحة 
مهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  ����ش���م���ن  امل����ق����ام 
ل���اب���ل ه����ذا العام  ال���ظ���ف���رة  م���زاي���ن���ة 
ح��ي��ث ي�����ش��ت��ه��دف ال����رام����ج ال���ت���ي مت 
ب��ع��ن��اي��ة يف ر�شم  و���ش��ع��ه��ا واخ��ت��ي��اره��ا 
مواهبهم  وت�شكيل  الط��ف��ال  �شخ�شة 
ا�شتخراج طاقتهم  املتعددة من خال 
وغريها  والر�شم  الفن  يف  الب��داع��ي��ة 
املو�شوعة  والن�����ش��ط��ة  ال���رام���ج  م��ن 

الثقافية  ال����رام����ج  ح��ق��ق��ت  ح���ي���ث  
الر�شم  بجانب  الرتفيهية  وامل�شابقات 
الرامج  وب��اق��ي  الق�ش�س  وتلخي�س 
ل���اط���ف���ال �شمن  امل���ق���دم���ة  الخ������رى 
الظفرة  م��زاي��ن��ة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
ل��اب��ل يف ق��ري��ة ال��ط��ف��ل جن���اح كبري 
الطفال  م��ن  اللف  ج��ذب  يف  �شاهم 
وال���ش��ر وال��ع��ائ��ات اىل م��وق��ع قرية 
ال�شاحر  ال���ع���اب  ن��ال��ت  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ل 
اي�شا  ال���رتاث���ي���ة  والل����ع����اب  واخل���ف���ة 

اعجاب الزوار واجلمهور .
م�شئولة  القبي�شي  ليلى  واو���ش��ح��ت 
قرية الطفل ان هذه الرامج مل يتم 
اختيارها ع�شوائيا ولكنها مت اختيارها 
ا�شتخراج  من  لتمكن  ودرا���ش��ة  بعناية 

الطاقات البداعية لدى الطفال 
وا�شارت القبي�شي اىل ان العام احلايل 
مت��ي��زت ق��ري��ة ال��ط��ف��ل ب��ال��ع��دي��د من 
ال����رام����ج اجل����دي����دة وامل����ث����رية وك����ان 
امل���ذي���ع الامع  م���ن ���ش��م��ن��ه��ا وج�����ود 
املحبوب لدى الطفال �شعيد املعمري  
وال�شر  الطفال  مع  يوميا  ليتوا�شل 
ا�شتحدثنا  ك��م��ا   الطفل  ق��ري��ة  داخ���ل 
بال�شقور  ال�����ش��ي��د  م�����ش��اب��ق��ة  ال���ع���ام 
وامل��خ�����ش�����ش��ة ل��اأط��ف��ال م���ن ع��م��ر 8 
�شنوات ولغاية 15 عاماً وخ�ش�س لها 
العديد من اجلوائز يومياً طوال اأيام 

املهرجان .
جميع  اأنرّ  اإىل  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  واأ������ش�����ارت 

ترفيهية  اأن�شطة  هي  الفعاليات  ه��ذه 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وت��وج��ي��ه��ي��ة م��ت��ن��وع��ة اإىل 
جانب العديد من الرامج املخ�ش�شة 
ل���اأط���ف���ال ت��ت��ن��ا���ش��ب وج��م��ي��ع اأف�����راد 
الأطفال  ق��ري��ة  ت�شتمل  كما  الأ���ش��رة، 
منها  يومية،  ثقافية  م�شابقات  على  
م�����ش��اب��ق��ات ت�����ش��ت��اه��ل ال��ن��ام��و���س وهي 
ع���ب���ارة ع���ن م�����ش��اب��ق��ة ���ش��ع��ري��ة يومية 
خم�ش�شة لاأطفال، وم�شابقة ال�شداد 
ف��ائ��زي��ن يف  ل��ث��اث��ة  وال��ت��ي خ�ش�شت 
املخ�ش�شة  اليدوية  والأ�شغال  اليوم، 
لاأطفال، اإىل جانب م�شابقتي اأف�شل 
واأف�شل زي تراثي  زي تراثي للبنات، 
اليولة  م�شابقة  ج��ان��ب  اإىل  للن�شاء، 
الراغبني  الأط��ف��ال  لكافة  واملفتوحة 
وم�شابقة  امل�شابقة،  هذه  يف  بامل�شاركة 
يومياً  �شت�شهد  وال��ت��ي  احل���ر  امل��ر���ش��م 
ور�������س ت���ل���وي���ن وف���ع���ال���ي���ات وغ���ريه���ا، 
اإ�شافة  الق�شرية،  الق�شة  وم�شابقة 
خفة  وع��ر���س   . ال���راوي  م�شابقة  اإىل 
اليد، و�شخ�شيات متحركة لاأطفال، 
جوائز  م��ع  متنوعة  تثقيفية  واأ�شئلة 
اللجنة  ���ش��ع��ي  ي��ع��ك�����س  مب���ا  عينية”، 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ط���م���وح���ات اأك����ر 
���ش��ري��ح��ة م���ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة م���ن خال 
تعريفها بالعادات والتقاليد الإماراتية 
الأ�شيلة، ويعزز املهرجان من مكانته 
الأ�شرية  ال���رواب���ط  ل��ت��ع��زي��ز  كملتقى 
يف  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع  وم�����ش��ارك��ة 

هذا احلدث الرتاثي املهم . 

وليوا  افتتاح فرعني يف غياثي   
قريبًا

م�����ش��روع ال��غ��دي��ر ي�����ش��ارك يف مهرجان 
الظفرة مب�شغولت تراثية متميزة

ي�����ش��ارك م�����ش��روع ال��غ��دي��ر ال���ذي يعمل 
الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
فعاليات  يف  م��ت��م��ي��ز  ت����راث����ي  ب���ج���ن���اح 
الثامنة  دورت���ه  ف��ى  الظفرة  مهرجان 

باملنطقة الغربية.
الغدير  م���������ش����روع  ج����ن����اح  وي����ع����ر�����س 
من  ل��ع��دد  متنوعة  تراثية  م�شغولت 
املواطنات املنت�شبات للم�شروع والاتي 
اليدوية  امل�����ش��غ��ولت  بت�شنيع  ي��ق��م��ن 
الرتاثية الإماراتية املتميزة التي تعر 
عن اأ�شالة جمتمع الإمارات واإبداعات 
الإم��ارات��ي��ة يف تطويع اخلامات  امل���راأة 
تراثية  م�����ش��غ��ولت  واإن����ت����اج  امل��ح��ل��ي��ة 
يدوية تعك�س مت�شك اأبناء وبنات البلد 

بالرتاث.
املن�شوري  عبدالرحمن  ناعمة  وقالت 
مديرة م�شروع الغدير اإن هذه امل�شاركة 
يف مهرجان الظفرة على مدار دوراته 
العليا  الإدارة  اهتمام  ال�شابقة ترتجم 
للهال الأحمر بالأن�شطة والفعاليات 
داخل  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الدولة وعلى وجه اخل�شو�س الأن�شطة 
الرتاثية املحلية، مما يحفز القائمني 

على م�شروع الغدير وجميع املنت�شبات 
اإليه للم�شاركة يف تلك الفعاليات التي 
تتحدث عن تراث الدولة واملهرجانات 
التي  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  تهتم  ال��ت��ي 

توارثناها عن الآباء والأجداد .
���ش��ي��ت��م قريباً  اأن����ه  امل��ن�����ش��وري  وب��ي��ن��ت 
افتتاح فرعني للم�شروع مبدينتي ليوا 
وغياثي يف املنطقة الغربية ل�شتقطاب 
الغربية  اأه���������ايل  م�����ن  احل����رف����ي����ات 
املادي  زي��ادة دخلهن  وم�شاعدتهن فى 

وحت�شني م�شتواهن املعي�شي.
من  اأن������ه  اإىل  امل���ن�������ش���وري  واأ�������ش������ارت 
الأن�شطة  ه����ذه  م��ث��ل  دع����م  ال���واج���ب 
الرتاثية بامل�شاركة املتميزة واحل�شور 
الفعاليات  فرتة  انعقاد  خال  الدائم 
وم�شاعدة  دع��م  اأج��ل  وم��ن  والأن�شطة 
باملجتمع  الفقرية  والأ���ش��ر  املواطنات 
املحلي . وذكرت املن�شوري اأن امل�شروع 
ل��دع��م �شرائح  رائ�����دة  م���ب���ادرة  مي��ث��ل 
امل��واط��ن��ات يتم  ال�����ش��ي��دات  معينة م��ن 
املنتجات  ت�����ش��ن��ي��ع  ع���ل���ى  ت���دري���ب���ه���ن 
امل��ح��ل��ي��ة وت��ول��ي��ه��ن هيئة  ال���رتاث���ي���ة 
الهال الأحمر اهتماماً خا�شاً بهدف 
اخلرات  اك��ت�����ش��اب  ع��ل��ى  م�شاعدتهن 
تراثية  م��ن��ت��ج��ات  لت�شنيع  ال���ازم���ة 
عن  وت��ع��ر  ب��الأ���ش��ال��ة  تتميز  حملية 
الإمارات  لدولة  العريق  التاريخ  روح 
تتميز  كما  امل��ايل،  دخلهن  وم�شاعفة 
خال�س  حملي  بطابع  املنتجات  ه��ذه 

ال��رتاث��ي��ة من  امل��ن��ت��ج��ات  ح��ي��ث ت�شنع 
خامات حملية جت�شد الهوية الثقافية 
العريق  وت��راث��ه��ا  ل���اإم���ارات  والفنية 
الأ�شجار  وخ�����ش��ب  ال��ن��خ��ي��ل  ك�����ش��ع��ف 
واأدوات  والأقم�شة  واخل��ي��وط  املحلية 
ويتم  والعود  والعطور  البخور  حفظ 
عر�شها يف واحد من اأكر املهرجانات 
ال���رتاث���ي���ة ال���ت���ي حت��ي��ي ذاك������رة �شعب 
النتماء  روح  فيهم  وتنمي  الإم����ارات 
وقيادته  العزيز  الوطن  لهذا  وال��ولء 
املهتمني  اأن����ظ����ار  وجت�����ذب  ال���ر����ش���ي���دة 
بالرتاث ال�شعبي ومكوناته ومنتجاته 
م�شروع  م���دي���رة  واأك�������دت  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
الغدير اأن منتجات املنت�شبات للم�شروع 
التي تعر�س من خال جناح الغدير يف 
املهرجان تتمثل يف امل�شغولت اليدوية 
واأطقم  التمور  �شال  كاإنتاج  الرتاثية 
العود  واأط����ق����م  الإم����ارات����ي����ة  ال���ق���ه���وة 
باأيدي مواطنات مت  امل�شنوع  والبخور 
املنتجات  ه��ذه  ت�شنيع  علي  تدريبهن 
واحرتفن اإعداد مكوناتها من النباتات 
والأ�شجار الطبيعية واخلامات املحلية 
وتتويل هيئة الهال الأحمر الرتويج 
املوؤ�ش�شات  ل������دى  امل���ن���ت���ج���ات  ل����ه����ذه 
احلكومية وال�شركات اخلا�شة وبع�س 
من  العائد  وي��دع��م  ال��ط��ريان  �شركات 
ريعها الأ�شر املواطنة حمدودة الدخل 
ثابت  دخ��ل  م�شدر  اإيجاد  على  ويعمل 
القت�شادي  ب��و���ش��ع��ه��ا  ل��ل��ن��ه��و���س  ل��ه��ا 

اأفرادها  معي�شة  م�����ش��ت��وى  وحت�����ش��ني 
اإ�شافة اإىل املحافظة على تقاليد وتراث 
الإمارات العريق من خال اإنتاج منتج 
الهيئة  اإماراتية.  باأيد  م�شنوع  ي��دوي 
العامة لل�شوؤون الإ�شامية يف الغربية 
الهيئة  حر�شت  امل��ه��رج��ان  يف  ت�����ش��ارك 
والأوقاف  الإ�شامية  لل�شوؤون  العامة 
يف املنطقة الغربية على توفري م�شلى 
ليتمكن  امل���ه���رج���ان  م���وق���ع  ك���ب���ري  يف 
ال�شاة  اأداء   م��ن  وامل�شاركني  ال���زوار 
من  جمموعة  لهم  يقدم  كما  داخ��ل��ه، 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اليومية  امل��ح��ا���ش��رات 
لاإفتاء  الر�شمي  املركز  اأرق��ام  توزيع 
ملن  يت�شنى  ح��ت��ى  الإم������ارات  دول����ة  يف 
فتوى  ع���ل���ى  احل���������ش����ول  يف  ي����رغ����ب 
�شرعية اأن يح�شل عليها من اجلهات 
�شلطان  واأو���ش��ح  املخت�شة.  ال�شرعية 
الهيئة  مكتب  م��دي��ر  امل��زروع��ي  زاي���د 
العامة لل�شوؤون الإ�شامية والأوقاف 
اأقامت  الهيئة  اأن  الغربية  املنطقة  يف 
املتزايدة  خيمة كبرية تت�شع لاأعداد 
ال����زوار وامل�����ش��ارك��ني يف مهرجان  م��ن 
املن�شة  بجوار  لاإبل  الظفرة  مزاينة 
الفرع  اأن  امل��زروع��ي  واأك��د  الرئي�شية. 
اأعد برناجماً متميزاً من املحا�شرات 
خيمة  داخ�������ل  لإق���ام���ت���ه���ا  ال���دي���ن���ي���ة 
اأيام  الع�شاء طوال  امل�شلى بعد �شاة 
على  الفرع  اأن  اإىل  م�شرياً  املهرجان، 
ا�شتعداد دائم للتوا�شل والتفاعل مع 
م�شاجد  توفري  خ��ال  م��ن  اجلمهور 
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف  يف  جم��ه��زة 
ت�شهد  والتي  الغربية  باملنطقة  تقام 
ح�شوراً كبرياً من الأهايل من داخل 
املزروعي:  واأ���ش��اف  املنطقة.  وخ���ارج 
لع�شاق  ملتقى  اأ�شبحت  الغربية  “اإن 
ال��رتاث والأ���ش��ال��ة بف�شل ما تقدمه 
ت�شجع  وم���ه���رج���ان���ات  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
الأبناء على التم�شك بعادات وتقاليد 
الآب���اء والأج����داد واحل��ف��اظ عليها يف 
ال����ذي ت�شهده  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  ظ���ل 
التوجيهات  بف�شل  الغربية  املنطقة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال�����ش��دي��دة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 

املنطقة الغربية«.

•• دبي-وام:

وقعت هيئة الطرق واملوا�شات اتفاقية تعاون م�شرتك مع بلدية دبي يف جمال 
اأرق��ى اخلدمات  ت�شغيل و�شيانة وتطوير ترام دبي وذلك بهدف تقدمي  �شمان 
للجمهور من م�شتخدمي و�شائل النقل اجلماعي يف الإمارة خا�شة م�شتخدمي 

الرتام الذي د�شنته الهيئة يف 11 نوفمر من العام اجلاري.
املدير  علي  اآل  يو�شف  ع��ب��داهلل  وامل��وا���ش��ات  ال��ط��رق  هيئة  ع��ن  التفاقية  وق��ع 
م�شاعد  اأمريي  عبدالرحمن  البلدية �شاح  وعن  القطارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
مديري  من  عدد  بح�شور  العامة  وال�شحة  البيئة  خدمات  لقطاع  العام  مدير 
الإدارات والأق�شام من اجلانبني. واأعرب عبداهلل يو�شف اآل علي عن بالغ �شروره 
وارتياحه لتوقيع هذه التفاقية مع �شريك ا�شرتاتيجي مهم مثل بلدية دبي بكل 
ما تقدمه من خدمات ل�شكان وزائري و�شائحي اإمارة دبي ل�شيما واأن توقيع هذه 

التفاقية جاء تزامنا مع اإطاق ترام دبي. واأكد حر�س هيئة الطرق واملوا�شات 
الدائم على العمل من خال اأطر التعاون امل�شرتك مع �شركائها ال�شرتاتيجيني 
و�شركات  احلكومية  و�شبه  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الآخرين  و�شركائها 
راقية  خدمات  بتقدمي  ال�شتمرار  بهدف  وذل��ك  دب��ي  اإم��ارة  يف  اخلا�س  القطاع 
ومب�شتوى عاملي للجمهور من خمتلف �شرائح املجتمع.  وقال انه �شيجري العمل 
ب�شكل م�شرتك مع بلدية دبي من خال تنفيذ بنود هذه التفاقية على حتقيق 
ترام دبي وحماية  ت�شغيل و�شيانة وتطوير  املتعلقة ب�شمان  الأه��داف  عدد من 
�شبب من  لأي  انقطاع اخلدمة  ال�شلبية مثل  التاأثريات  التحتية وجتنب  بنيته 
واأعرب  الطارئة.  احل��الت  ه��ذه  مثل  يف  البلدية  مع  والعمل  املحتملة  الأ�شباب 
�شاح عبدالرحمن اأمريي م�شاعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات البيئة 
وال�شحة العامة عن �شروره لتوقيع هذه التفاقية مع هيئة الطرق واملوا�شات 
..موؤكدا على عمق العاقة ال�شرتاتيجية القائمة بني الطرفني باعتبارهما من 

اأهم ركائز القطاع اخلدمي يف اإمارة دبي. وقال انه �شيتم العمل لتقدمي جميع 
اأ�شكال الدعم لهيئة الطرق واملوا�شات يف �شبيل �شمان ت�شغيل و�شيانة وتطوير 
ترام دبي مبا ين�شجم واملكانة املرموقة التي حتظى بها اإمارة دبي على امل�شتويني 
واأ�شاد  الإقليمي والعاملي يف جميع القطاعات احليوية ومنها القطاع اخلدمي. 
م�شاعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات البيئة وال�شحة العامة بالإجنازات 
التي حققتها وحتققها الهيئة يف جمال خدمات النقل اجلماعي املتمثلة باملرتو 
التي ت�شم  التحتية  النقل البحري والبنى  العامة وو�شائل  والرتام واحلافات 
الإم���ارة وخدمات  املركبات يف  والأن��ف��اق وم��واق��ف  وال�����ش��وارع واجل�شور  ال��ط��رق 
اأن  الأخ��رى. وتن�س التفاقية على  الرتخي�س وغريها من اخلدمات احليوية 
الأعمال  تنفيذ  بخ�شو�س  بينهما  امل�شرتك  والتعاون  بالتن�شيق  الطرفان  يقوم 
ال��رتام التي تت�شمن تنفيذ  املخطط لها التي تقع �شمن منطقة حماية �شبكة 
املقاولني  ح�شول  م��ن  دب��ي  بلدية  ت��اأك��د  منها  العاقة  ذات  الأن�شطة  م��ن  ع��دد 

املكلفني من قبلها على �شهادة عدم ممانعة من هيئة الطرق واملوا�شات للقيام 
بن�شاط مقيد يف منطقة احلماية على اأن تلتزم الهيئة باإ�شدار �شهادة عدم املمانعة 
ملقاويل البلدية للقيام بن�شاط مقيد يف منطقة احلماية يف موعد ل يتجاوز 14 
يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلب من قبل املقاولني املعينني من البلدية يف حال 
التي  املهمة  النقاط  بني  ومن  الازمة.  املتطلبات  لكافة  م�شتوفيا  الطلب  كان 
يتقيد بها الطرفان خال تنفيذ الأعمال امل�شرتكة هو عدم الت�شبب يف انقطاع 
عمليات الرتام و�شيانته وعدم ا�شتخدام امل�شار املخ�ش�س للرتام من قبل مركبات 
املقاولني التابعني للبلدية وعدم الت�شبب يف حجب م�شاهدة العامات الإر�شادية 
املرورية  الإ�شارات  اأو عامات  الطريق  اأو م�شتخدمي  امل�شاة  اأو عامات  للرتام 
يف منطقة احلماية اأو العامات اخلا�شة بامل�شار املخ�ش�س للرتام وغريها من 
النقاط وامل�شائل احليوية الأخرى التي ت�شمل اأن�شطة ال�شيانة الدورية واأعمال 

الطوارئ واحلوادث.

براعم مبدعة تر�سم باأنامل ذهبية لوحات فنية يف قرية الطفل

�إبل �ل�سيخ ذياب بن �سيف �ل نهيان حت�سد �ملركز �لأول فى �ملجاهيم 

مهرجان الظفرة يعر�س التقاليد لدولة االإمارات العربية املتحدة

�ملهرجان �ل�سنوي يجمع بني جمال �لإبل و�ل�سوق �لتقليدي و�لتقاليد �ملحلية
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نتيجة العبور الغري اآمن 

حالت ده�ص ووفاة �أحدهم خالل �إجازة �ل�سبوع  4
حمد�ن بن حممد ي�سدر قر�ر� ب�ساأن جلنة �إد�رة 

�لتاأمني �ل�سحي ملوظفي حكومة دبي 

•• اأبوظبي-وام:

النيادي  علي  عبداهلل  الدكتور  ك��رم 
العاملية  ال���ت���وا����ش���ل  خ��ي��م��ة  رئ��ي�����س 
عمار  م��ب��ادرة  �شاحبة  �شعيد  ب�شرى 
يا اإمارات اأطول وثيقة ولء وعرفان 
على  املقيمني  من  الر�شيدة  للقيادة 
خيمة  يف  وذل�����ك   .. ال���دول���ة  اأر�������س 
اخلتم  منطقة  يف  العاملية  التوا�شل 
يف اأب����وظ����ب����ي. وق�������ال ال����ن����ي����ادي يف 
خيمة  اإن  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح 
بالتن�شيق  �شتطور  العاملية  التوا�شل 
مع �شاحبة املبادرة .. وثيقة عمار يا 
اإمارات ليكون طولها 44 كيلومرتا 
ال�  الوطني  اليوم  وذل��ك مبنا�شبة   ..
الوثيقة  تتواجد  اأن  املقبل على   44
ويوقع  الغالية  دول��ت��ن��ا  رب���وع  ك��ل  يف 
عليها املواطنون واملقيمون من خال 
املتطوعني  م���ن  جم��م��وع��ة  ت���واج���د 
منهم  التواقيع  جتمع  اإم���ارة  ك��ل  يف 

وطنية  ب�������ش���واع���د  ت����ت����وج  وب���ع���ده���ا 
واأ�شاف  الر�شيدة.  لقيادتنا  لت�شلم 
مو�شوعة  يف  ت�شجيلها  ���ش��ي��ت��م  اأن����ه 
وثيقة  تكون  بحيث  العاملية  جيني�س 
ت��ع��ر ع��ن احل���ب والوفاء  ت��اري��خ��ي��ة 
باملبادرة  واأ���ش��اد   . الر�شيدة  للقيادة 
ال��ت��ي ت��ع��ر ع��ن حم��ب��ة امل��ق��ي��م��ني يف 
الوطني  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال���دول���ة 
والعرفان  ال�شكر  ولتقدمي   43 ال��� 

والولء لقيادتنا الر�شيدة .. م�شيفا 
اأنه يجب توجيه ال�شكر ملن قام بهذه 
ك���رم قيادتنا  م���ن  وت���ك���رمي  امل���ب���ادرة 
احل��ك��ي��م��ة ال���ت���ي ق���دم���ت وم����ا زال���ت 
معنا  بقي  م��ن  بغريب  ولي�س  ت��ق��دم 
املباركة  الطيبة  الأر�����س  ه��ذه  على 
اأن يقوموا بهذه املبادرة. من جانبها 
املقيمني  اإن  ���ش��ع��ي��د  ب�����ش��رى  ق���ال���ت 
يف ال����دول����ة حت��م��ل احل����ب وال���وف���اء 
التي  والولء لهذه الدولة العظيمة 
اح��ت�����ش��ن��ت خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات .. 
من  انطلقت  املبادرة  اأن  اإىل  م�شرية 
الإمارات  لدولة  املقيمني  حب  وازع 
الإعداد  ب��داأ  حيث  املتحدة  العربية 
نوفمر  ����ش���ه���ر  خ������ال  ل���ل���وث���ي���ق���ة 
مو�شوعة  يف  ت�شجيلها  ومت  امل��ا���ش��ي 
القيا�شية  ل��اأرق��ام  العاملية  جيني�س 
الوثيقة  طول  ويبلغ  وثيقة  كاأطول 
واأ�شافت  م����رتا.   250 و  ك��ي��ل��و   2
ف��رتة ق�شرية ل تتعدى  اأن���ه خ��ال 

�شهرا واحدا مت اإجناز امل�شروع حيث 
امل��وق��ع��ني ع��ل��ى الوثيقة  و���ش��ل ع���دد 
اإىل 500 األف �شخ�س على م�شتوى 
الإجن����از  ه���ذا  ت�شجيل  ومت  ال���دول���ة 
اأكر  ب��اأن  علما  العاملية  املو�شوعة  يف 
جيني�س  مو�شوعة  يف  �شجلت  وثيقة 
 10 نحو  عليها  التواقيع  ع��دد  بلغ 
اأن  اإىل  م�������ش���رية   .. ت���وق���ي���ع  اآلف 
م�������ش���ارك���ة ف���ري���ق ع���م���ل م���ك���ون من 

200 �شخ�س قد �شهل عملية جمع 
التواقيع وكان لهم الدور الكبري يف 
اإىل  اإم���ارات  ي��ا  عمار  ر�شالة  اإي�شال 
اأنه  ب�����ش��رى  اجل��م��ه��ور . واأو����ش���ح���ت 
على  وعر�شها  الوثيقة  ت�شليم  عند 
الوثيقة من بداية  اأف��ردت  اجلمهور 
مقابل  امل��روري��ة  ال�شوئية  الإ����ش���ارة 
فندق هيلتون الكورني�س يف اأبوظبي 
الأم����واج..  بكا�شر  العلم  �شارية  اإىل 
م�شرية اإىل اأن طول الوثيقة �شيزيد 
يف ال���ع���ام امل��ق��ب��ل ب��ح��ي��ث ت��ك��ون 44 
مناطق  كل  على  و�شتمرر  كيلومرتا 
عدد  اأك���ر  اإىل  ت�شل  ح��ت��ى  ال���دول���ة 
م��ن اجل��م��ه��ور. واأل��ق��ى خ���ال حفل 
بن  ال�������ش���اع���ر حم���م���د   .. ال���ت���ك���رمي 
م�شروم الكعبي ق�شيدة بعنوان حب 
�شمو  اأول  الفريق  اإىل  مهداة  ووف��اء 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
وق�شيدة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

األقى  ال��وط��ن��ي��ة ك��م��ا  ع���ن اخل���دم���ة 
ال�شاعر حممد بن يعروف املن�شوري 
جمموعة من الق�شائد خال احلفل 
. وت��ه��دف م���ب���ادرة ع��م��ار ي��ا اإم����ارات 
تهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على مدى 
ح��ب ووف����اء واإخ���ا����س امل��ق��ي��م��ني يف 
الر�شيدة و�شعب  القيادة  اإىل  الدولة 

دول����ة الإم�������ارات وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
الإم����ارات ه��ى واح��ة الأم���ن والأمان 
املقيمني  جلميع  والإخ����اء  وال�����ش��ام 
اإخوانهم  م�شاركة  بجانب  الدولة  يف 
املواطنني فرحتهم يف اليوم الوطني 
ال�شيخ  م��ع��ايل  اأن  ي��ذك��ر   .  43 ال���� 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 

الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع قد 
ال�شهر اجلاري  ال�شابع من  ت�شلم يف 
للقيادة  وع��رف��ان  ولء  وثيقة  اأط��ول 
اأر�س  ع��ل��ى  املقيمني  م��ن  ال��ر���ش��ي��دة 
اإمارات  يا  الدولة حتت عنوان عمار 
مبنا�شبة احتفالت اليوم الوطني ال� 

43 للدولة . 

•• دبي-وام:

دبي  موؤ�ش�شة  مع  تعاون  اإتفاقية  العمل  وزارة  وقعت 
ل��رع��اي��ة ال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال ل��ب��ن��اء ق��اع��دة معلومات 
املعنفني  حول  م�شرتكة  درا�شات  واإع��داد  واإح�شاءات 
ال�شراكة املجتمعية  و�شحايا الجتار بالب�شر وتعزيز 
واأمن  اإ�شتقرار  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا  الطرفني  بني 

جمتمع الإمارات واأفراده.
العوبد  �شعادة ماهر  العمل  وزارة  التفاقية عن  وقع 
دبي  موؤ�ش�شة  وعن  التفتي�س  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
الب�شطي  ع��ف��راء  ���ش��ع��ادة  والأط���ف���ال  الن�شاء  ل��رع��اي��ة 
الزرعوين  وذلك بح�شور عي�شى  املوؤ�ش�شة  عام  مدير 
اإدارة  م��دي��رة  امل��ه��ريي  ون��ادي��ة  التفتي�س  اإدارة  مدير 

التوجيه بوزارة العمل بدبي.
وجاء توقيع التفاقية على هام�س ملتقى نظمته وزارة 
العمل ممثلة باإدارة التفتي�س بدبي حتت �شعار ميل�شنا 
يف فندق حياة ريجن�شي بدبي كرمت خاله عددا من 
ال��داخ��ل��ي��ني واخلارجني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
وقال  املتميزين.   وموظفيها  بدبي  التفتي�س  لإدارة 
لرعاية  دبي  التعاون مع موؤ�ش�شة  اإتفاقية  اإن  العوبد 
يف  ال����وزارة  دور  تعزيز  ت�شتهدف  والأط���ف���ال  الن�شاء 
جم���ال م��ك��اف��ح��ة ج��رمي��ة الجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر والعمل 
اجل���ري ع��ن ط��ري��ق ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وب��ن��اء قاعدة 
بيانات بني الطرفني والتعاون يف احلمات التوعوية 
بالب�شر.  والتفتي�شية للفئات الأكرث عر�شة لاإجتار 
مكافحة  ق�شم  اأن�����ش��اأت  ال��ع��م��ل  وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

من  اإن��ط��اق��ا   2010 ع���ام  خ���ال  بالب�شر  الجت����ار 
العمال  حماية  مبداأ  تر�شيخ  اإىل  الرامية  منهجيتها 
عر  وال�شخ�شية  واملعنوية  املادية  حقوقهم  و�شمان 
عمل  تدعم  وتنفيذية  رقابية  اآليات  وتفعيل  تطوير 
توؤثر  قد  التي  املمار�شات  من  للحد  التفتي�س  قطاع 
يف ا�شتقرار �شوق العمل وتوازنه. واأ�شار اإىل اأنه وفقا 
كوادر  وت��دري��ب  بتاأهيل  ال����وزارة  �شتقوم  لاتفاقية 
املهارات  ك��اف��ة  على  واإط��اع��ه��م  املوؤ�ش�شة  وم��وظ��ف��ي 
املطلوبة يف قطاع العمل ذات ال�شلة مبمار�شات العمل 
امل��ع��ل��وم��ات والح�شاءات  ت��ب��ادل  ث��م  وم���ن  ال��ق�����ش��ري 
للفئات  والتفتي�شية  التوعوية  والتعاون يف احلمات 
الأكرث عر�شة لاإجتار بالب�شر. وحول دور التفاقية 
يف تعزيز الدور الرقابي لوزارة العمل اأو�شح الوكيل 

امل�شاعد ل�شوؤون التفتي�س اأن الوزارة �شتقوم باإ�شتقبال 
اأو  اجلناة  اأو  فيهم  بامل�شتبه  املتعلقة  البيانات  جميع 
ال�شحايا ل�شتكمال اإجراءات الوزارة مبا يتوافق مع 
له م�شريا  املنظمة  الوزارية  والقرارات  العمل  قانون 
امل��ع��رف��ة واخل����رات والتجارب  ال��ط��رف��ني  ت��ب��ادل  اإىل 
العملية مع كافة امل�شتويات ملكافحة ممار�شات العمل 
نزلء  دعم  اإىل  بالإ�شافة  بالب�شر  والإجت��ار  الق�شري 
املوؤ�ش�شة ورفع املعاناة عنهم. من جانبها اأكدت �شعادة 
ع��ف��راء ال��ب�����ش��ط��ي م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة اأن����ه �شيكون 
لاتفاقية بالغ الأثر يف دعم جهود املوؤ�ش�شة ب�شكل عام 
وخا�شة فيما يتعلق بق�شايا الإجتار بالب�شر ل �شيما 
الإتفاقية ت�شمل  التي تت�شمنها  التعاون  اأن جمالت 
الذين  الفئة  والتاأهيل ل�شحايا هذه  الرعاية  توفري 

فر�س  لإي��ج��اد  وال�شعي  ال���وزارة  من  حتويلهم  �شيتم 
ياأتي  الإتفاقية  ه��ذه  توقيع  اأن  واأ�شافت  لهم.  عمل 
للموؤ�ش�شة  الإ�شرتاتيجية  التوجهات  م��ن  اإن��ط��اق��ا 
املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  مثمرة  ���ش��راك��ات  بعقد 
اجلهات  �شيما  ل  والأط��ف��ال  الن�شاء  ���ش��وؤون  ب��رع��اي��ة 
تربط  التي  املتميزة  العاقات  اإىل  لفتة  الإحت��ادي��ة 
الطرفني خا�شة واأن وزارة العمل متتلك الإمكانيات 

واخلرات الازمة لدعم جهود وخدمات املوؤ�ش�شة.
وتوجهت الب�شطي بال�شكر لوزارة العمل على تعاونها 
موؤ�ش�شة  مع  فاعلة  �شراكة  لبناء  امل�شتمرة  وجهودها 
دبي لرعاية الن�شاء والأطفال معرة عن اأملها يف اأن 
تكون هذه الإتفاقية بداية ملزيد من التعاون والعمل 
امل�����ش��رتك ب��ني اجل��ه��ت��ني يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت التي 

تخدم جمتمع الإم��ارات واأف���راده. ومت خال احلفل 
تكرمي كل من �شعادة امل�شت�شار الدكتور علي حميد بن 
وعفراء  بدبي  والإقامة  اجلن�شية  نيابة  رئي�س  خامت 
الب�شطي مدير موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء والأطفال 
مراقبة  م��رك��ز  م��دي��ر  ج��م��ال  اآل  �شلطان  وال��دك��ت��ور 
جرائم الجتار بالب�شر يف القيادة العامة ل�شرطة دبي 
واأحمد ثاين بن غليطة مدير اإدارة احلد من اجلرمية 
بالقيادة العامة ل�شرطة دبي وذلك باعتبارهم �شركاء 
التفتي�س بدبي . كما مت خال  اإ�شرتاتيجيني لإدارة 
التي  ب��ال��وزارة  التنظيمية  ال��وح��دات  ت��ك��رمي  احل��ف��ل 
لإدارة  ال�شرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق  يف  �شاهمت 
التفتي�س بدبي اإ�شافة اإىل تكرمي 26 موظفا متميزا 

من الإدارة . 

•• اأبوظبي-وام:

اأب���رم���ت ام�����س اأب���وظ���ب���ي ل���اإع���ام - 
الإعامية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأك����ر  اإح����دى 
ال�شرق  منطقة  يف  ت��ن��وع��ا  واأك���رثه���ا 
الأو�شط - مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة 
كوم  راي  ال��رائ��دة  الإيطالية  التلفزة 
زءة اأدح والتي ت�شمل اأعمالها اخلدمة 
والإذاعي  التلفزيوين  والبث  العامة 

والف�شائي واملن�شات الرقمية.
�شعادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  الت���ف���اق  وق���ع 
رئي�س  امل���ح���م���ود  اب����راه����ي����م  حم���م���د 
ل���اإع���ام  اأب���وظ���ب���ي  اإدارة  جم��ل�����س 
والع�شو املنتدب ولويجي دي �شريفو 
الع�شو املنتدب ملوؤ�ش�شة راي كوم وذلك 
خال موؤمتر غلوب �شوكر الذي اأقيم 

يف فندق اأتانتي�س النخلة يف دبي.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع���ل���ى ه�����ذه اخل����ط����وة قال 

ال��ت��ف��اه��م تعتر  امل��ح��م��ود ان م��ذك��رة 
م�شرية  يف  ب��������ارزة  اأخ��������رى  حم���ط���ة 
اأبوظبي لاإعام الهادفة اإىل ت�شليط 
المارات  دول��ة  اإجن���ازات  على  ال�شوء 
واإقليميا  حم��ل��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ودوليا وتعزيز املكانة املرموقة للدولة 
كمركز ثقايف واقت�شادي ومايل عاملي 
..م�شريا اىل ان ال�شراكة مع موؤ�ش�شة 
نقل  ت�شهل  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ك���وم  راي 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وت���ب���ادل  امل��ع��رف��ة 
يف جم���الت اإع��ام��ي��ة ع���دة مب��ا فيها 

النتاج والن�شر والإعام الرقمي.
�شاأنها  م��ن  التفاهم  م��ذك��رة  ان  واأك���د 
ان ت�شاهم م�شتقبا يف توحيد جهود 
امل��ن��ط��ق��ت��ني اجل��غ��راف��ي��ت��ني واإت���اح���ة 
املوؤ�ش�شتني  م����ن  ك����ل  اأم�������ام  امل����ج����ال 
ملوا�شلة ترويج م�شاحلهما ال�شياحية 
الوعي  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  والثقافية 

واإك�شبو   2015 اإك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���ش��ي 
2020 اللذين ت�شت�شيفهما اإيطاليا 

والإمارات على التوايل.
ت��وق��ي��ع مذكرة  ان  ���ش��ريف��و  وق���ال دي 
اليطالية  للموؤ�ش�شة  ميثل  التفاهم 
م�شتقبلي  ل���ت���ع���اون  ك���ب���رية  خ���ط���وة 
م�شرتك وطويل الأمد ويوؤكد ت�شميم 
�شراكتهما  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن 
الهدف  ان  اىل  ..م�����ش��ريا  ب��ا���ش��ت��م��رار 
التغطية  منح  هو  الت��ف��اق  من  الأول 
واملعلومات  الم��������ارات  يف  ال��ك��ام��ل��ة 
 2015 اإك�شبو  معر�س  عن  املف�شلة 
ال�����ذي ���ش��ي��ق��ام يف م��ي��ان��و م���ا ميهد 
اإك�شبو  م���ع���ر����س  ل���ن���ج���اح  ال���ط���ري���ق 
دول����ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه  ال�������ذي   2020

المارات.
ولفت اىل ان ابرام راي كوم واأبوظبي 
ا�شتكمال  ه��و  الت��ف��اق  ل��اإع��ام لهذا 

ل��ل�����ش��راك��ة ال���ت���ي ب������داأت م���ع ف����رياري 
وت�������ش���ت���م���ر م�����ع اخل�����ط�����وط اجل���وي���ة 
م�شرق  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  الإي���ط���ال���ي���ة 
اأنه  اإىل  الإ�����ش����ارة  جت����در  ل��ل��ج��ه��ت��ني. 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  مب���وج���ب 
لاإعام  اأب��وظ��ب��ي  �شتعمل  اجل��دي��دة 
على  ك������وم  راي  م�����ع  وث����ي����ق  ب�������ش���ك���ل 
والنتاجية  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة حيث 
�شت�شفيد كل من اجلهتني من املوارد 
�شل�شلة من  املتوفر لهم عر  والدعم 
الت�����ش��الت وامل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة اإىل 
ترويج الن�شاطات ل�شرائح وا�شعة من 
اجلمهور يف الأ�شواق املحلية والدولية 

على ال�شواء.
وت���ع���ت���ر اأب����وظ����ب����ي ل������اإع������ام من 
والرتفيهية  الإع��ام��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  من�����وا  الأ������ش�����رع 

جتارية  عامة   22 وت�شم  الأو���ش��ط 
التلفزيون  ق���ط���اع���ات  ع��ل��ى  م���وزع���ة 
والراديو والن�شر والإعام الرقمي .. 
كما متتلك اأبوظبي لاإعام �شركات 
ومنها  ع��دة  جم���الت  يف  تعمل  تابعة 
الإنتاج  ت��ع��م��ل يف جم���ال  ال��ت��ي  لي���ف 
وال��ب��ث اخل��ارج��ي وال�����ش��رك��ة املتحدة 

للطباعة والن�شر �شذذ.
اأب���رم قطاع الإع���ام الرقمي يف  وق��د 
اأبوظبي لاإعام �شراكات ا�شرتاتيجية 
مع موؤ�ش�شات عدة حول العامل وبينها 
ميوزيك  ي���ون���ي���ف���ر����ش���ال  جم���م���وع���ة 
و�شوين ميوزيك اإنرتتينمينت وفيفو 
الرقمية  املو�شيقية  الفيديو  من�شة 
اأبوظبي  ج��ي��وغ��راف��ي��ك  ون���ا����ش���ون���ال 
جيوغرافيك  ن����ا�����ش����ون����ال  وجم����ل����ة 

العربية.
ل�  ت��اب��ع��ة  ���ش��رك��ة  ك����وم  راي  ان  ي��ذك��ر 

التلفزة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ق��اب�����ش��ة  راي 
الوطنية لإيطاليا والتي ت�شم قنوات 
وقنوات  وف�شائية  اأر�شية  تلفزيونية 
بانتاج  ك����وم  راي  وت���ق���وم   .. اإذاع����ي����ة 
امللكية  حلقوق  الرتاخي�س  وا���ش��دار 

الأفام  جم���الت  يف  راي  ل���  الفكرية 
وامل�شل�شات  وامل��و���ش��ي��ق��ى  وال��ري��ا���ش��ة 
راي  تنظم  كما   .. والن�شر  ال��روائ��ي��ة 
بالعام  املتخ�ش�شة  الفعاليات  ك��وم 
ل��رتوي��ج عاماتها  وامل�����ش��م��وع  امل��رئ��ي 

التفاقات  اأي�����ش��ا  وت��ن�����ش��ئ  امل��م��ل��وك��ة 
وال���������ش����راك����ات ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
امل��وؤ���ش�����ش��ات الي��ط��ال��ي��ة وال��دول��ي��ة كي 
لل�شلع  ت�����روج  ك��م��ا  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ق 

الإيطالية حول العامل.

•• ابوظبي-الفجر : 

للتكنولوجيا  المارات  كلية  ا�شادت 
التي يبذلها بنك الدم يف  باجلهود 
اأبوظبي حتت اإ�شراف مدينة ال�شيخ 
يف  ال�شحة  وهيئة  الطبية  خليفة 
اأب���وظ���ب���ي،يف ت���وف���ري ك��م��ي��ات ال���دم 
املر�شى  من  للمحتاجني  املطلوبة 
ال��دم يف  بنك  احل���وادث  او م�شابي 
اأب���وظ���ب���ي وب���ج���ه���ود  ب��ن��ك ال����دم يف 
للمترعني  ي��ت��ي��ح  ال����ذي  اأب��وظ��ب��ي 
ب����ال����دم يف جو  ل���ل���ت���رع  ال���ف���ر����ش���ة 
منا�شب يتوافق مع املعايري الدولية 
وبجهود البنك يف تغطية اإمداداته 
امل�شت�شفيات  اح��ت��ي��اج��ات  ال���دم  م��ن 
اأبوظبي،  يف  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
ك��م��ا ان���ه ي��دع��م الإم�����ارات الأخ���رى 
ال��ب��ن��ك يف تنظيم  وب��ج��ه��ود  اأي�����ش��اً 

الترع املبا�شر بالدم.
ال�شنوية  احلملة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
التي  ب����ال����دم  ل���ل���ت���رع  ال���ن���اج���ح���ة 
الطلبة  ������ش�����وؤون  ادارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
مع  بالتعاون  الكلية  يف  والت�شجيل 
بنك الدم بابوظبي مبنا�شبة اليوم 

العاملي للمترعني بالدم .
ال�شايب  م��ه��ن��د  ال����ش���ت���اذ  و����ش���ك���ر 
على  ال��ب��ن��ك  اأ����ش���رة  الدارة  م��دي��ر 

 : وق��ال   ، البناءة  ال�شحية  ج��ه��وده 
لإنقاذ  و�شيلة  ب��ال��دم  ع  ال��ت��ررّ ي��ع��د 
الدم  م��ن  واح���دة  ف��وح��دة  الأرواح. 
ما  تنقذ حياة  اأن  به ميكن  املُ��ت��رع 
ويلزم  اأ�شخا�س،  ثاثة  اإىل  ي�شل 
الدم للحالت الطارئة اأو العاج اأو 
فالأ�شخا�س  العاجية،  العمليات 
ال��ذي��ن ف��ق��دوا دم���اً يف احل����وادث اأو 
ال���ذي���ن مت���ت زراع�����ة اأع�������ش���اء لهم 
جراحية  ع��م��ل��ي��ة  ل��ه��م  اأج���ري���ت  اأو 
الذين  امل���ر����ش���ى  وك����ذل����ك  ك�����رى 
�شرطان  م��ر���س  م��ن  عاجهم  يتم 
الأخرى  ال�����ش��رط��ان  اأن����واع  اأو  ال���دم 
يعتمدون على الدم املُترع به. ومبا 
اأنه من غري املمكن ت�شنيع الدم اأو 
ف��اإن��ه من  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة،  تخزينه 
ال�شروري اأن يتطوع النا�س للترع 

بدمهم.
وا�شار م�شوؤولو البنك اىل انه تعتر 
اآمنة،  و�شيلة  بالدم  الترع  عملية 
امل�شتخدمة لهذا الغر�س  فالأدوات 
واح��دة مما  مل��رة  وت�شتخدم  معقمة 
اأو حدوث  الأم��را���س  انتقال  يجعل 
بل  م�شتحيًا.  اأم��راً  اآخ��ر  اأي �شرر 
بالدم  ال��ت��رع  ف���اإن  العك�س،  وع��ل��ى 
ميكن اأن تكون له اآثار مفيدة اإذ اأنه 
العظام  نخاع  يف  ال��دم  اإنتاج  ين�شط 

لدى املترع.
اإمكانية  املتنقل  ال���دم  بنك  ويتيح 
باملكان،  التقيد  دون  ب��ال��دم  ال��ت��رع 
ال��ب��ن��ك مبادرات  ي�����ش��ج��ع  اأن����ه  ك��م��ا 
ال��ت��رع ب��ال��دم م��ن خ���ال الذهاب 
التجمعات  واأم��اك��ن  املوؤ�ش�شات  اإىل 
ال����ع����ام����ة واجل�����ام�����ع�����ات وغ����ريه����ا 
الأخ����������رى. وميكن  امل���ن���اط���ق  م����ن 
للموؤ�ش�شات الت�شال ببنك الدم يف 
اأبوظبي من اأجل اإجراء الرتتيبات 
ال����ازم����ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ن��ك ال���دم 

املتنقل، اأو ملجرد ال�شتف�شار.
ودع��������ت ح���م���ل���ة ك���ل���ي���ة الم����������ارات 
الراغبني  اجل��م��ه��ور  للتكنولوجيا 
بالترع بالدم اىل املبادرة  زيارة بنك 
ال�شتبيان  لإك��م��ال  باأبوظبي  ال��دم 
اإذا  ما  تقييم  يف  للم�شاعدة  الطبي 
بالدم  للترع  م��وؤه��ًا  املتطوع  ك��ان 
، مع اإبراز وثيقة اإثبات ال�شخ�شية 
واإذا كان منا�شباً للترع ، �شوف يتم 
�شحب وحدة من الدم والتي تقارب 
الترع  وب��ع��د  م����ل،   450 ح����وايل 
�شوف يطلب منه ال�شرتاحة لب�شع 
للح�شول  املرطبات  و���ش��رب  دق��ائ��ق 
على الطاقة، وين�شح ب�شرب الكثري 
�شاعة   24 ال���  خ��ال  ال�شوائل  م��ن 
ال��ت��ال��ي��ة واحل��ر���س ع��ل��ى ع���دم رفع 

اأ�شياء ثقيلة.
ه��ذا وي��ق��ع بنك ال���دم ب��اأب��وظ��ب��ي يف 
ق�شم  وي��دي��ره  اخل��ال��دي��ة،  منطقة 
طب املخترات التابع ملدينة ال�شيخ 
اإمدادات  بتوفريه   ، الطبية  خليفة 
الدم طوال الأربع والع�شرين �شاعة 
املركز  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال���دم  بنك  يعتر 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  ل��ت��زوي��د  ال��رئ��ي�����س 
خليفة الطبية ومعظم م�شت�شفيات 
اأب��وظ��ب��ي ب��ال��دم وي��ف��ت��ح ب��ن��ك الدم 
اأبوابه للترع بالدم من يوم الأحد 
ال�شاعة  م��ن  اخلمي�س  ي��وم  ولغاية 
 21:00 ال�شاعة  ولغاية   07:00
الر�شمية(،  ال��ع��ط��ات  )با�شتثناء 
 08:00 ال�شاعة  ال�شبت من  ويوم 
كما   ،13:00 ال�����ش��اع��ة  ول���غ���اي���ة 
لتغطية  ال��ف��ن��ي��ني  اأح�����د  ي���ت���واج���د 
الدم  م��ن  امل�شت�شفيات  اح��ت��ي��اج��ات 
العمل  ����ش���اع���ات  ب��ع��د  وم�����ش��ت��ق��ات��ه 

الر�شمية وعلى مدار الأ�شبوع. 
ويلتزم بنك الدم باأبوظبي بتطبيق 
معايري دولية �شارمة اأثناء التعامل 
اأعلى  ل�شمان  وم�شتقاته  ال��دم  مع 
امل���ري�������س. يعمل  ���ش��ام��ة  درج������ات 
والفنيون  وامل��م��ر���ش��ون،  الأط���ب���اء، 
ال��ط��ب��ي��ون، وم���ن ي��ق��وم��ون ب�شحب 
والطاقم  م���ع���ه،  وال���ت���ع���ام���ل  ال�����دم 

للتحقق  ملٍل  اأو  كلٍل  دون  امل�شاعد 
م��ن اإم���داد ال��دم الآم���ن ال��ذي يفي 

مبتطلبات القطاع ال�شحي.
وللتحقق من �شامة كل من املترع 
وامل�شتلم، يتم فح�س كل مترع من 
ق��ب��ل ط��ب��ي��ب ب��ن��ك ال�����دم م���ع طرح 
�شل�شلة من الأ�شئلة واإجراء فح�س 
ب��دين ل��ه ، وتخ�شع ك��ل وح��دة من 
الفحو�شات  لعدد من  املمنوح  الدم 
املناعة  )نق�س  الإي��دز  فح�س  مثل 
الأول  ال���ن���وع���ني  م����ن  امل��ك��ت�����ش��ب��ة( 
والثاين، وفايرو�س تي- الليمفاوي 
والثاين،  الول  النوع  من  الب�شري 
والتهاب الكبد الوبائي ب، والتهاب 

الكبد الوبائي ج، والزهري.
ُيجري بنك الدم باأبوظبي حمات 
مدينة  يف  ب��ال��دم  للترع  منتظمة 

املناطق  م����ن  وغ����ريه����ا  اأب����وظ����ب����ي 
الأخ��رى يف الإم���ارة لتثقيف �شكان 
اأبوظبي وحثهم على الترع بالدم. 

موؤ�ش�شة   200 م��ن  اأك���رث  ت�����ش��ارك 
ب�شكل  احل��م��ات  بهذه  اأبوظبي  يف 

دوري.

•• ال�شارقة-الفجر:

اجلن�شية  ���ش��وداين  العمر  م��ن  ال��راب��ع  العقد  يف  �شخ�س  ت��ويف   
الذيد  �شارع  عبوره  اأثناء  مركبة  قبل  من  للده�س  تعر�شه  بعد 
– ال�شارقة ووفاته يف نف�س املوقع. وتعود تفا�شيل احلادث اإىل 
ورود باغ اإىل مركز �شرطة الذيد ال�شامل يفيد بتعر�س �شخ�س 
حلادث ده�س اأثناء عبوره الطريق، وعلى الفور توجهت �شيارات 
الإ�شعاف ودوريات ال�شرطة للموقع حيث مت تبني وفاته يف موقع 
احلادث متاأثرا باإ�شاباته. كما تعر�س �شخ�س باك�شتاين للده�س 

قرية  مقابل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شارع  على  با�س  قبل  من 
متو�شطة،  وحالته  الكويت  م�شت�شفى  اىل  نقله  ومت  الت�شجيل 
 42 العمر  م��ن  تبلغ  رو�شية  �شيدة  تعر�شت  ال�شياق  نف�س  ويف 
عاماً اىل حادث ده�س وقع يف منطقة اخلان حيث مت نقلها اىل 
امل�شت�شفى وحالتها متو�شطة، كما تعر�س طفل �شوري اجلن�شية 
للده�س من قبل مركبة كانت ت�شري  12 عاماً  العمر  يبلغ من 
على اأحد �شوارع منطقة املجاز، مت نقله اىل م�شت�شفى القا�شمي 
وحالته متو�شطة. وتدعو القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة اأفراد 
للحد  الآم��ن  العبور  ب�شلوكيات  الل��ت��زام  ���ش��رورة  اإىل  اجلمهور 

من حوادث الده�س املرورية، واتخاذ كافة التدابري والجراءات 
الحرتازية والوقائية حفاظاً على �شامتهم و�شامة الخرين، 
الأمنية لفراد  التوعية  ن�شر  الدائم يف  ا�شتمرارها  موؤكدة على 
املجتمع لميانها التام باأن افراد اجلمهور هم �شركاء يف العمل 
املرجوة  ال�شرطي فابد من توحيد اجلهود وحتقيق اله��داف 
ال�����ش��ارق��ة خال  ���ش��رط��ة  ت��ق��وم  ح��ي��ث  احل�����وادث.  ن�شبة  لتقليل 
ح��م��ات��ه��ا امل�����ش��ت��م��رة ب��ت��وزي��ع امل��ط��وي��ات ال��ت��وع��وي��ة ع��ل��ى اف���راد 
ب�شتى  الطريق  م�شتخدمي  وتوعية  اللغات  مبختلف  اجلمهور 

الطرق لي�شال املعلومات اىل اكر �شريحة ممكنة.

خيمة �لتو��سل �لعاملية تكرم �ساحبة مبادرة عمار يا �إمار�ت 

وز�رة �لعمل و دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال توقعان �تفاقية تعاون �سمن جهود مكافحة �لجتار بالب�سر 

�أبوظبي لالإعالم توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة �لإعالم �لإيطالية ر�ي كوم 

فعلت املبادرات ال�سخ�سية يف التربع بالدم 

حملة بكلية �لمار�ت للتكنولوجيا ت�سيد بجهود بنك �لدم باأبوظبي 

•• دبي - وام:

اآل  ب��ن را���ش��د  ب��ن حم��م��د  ال�شيخ ح��م��دان  اأ���ش��در �شمو 
القرار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم 
قرار  اأح���ك���ام  بع�س  ب��ت��ع��دي��ل   2014 ل�شنة   51 رق���م 
2014 بت�شكيل جلنة  6 ل�شنة  املجل�س التنفيذي رقم 

اإدارة التاأمني ال�شحي ملوظفي حكومة دبي .
اللجنة  �شم  اجلديد  القرار  يف  ال��وارد  التعديل  و�شمل 
العليا للت�شريعات لتحل حمل دائرة ال�شوؤون القانونية 

حلكومة دبي يف ع�شوية اللجنة.
ووفقا للقرار ي�شم ت�شكيل جلنة اإدارة التاأمني ال�شحي 
ملوظفي حكومة دبي مدير عام املوارد الب�شرية حلكومة 
للرئي�س  كنائب  املالية  دائ���رة  ع��ن  ومم��ث��ل  رئي�شا  دب��ي 
وع�����ش��وي��ة مم��ث��ل ع��ن ك��ل م��ن الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة للجنة 
العليا للت�شريعات وهيئة ال�شحة يف دبي ودائرة املوارد 

الب�شرية حلكومة دبي. 
وي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال���ق���رار م���ن ت���اري���خ ����ش���دوره وي��ن�����ش��ر يف 

اجلريدة الر�شمية . 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل���دع���و/ ع�����ادل بن 
ب��وج��م��ع��ه اخل����م����ريي     - 
تون�س    اجلن�شية  - جواز 
رقم )155606(   �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/3502117

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد يو�شف 
حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن    - 
اجلن�شية   ب���ن���غ���ادي�������س    
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)3841163(  من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5811168   

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ف�������راز 
م�شيح  م��ق�����ش��ود  م��ق�����ش��ود 
اجلن�شية   ب���اك�������ش���ت���ان      -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)311962(  من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7020138   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  امل���دع���وة/ فاطمة 
حممد ابافوجى - اثيوبيا    
�شفرها  اجلن�شية  - جواز 
  )1519587( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/4422584
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عربي ودويل
جمل�ص �أمناء جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية يناق�ص ت�سنيف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل على �مل�ستوى �لوطني

•• دبي-وام:

ن��اق�����س جمل�س اأم��ن��اء ج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ال��ذك��ي��ة يف 
النظام  احل����ايل  الأك����ادمي����ي  ل��ل��ع��ام  الأول  ال���ع���ادي  اج��ت��م��اع��ه 
امل�شتوى  على  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  لت�شنيف  امل�شتحدث 
تناول  كما  وم��وؤ���ش��رات.  اأ�ش�س  من  عليه  ينطوي  وم��ا  الوطني 
اخل���ط���وط ال��ع��ري�����ش��ة ال��ت��ي مت��ث��ل امل���ام���ح ال��ع��ام��ة للخطة 
ال�شرتاتيجية التي يتعني على اجلامعة اإتباعها لتحتل مكانة 
بال�شم  تليق  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ت�شنيف  يف  متميزة 
بتنفيذ  الل��ت��زام  �شرورة  واأك��د  اإليه  بالنت�شاب  تت�شرف  ال��ذي 
اأكد املجل�س على  هذه اخلطة. ويف متابعته لأن�شطة اجلامعة 
مباركته لإطاق برنامج املاج�شتري لإدارة الأعمال التنفيذي 

يف ال�����ش��ريف��ة وال��ت��م��وي��ل الإ����ش���ام���ي ال����ذي اأط��ل��ق��ه �شاحب 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل على من�شة مركز  رئي�س جمل�س 
القت�شاد  منتدى  خ��ال  الإ���ش��ام��ي  القت�شاد  لتطوير  دب��ي 
اجلامعة  م��ب��ادرة  املجل�س  وثمن   . العا�شر  العاملي  الإ���ش��ام��ي 
املتمثلة يف احلرم اجلامعي الذكي الذي اأطلقه معايل الفريق 
�شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي 
رئي�س جمل�س الأمناء لي�شبح مبثابة ركيزة اأ�شا�شية لا�شتفادة 

من التكنولوجيا الذكية يف خدمة جهود تطوير التعليم.
املجال  يف  طيبة  �شمعة  م��ن  اجل��ام��ع��ة  حققته  م��ا  على  واأث��ن��ى 
العلمي والأكادميي حيث قام بزيارتها معايل ال�شيخ حمدان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي ومعايل 

ح�شني بن ابراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم .. واطلع 
م�شرية  لدفع  ال��رائ��دة  والتطبيقات  امل��ب��ادرات  على  معاليهما 
اآفاق  الذي ميثل ركيزة لانطاق نحو  الأمر  الذكي  التعليم 
اأرحب من التعاون بني اجلامعة وموؤ�ش�شات التعليم يف الدولة. 
التعليم  يف  التطبيقات  اأف�شل  ملتقى  بنتائج  املجل�س  واأ���ش��اد 
الذكي الذي يعد املبادرة الأوىل التي تهدف اإىل توفري اأر�شية 
الذكي  التعليم  يف  التطبيقات  اأف�شل  تكامل  ل�شمان  �شلبة 
و�شط التاأكيد على موا�شلة النجاح الذي حققه برنامج جائزة 
عجلة  دف��ع  يف   2014 ال��ذك��ي  التعليم  يف  التطبيقات  اأف�شل 
التميز والريادة من خال تكرمي نخبة من املوؤ�ش�شات الرائدة 
التي اأظهرت متيزا يف تطبيق اأف�شل التطبيقات الدولية التي 

من �شاأنها دعم النمو والتطور امل�شتمر للتعلم الذكي . 

�أبــرز �لأحــد�ث �لعــاملية �لــتي �سهــدها عـــام 2014 
 •• اأبوظبي-وام: 

والعربية  اخلليجية  الأح���داث  م��ن  العديد   2014 ع��ام   �شهد 
والعاملية..وفيما يلي ر�شد لأهم هذه الأحداث: 

 
- �سهر يناير 2014..

الكويتي  اخلام  النفط  من  اليابان  واردات   -  2014  -  1  -  2
 2014  -  1  -  3 ي��وم��ي��ا.  برميل  اآلف   -  209  - اإىل  ترتفع 
 -  1  -  8  2013 ال��ع��ام  اإ�شبانيا  يف  ع��اط��ل  مليون   -  4.7  -  -
835 - مليون دولر مل�شاعدة   - اليوني�شف : نحتاج   - 2014
املتحدة حتث  - المم   2014  -  1  -  9 اأزمتهم.  ال�شوريني يف 
جمموعة 77 وال�شني على حتقيق الأهداف الإمنائية لاألفية 
بحلول 2015. 10 - 1 - 2014 - الأمم املتحدة تعلن ارتفاع 
 1  - 10  .2013 ح�شيلة الهجمات �شد موظفيها خال عام 
يف  ب�شخاء  للم�شاركة  ال���دول  تدعو  املتحدة  الأمم   -  2014  -
موؤمتر املانحني اخلا�س ب�شوريا يف الكويت . 11 - 1 - 2014 
- عدد �شكان �شلطنة عمان يقرتب من ك�شر حاجز اأربعة مايني 
ن�شمة. 14 - 1 - 2014 - اجتماع خليجي يف الكويت يبحث 
تنفيذ م�شروع الربط املائي بني دول جمل�س التعاون. 14 - 1 
- 2014 - برنامج الغذاء العاملى يطلب ملياري دولر لإطعام 
�شبعة مايني �شوري يف 2014 . 14 - 1 - 2014 - الأمني 
دولر  مليون   -  542  - تخ�شي�س  يعلن  املتحدة  ل��اأمم  العام 
 - 2014  - 1  - 19 ال��ع��راق.  ال�شوريني يف  لإغ��اث��ة الاجئني 
العربي يف  الرملاين  - لاحتاد   20  - ال�  املوؤمتر  اأعمال  افتتاح 
 -  1  -  20 الحت���ادي.  الوطني  املجل�س  وف��د  الكويت مب�شاركة 
م�شاركة  ترف�س  الريا�س   : م�شوؤول  �شعودي  م�شدر   -  2014
الأمم   -  2014  -  1  -  20  .  2 ج��ن��ي��ف  م���وؤمت���ر  يف  اإي������ران 
جنيف  م��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة  لإي����ران  دع��وت��ه��ا  ت�شحب  امل��ت��ح��دة 
ينظم  للتنمية  الإ���ش��ام��ي  البنك   -  2014  -  1  -  23  .  2  -
اأفريقية.  دول��ة   -  17  - مب�شاركة  ال�شنغال  يف  اإقليميا  منتدى 
1 - 2014 - ارتفاع العجز يف امليزان التجاري لاأردن   - 23
بن�شبة - 8.6 - يف املائة ليتخطى حاجز الت�شعة مليارات دينار. 
العربية  املراأة  ملنظمة  ال�شاد�س  الجتماع   -  2014  -  1  -  25
يعقد حتت �شعار الأولويات ال�شرتاتيجية للمراأة العربية ملا بعد 
2015. 29 - 1 - 2014 - ال�شعودية: ارتفاع عدد الوفيات 
ب�شبب فريو�س كورونا اإىل - 59 - . 29 - 1 - 2014 - البنك 
 - بقيمة  بال�شنغال  م�شاريع  ثاثة  مي��ول  للتنمية  الإ���ش��ام��ي 
144 - مليون دولر. 30 - 1 - 2014 - الإ�شامي للتنمية 
ي���ورو لتمويل  215 - م��ل��ي��ون  امل��غ��رب -  ي��ق��ر���ش��ان  والأوروب������ي 

م�شاريع الزراعة واملياه. 
 

- �سهر فرباير..
2 - 2 - 2014 - م�شر ت�شت�شيف موؤمترا لاإعام ال�شياحي 
مب�شاركة - 17 - دولة عربية. 5 - 2 - 2014 - الأمم املتحدة 
لدعم  دولر  مليون   -  592  - تقدمي  ال���دويل  املجتمع  تنا�شد 
دولر  - خم�شة مايني   2014  -  2  -  6 اليمن.  اأن�شطتها يف 
الأردن.  ال�شوريني يف  قرية لاجئني  لإن�شاء  الكويت  اأم��ري  من 
اإفريقيا  م��ن  رعاياها  جتلي  موريتانيا   -  2014  -  2  -  7
الو�شطى. 9 - 2 - 2014 - ال�شحة امل�شرية : - 38 - حالة 
دي�شمر  منذ  املو�شمية  بالإنفلونزا  اإ���ش��اب��ة   -  318  - و  وف���اة 
النفط  ان��ت��اج عمان م��ن  ارت��ف��اع   - 2014  - 2  - 12  . املا�شي 
األف   - 718 29 - مليون و -  اإىل -  اخل��ام واملكثفات يف يناير 
الواردات  ارتفاع   : املتحدة  2014 - الأمم   - 2  - 12 برميل. 
دولر  تريليوين  اإىل  املعلومات  تكنولوجيا  العاملية من منتجات 
عام 2012 . 14 - 3 - 2014 - ارتفاع عدد الوفيات ب�شبب 
فريو�س كورونا بال�شعودية اإىل - 63 - والإ�شابات اإىل - 152 
- . 16 - 2 - 2014 - اإعان اإن�شاء جمموعة الدول اخلم�س 
يف ال�شاحل يف ختام قمة عقدت يف نواك�شوط. 17 - 2 - 2014 
- ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي ي�����ش��ارك يف م��وؤمت��ر احت���اد جم��ال�����س الدول 
الأع�����ش��اء يف منظمة ال��ت��ع��اون الإ���ش��ام��ي يف ط��ه��ران. 18 - 2 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  ب���دور  ت�شيد  امل��ت��ح��دة  الأمم   -  2014  -
مبارك : يف جمالت دعم و متكني املراأة . 24 - 2 - 2014 - 
 25 الرملانات العربية ت�شيد بدعم الإمارات وال�شعودية مل�شر. 
- 2 - 2014 - دول اخلليج تطالب اإيران بالتعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية . 25 - 2 - 2014 - اجلامعة العربية 
تدعو اإىل ت�شافر اجلهود الإقليمية والدولية ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عر احلدود. 
- �سهر مار�س .. 

اجتماع  يعقد  اخلليجي  الوزاري  املجل�س   -  2014  -  3  -  4
دورت��ه ال� 130 يف الريا�س . 5 - 3 - 2014 - م�شر : قرار 
الدوحة  من  �شفرائها  �شحب  والبحرين  وال�شعودية  الإم���ارات 
يعك�س رف�شها وحتفظاتها على مواقف و�شيا�شات قطر. 5 - 3 
- 2014 - اأمريكا تخ�ش�س �شبعة مليارات دولر لدعم م�شر 
 2014  -  3  -  6  .2015 م��وازن��ة  واليمن يف  وليبيا  تون�س  و 
ق��رارات قمة  تنفيذ  ملتابعة  العربية  ال��دول  اجتماع يف جامعة   -
2014 - تعديل وزاري حمدود فى اليمن.   - 3  - 7 الدوحة. 
اتفاقية  يوقع  للتنمية  الإ�شامي  البنك   -  2014  -  3  -  11
لدعم م�شروع تطوير التعليم يف ت�شاد ب� - 14.3 - مليون دولر. 
اأمام الأمم املتحدة : ال�شريعة  2014 - ال�شعودية   - 3  - 18
 3  -  20 امل��راأة والرجل.  العادلة بني  امل�شاواة  الإ�شامية كفلت 
�شوء  يعانون  ميني  طفل  مليون  رب��ع   : اليوني�شف   -  2014  -
 -  2014  -  3  -  23 خلطراملوت.  ويتعر�شون  احل��اد  التغذية 
على  عاجلة  م�شاعدات  ت��وزع  العاملية  الإ�شامية  الإغ��اث��ة  هيئة 
ارتفاع   - 2014  -  3  -  23 اأوغ��ن��دا.  األفي لج��ئ كونغويل يف 
64 - والإ�شابات  الوفيات بفريو�س كورونا يف ال�شعودية اإىل - 
اإىل - 162 - . 24 - 3 - 2014 - ارتفاع عدد �شحايا املجاعة 
يف ال�شند الباك�شتانية اإىل - 194 - طفا. 25 - 3 - 2014 
األف   -  400  - م��ن  اأك��رث  نقلنا   .. للهجرة  الدولية  املنظمة   -
 -  2014  -  3  -  25 الأردن.  يف  املخيمات  اإىل  ���ش��وري  لج��ئ 
الأمم املتحدة ت�شيد بالدعم وامل�شاعدات التي تقدمها الإمارات 
لاجئني ال�شوريني يف دول املنطقة. 26 - 3 - 2014 - قادة 
وروؤ�شاء الدول العربية يبداأون اجلل�شة اخلتامية للقمة العربية 
2014 - هيئة الإغاثة الإ�شامية تقدم   - 3  - 26 بالكويت. 

 -  28 للفل�شطينيني.  املتنوعة  امل�����ش��اع��دات  م��ن  ك��ب��رية  كميات 
بن  مقرن  الأم��ري   : ال�شعودي  امللكي  الديوان   -  2014  -  3
عبدالعزيز يتلقى البيعة مبنا�شبة تعيينه وليا لويل العهد يومي 
2014 - جائزة الأ���ش��رة العربية   - 3 الأح��د والث��ن��ني. 29 - 
الإن�شاين  للدعم  العربي  العامل  �شخ�شية  الكويت  اأم��ري  تختار 

والرتابط املجتمعي 2014. 
 

- �سهر اإبريل .. 
من  عربية  حمامات  على  تعرث  اإ�شبانيا   -  2014  -  4  -  1
ال��ق��رن - 11 - اأث��ن��اء اأع��م��ال حفر اأث��ري��ة. 3 - 4 - 2014 - 
جلنة وكاء وزارات واأجهزة التخطيط والتنمية يف دول التعاون 
 -  2014  -  4  -  3 ال��ك��وي��ت.  يف   -  30  - ال����  اجتماعها  تعقد 
يف  الأع�شاء  وال���دول  الناتو  حلف  اجتماع  يف  ت�شارك  البحرين 
مبادرة ا�شطنبول. 7 - 4 - 2014 - - 815 - مليون هندي 
 -  3  -  8 ال��ع��امل.  انتخابات  اأك��ر  يف  برملانهم  اأع�شاء  يختارون 
األف برميل نفط   -  85  - اإىل م�شر  الكويت ت�شدر   -  2014
 2014  -  4  -  8 �شنويا.  دي��زل  - مليون طن   1.5  - و  يوميا 
- بدء اجتماعات الدورة ال� 40 للهيئة العامة للمنظمة العربية 
للهال وال�شليب الأحمر مب�شاركة الإمارات. 8 - 4 - 2014 - 
الأمم املتحدة تدعو الدول للتوقيع على املعاهدة الدولية املعنية 
بحقوق العمال املهاجرين. 9 - 4 - 2014 - ال�شعودية : وفاة 
جديدة بفريو�س كورونا ترفع الوفيات اإىل - 67 - �شخ�شا. 9 - 
4 - 2014 - البنك الإ�شامي للتنمية ميول حمطة نواك�شوط 
املوؤمتر   -  2014  -  4  -  9 دولر.  مليون   60 ب���  الكهربائية 
حكومة  بت�شكيل  الثني  ع��ب��داهلل  يكلف  ليبيا  يف  ال��ع��ام  الوطني 
املتحدة لاجئني مفو�شية  2014 - الأمم   - 4  - 9 جديدة. 
الأمم املتحدة لاجئني تنفذ عملية اإي�شال م�شاعدات حمفوفة 
باملخاطر اإىل حلب . 10 - 4 - 2014 - الأمم املتحدة : اأكرث 
 2001 العراق بني عامي  نهبت من  دولر  - مليار   65  - من 
بفريو�س  اإ�شابة  اأول  ت�شجيل   -  2014  -  4  -  13 و2010. 
ي�شتنكر  اجل�����روان   -  2014  -  4  -  13  . ال��ي��م��ن  يف  ك���ورون���ا 
ت��وق��ي��ف اأح����د اأع�����ش��اء جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي . 17 - 4 - 
2014 - - 13.887 - مليار ريال حجم ال�شتثمار الأجنبي 
يف �شلطنة عمان. 21 - 4 - 2014 - ال�شعودية حتتفل مبرور 
الريا�س.  واإذاع��ة  التلفزيوين  البث  انطاق  على  عاما   -  50
21 - 4 - 2014 - الأمم املتحدة توؤكد اأهمية م�شاركة املراأة 
الأفغانية يف العملية ال�شيا�شية . 22 - 4 - 2014 - مفو�شية 
�شوؤون الاجئني: عدد النازحني ال�شوريني يف لبنان ارتفع اإىل 
مليون و - 24 - األفا. 24 - 4 - 2014 - ال�شعودية.. ارتفاع 
الوفيات بفريو�س كورونا اإىل - 87 - والإ�شابات اإىل - 299 - . 
املائة  يف   -  70  - يقدم  التعاون  جمل�س   -  2014  -  4  -  30

من امل�شاعدات الدولية لليمن. 
- �سهر مايو .. 

موؤمتر  ع��ق��د  ل�����ش��رورة  ت��دع��و  ال��ك��وي��ت   -  2014  -  5  -  1
النووية.  والأ���ش��ل��ح��ة  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  ب�شاأن  هل�شنكي 
2014 - البحرين توؤكد خلوها من فريو�س كورونا   - 5  - 5
وجمل�س وزرائها يوجه برفع درجة الطوارئ. 6 - 5 - 2014 
- مفو�شية الاجئني توؤكد فرار - 11 - األف �شخ�س من دولة 
جنوب ال�شودان اإىل اإثيوبيا خال ال� 72 �شاعة املا�شية. 6 - 5 - 
2014 - �شلطنة عمان الثامنة عربيا يف موؤ�شر الأمومة العاملي 
2014 - البحرين ت�شت�شيف معر�س   - 5  - 6 لعام 2014. 
وموؤمتر برتوتك 2014 . 6 - 5 - 2014 - ال�شعودية: ارتفاع 
الإ�شابات بفريو�س كورونا اإىل - 421 - بعد ت�شجيل �شبع حالت 
جديدة. 7 - 5 - 2014 - الكويت ت�شت�شيف الجتماع ال� 49 
للجنة التعاون التجاري اخلليجية. 8 - 5 - 2014 - جامعة 
الدول العربية ت�شت�شيف الجتماع الثاين ملتابعة تنفيذ قرارات 
القمة العربية بالكويت. 8 - 5 - 2014 - اإ�شبانيا تطرح �شندات 
 -  2014  -  5  -  10 ي���ورو.  مليار   -  4.557  - بقيمة  دي��ون 
يف  دولر  ترليون   -  10  - ع��ن  تزيد  اليابانية  احلكومة  دي��ون 
ال�شعودية   -  2014  -  5  -  11  .  2013 املالية  ال�شنة  نهاية 
العاملي مل�شاعدة  تترع بخم�شة مايني دولر لرنامج الأغذية 
الاجئني ال�شوريني. 11 - 5 - 2014 - ارتفاع عدد الوفيات 
بفريو�س كورونا يف ال�شعودية اإىل - 142 - . 12 - 5 - 2014 
- خم�س حالت وفاة جديدة بفريو�س كورونا يف ال�شعودية ترفع 
2014 - رئي�س   -  5  -  12  .  - 147  - اإىل  الوفيات  ح�شيلة 
احلكومة الليبية يوؤكد التزام باده باتفاقيات مكافحة الهجرة 
غريال�شرعية اإىل اأوروبا. 14 - 5 - 2014 - مملكة البحرين 
حت�شل على جائزة اأف�شل عر�س م�شرحي متكامل يف مهرجان 
عدد  ارت��ف��اع   -  2014  -  5  -  14 اخلليجي.  امل��در���ش��ي  امل�شرح 
 -  80  - و  قتيل   -  201  - اإىل  تركيا  املنجم يف  �شحايا حريق 
 33.3  -  : الاجئني  - مفو�شية   2014  -  5  -  14 م�شابا. 
- مليون نازح وم�شرد فى العامل عام 2013.. ب�شبب النزاع فى 
ارتفاع وفيات فريو�س كورونا يف   -  2014  -  5  -  16 �شوريا. 
ال�شعودية اإىل - 163 - �شخ�شا. 16 - 5 - 2014 - ال�شني 
 17  . الطيور  باأنفلونزا  جديدة  ب�شرية  اإ�شابة  اكت�شاف  تعلن 
- مليون   280  - اإىل تخ�شي�س  تدعو  الفاو   -  2014  -  5  -
دولر لدعم الزراعة يف دول جوار �شوريا. 19 - 5 - 2014 - 
الإي�شي�شكو ت�شارك يف الجتماع التن�شيقي بني منظمتي التعاون 
الإ�شامي والأمم املتحدة. 21 - 5 - 2014 - اليمن يحتفل 
بعيده الوطني ال� - 24 - يف ظل اجنازات ا�شتثنائية. 21 - 5 - 
2014 - الأردن : انخفا�س عجز امليزان التجاري - 4.6 - يف 
املائة يف الربع الأول من 2014. 21 - 5 - 2014 - ال�شحة 
العاملية : العنف يودي بحياة نحو - 565 - �شخ�س يوميا حول 
ال��ع��امل. 25 - 5 - 2014 - اإن��ط��اق اأع��م��ال امل��وؤمت��ر الدويل 
حول املحكمة العربية حلقوق الإن�شان يف البحرين. 26 - 5 - 
2014 - املوؤمتر الدويل حول املحكمة العربية حلقوق الإن�شان 
العامة  الأمانة   -  2014  -  5  -  27 البحرين.  اإع��ان  ي�شدر 
ملجل�س التعاون حتتفل بالذكرى ال� 33 لقيام املجل�س. 27 - 5 
- 2014 - الأمم املتحدة حتذر: - 200 - األف طفل �شومايل 
 -  2014  -  5  -  28 ال��ت��غ��ذي��ة.  ���ش��وء  ب�شبب  ب��امل��وت  م��ه��ددون 
ح�شيلة  ترفع  كورونا  بفريو�س  جديدة  وفيات  �شتة  ال�شعودية: 
الوفيات اإىل - 186 - . 29 - 5 - 2014 - اأول وفاة بفريو�س 
كورونا يف اإيران. 30 - 5 - 2014 - ال�شعودية تدعو ملواجهة 

ب��اأف��ك��ار علمية وم��و���ش��وع��ي��ة ح���ول القيم  امل��ت�����ش��ددة  ال��ت��اأوي��ات 
الإن�شانية امل�شرتكة بني الأديان. 30 - 5 - 2014 - اجلزائر : 
انطاق الجتماع الوزاري الأول للجنة امل�شرتكة بني دول عدم 
املجل�س   -  2014  -  5  -  31  .  -  77  - الن��ح��ي��از وجمموعة 

الوزاري ملجل�س التعاون يعقد دورته ال�� - 131 - يف الريا�س. 
 

- �سهر يونيو..
الت�شامح  قيم  تعزيز  على  تعمل  البحرين   -  2014  -  6  -  2
اأول رحلة   - 2014  - 6  - 2 والتعاي�س بني جميع الديانات . 
لطائرة تعمل بالطاقة ال�شم�شية يف �شوي�شرا متهيدا لرحلة جو . 
3 - 6 - 2014 - ال�شعودية .. حالت الإ�شابة بفريو�س كورونا 
 -  2014  -  6  -  10  .  -  282  - ت��ويف منها  688 - حالة   -
الكويت تعلن اكت�شاف خم�س اإ�شابات بفريو�س كورونا بني الإبل. 
اأكرث  ت�شريد   : للهجرة  الدولية  املنظمة   -  2014  -  6  -  10
من ن�شف مليون من قاطني املو�شل بفعل املواجهات مع داع�س 
اأعمال  يفتتح  الإن�����ش��ان  حقوق  جمل�س   -  2014  -  6  -  10  .
الأم���ن.  جمل�س  تنتقد  وب��ي��اي  جنيف  يف   -  26  - ال����  دورت����ه 
حقوق  جمل�س  ت��دع��و  ع��م��ان  �شلطنة   -  2014  -  6  -  11
الإن�شان اإىل اإعاء قيم العدالة الإن�شانية. 12 - 6 - 2014 - 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا يف ال�شعودية وح�شيلة الإ�شابات 
البحرين تطلب   - 2014  -  6  -  17  .  -  701  - اإىل  ترتفع 
 -  6  -  17 اململكة.  اإىل  ال��ع��ودة  ال��ع��راق  ل��دى  دبلوما�شييها  من 
زيد  الأم��ري  تعني  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية   -  2014
 2014  -  6  -  25 الإن�����ش��ان.  �شاميا حلقوق  رع��د مفو�شا  ب��ن 
- قطر مت��ول م��وازن��ت��ه��ا ال��ع��ام��ة ع��ام 2030 م��ن خ���ارج قطاع 

الهيدروكربونات.
 

�سهر يوليو ..
البنك  2014 - فوز ثاث موؤ�ش�شات علمية بجائزة   -  7  -  1
الإ�شامي للتنمية والعلوم والتكنولوجيا للعام احلايل. 1 - 7 
- 2014 - خادم احلرمني ال�شريفني ياأمر بتقدمي م�شاعدات 
اإن�شانية لل�شعب العراقي بقيمة - 500 - مليون دولر. 1 - 7 
- 2014 - الأمم املتحدة: مقتل واإ�شابة اأربعة اآلف و - 704 
- اأ�شخا�س بالعراق يف يونيو املا�شي . 1 - 7 - 2014 - الأمم 
املتحدة حتذر من انعكا�س خف�س احل�ش�س الغذائية لأكرث من 
2014 - برنامج   - 7  - 4 اإفريقيا .  األ��ف لجئ يف   - 800  -
كارثة  نحو  الباد  تدفع  ال�شودان  جنوب  اأزم��ة   : العاملى  الغذاء 
اجلوع. 7 - 7 - 2014 - اليوني�شيف : - 6.5 - مليون طفل 
�شوري بحاجة اإىل م�شاعدات اإن�شانية فورية. 10 - 7 - 2014 
- - 507 - مايني ن�شمة عدد �شكان الحتاد الأوروبي يف يناير. 
11 - 7 - 2014 - خم�شة مايني دولر م�شاعدة اإن�شانية من 
الرملان   -  2014  -  7  -  16 غ��زة.  ل�شكان قطاع  املغرب  ملك 
العربي يدعم قرار التوجه اإىل الأمم املتحدة لو�شع اأرا�شي دولة 
2014 - تقرير   -  7  -  23 الدولية.  فل�شطني حتت احلماية 
لاأمم املتحدة: 2.2 مليار �شخ�س حول العامل يعانون الفقر. 
 -  400  - و  مليون   : العاملية  ال�شحة   -  2014  -  7  -  28
األف �شخ�س ميوتون كل عام ب�شبب التهاب الكبد الوبائي حول 
2014 - منظمة ال�شحة العاملية حت�شي   - 7  - 31  . العامل 
729 - وفاة يف  اإ�شابة بوباء الإيبول منها -   - 300 األفا و - 

غرب اإفريقيا. 
 

- �سهر اأغ�سط�س ..
بال�شجن  اأحكاما  ت�شدر  بحرينية  حمكمة   -  2014  -  8  -  6
بحق - 14 - متهما وت�شقط اجلن�شية عن ت�شعة اأدينوا بت�شكيل 
تنظيم اإرهابي. 6 - 8 - 2014 - ال�شحة العاملية : ارتفاع عدد 
�شحايا فريو�س اإيبول يف اأفريقيا اإىل - 932 - حالة وفاة. 7 
اإىل  ال�شفر  بعدم  مواطنيها  تن�شح  ال�شعودية   -  2014  -  8  -
مناطق غرب اأفريقيا املت�شررة من تف�شي فريو�س اإيبول . 7 - 
8 - 2014 - الكويت تدعو مواطنيها اإىل جتنب ال�شفر لدول 
اإفريقية ت�شهد انت�شار ايبول . 16 - 8 - 2014 - ال�شعودية : 
انتهاء مو�شم العمرة بنجاح و�شتة مايني معتمر اأدوا املنا�شك. 
19 - 8 - 2014 - - 50 - مليون دولر منحة �شعودية ملعاجلة 
الأزمات ال�شحية يف العراق. 20 - 8 - 2014 - الكويت تترع 
 21 اإيبول.  بخم�شة مايني دولر للمنظمات الدولية ملواجهة 
ل�شياغة  ا�شتعداداته  يكمل  العربي  ال��رمل��ان   -  2014  -  8  -
وثيقة عربية حلقوق املراأة . 24 - 8 - 2014 - هيئة الإغاثة 
الإ�شامية العاملية حتذر من جماعة طاحنة جتتاح العديد من 
الدول الإفريقية. 24 - 8 - 2014 - ال�شعودية تعتزم تنفيذ 
 10 500 - مليار ريال خال -  م�شروعات كهربائية بقيمة - 
يقر متويل  الإ�شامي  البنك   -  2014  -  8  -  26 �شنوات.   -
 - 2014  -  8  -  27 987 - مليون دولر.   - م�شاريع بقيمة 
اتفاقية  يوقعان  البحرين   - الكويتي  و  اخلليجي  التمويل  بيتا 
رئي�س   -  2014  -  8  -  27 دولر.  - مايني   105  - بقيمة 
الوزراء الإ�شباين ال�شابق يحذر من اإمكانية انتقال ن�شاط داع�س 
اإىل دول اأخرى. 28 - 8 - 2014 - منظمة التعاون الإ�شامي 
توجه نداء عاجا لإغاثة ال�شومال وحتذر من تعر�شها ملجاعة 

ثانية.
 

- �سهر �سبتمرب..
الأمانة  ملكتب  مقرا  عمان  �شلطنة  اختيار   -  2014  -  9  -  1
العامة لل�شبكة العربية لإدارة املوارد املائية. 1 - 9 - 2014 - 
بدء اجتماع جلنة تطوير جامعة الدول العربية برئا�شة الكويت. 
2 - 9 - 2014 - وزارة ال�شحة ال�شعودية توؤكد �شرورة التزام 
ال�شوكية  احل��م��ى  لقاحي  ب��اأخ��ذ  احل��ج  منا�شك  ب���اأداء  ال��راغ��ب��ني 
العام ملنظمة  الأم��ني   -  2014  -  9  -  3 املو�شمية  والإنفلونزا 
اأيبول  مكافحة  يبحثان  اأوغ��ن��دا  ورئ��ي�����س  الإ���ش��ام��ي  ال��ت��ع��اون 
واحلد من الفقر . 4 - 9 - 2014 - جلنة التعاون البرتويل 
 9  -  4 الكويت.  33 - يف   - ال�  املجل�س تعقد اجتماعها  يف دول 
2014 - اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية   -
على م�شتوى املندوبني الدائمني. 4 - 9 - 2014 - اجلامعة 
العربية و املجل�س الدويل لاأر�شيف يبحثان ا�شرتجاع الوثائق 
العربية املنهوبة. 7 - 9 - 2014 - اجتماع وزاري لهيئة متابعة 
تنفيذ قرارات القمة العربية برئا�شة الكويت. 9 - 9 - 2014 - 
اللجنة الرملانية اخلليجية يف املجال الت�شريعي تعتمد لئحتها 

التنظيمية يف اجتماعها يف م�شقط. 9 - 9 - 2014 - الرملان 
العراقي مينح الثقة حلكومة العبادي ويختار املالكي والنجيفي 
2014 - هيئة   - 9  - 15 وعاوي نوابا لرئي�س اجلمهورية. 
األ��ف يتيم   - 92 اأك��رث من -  العاملية تكفل  الإغ��اث��ة الإ�شامية 
موؤمتر  اأع���م���ال  ب���دء   -  2014  -  9  -  16 دول����ة.   -  30  - يف 
مب�شاركة  ال��ري��ا���س  يف  الإقليمية  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
الثالث  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ب���دء   -  2014  -  9  -  17 الإم������ارات. 
البحرين.  ت�شت�شيفه  ال��ذي  العربية  الرملانات  اأمناء  جلمعية 
واإن�شانية  اإغاثية  ال�شعودية تدعم برامج   - 2014  -  9  -  22
اأممية ب� - 90 - مليار دولر ا�شتفادت منها - 88 - دولة. 24 
- 9 - 2014 - املوؤمتر العام للوكالة الذرية ينظر يف م�شروع 
 - 25 قرار عربي حول خماطر القدرات النووية الإ�شرائيلية. 
الأنباء  وكالت  م�شوؤويل  اجتماعات  اأعمال  بدء   -  2014  -  9
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 26 - 9 - 2014 - روؤ�شاء 
ال�  اجتماعهم  التعاون يختتمون  الأنباء يف دول جمل�س  وكالت 

الكويت. يف   18

- �سهر اأكتوبر ..
اإنتاج  يف  العامل  دول  تت�شدر  ال�شعودية   -  2014  -  10  -  1
املياه املحاة مبليار و�شتة مايني مرت مكعب �شنويا. 1 - 10 - 
2014 - م�شقط ت�شت�شيف موؤمتر اخلليج احلادي ع�شر للمياه 
لعام 2014 . 2 - 10 - 2014 - الكويت تنفذ م�شاريع لرفع 
ق��دم مكعبة  مليار   -  3.5  - اإىل  ال��غ��از  م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة 
بحلول 2030. 9 - 10 - 2014 - الكويت توؤكد اأمام الأمم 
يف  امل�شتدامة  التنمية  خطة  ودع��م  تنفيذ  على  حر�شها  املتحدة 
 600  - ملحاكمة  ت�شتعد  تون�س   -  2014  -  10  -  9 ال��ع��امل. 
- متهم ب� الإرهاب . 10 - 10 - 2014 - دول اخلليج قد ترفع 

م�شتوى انخراطها �شد داع�س يف �شوريا.
======= 11 - 10 - 2014 - الكويت ت�شت�شيف غدا اجتماع 
بدول  الإع���ام  ل���وزراء   22 ال���  التح�شريي لاجتماع  ال��وك��اء 
التعاون . 12 - 10 - 2014 - الإم��ارات ت�شارك يف الجتماع 
التح�شريي لوكاء وزارات الإع��ام يف دول جمل�س التعاون يف 
الكويت. 14 - 10 - 2014 - الكويت توؤكد اأمام الأمم املتحدة 
 -  14 امل��راأة.  ومتكني  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  بتحقيق  التزامها 
امللتقى  يف  ي�شارك  التعاون  جمل�س  عام  اأمني   -  2014  -  10
 -  2014  -  10  -  14 بالكويت.  الثاين  اخلليجي  الإع��ام��ي 
الرملان العربي يدعو اأمام اجلمعية العمومية لاحتاد الرملاين 
الدويل بجنيف ملحاكمة مرتكبي اجلرائم �شد الإن�شانية. 16 - 
اإزاء  اأمام الأمم املتحدة موقفها  2014 - الكويت توؤكد   - 10
ق�شايا نزع ال�شاح والأمن الدويل. 16 - 10 - 2014 - ارتفاع 
الدين العام لإ�شبانيا خال اأغ�شط�س اإىل - 96.1 - يف املائة من 
اإجمايل الناجت املحلي. 17 - 10 - 2014 - ال�شعودية توؤكد اأن 
مكافحة الفكر الإرهابي جزء مهم من اأي ا�شرتاتيجية ملكافحة 
الإ�شامي  التعاون  منظمة   -  2014  -  10  -  22 الإره����اب. 
اإن�����ش��ان��ي��ة يف  م�����ش��اري��ع  لتنفيذ  دولر  م��ل��ي��ون   -  260  - ت��ر���ش��د 
اليمن. 24 - 10 - 2014 - انطاق الجتماع ال� 60 للجنة 
حم��اف��ظ��ي م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ن��ق��د وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ل���دول جمل�س 
الكويت   -  2014  -  10  -  28 بالكويت.  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
من  خالية  اأو���ش��ط  �شرق  منطقة  اإىل  املتحدة  الأمم  اأم��ام  تدعو 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل. 28 - 10 - 2014 - ال�شعودية جتدد 
دعمها جلهود م�شاعدة وحماية املهجرين والاجئني ال�شوريني 
وال��دول امل�شيفة لهم. 28 - 10 - 2014 - ال�شعودية تطبق 
 500 لديها  التي  املن�شاآت  على  العمالة  اأج���ور  حماية  برنامج 
الكويت   -  2014  -  10  -  30 امل��ق��ب��ل.  ال�شبت  ف��اأك��رث  ع��ام��ل 
الع�شكرية  للجنة   -  12  - ال���  الت�شاوري  الج��ت��م��اع  ت�شت�شيف 
2014 - م�شوؤول دويل ي�شف   -  10  -  30 العليا.  اخلليجية 

الأزمة ال�شورية باأنها اأكر اأزمة اإن�شانية يواجهها العامل.
 

- �سهر نوفمرب..
 -  325.4  - اأفغان�شتان  متنح  ال�شني   -  2014  -  11  -  1
مليون دولر لتعزيز بنيتها الأ�شا�شية. 1 - 11 - 2014 - بدء 
اأعمال الجتماع التح�شريي لجتماع الوزراء العرب امل�شوؤولني 
عن �شوؤون البيئة يف جدة. 2 - 11 - 2014 - اجلامعة العربية 
واللتزام  احلكومة  بت�شكيل  لاإ�شراع  اليمنية  الأط���راف  تدعو 
ببنود املبادرة اخلليجية. 4 - 11 - 2014 - م�شقط ت�شت�شيف 
القيادات  لتنمية  الوطنية  التجارب  اخلليجي  الجتماع  اأعمال 
الإداري��ة . 4 - 11 - 2014 - ال�شعودية تقدم مليوين دولر 
ل� الأونروا . 5 - 11 - 2014 - الكويت توؤكد التزامها بدعم 
هيئة   -  2014  -  11  -  9 �شنويا.  دولر  مبليوين  الأون�����روا 
الإغاثة الإ�شامية تدعو املنظمات الدولية والإقليمية مل�شاعدة 
املنكوبني من �شيول الطمي ب�شريانكا. 10 - 11 - 2014 - 
منظمة التعاون الإ�شامي والبنك الإ�شامي للتنمية ي�شكان 
جلنة م�شرتكة مع غينيا ملكافحة اإيبول. 11 - 11 - 2014 
للم�شاركة يف قمة  ا�شرتاليا  اىل  يتوجه  ال�شعودي  العهد  - ويل 
دولر  مليون   -  6.404  -  -  2014  -  11  -  11 الع�شرين. 
حجم م�شاهمات الكويت الطوعية لاأمم املتحدة لعام 2015. 
امل�شرتك لدول جمل�س  الدفاع  2014 - جمل�س   -  11  -  12
 2014  -  11  -  15 بالكويت.  ال�13  دورت���ه  يختتم  التعاون 
- ال��داخ��ل��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة :ع���دد وف��ي��ات ح����وادث ال��ط��رق - 225 
الريا�س   -  2014  -  11  -  17 اأ����ش���ه���ر.  ���ش��ت��ة  يف  ح���ال���ة   -
الطاقة.  جم��ال  يف  ال�شيني  العربي  التعاون  موؤمتر  ت�شت�شيف 
18 - 11 - 2014 - الكويت ت�شت�شيف اإجتماع روؤ�شاء اأجهزة 
الزكاة اخلليجية. 18 - 11 - 2014 - �شلطنة عمان حتتفل 
رئي�س   -  2014  -  11  -  18  .  -  44  - ال���  ال��وط��ن��ي  بعيدها 
البحرينيني  يدعو  الإن�شان  حلقوق  اخلليجية  الدولية  املنظمة 
املقبلة.  والبلدية  النيابية  النتخابات  مع  الإيجابي  للتعاطي 
اجتماع  بنتائج  ي�شيد  العربي  الرملان   -  2014  -  11  -  19
 21 الريا�س.  يف  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ق��ادة 
الإلتهاب  ب�شبب  الأط��ف��ال  وفيات  انخفا�س   -  2014  -  11  -
الرئوى بن�شبة - 44 - يف املائة منذ عام 2000. 23 - 11 - 
2014 - الهيئة التنفيذية ملجل�س وزراء ال�شحة لدول التعاون 
تعقد اجتماعها يف الريا�س. 23 - 11 - 2014 - بدء اأعمال 
36 - للجنة وكاء وزارات ال�شوؤون الجتماعية  الجتماع ال� - 
املنظمة  رئي�س   -  2014  -  11  -  23 الكويت.  يف  اخلليجية 

الدولية اخلليجية حلقوق الإن�شان ينتقد تقرير العفو الدولية 
ويوؤكد اأجنداتهم وا�شحة وتقاريرهم غري حمايدة . 23 - 11 
- 2014 - الأمني العام ملجل�س التعاون ي�شيد بنجاح النتخابات 
الرملانية والبلدية يف مملكة البحرين. 23 - 11 - 2014 - 
اإىل باده  واملهاجرين  الاجئني  تدفق  اأن  يوؤكد  م�شوؤول ميني 
باأكرث من - 100 - األف �شنويا. 25 - 11 - 2014 - اجتماع 
وزاري بالدوحة بني وزراء خارجية دول جمل�س التعاون ووزير 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة   -  2014  -  11  -  26 ال��ي��م��ن.  خ��ارج��ي��ة 
الإ�شامي تقرر الن�شمام لتوافق الآراء ب�شان م�شروع قرار حول 
حقوق الإن�شان يف ميامنار. 26 - 11 - 2014 - هيئة الإغاثة 
الإ�شامية تدعو املنظمات الإن�شانية مل�شاعدة ال�شعب ال�شومايل 
يف مواجهة الفي�شانات. 27 - 11 - 2014 - املنظمة الدولية 
املغرب.  يف  عاملي  منتدى  يف  ت�شارك  الإن�شان  حلقوق  اخلليجية 
2014 - ال�شعودية ت�شارك يف الجتماع الدوري   - 11  - 28
 -  11  -  30 قطر.  يف  اخلليجية  الت�شريعية  املجال�س  لروؤ�شاء 
2014 - هيئة الإغاثة الإ�شامية تعالج - 350 - األف مري�س 
يف خم�س دول اآ�شيوية . 30 - 11 - 2014 - مب�شاركة ال�شعبة 
الت�شريعية  املجال�س  روؤ�شاء   .. الدوحة  يف  الإماراتية  الرملانية 
اخلليجية يوؤكدون وحدة ال�شف اخلليجي. 30 - 11 - 2014 
باإن�شاء  املكلفة  اللجنة  اجتماعات  اأول  ف��ى  ت�شارك  الإم����ارات   -

املحكمة الريا�شية اخلليجية يف املنامة. 
 

- �سهر دي�سمرب ..
العربي ي�شيد بت�شويت الرملان  2014 - الرملان   -  12  -  2
الفرن�شي ل�شالح العرتاف بدولة فل�شطني . 3 - 12 - 2014 
- افتتاح موؤمتر الأزهر يف مواجهة التطرف والإرهاب. 3 - 12 
الرملان  بتبني  ترحب  الإ�شامي  التعاون  منظمة   -  2014  -
الفرن�شي ق��رارا ل�شالح الع��رتاف بدولة فل�شطني. 3 - 12 - 
يطالب  عربيا  قرارا  بالأغلبية  تعتمد  املتحدة  الأمم   -  2014
 12  -  4 ال��ن��ووى.  الن��ت�����ش��ار  مل��ع��اه��دة منع  اإ���ش��رائ��ي��ل  بان�شمام 
الدويل  املجتمع  املتحدة  الأمم  اأم��ام  الكويت تدعو   -  2014  -
 2014  -  12  -  4 لاأ�شرة.  الدولية  ال�شنة  اأه���داف  لتحقيق 
م�شوؤويل  مع  يبحث  الإ�شامي  التعاون  ملنظمة  العام  الأم��ني   -
 - 7 ال��دول الأع�شاء تطوير العمل الإعامي امل�شرتك.  اإع��ام 
12 - 2014 - جمل�س التعاون : اأكرث من - 42 - األف طالب 
من مواطني دول جمل�س التعاون يدر�شون يف املدار�س احلكومية 
يف الدول الأع�شاء. 7 - 12 - 2014 - قطر : افتتاح املعر�س 
امل�شاحب لأعمال القمة اخلليجية ال�35. 7 - 12 - 2014 - 
افتتاح املركز الإعامي لقمة قادة دول جمل�س التعاون ال� 35 يف 
اخلليجية  القمة  اأع��م��ال  ب��دء   -  2014  -  12  -  9 ال��دوح��ة. 
التعاون  - منظمة   2014  -  12  -  11  . ال��دوح��ة  35 يف  ال��� 
ق����رارا ل�شالح  الإي��رل��ن��دي  ال��رمل��ان  بتبني  ت��رح��ب  الإ���ش��ام��ي 
الأمني   -  2014  -  12  -  14 فل�شطني.  ب��دول��ة  الع����رتاف 
العام امل�شاعد لل�شوؤون القانونية مبجل�س التعاون ي�شيد باعتماد 
اإعان حقوق الإن�شان اخلليجي. 15 - 12 - 2014 - العثور 
القدمية.  �شنعاء  يف  وال��ن��ادرة  القدمية  املخطوطات  مئات  على 
على  الإنفاق  موا�شلة  توؤكد  ال�شعودية   -  2014  -  12  -  17
القت�شاد  حتديات  رغم   2015 يف  ال�شخمة  التنمية  م�شاريع 
الإ�شامي  ال��ت��ع��اون  منظمة   -  2014  -  12  -  17 ال��ع��امل��ي. 
تدعو املجتمع الدويل للوفاء بتعهداته ل�شمان حقوق الإن�شان. 
18 - 12 - 2014 - الكويت ت�شاعف م�شاهمتها ال�شنوية يف 
دولر.  مليون  اإىل  الإن�شانية  للطوارئ  املتحدة  الأمم  �شندوق 
18 - 12 - 2014 - منظمة التعاون الإ�شامي ترحب بتبني 
ال��رمل��ان الأوروب�����ي ق���رارا ل��اع��رتاف ب��دول��ة فل�شطني. 21 - 
2014 - وكاء وزارات البيئة يف دول التعاون يعقدون   - 12
اجتماعا حت�شرييا يف الكويت. 21 - 12 - 2014 - منظمة 
التعاون الإ�شامي ت�شارك يف القمة الأوىل مل�شار نواك�شوط. 21 
لل�شام  الثاين  العاملي  زاي��د  ال�شيخ  موؤمتر   -  2014  -  12  -
 12  -  22 واإ���ش��ام��ي..  عربي  ح�شور  و�شط  الهند  يف  ينطلق 
 -  14  - ال�  ت�شت�شيف الجتماع اخلليجي  الكويت   -  2014  -
للجنة احلياة الفطرية . 22 - 12 - 2014 - جمل�س التعاون 
 12  -  22 وم�شر.  قطر  بني  التقريب  مبادرة  بتفعيل  يرحب 
7.44 - مليار  ب� -  2014 - ال�شني امل�شدر الأول للجزائر   -
 -  24 دولر.  مليار   -  5.89  - ب�  فرن�شا  تليها  اأم��ريك��ي  دولر 
املدن  بيئة  موؤمتر   .. دب��ي  بلدية  مب�شاركة   -  2014  -  12
يف  ا�شت�شاري  جمل�س  با�شتحداث  يو�شي  الريا�س  يف   2014
دبلوما�شيون   -  2014  -  12  -  24 ال��ب��ي��ئ��ة.  ع��م��ارة  جم���ال 
الأج����واء  تنقية  يف  مهما  دورا  لعبت  اخل��ل��ي��ج  دول   : ال��ب��ي��ان  ل��� 
يوؤكد  الكويتي  الأم��ة  2014 - جمل�س   -  12  -  26 العربية. 
اأن عاقات الكويت والإم��ارات م�شرب املثل واأن مواقف ال�شيخ 
حممد بن زايد ل ينكرها اإل جاحد. 26 - 12 - 2014 - - 
860 - مليار ريال ميزانية ال�شعودية للعام املقبل 2015 . 26 
القت�شادية  للتنمية  الكويتي  ال�����ش��ن��دوق   -  2014  -  12  -
 -  26 دولر.  م��ل��ي��ون   -  351  - ال�����ش��ن��غ��ال  ي��ق��ر���س  ال��ع��رب��ي��ة 
اإ�شرائيل  خطط  رف�شه  يوؤكد  عربي  موؤمتر   -  2014  -  12
 -  2014  -  12  -  26 لها.  عا�شمة  القد�س  لإع��ان  الرامية 
الأمن امل�شري يفكك خلية اإرهابية خططت ل�شتهداف الأقباط 
2014 - احلوثيون يرف�شون   -  12  -  26 امل��ي��اد.  اأع��ي��اد  يف 
 - 2014  -  12  -  26 ���ش��ال��ح.   وي���ت���وع���دون  ه����ادي  ق�����رارات 
اإجاء اأكرث من مائة األف �شخ�س ب�شبب الفي�شانات يف ماليزيا 
وت�شريد اأكرث من - 650 - األفا. 26 - 12 - 2014 - عقد 
املعلومات  تقا�شم  ووا�شنطن وطوكيو حول  �شيئول  اتفاقية بني 
عن الأ�شلحة النووية لكوريا ال�شمالية. 26 - 12 - 2014 - 
مدار�س باك�شتانية تغلق اأبوابها على خلفية الهجوم الإرهابي يف 
بي�شاور. 26 - 12 - 2014 - باك�شتان تقيم حماكم ع�شكرية 
2014 - العراق يطلق عملية   - 12  - 27 ملواجهة الإره��اب. 
حترير ال�شلوعية وداع�س تلغم تكريت. 27 - 12 - 2014 - 
فل�شطيني يطعن جنديني اإ�شرائليني قرب الأق�شى. 27 - 12 
يف  حوثيا   -  20  - و  مينيني  جنود  ع�شرة  م�شرع   -  2014  -
اأفغان�شتان   : اأوب��ام��ا   -  2014  -  12  -  27 للقاعدة.  هجمات 
 -  2014  -  12  -  28 الإرهابية.  للهجمات  تعود م�شدرا  لن 
م�شر توؤكد حر�شها على التوا�شل مع جميع الأطراف من اأجل 
حل �شيا�شي يف �شوريا. 28 - 12 - 2014 - باك�شتان ترف�س 

مطالب دولية بوقف قرار عقوبة الإعدام.
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 •• بقلم نقوال نا�رص 

الهندية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  منعت   2010 �شنة  يف   
النائب عن حزب املوؤمتر ماين �شانكار اآيار من طرح 
اأ�شئلة يف الرملان عن العاقة الع�شكرية بني الهند 
اأن هذه  وب��ني دول���ة الح��ت��ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي بحجة 

العاقة هي من اأ�شرار الدولة. 
ويف عهد رئي�س الوزراء الهندي ال�شابق مامنوهان �شينغ 
حافظت حكومته على �شرية العاقات الهندية مع دولة 
ال�شرتاتيجية يف  ال��درا���ش��ات  رئي�س  الح��ت��ال. ولح��ظ 
بنيودلهي  ف��اون��دي�����ش��ن  ري�شريت�س  اأوب��زي��رف��ر  موؤ�ش�شة 
اأنهم يف دولة الحتال كانوا يقولون  �شي. راجا موهان 
 ، اخلليلة  تعامل  كما  اأبيب  تل  تعامل  كانت  نيودلهي  اإن 
قبل اأن يقول اإن مثل هذه املعاملة قد انتهت الآن يف عهد 

رئي�س الوزراء الهندي احلايل ناربندرا مودي.
احلاكم  الهندو�شي  جاناتا  بهاراتيا  ح��زب  زعيم  فمودي 
�شيا�شة حزب  لا�شتمرار يف  �شرورة  يجد  يعد  حاليا مل 
امل��وؤمت��ر للحفاظ ع��ل��ى ���ش��ري��ة ع��اق��ات ب���اده م��ع دولة 

الحتال.
الأمريكية  هارفارد  بجامعة  بلفر  مركز  يف  الزميل  لكن 
�شيا�شة  ج��وه��ري  يف  ف���ارق  اأي  ي���رى  ل  ���ش��ارك��ار  جاييتا 
اإدارة  يف  هو فقط  بينهما  الرئي�شي  الفارق  واأن  احلزبني 
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ل��ب��اده��م م��ع دول���ة الح���ت���ال، حيث 
يعلنها الأول جهارا نهارا بينما كان حزب املوؤمتر يحافظ 

على �شريتها.
يدفعان  عاملني  ال�شطحيون  املراقبون  يورد  الظاهر،  يف 
الهند اإىل عدم اإ�شهار عاقاتها مع دولة الحتال، اأولهما 
عدم ا�شتعداء الأقلية امل�شلمة الهندية الكبرية املتعاطفة 
الدول  ا�شتعداء  ع��دم  وثانيهما  وق�شيتها،  فل�شطني  مع 
العربية التي ت�شت�شيف عمالة هندية يزيد تعدادها على 
للبايني  رئي�شيا  م�شدرا  ميثلون  عامل  مايني  خم�شة 
من العملة ال�شعبة، ويف�شرون الدعم الهندي التاريخي 

للق�شية الفل�شطينية بهذين العاملني.
ل��ك��ن ح�����ش��ر اأ����ش���ب���اب ����ش���داق���ة ال��ه��ن��د ال��ت��اري��خ��ي��ة منذ 
املذكورين  بالعاملني  و�شعبها  فل�شطني  مع  ا�شتقالها 
فيه جتني على احلقيقة وظلم بنيرّ للدوافع املبدئية التي 
وجواهر  غاندي  املهامتا  املعا�شرة  الهند  موؤ�ش�شي  ق��ادت 
لل نهرو اإىل تاأييد ل لب�س فيه لكفاح عرب فل�شطني من 
اأجل نيل حقهم يف تقرير امل�شري والتحرر من الحتال 
عامة  ثقافة  اإىل  حت��ول  ق��د  التاأييد  فهذا  وال���ش��ت��ق��ال، 
ملئات املايني من الهنود الهندو�س عر عقود من الزمن 
ب�شبب تعاطف  لغاندي ونهرو ل  املبدئية  املواقف  ب�شبب 
النفطية  للطفرة  بالتاأكيد  �شابقا  وكان  امل�شلمة،  الأقلية 
العمالة  م��ن  امل��اي��ني  اجتذبت  ال��ت��ي  العربي  اخلليج  يف 

الهندية لحقا.
فقد عار�شت الهند قرار اجلمعية العامة لاأمم املتحدة 
اإقامة  عار�شت  وبالتايل  فل�شطني  بتق�شيم   181 رق��م 
تقم عاقات  املغت�شبة، ومل  ار�شها  فوق  الحتال  دولة 
اأن  بعد   1992 �شنة  يف  اإل  الدولة  ه��ذه  مع  دبلوما�شية 
بها،  الع����رتاف  الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ق���ررت 
وكانت اأول دولة غري عربية تعرتف بدولة فل�شطني عام 

.1988
لل�شعب  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال���ه���ن���دي  ال���ت���اأي���ي���د  ه����ذا  اأن  غ���ري   
اليوم،  املحك  على  يبدو  العادلة  وق�شيته  الفل�شطيني 
وتدل موؤ�شرات عديدة على اأن رئي�س الوزراء مودي يهدد 

بانقاب عليه.
 ف��و���ش��ائ��ل اإع�����ام دول����ة الح���ت���ال وج��م��اع��ات ال�شغط 
املوالية لها يف الوليات املتحدة تداولت على نطاق وا�شع 
اليومية  هندو  ذى  �شحيفة  ن�شرته  موؤكد  غري  تقريرا 
في�������ه  ن�ش������بت  ال�ش��������هر  والع�ش������رين من هذا  يف احلادي 
الهند  اإن  قولهما  ت�شمهما  مل  حكوميني  م�شدرين  اإىل 
تدر�س حاليا تغيري منط ت�شويتها على القرارات املتعلقة 
املتحدة  الأمم  يف  الح��ت��ال  دول��ة  م��ع  العربي  بال�شراع 
واملنظمات الدولية من التاأييد للحق العربي يف فل�شطني 

اإىل المتناع عن الت�شويت. 
ل��ذل��ك ل من  ر���ش��م��ي  ت��اأك��ي��د  اأي  ي�����ش��در ح��ت��ى الآن  ومل 

نيودلهي ول من م�شادر فل�شطينية اأو عربية.
 اإن العاقات الع�شكرية والأمنية املتنامية بني الهند وبني 
دولة الحتال، التي جعلت رئي�س وزراء دولة الحتال 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و ع��ن��د ل��ق��ائ��ه ن��ظ��ريه ال��ه��ن��دي مودي 
امل��ت��ح��دة يف  الأمم  اج��ت��م��اع��ات  هام�س  على  ن��ي��وي��ورك  يف 
ت�شرين الثاين نوفمر املا�شي يقول اإن ال�شماء هي �شقف 
اإ�شرائيل والهند تقفان على  الثنائية الآن واإن  العاقات 
عاقات  هي   ، املتزايد  التعاون  من  جديدة  حقبة  حافة 
متثل اأ�شا�شا مو�شوعيا ملخاوف فل�شطينية وعربية من اأن 
تكون التقارير عن تغيري يف ال�شيا�شة الفل�شطينية للهند 

ذات �شدقية.
 فالهند حاليا هي اأكر م�شتهلك يف العامل لأ�شلحة دولة 
الحتال، ويكاد حجم تبادلها التجاري معها يبلغ ع�شرة 
اأم��ريك��ي ال��ي��وم. وك��ان حت��ول ه��ذا التبادل  بايني دولر 
وقت  م�شاألة  هو  معه  يتفق  �شيا�شي  تبادل  اإىل  التجاري 

فح�شب.
 والهند عامود فقري يف حركة عدم النحياز التي ت�شم 
اأكرث من مائة وع�شرين دولة ع�شو ومراقبة، وفل�شطني 
ع�شو يف احلركة منذ عام 1976، واحلركة �شوف تكون 
تتحدث  ال���ذي  التغيري  حتقق  م��ا  اإذا  ب��الن��ه��ي��ار  م��ه��ددة 
للهند،  الفل�شطينية  ال�شيا�شة  يف  عنه  الإع���ام  تقارير 
التاريخي  بوقوفها  معروفة  دولية  كتلة  يهدد  وانهيارها 

يف املحافل الدولية اإىل جانب الق�شية الفل�شطينية.
 لكن خماطر هذا التحول يف ال�شيا�شة الفل�شطينية للهند 
العربي  الهتمام  م��ن  ت�شتحقه  مب��ا  الآن  حتى  حت��ظ  مل 
اخلطر  ملقاومة  العربية  الأول��وي��ة  فمنح  والفل�شطيني، 
الإيراين – ال�شوري ثم للحرب على الإرهاب مب�شمياته 
املختلفة، مهد ل م�شاملة اخلطر ال�شهيوين يف فل�شطني 
ثم  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  لتطبيع  رادع عربي  اأي  واأ���ش��ق��ط 
فالهند مثل غريها من  الح��ت��ال،  دول��ة  م��ع  تطويرها 
فل�شطينية  اأو  عربية  تكون  اأن  ميكن  ل  الدولية  القوى 

اأكرث من العرب ومن الفل�شطينيني.
غري اأن املخاطر التي ميثلها اأي تغيري حمتمل يف ال�شيا�شة 
جدير  الهند  مثل  وعاملي  اآ�شيوي  لعماق  الفل�شطينية 
العرب  اخلارجية  وزراء  اأع��م��ال  ج��دول  على  يو�شع  ب��اأن 
كانون  بالقاهرة يف اخلام�س ع�شر من  عندما يجتمعون 
الثاين يناير املقبل، واإذا كانت الكويت تتحمل م�شوؤولية 
ال��دوري احلايل  الرئي�س  ال�شياق ب�شفتها  خا�شة يف هذا 
تتحمل  ورئا�شتها  التحرير  منظمة  ف��اإن  العربية  للقمة 
امل�شوؤولية الأوىل ب�شفتها املعنية مبا�شرة واملت�شرر الأول 

من التحول الهندي املحتمل.
لقد زار مفو�س العاقات الدولية يف حركة فتح ومنظمة 
نوفمر  ال��ث��اين  ت�شرين  يف  الهند  �شعث  نبيل  التحرير 
زيارته  واع��ت��ر  خارجيتها،  وزي���رة  م��ع  واجتمع  امل��ا���ش��ي، 
تاريخية بعد انقطاع فل�شطيني ر�شمي طويل عن الهند، 
اأن تلعب الهند دورا يف دعم التوجه  اأمله يف  واأع��رب عن 

الفل�شطيني اإىل الأمم املتحدة وجمل�س اأمنها.
ورمبا يكون من ح�شن احلظ الفل�شطيني والهندي معا 
الدويل  الأم��ن  جمل�س  يف  حاليا  ع�شوا  لي�شت  الهند  اأن 
العام  الأم���ني  ق��ال  ال��ت��ي  اخلم�س  ال���دول  �شمن  ولي�شت 
تن�شم  �شوف  اإنها  العربي  نبيل  العربية  ال��دول  جلامعة 
اإىل ع�شوية جمل�س الأمن ال�شهر املقبل حتى ل تخ�شع 
ول  فا�شل  لختبار  الهندية  الفل�شطينية  العاقات 
ت�شطر الهند لإثبات اأو نفي التقارير التي حتدثت 
م�شروع  على  الت�شويت  عن  امتناعها  احتمال  عن 

القرار الفل�شطيني املقدم اإىل جمل�س الأمن.
اأن  ل��ك��ن يف ك��ل الأح�����وال ي��ظ��ل مطلوبا م��ن ال��ه��ن��د 
العربية  ال�����دول  ت��و���ش��ح م��وق��ف��ه��ا، وم��ط��ل��وب��ا م���ن 
ا�شتثمار عاقاتها مع الهند لعدم حدوث اأي تغيري 
من  ومطلوبا  التقليدية،  الفل�شطينية  �شيا�شتها  يف 
الرئا�شة واخلارجية الفل�شطينية مراقبة عاقاتهم 
التمثيل  وكفاءة  م�شتوى  ورف��ع  كثب  عن  الهند  مع 
اإىل  لريقى  نيودلهي  يف  الفل�شطيني  الدبلوما�شي 

م�شتوى التحدي املاثل للعيان.
كاتب عربي من فل�شطني
nassernicola@ymail.com

وفاة �ساب يف ��ستباكات بني �أكر�د برتكيا 
•• ا�شطنبول-رويرتز:

يف  بالر�شا�س  قتل  �شابا  اإن  اأمنية  م�شادر  قالت 
اأع�����ش��اء يف  ب��ني  ا�شتباكات  تركيا يف  ���ش��رق  ج��ن��وب 
اإ���ش��ام��ي ك���ردي و���ش��ب��ان ع��ل��ى �شلة بحزب  ح���زب 

العمال الكرد�شتاين املحظور.
وبوفاة ال�شاب البالغ من العمر 15 عاما يف بلدة 
جزيرة ابن عمر يرتفع عدد القتلى يف القتتال بني 
جماعات كردية اإىل ثاثة. وكان اثنان اآخران قتا 
يف ا�شتباكات بني اأع�شاء يف حزب الهدى الإ�شامي 

و�شبان على �شلة بحزب العمال الكرد�شتاين.

وب���ني ال��ط��رف��ني ع����داء ت��اري��خ��ي. وي��ح��ظ��ى حزب 
اهلل  ح��زب  جماعة  م��ع  املتعاطفني  بتاأييد  ال��ه��دى 
العمال  ح��زب  �شد  قاتلت  التي  املت�شددة  الرتكية 

الكرد�شتاين يف الت�شعينات.
بدوريات  لل�شرطة  تابعة  مدرعة  مركبات  وقامت 
املتاجر  اأغ��ل��ق��ت  اب��ن عمر حيث  و���ش��ط ج��زي��رة  يف 

اأبوابها .
وامتدت التوترات يف وقت متاأخر من م�شاء اأم�س 
اأ�شيب  حيث  امل��ج��اورة  �شيلوبي  ب��ل��دة  اإىل  ال�شبت 
بحزب  �شلة  على  �شبان  ا�شتبك  عندما  �شخ�شان 
اأطلقت  ال��ت��ي  ال�شرطة  م��ع  ال��ك��رد���ش��ت��اين  ال��ع��م��ال 

مدافع املياه والغازات امل�شيلة للدموع.
الأول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر  اأوائ����ل  �شخ�شا   35 وق��ت��ل 
اأك���راد بعدة م��دن بجنوب  اأع��م��ال عنف ق��ام بها  يف 
���ش��رق ت��رك��ي��ا اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م��ا اع���ت���روه رف�شا 
ال�شوريني  الأك���راد  مل�شاعدة  احلكومة  جانب  م��ن 
الذين يقاتلون تنظيم داع�س مبدينة عني العرب 

)كوباين( املحا�شرة عر احلدود.
وو�شف رئي�س الوزراء اأحمد داود اأوغلو الواقعتني 
يف جزيرة ابن عمر بال�شتفزازيتني وقال م�شرون 
على اتخاذ كل الإجراءات الازمة �شد املحر�شني 

الذين يحاولون تكدير الأمن العام. 

حما�ص متنع �أطفال فل�سطينيني من زيارة ��سر�ئيل �ملحطات �لنووية لكوريا �جلنوبية تتعر�ص لقر�سنة
•• حدود غزة وا�رصائيل -رويرتز:

قال منظمون اإن �شلطات حركة حما�س يف قطاع غزة منعت ام�س جمموعة 
اآب��اءه��م يف احل���رب ال��ت��ي �شهدها القطاع مع  م��ن الأط��ف��ال ال��ذي��ن ف��ق��دوا 
ودية  زي��ارة  من  املا�شيني  اب  واأغ�شط�س  مت��وز  يوليو  �شهري  يف  ا�شرائيل 
نادرة للدولة العرية. واأكدت وزارة الداخلية يف قطاع غزة الذي ي�شيطر 
عليه حركة حما�س منع املجموعة من عبور احلدود ا�شتنادا اإىل خط �شري 
ال�شام  ن�شطاء  من  جمموعة  وقالت  الزيارة.  خال  “امل�شبوه”  الأطفال 
 37 باإدخال  ال�شرائيلي  اجلي�س  من  اإذن  على  ح�شلت  اإنها  ال�شرائيليني 
طفا وخم�شة مرافقني للقيام بجولة يف ا�شرائيل وال�شفة الغربية املحتلة 
ملدة اأ�شبوع. وقال يوئيل مار�شاك وهو نا�شط ورد ا�شمه يف الإذن ال�شرائيلي 
اأبناء مقاتلني من حركة حما�س قتلوا يف احلرب التي  اإن املجموعة ت�شم 
ا�شتمرت 50 يوما والتي قالت وزارة ال�شحة يف غزة اأن اأكرث من 2100 
عدد  اإن  ا�شرائيل  وق��ال��ت  املقاتلني.  غ��ري  م��ن  اأغلبهم  فيها  �شقطوا  قتيل 

قتاها بلغ 67 جنديا و�شتة مدنيني.

تعرث �إنقاذ عبارة حترتق قبالة �ليونان 

•• عوا�شم-وكاالت:

 ترى الوليات املتحدة الأمريكية 
اأن ميلي�شيات تنظيم داع�س تواجه 
�شورية  يف  حاليا  مالية  �شعوبات 
اجلوية  الهجمات  عقب  وال��ع��راق 
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل 
الأ�شابيع  التنظيم على مدار  �شد 

املا�شية.
اآل��ن، املبعوث اخلا�س  وق��ال ج��ون 
م���ن ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ب����اراك 
التحالف  مهمة  لتن�شيق  اأوب���ام���ا 
ال����دويل ���ش��د )داع�������س( يف حواره 
الأملانية  �شبيجل  دي���ر  جم��ل��ة  م��ع 
هجومنا  اأ����ش���ف���ر  الأ����ش���ب���وع���ي���ة: 
ال��ع�����ش��ك��ري ع���ن ت���راج���ع اإي������رادات 
النفط  ���ش��ف��ق��ات  م����ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

ب�شكل وا�شح .
داع�س  تنظيم  يواجه  اآل��ن:  وتابع 
����ش���ع���وب���ة اأك��������ر ح���ال���ي���ا يف دف���ع 

الرواتب .
املعار�شة  جمموعات  اآل��ن  وطالب 
حتت  بالتكتل  امل�شتتة  ال�����ش��وري��ة 
تنظيم  مل��ك��اف��ح��ة  م���وح���دة  ق���ي���ادة 
موؤمتر  انعقاد  قبل  وذل��ك  داع�س، 
ال�شورية  بالأزمة  اخلا�س  ال�شام 
العا�شمة  يف  ع����ق����ده  امل���خ���ط���ط 

الرو�شية مو�شكو.
اآل����ن على  ويف ال���وق���ت ذات����ه ���ش��دد 

•• لو�س اجنلي�س-رويرتز:

ن��ظ��م م��ت��ظ��اه��رون ي��ح��ت��ج��ون على 
مم���ار����ش���ات ال�����ش��رط��ة م�����ش��رية يف 
بولية  اجن��ل��ي�����س  ل���و����س  �����ش����وارع 

كاليفورنيا الأمريكية .
رف���ع امل��ت��ظ��اه��رون لف��ت��ات مكتوب 
اأرواح ال�شود مهمة واحتدوا  عليها 

يف مواجهة العن�شرية.
يف  �شاركوا  اإنهم  متظاهرون  وق��ال 
املايني  اآراء  عن  للتعبري  امل�شرية 
باملدن  م�شريات  يف  خرجوا  الذين 

�شرورة ان�شحاب الرئي�س ال�شوري 
اأن ذلك  م��و���ش��ح��ا  الأ����ش���د،  ب�����ش��ار 
ميثل خطوة كبرية حلل م�شكات 

اأ�شا�شية اأو على الأقل ملعاجلتها .
م�شوؤولني  من  لت�شريحات  ووفقا 
ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة، من 
ي�����ش��ارك مم��ث��ل��ون من  اأن  امل���ق���رر 
عقده  املخطط  املوؤمتر  يف  �شورية 
ث��ان/ ك��ان��ون  نهاية  يف  مو�شكو  يف 

الإعام  و�شائل  بع�س  تناقلته  ما 
عن�شرا   70 داع�����س  اع��ت��ق��ال  ع��ن 
ووقوعهم  البي�شمركة  ق��وات  م��ن 
اأ�شرى بيد تنظيم داع�س ومن ثم 
���ش��وري��ا، خ��ر ع��ار عن  نقلهم اىل 

ال�شحة .
املا�شي،  ال�����ش��ه��ر  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 
ن�شرت وزارة البي�شمركة اح�شائية 
البي�شمركة  ����ش���ه���داء  ع�����دد  ع����ن 

يناير القادم.
من جهتها نفت وزارة البي�شمركة 
العراق  ���ش��م��ال  اإق���ل���ي���م  ب��ح��ك��وم��ة 
م���ا ت��ن��اول��ت��ه و���ش��ائ��ل اإع������ام ب���اأن 
قوات  70 من  اأ�شر  داع�س  تنظيم 
البي�شمركة يف العراق ونقلهم اىل 

حمافظة احل�شكة داخل �شوريا.
وقال الأمني العام واملتحدث با�شم 
الوزارة جبار ياور، يف بيان ام�س اإن 

الكرى يف اأنحاء الباد اإحتجاجا 
على ممار�شات ال�شرطة.

ن�شارك يف  املتظاهرين  اأح��د  وق��ال 
م�شرية اليوم لزيادة الوعي بالظلم 
الذي يقع يف اأنحاء الياد.. الأمور 
ال��ت��ي ت��ق��ع يف ن���ي���وي���ورك.. ت��ق��ع يف 
لو�س  يف  تقع  وال��ت��ي  فريج�شون.. 

اجنلي�س.
وتزامن مع احتجاج لو�س اأجنلي�س 
رج���ال  م���ن  الآلف  اح��ت�����ش��اد  م���ع 
عند  اآخ��ري��ن  وم�شيعني  ال�شرطة 
كني�شة مبدينة نيويورك وال�شوارع 

لت�شييع  اأم�������س  يف  ل��ه��ا  امل����ج����اورة 
ال�شرطة  ���ش��اب��ط��ي  اأح����د  ج��ث��م��ان 
ال��ل��ذي��ن ق��ت��ل��ه��م��ا م�����ش��ل��ح ق����ال اإنه 
ينتقم ملقتل رجال �شود عزل باأيدي 

رجال �شرطة من البي�س.
وُن���ظ���م���ت م���ظ���اه���رات ع����دي����دة يف 
اأنحاء الوليات املتحدة منذ قررت 
هيئات حملفني كرى عدم توجيه 
اتهامات اإىل �شرطيني فيما يتعلق 
بقتل رج��ل��ني اأ���ش��ودي��ن اأع��زل��ني يف 
وبنيويورك  مبيزوري  فريج�شون 

�شيتي.

�شتة  خال  واملفقودين  وامل�شابني 
اأنه  اأ���ش��ه��ر الأخ����رية ، م�����ش��رياً اىل 
فقدان  مت  فقد  الإح�شائية  وف��ق 
34 ع��ن�����ش��را من  الت�������ش���ال م���ع 

قوات البي�شمركة .
ال�������ش���وري حلقوق  وك����ان امل��ر���ش��د 
داع�س  تنظيم  اأن  اأع��ل��ن  الإن�����ش��ان 
اع��ت��ق��ل 70 رج���ًا ق���ال اإن��ه��م من 
ق����وات ال��ب��ي�����ش��م��رك��ة ون��ق��ل��ه��م من 
اجلانب العراقي اإىل ريف احل�شكة 
داخل الأرا�شي ال�شورية، حيث مت 
ومن  ال��ه��ول،  ب��ل��دة  اإىل  اقتيادهم 
ن��ح��و مدينة  ن��ق��ل م��ع��ظ��م��ه��م  ث���م 
ال�شدادي التي تعد معقل التنظيم 
يف حمافظة احل�شكة، والواقعة يف 

الريف اجلنوبي ملدينة احل�شكة.
يف  ال��ب��ي�����ش��م��رك��ة  وزارة  واأع���ل���ن���ت 
ح���ك���وم���ة اإق���ل���ي���م ����ش���م���ال ال���ع���راق 
من  عن�شراً   727 مقتل  م��وؤخ��را 
الإقليم(  )ج��ي�����س  ال��ب��ي�����ش��م��رك��ة 
والآ������ش�����اي�����������س )ق����������وات الأم��������ن( 
وال�������ش���رط���ة امل��ح��ل��ي��ة يف امل���ع���ارك 
يونيو/  م��ن��ذ  داع�����س  تنظيم  ���ش��د 

حزيران املا�شي.
املواجهات  اأن  ال����وزارة  واأو���ش��ح��ت 
 3564 اإ�����ش����اب����ة  ع����ن  اأ�����ش����ف����رت 
عن�شراً   34 ج��ان��ب  اإىل  اآخ���ري���ن 
البي�شمركة يف  ق��وات  اآخ��ري��ن م��ن 

عداد املفقودين.

وزارة البي�سمركة تنفي اأ�سر التنظيم 70 من مقاتليها

و��سنطن: غار�ت �لتحالف �سربت نفط د�ع�ص 

تظاهر�ت يف لو�ص �جنلي�ص
 تطالب با�سالح �ل�سرطة 

غمو�ص قائمة �سفقة �ل�سجناء بني �أمريكا وكوبا
•• هافانا-رويرتز:

يقول اأبرز املن�شقني الكوبيني اإن امل�شوؤولني الأمريكيني مل يطلعوهم على قائمة ت�شم 53 �شجينا 
ال�شنني  ا�شتمرت ع�شرات  ع��داوة  تنهي  اإط��ار �شفقة  ال�شجن يف  الف��راج عنهم من  �شيتم  �شيا�شيا 
املتحدة  الوليات  يبلغون  املن�شقني  زعماء  ظل  �شنوات  مدى  وعلى  وكوبا.  املتحدة  الوليات  بني 
باأ�شماء خ�شوم حكومة كوبا ال�شيوعية الذين يتعر�شون لل�شجن اأو املطاردة. لكنهم يقولون الن 
اإن الوليات املتحدة مل ت�شت�شرهم يف قائمة ال�شجناء الذين �شيتم الفراج عنهم اأو حتى تبلغهم 
باأ�شمائهم. وغذى هذا الغمو�س م�شاعر اخلوف والإحباط بني املن�شقني الذين يخ�شون اأن يكون 

بالقائمة ال�شرية عوار واأن ت�شتمر معاناة ال�شجناء ال�شيا�شيني احلقيقيني.
وقالت برتا �شولر زعيمة حركة ذوات الأردية البي�شاء التي تنظم م�شريات يف هافانا كل يوم اأحد 
ال�شمت. لأن من حقنا  بالقلق لننا ل نوافق على  ال�شجناء نحن ن�شعر  للمطالبة بالفراج عن 

معرفة من هم. 

•• اأثينا-رويرتز:

طلب ركاب عبارة �شب فيها حريق قبالة �شاحل اليونان يف 
وقت مبكر من �شباح ام�س امل�شاعدة فيما تكافح �شفن الإنقاذ 
للو�شول اإىل العبارة و�شط رياح عاتية واأم��واج متاطمة. 
اإن  اليونانية  ال�شواحل  خفر  ق���وات  م��ن  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
من   500 ح��وايل  تقل  كانت  اتانتيك(  )نورمان  العبارة 
الركاب واأفراد الطاقم واأكرث من 200 �شيارة وكانت على 
عندما  كورفو  جزيرة  غربي  �شمال  بحريا  ميا   44 بعد 
اأر�شلت اإ�شارة ا�شتغاثة بعد اندلع حريق يف الطابق ال�شفلي. 
ومل يت�شح ما اإذا كانت قد وقعت اأي خ�شائر ب�شرية اأو ما اإذا 
كان هناك ركاب يف املياه لكن رجا على منت العبارة قال اإن 
العوا�شف ال�شديدة متنع رجال الإنقاذ من القرتاب. وقال 
الهاتف  عر  اليوناين  للتلفزيون  باباثيودو�شيو  نيكو�س 
�شاعدونا  اإن��ق��اذن��ا...  لأح��د  ميكن  ل  ون��غ��رق.  نحرتق  اننا 
ال�شتاء  من ف�شلكم! ل ترتكوننا.  وجتعل درج��ات ح��رارة 
القار�س البقاء على قيد احلياة يف البحر �شعبا اإل اإذا جاء 

•• �شول-رويرتز:

كوريا  النووية يف  الطاقة  م�شغلة ملحطات  �شركة  قالت 
اجلنوبية ام�س اإن الهجمات الإلكرتونية على العمليات 
ال�شركة م�شتمرة لكن حمطات  غري احل�شا�شة يف مقر 
الطاقة النووية يف الباد تعمل ب�شكل جيد واآمنة من 

اأي هجوم.
ل�شركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  �شيوك  ت�شو  وق��ال 
كوريا  ملوؤ�ش�شة  التابعة  والنووية  املائية  للطاقة  كوريا 
ال�شركة  اإن  ال��دول��ة  تديرها  التي  الكهربائية  للطاقة 
���ش��ددت م��ن اإج��راءات��ه��ا املتعلقة ب��اأم��ن الن��رتن��ت. ومل 
الإلكرتونية  الهجمات  بخ�شو�س  تفا�شيل  اأي  يذكر 
م�شت�شهدا  معها  ال�شركة  تعامل  طريقة  اأو  امل�شتمرة 

باأ�شباب اأمنية.
وقال ت�شو يف اإفادة �شحفية ل ميكن اأن ن�شمح للهجمات 

واأ�شاف  الطاقة.  حمطات  عمليات  بوقف  الإلكرتونية 
املفاعات  عمليات  يف  ت�شتخدم  مغلقة  �شبكة  هناك  اأن 
ات�شالت  خطوط  طريق  عن  اإليها  الو�شول  ميكن  ل 

خارجية ول ميكن اأن تتاأثر باأي هجمات اإلكرتونية.
وتابع �شنوا�شل العمل يف املحطات النووية ب�شكل اآمن يف 
اأعمال غري قانونية مبا يف ذلك الهجمات  اأي  مواجهة 

الإلكرتونية. 
واأ�شاف الهجمات الإلكرتونية على �شركة كوريا للطاقة 

املائية والنووية ما زالت م�شتمرة الآن. 
اأنظمة  اإن  امل��ا���ش��ي  الث��ن��ني  ي��وم  ق��ال��ت  ال�شركة  وك��ان��ت 
ما  ول��ك��ن  لهجمات  تعر�شت  بها  اخل��ا���ش��ة  الكمبيوتر 
�شرقت معلومات غري ح�شا�شة كما اأن املفاعات لي�شت 
اأثريت  اأي خم��اوف  ع��ن  ت�شو  واع��ت��ذر  معر�شة خلطر. 
املعلومات  و�شرقة  الإل��ك��رتون��ي��ة  الهجمات  ه��ذه  ج���راء 

ولكنه قال اإن حمطات الطاقة النووية مل تتاأثر.

الإنقاذ �شريعا. وقال ركاب اإنهم ينتظرون على ظهر العبارة 
بينما قال وزير النقل البحري ميلتيادي�س فارفيت�شيوتي�س 
 88 اإىل  اإن �شوء الح��وال اجلوية مع ري��اح ت�شل �شرعتها 
عملية  جعلت  عوامل  كلها  واحلريق  ال�شاعة  يف  كيلومرتا 
كل  نفعل  لل�شحفيني  الوزير  وقال  للغاية.  الإنقاذ معقدة 
اأي  العبارة ولن نرتك  ه��وؤلء على منت  بو�شعنا لإنقاذ  ما 
�شخ�س دون عون يف هذا الو�شع ال�شعب... هذه واحدة من 
اأ�شعب عمليات الإنقاذ التي قمنا بها على الإط��اق.  ومل 
يوؤكد الوزير تقارير �شابقة عن اإنقاذ حوايل 130 �شخ�شا 
واكتفى بالقول اإن 35 �شخ�شا متكنوا من النتقال ل�شفينة 
�شخ�شا.   150 يحمل  اإن���ق���اذ  ق���ارب  م��ن  ق��ري��ب��ة  ح���اوي���ات 
ال��ظ��روف ال�شعبة دون اق��رتاب ق��ارب الإن��ق��اذ من  وحالت 

�شفينة احلاويات مرة اأخرى.
478 من الركاب  اإن العبارة حتمل  وقال فارفيت�شيوتي�س 
واأفراد الطاقم وهو ما يزيد على العدد الذي ذكرته تقارير 
�شابقة وهو 466. ومن بني هوؤلء 268 يونانيا. ومل ترد 

تفا�شيل على الفور عن جن�شية الركاب الآخرين.

�نقالب حمتمل يف �سيا�سة �لهند �لفل�سطينية
الفل�شطينية  ال�شيا�شة  اأي تغيري حمتمل يف  التي ميثلها  )املخاطر 
جدول  على  يو�شع  ب��اأن  جدير  الهند  مثل  وعاملي  اآ�شيوي  لعماق 
ب��ال��ق��اه��رة يف  يجتمعون  ع��ن��دم��ا  ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  اأع���م���ال 

اخلام�س ع�شر من ال�شهر املقبل(

�ن�سحاب �كرب حزب ��سالمي
 من �حلكومة �ل�سريالنكية 

•• كولومبو-اأ ف ب:

ام�س  ال�شريانكية  احلكومة  م��ن  الرئي�شي  ال���ش��ام��ي  احل���زب  ان�شحب 
م�شعى  يف  انتكا�شة  اك��ر  تعد  خطوة  يف  للمعار�شة  الدعم  بتقدمي  وتعهد 

الرئي�س ال�شريانكي ماهيندا راجاباك�شي لعادة انتخابه.
ا�شتقالته  اي�شا  روؤوف حكيم  �شريانكا  م�شلمي  رئي�س موؤمتر  واعلن  كما 
من من�شبه كوزير للعدل واكد انه �شيعمل لتحقيق ن�شر مر�شح املعار�شة 
8 من كانون الثاين/يناير  مايرثيبال �شريي�شنا يف النتخابات املقررة يف 

املقبل.
اقر يف  قانون  ب�شبب خافات حول  ا�شتقال من احلكومة  انه  واك��د حكيم 
ومنح  الدولة  لروؤ�شاء  رئا�شيتني  بوليتني  املقرر  احلد  الغى   2010 عام 

راجاباك�شي �شاحيات وا�شعة على الق�شاء وال�شرطة واخلدمة املدنية.
لنا  بالن�شبة  ا�شا�شي  ام��ر  ه��و  الر�شيد  احل��ك��م  لل�شحافيني  حكيم  وق���ال 
عام  يف  التعديل  ل�شالح  )بالت�شويت  بالمتثال  مذنبون  نحن  مو�شحا  

2010( ولكننا نريد ت�شحيح الو�شع الن .
ومل ي�شدر اي تعليق ر�شمي من احلكومة حتى الن. ولكن قال م�شدر يف 
احلزب احلاكم لوكالة فران�س بر�س ان ان�شقاق احلزب ال�شامي يعد اكر 

�شربة حلملتهم النتخابية.
من  اق��ل  وامل�شلمون  �شريانكا  �شكان  من  باملئة  �شبعني  البوذيون  وي�شكل 

ع�شرة باملئة من ا�شل ع�شرين مليون ن�شمة.
وا�شبح حكيم ثاين وزير م�شلم ين�شحب من احلكومة بعد وزير ال�شناعة 

والتجارة ر�شاد بعث الدين.
وكان �شريي�شنا نف�شه ان�شم اىل املعار�شة ال�شهر املا�شي بعد ا�شتقالته من 

من�شبه كوزير لل�شحة.
يف  ال��ب��وذي��ة  ال�شنهالية  الك��رثي��ة  اىل  ينتميان  و�شريي�شنا  وراج��اب��اك�����ش��ي 

الباد.
بعد  ال�شنهالية  الكرثية  ل��دى  راجاباك�شي  الرئي�س  �شعبية  ارتفعت  وق��د 
نزاع  اعقاب  يف   ،2009 ايار/مايو  يف  للتاميل  النف�شايل  التمرد  �شحق 

ا�شتمر 37 عاما.
قبل  احلكومة  م��ن  ا�شتقال  الرهبان  م��ن  الرئي�شي  ال��ب��وذي  احل��زب  وك��ان 

�شريي�شنا وقدم دعمه لوزير ال�شحة ال�شابق لاطاحة بالرئي�س احلايل.
ومل يعلن التحالف الوطني للتاميل، احلزب الرئي�شي الذي ميثل الهندو�س 

ر�شميا دعمه لي مر�شح ولكنه املح اىل انه �شيقوم بدعم مر�شح املعار�شة.
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من  �شابطا  ام�����س  ه���ادي،  من�شور  رب��ه  عبد  اليمني  الرئي�س  ع��نينَّ 
جماعة احلوثيني كنائب لرئي�س هيئة الأركان العامة تنفيذا لتفاق 
يف  ال�شتباكات  ا�شتمرار  مع  ذلك  وياأتي  الوطنية،  وال�شراكة  ال�شلم 

اأرحب )�شمال �شنعاء( ومقتل ثاثة من م�شلحي احلوثيني.
يحيى  زكريا  الركن  العقيد  بتعيني  جمهوريا  ق��رارا  ه��ادي  واأ���ش��در 
وكان  ل���واء،  رتبة  اإىل  ترقيته  م��ع  الأرك���ان  لرئي�س  كنائب  ال�شامي 
ال�شامي ع�شوا يف موؤمتر احلوار الوطني عن جماعة احلوثي، وهو 
جنل اللواء يحيى ال�شامي حمافظ �شعدة �شابقا. كما اأ�شدر الرئي�س 
ال��ب��اري عبد  ال��ل��واء الركن عبد  اآخ��ر بتعيني  ه��ادي ق��رارا جمهوريا 
التعيينات  وتاأتي  امل�شلحة.  للقوات  عاما  مفت�شا  ال�شمريي  الرحمن 
الثاين  17 نوفمرت�شرين  يوم  الرئي�س هادي  لت�شريحات  ترجمة 
مت  اأن  وبعد  املرحلة،  �شركاء  باحلوثيني  فيها  اعتر  والتي  املا�شي، 
دمج امل�شلحني احلوثيني يف القوات النظامية بقرار من وزير الدفاع 
اللواء الركن حممود ال�شبيحي. من جانبه، انتقد �شلطان العتواين 
م�شت�شار الرئي�س، الأحد، جماعة احلوثي قائا اإن املظاهر امل�شلحة 
“انت�شرت كاجلراد يف الباد” عقب �شيطرة احلوثي على العا�شمة 
�شنعاء  يف  للحوثيني  الع�شكري  التمدد  اأن  العتواين  واأك��د  �شنعاء. 
وحمافظات اأخرى مت بعد اتفاق ال�شلم، يف حني اأن التفاق ن�س على 

اأن يتم اإخاء العا�شمة واملحافظات من املظاهر امل�شلحة.

ال�شعبي  احل�شد  مقاتلي  من  ع�شرة  اإن  واأمنية  طبية  م�شادر  قالت 
قتلوا يف حمافظة �شاح الدين العراقية خال مواجهات مع مقاتلي 
تنظيم داع�س. كما ذكرت ال�شرطة العراقية ام�س الأحد اأن ثاثني 
�شخ�شا -بينهم م�شلحون من تنظيم داع�س- قتلوا يف حوادث عنف 
مبدينة بعقوبة يف دياىل، بينما قتل 25 اآخرون يف حوادث مبحافظة 
الأنبار. واأكدت امل�شادر اأن ملي�شيا احل�شد ال�شعبي �شنت هجوما على 
مواقع التنظيم يف قرية بلد عزيز قرب ق�شاء بلد جنوبي حمافظة 
�شاح الدين، وذلك بعدما و�شلتها تعزيزات اإ�شافية، اإل اأن مقاتلي 
التنظيم ت�شدوا للقوات املهاجمة وقتلوا ع�شرة من امللي�شيا وجرحوا 
ت�شعة اآخرين، كما كبدوها خ�شائر يف املعدات.  من جهة ثانية، قالت 
م�شادر اأمنية اإن عبوة نا�شفة انفجرت على جانب الطريق يف احلي 
مقتل  اإىل  واأدت  بعقوبة،  �شرقي  �شمال  املقدادية  بق�شاء  الع�شري 
م��دين واإ���ش��اب��ة خم�شة اآخ��ري��ن ب��ج��روح. واأ���ش��اف��ت امل�����ش��ادر اأن قوة 
عملية  يف  داع�س  تنظيم  عنا�شر  من  اثنني  قتل  من  متكنت  اأمنية 
عندما  وذل��ك  ال�شمالية،  املقدادية  اأط���راف  يف  العايل  بقرية  اأمنية 
حاول م�شلحو التنظيم التوغل اإىل داخل القرية. كما ا�شتبكت قوات 
الأمن فجر ام�س مع عنا�شر التنظيم اأثناء حماولتهم اقتحام نقطة 
تفتي�س ع�شكرية يف منطقة ال�شدور �شمال �شرقي بعقوبة، مما اأ�شفر 
عن مقتل اأربعة من عنا�شر التنظيم، بينهم قيادي م�شري اجلن�شية، 

ف�شا عن تدمري بع�س الآليات.

اأ�شدرت حماكم تركية حكماً باإلغاء جواز �شفر اأبرز زعماء املعار�شة 
���ش��ي��خ ال��دي��ن حم��م��د ف��ت��ح اهلل غ��ول��ن امل��ق��ي��م يف ال���ولي���ات املتحدة 
التمييز  اإن قرار حمكمة  اإع��ام حملية،  الأمريكية. وذك��رت و�شائل 
اإثر طلب تقدمت  �شفر زعيم حركة خدمة جاء  باإلغاء جواز  العليا 
لدائرة  خاطئة  معلومات  غولن  تقدمي  بحجة  اأر���ش��روم،  ولي��ة  به 

اجلوازات يف الولية.
نوفمر  ال��ث��اين  ت�شرين   7 ي��وم  ال�شفر  ج���واز  على  غ��ول��ن  وح�شل 
1999، وادع��ت دائ��رة ج���وازات اأر���ش��روم اأن ال��دائ��رة منحت غولن 
بالتعاون مع  بتقدميها،  قام  على معلومات خاطئة،  ا�شتناداً  اجلواز 

بع�س منت�شبي التنظيم املوازي يف اإدارة ال�شوؤون الدينية.
اإث��ر مطالبات تقدمت بها احلكومة  اإلغاء ج��واز غولن،  ق��رار  وج��اء 
اإن  ت��ق��اري��ر حم��ل��ي��ة  وق���ال���ت  غ���ول���ن،  بت�شليم  ل��وا���ش��ن��ط��ن  ال��رتك��ي��ة 
املمكن  من  املتحدة،  الوليات  يف  الرتكية  القن�شليات  يف  امل�شوؤولني 
اأن يلقوا القب�س غولن، يف حال مراجعته اإياهم للح�شول على جواز 

جديد.

عوا�شم

�سنعاء

اأنقرة

بغداد

�ل�سود�ن: ل تر�جع عن 
طرد موظفي �لأمم �ملتحدة

•• اخلرطوم-وكاالت:

ت�شعيد  تنوي  ل  حكومته  اإنرّ  كرتي،  علي  ال�����ش��وداين،  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
اخلاف مع الأمم املتحدة لكنها لن ترتاجع عن قرارها طرد اثنني من كبار 
موظفيها من الباد. واأ�شاف كرتي، خال موؤمتر �شحفي باخلرطوم �شباح 
الأحد، ل يوجد ول نريد ت�شعيد من جانبنا ونحن ملتزمون بتطبيق ميثاق 
الأمم املتحدة وطرد املوظفني �شدر بناء على خمالفتهما مليثاق الأمم املتحدة 
. وتابع: اإذا كان هناك اأي خلل يف اأداء موظفي الأمم املتحدة فاحلكومة لها 
للحكومة  املتحدة  ل��اأمم  العام  الأم��ني  وح��ول مطالبة   . اإبعادهم  احل��ق يف 
ال�شودانية العدول عن قرار طرد املوظفني قال كرتي: لن نرتاجع عن قرار 

ر�شينا  واإذا  �شيادي  قرار  وهذا  الطرد 
اأح��د ي�شتطيع  اأك��رث ول  بالذل �شنذل 
اأن يفر�س علينا �شيء . واأو�شح كرتي 
اأن حكومته لها احلق يف متابعة �شرف 
اأموال الأمم املتحدة على م�شاريعها يف 
من  احلكومة  طلب  وح��ول  ال�شودان. 
امل�شرتكة  ال�شام  حفظ  بعثة  مغادرة 
بني الحتاد الأفريقي والأمم املتحدة 
يف اإقليم دارفور يوناميد ، قال كرتي 
قيادة  م��ع  الق�شية  �شيناق�شون  اإن��ه��م 
البعثة عقب عطلة الكري�شما�س ، من 

دون تقدمي مزيد من التفا�شيل.

م�ستوطن يده�س طفال فل�سطينيا بال�سفة الغربية

متطرفون يهود ميثلون م�سكلة حلكومة �لحتالل

داع�س يتبنى هجوم وزارة الداخلية

فرن�سا تعترب جنوب ليبيا معقاًل لالرهابيني

حالة �عتقال يف �لأر��سي �لفل�سطينية �لعام �حلايل  6059

تخفيف حكم بال�سجن على 23 نا�سطًا م�سريًا

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأ�شبحت جماعة ا�شرائيلية ميينية 
متطرفة تعمل على تهييج الراأي 
ال��ع��ام ���ش��د ال��ع��رب ب��ا���ش��م الدين 
م�شكلة  ال��ق��وم��ي مت��ث��ل  والأم������ن 
يف  ل�شرائيل  و�شيا�شية  قانونية 
الوقت الذي حتاول فيه احلكومة 

احتواء العنف الطائفي.
اجلماعة  ه��ذه  اأن�شطة  ب��ني  وم��ن 
الطرق  ب�شد  اأع�شائها  بع�س  قام 
م�شلم  زواج  ح��ف��ل  اإىل  امل����وؤدي����ة 
ال�شام  اعتنقت  يهودية  ب��اإم��راأة 
وهم يهتفون املوت للعرب يف �شهر 

اأغ�شط�س اب املا�شي.
والآن وجهت لثاثة من اأع�شائها 
مدر�شة  يف  ال���ن���ار  اإ����ش���ع���ال  ت��ه��م��ة 
خمتلطة يرتادها العرب واليهود 

يف القد�س ال�شهر املا�شي.
و���ش��ه��د ال��ع��ن��ف ال��ط��ائ��ف��ي زي����ادة 
اأع��ق��اب ح��رب غ��زة يف ال�شيف  يف 
املا�شي التي �شقط فيها اأكرث من 
وب�شبب  فل�شطيني  قتيل   2000
اخل����اف����ات ح����ول دخ�����ول احل���رم 

القد�شي. 
�شنها  هجمات  اإىل  الأم��ر  وتطور 
ال�������ش���وارع على  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف 
اأربعة  ال��ي��ه��ود وم���ن ذل���ك م��ق��ت��ل 
حاخامني و�شرطي درزي يف معبد 

يهودي.
وقتل مهاجمون ا�شرائيليون �شابا 
متوز  يوليو  يف  حرقا  فل�شطينيا 
امل��ا���ش��ي ب���دع���وى الن��ت��ق��ام ملقتل 

ورغم اأن العاقات العاطفية من 
هذا النوع ن��ادرة يف ا�شرائيل فقد 
وزعت اجلماعة اأ�شماء و�شور عدد 
يغازلون  اأنهم  ت�شتبه  العرب  من 
منتقدوها  وي��ت��ه��م��ه��ا  ي���ه���ودي���ات. 
بتهديد الرجال العرب با�شتخدام 

العنف �شدهم.
ال�شركات  اجل���م���اع���ة  ح��ث��ت  ك��م��ا 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ع���دم توظيف 
الفل�شطينيني من ال�شفة الغربية 
املحتلتني  ال�����ش��رق��ي��ة  وال���ق���د����س 

وو�شفتهم باأنهم ارهابيو الغد. 
اأ���ش��ي��ب طفل  اأخ����رى،  م��ن ناحية 
الأحد،  ظهر  ب��ج��راح،  فل�شطيني 
اإث����ر ت��ع��ر���ش��ه ل��ل��ده�����س م���ن قبل 
مدينة  قرب  اإ�شرائيلي  م�شتوطن 
الغربية،  ال�شفة  جنوبي  اخلليل، 

بح�شب �شهود عيان.
علي  ال��ط��ف��ل  اأنرّ  ال�����ش��ه��ود  واأف�����اد 
تعر�س  اأع����������وام(   7( ق���رع���ي�������س 
لعملية ده�س من قبل م�شتوطن 
ب���ل���دة زي�����ف ج���ن���وب �شرق  ق�����رب 
بالفرار،  ي��ل��وذ  اأن  ق��ب��ل  اخل��ل��ي��ل، 
الطفل  اإ����ش���اب���ة  اإىل  اأدى  مم����ا 
بجراح نقل على اإثرها للعاج يف 
الإ�شرائيلي  ال�شبع  بئر  م�شت�شفى 
عر مركبة اإ�شعاف تابعة للجي�س 
الإ�شرائيلي الذي ح�شر للموقع.

والقد�س  الغربية  ال�شفة  وت�شهد 
وقتل  ده�������س  وع���م���ل���ي���ات  ت����وت����را 
موا�شلة  اإث�����ر  ���ش��ه��ور  ع����دة  م��ن��ذ 
الق�����ت�����ح�����ام�����ات الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة 

للم�شجد الأق�شى.

املقد�ش����ة  الر���س  يف  ال�ش������تيعاب 
بالعرية.

اأي  وت���ن���ف���ي اجل���م���اع���ة ارت�����ك�����اب 
م�شتهدفة  اإنها  وتزعم  خمالفات 

ل�شباب �شيا�شية.
واألقت ال�شرطة القب�س على 21 
بينهم  وم���ن  ليهافا  اأع�����ش��اء  م��ن 
جوب�شتاين  �شهيون  ب��ن  زعيمها 
التي  امل��در���ش��ة  على  ال��ه��ج��وم  بعد 
العرب  م����ن  ت���ام���ي���ذ  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
اخلطوات  ه��ذه  وت�شري  واليهود. 
احلكومة  ت�شييق  اح��ت��م��ال  اإىل 
اخلناق على اجلماعة ورمبا حظر 

ث���اث���ة ���ش��ب��ان ي���ه���ود ع��ل��ى اأي����دي 
م�شلحني يف ال�شفة الغربية.

ل�شغوط  ال�����ش��ل��ط��ات  وت��ت��ع��ر���س 
على  ي�شجع  م��ن  ل��ك��ل  ل��ل��ت�����ش��دي 
ا�شرائيل  ع���رب  ���ش��د  ي���ه���ودي  رد 
اجلهود  اأن  غري  والفل�شطينيني. 
ليهافا  جماعة  لح��ت��واء  الرامية 
ق����د ت���ع���ق���ده���ا ال���ت���ع���اط���ف ال����ذي 
ت��ل��ق��اه اجل��م��اع��ة ب���ني اأق��ل��ي��ة من 

ال�شرائيليني.
كلم����ة  اجل��م��اع�����������������ة  وا���ش��������������������م 
لكن��������ه  الله������ب  تعن������ي  عري�������ة 
من�����ع  لكلم������ات  اأي�ش������ا  اخت�شار 

ن�شاطها.
بعد  ل��روي��رتز  جوب�شتاين  وق���ال 
ي���ح���ق���ق���ون معي  الف����������راج ع���ن���ه 
بها  اأدليت  علنية  تعليقات  ب�شبب 
اأناد  مل  اأن��ن��ي  رغ��م  التعاي�س  ع��ن 

بالعنف. 
اجلماعة  ���ش��ي��ا���ش��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
لكنه  القانون  خ��رق  بعدم  تق�شى 
ام��ت��ن��ع ع���ن اإدان������ة ال��ه��ج��وم على 

املدر�شة.
اأع�شاء  ع���دد  ج��وب�����ش��ت��اي��ن  وق����در 
وقال  الف  خم�شة  بنحو  ليهافا 
لأننا  م��ن��زع��ج��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اإن 

•• رام اهلل-وكاالت:

قال عبد النا�شر فروانة، مدير دائرة الإح�شاء بهيئة 
التابعة ملنظمة التحرير  �شوؤون الأ�شرى واملحررين 
اإنه مت ر�شد )6059( حالة اعتقال  الفل�شطينية، 

والقد�س  الغربية  ال�شفة  يف   2014 ال��ع��ام  خ��ال 
وقطاع غزة. واأو�شح فروانة، الأحد، اأنرّ العتقالت 
كافة  وطالت  يومية،  ظاهرة  �شكلت  )الإ�شرائيلية( 
فئات املجتمع الفل�شطيني دون ا�شتثناء ، م�شريا اإىل 
اعتقال  عمليات  ت�شاعد   2014 العام  مييز  ما  اأن 

الأطفال .
واأ�شار اإىل اأنرّ العتقالت 
ب�����ش��ك��ل لفت  ت����زاي����دت 
اختفاء  ح����ادث����ة  م���ن���ذ 
الثاثة  امل�����ش��ت��وط��ن��ني 
يونيو/حزيران   12 يف 
اأنه  مو�شحا   ، امل��ا���ش��ي 
مل مي��ر ي���وم واح����د اإل 
اعتقالت  فيه  و�شجلت 
متو�شط  اإنرّ  وق������ال   .
بلغ  ق�����د  الع�����ت�����ق�����الت 
)505( حالت �شهرياً، 
وم��ا ي��ق��ارب م��ن )17( 
واأ�شاف   . يومياً  ح��ال��ة 

تزيد   ،2014 ال��ع��ام  خ��ال  الع��ت��ق��الت  ن�شبة  اأنرّ 
 ،2013 ال��ذي �شبقه  ال��ع��ام  مب��ق��دار )%56( ع��ن 
 ،2012 العام  فيما تزيد مبقدار )%57.5( عن 

. وبن�شبة )%83( عن العام 2011 
وا بتجربة  اأنرّ ج��م��ي��ع م��ن م����ررّ ف���روان���ة ع��ل��ى  واأك����د 
كانوا   )100%( وبن�شبة  والع��ت��ق��ال  الح��ت��ج��از 
التعذيب  اأ���ش��ك��ال  م��ن  اأك���رث  اأو  ل�شكل  تعر�شوا  ق��د 
والإهانة  املعنوي  الإي���ذاء  اأو  النف�شي،  اأو  اجل�شدي 

اأمام اجلمهور واأفراد العائلة.
ودعا فروانة كافة املوؤ�ش�شات، احلقوقية والإن�شانية 
يتعر�س  ما  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  والإع��ام��ي��ة، 
اعتقالت  من  ال��ُع��زل  الفل�شطيني  ال�شعب  اأب��ن��اء  له 
ج�شيمة  انتهاكات  من  بحقهم  يقرتف  وما  يومية، 
والعمل  الإ�شرائيلية،  واملعتقات  ال�شجون  داخ���ل 
اجل���اد واحل��ث��ي��ث م��ن اأج���ل و���ش��ع ح��د ل��ه��ا. وحماية 

املجتمع الفل�شطيني من اآثارها.
يتم  فل�شطينيني  ن�شطاء  اإ�شرائيل  تعتقل  ما  وع��ادة 
الإفراج عن البع�س منهم بعد فرتة ق�شرية، عقب 

التحقيق معهم.

رو�سيا تخ�س�ص 110 ماليني 
دولر مل�سدري �لأ�سلحة

•• مو�شكو -رويرتز:

اإن��ه��ا خ�ش�شت �شتة م��ل��ي��ارات روبل  ام�����س  ال��رو���ش��ي��ة  ق��ال��ت احل��ك��وم��ة 
خدمة  �شداد  يف  الأ�شلحة  م�شدري  مل�شاعدة  دولر(  مايني   110(
جديد  ر���ش��م��ي  دع���م  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ل��ل��ب��ن��وك  عليهم  امل�شتحقة  ال���دي���ون 
لل�شركات التي تاأثرت جراء الأزمة املالية يف رو�شيا. واتخذت احلكومة 
خطوات لدعم ال�شركات والبنوك اململوكة للدولة وحتقيق ال�شتقرار 
يف �شعر �شرف الروبل ولكن حمللني ي�شعرون بالت�شاوؤم اإزاء التوقعات 
تعهدت  اإنها  احلكومة  وقالت  رو�شيا.  يف  والعملة  بالقت�شاد  املتعلقة 
الرو�س  الع�شكرية  الأغ���را����س  ذات  ال�شلع  مل�����ش��دري  ال��دع��م  بتقدمي 
لتعوي�س جزء من الفوائد على القرو�س من البنوك املحلية مبا يف 
ذلك بنك التنمية اململوك للدولة. واأ�شافت اأن هذا الدعم �شيبلغ نحو 
 . 2.9 مليار روبل يف عام 2015 و2.94 مليار روبل يف عام 2016 
ومل يذكر البيان م�شدرين بعينهم. واأكر م�شدر لاأ�شلحة يف رو�شيا 
الكوجنر�س  وكان  للدولة.  اململوكة  اك�شبورت  رو�شوبورون  �شركة  هي 
الرئي�س  على  ال�شغط  ل��زي��ادة  يهدف  ق��ان��ون  م�شروع  اأق��ر  الأم��ري��ك��ي 
الرو�شي فادميري بوتني من خال اإجازة فر�س عقوبات جديدة على 
�شركات الأ�شلحة وامل�شتثمرين يف م�شاريع نفطية عالية التقنية ودعم 

احلكومة الأوكرانية مب�شاعدات ع�شكرية.

تقوم  ولهذا  وا�شع  بتاأييد  نحظى 
بالعتقالت. 

وو�شف م�شوؤول ا�شرائيلي القب�س 
ع��ل��ى اأع�����ش��اء ل��ي��ه��اف��ا ب���اأن���ه جزء 
خطاب  على  للق�شاء  حملة  م��ن 
املتهمني  ب���ني  وم����ن  ال���ك���راه���ي���ة. 
القد�س  من  فل�شطينيني  ثمانية 
ال�شرقية اتهموا بت�شجيع الهجوم 
ع��ل��ى ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني م���ن خال 
الجتماعي.  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل 
لكن امل�شوؤول قال اإنه �شيكون من 
اأع�شاء  اإدانة ن�شطاء من  ال�شعب 
هجمات  على  بالتحري�س  ليهافا 

عن�شرية.
وق���ال امل�����ش��وؤول ال���ذي ط��ل��ب عدم 
ت�شريحاتهم  هويته  عن  الك�شف 
اإنها  اأق�����ل ح�����دة.  ال��ع��ل��ن��ي��ة ك���ان���ت 
م�شاألة معقدة وخا�شة اأننا ل نريد 
القانونية  احل���ق���وق  يف  ال��ت��دخ��ل 
حل��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري. وت�����ش��ل عقوبة 
ل�شباب  العنف  على  التحري�س 
عن�شرية اأو دينية يف ا�شرائيل اإىل 
وميثل  ���ش��ن��وات.  خم�س  ال�����ش��ج��ن 
�شكان  م���ن  امل���ئ���ة  يف   20 ال���ع���رب 
ا�شرائيل. وعندما ترتكب جرائم 
قانون  يخول  التحري�س  نتيجة 
مكافحة جرائم الكراهية الق�شاة 

�شلطة م�شاعفة العقوبة.
والق�شية ال�شا�شية التي تهتم بها 
اإحباط ق�ش�س احلب  ليهافا هي 
الديانات  واأ���ش��ح��اب  ال��ي��ه��ود  ب��ني 
تعمل  اأن��ه��ا  على  وت�شر  الأخ����رى 

على �شيانة اليهودية.

ثاث �شنوات وو�شعهم ملدة مماثلة حتت مراقبة ال�شرطة وتغرميهم 
1400 دولر( بعد ان دانتهم بالتظاهر  ع�شرة الف جنيه )قرابة 

غري املرخ�س والتجمهر وا�شتخدام العنف والبلطجة.
نا�شط  با�شتثناء  م��وق��وف��ون  وجميعهم  �شابات  �شبع  الن�شطاء  ب��ني 
بلبا�س احلب�س  القف�س  الذين ح�شروا يف  الن�شطاء  واحد، وا�شيب 

الحتياطي بال�شدمة والذهول.
قا�شي  “احلكم  ان  بالغ  باحباط  العزيز  عبد  حممد  املحامي  وق��ال 
عدم  وجتاهلت  النيابة  حتريات  على  اعتمدت  املحكمة  لن  وظ��امل 

وجود اأدلة اثبات �شد املتهمني.
و���ش��ي��ط��ع��ن امل��ت��ه��م��ون ع��ل��ى احل��ك��م ام����ام حم��ك��م��ة ال��ن��ق�����س، بح�شب 
)طالبة  الفتاح  عبد  �شناء  الق�شية  يف  الن�شطاء  واب���رز  امل��ح��ام��ني. 

•• القاهرة-اأ ف ب:

 23 ام�س تخفيف احلكم على  القاهرة  ا�شتئناف يف  قررت حمكمة 
نا�شطا ونا�شطة متهمني بالتظاهر غري املرخ�س من 3 �شنوات اىل 
�شنتني، ح�شب ما افاد حمامون يف فريق الدفاع وكالة فران�س بر�س. 
وقالت راجية عمران املحامية عن عدد من الن�شطاء والتي ح�شرت 
�شنوات  ثاث  من  املتهمني  على  احلكم  خففت  املحكمة  ان  اجلل�شة 
الفراج  بعد  ل�شنتني  ال�شرطة  مراقبة  حت��ت  و�شعهم  م��ع  ل�شنتني 
“تغرمي  ان احل��ك��م يت�شمن  ع��ل��ي  امل��ح��ام��ي خ��ال��د  ع��ن��ه��م. واو���ش��ح 
املتهمني 10 الف جنيه )قرابة 1400 دولر( لكل منهم. وكانت 
حمكمة ق�شت يف 26 ت�شرين الول اكتوبر املا�شي ب�شجن الن�شطاء 

�شام  وي��ارة  الفتاح(  عبد  عاء  املعروف  النا�شط  و�شقيقة  جامعية 
)حمامية( .

باحلكم  النطق  جل�شة  املتهمني  اه���ايل  ح�شور  املحكمة  ورف�����ش��ت 
املنعقدة يف حمكمة يف حي التجمع اخلام�س �شمال القاهرة.

امام  البكاء  من  نوبة  يف  �شناء  �شقيقة  �شيف  منى  النا�شطة  ودخلت 
قاعة املحكمة فيما رف�شت والدتها ليلى �شويف التعليق على المر، 

بح�شب �شحافية يف فران�س بر�س.
قب�شت ال�شلطات على الن�شطاء اثناء التظاهرة التي نظموها يف 21 
القاهرة  يف  الرئا�شي  الحت��ادي��ة  ق�شر  ام��ام  الفائت  يونيو  حزيران 
قانون  خ���رق  بتهمة  للمحاكمة  اح��ي��ل��وا  ل��ه��م  زم���اء  م��ع  ت�شامنا 

التظاهر .

�حلر�ص �مللكي  �لربيطاين يتعر�ص لتهديد�ت �إرهابية
•• لندن -وكاالت:

حمتملة،  اإرهابية  تهديدات  عن  ام�س  ال�شادرة  الريطانية  ال�شحف  حتدثت 
يف  التغيريات،  بع�س  اإج���راء  ع��ن  اأ�شفرت  ال��ري��ط��اين،  امللكي  احل��ر���س  يواجهها 
اأون �شاندي و�شاندي  ن�شرته �شحيفتا ميل  ملا  وووفقا  لعملهم.  اأدائهم  طريقة 
اأو  اختطاف  اإمكانية  ب�شبب خماوف من  تاأتي  التغيريات  تلك  فاإن  اأم�س  مريور 

قتل عنا�شر من احلر�س امللكي الريطاين.
�شاحات  داخ��ل  اأب��ع��د  اأم��اك��ن  يف  احل��ر���س  عنا�شر  متركز  التغيريات  تلك  وت�شمل 
املباين امللكية التي يناوبون اأمامها، ووقوفهم خلف الق�شبان احلديدية يف ق�شر 
عنا�شر  ومرافقة  لندن،  يف  امللكي  هاو�س  كارن�س  ومقر  امللكي،  جيم�س  �شانت 
املفتوحة  اأثناء متركزهم يف الأماكن  م�شلحة من �شرطة مكافحة الإره��اب لهم 

اأمام اجلمهور.

اإن فرع  املت�شددة  املتتبع للجماعات  �شايت  وقال موقع 
التنظيم املتطرف بليبيا ادعى تفجري �شيارة يف مبنى 
من  ���ش��ورة  ون�شر   ، العا�شمة  يف  الدبلوما�شي  الأم���ن 

النفجار على ح�شاب على �شلة به بتويرت.
تنظيم  ي�شتخدمه  وهو موقع   ، ن�شر موقع منر  كما 
 ، ا�شماها ولي��ة طرابل�س  مل��ا  ���ش��ورة   ، ليبيا  داع�����س يف 
الدبلوما�شي  الأم���ن  مبنى  ا�شتهداف  ع��ن��وان  وحتمل 

ب�شيارة مفخخة والقادم اأدهى واأمر .
املرتبطة  ليبيا  يف  امل��ت��ط��رف��ة  اجل��م��اع��ات  وت�����ش��ت��خ��دم 
بداع�س املوقع يف تبني العديد من الهجمات، خ�شو�شا 

•• عوا�شم-وكاالت:

اع��ت��ر وزي���ر ال��دف��اع ال��ف��رن�����ش��ي ج���ان اي ل���ودري���ان يف 
مقابلة مع �شحيفة لو جورنال دي دميان�س ان جنوب 
ليبيا حتول معقا لارهابيني لكنه اكد ان اي تدخل 

ع�شكري مبا�شر يف هذه املنطقة غري وارد حتى الن.
وراى الوزير ان توجيه �شربة من دون حل �شيا�شي لن 

يوؤدي اىل نتيجة ، موؤكدا ان ليبيا بلد م�شتقل .
وق���ال ن�شهد ال��ي��وم ظ��ه��ور ن��ق��اط ت��راب��ط ب��ني داع�س 
ب��ال��ق��اع��دة يف  الن  ك��ان��ت مرتبطة حتى  وجم��م��وع��ات 
منطقة ال�شاحل وال�شحراء، وخ�شو�شا يف درنة بليبيا 

حيث يحاول داع�س الم�شاك بزمام المور .
وا�شاف انه يف هذه املنطقة يوجد بلمختار )احد ابرز 
ق��ي��ادي��ي ال��ق��اع��دة يف ب��اد امل��غ��رب ال���ش��ام��ي( واي�شا 
واثق  ان��ا  ال��دي��ن  ان�شار  غ��ايل زعيم )جماعة(  اغ  اي��اد 
2015، على  بان املو�شوع الليبي مطروح امامنا. يف 
املجاورة  وال����دول  امل��ت��ح��دة  الحت���اد الف��ري��ق��ي والمم 

الت�شدي لهذه الق�شية المنية ال�شاخنة .
ك��ان��ون الول/دي�����ش��م��ر يف   19 وخ���ال اجتماعها يف 
هي  ال�شاحل  منطقة  يف  دول  خم�س  دع��ت  نواك�شوط، 
اىل  فا�شو  وبوركينا  وموريتانيا  والنيجر  ومايل  ت�شاد 
امل�شلحة يف ليبيا  تدخل دويل ل�شل قدرات املجموعات 
تقو�س  متطرفة  معاقل  قيام  الفو�شى  ت�شهل  حيث 

اجلهود لتاأمني ا�شتقرار املنطقة.

املجاورة  البلدان  مب��ح��اولت  اخلم�س  ال���دول  ورح��ب��ت 
لليبيا والمم املتحدة لتاأمني الظروف حلوار بني كل 

الطراف الليبيني با�شتثناء املجموعات الرهابية .
اره��اب��ي��ة منظمة  ان وج���ود تنظيمات  ل��ودري��ان  وت��اب��ع 
وكذلك  امننا،  يهدد  املتو�شط  قريبة من  م�شافة  على 
وجود فرن�شيني يقاتلون اىل جانب داع�س. ل اميز بني 
كانت  حركات  بني  اندماج  هو  نخ�شاه  ما  الرهابيني. 
حتى الن تتقاتل يف ما بينها: من نواجههم يف ال�شاحل 
وهم منبثقون من القاعدة ومن وحدوا �شفوفهم منذ 

حزيران/يونيو حتت خافة داع�س .
واعتر ان هذه اخلافة هي جي�س ارهابي مع ع�شرين 
اجلي�س  من  عليها  ال�شتياء  مت  ودبابات  مقاتل  الف 
ال��ع��راق��ي وو���ش��ائ��ل م��ال��ي��ة م�����ش��دره��ا ع��ائ��دات النفط 
وتقنية يف القتال واحرتاف يف ا�شتخدام و�شائل اعام 

حملية، كل ذلك يف خدمة ارادة لحتال ارا�س .
ي�شتطيع خو�س حرب ع�شابات يف  انه جي�س  وا�شاف 
تقليدية.  وح��رب  كا�شيكي  اره��اب  و)ممار�شة(  امل��دن 
نعم، ندخل يف بعد جديد هو ع�شكرة الره��اب. وهذا 

يتطلب ردا ع�شكريا .
اجلماعات  م���ن  م��ق��رب��ة  م���واق���ع  اأع���ل���ن���ت  ذل�����ك،  اىل 
الذي  الهجوم  عن  داع�س  تنظيم  م�شوؤولية  املت�شددة 
ا�شتهدف ال�شبت مبنى الإدارة العامة حلماية البعثات 
الليبية  العا�شمة  يف  الداخلية  ب���وزارة  الدبلوما�شية 

طرابل�س.

داع�س-  تنظيم  ب�  لديهم  يعرف  فيما  الباد،  �شرق  يف 
ولية برقة ، يف كل من بنغازي ودرنة.

ويف حني مل تتاأكد تلك املعلومات، اإل اأن الهجوم، الذي 
ن�شر  اأع��ق��اب  يف  ي��اأت��ي  �شحايا،  �شقوط  ع��ن  ي�شفر  مل 
تنظيم داع�س �شورا لاأعمال النتقامية التي ارتكبها 

م�شلحوه بو�شط بنغازي.
وقال اخلبري يف ال�شوؤون الأمنية يف ليبيا، عمر عمو�س 
و  ليبيا  فجر  غ���رار  على  مت�شدد  ليبية  ج��م��اع��ات  اإن 
ال�شريعة تتعاون مع تنظيم داع�س يف مواجهة  اأن�شار 

اجلي�س .
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مقهى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ومرطبات ع�شافري دملا
 رخ�شة رقم:CN 1030162 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  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 11294 بتاريخ 2014/12/29

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

لعمال البا�شرت والطابوق
 رخ�شة رقم:CN 1151747 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  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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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�شبكات  حللول  ال�ش�����ادة/الت�شميم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1140265 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الت�شميم حللول ال�شبكات ذ.م.م
ALTASMEEM NETWORKS SOLUTIONS LLC

اىل/قولدن �شبي�س لعمال الر�شيات والعزل ذ.م.م
GOLDEN SPACE TILES & INSULATION WORKS LLC

�شيف  بناية   c67 قطعة  اجلديدة  ال�شهامة  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
 1 ق   22 م  ال�شناعية  م�شفح  ابوظبي  اىل  واآخرون  اخليلي  �شبت  حممد  مبارك 

مكتب رقم 23 ميزانني املالك/بلدية ابوظبي
تعديل ن�شاط/ا�شافة تغطية الر�شيات واجلدران بالباط او الباركية او الرخام 

او ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب املواد العازلة يف البنية واملن�شاآت )4390002(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �شبكات تقنية املعلومات )6202005(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون جي �شتايل 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1727425 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ر�شاب خمي�س عبداهلل �شعدون %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالكرمي اكرم عبدالكرمي تايه
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 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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اعالن قبل �سدور الرتخي�س
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية بان 
الرخ�شة التجارية رقم CN 1055875 بال�شم التجاري: كا�شيك 
ال�شيد/ �شلطان عبدالعزيز جا�شم  العامة وميلكها  اخلليج للنقليات 

حميد الزعابي . امارات
حيث ابدى املذكور اعاه رغبته يف اجراء التعديات التالية:

تنازل املذكور اعاه لل�شيد/حممد يو�شف نا�شر جا�شم حميد الزعابي
وذلك قبل �شدور الرتخي�س

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
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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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  والت�شويق  للدعاية والعان  الكنز  ال�ش�����ادة/بوابة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1099759 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عيد ا�شماعيل عيد �شلتوت من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد عيد ا�شماعيل عيد �شلتوت من 25% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شامي حممد مبارك عو�س املنهايل من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامي حممد مبارك عو�س املنهايل من 51% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عيد ا�شماعيل عيد �شلتوت

تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*0.9 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/بوابة الكنز للدعاية والعان والت�شويق ذ.م.م
ALKANZ GATE MEDIA ADVERTISEMENT AND MARKETING LLC

اىل/بوابة الكنز للو�شاطة التجارية
BAWABAT ALKANZ COMMERCIAL BROKERS

تعديل ن�شاط/ا�شافة و�شيط جتاري )6499014(
تعديل ن�شاط/حذف دعاية واعان )7310015(

القت�شادية خال  التنمية  دائرة  العان مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي اك�شر�س للتجارة العامة

 رخ�شة رقم:CN 1711721 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العان / اجمايل من 5*1 اىل 5*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شي اك�شر�س للتجارة العامة
SEA EXPRESS GENERAL TRADING

اىل/�شي اك�شر�س خلدمات التموين
SEA EXPRESS CATERING SERVICES

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/ خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4610001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العا�شفة للتجارة العامة

 رخ�شة رقم:CN 1773312 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي حمدان امني دردير %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ثاين مطر حمد حارب العميمي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ثاين مطر حمد حارب العميمي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان / اجمايل من 0.41*0.21 اىل 0.41*0.21

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/العا�شفة للتجارة العامة

STORM GENERAL TRADING
اىل/العا�شفة للتجارة العامة ذ.م.م

STORM GENERAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  �شقران  نا�شر  ال�ش�����ادة/مبارك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1420563 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مبارك نا�شر �شقران للمقاولت العامة
MUBARAK NASSER SHAQAN GENERAL CONTRACTING

اىل/النخيات للمقاولت العامة
AL NAHEELATH GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها - الفئة اخلام�شة )4100002.6(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعـــــــــالن
تعلن هيئة اأبو ظبي لل�شياحة والثقافة باأن ال�شادة/ مطعم 
قد   TL12234 رقم  �شياحية  ويحملون رخ�شة  كوي�شت 
تقدموا لدينا بطلب تعديل ال�شم التجاري اىل/ مطعم 

ريز جريل .
الإجراء  الإعرتا�س على هذا  و على كل من له احلق يف 
التقدم ومراجعة الهيئة خال اأ�شبوع ميادي من تاريخ 
اأي  ن�شر هذا الإعان  واإل فاإن الهيئة غري م�شئولة عن 
اأو دعاوي بعد اإنق�شاء هذه املدة، حيث �شت�شتكمل  حقوق 

الإجراءات املذكورة اأعاه.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة نزار ال�شعد وغ�شان 
اجلمهورية  )اجلن�شية:  والتجارة(  للتعهدات  )ليد  مهنا 
العربية ال�شورية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 
يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )942( يف �شجل ال�شركات 
القانون الحتادي رقم  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
و  وتعدياتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11294 بتاريخ 2014/12/29

 اإعـــالن �سطب قيد
اآند  �شارب  مريك  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
دوهم اأيديا ايه جي اخلليج )اجلن�شية: �شوي�شرا( قد تقدمت 
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت 
رقم )1215( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الدانة الدولية لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 165665 بتاريخ : 24/ 11 / 2012م
با�ش��م: �شركة ابو عي�شى للملكية الفكرية  

وعنوانه: �س. ب  6255    الدوحة – دولة قطر
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الفئة )35(: خدمات الدعاية والعان وادارة وتوجيه الأعمال التجارية وتفعيل الن�شاط املكتبي، خدمات 
عر�شها  بغر�س  الغري  ل�شالح  ال�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  والتوزيع،  والت�شدير  ال�شترياد  وك��الت 
النقل، خدمات ال�شت�شارات للموؤ�ش�شة، خدمات  امل�شتهلكني ول ينطوي ذلك على خدمة  و�شرائها من قبل 

تنظيم وادارة مراكز الت�شوق واملتاجر وال�شواق واملخازن و�شا�شل املخازن.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العامة:  العامة عبارة عن كلمتي GOLD GOURMET  بالاتينية ب�شكل مميز يعلوها 
بالعربية،  الكلمتني جولد جورميه  بالاتينية  العامة  اربع مرات ب�شكل مميز، وا�شفل  G مكررا  احلرف 

والعامة يف جمموعها مميزة ومبتكرة.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  دي�سمرب 2014 العدد 11294

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2014/10/30م   املودعة حتت رقم: 220548 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   
 با�ش��م: مطعم و مقهى جام بار �س.ذ.م.م 

 وعنوانه:�س.ب.: 874، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  واردة يف فئات  امل��واد وغ��ري  ه��ذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
فرا�شي  الفنانني؛  م��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد  القرطا�شية؛  الفوتوغرافية؛  ال�شور 
الدهان اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف 
الكتب؛  املطبوعة؛  املن�شورات  )الرا�شمات(؛  الكلي�شيهات  الطباعة؛  ح��روف  اأخ��رى(؛  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البا�شتيكية 
املجات؛ ال�شور الفوتوغرافية؛ الإعانات الكبرية؛ �شور اأ�شخا�س؛ �شور زيتية؛ اللوازم املكتبية واملدر�شية؛ كتب لل�شغار 
الهزلية؛  الكتب  التلوين؛  كتب  امل�شورة؛  البطاقات  والرا�شدين؛  والأطفال  لل�شغار  م�شورة  كتب  والرا�شدين؛  والأطفال 
الدو�شيهات؛  البطاقات؛  الكتالوجات؛  الأدل��ة؛  امل�شورة؛  الأن�شطة  كتب  الكتب؛  لتعليف  ورق  الر�شم؛  كتب  للكتب؛  اأغطية 
الرابطات؛ امللفات؛ األواح ذات م�شابك؛ األبومات؛ اأدوات الكتابة؛ م�شابك للورق؛ اأدوات الر�شم؛ مواد الر�شم؛ مواد الفنانني؛ 
دفاتر  للكتب؛  موؤ�شرات  الريدية؛  البطاقات  الكتب؛  بطاقات  الهدايا؛  ق�شائم  التهنئة؛  بطاقات  التقاومي؛  الل�شاقات؛ 
اأقام  اأقام حر؛  املاحظات؛  الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات  اأقوا�س ورقع؛ ورق  والتغليف؛  اللف  املذكرات؛ مواد 
اأطقم ر�شم؛ الطبا�شري  األ��وان؛  اأق��ام  اأق��ام تلوين؛ موؤ�شرات؛  الر�شا�س؛ مماحي؛  واأق��ام  ر�شا�س؛ علب لأق��ام احلر 
اأ�شكال  اليدوية؛  الأ�شغال  اأو  للتطريز  بال�شف  تطبع  زينة  ر�شوم  الورقية؛  احلفات  زينات  الهدايا؛  لف  ورق  وال�شبورات؛ 

مطبوعة لقم�شان ن�شف الكم )تي �شريت(؛ �شور مطبوعة.
 16  الواق�عة بالفئة:  

 و�شف العامة: كتبت عبارة "JAM BAR" باللغة الإجنليزية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  دي�سمرب 2014 العدد 11294

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 220549 بتاريخ:2014/10/30م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مطعم و مقهى جام بار �س.ذ.م.م 
 وعنوانه:�س.ب.: 874، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الكحولية(؛ خدمات  وامل�شروبات )غري  الأطعمة  توفري  خدمات 
ف��ن��ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات؛ خ��دم��ات الإي�����واء ال��ف��ن��دق��ي؛ خ��دم��ات مت��وي��ن ال��ف��ن��ادق؛ خ��دم��ات احل��ج��ز يف الفنادق؛ 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�شرات  والجتماعات 
والعطات؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�شافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة توفري اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطات  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ري  وامل�شروبات  والأط��ع��م��ة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�شت�شارية ومعلومات وا�شت�شارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاه؛ 
تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاه اأي�شاً عر النرتنت )اأوناين( من خال قاعدة معطيات حا�شوبية اأو 

من خال �شبكة ات�شالت عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�شف العامة:  كتبت عبارة "JAM BAR" باللغة الإجنليزية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  دي�سمرب 2014 العدد 11294

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2014/10/30م   املودعة حتت رقم: 220550 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   
 با�ش��م: مطعم و مقهى جام بار �س.ذ.م.م 

 وعنوانه:�س.ب.: 874، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  واردة يف فئات  امل��واد وغ��ري  ه��ذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
فرا�شي  الفنانني؛  م��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد  القرطا�شية؛  الفوتوغرافية؛  ال�شور 
الدهان اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف 
الكتب؛  املطبوعة؛  املن�شورات  )الرا�شمات(؛  الكلي�شيهات  الطباعة؛  ح��روف  اأخ��رى(؛  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البا�شتيكية 
املجات؛ ال�شور الفوتوغرافية؛ الإعانات الكبرية؛ �شور اأ�شخا�س؛ �شور زيتية؛ اللوازم املكتبية واملدر�شية؛ كتب لل�شغار 
الهزلية؛  الكتب  التلوين؛  كتب  امل�شورة؛  البطاقات  والرا�شدين؛  والأطفال  لل�شغار  م�شورة  كتب  والرا�شدين؛  والأطفال 
الدو�شيهات؛  البطاقات؛  الكتالوجات؛  الأدل��ة؛  امل�شورة؛  الأن�شطة  كتب  الكتب؛  لتعليف  ورق  الر�شم؛  كتب  للكتب؛  اأغطية 
الرابطات؛ امللفات؛ األواح ذات م�شابك؛ األبومات؛ اأدوات الكتابة؛ م�شابك للورق؛ اأدوات الر�شم؛ مواد الر�شم؛ مواد الفنانني؛ 
دفاتر  للكتب؛  موؤ�شرات  الريدية؛  البطاقات  الكتب؛  بطاقات  الهدايا؛  ق�شائم  التهنئة؛  بطاقات  التقاومي؛  الل�شاقات؛ 
اأقام  اأقام حر؛  املاحظات؛  الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات  اأقوا�س ورقع؛ ورق  والتغليف؛  اللف  املذكرات؛ مواد 
اأطقم ر�شم؛ الطبا�شري  األ��وان؛  اأق��ام  اأق��ام تلوين؛ موؤ�شرات؛  الر�شا�س؛ مماحي؛  واأق��ام  ر�شا�س؛ علب لأق��ام احلر 
اأ�شكال  اليدوية؛  الأ�شغال  اأو  للتطريز  بال�شف  تطبع  زينة  ر�شوم  الورقية؛  احلفات  زينات  الهدايا؛  لف  ورق  وال�شبورات؛ 

مطبوعة لقم�شان ن�شف الكم )تي �شريت(؛ �شور مطبوعة.
 16  الواق�عة بالفئة:  

 و�شف العامة: كتبت عبارة "جام بار" باللغة العربية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  دي�سمرب 2014 العدد 11294

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  دي�سمرب 2014 العدد 11294

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2014/10/30م   املودعة حتت رقم: 220551 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مطعم و مقهى جام بار �س.ذ.م.م 
 وعنوانه:�س.ب.: 874، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الكحولية(؛ خدمات  وامل�شروبات )غري  الأطعمة  توفري  خدمات 
ف��ن��ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات؛ خ��دم��ات الإي�����واء ال��ف��ن��دق��ي؛ خ��دم��ات مت��وي��ن ال��ف��ن��ادق؛ خ��دم��ات احل��ج��ز يف الفنادق؛ 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�شرات  والجتماعات 
والعطات؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�شافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة  توفري اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطات  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ري  وامل�شروبات  والأط��ع��م��ة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�شت�شارية ومعلومات وا�شت�شارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاه؛ 
تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاه اأي�شاً عر النرتنت )اأوناين( من خال قاعدة معطيات حا�شوبية اأو 

من خال �شبكة ات�شالت عاملية.
الواق�عة بالفئة:  43

و�شف العامة:  كتبت عبارة "جام بار" باللغة العربية.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  دي�سمرب 2014 العدد 11294
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املال والأعمال

•• كابول-اأ ف ب:

التي  افغان�شتان  يف  ال��و���ش��ع  ت�شوية  تتم  مل  الآن  حتى 
ت��غ��ادره��ا ق����وات ح��ل��ف ���ش��م��ال الط��ل�����ش��ي وب��ع��د حروب 
يف  الرئي�شية  املحطات  يلي  م��ا  يف  ع��ام��ا.   35 ا�شتمرت 

تاريخ هذا البلد منذ الغزو ال�شوفياتي يف 1979:
ال�سوفياتي االحتالل   :1989-1979

البلد  ه��ذا  بغزوها  ال��ب��اردة  احل��رب  تنقل جبهة  مو�شكو 
الفقري والبعيد واجلبلي اىل حدود جنوب ا�شيا وال�شرق 
الو���ش��ط. اب��دى امل��ج��اه��دون الف��غ��ان بدعم م��ن الغرب 
للجي�س  �شديدة  مقاومة  املتحدة  ال��ولي��ات  وخ�شو�شا 
�شباط/فراير  يف  ان�����ش��ح��اب��ه  اىل  ادى  مم���ا  الح���م���ر 

.1989
االهلية احلروب   :1996-1992

اهلل  جن��ي��ب  ح��ك��وم��ة  ان���ه���ي���ار  ادى   ،1992 ال���ع���ام  يف 
ب��ني خمتلف  دام��ي��ة  اهلية  ان���دلع ح��رب  اىل  ال�شيوعية 
ال��ف�����ش��ائ��ل الف���غ���ان اوق��ع��ت خ���ال ع��ام��ني ق��راب��ة مئة 
كابول.  العا�شمة  وادت اىل تدمري ق�شم من  الف قتيل 
ا�شاميون تدعمهم  بدات حركة طالبان وهم مقاتلون 

باك�شتان ترز يف جنوب الباد اعتبارا من 1994.
طالبان حكم   :2001-1996

واقامت  كابول  ال�شلطة يف  ا�شتولت حركة طالبان على 
يحظر  لل�شريعة  م��ت��ط��رف  تف�شري  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ن��ظ��ام��ا 
عليهن  ويفر�س  والعمل  التعليم  الن�شاء  على  خ�شو�شا 
املو�شيقى  ومي��ن��ع  اجل�����ش��م  ك��ام��ل  ي��غ��ط��ي  رداء  ارت������داء 
والن�شاطات الرتفيهية. تقرب نظام املا عمر من تنظيم 

القاعدة كما ا�شتقبل زعيمه ا�شامة بن لدن لديه.
اواخر 2001: الغزو الغربي

 11 اع��ت��داءات  على  ردا  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة  غ��زو 
طردت  ال��ق��اع��دة.  تنظيم  تبناها  ال��ت��ي  ايلول/�شبتمر 
حميد  وعينت  احلكم  من  طالبان  وحلفاوؤها  وا�شنطن 
الدولرات  مليارات  �شخت  كما  للباد.  رئي�شا  ك���رزاي 

150 الف  الباد ون�شرت  امل�شاعدات لع��ادة اعمار  من 
المن.  فر�س  على  الفغانية  احلكومة  مل�شاعدة  جندي 
املجاورة  ال����دول  اىل  ف����روا  او  ط��ال��ب��ان  م��ق��ات��ل��و  اخ��ت��ب��اأ 
كابول  �شد  م�شلحا  ب��داأوا مت��ردا  ثم  باك�شتان  خ�شو�شا 

واحللف الطل�شي.
بــاالقــرتاع  رئــا�ــســيــة  انــتــخــابــات  اول   :2004

املبا�سر
انتخابات اوىل يف تاريخ الباد يف ت�شرين الول/اكتوبر 
فاز فيها كرزاي باكرث من %55 من ال�شوات و�شهدت 
واعمال  الناخبني(  م��ن  باملئة   70( مرتفعة  م�شاركة 
عنف حمدودة. تلتها يف العام التايل انتخابات ت�شريعية 

وعلى م�شتوى املناطق.
فيها  انتخب  الثانية  رئا�سية  انتخابات   :2009

كرزاي جمددا
تزوير  عمليات  �شهد  اق���رتاع  يف  ك���رزاي  ان��ت��خ��اب  اع��ي��د 
33 باملئة  على نطاق وا�شع وم�شاركة �شئيلة )30 اىل 
من  خ�شو�شا  ع��ن��ف  واع���م���ال  امل��ت��ح��دة(  المم  بح�شب 
ورف�شت  ميدانيا  يت�شع  نفوذها  ب��دا  التي  طالبان  قبل 
ك���رزاي. ح�شد  م��ن قبل  ال�شام  اح���ال  ال��دع��وات اىل 
ك����رزاي 49،7 ب��امل��ئ��ة م��ن ال����ش���وات يف ال����دورة الوىل 
وتقدم على الوزير ال�شابق يف حكومته عبد اهلل عبد اهلل 
)30،6 باملئة( الذي ان�شحب من الدورة الثانية منددا 
م�شبقا  نتيجتها  ح���ددت  ال��ت��ي  وبالنتخابات  بالتزوير 

ل�شالح مناف�شه.
ال�سلطة يتوىل  غني   :2014

والنتقال  الثالثة  الرئا�شية  انتخاباتها  الباد  �شهدت 
د�شتوريا  ك��رزاي  منع  بعد  دميوقراطيا  لل�شلطة  الول 
من الرت�شح لولية ثالثة. وبعد خاف طويل واتهامات 
ت�شهد  بينما  للباد  رئي�شا  غني  ا�شرف  اعلن  بالتزوير، 
تنفذها حركة طالبان  التي  العنف  اعمال  ع��ودة  الباد 
وت�شتعد لن�شحاب قوات احللف الطل�شي بحلول نهاية 
ال��ع��ام. ادى غ��ن��ي ال��ي��م��ني ال��د���ش��ت��وري��ة يف 29 اي��ل��ول/

•• برلني-رويرتز:

ا�شتغال  الرو�شية  احلكومة  مريكل  اأجنيا  الأملانية  امل�شت�شارة  نا�شدت 
نفوذها لدى النف�شاليني يف �شرق اأوكرانيا لتنفيذ اتفاق وقف اطاق النار 
الذي جرى التو�شل اإليه يف مين�شك يف �شبتمر اأيلول بهدف اإنهاء ال�شراع. 
ومنظمة  واأوكرانيا  رو�شيا  فيها  �شت�شارك  بعد حمادثات مزمعة  ومل جتر 
الأمن والتعاون يف اأوروبا لبحث مزيد من الرتتيبات املتعلقة بوقف اطاق 
النار. وقالت متحدثة با�شم مريكل يف بيان اإن مريكل �شرحت باأنه ل ميكن 

حتقيق ال�شتقرار اإل بتنفيذ ما اتفقت عليه جمموعة الت�شال.

لدى  ن��ف��وذه��ا  ا�شتغال  الرو�شية  احل��ك��وم��ة  )م��ريك��ل(  ن��ا���ش��دت  واأ���ش��اف��ت 
النف�شاليني لتحقيق هذا الهدف.

ويف مكاملة هاتفية مع الرئي�س الأوكراين بيرتو بورو�شينكو يف وقت متاأخر 
من م�شاء اأم�س الأحد ال�شبت اأبدت مريكل اأ�شفها لأن حمادثات جمموعة 
املحادثات  اإن  املا�شي  ال���ش��ب��وع  ق��ال  بورو�شينكو  وك��ان  جت��ر.  مل  الت�����ش��ال 

�شتجري يف 24 و26 دي�شمر كانون الأول.
ورح���ب���ت م���ريك���ل اأي�������ش���ا ب���ت���ب���ادل ال�����ش��ج��ن��اء ب���ني احل���ك���وم���ة الأوك���ران���ي���ة 
التي  الدبلوما�شية  اجلهود  يف  كثب  عن  مريكل  وت�شارك  والنف�شاليني. 

تهدف اإىل حل الأزمة.

�ليابان ت�سعى لت�سهيل �نت�سار جي�سها يف �خلارج
•• طوكيو-اأ ف ب:

ذكرت و�شائل اعام يابانية ام�س ان اليابان تنوي ان تقدم مطلع 2015 
م�شروع قانون يت�شمن ا�شاحات ت�شهل انت�شار القوات امل�شلحة اليابانية يف 

اخلارج يف عمليات حلفظ ال�شام ولدعم لوج�شتي للدول احلليفة.
وتاأمل حكومة رئي�س الوزراء �شينزو ابي وحزبه الليرايل الدميوقراطي 
اليميني يف ال�شماح للقوات امل�شلحة اليابانية بامل�شاركة يف عمليات ع�شكرية 
يف  �شلمي  د�شتور  تبني  منذ  املطبق  القانوين  الط���ار  ع��ن  بعيدا  خارجية 
ويف الواقع لي�شت هناك اي اآلية حاليا ت�شمح بتعبئة قوات الدفاع   .1947
ال يف  ال��ي��اب��اين( يف عمليات يف اخل���ارج  الر�شمي للجي�س  ال��ذات��ي )ال���ش��م 
اطار عمليات حفظ ال�شام والعتداء على الرا�شي. و�شت�شمح الن�شو�س 

اجلديدة مب�شاركة القوات يف مهمات دعم لقوات متعددة اجلن�شيات او يف 
الوليات املتحدة احلليفة الكبرية لطوكيو وحامية الرخبيل الذي هزم يف 

نهاية احلرب العاملية الثانية يف 1945، كما ذكرت وكالة النباء نيكاي.
الذي يعتمد على  ابي  2012، ي�شر  ال�شلطة يف نهاية  ومنذ و�شوله اىل 
الول/دي�شمر،  كانون  املبكرة يف  الت�شريعية  النتخابات  ال�شاحق يف  فوزه 
على تعديل الد�شتور ل�شطب املادة التا�شعة منه التي تن�س على تخلي الباد 
اىل البد عن احلرب. لكن يتوجب على احلزب الليرايل الدميوقراطي 

اقناع حليفه الو�شطي كوميتو الذي ل يريد اجراء هذا ال�شاح.
النووي  الق�شف  ي��ذك��رون  زال��وا  ما  الذين  ال�شكان  من  ج��زء  يعار�س  كما 
لهريو�شيما وناغازاكي تزايد قوة اجلي�س الياباين بينما ترى دول جماورة 

لليابان وخ�شو�شا ال�شني يف ذلك تهديدا مبا�شرا.

�إحياء ذكرى مقتل 4 رجال دين يف �جلز�ئر
•• اجلزائر-اأ ف ب:

القبائل يف اجلزائر مرا�شم لحياء ذكرى مرور ع�شرين عاما على  نظمت يف تيزي وزو يف منطقة 
مقتل اربعة رجال دين من جمعية الآباء البي�س بايدي اجلماعة امل�شلحة التي ارادت النتقام لربعة 

من عنا�شرها يف عملية خطف لطائرة تابعة ل�شركة الطريان الفرن�شية اير فران�س.
الول  كانون   27 يف  قتل  حيث  القبائل  منطقة  يف  امل�شيحية  وزو  تيزي  مقرة  يف  مرا�شم  ونظمت 
دي�شمر 1994 رجال الدين الربعة جان �شيفيار و�شارل ديكري واآلن ديولنغار وكري�شتيان �شي�شيل 

يف مقرهم.
وا�شاد وايل تيزي وزو عبد القادر بوعزغي بذكرى رجال الدين الربعة الذين ترفعوا عن اخلافات 

جلعل التنوع عامل اثراء متبادل، كما نقلت عنه وكالة النباء اجلزائرية.
على  نبقى حري�شني  ان  يجب  اجل��زائ��ر  تاريخ  ال�شوداء من  ال�شفحة  ه��ذه  وبعد طي  الآن  وا���ش��اف 

مكافحة كل ا�شكال التطرف والتع�شب.

مريكل تنا�سد رو�سيا لإنهاء �لأزمة يف �أوكر�نيا 

•• كواالملبور-رويرتز:

اأ�شخا�س لقوا حتفهم  اإن ع�شرة  قالت ال�شلطات ام�س 
اأكرث من ع�شر  ا�شواأ في�شانات جتتاح ماليزيا منذ  يف 

�شنوات و�شط توقعات بهطول املزيد من الأمطار.
على  األفا   160 نحو  اأرغمت  الفي�شانات  اأن  واأ�شافت 

النزوح عن منازلهم.
وم���ن ب���ني ال�����ش��ح��اي��ا خ��م�����ش��ة ل��ق��وا ح��ت��ف��ه��م يف ولية 

كيانتان الأكرث ت�شررا من الفي�شانات.
ويف ج���ن���وب ت���اي���ان���د ل��ق��ي 14 ���ش��خ�����ش��ا ح��ت��ف��ه��م يف 
كانون  دي�شمر  منت�شف  منذ  ب��داأت  التي  الفي�شانات 

الأول.

وتفقد رئي�س الوزراء املاليزي جنيب عبد الرزاق بع�شا 
اأعقاب  املناطق ت�شررا يف مطلع ال�شبوع يف  اأكرث  من 

عودته من عطلة كان يق�شيها يف هاواي يوم اجلمعة.
الكارثة  اأثناء  انتقادات لغيابه  وكان عبد الرزاق واجه 
ب��ع��د اأن ال��ت��ق��ط��ت ل��ه ���ش��ور وه���و ي��ل��ع��ب اجل��ول��ف مع 

الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما.
وق���ال���ت احل��ك��وم��ة امل��ال��ي��زي��ة اإن ه��ط��ول الأم���ط���ار يف 
اآخر  اأ�شبوع  مل��دة  �شي�شتمر  تاياند  وجنوب  كيانتان 
كولوك  �شوجناي  بلدة  يف  م�شوؤول  وق��ال  الأق���ل.  على 
ي�شل  ما  �شي�شتغرق  الأم��ر  اإن  التاياندية  احلدودية 
فتح  وي��ع��اد  امل��ي��اه  من�شوب  ينخف�س  لكي  ي��وم��ني  اإىل 

احلدود.

مقتل 24 ونزوح �لآلف بفي�سانات ماليزيا وتايالند

•• عوا�شم-وكاالت:

ق����وة ح��ل��ف �شمال  ق���ائ���د  ع���ر����س 
الطل�شي يف افغان�شتان )اي�شاف( 
اي��ج��اب��ي��ة لعمل  ام�������س ح�����ش��ي��ل��ة 
هذا  يف  الجنبية  املقاتلة  القوات 
لان�شحاب  ا�شتعدادها  مع  البلد 
النزاع  م���ن  ع��ام��ا   13 ب��ع��د  م��ن��ه 

ورغم ا�شتمرار مترد طالبان.
وق����ال اجل����رال الم���ريك���ي جون 
املهمة  ان��ه��اء  حفل  خ��ال  كامبل 
الفغان  اخ��رج��ن��ا  م��ع��ا  ك��اب��ول  يف 
والياأ�س ومنحناهم  الظلمات  من 
اقواله  ونقلت   . بامل�شتقبل  الم��ل 

على ح�شاب اي�شاف على تويرت.
واك��د اجل���رال كامبل ال��ذي كان 
ي���ت���ح���دث اىل ج���ن���ود احل���ل���ف يف 
اي�����ش��اف ق���د جعلتم  م��ق��ر ق���ي���ادة 

افغان�شتان اقوى واكرث امانا . 
تكون������وا  ان  اآم�����ل  وا���ش��������������������������اف 
اليجابي  ب��ت��اأث��ريك��م  ف��خ��وري��ن 
احل������ايل وامل���ق���ب���ل ع���ل���ى الف���غ���ان 

وم�شتقبلهم .
ال����ذي يجب  ال��ط��ري��ق  وت���اب���ع ان 
قطعه يبقى �شعبا لكننا �شننت�شر 
الدعم  مب��ه��م��ة  ل��ك��ن  وا�����ش����اف   .

الثابت �شنوا�شل دعمهم .
العام  الم������ني  ك���ت���ب  م����ن ج��ه��ت��ه 
بيان  �شتولتنرغ يف  ين�س  للحلف 
يف نهاية هذه ال�شنة ننهي مهمتنا 
ونفتح  اف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
مع  عاقاتنا  يف  ج��دي��دة  �شفحة 

هذا البلد .
الكبرية  اجل��ه��ود  بف�شل  وا���ش��اف 
ل��ق��وات��ن��ا ح��ق��ق��ن��ا ال���ه���دف ال���ذي 

•• زغرب-اأ ف ب:

ت�����وج�����ه ال�����ن�����اخ�����ب�����ون ال������ك������روات 
الق�������رتاع  ����ش���ن���ادي���ق  اىل  ام���������س 
يتقدم  ب��ي��ن��م��ا  رئ��ي�����ش��ه��م  لخ��ت��ي��ار 
ايفو  امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه  ال��رئ��ي�����س 
الراأي  ا�شتطاعات  يو�شيبوفيت�س 
يف هذه اجلمهورية اليوغو�شافية 
ال�شابقة الع�شو الخري يف الحتاد 
ازم�����ة  الوروب������������ي وال�����غ�����ارق�����ة يف 

اقت�شادية حادة.
وي��ت��ن��اف�����س ارب��ع��ة م��ر���ش��ح��ني على 
اع���ل���ى م��ن�����ش��ب ول���ك���ن ي��ت��وق��ع ان 
عاما(   57( يو�شيبوفيت�س  يواجه 

حددناه. جعلنا بلدكم اكرث امانا 
الدوليني  الره��اب��ي��ني  ب��ح��رم��ان 
من ماذ . واكد جعلنا افغان�شتان 
اقوى بان�شاء قوات امنية قوية مل 

يكن لها وجود من قبل .
�����ددت اإج�����������راءات الأم��������ن يف  و������شُ
ام�س  كابول  الأفغانية  العا�شمة 
قبل احتفال مبنا�شبة اإنهاء املهمة 
الأطل�شي  �شمال  حللف  القتالية 

يف الباد.
عمليات  ر�شميا  الحتفال  وينهي 
عاما   13 ا����ش���ت���م���رت  ق���ت���ال���ي���ة 
قب�شة  م��ن  اأفغان�شتان  لتحرير 

العنف املتفاقم للمت�شددين.

املو�شيقى  وم�����وؤل�����ف  احل����ق����وق����ي 
الثانية  ال������دورة  يف  ال��ك��ا���ش��ي��ك��ي��ة 
ال��ث��اين/ 11 ك��ان��ون  امل��رت��ق��ب��ة يف 
املحافظ  ال��ف��ري��ق  مر�شحة  يناير 
كيتاروفيت�س  غ����راب����ار  ك��ول��ي��ن��دا 
بني  للخارجية  وزي���رة  كانت  التي 

2003 و2008.
واف����اد ا���ش��ت��ط��اع اخ���ري ل��ل��راأي ان 
ي��و���ش��ي��ب��وف��ي��ت�����س ال����ذي ان��ت��خ��ب يف 
من  اوىل  رئا�شية  لولية   2010
خم�س �شنوات، يحظى ب46،5% 
 34،9% م��ق��اب��ل  امل���وؤي���دي���ن  م���ن 

ملناف�شته.
ويف كرواتيا التي تعد دميوقراطية 

وقال م�شوؤولون اإقليميون اإن هذا 
ي��وم اجلمعة )26  احل���ادث وق��ع 
باإقليم  الأول(  ك��ان��ون  دي�����ش��م��ر 
مبا�شرة  اجل����ن����وب  اإىل  ل����وج����ار 
بدو  ���ش��ح��ي��ت��ه  وراح  ك���اب���ول  م���ن 
على  نزاعا  يخو�شون  كانوا  ُرح��ل 

الأر�س.
�شلطات  اإن  م�������ش���وؤول���ون  وق������ال 
املنطقة كانت تتفاو�س ب�شاأن وقف 
املعاونة  اأن قوة  اإل  النار  لإط��اق 
ظنت  )اإي�شاف(  الدولية  الأمنية 
اأن هوؤلء البدو متمردون يعدون 

العدة ل�شن هجوم.
واأن��ف��ق��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 61 

اما غرابار كيتاروفيت�س )47 عاما( 
الدميوقراطي  الحت����اد  مر�شحة 
الكرواتي )معار�شة( فقد حر�شت 
على انتقاد خ�شمها ل ف�شله يف دفع 
ا�شاحات  اج����راء  اىل  احل��ك��وم��ة 
كيتاروفيت�س  وق��ال��ت  اق��ت�����ش��ادي��ة. 
ال�����ش��ف��رية ال�����ش��اب��ق��ة ل���ب���اده���ا يف 
املتحدة قبل ان تعني يف  ال��ولي��ات 
العام  ل��ام��ني  م�����ش��اع��دة   2011
الط��ل�����ش��ي مكلفة  ���ش��م��ال  حل��ل��ف 
ي�شرح  مل  ال���ع���ام���ة،  الت���������ش����الت 
اىل  ي��ل��ج��اأ  مل  مل���اذا  يو�شيبوفيت�س 
لتحريك  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
ان��ه يتحمل مع احلكومة  الم���ور. 
اخلطري  ال����و�����ش����ع  م���������ش����وؤول����ي����ة 
ايفان  واك��د  ال��ب��اد.  تعانيه  ال��ذي 
ي���ان���ي���ي���ت�������س اح������د ����ش���ك���ان زغ�����رب 
���ش��ا���ش��وت ل��ك��ول��ي��ن��دا. ان��ه��ا جميلة 
وذكية . وا�شاف هذا املوظف البالغ 
انها تخلت عن من�شب  العمر  من 
مهم جدا يف اخلارج لتخدم بلدها 
عدد  يقدر  التي  كرواتيا  وت�شهد   .
ن�شمة،  م��اي��ني  ب4،2  ���ش��ك��ان��ه��ا 
انكما�شا �شبه م�شتمر منذ 2008 
%80 من  ال���ع���ام  دي��ن��ه��ا  ومي��ث��ل 
اج���م���ايل ال���ن���اجت ال���داخ���ل���ي. ومل 
الحتاد  اىل  ان�شمامها  ي�شاعدها 
الوروبي العام 2013 يف اخلروج 

من الزمة القت�شادية.
اج����م����ايل  ي�������ش���ج���ل  ان  وي����ت����وق����ع 
جديدا  ت��راج��ع��ا  ال��داخ��ل��ي  ناجتها 
فيما   0،5% ب��ن��ح��و   2014 يف 
يف  ع�شرين  البطالة  ن�شبة  تقارب 
املئة بينما يعاين البطالة �شاب من 

كل اثنني.

اأفرادا  اإن  اأفغان   وقال م�شوؤولون 
باأ�شلحة  م�شلحني  ال�شرطة  م��ن 
ال�شيارات  يفت�شون  �شوهدوا  اآلية 
والأف��راد يف ال�شوارع بعد يوم من 
قتل القوة الأجنبية التي يقودها 
حلف �شمال الأطل�شي عن طريق 
�شربة  يف  مدنيني  ثاثة  اخل��ط��اأ 

جوية.
وظ����ل ق��ت��ل امل��دن��ي��ني ع���ن طريق 
م�شدر  جوية  �شربات  يف  اخل��ط��اأ 
غ�شب طيلة مهمة القوة ويوؤدى 
توتر  اإىل  والآخ��������ر  احل�����ني  ب����ني 
العاقات بني القوة التي يقودها 

احللف واحلكومة الأفغانية.

ب�����رمل�����ان�����ي�����ة، ي����ت����م����ت����ع ال����رئ����ي���������س 
القائد  ب�شاحيات حمدودة. وهو 
العلى للقوات امل�شلحة ويدير مع 

احلكومة ال�شيا�شة اخلارجية.
وقال ماريو روزانكوفيت�س وهو يف 
الثاثني من العمر انه نزيه وذكي 
وق����ادر ع��ل��ى ح��ل م�����ش��اك��ل الباد، 
للرئي�س  ���ش��ي�����ش��وت  ان���ه  م��و���ش��ح��ا 
ي�شتعد  ب��ل��د  ويف  ولي��ت��ه.  املنتهية 
ال�شنة، وعد  راأ���س  لاحتفال بعيد 
بالعمل  ال��رئ��ي�����ش��ي��ان  امل���ر����ش���ح���ان 
كانت  وان  الق��ت�����ش��اد  ان��ع��ا���س  على 
�شمن  تندرج  ل  ال�شاحيات  هذه 

املهمات الرئا�شية.

قوة  ت���دري���ب  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ار 
األف   350 اأم��ن��ي��ة ق��وي��ة ق��وام��ه��ا 
الفقري  ال��ع��م��ود  ت��ع��ت��ره��ا  ف����رد 

خلطة اخلروج من احلرب.
واأفغان  اأم��ري��ك��ي��ون  ق����ادة  واأ����ش���اد 
ب��ب�����ش��ال��ة وق�����درة اجل���ن���ود واأف�����راد 
مواجهة  يف  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����ش��رط��ة 
ال��ذي��ن قتلوا  م��ت��م��ردي ط��ال��ب��ان 
اأف������راد  م����ن   4600 م����ن  اأك������رث 

الأمن خال هذا العام.
وع���ر اأح����د ���ش��ك��ان ك��اب��ول يدعى 
ع��ن ثقته يف قدرة  ���ش��امل  حم��م��د 
ال���ق���وات الأف��غ��ان��ي��ة ع��ل��ى حتقيق 

الأمن يف الباد.
وق���ال ن��ح��ن ع��ل��ى ق��ن��اع��ة لقدرات 
اإنهم  الأف���غ���ان���ي���ة.  الأم�����ن  ق�����وات 
لتويل  ي��ك��ف��ي  مب���ا  الآن  اأق����وي����اء 
م�شوؤولية الأمن من حلف �شمال 

الأطل�شي. نحن فخورون بهم. 
وق���ال اأف��غ��اين اآخ���ر ي��دع��ى قا�شم 
الأمن  �شنجاين يتعني على قوى 
الدولية اأن تقدم �شمانات لقيادة 
�شتبقى  باأنها  الأفغانية  احلكومة 
بنا  اخل��ا���ش��ة  الأم�����ن  ق����وات  وراء 
ودعمهم  ب��ال��ت��دري��ب  يتعلق  فيما 
لفرتة طويلة. عليهم اأن يتاأكدوا 
من اأن جي�شنا جمهز ب�شكل كامل 

بعد اأن يغادروا الباد. 
 3188 اإن  املتحدة  الأمم  وقالت 
م���دن���ي���ا ع���ل���ى الأق���������ل ق���ت���ل���وا يف 
بارتفاع   2014 ع��ام  اأفغان�شتان 
عن  ت��ق��ري��ب��ا  امل��ئ��ة  يف   20 ن�شبته 
ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق وه���و الأع��ل��ى منذ 
ت�شجيل  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ب���داأت 

اأعداد القتلى عام 2009.

ت�سديد اإجراءات االأمن يف العا�سمة االأفغانية

�لناتو يتحدث عن تقدم يف �أفغان�ستان ع�سية �لن�سحاب 

كرو�تيا تنتخب رئي�سها على وقع �زمة �قت�سادية 

عاما من �حلرب يف �فغان�ستان بدون خمرج  35

منكوبو �لفي�سانات يف 
ماليزيا يلجاأون �ىل �لنهب 

•• بينغكاال �شيبا-اأ ف ب:

التي  الفي�شانات  املنكوبون يف  جلاأ 
�شمال  يف  باكملها  م��ن��اط��ق  غ��ط��ت 
ماليزيا اىل النهب لتاأمني بقائهم 
اجلوية  الر�����ش����اد  ت��ت��وق��ع  ب��ي��ن��م��ا 

هطول امطار جديدة.
تعد  ال��ت��ي  الفي�شانات  ه��ذه  وادت 
ال����ش���واأ خ���ال ث��اث��ني ع��ام��ا اىل 
����ش���ق���وط ث���م���ان���ي���ة ق���ت���ل���ى ون������زوح 
الباد  يف  ���ش��خ�����س  ال�����ف   160
جنيب  ال���وزراء  رئي�س  اعلن  حيث 
بقيمة  ا�شافية  م�شاعدة  عن  رزاق 
 118( ري��ن��غ��ي��ت  م���ل���ي���ون   500
اقاليم  �شكان  ي��ورو( لنقاذ  مليون 
وباهانغ  وت���ريي���ن���غ���او  ك���ي���ان���ت���ان 
الغذاء  من  واملحرومني  املعزولني 

ومياه ال�شرب.
ان��ت��ق��ادات ح���ادة بعد  وواج����ه رزاق 
التوا�شل  م��واق��ع  على  ���ش��ور  ن�شر 
الجتماعي وو�شائل العام يظهر 
الغولف  ريا�شة  ميار�س  وهو  فيها 
م����ع ال���رئ���ي�������س الم����ريك����ي ب�����اراك 
اخت�شر  ل��ك��ن��ه  ه�����اواي.  اوب���ام���ا يف 
وزار  امل����ط����اف  ن���ه���اي���ة  يف  زي����ارت����ه 

املناطق املنكوبة ال�شبت.
ن�شرتها  ح�����ش��ي��ل��ة  اآخ������ر  وت���ف���ي���د 
ا�شخا�س  ث��م��ان��ي��ة  ان  ال�����ش��ل��ط��ات 
الف  و160  الفي�شانات  يف  قتلوا 
�شخ�س ت�شرروا بدرجات متفاوتة 
بينهم ثمانية اآلف مقطوعني عن 

العامل يف اقليم كيانتان.
وق�����ال ن���ائ���ب وزي�����ر ال��ن��ق��ل عزيز 
بحاجة  “الباد  ان  ك�����اب�����راوي 
لخاء املناطق  ملحة ملروحيات” 
ال��غ��ارق��ة ون��ق��ل م���واد غ��ذائ��ي��ة اىل 

ال�شكان املحتاجني.
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موؤ�سر �سوق دبي �ملايل يرتفع بن�سبة
 2.6 % يف بد�ية تعامالت �ل�سبوع �م�ص 

••دبي-وام:

احلايل  لاأ�شبوع  تعاماتها  امل��ايل  دب��ي  �شوق  افتتحت 
رابحا  املائة  يف   2.6 بن�شبة  موؤ�شرها  يف  بارتفاع  ام�س 
نقطة   3987.1 م�شتوى  عند  ليغلق  نقطة   100.2

بتداولت قيمتها 1.2 مليار درهم.
كانت  �شركة   29 اأ�شهم  اأ�شعار  ارت��ف��اع  ال�شوق  و�شهدت 
من  ارت��ف��اع��ا  اأك��رثه��ا  العامة  لا�شتثمارات  اخلليجية 

بن�شبة  دره��م   0.78 باإغاق  اأ�شعارها  يف  التغري  حيث 
تغري بلغت 14.94 يف املائة

المارات  بنك  ك��ان  حيث  �شركتني  اأ�شهم  هبطت  بينما 
باإغاق  اأ�شعارهما  يف  هبوطا  اأك��رثه��م��ا  ال��وط��ن��ي  دب��ى 

8.60 درهم بن�شبة تغري �شالب 1.2 يف املائة
يذكر اأن نطاق التقلب املعمول به يف �شوق دبي املايل هو 
15 يف املائة �شعودا كحد اأق�شى و10 يف املائة هبوطا 

كحد اأدنى.

موؤمتر توطني �سناعات �ل�سكك �حلديدية و�ملرتو يف دول �لتعاون يلتئم يف م�سقط 11 و 12 يناير�رتفاع موؤ�سر بور�سة نا�سد�ك دبي بن�سبة 2.1 يف �ملائة يف ختام تد�ولت �م�ص
�شوق دبي املايل و �شوق اأبو ظبي لاأوراق املالية و نا�شداك دبي ومت ت�شميمه 
ليكون اآلية للتحوط وال�شتثمار بالن�شبة للم�شتثمرين من منطقة اخلليج 
العربي وخمتلف اأنحاء العامل. وتعد نا�شداك دبي � التي تتخذ مركز دبي 
املايل العاملي مقرا لها � بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني 
غرب اأوروبا و�شرق اآ�شيا وت�شتقبل امل�شدرين �شواء من املنطقة اأم من �شتى 
اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل ال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية على 
وامل�شتقات  الأ�شهم  حاليا  البور�شة  وت��درج  وال��دويل.  الإقليمي  امل�شتويني 
ال�شندات  وال�شكوك  املهيكلة  واملنتجات  البور�شات  يف  امل��ت��داول��ة  وال�شلع 
الإ�شامية وال�شندات التقليدية. كانت نا�شداك دبي قامت بتعهيد عمليات 
التداول والت�شوية واملقا�شة وحفظ الأوراق املالية اإىل �شوق دبي املايل عام 
2010 يف اإطار ا�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز تداول الأ�شهم املدرجة 

لديها من قبل امل�شتثمرين الأفراد وجمعهم يف جمموعة واحدة.

•• دبي-وام:

دبي  نا�شداك  لبور�شة   20 الإم���ارات  دب��ي  نا�شداك  فوت�شي  موؤ�شر  ارتفع 
3916 نقطة يف  ليغلق على  79.9 نقطة  املائة متقدما  2.1 يف  بن�شبة 
ختام تداولت ام�س حيث بلغت كمية الأ�شهم املتداولة نحو 6100 �شهم 
30 األف دولر اأمريكي. وكانت �شركة بركة � من بني ت�شع �شركات  بقيمة 
م�شجلة يف البور�شة � اأكرث ن�شاطا من حيث كمية الأ�شهم املتداولة بخم�شة 
اآلف �شهم بقيمة 4455 دولر ..اإذ اأغلق ال�شهم عند �شعر 0.891 دولر 
دبي  موانئ  �شركة  تلتها  ال�شابق  �شعره  عن  املائة  يف   4.8 ن�شبته  بارتفاع 
العاملية بتداول 1068 �شهما بقيمة 22 األف دولر ب�شعر اإغاق 21.21 
دولر بارتفاع ن�شبته 1.3 يف املائة مقارنة ب�شعره ال�شابق. ويتعقب موؤ�شر 
فوت�شي نا�شداك دبي الإمارات 20 اأداء 20 �شهما لأكر ال�شركات املدرجة يف 

•• عجمان : الفجر

يف خطوة جديدة على م�شار التنمية 
ب��ح��ث��ت جامعة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 
الكوري،  التكنولوجيا  عماق  مع 
م�شروع  العاملية،  �شام�شوجن  �شركة 
جممع العلوم الذي تعتزم اجلامعة 
عجمان،  اإم����ارة  يف  قريبا  اإط��اق��ه 
والذي يعد خطوة جديدة يف م�شار 
الذي  وال��وط��ن��ي  املجتمعي  ال��ب��ن��اء 
اإن�شائها،  ت�شري عليه اجلامعة منذ 
ون��اق�����ش��ت اإم��ك��ان��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة من 
ال��ك��وري��ة يف ه���ذا املجال  ال��ت��ج��رب��ة 
من  كبري  لعدد  حا�شنة  باعتبارها 
ال�شهرية  والتطوير  البحث  مراكز 
ال���ع���امل.  ج���اء ذلك  ع��ل��ى م�شتوى 
خال زيارة وفد من جامعة عجمان 
عدة  ا�شتمرت  اجلنوبية  كوريا  اإىل 
اأيام، قام خالها الوفد بزيارة عدة 
ل�شركة  تابعة  وموؤ�ش�شات  قطاعات 
لاطاع  ال���ع���امل���ي���ة،  ���ش��ام�����ش��وجن 
اإل��ي��ه من  تو�شلت  م��ا  اأح���دث  على 
خمتلف  يف  ج�����دي�����دة  اب�����ت�����ك�����ارات 
الوفد  �شم  وق��د  عملها.  جم���الت 
الأ�شتاذ اأ�شامة �شعيد �شلمان، نائب 
اأحمد  وال��دك��ت��ور  اجلامعة،  رئي�س 
اجلامعة  رئي�س  م�شاعد  عنكيط، 
والدكتور  اخل��ارج��ي��ة،  ل��ل��ع��اق��ات 
حممد �شريزاد، مدير اإدارة املرافق 
والدكتور  اجل��ام��ع��ي��ة،  واخل���دم���ات 
ت�����ش��ول��و ج��ان��غ، اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك يف 

كلية الهند�شة باجلامعة. 
على  ���ش��ل��م��ان  �شعيد  اأ���ش��ام��ة  واأك����د 
انطاقا  ت���اأت���ي  ال����زي����ارة  ه����ذه  اأن 
كاأقدم  عجمان  جامعة  مكانة  م��ن 
م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��ل��ي��م ع����ايل خ���ا����س يف 
وتبني  تفعيل  يف  واملنطقة  ال��دول��ة 

 �ت�سالت توفر خيار�ت خمتلفة لدفع �لفو�تري 
و�سحن �لر�سيد عرب تطبيقات �إلكرتونية حديثة

 •• اأبوظبي-الفجر:

توا�شل  ت�شهيل  على   ، ات�شالت  الإم��ارات لات�شالت  موؤ�ش�شة  من  حر�شاً 
الفواتري  لدفع  املبتكرة  حلولها  ات�شالت  ع��ززت  خدماتها،  م��ع  عمائها 
 Etisalat UAE و�شحن الر�شيد عر خيارات خمتلفة يتقدمها تطبيق
واأبل  اأن��دروي��د،  ومنها  الذكية  واملن�شات  الهواتف  جميع  على  للعمل  املتاح 
وباك بريي، واأخرياً من�شة ويندوز ملعرفة ودفع و�شحن الر�شيد بالإ�شافة 

اىل اخلدمات الأخرى التي يتيحها التطبيق.
كما تتيح موؤ�ش�شة ات�شالت خدمات متكن عمائها للو�شول اإىل تفا�شيل 
www.etisalat. ح�شاب امل�شرتك ودفع الفواتري عر املوقع الإلكرتوين

ae online. وقال خالد اخلويل الرئي�س التنفيذي للت�شويق يف ات�شالت 
ومتطلبات  احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  احل��ل��ول  اأف�شل  لتقدمي  دائ��م��اً  ن�شعى   ،
املوؤ�ش�شة  اعتمدت  اأف�شل جتربة، حيث  وامل�شرتكني مبا يقدم لهم  العماء 
يف  املتحرك  الهاتف  ر�شيد  �شحن  وخ��دم��ة  الفواتري  لدفع  ال��ط��رق  اأح���دث 
و�شريعة  مبتكرة  بطرق  الدفع  عملية  لت�شهيل  تبذلها  حثيثة  م�شاع  اإط��ار 

وت�شمن   . ال���ع���م���اء  وق����ت  ل��ت��وف��ري 
التي  والتطبيقات  احلديثة  احل��ل��ول 
الفواتري  ل��دف��ع   ، ات�����ش��الت  ت��وف��ره��ا 
اإج��راء عملية الدفع  و�شحن الر�شيد 
خال  م��ن  امل�شتحقة  م��واع��ي��ده��ا  يف 
اإعداد تعليمات ثابتة ميكن للم�شرتك 
الإلكرتونية  امل���وق���ع  ع��ل��ى  اإج���رائ���ه���ا 
ا�شتخدام  خ�����ال  م����ن  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
يطلق  م��ا  وه��ي  الئتمانية،  البطاقة 
كما   . التلقائي  ال��دف��ع  عملية  عليها 
الفواتري  املوؤ�ش�شة دفع  ميكن لعماء 
من خال القنوات البنكية وامل�شرفية 
الآيل،  ال�����ش��رف  ج��ه��از  مثل  املختلفة 
امل�����ش��رف��ي��ة ع��ر النرتنت  والع���م���ال 

الدفع عر  اأما عملية  واملتحرك.  الثابت  الهاتف  امل�شرفية عر  والعمال 
الهاتف املتحرك، فقد اأتاحتها ات�شالت لعمائها لإمتام عمليات الدفع من 
www. خال الت�شجيل يف خدمة الدفع عر الهاتف املتحرك عر املوقع

الدفع بطريقة �شهلة وب�شيطة من  etisalat.ae online، حيث يتم 
التفاعلية.  املتحرك  الهاتف  القائمة  *123#عر  برقم  الت�شال  خ��ال 
الأماكن  يف  املنت�شرة  التقليدية  ال��دف��ع  اأج��ه��زة  ات�����ش��الت  موؤ�ش�شة  وتتيح 
العامة واملراكز التجارية، والتي متكن عماء ات�شالت من ا�شتخدام اأكرث 
الرئي�شية  والأم��اك��ن  اخلا�شة  العمال  دفع عر مراكز  1000 جهاز  من 
وميكن  الئتمانية.   بالبطاقة  او  نقدا  ال��دف��ع  خدمة  ات��اح��ة  م��ع  الأخ���رى 
زيارة  خ��ال  ات�شالت من  دف��ع من  اأجهزة  اأق��رب  للم�شرتك حتديد مكان 

www.etisalat.ae locations املوقع

التي  ال���وط���ن���ي���ة  امل�����ب�����ادرات  ك���اف���ة 
ت��ط��ل��ق��ه��ا احل���ك���وم���ة ال���ر����ش���ي���دة يف 
ك���ان من  5102 وال��ت��ي  ال���دول���ة، 
اأبرزها اإعان عام بهدف خلق بيئة 
حم��ف��زة ل��اب��ت��ك��ار ت�����ش��ل ب���دول���ة ، 
الإمارات  الدولة ًعاما  لابتكار يف 
يف ه��ذا امل��ج��ال .ت��ل��ك امل��ب��ادرة التي 
اأولها �شاحب ال�شمو ً وموؤ�ش�شاتها 
عامليا  الأوىل  ل��ل��م��راك��ز  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، اهتماما 
ل���دوره���ا يف دعم  وع���ن���اي���ة، وذل�����ك 
بقيادة  الحت��ادي��ة  احلكومة  جهود 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ل�شناعة  امل��ب��ذول��ة  للجهود  ح��اك��م 
ًوتعزيزا ، للجهود البحثية املتميزة 
ًوتكثيفا ، وجمعا للطاقات الوطنية 
تقود  وطنية  ك��وادر  ،دب��ي  املخل�شة 
التقدم  م��ن  مزيد  نحو  م�شتقبلنا 

والزدهار والبتكار. 
اأن  ����ش���ل���م���ان  ال�������ش���ي���د  واأ�������ش������اف   
هذه  وراء  م����ن  ت������روم  اجل���ام���ع���ة 
كثب  ع���ن  الط������اع  اإىل  ال����زي����ارة 
والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  الأذرع  على 
الكوري،  للعماق  وال�شتثمارية 
جنحت  �شام�شوجن  اأن  اإىل  م�شريا 
يف ت�شخري خمتلف املوارد البحثية 
لإيجاد  والأكادميية  وال�شتثمارية 
وب��اأن جتربتها  ابتكار خ�شبة،  بيئة 
جامعة  يف  به  يقتدى  مثال  ت�شكل 
وفد  ا����ش���ت���ق���ب���ال   SC ع����ج����م����ان.  
ع��ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان، ال�����ش��ي��د جاك 
كيم، نائب رئي�س �شركة �شام�شوجن، 
لنظم الت�شال S الذي اأطلع الوفد 
على التقنيات املختلفة امل�شتخدمة 
و�شائل  وع��ل��ى  ال��ذك��ي،  التعليم  يف 

تنظيم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
م�شرتكة  ع���م���ل  وور���������س  ن��������دوات 
الهند�شة  جم���ال  يف  ومتخ�ش�شة 
عجمان  ج���ام���ع���ة  ب����ني  امل���ع���م���اري���ة 
وجامعة جامعة �شوجن كيون كون، 

التابعة ملجموعة �شام�شوجن. 
الدكتور  ق����ال  اآخ�����ر،  ج��ان��ب  وم����ن 
رئي�س  م�����ش��اع��د  ع��ن��ك��ي��ط،  اأح���م���د 
اخلارجية  ل���ل���ع���اق���ات  اجل���ام���ع���ة 
تكميا  ج�����اءت  ال����زي����ارة  ه����ذه  اإن 
كوريا  اإىل  اجلامعة  طلبة  ل��زي��ارة 
نظمتها  ك���ان���ت  ال���ت���ي  اجل���ن���وب���ي���ة، 
انطاقا  �شابق،  وق��ت  يف  اجلامعة 
الطلبة  اإط���اع  على  حر�شها  م��ن 
ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ومتطور، 
وكانت بالن�شبة لهم جتربة �شاملة 
�شاهمت يف �شقل خراتهم وبلورة 
اجلانب النظري والتطبيقي يف كل 

العلوم.

يف كوريا، حيث زار الوفد مكتبتها 
املعلومات  م�����ش��ادر  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي 
التقنيات  اأح���������دث  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
وتقدم  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأف�����ش��ل اخل���دم���ات ل���رواده���ا داخل 
مبنى مهيب، كما قاموا بجولة يف 
كلية الهند�شة املعمارية التي تزخز 

بامل�شاريع املتميزة والفريدة. 
مل�شروع جممع  الوفد عر�شا  وقدم 
مبان  ���ش��ي�����ش��م  ال��������ذي  ال����ع����ل����وم، 
العلمية  اجلامعة  لكليات  متكاملة 
متخ�ش�شا  وم��رك��زا  مبختراتها، 
والتطوير  التطبيقية  ل��اأب��ح��اث 
العملي،  وال�����ت�����دري�����ب  ال���ع���ل���م���ي 
وم�����ش��اري��ع اأع��م��ال، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
مكاتب لل�شركات احلا�شنة لاإبداع 
و�شي�شكل جممع  العلمي.  والبحث 
ع��ج��م��ان مركزا  ال��ع��ل��وم جل��ام��ع��ة 
الإقليمي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  رائ������دا 

الرعاية ال�شحية الذكية، التي تعد 
املعلومات  تكنولوجيا  م��ن  مزيجا 
الطبية.  والتكنولوجيا  املتقدمة 
اأنظمة  ع���ل���ى  ال����وف����د  اط���ل���ع  ك���م���ا 
ال���ذك���ي���ة، وال������ذي ي�شم  امل���راق���ب���ة 
اأربعة ، وتقنيات البيت الذكي. وزار 
الرقمية،  �شام�شوجن  الوفد مدينة 
وم��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر فيها 
اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  األ�������ف م����وظ����ف، 
تاريخ  امل�شمى  �شام�شوجن،  متحف 
52اأبراج  وي���ع���ر����س  الب����ت����ك����ار. 
م�شار  املتحف  فيه  ويعمل  �شخمة، 
واأهم  احلديثة  التكنولوجيا  تطور 
التاريخ،  العامل عر  البتكارات يف 
ال�شركة  وفيه ق�شم خا�س ملنتجات 
وت����ط����وره����ا. واخ���ت���ت���م���ت ال����زي����ارة 
بجولة يف جامعة �شوجن كيون كون، 
وهي  �شام�شوجن،  ملجموعة  التابعة 
اخلا�شة  اجلامعات  اأف�شل  اإح��دى 

والذي  والتطوير،  البحث  لتحفيز 
ال�شرتاتيجية  الأه�����داف  ي��واك��ب 
ل����دول����ة الإم�������������ارات. كما  ال���ع���ل���ي���ا 
ا���ش��ت��ع��ر���س وف����د اجل��ام��ع��ة جملة 
من ال�شراكات الدولية التي تدعم 
العلمي،  ال���ب���ح���ث  ن���ح���و  ت��وج��ه��ه��ا 
وم��ن��ه��ا م��رك��ز ك��ري���ش��رتمي، الذي 
يوفر مركز تدريب فريد من نوعه 
يف املنطقة يقدم التدريب يف اأحدث 
الت�شوير  يف  امل�شتخدمة  التقنيات 
الإ�شعاعي لأخ�شائيي طب الأ�شنان 
من منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا. 
عجمان  جامعة  اأن  �شلمان  واأو�شح 
فر�شة  ال������زي������ارة  ه������ذه  اع����ت����رت 
�شام�شوجن  �شركة  ل��دع��وة  منا�شبة 
متمثلة مبركز البحوث والتطوير، 
لزيارة  البيانات  لنظم  و�شام�شوجن 
والط��اع على مرافقها  اجلامعة، 

جامعة عجمان يف زيارة �إىل عامل �لبتكار�ت ب�سركة �سام�سوجن 

وتنفيذ م�شاريع ال�شكك احلديدية ومتطلبات م�شرتياتها ب�شكل تكاملي 
بتطوير  اخل��ا���س  العمل  �شري  امل��وؤمت��ر  �شيناق�س  كما  املجل�س.  دول  ب��ني 
نقا�س  حلقات  يف  امل�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  التوطني  وم��ب��ادرات  امل�����ش��روع 
بهدف  املتاحة  والفر�س  والتحديات  الرئي�شية  الق�شايا  ملعاجلة  فعالة 
اأمني  امل�شروع. وي�شارك  الفعالة يف  امل�شاركة  القطاع اخلا�س من  متكني 
التعاون اخلليجي عبدالرحيم ح�شن نقي  اإحت��اد غرف دول جمل�س  عام 
يف هذا املوؤمتر بورقة عمل بعنوان تفعيل دور القطاع اخلا�س يف تطوير 
ومتويل م�شاريع ال�شكك احلديدية بدول املجل�س. وذكر نقي اأن املوؤمتر 
ي�شعى لتقدمي روؤية لتنمية م�شتدامة يف دول املجل�س ل�شيما واأن م�شروع 
ال�شكك احلديدية يعتر اإحدى اأكرث امل�شاريع العماقة املطروحة التي 
يتوقع اأن جتتذب اإ�شتثمارات مالية �شخمة بالإ�شافة اإىل اأن امل�شروع يعزز 

ويدعم التجارة البنية بني دول جمل�س التعاون.

•• اخلرب -وام:

الأمانة  مع  بالتعاون  عمان  �شلطنة  يف  والت�����ش��الت  النقل  وزارة  تنظم 
لتوطني  الأول  امل��وؤمت��ر  العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  العامة 
�شناعات ال�شكك احلديدية واملرتو يف دول جمل�س التعاون الذي �شيعقد 
يومي 11 و 12 يناير 2015 بفندق الب�شتان مب�شقط. وقال احتاد غرف 
ال�شعودية  بيان �شحفي من  مقره يف مدينة اخلر  التعاون يف  جمل�س 
تنمية  على  الرتكيز  اأهمها  املحاور  من  العديد  ي�شمل  املوؤمتر  اإن  ام�س 
بدول  وامل��رتو  احلديدية  ال�شكة  مل�شاريع  امل�شاندة  لل�شناعات  م�شتدامة 
والتدريبية  واخلدمية  الت�شنيعية  الفر�س  ومناق�شة  التعاون  جمل�س 
املتاحة مل�شاركة وا�شتثمار القطاع اخلا�س يف هذا املجال وحتديد العوائق 
للقطاع اخلا�س يف متويل  الفاعلة  امل�شاركة  اأمام  التي تقف  والتحديات 

م�سرف �لإمار�ت للتنمية يناق�ص خطة عمله يف 2015 

مليون درهم قيمة   544
ت�سرفات �لعقار�ت يف دبي �م�ص

•• دبي - وام:

اأرا���س و�شقق وفيات واج��راءات بيع ورهن و  بلغت قيمة ت�شرفات العقارات من 
270 مليون  544 مليون درهم منها  اإج��ارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س نحو 
 274 ح��وايل  بقيمة  ره��ن  وعمليات  وفيات  و�شقق  اأرا����س  بيع  معامات  دره��م 
مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن دائرة الأرا�شي 
لأرا�س   103 منها  مبايعة   163 ام�����س  �شجلت  ال��دائ��رة  ب���اأن  ب��دب��ي  والأم����اك 
بقيمة 169 مليون درهم و60 مبايعة ل�شقق وفيات بقيمة 101 مليون درهم. 
بت�شجيلها  املبايعات  الثانية مناطق دبي من حيث عدد  وت�شدرت الر�شاء جنوب 
33 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم فمنطقة الر�شاء جنوب اخلام�شة بت�شجيلها 
مبايعتني قيمتهما 14 مليون درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�شي من حيث القيمة 
تلتها  الثالثة  ال�شناعية  اخل��ور  را���س  دره��م يف منطقة  13 مليون  مبايعة مببلغ 
مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة الر�شاء جنوب اخلام�شة ..بينما كان 
اأهم مبايعات ال�شقق والفيات مبايعة بقيمة 10 مايني درهم يف منطقة مر�شى 

دبي تلتها مبايعة مببلغ ت�شعة مايني درهم يف منطقة الثنية اخلام�شة .

�لمار�ت ت�سارك يف 
�جتماع وزر�ء �لبيئة بدول 

جمل�ص �لتعاون يف �لكويت
•• دبي-وام:

العربية  الم������ارات  دول����ة  ���ش��ارك��ت 
الثامن  الج����ت����م����اع  يف  امل����ت����ح����دة 
ب��دول جمل�س  البيئة  ل��وزراء  ع�شر 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال���ت���ع���اون 
الذي عقد يف دولة الكويت يوم 25 

دي�شمر اجلاري.
الجتماع  ال���دول���ة يف  وف���د  ت���راأ����س 
معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد 
وزير البيئة واملياه وع�شوية كل من 
�شعادة عبد الرحيم احلمادي وكيل 
الوزارة امل�شاعد للخدمات امل�شاندة 
الري�شي  الأحمد  يو�شف  واملهند�س 
مدير اإدارة النفايات والآن�شة هناء 
خليفة باحث بيئي وال�شيد عبداهلل 
احلمادي ممثا عن مركز الأر�شاد 

اجلوية.
مناق�شة  الج����ت����م����اع  خ�����ال  ومت 
كافة البنود املطروحة على جدول 
الأعمال من بينها التعاون الدويل 
والإقليمي وامل�شاريع امل�شرتكة التي 
تت�شمن درا�شة اإن�شاء مركز الر�شد 
التعاون  جم��ل�����س  ل�����دول  ال��ب��ي��ئ��ي 
لتغري  امل��ت��ح��دة  الأمم  وات��ف��اق��ي��ة 
وم�شروع  كيوتو  وبروتوكول  املناخ 
للبيانات  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ب���واب���ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة و���ش��ب��ك��ة دول 
تدهور  لدرا�شات  التعاون  جمل�س 
اآلية  بحث  اإىل  بالإ�شافة  الأرا�شي 
قابو�س  ال�����ش��ل��ط��ان  ج��ائ��زة  تفعيل 

لقطاع �شوؤون الإن�شان والبيئة.

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  الم����ارات  م�شرف  عقد 
اأبوظبي  يف  اج���ت���م���اع���ا  م����وؤخ����را 
ب��ح�����ش��ور ك���ل م���ن ����ش���ع���ادة خالد 
ب��ال��ع��م��ى رئ��ي�����س جمل�س  حم��م��د 
والفريق  املجل�س  واأع�شاء  الإدارة 
ملناق�شة  وامل���وظ���ف���ني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
خطة عمل امل�شرف ل�شنة 2015 

لتحقيق اأهدافه.
و���ش��دد خ��ال��د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى يف 
ك��ل��م��ة ل���ه خ����ال الج���ت���م���اع على 
املو�شوعة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  اأه��م��ي��ة 
لتحقيق  وذل�����ك   2015 ل�����ش��ن��ة 
امل�����ش��رف خ���ال الفرتة  اأه�����داف 

القادمة.
وت��رت��ك��ز خ��ط��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى عدة 
حماور منها خطة اإطاق م�شرف 
بطرح  ل��ل��ب��دء  للتنمية  الإم�����ارات 
امل�شرفية  وم��ن��ت��ج��ات��ه  خ��دم��ات��ه 
للمجتمع  ي��ق��دم��ه��ا  ���ش��وف  ال��ت��ي 
وامل���واط���ن الإم���ارات���ي خ���ال عام 

..2015
التمكني  خ������ط������وات  وك������ذل������ك   
العمل  بيئة  وحت�شني  والتحفيز 
ل��ل��م��وظ��ف��ني واأمت���ت���ة الإج������راءات 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  امل�����ش��رف��ي��ة 

وال�������ش���غ���رية ل��ل�����ش��ب��اب امل���واط���ن. 
م�شرف  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج�����دي�����ر 
المارات للتنمية تاأ�ش�س مبوجب 
امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي رق��م 7 
م�شرح  براأ�شمال   2011 ل�شنة 
10 م���ل���ي���ارات دره����م  ب����ه ق������دره 
امل�شاريع  مت��وي��ل  يف  للم�شاهمة 
وال�شناعية  وال�شكنية  التنموية 

للمواطنني.

املبا�شر  التمويل  ت��وف��ري  وك��ذل��ك 
ال�شباب  مل�����ش��اري��ع  امل��ب��ا���ش��ر  وغ���ري 
وتوفري  وال�����ش��غ��رية  امل��ت��و���ش��ط��ة 
لل�شركات  امل�������ش���ريف  ال���ت���م���وي���ل 
ومن   .. وال�����ش��غ��رية  امل��ت��و���ش��ط��ة 
م�شرف  ي�������ش���ه���م  اأن  امل����ت����وق����ع 
الإمارات للتنمية يف خلق وظائف 
ج���دي���دة ل��ل��م��واط��ن��ني م���ن خال 
املتو�شطة  ال�شباب  م�شاريع  دع��م 

اأهداف امل�شرف مب�شاركة اجلميع 
داف���ع���ا ملزيد  ت��ك��ون  ان  ..م��ت��م��ن��ي��ا 
وال���ن���ج���اح وحتقيق  ال��ت��ق��دم  م���ن 

الجنازات املتاحقة.
م�شرف  ا�شرتاتيجية  وت�شتهدف 
توفري  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإم�����������ارات 
م�شاكن  ل��ب��ن��اء  م�����ش��ريف  مت���وي���ل 
برامج  م��ع  بالتعاون  للمواطنني 
املالية  ووزارة  املختلفة  الإ���ش��ك��ان 

لكافة  الأداء  ق��ي��ا���س  وم���وؤ����ش���رات 
اإدارات امل�شرف واحللول املقرتحة 
راأ�س  وتطوير  وتنمية  للنهو�س 
املال الب�شري املواطن بال�شتفادة 
واملمار�شات  الأف���ك���ار  اأف�����ش��ل  م��ن 

والتجارب العاملية.
ان  الدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  واأك����د 
خ��ط��ة ع��م��ل م�����ش��رف الإم�������ارات 
مع  لتتنا�شب  و�شعها  مت  للتنمية 

برنامج جتار دبي يطلق م�سروعني جديدين لرو�د �لأعمال �ملو�طنني
•• دبي-وام:

د�شن برنامج جتار دبي - اأحد مبادرات غرفة جتارة و�شناعة دبي 
- م�شروعني جتاريني جديدين هما موز للزهور و مكتبي .. وذلك 
وم�شاعدتهم  املواطن  ال�شباب  الأع��م��ال من  ل��رواد  دعمه  اإط��ار  يف 
اإطاق م�شروع موز  التجارية. و�شهد حفل  اأفكارهم  على حتقيق 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير  �شيف  عبدالرحمن  �شعادة  للزهور 
غرفة جتارة و�شناعة دبي و�شعادة ه�شام ال�شريواي النائب الثاين 
لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة دبي ورئي�س جلنة الختيار والتحكيم 
يف برنامج جتار دبي وال�شيد عي�شى الزعابي نائب رئي�س تنفيذي 
اأول قطاع الدعم املوؤ�ش�شي يف غرفة دبي واملن�شق العام ملبادرة جتار 
امل�شاريع  ه��ذه  اإط���اق  اإن  ال�����ش��رياوي  ه�شام  �شعادة  واع��ت��ر  دب���ي. 
�شمن برنامج جتار دبي يعك�س ت�شميم الرنامج على دعم الأفكار 
التجارية لل�شباب املواطن .. م�شريا اإىل اأن الرنامج عندما رفع 
اأن  حيث  ف��راغ  م��ن  يتكلم  يكن  مل  ومتكني  وتطوير  تقييم  �شعار 
برنامج جتار دبي بالفعل �شاهم يف تقييم الأفكار التجارية وعمل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا ع��ر جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن ال�����دورات التدريبية 

اأ�شحاب  وم�شاعدة  متكني  اإىل  بالإ�شافة  اخل��راء  من  والن�شائح 
التزام  ع��ل��ى  ال�����ش��رياوي  واأث��ن��ى   . ب��ن��ج��اح  ع��ل��ى تطبيقها  الأف���ك���ار 
امل�شاركني يف الرنامج م�شيدا باأ�شحاب امل�شروعني الذين اأظهرا 
اأن  اأحامهما التجارية .. موؤكدا  التزاما وا�شحا ورغبة بتحقيق 
الإبداع  على  املواطن  ال�شباب  ق��درة  يج�شد  امل�شاريع  ه��ذه  اإط��اق 
والبتكار يف �شوق العمل وكيفية دمج الأفكار التجارية مع خرات 
 . دب��ي  لإم���ارة  القت�شادية  النه�شة  يف  م�شاريعهم  لت�شهم  العمل 
ويتميز م�شروع موز للزهور مبفهوم جديد يف عامل تن�شيق الزهور 
حيث يوفر كل الحتياجات املتعلقة بالزهور بالإ�شافة اإىل وجود 
جمل�س خا�س لقراءة الكتب اخلا�شة بالزهور مع كوب من القهوة 
يف حني يعتر امل�شروع �شديقا للبيئة يف ا�شتخدامه للمواد القابلة 
�شعادتها  عن  احلريز  م��وزة  امل�شروع  �شاحبة  وحتدثت   . للتحلل 
نظرا  املجال  ه��ذا  اختارت  اأنها  اإىل  م�شرية   .. م�شروعها  باإطاق 
للنق�س يف عدد متاجر الزهور والتي مل تتطور على مر ال�شنني 
وكلها ت�شبه بع�شها م�شيفة اأنها اأرادت اأن تخلق منوذجها اخلا�س 
من حمال تن�شيق الزهور ويكون لها عامتها التجارية اخلا�شة 
اأن متجرها  م��وؤك��دة  الإم���ارات  دول��ة  خ��ارج  لتو�شيعها  التي تطمح 

 . واملجتمع  ال��ع��م��اء  ب��ني  �شمعتها  م��ن  �شيعزز  للبيئة  ال�شديق 
واأ�شافت احلريز اأن برنامج جتار دبي �شاهم يف حتقيق حلمها من 
خال الدعم والن�شح املتوا�شل وور�س العمل التي اأثرت معارفها 
ال�شكر لرنامج  اأن تخطو خطوتها الأوىل موجهة  و�شاعدتها يف 
اإط���اق م�شروعها  ال��ه��ام يف  ل��دوره��م  والقائمني عليه  دب��ي  جت��ار 
حمد  ل�شاحبه  مكتبي  م�شروع  اإط��اق  موؤخرا  مت  كما  التجاري. 
اإغداين �شمن برنامج جتار دبي وهو عبارة عن مكتب اإلكرتوين 
اإدارة  ذكي يتيح الفر�شة لأ�شحاب ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
م�شاريعهم ب�شهولة تامة ويوفر املكتب املتجول الآليات ال�شرورية 
مثل نظام احل�شابات والأ�شول واملوارد الب�شرية والعقود واملخازن 
لكل  منا�شب  وه���و  الأ����ش���ول  واإدارة  ال��ع��م��اء  وخ��دم��ة  وامل��ب��ي��ع��ات 
ال�شركات مل�شاعدتها يف ت�شهيل عملية الإدارة وحت�شني احلوكمة . 
وتهدف مبادرة جتار دبي اإىل اإيجاد جيل جديد من التجار يحاكي 
مهارة اجليل الأول من جتار دبي وذلك من خال توفري من�شة 
تطوير ترعى وتنمي اأفكار ال�شباب وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من 
خال دورات تاأهيلية و�شبكات توا�شل لتبادل املعرفة ت�شاعدهم يف 

حتويل اأفكارهم الإبداعية اإىل فر�س عمل واقعية.
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املال والأعمال

 �ملن�سوري : �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين تطبق �لت�سريعات و�للو�ئح �لدولية و�لوطنية وتعتمد �أف�سل �ملمار�سات لرتخي�ص �ملطار�ت 
البالغة يف جذب العديد من �شركات الطريان العاملية وقطاعات اأخرى 
يف جمال الطريان املدين باعتباره دليا على التزام املطارات بتطبيق 
معايري ال�شامة اجلوية واملو�شوعة يف دليل املنظمة الدولية للطريان 
كاأحد  اي�شا  تعتر  باتت  والتي  املدين  العامة للطريان  والهيئة  املدين 
من  رحاتها  لت�شغيل  اختيارها  عند  العاملية  الطريان  �شركات  �شروط 

واىل اأي مطار دويل.
واأكد معاليه ان وجود 8 مطارات يف دولة المارات اأثبتت مكانتها على 
اخلارطة الإقليمية والدولية للطريان املدين لهو دليل على احلر�س 
ال�شديد لتوفري كل ال�شبل التي ت�شاهم يف تلك النجاحات خ�شو�شا ان 
تلك املطارات تعتر العن�شر الرئي�س يف تطوير �شبكة التوا�شل الدويل 
بني الإمارات ودول العامل وباتت متثل بحق بوابات الدولة على العامل 
خا�شة بعد ان حققت �شمعة دولية م�شرفة جعلتها حمط اأعجاب جميع 

•• دبي -وام:

رئي�س جمل�س  القت�شاد  املن�شوري وزير  �شعيد  بن  �شلطان  اأكد معايل 
يف  اإن�شائها  منذ  الهيئة  حر�س  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اإدارة 
الت�شريعات  تطبيق  نحو  الكاملة  مب�شوؤولياتها  ال��وف��اء  على   1996
وال��ل��وائ��ح ال��دول��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة واع��ت��م��اد اف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات لرتخي�س 

املطارات.
ان���ه مت و���ش��ع هذه  ام�����س-  الهيئة  ب��ي��ان ���ش��در ع��ن  وق���ال معاليه - يف 
ل  انه  على  والتاأكيد  الدولية  املطارات  كفاءة  ورف��ع  لتاأهيل  املمار�شات 
يجوز ا�شتخدام اأي مطار دويل ما مل يتم ترخي�شه لهذا الغر�س وذلك 
الطريان  �شركات  م�شغلي  جلميع  ال�شامة  من  م�شتوى  اأعلى  ل�شمان 
اأهميته  اأي�شا  ل��ه  الرتخي�س  ان  اىل  ..م�����ش��ريا  ال��دول��ي��ة  امل��ط��ارات  اىل 

دول العامل.
املتقدمة ممكنا  امل�شتويات  اىل  ال��دول��ة  م��ط��ارات  و�شول  يكن  وق��ال مل 
املطارات  ترخي�س  مبتطلبات  للوفاء  ال���دوؤوب  وعملها  التزامها  ل��ول 
الدولية املحددة من الهيئة العامة للطريان املدين ومرورها مبراحل 
منها  الأوىل  الثاث  املراحل  ا�شتكمال  يجب  والتي  ال�شت  الرتخي�س 
خدمات  عر  ر�شمي  بطلب  التقدم  وه��ي  امل�شروع  تنفيذ  يف  البدء  قبل 
للم�شروع  الأولية  والت�شاميم  الوثائق  تقدمي  ثم  اللكرتونية  الهيئة 
تبني  درا���ش��ة  املثال  �شبيل  على  وتت�شمن  والعتماد  للمراجعة  للهيئة 
لن�شاء  والدولية  الوطنية  والت�شريعات  للوائح  امل�شروع  امتثال  كيفية 
للمطار  الأولية  والت�شاميم  اجلوية  املاحة  فيها  مبا  املطارات  وادارة 
الدويل وكذلك الت�شاميم والدرا�شات الأولية اخلا�شة باملاحة اجلوية 
مع وجود اتفاق خطي مع جميع املطارات املتوقع تاأثر ت�شميم اأجوائها 

ب��اأج��واء امل��ط��ار اجل��دي��د وخ��ط��ة ان�شاء امل��ط��ار الأول��ي��ة واحل�����ش��ول على 
اىل  بال�شافة  واملحلية  املعنية  اجلهات  جميع  من  املطلوبة  املوافقات 
الثالثة  املرحلة  تاأتي  ..ثم  ال��وزراء لن�شاء مطار دويل  موافقة جمل�س 
للمراجعة  للهيئة  النهائية  والت�شميمات  الوثائق  تقدمي  خ��ال  من 
والت�شاميم  للمطار  النهائي  الت�شميم  امل��ث��ال  �شبيل  على  والع��ت��م��اد 
النهائية  املطار  ان�شاء  وخطة  اجلوية  للماحة  النهائية  وال��درا���ش��ات 
مرافق  جلميع  الأويل  الهيئة  تفتي�س  الرابعة  املرحلة  تت�شمن  فيما 
طوارئ  عملية  اج���راء  اىل  بال�شافة  والفنية  الأمنية  امل��ط��ار  م�شروع 
التعامل مع احل��الت الطارئة ثم  ق��درة املطار على  للتاأكد من  وهمية 
تاأتي املرحلة اخلام�شة باعتماد التعديات النهائية والت�شحيحات التي 
نتجت عن تفتي�س الهيئة الأويل واأخريا تفتي�س الهيئة الثاين لاعتماد 

النهائي وترخي�س املطار.

��سرت�تيجية دبي لل�سادر�ت يف �خرت�ق �أ�سو�ق ر�بطة �لدول �مل�ستقلة
 و�لدول �ملجاورة تعزز منو �سادر�ت �لإمارة يف قطاعي �لأغذية ومو�د �لبناء

 مهرجان دبي للت�سوق 2015 يقدم جو�ئز قيمة للم�ساركني 

طري�ن �خلليج تزيد عدد رحالتها
 �ىل م�سقط بدءً� من 20 يناير 2015 

•• املنامة-الفجر: 

اأعلنت طريان اخلليج – الناقلة الوطنية ململكة البحرين – عن زيادة عدد 
اإىل جدول رحاتها  اأ�شبوعية  اأرب��ع رحات  باإ�شافة  اإىل م�شقط  رحاتها 
للعا�شمة الُعمانية، يف جتاوٍب من الناقلة لاإقبال الكبري من م�شافريها 
من  امل�شافرين  رب��ط  من  امل�شتحدثة  ال��زي��ادة  و�شتعزز  الوجهة.  ه��ذه  على 
عر  والهند  الأو���ش��ط  وال�شرق  العربي  اخلليج  دول  ببقية  ُعمان  �شلطنة 
ال��رح��ات فى اجلدول  ع��دد  زي��ادة  �شت�شهل  ال���دويل؛ كما  البحرين  مطار 

اجلديد من اإمكانية ال�شفر بني البلدين يف ذات اليوم.
ب على هذه  القائم باأعمال رئي�س القطاع التجاري ال�شيد اأحمد جناحي عقرّ
الزيادة بقوله ي�شرنا الإعان عن ا�شافة اأربع رحات اىل جدول رحاتنا 
بني البحرين وم�شقط؛ الأمر الذى يعزز من التزامنا نحو م�شافرينا من 
خال توفري جدول رحات مائمة، واإتاحة نقاط ربط اأ�شهل، كما يعزز 

ذلك من �شبكة خطوطنا التى تعتر احد اأكر ال�شبكات الإقليمية. 
اأ�شبوعية،  25 رحلة  اإىل   21 اإىل مدينة م�شقط من  و�شرتتفع الرحات 
وذلك بزيادة 4 رحات اأيام الأثنني والثاثاء والأربعاء واخلمي�س، �شيكون 
فيها القاع من مطار البحرين الدويل يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحاً 
وتغادر  �شباحاُ؛   11:30 ال�شاعة  يف  ال���دويل  م�شقط  مطار  اإىل  وت�شل 
ال��دويل يف  البحرين  اإىل مطار  لت�شل  12:15 ظهراً  ال�شاعة  م�شقط يف 
ب���دءاً من  ب��ه  ال��رح��ات اجل��دي��د �شيعمل  12:50 ظ��ه��راً. ج��دول  ال�شاعة 
الإلكرتوين  املوقع  عر  ال��رح��ات  حجز  ميكن  حيث   ،2015 يناير   20
الدويل  الت�شال  مبركز  الت�شال  عر  اأو   ،  www.gulfair.com
 )973+( الرقم  على  ال�شاعة  م��دار  على  يعمل  وال��ذي  بالناقلة  اخلا�س 
اأو وكائها  اأو من خال مكاتب مبيعات طريان اخلليج   ،17373737

املعتمدين.

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب������ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  ����ش���ج���ل���ت 
دائرة  موؤ�ش�شات  اإح��دى  ال�����ش��ادرات، 
نتائج  ب��دب��ي،  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
ال�شادرات  م��ع��دل  من��و  يف  ق��ي��ا���ش��ي��ة 
و�شط  دول  يف  ال�������ش���ادرات  واإع�������ادة 
القطاعات  يف  متفاوتة  بن�شب  اآ�شيا 
الن�شاءات،  البناء،  كمواد  امل�شتهدفة 
وتاأتي  وم�شتقاتها.  الغذائية  وامل��واد 
على  تاأكيداً  الإيجابية  النتائج  هذه 
ال�شرتاتيجية التي ر�شمتها املوؤ�ش�شة 
ت�شتهدف  وال���ت���ي  ����ش���ن���وات   3 م��ن��ذ 
راب���ط���ة ال������دول امل�����ش��ت��ق��ل��ة وال�����دول 
اأذربيجان  املحيطة بها والتي ت�شمل 
وك��ازاخ�����ش��ت��ان ورو���ش��ي��ا وغ��ريه��ا من 
ال����دول م��ن خ���ال ب��رام��ج متنوعة 
�شاهمت يف دعم امل�شدر الإماراتي يف 
بالتن�شيق مع اجلهات  الأ�شواق  هذه 
من  �شل�شلة  يف  وامل�����ش��ارك��ة  املختلفة 
املعار�س الدولية والبعثات التجارية، 
زيادة  كبري يف  وب�شكل  �شاهمت  التي 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني دب���ي ودولة 

الإمارات مع تلك الأ�شواق.
املحلية  الأغ��ذي��ة  ���ش��ادرات  وارتفعت 
درهم  م��ل��ي��ون   15 م��ن  رو���ش��ي��ا  اإىل 
مليون   211 اىل   2011 يف 
و�شجلت   ،2013 يف  تقريبا  دره���م 
�شادرات مواد البناء والن�شاءات اإىل 
كازاخ�شتان من 17.8 مليون درهم 
39 مليون  اإىل   2011 اإماراتي يف 

تطوير  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��م��ايل،  علي 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  الت�شدير  اأ����ش���واق 
متو�شط  ب��ل��غ  ال�������ش���ادرات:  لتنمية 
من����و �������ش������ادرات م�������واد ال���ب���ن���اء اىل 
كازاخ�شتان %48 واإعادة ال�شادرات 
من  ���ش��ن��وي��ا   12% اأذرب���ي���ج���ان  اإىل 
اأن  ح��ي��ث   ،2013 وح��ت��ى   2011
ج���ه���ود امل��وؤ���ش�����ش��ة دف���ع���ت ����ش���ادرات 
الإم��ارة لتحقيق نتائج متميزة على 
فيما  املا�شية،  الثاث  ال�شنوات  مر 
اأظ���ه���رت جت���ارة الأغ���ذي���ة من���واً اإىل 
رو�شيا مبعدل %273 يف ال�شادرات 
ال�شادرات، وتظهر  اإع��ادة  و122% 
ه����ذه احل��ق��ائ��ق ف��ع��ال��ي��ة م���ا تقدمه 
للم�شدرين  خ��دم��ات  م��ن  املوؤ�ش�شة 
م��ن ال�����ش��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة مت��ا���ش��ي��ا مع 

ا�شرتاتيجيتها لهذه الأ�شواق . 
ت�شع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  ال��ك��م��ايل  واأك�����د 
امل�����ش��اه��م��ة يف رفع  اأع���ي���ن���ه���ا  ن�����ش��ب 
مركزاً  باعتبارها  دب��ي  اإم���ارة  مكانة 
ودفع  الت�شدير  واإع�����ادة  للت�شدير 
عجلة النمو القت�شادي لإمارة دبي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ودول����ة 
عموماً، ورفع م�شتويات الت�شدير يف 
م�شتوى  ورفع  الرئي�شية  القطاعات 
ال�شركات  اأن  اإىل  م�شرياً  الأع��م��ال، 
التو�شع  باإمكانها  الدولة  يف  املحلية 
يف الأ���ش��واق ودخ���ول ق��ن��وات جديدة 
ب���ه م���ن مت��ي��ز اخلدمات  ت��ت��م��ت��ع  مل���ا 
وت����ن����وع امل���ن���ت���ج���ات امل����ط����روح����ة من 
خ��ال��ه��م وال��ت��ي ل ت��ق��ل يف اجل���ودة 

ع���ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ع��امل��ي��ة الأخ������رى. 
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ال��ك��م��ايل  واأ�����ش����ار 
ودولة  دب��ي  مكانة  تعزيز  اإىل  ت�شعى 
الإمارات العربية املتحدة يف املحافل 
اخل��ارج��ي��ة، ح��ي��ث مت ال��رتك��ي��ز على 
التواجد يف هذه الأ�شواق من خال 
ل������3  التجارية  والبعثات  امل��ع��ار���س 
امل����ذك����ورة. وي��ع��ت��ر تكرمي  اأ�����ش����واق 
الأف�شل  اجل��ن��اح  ب��ج��ائ��زة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اأداًء يف معر�س باكوبلد – اأذربيجان 
الأوىل  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  اأث���ن���اء   2013
لل�شركات  دعمها  على  را�شخاً  دليًا 
املحلية، وتوفري اخلدمات يف جمال 
اللوج�شتية  واخل���دم���ات  ال��ت�����ش��دي��ر 
بهدف فتح اأ�شواق جديدة للت�شدير 
و�شتنظم  الإماراتية.  ال�شركات  اأمام 
�شل�شلة  مقبلة  م��راح��ل  يف  املوؤ�ش�شة 
من البعثات التجارية لتلك الدول . 
لهذا  م�شاركتها  املوؤ�ش�شة  واختتمت 
ال��ع��ام يف ه���ذه الأ����ش���واق م��ن خال 
كازاخ�شتان  يف  الدولة  جناح  تنظيم 
الإماراتية  ل��ل�����ش��رك��ات  واأذرب���ي���ج���ان 
والن�شاءات،  ال��ب��ن��اء  م���واد  ق��ط��اع  يف 
يف  م�شاركتها  اختتام  اإىل  بالإ�شافة 
م��ع��ر���س م��و���ش��ك��و ل���اأغ���ذي���ة، حيث 
املعار�س  ه���ذه  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  دع��م��ت 
والأج��ن��ح��ة امل��ن��ظ��م��ة اأك���رث م��ن 50 
�شركة اإماراتية �شاركت بنجاح واأكدت 
يف  ت�شتهدفها  التي  الأ���ش��واق  اأهمية 
املتنوع لل�شادرات  التجاري  الرتويج 

والتجارة اخلارجية ب�شكل عام. 

هذه  اإىل  ينظر  حيث  خ��ا���س  ب�شكل 
اأنها الآفاق امل�شتقبلية  الأ�شواق على 
ال���ت�������ش���دي���ر.  ������ش�����وق  ل���ل���ت���و����ش���ع يف 
املقبلة  ال�����ش��ن��وات  خ��ال  و�شن�شتمر 
التجارية،  ال���ف���ر����س  ا���ش��ت��غ��ال  يف 
وزيادة النمو وموا�شلة اخرتاق هذه 

الأ�شواق . 
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ال��ع��و���ش��ي  واأ����ش���ار 
الرتويج  ا���ش��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
عر  والإم��ارات��ي��ة  املحلية  لل�شركات 
التي  املتخ�ش�شة  الدولية  املعار�س 
مت��ث��ل ق��ط��اع��ات الإن�������ش���اءات وم���واد 
واخلدمات،  التجزئة  وقطاع  البناء، 
والتغليف  والأط���ع���م���ة،  والأغ����ذي����ة 
وال��ت��ع��ب��ئ��ة. و���ش��رتك��ز امل��وؤ���ش�����ش��ة على 
من  �شل�شلة  ع��ر  القطاعات  جميع 
اللقاءات  وع��ق��د  التجارية  البعثات 
الأ�شواق  تلك  يف  املتنوعة  الثنائية 

امل�شتهدفة. 
وع��ل��ى ن��ط��اق م��ت�����ش��ل، ق����ال حممد 

العاملية . 
العو�شي:  �شاعد  املهند�س  واأ���ش��اف 
ال�شرتاتيجية  خ���ط���ط���ن���ا  ت���ب���ن���ى 
درا�شة  اأب����رزه����ا  ع���وام���ل  ع����دة  ع��ل��ى 
وما  اخل��ارج��ي��ة،  ال�����ش��وق  متطلبات 
ت���وف���ره ال�������ش���رك���ات امل��ح��ل��ي��ة، حيث 
باإعداد  ل��ذل��ك  وف��ق��اً  املوؤ�ش�شة  ت��ق��وم 
اآل���ي���ة وخ���ط���ة ع��م��ل لخ������رتاق تلك 
الأ����ش���واق ال��دول��ي��ة ع��ر ح��زم��ة من 
اخلدمات التي تقدمها من م�شاركة 
املحلية  لل�شركات  دولية  معار�س  يف 
امل�شدرين  ورب��ط  املحلية،  وامل�شانع 
مع امل�شرتين يف ه��ذه الأ���ش��واق عر 
واللقاءات  التجارية  البعثات  تنظيم 

الثنائية .
واأ�شاف: تبذل موؤ�ش�شة دبي لتنمية 
تنويع  يف  حثيثة  ج��ه��ود  ال�����ش��ادرات 
امل��ن��ت��ج��ات وال���ت���و����ش���ع يف الأ�����ش����واق، 
الأ�شواق  ن��ح��و  ال�����ش��ادرات  وت��وج��ي��ه 
امل�شتقلة  ال����دول  وراب��ط��ة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، 

درهم اإماراتي يف 2013، ومن 716 
 2011 اإم���ارات���ي يف  م��ل��ي��ون دره����م 
اإم���ارات���ي  دره����م  م��ل��ي��ون   903 اإىل 
ال�������ش���ادرات  اإع��������ادة  يف   2013 يف 
القطاع.  ن��ف�����س  يف  اأذرب���ي���ج���ان  اإىل 
دبي  من  امل�شدرة  املنتجات  و�شملت 
والتي  امل�شتقلة،  ال���دول  راب��ط��ة  اإىل 
من  كل  العالية،  بالتناف�شية  متيزت 
الثمينة، و�شناعة  واملعادن  الأملنيوم، 
اخلزف، والزيوت النباتية والدهون، 
واحللويات،  وال�شكر  والبا�شتيك، 
والأواين  وال�����زج�����اج  والأ������ش�����م�����دة، 
ومنتجات  وال��ن��ح��ا���س،  ال��زج��اج��ي��ة، 
من احلديد وال�شلب، يف حني كانت 
القيمة  دبي من حيث  اأه��م �شادرات 
هي الذهب واملجوهرات، تليها املواد 

البا�شتيكية.
ويف ال�شياق ذاته، قال املهند�س �شاعد 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  العو�شي، 
توؤكد  ال�����������ش�����ادرات:  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب�����ي 
من  ال�شادرات  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة 
اأجندتها  جن��اح  النتائج  ه��ذه  خ��ال 
نحو  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وخ���ط���ط���ه���ا 
الأ����ش���واق ال��دول��ي��ة امل��خ��ت��ارة، والتي 
�شقف  رف��ع  اإىل  خالها  م��ن  ت�شعى 
الت�شدير واإعادة الت�شدير لل�شركات 
التوا�شل  قنوات  وتعزيز  الإماراتية، 
اخلارجية عر الدخول اإىل الأ�شواق 
اجل������دي������دة، مم����ا ي�������ش���اه���م يف رف���ع 
دبي  بني  التجاري  التبادل  م�شتوى 
ودولة الإمارات ب�شكل عام والأ�شواق 

و���ش��ي��ت��م م��ن��ح ج���وائ���ز ت�����ش��ل اإىل 
الذهب  من  كيلوجرامات  ثمانية 
اإ����س كل  اإم  اإ����س  ���ش��ح��وب��ات  �شمن 
�شاعة اإىل جانب جوائز عبارة عن 
قطع ذهبية من خال ال�شتمتاع 

اإىل عدة اإذاعات متنوعة.
وتتاح فر�شة امل�شاركة للمت�شوقني 
الت�شوق  خ���ال  م���ن  ال�����ش��ح��ب  يف 
اأح����د  م����ن  دره������م   500 ب��ق��ي��م��ة 
حم�����ات ال����ذه����ب وامل����ج����وه����رات 
وميكن  احل���م���ل���ة  يف  امل���������ش����ارك����ة 
لدخول  كوبونني  على  احل�شول 
قيمته  م��ا  ���ش��راء  عند  ال�شحوبات 
امل���ج���وه���رات  م����ن  دره�������م   500
وال�شاعات  وال����ل����وؤل����وؤ  امل���ا����ش���ي���ة 

الفاخرة.
الزوار  ت�شوق  متعة  تقت�شر  ول��ن 
العرو�س  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
ال���رتوي���ج���ي���ة ال���رائ���ع���ة ف��ق��ط بل 
وجوائز  ق�شائم  ربح  اإىل  تتعداها 
الت�شوق  ..ف��ع��ن��د  ن��ق��دي��ة جم��زي��ة 
مب��ا ل يقل ع��ن 200 دره��م من 
مراكز الت�شوق امل�شاركة يف احلملة 
الرتويجية املن�شوية حتت مظلة 
دبي  يف  الت�شوق  مراكز  جمموعة 
فر�شة  ع��ل��ى  امل��ت�����ش��وق��ون  يح�شل 
مليون  اإىل  ت�����ش��ل  ج���وائ���ز  ل��رب��ح 
درهم موزعة على جوائز اأ�شبوعية 
عبارة عن اجلائزة الكرى لرابح 
واح��د بقيمة 100 األ��ف دره��م و 
اأ�شبوع  ن��ق��دا ك��ل  األ���ف دره���م   20
خلم�شة فائزين كل منهم يح�شل 
على 20 األف درهم كما اأن هناك 
درهم  األ���ف   200 بقيمة  ج��وائ��ز 
م���ن خ����ال ام�����ش��ح وارب������ح ت���وزع 

بواقع األف درهم ل� 200 فائز.

•• دبي -وام:

املثالية  الت�شوق  وجهة  دب��ي  تعد 
ت�����ش��ه��د مراكز  امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث  يف 
الت�شوق واملحات التجارية اإقبال 
كبريا من الزوار على مدار العام 
مهرجان  ف���رتة  خ���ال  ���ش��ي��م��ا  ل 

دبي للت�شوق.
وحت��������ر���������س م�����وؤ������ش�����������ش�����ة دب������ي 
التابعة   � والتجزئة  للمهرجانات 
والت�شويق  ال�����ش��ي��اح��ة  ل����دائ����رة 
املنظمة  � اجلهة  دبي  التجاري يف 
ملهرجان دبي للت�شوق على تقدمي 
�شحوبات مبتكرة وجمزية حتفيزا 
ال����زوار  م�شطحبة  للمت�شوقني 

معها يف رحلة اإىل عامل الربح.
الع�شرين  ب�����ال�����دورة  واح����ت����ف����اء 
ملهرجان دبي للت�شوق التي تنطلق 
 2015 اجلديد  العام  بداية  مع 
ت���اأت���ي ���ش��ح��وب��ات م���ه���رج���ان دبي 
تت�شمن  ال��ت��ي  ال��ك��رى  للت�شوق 
����ش���ح���وب���ات ن���ي�������ش���ان ال�����ك�����رى و 
���ش��ح��وب��ات اإن��ف��ي��ن��ي��ت��ي ال���ك���رى و 
واملجوهرات  ال���ذه���ب  ���ش��ح��وب��ات 
�شحوبات  ج���ان���ب  اإىل  ال����ك����رى 
دبي  يف  الت�شوق  مراكز  جمموعة 
من  لتزيد  للت�شوق  �شبب  مليون 
الوفري وتغري حياة  الربح  فر�س 
ك��ث��ريي��ن مم���ن ي��ح��ر���ش��ون على 
املهرجان  ف���رتة  خ���ال  ال��ت�����ش��وق 
التي متتد اإىل الأول من فراير 

املقبل.
وتتنوع اجلوائز بني مبالغ نقدية 
و�شيارات فاخرة وكيلوغرامات من 
الت�شوق  اأ�شبح  اإذ  واأملا�س  الذهب 
امل���ه���رج���ان مقرتن  اأي�������ام  خ�����ال 

واملجوهرات على موعد مع فر�س 
للفوز بجوائز ذهبية واأملا�س تبلغ 
دره������م مع  م���ل���ي���ون   15 ح������وايل 
واملجوهرات  ال���ذه���ب  ���ش��ح��وب��ات 
بالتعاون مع  تنظم  التي  الكرى 
يف  واملجوهرات  الذهب  جمموعة 
كيلوجرام   100 بني  تتوزع  دب��ي 
من الذهب �شمن �شحوبات يومية 
وا�شبوعية وختامية بالإ�شافة اإىل 

40 قرياطا من الأملا�س.
اليومية  اجل�����وائ�����ز  وت���ت�������ش���م���ن 
ك��ي��ل��وغ��رام��ا واح�����دا م���ن الذهب 
ل����ف����ائ����ز واح���������د وق�������رياط�������ا من 
نهاية  واح���د ويف  ل��ف��ائ��ز  الأمل���ا����س 

الأ����ش���ب���وع ي��ج��رى ال�����ش��ح��ب على 
الذهب  من  كيلوجرامات  خم�شة 
بفر�شة  امل��ت�����ش��وق��ون  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
ال���ك���رى يف نهاية  رب���ح اجل���ائ���زة 
عن  عبارة  للت�شوق  دبي  مهرجان 
40 كيلوجراما من الذهب لأربعة 
للرابح  كيلوجراما  و20  رابحني 
للرابح  كيلوجرامات  و10  الأول 
كيلوجرامات  وخ��م�����ش��ة  ال���ث���اين 
فيما  وال��راب��ع  الثالث  للرابحني 
�شيح�شل فائز واحد على خم�شة 
�شيفوز  كما  الأمل��ا���س  من  قراريط 
ثاثة بقرياط واحد من الأملا�س 

لكل منهم.

ب�����ش��ك��ل وث���ي���ق م���ع ف���ر����س الربح 
الع�شرون  ال��دورة  وتزخر  املثرية. 
من  بكثري  للت�شوق  دب��ي  ملهرجان 
ف���ر����س ال���رب���ح ال���ت���ي ت��ت��ن��وع بني 
اإذ  وذه��ب  و�شيارات  نقدية  جوائز 
الكرى  اإنفينيتي  تقدم �شحوبات 
اإىل  قيمتها  ت�شل  يومية  ج��ائ��زة 
فرتة  ط�����وال  دره�����م  األ�����ف   500
املهرجان وهي عبارة عن �شيارتي 
 100 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اإنفينيتي 
األف درهم نقدا كما �شتكون هناك 
نهاية  مع  للفوز  اإ�شافية  فر�شة 
كل اأ�شبوع اإذ �شيتم اختيار خم�شة 
منهم  واحد  كل  ليح�شل  فائزين 

و�شوق  العاملية  والقرية  ال��رائ��دة 
ال�شوارع  م���ن  ع����دد  ويف  ال���ذه���ب 
الفهيدي  ك�شارع  بدبي  الرئي�شة 
ال�شيف  و�����ش����ارع  ال���رق���ة  و�����ش����ارع 

و�شارع بني يا�س.
يوميا  ال�شحوبات  متابعة  وميكن 
على م�شرح ال�شحوبات يف القرية 
العاملية ابتداء من ال�شاعة العا�شرة 
م�شاء كل يوم حتى احلادية ع�شرة 
و�شيتم نقلها من خال قناة �شما 

دبي الف�شائية يوميا.
التاأهل  اجل���م���ه���ور  وي�����ش��ت��ط��ي��ع 
للدخول يف ال�شحب اليومي على 
����ش���ي���ارة ن��ي�����ش��ان م���ن ���ش��م��ن 10 

جمموعه  مب���ا  األ����ف   100 ع��ل��ى 
م��ل��ي��وين دره�����م ت�����وزع ع��ل��ى 20 

فائزا.
ال�شحب  بطاقات  ببيع  البدء  ومت 
حمطات  توفرها  اأك�شاك  ع��دة  يف 
البرتوليتان  واي���ب���ك���و  اي����ن����وك 
ع��ل��ى بطاقات  ومي��ك��ن احل�����ش��ول 
اجلمهور  ت���وؤه���ل  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��ب 
اليومية  ال�شحوبات  للم�شاركة يف 
 200 مببلغ  �شرائها  خ��ال  م��ن 
التذاكر يف  بيع  دره��م من مواقع 
ع���دد م���ن حم��ط��ات ال���وق���ود هذه 
احل�شول  اإمكانية  اإىل  بالإ�شافة 
عليها يف عدد من مراكز الت�شوق 

و�شني  م��ي��ك��را  وه����ي  م����ودي����ات 
و�شنرتا وتيدا واألتيما واإك�س تريل 
وباثفايندر  زد   370 و  وم��وران��و 
اجلائزة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واأرم�����ادا 
الأ����ش���ب���وع���ي���ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ال�����دورة 
ني�شان  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال��ع�����ش��ري��ن 
الإن���ف���اق بقيمة ل  ع��ن��د  ب���ات���رول 
20 درهما من حمات  تقل عن 
زووم اأو برونتو و 30 درهما على 
اأو  غ�����ش��ي��ل ال�����ش��ي��ارات يف اي���ن���وك 
100 دره��م على تغيري  اأو  ايبكو 
اأخرى  اأي خدمات  اأو على  الزيت 

من اوتوبرو.
و�������ش������ي������ك������ون حم������ب������و ال������ذه������ب 

 ماركة ت�ستحوذ على ريتيل كورب �مل�سغل ملتاجر �ملنتجات �لريا�سية بنحو 220 مليون درهم 
•• دبي-وام:

� اأول �شركة م�شاهمة عامة تركز اأن�شطتها يف قطاعي  اأعلنت �شركة ماركة 
التجزئة وال�شيافة يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة ومقرها دبي 
� ام�س اأنها اتفقت على اإكمال �شفقة متلك �شركة ريتيل كورب املالكة لأحد 
اأكر �شل�شلة متاجر املنتجات الريا�شية يف دولة الإمارات والتابعة ل�شركة 
الإغاق  تعديات  على  ب��ن��اء  دره���م  مليون   220 بنحو  ت��ق��در   � ا�شتثمار 
النهائية. وقال جمال احلاي رئي�س جمل�س اإدارة ماركة يف ت�شريح �شحايف 
اأكر  اإن تنفيذ اجناز هذه ال�شفقة املهمة لا�شتحواذ على واح��دة من  له 
�شركات التجزئة �شمن قطاع املنتجات الريا�شية يف دولة الإمارات ياأتي يف 
اإطار �شعي ماركة لبناء حمفظة متنوعة من الأ�شول والأعمال الرا�شخة 

لتنويع وتعزيز م�شادر دخل واأرباح ال�شركة وحقوق م�شاهميها.
واأ�شاف اأن هذه ال�شفقة ت�شاهم يف منح ماركة تواجدا فوريا قويا يف قطاع 
اأ�شرع  م��ن  واح���دا  يعد  ال��ذي  التجزئة  بقطاع  الريا�شية  املنتجات  جت��ارة 
اإب��رام هذا التفاق مت بعد مفاو�شات  اأن  القطاعات منوا. واأملح احلاي اإىل 

مكثفة ومعاينه دقيقه للوثائق كافة امتدت لعدة اأ�شهر للو�شول اإىل اأف�شل 
ماركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املهريي  خالد  وبني  والأ�شعار.  ال�شروط 
اإيرادات  اآفاق  على  الفورية  الإيجابية  بتاأثرياتها  التملك متتاز  اأن �شفقة 
اإذ �شت�شاهم بانتقال ماركة  واأرب��اح ال�شركة على املديني الق�شري والطويل 
اأول  العام املقبل الذي يعد  اأرب��اح ت�شغيلية اعتبارا من  اإىل مرحلة حتقيق 
عام ت�شغيلي كامل لل�شركة مما �شينعك�س باإيجابية على م�شاهميها البالغ 
�شيتم متويلها من  التي  التملك  اأن عملية  واأك��د  اآلف.  �شتة  نحو  عددهم 
�شتعطي  امل�شرفية  والت�شهيات  لل�شركة  الذاتية  امل��وارد  من  مزيج  خال 
يف  اإليها  اآل��ت  التي  املتاجر  �شل�شلة  اأن  �شيما  ل  ماركة  لأع��م��ال  قوية  دفعة 
ب�شمعة  تتمتع  كورب  ريتيل  اأن�شطة وعمليات  على  ال�شتحواذ  اإطار عملية 
متميزة وقاعدة وا�شعة من العماء. واأفاد املهريي باأن ريتيل كورب متتلك 
ومناطق  م��راك��ز  اأب���رز  م��ن  بع�س  يف  تقع  خمتلفا  منفذا   15 ت�شم  �شبكة 
الت�شوق يف الباد منها مول الإمارات و مردف �شيتي �شنرت و ابن بطوطة 
اإ�شافة  ذات��ه  م��ول وه��و ما يعد بحد  العني  و  اأبوظبي  م��ول  اإىل  بالإ�شافة 
اأن قائمة املنتجات التي ت�شوقها  اأ�شول �شركة ماركة خ�شو�شا  اإىل  نوعية 

وريبوك  نايك  مثل  العاملية  التجارية  العامات  اأب��رز  ت�شمل  املتاجر  ه��ذه 
كون  م��ن  اأهميتها  تكت�شب  ال�شفقة  ه��ذه  اأن  واأو���ش��ح  وغ��ريه��ا.  واأدي��دا���س 
جتارة  فيها  مبا   � الريا�شة  بقطاع  املرتبطة  وال�شيافة  التجزئة  عمليات 
الطابع  ذات  واملقاهي  واملطاعم  بالتجزئة  الريا�شية  وامل��ع��دات  املنتجات 
الريا�شي التي ترتبط بنواد اأو جنوم ريا�شيني بارزين � ت�شكل اأحد قطاعات 
الأعمال الرئي�شة الثاثة التي تن�شط بها ال�شركة التي ت�شمل اأي�شا كا من 
قطاعي الأزياء وال�شيافة. واأ�شار نيك بيل الرئي�س التنفيذي ل� ماركة اإىل 
اأن ال�شركة �شتعمل يف املرحلة املقبلة على و�شع خطط لتو�شيع �شبكة فروع 
متاجر املنتجات الريا�شية التي �شتحمل عامة مودلز �شبورتينغ جودز يف 
دولة الإمارات واملنطقة. يذكر اأن مودلز �شبورتينغ جودز يف دولة الإمارات 
هي اأول �شل�شلة متاجر يف العامل حتمل ا�شم هذه العامة التجارية خارج 
اإذ تعد امتيازا ملتاجر مودلز �شبورتينغ جودز الأمريكية  الوليات املتحدة 
الرائدة يف جتارة املنتجات الريا�شية متعددة العامات التجارية وهي من 
اأعرق ال�شركات العائلية يف قطاع بيع املنتجات والأزياء الريا�شية بالتجزئة 

يف الوليات املتحدة التي تاأ�ش�شت يف عام 1889.
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العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/932  جتاري كلي                
 -2 الن�شائية  الوحدات  تنفيذ  بي تي لعمال  اي  املدعى عليهما/1-  اىل 
املدعي /  ان  ف��وزي عبدال�شام جمهويل حمل القامة مبا  عمرو احمد 
عبدالرزاق  را�شد  وميثله:  النوي�شر  �شالح  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 
تهلك    نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2014/12/23 
يف الدعوى املذكورة اعاه. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب 
ال�شاعة  املوافق 2015/1/8  الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س  يف 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2.E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1322  ا�ستئناف  جتاري    

 اىل امل�شتاأنف �شده/ بروف بل�س )�س ذم م( جمهول   حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف /هنيكل بوىل بت لل�شناعات املحدودة ) ذ م م( وميثله: ح�شني 
علي عبدالرحمن لوتاه قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
لها جل�شه  بتاريخ 2014/9/14.  وح��ددت  ل�شنة 2013 جت��اري كلي   1119
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/1/26 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/456  ا�ستئناف  عقاري    
جمهول    م   ذم  �س  التجارية  للو�شاطة  اي��رث  اون  هيفن  �شده/  امل�شتاأنف  اىل   
الها�شمي/�شريك  عبداهلل  احمد  حممد  /علي  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
العقارية )  للو�شاطة  اي��رث  اون  هيفن  ملوؤ�ش�شة  واملالك  ا�شليا  عليها  املدعى  يف 
قد  ال�شنقيطي  حممد  ال�شيد  علي  جمال  وميثله:  ف��ردي��ة(  جت��اري��ة  موؤ�ش�شة 
بتاريخ  بالدعوى رقم 2012/249 عقاري كلي   ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف 
2014/6/24.  وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2015/1/5 ال�شاعة 10.00 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
مذكرة اعالن متظلم �سده    بالن�سر

   يف  الدعوى 501 /2014 تظلم جتاري                       
اىل املتظلم �شده: 1- �شركة ال�شعفار الوطنية للمقاولت ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املتظلم/ جمموعة حممد عمر بن حيدر وميثله: ح�شني علي 
عبدالرحمن لوتاه قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم من 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/714 امر على عري�شة جتاري والر�شوم  القرار 
  2015/1/26 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  والت��ع��اب.   وامل�شاريف 
ch1.B.6 امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/638 تنفيذ   عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة دبي ليف �شتايل �شيتي ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة انكور ليمتد ) �شركة منطقة حرة( وميثله: �شيف �شعيد را�شد 
الغبار ال�شام�شي  نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/902 عقاري كلي يوم 
ب�شداد مبلغ  بالزامكم  �شندا تنفيذيا وذلك: 1-  باعتباره  بتاريخ 2014/3/31  الثنني 
وقدره )5506897( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد  وت�شليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العان.2- بف�شخ 
امل��وؤرخ 2008/8/11 وعليه فان  �شتايل  دبي ليف  الوحدة رقم 212 م�شروع  وبيع  عقد 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/694 تنفيذ   عقاري
املنفذ �شده/1- تريدينت انرتنا�شيونال هولدجنز ) �س م ح(    جمهول  اىل 
ال�شادر  نعلنكم باحلكم  التنفيذ/ ليونوره بولرت  ان طالب  حمل القامة مبا 
 2014/4/24 بتاريخ  اخلمي�س  ي��وم  كلي  عقاري   2013/1038 رق��م  ال��دع��وى  يف 
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )5117953.52( 
وت�شليمه اىل طالب  ال�شداد   بواقع 10% حتى متام  القانونية  والفائدة  درهم 
التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا الع��ان. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1133 تنفيذ جتاري
م    جمهول حمل  ذم  �س  العامة  للتجارة  ���ش��ده/1- مق�شد  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: 
خالد كلندر عبداهلل ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )385868.28(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/557   جتاري جزئي                                
اىل املدعى عليه   /1 -بابلون ملقاولت البناء �س ذم م  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعى : 
فينيك�س كونكريت بوردكت�س- فرع من وايف ال�شناعية �س ذم م  وميثله: يو�شيف احمدعبداهلل 
الدعوى  يف   2014/9/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبدالرحيم 
املذكورة اعاه ل�شالح/ فينيك�س كونكريت بوردكت�س- فرع من وايف ال�شناعية �س ذم م بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اثنان وع�شرون الف وثمامنائة و�شبعة دراهم وع�شرون 
الق�شائية احلا�شل يف  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  والفائدة  دره��م(  فل�شا)22.807.20 
2014/12/3 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�س ماعدا ذلك من  طلبات. .حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �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  11294 بتاريخ 2014/12/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/644   جتاري جزئي                                
اىل املدعى عليه   /1 -عبدالقيوم حافظ ف�شل حممد جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعى : نواز عبداهلل �شاه وميثله: ح�شة مبارك ثاين بال بوثاين العطاي   نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/11/19 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�شالح/ نواز عبداهلل �شاه بالزام املدعى  عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ 29.000 درهم 
التام  ال�شداد  2014/8/13 وحتى  �شنويا من   %9 وفائدة  دره��م(  الف  وع�شرون  )ت�شعة 
مع الزام املدعى عليه بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا الع��ان �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/197   جتاري جزئي                                

القامة   حم��ل  جم��ه��ول   العامة   للمقاولت  امل��ه��ريي   -  1/ عليه  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/11/27 يف الدعوى 
املدعى  ال�شركة  ب��ال��زام  م(  ذم  �س   ( دوكا�شت  م�شنع  ل�شالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )62.350 ( اثنان و�شتون الف وثاثمائة 
وحتى   2014/3/2 من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وخم�شون 
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�شر هذا العان �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  11294 بتاريخ 2014/12/29     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1827  جتاري كلي           
اىل املدعى عليه /1- معاذ حممد بال احمد    جمهول  حمل القامة مبا ان املدعى: 
دار التمويل ) �س م ع( وميثلها/حممد عبداهلل جمعة القبي�شي وميثله: را�شد عبداهلل 
علي بن عرب  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )118165 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
 2015/1/22 امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�شداد  املطالبةوحتى 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص ال�سعبة                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/208  مدين جزئي             
اىل املدعى عليه /1- ذاكر علي قمر الدين    جمهول  حمل القامة مبا 
ان املدعى: يو�شف ح�شن عبداهلل الرعى بني نور وميثله:علي ابراهيم 
با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  احلمادي  حممد 
المر بالزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 13000 درهم والر�شوم وامل�شاريف.    
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2014/12/31  وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على القل. 
رئي�ص ال�سعبة                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/768  جتاري كلي             

اىل املدعى عليه /1- حممد جمعة ح�شن بوكتارة جمهول  حمل القامة مبا 
حديجان     بخيت  ح�شني  عبدالقادر  وميثله:  الوطني  الحت��اد  بنك  املدعى:  ان 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )578.356/51 درهم( والفائدة 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة   وحددت لها 
 ch2.E.21 جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/1/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
رئي�ص ال�سعبة                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/764  مدين كلي             
اىل املدعى عليه /1- عظمت اهلل علي اكر عن نف�شه وب�شفته وكيا عن والده ) علي 
اك��ر ن��ور اك��ر- مالك وم��دي��ر �شركة جنمة لتجارة ال��دي��زل ذ م م(    جم��ه��ول  حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى: حممد ر���ش��ا �شميم ح��اج��ى م��ت��ني   ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد ال�شراكة وبيع احل�ش�س املوؤرخ يف 2014/8/4 مع الزام 
املدى عليه ب�شداد مبلغ وقدره )1450000 درهم( مع الفوائد القانونية بواقع 9% وحتى 
ال�شداد التام، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة   2015/1/7
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة ايام على القل.
ق�سم الق�سايا املدينة                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2015  جتاري كلي           
اىل املدعى عليه /1- روكفورد للحا�شب اليل �س ذم م   جمهول  حمل القامة مبا ان 
قد  لوتاه   علي  �شلطان  فهد  وميثله:  فردية  موؤ�ش�شة  هو�شبيتاليتي-  جلوبال  املدعى: 
عليها  املدعى  وال��زام  العقد  بف�شخ  بالق�شاء  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )135000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12%   وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2015/1/13 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص ال�سعبة                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/413   احوال نف�ص م�سلمني                                  
الق��ام��ة مبا  ال�شفدي  جمهول  حمل  �شليمان  -اك��رم  املدعى عليه   /1  اىل 
بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  زهرالدين    ف��ريوز عاطف   : املدعى  ان 
املنعقدة بتاريخ 2014/10/15 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ فريوز عاطف 
زهرالدين بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 1- بتطليق املدعية فريوز عاطف 
زهر الدين من املدعى عليه اكرم �شليمان ال�شفدى طلقة بائنة لل�شرر وعليها 
عليه  املدعى  ال��زام   -2 باتا.  التطليق  تاريخ �شريورة حكم  اح�شاء عدتها من 
يوما  لا�شتئناف خال ثاثني  قابا  بامل�شروفات. حكما مبثابة احل�شوري 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/768 عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1- مديحة حممد حنيف  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعى: 
اقام  ق��د  غ����امن      م��ال اهلل حممد  نا�شر  م�شاهمةعامة( وميثله:  �شركة   ( مت��وي��ل 
حمكمة  حكم  مبوجب  املقرر  البيع  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
بال�شقة رقم 103 مبنى  دبي البتدائية يف الدعوى 2011/964 عقاري كلي واخلا�س 
دبي،  للعقارات  �شيفيلد  الوىل،  ور�شان  منطقة   ،1 رقم  مبنى  ابارمتنت  يونيفر�شال 
املحاماة وح��ددت لها جل�شة يوم  واتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف  املدعى عليها  ال��زام  مع 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف  الربعاء املوافق 2015/1/7 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/741 جتاري جزئي             
ال�شرق الو�شط �س ذم م جمهول   املدعى عليه /1- �شركة فافيلي فافكو  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعى: فا�شت لتاجري ال�شيارات- دبي وميثله: �شليمان 
احمد ر�شيد املنهايل قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  عليها مببلغ وقدره )15191.60دره���م( 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2014/12/31 املوافق  الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/5117 عمايل جزئي             
ان  اند �شبا  جمهول  حمل القامة مبا  اونك�س فتن�س  اىل املدعى عليه /1- 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  دالوز رودريجو قد  املدعى: ريالني 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )30240 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2014/190452(.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2015/1/11 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/957  ا�ستئناف مدين        

 اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ ك��ا���ش��ف ج��م��ي��ل حم��م��د ج��م��ي��ل ا���ش��ح��اق جمهول   
ا�شتاأنف  امل�شتاأنف /�شجاد احمد نظري ح�شني  قد  ان  حمل القامة مبا 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2014/261 مدين جزئي   بتاريخ 
ال�شاعة   2015/1/5 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شه  وح��ددت   2014/11/2
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/2024 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املي�شم  خ  ابراهيم زوج��ة حميد  امل��دع��ي/ام��ل  اق��ام  م   م  ذ  ت�شابال وورل���د 
القا�شمي  عنوانه: دبي- القرهود- بناية ال�شم�س امل�شيئة- الدور الول- 
�شرقة 111- ت: 042865353  الدعوى برقم 2012/2024 -مدين - كلي- 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  هند�شي  خبري  ن��دب  ومو�شوعها  عجمان- 
او بوا�شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
 2014 ل�شنة  دي�شمر  �شهر  30 من  ي��وم  امل��واف��ق   11.00 ال�شاعة  وذل��ك يف 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2014/12/24
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2011 تنفيذ جتاري
القامة  ال�شخني  جمهول حم��ل  ع��ب��داهلل  ���ش��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ امني بن جعفر بن عمر العامري قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)63560( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/3115 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- ال�شياره الف�شية لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة- 
م��ات خان  التنفيذ/ علي  ان طالب  القامة مبا  ذم م جمهول حمل  �س 
خمابز خان   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12020( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة..وعليه  خلزينة  ر�شوم  دره��م   732 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11294 بتاريخ 2014/12/29    

يف الدعوى رقم 2014/610 جتاري كلي
 املعلن اليه: املدعى عليه: �شتيفن باي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة احل�شابية يف 
الدعوى فقد حددنا يوم الحد املوافق 2015/1/11 ال�شاعة الرابعة والن�شف 
م�شاًء موعدا لعقد الجتماع الول للخرة املحا�شبية وذلك مبكتبنا الكائن 
املايل، برج  املركز  بالقرب من حمطة مرتو  زايد  ال�شيخ  �شارع  بر دبي  دبي- 
العطار مكتب  رقم 2403 الطابق الرابع والع�شرون هاتف رقم 04-3589996 
وفاك�س رقم 3589966-04 �س ب رقم 91153 دبي. لذ1 يطلب ح�شوركم او من 
ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة 

i2an بالدعوى.  م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف
اخلبري املحا�سبي/م�سعل عبداهلل الزرعوين

 دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية
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الفجر الريا�ضي

ب��ن حممد بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو ال�شيخ ح��م��دان 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي ..�شهد �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن 
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  اآل مكتوم  را�شد 
رئي�س جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لاإبداع 
ال��ري��ا���ش��ي ���ش��ب��اح ام�����س ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر دبي 
جمل�س  ينظمه  ال��ذي  التا�شع  ال��دويل  الريا�شي 
ك��رة ق��دم ذكية  ال��ري��ا���ش��ي حت��ت �شعار نحو  دب��ي 
بفندق  وذل��ك  اليوم  اإىل  فعالياته  ت�شتمر  والتي 

اأتانتي�س جزيرة النخلة يف دبي.
وكان لدى ا�شتقبال �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
نائب  الطاير  مطر  ..�شعادة  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

رئ��ي�����س جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ش��ي رئ��ي�����س املكتب 
قائد  امل��زي��ن��ة  خمي�س  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة  التنفيذي 
اأم��ني عام  �شعيد ح��ارب  دب��ي و�شعادة  ع��ام �شرطة 
املنظمة  اللجنة  ورئي�س  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
الريا�شي  دب��ي  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  وع�شو 
البو�شميط  عائ�شة  وال��دك��ت��ورة  ال��ك��م��ايل  حممد 
والت�شويق  الت�شال  اإدارة  ومدير  املوؤمتر  مديرة 
رئي�س  باتيني  ومي�شيل  الريا�شي  دبي  مبجل�س 
الإحتاد الأوروبي لكرة القدم. و�شهد �شموه جانبا 
موؤمتر  لفعاليات  الثانية  احل��واري��ة  اجلل�شة  من 
ال�شتثمار  بعنوان  التا�شع  ال��دويل  الريا�شي  دبي 
الذكي الذي تراأ�شها مايك فارنان املدير التجاري 

والذي  الإجن��ل��ي��زي  ي��ون��اي��ت��د  ملان�ش�شرت  ال�����ش��اب��ق 
حتدث فيها اندريا اأنييلي رئي�س نادي يوفنتو�س 
عن  لل�شيارات  وف��رياري  فيات  و�شركة  الإي��ط��ايل 
اأول  يف  وذل��ك  واملن�شاآت  الاعبني  يف  ال�شتثمار 

م�شاركة له يف موؤمتر ريا�شي يف املنطقة.
ويف اجل��ل�����ش��ة ذات���ه���ا ا���ش��ت��ع��ر���س ال��ك��وي��ت��ي ف���واز 
فور�شت  ن���وت���ن���غ���ه���ام  ن������ادي  رئ���ي�������س  احل���������ش����اوي 
اإجنليزي  ل���ن���ادي  ك��م��ال��ك  الإجن���ل���ي���زي جت��رب��ت��ه 
واأهدافه التي ي�شعى لتحقيقها فيما حتدث �شهيل 
املحرتفني  ل��دوري  التنفيذي  الرئي�س  العريفي 
واألقى  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري  ع���ن  الإم����ارات����ي 
حم��م��د م��ط��ر مم��ث��ل ط����ريان الإم�������ارات ال�شوء 

على ال�شتثمار يف �شناعة الريا�شة ونهج طريان 
الإمارات يف الرتويج وال�شتثمار يف الريا�شة.

للموؤمتر  ال�����ش��ت  اجل��ل�����ش��ات  اأوىل  اف��ت��ت��ح  وق����د 
واملوزعة على يومني بواقع ثاث جل�شات لكل يوم 
اأ�شطورة الكرة الفرن�شية والعاملية ورئي�س الحتاد 
الذي  ب��ات��ي��ن��ي  مي�شيل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأوروب������ي 
ال��ق��اري مل�شتقبل كرة  حت��دث ع��ن روؤي���ة الإحت����اد 
طرحها  التي  والأفكار  والعاملية  الأوروبية  القدم 
اأنها  التي يرى  باتيني موؤخرا حول التعديات 
ت�شهم يف تطوير كرة القدم اإ�شافة اإىل راأيه الذي 
يختلف فيه مع رئي�س الفيفا جوزيف باتر ب�شاأن 

ا�شتخدام التكنولوجيا يف حتكيم كرة القدم.

ك��م��ا ����ش���ارك يف اجل��ل�����ش��ة اأي�����ش��ا احل���ك���م ال����دويل 
الأوروبي  الإحت��اد  يف  احلكام  جلنة  رئي�س  كولينا 
لكرة القدم الذي حتدث فيها عن عملية تطوير 
وت���راأ����ش���ت اجلل�شة  وع���امل���ي���ا  اأوروب����ي����ا  ال��ت��ح��ك��ي��م 

الإعامية اآنا لوزا بونيت.
�شي  اأي  بو�شفة  الأول  ال��ي��وم  جل�شات  واختتمت 
مدرب  خالها  م��ن  ك�شف  ال���ذي  للنجاح  م��ي��ان 
ال�شرتاتيجيات  كابيللو  فابيو  ال�شابق  الفريق 
الفرق فيما روى  التخطيط لإع��داد  احلديثة يف 
ف��ل��ي��ب��و اي��ن��زاغ��ي امل���دي���ر ال��ف��ن��ي احل����ايل للنادي 
جت��رب��ت��ه ك��م��درب مل��ي��ان ال���ذي ل��ع��ب ل��ه موا�شم 
ع���دي���دة وي���ب���داأ م�����ش��واره ال��ت��دري��ب��ي م���ن خاله 

اأ�شول  �شعراوي جتربة لعب من  �شتيفان  وقدم 
عربية يلعب يف ميان وتراأ�س اجلل�شة الإعامي 

الي�شاندرو ال�شاتو.
جدير بالذكر اأن املوؤمتر يهدف اإىل طرح الروؤى 
والأف���ك���ار ل��ارت��ق��اء ب��ق��ط��اع ���ش��رك��ات ك���رة القدم 
وا�شتقطاب وجذب اأ�شحاب اخلرة لطرح احللول 
املنا�شبة لواقعنا املحلي وتقليل الفجوة احلادثة يف 
املجالت الفنية والإدارية حمليا وعامليا ومناق�شة 
واملبادرات  والتحديات  واملفاهيم  الآراء  تطوير 
وتقدمي  ال���ري���ا����ش���ي  الح�������رتاف  يف  وامل�������ش���اري���ع 
الحرتاف  والأبحاث يف جمال  الدرا�شات  اأح��دث 

الريا�شي.

ناق�شت جمعية الإمارات للقو�س وال�شهم - خال 
الدكتور  الركن  اللواء  معايل  برئا�شة  اجتماعها 
عبيد الكتبي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية - خطة 
واخت�شا�شاتها   2024-2014 الفنية  اللجنة 
مب��ا يف ذل���ك و���ش��ع اخل��ط��ط وال���رام���ج املتعلقة 
ب��اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي ل��ري��ا���ش��ة ال��ق��و���س وال�����ش��ه��م .. 
ت�شرت�شد  التي  العامة  اخلطوط  حتديد  بجانب 
بها اللجان العاملة يف اجلمعية ومتابعة تنفيذها 
لل�شروط الفنية للم�شابقات اإ�شافة اإىل البطولت 
الداخلية والإ�شتعداد الفني للبطولت والأن�شطة 
اخلارجية. ح�شر الجتماع - الذي عقد يف نادي 
�شباط القوات امل�شلحة - العقيد وليد ال�شام�شي 
الدكتور  وامل���ق���دم  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�شرحان املعيني اأمني ال�شر العام للجمعية واملقدم 
في�شل القا�شم اأمني ال�شر امل�شاعد و الرائد را�شد 
النقيب  و  الفنية  اللجنة  برئا�شة  املكلف  الكعبي 
وا�شتمع  القانوين.  امل�شت�شار  امل�شعبي  علي  قايد 
م��ع��ايل ال��رئ��ي�����س وامل��ج��ت��م��ع��ون اإىل اخل��ط��ة التي 
املحلية  ال��ب��ط��ولت  وت�شمنت  اجلمعية  اأع��دت��ه��ا 
والبطولت  ال�����ش��الت  وخ����ارج  داخ����ل  امل��ق��رتح��ة 
العربية وبطولة اآ�شيا اإ�شافة اإىل بطولت العامل 
الجن����ازات  وا�شتعر�شت  امل��ق��رتح��ة  وامل��ع�����ش��ك��رات 
وامل�����ش��ارك��ات يف امل��ع��ار���س امل��ح��ل��ي��ة م��ث��ل معر�س 
املقرتح  الجتماع  وناق�س   . والفرو�شية  ال�شيد 
املايل الذي قدمه املقدم الدكتور �شرحان املعيني 
لع�شوية  الن�����ش��م��ام  واإج������راءات   2015 ل�شنة 
احل�شول  بعد  وال�شهم  للقو�س  ال���دويل  الحت���اد 
امل��ب��دئ��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ك���ل متطلبات  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى 
العمومية  اجلمعية  اأن  اإىل  م�شريا   .. الن�شمام 
حيث   2015 يوليو  �شهر  يف  اجتماعها  �شتعقد 
الدائمة  الع�شوية  الإم��ارات على  دولة  �شتح�شل 
لاحتاد الدويل للقو�س وال�شهم. ومت ا�شتعر�س 
نتائج الفريق امل�شارك يف املرحلة الأوىل لبطولة 
ال��ع��امل للقو�س وال�شهم وال��ت��ي ج��رت م��وؤخ��را يف 
اإيجابية  م�شاركة  اجلمعية  فيها  وحققت  املغرب 

اللعبة  باأبطال  من خال الحتكاك والختاط 
ال��ع��امل��ي��ني. و���ش��دد الكتبي خ��ال الج��ت��م��اع على 
والتعليمات  ال��ف��ن��ي��ة  ال�������ش���روط  و���ش��ع  ����ش���رورة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��الأن�����ش��ط��ة امل���درج���ة فى 
الأندية  واإخ���ط���ار  للجمعية  ال��زم��ن��ي  ال��رن��ام��ج 
والأع�شاء مبواعيد هذه الأن�شطة وال�شروط قبل 
املوعد ب�شهر على الأقل. واأ�شار اإىل �شرورة تنظيم 
التو�شيات  ورف���ع  الفنية  وال��درا���ش��ات  الأب���ح���اث 
الرنامج  وو���ش��ع  اجلمعية  ملجل�س  وامل��ق��رتح��ات 
ي�شم  وال��ذي  للجمعية  الريا�شي  للمو�شم  العام 
خطة ن�شاط اجلمعية الداخلية واخلارجية والتي 
ت�شم البطولت وامل�شابقات و الدورات و املدربني 
و دورات احلكام. و�شدد معايل اللواء عبيد الكتبي 
على اللتزام باإعداد التقرير ال�شنوي عن اأن�شطة 
القرارات  واتخاذ  املنتهى  املو�شم  خال  اجلمعية 
من  اإليها  حت��ال  التي  الأم���ور  جميع  يف  املنا�شبة 
املتبعة.  واللوائح  وفقا لاأنظمة  العاملة  اللجان 
واأو�شح اأن هدف اخلطة الرئي�س هو التاأهل لدورة 
2024 واحل�شول على مراكز  الألعاب الأوملبية 
وتطويرها  و�شقلها  املواهب  واكت�شاف  متقدمة 
لإجن��از م�شتوى وطني - خليجي - عربي خال 
م�شتوى  اإىل   2016 خ��ال  والو�شول   2015
قاري ودويل للم�شاركة يف دورة الألعاب الأوليمبية 
ريو دي جانريو ثم اإىل م�شتوى قاري ودويل فوق 
الأوليمبية  الأل��ع��اب  دوره  يف  للتاأهيل  املتو�شط 
م�شتوى  اإىل  و���ش��ول   2020 ال��ع��ام  يف  ط��وك��ي��و 
ق���اري ودويل ع��ايل وم��ت��ق��دم ب��ه��دف ال��ت��اأه��ي��ل يف 
واحل�شول  الأوليمبية  الأل��ع��اب  ل���دوره   2024
ب�شرورة  الكتبي  ووج���ه  م��ت��ق��دم��ة.  م��راك��ز  ع��ل��ى 
و�شائل  جميع  على  للجمعية  ح�شاب  تخ�شي�س 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي الأخ�����رى م��ث��ل التويرت 
النتائج  على  واأث��ن��ي   . والفي�شبوك  والن�شتقرام 
 .. والثانية  الأوىل  املرحلة  يف  للم�شاركة  الطيبة 
الذي  البلو�شي  �شلطان  حممد  بالاعب  م�شيدا 
حقق تقدما ملحوظا ومتنى له وجلميع زمائه 

يف الفريق املزيد من التقدم واملناف�شة على املراكز 
املتقدمه يف املرات القادمة. واأكد اأهمية ا�شتثمار 
من  م��ا  ك��ل  وت��وف��ري  ال�شحيح  ال�شتثمار  �شبابنا 
�شانه تاأهيلهم لتحقيق اأف�شل النتائج يف املناف�شات 
�شاأنها  التي من  النتائج  اأف�شل  القادمة وحتقيق 
رفع ا�شم الإم��ارات عاليا يف جميع املحافل. ودعا 
اإىل  الكتبي  عبيد  الدكتور  الركن  ال��ل��واء  معايل 
�شرور بذل جهد اأكر لارتقاء بريا�شة القو�س 
م���وؤك���دا �شرورة   .. الإم������ارات  دول����ة  وال�����ش��ه��م يف 
والأندية  الريا�شية  املجال�س  جميع  مع  التعاون 
يف الدولة ون�شر اللعبة بني �شباب و�شابات الوطن 
.. م�شيدا بالنتائج الإيجابية املحققة . من جهته 
اأكد العقيد وليد ال�شام�شي اأن املوقع الإلكرتوين 
و���ش��ي��ت��واف��ق مع  ق��ري��ب��ا  ال��ن��ور  ���ش��ريى  للجمعية 
الذكية  وال��ه��وات��ف  والأج��ه��زة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
. من  وال��ن��دروي��د  �شتور  الآب��ل  بنظام  تعمل  التي 
اأهمية  اإىل  القا�شم  في�شل  امل��ق��دم  لفت  ناحيته 
املرحلة  امل�����ش��ارك يف  ل��ل��ف��ري��ق  امل��ح��ق��ق��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
والتي  وال�شهم  للقو�س  ال��ع��امل  لبطولة  الثانية 
تاياند  يف  بانكوك  مدينة  يف  مناف�شاتها  ج��رت 
و�شمت فريقني لل�شباب وال�شابات وكانت م�شاركة 
نتائج  ال��اع��ب��ون  ح��ق��ق  ح��ي��ث  للجميع  ن��اج��ح��ة 
اأف�شل وزادت ثقتهم باأنف�شهم اإ�شافة اإىل النتائج 
مرة.  لأول  ���ش��ارك  ال��ذي  البنات  لفريق  الطيبة 
بتوجيهات  اجلمعية  اأخرى..اختتمت  جهة  م��ن 
الكتبى  عبيد  الدكتور  الركن  ال��ل��واء  معاىل  من 
لريا�شة  ال��ث��اين  امل�شتوى  التحكيم  دورة  اأع��م��ال 
 27 اإىل   22 الفرتة من  وال�شهم خال  القو�س 
2014 والتي جرت يف مركز  من �شهر دي�شمر 
60 م�شاركا من  ال��ق��ادة يف دب��ى مب�شاركة  اإع���داد 
الإمارات و 20 من دول جمل�س التعاون. حا�شر 
يف الدورة احلكم الدويل .. الدكتور اأحمد حلمى 
حممد قورة وح�شرها الرائد را�شد الكعبي رئي�س 
اللجنة الفنية يف اجلمعية و م�شطفى اأبو العا 

ال�شكرتري الإداري.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

الأول،  اأم�����س  م�شاء  �شخ�س،  األ��ف   15 نحو  �شهد 
ب��ط��ول��ة )ت����ل ع�����وايف( ل��ل��ت�����ش��ع��ي��د وت�����ش��ل��ق التل 

ب��وا���ش��ط��ة مركبات  ���ش��اه��ق الرت���ف���اع  ال��رم��ل��ي 
اإط����ار فعاليات  امل������زودة، يف  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع 
عوايف  م��ه��رج��ان  م��ن  ع�شرة  الثانية  ال����دورة 
الإمارة،  يف  حاليا  املتوا�شل  اخليمة،  براأ�س 
القا�شمي،  كايد  بن  حممد  ال�شيخ  بح�شور 
براأ�س  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  اخليمة، 

للمهرجان، واأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام 
امل�شرف  بالوكالة،  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 

اخلاطري،  عبيد  وحممد  املهرجان،  على  العام 
رئي�س اللجنة الأمنية للمهرجان، واأع�شاء اللجنة 

العليا املنظمة، وح�شد من ال�شخ�شيات والريا�شيني. 
 6 فئة  يف  الأول،  باملركز  الزعابي  جابر  البطل  وت��وج 
يف  ح��ل  فيما   ،5.987 ق���دره  ب��زم��ن  تريبو”،  �شلندر 

 ،6.588 ق��دره  بزمن  اأح��م��د،  يو�شف  الثاين  املركز 
وجاء عبد اهلل يو�شف ثالثا، بزمن 7.870.

املركز  ال�شياين  الرحمن  عبد  البطل  وخطف 
الأول يف فئة 6 تزويد كامل فل )V 6(، بزمن 
ليو�شف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ذه��ب  فيما   ،6.225
املركز  ون��ال   ،6.417 ق��دره  بزمن  اآل علي، 
تزويد   8 فئة  ويف  البلو�شي.  خالد  الثالث 
اإىل  ال�������ش���دارة  ذه��ب��ت   ،)V 8( ف���ل ك��ام��ل 
 ،6.320 اآل علي، بزمن بلغ  البطل يو�شف 

الثاين،  باملركز  البلو�شي  خالد  حظي  بينما 
وفاز يعقوب مبارك الكلباين باملرتبة الثالثة.

حتت  واأق��ي��م��ت  ف��ئ��ات،   3 اإىل  البطولة  ق�شمت 
ال�شيارات  ل��ري��ا���ش��ة  الإم�������ارات  احت����اد  اإ�����ش����راف 

اأبطال  وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة، وح��ظ��ي��ت مب�����ش��ارك��ة 
ت�شعيد )العرقوب( يف الإمارات ودول جمل�س التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي، يف ظ���ل م�����ش��ارك��ة م��ت�����ش��اب��ق��ني م���ن عمان 

والكويت بجانب اأبطال الإمارات.
وان��ت�����ش��رت اجل��م��اه��ري ال��غ��ف��رية، ال��ت��ي ت��ف��اع��ل��ت مع 

ميدان  م��درج��ات  على  البطولة،  واإث���ارة  مناف�شات 
املحيطة  واملنطقة  الرملية  وال��ت��ال  ع��وايف  ت��ل 

ب���ه، فيما ت��اب��ع ك��ث��ريون امل��ن��اف�����ش��ات م��ن داخل 
�شياراتهم اأو فوقها. وو�شل ارتفاع )تل عوايف( 
يف الن�شخة احلالية من البطولة اإىل حوايل 
وتوا�شلت  املنظمة.  للجهة  وفقا  مرتا،   75
فعاليات البطولة حوايل 5 �شاعات ون�شف، 
بداأت يف الرابعة والن�شف ع�شرا واختتمت يف 
العا�شرة ليا، مع بقاء احل�شور اجلماهريي 

ور�شدت  املتاأخرة.  ال�شاعة  تلك  حتى  املكثف 
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان جوائز مالية 

اإجمالية و�شلت اإىل 200 األف درهم للفائزين، 
اجلماهريي  احل�شور  وعك�س  ال��ك��وؤو���س.  بجانب 

حجم النجاح، الذي ح�شدته البطولة، والنجاح العام، 
عوايف  مهرجان  من  احلالية  ال���دورة  به  حتظى  ال��ذي 
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  واأك��دت  ع��ام.  ب�شكل 
من  التا�شع  يف  احلالية  دورت��ه  تختتم  ال��ذي  ال�شنوي، 
يناير كانون الثاين املقبل، حجم احل�شور اجلماهريي 

الكبري لبطولة )تل عوايف( يف الدورة احلالية.
بديعة  م�شاهد  للبطولة  اجلماهريي  احل�شور  ور�شم 
ع��وايف(، تخللتها  املحيطة ب)تل  الرملية  التال  على 

اجلمهور  مركبات  من  كبرية  لأ���ش��راب  ملفتة  م�شاهد 
ال��ب��ط��ول��ة، ما  م��وق��ع  اح��ت�����ش��دت يف  امل���ه���رج���ان،  وزوار 
ت�شبب يف ح��الت ازدح��ام واختناق م��روري يف املنطقة، 
ل�شاعات  للمهرجان  الأم��ن��ي��ة  اللجنة  معها  تعاملت 
اختناق  يف  اجلماهريي  الإق��ب��ال  ت�شبب  فيما  طويلة، 
مروري يف حميط منطقة عوايف الطبيعية ال�شياحية 

اإدارة  دوري����ات  ب��ذل��ت  فيما  وداخ��ل��ه��ا،  راأ����س اخليمة  يف 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة  التابعة  وال���دوري���ات،  امل���رور 
اأج��ل التخفيف من  راأ����س اخليمة، ج��ه��ودا دوؤوب���ة م��ن 
وتنظيمها  ال�شري  ح��رك��ة  م��رون��ة  على  وال��ع��م��ل  ح��دت��ه 
قبل �شاعات من انطاق البطولة، وهو ما توا�شل بعد 

اختتامها.

�أحمد بن حممد بن ر��سد ي�سهد فعاليات موؤمتر دبي �لريا�سي �لدويل �لتا�سع

�لإمار�ت للقو�ص و�ل�سهم تناق�ص خطة �للجنة 
�لفنية وبر�جمها وم�ساركتها د�خليا وخارجيا

ا�ستمرت 5�ساعات 

نحو 15 �ألف ي�سهدون مناف�سات بطولة )تل عو�يف( يف ر�أ�ص �خليمة

توج ال�شيخ ذياب بن �شيف بن حممد اآل نهيان الفائزين يف مزاينة الإبل 
ومنها  الظفرة  اأ�شواط  عليها  يطلق  والتي  ال�شت  اأ�شواط  ت�شمنت  التي 
ال�شت  و�شوط  ال�شيوخ  ال�شمو  لأ�شحاب  اأ�شايل  للمحليات  ال�شت  �شوط 
والتي  القبائل  لأبناء  للمجاهيم  ال�شت  و�شوط  القبائل  لأبناء  اأ�شايل 
اأم�س الول �شمن فعاليات مهرجان الظفرة ملزاينة الإبل  اأقيمت م�شاء 
يف الدورة الثامنة حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وبتنظيم  نهيان ويل عهد 

جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية.
ح�شر التتويج معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  ع�شو  املزروعي  خلف  فار�س  و�شعادة 

وحممد جا�شم املزروعي مدير ال�شيافة والت�شريفات باملهرجان.
ال�شت لأ�شحاب  اأ�شواط  ويف نتائج - �شوط الظفرة للمحليات الأ�شايل 
ال�شموال�شيوخ - حقق املركز الأول ال�شيخ جر بن �شعود بن عبداهلل اآل 
ثاين بن�شبة 95 يف املائة وتاه يف املركز الثاين ال�شيخ �شيف بن خليفة 
الثالث  امل��رك��ز  ويف  امل��ائ��ة  يف   94 بن�شبة  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شيف  ب��ن 
يف   90 بن�شبة  نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف  بن  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ 
اآل  حممد  بن  �شيف  بن  خليفة  بن  زاي��د  ال�شيخ  الرابع  املركز  ويف  املائة 
نهيان بن�شبة 88 يف املائة. ويف � �شوط الظفرة للمجاهيم اأ�شواط ال�شت 
بن  ذي��اب  بن  نهيان  ال�شيخ  الأول  املركز  احتل   � ال�شموال�شيوخ  لأ�شحاب 
�شيف اآل نهيان بن�شبة 94 يف املائة وتاه يف املركز الثاين ال�شيخ حمدان 

بن �شعيد بن �شيف اآل نهيان بن�شبة 92 يف املائة ويف املركز الثالث ال�شيخ 
�شيف بن �شعيد بن �شيف اآل نهيان بن�شبة 89 يف املائة ويف املركز الرابع 
ويف  املائة  يف   85 بن�شبة  نهيان  اآل  �شيف  بن  ذي��اب  بنت  فاخرة  ال�شيخة 
 81 بن�شبة  نهيان  اآل  �شيف  بن  �شعيد  بن  �شيف  ال�شيخ  اخلام�س  املركز 

يف املائة.
 � القبائل  لأبناء  ال�شت  اأ�شواط  الأ�شايل  للمحليات  الظفرة  �شوط   � ويف 
الثاين  واملركز  املن�شوري  هياي  بن  عبيد  �شامل  علي  الأول  املركز  حقق 
علي  عاي�س  حممد  الثالث  واملركز  العامري  عنوده  �شامل  حمد  �شهيل 
�شعيد  مبارك  واخلام�س  الكعبي  �شامل  علي  معايل  والرابع  القحطاين 
���ش��امل رب��ي��ع ال��را���ش��دي. واح��ت��ل امل��رك��ز ال�����ش��اد���س حممد ط��ار���س حممد 

�شالح  املن�شوريوالثامن  �شنديه  خلفان  �شامل  حمد  وال�شابع  املن�شوري 
عيد حربي املنهايل والتا�شع �شامل عبداهلل ماجد الزمر والعا�شر خمي�س 
احمد عابر الهاملي. ويف � �شوط الظفرة للمجاهيم اأ�شواط ال�شت لأبناء 
القبائل � احتل املركز الأول عبدالهادي عو�شه علي الري�س املري والثاين 
اأحمد �شالح �شعبان املن�شوري والثالث �شليم �شامل �شليم املنهايل والرابع 
فرج بن عبدالهادي بن را�شد ال بخيته املري واخلام�س خادم �شامل بطي 
حممد املن�شوري. وحقق املركز ال�شاد�س اأحمد �شامل عي�شه النايع نهيه 
العامري وال�شابع حممد ابراهيم حممد املر�شد والثامن حا�شر �شعيد 
عي�شى الفاحي والتا�شع �شعيد علي �شالح ال�شفران والعا�شر ظبيب علي 

�شليم العامري.

�ل�سيخ ذياب بن �سيف يتوج �لفائزين يف �أ�سو�ط �ل�ست �لأ�سايل و�ملجاهيم مبهرجان �لظفرة
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�شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شهد 
لل�شطرجن  الأ�شيوي  الحت��اد  رئي�س  نهيان  اآل 
حفل  وال�شطرجن  للثقافة  العني  ن��ادي  رئي�س 
لل�شطرجن  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  بطولة  خ��ت��ام 

للفتيات يف مدينة العني.
 نظم البطولة احتاد الإم��ارات للعبة بالتعاون 
مع النادي يف �شالة الثاين من دي�شمر يف مقر 
لعبة   50 مب�شاركة  العني  مدينة  يف  ال��ن��ادي 
من خمتلف الأندية ال�شطرجنية الأع�شاء يف 

الحتاد. 
الأمني  لطفي  عبا�س  ف��وزي��ة   .. احلفل  ح�شر 
جلنة  رئي�س  ال�شطرجن  لحت��اد  امل�شاعد  العام 
ال�����ش��ط��رجن ال��ن�����ش��ائ��ي وامل��ه��ن��د���س ط����ارق علي 
ال��ط��اه��ر رئ��ي�����س جل��ن��ة امل�����ش��اب��ق��ات يف الحت���اد. 
و ت��وج��ت الأ���ش��ت��اذة ال��دول��ي��ة خ��ل��ود الزرعوين 
يف  للفتيات  والثقافة  ال�شطرجن  ن���ادي  لع��ب��ة 
ال�شارقة بلقب البطولة بعد اأن حققت العامة 
الكاملة بر�شيد ت�شع نقاط من ت�شع جولت.. 
وافية  الواعدة  العني  ن��ادي  نا�شئة  فيما ج��اءت 
دروي�س املعمري يف املركز الثاين بر�شيد �شبع 
الثالث  امل��رك��ز  ن��ق��اط  ت�����ش��اوت يف  بينما  ن��ق��اط 
وب�شاير خليل لعبة  اآل علي  الاعبتان عالية 

نادي دبي لل�شطرجن بر�شيد 6.5 نقطة ولكن 
اأن��ظ��م��ة ك�����ش��ر ال��ت��ع��ادل م��ن��ح��ت امل��رك��ز الثالث 
ل��اع��ب��ة ع��ال��ي��ة اآل ع��ل��ي وج����اءت لع��ب��ة العني 
امل��رك��ز اخلام�س  ال��ظ��اه��ري يف  ع��ب��داهلل  �شيخة 
البطولة  بتحكيم  وق���ام  ن��ق��اط.  �شت  بر�شيد 
الدويل  احلكم  برئا�شة  ن�شائي  حتكيم  طاقم 
ه��ب��ة ع��ل��ي وع��اون��ه��ا احل��ك��م��ت��ان ه��ن��د النعيمي 

للنظام  وفقا  البطولة  اأقيمت  بوخاطر.  ورمي 
ت�شع ج���ولت ح��ي��ث ح�شلت  م��ن  ال�����ش��وي�����ش��ري 
دقيقة   90 ق��دره  تفكري  زم��ن  ك��ل لعبة على 
للمباراة مع اإ�شافة 30 ثانية لكل نقلة ح�شب 
الكا�شيكي  ال�شطرجن  مل�شابقات  في�شر  نظام 
وتدخل نتائج البطولة �شمن الت�شنيف الدويل 

لاعبات ال�شطرجن.

يف  الف�شية  وامليدالية  الثاين  باملركز  ال�شاحية  لخ��رتاق  الوطني  منتخبنا  فاز 
بطولة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لخرتاق ال�شاحية ال�16 للرجال 
وال�15 للنا�شئني والتي اأقيمت على م�شمار نادي ال�شيد والفرو�شية مب�شاركة 
و هي امليدالية ال�شابعة التي يحققها  التعاون.  دول جمل�س  كافة  90 عداء من 
احتاد الإمارات لألعاب القوى هذا العام 2014 وامليدالية الوىل للرجال بعد 
فئة  مناف�شات  وا�شفرت  ميداليات.  �شت  لل�شيدات  الوطني  منتخبنا  حقق  اأن 
العمومي عن هيمنة �شعودية بفوز الاعبني �شعيد ال�شمايل بامليدالية الذهبية 
املنتخب  بامليدالية الرونزية كما توج  العمري  بالف�شية وطارق  العمري  وعلي 
امليدالية  ن��ال  ال��ذي  الوطني  منتخبنا  على  متقدما  ال��ف��رق  بذهبية  ال�شعودي 
املنتخب  و�شيطر  ال��رون��زي��ة.  امليدالية  العماين  املنتخب  ن��ال  حني  يف  الف�شية 
القطري على مناف�شات فئة ال�شباب للفردي بفوز لعبيه م�شعب اآدم بامليدالية 
الذهبية واإبراهيم عبدي بامليدالية الف�شية وابوبكر حيدر بامليدالية الرونزية 
ال�شعودية  الفرق متقدما على منتخبي  بالذهب يف فئة  توج منتخب قطر  كما 
وعمان اللذين جاء باملركزين الثاين والثالث لينال امليدالية الف�شية والرونزية 
على التوايل. وا�شفرت مناف�شات فئة النا�شئني للفرق عن حتقيق ابطال الكويت 
امليدالية الف�شية بعد حلولهم باملركز الثاين خلف املنتخب ال�شعودي الذي حقق 
وامليدالية  الثالثة  املرتبة  قطر  حققت  حني  يف  الذهبية  وامليدالية  الأول  املركز 
الرونزية يف وقت توج فيه القطري ادري�س مو�شى بطا ملناف�شات الفردي وحل 
ال�شعودي علي الكعبي ثانيا تاه مواطنه بدر العمراين ثالثا. وكان ال�شيخ نا�شر 
ال�شيخ �شباح فهد  البطولة  نيابة عن راعي  البطولة  افتتح  ال�شباح  فهد �شباح 
النا�شر ال�شباح متمنيا كل التوفيق جلميع الاعبني يف تقدمي بطولة مميزة. 
واأعرب امل�شت�شار اأحمد الكمايل ع�شو جمل�س ادارة الحتاد الدويل رئي�س اللجنة 

الم����ارات عن  ال��ت��ع��اون رئي�س احت���اد  ب���دول جمل�س  ال��ق��وى  التنظيمية لأل��ع��اب 
اأبرز جنومه  الف�شية رغم غياب احد  بامليدالية  الوطني  �شعادته بفوز منتخبنا 
ح�شوره.  دون  ال���ش��ري��ة  ظ��روف��ه  ح��ال��ت  ال���ذي  الوح�شي  علي  وه��و  ال�شا�شيني 
وثمن امل�شت�شار الكمايل الجناز الذي ي�شدل به الحتاد ال�شتار عن عام 2014 
ال�شارة  الكثري من الجن��ازات والخبار  2015 �شيحمل  املقبل  العام  اأن  موؤكدا 
الخ��وة يف  بنجاح  �شعادته  اأع��رب عن  ..كما  الماراتية  اللعاب  اأم  ملحبي وع�شاق 
البطولة  ه��ذه  ان  الكمايل  امل�شت�شار  وق��ال  البطولة.  ه��ذه  ا�شت�شافة  يف  الكويت 
لراعي  �شكره  مقدما  للعاملية  بانطاقها  ي�شاهم  ما  عال  فني  مب�شتوى  ظهرت 
ال�شباح  النا�شر  ال�شيخ �شباح فهد  ال�شيد والفرو�شية  نادي  �شر  البطولة امني 
على دعمه الكبري للبطولة ما �شاهم يف اجناحها بهذه ال�شورة املميزة. من جانبه 
القوى الماراتي  األعاب  التنظيمية اخلليجية لريا�شة  العام للجنة  اكد المني 
�شعد املهري ان هذه البطولة ت�شهم يف تبادل اخلرات وتدعم حلقات التوا�شل 
الريا�شة  التعاون اخلليجي من ممار�شي هذه  ابناء دول جمل�س  الريا�شي بني 
�شعادته  ..م��وؤك��دا  املنطقة  �شعوب  بني  الخوية  العاقات  يج�شد  انه  عن  ف�شا 
كلمته  املهري يف  وقال  الريا�شي.  التجمع  بهذا  التنظيمية  اللجنة  اع�شاء  وكل 
الفتتاحية ان اللجنة التنظيمية اخلليجية حري�شة على تلبية تطلعات ال�شباب 
خريطة  على  مميزا  موقعا  ليحتل  الل��ع��اب  ام  يف  الطموح  الريا�شي  اخلليجي 
العامل الريا�شية ..موؤكدا ان هذا المر ل يتحقق اإل بت�شافر اجلهود من جميع 
املهتمني بهذه الريا�شة وبالدعم اجلاد واملبا�شر من جهات الخت�شا�س. وا�شاد 
بالعمل التنظيمي املميز لاحتاد الكويتي للعاب القوى ما �شاهم باجناح هذا 
امللتقى الريا�شي اخلليجي مثمنا جهود جميع اع�شاء اللجنة املنظمة للبطولة 

من حكام ومنظمني والتي ادت لظهور البطولة بهذا ال�شكل املميز.

بطًا  كلباء  نا�شئة  مركز  فريق  ت��وج 
لكرة  ال�������ش���اد����س  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل�������دوري 
اأن مت��ك��ن من  ب��ع��د  ال�������ش���الت  ق����دم 
نقطة   21 اإىل  ن��ق��اط��ه  ر���ش��ي��د  رف���ع 
وح�شوله على املركز الأول، وا�شتاأثر 
نا�شئة  مركز  فريق  الو�شيف  مبركز 
نقطة،   19 على  حل�شوله  خورفكان 
الذيد  نا�شئة  مركز  فريق  بقَي  فيما 
املنا�شبة  وبهذه  الثالث.  الرتتيب  يف 
اأقيم يف قاعة حبيبة بفندق رادي�شون 
لتتويج  تكرميياً  حفًا  ال�شارقة  بلو 
يف  الأوىل  الثاثة  باملراكز  الفائزين 
ل��ك��رة قدم  ال�����ش��اد���س  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  دوري 
مراكز  اإدارة  نظمته  ال��ذي  ال�شالت، 
النا�شئة بال�شارقة بنظام الدوري من 
م��اع��ب حمايدة،  وع��ل��ى  واح���د،  دور 
الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�س  برعاية 

وجمعية ال�شارقة التعاونية.
�شهد مرا�شم حفل اخلتام �شعيد بطي 
حديد نائب مدير عام مراكز النا�شئة 
����ش���اه���ني احل���و����ش���ن���ي مدير  واأح����م����د 
مراكز  يف  وال��رام��ج  الفعاليات  اإدارة 
النعيمي  اهلل  عبد  وع��م��ران  النا�شئة 
اأم����ني ع���ام ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لكرة 
ال�شارقة  جم��ل�����س  يف  ال�����ش��الت  ق���دم 
ال�شويدي  ���ش��امل  وخليفة  ال��ري��ا���ش��ي 
رئ��ي�����س ق�����ش��م الأم������ن وال�����ش��ام��ة يف 

جمعية ال�شارقة التعاونية، وعدد من 
وروؤ�شاء  التنفيذية  الإدارات  مديري 
النا�شئة  م��راك��ز  وم��وظ��ف��ي  الأق�����ش��ام 

امل�شرفني على فعاليات الدوري. 
وا���ش��ت��م��ل احل���ف���ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
عبد  النا�شئ  لها  ق��دم  التي  الفقرات 
اهلل ح�شن خوري، حيث ا�شتهل احلفل 
من  عطرة  واآي���ات  الوطني،  بال�شام 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م رت��ل��ه��ا ع��ل��ى م�شامع 

احل�شور النا�شئ اأن�س عارف.
واأل���ق���ى ال��ن��ا���ش��ئ حم��م��د ف�����وؤاد كلمة 
امل�شاركني  النا�شئة  اإخوانه  عن  نيابة 
�شعادته  ع��ن  فيها  ع��ر  ال�����دوري،  يف 
واإخوانه النا�شئة بامل�شاركة يف فعاليات 
ال����دوري ال���ذي ك���ان مب��ث��اب��ة مدر�شة 
موؤثرة تعلموا فيها الأبجديات الفنية 
وعرفوا  ال���ق���دم،  ل���ك���رة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
واملتعة  للمناف�شة  احلقيقية  امل��ع��اين 
والإث��ارة والتحدي يف اأج��واء ت�شودها 
وال��ود للح�شول  املحبة والأخ��وة  روح 
وب���نيرّ  الدوري”،  ب��ط��ل  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
اكت�شبوها  التي  املهارات  اأه��م  النا�شئ 
م���ن امل�����ش��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات ال����دوري 
املرمى،  ح��را���ش��ة  م��ه��ارة  يف  واملتمثلة 
ومهارة  الأه�����داف،  ت�شجيل  وكيفية 

الدفاع والهجوم.
وقال يف ختام كلمته : اأتوجه باأ�شمى 

والعرفان  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  اآي�����ات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  وح��رم��ه 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة على 
بنا،  �شموهم  واه��ت��م��ام  ل��ن��ا  رع��اي��ت��ه��م 
اإدارة  اإىل جمل�س  بال�شكر  اأتوجه  كما 
فيها  العاملني  وكافة  النا�شئة  مراكز 
على ا�شتمرارية تنظيم هذه الفعالية 
املتميزة، وال�شكر مو�شول اإىل جمل�س 
ال�شارقة  وجمعية  الريا�شي  ال�شارقة 
لفعاليات  رعايتهما  على  التعاونية 

الدوري ودورهما البارز يف اإجناحه.
فيلم  مب�����ش��اه��دة  احل�����ش��ور  وا�شتمتع 
يف  ال����دوري  مناف�شات  ع��ن  ت�شجيلي 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، ف�����ش��ًا ع��ن اأهم 
اأح�����داث وم���ب���اري���ات ال�����دوري يف هذا 
ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى لقاءات  ال��ت��ي  ال���ع���ام، 
واأ�شهمت  امل�شاركة،  الفرق  مثرية بني 
النا�شئة  م����واه����ب  ع����ن  ال��ك�����ش��ف  يف 

واإبداعاتهم الكروية.
ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  ال���دوري  وحقق 
ه������ذا ال�����ع�����ام جن����اح����ا ك�����ب�����ريا، حيث 
لفرق  الفني  امل�شتوى  ب��ارت��ف��اع  متيز 
املنت�شرة  ال��ثمانية  النا�شئة  م��راك��ز 

ومب�شاركة  ال�شارقة  اإم���ارة  اأرج���اء  يف 
كرم  اخلتام  ويف  و�شاباً   نا�شئاً   160
�شاهني  واأح���م���د  ح��دي��د  ب��ط��ي  �شعيد 
النعيمي  احلو�شني وعمران عبد اهلل 
وخ��ل��ي��ف��ة ���ش��امل ال�����ش��وي��دي، ك���ل من 
���ش��اه��م يف اإجن�����اح ف��ع��ال��ي��ات ال����دوري 
الثاثة  ب���امل���راك���ز  ال���ف���ائ���زة  وال���ف���رق 
الاعبني  تكرمي  اإىل  اإ�شافة  الأوىل، 
فردية،  بجوائز  الفائزين  واملن�شطني 
ع���ب���د اهلل عبد  ال���ك���اب���نت  ف�����از  ح���ي���ث 
الذيد  ن��ا���ش��ئ��ة  م���رك���ز  م���ن  ال����وه����اب 
بجائزة اأف�شل مدرب، وح�شد الكابنت 
وا�شط  نا�شئة  اأحمد غازي من مركز 
النا�شئ  ، وف����از  اأف�����ش��ل ح��ك��م  ج��ائ��زة 
من  ال��زع��اب��ي  خمي�س  خ��دوم  �شلطان 
م��رك��ز ن��ا���ش��ئ��ة ك��ل��ب��اء ب��ج��ائ��زة اأف�شل 
اأف�شل  بجائزة  وف���از  م��رم��ى،  ح��ار���س 
لعب النا�شئ ماجد عبد اهلل حممد 
اأم���ا جائزة  ك��ل��ب��اء،  نا�شئة  م��رك��ز  م��ن 
النا�شئ  ف��ح�����ش��ده��ا  ال�����دوري  ه����داف 
كلباء،  نا�شئة  مركز  من  حممد  علي 
النا�شئ  اإداري  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  وف���از 
حم��م��د م���اج���د ���ش��ل��ي��م��ان م���ن مركز 
نا�شئة  مركز  فاز  فيما  الذيد،  نا�شئة 
اأف�����ش��ل جمهور  ب��ج��ائ��زة  خ���ورف���ك���ان 
اأف�شل م�شرف  مثايل، وح�شد جائزة 
م�شرف  وايل حم��م��د  ي��و���ش��ف  ���ش��ال��ة 

فاز  فيما  الذيد،  نا�شئة  مركز  �شالة 
اأف�شل  ج���ائ���زة  ال���ك���ايف  ع��ب��د  ري���ا����س 

م�شرف اأن�شطة.
وُك��رم كل من نا�شر �شلطان ابراهيم 
احلمادي  يو�شف  وي��ع��ق��وب  امل��رزوق��ي 
املرزوقي  اب��راه��ي��م  ���ش��ل��ط��ان  وط����ارق 
ح��ك��ام احت���اد الإم������ارات ل��ك��رة القدم، 
ف�شًا عن تكرمي احلكام من من�شطي 

الريا�شة مبراكز النا�شئة. 
الفائزة  ال���ف���رق  ت��ت��وي��ج  ذل���ك  اأع���ق���ب 
باملراكز الثاثة الأوىل حيث فاز فريق 
ال��ذي��د ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وت���وج لعبوه 
بامليداليات الرونزية، وح�شد فريق 
و�شيفاً  وحل  الثاين  املركز  خورفكان 
الف�شية،  ب��امل��ي��دال��ي��ات  وت���وج لع��ب��وه 
البطولة  ل��ق��ب  ك��ل��ب��اء  ف��ري��ق  وع��ان��ق 
الأول  باملركز  ل��ف��وزه  كاأ�شها  وح�شد 

الذهبية.   ب��امل��ي��دال��ي��ات  وت���وج لع��ب��وه 
ن �شعيد بطي حديد نائب مدير  وثمرّ
عام مراكز النا�شئة الرعاية والهتمام 
اللذين يوليهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
وقرينته �شمو ال�شيخة جواهر رئي�شة 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل�������ش���وؤون الأ����ش���رة 
لأب��ن��ائ��ه��م��ا ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��ب��اب، عر 
والثقافية  الريا�شية  البيئة  تهيئة 
اأن�شطتهم  ملمار�شة  لل�شباب  اجل��اذب��ة 
وه����واي����ات����ه����م مب����ا ي���ح���ق���ق الإع��������داد 
ل�شخ�شية  املتكامل  وال��ب��ن��اء  امل��ت��وازن 
النا�شئة، موؤكداً على اأن دعم �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة وقرينته هو ما 
اأ�شهم يف تعزيز �شبل النجاح للدوري، 

وا�شتمرارية تنظيمه.

النعيمي  اهلل  ع��ب��د  ع���م���ران  واأ�����ش����اد 
اأم����ني ع���ام ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لكرة 
ال�شارقة  جم��ل�����س  يف  ال�����ش��الت  ق���دم 
الريا�شي بفكرة دوري النا�شئة الذي 
ُيعد مدر�شة تاأ�شي�شية لكرة ال�شالت 
 18 اإىل   12 م��ن  ال�شنية  للمرحلة 
اأه���داف  ���ش��ن��ة، وه���ذا م��ا ين�شجم م��ع 
ون�شعى  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
اإليه دائما �شواء على م�شتوى املراكز 
الذي  بال�شكل  التعليمية،  املناطق  اأو 
ي�شكل قاعدة عري�شة من لعبي كرة 
جتربة  تعمم  اأن  واأمت��ن��ى  ال�����ش��الت، 
اإمارات  كافة  لت�شمل  النا�شئة  دوري 
الدولة، واأل تكون قا�شرة على نا�شئة 
دعم  يف  ي�شهم  مب��ا  ف��ق��ط،  ال�����ش��ارق��ة 
امل�شتقبل  املنتخبات لكرة ال�شالت يف 
القريب، مبا يخدم منظومة كرة قدم 

ال�شالت الإماراتية.
اأع�������رب خ��ل��ي��ف��ة �شامل  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
ال���������ش����وي����دي رئ���ي�������س ق�������ش���م الأم������ن 
ال�شارقة  ج��م��ع��ي��ة  يف  وال�������ش���ام���ة 
وجمل�س  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  ال���ت���ع���اون���ي���ة 
دوري  ل����رع����اي����ة  اجل���م���ع���ي���ة  اإدارة 
اأنه  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ري��ا���ش��ي،  النا�شئة 
م����ن م���ه���ام اجل��م��ع��ي��ة امل�����ش��اه��م��ة يف 
الريا�شية  �شواء  املجتمعية  اخلدمة 
واأعلن  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة  اأو 
مبا�شرة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  اجل��م��ع��ي��ة  اأن 
على  الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  م����ن 
الأن�شطة  ك��اف��ة  ل��دع��م  ت���ام  ا���ش��ت��ع��داد 
املزيد  ومتنى  الإم���ارة،  م�شتوى  على 
الفائزة  للفرق  والتوفيق  التقدم  من 
باملراكز الأوىل يف دوري النا�شئة لكرة 

ال�شالت يف دورته ال�شاد�شة. 

لاوملبياد  القليمية  الرئا�شة  ك�شفت 
الرئي�س  مقرها  من  ال��دوىل  اخلا�س 
بالقاهرة عن احل�شاد احلافل والعامر 
لاوملبياد   2014 ع��ام  �شهده  ال���ذى 
العام  ه�����ذا  ���ش��ه��د  ح���ي���ث   .. اخل����ا�����س 
الريا�شية  الأح������داث  م���ن  جم��م��وع��ة 
بالطبع  وال����ك����رى،اأب����رزه����ا  ال���ه���ام���ة 
الفتاح  عبد  الرئي�س  وح�شور  رع��اي��ة 
الثامنة  القليمية  لاألعاب  ال�شي�شى 
اقيمت  ال����ت����ى  اخل����ا�����س  ل���اومل���ب���ي���اد 
ب��ال��ق��اه��رة ، و����ش���ه���دت م�����ش��ارك��ة 14 
دولة،واعطاء اجلوهرة ال�شوداء وجنم 
الكرة الرازيلية بلية و�شفري الوملبياد 
اخلا�س الدوىل ل�شربة البداية لكاأ�س 
م��اج��دة مو�شى لكرة ال��ق��دم امل��وح��دة ، 
عام  �شهد  كما  بالقاهرة   اقيمت  التى 
2014 التجديد للمهند�س اأمين عبد 
الوهاب لفرتة رئا�شة رابعة )2015-

ليكون  اق��ل��ي��م��ي،  ك��رئ��ي�����س   )2020
بذلك اأول رئي�س اقليمى يتم التجديد 
،واختياره  متتالية  دورات  لأرب����ع  ل��ه 
الرئا�شى  ال�شت�شارى  باملجل�س  ع�شوا 
للرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شى للتنمية 
املجتمع.نظمت جلنة املبادرات والأ�شر 
ن�����ش��اط��اً ري��ا���ش��ي��اً حت��ت ���ش��ع��ار )اللعب 
امل���وح���د( لاعبني  وال��ع��ي�����س  امل���وح���د 
�شغار ال�شن ، فى ذكرى اإحياء لذكرى 
م��وؤ���ش�����ش��ة الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الدويل 
ال�شيدة يون�س كيندي �شرايفر يف مركز 
الريا�شات  .جلنة  باأبوظبي  م��ول  دمل��ا 
وامل�������ش���اب���ق���ات ب����الأومل����ب����ي����اد اخل���ا����س 
بنادي  تن�شيقي  اجتماع  يف  الإم��ارات��ي 

ا�شنعر�شت  اخلا�شة  للريا�شات  دب��ي 
امل�شاركات اخلارجية القادمة والطاع 
اخلا�شة  والتو�شيات  املقرتحات  على 
باملهرجانات املقبلة للمو�شم 2014-
لعب ولعبة مثلوا   120  .  .2015
الإحتياجات  ل�����ذوي  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي 
اخلا�شة ونادي العني للمعاقني ونادي 
للمعاقني  الثقة  ونادي  للمعاقني  دبي 
للمعاقني  خورفكان  ون��ادي  بال�شارقة 
الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  ومدينة 
الطاولة  ك���رة  يف  ت��ن��اف�����ش��وا  ب��ف��روع��ه��ا 
مهرجان  وال��ف��رو���ش��ي��ةف��ى  وال��ب��وت�����ش��ي 

لاوملبياد اخلا�س الماراتى 
اق������ي������م امل���ل���ت���ق���ى 
للجنة  ال����ث����ال����ث 
امل�������������������ب�������������������ادرات 
والأ����ش���رب���رع���اي���ة 
ال�شيخة  ����ش���م���و 
ب��ن��ت زايد  رو���ش��ة 
وحتت  ن��ه��ي��ان  اآل 
�����ش����ع����ار )م���ع���ك���م 
ي����ك����ون ل����اإجن����از 
م����ع����ن����ى( مب���رك���ز 
ال�������ش���ي���خ���ة اآم���ن���ة 

الثقايف الرتاثي الديني ومركز العني 
اخلتام  �شهد  وق��د  والتاأهيل  للرعاية 
الاعبني  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ح�������ش���ور 
امللتقى  ان�شطة  يف  للم�شاركة  واأ�شرهم 

الريا�شية والثقافية والرتاثية
والذى  الأول  كبريللمهرجان  جن��اح   
اقيمت مناف�شاته بنادي دبي للمعاقني 
100 لع�����ب ولع����ب����ة يف  مب�������ش���ارك���ة 

والبوت�شي  الأث���ق���ال  رف���ع  م��ن��اف�����ش��ات 
والفرو�شية حيث تاأتي هذه املهرجانات 
�شمن خطط وبرامج الأوملبياد اخلا�س 
قوية  مناف�شة  البطولة  �شهدت  حيث 
لأولياء  رائ��ع  وح�شور  الاعبني  ب��ني 
واأن�شطة  برامج  يف  للم�شاركة  الأم���ور 

جلنة املبادرات والأ�شر.
التنفيذى  فورت�شريالرئي�س  جانيت 
باأول  ال��دوىل تقوم  لاوملبياد اخلا�س 
مل�شر  تعينها  منذ  للمنطقة  لها  زي��ارة 
الثامنة  القليمية  الل��ع��اب  وح�����ش��ور 
واللتقاء بروؤ�شاء الوفود امل�شاركة فى 

اللعاب .
لبنان تفوز بتنظيم 
اأقليمية  العاب  اأول 
�شتوية عام 2016 

 .
ذه����ب����ي����ة   275
ف�شية  و227 
برونزية  و208 
ف������از ب���ه���ا لع���ب���ون 
14 دول����ة فى  م��ن 
القليمية  الأل��ع��اب 
ال�����ث�����ام�����ن�����ه ال����ت����ى 
ب  ت��ف��وز  الم����ارات   ، بالقاهرة  اقيمت 
76 ميدالية متنوعه منها 32 ذهبية 
والبحرين   ، 26 ف�شية   ، و18 ف�شة 
29 ميدالية متنوعه منهم 12 ذهبية 
9 ف�شيات و8 برونزيات، م�شر 233 
ب76  بينهم  م��ن  م��ت��ن��وع��ه  م��ي��دال��ي��ة 
برونزية،   76 و81ف�شية  ذه��ب��ي��ة 
الردن 36 ميدالية متنوعه من بينهم 

19 ذهبية و17 ف�شية وبرونزيتان، ، 
بينهم  م���ن  م��ي��دال��ي��ة   21 اجل����زائ����ر 
10 ذه��ب��ي��ات ووث������اث ف�����ش��ي��ات و8 
ميدالية   36 ال�شعودية   ، ب��رون��زي��ات 
متنوعه منهم 21 ذهبية و11 ف�شية 
ميدالية   39 ،ال��ع��راق  ب��رون��زي��ات  و4 
ف�شية   16 ذهبة   11 منهم  متنوعه 
ميدالية   37 ،امل��غ��رب  ب��رون��زي��ة  و12 
متنوعه منهم 9 ذهبيات 10 ف�شيات 
ميدالية   70 �شوريا   ، برونزية  و18 
و21  ذهبية   27 بينهم  م��ن  متنوعه 
ف�شية 22 برونزية ، فل�شطني ب 27 
ميدالية متنوعه من بينهم 7 ذهبيات 
 19 قطر  ف�شيات،  و6  ف�شية  و14 
ميدالية متنوعه من بينهم 5 ذهبيات 
و10 ف�شيات و4 برونزيات ،لبنان 16 
ميدالية متنوعه من بينهم 4 ذهبيات 
 49 ،تون�س  برونزيات  و7  ف�شيات   5
ميدالية متنوعه من بينهم 16 ذهبية 

و18 ف�شية و15 برونزية .

�سمال  ت�سفيات  ت�ست�سيف  م�سر 
افريقيا الأول كاأ�س عامل فى كرة 
م�سر  مب�ساركة  املــوحــدة  الــقــدم 

وليبيا واملغرب واجلزائر.

م�����������ش�����ارك�����ة ك�������ل م�������ن الم�����������������ارات و 
وتون�س  ال���ع���راق،  م�����ش��ر،ال�����ش��ع��ودي��ة، 
لاألعاب  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  الل����ع����اب  ف���ى 
الفرتة  ب��ل��و���س،يف  ال�شيفية  ال��ع��امل��ي��ة 
�شهدت  وال��ت��ى  يونيو   8 وحتى   6 م��ن 
القوى،  واألعاب  ال�شباحة  ريا�شات،   3

الوفود،  لروؤ�شاء  موؤمتر  و  واجل��ول��ف، 
مباراة  يف  م�شرية  لعبة  �شاركت  كما 
ا�شتعرا�شية يف كرة ال�شلة مع منتخب 
من لعبي ال�شة امل�شاركني يف الدوري 

المريكي للمحرتفني.
زيادة ح�شة املنطقة فى اللعاب العاملية 
 2015 ت��ق��ام  اأجن��ل��و���س وال��ت��ى  بلو�س 
ح�شتهافى  عن  لعباً  ب�50  يزيد  مبا 
كانت  2011،حيث  ع��ام  اأثينا  األ��ع��اب 
لع���ب���اً  ب�88  الإم�������������ارات  و   ،950
33 لعبا  البحرين  ت�شارك  ولعبة،و 
، و م�شر 82،اإيران 56 ،العراق 36، 
الأردن 36، ال�شعودية 33، لبنان 66، 
ليبيا 76،موريتانيا 18، املغرب 46، 
�شورية61،  قطر28،   ،35 فل�شطني 
القمر  وجزر  25،اجلزائر53،  تون�س 
وال�شومال   ،15 وج���ي���ب���وت���ي   ،15
من  ل��ك��ل  ح�����ش�����س  حت����دد  15،ورغم 
واليمن   ،25 ،وع���م���ان   56 ال��ك��وي��ت 
ان م�شاركتهم  21،ال  ،وال�شودان   52
يف هذه اللعاب ل زال��ت معلقة حلني 
العتماد  على  ال��رام��ج  ه��ذه  ح�شول 

القانوين وا�شتكمال تكوينها الدويل
ا�شرتاتيجي  م��وؤمت��ر  اأول  ت�شهد  ج��ده 
برامج  خم��ت��ل��ف  مب�����ش��ارك��ة  اق��ل��ي��م��ي 
ت���������ش����ورات����ه����ا  ل�����و������ش�����ع   ، امل����ن����ط����ق����ة 
ع�������ن خ�����ط�����ة ال�����ت�����ط�����وي�����ر ال�����راب�����ع�����ه 

.)2020_2015(
اإدارة جديد للمجل�س  انتخاب جمل�س 
-2014( الإق���ل���ي���م���ي  ال����ش���ت�������ش���اري 
والتى  دول��ه،   15 مب�شاركة   ،)2015
نا�شر  ال����دك����ت����ور  اح���ت���ف���اظ  ����ش���ه���دت 

ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ش��ال��ح ) ال�����ش��ع��ودي��ة ( 
ب��رئ��ا���ش��ة امل��ج��ل�����س ،واح���ت���ف���اظ حممد 
اللجنة  بع�شو  الهاملى  فا�شل  حممد 
ال�شت�شارية الدولية ) المارات ( ،وفاز 

ف������ى ال���ع�������ش���وي���ة 
منطقة  �شبه  ف��ى 
اخل�������ل�������ي�������ج ف�������از 
املن�شورى  فا�شل 
) الم��ارات ( ،ود. 
الن�شارى  ح�شن 
) قطر( واإبراهيم 
ال�������������ش������وي������ل������م ) 
وفاز   ) ال�شعودية 
منطقة  �شبة  ف��ى 
و��������ش�������ط ا�����ش����غ����ر 

 ( وه��ال��ه احل�شينى  )اي�����ران(  دادخ����اه 
 ) العراق   ( ( وف��وزى م�شطفى  لبنان 
املهند�س  اأفريقيا  �شمال  فاز فى  بينما 
الدكتور   ) م�����ش��ر   ( حم���م���ود  ه���ان���ى 
الطيب ليتيم )تون�س(،و�شاح الدين 

ال�شمار ) املغرب) 
بالتعيني  املجل�س  بع�شوية  ف��از  فيما 
خالد   ) املغرب   ( �شمية  لا  ال�شريفة 

الرقيبى ) ليبيا ( ماجد الع�شيمى ) 
المارات ( ود. بدرية الهدابى ) عمان 
وجود  م���رة  ولأول  املجل�س  لي�شهد   )
ث���اث ���ش��ي��دات ، وم��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه عام 

.1997
ان�������ط�������اق رح����ل����ة 
الأم������������������������ل وه��������ي 
الكويتية  ال�شفينة 
لعبني  ت���ق���ُلرّ  اإىل 
م�����������������ن لع���������ب���������ي 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد 
ووالدهما  الكويتي 
تقف  رح�����ل�����ة  ف������ى 
حمطة،   29 ع���ر 
خطالنهاية  وك���ان 
ثانية  م���رة  ع����ادة  ث���م  ن���ي���وي���ورك،  اإىل 
التوقفات  ه��ذه  ،و�شهدت  الكويت  اىل 
ال��رن��ام��ج الوطني  اأق��م��ه��ا  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
ك����ل حمطة  ل���اأومل���ب���ي���اد اخل����ا�����س يف 
ت���وق���ف؛ ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى فئة 

املعوقني فكريا.

ــاب  ــع االأل بتنظيم  فــوزالــنــمــ�ــســا 

العاملية ال�ستوية 2017.
�شحفيا  موؤمترا  ي�شهد  القاهرة  نيل   
بتنظيم  م�����ش��ر  ف�����وز  ع����ن  ل����اع����ان 
لاأوملبياد  الثامنة  الإقليمية  الألعاب 

اخلا�س الدويل.
املر�شح  ال�شي�شى  ال��ف��ت��اح  امل�����ش��ريع��ب��د 
التقى  اجل��م��ه��وري��ة  لرئي�س  املحتمل 
اخلام�س  بالتجمع  النتخابى  مبقره 
ب��امل��ه��ن��د���س اأمي���ن ع��ب��د ال���وه���اب ووفد 
من لعبى الوملبياد اخلا�س، وا�شتمع 
للدور  امل��ق��اب��ل��ه  ت��ل��ك  خ���ال  ال�شي�شى 
الن�شانى الذى تلعبه حركة الوملبياد 
اخلا�س فى حياة املعاقني فكريا و�شم 
الوفد لعبه اجللة وبطله افريقيا دينا 
جال وال�شباح العاملى م�شطفى جال 
وا�شتمع   ، ال�����ش��ن��اوى  ع��م��ر  وال��ف��ار���س 
امل�شري ال�شي�شى من الرئي�س القليمى 
ت��ل��ك احلركة  ع���ن  ���ش��ري��ع��ه  ن��ب��ذه  اىل 
�شمع  عندما  كثريا  وتوقف  الن�شانية 
ف���ى م�شر  ف��ك��ري��ا  امل��ع��اق��ني  رق����م  اىل 
لح�شائيات  وف���ق  م��ل��ي��ون   3 وال��ب��ال��غ 
الريا�شة  لعبت  ،وكيف  املتحده  المم 

فى تغيري حالتهم .

املعا  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
بالديوان  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  ام�س  الأم��ريي 
التجديف  فريق  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعا  را�شد  بن 
ال�شرطة  ببطولة  الفائز  القيوين  اأم  ب�شرطة  الأومل��ب��ي 
اأم  اأق��ي��م��ت يف خ���ور  وال��ت��ي   3 رق���م  الأومل���ب���ي  للتجديف 
ال��ق��ي��وي��ن مب�����ش��ارك��ة ف���رق ال��ق��ي��ادات ال��ع��ام��ة لل�شرطة 

بالدولة وينظمها اإحتاد ال�شرطة الريا�شى وت�شت�شيفها 
القيادة العامة ل�شرطة اأم القيوين.

فريق  باأع�شاء  القيوين  اأم  ال�شمو حاكم  واأ�شاد �شاحب 
وح�شولهم  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ب�شرطة  الأومل���ب���ي  ال��ت��ج��دي��ف 
املزدوج  والزوجي  الفردي  الأوىل مب�شابقة  املراكز  على 
التوفيق والنجاح يف  .. متمنيا لهم  النقاط  يف جمموع 

البطولت القادمة.

را�شد  ب��ن  ���ش��ع��ود  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح�شر 
املعا نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القيوين 
وال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ا و�شعادة 
�شرطة  عام  قائد  املعا  اأحمد  بن  را�شد  ال�شيخ  العميد 
اأم القيوين و�شعادة نا�شر �شعيد التاي مدير الديوان 
الأمريي و�شعادة را�شد حممد اأحمد مدير الت�شريفات 

واأع�شاء فريق التجديف امل�شارك بال�شباق . 

منتخب �لمار�ت لألعاب �لقوى عموم ينتزع ف�سية �لتعاون لخرت�ق �ل�ساحية بالكويت�سلطان بن خليفة بن �سخبوط ي�سهد حفل ختام بطولة كاأ�ص رئي�ص �لدولة لل�سطرجن للفتيات

مر�كز �لنا�سئة تتوج �أبطال �لدوري �ل�ساد�ص لكرة قدم �ل�سالت 

ح�ساد وفري لالوملبياد اخلا�س عام 2014

رعاية وح�سور �لرئي�ص عبد �لفتاح �ل�سي�سى لالألعاب �لقليمية �لثامنة 
االمارات حت�سد 76 ميدالية متنوعه منها 32 ذهبية و18 ف�سة 26 برونزية 

حاكـــم �أم �لقيـــويـــن ي�ستقبـــل فــريـــق �لتجـــديــــف 
�لأوملبــــي ب�ســـرطــــة �أم �لقيـــويــــن

التجديد المين عبد الوهاب 
لفرتة رابعة كرئي�س اقليمى 
واختياره ع�سوا باملجل�س 
اال�ست�سارى للرئي�س ال�سي�سى

الهاملى يحتفظ بع�سوية 
اال�ست�سارية الدولية 
والع�سيمى واملن�سورى 
باملجل�س اال�ست�سارى 
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر:
الإماراتي حممد غامن  الفار�س  حلق 
ال��ه��اج��ري ع��ال��ي��اً ع��ل��ى ���ش��ه��وة جواده 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب   )13 )ك��ات��ات��ن 
ونال  لقفز احلواجز  الدولية  الحتاد 
اجلائزة الكرى يف البطولة م�شجًا 
ال���ف���ر����ش���ان يف جولة  اأزم����ن����ة  اأف�������ش���ل 
البطولة  و���ش��اف��ة  وذه��ب��ت  ال��ت��م��اي��ز، 
لوند  تينا  ال��دمن��ارك��ي��ة  الفار�شة  اإىل 
ف��اي( يف حني ك�شب  والفر�س )ب��رت 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ال���ف���ار����س الإم����ارات����ي 
الآخرعبد اهلل حميد املهريي بالفر�س 
ال�شتار  واأ�شدل  فوغري�س(،  دو  )اأومل 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات ب��ط��ول��ة ك��اأ���س الحتاد 
للقفز يوم اجلمعة املا�شي بعد ثاثة 
نادي  اإ�شت�شافها  الفعاليات  من  اأي��ام 
واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حممد 
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ب��اأب��وظ��ب��ي  التنفيذي 
الفخري  ال���رئ���ي�������س  ال�����ن�����ادي،  اإدارة 
را�شد  وت���راأ����ش���ه���ا حم��م��د  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
النا�شري مدير النادي، واأدارها وقام 
ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ر���ش��ان ال��ف��ائ��زي��ن في�شل 
لحتاد  امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  العلي 
اإىل  البطولة  على  امل�شرف  الفرو�شية 
للفرو�شية،  ال����دويل  الحت����اد  ج��ان��ب 
ل��ل��ب��ط��ول��ة جمل�س  ال���رع���اي���ة  وق������دم 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي و���ش��رك��ة لوجنني 
راعية دوري الإمارات للقفز. وتناف�س 
التي  وجوائزها  البطولة  األقاب  على 
األ����ف دره����م ع���دد كبري   334 ف��اق��ت 
اآ�شيوية  دول  م��ن  القفز  ف��ر���ش��ان  م��ن 
جمهور  و�شهدها  واأمريكية  واأوروبية 
اإ�شتمتع  ال��ق��ف��ز  ري��ا���ش��ة  ع�����ش��اق  م���ن 
بجملة من ال�شتعرا�شات املبهرة التي 
منها  املثري  ل�شيما  الفر�شان  قدمها 
وتراأ�س  الكرى،  اجلائزة  مناف�شة  يف 
هارون  ع��زي��ز  البطولة  حتكيم  جلنة 
الدويل  املناف�شات  ت�شميمات  وو�شع 

عاطف �شوقي.
جولة بدون اأخطاء

ال���ك���رى �شممت  م��ن��اف�����ش��ة اجل���ائ���زة 
مب���وا����ش���ف���ات اجل���ول���ة ال����واح����دة مع 
اإرتفاعها  بلغ  بحواجز  للتمايز  جولة 
)145( �شم، و�شارك فيها 18 فار�شا 
وف��ار���ش��ة، اأمت اجل��ول��ة ال��رئ��ي�����ش��ة من 
5 ف��ر���ش��ان جت��دد بينهم  اأخ��ط��اء  دون 
 3 للتمايز جن��ح  ج��ول��ة  ال��ت��ن��اف�����س يف 
اأي�شا  منهم يف عبورها من دون خطاأ 
ح��ي��ث اأن���ه���ى ال���ف���ار����س حم��م��د غامن 
الهاجري التمايز باجلواد )كاتان( يف 
 )37.45( م�شجا  الأف�شل  الزمن 
و�شاركت  البطولة،  بكاأ�س  ج  وتورّ ثانية 
لوند  ت��ي��ن��ا  ال���دمن���ارك���ي���ة  ال���ف���ار����ش���ة 
التمايز  اأول  بالفر�س )برت فاي( يف 
ونالت   )38.40( بلغ  زمنا  و�شجلت 
الفار�س  اأمت  بينما  الثاين  املركز  كاأ�س 
دو  )اأومل  ب��ال��ف��ر���س  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د 
دون خطاأ  م���ن  ال��ت��م��اي��ز  ف��وغ��ري�����س( 
ون����ال  ث���ان���ي���ة   )41.75( زم�����ن  يف 
الفار�شة  وح��ازت  الثالث.  املركز  كاأ�س 
الرويجية اأنيتا �شاندي باجلواد )فور 
كا�س 2( على املركز الرابع بر�شيد 4 
ال�شاب  الفار�س  وخا�س  ج��زاء،  نقاط 
قوية  جتربة  ال�شويدي  خمي�س  �شامل 
م���ع ال��ف��ر���س )ف��ي��ل��ني ا������س( واأح�����رز 
نقاط   4 بر�شيد  اخلام�س  امل��رك��ز 
من  اأن��ه��ا  م��ن  بالرغم  اأي�شا  ج���زاء 

مهارة  اأن  اإل  املتو�شطة  الفئة  خيول 
�شاعدتها كثرياً يف  ال�شويدي  الفار�س 
التغلب على �شعاب املناف�شة من الفئة 

الكرى.
�سيطرة اإماراتية مطلقة

���ش��ي��ط��رة مطلقة  ال��ب��ط��ول��ة  ���ش��ه��دت 
ل��ف��ر���ش��ان ال��ق��ف��ز م��ن دول���ة الإم�����ارات 
الأول يف  امل���رك���ز  اإح�����راز  وجن���ح���وا يف 
فقد  بالكامل،  اخل��ت��ام  ي��وم  مناف�شات 
حممد  اهلل  ع���ب���د  ال���ف���ار����س  اإ����ش���ت���ه���ل 
الإن��ت�����ش��ارات باجلواد  امل����ري حت��ق��ي��ق 
)نار�شي�ش�شت( وحاز على املركز الأول 
رة  امل�شغرّ ال��ك��رى  اجل��ائ��زة  ���ش��وط  يف 
 )130( ح��واج��ز  على  مرحلتني  م��ن 
�شم، و�شارك فيها 37 فار�شاً وفار�شة، 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأك���م���ل���وا  م��ن��ه��م   22
الأداء يف  ووا���ش��ل��وا  اأخ��ط��اء  دون  م��ن 
ن�شفهم  اأمت��ه��ا  ال��ت��ي  الثانية  املرحلة 
الزمن  لي�شبح  اأي�شا  خ��ط��اأ  دون  م��ن 
واأنهى  ب��ي��ن��ه��م.  ال��ف�����ش��ل  ه���و احل���ك���م 
الفار�س املري املرحلة الثانية باجلواد 
 )27.14( زم���ن  يف  )نار�شي�ش�شت( 
رة،  ثانية ونال اجلائزة الكرى امل�شغرّ
اأحمد  ال���������ش����وري  ال����ف����ار�����س  واأن�����ه�����ى 
املرحلة  )ف��ي��ن��و���س(  ب���اجل���واد  حم�شو 
ثانية   )27.34( زم���ن  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
وح���از على امل��رك��ز ال��ث��اين وم��ن بعده 
ت��وال��ت ن��ت��ائ��ج ف��ر���ش��ان الإم������ارات من 
وكان  ال�شاد�س،  وحتى  الثالث  امل��رك��ز 
الفار�س  ن�شيب  م��ن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
)اليمامة(  بالفر�س  الظاهري  مفتاح 
ثانية.   )44.76( بلغ  زمنا  م�شجًا 
التي  الأوىل  امل����رة  ه��ي  ه���ذه  وت��ع��ت��ر 
و)جميلتي(  )اليمامة(  فيها  ت�شارك 
يف م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ك���اأ����س الحت���اد 
لهما  ظ��ه��ور  اأول  يف  للقفز  ال��دول��ي��ة 
على ميادين فرو�شية القفز بالإمارات 
الظاهري  م��ف��ت��اح  ال��ف��ار���س  ب�شحبة 
دوليات  يف  م�شاركتهما  املتوقع  وم��ن 
يناير  �شهري  ب��الإم��ارات خال  القفز 

وفراير 2015. 
ال�سويدي يحقق ثنائية

�شامل  الفار�س  اأكمل  اأخ��رى  جهة  من 
)�شوليتو(  ب��اجل��واد  ال�شويدي  اأح��م��د 
ال�����ش��دارة يف  ب��ع��د حتقيقه  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

�شوط ختام البطولة حيث حقق الفوز 
اليوم  يف  ال��ث��ال��ث  ال�����ش��وط  يف  الأول 
مناف�شة  ت�شدر  كما  للبطولة،  الأول 
اخل���ت���ام م���ن ال��ف��ئ��ة ال�����ش��غ��رى والتي 
�شممت من جولة واحدة على حواجز 
باجلواد  �شم   )120( اإرت��ف��اع��ه��ا  بلغ 
فار�شاً   32 فيها  و�شارك   ، )�شوليتو( 
14 منهم اجل��ول��ة من  اأمت  وف��ار���ش��ة، 
زمن  يف  اجل��ول��ة  منهيا  اأخ��ط��اء،  دون 
وجاء  ث��ان��ي��ة،   )48.00( بلغ  �شريع 
ال��ف��ار���س ال��روم��اين ن��ورب��رت �شومان 
باجلواد )اإيكونان ا�س( يف املركز الثاين 
بينما  ث��ان��ي��ة،   )49.50( بلغ  ب��زم��ن 
احلب�شي  الرحمن  عبد  ال��ف��ار���س  ن��ال 
املركز الثالث باجلواد )اإيزيل( واأنهى 
ثانية،   )50.13( زم���ن  يف  اجل��ول��ة 
�شلطان  حمد  النا�شىء  الفار�س  وحل 
ال��ي��ح��ي��ائ��ي ب���اجل���واد )ب���ون ج���ويف( يف 
امل��رك��ز ال��راب��ع منهيا اجل��ول��ة يف زمن 

قدره )50.24( ثانية. 
يــوم  مــنــافــ�ــســتــان حمــلــيــتــان يف 

اخلتام
يوم  يف  حمليتان  مناف�شتان  اأق��ي��م��ت 
اخل��ت��ام الأوىل م��ن جولة واح���دة مع 
 )110( باإرتفاع  حواجز  على  متايز 
وفار�شة  فار�شاً   14 فيها  و�شارك  �شم 
 )5  � ال�����ش��غ��رية ع��م��ر )4  ب��خ��ي��ول��ه��م 
���ش��ن��وات، وت�����ش��دره��م ال��ف��ار���س �شامل 
اأحمد ال�شويدي باجلواد )�شتكورادو( 
للفرو�شية،  ال�������ش���ارق���ة  ن�������ادي  م����ن 
املبتدئني  م��ن  وف��ار���ش��ة  ف��ار���ش��اً  و21 
ت�����ش��درت��ه��م ال��ف��ار���ش��ة اإمي�����ان حممد 
اإبراهيم باجلواد )فور اإيفر(، واأقيمت 
الرئي�س  امليدان  على  اخلتام  مناف�شة 
����ش���وط م����ن ج���ول���ة م����ع مت���اي���ز على 
فيها  و���ش��ارك  ���ش��م،  ح��واج��ز )120( 
�شاركوا  منهم   8 وفار�شة،  فار�شاً   21
الفار�س  وت�شدرهم  التمايز  جولة  يف 
خ���ال���د حم���م���د ال����ظ����اه����ري ب���اجل���واد 
للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  م��ن  )ن��ي��م��ا( 

والرماية واجلولف.
ــن مــيــاديــن الــفــرو�ــســيــة اإىل  م

اخلدمة الوطنية
اإ�شتقبل  رائ�����ع  ح��م��ا���ش��ي  م�����ش��ه��د  يف 
جمهور البطولة بالأهازيج والأنا�شيد 

قفز  فر�شان  م��ن  جمموعة  الوطنية 
احل���واج���ز م��ن اأب���ن���اء دول����ة الإم�����ارات 
ال��ذي��ن ل��ب��وا ن���داء ال��وط��ن متوجهني 
يف الأيام القادمة اإىل ميادين اخلدمة 

الوطنية التي تنتظم الباد. 
اإعـــداد  البطولة  الــهــاجــري:   

جلوالت الدوري العربي
الهاجري  غامن  حممد  الفار�س  اأ�شاد 
ب��ط��ل ك��اأ���س الحت����اد ل��ق��ف��ز احلواجز 
اإىل  الفني للبطولة م�شرياً  بامل�شتوى 
اأن امل�����ش��ت��وى ي��رت��ف��ع م��ن ب��ط��ول��ة اإىل 
اأخ���رى. وق��ال اإن ع���دداً م��ن الفر�شان 
العامل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  امل���ح���رتف���ني 
هذه  ج����دي����دة يف  ب���خ���ي���ول  �����ش����ارك����وا 
اإعداد  خ��ري  اأن��ه��ا  ي��رى  التي  البطولة 
اإىل  لف��ت��اً  العربي  ال���دوري  لبطولت 
اأن ح�����ش��ان��ه )ك���ات���ان( ج��اه��ز خلو�س 
على  احل�شول  وه��ي  الأه��م  املناف�شات 
كاأ�س  مناف�شات  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة 
جانريو  ري�������ودي  واأومل����ب����ي����اد  ال����ع����امل 

بالرازيل 2015.
البطولت  هذه  اأن  الهاجري  واأو�شح 
اأن  اإل  العاملي  الت�شنيف  �شمن  تاأتي 
�شوف  ال��ع��امل  لكاأ�س  التاأهيل  بطولة 
اأبوظبي  م���ن  ك���ل  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي��ت��م 
ودبي وال�شارقة والعني. وزاد: حققت 
اليومني  يف  البطولة  ه��ذه  يف  ال��ف��وز 
)الهواجر  ب���اجل���واد  وال���ث���اين  الأول 
كيدام( مما دفعني للم�شاركة باجلواد 
الكرى  اجلائزة  مناف�شة  يف  )كاتان( 
ولقب البطولة والتي تعتر البطولة 
الدولية الأوىل التي اأ�شارك فيها بهذا 
اأن  �شبق  اأنني  اإل  الإم���ارات  يف  اخليل 
ال�شيف  به من قبل يف ف�شل  �شاركت 
يف ب���ط���ولت دول���ي���ة ودي����ة اأق��ي��م��ت يف 
اأوروبا يف كل من اأملانيا والنم�شا وكان 

وقتها ح�شاناً جديداً.
حدد  ال�سرعة  عامل  املــهــريي:   

املراكز الثالثة االأوىل
اإن هذه  امل��ه��ريي  ق��ال ع��ب��داهلل حميد 
التي  الثانية  ال��دول��ي��ة  ه��ى  البطولة 
ت��ق��ام يف روزن���ام���ة ال��ع��ام احل���ايل بعد 
موؤكداً  الذهبي  غنتوت  كاأ�س  بطولة 
و�شعباً  ق��وي��اً  ك��ان  فيها  التناف�س  اأن 
اأع��ل��ى من  واأن امل�����ش��ت��وى ال��ف��ن��ي ك���ان 
امل��ح��ل��ي��ة م��ا زاد م��ن �شدة  ال��ب��ط��ولت 

نف�شه  الوقت  يف  لفتاً  التناف�س  وق��وة 
غامن  حم��م��د  ال��ب��ط��ل  خ��ي��ل  اأن  اإىل 
ال��ه��اج��ري م��ن اأف�����ش��ل اخل��ي��ول التي 
فار�س  وه��و  املناف�شة  ه��ذه  يف  �شاركت 
اإىل  بالإ�شافة  بال�شرعة  اأداوؤه  يتميز 
التي  لوند  تينا  الدمناركية  الفار�شة 
فكانت  اأي�شاً،  بال�شرعة  خيلها  يتميز 
ال�����ش��رع��ة ع���ام���ًا مم���ي���زاً خ��ا���ش��ة اأن 
ثاثتنا مل يرتكب اأي خطاأ وال�شرعة 
يف  الفر�شان  ترتيب  ح��ددت  التي  ه��ي 

املراكز الثاثة الأوىل.
املركز  اأن���ه حقق  اإىل  امل��ه��ريي  واأ���ش��ار 
احلادي  الأ���ش��ب��وع  مناف�شات  يف  الأول 
الم���ارات لوجنني على  ب���دوري  ع�شر 
ميدان اأبوظبي وكان اإرتفاع احلواجز 
ح�شانه  اأن  م���ب���ي���ن���اً  ����ش���م   )140(
احلواجز  اإرت���ف���اع���ات  يف  م��ت��خ�����ش�����س 
خال  �شيغادر  اأن��ه  اإىل  لفتاً  العالية 
الأيام القادمة اإىل الدوحة للم�شاركة 
يف ب��ط��ول��ة ق��ط��ر ال���دول���ي���ة م���ن فئة 
لتجميع  �شي�شعى  واأن���ه  جن��وم  الأرب���ع 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف بطولة  ت��وؤه��ل��ة  ن��ق��اط 

كاأ�س العامل للقفز.
بطولة   : لوند  تينا  الدمناركية   

قوية و�سعدت بامل�ساركة 
عرت الفار�شة الدمناركية تينا لوند 
عن بالغ �شعادتها بتحقيق املركز الثاين 
يف بطولة كاأ�س الحتاد الدولية لقفز 
الأول  اأم�����س  اأختتمت  التي  احل��واج��ز 
ال��ع��ني للفرو�شية  ن���ادي  م��ي��دان  ع��ل��ى 
وال���رم���اي���ة واجل����ول����ف واأو����ش���ح���ت :  
املوؤكد اأنني يف غاية ال�شعادة لتحقيقي 
يف  و�شعنا  اإذا  خ�شو�شاً  الثاين  املركز 
الإعتبار حقيقة اأنني تدربت مع اخليل 
)برتفاي( لأ�شبوع واحد فقط ، وهو 
املطلوب  الإن�شجام  لتحقيق  يكفي  ل 
بيني وبني الفر�س ، وهي فر�شة اأملانية 
عمرها 9 اأع��وام وكانت رائعة يف هذه 

البطولة و قدمت عطاءا جيداً«.
قائلة:  تينا  اأردف����ت  البطولة  وح���ول 
فيها عدد من  �شاركت  البطولة قوية 
ذوي  من  والفر�شان  املتميزة  اخليول 
اخلرة والتمر�س ، و�شاأوا�شل خو�س 
املزيد من ال�شباقات على نف�س اخليل 
الن�شجام مع  اأك��ر قدر من  لتحقيق 

)برتفاي(.

اآل نهيان م�شت�شار  وجه �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
اإدارة نادي اأبوظبي  �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
لزوارق  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ب��دع��م   .. البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
للبطولة  القادم  املو�شم  بداية  قبل  ..ب��زوارق جديدة  الفورمول 
القطرية  العا�شمة  2015 يف  الذي ينطلق خال �شهر مار�س 
الدوحة - اأوىل جولت البطولة - وذلك ل�شمان اأف�شل املراكز 
والإجنازات للفريق دوما. واأو�شح �شموه اأن دعم الفريق بزوارق 
ج��دي��دة .. ي��اأت��ي ان��ط��اق��ا م��ن احل��ر���س ع��ل��ى اأن ي��ظ��ل فريقنا 
دوما يف املقدمة واأن يكون الأف�شل من بني جميع امل�شاركني يف 
البطولة. وقال اإن فريق اأبوظبي ميتلك اأف�شل الكوادر متمثلني 
يف ثاين القمزي واأحمد الهاملي واللذان ميتلكان تاريخا عريقا 

من خال هذه البطولة حيث اأحرزوا املراكز الأوىل. و�شدد على 
يف  تتمثل  الأخ���رية  الع�شر  ال�شنوات  خ��ال  الفريق  اإجن���ازات  اأن 
قدراته يف رفع علم الإم��ارات دوما يف هذه البطولة واأنه متميز 
من هذه الناحية بواقع الأرقام يف البطولة حيث متكن القمزي 
مرة.   17 الهاملي  اأح��رزه��ا  مرة..بينما   28 املن�شة  اإح��راز  من 
واأ�شاف اأن تاريخ فريقنا يف هذه البطولة يجعله من املتميزين 
بزوارق  تدعيمه  فاإن  ولذلك  دائما  الأوىل  املراكز  اأ�شحاب  ومن 
جديدة ي�شب يف حتقيق نف�س الهدف الذي ن�شبو اإليه دوما وهو 
دائما  يكون لاإمارات  واأن  الريا�شة  نكون متقدمني يف هذه  اأن 
م�شاركة  اأن  �شموه  واأك��د  دائما.  عهدنا  كما  خالها  من  التفوق 
اأب��وظ��ب��ي ل ت��ت��وق��ف ع��ل��ى التمثيل ال��ري��ا���ش��ي ف��ق��ط عر  ف��ري��ق 

اأهمها حتقيق  هذه البطولة واإمنا متتد لتحقيق اأهداف اأخرى 
والو�شول  متقدم  مركز  يف  دائما  وو�شعها  لاإمارات  الأف�شلية 
دائما.  الآف���اق  لأعلى  الإم��ارات��ي��ة  الريا�شة  واأه���داف  بطموحات 
واأ�شار اإىل اأن اأجندة م�شاركة فريق اأبوظبي للزوارق �شتكون وا�شعة 
يف مو�شم 2015 واأنه يتم لحقا الك�شف عن اأجندة البطولت 
امل�شاركة لن تتوقف  اأن  �شموه  ي�شارك من خالها..موؤكدا  التي 
عند حاجز احل�شور فقط واإمنا املناف�شة على املراكز الأوىل من 
خال جميع البطولت التي �شيكون حا�شرا من خالها. وذكر 
اأن فريق اأبوظبي هو املمثل الإماراتي يف هذه البطولت البحرية 
اأف�شل الفرق  والتي حتظى مبتابعة عاملية كبرية وم�شاركة من 

العاملية والتي يعتر فريق اأبوظبي اأحدها واأقواها ح�شورا. 

ختام مثري لدولية قفز احلواجز بالعني

�لهاجري يظفر بكاأ�ص �لبطولة و�لدمناركية لوند ثانيا و�ملهريي ثالثا
املري يحرز اجلائزة امل�سّغرة وال�سويدي يلحق بالثنائيات

�سلطان بن خليفة يوجه بدعم فريق �أبوظبي بزو�رق جديدة

ملدربي  املتقدمة  التدريبية  ال���دورة  الول  اأم�س  انطلقت 
اجلزيرة   ، )العني  اخلم�شة  ابوظبي  اندية  يف  ال�شلة  كرة 
، الوحدة ، بني يا�س ، الظفرة ( والتي تختتم م�شاء اليوم، 
ال��ت��ي يقودها  ال��ت��ط��وي��ر والرت���ق���اء  وذل���ك �شمن خ��ط��ط 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي ودعمه املتوا�شل لنه�شة الألعاب 
مع  بالتعاون  الإم���ارة  م�شتوى  على  والفردية  اجلماعية 
احتاد الإمارات لكرة ال�شلة. ح�شر افتتاح الدورة يف �شالة 
ابوظبي  جمل�س  ممثل  البلو�شي  يو�شف  اجل��زي��رة  ن���ادي 
اإدارة احتاد  ع�����ش��و جم��ل�����س  ال��ه��ن��ائ��ي  وخ��ال��د  ال��ري��ا���ش��ي 
ميثلون  ال�شلة  ل��ك��رة  م��درب��ا   40 م�شاركة  و���ش��ط  ال�شلة، 
اندية ابوظبي. و�شهد اليوم الول حما�شرات وتطبيقات 
ع��م��ل��ي��ة اأق��ي��م��ت يف ���ش��ال��ة ن����ادي اجل���زي���رة امل��غ��ط��اة حتت 
الفنية  ال�شوؤون  ا�شراف املحا�شر منري بن احلبيب مدير 
للمنتخبات الوطنية يف احتاد ال�شلة واحلائز على الكثري 
والإقليمي،  املحلي  امل�شتوى  على  والأل��ق��اب  اجل��وائ��ز  من 
وواحدا من اخلرات العربية املميزة يف م�شرية كرة ال�شلة 
،حيث ا�شتعر�شا اأحدث خطط التدريب واملهارات والدفاع 

التحرك  ت��ن��اول  كما   ، بينهما  فيما  وال���ت���وازن  وال��ه��ج��وم 
رائع،  بتحكم  اخل�شوم  ب��ني  وامل��راوغ��ة  لاعبني  ال�شليم 
اغلب  النتائج يف  ان حت�شم  املمكن  التي من  الزوايا  واهم 
املواجهات وكيفية ا�شتثمار اأوقات ال�شرتاحة والتوجيهات 
اأهمية  اأي�����ش��ا اىل  ،وت���ط���رق  امل���واج���ه���ات  اأ����ش���واط  خ���ال 
التوظيف ال�شليم لاعبني بح�شب اإمكانياتهم ومهاراتهم 
وحتكمهم مع الكرة ، بالإ�شافة اىل ذلك تطرقت الدورة 
لأحدث قواعد اللعبة وقوانني التحكيم الدولية . وتختتم 
اي��ام يف خطوة  امتدت لثاثة  التي  ال���دورة  اليوم حم��اور 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  دعم  من  انطاقا  تقام  مهمة 
ورعايته املتوا�شلة للنهو�س بالألعاب اجلماعية والفردية 
القطاع  لهذا  والريا�شيني  املنت�شبني  م��د  على  وحر�شه 
احليوي بالتجارب والتطبيقات الحرتافية املتطورة على 
اأيدي حما�شرين دوليني وخراء خمت�شني بدعم الكوادر 
التدريبية والتدري�شية باأحدث ما تو�شلت اليه امل�شتجدات 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ل��ع��ب��ة، ب��ج��ان��ب الإط������اع ع��ل��ى متطلبات 

وقوانني امل�شاركة يف البطولت العاملية . 

ل��ق��ي م��ي��ام��ي ه��ي��ت خ�����ش��ارة ج��دي��دة وك��ان��ت ام���ام ممفي�س 
غريزليز 95-103 �شمن الدوري المريكي للمحرتفني 

يف كرة ال�شلة.
حيث  م��ب��اراة   31 يف  مليامي  ع�شرة  ال�شابعة  هي  اخل�شارة 

يحتل املركز الثالث يف جمموعة اجلنوب ال�شرقي.
 30 اما ممفي�س فحقق بدوره فوزه الثاين والع�شرين يف 
الغربي  اجلنوب  ملجموعة  الثاين  املركز  يف  وي��اأت��ي  م��ب��اراة 
 21( املت�شدر  روكت�س  هيو�شنت  خلف  جدا  ب�شيط  بفارق 
فوزا و7 هزائم(. برز من ميامي كل من دواين وايد )25 
نقطة و7 متريرات حا�شمة( وداين غرانغر )18 نقطة( 

ولول دنغ )16 نقطة(.
بر�شيد  ل��دى ممفي�س  امل�شجلني  اب��رز  كونلي  وك��ان مايك 
24 نقطة، مقابل 22 نقطة و10 متابعات لزميله مارك 
يف  املا�شي  املو�شم  يف  ف�شل  هيت  ميامي  ان  يذكر  غا�شول. 
�شان  منه  ان��ت��زع  ال��ت��وايل حيث  على  ال��ث��ال��ث  لقبه  اح���راز 
الباي  م��ن  النهائي  ال���دور  يف  ال��ري��ادة  �شبريز  انطونيو 
الطل�شي  ملجموعة  �شدارته  رابتورز  تورونتو  وعزز  اوف. 
رافعا ر�شيده اىل 23 فوزا يف 30 مباراة بعد تغلبه على 
مبناف�شه  احل��ق  حيث   ،98-110 كليرز  اجنلي�س  لو�س 
خ�شارته احلادية ع�شرة يف 31 مباراة والذي يحتل املركز 
الثاين يف جمموعة الهادىء خلف غولدن �شتايت ووريرز 
 .97-110 مت��روول��ف��ز  ميني�شوتا  ع��ل��ى  ب����دوره  ال��ف��ائ��ز 
 7 مع  نقطة   25( لوري  كايلي  من  كل  لتورونتو  �شجل 
متريرات حا�شمة( ويونا�س فالن�شيونا�س )22 نقطة مع 
ولكليرز  نقطة(،   16( فا�شكيز  وغريفي�س  متابعة(   11
 22( غريفني  وبايك  نقطة(   23( ريديك  ج��اي.ج��اي 

نقطة( وجمال كراوفورد )20 نقطة(.
�شتيفن  فكان  وميني�شوتا،  �شتايت  غ��ول��دن  م��ب��اراة  يف  ام��ا 
بر�شيد  ل��اول  امل�شجلني  اف�شل  تومب�شون  وك��اي  ك��اري 
البرز  ي��ون��غ  وث��ادي��و���س  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  نقطة  و21   25

للثاين ب17 نقطة.
ليقود  نقطة   33 بت�شجيله  ب��ات��ل��ر  جيمي  وتعملق 

بولز  �شيكاغو  فريقه 

اىل الفوز على نيو اورليانز بيليكانز 100-107.
ل�شيكاغو، يف حني  اخ��رى  نقطة   19 روز  ديريك  وا�شاف 
�شجل انطوين ديفي�س 29 نقطة مع 11 متابعة وتايركي 
اي��ف��ان��ز 26 ن��ق��ط��ة وج����رو ه��ول��ي��داي 19 ن��ق��ط��ة م���ع 7 

متريرات حا�شمة لنيو اورليانز.
رفع  اذ  ال��و���ش��ط��ى  للمجموعة  ���ش��دارت��ه  ���ش��ي��ك��اغ��و  وع����زز 
30 مباراة، ولقي نيو اورليانز  21 نقطة يف  ر�شيده اىل 
جمموعة  ترتيب  يتذيل  حيث  ع�شرة  اخلام�شة  خ�شارته 
اجلنوب الغربي. وحقق اتانتا هوك�س مت�شدر جمموعة 
اجلنوب ال�شرقي فوزه الثاين والع�شرين وجاء على ح�شاب 
اف�شل  ت��ي��غ��وي  وك���ان ج��ي��ف   .85-90 ب��اك�����س  م��ي��ل��ووك��ي 
8 متابعات و7  25 نقطة مع  امل�شجلني لتانتا بر�شيد 
متريرات حا�شمة، واآل هورفورد 20 نقطة مع 9 متابعات، 
وبول ميل�شاب 17 نقطة مع 8 متابعات، و�شجل مليلووكي 

كري�س ميدليتون 21 نقطة.
متابعة   11 م��ع  نقطة   39 ك��ازن��ز  م��ارك��و���س  دي  و�شجل 
وا�شاف كل من رودي غاي 29 نقطة ودارن كولي�شون 27 
نقطة مع 10 متريرات حا�شمة ليح�شموا فوز �شاكرامنتو 
كينغز على نيويورك نيك�س 135-129 بعد التمديد اثر 

انتهاء الوقت ال�شلي 117-117.
 36 �شجل  ال���ذي  ان��ط��وين  كارميلو  اخلا�شر  ل��دى  وت��األ��ق 
نقطة مع 11 متابعة و6 متريرات حا�شمة، و�شجل اي�شا 

تيم هارداوي 19 نقطة وكول الدريت�س 18 نقطة.
ويف املباريات الخرى، فاز اورلندو ماجيك على ت�شارلوت 
بو�شطن  على  وي���زاردز  ووا�شنطن   ،94-102 هورنت�س 
نت�س  بي�شرز على بروكلني  وانديانا   ،88-101 �شلتيك�س 
�شيك�شرز  �شيفتي  فيادلفيا  على  ج��از  ويوتا   ،85-110

.71-88

مب�ساركة 40 مدربا 

�نطالق �لدورة �لتدريبية �ملتقدمة ملدربي كرة �ل�سلة يف �ندية �أبوظبي 

خ�سارة جديدة مليامي 

�نت�سار�ت لتورونتو وغولدن و�تالنتا و�سيكاغو 

ج��دد رئي�س الحت��اد الوروب���ي لكرة القدم 
الفرن�شي مي�شال باتيني مطالبته الفيفا 
ال�شلحة  من  املزيد  ال�شاحة  حكم  مبنح 
املباريات  على  ال�شيطرة  يف  مل�شاعدته 
اكرث من خال ا�شتعماله البطاقة 

البي�شاء.
افتتاحه  وقال باتيني خال 
م������وؤمت������ر دب�������ي ال����ري����ا�����ش����ي 
ال�����������دويل ال����ت����ا�����ش����ع ام�������س 
البي�شاء  ال��ب��ط��اق��ة  الح����د 
التوتر من كرثة  تخفف من 
ال�شفراء  البطاقات  ا�شتخدام 
واحلمراء خال املباريات، ويجب 

ان نقنع الفيفا باأهمية تطبيقها .
ي�شتخدمها  البي�شاء  البطاقة  وتابع 

احل��ك��م م��ع اول جت���اوز ل��اع��ب، وه���ي حت��ل حمل 
ال�شفراء التي ت�شتخدم عادة مع ثاين جتاوز .

ودعا باتيني الاعبني للتخفيف من العرتا�س 
على طاقم التحكيم وقراراته لن ذلك ي�شوه �شورة 
كرة القدم، ولن يدركوا انهم قدوة لل�شغار . وكان 
املا�شي  اكتوبر  الول  ت�شرين  يف  اق��رتح  باتيني 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ة ال��ب��ي�����ش��اء يف وج���ه اي لعب 
كا�شفا  التحدث مع احلكام،  او  العرتا�س  يحاول 
اعرت�س  اذا  احلكم  ي�شهرها  البي�شاء  البطاقة  ان 
ال��اع��ب للطرد من  وه��ي تعر�س  اي لع��ب  عليه 
ذل��ك لكمال  بعد  يعود  ثم  دقائق   10 مل��دة  امللعب 

املباراة .
دبي  م��وؤمت��ر  يف  ال��ي��وم  ح��دي��ث��ه  خ���ال  باتيني  ي�شتبعد  ومل 
الذي اقيم حتت عنوان نحو كرة قدم ذكية تكليف  الريا�شي 
حكام من الن�شاء لدارة مباريات يف دوري ابطال اوروب��ا، كما 
ال�شباب والطفال  ال��ق��دم واح���ام  ك��رة  ب��ني  ال��رب��ط  دع��ا اىل 

الاعبني  ا�شعار  املبالغة يف  يتحقق يف ظل  لن  ، م�شيفا هذا 
اخليالية ورواتبهم العالية والتي يجب و�شع حد لها .

وطالب  �شعبية،  ريا�شة  ه��ي  ال��ق��دم  ك��رة  ان  باتيني  واع��ت��ر 
البحث عن  وع��دم  املباريات جمانا  ببث  والن��دي��ة  الحت���ادات 

الربح املايل فقط .

بالتيني يجدد مطالبته بالبطاقة �لبي�ساء 

مورينيو: جتديد عقد تريي �أمر �سكلي 
اعتر الرتغايل جوزيه مورينيو يف ت�شريحات �شحافية ان جتديد عقد قائد الفريق جون 

تريي يعتر امرا �شكليا .
وينتهي عقد تريي )34 عاما( يف حزيران يونيو املقبل، لكن الدويل ال�شابق يبدو بحال جيدة 

وقد �شجل هدفني يف املباراتني الخريتني.
وقال مورينيو عن عقد تريي انه امر �شكلي .

اكتوبر  ت�شل�شي يف ت�شرين الول  ال�شابق، م�شواره مع  انكلرتا  بداأ تريي، قائد منتخب  وقد 
وتابع املدرب الرتغايل لي�س هناك اي �شكوك حول عقده اجلديد، اعرف ذلك وهو   .1998

يعرف ذلك، والنادي اي�شا، واعتقد باأنكم اي�شا يجب ان ت�شعروا بذلك .
الفريق، والعقد  انه لعب مهم يف  ت�شعروا بذلك.  ان  نوؤكد اي �شيىء يجب  ان  ب��دون  وتابع 

اجلديد �شياأتي عاجا ام اآجا .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عظامها تخرج من مكانها 10 مر�ت يوميًا
تعاين امراأة بريطانية من مر�س غريب، يجعل عظامها 
تنتقل من مكانها 10 مرات على الأقل يف اليوم، م�شببة 
لها اآلماً �شديدة، كلما قامت باأعمال ب�شيطة كفتح الباب 
و�شخ�س  لتتثاءب.  فمها  فتح  حتى  اأو  ال�شيارة  ق��ي��ادة  اأو 
مبتازمة  ع��ام��اً(   38( ميدو�س  جوجو  اإ�شابة  الأط��ب��اء 
اإي���ل���در دان���و����س، وه���ي ح��ال��ة م��ر���ش��ي��ة ن�����ادرة ي��ن��ت��ج عنها 
اأن  ال��ي��وم، ومي��ك��ن  م���رات يف  ع��دة  العظام  خلل يف تو�شع 
وحتى  حلظة،  باأية  عظامها  يف  �شديدة  ك�شور  لها  ت�شبب 
الأعمال الب�شيطة ميكن اأن توؤدي اإىل خروج العظام من 
مكانها دون اأن ت�شعر. وقالت جوجو التي تعي�س مبدينة 
ه��ريي��ف��ورد م��ع اأط��ف��ال��ه��ا اخل��م�����ش��ة: ت��خ��رج ع��ظ��ام��ي من 
اأ�شواأها  وك��ان  بذلك،  اأ�شعر  اأن  دون  م��رات عديدة  مكانها 
من  اأمت��ك��ن  ومل  مكانه  م��ن  ال�شفلي  فكي  حت��رك  عندما 
اأع��وام ي�شرخ يف   4 العمر  البالغ من  الكام، وراح طفلي 
واأ�شافت   . لاأ�شفل  �شقط  فمي  ب��اأن  للم�شعفني  الهاتف 
جوجو: يف اإحدى املرات كان اأطفايل يلهون بلعبة الوقوف 
على اليدين، وقررت الن�شمام اإليهم، وقبل اأن اأفكر حتى 
لقد   ، مع�شميرّ ك�شرت  ق��د  كنت  عليه،  مقدمة  اأن���ا  فيما 
 100 امل�شت�شفى  اأزور  اإىل روتني يومي، فاأنا  حتول الأمر 
م��رة يف ال��ع��ام . ولح��ظ��ت جوجو اأع��را���س امل��ر���س للمرة 
اأن الأطباء  اإل  الأوىل عندما كنت يف املدر�شة البتدائية، 
بعمر  كانت  عندما  اإل  حالتها  ت�شخي�س  من  يتمكنوا  مل 
التعاي�س مع حالتها  الوقت حتاول  24 عاماً، ومنذ ذلك 

على اأمل اأن يجد الطب عاجاً لهذا املر�س النادر.

�سبيه هتلر يك�سب رزقه بالتقاط �ل�سور 
ا�شتغل رجل من كو�شوفو ال�شبه الكبري بينه وبني الزعيم 
الأمل���اين ال��ن��ازي ال��راح��ل اأدول���ف هتلر لك�شب رزق���ه، من 
كتاب  ن�شخة من  الباد حامًا  اأنحاء  التجول يف  خال 
كفاحي ال�شهري لهتلر، والتقاط ال�شور مع ال�شياح مقابل 

مبلغ من املال.
اأملانيا التي كان  وانتقل اإمني دينوفت�شي )49 عاماً( من 
اإىل  للقتال   1998 عام  كو�شوفو  وطنه  اإىل  فيها،  يعي�س 
األبان كو�شوفو، الذين كانوا يطالبون بالنف�شال  جانب 
ذلك  منذ  ميتوفيت�شا  مدينة  يف  وا�شتقر  �شربيا،  ع��ن 
اإىل م�شدر رزق  ال�شبه بينه وبني هيتلر  الوقت، وحتول 
100 دولر من  ل���ه، ح��ي��ث اع��ت��اد ع��ل��ى ت��ق��ا���ش��ي ح����وايل 

ال�شياح مقابل التقاطهم ال�شور معه.
�شبه  ب�شبب  بالفخر  ي�شعرن  بنات   5 ل�  اأب  ودينوفت�شي 
والدهن بالزعيم النازي الراحل، لأنه قاتل �شربيا التي 
تعتر العدو الأول لكو�شوفو، ول يجدن اأي حرج من لقب 
بنات هتلر الذي يطلق عليهن من قبل املعارف والأ�شدقاء 

بح�شب ما ذكرت �شحيفة دايلي ميل الريطانية.
اأنا  نيوز:  �شربيا  ل�شحيفة  حديث  يف  دينوفت�شي  وق��ال 
فخور بال�شبه بيني وبني هتلر، لقد حاربت �شد اأعدائي 
اأن  ال�شرب، وكذلك فعل هتلر فيما م�شى، ومن ال�شهل 

اأتقم�س �شخ�شيته لأننا حاربنا �شد عدو واحد .
ي�شم  الذي  كفاحي  كتاب  يحمل  اأنه  دينوفت�شي  واأ�شاف 
اأن يدعو نف�شه  اأينما حل، ويحب  الذاتية لهتلر  ال�شرية 

بال�شورة امل�شتن�شخة يف كو�شوفر عن هتلر .

ي�سرتط على خطيبته ن�سف مليون ريال للطالق
طالب مواطن �شعودي مبنطقة جازان جنوب غرب اململكة اأهل خطيبته مببلغ 500 األف ريال )اأكرث من 133 األف 

دولر( اإن طالبته بالطاق بعد زواجهما.
واأثار طلب الزوج الأربعيني ا�شتغراب عائلة خطيبته وقابلوه بالرف�س، اإل اأن الزوجة طلبت من اأهلها عدم الت�شرع 
يف  تفكر  ول��ن  معه  حياتها  �شتكمل  اأنها  موؤكدة  الزوجة  وافقت  الأ�شباب  معرفة  وبعد  الطلب،  ه��ذا  اأ�شباب  وفهم 

النف�شال مهما كانت الأ�شباب.
واأو�شح الزوج )ن. م( ل�شحيفة حملية اإنه اأ�شبح يعاين من عقدة نف�شية وخوف وذلك بعد ف�شله يف ثاث مرات 
تزوج فيها كانت اآخرها من اإحدى قريباته، حيث ق�شى مع زوجاته ال�شابقات خم�س �شنوات واأنهن كن مت�شرعات يف 

قرار الرتباط ومل يحر�شن على اإ�شعاده وتركيزهن الدائم على اإثقال كاهله بطلباتهن .
واأكد اأن ف�شل التجارب ال�شابقة كان ب�شبب عدم ن�شج زوجاته، واأ�شاف اأنه بعد تفكري يف املو�شوع اختار زوجة يف 
اأن زوجته  . مو�شحاً  �شعيد  اأجل زواج  الت�شحية من  الزوجية وتقدر  العمر ونا�شجة وتقدر احلياة  الأربعني من 

وافقت على �شرطه ومت عقد القران.
ويعاين املجتمع ال�شعودي من تزايد حالت الطاق. واأظهر اإح�شاء حكومي حديث اأن حالت الطاق التي �شهدتها 
اململكة، خال العام اجلاري، بلغ حوايل ثاثة اأ�شعاف حالت الزواج، وهو موؤ�شر وا�شح لتزايد حالت الطاق يف 

ال�شعودية التي يبلغ عدد �شكانها نحو 30 مليوناً منهم نحو 20 مليون مواطن.
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�سحفي يت�سلل حتت ف�ستان جنمة
للنجوم،  وماحقتهم  الباباراتزي  م�شوري  عن  ن�شمع  ما  كثرياً 
لكن اأن ن�شمع عن �شحفي يطارد جنمة، بل ويت�شلل حتت ف�شتانها 
اأثناء �شريها على الب�شاط الأحمر باأحد املهرجانات الفنية، فهذه 

تكاد تكون �شابقة جديدة. 
فيتايل  الأوك�����راين  ال�شحفي  ف���اإن  ن��ي��وز  ���ش��ك��اي  م��وق��ع  وبح�شب 
اأمريكا  الأمريكية  النجمة  ف�شتان  حتت  بالت�شلل  ق��ام  �شيديوك 
الب�شاط  على  �شريها  اأثناء  الب�شعة  بيتي  م�شل�شل  جنمة  فرييرا، 

الأحمر يف مهرجان كان ال�شينمائي. 

يقتل معاجلًا بالقر�آن بعد 
�كت�سافه خد�عه 

نارية من  7 طلقات  الرابع من عمره  العقد  اأف��رغ رج��ل ميني يف 
م�شد�شه ال�شخ�شي على �شدر �شخ�س كان يعالج زوجته بالقراآن 
العامة  ال�����ش��وارع  اأح���د  ال��ف��ور، يف  ق��ت��ي��ًا ع��ل��ى  ال��ك��رمي لي�شقط 

مبنطقة بيت الفقيه التابعة ملدينة احلديدة غرب اليمن.
ومتكنت الأجهزة الأمنية اليمنية من القب�س على اجلاين عقب 

فراره من م�شرح اجلرمية واإيداعه ال�شجن.
اإ�شماعيل قادوره يف  وقال مدير ق�شم �شرطة بيت الفقيه املقدم 
ت�شريح �شحفي له اإن املتهم اأقدم على ارتكاب جرميته ال�شبت، 
م�شيفاً   ، بالفرار  ولذ  للمديرية  العام  ال�شارع  يف  النا�س  اأم��ام 
وقام رجال ال�شرطة مباحقة املتهم ليتمكنوا من القب�س عليه 

واتخاذ الإجراءات الازمة بحقه . 
التحقيقات  خ��ال  املتهم بجرميته  اع��رتاف  ق���ادوره على  واأك��د 
الأولية، حيث قال اعرتف املتهم بجرميته امل�شهودة، والتي جاء 
اأنه  اإل  بالقران  زوج��ت��ه  يعالج  ك��ان  عليه  املجني  اإن  قوله  فيها 
اكت�شف �شحكه على زوجته بدًل عن معاجلتها، الأمر الذي دفعه 

لرتكاب اجلرمية على ذلك ال�شكل اأمام مراأى وم�شمع النا�س .

كذب على �ل�سرطة ف�سجن 26 �سنة
حكم على باك�شتاين بال�شجن 26 عاما لباغه ال�شرطة انذارين 

كاذبني بوجود قنابل، بح�شب ما اعلن املدعون ال�شبت.
وات�شل حممد يو�شف بال�شرطة مرتني يف متوز يوليو يف مدينة 
ملتان بو�شط باك�شتان موؤكدا انه و�شع قنابل يف �شوق ثم يف حديقة 
لاطفال يق�شدها عدد كبري من الرواد. ويف كل مرة، كان عنا�شر 
ال�شرطة وخراء متفجرات وم�شعفون يهرعون اىل املكان املق�شود 

ليكت�شفوا ان النذار كاذب.
وقال ا�شفق مالك م�شاعد املدعي العام يف ملتان ان يو�شف اعرتف 
ال��ك��اذب��ني ولدلئ���ه  ل��ان��ذاري��ن  ع��ام��ا   26 بال�شجن  عليه  وح��ك��م 

مبعلومات خاطئة .
ون�شر احلكم ال�شبت من جانب مدعني يف حمكمة ملكافحة الرهاب 
يف ملتان. وكان القا�شي �شجاد �شيخ اعلنه الربعاء واكده مدع اخر 

�سكان مدينة كوتا بارو املاليزية ي�ستخدمون القوارب لعبور الطرق حيث �سرب البالد اأ�سواأ في�سانات منذ عقود. )ا ف ب(هو �شيخ �شعيد وموظف يف ال�شرطة.

�آلف �ل�سيار�ت عالقة يف �لألب 
علقت اآلف ال�شيارات ليل الحد يف منطقة �شافوا يف جبال اللب الفرن�شية 
بعد هطول كميات كبرية من الثلوج بينما اطلقت ال�شلطات خطة طارئة 

لايواء لكن عددا كبريا من ال�شائقني ام�شوا ليلتهم يف �شياراتهم.
15 الف �شيارة عالقة على الطرق يف  ال�شبت، كانت نحو  وحتى بعد ظهر 
املوؤدية اىل  الطرق  ال�شري وخ�شو�شا يف  الثلوج حركة  �شافوا حيث تعرقل 
ا�شحاب  ال�شرطة  ودع��ت  املنطقة.  �شرطة  ذك��رت  ح�شبما  التزلج،  م��راك��ز 
ال�شيارات اىل التوقف يف اقرب نقطة ممكنة يف املنطقة للبحث عن مركز 
لايواء ليا . ومت تاأمني ع�شرة اآلف مكان يف املنطقة يف نحو اربعني بلدة. 
�شافوا  العليا( وهوت  الب )الل��ب  اعلنت منطقتان اخريان هما هوت  كما 
خطة  لتطبيق  ا�شطرتا  ح��ال  يف  ال�شرة  مئات  تاأمني  عن  العليا(  )�شافوا 
ايواء. لكن عددا كبريا من ال�شائقني ا�شطروا لق�شاء اليلل يف �شياراتهم. 
وقال كيفني كافيل الذي علق ب�شيارته مع اربعة ركاب اآخرين على طريق 
كلم   130 قطعنا  بر�س  فران�س  لوكالة  و�شامبريي،  البريفيل  بني  �شريع 
يف ع�شر �شاعات . وادت الثلوج اي�شا اىل مقتل رجل يف منطقة ايزير بعد 

انزلق �شيارته و�شقوطها يف حفرة.
وتطال الحوال اجلوية ال�شيئة 19 منطقة يف �شمال �شرق فرن�شا. وقالت 

الر�شاد اجلوية ان هذا املنخف�س �شي�شتمر اليوم الحد.

غوريال ر�سيعة تبحث عن �أم بديلة
غوريا  لرعاية  الغوريا  زي  باأوهايو  حيوان  حديقة  يف  عاملون  ارت��دى 

ر�شيعة معر�شة خلطر النقرا�س حلني العثور على اأم بديلة لها.
وقالت حديقة حيوان �شين�شيناتي اأم�س الأول ال�شبت اإن 16 عاما ارتدوا 
زي الغوريا ملدة ثاثة �شهور لتغذية الر�شيعة كامينا ورعايتها وتعريفها 

اىل غوريات بالغة.
ونقلت كامينا اإىل حديقة حيوان �شين�شيناتي بعد اأن توقفت والدتها ندجول 
عن رعايتها بعد وقت ق�شري من ولدتها يف اأغ�شط�س اآب يف حديقة حيوان 
واأ�شبحت  �شهور  اأرب��ع��ة  العمر  من  كامينا  تبلغ  والآن  �شيتي.  اأوك��اه��وم��ا 
جاهزة لنقلها اإىل حديقة حيوان كولومبو�س التي نقلت اإليها 14 غوريا 

�شغرية من قبل لرتعاها اأمهات بديات من الغوريات البالغة.
الغوريات  من  لثنتني  كامينا  �شم  �شين�شيناتي  حيوان  حديقة  وحاولت 

بالفعل ولكن التجربة مل تنجح.
اإيفانز  رون  احل��ار���س  ق��ال  التي  �شامانثا  ال��غ��وري��ا  الغوريلتني  ب��ني  وم��ن 
اإنها رف�شتها. واأ�شاف ل�شبب ما مل ترغب �شامانثا يف اأن حتمل كامينا بل 
واأبعدتها عنها م��رارا.  وقال م�شوؤولو حديقة حيوان �شين�شيناتي اإنهم مل 
ينتهوا بعد من تفا�شيل نقل كامينا اإىل حديقة حيوان كولومبو�س حيث 

من املنتظر اأن يجري تعريفها اىل جمموعة من الغوريات.

�سوين تف�سل يف ��ستعادة 
خدمة بالي �ستي�سن 

كافة  ا���ش��ت��ع��ادة  يف  ���ش��وين  ف�شلت 
خ����دم����ات ���ش��ب��ك��ة األ�����ع�����اب ب���اي 
اأيام  ث��اث��ة  بعد  وذل���ك  �شتي�شن، 
ت��ع��ر���ش��ه��ا لن��ق��ط��اع ب�شبب  ع��ل��ى 
هجوم اإلكرتوين تبنته جمموعة 

من قرا�شنة الإنرتنت. 
ا������ش�����ت�����ف�����������ش�����ارات  ع�����ل�����ى  وردا 
ي��ت��م��ك��ن��وا من  م�����ش��ت��خ��دم��ني مل 
الدخول على ال�شبكة، رد ممثلون 
ن�شكر  تويرت  موقع  على  ل�شوين 
عدد  يت�شح  ومل    . �شركم  لكم 
من  اخل��دم��ة  بانقطاع  املتاأثرين 
باي�شتي�شن  �شبكة  م�شتخدمي 
العامل، والبالغ عددهم  اأنحاء  يف 
اأكرث من 50 مليون م�شتخدم، يف 

حني رف�شت �شوين التعليق. 
وك�����ان�����ت ه�������ذه ث�������اين م���واج���ه���ة 
يف  مت�شللني،  م��ع  ل�شوين  ك��ب��رية 
له مثيل  ي�شبق  اأعقاب هجوم مل 
بيكت�شرز،  ����ش���وين  ���ش��رك��ة  ع��ل��ى 
بن�شر  وا���ش��ن��ط��ن  رب��ط��ت��ه  ال�����ذي 
ك��وم��ي��دي ع��ن زع��ي��م كوريا  فيلم 

ال�شمالية. 
اأن جمموعة  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
م���ن ق��را���ش��ن��ة الإن���رتن���ت تطلق 
ع���ل���ى ن��ف�����ش��ه��ا ل����ي����زارد ����ش���ك���واد ، 
اإيقاف  امل��ا���ش��ي،  اجلمعة  اأع��ل��ن��ت، 
اإك�س بوك�س ليف و�شبكة  خدمة 

باي �شتي�شن . 

فر�ص نهر يطري من �ساحنة 
اأ���ش��ي��ب ف��ر���س نهر ب��ال��ذع��ر خال 
تايوان  يف  �شاحنة  يف  نقله  عملية 
ف��ق��ف��ز م��ن��ه��ا واأ����ش���ي���ب ب��ك�����ش��ر يف 
قائمته فيما ظنت ام��راأة مذهولة 

اأنها اأمام دينا�شور يف ال�شارع.
التلفزيون  بثها  م�شاهد  اأظ��ه��رت 
ال�شارع  يف  ممدا  ال�شخم  احليوان 
ال�شاحنة  ن��اف��ذة  م��ن  ق��ف��ز  ب��ع��دم��ا 
اأن  وحط على �شيارة مركونة قبل 

ي�شقط يف ال�شارع.
املنطقة جراء  امل���ارة يف  ذه��ل  وق��د 
لروؤية  احل�����ادث وجت��م��ع��وا  ���ش��وت 
احل���ي���وان وات�����ش��ل��وا ب��ال�����ش��رط��ة يف 

منطقة مياويل يف و�شط الباد.
ي��ون��ات��ي��د ديلي  ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة 
نيوز عن امراأة قولها اإنها خرجت 
�شوت  �شماعها  ب��ع��د  م��ن��زل��ه��ا  م��ن 
راأت  اأن�����ه�����ا  وظ����ن����ت  ال������ش�����ط�����دام 
بينما  ال�شارع  يف  مم��داً  دينا�شوراً 
اأفاد �شائق ال�شاحنة اأنه راأى فر�س 
بعدما  ال�شاحنة  من  يطري  النهر 

اأ�شابه الذعر خال الرحلة.
وقد بقي احليوان ممداً يف ال�شارع 
حاوية  يف  يو�شع  اأن  قبل  ل�شاعات 
تيان�شونغ  يف  مزرعته  اإىل  لينقل 
يف و����ش���ط ال���ب���اد ع��ل��ى م���ا ذك���رت 
�شاحب  اأن  اأك���دت  التي  ال�شلطات 
احل���ي���وان ق���د ي���واج���ه غ���رام���ة قد 
لنتهاكه  دولر   2400 اىل  ت�شل 
بعدما  احل��ي��وان��ات  ق��وان��ني حماية 
اأ����ش���ي���ب ف���ر����س ال���ن���ه���ر ب��ك�����ش��ر يف 
قائمته وباإ�شرار يف اأ�شنانه. وذكرت 
النهر  ف��ر���س  اأن  املحلية  ال�شحف 
هذا يعتر جنم املزرعة التي يقيم 
اأي�شاً يف م�شل�شل  �شارك  فيها وقد 

تلفزيوين �شعبي قبل �شنوات.

 هاكرز ي�سربون �سورً� 
لأجنلينا �ملر�هقة

اخرتق جمموعة من الهاكرز احل�شابات ال�شخ�شية للنجمة العاملية، اأجنلينا جويل، يف 
�شوء احلرب على �شركة �شوين بيكت�شرز، وقاموا بت�شريب جمموعة من ال�شور املثرية 
واملحرجة للنجمة، والتي مت التقاطها لها يف عام 1994 للرتويج لأول بطولة �شينمائية 

لها.
بعد  النجومية،  اإىل  حينها  يف  ال�شاعدة  النجمة  و�شلت  كيف  ال�شور  وتك�شف 

ملكة  لت�شبح  ال�شاخنة لأجنلينا جويل يف طريقها  البدايات  وتو�شح  عاماً،   20

ُي��ع��ت��ر ا���ش��ت��خ��دام ال��ل��ي��زر اأح�����دث ال���ط���رق ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
ع���اج ق���وة الإب�����ش��ار ل���دى امل��ر���ش��ى، ول ���ش��ك اأن���ه منذ 
ا�شتخدام  وتكراراً  والإن�شان يحاول مراراً  بدء اخلليقة 
ل�شالح  و�شخرها  اهلل  خلقها  التي  الطبيعية  ال���رثوات 
القدمي  الإن�����ش��ان  ك��ان  القدمية  الع�شور  ويف  الإن�����ش��ان، 
ي�شتخدم حجر ال�شوان، واحتكاكه يف توليد طاقة النار 
ا�شتخدم  ث��م  ال��ط��ع��ام،  وط��ه��ي  الإن����ارة  يف  ل�شتخدامها 
ا�شُتخدمت  طويلة  ب��ف��رتات  وبعدها  العاك�س،  ال��زج��اج 
ال��ع��د���ش��ات امل��ح��دب��ة ل��رتك��ي��ز اأ���ش��ع��ة ال�����ش��م�����س، وحتويل 
الإن�شان  ي�شتطيع  حرارية  طاقة  اإىل  ال�شوئية  طاقتها 
اأن ي�شتخدمها، واليوم ي�شتخدم الطب طاقة الليزر يف 
معظم  وعاجلت  ُم�شتمرة  جناحات  اأثبتت  وقد  العاج، 

احلالت اخلا�شة ب�شعف الب�شر.
يف كتاب الليزر .. ثورة يف طب العيون تاأليف د.مدحت 
م  احلناوي، ال�شادر الهيئة امل�شرية العامة للكتاب ، يقدرّ
ميكن  �شوئي  �شعاع  هو  ق��ائ��ًا:  الليزر،  ل�شعاع  تعريفاً 
ال�شم�س  �شوء  لأن  وذل��ك  ال�شم�س،  �شوء  م��ن  تخليقه 
األ����وان الطيف،  الأب��ي�����س ه��و ع��ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن 
داخل  م��روره  خال  كهربائي  ن�شاط  هو  الليزر  و�شعاع 

غ���از م��ع��ني، وي��ت��م ت��ق��وي��ت��ه ب��ال��ت��اأم��ني م��ن ال��غ��از خال 
وتكراراً  م��راراً  تقويته  ويتم  ويخرج  اأنبوبة،  يف  وج��وده 
خ���ال ع��د���ش��ات وم���راي���ا خم��ت��ل��ف��ة ح��ت��ى ن�����ش��ل ب���ه اإىل 
1-1000 من  )امليكرون هو  50 ميكرون  ي�شاوي  قطر 
املليمرت(، وكلمة ليزر تعني بالعربية تقوية ال�شوء لكي 
ي�شبه الإ�شعاع املنبثق. ثم ينتقل د.مدحت اإىل احلديث 
ن  تتكورّ قائًا:  الإن�شان،  لعني  الت�شريحية  ال�شفة  عن 
عني الإن�شان من املقلة )العني( داخل احلجاج )الفراغ 
العظمي يف اجلمجمة( وحُماطة بنوعني من احلماية: 
الأول: و�شادة دهنية حول العني من كل اجتاه، والنوع 
بت�شحيم  تقوم  التي  اجلفون  هو  احلماية:  من  الآخ��ر 
التي تفرز مادة دهنية على  العني عن طريق اخلايا، 
القرنية حتى ل ُي�شيبها اجلفاف. وتوجد �شت ع�شات 
اأن تقوم  ت�شتطيع  ل��ك��ي  ك��ل اجت����اه،  م��ن  ال��ع��ني  حت��ي��ط 
اآخر  ويف  الع�شات،  هذه  طريق  عن  ب�شهولة  بحركتها 
واألياف  واأ���ش��اك  ك��اب��ات  جتميع  يتم  العني  يف  نقطة 
ال�شبكية الع�شبية اإىل الع�شب الب�شري، وهو كابل كبري 
الكهربائية وجتميعها يف  الإ�شارات  املخ لنقل  اإىل  ي�شل 

خايا املخ اإىل �شورة مرئية.

�لليزر .. ثورة يف طب �لعيون م�سر حتبط تهريب 
قرد�   45

امل�شرية،  الأم���ن  اأج��ه��زة  اأح��ب��ط��ت 
ق�����ردا من   45 ت��ه��ري��ب  حم���اول���ة 
ال�شودان اإىل مدينة اأ�شوان، جنوب 

الباد.
رئي�س  اإن  اأم����ن����ي،  م�����ش��در  وق�����ال 
احلدود  )على  �شمبل  اأب��و  مباحث 
�شيارة  يف  ا���ش��ت��ب��ه  ال�������ش���ودان(  م���ع 
متو�شطة(  )���ش��اح��ن��ة  ن��ق��ل  ن�����ش��ف 

اأثناء مرورها بنقطة التفتي�س.
عرث  ال�شيارة  بتفتي�س  اأن���ه  وت��اب��ع 

بداخلها على 45 قردا .
بالقول  الأم���ن���ي  امل�����ش��در  وم�����ش��ى 
اأن  تبني  والتحري  بالفح�س  اإن��ه 
من  بالقرود  ج��اء  ال�شاحنة  �شائق 
اأ�شوان  داخ���ل  لتهريبها  ال�����ش��ودان 

متهيدا لبيعها .
ولفت امل�شدر اإىل اأنه مت على الفور 
ال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى ال����ق����رود واإج������راء 

الك�شف البيطري عليها .


