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عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة تفتي�سية 
على النظ�فة الع�مة وعلى ال�س�لون�ت وامل�س�بغ 

الفجر الري��سي

اخب�ر االم�رات

وا�سنطن تنتقد بن�ء وحدات 
ا�ستيط�نية جديدة ب�ل�سفة

•• دبي –وام:

اأعلنت اللجنة املنظمة للقمة احلكومية عن م�شاركة ممثلني حلكومات 
87 دولة يف القمة الأكرب عامليا والتي تناق�ش اجليل القادم من حكومات 
كما   . احلكومي  التطوير  جم��ال  يف  العاملية  املتغريات  واأه���م  امل�شتقبل 
اأعلنت اللجنة املنظمة عن افتتاح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل 

اهلل ملتحف امل�شتقبل �شمن فعاليات القمة والذي �شي�شم ت�شورا للجيل 
جديدة  تقنيات  يحوي  معر�شا  وي�شم  امل�شتقبل  حكومات  م��ن  ال��ق��ادم 
بالإ�شافة  احلكومية  امل�شتقبلية  اخلدمات  لتقدمي  مرة  لأول  ت�شتخدم 
من  جديدا  جيال  �شت�شكل  والتي  والب��ت��ك��ارات  التطبيقات  من  للعديد 
خدمات احلكومات. كما اأعلنت اللجنة املنظمة عن م�شاركة الفريق اول 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو 

الأعلى للقوات امل�شلحة يف القمة احلكومية. التفا�شيل )�ش2(

•• ابوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ش موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�شانية على اأهمية توحيد اجلهود التي تقوم بها املوؤ�ش�شات الإن�شانية 
امل��ج��الت ل�شيما يف جمال  ال��دول��ة وخارجها يف �شتى  واخل��ريي��ة داخ��ل 
العمل الإن�شاين والغاثي والتنموي بحيث تركز اجلهود املبذولة على 
الإحتياجات الفعلية للدول الفقرية وتلبي طموحاتنا يف حت�شني العمل 
الإن�شانية  الأزم����ات  مواجهة  يف  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  وم�شاندة  الإن�����ش��اين 
املعاناة  �شدة  من  للحد  ال�شتغاثة  ن���داءات  وتلبية  وال��ك��وارث  والنكبات 

الب�شرية و�شون الكرامة الإن�شانية. 
اآل  وقال �شموه يف ت�شريح له مبنا�شبة اإ�شدار موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
نهيان لالأعمال الإن�شانية لتقريرها ال�شنوي للعام 2014 الذي ي�شلط 
ال�شوء على اأهم امل�شاريع واملبادرات والإجنازات التي نفذتها املوؤ�ش�شة يف 
اأر�ش الواقع  العام املن�شرم ..اإن هذه الإجن��ازات ما كانت لتتحقق على 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  التوجيهات  ل��ول 
نهيان رئي�ش الدولة )حفظه اهلل( والدعم الالحمدود من الفريق اأول 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو 

الأعلى للقوات امل�شلحة . 
)التفا�شيل �ش5-4(

   

بتوجيهات حممد بن زايد 

 طائرة طبية خا�شة تقل ال�شقيقات الثالث الالتي 
تعر�شن حلادث االعتداء باملطرقة يف لندن اإىل الوطن

•• لندن-وام:

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  بتوجيهات 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اقلت طائرة طبية 
لالإعتداء  تعر�شن  ال��الت��ي  ال��ث��الث  الإم��ارات��ي��ات  ال�شقيقات  خا�شة 
وذكرت  الوطن.  ار�ش  اىل  لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف  باملطرقة 
�شفارة الدولة يف لندن ان ال�شقيقات الثالث الالتي خ�شعن لفرتة 
عالج ا�شتمرت ع�شر �شهور �شي�شلن الدولة يف وقت لحق من م�شاء 
حكما  اأ���ش��درت  وورك  �شاوث  حمكمة  اأن  ال�شفارة  واأو�شحت  اأم�����ش. 
الذي  �شبن�ش  فيليب�ش  للجاين  �شنوات   9 بال�شجن  يق�شي  ا�شافيا 
اإىل  عليه  احلكم  اإجمايل  ليبلغ  الماراتيات  ال�شقيقات  على  اعتدى 

27 عاما. 

 جامعة زايد حتتفي باإماراتية حت�شل على اأول 

دكتوراه على م�شتوى اخلليج يف التحديات االإلكرتونية
•• ابوظبي-وام:

احتفت جامعة زايد بالنقيب الدكتورة �شارة �شعيد بالل املطوع من 
�شرطة دبي اأول اماراتية وخليجية حت�شل على الدكتوراه يف اأنظمة 
كوينزلند  جنوب  بجامعة  وال��ق��ان��ون  الأع��م��ال  كلية  م��ن  املعلومات 
وزيرة  القا�شمي  بنت خالد  لبنى  ال�شيخة  وهناأت معايل  باأ�شرتاليا. 
التنمية والتعاون الدويل رئي�شة جامعة زايد الدكتورة املطوع خالل 

ا�شتقبالها مبقر اجلامعة.
)التفا�شيل �ش10(

اأكد اأهمية توحيد جهود املوؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية يف جمال العمل الإن�ساين والإغاثي 

من�شور بن زايد: التوجيهـــات ال�شــــامية لرئي�س الدولـــة ودعــــم 
حممد بن زايد وراء االإجنازات التي حققتها موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال االإن�شانية

حممد بن را�سد يطلق متحفا للجيل القادم من حكومات امل�ستقبل وحممد بن زايد يلقي كلمتها الرئي�سة 
القمة احلكومية 2015 تعلن عن اأكرب جتمع حكومي ملمثلني عن 87 دولة  

مواقــيت ال�صالة
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املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

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�ش والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات, اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

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

اأبوظبي
هاتف
فاك�ش

العراقدبي

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

حمكمة م�سرية تعلنها جماعة اإرهابية

كتائب الق�شام تنفذ اأكرب جتربة �شاروخية منذ انتهاء احلرب 

ت�شاد تقتل 123 م�شلحًا من بوكو حرام بالكامريون

•• غزة –وام :

اأعلنت حمكمة القاهرة لالأمور امل�شتعجلة فى حيثيات 
حكمها باعتبار كتائب الق�شام جماعة اإرهابية ام�ش, 
ان الوراق التى قدمها مقيم الدعوى اثبتت ارتكاب 
من�شاآت  واتلفت  الأرواح  اجلماعة تفجريات ح�شدت 

وا�شتهدفت قوات المن.
وقال م�شوؤول يف املحكمة ان احلكم ال�شادر ام�ش ياتي 
اثر �شكوى رفعها حمام يتهم كتائب الق�شام, اجلناح 
الع�شكري التابع حلما�ش, بانها متورطة مبا�شرة يف 

عمليات ارهابية يف �شيناء.
�شرية  انفاق  با�شتخدام  احلركة  املحامي  اتهم  كما 
عند احلدود بني م�شر وغزة لتهريب ال�شلحة و�شن 

هجمات على قوات ال�شرطة واجلي�ش.
كتائب  املحكمة  اعتبار  ان  م��وؤك��دة  ردت  حما�ش  لكن 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل ث��الث��ة م��ن اجل��ي�����ش ال��ت�����ش��ادي واأك����ر م��ن مائة 
النيجريية  ح��رام  بوكو  جماعة  من  م�شلحا  وع�شرين 
يف معارك �شمال الكامريون حيث تنت�شر قوات ت�شادية 
اجلي�ش  امل�شلحة.وقال  اجلماعة  ق��ت��ال  يف  للم�شاعدة 
من  و123  الت�شاديني  اجل��ن��ود  اإن  ب��ي��ان  يف  الت�شادي 
فوتوكول  قتلوا يف معارك مبنطقة  م�شلحي اجلماعة 
�شمايل الكامريون.واأ�شاف يف بيان اأن القوة الدفاعية 
بوكو  �شنهما عنا�شر  لقواته جنحت يف �شد هجومني 
قد  ت�شاد  املا�شيني..وكانت  واجلمعة  اخلمي�ش  ح��رام 
اآلفا عدة من قواتها للكامريون مل�شاعدتها يف  اأر�شلت 

الق�شام جمموعة ارهابية هو قرار م�شي�ش وخطري ل 
يخدم ال الحتالل ال�شرائيلي على حد قولها.

اإ�شرائيلي مقرب  اإخباري  اآخر ذكر موقع  من جانب 
ال��ق�����ش��ام اجلناح  ك��ت��ائ��ب  اإن  الح���ت���الل  م���ن ج��ي�����ش 
�شاروخا  اأم�ش13  اأطلقت  الع�شكري حلركة حما�ش 
من قطاع غزة نحو البحر الأبي�ش املتو�شط م�شريا 
انتهاء  منذ  �شاروخية  جت��رب��ة  اأك���رب  تعترب  ه��ذه  اأن 

احلرب الأخرية قبل نحو خم�شة اأ�شهر.
هذه  الإط����الق  عمليات  )0404(اإن  م��وق��ع  وق���ال   
امل��خ��الة يف  امل�شتوطنات  دف��ع��ات م��ن  التي ج��رت على 
جنوب قطاع غزة تاأتي يف اإطار التجارب ال�شاروخية 
التي تنفذها كتائب الق�شام ا�شتعدادا جلولة ت�شعيد 
كتائب  تنفذها  جت��رب��ة  اأك���رب  ه���ذه  وت��ع��ت��رب  مقبلة. 
الق�شام حيث كانت قد نفذت قبل اأيام جتربة كبرية 

اأخرى.

احل��رب �شد بوكو ح��رام, وو�شلت طالئع هذه القوات 
يوم 17 يناير/كانون الثاين مدينة فوتوكول الواقعة 
عليها  ت�شيطر  التي  النيجريية  غمبورو  مدينة  قبالة 
اجلماعة..وت�شيطر بوكو حرام منذ اأ�شهر على مدينة 
التي يف�شلها عن فوتوكول ج�شر  النيجريية  غمبورو 
املدينة  وت��ع��ر���ش��ت  م����رت.   500 ع���ن  ط��ول��ه  ي��زي��د  ل 
الكامريونية مرارا ملحاولت هجوم من املت�شددين وقد 
متكن اجلي�ش الكامريوين املتمركز يف هذه املدينة من 
�شدهم حتى الآن..وا�شتوىل م�شلحو بوكو حرام الأحد 
القريبتني  الع�شكرية  وقاعدتها  مونغونو  مدينة  على 
معارك  بعد  نيجرييا  �شرق  �شمال  يف  ت�شاد  بحرية  من 

�شر�شة مع اجلي�ش النيجريي.

متظاهرون مينيون يدعون اإىل حماية وحدة اليمن

�شاعات ويعلن ال�شيد ت�شكيلة حكومته وينهي م�شل�شل الت�شويق

تعزيزات ع�شكرية م�شرية لجتثاث جذور التطرف والرهاب يف �شيناء 

•• القاهرة-وام - وكاالت:

ا����ش���در ال��رئ��ي�����ش امل�������ش���ري عبد 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح 
جمهوريا  ق��رارا  امل�شلحة  للقوات 
ملنطقة  م��وح��دة  ق��ي��ادة  بت�شكيل 
الرهاب  ومكافحة  القناة  ���ش��رق 
ا�شامة  اأرك��ان حرب  اللواء  بقيادة 
ر�شدي ع�شكر. وقال بيان للقوات 
امل�شلحة ان املجل�ش الأعلى للقوات 
ع��ق��د جل�شة  امل�����ش��ري��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
برئا�شة  ال�����ش��ب��ت  اأم�������ش  ط���ارئ���ة 
الفتاح  ع��ب��د  امل�����ش��ري  ال��رئ��ي�����ش 
اجلمهورية  رئ���ي�������ش  ال�����ش��ي�����ش��ي 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
حيث بداأ املجل�ش بالوقوف دقيقة 
�شمت حدادا على اأرواح �شهدائنا 
املجل�ش  ا�شتعر�ش  كما  الأب���رار.. 
اأبعاد وتداعيات احلادث الإرهابي 
�شمال  له منطقة  تعر�شت  ال��ذي 
 29 املوافق  اخلمي�ش  يوم  �شيناء 
يناير 2015 . وا�شاف البيان ان 
تف�شيلي  ل�شرح  ا�شتمع  الرئي�ش 
مل��الب�����ش��ات احل����ادث والإج������راءات 
امل�شلحة  ال��ق��وات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
اأث����ار احل����ادث وتطهري  مل��ج��اب��ه��ة 
العنا�شر  م���ن  ���ش��ي��ن��اء  م��ن��ط��ق��ة 
واأ�شاد  والإج���رام���ي���ة.  الإره��اب��ي��ة 

وداهمت ع�شرات املدرعات التابعة 
جماورة  اأح��ي��اء  امل�شري  للجي�ش 
العري�ش,  مبدينة  امل�شاعيد  حلي 
زارع  اأح�����ي�����اء  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
واأغلقت  ال�شبت,  ام�ش  وال�شبيل, 
املوؤدية  ال��ط��رق  اجلي�ش  عنا�شر 
اإىل موقع املداهمات.وكان اجلي�ش 
امل�شري قد �شن حملة مداهمات 
زويد,  ال�شيخ  ج��ن��وب  ق���رى  ع��ل��ى 
فجر ال�شبت, وق�شفت الطائرات 
امل����روح����ي����ة ت���ل���ك ال�����ق�����رى, مما 
م��ن عنا�شر   3 ع��ن مقتل  اأ���ش��ف��ر 
 4 واإ�شابة  الإرهابية  اجلماعات 
ر�شمية. م�شادر  بح�شب  اآخرين, 
املجل�ش  ب��ح��ث  مت�شل,  ���ش��ي��اق  يف 
الع�����ل�����ى ل����ل����ق����وات امل�������ش���ل���ح���ة يف 
اجتماع راأ�شه الرئي�ش عبدالفتاح 
فى  الم��ن��ي��ة  الأو����ش���اع  ال�شي�شي 
العمليات  وتو�شيع  �شيناء  �شمال 
وتكثيفها خالل ال�شاعات املقبلة, 
ف��ى اأع��ق��اب ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي تعد 
الأع���ن���ف ���ش��د اجل��ي�����ش امل�����ش��ري.
ل��ل��ي��وم الثاين  امل��ج��ل�����ش  واج��ت��م��ع 
ام�ش  اج��ت��م��اع  بعد  ال��ت��وايل  على 
الرئي�ش  ع��ن��ه  غ���اب  ال���ذي  الأول 
م�شاركته يف  ال��ذي قطع  امل�شري 
باأثيوبيا  الأفريقي  الحت��اد  قمة 
الهجمات  ت����داع����ي����ات  مل���ت���اب���ع���ة 

  حملة ع�سكرية وا�سعة �سد اأوكار التطرف يف �سيناء

الرئي�س امل�شري يقرر ت�شكيل قيادة موحدة مبنطقة �شرق القناة ملكافحة االإرهاب

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ملحت حركة النه�شة اإىل احتمال 
م�شاركتها يف احلكومة التون�شية, 
النه�شة  ح���رك���ة  رئ���ي�������ش  وق������ال 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة را���ش��د ال��غ��ن��و���ش��ي, اإن 
م�شاركة  ل��ق��ب��ول  ت��وج��ه��ا  ه��ن��اك 
احلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  يف  ح���رك���ت���ه 

التون�شية اجلديدة.
ت�شريحات  يف  ال��غ��ن��و���ش��ي  وق����ال 
حملية  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  تناقلتها 
احلكومة  رئ���ي�������ش  ل���ق���ائ���ه  ب���ع���د 
امل��ك��ل��ف احل��ب��ي��ب ال�����ش��ي��د: حركة 
باأ�شماء  ق��ائ��م��ة  ق��دم��ت  النه�شة 
رئي�ش  ه��و  ف��ي��ه��ا  يح�شم  وال����ذي 
احل���ك���وم���ة, وه���ن���اك ت���وج���ه نحو 
ق��ب��ول م�����ش��ارك��ة ال��ن��ه�����ش��ة ولكن 
وتابع  ن��ه��ائ��ي��ا.  لي�ش  الأم����ر  ه���ذا 

الغنو�شي: نحن نقول بو�شوح اإن 
ومل  ومتقدمة,  جارية  امل�شاورات 
نريد.  ال��ت��ي  للنتيجة  بعد  ت�شل 
هناك توج ه نحو ت�شكيل حكومة 

وحدة وطنية ت�شارك فيها عديد 
الأطراف ال�شيا�شية ونحن هدفنا 

الأول جناح هذه احلكومة.
)التفا�شيل �ش13(

ال����رئ����ي���������ش ال�������ش���ي�������ش���ي خ����الل 
الإجتماع بجهود القوات امل�شلحة 
الإرهابية  للعمليات  الت�شدي  يف 
م�شر  رب��وع  كافة  يف  والإجرامية 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع اأ����ش���ق���ائ���ه���م من 
ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��رط��ة امل��دن��ي��ة وما 
ي��ب��ذل��ون��ه م���ن ت�����ش��ح��ي��ات ف���داء 
نهاية  العظيم. ويف  ل�شعب م�شر 

الإجتماع اأ�شدر الرئي�ش امل�شري 
رئي�ش  ال�����ش��ي�����ش��ي  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د 
اجلمهورية القائد الأعلى للقوات 
بت�شكيل  جمهوريا  قرارا  امل�شلحة 
قياده موحده ملنطقة �شرق القناة 
اللواء  بقيادة  الره��اب  ومكافحة 
اركان حرب ا�شامة ر�شدي ع�شكر 
الفريق  رت���ب���ة  اإىل  ت��رق��ي��ت��ه  م���ع 

املوافق  ال�شبت  اليوم  اإعتبارا من 
 . 31 يناير 2015 

قوات  �شنت  ذات���ه  ال�شعيد  ع��ل��ى 
ع�شكرية  حملة  امل�شري  اجلي�ش 
منفذي  ملالحقة  النطاق  وا�شعة 
اأ�شفرت  ال��ت��ي  ال��ع��ري�����ش  ه��ج��م��ات 
عن ا�شت�شهاد 40 �شخ�شا واإ�شابة 

نحو 70 اآخرين اخلمي�ش.

الأحزاب اليمنية تف�سل يف حل اأزمة الرئا�سة واحلكومة

هادي ي�شرتط ان�شحاب احلوثيني للعودة عن اال�شتقالة 

ا�شتكمال امل�شاورات حول احلكومة التون�شية
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�شرطة اأبوظبي حتذر من تقارير 
م�شرفية وهمية تروج عرب االنرتنت

 •• ابوظبي-وام:
ح���ذرت ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي م��ن ت��ق��اري��ر م�شرفية وه��م��ي��ة ت���روج عرب 
الربيد  مل�شتخدمي  م�شبوهة  مالية  ح��والت  وج��ود  تزعم  الإن��رتن��ت 
اأقرب مركز �شرطة. وتهدف العملية  الإلكرتوين وتو�شي مبراجعة 
احتيايل  باأ�شلوب  ا�شتدراجهم  بعد  ال�شحايا  مدخرات  ا�شتنزاف  اإىل 
عن  ف�شال  اخل��ارج  يف  الدولية  الع�شابات  تلك  مع  لتجاوبهم  نظرا 
احتواء بع�ش التقارير على برامج �شارة اأو حيلة لك�شف كلمات املرور 

ال�شرية امل�شرفية.
)التفا�شيل �ش3(

•• �صنعاء-وام - وكاالت:

اأكد الرئي�ش اليمني امل�شتقيل عبد ربه من�شور هادي اأن اأي حل لالأزمة 
التي متر بها بالده يجب اأن يكون عرب الربملان. وقال لدى لقائه اأم�ش 
اإىل  الأمم��ي  املبعوث  التي يرعاها  امل�شاورات  امل�شاركني يف  اأح��زاب  بقادة 
اليمن جمال بن عمر قدمت ا�شتقالتي اىل الربملان ويجب ان يكون اي 
حل للخروج باليمن من الزمة احلالية عن طريق الربملان. واأو�شح اأنه 
تقدم با�شتقالته حر�شا منه على �شالمة اليمن ..م�شريا اإىل اأنه �شيظل 
حري�شا على م�شتقبل البالد كما �شيظل عون و�شند لكل من ي�شعى اإىل 

اخلروج بها من اأزمتها الراهنة. 
�شيا�شيا ف�شلت امل�شاورات ال�شيا�شية التي يجريها املبعوث الممي جمال 
التو�شل  ال�شبت يف  ام�ش  اليمنية حتى  الح��زاب  بن عمر بني خمتلف 
من�شور  ربه  عبد  الرئي�ش  ا�شتقالة  عن  الناجمة  التي  لالزمة  حل  اىل 
هادي وحكومة خالد بحاح احتجاجا على �شيطرة امل�شلحني احلوثيني 

على �شنعاء.
جلنة  لال�شالح,  اليمني  التجمع  واب��رزه��ا  الخ���رى,  الح���زاب  و�شكلت 
لقناع الرئي�ش هادي بالعدول عن ا�شتقالته باعتبار ذلك اأقل اخليارات 

�شررا على اليمن يف الوقت الراهن وهو اخليار املقبول واملدعوم اإقليميا 
بر�ش.وا�شرتط  فران�ش  لوكالة  حزبي  م�شوؤول  اكد  ما  بح�شب  ودوليا, 
ال�شبت, خروج م�شلحي  ام�ش  ه��ادي,  اليمني, عبدربه من�شور  الرئي�ش 
ا�شتقالته.  عن  للرتاجع  �شنعاء,  من  )احلوثيني(  اهلل  اأن�شار  جماعة 

ـــًا  ـــدي ـــن ج  15 ـــل  ـــت ـــق م
اأوكــرانــيــا �شرق  مبــواجــهــات 

•• كييف-وكاالت:

ق�����ال وزي�������ر ال�����دف�����اع الأوك���������راين 
ال�شبت  ام�����ش  ب��ول��ت��وراك  �شتيبان 
اإن 15 جنديا اأوكرانيا قتلوا اأثناء 
دارت  ال��ت��ي  العنيفة,  ال���ش��ت��ب��اك��ات 
من  امل��دع��وم��ني  النف�شاليني  م��ع 
رو���ش��ي��ا يف ���ش��رق اأوك���ران���ي���ا خالل 
املا�شية.واأو�شح  ال�24  ال�شاعات 
اأن  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  ب��ول��ت��وراك 
اأك���ر اخل�����ش��ائ��ر وق��ع��ت يف منطقة 
ل��وغ��ان�����ش��ك الن��ف�����ش��ال��ي��ة وق���رب 
مدينة ماريوبول, كما قتل خم�شة 
اأ�شخا�ش يف اأحد مراكز امل�شاعدات 
خ����الل  دون����ي����ت���������ش����ك  م����دي����ن����ة  يف 
ال�شكان  يعي�ش  حيث  ال�شتباكات, 
وكانوا  ���ش��ي��ئ��ة,  معي�شية  اأو���ش��اع��ا 
ممن ينتظرون يف طابور للح�شول 

على م�شاعدات اإن�شانية.
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اأخبـار الإمـارات

••  ابوظبي–وام:

الإنرتنت  ع��رب  ت���روج  وهمية  م�شرفية  ت��ق��اري��ر  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ح���ذرت 
تزعم وجود حوالت مالية م�شبوهة مل�شتخدمي الربيد الإلكرتوين وتو�شي 
ا���ش��ت��ن��زاف مدخرات  اإىل  العملية  وت��ه��دف  ���ش��رط��ة.  م��رك��ز  اأق����رب  مب��راج��ع��ة 
ال�شحايا بعد ا�شتدراجهم باأ�شلوب احتيايل نظرا لتجاوبهم مع تلك الع�شابات 
الدولية يف اخلارج ف�شال عن احتواء بع�ش التقارير على برامج �شارة اأو حيلة 
بور�شيد  را�شد  الدكتور  العقيد  واأف��اد  امل�شرفية.  ال�شرية  املرور  كلمات  لك�شف 
باتوا  امل��ج��رم��ني  م��ن  ك��ث��ريا  ب���اأن  وامل��ب��اح��ث اجلنائية  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 
يتجهون الآن اإىل ممار�شة جرائم تقنية مماثلة كون اجلرمية الإلكرتونية ل 
ترتبط مبكان حمدد وميكن ارتكابها بعيدا من اأية دولة خ�شو�شا يف ما يتعلق 
بالحتيال عرب �شبكة الإنرتنت. و قال اإن اإدارة التحريات تلقت موؤخرا عددا 
من البالغات التي راجع اأ�شحابها مراكز ال�شرطة ظنا منهم باأنهم مطلوبون 
املحلية  امل�شارف  اأح��د  عنوان  يحاكي  بنكي  تقرير  ا�شتالم  بعد  لال�شتجواب 
مالية  حت��وي��الت  ل��وج��ود  نظرا  لل�شرطة  مركز  اأق���رب  مراجعة  منهم  يطلب 
امل�شتخدم  الربيد  اأن  اأظهرت  التحريات  اأن  واأو���ش��ح  ح�شاباتهم.  يف  م�شبوهة 
املر�ش�ل لل�شحايا مزور وجمهول امل�شدر ول يتبع اأية جهة داخل الدولة ووارد 
من اخلارج ويت�شمن كلمات �شرطية بالإجنليزي لي�شفي عليه طابعا حكوميا 

.)police( و�شرطة )investigation(
( . وح���ذر ال��ع��ق��ي��د ب��ور���ش��ي��د اجل��م��ه��ور م��ن ال���وق���وع يف ف��خ ه���ذه الحتيالت 
والجنرار وراء اأي تهديدات وهمية ت�شعى اإىل مكا�شب مادية مزعومة معتربا 
الإنرتنت  �شبكة  م�شتخدمي  و�شالمة  اأم���ن  تهديد  الح��ت��ي��ال  ه��ذا  ه��دف  اأن 
حتريات  مدير  ودع��ا  واإزعاجهم.  بهم  والتغرير  البتزاز  ملحاولت  وتعر�شهم 
�شرطة اأبوظبي اجلميع بتوخي احليطة واحلذر وعدم التجاوب مع مثل هذه 
الر�شائل الإلكرتونية اخلادعة جتنبا للوقوع يف براثن الع�شابات الدولية يف 
املجتمعية.  حياتهم  وتدهور  معها  املتعاملني  مدخرات  ت�شتنزف  التي  اخلارج 
و�شدد على �شرورة التاأكد من م�شدر الر�شائل امل�شتلمة معتربا وعي املجتمع 

خط الدفاع الأول يف الت�شدي لهذه الآفة 
من خالل �شرعة اإبالغ اجلهات ال�شرطية 
للوقاية  تكري�شا  ب�شكل مبكر  تتبعها  ليتم 
الب�شرية  وال������روة  امل��ك��ت�����ش��ب��ات  وح��م��اي��ة 
�شرورة  اإىل  لفتا  املحتملة  املخاطر  م��ن 
يحملها  التي  الر�شائل  بع�ش  اإىل  التنبه 
الن�شب  وت�شتهدف  الإل���ك���رتوين  ال��ربي��د 
والحتيال. يذكر اأن اإدارة الإعالم الأمني 
يف الأمانة العامة ملكتب �شمو نائب رئي�ش 
ال��داخ��ل��ي��ة نظمت  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ش 
للت�شدي  جمتمعية  حملة  �شابق  وق��ت  يف 
والهاتفي  الإل��ك��رتوين  الن�شب  مل��ح��اولت 

لتح�شني  اجلمهور  من  جتاوبا  و�شهدت  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بع�ش  ودعمتها 
املجتمع من خماطر و�شلبيات التقنيات الإلكرتونية احلديثة. 

حممد بن را�شد يطلق متحفا للجيل القادم من حكومات امل�شتقبل وحممد بن زايد يلقي كلمتها الرئي�شية 
القمة احلكومية 2015 تعلن عن اأكرب جتمع حكومي ملمثلني عن 87 دولة بهدف ا�شت�شراف م�شتقبل احلكومات 

حمدان بن حممد يلقي خاللها كلمة و�سيف بن زايد ومن�سور بن زايد وعبداهلل بن زايد متحدثون من دولة الإمارات يف القمة ومنال بنت حممد ترتاأ�س جل�سة رئي�سية وبدور بنت �سلطان القا�سمي متحدثة
الذكية  واملدن  وال�سحة  التعليم  وخدمات  احلكومات  يف  البتكار  م�ستقبل  ملناق�سة  دولة   87 من  م�سارك  و3000  متحدث   100 من  اأكرث  و  جل�سة   50
جل�سات حول مدن امل�ستقبل .. واأخرى حول رحلة الإن�سان يف البحث عن ال�سعادة .. وجل�سة حول كيفية ارتقاء الدول اإىل م�ساف الدول العظمى ؟

•• دبي –وام:

 اأعلنت اللجنة املنظمة للقمة احلكومية عن م�شاركة ممثلني حلكومات 87 
دول����ة يف ال��ق��م��ة الأك����رب ع��امل��ي��ا وال��ت��ي ت��ن��اق�����ش اجل��ي��ل ال���ق���ادم م��ن حكومات 
اأعلنت  كما   . احلكومي  التطوير  العاملية يف جمال  املتغريات  واأه��م  امل�شتقبل 
اللجنة املنظمة عن افتتاح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ملتحف امل�شتقبل 
حكومات  م��ن  ال��ق��ادم  للجيل  ت�شورا  �شي�شم  وال���ذي  القمة  فعاليات  �شمن 
لتقدمي  ت�شتخدم لأول مرة  تقنيات جديدة  امل�شتقبل وي�شم معر�شا يحوي 
اخلدمات امل�شتقبلية احلكومية بالإ�شافة للعديد من التطبيقات والبتكارات 
اللجنة  اأع��ل��ن��ت  �شت�شكل جيال ج��دي��دا م��ن خ��دم��ات احل��ك��وم��ات. كما  وال��ت��ي 
املنظمة عن م�شاركة الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف القمة احلكومية حيث 
املنظمة  اللجنة  واأعلنت   . العام  هذا  للقمة  الرئي�شية  الكلمة  �شموه  �شيلقي 
اأي�شا عن اأهم املتحدثني من داخل وخارج دولة الإمارات يف القمة احلكومية 
حيث ت�شم قائمة املتحدثني من داخل الدولة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي والذي �شيلقي كلمة خالل القمة بالإ�شافة 
نائب رئي�ش جمل�ش  نهيان  اآل  زايد  �شيف بن  ال�شيخ  ل�شمو  رئي�شية  جلل�شات 
ال��وزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش 
جمل�ش الوزراء وزير �شئون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية . كما �شترتاأ�ش ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اإحدى اجلل�شات الرئي�شية وت�شارك ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي اأي�شا 
كمتحدثة يف فعاليات القمة. وت�شم قائمة املتحدثني من خارج الدولة اأكر 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  م��ون  ب��ان كي  راأ�شهم  100 متحدث على  من 
وكالو�ش �شواب رئي�ش املنتدى القت�شادي العاملي دافو�ش وامللكة رانيا قرينة 
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني ملك الأردن بالإ�شافة لنائب رئي�ش 
و�شتيف  �شام�شوجن  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�ش  اجلنوبية  كوريا  يف  ال��وزراء 
ويزنياك ال�شريك املوؤ�ش�ش ل�شركة اأبل وغريهم من املتحدثني من اجلامعات 

العاملية واملنظمات الدولية املتخ�ش�شة.
راأ�شها  وعلى  الدولية  املنظمات  من  جمموعة  مع  بال�شراكة  القمة  وتنطلق 
الأمم املتحدة والبنك الدويل واملنتدى القت�شادي العاملي دافو�ش ومنظمة 
التعاون القت�شادي والتنمية وجمموعة من اجلامعات العاملية والأكادمييني 
والباحثني وممثلني حلكومات 87 دولة حول العامل. وت�شم فعاليات القمة 
ومتحفا  عامليتني  ج��ائ��زت��ني  ف��رباي��ر   11-9 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  �شتعقد  ال��ت��ي 
للجيل القادم من حكومات امل�شتقبل ومن�شة هي الأكرب من نوعها لالبتكار 
التعليمية  القطاعات  خمتلف  يف  ملتحدثني  وجل�شات  احلكومي  القطاع  يف 
والبتكار كما  الذكية واخلدمات احلكومية  واملدن  والتكنولوجية  وال�شحية 
�شتخ�ش�ش جل�شة لالإن�شان الآيل الأذكى عامليا وات�شون بالإ�شافة لجتماعات 
معايل  وقال  دولية.  ومنظمات  عربية  حكومات  مل�شئويل  امل�شتديرة  الطاولة 
حممد عبداهلل القرق�اوي وزير �شئون جمل�ش الوزراء رئي�ش اللجنة املنظمة 
ومتجددة  خمتلفة  �شتكون   2015 لعام  احلكومية  القمة  احلكومية  للقمة 

اجلل�شات  من  متنوعة  جمموعة  القمة  وت�شم  للقمة.  الأخ��ري  اليوم  خ��الل 
حيث �شتناق�ش جل�شة كيف ت�شهم الثورة الرقمية يف اإعادة ر�شم معامل حياتنا 
تقدمي  واأ�شاليب  العاملي  اقت�شادنا  معامل  حتديد  و  اأعمالنا  اإدارة  وطريقة 
اخلدمات احلكومية و�شيحا�شر يف اجلل�شة الربوفي�شور اإريك برينهولف�شن 
كما  للتكنولوجيا.  ما�شا�شو�شت�ش  معهد  يف  الرقمية  التجارة  مركز  مدير 
ت�شم القمة اي�شا جل�شة حول م�شتقبل التعلم الذكي و�شتناق�ش اجلل�شة اإن 
كان هناك حاجة يف امل�شتقبل لإن�شاء مدار�ش لكت�شاب املعرفة و�شت�شتعر�ش 
اجلل�شة اأحدث البتكارات يف قطاع التعليم وكيفية م�شاهمة تلك البتكارات يف 
اإعادة ر�شم م�شتقبل قطاع التعليم العاملي . وت�شم القمة اي�شا جل�شة بعنوان 
:كيف تق�شي نظم التعليم املدر�شية احلالية على قدرة الطالب على البتكار 
التعليمية  املناهج  م��ن  ج���ذري  حت��ول  اإىل  احل��اج��ة  اجلل�شة  �شتناق�ش  حيث 
املوحدة اإىل مناهج م�شممة وفقا لقدرات كل طالب حيث يطرح ال�شيد كن 
الذي ينبغي  الدور املفرت�ش  املبتكر ت�شوراته حول  التعليم  روبن�شون خبري 
والت�شجيع  الطلبة  ل��دى  الب��ت��ك��ار  روح  غ��ر���ش  يف  التعليم  اأن��ظ��م��ة  تلعبه  اأن 
عرب  ال�شحية  الرعاية  م�شتقبل  تغيري  جل�شة  ويف  والخ��ت��الف.  التنوع  على 
ال�شتثمار يف الأفكار �شيتحدث نخبة من اخلرباء البارزين واملخرتعني عن 
اأحدث البتكارات يف قطاع الرعاية ال�شحية التي �شتغري حياة الأفراد وت�شهم 
الرعاية  قطاع  يف  ال��ع��امل  يف  احلكومات  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  حت�شني  يف 

ال�شحية . 
جمال  يف  اخلبري  لر���ش��ون  كنت  ال�شيد  �شيعر�ش  امل�شتقبل  م��دن  جل�شة  ويف 
تخطيط املدن ت�شاميم م�شتقبلية جديدة ملدن خمتلفة من �شاأنها اأن تت�شع 
البيئة  على  واحل��ف��اظ  ال�شتدامة  من  املزيد  وحتقق  النا�ش  من  اأك��رب  لعدد 
وتلبي رغبات الإن�شان يف ال�شعي نحو الكمال يف البيئة املحيطة به. ويف جل�شة 
عندما تفكر احلكومات كرواد الأعمال �شتك�شف عاملة القت�شاد ال�شيدة ماريانا 
بالقطاعني  املرتبطة  البتكار  نظريات  من  الكثري  دقة  عدم  عن  موتزاكاتو 
احلكومي واخلا�ش وتدعو اإىل بناء حكومات خمتلفة تتميز بالريادة وال�شبق 
واأخذ املخاطرة و�شتتحدث حول قدرة احلكومات على اأن تكون املجازف الأكرب 
واملحرك الرئي�شي لالبتكار يف اقت�شاد اليوم. كما ت�شت�شيف القمة يف اإحدى 
جل�شاتها ال�شيد وات�شون وهو الإن�شان الآيل الأذكى عامليا والذي طورته �شركة 
اي بي ام ةاآح ويتحدى يف قدرته اأذكى العقول الب�شرية ويجيب على ال�شئلة 
برنارد ماير�شون قدرات  د.  و�شي�شتعر�ش  200 مليون �شفحة.  ق��راءة  عرب 
احلا�شوب وات�شون يف معاجلة اللغات وقدرته على التعلم واإجراء التحليالت 
واملقارنات والإجابة على الت�شاوؤلت. و�شيحاول د. برنارد ماير�شون الإجابة 
على ال�شوؤال: هل من املمكن اأن يتغلب وات�شون على الذكاء الب�شري وهل ميكن 
وات�شون؟  ال�شيد  باأ�شباه  احلكومات  يف  والتعليمية  الطبية  الكوادر  ا�شتبدال 
ويف جل�شة قياديات عربيات �شتتم مناق�شة امل�شاركة الن�شائية العربية يف �شنع 
القرار ويف عملية التنمية وامل�شاهمة يف �شنع واقع جديد لل�شعوب . و�شتناق�ش 
القمة اأي�شا عرب اثنتني من جل�شاتها رحلة الإن�شان يف البحث عن ال�شعادة .. 
حيث �شتناق�ش ال�شيدة جن ليم م�شت�شارة ال�شعادة املوؤ�ش�شية يف اجلل�شة الأوىل 
كيف ميكن للموؤ�ش�شات حتقيق ال�شتدامة من خالل دمج نظرية ال�شعادة يف 
منوذج العمل. وكيف ميكن اأن تكون الوظيفة عامال رئي�شيا يف حتقيق �شعادة 

وثرية حيث اأ�شبحت دولة الإمارات اليوم حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�شية يف  الدولة حفظه اهلل وجهة عاملية  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  متابعة  اأن  كما  احلكومي  التطوير  جمال 
را�شد اآل مكتوم لكافة تفا�شيل وترتيبات القمة بالإ�شافة مل�شاركة �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان لأول مرة هذا العام متحدثا �شتعطي بعدا وعمقا 
لكل ما �شيتم طرحه يف هذه القمة لأنهما اأ�شحاب جتربة هي الأكر جناحا 
املجتمعات  وحت��ري��ك  احل��ك��وم��ات  واإدارة  امل��دن  تطوير  ناحية  م��ن  ال��ع��امل  يف 
و�شناعة ال�شيا�شات وقال معايل القرقاوي القمة هذا العام ت�شم تنوعا كبري 
واملعار�ش  والفعاليات  اجلل�شات  عناوين  ناحية  وم��ن  املتحدثني  ناحية  من 
امل�شاحبة وغريها والهدف هو حتقيق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم باأن تكون القمة هي املن�شة الأبرز عامليا يف التطوير احلكومي 
واأن تكون دولة الإمارات مرجعا عامليا رئي�شيا يف هذا املجال حيث يوؤمن �شموه 
اأه��م مفاتيح حتقيق ال�شتقرار واخل��ري والرفاهية لل�شعوب هو يف  اأح��د  ب��اأن 
تطوير اأداء احلكومات واأن تغيري ال�شيا�شات اأهم بكر من تغيري ال�شخ�شيات 
من  امل��م��ار���ش��ات  وحت�شني  وال��ت��ط��وي��ر  بالبحث  اأوىل  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  واأن 
عندما  اأحالمه  وحتقيق  الإن�شان  ب�شعادة  يتعلق  الأم��ر  لأن  اخلا�ش  القطاع 
تعمل احلكومات على توفري البيئة املنا�شبة لذلك واأ�شاف معايل القرقاوي 
ومن  القمة  فعاليات  �شمن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  م�شاركة 
هذا  معنا  دول��ة   87 ل��وج��ود  بالإ�شافة  الرئي�شية  القمة  كلمة  اإل��ق��اء  خ��الل 
التطوير  الأك��رب عامليا يف  القمة والتي تعد  اأ�شاف زخما كبريا مل�شرية  العام 
الوطنية يف  الإم���ارات  دول��ة  اأول��وي��ات  توؤكد  �شموه  اأن م�شاركة  احلكومي كما 
التطوير احلكومي واأهمية تركيز اجلهود وت�شافرها لتطوير اجليل اجلديد 

من حكومات امل�شتقبل . 
ا�شتقبال طلبات  املنظمة لإيقاف  اللجنة  ا�شطرت  القرقاوي  واأ�شاف معايل 
الت�شجيل اخلارجية نظرا لو�شول عدد امل�شاركني يف القمة لأكر من 3000 
ل�   2000 م��ن  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ال�شتيعابية  ال�شعة  رف��ع  مت  حيث  م�شارك 
كما  لها  الق�شى  ال�شتيعاب  حلد  القمة  و�شلت  وبالتايل  م�شارك   3000
اأيام   3 خالل  فعالياتها  لتغطية  اإعالمي   200 من  اأك��ر  القمة  ت�شت�شيف 
دولة  ت�شت�شيفها  تطويرية  عاملية  حكومية  تظاهرة  مبثابة  �شتكون  والتي 
الإمارات  جائزة  احلكومية  للقمة  الر�شمية  الفعاليات  و�شت�شبق  الإم���ارات 
للطائرات بدون طيار والتي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم خالل القمة احلكومية ال�شابقة وتعد اأكرب جتمع علمي ابتكاري عاملي 
يف جمال ا�شتخدام الطائرات بدون طيار خلدمة الإن�شان يف الأغرا�ش املدنية 
حيث بلغت عدد امل�شاركات اأكر من 800 م�شاركة من 57 دولة . و�شتعقد 
الت�شفيات النهائية للجائزة يف يف مدينة دبي لالإنرتنت يف ال�شاد�ش وال�شابع 
والوفود  الإع���الم  وو���ش��ائ��ل  املتخ�ش�شني  م��ن  جمهور  بح�شور  ف��رباي��ر  م��ن 
 . والدولية  الوطنية  اجلامعات  خمتلف  من  وامل�شاركني  واملحكمني  الدولية 
على  احلكومية  اخلدمات  جائزة  فعاليات  اأي�شا  ختامها  يف  القمة  ت�شم  كما 
م�شاركة   400 من  اأك��ر  فيها  امل�شاركات  عدد  بلغت  والتي  املحمول  الهاتف 
موؤ�ش�شية وحكومية على امل�شتوى املحلي والإقليمي والعاملي و�شيكرم �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اجلهات احلكومية الفائزة يف اجلائزة 

الفرد . ويف اجلل�شة الثانية ي�شرح الربوفي�شور دانيال جيلربت بروفي�شور علم 
النف�ش يف جامعة هارفرد وخبري يف ال�شعادة منظوره العلمي ملفهوم ال�شعادة 
واآراءه حول قدرة الإن�شان على �شنع �شعادته بنف�شه بدل من البحث الدوؤوب 
عنها. اأي�شا ت�شم القمة احلكومية جل�شة حول كيف ميكن اأن ترتقي الدول 
اإىل م�شاف الدول العظمى حيث يتحدث ال�شيد �شامين اآنهولت املتخ�ش�ش يف 
ال�شيا�شات عن نظريته اخلا�شة بالدول املتو�شطة وكيفية حتول هذه الدول 
انت�شارها  نطاق  وتو�شيع  التناف�شية  قدرتها  تعزيز  عرب  عظمى  بلدان  اإىل 
هام�ش  على  رئي�شية  كفعالية  تاأتي  التي  البتكار  من�شة  ت�شم  كما  العاملي. 
النظر بطريقة خمتلفة  البتكار يف احلكومات وكيفية  لأن��واع  القمة عر�ش 
ومو�شعة ملفهوم البتكار يف احلكومات وت�شت�شيف القمة اأي�شا طالب ثانوية 
اأ�شحاب الخ��رتاع��ات العلمية وهو  اأه��م  اأح��د  اإح��دى اجلل�شات وهو  عامة يف 
لأك�شجني  الكربون  اأك�شيد  ثاين  لتحويل  اخ��رتع جهازا  ال14 حيث  �شن  يف 

ليتحدث عن اأهم حمفزات البتكار يف التعليم وجتربته اخلا�شة حول ذلك.
كما حتوي القمة اأي�شا جل�شة حول كيفية ال�شتفادة من البيانات ال�شخمة 
التي توفرها �شبكة النرتنت يف ا�شتنتاج الروؤى امل�شتقبلية التي تغري نظرتنا 
اإىل العامل من حولنا ومتكن حكومات الدول من و�شع ال�شيا�شات املرتكزة على 
البيانات. و�شتناق�ش القمة يف اإحدى جل�شاتها كيف ميكن للمدن امل�شتقبلية اأن 
ت�شت�شعر كل ما يدور فيها؟ حيث �شيتم طرح مفهوم املدن القائمة على اأجهزة 
ال�شت�شعار والأجهزة الإلكرتونية والتي توفر ل�شكانها جتربة تفاعلية ذكية 
يعي�شون  التي  البيئة  اإىل  اأ�شلوب عي�شهم ونظرتهم  تغري  اأن  وفورية ميكنها 
فيها. كما تنظم على هام�ش القمة ويف اليوم الذي ي�شبق انطالقة فعاليات 
والتنمية  القت�شادي  التعاون  ملنظمة  م�شتديرة  طاولة  جل�شة  الأول  يومها 
ملناق�شة اأهم املتغريات املوؤثرة على اجليل اجلديد من احلكومات . بالإ�شافة 
اإىل ذلك تنظم كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية بالتعاون مع كلية يل 
كوان يو لل�شيا�شات العامة جل�شة نقا�شية حول �شياغة ما ي�شمى بال�شيا�شات 
الذكية خللق قطاع حكومي مبتكر بحيث تتطرق اجلل�شة اإىل دور املوؤ�ش�شات 
وترويج  القرار  اتخاذ  عملية  دع��م  يف  احلكومية  الإدارة  وكليات  الأكادميية 
. و ي�شارك يف هذه اجلل�شة  ثقافة البتكار �شمن منظومة العمل احلكومي 
�شنغافورة  عاملية مرموقة من  اأكادميية  وموؤ�ش�شات  9 جامعات  ممثلون من 
ودولة  املتحدة  اململكة  ا�شرتاليا  ال�شني  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اأملانيا 
الإمارات العربية املتحدة. كما تعقد على هام�ش القمة يف يومها الأول جل�شة 
ال�شعودية  مثل  دول  ت�شم  وا�شعة  اإقليمية  مب�شاركة  املدنية  اخلدمة  ل��وزراء 
املوارد  تطوير  ملناق�شة  وماليزيا  والأردن  وعمان  وقطر  وم�شر  والبحرين 
وزي��ادة كفاءة العمل احلكومي وتطوير مهارات وق��درات الكوادر احلكومية. 
ملتقى  للقمة  الثالث  اليوم  فعاليات  هام�ش  على  الإم���ارات  جامعة  تنظم  و 
التعليم  البتكار يف  والعربية يتم فيه مناق�شة  لروؤ�شاء اجلامعات اخلليجية 
اإىل  بالإ�شافة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملية  املمار�شات  اأه��م  اإىل  والتطرق  ال��ع��ايل 
براءات  جمال  يف  احلديثة  والجتاهات  البحثية  ال�شيا�شات  تخ�ش  موا�شيع 
الخرتاع واآليات حتفيز البتكار �شمن طلبة اجلامعات والكليات . و ت�شارك 
يف هذه اجلل�شة جامعات من خمتلف دول اخلليج اإ�شافة اإىل م�شر وال�شودان 

واململكة املغربية وجمهورية العراق.

بان كي مون وامللكة رانيا ورئي�س املنتدى االقت�شادي العاملي ورئي�س �شركة �شام�شوجن على راأ�س املتحدثني يف القمة 

ال�سيد كن روبن�سونتود ماكلي اننت اجروالكالو�س �سواب الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سام�سوجنبان كي مون الن بلوال�سيد كنت لر�سون
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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 الرباحة                   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�ش     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�ش       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�ش         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�ش     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 بالزا  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�شالم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

 حممد بن زايد يهدي 200 طائر حبارى الأوائل مهرجان قطر لل�شقور

االإمارات ت�شارك يف اجتماع مدراء املعاهد الق�شائية بالريا�س 

حررت خالل احلملة 64 خمالفة فورية بالإ�سافة اإىل توجه 43 انذارا

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة تفتي�شية على النظافة العامة وعلى ال�شالونات وامل�شابغ �شملت بني يا�س ، املفرق ، اخلتم ، املفرق ال�شناعية
•• اأبوظبي -الفجر:

ن��ف��ذ م��رك��ز ب��ل��دي��ة ال��وث��ب��ة حملة 
كافة  م��واج��ه��ة  ت�شتهدف  �شاملة 
اأن  ميكن  التي  املخالفات  اأ���ش��ك��ال 
و�شالمة  ب�����ش��ح��ة  �����ش����رراً  ت��ل��ح��ق 
امل��ج��ت��م��ع وت�����ش��اه��م يف الإخ�����الل 

باملظهر احل�شاري للمدينة .
من جانبه اأكد ال�شيد حممد علي 
اأن  الوثبة  بلدية  املن�شوري مدير 
عددا  �شملت  التفتي�شية  احلملة 
من املناطق منها بني يا�ش, املفرق, 
اخلتم ,املفرق ال�شناعية حيث اأن 
الهتمام  على  ت��رك��زت  املخالفات 
املواد  وم�شادرة  العامة  بالنظافة 
ال�شالحية.  واملنتهية  امل��م��ن��وع��ة 
الغري  الإ�������ش������اف������ات  وخم����ال����ف����ة 

مرخ�شة باملحالت التجارية .
م��ن منطلق  ه��ذه احلملة  وت��اأت��ي 

البلدية,  ال�����ش��وؤون  دائ����رة  ال���ت���زام 
بتحقيق  اأبوظبي  مدينة  وبلدية 
للمجتمع  وال�����ش��ح��ة  ال�����ش��الم��ة 
كافة  ت���ط���ب���ي���ق  م�����ن  ال�����ت�����اأك�����د  و 
واحلفاظ  ال�شحية  ال�شرتاطات 
العامة  ال��ن��ظ��اف��ة  م�����ش��ت��وى  ع���ل 
التي  امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة  يف ه���ذه 
ت��ت��وا���ش��ل م���ع اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع , 
الإن���ذارات  متابعة  ذات��ه  وبالوقت 
والإخطارات املوجهة لهذه املناطق 
والأفراد بهدف ت�شحيح الأو�شاع 
امل�شتمر  والرت������ق������اء  اخل���اط���ئ���ة 
وال�شالمة  الأم���ن  معايري  بكافة 
هذه  رواد  لكافة  العامة  وال�شحة 

املراكز واملرافق اخلدمية العامة
ا�شتهدفت  احل��م��ل��ة  اأن  واأ����ش���اف 
وهو  �شحية  ب��ي��ئ��ة  اىل  ال��و���ش��ول 
الهدف الأ�شا�شي والذي منه بداأنا 
للتاأكد  تفتي�شية  حمالت  بتنظيم 

لتكري�شها يف  البلدية  ت�شعى  التي 
جميع املرافق العامة واخلا�شة .

احلملة  اأن  امل��ن�����ش��وري  واأو�����ش����ح 
اأ����ش���ف���رت ع���ن ت��وج��ي��ه ع����دد كبري 
م��ن امل��خ��ال��ف��ات والإن�������ذارات, كما 
مب�شادرة  التفتي�ش  ف���رق  ق��ام��ت 
كميات من املواد ال�شارة ب�شالمة 
ال�شحية,  وغ��ري  املجتمع  و�شحة 
املواد  م��ن  ال��ع��دي��د  م�����ش��ادرة  ومت 
ال�شالحية  وامل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��م��ن��وع��ة 
واأبرز هذه املواد و اأكرها خطورة 
امل���������ش����روب����ات غ�����ري امل���رخ�������ش���ة و 
ال�شعر  و�شبغات  البان  و  الن�شوار 

املنتهية ال�شالحية.
حررت  التفتي�ش  ف��رق  اأن  واأ���ش��ار 
خالل احلملة 64 خمالفة فورية 
انذارا   43 ت��وج��ه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
هذه  اأن  م����وؤك����دا   , ل��ل��م��خ��ال��ف��ني 
على  م�شتمرة  �شتبقى  احل��م��الت 

ملنهجية تراعي  العام ووفقاً  مدار 
بهدف  امل�����واق�����ع  ج��م��ي��ع  ت��غ��ط��ي��ة 
للمعايري  امل��خ��ال��ف��ني  حم��ا���ش��رة 
بهذا  والج���ت���م���اع���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

اخل�شو�ش .
واأ������ش�����اف اأن�������ه م����ن خ�����الل ه���ذه 
م���ن تطبيق  ال���ت���اأك���د  احل��م��ل��ة مت 
كافة ال�شروط ال�شحية والنظافة 
ال���ع���ام���ة م���ع م��ت��اب��ع��ة الإن��������ذارات 
وال�����ت�����اأك�����د م�����ن ال������ت������زام م���راك���ز 
التي  ال�������ش���ال���ون���ات  و  ال��ت��ج��م��ي��ل 
باإجراء  �شابقة  خم��ال��ف��ات  لديها 

الت�شحيح املالئم .
وتدعو البلدية اأفراد املجتمع اإىل 
اأهمية التقيد بالقوانني واملعايري 
احلفاظ  يف  وامل�شاهمة  ال�شحية 
و�شحة  امل��ج��ت��م��ع  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى 
التي  باللوائح  , والل��ت��زام  اأف���راده 

تنظم مزاولة الأن�شطة املختلفة.
من توفر معايري النظافة العامة 
وت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع ال����ش���رتاط���ات 

الرجالية  لل�شالونات  ال�شحية 
من  واحل���د  وامل�����ش��اب��غ  والن�شائية 

بيع املواد املمنوعة وغري املطابقة 
ال�شحية  وامل��ع��اي��ري  للموا�شفات 

بعد رحلة من املعاناة والأمل 

مواطنة تنجب طفلتها االأوىل بعد 10 حاالت من االإجها�س املتكرر
•• اأبوظبي -رم�صان عطا:

الإجها�ش  ن�شب   : كامل  م��روان   
من   10% اإىل  ت�����ش��ل  امل���ت���ك���رر 

اإجمايل حالت احلمل
باأبوظبي يف عالج  الأط��ب��اء  جن��ح 
حالة م�شتع�شية ملري�شة مواطنه 
ت�����ع�����اين م�����ن ح���������الت اج���ه���ا����ش 
10 حالت  اىل  و���ش��ل��ت  م��ت��ك��ررة 
ك���ان خاللها  م��ن��ه��ا   9 اج��ه��ا���ش, 
يتوفى اجلنني يف ال�شهر الوىل 
م��ن احل��م��ل الم���ر ال���ذي زاد من 
ال�����ش��غ��وط ال��ن��ف�����ش��ي��ة ع��ل��ى الم 

للحالة ال�شحية لالم .
وا����ش���اف ان���ه ب��ع��د اج�����راء جميع 
ودرا�شة  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
تبني  للمواطنة  املر�شي  التاريخ 
ع��دم وج��ود �شبب وا���ش��ح حلالت 
ت���ع���اين من  ان���ه���ا  الج���ه���ا����ش ال 
���ش��ع��ف ع�������ش���الت ع���ن���ق ال���رح���م, 
وع��ل��ى ���ش��وء ذل���ك و���ش��ع��ت حتت 
برنامج عالجي وقائي من حلظة 

التاأكد من حملها التايل.
تتابع  كانت  املري�شة  ان  واو���ش��ح 
وفق برنامج حمدد اىل ان اكتمل 
ب�شحة  واجن���ب���ت ط��ف��ل��ه  احل���م���ل 

ف�����رتة احلمل  ط������وال  واجل����ن����ني 
, كما ي�شم  ال��ولدة  بعد  والطفل 
للعناية  وجمهزا  متكامال  ق�شما 

بالأطفال حديثي الولدة.
روؤي����ة  ان  ن.م.  ال�����ش��ي��دة  وق���ال���ت 
طفلتي ب�شحة جيدة جعلت هذه 
واّمل  املعاناة  كل  ت�شتحق  الرحلة 
للن�شاء  م��ث��اًل  ق�شتنا  ت��ك��ون  ان 
ال���ل���وات���ي ي��ع��ان��ني م���ن م��ث��ل هذه 
ك��م��ا وان�����ش��ح��ه��م بعدم  امل�����ش��ك��ل��ة 
ال�شعوبات  وجت����اوز  ال���ش��ت�����ش��الم 
والدعم  والرادة  ب��اهلل  ب��الإمي��ان 

املعنوي من الأ�شرة .

وال�شرة.

و�سع اجلنني
و قال الدكتور مروان منري كامل 
امرا�ش  ق�شم  ورئي�ش  ا�شت�شاري 
م�شت�شفى  يف  وال�������ولدة  ال��ن�����ش��اء 
ان  ابوظبي  يف  املطار  �شارع  النور 
امل��ري�����ش��ة وه���ي م��واط��ن��ه عمرها 
36 عاما راجعت م�شت�شفى النور 
ال���ش��ه��ر الوىل  وه����ي ح���ام���ل يف 
وك���ان اجل��ن��ني م��ت��وف��ى يف بطنها 
وت�شكو من حالت اجها�ش متكرر 
م���ا ت��ط��ل��ب اج�����راء ت��ق��ي��ي��م �شامل 

ح��������الت الج����ه����ا�����ش ت����ع����ود اىل 
الكرومو�شومات  يف  ت�����ش��وه��ات 
اخ����رى وهي  ا���ش��ب��اب  اىل ج��ان��ب 
يف  الخ��ذ  مع  الهرمونات,  �شعف 
املتكررة  الجها�شات  ان  العتبار 
اجلهاز  يف  خ���ل���ل  ن��ت��ي��ج��ة  ت���ك���ون 

املناعي.
واأكد يف هذا اجلانب ان م�شت�شفى 
ال���ن���ور ف���رع ط��ري��ق امل���ط���ار ي�شم 
الن�شاء  لأمرا�ش  متكامال  ق�شما 
اخلدمات  ك��اف��ة  ي�شمل  وال����ولدة 
الطبية املت�شلة بعمليات الخ�شاب 
ومتابعة احلمل والعناية باحلامل 

كيلوجرام,   2.650 وزنها  جيدة 
امل�شت�شفى  والطفلة  الم  وغ��ادرت 
بعد يومني من الولدة التي متت 
لو�شع  ن��ظ��را  ق��ي�����ش��ري��ة  بعملية 
اجل��ن��ني يف ال��رح��م ال���ذي ك���ان ل 
ي�����ش��م��ح ب����ال����ولدة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ما 

تطلب تدخال جراحيا.
وا����ش���ار ال��دك��ت��ور م�����روان اىل ان 
ه��ذه احل��ال��ة تعترب م��ن احلالت 
ن�شب  ان  اىل  م�������ش���ريا  ال�����ن�����ادرة 
ح���الت الج��ه��ا���ش امل��ت��ك��رر ت�شل 
حالت  اج��م��ايل  م��ن   10% اىل 
ا�شباب  م��ن   70% وان  احل��م��ل, 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  اأه���دى 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الثالثة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
مهرجان  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  الأوائ�������ل 
ال�����ش��اد���ش لل�شقور  ال����دويل  ق��ط��ر 
طائر  م��ائ��ت��ي   2015 وال�����ش��ي��د 
ح�����ب�����ارى م�����ن امل�����رك�����ز ال���وط���ن���ي 
لبحوث الطيور منها 100 طائر 
للفائز الأول و60 طائرا ل�شاحب 
للفائز  طائرا  و40  الثاين  املركز 
وترجمة  ل���ه���م  ت���ك���رمي���ا  ال���ث���ال���ث 
جل��ه��ود ���ش��م��وه يف احل���ف���اظ على 
ال��رتاث��ي يف دول اخلليج  امل���وروث 
جهود  وتعزيز  جهة  من  ال�شقيقة 
ال��ط��ائ��ر وحمايته من  ه��ذا  اإك��ث��ار 
املقابلة.  اجل��ه��ة  م��ن  الن��ق��را���ش 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  وك���ان 
ن��ائ��ب رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ش 
لفعاليات  ال��ن��ه��ائ��ي  احل��ف��ل  �شهد 
ام�ش  م�����ش��اء  امل��ه��رج��ان  وم�شابقة 
ويل  �شمو  م��ك��رم��ة  بت�شليم  وق���ام 
ع����ه����د اأب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ف���ائ���زي���ن يف 
خ���ت���ام امل���ه���رج���ان ال�����ذي اأق���ي���م يف 
دولة  الثقافية يف  )كتارا(  منطقة 
تتويج  وت�����ش��م��ن  ال�شقيقة  ق��ط��ر 
الفائزين وتكرمي فريق التحكيم.

الطبيب  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  واأ���ش��اف��ت 
املنا�شب هو اأي�شاً قرار مهم جداً. 
م���روان كامل  ال��دك��ت��ور  اأ�شكر  اأن���ا 
والفريق الطبي على الدعم التام 
وعلى خطة العالج املتكاملة التي 
وا�شتمرت  احلمل  قبل  من  ب��داأت 

حتى ولدة طفلتي .

جهودهم  موا�شلة  على  الرتاثية 
ل���ل���ح���ف���اظ ع����ل����ى ه�������ذا ال�������رتاث 
مبختلف اأ�شكاله. واأ�شار �شموه اإىل 
واتخاذه  احلبارى  طائر  اإكثار  اأن 
الفائزين  ل��ت��ك��رمي  ث��م��ي��ن��ا  رم�����زا 
مب���خ���ت���ل���ف امل���ن���ا����ش���ط ال���رتاث���ي���ة 
املحلية منها والإقليمية والتحفيز 
ال����دائ����م ع���ل���ى رع���اي���ت���ه م����ن قبل 
تعترب  عموما  اخلليجي  ال�شباب 
ال�شرتاتيجية  م��ن  م��ه��م��ا  ج����زءا 
والوطنية  والإن�شانية  احل�شارية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

اإكثار  اإىل  ت���ه���دف  ك��م��ا  امل��ق��اب��ل��ة 
احلبارى يف الأ�شر لزيادة خمزونها 
والإ�شهام يف برامج اإعادة التوطني 
م��ن خ��الل اإط��الق��ه��ا يف حمميات 
طبيعية حيث مت تزويد جمموعة 
اإطالقها  ي���ت���م  ال���ت���ي  احل�����ب�����ارى 
لتعقب  اإل��ك��رتون��ي��ة  تتبع  ب��اأج��ه��زة 
الطيور وبث اإ�شاراتها اإىل الأقمار 
ال�شناعية ملراقبة حركة م�شاراتها 
ومتابعة مدى تكيفها واندماجها 
يف الطبيعة. ح�شر مرا�شم تتويج 
الفائزين اإىل جانب �شموه كل من 

رئي�ش جمل�ش  ن��ائ��ب  �شمو  وق���ال   
املبادرة  اإن  الداخلية  الوزراء وزير 
عهد  ويل  �شمو  ل�شيدي  الكرمية 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
جت�شيدا  ج���اءت  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
ال�شمو  ���ش��ي��دي ���ش��اح��ب  له��ت��م��ام 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ش الدولة )حفظه اهلل( ودعمه 
وت�شجيع  وال��رتاث  للبيئة  الدائم 
التي تت�شل  للممار�شات  الإم��ارات 
كما  اخلليجية  والثقافة  بالهوية 
الريا�شات  ه����واة  وت�����ش��ج��ع  ت��ع��زز 

اآل  حمد  ب��ن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو 
ث��اين اأم��ري دول��ة قطر وع��دد من 
امل�شوؤولني لدى اجلانب القطري. 
وت�شعى الإم��ارات للمحافظة على 
املخلوقات  من  ال��ن��ادرة  ال�شاللت 
وط���ائ���ر احلبارى  ال��ع��رب��ي  ك��امل��ه��ا 
بغية متكني الأجيال القادمة من 
للنهج  وجت�شيدا  جهة  من  روؤيتها 
اخلريية  وب��راجم��ه��ا  احل�����ش��اري 
اخل�شراء  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  و���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا 
البيئة  ع��ل��ى  باملحافظة  امل��ل��ت��زم��ة 
اجلهة  م��ن  الطبيعية  ومكوناتها 

الثاقبة  ال����روؤي����ة  ع��ل��ى  امل���رت���ك���زة 
واملبادرات البيئية الأوىل للمغفور 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
ث��راه( ويوا�شل  نهيان )طيب اهلل 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ����ش���ي���دي  ن��ه��ج��ه 
رئي�ش الدولة "حفظه اهلل". وكان 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  ا�شتقبال  يف 
ن��ه��ي��ان لدى  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
و�شوله اإىل مطار حمد الدويل يف 
ال�شيخ  �شمو  ال�شقيقة  قطر  دول��ة 
ج��ا���ش��م ب���ن ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
ل�شاحب  ال�شخ�شي  املمثل  ث��اين 

العامري  �شالح حممد بن ن�شرة 
�شفري الدولة لدى قطر وجوعان 
اخليلي  عوي�شة  �شهيل  عوي�شة 
القبي�شي  ه��ام��ل  اأح���م���د  وج��م��ع��ة 
مدير  ال�����ش��اع��دي  �شعود  والعقيد 
الوزير..  �شمو  مكتب  �شكرتارية 
وح�شد جماهريي غفري. يذكر اأن 
الدويل  قطر  ال�شقيقة  مهرجان 
�شنوي  تقليد  وال�����ش��ي��د  لل�شقور 
والريا�شة  ال��رتاث  بني  ما  يجمع 
جماهريية  مب���ت���اب���ع���ة  وي���ح���ظ���ى 
واإقليميا.  وا�شعة حمليا وخليجيا 

�شلطـان ونهيان بن زايد يعزيان يف وفاة ال�شاب حميد �شيف حممد نا�شر �شاملني املن�شوري
••  العني-وام:

 قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة و�شمو ال�شيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية �شباح 
ام�ش - واجب العزاء لل�شيد �شيف حممد نا�شر �شاملني املن�شوري يف وفاة جنله حميد الذي وافته املنية 
اإثر حادث األيم .. داعني اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع الرحمة واملغفرة واأن يلهم اأهله وذويه جميعا 
ال�شرب وال�شلوان. و�شارك �شموهما خالل تواجدهما يف خيمة العزاء التي ن�شبت يف منطقة ال�شعيبة يف 
مدينة العني يف ا�شتقبال املعزين وتلقيا العزاء اإىل جانب والده واأخويه حامد وحممد ابني �شيف حممد 
نا�شر �شاملني املن�شوري ما خفف عنهم اأحزانهم و�شد من اأزرهم. وثمن اآل املن�شوري حر�ش �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان على م�شاركتهما العزاء يف م�شابهم اجللل 

.. داعني اهلل عز وجل اأن يحفظهما وجميع ال�شيوخ الأكارم من كل مكروه. 

••  ال�صارقة –وام:

 ���ش��ارك وف���د م��ن دول����ة الإم������ارات يف 
املراكز  وروؤ���ش��اء  م��دراء  اجتماع جلنة 
والقانونية  ال���ت���دري���ب���ي���ة  وامل���ع���اه���د 
التعاون  جمل�ش  ب���دول  وال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال����ذي عقد 
الريا�ش  يف  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  مب��ق��ر 
يومي 27و28 يناير اجلاري. تراأ�ش 

وفد الدولة امل�شت�شار الدكتور حممد 
حم��م��ود ال��ك��م��ايل م��دي��ر ع���ام معهد 
التدريب والدرا�شات الق�شائية و�شم 
ال�شميطي  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  القا�شي 
م��دي��ر ع���ام م��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����ش��ائ��ي و 
يو�شف ماجد النعيمي باحث قانوين 
والدرا�شات  التدريب  مبعهد  رئي�شي 
الق�شائية . و اأو�شت اللجنة يف ختام 
التدريب  معهد  يقوم  ب��اأن  اجتماعها 

والدرا�شات الق�شائية بدولة الإمارات 
للت�شور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الآل���ي���ة  ب���اإع���داد 
ال�شامل للربامج التدريبية يف املجال 
وزارة  واملقدم من  والق�شائي  العديل 
ال�شعودية.  العربية  باململكة  ال��ع��دل 
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ه����ذا الج���ت���م���اع قال 
امل�����ش��ت�����ش��ار ال��دك��ت��ور حم��م��د حممود 
املراكز  ب���ني  الج���ت���م���اع  اأن  ال��ك��م��ايل 
والقانونية  ال���ت���دري���ب���ي���ة  وامل���ع���اه���د 

التعاون  جمل�ش  ب���دول  وال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
ا�شتنادا  ياأتي  العربية  اخلليج  ل��دول 
اإىل قرار اأ�شحاب املعايل وزراء العدل 
والع�شرين  ال�����ش��اد���ش  اج��ت��م��اع��ه��م  يف 
ال����ذي ع��ق��د ب��دول��ة ال��ك��وي��ت يف �شهر 
وزارة  مقرتح  ب�شاأن  2014م  اأكتوبر 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ال��ع��دل 
برامج  وت��ن��ف��ي��ذ  وت�����ش��م��ي��م  ب����اإع����داد 
جمل�ش  دول  ب��ني  م�شرتكة  تدريبية 

التعاون يف املجالني العديل والق�شائي 
وال����ذي ن�����ش يف ب��ن��ده اخل��ام�����ش على 
مل����دراء وروؤ�شاء  ���ش��ن��وي  ع��ق��د اج��ت��م��اع 
القانونية  التدريبية  واملعاهد  املراكز 
وال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف ال�������دول الأع�������ش���اء 
التدريب  جم��ال  يف  اخل���ربات  لتبادل 
باأ�شكالها.  القانونية  التخ�ش�شات  يف 
معهد  بتكليف  التو�شية  اأن  واأ���ش��اف 
الق�شائية  وال����درا�����ش����ات  ال���ت���دري���ب 

للت�شور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الآل���ي���ة  ب���اإع���داد 
ال�شامل للربامج التدريبية يف املجال 
الثقة  على  دليل  والق�شائي  العديل 
اللجنة  اأع�شاء  يوليها  التي  الكبرية 
الق�شائية  والإم����ك����ان����ات  ل���ل���خ���ربات 
وال���ق���ان���ون���ي���ة ب�����دول�����ة الإم�������������ارات . 
واطلعت اللجنة على الت�شور ال�شامل 
للربامج التدريبية يف املجال العديل 
العدل  وزارة  من  وامل��ق��دم  والق�شائي 

ال�شعودية. وخرجت  العربية  باململكة 
اللجنة باملوافقة على تبادل اخلربات 
بالتخ�ش�شات  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف 
القانونية باأ�شكالها وو�شع عدة اآليات 
لتنفيذ الدورات التدريبية والتن�شيق 
على  والج���ت���م���اع���ات  امل�����وؤمت�����رات  يف 
وتبادل  وال����دويل  ال��ع��رب��ي  امل�شتويني 
والبحوث  والإ������ش�����دارات  ال��ن�����ش��رات 

واملدربني باملراكز واملعاهد. 
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من�شور بن زايد: التوجيهات ال�شامية لرئي�س الدولة ودعم حممد بن 
زايد وراء االجنازات التي حققتها موؤ�ش�شة خليفة لالعمال االن�شانية 

اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  الأوىل لن�شاء  الأي���ام  اأن��ه منذ  �شموه  واأو���ش��ح 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�ش  ال�شمو  اأب��دى �شاحب  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
وال�شديقة  ال�شقيقة  للبلدان  امل�شاعدات اخلارجية  بتقدمي  اهتماما خا�شا 
وذلك من منطلق تنموي ونظرة اإن�شانية متميزة حتر�ش على اإيجاد تغيري 
حقيقي يف املجتمعات امل�شتهدفة من خالل امل�شاعدات الإن�شانية والإغاثية 
ال�شمو  ل�شاحب  الإن�شانية  ال��روؤى  اأن  واأ�شاف   . لها  تقدم  التي  والإمنائية 
الإمارات  دول��ة  �شيا�شة  يف  ثابتا  نهجا  اأ�شبحت  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
وذلك  كانوا  اأينما  املحتاجني  اإىل  العون  يد  ومد  امل�شاعدة  اىل  ت�شعى  التي 
بع�ش  معاناة  تخفيف  يف  امل�شاهمة  الأ���ش��ا���ش��ي  ه��دف��ه  اإن�����ش��اين  منطلق  م��ن 
املجتمعات املحتاجة بغ�ش النظر عن اأي اعتبارات اأخرى ونلم�ش ذلك جليا 
من خالل امل�شاريع والإجن��ازات واملبادرات التي تبنتها املوؤ�ش�شة منذ ثماين 
�شمو  العامل. وقال  70 دولة حول  �شنوات م�شت حيث و�شلت اىل حوايل 
ال�شيخ من�شور اإن من اأهم الثوابت يف نهج موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال الإن�شانية هي ال�شبغة الإن�شانية التي تربط امل�شاعدات بالتنمية 
لكي تخفف من معاناة املحتاجني وبدون متييز يف الدين اأو اللون اأو اجلن�ش 
العمل وحت�شني م�شتويات  النمو وتوفري فر�ش  زيادة معدلت  وت�شاهم يف 
املعي�شة. وفيما يتعلق بالتقرير ال�شنوي ملوؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية 
فقد ركزت املوؤ�ش�شة يف ا�شرتاتيجيتها العامة على عدد من امل�شاريع املحلية 
الهامة ابرزها رعاية الأ�شر املواطنة وا�شراكها يف العمل اخلريي الن�شاين 
ت��ق��دمي الوجبات  ال��ع��ون لهم م��ن خ��الل  وك��ذل��ك رع��اي��ة الطلبة وت��ق��دمي 
املدر�شية ال�شحية لهم . كما ركزت املوؤ�ش�شة على عدد من امل�شاريع اخلارجية 
حماولة  يف  والتعليم  ال�شحة  جمايل  يف  الفقرية  املجتمعات  تنمية  ابرزها 
الأخذ  على  وم�شاعدتهم  للمحتاجني  الأول��ي��ة  ال�شحية  الرعاية  لتاأمني 

بو�شائل الوقاية ال�شحية .
و فيما يلي اأهم امل�شاريع الإن�شانية التي نفذتها بها موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
املحلية  ال�شاحتني  على   2014 ع��ام  خ��الل  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل 

والدولية .
 فعلى ال�شاحة املحلية : نظرا للدور الن�شاين املتميز الذي تقوم به موؤ�ش�شة 
خليفة لالعمال الن�شانية فقد رعت يف العام املا�شي فعالية يوم زايد للعمل 
ال�شيخ  له  املغفور  واملوؤ�ش�ش  للقائد  تخليدا  العا�شرة  الذكرى  يف  الن�شاين 
زاي��د بن �شلطان ال نهيان طيب اهلل ث��راه . و�شهد هذا الحتفال عدد من 
كبار امل�شوؤولني يف الدولة واثنى �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان على 
اجلهات التي اأطلقت املبادرات الإن�شانية و�شاهمت يف اإثراء فعاليات يوم زايد 
لت�شمل  الإن�شاين  العمل  رقعة  تو�شيع  يف  تفاوؤله  واأب��دى  الإن�شاين  للعمل 
ومن  اجلن�شني  من  الأف��راد  وكذلك  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  جميع 
كل الأعمار لي�شبح العمل الإن�شاين منهج حياة وليتحول جمتمع الإمارات 
بفئاته كلها و�شرائحه املختلفة اإىل جمتمع خريي بامتياز ي�شد بع�شهم اأزر 
زايد للعمل  ان يوم  بع�ش ويت�شابقون يف خدمة جمتمعهم ووطنهم. واكد 
الإمارات  دولة  اأنحاء  كل  الإن�شانية يف  املبادرات  فيه  تطلق  الذي  الإن�شاين 
هو ترجمة للنهج الذي ر�شخه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  النهج وع��ززه �شاحب  ث��راه و�شار على هذا  طيب اهلل 
اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل . امل�شاريع املحلية : ومن ابرز  بن زايد 
م�شاريع موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية على ال�شعيد 
املحلي م�شروع املقا�شف املدر�شية حيث اعلنت املوؤ�ش�شة انها �شتقدم وجبات 
�شحية مدعومة لع�شرين الف طالب وطالبة يف كليات التقنية العليا وذلك 
�شمن م�شروع املقا�شف والوجبات ال�شحية املدعومة للطلبة . وقال �شعادة 
حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية الذي 
اأهم  وقع اتفاقية بهذا ال�شان مع كليات التقنية العليا ان الكليات تعد من 
مع  للتعاون  م�شتعدة  واملوؤ�ش�شة  بالدولة  والتعليمية  الرتبوية  ال�شروح 
ال�شحية  والوجبات  املقا�شف  م�شروع  �شيما  ل  امل��ج��الت  �شتى  يف  الكليات 
يف  كبريا  اهتماما  املوؤ�ش�شة  توليه  ال��ذي  ال��ع��ايل  التعليم  لطلبة  املدعومة 
براجمها على ال�شاحة املحلية . واو�شح اخلوري ان موؤ�ش�شة خليفة لالعمال 
الإن�شانية حققت جناحا كبريا يف م�شاريعها على ال�شاحة املحلية وبالأخ�ش 
امل�شروع التعليمي - الن�شاين حيث بلغ عدد الطلبة امل�شتفيدين من م�شروع 
األفا   130 م��ن  اأك��ر  �شنوات  �شت  قبل  اإنطالقه  منذ  العينية  امل�شاعدات 
يدر�شون يف حوايل 660 مدر�شة يف كافة اأنحاء الدولة وقد تو�شع امل�شروع 
باأنه فكرة  .. مو�شحا  العايل  التعليم  امل�شاعدات طلبة  لت�شمل  قبل عامني 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  ج��اءت  للطبة  مدعومة  �شحية  وج��ب��ات  تقدمي  م�شروع 
م�شروع امل�شاعدات العينية.. واأ�شاف ان مبادرة املقا�شف والوجبات ال�شحية 
للطلبة تعد رافدا جديدا لتوطني الوظائف .. م�شريا اىل تعيني املواطنني 
راتب  املدعومة مقابل  ال�شحية  الوجبات  وبيع  املقا�شف  لإدارة  واملواطنات 
�شهري ثابت . ولدعم هذا امل�شروع وقعت موؤ�ش�شة خليفة عددا من مذكرات 
املوؤ�ش�شات املجتمعية بالدولة لدعم الطلبة من ذوي  التفاهم مع عدد من 
الدخل املحدود.وتهدف املذكرات اإىل تعزيز التعاون امل�شرتك بني موؤ�ش�شة 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  الإن�شانية  خليفة 
امل�شرتك وتعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية خا�شة مبجال تن�شيق ودعم الطلبة 
تقدمها  التي  العينية  امل�شاعدات  م�شروع  تفعيل  خ��الل  من  اجلامعات  يف 
الفي  والتي تقوم من خالله بدعم ح��وايل  درا�شي  املوؤ�ش�شة مطلع كل عام 
نهيان  اآل  زاي��د  اأبرمت موؤ�ش�شة خليفة بن  طالب وطالبة. ويف هذا الط��ار 
تتمكن مبوجبها من  الرتبية  وزارة  تفاهم مع  الإن�شانية مذكرة  لالأعمال 
اإدارة 50 يف املئة من مقا�شف املدار�ش احلكومية العام الدرا�شي 2014-

اأن هذه املرحلة تاتي  املوؤ�ش�شة  . واعتربت  247 مدر�شة  باإجمايل   2015
33 مدر�شة حكومية  فيها مقا�شف  اأدارت  التي  الأوىل  ملرحلتها  ا�شتكمال 
اأجود  م��ن  ومتنوعة  ع��دي��دة  اأن���واع  توفري  ب�شرط  املن�شرم  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
املعتمدة من وزارة الرتبية  الأطعمة والأغدية للطلبة وفقا لال�شرتاطات 
وجمعية  ال��ع��ني  م���زارع  ال��ت��وري��د  عملية  وي��ت��وىل  ال�شحة  ووزارة  والتعليم 
 100 باأيد مواطنة  املدر�شية  املقا�شف  التعاونية فيما تدار هذه  الإم��ارات 

يف املئة مقابل مكافاآت �شهرية. 
لتتوىل  دع��م  اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج  الأ���ش��ر  اخ��ت��ي��ار  املوؤ�ش�شة عمليه  ت��ول��ت  وق��د 
عملية الإ�شراف على املقا�شف املدر�شية وحددت جمعية الإمارات التعاونية 
لتوريد الأغذية للمقا�شف على اأن تتم عمليات التوريد وفقا لال�شرتاطات 
للمحافظة على �شحة الطالب عالوة على تقدمي الأطعمة التي تت�شمن 
ال�شرتاطات  وات��ب��اع  ال�شحة  وزارة  قبل  من  بها  م�شرحا  ح��راري��ة  �شعرات 
اأبوظبي  اإم����ارة  م��دار���ش  يف  امل��در���ش��ي��ة  املقا�شف  وتطبق  الأغ���ذي���ة.  نقل  يف 
احلكومية بدءا من الف�شل الدرا�شي الثاين للعام الدرا�شي احلايل م�شروع 
املقا�شف ال�شحية يف املدار�ش احلكومية الذي ت�شرف عليه موؤ�ش�شة خليفة 
-2015 لالأعمال الإن�شانية فيما يطبق امل�شروع يف العام الدرا�شي املقبل 

بهدف حت�شني اجلودة يف منتجاتها مبا يتما�شى مع متطلبات ال�شوق تفاديا 
�شاركت  و  لل�شلع.  والطلب  العر�ش  املعرو�شات ومتا�شيا مع نظرية  لتكرار 
ال�شيد  الإن�شانية يف مهرجان  نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  موؤ�ش�شة خليفة 
املنتجات  ت�شويق  منافذ  تنويع  و  املواطنة  ال�شر  دع��م  بهدف  والفرو�شية 
جمال  يف  والعاملني  امل��ب��ادرة  ه��ذه  من  امل�شتفيدين  واملواطنات  للمواطنني 
ا�شتفادت  التي  املواطنة  الأ�شر  عدد  وي�شل   . والرتاثية  التقليدية  احل��رف 
من  اأك���ر  اىل  املا�شية  ال��ث��الث  ال�شنوات  خ��الل  خليفة  موؤ�ش�شة  دع��م  م��ن 
املحلية  امل�شاعدات  اطار  : ويف  املحلية  امل�شاعدات  اأ�شرة مواطنة.  اآلف  �شتة 
 95 املوؤ�ش�شة  قدمت  املحلية  القطاعات  على  خليفة  موؤ�ش�شة  تقدمها  التي 
اآي باد و97 جهاز حا�شوب نقال لطلبة جامعة زايد يف �شياق تعزيز  جهاز 
الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  وكرمت  اجلانبني  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
الدولة  اأنحاء  خمتلف  يف  للمواطنني  املدعمة  ال�شلع  م�شروع  يف  العاملني 
املواطنني  اإحتياجات  لتوفري  ع��ام��ني.  منذ  خليفة  موؤ�ش�شة  تطبقه  ال��ذي 
من ال�شلع واخلدمات الأ�شا�شية باأ�شعار منا�شبة ومقبولة ملحدودي الدخل 
منهم. وت�شتفيد من امل�شروع نحو مائة األف عائلة مواطنة يف جميع اأنحاء 
الدولة ويلقى اإقبال متزايدا من جانب الأ�شر املواطنة حيث حتقق العديد 
من املزايا منها توفري ال�شلع واخلدمات الأ�شا�شية باأ�شعار منا�شبة ملحدودي 
الدخل من املواطنني..ويتم من خالل هذا امل�شروع توفري ال�شلع الأ�شا�شية 
للمواطنني باأ�شعار رمزية مثل الطحني والأرز والع�شائر واحلليب وبع�ش 

املعلبات ال�شرورية لال�شتهالك .
كما كرمت املوؤ�ش�شة الفا و539 م�شاركا من الداعمني لربنامج امل�شاعدات 
يف  ال��ت��وايل  على  ال�شابعة  لل�شنة  املوؤ�ش�شة  تتبناه  ال���ذي  للطلبة  العينية 
املدرا�ش  م��دراء  تكرمي  اإىل  اإ�شافة   .. العايل  والتعليم  احلكومية  امل��درا���ش 
التي طبقت م�شروع الوجبات ال�شحية يف املقا�شف املدر�شية . وقد متكنت 
 -  2013 الدرا�شي  للعام  املدار�ش  طلبة  دعم  م�شروع  خالل  من  املوؤ�ش�شة 
يف  وطالبة  طالب  األف   33 حلوايل  العينية  امل�شاعدات  اإي�شال   ..  2014
م�شاركا   539 و  األف  خالل  من  الدولة  اأنحاء  خمتلف  يف  مدر�شة   660
يف  واإخ��ال���ش  جهد  بكل  عملوا  ال��ع��ايل  والتعليم  احلكومية  امل��درا���ش  م��ن 
ويف   : امل�شاجني  ترحيل  بنفقات  التكفل   . التعليمي  الإن�شاين  امل�شروع  هذا 
تكفلت  الن�شانية  لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  ب��ه  تهتم  اخ��ر  ان�شاين  جانب 
املوؤ�ش�شة خالل العام املا�شي بنفقات ترحيل 654 �شجينا اىل بلدانهم بعد 
و�شدر  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  حمكومياتهم  فرتة  ق�شوا  اأن 
�شدهم قرار ق�شائي باإبعادهم خارج الدولة ومل يتمكنوا من تاأمني تذاكر 
برامج  الدائمة يف  الإن�شانية  املبادرة  اأوطانهم. وتعد هذه  اإىل  للعودة  �شفر 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية على ال�شاحة املحلية 
وجتيئ مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك او العيد ومتثل اإلتزاما من املوؤ�ش�شة 
مب�شاعدة هذه الفئة من النا�ش بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف م�شاعدة 
جميع  وي�شتفيد   . املع�شرين  م��ن  والعقابية  الإ���ش��الح��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ن���زلء 
العرق  النظر عن  بغ�ش  الإن�شانية  املبادرة  ا�شتثناء من هذه  دون  ال�شجناء 
الإن�شانية من  لالأعمال  موؤ�ش�شة خليفة  تهدف  فيما   .. الدين  اأو  اللون  اأو 
هذه املبادرة اإىل دعم املحتاجني والفقراء من امل�شاجني غري القادرين على 
اإىل بلدانهم وتاأمني الدعم لهذه الفئة ومنحهم  �شراء تذاكر �شفر للعودة 
اأوطانهم ويعي�شوا حياة كرمية وم�شتقرة بني ذويهم  الفر�شة ليعودوا اإىل 
ات�شالت م��زادا خرييا ل�شالح  . ويف فعالية حملية اخرى نظمت موؤ�ش�شة 
20 مليون درهم حيث  موؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية بلغت ح�شيلته 
جتاوزت ح�شيلة مبيعات مزاد باقات ات�شالت لالأرقام املميزة على 70 رقما 
يف اأبوظبي ودبي 20 مليون درهم تذهب للم�شاريع اخلريية ملوؤ�ش�شة خليفة 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية. وبذلك تكون الأرقام قد بيعت باأكر 
من القيمة التي كانت ات�شالت تعتزم بيعها مبرة ون�شف املرة حيث تقدر 
قيمتها ال�شمية بنحو 72.7 مليون درهم. واأعلنت هيئة تنظيم الت�شالت 
اأي��ام من  دعمها للمزاد كون ح�شيلته تذهب لالأعمال اخلريية وذلك بعد 
حتذيرها من التجارة يف الأرقام املميزة بيعا و�شراء موؤكدة اأن اأرقام الهواتف 
ملك للدولة ول يجوز بيعها اأو الإجتار بها. ويف اطار التو�شع الذي ت�شهده 
موؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية فقد امر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ار���ش جتارية يف  بتخ�شي�ش  ال��دول��ة حفظه اهلل  رئي�ش  نهيان  ال  زاي��د  بن 
مدينة ابوظبي با�شم موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية 
ليقام عليها مبنى يخ�ش�ش ريعه لالعمال الن�شانية التي تديرها املوؤ�ش�شة 
. و�شيتم اقامة هذا املبنى الذي امر به �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة من ريع 
777 . وقد عرب معايل احمد  مزاد موؤ�ش�شة الم��ارات لالت�شالت للرقم 
جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة نائب رئي�ش موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية عن اعتزازه وتقديره لهذه املكرمة من 
جانب �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة ومن الدعم الذي تلقاه موؤ�ش�شة خليفة 
لالعمال الن�شانية من الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان 
ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة و�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد ال نهيان نائب رئي�ش جمل�ش ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ش 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية . وقال ان هذه املبادرة 
الإن�شانية  موؤ�ش�شة خليفة  يدفع  �شليم مما  ان�شاين  اماراتي  نهج  تعرب عن 
اىل تكثيف جهودها لتنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة يف اقامة 
املزيد من امل�شاريع الن�شانية والتقدم مببادرات تفيد املواطنني داخل الدولة 
وال�شعوب املحتاجة خارج البالد . وذكر ان م�شاريع موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
وباتت  مكثف  ب�شكل  ال��دول��ة  داخ��ل  تو�شعت  الن�شانية  لالعمال  نهيان  ال 
وم�شروع  املنتجة  ال�شر  م�شروع  مثل  املواطنني  جت��اه  طيبة  نتائج  تعطي 
دعم الطلبة وم�شروع املقا�شف املدر�شية وغريها من امل�شاريع التي اوجدت 
م�شادر دخل ملئات ال�شر املواطنة . ويف ن�شاط اخر ملوؤ�ش�شة خليفة لالعمال 
الن�شانية افتتحت املوؤ�ش�شة يف نوفمرب املا�شي منتدى طبيا علميا بالتعاون 
الأمريكية.  املتحدة  الوليات  كلينك من  ومايو  اأندر�شون  دي  اأم  مع مركز 
وياتي تنظيم هذا املنتدى العلمي املتخ�ش�ش يف العلوم الطبية متا�شيا مع 
ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة التي تويل ال�شحة والتعليم اهتماما خا�شا يف م�شاريع 
الرعاية ال�شحية داخل وخارج الدولة على حد �شواء وكي ي�شبح هذا التعاون 
�شمن خطط املوؤ�ش�شة للتو�شع يف �شراكاتها مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات الطبية 
البارزة عامليا لال�شتفادة من خرباتها يف �شقل مهارات الأطباء والإداريني 

املواطنني. 
اآف����اق علمية جديدة  ف��ت��ح  امل��ن��ت��دى اىل  ه���ذا  م��ن خ���الل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وت�شعى 
اإدارة  يف  العاملني  الإم��ارات��ي��ني  امل��واط��ن��ني  وم�شاعدة  تطوير  على  وتعمل 
قطاع الرعاية ال�شحية من خالل برنامج هاتني املوؤ�ش�شتني العامليتني من 
منطلق حر�شها على تعزيز اأوا�شر التعاون امل�شتمر والعالقة طويلة الأمد 
وب��ه��دف الرت��ق��اء مب�شتوى الأط��ب��اء والإداري����ني الإم��ارات��ي��ني العاملني يف 

القطاع ال�شحي. مذكرات التفاهم : دعما للن�شاط الن�شاين ملوؤ�ش�شة خليفة 
بالدولة  املجتمعية  املوؤ�ش�شات  املوؤ�ش�شة عدة مذكرات تفاهم مع  فقد وقعت 
حيث وقعت مذكرة مع �شندوق ابوظبي للتنمية قدم مبوجبها دعما ماديا 
املواطنة  الأ�شر  لدعم  املوؤ�ش�شة  تخ�ش�شها  التي  امل�شاريع  خا�شة  مل�شاريعها 
كما  واملتو�شطة.  ال�شغرية  الإقت�شادية  امل�شاريع  تاأ�شي�ش  على  وم�شاعدتها 
وقعت املوؤ�ش�شات مذكرة تفاهم مع بنك اأبوظبي للتمويل الإ�شالمي لتعزيز 
التعاون القائم بني اجلانبني بهدف دعم الأعمال الإن�شانية التي تقوم بها 
البنك يف الربامج  املوؤ�ش�شة داخل الدولة وخارجها حيث ت�شتفيد من دعم 
املدار�ش  لهم يف  وامل�شاعدة  العون  وتقدمي  الطلبة  م�شاعدة  ت�شتهدف  التي 
وعالجهم يف امل�شت�شفيات اإ�شافة اإىل رعاية الأ�شر املواطنة التي ت�شارك يف 
اأن�شطة موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية . ووقعت املوؤ�ش�شة اي�شا مذكرة تفاهم مع 
م�شروع  خالل  من  الطلبة  لدعم  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد 
يف  املوؤ�ش�شة  اأطلقته  وال���ذي  للطلبة  امل��دع��وم��ة  ال�شحية  ال��وج��ب��ات  ت��وف��ري 
الأول من اأكتوبر العام املا�شي بهدف زيادة قاعدة امل�شتفيدين من الطلبة 
ولتعميم الفائدة امل�شرتكة وحتقيق التعاون بني الطرفني وتعزيز ال�شراكة 
الإ�شرتاتيجية بني موؤ�ش�شة خليفة واملوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة . و�شتقوم 
املوؤ�ش�شة مبوجب مذكرة التفاهم بتزويد معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب 
امل��ه��ن��ي مب���وردي���ن ي��ل��ب��ون ط��ل��ب��ات واإح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ل��ب��ة يف امل��ع��ه��د وتقدمي 
مقا�شف  يف  البيع  بعملية  للقيام  مواطنة  ك��وادر  وتوفري  مدعومة  اأ�شعار 
املذكرة  وتغطي   . ال�شهرية  رواتبهم  بتحمل  املوؤ�ش�شة  تتكفل  اأن  املعهد على 
لالولد  فنية  ثانوية  مدر�شة   13 منها  الدولة  م�شتوى  على  مدر�شة   23
والبنات و10 ثانويات تكنولوجيا تطبيقية لالولد والبنات واربعة معاهد 
تابعه  لكليات  ف��روع  و�شبعة  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملعهد  تابعة 
اآلف طالب  ملعهد التكنولوجيا التطبيقية. وتفيد املذكرة اكر من ع�شرة 
وطالبة يف املرحلة الثانوية وحوايل خم�شة اآلف طالب وطالبه يف الكليات 
واملعاهد من م�شروع الوجبات ال�شحية للطلبة كما تغطي مذكرة التفاهم 
املعدني�ة  وامل��ي��اة  الطازجة  والل��ب��ان  الطازجة  الع�شائر  منها  ا�شناف  ع��دة 
وال�شاندويت�شات الطازجه . ويف مذكرة تفاهم اخرى وقعت موؤ�ش�شة خليفة 
" مذكرة  " جلفار لالأدوية  اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية و �شركة  بن زايد 
تفاهم للتعاون يف جمالت الأن�شطة الإن�شانية التي تنفذها موؤ�ش�شة خليفة 
الإن�شانية داخل الدولة وخارجها خا�شة يف املجال ال�شحي. وتعمل املذكرة 
على قيام جلفار بتقدمي الدوية للمر�شى الذين تدعم عالجهم موؤ�ش�شة 
اي�شا  تفاهم  مذكرة  خليفة  موؤ�ش�شة  ووقعت   . الن�شانية  لالعمال  خليفة 
مع موا�شالت المارات بهدف تعزيز ال�شراكة والتعاون بني الطرفني ومن 
بينها تقدمي خدمة م�شغلي املقا�شف املدر�شية واملعاهد والكليات واجلامعات 
على م�شتوى الدولة. وتعد هذه املذكرة هي الثانية التي توقعها املوؤ�ش�شة مع 
موا�شالت المارات حيث �شبق ان مت توقيع مذكرة تفاهم يف اغ�شط�ش عام 
ال�شائم لإي�شال حوايل مليون و800  اإفطار  2011 للتعاون يف م�شروع 
اىل  اآمنة  �شحية  ظ��روف  يف  املواطنة  الأ���ش��ر  اأعدتها  رم�شانية  وجبة  األ��ف 
 105 الدولة من خالل توفري  اأنحاء  110 نقاط توزيع يف كافة  ح��وايل 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  ووقعت   . �شائقا  و170  ومكيفة  حديثة  حافالت 
اأرابتك القاب�شة اي�شا مذكرة تفاهم  اآل نهيان لالأعمال الن�شانية و�شركة 

لدعم امل�شاريع والن�شطة اخلريية والن�شانية التي تقوم بها املوؤ�ش�شة. 
ومبوجب مذكرة التفاهم تعهدت �شركة ارابتك بتخ�شي�ش م�شاهمة عينية 
املوؤ�ش�شة  ل��دع��م م�شاريع  واآي��ب��اد  850 ج��ه��از ح��ا���ش��وب لب��ت��وب  ع��ب��ارة ع��ن 
التعليمية وم�شاعدة طلبة اجلامعات داخل الدولة. يف حني �شتقوم موؤ�ش�شة 
من  املقدمة  الربامج  باعتماد  املذكرة  مبوجب  الإن�شانية  لالأعمال  خليفة 
�شركة اأرابتك القاب�شة واإخطار اجلهات امل�شتفيدة مع امل�شاركة يف الربامج 
لها  ال���الزم  ال��دع��م  وت��وف��ري  ال�شركة  م��ن  املقدمة  الجتماعية  والفعاليات 
وم�شاندة م�شاعي وم�شاريع ال�شركة املتعلقة مبجال امل�شوؤولية الجتماعية. 
خليفة  ملوؤ�ش�شة  الدائم  املو�شمي  الربنامج  ويف   : حمليا  ال�شائمني  افطار 
املا�شي  العام  مايو من  �شهر  نهاية  املوؤ�ش�شة يف  اطلقت  الن�شانية  لالعمال 
برناجمها ال�شنوي لإفطار ال�شائمني والذي يعد من اكرب واجنح الربامج 
الرم�شانية على م�شتوى العامل وهو من الربامج املتميزة اي�شا كونه يعطي 
الفر�شة ملئات ال�شر املواطنة لتتويل جتهيز وجبات الفطار وال�شتفادة من 
ريع هذا العمل الن�شاين الطيب.وقد قدمت املوؤ�ش�شة خالل املو�شم مليون 
الوجبات  الدولة وتقدمي الف  و800 الف وجبة افطار لل�شائمني داخل 
دول  م��ن  دول���ة   60 م��ن  اك��ر  يف  لل�شائمني  اي�شا  الرم�شانية  وال��ط��رود 
العامل. ويتميز هذا الربنامج الرم�شاين ملوؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية 
املائة  عن غريه من الربامج الرم�شانية بن�شبة توطني ت�شل اىل مائة يف 
من خالل ت�شغيل اأكر من 600 اأ�شرة مواطنة يف اعداد وجتهيز الوجبات 
الرم�شانية لل�شائمني وذلك لتحقيق النفع والفائدة لهذه الأ�شر من خالل 
الدولة  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شائمني  اإف��ط��ار  وج��ب��ات  اإع���داد  على  ت�شجيعهن 
وتوفري الدعم املادي الالزم لهن من اأجل تعزيز النجاح املتوا�شل والتكاتف 
املجتمعي والتعاون بني اأفراد الأ�شر املواطنة من خالل منحهن املزيد من 
الثقة يف قدرتهن على امل�شاهمة الإيجابية يف املجتمع وم�شاعدتهن للو�شول 
خدمات  تقدمي  مرحلة  اىل  واملتو�شطة  ال�شغرية  الإقت�شادية  مب�شاريعهن 
اخلارجي  ال�شعيد  وع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة.  م�شاريع  خ��الل  م��ن  للنا�ش  متميزة 
الن�شانية  لالعمال  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ان�شطة  تكثفت   :
البالد  خ��ارج  املحتاجة  وال��ف��ئ��ات  ل��ل��دول  وم�شاعداتها  م�شاريعها  وت��ع��ددت 
خالل العام 2014 و�شملت هذه امل�شاعدات اكر من 60 دولة . ومن �شمن 
هذه الن�شطة د�شنت املوؤ�ش�شة مع بدء �شهر رم�شان املا�شي م�شروع توزيع 
التمور باأكر 280 طنا اإىل 18 دولة �شقيقة و�شديقة وذلك تاأكيدا على 
اإحتياجات الأ�شر الفقرية ليتم توزيعها على  حر�ش املوؤ�ش�شة توفري بع�ش 
امل�شتحقني خالل �شهر رم�شان املبارك بالتعاون مع �شفارات الدولة يف تلك 
الدول امل�شتفيدة من خالل موؤ�ش�شات املجتمع املدين وامل�شت�شفيات وامل�شاجد 
واجلاليات  وامل��راك��ز  امل�شنني  ودور  الإ�شالمية  وامل��راك��ز  واملعاهد  وامل��دار���ش 
العربية وامل�شلمة يف بلدان الغرتاب . م�شر: جاءت م�شر يف طليعة الدول 
التي قدمت لها موؤ�ش�شة خليفة م�شاعدات متعددة . وقد ا�شتفادت من هذه 

امل�شاعدات 100 األف اأ�شرة م�شرية بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه. 

2016 يف املدار�ش احلكومية التابعة ملجل�ش ال�شارقة التعليمي . ويح�شل 
الطلبة على وجبات �شحية باأ�شعار خمف�شة يف املقا�شف املدر�شية عرب دعم 
املوردين وبدا تنفيذها يف مرحلة اأوىل يف ريا�ش الأطفال ومدار�ش احللقة 
والثالثة يف  الثانية  للحلقة  الذكور  لت�شمل مدار�ش  و�شتمتد لحقا  الأوىل 
تعتزم موؤ�ش�شة  اخر  2016. ومن جانب   /  2015 املقبل  الدرا�شي  العام 
التمور �شمن وجبات  اإدخ��ال  الإن�شانية  اآل نهيان لالأعمال  زايد  خليفة بن 
باأ�شعار مدعومة اعتبارا من العام  الفطور ال�شباحي للطالب وبيعها لهم 
2016. بالتن�شيق مع وزارتي التعليم وال�شحة  الدرا�شي املقبل -2015 
وهيئة ال�شحة وجمل�ش اأبوظبي للتعليم . املعار�ش : تهتم موؤ�ش�شة خليفة 
لالعمال الن�شانية بال�شرتاك يف املعار�ش التي تقام داخل الدولة وحتجز 
لها م�شاحة مهمة يف اي معر�ش حيث تفتح املجال لال�شر املواطنة لتعر�ش 
منها  ال�شلع  بيع  وكذلك  ال�شعبي  بالرتاث  للتعريف  املعار�ش  يف  منتجابها 
لت�شتفيد ال�شر املواطنة منها . و�شاركت املوؤ�ش�شة يف معر�ش هويامال الذي 
ين�شر الإرث احل�شاري الإماراتي . واطلقت �شركة الدار العقارية وبالتعاون 
مع موؤ�ش�شة خليفة عددا من املبادرات التي تهدف اإىل دعم الثقافة الإماراتية 
بني املواطنني وتوعية املجتمع وال�شياح حول الإرث احل�شاري للدولة . كما 
نظمت املوؤ�ش�شة معر�شا لالأ�شر املواطنة يف جامعة الإمارات ميدينة العني 
بهدف دعم تلك الأ�شر مع طلبة التعليم العايل وحتقيقا للمنفعة امل�شرتكة 
بني الأ�شر املواطنة والطالبات.وذلك من منطلق حر�ش موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية على تلبية الرغبة للعار�شني من الأ�شر 
املواطنة لت�شويق اإنتاجهم بني الطلبة اجلامعيني..ودعما مل�شروعات الأ�شر 
اإ�شرتاتيجية موؤ�ش�شة خليفة  امل�شروعات الرائدة يف  املواطنة باعتبارها من 
لالأعمال الإن�شانية على ال�شاحة املحلية. ومتيزت املنتجات التي �شنعت باأيد 
العايل و  التعليم  اإماراتية باجلودة والتطوير مبا ينا�شب احتياجات طلبة 
وباأ�شعار مدرو�شة ويف متناول اجلميع. ودعمت  الأذواق  تفي برغبة جميع 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية م�شاركة الأ�شر املواطنة 
يف الكثري من الفعاليات واملنا�شبات واملعار�ش يف الدولة منها دعم م�شاركة 
الأ�شر املواطنة يف مهرجان زايد الرتاثي يف الوثبة ومهرجان ليوا للرطب 
والتواجد يف القرية العاملية يف دبي واإك�شبو ال�شارقة وغريها وذلك بهدف 
متكني املراأة الإماراتية والإرتقاء مب�شتوى الدخل الإقت�شادي لدى الأ�شر 
املواطنة وفتح اأبواب امل�شاركة يف عمليات البناء والتنمية وتاأهيلها يف البتكار 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  و�شاركت  العمل.  �شوق  ودخ��ول  والإنتاج 
لالأعمال الإن�شانية يف فعاليات مهرجان م�شرف الهالل ال�شاد�ش لل�شيارات 
الذي اقيم يف الفرتة من 3 اإىل 6 اأبريل يف منطقة مواقف ال�شيارات على 
لل�شيارات هذا  لي�ش معر�شا  �شعار هذا  اأبوظبي حتت  الكورني�ش يف  �شاطئ 

وقت ال�شتمتاع مع العائلة. 
ال�شوق  للتواجد وعر�ش منتجاتها يف  اأ�شرة مواطنة   23 املوؤ�ش�شة  ودعمت 
ال�شعبي امل�شاحب لهذا احلدث ال�شنوي الذي ا�شتقطب العام املا�شي حوايل 
40 األف زائر. وافتتحت املوؤ�ش�شة معر�ش الأ�شر املواطنة الذي اقيم بالعني 
من   50 املعر�ش  يف  و�شارك  اأبوظبي.  اأعمال  �شيدات  جمل�ش  مع  بالتعاون 
الع�شرة  الأي��ام  25 يف  ا�شرتاكها على مرحلتني  املنتجة مت  املواطنة  الأ�شر 
اإىل  بالإ�شافة  اأي�شا  الثانية  الع�شرة  الأي���ام  يف  و25  املعر�ش  م��ن  الأوىل 
معر�شا  املوؤ�ش�شة  ونظمت  اأب��وظ��ب��ي.  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�ش  م��ن  املبدعات 
لالأ�شر املواطنة التابعة لها يف جمعية ال�شارقة التعاونية حيث عر�شت �شت 
اأ�شر منتجاتها من العطور و البخور و املالب�ش الن�شائية و البهارات و غريها 
املوؤ�ش�شة  .وحتت�شن  اإقتنائها  اإىل  املواطنة  ال�شر  ت�شعى  التي  املنتجات  من 
20 ا�شرة مواطنة يف امارة ال�شارقة وتقدم لها الدعم الالزم من اجل رفع 
املا�شي �شاركت موؤ�ش�شة  العام  12 نوفمرب من  م�شتواها الإقت�شادي . ويف 
خليفة لالعمال الن�شانية يف مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي اخلام�ش الذي 
هذه  ج��اءت  حيث  نوفمرب   20 ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  يف  الوثبة  منطقة  يف  انطلق 
حمال   150 �شم   �شعبيا  �شوقا  نظمت  و  اإ�شرتاتيجي  ك�شريك  امل�شاركة 
التي  املنتوجات  املواطنة عر�شت من خاللها خمتلف  لالأ�شر  دعما  جتاريا 
ت�شنعها الأ�شر املواطنة مثل العطور والدخون واملفار�ش وال�شنط والبهارات 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ب��اي��ات وال�����ش��ي��ل وامل��الب�����ش ال��رتاث��ي��ة ل��الأط��ف��ال وامل�شغولت 
ركن  اىل  ومفار�شها..اإ�شافة  الدلل  على  والر�شم  والإك�ش�شوارات  الرتاثية 
خا�ش يف ال�شوق يقدم املاأكولت ال�شعبية. وقد جذبت هذه املبادرة املئات من 
اأية  املوؤ�ش�شة للتواجد يف  الت�شجيل لدى  التي حر�شت على  املواطنة  الأ�شر 
والقرية  ال�شائم  اإفطار  م�شروع  يف  كما  لهن  املوؤ�ش�شة  تخ�ش�شها  م�شاريع 
لالأ�شر  العني  ومعر�ش  الرطب  ومزاينة  ال�شارقة  واإك�شبو  بدبي  العاملية 
لل�شيارات.  الهالل  ومعر�ش  م��ول  دمل��ا  يف  ال�شعبي  رم�شان  و�شوق  املواطنة 
وت�شعى موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية بالتعاون مع 
الأ�شر املواطنة اىل جعل دولة الإم��ارات مركزا متميزا يف املنطقة مل�شاعدة 
.. فيما  العمل والن��ت��اج  دع��م  م��ن خ��الل  املجتمع  امل��واط��ن��ة وتنمية  الأ���ش��ر 
حتر�ش املوؤ�ش�شة على تنظيم ور�شات عمل لالأ�شر املواطنة قبل امل�شاركة يف 
اأية فعالية .. وذلك لالإ�شتفادة الق�شوى من الدعم الفني واملادي املتاح من 
قبل املوؤ�ش�شة وت�شجيع الأ�شر على تنويع منتجاتها وحت�شني وتطوير اأدائها 

••  ابوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  ــد  زاي بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ــد  اأك  
رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزيــر  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س 
موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية 
املوؤ�س�سات  بها  التي تقوم  اأهمية توحيد اجلهود  على 
الإن�سانية واخلريية داخل الدولة وخارجها يف �ستى 
املجالت ل�سيما يف جمال العمل الإن�ساين والغاثي 

على  ــة  ــبــذول امل ــود  ــه اجل تــركــز  بحيث  والــتــنــمــوي 
الإحتياجات الفعلية للدول الفقرية وتلبي طموحاتنا 
يف حت�سني العمل الإن�ساين وم�ساندة اجلهود الدولية 
والكوارث  والنكبات  الإن�سانية  الأزمــات  مواجهة  يف 
املعاناة  �سدة  من  للحد  ال�ستغاثة  ــداءات  ن وتلبية 

الب�سرية و�سون الكرامة الإن�سانية. 
موؤ�س�سة  اإ�سدار  مبنا�سبة  له  ت�سريح  يف  �سموه  وقال 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية لتقريرها 

اأهم  على  ال�سوء  ي�سلط  الذي   2014 للعام  ال�سنوي 
امل�ساريع واملبادرات والإجنازات التي نفذتها املوؤ�س�سة 
يف العام املن�سرم ..اإن هذه الإجنازات ما كانت لتتحقق 
ل�ساحب  ال�سامية  التوجيهات  لول  الواقع  اأر�س  على 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأول  الفريق  من  الالحمدود  والدعم  اهلل"  "حفظه 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة . 

يتبع
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اأخبار الإمارات

واأكد �شعادة حممد حاجي اخلوري 
مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
امل�شاريع  اإن  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
للموؤ�ش�شة  الإن�شانية  وامل�شاعدات 
بالتعاون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  م�����ش��ر  يف 
القاهرة  يف  ال����دول����ة  ����ش���ف���ارة  م���ع 
�شملت  م�����راح�����ل  اأرب���������ع  وخ��������الل 
اأبعاد تنموية  ذات  اإن�شانية  خدمات 
واقع  ال��ت��اأث��ري يف  متميزة ومم��ت��دة 
م��ع��ي�����ش��ة ال��ف��ئ��ات الأ����ش���د ف���ق���را. و 
عام  م����ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ�����الل 
فيما  مرحلتني  تنفيذ  مت   2014
الأخريتني  امل��رح��ل��ت��ني  ت��ن��ف��ي��ذ  مت 
خ���الل ال��ن�����ش��ف ال��ث��اين م��ن العام 
املا�شي . و�شملت امل�شاعدات تقدمي 
يف  التاثري  ممتدة  خريية  خدمات 
القادرين  غري  فئات  معي�شة  واق��ع 
حمافظة   20 وجن������وع   ق����رى  يف 
م�����ش��ري��ة . وت�����ش��م��ن��ت ال���ربام���ج 
م�شروعات  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
ال�شغر  ومتناهية  �شغرية  تنموية 
مل�شاعدتها  ال���ق���ادرة  غ���ري  ل��الأ���ش��ر 
ثابت مبا  تاأمني م�شدر دخل  على 
يتوافق مع البيئة الجتماعية التي 
املوا�شي  توزيع  منها  فيها  يعي�شون 
تنموية  وم�����ش��روع��ات  والأك�������ش���اك 
م�شاريع  ب��ج��ان��ب  اأخ�����رى  ���ش��غ��رية 
حت�شني البيئة املعي�شية التي يقيم 
فيها �شكان القرى الأك��ر فقرا يف 
م�شر مبا ي�شمن لهم حياة كرمية 
اإع���م���ار ع�شرات  اإع�����ادة  م���ن خ���الل 
بناء  ب��اإع��ادة  �شواء  املتهالكة  املنازل 
وتو�شيل  اأو�شقفه  بالكامل  املنزل 
ف�شال  اإليه  النقية  وامل��اء  الكهرباء 
الأكر  القرى  احتياجات  عن دعم 
ف��ق��را م��ن اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة بقدر 
الإمكان. ومن خالل هذه امل�شاريع 
اجرت موؤ�ش�شة خليفة بالتعاون مع 
�شفارة الدولة يف القاهرة وجمعية 
 13 الغربية  مبحافظة  الأورم���ان 
مري�شا   13 ل���ع���دد  ق��ل��ب  ع��م��ل��ي��ة 
اأب����ن����اء امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى نفقة  م���ن 
ب��ت��ك��ل��ف��ة قدرها  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
. ورعت موؤ�ش�شة  األف جنيه   283
جمعية  نظمته"  اح��ت��ف��ال  خليفة 
يوم  مبنا�شبة  امل�شرية   الأورم����ان 
األف   500 ح��وايل  لإ�شعاد  اليتيم 
طفل يتيم على م�شتوى جمهورية 
املوؤ�ش�شة  ووزع���ت   . العربية  م�شر 
افطار  وج��ب��ة  ال��ف  و700  مليونا 
يف ال��ع��دي��د م��ن حم��اف��ظ��ات م�شر 
كما   . �شائم  اإفطار  م�شروع  �شمن 
األف   750 خليفة  موؤ�ش�شة  وزع��ت 
 750 على  غذائية  م��واد  �شندوق 
 50 واأق��ام��ت  اأ���ش��رة م�شرية  األ���ف 
األف خيمة رم�شانية لإفطار اآلف 
الأ�شر امل�شرية يف قرى وجنوع 20 
ال�شعيد  حمافظات  من  حمافظة 
وال���وج���ه ال��ب��ح��ري ب��ال��ت��ع��اون مع 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين.
فل�شطني  وت�����ع�����د   : ف���ل�������ش���ط���ني 
م���ن اوائ������ل ال������دول ال���ت���ي حظيت 
العام  خ��الل  املوؤ�ش�شة  مب�شاعدات 
���ش��ه��ر نوفمرب  امل��ا���ش��ي وح����دث يف 
فل�شطني  يف  م�شجد  اك���رب  اف��ت��ت��اح 
عليه  اط��ل��ق  الق�����ش��ى  امل�شجد  بعد 
ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شجد 
نهيان وافتتحه معايل اأحمد جمعه 
الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة بن  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب 
زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية 
. وي��ت�����ش��ع امل�����ش��ج��د ال����ذي اق��ي��م يف 
القد�ش  ���ش��رق��ي  ال���ع���ي���زري���ة  ب���ل���دة 
لنحو �شتة الف م�شلي و بني على 
اح��دث ط��راز وم��زود بكافة املرافق 
�شعائرهم  امل�شلني  لتاأدية  الالزمة 
واكد   . و�شهولة  ي�شر  بكل  الدينية 
ال���زع���اب���ي يف ك��ل��م��ت��ه لدى  م���ع���ايل 
اف���ت���ت���اح ه����ذا امل�������ش���روع ال��ك��ب��ري ان 
ف��ل�����ش��ط��ني واه��ل��ه��ا وق�����ش��ي��ت��ه��ا هي 
الماراتي  ال��وج��دان  ويف  القلب  يف 
مدينة  وان  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
ال���ق���د����ش حت��ت��ل ح���ي���زا ك���ب���ريا من 
العربية  الم������ارات  دول����ة  اه��ت��م��ام 

ق��ام��ت م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
الإن�شانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
بتقدمي م�شاعدات عينية للعائالت 
لبنان حيث  ال��ن��ازح��ة يف  ال�����ش��وري��ة 
اإ���ش��ت��ف��اد م��ن امل�����ش��اع��دات اأك���ر من 
 14 600 عائلة �شورية نازحة يف 
جممعا يف مدينة �شيدا وجوارها . 
الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  وتكفلت 
وباإ�شراف �شفارة الدولة يف بريوت 
الطالب  م��ن  ع���دد  تعليم  تكاليف 
اجلامعات  يف  ال�شوريني  النازحني 
اللبنانية للعام اجلامعي 2013-
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لهم  العون  يد  الالجئني ومد  عن 
الخرية  الإح�������ش���اءات  اأن  ل�شيما 
األف   24 م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل  ت�شري 
لبنان مل  �شوري يف  طالب جامعي 
اجلامعات  يف  اللتحاق  ي�شتطيعوا 

اللبنانية . 
وم���ن ب��ني ه���ذه امل�����ش��اع��دات اي�شا 
م���������ش����روع �����ش����راك����ة وت�����ع�����اون بني 
م���وؤ����ش�������ش���ة خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي�������د اآل 
بنك  و  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
اإمكان  و���ش��رك��ة  امل��ت��و���ش��ط  ال��ب��ح��ر 
ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  وي��ه��دف 
ت�شجيع  اإىل  وي�����ش��ع��ى  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
ال����ش���ت���ث���م���ارات اخل���ا����ش���ة واإت���اح���ة 
لل�شباب  ج�����دي�����دة  ع���م���ل  ف����ر�����ش 
تخفي�ش  يف  ي�شاعد  ما  وال�شيدات 
معدلت الفقر والبطالة . و�شيلعب 
وتنمويا  ح��ي��وي��ا  دورا  ال���ربن���ام���ج 
مهما يف م�شاعدة امل�شتهدفني على 
حت�شني معي�شتهم وتخفيف الفقر 
وامل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  وال��ب��ط��ال��ة 
ال�����رخ�����اء ع����رب توفري  ح���ال���ة م����ن 
القطاع  يف  م�شتدامة  عمل  فر�ش 
يلعنب  ك��ون��ه��ن  لل�شيدات  اخل��ا���ش 
حت�شني  يف  وف����ع����ال  ح���ي���وي���ا  دورا 
الظروف املعي�شية لأ�شرهن اإ�شافة 
القوة  ي�شكلون  الذين  ال�شباب  اإىل 
الدافعة لالقت�شاد يف تهيئة فر�ش 
عمل لهم ذات طبيعة م�شتدامة يف 
القطاع اخلا�ش ما ي�شاهم يف توفري 
ال��رب��ح��ي��ة وحت��ق��ي��ق ع���وائ���د مالية 
العراق  ل��ه��م.  وم�شتمرة  م�شتقرة 
العام  م���ن  اغ�����ش��ط�����ش  ���ش��ه��ر  ويف   :
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  قدمت  املا�شي 
زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية 
م�شاعدات اغاثية عاجلة للنازحني 
اىل كرد�شتان العراق بالتن�شيق مع 
اأربيل  العامة للدولة يف  القن�شلية 
. وتت�شمن امل�شاعدات مواد غذائية 
وادوية وحليب اطفال . وقد نفذت 
 500 احل��م��ل��ة ح��ت��ى و���ش��ل��ت اىل 
الف  و100  وحم���ت���اج  ن�����ازح  ال����ف 
طفل وامراة حيث توىل فريق من 
موؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية 
ع��م��ل��ي��ات ال���ت���وزي���ع ب���ا����ش���راف من 
المارات  لدولة  العامة  القن�شلية 
يف القليم. اليمن : ويف �شهر يوليو 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ن��ف��ذت موؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الن�����ش��ان��ي��ة امل��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة من 
م�شروع تقدمي امل�شاعدات الغذائية 
وذلك  امل��ح��ت��اج��ة  اليمنية  ل��الأ���ش��ر 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ك��رم��ة  اإط�����ار  يف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ش الدولة " حفظه اهلل بتقدمي 
اليمني  لل�شعب  غذائية  م�شاعدات 
بقيمة 500 مليون درهم. و�شملت 
اليمنية  ال��ع��ا���ش��م��ة  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك 
 42 نحو  ت��وزي��ع  مت  حيث  �شنعاء 
م�شرتيات  ق�����ش��ي��م��ة  و500  األ���ف���ا 
املحتاجة  الأ�شر  على  غذائية  مل��واد 
املراحل  يف  مت  اأن����ه  ي��ذك��ر   . ف��ي��ه��ا 
تقدمي  املكرمة  تنفيذ  م��ن  الأوىل 
مئات الآلف من الطرود الغذائية 
مينية  اأ�����ش����رة  األ�����ف   300 ل��ن��ح��و 
ال��ي��م��ن ولقت  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
ترحيبا كبريا من الأ�شر امل�شتفيدة 
و�شاعدت  اجلميع  على  عمت  لأنها 
ع���ل���ى تخطي  امل���ح���ت���اج���ة  ال���ف���ئ���ات 
. املغرب  ظروف معي�شتها ال�شعبة 
موؤ�ش�شة  م�������ش���اع���دات  و���ش��م��ل��ت   :

ي��وم��ا عن  ت��ت��وان  املتحدة حيث مل 
ف��ل�����ش��ط��ني وتقدمي  ���ش��ع��ب  ن�����ش��رة 
ك��اف��ة ا�شكال ال��دع��م ل��ه . وق���ال ان 
نهيان  ال  زاي��د  موؤ�ش�شة خليفة بن 
ل��الع��م��ال الن�����ش��ان��ي��ة م��ول��ت هذا 
�شاهد  فهو  الكبري  الديني  ال�شرح 
الكبري  الم����ارات����ي  ال��ع��ط��اء  ع��ل��ى 
ب����ارز ل��ه اهميته  وم��ع��ل��م ام���ارات���ي 
دولة  ان  على  التاكيد  يف  ال��ك��ب��رية 
ال�شعب  جانب  اىل  تقف  الم���ارات 
وقد   . اقت�شاده  ودعم  الفل�شطيني 
ا�شاد امل�شوؤولون الفل�شطينيون ويف 
الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����ش  مقدمتهم 
حم����م����ود ع���ب���ا����ش ب����ه����ذا الجن������از 
�شاهد  ب���ان���ه  وو����ش���ف���ه  الم����ارات����ي 
امل�شتمر  الم����ارات����ي  ال���ع���ون  ع��ل��ى 
وزير  وق����ال   . واه��ل��ه��ا  لفل�شطني 
هذا  ان  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  الوق��������اف 
امل�شجد هو جزء من م�شاريع كثرية 
نفذتها دولة الم��ارات يف الرا�شي 
تاكيد  ال  ه��و  وم��ا   .. الفل�شطينية 
م�شتمر  الماراتي  العطاء  ان  على 
امل��ح��ت��اج��ة خا�شة  ال�����ش��ع��وب  جت���اه 
اق���ام���ة هذا  ان  ك��م��ا  ف��ل�����ش��ط��ني  يف 
امل�شجد يوؤكد ان القد�ش يف وجدان 
الم��ارات واهتمامها على ال��دوام . 
و  قباب  ت�شع  امل�شجد  ا�شطح  وتعلو 
مئذنتان يبلغ طول الواحدة منهما 
75 مرتا كما ت�شع حجارة حمرابه 
مكتبة  اي�شا  وي�شم  طبيعيا  ن���ورا 
حتتوي على اآلف من امهات كتب 
الفقه وال�شرية بال�شافة اىل مركز 
ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال���ق���ران ال���ك���رمي . ويف 
يتم  لفل�شطني  اخ���رى  م�����ش��اع��دات 
جتهيز  رم�����ش��ان  م��و���ش��م  يف  �شنويا 
والف  الرم�شانية  الوجبات  الف 
الك�شوات  والف  الغذائية  الطرود 
للف ال�شائمني الفل�شطينيني يف 
القد�ش  ويف  الفل�شطينية  الرا�شي 
املوؤ�ش�شة  ووزع���ت   . خا�شة  ب�شفة 
خالل العام املا�شي 50 الف حقيبة 
املحتاجني  الطلبة  على  مدر�شية 
بهدف  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  يف 
ال��ع��ون للطلبة خ��ا���ش��ة يف  ت��ق��دمي 
هذه الظروف التي يعي�شها ال�شعب 
املوؤ�ش�شة  ون���ف���ذت   . الفل�شطيني 
اإماراتية  م�����ش��اع��دات  حملة  اي�����ش��ا 
الفل�شطينيني  وال�شهداء  للجرحى 
خالل الحداث التي �شهدتها غزة 
. وجت�����اوز ع���دد امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن منه 
ر�شوما  ودف��ع��ت  ف���رد  اآلف  ت�شعة 
جتاوز  الطلبة  من  لعدد  مدر�شية 
ثمانية اآلف حالة وقدمت م�شاعدة 
مالية لذوي الأ�شرى ل� 470 حالة 
الغذائية  ال���ط���رود  م���ن  والآلف 
الرم�شانية  الإف����ط����ار  ووج����ب����ات 
���ش��م��ل��ت ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات قطاع 
الهامة  ال��ف��ئ��ات  م���ن  غ����زة وع�����ددا 
اإقامة  اإىل  اإ�شافة  مثال  كاملعاقني 
ل��ع��ر���ش ج��م��اع��ي �شمل  م���ه���رج���ان 
هو  اع���ت���رب  و����ش���اب���ة  ����ش���اب   400
الأكرب يف حينه من حيث التجهيز 
والعدد والقيمة املالية التي منحت 
اللجنة  ق���دم���ت  ك��م��ا  ل��ل��ع��ر���ش��ان. 
م�����ش��اع��دة م��ال��ي��ة لأل���ف���ني و625 
املنخف�ش  من  للمت�شررين  حالة 
مبنخف�ش  ع�����رف  ف��ي��م��ا  اجل������وي 
فئات  اإىل  حينه  يف  ق�شمت  األك�شا 
ح�شب حجم ال�شرر. �شوريا ولبنان 
لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  دعمت   :
يف  ال�شوريني  الالجئني  الن�شانية 
دول اجل��وار كما قدمت م�شاعدات 
. واطلقت موؤ�ش�شة  للبنان  متعددة 
خ���ل���ي���ف���ة ل����الع����م����ال الن�������ش���ان���ي���ة 
ب��رن��ام��ج م�����ش��اع��دات اغ��اث��ي��ة لكر 
م����ن 12 ال�����ف لج�����ئ �����ش����وري يف 
واملالب�ش  ال����غ����ذاء  ���ش��م��ل��ت  ل��ب��ن��ان 
والغ���ط���ي���ة ال�����ش��ت��وي��ة وامل����داف����ئ . 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ن  وبتمويل 
الإن�شانية  اآل نهيان لالأعمال  زايد 
مركز  املقا�شد  م�شت�شفى  افتتح   ..
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
املغناطي�شي وي�شم معدات  للرنني 
. كما  امل���ر����ش���ى  ح���دي���ث���ة خل���دم���ة 

يف ال���ف���ي�������ش���ان���ات ال���ت���ي وق���ع���ت يف 
املا�شي.  مايو  �شهر  خ��الل  �شربيا 
تومي�شالف  ال��رئ��ي�����ش  ث��م��ن  وق����د 
نيكوليت�ش رئي�ش جمهورية �شربيا 
ووقوفها  الإم����������ارات  م�������ش���اع���دات 
ال�����ش��رب��ي يف  ال�����ش��ع��ب  اإىل ج���ان���ب 
البو�شنة   . ال��ف��ي�����ش��ان��ات  ك����ارث����ة 
موؤ�ش�شة  ق����دم����ت   : وك���و����ش���وف���و 
خليفة الإن�شانية م�شاعدات ل�شكان 
البو�شنة وكو�شوفو الذين ت�شرروا 
ال��ف��ي�����ش��ان��ات . وج������اءت هذه  م���ن 
�شاحب  من  بتوجيهات  امل�شاعدات 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�شمو 
م�شاعدات  ب���ت���ق���دمي  ام�����ر  ال������ذي 
من  للمت�شررين  ع��اج��ل��ة  اإغ��اث��ي��ة 
و�شربيا  البو�شنة  يف  الفي�شانات 
وكرواتيا التي و�شفت باأنها الأ�شواأ 
م��ن��ذ ق����رن. وت���اأت���ي ه���ذه اخلطوة 
وقيادتها  ال���دول���ة  ل��ن��ه��ج  ان��ع��ك��ا���ش��ا 
ال����ر�����ش����ي����دة ب���ت���ق���دمي ي�����د ال���ع���ون 
اأي  يف  ال��ك��وارث  م��ن  للمت�شررين 
ال��ع��امل. م�شجد زاي��د يف  مكان من 
زايد  ال�شيخ  م�شجد  يعد   : ال�شني 
منطقة  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اأجنزته  ال���ذي  ال�شينية  نينغ�شيا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة 
اإ�شعاع  مركز  الن�شانية  لالأعمال 
الدين  ت��ع��ال��ي��م  ل��ن��ق��ل  ح�������ش���اري 
واملعتدلة..  ال�شمحة  الإ���ش��الم��ي 
امل�شاجد  اأك����رب  م���ن  ك��ون��ه  ب��ج��ان��ب 
من  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  يف 
ح��ي��ث الت�����ش��اع. وق���د ب��ن��ي امل�شجد 
الذي افتتح يف �شهر نوفمرب املا�شي 
على ا�ش�ش معمارية حديثة متيزت 
ب���اجل���م���ال امل���ع���م���اري الإ����ش���الم���ي 
الراقي والت�شاع الكبري الذي ي�شم 
يف اأروقته اأماكن لل�شالة ت�شتوعب 
اأكر من �شتة اآلف م�شل ومراكز 
وتدريب  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
الأئمة وتعليمهم اإ�شافة اىل مرافق 
اأخرى و�شاحات خارجية تقام فيها 

ال�شلوات والندوات الدينية. 
وع���رب امل�������ش���وؤول���ون ال�����ش��ي��ن��ي��ون يف 
لفتتاح  اأق����ي����م  ال������ذي  الح���ت���ف���ال 
امل�شجد بح�شور �شعادة عمر اأحمد 
عدي ن�شيب البيطار �شفري الدولة 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  ل��دى 
ع�����ن ����ش���ع���ادت���ه���م ب����ه����ذا امل�������ش���روع 
الإم�����ارات�����ي ال���دي���ن���ي ال�����ذي يعرب 
تتمتع  التي  الن�شانية  ال���روح  ع��ن 
 . الإم���ارات���ي  وال�شعب  ال��ق��ي��ادة  بها 
موؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال 
خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
م�شروع  م���ول���ت  ال���ت���ي  الن�����ش��ان��ي��ة 
فن  اإن   .. زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  م�����ش��ج��د 
ال��ع��م��ارة ال���ش��الم��ي��ة ال����ذي متيز 
الف  ابهر  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد  به 
مدن  من  ج��اءوا  الذين  ال�شينيني 
متعددة  �شينية  وولي�����ات  وق����رى 
اجلميع  ط�����اف  ح���ي���ث  مل�����ش��اه��دت��ه 
اق�شامه  على  واط��ل��ع��وا  اروق��ت��ه  يف 
التي  الهند�شية  واملميزات  واركانه 
جمال  امل�شجد  اعطت  و  فيه  بنيت 
 . م��ن نوعه  ف��ري��دا  راق��ي��ا  معماريا 
اأن م�شروع امل�شجد  واأو�شح امل�شدر 
عبارة عن م�شاهمة موؤ�ش�شة خليفة 
تاأبني  الن�شانية يف حفل  لالأعمال 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 
الأول  ث��راه يف  اآل نهيان طيب اهلل 
من �شهر رم�شان من العام املا�شي 
باعتماد  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب������ادرت  ح��ي��ث 
ت��خ��ل��ي��دا لذكرى  امل�����ش��روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
ان  . وذك���ر  ال��دول��ة  رح��ي��ل موؤ�ش�ش 
امل�شجد الذي يت�شع لأكر من �شتة 
فرتة  خ���الل  اأجن����ز  م�����ش��ل��ي��ا  اآلف 
زمنية قيا�شية مل تتعد ت�شعة اأ�شهر 
فيما ا�شتهدف امل�شروع بناء م�شجد 
لل�شالة  رئ��ي�����ش��ي  ك��م��رك��ز  ج���ام���ع 
الإ�شالمي  الدين  تعاليم  وتدري�ش 
توفري  بجانب   .. وال�شليم  املعتدل 
وتعليمهم.  الأئ��م��ة  لتاأهيل  م��رك��ز 
على  يحتوي  امل�����ش��روع  اأن  واأو���ش��ح 
ب�شعة الف م�شلي  م�شجد للرجال 
550 م�شلية  ب�شعة  للن�شاء  واآخ��ر 

قدمت  حيث  امل��غ��رب  اي�شا  خليفة 
املوؤ�ش�شة دعما ماليا ل�منتدى وزان 
اإقامة وحدة طبية  بهدف  للتنمية 
�شكان  م��ن  املر�شى  لعالج  متنقلة 
الدكتورة  وا���ش��ادت   . وزان  مدينة 
رجاء الناجي رئي�شة املنتدى بهذه 
من  الكرمية  الإن�شانية  امل�شاهمة 
املوؤ�ش�شة التي من �شاأنها التخفيف 
املنطقة..  امل��ر���ش��ى يف  م��ع��ان��اة  م��ن 
املوؤ�ش�شة  مب�������ش���اه���م���ات  م���ن���وه���ة 
اململكة  يف  واخل���ريي���ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ال�شودان  ويف  ال�شودان:   . املغربية 
الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  قدمت 
ال�شودان  يف  للمكفوفني  م��ع��دات 
ب��ه��دف م�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تخطي 
وم��ن بني  القمر:  . ج��زر  حمنتهم 
نفذتها  ال���ت���ي  ال���ه���ام���ة  امل�������ش���اري���ع 
موؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية 
يف الدول الخرى بناء م�شت�شفى يف 
�شهر  يف  افتتاحه  ومت  القمر  ج��زر 

مايو من العام املا�شي . 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى اطلق  وله���م���ي���ة ه����ذا 
رئي�ش  ظ���ن���ني  اك���ل���ي���ل  ال����دك����ت����ور 
املتحدة  ال��ق��م��ر  ج����زر  ج��م��ه��وري��ة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شم 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الكبري  امل�شت�شفى  على  اهلل  حفظه 
موؤ�ش�شة  ب��ن��ت��ه  ال������ذي  وامل���ت���ط���ور 
القمرية  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف  خ��ل��ي��ف��ة 
القمري  الرئي�ش  وق���ال  م���وروين. 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإن 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شمو  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ي�شتحقان  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
القمر  ج��زر  جمهورية  رئي�ش  م��ن 
و�شعبها  حكومتها  وم���ن  امل��ت��ح��دة 
الحرتام الكبري والتقدير العميق 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  مل��ا قدمته 
املتحدة من عون وم�شاعدة لبالده 
يعد  ال���ذي  امل�شت�شفى  ه��ذا  خا�شة 
ومتخ�ش�ش  حديث  م�شت�شفى  اأول 
امل�شتوى  يقام يف بالده ويقام بهذا 
ال���رف���ي���ع يف ج����زي����رة م�����داري�����ة يف 
القمري  الرئي�ش  واو���ش��ح  ال��ع��امل. 
خالل الحتفال الكبري الذي اأقيم 
يف العا�شمة موروين .. اأنه و�شعب 
بالفخر  ���ش��ي��ذك��رون  ال��ق��م��ر  ج����زر 
والع��ت��زاز ل��دول��ة الإم����ارات وباين 
نه�شتها املغفور له ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
الطيب  العمل  هذا  نهيان  اآل  زاي��د 
والكرم الأ�شيل الذي متثل باإقامة 
ه����ذا امل�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ت���ط���ور. ووج���ه 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  وت��ق��دي��ره  �شكره 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�ش موؤ�ش�شة خليفة بن 
الإن�شانية  اآل نهيان لالأعمال  زايد 
امل�شت�شفى  بناء  باهتمام  تابع  الذي 
الأح���دث م��ن نوعه يف ج��زر القمر 
ويف املنطقة والذي اأقيم على نفقه 
ب�شمات  ل��ي��رتك  وج����اء  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اإن�����ش��ان��ي��ة اإم���ارات���ي���ة يف ب����الده لن 
موؤ�ش�شة  واعلنت  ال�شرب:  تن�شى. 
انها  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الع��م��ال  خليفة 
ملت�شرري  م�شكنا   50 ب��ن��اء  تبنت 
ال��ف��ي�����ش��ان��ات يف ���ش��رب��ي��ا وذل����ك يف 
العاجلة  الإغاثية  امل�شاعدات  اإط��ار 
امل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
الإن�شانية ملت�شرري الفي�شانات يف 
منطقة البلقان والتي تعترب الأ�شواأ 
التا�شع  ق���رن. ويف  اأك���ر م��ن  م��ن��ذ 
اأقل  املا�شي ويف  �شهر دي�شمرب  من 
حمد  �شعادة  �شلم   .. �شهور   6 م��ن 
�شفارة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  ال��ع��و���ش��ي 
�شربيا..  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
موؤ�ش�شة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل����ن����ازل 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�شانية لل�شعب ال�شربي يف قرية 
كروبان. كما مت ت�شليم 17 مفتاحا 
املت�شررة  ال��ع��ائ��الت  اإىل  للمنازل 

و فناء خارجي يت�شع حلوايل الف 
اأن  اآخرين .. كما  500 م�شلني  و 
للم�شجد م�شاحة خارجية بالإمكان 
ا�شتخدامها للم�شلني ب�شعة ثالثة 
كذلك  وت�����ش��ت��خ��دم  م�����ش��ل��ي��ا  الف 
والأن�شطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  لإق����ام����ة 
للتو�شع  وا�شتخدامها  الجتماعية 
يف امل�شتقبل. . كما توجد يف امل�شجد 
ل��ت��دري�����ش الدين  ف�����ش��ول درا���ش��ي��ة 
يتم  وال�شليم  امل��ع��ت��دل  الإ���ش��الم��ي 
بالإ�شافة  ال��ط��ل��ب��ة  ت��دري�����ش  فيها 
يتم  ���ش��ك��ن��ي��ة  و���ش��ق��ق  الأئ����م����ة  اإىل 
ا�شتخدامها لل�شكن املوؤقت لالأئمة 
لإدارة  مكاتب  وك��ذل��ك  ال��دار���ش��ني 
امل�شجد بالإ�شافة اإىل مكتبة علمية 
اخلدمات  م���راف���ق  ت���وج���د  ك��م��ا   ..
الالزمة للم�شجد من دورات املياه 
التدفئة  غرفة  و  للو�شوء  واماكن 
الأموات  لتغ�شيل  وغرفة  وغريها 
: حظيت  .ب��اك�����ش��ت��ان  وت��ك��ف��ي��ن��ه��م. 
اماراتية  مب�������ش���اع���دات  ب��اك�����ش��ت��ان 
م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ن��ف��ذت��ه��ا  ك���ث���رية 
.. وبتوجيهات  الن�شانية  لالعمال 
الدولة  رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  من 
�شبتمرب  �شهر  يف  املوؤ�ش�شة  قدمت 
من العام املا�شي م�شاعدات اإغاثية 
ال�شيول  م��ن  للمت�شررين  عاجلة 
واأدت  باك�شتان  لها  تعر�شت  التي 
الآلف  وت�����ش��ري��د  امل��ئ��ات  وف���اة  اإىل 
وتدمري منازلهم. وكانت الإمارات 
لتطعيم  ح��م��الت  ع���دة  نظمت  ق��د 
ال�شلل  ����ش���د  ب���اك�������ش���ت���ان  اأط�����ف�����ال 
الإن�شانية  احلمالت  هذه  واأ�شفرت 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا  وج����ه  ال���ت���ي 
الفريق  وب����اأوام����ر  ال���دول���ة  رئ��ي�����ش 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة عن 
ماليني  خم�شة  م��ن  اأك���ر  تطعيم 
طفل باك�شتاين �شد ال�شلل يف عدة 
خليفة  موؤ�ش�شة  ووزع���ت  اأق��ال��ي��م.  
الإن�شانية 150 األف كي�ش طحني 
جمهورية  م����ن  ع�����دة  م���ن���اط���ق  يف 
�شمن  الإ�شالمية..وذلك  باك�شتان 
ال��رم�����ش��اين الذي  امل����ري  ب��رن��ام��ج 
نفذته يف �شت مناطق يف باك�شتان. 
موؤ�ش�شة  ق���دم���ت   : اف��غ��ان�����ش��ت��ان 
اي�شا  الن�شانية  لالعمال  خليفة 
م�شاعدات متعددة لفغان�شتان كان 
ابرزها م�شروع التح�شني الغذائي 
. وقد  املوؤ�ش�شة هناك  الذي نفذته 
وزيرة  دل��ي��ل  ث��ري��ا  ال�شيدة  ا���ش��ادت 
الذي  ب��ال��دع��م  الف��غ��ان��ي��ة  ال�شحة 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ت��ق��دم��ه 
الن�شانية  ل���الع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
اىل  م�����ش��رية   .. الف���غ���اين  لل�شعب 
الذي  الغذائي  التح�شني  م�شروع 
نحو  منه  وا�شتفاد  املوؤ�ش�شة  مولته 
من  معظمهم  افغاين  مليون   18
ال�شيدة  وقالت  والن�شاء.  الطفال 
دل��ي��ل ان ه���ذا امل�����ش��روع ي�����ش��اع��د يف 
والمهات  الط��ف��ال  غ��ذاء  حت�شني 
ا�شافة  على  يقوم  حيث  احل��وام��ل 
ال���ي���ود ل��ل��م��ل��ح ال����ذي ل غ��ن��ى عنه 
ل�شحة الطفال والمهات احلوامل 
�شاحب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت���ن���ف���ي���ذا   .
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش ال��دول��ة حفظه اهلل 
اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  قامت 

نهيان لالأعمال الإن�شانية باإ�شراف 
���ش��ف��ارة ال��دول��ة يف ك��اب��ول بتقدمي 
ملنكوبي  عاجلة  اإغاثية  م�شاعدات 
الأر�شية  والن���ه���ي���ارات  الأم���ط���ار 
يف ولي����ة ب��دخ�����ش��ان الأف��غ��ان��ي��ة. و 
���ش��م��ل��ت امل�����ش��اع��دات اإق���ام���ة 250 
وقدمت  املت�شررة  للعائالت  خيمة 
اإغاثية  م�شاعدات  اأي�شا  املوؤ�ش�شة 
مت�شررة  اأ�شرة  و300  األ��ف  لنحو 
. ثم نفذت املوؤ�ش�شة وبالتعاون مع 
املرحلة  ك��اب��ول  ال��دول��ة يف  ���ش��ف��ارة 
امل�شاعدات  ت����وزي����ع  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
الفي�شانات  م��ن  املت�شررين  على 
التي  الأر������ش�����ي�����ة  والن������ه������ي������ارات 
القرى والبلدات  اأ�شابت عددا من 
الأفغانية يف ولية فارياب بال�شمال 
الغربي الأفغاين. ومتكن فريق من 
موؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية 
من الو�شول اإىل عدد من مديريات 
ي�شم  خميم  واقامة  فارياب  ولية 
200 خيمة ليواء املت�شررين من 
الر�شية  والنهيارات  الفي�شانات 
با�شرار  م�شاكنهم  اأ���ش��اب��ت  ال��ت��ي 
�شديدة . كما متكن فريق موؤ�ش�شة 
املت�شررة  ال���ش��ر  اي���واء  م��ن  خليفة 
يف مديرية دولت اباد داخل املخيم 
وتوزيع م�شاعدات غذائية واغطية 
 . اأفغانية  اأ���ش��رة  و19  ال��ف��ني  على 
و�شملت هذه التوزيعات 913 اأ�شرة 
يف مديرية دولت اآباد و615 اأ�شرة 
يف م��دي��ري��ة ب�����ش��ت��ون ك���وت و491 
م��ي��م��ن��ة مبركز  م��دي��ن��ة  اأ�����ش����رة يف 
: قدمت  غ��ي��ن��ي��ا   . ف���اري���ات  ولي����ة 
موؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية 
ب�قيمة  غينيا  اإىل  طبية  م�شاعدات 
وا����ش���اد   . دولر  م���الي���ني  خ��م�����ش��ة 
ال��ربوف��ي�����ش��ور ال��ف��ا ك��ون��دي رئي�ش 
قدمتها  ال��ت��ي  ب��امل�����ش��اع��دات  غينيا 
خا�شة  الغيني  لل�شعب  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ت�شهم  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
اخلدمات  حت�شني  يف  كبري  ب�شكل 
الطبية يف بالده. برلني : وقدمت 
م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة اي�������ش���ا اأج���ه���زة 
برلني  م��دار���ش  لإح����دى  تعليمية 
مبدر�شة  ال���ط���اق���ة  مل��خ��ت��رب  دع���م���ا 
روب����رت ه��وف��م��ان ال��ث��ان��وي��ة يف حي 
واأعربت  واأخ���رية  برلني.  يف  بانكو 
رئي�شة بلدية بانكو ومدير املدر�شة 
ملوؤ�ش�شة  واإمتنانهما  �شكرهما  عن 
لالأعما  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اللفتة  بهذه  واأ���ش��ادا   .. الإن�شانية 
من  الأوىل  ت��ع��د  ال���ت���ي  ال���ك���رمي���ة 
على  نفع  م��ن  ب��ه  �شتعود  مل��ا  نوعها 
والثانوية  الإبتدائية  امل��دار���ش  كل 
اأنها تعك�ش متانة  يف احلي.. واأكدا 
ومتيز العالقات بني دولة الإمارات 
وجمهورية  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
كما  �شريلنكا:  الحت��ادي��ة.  اأمل��ان��ي��ا 
ت��ربع��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��اج��ه��زة طبية 
ال�شريلنكي  التعليمي  للم�شت�شفى 
يف ك���ول���وم���ب���و ل���ف���ائ���دة الأط����ف����ال 
ال���ر����ش���ع ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى . وع����ربت 
قرينة الرئي�ش ال�شريالنكي خالل 
احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م ب��ه��ذه املنا�شبة 
ملوؤ�ش�شة  وت��ق��دي��ره��ا  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الأجهزة  بهذه  لتربعها  الإن�شانية 
كانت  ال����ت����ي  احل����دي����ث����ة  ال���ط���ب���ي���ة 
اإليها.  م��ا���ش��ة  ب��ح��اج��ة  امل�شت�شفى 

خليفة  موؤ�ش�شة  وق��دم��ت  م���الوي: 
اي�شا م�شاعدات غذائية جلمهورية 
مالوي. واأ�شادت الدكتورة جوي�ش 
ب��ان��دا رئ��ي�����ش��ة ج��م��ه��وري��ة م���الوي 
ال����ذي تقدمه  ب��ال��دع��م الإن�����ش��اين 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
ح�شورها  خ��الل  وق��ال��ت  لبالدها. 
الإن�شانية  امل�شاعدات  ت�شليم  حفل 
خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
لالأعمال الإن�شانية لل�شعب املالوي 
امل�شاعدات �شي�شتفيد منها  اإن هذه 
اأ���ش��رة يف بالدها.  األ��ف   648 نحو 
ووج��ه��ت ال��دك��ت��ورة ج��وي�����ش باندا 
ب���ال���ن���ي���اب���ة ع����ن ح���ك���وم���ة م�����الوي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال�����ش��ك��ر 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
دولة  وحكومة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الإم������ارات ع��ل��ى ه���ذا ال��دع��م الذي 
وي�شتهدف  املنا�شب  الوقت  يف  جاء 
ال���ف���ئ���ات امل��ه��م�����ش��ة وال�����ش��ع��ي��ف��ة يف 
ه���ذه  اأن  اإىل  م�������ش���رية  م���������الوي 
املتنامية  العالقة  تعزز  امل�شاعدات 
وت�شاعد  البلدين  بني  تربط  التي 
والتخلف  الفقر  على  التغلب  على 
موؤ�ش�شة  وزع����ت  ك��م��ا  ب���الده���ا.  يف 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�شانية الفي طن ذرة على اآلف 
الأ�شر املحتاجة يف عدد من مناطق 
جمهورية مالوي . م�شروع افطار 
ال�شائم يف اخلارج : نفذت موؤ�ش�شة 
خليفة لالعمال الن�شانية م�شروع 
افطار ال�شائم يف اخلارج كربنامج 
�شنوي موؤ�شمي . وقد ا�شتفادت منه 
2014 )56  دول��ة (. ومت  ال��ع��ام 
والتن�شيق  بالتعاون  امل�شروع  تنفيذ 
م���ع ����ش���ف���ارات ال����دول����ة يف اخل����ارج 
واملنظمات  ال��ر���ش��م��ي��ة  واجل����ه����ات 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الدولية 
تتعاون  ال���ت���ي  امل��ع��ن��ي��ة  ال������دول  يف 
امل�شروع  ه����ذا  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  م��ع��ه��ا 
ال�شائمني  اىل  لي�شل  الن�����ش��اين 
من املحتاجني يف تلك ال��دول وهو 
امل�شاريع  اأح���د  يعد  ال���ذي  امل�����ش��روع 
املو�شمية املهمة على خارطة العمل 
الإن�شاين ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لالأعمال الإن�شانية. ويهدف 
التكافل  حت���ق���ي���ق  اإىل  امل���������ش����روع 
امل�شلمني  واإ�����ش����ع����ار  الإج���ت���م���اع���ي 
اجليل  خا�شة  و  واملحبة  ب��الأخ��وة 
بلدان  امل�����ش��ل��م��ني يف  م���ن  اجل���دي���د 
املوؤ�ش�شة  ت�شري  ك��م��ا  الإغ������رتاب.. 
ال�شدد قدما وفق خريطة  يف هذا 
اإن�����ش��ان��ي��ة يف ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
لتنفيذ  بعناية  اإختيارها  مت  التي 
خدمة  بغية  �شائم  اإفطار  م�شروع 
الفقراء واملحتاجني وم�شاندتهم..

م�شريا اإىل الدور الإن�شاين يف ر�شم 
�شورة طيبة وم�شرقة عن املجتمع 
العمل  م���ع  وت��ف��اع��ل��ه  الإم�����ارات�����ي 
املحتاجني  والإن�شاين مع  اخلريي 
يف  املجتمعات  بع�ش  يف  وامل��ع��وزي��ن 
ال�����دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ش��دي��ق��ة. و 
خارج  �شائم  اإف��ط��ار  م�شروع  �شمل 
الدولة حوايل 56  منها 12 دولة 
و17  اآ�شيوية  دول���ة   14 و  عربية 
اوروبية  دول  وع�شر  افريقية  دولة 
هما  الالتينية  امريكا  يف  ودولتان 
الرج��ن��ت��ني وال���ب���ريو ا���ش��اف��ة اىل 

ا�شرتاليا.
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�شلطان القا�شمي ي�شهد حفل تخريج طلبة اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة

وزارة الرتبية تهيء امليدان الإطالق االختبارات الدولية يف مار�س املقبل

••  ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د   
اأن  ال�شارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  رئي�ش  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش 
الأك��ادمي��ي فح�شب  التعليم  لي�ش يف  رائ��دة  ال�شارقة  الأمريكية يف  اجلامعة 
بل هي كذلك يف التفاعل والتعاون مع خمتلف قطاعات املجتمع ويف توفري 
من  القطاعات  تلك  تواجهه  ما  معاجلة  على  القادرة  الأكادميية  اخل��ربات 
مما  وتخ�ش�شاتها  لكلياتها  العلمية  العتمادات  على  واحل�شول  �شعوبات 
لأف�شل اجلامعات.  العاملية  الت�شنيفات  لتتبواأ مكانة مرموقة �شمن  اأهلها 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ال��ي��وم  �شباح  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  �شموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة يف 
حفل تخريج 480 طالبا وطالبة من خريجي دفعة ف�شل خريف 2014 
من اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة الذي جرى يف قاعة املدينة اجلامعية. 
ال�شارقة كلمته بالرتحيب باحل�شور وتهنئة  ال�شمو حاكم  وا�شتهل �شاحب 
اأرحب بكم جميعا واأ�شاطركم م�شاعر الفرح  اخلريجني واخلريجات بقوله 
دفعة  خريجي  وبناتي  لأبنائي  واب��ارك  ال�شعيدة  اللحظات  هذه  يف  والفخر 
ال��ذي ج��اء نتاج جهد م�شرتك  النجاح  2014 على ه��ذا  ف�شل خريف ع��ام 
وتابع   . وجامعتهم  واأ�شاتذتهم  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الطلبة  ب��ني  لأع���وام  دام 
الوا�شعة  احلياة  اآف��اق  نحو  انطالقكم  بداية  اإىل  يرمز  اليوم  اإن هذا  �شموه 
اهلل  ب���اإذن  ناجحة  عملية  حل��ي��اة  خو�شا  اأو  العليا  ل��ل��درا���ش��ات  ا�شتكمال  اإم���ا 
اكت�شبتموها  التي  العملية  وامل��ه��ارات  اخل���ربات  �شتكون  احلالتني  كلتا  ويف 
والغايات  الأه���داف  اىل  للو�شول  لكم  ودع��م  ق��وة  م�شدر  ه��ي  جامعتكم  يف 
ومل   . املجتمع  يف  وموؤثرين  فاعلني  اع�شاء  ليكونوا  توؤهلكم  ثابتة  بخطى 

قائد عام �شرطة ال�شارقة وعدد من اأع�شاء املجل�شني التنفيذي وال�شت�شاري 
لإمارة ال�شارقة وال�شادة اأع�شاء جمل�ش اأمناء اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة 
وجمع  ال�شارقة  يف  الأمريكية  باجلامعة  والإدارة  التدري�ش  هيئتي  واأع�شاء 
الوطني ثم  بال�شالم  ب��داأ  وك��ان احلفل  اأم��ور اخلريجني.  اأول��ي��اء  غفري من 
تالوة اآيات من الذكر احلكيم ثم األقى الدكتور جوزيف براند ع�شو جمل�ش 
اأمناء اجلامعة كلمة تاأبني ملدير اجلامعة ال�شابق الدكتور بيرت هيث الذي 
بيورن  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  ث��م  امل��ا���ش��ي.  نوفمرب  �شهر  رب��ه يف  ج���وار  اإىل  انتقل 
وقال  اإجن��ازه��م..  على  اخلريجني  فيها  هناأ  كلمة  اجلامعة  مدير  �شريفيه 
عندما تنظرون اىل الوراء على مدى ال�شنوات التي ق�شيتموها يف امريكية 
الول  اليوم  منذ  الم��ور  تغريت  كيف  بالتاأكيد  تالحظون  �شوف  ال�شارقة 
الف من   6 اأك��ر من  واليوم حتت�شن جامعتكم  ال��ذي دخلتم يف اجلامعة 
طلبة البكالوريو�ش واملاج�شتري من اكر من 90 بلدا حول العامل واأ�شافت 
املزيد اىل قائمة التخ�ش�شات على م�شتوى البكالوريو�ش وبرامج الدرا�شات 
لقد  �شريفيه  الدكتور  وق��ال   . متميزة  اأكادميية  ب�شمعة  حتظى  التي  العليا 
كان هدفنا من البداية ان حتظى امريكية ال�شارقة ب�شمعة عاملية ملعايريها 
ال��ي��وم جاء  هنا  ب��ه  نحتفل  ال��ذي  وال��ن��ج��اح   .. الك��ادمي��ي��ة  العالية ومتيزها 
املحدود من رئي�ش اجلامعة �شاحب  الروؤية والتوجيه والدعم غري  بف�شل 
�شموه  روؤي��ة  القا�شمي.. وحظيت  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املتعلقة باملدينة اجلامعية ب�شكل عام وباجلامعة المريكية يف ال�شارقة على 
وجه اخل�شو�ش باحرتام وتقديرعامليني . وقال مدير اجلامعة للخريجني 
انتم من الن ف�شاعدا �شتبقون اأع�شاء يف ال�شرة الكبرية لأمريكية ال�شارقة 
وحيث اأنكم اع�شاء يف هذه العائلة فانه من واجبكم ان تلعبوا دورا يف م�شاعدة 
ودعم طلبة امريكية ال�شارقة الذين �شين�شمون للجامعة من بعدكم . وعقب 

انتقل  ال�شابق الذي  اأن ي�شتذكر مع اخلريجني مدير اجلامعة  ين�ش �شموه 
اأن ن�شتذكر معكم الدكتور  اإىل جوار ربه قائال يف هذه اللحظات جدير بنا 
بيرت هيث املدير ال�شابق للجامعة الذي وافته املنية يف �شهر نوفمرب املا�شي 
لنعرب عن تقديرنا لإ�شهاماته واإجنازاته الأكادميية ونرجو لعائلته ال�شرب 
نرحب  اأن  ي�شرنا  وق��ال  اجلديد  اجلامعة  مبدير  �شموه  ورح��ب   . وال�شلوان 
خرباته  ب��اأن  �شك  ول  للجامعة..  جديدا  مديرا  �شريفيه  بيورن  بالدكتور 
املتميزةيف اإدارة اجلامعات وكباحث علمي �شتجعله قادرا على اإدارة اجلامعة 
يف املرحلة املقبلة باقتدار.. نتمنى للدكتور �شريفيه التوفيق والنجاح . ثم 
اأنها �شتزيد من تركيزها  املقبلة للجامعة موؤكدا  املرحلة  حتدث �شموه عن 
اأكرب  اهتماما  نويل  �شوف  املقبلة  املرحلة  ففي  وق��ال  العلمي..  البحث  على 
لتحفيز وت�شجيع البحث العلمي كما ونوعا.. كما �شنوا�شل ما متيزنا به من 
اهتمام بالتفوق العلمي ومن حفاظ على ال�شمعة الأكادميية العاملية لأع�شاء 
كما  الطلبة..  م��ن  واملبدعني  للمتفوقني  ا�شتقطاب  وم��ن  التدري�ش  هيئة 
�شنوا�شل تطوير مناهجنا وفق اأرقى املعايري العاملية وتوفري اأحدث املعدات 
اأدعوكم  نا�شحا  �شموه اخلريجني  . وخاطب  ملخترباتنا ومبانينا اجلامعية 
اإىل ا�شتثمار ما تعلمتموه من علم ومعرفة عطاء واإخال�شا خلدمة اأوطانكم 
وجمتمعاتكم و�شوف ن�شتمر باإذن اهلل يف بناء جامعة توا�شلون الفخر بها . 
القائمني على اجلامعة على جهودهم املخل�شة  واختتم �شموه كلمته ب�شكر 

واإ�شهامهم يف تطوير اجلامعة.
ح�شر وقائع حفل التخريج بجانب �شموه ال�شيخ ع�شام بن �شقر القا�شمي 
امل�شت�شار يف مكتب �شمو احلاكم وال�شيخ حمود بن عبداهلل ال خليفة �شفري 
بن  اأحمد  را�شد  و�شعادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ل��دى  البحرين  مملكة 
ال�شيخ رئي�ش الديوان الأمريي يف ال�شارقة واللواء حميد حممد الهديدي 

ذلك القت الطالبة ندى العا�شي طالبة تخ�ش�ش التمويل كلمة اخلريجني 
عن  فيها  وع���ربت  اخل��ري��ج��ني  زم��الئ��ه��ا  ع��ن  نيابة  بال�شيوف  فيها  رح��ب��ت 
�شرورها كونها طالبة متخرجة من امريكية ال�شارقة. وقالت هذا هو اليوم 
الذي حلمنا به بارتداء عباءات وقبعات التخرج.. ا�شعر ان هذه ال�شنوات مرت 
يف غم�شة عني.. ويف خالل هذا الفا�شل الزمني تغري الكثري.. ورمبا واجهنا 
الف�شل او النجاح او رمبا اأخذنا مكانة ريادية او رمبا فزنا بجوائز.. ومهما 
ال�شارقة  امل�شار ومهما كانت الذكريات لدينا يف اجلامعة المريكية يف  كان 
قائلة  اخلريجني  ون�شحت   . جميعا  لنا  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  جميعها  فاإنها 
اجلامعة  يف  نتلقاها  التي  الدرو�ش  من  التعلم  يف  منفتحني  نكون  ان  يجب 
لتح�شني  وانفتاح  بطموح  احلياة  عرب  وال�شري  الم��ام  اىل  امل�شي  وميكنكم 
لأمريكية  جميئنا  �شبب  ه��و  ه��ذا  ف��اإن  النهاية  يف  كب�شر..  والتطور  ال���ذات 
ال�شارقة لن�شل اىل امل�شتوى التايل من الفهم والتعاطف والتطور يف جميع 
مناحي احلياة . ثم تف�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شهادات للطلبة اخلريجني. وجاء توزيع اخلريجني يف  القا�شمي بت�شليم 
دفعة خريف 2014 على النحو التايل.. اإجمايل اخلريجني: 480 طالبا 
و58  البكالوريو�ش  على  ح�شلوا  وخريجة  خريجا   422 منهم  وطالبة 
من  و191   289 ال��ذك��ور  م��ن  اخلريجني  ع��دد  ك��ان  فيما  املاج�شتري  على 
توزيع  93 خريجا وخريجة. وجاء  املواطنني  الطلبة  اإجمايل  وبلغ  الن��اث 
كلية  من   28 التايل..  النحو  على  الكليات  ح�شب  واخلريجات  اخلريجني 
املاج�شتري  و10  كالوريو�ش  من  خريجيا   18  - والت�شميم  والفن  العمارة 
بكالوريو�ش و11 ماج�شتري -..   51  - والعلوم  الآداب  .. و62 من كلية   -
219- بكالوريو�ش و26 ماج�شتري -.. و145  و245 من كلية الهند�شة 

من كلية ادارة العمال - 134 بكالوريو�ش و11 ماج�شتري-.

••  دبي-وام:

لالختبارات  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  تهيئة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ب��داأت   
منهاج  تعتمد  التي  واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���ش  من  ع��دد  يف  الدولية 
بي�شه  الختبارات  اأجنبية متهيدا لنطالق  اإىل مدار�ش  اإ�شافة  ال��وزارة 
مار�ش  يف  لها  واملقرر  التجريبي  وبريل�ش  الرئي�شي  وتامي�ش  الرئي�شي 

املقبل وت�شتمر لغاية مايو املقبل. 
وقالت خولة املعال الوكيلة امل�شاعدة لقطاع ال�شيا�شات التعليمية يف وزارة 
خمتلفة  فرتات  على  �شتطبق  الدولية  الختبارات  اإن  والتعليم  الرتبية 
�شمن جدول زمني حمدد لها خالل العام الدرا�شي احلايل.. م�شرية اإىل 
اأن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتهيئة امليدان نظرا لدورهم الفاعل يف 
اعداد الطالب وحت�شريه للم�شاركة بفاعلية عرب اطالق حملة الختبارات 

الدولية للتعريف بها واأهمية امل�شاركة والفائدة املرجوة منها.
ال��رتب��وي والتعريف  امل��ي��دان  ال���وزارة يف تهيئة  اأن��ه وفقا خلطة   واأك���دت 
ميدانية  زي���ارات  ال���وزارة  تنظم  �شوف  واأهميتها  الدولية  ب��الخ��ت��ب��ارات 
ملجال�ش اأولياء الأمور خالل الفرتة املقبلة.. مو�شحة اأنه جرى النتهاء 
من اإعداد حقائب تدريبية يف مادتي العلوم والريا�شيات لل�شفني الرابع 
والتح�شريات  ال�شتعدادات  اإط��ار  يف  وذل��ك  املعلمني  ت�شتهدف  والثامن 
الدولية  الختبارات  اهمية  املعال  وحددت  الدولية.  الختبارات  خلو�ش 

املدار�ش  م��دراء  على  ا�شتبانات  توزيع  ي�شمل  الدولية  الدرا�شات  تطبيق 
والطلبة امل�شاركني يف الختبار واأولياء امور الطلبة واملعلمني املبا�شرين 
الثقافية  واخللفيات  الدرا�شية  املناهج  تعدد  تاأثري  ملعرفة مدى  للطلبة 
الهدف  ان  واك��دت  التح�شيل.  م�شتوى  على  والقت�شادية  والجتماعية 
من امل�شاركة يف الختبارات الدولية هو تزويد متخذي القرار يف الوزارة 
مبعلومات حول جودة التعليم يف الدولة واتخاذ قرارات التطوير املنا�شبة 
وو�شع النظم والآليات لقيا�ش القدرات واملهارات عرب مقارنة اأداء الطلبة 
تزويد  ع��ن  ف�شال  خمتلفة  م���واد  يف  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  بنظرائهم 
الدرا�شية  املناهج  املطلوبة يف  التغيريات  املناهج مبعلومات حول  معدي 
ت�شاعد  الدولية  الختبارات  اإن  امل�شاعدة  الوكيلة  وا�شافت  وتطويرها. 
على تقييم معارف ومهارات الطلبة ومقارنتها عامليا بالأعداد ال�شخمة 
م�شتوى  بني  العالقة  وايجاد  ال��دول  خمتلف  يف  امل�شاركني  الطلبة  من 
اأداء الطالب والعوامل املحيطة به كاملدر�شة والبيئة املنزلية والعالقات 
مع  الطلبة  اأداء  م�شتوى  يف  التغيريات  قيا�ش  اإىل  اإ�شافة  الجتماعية 
جانبها  م��ن  التعليمية.  ال�شيا�شة  على  ال�شوء  وت�شليط  ال��وق��ت  م��رور 
التقومي والمتحانات يف وزارة الرتبية  اإدارة  قالت عائ�شة املري مديرة 
و�شبل  الأداء  يف  مهما  وم��وؤ���ش��را  مقيا�شا  باتت  ال��دول��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات  اإن 
جتويد التعليم بالدولة ومن هنا ثمة اهتمام بالغ بها. واأ�شارت اإىل اأنه 
التقييمي  املا�شية لالختبارات الدولية اخلا�شة يف الربنامج  ال��دورة  يف 

م�شاركة  اأهمية  توؤكد  التي  التعليم  تطوير  ا�شرتاتيجية  من  انطالقا 
التعليمي  بامل�شتوى  والرت��ق��اء  الختبارات  الإم���ارات يف هذه  دول��ة  طلبة 
وا�شت�شعار اأهمية التغري نحو الأف�شل والإ�شراع يف مواكبة امل�شتجدات.. 
م�شيفة اأن اهتمامات �شناع القرار يف جمال التعليم غدت اأكر تركيزا 
على تطوير اإتقان الطلبة للمعارف واملهارات التي �شتمكنهم من متابعة 
لتحقيق  املطلوبة  وامل��ه��ارات  باملعرفة  مت�شلحني  احلياة  م��دى  التطوير 
الدولية تعد ج��زءا ل يتجزاأ من عملية  اأن الختبارات  النجاح. وذك��رت 
التعرف  لأهميتها يف  لتطويره  املهمة  املداخل  واأحد  والتعليم  التدري�ش 
بالتغريات التي تطراأ على منو املتعلم والهتمام بتنوع طرائق التدري�ش 
وتطوير املناهج لتنمية مهارات التفكري العلمي والفهم القرائي للطلبة 
نتائج  تتيح  ك��م��ا  امل��وه��وب��ني  الطلبة  م��ه��ارات  ل��ت��ط��ور  ال��ف��ر���ش��ة  وات��اح��ة 
الرتبية  وزارة  فيه  تخطو  مهم  مل�شار  وتقييم  ت�شور  و�شع  الخ��ت��ب��ارات 
نحو الو�شول بالنظام التعليمي ليكون واحدا من النظم الأكر تقدما. 
ذات  تقييمية  درا���ش��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  الدولية  الخ��ت��ب��ارات  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
م�شداقية عالية تطبق على مواد حمددة وت�شتهدف الطلبة يف مراحل 
اأثر عدد من  درا�شية خمتلفة وترافقها ا�شتبانات متنوعة بهدف درا�شة 
م�شتوى  يف  والبيئية  وال�شخ�شية  والقت�شادية  الجتماعية  املتغريات 
حت�شيل الطلبة فيما يتم تطبيق هذه الدرا�شات على مرحلتني الأوىل 
وهي التجريبية وتكون يف العام الذي ي�شبق املرحلة الرئي�شة. وقالت اأن 

طالب  ال��ف   11 بواقع  فيها  مدر�شة   369 نحو  �شاركت  بي�شه  للطلبة 
وطالبة ويف برنامج "بريل�ش" �شاركت نحو 460 مدر�شة بواقع 14 الفا 
و411 طالبا وطالبة بينما �شارك يف برنامج تامي�ش نحو 460 مدر�شة 
يف ال�شف الرابع بواقع 14 الفا و411 طالبا وطالبة لل�شف الرابع و 
وطالبة.  طالبا   372 و  الفا   14 بواقع  الثامن  لل�شف  مدر�شة   460
واأو�شحت اأن الربنامج التقييمي للطلبة "بي�شه" هو درا�شة دولية تعقد 
كل 3 �شنوات ت�شتهدف الطلبة يف �شن 15 �شنة يف ال�شفوف من ال�شابع 
يف  ال�شرورية  وامل��ه��ارات  للمعارف  اكت�شابهم  لقيا�ش  ع�شر  ال��ث��اين  اإىل 
القراءة اأو الريا�شيات اأو العلوم اأو يف جمال حل امل�شكالت التي يحتاجها 
الطلبة يف احلياة الواقعية. اأما برنامج الجتاهات الدولية يف الريا�شيات 
والعلوم تامي�ش فهو عبارة عن درا�شة دولية تعقد كل اأربع �شنوات ملقارنة 
حت�شيل الطلبة يف ال�شفني الرابع والثامن يف مادتي الريا�شيات والعلوم 
وقيا�ش تباين اخللفيات الثقافية والجتماعية والقت�شادية على م�شتوى 
التح�شيل.. وجرى تطبيق الختبار يف دورة عقدت عام 2011 و�شيطبق 
العام احلايل. وقالت املري اإن برنامج "بريل�ش" يخت�ش بدرا�شة التقدم 
الدويل يف جمال القراءة وهو عبارة عن درا�شة دولية تعقد كل 5 �شنوات 
ال�شف  لطلبة  املكت�شبة  القراءة  مهارات  تراكم  يقي�ش  اختبارا  تت�شمن 
الرابع يف املدار�ش احلكومية واخلا�شة عن طريق لغتهم الأم ومقارنتها 

بقدرات اأقرانهم يف الدول الأخرى امل�شاركة يف هذه الدرا�شة.

الرتبية تلزم مناطقها التعليميةاملدينة اجلامعية بال�شارقة تبحث االرتقاء بجميع خدماتها وموا�شلة تاأهيل حافالتها لنقل املعاقني

حجب النتائج وال�شهادات الدرا�شية واالإيقاف عن 
الدرا�شة للطالب املتاأخرين حلني �شدادهم امل�شروفات

•• ال�صارقة-وام:

 ب����ح����ث����ت امل�����دي�����ن�����ة اجل���ام���ع���ي���ة 
ال�شركات  ممثلي  م��ع  ب��ال�����ش��ارق��ة 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ن��ق��ل ت��ط��وي��ر خمتلف 
للطلبة  ت���ق���دم  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
التقنيات  اأح���دث  مواكبة  واآل��ي��ات 
وت�����وف�����ري الم�����ك�����ان�����ات ال����الزم����ة 
لتاأهيل مرافقها. جاء ذلك خالل 
اجتماع حممد حمدان بن جر�ش 
اجلامعية  امل���دي���ن���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
تلك  م������ع مم���ث���ل���ي  ب����ال���������ش����ارق����ة 
درا���ش��ة تطوير  اإط��ار  ال�شركات يف 
لنقل  اجلامعية  املدينة  ح��اف��الت 
واأ�شاد  الإع��اق��ة.  ذوي  من  الطلبة 
احلكيمة  ب���ال���روؤي���ة  ج���ر����ش  اب����ن 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
الأع�����ل�����ى حاكم  امل���ج���ل�������ش  ع�����ش��و 
وحر�شه  �شموه  واهتمام  ال�شارقة 
والتعليم  ال��ع��ل��م  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى 

اجلامعية واأي�شا تلقي مالحظات 
ال��ط��ل��ب��ة ح���ول اخلدمات  واأف���ك���ار 
العمل  ب��اآل��ي��ات  ل��الرت��ق��اء  املقدمة 
من  املنظومة  تلك  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
الداء يف العمل تهدف يف جمملها 
ال�شارقة  حاكم  روؤي��ة  ترجمة  اإىل 
ل��ت��ك��ون امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة رائدة 
تواكب  امل���ت���ط���ورة  خ���دم���ات���ه���ا  يف 
الطلبة  خلدمة  الع�شر  ت��ط��ورات 
ال�شياق  يف  العمل  مع  والطالبات 
ذاته على حتفيز وت�شجيع اأ�شحاب 
املبادرات وتكرمي املوظف الن�شيط 
واملتميز ليوا�شل العطاء. واأو�شح 
اأن خدمة املوا�شالت تقدم جمانا 
للطلبة والطالبات وت�شمل مدينة 
الو�شطى  وامل���ن���ط���ق���ة  ال�������ش���ارق���ة 
نقاط  �شمن  ال�شرقية  واملنطقة 
جتمع مت توزيعها وفق خط �شري 
لتمكني  ج���ار  ال��ع��م��ل  واأن  حم���دد 
الإع����اق����ة من  م���ن ذوي  ال��ط��ل��ب��ة 
ال�شتفادة من خدمات احلافالت. 

•• دبي – حم�صن را�صد

باآلية  التعليمية  مناطقها  كافة  الرتبية  وزارة  وجهت 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ط��الب امل��ت��اأخ��ري��ن ع��ن ���ش��داد الر�شوم 
من  م��ت��اأخ��رات  ه��ن��اك  اأن  لها  تبني  بعدما   , ال��درا���ش��ي��ة 
�شنوات م�شت , فوجهت بالبدء بحجب نتائجهم وعدم 
اأولياء  ���ش��داد  بعد  اإل  ال��درا���ش��ي��ة  �شهاداتهم  ت�شليمهم 
اأمورهم م�شروفاتهم الدرا�شية املتاأخرة, ويف حال عدم 
التزام ويل الأمر بال�شداد فيتم اإيقاف الطلب موؤقتاً عن 
الدرا�شة حلني ال�شداد , جاء ذلك يف تعميم �شريح لوزارة 
الدرا�شية  الر�شوم  ب�شاأن  الفجر  عليه  ح�شلت  الرتبية 
املتاأخرة للوافدين بجميع املدار�ش احلكومية يف الدولة 
. واأكدت الوزارة يف تعميمها اأن ما دفعها لهذا الإجراء , 
هو تقاع�ش العديد من اأولياء الأمور عن �شداد الر�شوم 
الدرا�شي  للعام  �شواء  اأبنائهم  على  امل�شتحقة  الدرا�شية 
اجلاري -2014 2015 اأو الأعوام الدرا�شية ال�شابقة 
موؤكدة اأن هذه الر�شوم يتم حت�شيلها وتوريدها لوزارة 

اأ�شدره وكيل  ال��وزارة يف التعميم الذي  , و دعت  املالية 
وزارة الرتبية والتعليم مروان اأحمد ال�شوالح , املدار�ش 
احلكومية التابعة ملختلف املناطق التعليمية يف الدولة 
اإىل �شرورة التزامهم مبخاطبة اأولياء الأمور املتخلفني 
الر�شوم الدرا�شية املقررة ل�شرعة �شدادها يف  عن �شداد 

فرتة اأق�شاها �شهراً من تاريخ اإ�شدار التعميم.
املدار�ش  اإدارات  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  �شددت  و 
اأنه يف حال عدم ال�شداد يجب عليها المتناع عن ت�شليم 
الطلبة اأو اأولياء اأمورهم ال�شهادات الدرا�شية عن العام 
الدرا�شي املتخلفني عن �شداد م�شروفاته وما يليه من 
الر�شوم  كامل  �شداد  وذل��ك حتى  اأخ��رى  درا�شية  اأع���وام 
الدرا�شية امل�شتحقة, كما طالب التعميم باإيقاف الطلبة 
الذين مل ي�شددوا امل�شروفات, عن الدرا�شة موؤقتاً بعد 
اأمورهم ثالث مرات ويف حال ا�شتمرارهم  اأولياء  اإنذار 
الدرا�شي  ال��ع��ام  نتيجة  عنهم  حتجب  ال�����ش��داد,  ع��دم  يف 
وعدم ت�شليمهم �شهاداتهم الدرا�شية نهائياً اإل بعد �شداد 

كامل الر�شوم املتاأخرة. 

العليا  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ودعم 
واأنواعها  م�شتوياتها  مبختلف 
تعليمية  ونه�شة  قفزة  حقق  مما 
مبرافق  دائ������م  واه���ت���م���ام  رائ�������دة 

اإدارة  اأن  واأك��د  اجلامعية.  املدينة 
على  حري�شة  اجلامعية  امل��دي��ن��ة 
ت�شافر جهودها مع كافة اجلهات 
ذات ال�شلة لتوفري وتاأهيل املدينة 

اىل  اخل��دم��ات..م�����ش��ريا  مبختلف 
ال����ك����رتوين يكون  اإن�������ش���اء م���وق���ع 
ومقرتحات  اآراء  ل��ر���ش��د  ب���واب���ة 
املوؤ�ش�شات التعليمية داخل املدينة 

العمل: 4 االف درهم غرامة مرتاكمة عن كل ت�شريح الكرتوين خمالف اعتبارا من يوليو و10 االف مطلع 2016
••  ابوظبي-وام:

امل�شاعد  ال��ع��م��ل  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��وي��دي  ب��ن دمي��ا���ش  ���ش��ع��ادة حميد  ا���ش��اد   
ل�شوؤون العمل باأ�شحاب العمل الذين تفاعلوا حتى الن مع مهلة جمل�ش 
املدد  املخالفة عن  العمل  بطاقات  على  املرتتبة  الغرامات  لت�شوية  ال��وزراء 
�شهر  مطلع  ب��داأت  والتي   2014 العام  من  دي�شمرب   31 لتاريخ  ال�شابقة 
العمل  ا�شحاب  ودع��ا  املقبل.  يونيو  �شهر  نهاية  مع  وتنتهي  اجل��اري  يناير 
املرتاكم عليهم غرامات اىل ال�شتفادة من املهلة التي تعترب مبثابة الفر�شة 
دره��م فقط  الف  �شداد  املطلوب منهم  وان  �شيما  العمل  لأ�شحاب  الذهبية 
للغرامة  القيمة الجمالية  النظر عن  عن كل بطاقة عمل خمالفة بغ�ش 
تاأخر �شاحب العمل عن �شداد  ال�شويدي ان  واأك��د   . املرتتبة على البطاقة 

�شتبداأ  حيث  ا�شافية  غرامات  عليه  يراكم  ان  �شاأنه  من  املخف�شة  الغرامة 
الوزارة اعتبارا من اخلام�ش من �شهر مار�ش املقبل تطبيق الغرامة الدارية 
البالغة 500 درهم عن كل ت�شريح عمل الكرتوين بطاقة العمل �شابقا مل 
يتم جتديده او ا�شتخراجه خالل مدة 60 يوما من تاريخ انتهائه او دخول 
العامل اىل الدولة وهي الغرامة التي تزداد بواقع 500 درهم عن كل �شهر 
تاأخري او اي جزء. واأو�شح انه مع حلول الول من �شهر يوليو املقبل اي بعد 
انتهاء مهلة ت�شوية الغرامات �شتطالب وزارة العمل اأ�شحاب العمل الذين 
مل يتفاعلوا مع املهلة ب�شداد غرامات مرتاكمة عليهم بواقع 4 الف درهم 
عن كل ت�شريح الكرتوين خمالف مت�شمنة الغرامة املخف�شة التي اقرها 
جمل�ش الوزراء والبالغة الف درهم عن كل بطاقة عمل ي�شاف اليها الغرامة 
اأو  ا�شتخراجه  يتم  ال��ذي مل  الل��ك��رتوين  الت�شريح  على  امل��ق��ررة  الداري���ة 

جتديده والبالغة 500 درهم عن كل �شهر تاأخري او جزء منه. وا�شار وكيل 
الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون العمل اىل ان الغرامة �شترتاكم لغري املتفاعلني مع 
يف  اللكرتونية  العمل  ت�شاريح  وجتديد  با�شتخراج  امللتزمني  وغري  املهلة 
مواعيدها حيث من املقرر ان تبلغ القيمة الجمالية للغرامة املرتاكمة 10 
الف دره��م مع بداية العام 2016 وت��زداد بواقع الف دره��م عن كل �شهر 
تاأخري بدء من �شهر فرباير من العام ذاته. واعترب وكيل ال��وزارة امل�شاعد 
ل�شوؤون العمل انه ل يوجد هناك اي مربر ل�شاحب العمل الذي ل يتفاعل 
مع مهلة ت�شوية الغرامات وبالتايل ال�شتفادة منها �شيما وان وزارة العمل 
يخت�شر  ومبا  ال�شداد  اج��راءات  لت�شهيل  الالزمة  الرتتيبات  كافة  اتخذت 
ا�شحاب  ان يطلع  ال�شويدي �شرورة  واأك��د  املتعاملني.  الوقت واجلهد على 
العمل على اأو�شاع العاملني لدى من�شاتهم من خالل احل�شول على ك�شف 

املوقع  يف  املتوافرة  نتوا�شل  اي  خدمة  عرب  العمل  ه��وؤلء  ببيانات  جم��اين 
الذكية للوزارة على  التطبيقات  اأو من خالل خدمات  اللكرتوين للوزارة 
متاجر على متجر ابل �شتور وجوجل بالي وبالك بريي باللغتني العربية 
والجنليزية وبالتايل ت�شديد الغرامات يف حال كانت مطلوبة على بطاقات 
املنقطعني  الب��الغ عن  او  الدولة  املتواجدين خارج  العمال  الغاء  اأو  العمل 
منهم عن العمل وذلك مبراجعة مراكز اخلدمة ت�شهيل املنت�شرة يف خمتلف 
غرامات  بت�شوية  قامت  من�شاأة  و800  الف   3 ان  يذكر  ال��دول��ة.  مناطق 
ال�شهر  الرابع من  املهلة يف  6 الف بطاقة عمل خمالفة منذ بدء تطبيق 
اجلاري وحتى اخلام�ش ع�شر من ال�شهر ذاته حيث ا�شتفادت من وفر مايل 
بقيمة نحو 64 مليون درهم بعد ان �شددت الغرامات بواقع 6 ماليني درهم 

فقط بينما كانت مطالبة قبل تطبيق املهلة ب�شداد نحو 70 مليون درهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
منطقة  يف  اأم�����ش  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�شو 
القراآن  لتحفيظ  احل��ل��و  عبيد  م��رك��ز  بعجمان  م��زي��رع 
عقب  تفقدية  بجولة  وم��راف��ق��وه  �شموه  وق��ام  ال��ك��رمي. 
على  عليه  امل�شوؤولني  م��ن  خاللها  اطلع  امل��رك��ز  افتتاح 
الدرو�ش  بع�ش  اىل  اي�شا  وا�شتمع  امل��رك��ز  ودور  اه��دف 
الدينية وا�شاليب التدري�ش احلديثة يف حتفيظ الطالب 
القران الكرمي واحاديث ال�شنة ال�شريفة . واأ�شاد �شاحب 
بيوت  بها  حتظى  التي  بالرعاية  عجمان  حاكم  ال�شمو 
اهلل ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي من �شاحب ال�شمو 
حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�ش 
الأعلى حكام الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
و�شروره  �شعادته  ع��ن  �شموه  واأع���رب  امل�شلحة.  للقوات 
وان�شاء  امل�شاجد  عمارة  على  املواطنني  وتقديره لقبال 

مراكز حتفيظ القراآن الكرمي الوقفية. واأبدى تقديره 
والأوق������اف على  الإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  للهيئة 
حتفيظ  وحلقات  وم��راك��ز  اهلل  بيوت  رعاية  يف  جهودها 

القراآن الكرمي.
اأثنى �شعادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�ش  بدوره 
والأوق��اف على دعم  ال�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
ع�شو املجل�ش العلى حاكم عجمان ببيوت اهلل ومراكز 
عنها  وامل�شتمر  الدائم  و�شوؤاله  الكرمي  القراآن  حتفيظ 
اهلل  ك��ت��اب  بتعليم  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  اأن  واأك���د   .
من  ن��اب��ع  النا�شئة  ن��ف��و���ش  يف  وتعاليمه  قيمه  وغ��ر���ش 
ال��ك��رمي يف  ال��ق��راآن  ي��وؤدي��ه  ال��ذي  بالدورالكبري  اإميانها 
ان�����ش��اء ج��ي��ل ح��اف��ظ ل��ك��ت��اب اهلل م��ل��م ب��ع��ل��وم��ه متخلق 
واآداب��ه مبا يعود بالفائدة على الفرد والأ�شرة  باأخالقه 
الهيئة  به  الذى حتظى  الكبري  الدعم  واملجتمع مقدرا 
الر�شيدة  قيادتنا  من  الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  ومراكز 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ش  القائد  نهج  �شريا على 
الأوىل  اللبنات  و���ش��ع  ال���ذي  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
ملراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف الدولة. واأ�شار �شعادته 
املعتمدة  ال�شرتاتيجية  خلطتها  وفقا  الهيئة  اأن  اإىل 

من جمل�ش ال��وزراء املوقر ت�شعى اإىل حتقيق املزيد من 
اله��ت��م��ام ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي ت��الوة وحفظا وت��دب��را عرب 
مناطق  معظم  يف  التحفيظ  م��راك��ز  ان�شاء  يف  التو�شع 
التحفيظ  وزي��ادة عدد حلقات  عليها  والإ�شراف  الدولة 
كوادر  مهارات  تطوير  على  ع��الوة  الغر�ش  لهذا  املعدة 
م�شابقة  تنظيم  جانب  اىل  والداري���ة  التعليمية  املراكز 
من  ال��دار���ش��ون  فيها  يتناف�ش  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��ران  �شنوية 
ان  اىل  الهيئة  رئي�ش  واأ�شاف  واحللقات.  املراكز  جميع 
هناك اأكر من 37 األف دار�ش ودار�شة التحقوا بالدورة 
ال�شتوية ملراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي مع بدء 
2015 حتت  العام  لهذا  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  دوام 
والدار�شات  ال��دار���ش��ون  وينق�شم  الهيئة  واإدارة  اإ���ش��راف 
اإىل ف��ئ��ات ه��ي ب��راع��م ال��ق��راآن ال��ك��رمي وف��ئ��ة الدار�شات 
الأمهات وفئة الدار�شني من طلبة املراكز من اجلن�شني 
وتالوة  حفظ  على  يتناف�شون  حيث  والإن����اث  ال��ذك��ور 
الهيئة  و�شعتها  منهجية  خطة  �شمن  الكرمي  ال��ق��راآن 
املنهاج  مقرر  درا�شة  اإىل  اإ�شافة  حمددة  م�شتويات  وفق 
اأن  ال��ق��راآن الكرمي. واأو���ش��ح  اخلا�ش يف ت��الوة وجتويد 
الهيئة ويف اإطار �شعيها جلذب الطالب املواطنني ملدار�ش 
حفظته  وتخريج  بتجويده  والهتمام  الكرمي  ال��ق��راآن 

اإن�شاء املراكز النموذجية لتحفيظ القراآن  تبنت مبادرة 
م�شتوى  على  م��راك��ز  ت�شع  حاليا  ي��وج��د  حيث  ال��ك��رمي 

الدولة.
فرع  مدير  الزعابي  حمد  عبيد  �شعادة  اأ�شار  جانبه  من 
لتحفيظ  احللو  عبيد  مركز  اأن  اىل  عجمان  يف  الهيئة 
القراآن الكرمي واملخ�ش�ش خلدمة القاطنني يف مزيرع 
تت�شع  درا�شية  ف�شول  ثمانية  ي�شم  امل��ج��اورة  واملناطق 
ملائتي طالب وطالبة وقاعة م�شرح تت�شع ملائتي �شخ�ش 
واأن الدرا�شة فيه على فرتتني �شباحية و م�شائية وقد 
وفرت الهيئة اأف�شل الكفاءات العلمية للتدري�ش يف املركز 
ونظافة  معدات  من  املادية  الحتياجات  بكافة  وجهزته 
وحرا�شة اىل جانب توفري خدمة نقل الطلبة بوا�شطة 
حافالت موا�شالت المارات. ح�شر حفل افتتاح املركز 
���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د م��ط��ر ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����ش الهيئة 
عبداهلل  و�شعادة  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
امني ال�شرفا امل�شت�شار بالديوان المريي و�شعادة طارق 
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  غليطة  بن 
وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة لل�شوؤون 
الإ�شالمية والأوقاف بعجمان وعدد من مدراء الدوائر 

احلكومية ولفيف من الأعيان وامل�شئولني.

••  عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ت�شلم   
ن�شخة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
م��ن م��و���ش��وع��ة راأ�����ش اخل��ي��م��ة والتي 
متكامل  مو�شوعي  عمل  اول  تعترب 
من  وا���ش��ع��ة  تاريخية  مرحلة  تغطي 
ع��م��ر راأ�����ش اخل��ي��م��ة ت�����ش��ل اىل اكر 
80 ع��ام��ا ح��ي��ث ت�����ش��م خمتلف  م���ن 
قطاعات الإمارة وجمالتها احليوية 
ال�شيا�شية  ال����ت����ح����ولت  وت����ر�����ش����د 
والقت�شادية والجتماعية والثقافية 
والريا�شية  والإع���الم���ي���ة  وال��ف��ن��ي��ة 
ا�شتقبال  ل���دى  ذل���ك  . ج���اء  و���ش��واه��ا 
المريي  ب��ال��دي��وان  مكتبه  يف  �شموه 
والقت�شادي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ب��اح��ث 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  جنيب 
ال�شت�شارية يف جمل�ش التعاون لدول 
املو�شوعة  م���وؤل���ف  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
حتتويه  م��ا  على  �شموه  اطلع  وال���ذي 
اجتماعية  وق�شايا  م��و���ش��وع��ات  م��ن 
جوانب  وتتناول  واأدب��ي��ة  واقت�شادية 
م�����ش��ئ��ي��ة م����ن م�������ش���رية ق���ائ���م���ة من 
ال�شخ�شيات البارزة من اأبناء الإمارة 
يف خمتلف القطاعات ودورهم يف بناء 
الوطن . وا�شتمع �شمو ويل العهد من 
املوؤلف على كيفية اجناز هذه املو�شوعة 
والتي ا�شتغرق اجنازها اكر من اربع 
�شفحاتها  ع����دد  وت���ت���ج���اوز  ����ش���ن���وات 
جملدات   3 وت�شم  �شفحة   1700

من  وا�شعة  تاريخية  مراحل  وتغطي 
ع��م��ر اإم�����ارة راأ�����ش اخل��ي��م��ة ب����دءا من 
اليوم  حتى  املا�شي  القرن  ثالثينات 
وافيا  �شرحا  ل�شموه  امل��وؤل��ف  وق���دم   .
فيها  العمل  وم��راح��ل  املو�شوعة  ع��ن 
والأهداف من وراء اإجنازها والعقبات 
انها  موؤكدا   .. العمل  اعرت�شت  التي 
راأ�ش  يف  احلياة  مناحي  كافة  تتناول 
املا�شية.  العقود  م���دار  على  اخليمة 
اجلهود  على  العهد  ويل  �شمو  واثنى 
لتحقيق  وامل���وؤل���ف  للباحث  امل��ب��ذول��ة 
ه�����ذه امل���و����ش���وع���ة وم�����ا حت���ت���وي���ه من 
يف  احلياة  مناحي  وتوثيق  معلومات 
ام��ارة را���ش اخليمة وتقدمي املعلومة 
الجيال  ع��ل��ي��ه��ا  ب��ت��ط��ل��ع  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
القادمة وليتعرفوا على ما�شي اآبائهم 
يعي�شون  ك���ان���وا  وك���ي���ف  واأج�����داده�����م 
ال��ت��ي واج���ه���وه���ا لتوفري  وال�����ش��ع��اب 
احلياة الكرمية. وقال �شموه ان هناك 
الكثري من اجلوانب يف حياة المارات 
احلقائق  وتق�شي  عنها  البحث  يجب 
ع��ن امل����وروث الم���ارات���ي وت��دوي��ن��ه .. 
والكتاب  وامل��ب��دع��ني  امل���واه���ب  داع���ي���ا 
والتقاليد  ال����ع����ادات  ع���ن  ل��ل��ت��ح��ري 
والأجداد  الآب��اء  مار�شها  التي  واملهن 
واحلياة الربية وال�شحراوية والبحر 
والزراعة وغريها والأ�شماء والأماكن 
وال����ش���خ���ا����ش ال���ذي���ن ك����ان ل��ه��م دور 
ليطلع  الم������ارات  دول����ة  ت��اأ���ش��ي�����ش  يف 
وليتعرفوا  اجل���دي���د  اجل���ي���ل  ع��ل��ي��ه��ا 

اأعرب  جانبه  من  بلدهم.  تاريخ  على 
ال�شام�شي  جن��ي��ب  وامل���وؤل���ف  ال��ب��اح��ث 
بلقاء  و�شعادته  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن 
اأن  م��وؤك��دا   .. �شمو عهد عجمان  ويل 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه ت��ع��ت��رب دع��م��ا لكل 
املهتمني بالبحث عن املا�شي وتدوينه 
ال�شام�شي  وق���ال   . عليه  وامل��ح��اف��ظ��ة 
الباب   .. بابا   18 ت�شم  املو�شوعة  اإن 
الول بعنوان راأ�ش اخليمة � الرتكيبة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة والإداري�������ة 
ف�شلني  ع���ل���ى  وي���ح���ت���وي  والأم����ن����ي����ة 
والطبيعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��رتك��ي��ب��ة 
الإداري���ة  الرتكيبة  و  اخليمة  ل��راأ���ش 
والباب   .. ل��راأ���ش اخل��ي��م��ة  والأم��ن��ي��ة 
ال����ث����اين ب���ع���ن���وان راأ��������ش اخل���ي���م���ة يف 

القومي  وال��ع��رب��ي  الوطني  البعدين 
ث���الث���ة ف�شول  ي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى  ح��ي��ث 
راأ�ش اخليمة يف البعد الوطني و راأ�ش 
و  القومي  العربي  البعد  يف  اخليمة 
 - القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
حاكم طموح وتطلعات �شعب .. والباب 
يف  واملعلمني  التعليم  بعنوان  الثالث 
ف�شلني  على  ويحتوي  اخليمة  راأ����ش 
م�شرية التعليم يف راأ�ش اخليمة و رواد 
 .. راأ���ش اخليمة  النظامي يف  التعليم 
ام��ا ال��ب��اب ال��راب��ع بعنوان ث��روة راأ�ش 
راأ�ش  قدمتهم  �شخ�شيات   - اخليمة 
ي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى اربعة  اخل��ي��م��ة ح��ي��ث 
اخليمة  راأ���ش  قدمتهم  وزراء  ف�شول 
قدمتهم  وك��الء  و  وتعريفات  �شور   -

قدمتهم  ����ش���ف���راء  و  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش 
راأ���ش اخليمة و اأبناء راأ���ش اخليمة يف 
اخلام�ش  وال��ب��اب   .. الوطني  املجل�ش 
ميدان  يف  اخليمة  راأ���ش  اأبناء  بعنوان 
ال��ع��م��ل - ح�����وارات م��ع ج��ي��ل العطاء 
والباب ال�شاد�ش بعنوان جمتمع راأ�ش 
اخل��ي��م��ة الق��ت�����ش��ادي وا���ش��ت��م��ل على 
القت�شادية  الرتكيبة  ف�شول  اربعة 
و   1971 ق���ب���ل  اخل���ي���م���ة  راأ���������ش  يف 
جم��ت��م��ع راأ������ش اخل��ي��م��ة ال���ت���ج���اري و 
راأ�ش  ج��م��ارك  و  اخليمة  راأ����ش  بلدية 
بعنوان  ال�����ش��اب��ع  وال���ب���اب   .. اخل��ي��م��ة 
راأ�ش  يف  والنقود  امل�شرفية  اخلدمات 
اخل��ي��م��ة ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ف�شلني 
اخليمة  راأ���ش  يف  امل�شرفية  اخلدمات 
وتطورها  اخليمة  راأ����ش  يف  النقود  و 
الباب  ان  والباحث  امل��وؤل��ف  وا���ش��اف   .
التجارة اخلارجية يف  بعنوان  الثامن 
راأ�ش اخليمة واأربابها والتا�شع بعنوان 
راأ������ش اخليمة  ال��ت��ج��اري��ة يف  ال�����ش��وق 
بعنوان  ال��ع��ا���ش��ر  وال����ب����اب  وجت����اره����ا 
اخلدمات الطبية والربيدية يف راأ�ش 
بعنوان  ع�شر  احلادي  والباب  اخليمة 
امل������راأة واحل���رك���ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف راأ����ش 
ف�شول  ث��الث  على  ويحتوي  اخليمة 
احلركة  و  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  يف  امل�������راأة 
جمعية  اخل��ي��م��ة-  راأ����ش  يف  الن�شائية 
نه�شة املراأة يف راأ�ش اخليمة و رائدات 
ال��ع��م��ل ال��ن�����ش��ائ��ي يف راأ�����ش اخل��ي��م��ة . 
الثقافة  بعنوان  ع�شر  الثاين  والباب 

ويت�شمن  اخليمة  راأ����ش  يف  ورواده����ا 
ارب��ع��ة ف�����ش��ول م��ق��وم��ات ال��ث��ق��اف��ة يف 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  و  اخليمة  راأ����ش 
راأ���ش اخليمة و كتاب واأدب���اء جيل  يف 
ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات و ك���ت���اب واأدب�������اء جيل 
ع�شر  ال��ث��ال��ث  وال��ب��اب   . الثمانينيات 
ب���ع���ن���وان الإع�������الم والإع����الم����ي����ني يف 
ف�شلني  على  ويحتوي  اخليمة  راأ����ش 
املوؤ�ش�شات الإعالمية يف راأ�ش اخليمة 
اخليمة  راأ��������ش  يف  الإع��������الم  رواد  و 
امل�شرح  ب��ع��ن��وان  ال��راب��ع ع�شر  وال��ب��اب 
وامل�����ش��رح��ي��ني يف راأ�����ش اخل��ي��م��ة حيث 
يف  امل�شرحية  احل��رك��ة  ف�شلني  ي�شم 
راأ�ش  يف  امل�شرح  رواد  و  اخليمة  راأ����ش 
اخليمة والباب اخلام�ش ع�شر بعنوان 
اخليمة  راأ�������ش  يف  وال��ف��ن��ان��ني  ال���ف���ن 
وي�شتمل على ف�شلني بدايات احلركة 
رواد  و  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  يف  ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
الأغنية يف راأ�ش اخليمة - اجليل الأول 
ال�شاد�ش  . وال��ب��اب  وال��ث��اين وال��ث��ال��ث 
والريا�شيون  الريا�شة  بعنوان  ع�شر 
يف راأ�ش اخليمة وموؤ�ش�شاتها ويحتوي 
ع��ل��ى ف�شلني احل��رك��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
اأ�شهر  و  وموؤ�ش�شاتها  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش 
والباب  اخليمة  راأ����ش  يف  الريا�شيني 
راأ�ش  جمتمع  ب��ع��ن��وان  ع�شر  ال�����ش��اب��ع 
املا�شي  جيل  م��ع  ح����وارات   - اخليمة 
لوحات  بعنوان  ع�شر  الثامن  وال��ب��اب 
من بالدي �شواهد احل�شارة والتاريخ 

يف راأ�ش اخليمة .

مركز خدمات املزارعني يكرم اأكرث من 52 موظفا ح�شلوا على املاج�شتري امل�شغر وتاأهيل اخلريجني
••  اأبوظبي-وام:

من  املواطنني  املوظفني  من  موظفا   52 املزارعني  خدمات  مركز  كرم   
درجة  على  ح�شلوا  موظفا   20 بينهم  الوظيفية  امل�شتويات  خمتلف 
املاج�شتري امل�شغر يف اإدارة الأعمال من اأكادميية براي�ش ووترهاو�ش كوبرز 
 2013 خلريجي  الوظيفي  ال�تاأهيل  �شهادات  على  الباقي  ح�شل  بينما 
و2014. وقال نا�شر حممد اجلنيبي الرئي�ش التنفيذي ملركز خدمات 
املزارعني بالإنابة اأن هوؤلء املوظفني هم قادة امل�شتقبل الذي �شيحملون 
على عاتقهم تطوير العمل يف املركز وفتح اآفاق اأو�شع نحو م�شتقبل اأف�شل 
والتكرمي  التخريج  حفل  خ��الل  كلمة  يف  واأ���ش��اف  اأبوظبي.  يف  للزراعة 
نحن فخورون بتكرمي املوظفني املتخرجني اليوم فبف�شل هذه الربامج 

ومهارات  مبواهب  يتمتعون  مواطنني  موظفون  لدينا  اأ�شبح  التدريبية 
اأن التدريب  اأف�شل لعملنا يف املركز. واأو�شح  عالية مما يب�شر مب�شتقبل 
كوادر  اإع���داد  اىل  تتطلع  جهة  لأي  ا�شرتاتيجي  خيار  اخل��ربة  واكت�شاب 
والتغريات  التطورات  ومواكبة  العمل  حاجات  تلبية  على  ق��ادرة  ب�شرية 
ومن هذا املنطلق نعترب اأن برنامج تاأهيل اخلريجني اجلدد وماج�شتري 
وي�شتحق  والتقدير  التحية  ت�شتحق  مبادرة مهمة  امل�شغر  الأعمال  اإدارة 
الإ�شادة والتكرمي. �شهد احلفل تخريج وتكرمي ثالث  من �شاركوا فيها 
جمموعات من املوظفني حيث مت تكرمي 32 موظفا ممن اجتازوا بنجاح 
2013 وبرنامج متكني قادة الغد من  الربنامج الوطني خلريجي عام 
خريجي عام 2014 بالإ�شافة 20 موظفا من الذين ح�شلوا على درجة 
جميع  بتكاليف  املركز  تكفل  حيث  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�شغر  املاج�شتري 

الربامج التدريبة التي اهتمت باإعداد املوظفني لتويل الوظائف القيادية 
يف امل�شتقبل. وقالت جنالء النهدي رئي�شة وحدة التدريب واإدارة املواهب 
ان تطوير املوظفني ا�شتثمار بالغ الأهمية لإدارة املوارد الب�شرية بهدف 
متكني املوظفني من حت�شني معارفهم وتطوير مواهبهم و�شقل مهاراتهم 
وهو جزء من خطة املركز ال�شرتاتيجية التي تركز على التوطني والعمل 
على حتقيق روؤية 2030 لإمارة اأبوظبي. �شمل هذا الربامج الذي كان 
كل  يف  �شاعة  مائة  ع��ن  تزيد  ومل��دة  ال�شنة  يف  يوما   16 اإىل   10 مبعدل 
النزاعات  وحل  العامة  واخلطابة  العر�ش  مثل  درا�شية  وح��دات  برنامج 
وبناء �شراكات مربحة اإ�شافة اإىل الذكاء العاطفي والذكاء الثقايف واإدارة 
وقدم  الكامنة.  القيادية  للقدرات  العنان  واإط���الق  الب�شري  امل��ال  راأ����ش 
فيها  اأك��د  اخلريجني  عن  نيابة  كلمة  الإر���ش��اد  مهند�ش  احلمادي  اأحمد 

اأنه �شخ�شيا ا�شتخدم املهارات اجلديدة التي اكت�شبها يف التفكري لإيجاد 
حلول للم�شاكل والعمل على اإجناز م�شاريع اأكر تعقيدا كما اأ�شبح لديه 
ثقة كاملة يف قدرتي على القيادة يف امل�شتقبل فيما ا�شاد عامر الكثريي 
بالربنامج  اخلمي�شي  غاب�ش  و�شامل  ال�شرتاتيجي  التخطيط  اإدارة  من 
بالتعاون  الربامج  تنفيذ هذه  املوظفني. ومت  واأهميته يف �شقل مهارات 
اآي  ان  ات�ش  �شركة  ه��م  للمركز  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م��ن  ع��دد  ب��ني 
واأكادميية  والتدريب  لال�شت�شارات  اأب��ام��ي  و�شركة  والتوجيه  للتدريب 
احلفل.  خ��الل  اأي�شا  تكرميهم  مت  وال��ذي��ن  ك��وب��رز  ووت��ره��او���ش  براي�ش 
واعربت اأماندا لين �شريك اأكادميية بي دبليو �شي عن �شرورها باأن يكون 
لدرا�شة  تر�شل موظفني  موؤ�ش�شة حكومية  اأول  املزارعني  مركز خدمات 

برنامج املاج�شتري امل�شغر يف اإدارة الأعمال يف اأبوظبي. 

حاكم عجمان يفتتح مركز عبيد احللو لتحفيظ القراآن الكرمي مبنطقة مزيرع

ويل عهد عجمان يت�شلم ن�شخة من مو�شوعة راأ�س اخليمة من موؤلفها جنيب ال�شام�شي 

 

�صح الكالم 

الجنليزية  ال��ل��غ��ة  وم��وج��ه��ي  معلمي  بع�ش  ف��ع��ل  ردة  ع��ل��ى  وااأ���ش��ف��اه 
بامليدان , على ما اتخذته الوزارة موؤخرا من قرار يلزمهم باحل�شول 
على اليلت�ش بهدف رفع كفاءتهم , متحفظني على القرار اأو راف�شني 
والتطوير  التح�شني  نحو  الدافع  لديهم  لي�ش  اأنه  تعني  وكلتاهما  له 
واأخ�ش بالذكر القدامى منهم , فخرجوا يربرون رف�شهم بتربيرات 
الطالب اخلايب واأن الإلزام باحل�شول على اليلت�ش بات قرارا قهريا 
اأنه لأمر يبكينا وي�شحكنا  بل تعجيزيا لهم لي�ش له اأي مربر , واهلل 
يف ذات الوقت ملعلمني اأو موجهني ح�شلوا على �شهادة البكالوريو�ش اأو 
اللي�شان�ش يف اللغة الجنليزية واآدابها واإن كنت اأ�شك يف الأخرية هذه 
, ثم ارت�شوا بالعمل كمعلمني للغة الجنليزية , ونفاجاأ بواقع احلال 
فكان لبد من   , الجنليزية  اللغة  الطلبة يف  م�شتوى  تدين  بامليدان 
عالج �شريع , وارتاأت الوزارة �شمن الو�شفة العالجية وجوب ح�شول 
املعلم واملوجه على اليلت�ش , فخرج املعلم ليوؤكد اأن اخللل يف الطالب 
اأن اخللل يف املعلم  اإلزامه بها , وخرج التوجيه ليوؤكد  ل غري ويجب 
فيمن  بالفعل  اخللل  اأن  واحلقيقة   , بها  اإلزامهما  ويجب  والطالب 
واللقاءات  الجتماعات  ففي   , ال���وزارة  اأقرته  ما  على  وحتفظ  رف�ش 
ول  وح��دث  العجب  ت�شمع  الرتبية  وقيادات  مب�شئويل  جتمعهم  التي 
ويقرتف  ع��ام  اج��ت��م��اع  يف  الجنليزية  باللغة  يتحدث  م��وج��ه   , ح��رج 
الأجنبيات من مدار�ش  باإحدى  دفع  , مما  لها اجلبني  يندى  اأخطاء 
واأخ��ر يطلب   , ؟!  بالفعل  لغة اجنليزية  ه��ذا موجه  ب�شوؤال هل  الغد 
ما  فهم  على  ق��درت��ه  لعدم  اأجنبي  متحدث  م��ن  ي�شمعه  مل��ا  الرتجمة 
والنطق  العبارات  طالبهم  لهم  ي�شحح  بال�شفوف  ومعلمون   , يقال 
اأم��ام ورق��ة امتحان طالبة ت�شتعني  , واآخرين ي�شربون كفا على كف 
من  بها  ي�شمعوا  مل  اأن��ه��م  مقرين   , الجن��ل��ي��زي��ة  للغة  مب�شطلحات 
�شغوفة  الطالبة  اأن  ذلك  بعد  ويتبني   , باجلامعة  يدر�شوها  قبل ومل 
ب�شهادة اجلامعة وكلمتني  اأكتفوا  , فيما معلميها  والقراءة  بالطالع 
يكررونهم بكل �شف ودمتم . واهلل اأنه لأمر حمزن اأن طلبة يجتازوا 
ل��دورات تدريبية ويحققوا معدلت  اليلت�ش دون اخل�شوع  اختبارات 
اإنه   , عليه  احل�شول  عن  يتقاع�شون  ومعلميهم   ,  8 ل�  ت�شل  مرتفعة 
اأن  الجنليزية  اللغة  م��ادة  وموجهو  معلمو  األ يحر�ش  لأم��ر حمزن 
طلبتهم  مع  اأو  اجتماعاتهم  يف  اأو  بينهم  فيما  الجنليزية  يتحدثوا 
اليلت�ش ملعلميها  ال��وزارة تنظيم دورات  اأن تعر�ش  اإنه لأمر حمزن   ,
وموجهيها بالوزارة , فندعي ونتداول الر�شائل عرب قنوات التوا�شل 
اأن نتحرى احلقيقة ول  اأو �ش , ولذا فينبغي  اأنه بيزن�ش ل�شالح �ش 
ن�شارع باحلكم ونرمي بالتهامات جزافا , فاختبارات اليلت�ش حملية 
مقيمون  اأو  مواطنون  املعلمون  يتحملها  ر�شوم  دون  ب��ال��وزارة  و�شتتم 
�شادة  يا  اإذا كنتم  اإل   , اأو ذاك  اأن��ه بيزن�ش ل�شالح هذا  , حتى ل يقال 
راف�شني للتطوير فخياركم التقاعد لتف�شحوا املجال لدماء متجددة 

�شابة تع�شق مواكبة التطوير .
حم�سن را�سد

r_dubai2005@yahoo.com

فاقد ال�شيء ال يعطيه 

�شرطة عجمان تطلق مبادرة الع�شف 
الذهني مب�شاركة وا�شعة من املجتمع

 عجمان-وام:
 اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة عجمان مبادرة الع�شف الذهني مب�شاركة 
وا�شعة من قبل كافة �شرائح املجتمع وفئاته من املواطنني واملقيمني وزائري 
اإدارة الإ�شرتاتيجية  اأحمد احلمراين مدير  الدولة. واأكد العقيد عبداهلل 
الأداء  وحت�شني  تطوير  هو  امل��ب��ادرات  ه��ذه  من  الهدف  اأن  الأداء  وتطوير 
املوؤ�ش�شي وتقدمي خدمات تفوق التوقعات لفتا اىل دور الأفكار املطروحة 
والروؤى التي يقدمها اأفراد املجتمع يف دعم م�شرية العمل ومواكبته عجلة 
اإن  وق��ال  الر�شيدة.  الإم��ارات  دول��ة  التي تخطوها حكومة  املت�شارع  الزمن 
روؤية الإم��ارات تتطلب من اجلميع العمل الدوؤوب واملتوا�شل لتنفيذ هذه 
اإىل  التواق  الواقع وحتقيق تطلعات ورغبات جمتمعنا  اأر���ش  ال��روؤى على 
�شرطة  امل  عن  احلبيبة..معربا  دولتنا  رب��وع  يف  وال�شعادة  الت�شامح  ن�شر 
عجمان يف التفاعل البناء من خالل امل�شاركة يف خمتلف فعاليات الع�شف 
الذهني التي تهدف ال�شرطة من خاللها اإىل تطوير العمل وحتقيق اأق�شى 

درجات ر�شا املتعاملني. 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

���ش��ه��د ال��ع��م��ي��د ح�����ش��ن اإب��راه��ي��م ع��ل��ي مدير 
اخل��ي��م��ة, حفل  راأ����ش  �شرطة  ت��دري��ب  معهد 
تدريب  مبعهد  تدريبية  دورات   4 تخريج 
العالقات  اإدارة  يف  التميز   ( دورة  ال�شرطة, 
العامة – �شباط (, دورة ) مهارات الإ�شراف 
�شياغة   ( ودورة   ,) م�شرتكة   – وامل��ت��اب��ع��ة 
– �شف �شباط   التحري  وع��داد حما�شري 
عن�شر   – ال��وق��ت  اإدارة   ( ودورة  واأف������راد(, 
الدورات   ه��ذه  جميع  ت��اأت��ي  حيث   ,) ن�شائي 

2015م,  ل��ع��ام  ال��ت��دري��ب��ي��ة  اخل��ط��ة  �شمن 
الب�شرية  امل���وارد  تطوير  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
والأ�شاليب  التقنيات  اأحدث  وال�شتفادة من 
العديد  على  ا�شتملت  كما  العمل,  لتطوير 
واملهارات  والتطبيقية  النظرية  امل���واد  م��ن 
واخلربات التي اأك�شبت املنت�شبني قدراً كبرياً 

من املعرفة.
اإبراهيم,ب�شرورة  ح�����ش��ن  ال��ع��م��ي��د  واأ����ش���اد 
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جمال  ال��������دورات  واأه���م���ي���ة 
و  ت��دري��ب  خ���الل  م��ن  التخ�ش�شي,  ال��ع��م��ل 
على  ق��ادري��ن  لي�شبحوا  املنت�شبني  ت��اأه��ي��ل 

وجه,  اأكمل  وعلى  املطلوبة  بال�شورة  العمل 
اإ�شراف  ال��دورات تعقد حتت  اأن هذه  موؤكداً 
حم���ا����ش���ري���ن اأك�����ف�����اءيف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
ال�شرطي  اجلهاز  منت�شبي  لتزويد  الأمنية, 
على  تعمل  التي  الأمنية  واملهارات  باملعارف 
على  قدراتهم  لتعزيز  املهنية  كفاءتهم  رفع 
الأمنية,  وال��ت��داع��ي��ات  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
ف�شاًل على اأنها تعمل على حت�شني م�شتوى 
الأداء الوظيفي, بهدفدعم م�شرية التطوير 
م�شتقبل  نحو  ال�شرطي  بالعمل  والرت��ق��اء 
مدير  التخريج,قام  حفل  ختام  يف  اأف�شل. 

ب��ت��ك��رمي خريجي  ال�����ش��رط��ة,  ت��دري��ب  معهد 
ال��ت��دري��ب��ي��ة, تقديراً  ال�����دورات  وحم��ا���ش��ري 
جل��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة, وامل�����ش��ارك��ة ال��ف��ّع��ال��ة يف 
العامة  القيادة  اأن  م��وؤك��دا  ال����دورات,  اإجن���اح 
����ش���م���ن خطتها  اخل���ي���م���ة  راأ���������ش  ل�������ش���رط���ة 
الإ�شرتاتيجية, تعمل جاهدة على رفع كفاءة 
جميع العاملني يف اجلهاز الأمني, والرتقاء 
الأمني,  العمل  وتطوير  اأدائ��ه��م,  مب�شتوى 
اجلهود  م�شاعفة  اإىل  اخلريجني  دع��ا  كما 
املزيد  لتحقيق  ال�شرطي,  بالعمل  لالرتقاء 

من التميز متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

مبعهــــد  تـــدريبــــــات  تـنــــهــــي  دورات   4
�شرطـــــة راأ�س اخليمـــــة 
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••  القاهرة-وام:

اعمال  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  تراأ�شت   
بداأت  التي  العربية  امل���راأة  للجنة  ال�35  ال���دورة 
ال���ي���وم مب��ق��ر الم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال����دول 
المني  العربي  نبيل  الدكتور  بح�شور  العربية 
العام للجامعة العربية وم�شاركة روؤ�شاء ورئي�شات 
املراأة  ب�شوؤون  املعنية  احلكومية  اجلهات  ممثلي 
املنظمات  اإىل جانب عدد من  العربية  ال��دول  يف 
املدين  املجتمع  ومنظمات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
املعنية بتعزيز م�شاركة الن�شاء ف�شال عن خرباء 
امل������راأة. تراأ�ش  ����ش���وؤون  ب��ق�����ش��اي��ا  وم��ت��خ�����ش�����ش��ني 
اب��راه��ي��م من�شور  ال��دك��ت��ور حممد  ال��دول��ة  وف��د 
م�شت�شار الحتاد الن�شائي العام وع�شوية عائ�شة 
بوزارة  الن�شان  حقوق  اإدارة  من  املن�شوري  على 
اخلارجية. وقال الدكتور حممد ابراهيم من�شور 
ان هذا الجتماع ينعقد يف ظل ظروف ا�شتثنائية 
وبالغة الهمية واحل�شا�شية للمراأة العربية ب�شبب 
ما تتعر�ش له من انتهاكات حلقوقها وان�شانيتها 
ال�شرائيلي  الح���ت���الل  ق��ب��ل  م���ن  ف��ل�����ش��ط��ني  يف 

ت���ع���دي حلقوقها  م����ن  ن�������ش���اه���ده  ع���م���ا  ف�����ش��ال 
ولإن�شانيتها يف بع�ش الدول العربية التي ت�شهد 
تراأ�شه  كلمته خ��الل  ن��زاع��ات م�شلحة. وح��ذر يف 
خطورة  م��ن  للجنة  الفتتاحية  اجلل�شة  اع��م��ال 
لإرادتها  �شلب  العربية من  امل��راأة  له  تتعر�ش  ما 
وتعد لإن�شانيتها مل ت�شهده املنطقة العربية من 
ل�شتى �شنوف  العربية  امل��راأة  تتعر�ش  قبل حيث 
اإرهابية  م�شلحة  جماعات  قبل  م��ن  النتهاكات 
موؤكدا ان هذه اجلماعات جتردت من ان�شانيتها 
واخذت تعيث يف الر�ش ف�شادا وتروع المنني يف 
الرهابي.  داع�ش  تنظيم  خا�شة  والعراق  �شوريا 
ق���ادرة على جت���اوز هذه  العربية  امل���راأة  ان  وق���ال 
وت�شافر  تقهر  ل  ال��ت��ي  اإرادت���ه���ا  بف�شل  امل��ح��ن��ة 
اىل  م�شريا  العربية  املنظومة  يف  ك��اف��ة  اجل��ه��ود 
على  ك��ث��رية  مكا�شب  حققت  العربية  ال���دول  ان 
�شعيد النهو�ش بق�شايا املراأة العربية واإعطائها 
والقت�شادية  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل���دن���ي���ة  ح��ق��وق��ه��ا 
والجتماعية منبها اىل النتكا�شة الثقافية التي 
ب�شبب جيل من  حاليا  العربي  املجتمع  ي�شهدها 
اجلرائم  اب�شع  ميار�ش  العربي  والرجال  الن�شاء 

�شاملة  مراجعة  ب�شرورة  وطالب   . الن�شاء  �شد 
لطرق التفكري عند الن�شان العربي والعمل على 
العربية  الم��ة  بها  متر  التي  الخفاقات  حتديد 
بعد عقود من الهدوء والتوافق الجتماعي بني 
مكوناته الجتماعية داعيا اىل �شرورة ال�شتمرار 
العربية وجعل  امل���راأة  اج��ل متكني  العمل من  يف 
عاتق  على  ملقاه  م�شوؤولية  العربية  امل���راأة  اأم��ن 
ج�شد  ب��اأن��ه��ا  ت�شعر  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ك���ون  اجل��م��ي��ع 
مبناأى  تعي�ش  ان  مي��ك��ن  ول  واح����د  وه���م  واح����د 
العادات والتقاليد  ان  البع�ش. وقال  عن بع�شها 
وتطلعاتنا  واح������دا  م�����ش��رين��ا  جت��ع��ل  وال���ه���وي���ة 
وحتدياتنا م�شرتكة موؤكدا ان ما تقوم به جلنة 
كبري  اهتمام  حمل  هى  مهام  من  العربية  امل���راأة 
كثريا  ان�شاوؤها  �شاعد  حيث  العربية  ال��دول  من 
على النهو�ش بق�شايا املراأة العربية يف كثري من 
ال�شرتاتيجيات واخلطط  اق��رتاح  املجالت مثل 
وبرامج العمل العربية وتنفيذ الن�شطة املختلفة 
التي ت�شتهدف النهو�ش باملراأة ف�شال عن العمل 
على دعم التعاون والتوا�شل مع املجال�ش واللجان 
الوطنية والقومية املعنية ب�شوؤون املراأة وال�شرة 

العربية  اجلهود  متابعة  اىل  بالإ�شافة  العربية 
والقليمية والدولية ذات ال�شلة. وحث الدكتور 
حممد ابراهيم من�شور الدول العربية على ان�شاء 
املراأة  ق�شايا  ودف��ع  امل��راأة  ب�شوؤون  املعنية  الليات 
والت�شديق  وطنية  كاأولوية  الجتماعي  والنوع 
والن�شمام اىل التفاقيات العربية والدولية. من 
العام  الم��ني  العربي  نبيل  الدكتور  ا�شاد  جانبه 
تبذلها  ال��ت��ي  باجلهود  العربية  ال���دول  جلامعة 
دولة المارات العربية املتحدة للنهو�ش باأو�شاع 
امل��راأة يف كافة املجالت مع اخذ يف عني العتبار 
امل��راأة يف العديد  الظروف ال�شعبة التي متر بها 
كلمته  ال��ع��رب��ي يف  العربية. وح���ذر  ال��ب��ل��دان  م��ن 
اأمام اعمال اللجنة من خماطر ت�شاعد الرهاب 
القليمية  اجلهود  ت�شافر  اىل  داعيا  املنطقة  يف 
وال��دول��ي��ة يف م��واج��ه��ت��ه م��ذك��را ب��ق��رار ال����وزاري 
و�شون  حماية  ح��ول  املا�شي  �شبتمرب  يف  العربي 
ال��ق��وم��ي ومكافحة الره����اب وال���ذي اكد  الم���ن 
على �شرورة املواجهة ال�شاملة لالإرهاب ع�شكريا 
وام��ن��ي��ا وف��ك��ري��ا واج��ت��م��اع��ي��ا واق��ت�����ش��ادي��ا واع���ادة 
اجلماعات  مل��واج��ه��ة  ال��دي��ن��ي  اخل��ط��اب  النظر يف 

لبلورة  متوا�شلة  اجل��ه��ود  اأن  وق���ال  امل��ت��ط��رف��ة. 
للعر�ش  الره��اب  خطة عمل عربية يف مواجهة 
على جمل�ش وزراء اخلارجية العرب قبيل القمة 
العربية املقررة يف مار�ش املقبل مب�شر لإقرارها 
العربي  الفعل  رد  واتخاذ  العرب  القادة  قبل  من 
املنا�شب للق�شاء على الرهاب. ودعا اىل ت�شافر 
اجلهود للنهو�ش باأو�شاع املراأة العربية ومتكينها 
النزاعات  اأماكن  يف  خا�شة  وحمايتها  اجتماعيا 
ظل  يف  خا�شة  خطورة  الأ�شد  واملناطق  امل�شلحة 
املنطقة.  دول  م��ن  العديد  يف  املتنامي  الره���اب 
واأكد حر�ش اجلامعة على دعم كافة جهود العمل 
العربي امل�شرتك الرامية للنهو�ش باأو�شاع املراأة 
العربية والتي تعاين ب�شكل كبري خا�شة يف ظل 
العربية  الأم���ة  بها  مت��ر  التي  اخل��ط��رية  املرحلة 
الفل�شطينية  الق�شية  خا�شة  وق�شاياها  حاليا 
حيث تت�شاعد النتهاكات ال�شرائيلية ب�شكل كبري 
تعار�ش  بينما  وامل���راأة  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد 
دول اأوروبية والوليات املتحدة المريكية جلوء 
ملعاقبة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اىل  فل�شطني 
التي  املحكمة  ه��ذه  عرب  جرائمها  على  ا�شرائيل 

بحقوق  العامل  اهتمام  ثمار  اح��د  بالأ�شا�ش  تعد 
الكيل مبكيالني.  �شيا�شة  الن�شان وهو ما يظهر 
من جانبها اكدت امل�شت�شارة اينا�ش مكاوي مديرة 
ادارة املراأة والأ�شرة والطفولة باجلامعة العربية 
اأهمية توفري كافة ا�شكال الدعم للمراأة �شيا�شيا 
واقت�شاديا واجتماعيا من اجل م�شاركة فاعلة يف 
املجتمع مو�شحة اأن املراأة العربية يف حاجة ما�شة 
للم�شاندة حيث تعاين اأزمة وجود يف ظل املنعطف 
وتناق�ش  العربي.  العامل  به  مير  ال��ذي  اخلطري 
املو�شوعات  من  ع��ددا  يومني  مدى  على  اللجنة 
الهامة يف مقدمتها خطة اإعالن القاهرة للمراأة 
 2015 بعد  مل��ا  امل����راأة  تنمية  اأج��ن��دة   : العربية 
امل���راأة  و���ش��ع  للجنة  ال�59  ل��ل��دورة  والتح�شري 
املحرز  التقدم  مبراجعة  املعنية  املتحدة  ب��الأمم 
بعد ع�شرين عاما  تنفيذ مناهج عمل بيجني  يف 
ا�شافة اىل برامج التعاون مع اجلهات الإقليمية 
وال��دول��ي��ة وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وخ��ط��ة ح��م��اي��ة امل���راأة 
ال��ع��رب��ي��ة اأث���ن���اء ال��ن��زاع��ات امل�����ش��ل��ح��ة ف�����ش��ال عن 
جمال  يف  والدولية  والإقليمي  العربي  التعاون 

تعزيز ومتكني املراأة. 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر
الجتماع  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  ���ش��رط��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
ال��دوري مل�شرح اجلرمية الحت��ادي��ة  حيث جرى 
ا�شتعرا�ش �شري العمل يف اأق�شام م�شرح اجلرمية 
على م�شتوى قيادات الدولة , والإجراءات املتبعة 
والربامج  والأن��ظ��م��ة  املقدمة  واخل��دم��ات  فيها, 

امل�شتحدثة .
ويف غ�شون ذلك  ا�شتقبل اللواء علي عبد اهلل بن 
اخليمة,  راأ���ش  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
اأع�شاء اللجنة التن�شيقية لأق�شام م�شرح اجلرمية 
الحتادية, من خمتلف قيادات الدولة يف الإمارات 
الدرعي  خليفة  �شامل  امل��ق��دم  ال�شمالية,برئا�شة 
اإدارة م�شرح اجلرمية الحتادية,حيث قام  مدير 
علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  بتهنئة  الأع�شاء 
النعيمي قائد عام �شرطة راأ�ش اخليمة, مبنا�شبة 
الرتقية اإىل رتبة لواء, بح�شورعدد من �شباط 

�شرطة راأ�ش اخليمة.
زيارة  ب��اإج��راء  التن�شيقية  اللجنة  اأع�����ش��اء  وق���ام 

الب�شمة  ف���رع  اجل��ن��ائ��ي,  امل��خ��ت��رب  اإىل  م��ي��دان��ي��ة 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة, وح����دة ت�شوير  امل��ع��اجل��ة  ووح�����دة 
م��ع الطالع   ,)  DNA  ( ال���  ووح���دة  الب�شمة, 
التي  امل�شتحدثة  والأجهزة  التقنيات  اأح��دث  على 
ي�شتخدمها املخترب اجلنائي وتعمل على الأ�شعة 
البنف�شجية, والأ�شعة حتت احلمراء, وذلك  فوق 
من  لال�شتفادة  معيارية  مقارنة  اإج���راء  ب��ه��دف 
جت���ارب وخ����ربات ���ش��رط��ة راأ�����ش اخل��ي��م��ة يف ق�شم 

م�شرح اجلرمية .
بعد ذلك قامت اللجنة التن�شيقية , بعقد اجتماع 
الدوري,حيث  الحتادية  اجلرمية  م�شرح  اأق�شام 
رئي�ش  ال�شميلي  ح�شن  حممد  رك��ن  املقدم  رّح��ب 
 , راأ�����ش اخل��ي��م��ة  ب�شرطة  م�����ش��رح اجل��رمي��ة  ق�شم 
الإجتماع  بداية  يف   , التن�شيقية  اللجنة  باأع�شاء 
مثمناً على مبادرات التوا�شل امل�شتمرة بني كافة 
ال�شمالية  الإم�����ارات  يف  اجل��رمي��ة  م�شرح  اأق�����ش��ام 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ش��رط��ي��ة  والأج����ه����زة   ,
, خل��دم��ة ال��ع��م��ل الأم���ن���ي ���ش��م��ن خ��ط��ط وزارة 

ال��داخ��ل��ي��ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة, ث��م ق��ام امل��ق��دم �شامل 
اجلرمية  م�����ش��رح  اإدارة  م��دي��ر  ال���درع���ي  خليفة 
اأق�شام  يف  العمل  �شري  با�شتعرا�ش   , الحت��ادي��ة 
الدولة  ق��ي��ادات  م�شتوى  ع��ل��ى  اجل��رمي��ة  م�����ش��رح 
املقدمة  واخل��دم��ات  فيها,  املتبعة  والإج�����راءات   ,
يف  اأ�شهمت  التي  امل�شتحدثة  والربامج  والأنظمة 
�شرورة  مناق�شة  مع   , والتطوير  الإجن��از  �شرعة 
تطبيق اإ�شرتاتيجية ومبادرات الوزارة يف خمتلف 
يف  ف��ّع��ال  ب�شكل  ي�شهم  مب��ا  والأق�����ش��ام,  الإدارات 
والأمني  ال�شرطي  العمل  اأداء  وحت�شني  تطوير 

على حد�شواء .
يف ختام الجتماع اأعرب املقدم �شامل الدرعي , عن 
ق�شم  قبل  املبذولة من  للجهود  تقديره  و  �شكره 
راأ�ش  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  اجل��رمي��ة  م�شرح 
تطبيق  على  احل��ر���ش  مب��دى  م�شيدا   , اخليمة 
التطوير  الداخلية يف جمال  وزارة  ونهج  �شيا�شة 
مب�شتوى  الرت���ق���اء  ب��ه��دف  امل�شتمر  والتح�شني 

الأداءال�شرطي.

•• عجمان ـ الفجر 

معر�ش  عجمان   اع��م��ال  �شيدات  جمل�ش  نظم 
مل�شات وطنية بحديقة م�شريف ومنتزه احلليو 
واحلدائق  ال��زراع��ة  اإدارة  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 
و�شارك  بعجمان  والتخطيط  البلدية  ب��دائ��رة 
باملعر�ش 20 ع�شوة من �شيدات اعمال عجمان 
املاأكولت  بني  تنوعت  منتجات  خالله  عر�شن 
ال�شعبية والدخون و العطور والأزياء وال�شغال 

اليدوية والهدايا, وذلك على مدار اأ�شبوعني. 
اآل علي رئي�ش  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  واأف���ادت 
املجل�ش  اأن  ع��ج��م��ان  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  جم��ل�����ش 
على  اأ�شبوعيا  وطنية  مل�شات  معر�ش  �شينظم 
اأعمال  ���ش��ي��دة   160 ل��ي��خ��دم  اأ���ش��ه��ر   4 م����دار 

يعر�شن خالله خمتلف املنتجات لزوار احلدائق 
العامة بالإمارة يف خطوة توؤكد حر�ش املجل�ش 
التي  العقبات  على دعم ع�شواته وتذليل كافة 

تواجه �شيدات العمال يف ت�شويق منتجاتهن.
كافة  اآمنة بحر�ش ودعم  الدكتورة  اأ�شادت  كما 
اجلهات احلكومية واخلا�شة على اإتاحة الفر�ش 
لع�شوات جمل�ش �شيدات اأعمال عجمان ليعر�شن 
واأ�شافت  امل��وؤ���ش�����ش��ات,  ت��ل��ك  ل����زوار  منتجاتهن 
من  يهدف  عجمان  اع��م��ال  �شيدات  جمل�ش  اأن 
العام  املتنوعة طوال  خالل براجمه وفعالياته 
اإىل الرتقاء باملراأة ومب�شاحلها ل�شيما �شيدات 
يف  تواجهن  التي  ال�شعوبات  وتذليل  الأع��م��ال 
اإىل  واخلدمية  وال�شناعية  التجارية  اأعمالهن 
املراأة  وتاأهيل  لتدريب  الفر�ش  توفري  جانب 

من  الأع���م���ال.  جم���ال  يف  م�شاركاتها  وت��و���ش��ي��ع 
مل�شات  اأن معر�ش  ال�شحي  اأكدت عزيزة  جانبها 
وطنية يهدف اإىل توثيق العالقات الثنائية بني 
املجل�ش  والدوائر, ويوؤكد على اإطالق املجل�ش 
والجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
التي تخدم  والت�شويقية  وال�شحية  والتثقيفية 
زوار احلدائق و �شيدات الأعمال وكذلك ت�شويق 
م�شاهمات  ودع����م  الع���م���ال  ���ش��ي��دات  م��ن��ت��ج��ات 
ال�شغرية  امل�شاريع  و�شاحبات  املنتجة  الأ���ش��ر 
ينعك�ش  واملتو�شطة وحتفيزهن وتعزيزهن مبا 
اإيجاباً على اأ�شرهن ومتكينهن اقت�شاديا ليكن 
فاعالت يف املجتمع وفاعالت يف حتقيق التنمية 
املثمر مع خمتلف  القت�شادية وذلك بالتعاون 

اجلهات املعنية باإمارة عجمان.  

••  راأ�ص اخليمة –وام:

 ي���الم�������ش ج���ب���ل ج��ي�����ش يف راأ������ش 
ارتفاع  ف��ع��ل��ى  ال�����ش��ح��اب  اخل��ي��م��ة 
البحر  �شطح  م��ن  م��رت   1900
ال�������ش���اه���ق���ة عباب  ب��ق��م��ت��ه  مي���خ���ر 
اأم������ام اجلميع  ل��ي��ف��ر���ش  ال�����ش��م��اء 
مل�����ش��اه��دة م��ن��اظ��ر خالبة  ف��ر���ش��ة 
تاأبى  ال���ذه���ن  يف  ع��ال��ق��ة  ���ش��ت��ب��ق��ى 
الن�شيان طاملا كانت تلك امل�شاهدات 
جميعها مر�شودة من قمة اجلبل 
تلقي  ال�������ش���ح���اب  م�������ش���اه���دة  م���ث���ل 
ومياه  اجل����ب����ال..  ع��ل��ى  ب��ظ��الل��ه��ا 
الأودية  وجريان  الراكدة  الأمطار 
الأم���ط���ار ولقطات  ���ش��ق��وط  ج���راء 
اأخرى ل ح�شر لها ميكن للعائالت 
رحلة  �شمن  م�شاهدتها  والأ����ش���ر 
و�شواها  جي�ش  جبل  اإىل  اأ�شبوعية 
تكفل  ق��ري��ب��ة  جبلية  م��ن��اط��ق  م��ن 

ق�����ش��اء ي����وم ����ش���ار ومم���ت���ع يف ظل 
والباردة  املعتدلة  املناخية  الأج��واء 
يف ف�شل ال�شتاء. يف تقرير ن�شرته 
البيان اليوم وكتبه علي الظاهري 
�� عمران خالد يقول  ومن ت�شوير 
�شمال  يف  جي�ش  جبل  يق�ع  الكاتب 
�شرق اإمارة راأ�ش اخليمة ويبعد عن 
كيلومرتا   25 نحو  املدينة  مركز 
عالية  جبال  ل�شل�شلة  امتداد  وه��و 
يف دولة الإمارات تبدو اأقل ارتفاعا 
ارت���ف���اع ج��ب��ل جي�ش  ي��ب��ل��غ  اإذ  م��ن��ه 
مرت   1900 ال��ب��ح��ر  ���ش��ط��ح  م���ن 
قمة  اأع��ل��ى  اجل��ب��ل  وي��ع��د  تقريبا.. 
جبلية يف الدولة. وميكن الو�شول 
ال����دوار  اإىل  ب���الجت���اه  اجل��ب��ل  اإىل 
ثم  �شقر  م�شت�شفى  م��ن  ب��ال��ق��رب 
تت�شمن  اإر����ش���ادي���ة  ل���وح���ات  ت��ت��ب��ع 
�شرق  ج��ي�����ش  ج���ب���ل  اإىل  الجت�������اه 
الإمارة حتى الو�شول اإليه. ويقول 

اإن  اجلبال  مت�شلق  ال�شحي  �شالح 
ال�شتاء  الطبيعية يف ف�شل  املناظر 
ذلك  رائعة مبا يف  اأك��ر من  تبدو 
وامل�شطحات  والأودي���������ة  اجل���ب���ال 
ال�شحب  م��ع��ان��ق��ة  اأو  اخل�������ش���راء 
امل�شاهدات  من  وغريها  املنخف�شة 
ربانية  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل���وح���ات  مب��ث��اب��ة 
اأثناء �شفاء  بغاية اجلمال ل�شيما 
ال�����ش��م��اء والأف�����ق ب��ع��د الأم���ط���ار.. 
الأر����ش على مدى  روؤي���ة  اإذ ميكن 
 100 نحو  بعيدة متتد  وم�شافات 
كيلو مرت اأو اأك��ر مثل اإم��ارة دبي 
ناهيك  الأخ���رى  الإم���ارات  وبع�ش 
ع���ن م�����ش��اه��دة ال��ب��ح��ار م��ث��ل بحر 
عمان �شرقا وم�شيق هرمز �شمال 
يقدم  مم��ا  غ��رب��ا  العربي  واخلليج 
فر�شا اأمام هواة الت�شوير للتقاط 
ال�شور النادرة. كذلك توجد نباتات 
على  اإل  تنمو  ل  طبيعية  واأع�شاب 

ال�شحي  بح�شب  العالية  املرتفعات 
نتيجة  با�شتمرار  لحظها خ�شراء 
اع���ت���دال امل���ن���اخ ك��م��ا ي��وج��د بع�ش 
و  ال��ن��ادرة.  وال�شحايل  احل��ي��وان��ات 
اأعلى اجلبل فريدا  يعترب املناخ يف 
اأرا�شي  ببقية  م��ق��ارن��ة  ن��وع��ه  م��ن 
ال�شاهق  ن��ظ��را لرت��ف��اع��ه  ال���دول���ة 
مم���ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى اع���ت���دال املناخ 
���ش��ي��ف��ا ب��ح��ي��ث ل ت��ت��ج��اوز درج���ات 
احلرارة ال�عظمى يف غالبية الأيام 
ترتاوح  بينما  مئوية  درج���ة   30
درج������ات احل�������رارة ل��ي��ال ب���ني 22 
اأم��ا يف ال�شتاء  و25 درج��ة مئوية. 
ت��ن��خ��ف�����ش درج������ات احل�������رارة اإىل 
تكون  عنه  ي�شفر  مما  ال�شفر  دون 
اأع��ل��ى قمة اجل��ب��ل. من  اجلليد يف 
ناحية علمية ذكر ال�شحي اأنه كلما 
 150 ال��ب��ح��ر  ارت��ف��ع��ن��ا ع��ن �شطح 
مرتا تنخف�ش درجة مئوية واحدة 

واإذا طبقنا هذه املعادلة على جبل 
انخفا�ش  النتيجة  �شنجد  جي�ش 
احل��رارة نحو 6.12 درجة مئوية 
الطبيعية  اجلوية  الأح��وال  خالل 
اأكر  اإىل  احل����رارة  تنخف�ش  وق��د 
الهوائية  للتيارات  وفقا  ذل��ك  من 
واملرتفعات  واملنخف�شات  وال��ري��اح 
درج����ة   20 اإىل  ال����ف����رق  ل��ي�����ش��ل 
ن�شائ�ح  ل��ه.  �شابقة  لتجربة  وفقا 
ومناظر  اطاللة  اأف�شل  واإر�شادات 
ال�شحي  بح�شب  م�شاهدتها  ميكن 
مرتا   1250 بارتفاع  الطريق  يف 
واخلليج  غ��ل��ي��ل��ة  وادي  لإط���الل���ة 
ب�شيارة  ال��ذه��اب  ويف�شل  ال��ع��رب��ي 
ذات دفع رباعي �شرط التمهل اأثناء 
بني  كافية  م�شافة  وت��رك  ال��ق��ي��ادة 
وامل���رور  ال�شعود  اأث��ن��اء  ال�����ش��ي��ارات 
النتباه  وي��ج��ب  ال��وع��رة  ب��ال��ط��رق 
كثريا  ال����ت����ط����رف  وع��������دم  ج����ي����دا 

ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ط��رق ح��ر���ش��ا على 
ولفت  وعائالتهم.  ال��زوار  �شالمة 
ال�شحي اإىل اأنه حري بال�شائق عدم 
الأمطار  ���ش��ق��وط  اأث���ن���اء  امل��ج��ازف��ة 
اإىل  للطريق  وال�����ش��ع��ود  ب��ال��ذه��اب 
اأع��ل��ى اجل��ب��ل ن��ظ��را ل��وج��ود فر�ش 

والنزلقات  املحتملة  لالنهيارات 
وج���ري���ان الأودي������ة وال�����ش��ع��اب مما 
ي�شكل خطورة ن�شبيا. كذلك يجب 
و�شقوط  ال���ت���وق���ف  اأث����ن����اء  احل�����ذر 
وال�شتمتاع  ل��ل��ن��ظ��ر  الأم������ط������ار 
ال�شديدة  الط����������اللت  ب���ب���ع�������ش 

خ��وف��ا م��ن ال�����ش��ق��وط اأو الن����زلق 
الأم��اك��ن اخل��ط��رة ولعل  بع�ش  يف 
اأه�������م ال����ودي����ان ال���ت���ي ت��ن��ح��در من 
اجلبل ب�شورة رئي�شية وادي غليلة 
الروافد  وب��ع�����ش  ���ش��ح��ة  وادي  ث��م 

الأخرى لهذه الأودية .

االمارات ترتاأ�س اجتماع الدورة اخلام�شة والثالثني للجنة املراأة العربية بالقاهرة

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شت�شيف اجتماع م�شرح اجلرمية االحتادية 

معر�س مل�سات وطنية يخدم 160 ع�سوة مبجل�س �سيدات اأعمال عجمان

املعر�س ينظم اأ�شبوعيًا لزوار احلدائق 
العامة باالإمارة

جبل جي�س.. قمة ال�شتاء ..مناظر خالبة وذكريات ال تن�شى

جامعة اأبوظبي وجمعية رواد االأعمال االإماراتيني توقعان اتفاقية لتطوير درا�شات موؤ�ش�شات االأعمال
••  اأبوظبي-وام:

تفاهم  مذكرة  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  رواد  وجمعية  اأبوظبي  جامعة  وقعت   
املوؤ�ش�شي  التطوير  جمال  يف  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  �شنوات  ثالث  ملدة 
وتطوير البحوث العلمية املتخ�ش�شة يف ريادة الأعمال والدرا�شات املتعلقة 
مبوؤ�ش�شات الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة مبا يخدم املجتمع ويدعم توجه 
دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل بناء اقت�شاد قائم على املعرفة والبتكار 
والريادة والإبداع. جاء ذلك خالل حفل التوقيع الذي اأقيم يف حرم جامعة 
اإبراهيم مدير جامعة  اأبوظبي حيث وقع التفاقية كل من الدكتور نبيل 
الإماراتيني  الأع��م��ال  رواد  جمعية  رئي�ش  املقبايل  �شند  و�شعادة  اأبوظبي 
العامة  العالقات  جلنة  م�شت�شارة  املطرو�شي  عبدالرحمن  هدى  بح�شور 
والت�شويق يف جمعية رواد الأعمال الإماراتيني وعدد من اأع�شاء الهيئتني 

الإدارية والتدري�شية باجلامعة ونخبة من امل�شوؤولني من اجلانبني. واأكد 
املتميزة  املبادرة  هذه  اأهمية  اأبوظبي  اإبراهيم مدير جامعة  نبيل  الدكتور 
التي تهدف اإىل ن�شر العلوم املتخ�ش�شة مبجال ريادة الأعمال ودعم �شعي 
املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  اإىل  لالنتقال  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
والبتكار والبداع الأمر الذي يتوافق مع اأجندة ال�شيا�شة العامة حلكومة 
اإمارة اأبوظبي وروؤيتها القت�شادية 2030 ويرتجم ر�شالة جامعة اأبوظبي 
التي جعلت من ريادة الأعمال اأحد املحاور الأ�شا�شية يف ا�شرتاتيجيتها وفيما 
تطرحه من برامج ومبادرات علمية وتطبيقية تلبي متطلبات �شوق العمل 
ومتخ�ش�شة  مبدعة  وطنية  لكوادر  الدولة  يف  الوطني  القت�شاد  وحاجة 
وموؤهلة لتد�شني م�شاريع متو�شطة و�شغرية. وقال ان اجلامعة �شتتعاون 
مع جمعية رواد الأعمال الإماراتيني مبوجب املذكرة يف تنفيذ جملة علمية 
ريادة  املحلية يف جمال  ودرا�شات احلالة  امل�شرتكة  العلمية  الأبحاث  لن�شر 

الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة كما تقدم اجلامعة لرواد الأعمال 
الهيئة  اأع�شاء  قبل  املتخ�ش�شة من  ال�شت�شارات  اأع�شاء اجلمعية خدمات 
التدري�شية بالإ�شافة على التعاون يف تنظيم ور�ش عمل وندوات وموؤمترات 
اإىل  علمية يف جمال ريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة. ولفت 
اأنه مبوجب املذكرة �شتقوم اجلامعة اأي�شا بدعم رواد الأعمال الإماراتيني 
ح�شانات  واإط���الق  ت�شميم  خ��دم��ات  تقدمي  خ��الل  م��ن  اجلمعية  اأع�����ش��اء 
الأعمال ودعم مدراء هذه احل�شانات عرب مركز الريادة والبتكار بجامعة 
اأبوظبي. وثمن الدكتور اإبراهيم حر�ش جمعية رواد العمال الإماراتيني 
على اهتمامها بتنمية وتطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال الإماراتيني 
وتعزيز ثقافة الب��داع والبتكار واحلر�ش على تنمية تلك اخل�شائ�ش يف 
انه  املتحدة. وقال  العربية  الإم��ارات  دولة  وبنات  اأبناء  ال�شباب من  نفو�ش 
يف  بامل�شاهمة  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  رواد  جمعية  �شتقوم  امل��ذك��رة  مبوجب 

برنامج التدريب العملي لطلبة اجلامعة يف جمال ريادة الأعمال وامل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة بهدف تطوير مهاراتهم العملية بالإ�شافة اإىل توفري 
منح بحثية للطلبة الإم��ارات��ي��ني يف جم��ال ري���ادة الأع��م��ال ورع��اي��ة نخبة 
املتفوقني من هوؤلء الطالب والطالبات حل�شور موؤمترات علمية عاملية 
اأو�شح �شعادة �شند املقبايل رئي�ش جمعية رواد  يف نف�ش املجال. من جانبه 
الأعمال الإماراتيني اأن عالقة التعاون امل�شرتك مع جامعة اأبوظبي تاأتي 
�شمن اأهداف البنية ال�شرتاتيجية للجمعية التي تاأ�ش�شت منذ �شهر مايو 
ال�شباب  وت�شجيع  الإماراتيني  الأعمال  رواد  وم�شاندة  دعم  بهدف  املا�شي 
على اخل��روج من اإط��ار البحث عن وظائف تقليدية والجت��اه اإىل البداع 
والبتكار وبدء م�شروعاتهم اخلا�شة التي من �شاأنها تعزيز قطاع موؤ�ش�شات 
القت�شاد  منو  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية  الأعمال 

الوطني. 
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••  ابوظبي –وام:
الداخلية يف  وزارة  وف��د من  �شارك   
امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي ل��ع��دال��ة الأح����داث 
الذي عقد مبركز املوؤمترات الدويل 
يف مدينة جنيف ب�شوي�شرا بح�شور 
واأك����ر من  دول���ة   90 م��ن  ممثلني 
م��ن��ظ��م��ات غ��ري ح��ك��وم��ي��ة يف   110
اأف�شل  ملناق�شة  العامل  دول  خمتلف 
الطفل  بحقوق  املتعلقة  املمار�شات 
يف جمال الأح��داث وتعزيز التعاون 
لرفع  امل���دين  واملجتمع  ال���دول  ب��ني 
م�شتوى الوعي العام وتنفيذ املعايري 
الدولية يف هذا املجال. واأكد العميد 
اإدارة  اأح��م��د حم��م��د ن��خ��رية م��دي��ر 
الداخلية  وزارة  يف  الإن�����ش��ان  حقوق 
اأع��م��ال مركز  ت�شيري  رئ��ي�����ش جل��ن��ة 
اأبوظبي  ب�شرطة  الأح�����داث  رع��اي��ة 
حر�ش الوزارة على امل�شاركة يف مثل 
ال��ع��امل��ي��ة خ�شو�شا  امل���وؤمت���رات  ه���ذه 
الدولية  اجل��ه��ود  ت�شتعر�ش  ال��ت��ي 
امل�شاريع  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  اأج����ل  م��ن 
واإعادة  واخل��دم��ات يف جم��ال رعاية 
مثل  اأن  اإىل  لفتا  الأح���داث  تاأهيل 
كبري  وب�شكل  ت�شهم  امل�شاركات  هذه 
واخلربات  امل��ع��ارف  وت��ب��ادل  نقل  يف 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  والط�����الع 
العاملية واملبادرات وامل�شاريع الرائدة 
يف ه����ذا امل����ج����ال. وم����ن ج��ه��ت��ه قال 

اآل  خليفة  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��رائ��د 
الداخلية  وزارة  م��رك��ز  م��دي��ر  علي 
حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل رئ��ي�����ش ال���وف���د اإن 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  وف���د وزارة  م�����ش��ارك��ة 
هذا املوؤمتر اأتاحت الفر�شة لعر�ش 
والأف���ك���ار  الآراء  وت���ب���ادل  جت��ارب��ه��ا 
اجلهات  مع  واخل���ربات  واملمار�شات 
العامل  دول  خمتلف  يف  ال�شلة  ذات 
الأوىل  امل���رة  ه��ي  ه���ذه  اأن  �شيما  ل 
ال���ت���ي ي��ج��ت��م��ع ف��ي��ه��ا مم��ث��ل��ون من 

ملناق�شة  املدين  واملجتمع  احلكومات 
وقدم  الأح������داث.  ع��دال��ة  م�شتقبل 
وفد ال��وزارة على مدى اأيام املوؤمتر 
تناول  الأول  خم��ت��ل��ف��ني  ع��ر���ش��ني 
فاعلية  مبادئ  عن  تف�شيليا  �شرحا 
برامج الوقاية من اجلنوح واملتعلقة 
ت�شميم  يف  والب����ت����ك����ار  ب������الإب������داع 
وت���ق���دمي ال����ربام����ج وت��ن��ا���ش��ب��ه��ا مع 
الفئات العمرية امل�شتهدفة واملهارات 
وال�����ش��ف��ات ال��ت��ي ي��ج��ب ت��وف��ره��ا يف 

تكون  حتى  ال��ربام��ج  ه��ذه  مقدمي 
العر�ش  اأما  ثمارها.  وتوؤتي  موؤثرة 
ودور  م��ه��ام  ا�شتعر�ش  فقد  ال��ث��اين 
اأبوظبي  م��رك��ز رع��اي��ة الأح����داث يف 
وال���ربام���ج واخل���دم���ات ال��ت��ي يقوم 
اإىل  اإ�شافة  الأح���داث  بها يف جم��ال 
اخلطر  املخاطر  عن  �شاملة  درا�شة 
الآخرين  على  نف�شه  احل���دث  على 
درا�شة  ث���م  وم����ن  ع��ل��ي��ه  الآخ����ري����ن 
جنوحه  اإىل  اأدت  ال���ت���ي  ال���ع���وام���ل 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��ده��ا للنظر يف 
اإىل  ت��وؤدي  التي  ال�شليمة  الطريقة 
اأمثلة  ع���ر����ش  مت  ك��م��ا  م��ع��اجل��ت��ه. 
كربنامج  ح��ال��ي��ا  املطبقة  ل��ل��ربام��ج 
امللتقى  وبرنامج  الالحقة  الرعاية 
اإ�شراك  على  ت�شاعد  وه��ي  الأ���ش��ري 
اإعادة  عملية  يف  املجتمع  موؤ�ش�شات 
اخلارجي  املجتمع  يف  احل���دث  دم��ج 
واأي�شا امللتقيات الأ�شرية التي ت�شاعد 
ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ع���ائ���الت الأح������داث 
اأ�شا�ش  لأن���ه���م  امل���ط���ل���وب  ب��ال�����ش��ك��ل 
للطريق  واإعادتهم  الأح��داث  لعالج 
ا�شتح�شان  العرو�ش  ونالت  ال�شوي. 
ور���ش��ا امل�����ش��ارك��ني يف امل��وؤمت��ر حيث 
اأع��رب عدد من الوفود من خمتلف 
العلمية  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ال���ف���ئ���ات 
املزيد  مل��ع��رف��ة  ال���ت���ع���اون  يف  رغ��ب��ت��ه 
م��ن ال��ت��ط��ورات يف دول����ة الإم�����ارات 
م��ن خالل  وذل���ك  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال��ل��ق��اءات اجلانبية  ع��ق��د ع���دد م��ن 
ع��ل��ى ه��ام�����ش امل����وؤمت����ر. و���ش��م وفد 
اأول  وزارة الداخلية كال من املالزم 
م�شوؤول  البلو�شي  اأحمد  علي  اأحمد 
والتطوير  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وح����دة 
رقية  الجتماعية  والخت�شا�شية 
مروة  والخت�شا�شية  �شايف  عبده 
الأحداث  رعاية  مركز  من  ال�شحي 

ب�شرطة اأبوظبي.

افتتاح �شوق مدينة زايد ال�شعبي للمنتجات املحلية وامل�شتوردة مب�شاركة 90 عار�شا 
•• املنطقة الغربية-وام:

 افتتح م�شاء ام�ش �شوق مدينة زايد ال�شعبي املتنقل لل�شلع 
2015 الذي تنظمه موؤ�ش�شة  واملنتجات املحلية وامل�شتوردة 
اأكر  حميط للمعار�ش حتى نهاية فرباير املقبل مب�شاركة 
من 90 عار�شا من داخل وخارج الدولة. وقال ا�شامة علي 
ابراهيم مدير ال�شركة املنظمة اأن ال�شوق متنقل بني امارات 
و�شوريا  م�شر  ه��ي  دول  �شبعة  م��ن  منتجني  وي�شم  ال��دول��ة 
اإىل  بالإ�شافة  وك��وري��ا  وال�شني  وال�����ش��ودان  ولبنان  والأردن 
املنتجني والعار�شني املحليني. ويعترب املعر�ش نقطة التقاء 
هامة لل�شناعات املحلية واملنتجات امل�شتوردة من كل المارات 
فى مكان واحد ما يوفر فر�شة ا�شتثمارية جيدة للعار�شني 

دور  اب��راه��ي��م  وث��م��ن  للم�شتهلكني.  ك��ب��رية  �شرائية  وفر�شة 
زايد  مبدينة  امل��دن  خدمات  قطاع   - الغربية  املنطقة  بلدية 
النوعية من  البنية التحتية لتي�شري اقامة هذه  - يف توفري 
انعا�ش  فى  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  التي  القت�شادية  الفعاليات 
احلركة التجارية فى اإمارات الدولة وجعل اأ�شواق الدولة من 
اأهم الأ�شواق امل�شتهدفة عامليا. ويوفر ال�شوق ال�شعبى املتنقل 
منتجاتهم  لعر�ش  جيدة  بيئة  امل�شاركني  وال�شناع  للتجار 
وحتقيق اأرباح كبرية مقارنة باملحالت الثابتة. وي�شم ال�شوق 
الف�شية  وامل�شغولت  الرتاثية  وامل�شغولت  الغذائية  املنتجات 
اأ�شكالها  ب�شتى  امل��الب�����ش  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ن��زل��ي��ة  والأدوات 
كما  الزينة  واأدوات  اجللدية  واملنتجات  والعطور  واأن��واع��ه��ا 

ي�شمل ال�شوق حديقة خارجية لألعاب الأطفال.

الداخلية ت�شارك يف املوؤمتر العاملي لعدالة االأحداث ب�شوي�شرا.

••  دبي –وام:

بالهول  ����ش���رار  ب�����ش��ح��ي��ف��ة)ال��ب��ي��ان(  ال���ك���ات���ب  ان��ت��ق��د 
ان  واع��ت��رب  ووت�����ش  رايت�ش  هيومان  منظمة  الفال�شي 
م�شادر  ن��زي��ه��ة..وان  وغ��ري  مو�شوعية  غري  تقاريرها 
متويل املنظمة ذاتها م�شبوهة ..وا�شفا تقريرها حول 
الم��ارات بانه �شخيف . و حتت عنوان حكاية هيومان 
رايت�ش ووت�ش معنا! قال الفال�شي انه يف العام 1997 
�شهامها  اإط��الق  ووت�ش  رايت�ش  هيومان  منظمة  ب��داأت 
املتحدة بتقرير  العربية  الإم��ارات  امل�شمومة �شد دولة 
�شخيف عن حرية التعبري يف الدولة.. لفوا وداروا ومل 
من  �شخيفا  �شيئا  اإل  الدولة  على  ياأخذونه  ما  يجدوا 
عن  يتحدث  تقريرهم  ج��اء  اأن  فكان  املعتادة  اأ�شيائهم 
ونبه  الإم���ارات.  متار�شه  التعبري  حلرية  خطري  خ��رق 
اىل ان ذلك اخل��رق اخلطري مل يكن �شوى حظر اأحد 
�شرورية  املقدمة  هذه  الإن��رتن��ت.  على  ال�شواذ  مواقع 
جدا يف منا�شبة �شدور تقرير هذه املنظمة الذي جتنت 
فيه وافرتت على دولة الإمارات العربية املتحدة حتت 
ت�شتخدم  انتقائية  مظلة  وه��ي  الإن�����ش��ان  حقوق  حجة 
اإليها لأغرا�ش  والإ���ش��اءة  ال���دول  ق��ذر لب��ت��زاز  ك�شالح 
وتاريخها  املنظمة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  .و���ش��ل��ط  ب��ري��ئ��ة  غ��ري 
تاأ�شي�ش منظمة  1978 مت  العام  انه يف  القذر..قائال 
با�شم هيلي�شنكي ووت�ش مهمتها حتديدا مراقبة التزام 
ي�شمى  ال�شرقية مبا  اأوروب��ا  ودول  ال�شوفييتي  الحت��اد 
عالقات  ن��ظ��م��ت  ال��ت��ي   1976 هيل�شنكي  ت��ف��اه��م��ات 
الح�����رتام امل��ت��ب��ادل ب���ني ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة والحت����اد 
بحجة  تقاريرها  تغطي  املنظمة  كانت  واإن  ال�شوفييتي 
ال�شوفييتي!!  الحت��اد  يف  املواطنني  حقوق  عن  الدفاع 
من  ج����زءا  ال���واق���ع  يف  ك��ان��ت  ووت�������ش  هيلي�شنكي  ل��ك��ن 
مع  بالتعاون  املركزية  املخابرات  وكالة  تديرها  �شبكة 
اخلارجية الأمريكية �شمت فيما بعد منظمات مماثلة 
حتت ا�شم امرييكاز ووت�ش واآيجا ووت�ش وافريكا ووت�ش 
وميدل اإي�شت ووت�ش حتت مظلة جلنة عرفت با�شم ذا 
ال��دور من جمرد مراقبة  تو�شع  بينما  ووت�ش كوميتي 
اإىل البتزاز ال�شريح حتت لفتات  تفاهمات هيل�شنكي 
عدة مرة حقوق الإن�شان ومرة امل�شالح امل�شرتكة وغري 
ذلك وكل منظمة تعمل يف منطقتها خا�شة �شد الدول 
كل  مع  تتجاوب  ل  اأو  ال�شوفييت  توؤيد  كانت  اإم��ا  التي 
م���ا ي��ط��ل��ب��ه الأم����ريك����ان خ�����ش��و���ش��ا اأم��ن��ي��ا و���ش��ي��ادي��ا اأو 
وانتهت احلرب  ال�شوفييتي  الحت��اد  �شقط  ثم  جتاريا. 
نهاية  وتوحيدها  املنظمات  ه��ذه  جتميع  فتم  ال��ب��اردة 
الذي  ال���ش��م  حملت  ج��دي��دة  منظمة  يف   1988 ع��ام 
نعرفها ب��ه ال��ي��وم وه��و ه��ي��وم��ان راي��ت�����ش ووت�����ش! لكن 
تغيري ال���ش��م مل ي��غ��ري ال��ه��دف واأ���ش��ل��وب ال��ع��م��ل فقد 
بقيت اللعبة القذرة نف�شها م�شتمرة ولكن بزخم اأكر.. 
ال�شابقة جمرد دوائر يف  املناطق اجلغرافية  واأ�شبحت 
اأخ���رى خمت�شة  اإدارات  اإ���ش��اف��ة  م��ع  اجل��دي��دة  املنظمة 
لزوم ال�شغل مثل اإدارة حقوق ال�شواذ على �شبيل املثال. 
اإذن هذه هي اخللفية التي تاأ�ش�شت عليها هذه املنظمة 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  ب��اأول��وي��ات  وعالقتها 
اأن  اأ�شبحت من الو�شوح بحيث  ودوره��ا يف ابتزاز دول 
الأدلة عليها تكاد تزيد على عدد تقارير املنظمة نف�شها 
امل��ري��ع على ج��رائ��م دك��ت��ات��ور ت�شيلي  ب��دءا م��ن �شمتها 
ال�شابق اأوغ�شتو بينو�شيه. وقال ان من يلعب يف الظالم 
ي�شتهويه الظالم اأحيانا اإىل حد الإدمان لذلك ومع اأن 
هيومان رايت�ش ووت�ش م�شجلة كجمعية خريية بعد اأن 
اأنها  ال�شابق منظمة غري ربحية .. ويفرت�ش  كانت يف 
اأن ذلك مل مينع من  اإل  نظريا تعتمد على التربعات 
اأن تتحول اإىل ف�شيحة متنقلة يف ما يتعلق مب�شداقية 
التربعات والعبث ال�شيا�شي واأحيانا ال�شخ�شي من اأجل 
احل�شول على الأموال الإ�شافية وهو اأمر مغر خا�شة 
حمفظة  لديها  اخل��ريي��ة   اجلمعية  ه��ذه  اأن  علمنا  اإذا 
ا�شتثمارية تتجاوز مائة مليون دولر. وي�شيف مر�شد 
املنظمات غري احلكومية ف�شيحة للمنظمة فتحت ا�شم 
ال�شرق  وت�شون مديرة  ليا  �شارة  قامت  الإن�شان  حقوق 
الأو�شط باملنظمة بزيارة اإىل ليبيا يف عام 2009 حيث 
الإ�شالم  �شيف  واب��ن��ه  ال��ق��ذايف  معمر  بالعقيد  التقت 

وخرجت لتلقي ما ي�شبه ق�شيدة غزل عن الربيع الليبي 
ودمي��ق��راط��ي��ة ال��ق��ذايف وامل�����ش��اح��ات ال��وا���ش��ع��ة للحرية 
واحلوار حتت حكمه! وتورد م�شادر خمتلفة اأن وت�شون 
تلقت هدية مالية �شخية من العقيد القذايف بعد تلك 
الزيارة. بينما ي�شري تقرير اآخر للمر�شد ن�شر يف 27 
ان��ط��الق ثورة  م��ن  اأي���ام   10 بعد  اأي   2011 ف��رباي��ر 
ال�شابع ع�شر من فرباير يف ليبيا اإىل �شارة ليا وت�شون 
البيان  عن  وغني  القذايف!  ت�شويق  مديرة  باعتبارها: 
والر�شد �شجل نظام القذايف يف جمال حقوق الإن�شان! 
لكن م�شاألة التمويل ل تتوقف هنا بل اإنها تك�شف اأبعادا 
فالأنها  املنظمة.  لهذه  احلقيقية  الأدوار  عن  خمتلفة 
م�شجلة كجمعية خريية توا�شل هيومان رايت�ش ووت�ش 
منظمة  واأن��ه��ا  حكوميا  دع��م��ا  تتلقى  ل  اأن��ه��ا  الدع����اء 
م�شتقلة وهذا ادعاء ينفيه تاريخها من جانب ويكذبه 
متويال  املنظمة  تلقت  فمثال  اآخ��ر.  جانب  من  �شجلها 
احلكومة  متولها  التي  اأوك�شفام  منظمة  من  مبا�شرا 
الهولندية مما ا�شطرها لتعديل ادعائها والقول اإنها ل 
تتلقى التمويل من احلكومات مبا�شرة. ويبلغ جمموع 
ما تلقته من تربعات عامة حوايل 44 مليون دولر عام 
2008 فقط نفقاتها للعام نف�شه 50 مليون دولر لكن 
اإما من منظمات متولها  هذه التربعات العامة جاءت 
ي�شغلون  اأو من ح�شابات �شخ�شية لأ�شخا�ش  حكومات 
منا�شب ر�شمية معينة وهو �شلوك يثري الكثري الكثري 
من ال�شبهات. اأما املمول الأكرب ملنظمة هيومان رايت�ش 
اأيام هل�شنكي  ال�شت�شاري منذ  ووت�ش وع�شو جمل�شها 
ووت�����ش ك��م��ا ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ف��ه��و امل��ل��ي��اردي��ر الأمريكي 
وا�شع  نطاق  على  يعترب  ال��رج��ل  وه��ذا  �شور�ش.  ج��ورج 
الذراع املالية لوكالة املخابرات الأمريكية ال�شي اآي اأيه 
�شو�شيتيز  اوبن  امل�شماة  وخ�شو�شا من خالل منظمته 
ال�شي  عن  نيابة  اأنفقه  ما  جمموع  ويبلغ  فاوندي�شن.. 
8 مليارات  1979 و2011 قرابة  اأيه بني عامي  اآي 
كما  ال��ع��امل  دول  معظم  يف  تقريبا  يتدخل  وه��و  دولر 
فعل يف الربازيل اأخريا عندما األقى بثقله ل�شالح اأحد 
دملا  الرئي�شة  �شد  الرئا�شية  النتخابات  يف  املر�شحني 
ووت�ش  رايت�ش  اأه��م ممويل هيومان  رو�شيف. وهو من 
املنتظمني منذ تاأ�شي�شها واآخر مبادراته يف هذا املجال 
100 مليون دولر على ع�شر �شنوات  تخ�شي�ش مبلغ 
بدءا من 2010 كم�شاهمة مبا�شرة يف متويل املنظمة. 
ال�شتثمارية  املحفظة  اأرب���اح  اإىل  اإ�شافة  بالطبع  ه��ذا 
التي اأ�شرنا اإليها والتي ل يعرف م�شدر الأموال التي 
الكرم  اإدارتها خا�شة مع هذا  بها ول كيفية  ا�شتثمرت 
لي�ش  ه��ذا   : الكاتب  واك��د  املنظمة.  لتمويل  احل��امت��ي 
كل �شيء. فالدعاء اأن هيومان رايت�ش ووت�ش ل تتلقى 
فلعبة  متاما  �شحيحا  لي�ش  مبا�شرة  حكومية  اأم���وال 
الكثريين  ت�شتهوي  اأنها  يبدو  �شخ�شية  باأ�شماء  الدفع 
خا�شة واأنها جتعلهم يبدو كمح�شنني اأو حمبني لعمل 
اخلري وهنا اأعرتف اأن القانون الأمريكي يجعلك حتبه 
اأحيانا لأنه رمبا عن غري ق�شد ي�شاعد على ك�شف كثري 
اآخ��ر من  امل�شبوهة حيث جند نوعا  من ه��ذه الأع��م��ال 
خدمات  ا�شتئجار  يف  يتمثل  احلقيقة  على  الح��ت��ي��ال 
لعبة  غطاء  حت��ت  ولكن  مالية  مبالغ  مقابل  املنظمة 
الأ�شماء ال�شخ�شية. فعلى �شبيل املثال وعند البحث يف 
اللوبي  عمليات  يوثق  الذي  اإك�شبلورر  انفلون�ش  موقع 
�شخ�شيات  جمموعة  اأن  جند  الأمريكية  العا�شمة  يف 
 2014 خ��ري��ف  يف  ق��ام��ت  مالينوف�شكي  ت��وم  ي��ق��وده��ا 
با�شتئجار خدمات هيومان رايت�ش ووت�ش لتنفيذ عملية 
ل�شاحلها يف جم���ال حقوق  وال��ه��دف  ال��وق��ت  حم���ددة 
الإن�����ش��ان وال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة م��ق��اب��ل م��ل��ي��ون وربع 
فرتة  ت�شتغرق  ال��ت��ي  فقط  املهمة  ل��ه��ذه  دولر  املليون 
وجيزة. علما اأن املهمة املعنية نعرف عنها نظرا لكونها 
ما  اإذن  بتوثيقها  القانون  يلزم  وبالتايل  اأمريكا  داخل 
هو احلجم احلقيقي للتعاقدات املماثلة خارج اأمريكا؟ 
وزير  م�شاعد  هو  مالينوف�شكي  توم  ان  الكاتب  ويقول 
وحقوق  الدميقراطية  ل�����ش��وؤون  الأم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة 
جلنة  اأم��ام  ال��وزارة  با�شم  الرئي�شي  واملتحدث  الإن�شان 
امل�شجلة  الأ�شماء  وبقية  الكونغر�ش  يف  الإن�شان  حقوق 

معه يف الطلب هم موظفون حتت اإمرته! .

••  العني-وام:

الذي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  جم��ل�����ش  يف  امل�������ش���ارك���ون  اأو����ش���ى   
يف  اأم�ش  م�شاء  البلو�شي  املحمود  اأحمد  حممد  ا�شت�شافه 
مدينة العني بتعزيز تكاتف اجلهود املوؤ�ش�شية واملجتمعية 
للت�شدي لال�شتخدام ال�شلبي لو�شائل الإعالم الجتماعي. 
ملخاطر  جتنبا  منا�شبة  حلول  بو�شع  املجتمعون  وط��ال��ب 
امل�شاركون  واق��رتح  الن�شء..  لدى  خا�شة  ال�شتخدام  هذا 
املتحركة  ال��ه��وات��ف  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ق��وب��ات  ت�شديد  ب�����ش��رورة 
امل��روري��ة. كما  اأث��ن��اء ق��ي��ادة ال�شيارات للحد م��ن احل���وادث 
الطالب  لتوعية  تعليمية  برامج  بتنظيم  املجل�ش  طالب 
با�شتخدام التقنيات احلديثة بالأ�شلوب الأمثل اإىل جانب 
تنظيم حمالت اإعالمية تثقف اأولياء الأمور من خماطر 
وثمن  الجتماعي.  الإع��الم  لو�شائل  اخلاطئ  ال�شتخدام 
جهود  املجل�ش  م�شت�شيف  البلو�شي  املحمود  اأحمد  حممد 
القانون  اح���رتام  ثقافة  مكتب  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة 
الظواهر  خم��ت��ل��ف  وم��ع��اجل��ة  درا����ش���ة  يف  ال���ري���ادي  ودوره 
درجات  لأعلى  حتقيقا  لها  والت�شدي  املجتمع  يف  ال�شلبية 
العقيد  املجتمعي. وحت���دث  وال���ش��ت��ق��رار  والأم����ان  الأم���ن 
احرتام  ثقافة  مكتب  مدير  الغول  عبيد  �شالح  الدكتور 
التوعوية  املجال�ش  الداخلية عن مبادرة  القانون يف وزارة 
مع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اإىل  وت��ه��دف  ال����وزارة  اأطلقها  ال��ت��ي 
املجتمعية  الق�شايا  من  العديد  ومناق�شة  املجتمع  اأف��راد 
وتناول  العام.  وال�شرطي  واخلدمي  الوطني  الطابع  ذات 
جمل�ش تاأثري الإعالم الجتماعي على الن�شء الذي اأداره 
اإذاعة راأ�ش اخليمة  الإعالمي حممد غامن م�شطفى من 
العمل على تعزيز جهود  اإىل  التي دعت  املحاور  ع��ددا من 
احلديثة  الت�شال  لتقنيات  ال�شليم  بال�شتخدام  التوعية 
وو����ش���ائ���ل الع�����الم الج��ت��م��اع��ي. وحت����دث ال��ع��ق��ي��د عبيد 
الزعابي من اإدارة العالقات العامة يف وزارة الداخلية عن 
ميزة و�شائل الت�شال احلديثة.. وقال اإنها تزيد من تفاعل 
عملية  وت�شهل  تكنولوجيا  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  الت�����ش��ال 

وتخ�ش�شات  جم��الت  خمتلف  يف  املعلومة  على  احل�شول 
اأ�شار امل�شت�شار الأ�شري عبد اهلل بن رم�شون  احلياة بينما 
يتعلمون من  ب��ات��وا  ال��ي��وم  الأم���ور  اأول��ي��اء  اأن  يف مداخلته 
والإعالمية  التكنولوجية  ال��ربام��ج  لغزو  نظرا  اأب��ن��اءه��م 
البلو�شي  على  احمد  �شعادة  وطالب  للمجتمع.  احلديثة 
العربي  اخلليج  ودول  التعاون  جمل�ش  �شوؤون  ادارة  مدير 
جتنبا  املنا�شبة  احللول  و�شع  ب�شرورة  اخلارجية  ب���وزارة 
اأن  ال�شلبي لو�شائل الت�شال احلديثة موؤكدا  لال�شتخدام 
ا�شتخدامها ال�شلبي واخلاطئ له انعكا�شات وعواقبه وخيمة 
على الن�شء. فيما طالب را�شد البلو�شي الرئي�ش التنفيذي 
اجلهود  تكاتف  ب�شرورة  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق 
املجتمع  الهيئات احلكومية واخلا�شة وخمتلف فئات  بني 
الجتماعي  الإع���الم  و�شائل  وانعكا�شات  خماطر  لتجنب 
مدير  البلو�شي  نا�شر  حمد  العقيد  واأو�شح  اأبناءنا.  على 
اإدارة مرور املناطق اخلارجية يف مديرية املرور والدوريات 
ل�شتخدام  ال�شلبية  امل�����ش��اوئ  اأح��د  اأن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ه��ي الت�شبب يف احل���وادث  و���ش��ائ��ل 
الهواتف  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ال��ك��ث��ريي��ن  يعمد  ح��ي��ث  امل���روري���ة 
الطريق.  ملفاجئات  ينتبهون  ول  القيادة  اأث��ن��اء  املتحركة 
للتطوير  تنفيذي  مدير  املحمود  حممد  �شلطان  وتطرق 
ال�شرتاتيجي يف �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي اإىل 
ال�شلبي  ال�شتخدام  بخطورة  الأم��ور  اأولياء  وعي  �شرورة 
لو�شائل الت�شال الجتماعي.. اأما العقيد طالب البلو�شي 
الداخلية  وزارة  يف  واملنافذ  والإقامة  اجلن�شية  �شوؤون  من 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة وتوعية  امل��ن��ظ��م��ة  اإن اجل��ه��ات  ف��ق��ال 
املجتمع من خماطر ال�شتخدام اخلاطئ لو�شائل الإعالم 
الجتماعي م�شريا اإىل اأن الوعي بات موجودا بني خمتلف 
وال�شلبية. واختتم  الفئات مما يخفف من حدة اخلطورة 
املجل�ش بتكرمي العقيد الدكتور �شالح عبيد الغول مدير 
مكتب ثقافة احرتام القانون يف وزارة الداخلية م�شت�شيف 
املجل�ش حممد اأحمد املحمود البلو�شي حيث �شلمه �شهادة 

تقديرية ودرعا تذكارية.

 كاتب اماراتي ينتقد هيومان رايت�س ووت�س ويك�شف 
م�شادر متويلها احلقيقية وزيف ادعاءاتها

نظمته وزارة الداخلية يف العني..

 جمل�س البلو�شي يو�شي بالت�شدي ملخاطر اال�شتخدام 
ال�شلبي لو�شائل االإعالم االجتماعي

جائزة دبي للقراآن تختتم 
الت�شفيات التمهيدية مل�شابقة 

ال�شيخة هند بنت مكتوم
•• دبي-الفجر:

تختتم اليوم الت�شفيات التمهيدية مل�شابقة ال�شيخة هند بنت مكتوم للقراآن 
الكرمي احدى فروع جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي حيث �شيخ�ش�ش 
والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ن  التعليمية  املناطق  ط��الب  لت�شفيات  ال��ي��وم 
اأم�ش  يوم  تواجدت  قد  التمهيدية  الختبارات  جلنة  ان  بالذكر  اجلدير   ,
, واجريت  اأبوظبي  يف ابوظبي لإج��راء ت�شفيات مراكز التحفيظ مبدينة 
املراكز  الكرمي وهو من  القراآن  اأبوظبي لتحفيظ  الت�شفيات مبقر مركز 
التابعة للهيئة العامة لل�شئون الإ�شالمية والأوقاف , وو�شل عدد املت�شابقني 
اإن��اث ميثلون جميع فروع   48 و  36 ذك��ور  اأبوظبي  اإم��ارة  املتقدمني عن 
امل�شابقة , وتقدمت اللجنة امل�شرفة على الت�شفيات بال�شكر والمتنان لإدارة 

مركز اأبوظبي لتحفيظ القراآن الكرمي على ح�شن ال�شتقبال وال�شيافة.
املتقدمني  اىل  ال�شتماع  يف  الأ���ش��ب��وع  ط���وال  ا�شتمرت  ق��د  اللجنة  وك��ان��ت 
للم�شابقة من مراكز التحفيظ لإمارة دبي وعجمان واأم القيوين و الفجرية 
والهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والأوقاف بالإمارات ال�شمالية وجامعة 

ال�شارقة وموؤ�ش�شة راأ�ش اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه.
واجلدير بالذكر ان الت�شفيات النهائية للم�شابقة �شتنطلق يف مبنى جائزة 
 21 امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم  من  اب��ت��داء  باملمزر  الكرمي  للقراآن  الدولية  دب��ي 
اأما الإناث ف�شتقام الت�شفيات يف جمعية النه�شة  2015 للذكور  فرباير 

الن�شائية بدبي من نف�ش اليوم وملدة ع�شرة اأيام .

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  9284  
با�ش��م:  �ش. �شذرن فا�شت فود اخلا�شة املحدودة

وعنوانه:   الهند , اجيت بافان كامودو , مكتب مقاطعة كولم , كريل
وامل�شجلة حتت رقم : )  7002   (  بتاريخ: 10 / 11 / 1996

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 14 / 2 / 2015  وحتى تاريخ : 14 / 2 / 2025     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  1  فرباير 2015 العدد 11322

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 216457          بتاريخ :2014/8/25م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: فارميك�ش فري�شيا للتجارة )�ش.ذ.م.م(
وعنوانه: �ش  ب: 378993 دبي  - المارات العربية املتحدة هاتف:042561205 فاك�ش:042561209 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والكعك والفطائر, الب�شكويت ,الكاكاو,  وما يقوم مقام النب, براعم نبات الُكرب املخللة, م�شتح�شرات احلبوب, 
 , , �شل�شات )توابل(  بندورة  , �شل�شة  نودلز )معكرونة رقيقة(, مايونيز  علكة, منتجات كاكاو, ع�شل نحل, 
وم�شحوق  اخلمرية  )الدب�ش(,  الأ�شود  والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات,  احللويات  ,اخلبز,  )�شل�شة(  كت�شاب 

اخلمرية, امللح, اخلردل, الفلفل واخلل وال�شل�شة, البهارات التوابل, الثلج  . يف الفئة 30.
و�شف العالمة:30

عالمة التجارية : PUTHARI هي عبارة عن كلمة واحدة  مكتوبة باللغة الجنليزية  باحلروف الكرب 
وباللون البي�ش  يف خلفية الزرق الداكن وبطريقة مبتكرة  يف �شكل امل�شتطيل,

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  1  فرباير 2015 العدد 11322

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  9286  
با�ش��م:  �ش. �شذرن فا�شت فود اخلا�شة املحدودة

وعنوانه:   الهند , اجيت بافان كامودو , مكتب مقاطعة كولم , كريل
وامل�شجلة حتت رقم : )  7003   (  بتاريخ: 10 / 11 / 1996

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 14 / 2 / 2015  وحتى تاريخ : 14 / 2 / 2025     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  1  فرباير 2015 العدد 11322

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 219948          بتاريخ :2014/10/21م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: ركن ال�شواد )�ش.ذ.م.م(
وعنوانه: �ش  ب: 13107    . دبي  - المارات العربية املتحدة هاتف: 04 2269449 فاك�ش: 04 2255715

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والزهور  والإب���ر  والدبابي�ش  وال��ع��راوي  وال��ك��الب��ات  الأزرار   , والأ���ش��رط��ة واجل��دائ��ل  وامل��ط��رزات  امل��خ��رم��ات 

الإ�شطناعية يف الفئة 26 
و�شف العالمة:26

الإجنليزية  باللغة  مكتوبة  وح����روف   كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي   CROWN ASC: ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
باحلروف الكبريباللون ال�شود. ويوجد �شورة الدائرة  فيها �شورة التاج باللون ال�شود باخللفيية البي�ش 
باللغة  مكتوبة   "CROWN " اللفظ   .”CROWN ASC“ الكلمة  اأع��ل��ي  يف  مم��ي��زة  بطريقة 
الإجنليزية باحلروف الكبريباللون ال�شود يف �شكل امل�شتطيل باخللفية البي�ش.ويوجد " “ASC  ثالثة 
حروف  مكتوبة باللغة الإجنليزية باحلروف الكبريباللون ال�شود يف �شكل الدائرة التي ولي�شت  بكامل حتت 

."CROWN " الكلمة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  1  فرباير 2015 العدد 11322
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اجتمـــاع تن�شيقـــي لهيئــة كهربـــاء ال�شارقـــة مع روؤ�شـــاء املجــــال�س البلديـــــة

جامعة زايد حتتفي باإماراتية حت�شل على اأول دكتوراه على م�شتوى اخلليج يف التحديات االإلكرتونية

اليوم بدء الف�سل الثاين والت�سجيل حتى منت�سف ال�سهر

اختتام 2708 طالب امتحانات كلية االإمارات للتكنولوجيا يف 113 م�شاقا اأكادمييا

حجز 4775 مركبة للقيادة ب�شرعات 
خطرة العام املا�شي باأبوظبي 

بعد انتهاء عملية النتخاب.. املجل�س يوؤكد على موا�سلة دوره يف دعم الروؤى التطويرية خلدمة البيئة التعليمية

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�شطى يعيد 
انتخاب املحيان رئي�شا والطنيجي نائبا للرئي�س 

••  ال�صارقة-وام:

ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ش  الليم  را�شد  املهند�ش  الدكتور  �شعادة  بحث   
ال�شارقة  ب���اإم���ارة  الت�شعة  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج��ال�����ش  ال�����ش��ارق��ة م��ع وف���د روؤ����ش���اء 
املناطق.  التطوير يف كافة  القادمة و�شبل  املرحلة  احتياجات ومتطلبات 
جمالت  يف  التنموية  امل�شاريع  من  لعدد  خطط  و�شع  الجتماع  وناق�ش 
اآلية  و���ش��ع  م��ع  املقبلة  املرحلة  يف  تنفيذها  �شيتم  ال��ت��ي  وامل��ي��اه  الطاقة 
ب�شكل  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م�شالح  ي��راع��ي  حم��دد  وب��رن��ام��ج  ممنهجة 
النقبي  حممد  بن  �شامل  الجتماع  ح�شر  احتياجاتهم.  ويلبي  مبا�شر 
رئي�ش دائرة �شوؤون البلديات والزراعة ورا�شد �شلطان حممد بن طليعه 
رئي�ش املجل�ش البلدي ملدينة ال�شارقة وعبداهلل حممد �شامل ال�شم رئي�ش 
النقبي  نا�شر  عبداهلل  حممد  وه��الل  خورفكان  ملدينة  البلدي  املجل�ش 

هويدن  ب��ن  علي  مع�شد  وحممد  كلباء  ملدين�ة  البلدي  املجل�ش  رئي�ش 
القتبي رئي�ش املجل�ش البلدي ملدينة الذيد وعلي اأحمد �شيف بن يعروف 
النقبي رئي�ش املجل�ش البلدي ملدين�ة دبا احل�شن وحميد �شيف بن خليفة 
بن �شمحة ال�شام�شي رئي�ش املجل�ش البلدي ملنطقة احلمرية وحمد �شامل 
و�شامل  مليحة  ملنطقة  البلدي  املجل�ش  رئي�ش  اخلا�شوين  اخلرم  خليفة 
بن مع�شد �شعيد بن هويدن رئي�ش املجل�ش البلدي ملنطقة املدام وحران 
مبارك بن غويث اجلزيعي رئي�ش املجل�ش البلدي ملنطقة البطائح. واأكد 
رئي�ش هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة خالل الجتماع التن�شيقي املو�شع الذي 
الهيئة على تلم�ش احتياجات  البلدية حر�ش  عقده مع روؤ�شاء املجال�ش 
اإمارة ال�شارقة لالرتقاء باخلدمات التي  املجال�ش البلدية والبلديات يف 
تقدمها الهيئة تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة ب�شرورة توفري 

اأف�شل  تقدمي  نحو  و�شعيا  املناطق  جلميع  عاملية  مبوا�شفات  اخلدمات 
اخلدمات واأرقاها يف خمتلف جمالت العمل خلدمة املواطنني واملقيمني 
على اأر�ش الإمارة.. م�شريا اإىل اأن الهيئة تعترب املجال�ش البلدية �شريك 
وحتديد  اجلمهور  وتطلعات  احتياجات  واإي�شال  بلورة  يف  ا�شرتاتيجي 
والتطور  التنمية  عملية  وت��ع��زي��ز  الإم����ارة  اأه���ايل  اح��ت��ي��اج��ات  اأول���وي���ات 
امل�شتدام بهدف توفري خدمات عالية اجلودة لكافة املناطق . من جانبه 
اأكد �شامل حممد بن �شامل النقبي رئي�ش دائرة �شوؤون البلديات والزراعة 
دور هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة وحر�شها على التطوير وتفعيل التن�شيق 
والتعاون مع جمال�ش البلديات لتطوير املناطق املختلفة وتنفيذ مطالب 
احل�شور  واأ�شاد  وتطويرها.  باخلدمات  الرتقاء  على  والعمل  املواطنني 
بالهتمام الكبري الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
باأبنائه املواطنني  حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة 

ومتابعته  احتياجاتهم  مع  ل�شموه  والفوري  الكبري  التفاعل  خالل  من 
التي  وم��دن��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة  ب��اإم��ارة  التنموية  امل�����ش��روع��ات  جلميع  احلثيثة 
متكنهم  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  وتهيئة  لهم  الكرمية  احل��ي��اة  ت��وف��ري  يف  ت�شهم 
ال�شاملة  النه�شة  دفع عجلة  وامل�شاهمة يف  العمل  وتطوير  الإجن��از  من 
على كافة الأ�شعدة كما متثل ا�شتمرارا لنهج العطاء الذي درجت عليه 
القيادة الر�شيدة وحر�شها الدائم على توفري �شبل ال�شتقرار للمواطنني 
املنا�شبة الداعمة للتطوير. وبحث املجتمعون جملة من  البيئة  وتاأمني 
امل�شاريع التنموية التي �شتنفذها هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة يف الفرتة 
وبالتن�شيق  املختلفة  املناطق  اأه��ايل  واحتياجات  متطلبات  وف��ق  املقبلة 
البلدية  املجال�ش  روؤ�شاء  ا�شتعر�ش  البلدية حيث  املجال�ش  مع  والتعاون 
امل�شاريع احليوية اجلاري تنفيذها وامل�شتقبلية وناق�شوا اآلية التغلب على 

التحديات التي تواجه تلك امل�شاريع ا�شافة اىل عدد من امل�شروعات.

••  اأبوظبي-وام:

احتفت جامعة زايد بالنقيب الدكتورة 
�شارة �شعيد بالل املطوع اأول اماراتية 
يف  ال��دك��ت��وراه  على  حت�شل  وخليجية 
الأعمال  كلية  م��ن  املعلومات  اأن��ظ��م��ة 
كوينزلند  جنوب  بجامعة  والقانون 
ال�شيخة  م��ع��ايل  وه��ن��اأت  ب��اأ���ش��رتال��ي��ا. 
ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خ���ال���د ال��ق��ا���ش��م��ي وزي����رة 
رئي�شة  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جامعة زاي��د ال��دك��ت��ورة امل��ط��وع خالل 
ومتنت  اجل��ام��ع��ة..  مبقر  ا�شتقبالها 
التقدم  م����ن  م����زي����دا  ل���ه���ا  م��ع��ال��ي��ه��ا 
والتميز ا�شتمرارا للتفرد الذي حققته 
الإلكرتونية  اخل����دم����ات  جم�����ال  يف 
تواجه  التي  والتحديات  والتح�شينات 
احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة. م��ن جانبه 
املهيدب  ريا�ش  الدكتور  �شعادة  اأ���ش��اد 
الأكادميي  ب��اجل��ه��د  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 

ال���ر����ش���ني ال������ذي ب���ذل���ت���ه ال���دك���ت���ورة 
م�����ن كلية  ت���خ���رج���ت  ال����ت����ي  امل�����ط�����وع 
م�شريا  ب��اجل��ام��ع��ة..  التقني  الب��ت��ك��ار 
اإىل  �شك  بال  �شتوؤدي  ر�شالتها  ان  اىل 
وناجحة  م�شبوطة  عملية  تطبيقات 
املطوع  ال��دك��ت��ورة  وتعمل  امل��ي��دان.  يف 
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ب��اح��ث��ة 
و���ش��وؤون الأج��ان��ب  دب��ي والتي اهتمت 
بتو�شيات الر�شالة يف هذا التخ�ش�ش 
الدقيق واملتطور واأن�شاأت اإدارة خا�شة 
وعنا�شره  الإل����ك����رتوين  ب��ال��ت�����ش��وي��ق 
اإلكرتونية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  ب���ه���دف 
الر�شالة  وحتمل  للمتعاملني.  اأف�شل 
امل���وؤث���رة يف قبول  ع���ن���وان )ال���ع���وام���ل 
القطاع  يف  الإل���ك���رتون���ي���ة  اخل���دم���ات 
 : املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  العام 
درا�شة حالة يف الإدارة العامة لالإقامة 
الدكتورة  واأ�شارت  الجانب(.  و�شوؤون 
التطورات  اأن  اإىل  ر�شالتها  يف  املطوع 

الكمبيوتر  جم������ال  يف  احل���ا����ش���ل���ة 
اأ���ش��ب��ح��ت ع���ام���ال مهما  والإن����رتن����ت 
املختلفة  ب��امل��ن��اف��ع  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��زوي��د 
اخلدمات  ت�شليم  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
اإل  النهائي.  امل�شتفيد  اإىل  الكرتونيا 
اأن����ه ع��ل��ى رغ���م انت�شار  اأن��ه��ا لح��ظ��ت 
خمتلف  يف  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مازالت  ف���اإن���ه  والن�����ش��ط��ة  امل���ج���الت 
التي  ال�شا�شية  الق�شايا  بع�ش  هناك 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.. موؤكدة  ت��واج��ه ه���ذه 
تكنولوجيا  يف  الناجح  ال�شتثمار  اأن 
النتاجية  تعزيز  اإىل  يقود  املعلومات 
ي��ق��ود اىل  ل��ه��ا  ال��ف��ا���ش��ل  ال��ت��ب��ن��ي  واأن 
اخل�شائر املالية وعدم ر�شا املتعاملني. 
وا�شارت اىل ق�شور يف الدرا�شات التي 
يف  امل��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل  مو�شوع  تناولت 
املقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات  قبول 
وحتديدا يف الإدارات العامة لالإقامة 
و���ش��وؤون الأج��ان��ب م��وؤك��دة انها ركزت 

ع���ل���ى ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ه�����ذه ال���ع���وام���ل 
ال�شلوكية  ال��ن��واي��ا  يف  اث��ره��ا  ودرا���ش��ة 
التكنولوجيا.  ه������ذه  ل�����ش����ت����خ����دام 
رك����زت على  درا���ش��ت��ه��ا  اأن  واو����ش���ح���ت 
مع  للمتعاملني  ال�شلوكية  اجل��وان��ب 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
الإم����ارات متبنية منوذج  الأج��ان��ب يف 
ق���ب���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ق��ي��ا���ش مدى 
قبول اخلدمات الإلكرتونية من قبل 
ب�) تي ايه ام(  املتعاملني او ما يعرف 
 .- م��ودي��ل  اك�شبتان�ش  تكنولوجي   -
الدكتورة املطوع يف درا�شتها  واختارت 
ث���الث���ة ع���وام���ل ي��ف��رت���ش اأن���ه���ا ذات 
تاأثري يف قبول اخلدمات الإلكرتونية 
البنى  وه�����ي  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ق���ب���ل  م����ن 
والثقة  الأم�����ان   - ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الت�شويقي  وعنا�شراملزيج   - وال��دع��م 
لدى  واخل��ربة  والتعليم  الإل��ك��رتوين 
امل�شتهلك - كفاءة ا�شتخدام الكمبيوتر 

 .- واللغة  الويب  ا�شتخدام  وم��ه��ارات 
ا�شتبيان  ا�شتمارة   466 �شممت  كما 
لقيا�ش اآراء وتوجهات املتعاملني حول 
اأ�شاليب  وا�شتخدمت  املتغريات  ه��ذه 
البيانات  لتحليل  متقدمة  اإح�شائية 
مثل منذجة املعادلة الهيكلية. وبينت 
نتائج الدرا�شة اأن العنا�شر املتمثلة يف 
الأمن والدعم والت�شويق اللكرتوين 
عوامل  متثل  واللغة  الويب  ومهارات 
ا�شتخدام  ل�شهولة  حم���ددة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ق��دم��ة من 
قبل الإدارات العامة لالإقامة و�شوؤون 
العوامل  اأم����ا  ال���دول���ة.  يف  الأج���ان���ب 
الأمن  فهي  املدركة  املنفعة  يف  املوؤثرة 
والثقة والدعم والت�شويق اللكرتوين 
بينما  الكومبيوتر  ا�شتخدام  وك��ف��اءة 
ل���ش��ت��خ��دام اخلدمات  ال��ن��ي��ة  ت���اأث���رت 
باملنفعة  معنوي  ب�شكل  الل��ك��رتون��ي��ة 
ه��ذه اخلدمات  ا�شتخدام  امل��درك��ة من 

املطوع  ال��دك��ت��ورة  ونبهت  و�شهولته. 
اجلوانب  على  رك��زت  درا�شتها  اأن  اإىل 
ومدى  باملتعاملني  املتعلقة  ال�شلوكية 
ق��ب��ول��ه��م ل���ل���خ���دم���ات الإل���ك���رتون���ي���ة 
القبول..  ه��ذا  على  امل��وؤث��رة  والعوامل 
اأه���م املحددات  واك���دت ان واح���دا م��ن 
اقت�شارها على  ه��و  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  يف 
املهم  م���ن  اأن�����ه  اإل  ف��ق��ط  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

ن��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار مقدمي  اأن  اأي�����ش��ا 
من  الآخ��ري��ن  وامل�شتفيدين  اخل��دم��ة 
اىل  ولفتت  الإل��ك��رتون��ي��ة.  اخل��دم��ات 
التي  التو�شيات  اأه���م  م��ن  واح���دة  ان 
تقدمت بها الدرا�شة ركزت على الدور 
عنا�شر  تلعبه  ال���ذي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
قبول  تعزيز  يف  الإلكرتوين  الت�شويق 
املنتج  اخل���دم���ات الل��ك��رتون��ي��ة وه���ي 

والت�شعري والرتويج والتوزيع. وخالل 
العامة  الإدارة  تنبهت  الدرا�شة  ف��رتة 
ل��الإق��ام��ة و���ش��وؤون الأج��ان��ب اإىل هذه 
خا�شة  اإدارة  باإن�شاء  وق��ام��ت  امل�شاألة 
الت�شويق  بعنا�شر  تعتني  بالت�شويق 
هذه  تعزيز  على  وتعمل  الإل��ك��رتوين 
ال��ع��ن��ا���ش��ر م��ن اأج����ل ت��ق��دمي خدمات 

اإلكرتونية اأف�شل للمتعاملني. 

•• اأبوظبي -الفجر : 

كلية  وط����ال����ب����ات  ط������الب  اخ���ت���ت���م 
ام�ش  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الم�����������ارات 
الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات 
 –  2014 الأك��ادمي��ي  للعام  الأول 
الأثنني  يوم  تنتهي  والتي   2015
يف  ال�شهر  من  والع�شرين  ال�شاد�ش 
اأكادمييا  تخ�ش�شا  ع�����ش��ر  خم�شة 
و�شتة  الدبلوم  يف  تخ�ش�شات  ت�شع 
والتي  البكالوريو�ش  يف  تخ�ش�شات 
هي  رئي�شة  مقار  ث��الث  يف  �شتعقد 
ل��ل��ك��ل��ي��ة مبدينة  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل���ق���ر 
اأب��وظ��ب��ي وم��ب��ن��ى ب��رن��ام��ج العالم 
البطني  يف  ال���ع���ام���ة  وال����ع����الق����ات 
ومبنى الطالبات يف منطقة مع�شكر 

ال نهيان.
ب��رو���ش تايلور  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وق���ام 
رئ��ي�����ش ال��ك��ل��ي��ة وال���دك���ت���ور حممد 
�شموده عميد الكلية بتفقد قاعات 
الختبار والطمئنان على �شريها .

�شموده  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
عميد الكلية يف الكلية ان ادارة كلية 
يف  ممثلة  للتكنولوجيا  الم�����ارات 
ع��م��ادة ال��ط��الب وع��م��ادة الطالبات 
للطلبة  الم��ت��ح��ان��ات  ���ش��ري  �شهلت 

على كافة امل�شتويات , م�شريا اىل ان 
ادارة الكلية وجهت مدراء الربامج 
الأكادميية واع�شاء هيئة التدري�ش 
ال�شوابط  ك���اف���ة  ات���ب���اع  ب�������ش���رورة 
�شري  ل�شمان  املتبعة  والتعليمات 

وجن����اح الم��ت��ح��ان��ات وع��ل��ى جميع 
ميتحن  والتي  الدرا�شية  امل�شاقات 
فيها الطلبة والطالبات هذا الف�شل 

وعددها 113 م�شاق اأكادميي .
الطلبة  ع���دد  ان  ���ش��م��ودة  واأو����ش���ح 

ال����ذي����ن �����ش����ي����وؤدون الم���ت���ح���ان���ات 
للف�شل الأول بلغ األفان و�شبعمائة 
األف  منهم  وطالبة  طالبا  وثمانية 
مبرحلة  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  و345 
طالبا  و363  واأل��ف  البكالوريو�ش 
وط���ال���ب���ة مب���رح���ل���ة ال���دب���ل���وم���ات , 
والطالبات  الطلبة  عدد  يبلغ  فيما 
الف�شل  ه����ذا  ت��خ��رج��ه��م  امل���ت���وق���ع 
 86 منهم  وط��ال��ب��ة  طالبا   320
و234  ال��ب��ك��ال��وري��و���ش  مب��رح��ل��ة 
الدبلومات  مبرحلة  وطالبة  طالبا 

.
ادارة  م��دي��ر  ال�شايب  مهند  واأ���ش��ار 
ان  اىل  والت�شجيل  الطلبة  ���ش��وؤون 
عنها  الع��الن  مت  النهائية  النتائج 
عقب المتحانات مبا�شرة من يوم 
الدرا�شي  الف�شل  ليبداأ   , الرب��ع��اء 
الثاين يف الأول من فرباير وي�شتمر 
والطالبات  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
فرباير  منت�شف  حتى  امل�شتجدين 

 .2015

••  اأبوظبي-وام:

 حجزت مديرية املرور والدوريات 
يف �شرطة اأبوظبي 4775 مركبة 
خالل العام املا�شي للقيادة ب�شرعات 
خطرة جتاوزت 200 كيلو مرت يف 
على  بالغا  خ��ط��را  �شكلت  ال�شاعة 
الطرق.  وم�شتخدمي  ال�شائقني 
ال��ع��م��ي��د م��ه��ن��د���ش ح�شني  وح�����ذر 
املديرية  م��دي��ر  احل���ارث���ي  اأح���م���د 
 .. بالقيادة  التهور  من  ال�شائقني 
م�شريا اإىل اتخاذ اإجراءات قانونية 
املحجوزة  امل��رك��ب��ات  ���ش��ائ��ق��ي  ب��ح��ق 
ما  اخل��ط��ورة  ب��ال��غ  ب�شكل  للقيادة 
يت�شبب يف وقوع احلوادث املرورية 
تكون  م��ا  غ��ال��ب��ا  وال��ت��ي  اجل�شيمة 
ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا ال���وف���ي���ات والإ����ش���اب���ات. 
ال�شائقني  تقيد  �شرورة  اإىل  ودع��ا 
على  واملو�شحة  املقررة  بال�شرعات 
الطرق  الإر���ش��ادي��ة على  ال��ل��وح��ات 
بعد  حتديدها  مت  وال��ت��ي  املختلفة 
احلركة  حل��ج��م  واف���ي���ة  درا�����ش����ات 
العميد احلارثي  واأو�شح  املرورية. 
و�شرعة  ال������������رادارات  م����واق����ع  اأن 
باإمارة  الطرق  ال��رادار على  �شبط 
اأبوظبي مت الإعالن عنها وحتديد 

اأم����اك����ن ت���واج���ده���ا م�����ش��ب��ق��ا حيث 
ب�شرورة  ال�شائقني  تنبيه  ج��رى 
الل���ت���زام ب��ه��ا وت��ن��وي��ه��ه��م بخف�ش 
و�شالمة  ل�����ش��الم��ت��ه��م  ال�����ش��رع��ات 
كلما  وق��ال  الطريق.  م�شتخدمي 
الالزم  ال��وق��ت  ق�ل  ال�شرعة  زادت 
ل��ل��ت��وق��ف واأ���ش��ب��ح جت��ن��ب احلادث 
املروري اأكر �شعوبة .. داعيا اإىل 
وعدم  املقررة  بال�شرعات  الل��ت��زام 
احلوادث  ل��وق��وع  تفاديا  جت��اوزه��ا 
الوفيات  عنها  ينتج  التي  املرورية 
�شيتم  ب���اأن���ه  و����ش���دد  والإ����ش���اب���ات. 
وت�شجيل  �شهر  مل��دة  املركبة  حجز 
األ����ف درهم  وغ���رام���ة  ن��ق��ط��ة   12
احلد  يتجاوز  ال��ذي  ال�شائق  بحق 

الأق�شى لل�شرعة املقررة مبا يزيد 
 .. ال�شاعة  يف  كيلومرتا   60 ع��ن 
املخالف  ال�شائق  اإح��ال��ة  اإىل  لفتا 
تكرار  العامة يف حالة  النيابة  اإىل 
�شرطة  واأك�����د ح��ر���ش  امل��خ��ال��ف��ة. 
اأبوظبي على رفع م�شتوى الثقافة 
القطاعني  يف  لل�شائقني  امل��روري��ة 
اللتزام  و���ش��رورة  واخلا�ش  العام 
ب��ال�����ش��رع��ات امل���ق���ررة اإ����ش���اف���ة اإىل 
تكثيف الرقابة املرورية من خالل 
الدوريات واأجهزة الرادار لتحقيق 
واأ�شار  ال�����ش��الم��ة.  اأق�����ش��ى درج���ات 
القطاعني  يف  �شائق  اآلف   10 اأن 
ال���ع���ام واخل����ا�����ش ا����ش���ت���ف���ادوا من 
توعية  وحما�شرة  برنامج   169
لتعزيز  امل����ا�����ش����ي  ال�����ع�����ام  خ������الل 
بال�شرعات  الل����ت����زام  م�����ش��ت��وي��ات 
اللوحات  تو�شحها  ال��ت��ي  امل��ق��ررة 
ال��ط��رق. ونا�شد  الإر���ش��ادي��ة ع��ل��ى 
والدوريات  امل���رور  مديرية  مدير 
اأبوظبي اجلمهور بتعزيز  ب�شرطة 
لن�شر  املبذولة  وامل��ب��ادرات  اجلهود 
واللتزام  الآم��ن��ة  ال��ق��ي��ادة  ث��ق��اف��ة 
ب��ال�����ش��رع��ات امل���ق���ررة ل��ل��وق��اي��ة من 
القيادة  ل�شيما  املرورية  احل��وادث 

ب�شرعات خطرة. 

•• الذيد –الفجر: 

ان���ت���خ���ب جم��ل�����ش اأول�����ي�����اء اأم�����ور 
املنطقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة 
الو�شطى م�شاء اأم�ش الأول خالل 
اقامها  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب  ع��م��ل��ي��ة 
رئي�شا  امل��ح��ي��ان  ع���ب���داهلل  را����ش���د 
�شامل  علي  ال��دك��ت��ور  و  للمجل�ش 

الطنيجي نائبا للرئي�ش.
وج����رى ت��ن��ظ��ي��م الن���ت���خ���اب بناء 

ال�شارقة  جمل�ش  توجيهات  على 
على  حر�شهم  اط��ار  ويف  للتعليم 
الأم����ور  اأول���ي���اء  تفعيل جم��ال�����ش 
الأمور  اأولياء  جمل�ش  قام  باملدن 
باملنطقة الو�شطى باإعادة انتخاب 
انتهاء  ب���ع���د  الإدارة  جم���ل�������ش 
وذل����ك بح�شور  دورت����ه احل��ال��ي��ة 
العمليات  م��دي��ر  احلو�شني  علي 
ال�شارقة  مب��ج��ل�����ش  ال����رتب����وي����ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و ه��ب��ة حم��م��د حممد 

الجتماعية  اخل���دم���ة  م��وج��ه��ة 
التعليمية  ال�������ش���ارق���ة  مب��ن��ط��ق��ة 
اأخ�����ش��ائ��ي��ات مدار�ش  م��ن  وع����دد 
والع�شاء  ال��و���ش��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة 

والع�شوات باملجل�ش . 
ومت بعد الق��رتاع اع��ادة انتخاب 
جميع الأع�شاء ال�شابقني واعادة 
املحيان  ع��ب��داهلل  را���ش��د  ان��ت��خ��اب 
علي  الدكتور  و  للمجل�ش  رئي�شا 
و  للرئي�ش  نائبا  الطنيجي  �شامل 

لل�شر  اأمينا  ال��ن��دا���ش  �شيف  علي 
العام ومت انتخاب ممثلني ملناطق 
الو�شطى هم �شعيد عبيد بالليث 
دملوك  مطر  و�شلطان  الطنيجي 
اخليال  ع��ب��ي��د  وم���ه���ري  ال��ك��ت��ب��ي 
بن  اهلل  عبد  وحم��م��د  الطنيجي 
ال��ك��ت��ب��ي و ح��م��د خليفة  ه��وي��دن 
ال�����ش��وي��ن ال��ك��ع��ب��ي و حم��م��د علي 
�شابر  �شعيد  و�شابر  اخل�شوين 
بالر�شيد  ���ش��امل  وع��ل��ي  ال��ك��ت��ب��ي 
و�شيف  القاب�ش  ورا���ش��د  الكتبي 
خفية  و  روي�����ج�����دة  ب����ن  حم���م���د 
عبيد  م������وزة  و  ح����م����ودة  حم���م���د 
ال��ط��ن��ي��ج��ي وم����ه����رة ال���را����ش���دي 

ومرمي فا�شل وري�شة �شعيد.
احلو�شني  علي  وج��ه  جهته  م��ن   
اأولياء  جمل�ش  بحق  �شكر  كلمة 
والو�شطى  ب��امل��ن��ط��ق��ة  الم��������ور 
جهودهم  على  باأع�شائه  ممثال 
امل��ن�����ش��ودة وع��ل��ى دورة ال��ف��ع��ال يف 
العملية  ودع���م  بواجباته  القيام 

التعليمية يف املنطقة الو�شطى .
املحيان  ع���ب���داهلل  را����ش���د  واأ�����ش����اد 
اأع�شاء وع�شوات جمل�ش  بجهود 
وطالبات  ط��ل��ب��ة  اأم������ور  اأول����ي����اء 
املنطقة الو�شطى وعلى ما حققه 
�شيا�شات  مل��خ��ت��ل��ف  ت��دع��ي��م  م���ن 
وزارة الرتبية والتعليم ومنطقة 
ما  ظ���ل  يف  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة  جم��ل�����ش  اإل���ي���ه  ي�����ش��ع��ى 

توا�شلهم  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ا  للتعليم 
وجهودهم  امل��ج��ل�����ش  م���ع  ال���دائ���م 
يف دف����ع امل�����ش��رية ال���رتب���وي���ة من 
خ���الل اأف���ك���ار ت��ط��وي��ري��ة خلدمة 
واأكد  الن�شطة  التعليمية  البيئة 
تعزيز  ع��ل��ى  �شيعمل  املجل�ش  اأن 
ت���وا����ش���ل امل��ج��ل�����ش م���ع امل���دار����ش 
بر�شد  الأم���ور  واأول��ي��اء  والطلبة 
الأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات التي ت�شب 
اأن  ال���ط���ال���ب وب����ني  يف م�����ش��ل��ح��ة 
الطلبة  اأم������ور  اأول����ي����اء  جم��ل�����ش 
الو�شطى  املنطقة  يف  والطالبات 
ي�شتمد موجهات عمله من خالل 
ينتهجها  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��ل��ك 
القطاع  بهذا  النهو�ش  يف  القادة 
احليوي وبالتايل نقف اليوم اأمام 
تعليمية  ملنظومة  م�شرقة  �شورة 
م���ت���ط���ورة ي���ت�������ش���دره���ا امل���واط���ن 

الإماراتي.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور علي 
رئي�ش  ن���ائ���ب  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ����ش���امل 
املجل�ش اأن هدف املجل�ش اأن يكون 
املوؤ�ش�شات  ب���ني  ال���و����ش���ل  ه���م���زة 
واملوؤ�ش�شات  والأ���ش��رة  التعليمية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ت���ي جت�����ش��د قيم 
العمل التطوعي وخدمة املجتمع 
وتاأ�شيل  ت���اأك���ي���د  يف  والإ�����ش����ه����ام 
وال�شلوكي�����ة  الإ�شالمي�������ة  القيم 
لدى  الوطنية  ال��ه��وي��ة  وتعزي���ز 

الطالب . 

العدد 11322 بتاريخ 2015/2/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الياه لبيع وت�شليح 

CN 1488286:الدوات الكهربائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة كاظم علي جا�شم احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ابراهيم حممد احلمادي

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

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

العدد 11322 بتاريخ 2015/2/1

اإعــــــــــالن
ال�شرياميك  لعمال  ليت  ال�ش�����ادة/غرين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والرخام رخ�شة رقم:CN 1158312 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن / اجمايل 0.40*0.60 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري:من/غرين ليت لعمال ال�شرياميك والرخام
GREEN LIGHT CERANIC & MARBLE WORKS

اىل/غرين ليت لعمال التكييف والكهرباء والتمديدات ال�شحية
GREEN LIGHT AIR CONDITIONING ELECTRICITY & PLUNBIG WORKS

املنطقة  بلدية  املالك  ليوا  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية اجلفن ق 35 مكتب 3 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن للمالك بلدية املنطقة 

الغربية ق 5 مكتب 23
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شالح نظم التدفئة وتكييف الهواء )4322005(

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

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  1  فرباير 2015 العدد 11322
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عربي ودويل

الفرن�شية  ال��ع��دل  وزي���رة  ان  ام�����ش  الفرن�شية  ال��ع��دل  وزارة  اعلنت 
تفعيل  قررا  الرميد  م�شطفى  املغربي  ونظريها  توبريا  كري�شتيان 

التعاون الق�شائي بني بلديهما بعد خالف ا�شتمر ا�شهرا.
وجمد املغرب التعاون الق�شائي والأمني مع فرن�شا منذ 20 �شباط 
ا�شتدعاء عبد  اأقدمت ال�شرطة الفرن�شية على  املا�شي حني  فرباير 
مقر  م��ن  الداخلية,  املغربية  امل��خ��اب��رات  مدير  احلمو�شي  اللطيف 
اأمام  ليمثل  ر�شمية,  زي��ارة  خ��الل  باري�ش  يف  املغربي  ال�شفري  اقامة 
مغربي  مالكم  �شده  قدمها  بالتعذيب  تتهمه  �شكوى  اث��ر  الق�شاء 

مقيم يف فرن�شا.
الفرن�شية  ونظريته  الرميد  م�شطفى  املغربي  ال��ع��دل  وزي��ر  وك��ان 
يف  “بعمق  للبحث  احل���ايل  ال�شهر   30 و   29 يف  باري�ش  يف  التقيا 
ال�شعوبات التي ادت اىل تعليق التعاون الق�شائي بني فرن�شا واملغرب 

وفقا لبيان وزارة العدل الفرن�شية.
ملعاهدة  معدل  “ن�ش  على  اتفاق  اىل  تو�شال  الوزيرين  ان  وا�شاف 
التعاون الق�شائي الفرن�شي املغربي وي�شمح بتعاون اكر فاعلية بني 

ال�شلطات الق�شائية يف البلدين وتعزيز عملية تبادل املعلومات.
الذي  التعديل  باري�ش  ال��ي��وم يف  الوىل  ب��الح��رف  ال��وزي��ران  ووق��ع 
ي�شكل تتويجا ملحادثات بدات قبل ا�شهر عدة بني حكومتي البلدين, 

بح�شب البيان.
 

والدالي  اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�ش  ان  البي�ش  البيت  اعلن 
لما �شي�شاركان اخلمي�ش املقبل يف وا�شنطن يف حفلة عامة, يف خطوة 

�شتثري غ�شب ال�شني على الرجح.
ان  ميهان  برناديت  القومي  الم��ن  جمل�ش  با�شم  الناطقة  وق��ال��ت 
حرية  اج��ل  م��ن  لل�شالة  وط��ن��ي  ف��ط��ور  خ��الل  �شيتحدث  الرئي�ش 
الديانة. هذه ال�شنة دعا املنظمون الدالي لما اي�شا . ال ان البيت 

البي�ش مل ي�شر اىل اي لقاء مقرر بني الرجلني.
وق��ال��ت م��ي��ه��ان ك��م��ا ف��ع��ل يف امل��ا���ش��ي, �شيلتقي ال��رئ��ي�����ش ع���ددا من 
القادة الدينيني خالل هذا احلدث لكن لي�ش لدينا اي لقاء حمدد 
الزعيم  تعاليم  يوؤيد  اوباما  الرئي�ش  ان  موؤكدة   , لما  ال��دالي  مع 
الدينية  التقاليد  حل��م��اي��ة  و�شعيه  التيبت  يف  ل��ل��ب��وذي��ني  ال��روح��ي 

والثقافية واللغوية لهذه املنطقة.
والتقى الرئي�ش المريكي الدالي لما عدة مرات مما اثار غ�شب 

ال�شني.
وخالل لقائهما الخري يف البيت البي�ش يف �شباط فرباير 2014, 
ا�شتقبل الدالي لما كزعيم روحي وثقايف حمرتم دوليا , يف تلميح 

اىل انه مل يدع ب�شفته زعيم �شيا�شي.

�شيحاول م�شوؤولو ومنظمو الطريان احل�شول على تفوي�ش لتطبيق 
معايري جديدة لل�شالمة عندما يجتمعون هذا ال�شبوع بعد �شل�شلة 
م��ن احل����وادث ال���ب���ارزة يف ك��ل ان��ح��اء ال��ع��امل وال��ت��ي جعلت 2014 
العام الكر هالكا بالن�شبة لطائرات الركاب منذ عقد من الزمان 

تقريبا.
لتتبع  جديدة  معايري  اعتماد  اإىل  الرامية  اجلهود  تهيمن  و�شوف 
الطائرات والتعاون على امل�شتوى العاملي ب�شاأن خماطر الطريان فوق 
مناطق النزاعات على الجتماع ب�شاأن ال�شالمة يف مونرتيال من 2 
لختفاء  ال�شنوية  ال��ذك��رى  من  اأ�شابيع  قبل  �شباط  فرباير   5 اىل 
اجلوية  اخل��ط��وط  ل�شركة  التابعة   370 ات�����ش  ام  ال��رح��ل��ة  ط��ائ��رة 

املاليزية وعلى متنها 239 �شخ�شا.
ل�شالمة  الأوروب���ي���ة  للوكالة  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اي  ب��ات��ري��ك  وق���ال 
الطريان اإن ق�شايا مثل قيود الطريان فوق مناطق النزاعات ميكن 

معاجلتها فقط على م�شتوى عاملي اأو اقليمي .
ل��ل��ط��ريان املدين  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ل��روي��رتز قبل حم��ادث��ات  وق���ال 
العمل  اأي�شا  العاملي  التنظيمي للطريان  النظام  )اإيكاو( يجب على 
ال�شالمة  حت�شني  اأج���ل  م��ن  التو�شيات  م��ع  للتعامل  اأك���رب  ب�شرعة 

والتي قدمها املحققون يف احلوادث .

عوا�صم

ب�ري�ص

مونرتي�ل

وا�سنطن

كندا تعزز �شالحيات اأجهزة ا�شتخباراتها 
•• اوتاوا-اأ ف ب:

ت�شعى كندا بعد نحو ثالثة ا�شهر على �شن جهاديني هجومني داميني على 
مبوجب  ال�شالحيات  من  مزيدا  ا�شتخباراتها  اجهزة  منح  اىل  ارا�شيها, 

قانون ملكافحة الرهاب طرح امام الربملان.
املتطرف  الفكر  اعتنق  كندي  �شاب  اندفع  اكتوبر  الأول  ت�شرين   20 ففي 
ب�شيارته لي�شدم جنديني ما ادى اىل مقتل احدهما قبل ان ي�شقط قتيال 
بر�شا�ش ال�شرطة. وبعد يومني من ذلك قتل ع�شكري عند ن�شب تذكاري 
ال��ربمل��ان حيث �شقط  اخ��ر, وا�شل طريقه اىل  اوت���اوا على يد متطرف  يف 

قتيال.
يف  دي�شمرب  الأول  ك��ان��ون  يف  وقعت  التي  تلك  غ��رار  على  الهجمات  وه��ذه 
ا�شرتاليا ثم مطلع كانون الثاين يناير يف باري�ش يف مقر ا�شبوعية �شاريل 
ايبدو ويف خمزن �شغري, “ا�شبحت اكر تكرارا واكر خطورة” كما قال 

رئي�ش الوزراء الكندي �شتيفن هاربر لتربير ت�شديد الت�شريع.
وا�شاف هاربر ان املتطرفني ا�شهروا احلرب على كندا وح�شوا اخرين على 
الن�شمام اليهم يف حملتهم املرعبة �شد الكنديني, معربا عن رغبته يف ان 

تتمكن اجهزة ال�شتخبارات من ك�شف اي تهديد ب�شرعة وتطويقه.
لذلك �شيكون بامكان عنا�شر اجهزة ال�شتخبارات الكندية جتميد املعامالت 
اىل  الن�شمام  يريد  ق��د  �شخ�ش  قبل  م��ن  �شفر  ت��ذك��رة  ���ش��راء  مثل  املالية 
كما يق�شي القانون اي�شا مبعاقبة  �شفوف اجلماعات امل�شنفة “ارهابية”. 
الرتويج لالرهاب. كما �شيكون بامكان اجهزة ال�شتخبارات قر�شنة ح�شاب 
جهاديني,  لتجنيد  ا�شتخدامه  يف  ي�شتبه  الجتماعي  التوا�شل  �شبكة  على 
جوازات  و�شحب  اخل��ارج,  اىل  مغادرتهم  قبل  احيانا  م�شبوهني  توقيف  او 
تدبري  وثمة  القانون.  م�شروع  بح�شب  للخطر.  الت�شدي  بهدف  �شفرهم 
اخر �شبق واخترب يف بلدان اخرى مثل اململكة املتحدة, يق�شي بتمديد فرتة 

احلب�ش الحتياطي للم�شتبه فيهم يف ق�شايا مرتبطة بالمن الوطني.

وا�سنطن تنتقد بناء وحدات ا�ستيطانية جديدة بال�سفة

ا�شرائيل تغلق حتقيقات جمزرة رفح بتربئة نف�شها

بان يرحب بت�شكيل قوة افريقية �شد بوكو حرام 

تعرث مفاو�شات حترير الرهينتني االأردين واليابان 

وا�شنطن بو�شت: اأمريكا وا�شرائيل اغتالتا عماد مغنية

•• وا�صنطن-القد�ص املحتلة-وكاالت:

التحقيقات  اإ�شرائيل ملف  اأغلقت 
التي فتحتها النيابة العامة ب�شاأن 
ارت���ك���اب ق���وات الح���ت���الل جرائم 
جنائية يف رفح جنوب قطاع غزة 
بعد وقت ق�شري من اأ�شر ال�شابط 
ه���دار غ��ول��دي��ن ع��ل��ى ي��د مقاتلي 
ح���رك���ة ح���م���ا����ش اإب�������ان ال����ع����دوان 
بح�شب  ال���ق���ط���اع,  ع��ل��ى  الأخ������ري 

تقرير اإ�شرائيلي.
ن�شره  ال�������ذي  ال���ت���ق���ري���ر,  وق�������ال 
ملوؤ�ش�شة  التابع   )NRG( موقع 
التي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اإن  م���ع���اري���ف, 
يكن  اأن���ه مل  اإىل  اأج��ري��ت خل�شت 
ه��ن��اك اإط�����الق ن����ار غ���ري قانوين 
ال�شباط  واأن  ال��ع��م��ل��ي��ة,  خ����الل 
يطلبوا  مل  ع���ل���ي���ه���ا  امل�������ش���رف���ني 
اخلا�شة  هنيبعيل  عملية  تفعيل 
با�شتخدام الكثافة النارية الكبرية 

لإنقاذ اأي جندي اأ�شري .
التي  ال�����ش��ج��ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
الإع���الن  بعد  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شهدتها 
عن فتح التحقيق كانت عبارة عن 
ذر للرماد بالعيون , م�شريا اإىل اأن 
الهدف من فتح ذلك التحقيق كان 
التقليل من ال�شغوط الدولية يف 
ظل دع��وات لفتح حتقيق دويل يف 
ال��دول��ي��ة �شد  اجل��ن��اي��ات  حمكمة 

هجمات اجلي�ش الإ�شرائيلي .
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى, و���ش��ف البيت 
اإ���ش��رائ��ي��ل لبناء  الأب��ي�����ش خ��ط��ط 

ال�شلطة  اأك��������دت  ج��ه��ت��ه��ا  وم������ن 
ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة اأن���ه���ا 
جرائم  ع��ل��ى  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شتالحق 
ال�شتيطان اأمام املحكمة اجلنائية 
اك��ت�����ش��اب فل�شطني  ب��ع��د  ال��دول��ي��ة 
اأبريل  مطلع  يف  املحكمة  ع�شوية 

ني�شان القادم.
اإ�شرائيليتان  م��ن��ظ��م��ت��ان  وك��ان��ت 
اأم�ش  اأع��ل��ن��ت��ا  ح��ك��وم��ي��ت��ني  غ���ري 
اجلمعة اأن اإ�شرائيل �شتبني 450 
ال�شفة  يف  ج��دي��دة  �شكنية  وح���دة 
اإط����ار تكثيف  ال��غ��رب��ي��ة, وذل���ك يف 

جديدة  ا�شتيطانية  وح��دة   450
باأنه  املحتلة,  الغربية  ال�شفة  يف 
نتائج  ويعطي  قانوين  غري  عمل 
ال�شلطة  توعدت  وقت  يف  عك�شية, 

الفل�شطينية مبالحقة اإ�شرائيل.
البيت  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
اإن اخلطة  اأرن�شت  الأبي�ش جو�ش 
�شلبية  ان��ع��ك��ا���ش��ات  ل��ه��ا  ���ش��ت��ك��ون 
التوترات  و�شتوؤجج  الأر����ش  على 
الفل�شطينيني  اأ�شال مع  املتزايدة 
الإ�شرائيليني  عزلة  من  و�شتزيد 

على ال�شاحة الدولية.

عربيا  املدانة  ال�شتيطان  �شيا�شة 
ودوليا.

ونقلت وكالة ال�شحافة الفرن�شية 
الدنيوية  ال��ق��د���ش  م��ر���ش��د  ع���ن 
الإ�شرائيلية  ال�شلطات  اإن  قولها 
طرحت اجلمعة عرو�شا من اأجل 
يف  امل��وج��ودة  امل�شتوطنات  تو�شيع 
اأربع مناطق يف ال�شفة الغربية, يف 
الآن  ال�شالم  حركة  و�شفت  حني 
ب��اأن��ه��ا حم��اول��ة جديدة  اخل��ط��وة 

لتدمري حل الدولتني.
اخلطوة  اأن  املنظمتان  واع��ت��ربت 

•• طوكيو -رويرتز:

اليابان  تبذلها  التي  اإن اجلهود  يابانيون  م�شوؤولون  قال 
والأردن ل�شمان الإفراج عن مواطنيهما املحتجزين لدى 

تنظيم داع�ش تواجه طريقا م�شدودا .
باأي  ال��ت��ن��ب��وؤ  ك��ب��ري  اإىل ح��د  اأن����ه ل مي��ك��ن  اإىل  واأ�����ش����اروا 
تطورات يف الو�شع. وهدد التنظيم املت�شدد بقتل الطيار 
الأردين الذي حتتجزه رهينة معاذ الك�شا�شبة اإذا مل ت�شلم 
بالإعدام  عليها  امل��ح��ك��وم  ال�شجينة  الأردن���ي���ة  ال�شلطات 
كما  اخلمي�ش.  ي��وم  �شم�ش  مغيب  مع  الري�شاوي  �شاجدة 
الياباين  ال�����ش��ح��ف��ي  ه��و  اآخ����ر  ره��ي��ن��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يحتجز 
كينجي جوتو. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
ناكاياما  يا�شوهيدي  الياباين  اخلارجية  وزي��ر  نائب  عن 

قوله يف الأردن اإن الو�شع و�شل اإىل طريق م�شدود. 
اخلارجية  وزي���ر  ع��ن  والتلفزيون  الذاع����ة  هيئة  ونقلت 
فوميو كي�شيدا قوله يف طوكيو اإن الو�شع ل ميكن التنبوؤ 

به واأي �شيء ميكن اأن يحدث. وقال اأي �شيء قد يحدث. ل ميكننا التنبوؤ 

مبا �شيجري على الإط��الق. ويف حني ن�شتعد لأي و�شع اأري��د اأن اأب��ذل كل 
جهد ممكن لالإفراج عن ال�شيد جوتو. 

وذكر التلفزيون الر�شمي الياباين اأن كبري اأمناء جمل�ش 
اإىل مكتب رئي�ش  ال��وزراء يو�شيهيدي �شوجا و�شل ام�ش 
اآبي الذي يتلقى ب�شكل منتظم معلومات  ال��وزراء �شينزو 

عن التطورات يف و�شع الرهينة الياباين.
تعمل  ال��دول��ة  وك��الت  اإن  الأردين جلمعة  وق��ال اجلي�ش 
ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة. وق����ال ال��ع��ق��ي��د مم����دوح العامري 
املتحدث با�شم اجلي�ش الأردين يف بيان اإن اأجهزة الدولة 
واأ�شاف  الطيار.  ق�شية  ملتابعة  ال�شاعة  مدار  على  تعمل 
اأنه يف حالة احل�شول على اأي معلومات �شتن�شر يف الوقت 

املنا�شب.
وجاء يف ر�شالة �شوتية ن�شبت جلوتو اأن الطيار الأردين 
�شيقتل اإذا مل تفرج عمان عن الري�شاوي التي حكم عليها 
60 �شخ�شا يف  بالإعدام لدورها يف هجوم انتحاري قتل 
2005. واأجلت الر�شالة املهلة النهائية التي  عمان عام 
كانت تنتهي يوم الثالثاء وقال فيها جوتو اإنه �شيقتل يف غ�شون 24 �شاعة 

مقتل موظف بالداخلية امل�شرية يف �شيناء 
•• القاهرة-اأ ف ب:

ذكر م�شوؤولون امنيون ام�ش ان اإرهابيني قتلوا بالر�شا�ش موظفا يف وزارة 
الداخلية امل�شرية يف �شمال �شيناء.

واكد امل�شوؤولون ان جهاديني هاجموا منزل املوظف البالغ من العمر 50 
بر�شا�شة  قتل  انه  �شيناء, مو�شحني  �شمال  العري�ش كربى مدن  عاما يف 

يف الراأ�ش.
وا�شافوا ان املوظف امللحق بادارة النقل الربي ا�شتهدف لنه يعمل لدارة 

يف وزارة الداخلية.
وتبنى تنظيم ان�شار بيت املقد�ش الإرهابي معظم العتداءات الدامية التي 
متوز  يف  مر�شي  اطاحة  بعد  م�شر  يف  واجلي�ش  ال�شرطة  ق��وات  ا�شتهدفت 
اف��راد الم��ن يف هذه الهجمات  500 من  2013. وقتل اكر من  يوليو 

التي تتهم جماعة الخوان الإرهابية بالوقوف خلفها .
واعلن ان�شار بيت املقد�ش الذي بايع موؤخرا تنظيم داع�ش يف تغريدة على 
اوقعت  �شيناء  �شمال  يف  اخلمي�ش  هجمات  �شل�شلة  عن  م�شوؤوليته  تويرت 
ثالثني قتيال و62 جريحا على القل بح�شب م�شوؤولني امنيني وم�شادر 

طبية.

الوزراء  لرئي�ش  انتخابية  مناورة 
يف  نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي 
امل�شتوطنني  اأ�شوات  لك�شب  �شعيه 
التي  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
اآذار  م���ار����ش   17 ي����وم  ���ش��ت��ج��رى 

املقبل.
وقد �شجل ال�شتيطان الإ�شرائيلي 
الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  وم�شادرة 
العام  عالية خالل  اأرقاما  املحتلة 
بقرارات  ���ش��ودرت  حيث  امل��ا���ش��ي, 
من  ال����دومن����ات  اآلف  ع�����ش��ك��ري��ة 
الأرا���ش��ي, يف ح��ني �شجلت جهات 
على  وم�شادقات  عطاءات  ر�شمية 
بناء اآلف الوحدات ال�شتيطانية.

وك������ان وق�����ف ال����ش���ت���ي���ط���ان اأح����د 
القيادة  و�شعتها  ال��ت��ي  ال�����ش��روط 
ا�شتئناف  م��ق��اب��ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
امل������ف������او�������ش������ات, ل�����ك�����ن اجل�����ان�����ب 
ال�شتيطان  وا���ش��ل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
التي  الت�شعة  ال�شهور  خالل وبعد 
ُحددت للمفاو�شات وانتهت اأواخر 

اأبريل ني�شان من العام املا�شي.
وتفيد معطيات جمموعة الرقابة 
ب����دائ����رة �����ش����وؤون امل���ف���او����ش���ات يف 
الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة 
باأنه طوال 2014 متت امل�شادقة 
األفا   11 لإقامة  خمططات  على 
ون�شر  ا�شتيطانية,  وح��دة  و933 
وح���دة,   5057 ل��ب��ن��اء  ع���ط���اءات 
عامة  موؤ�ش�شات  بناء  اإىل  اإ�شافة 
وجممعات  وكن�ش  م��دار���ش  بينها 

جتارية وبنى حتتية.

انتخاب �شريجو متاريال 
رئي�شا اليطاليا 

•• روما-اأ ف ب:

متاريال  �شريجو  القا�شي  انتخب 
ب�665  لي��ط��ال��ي��ا  رئ��ي�����ش��ا  ام�������ش 
�شوتا اي اكر بكثري من ال�شوات 
للنتيجة  وف��ق��ا  ال��الزم��ة  ال�505 

الر�شمية.
املدعوم  امل��ر���ش��ح  ح�����ش��ل  وع��ن��دم��ا 
من رئي�ش احلكومة ماتيو رينزي 
املطلوب  ال�������ش������وات  ع������دد  ع���ل���ى 
بثتها  التي  التعداد  عملية  توقفت 
التلفزيونات مبا�شرة لب�شع دقائق, 

ب�شبب �شدة الت�شفيق.
وقال رينزي يف تغريدة عمل ممتاز 
فلتحيا  م��ت��اري��ال!  ال��رئ��ي�����ش  اي��ه��ا 
عاما(   73( وم��ت��اري��ال  ايطاليا!. 
املتوا�شعة  �شقته  لي��ام  لزم  ال��ذي 
الرئا�شي,  ال��ق�����ش��ر  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
باندا  فيات  �شيارة  ي�شتقل  �شوهد 
لو�شائل  ووف���ق���ا  ال���ل���ون.  رم���ادي���ة 
الع�������الم الي���ط���ال���ي���ة ت���وج���ه اىل 
وقد  النتائج.  ابنته لنتظار  منزل 
يوؤدي اليمني مطلع ال�شبوع املقبل 
بح�شب و�شائل العالم اليطالية.

من �شيارة متوقفة وانفجرت ناثرة �شظايا على نطاق �شيق. 
والقنبلة التي �شنعتها الوليات املتحدة ومت اختبارها يف ولية 
كارولينا ال�شمالية, فجرها عن بعد عمالء املو�شاد يف تل ابيب 
الذين كانوا على ات�شال مع عمالء لل�شي اآي ايه على الر�ش 
المريكية  ال�شتخبارات  يف  �شابق  م�شوؤول  وق��ال  دم�شق.  يف 
لل�شحيفة ان الطريقة التي اعدت بها ت�شمح للوليات املتحدة 

بالعرتا�ش وبتعطيلها لكنها ل متكنها من تفجريها .
ب��ال��وق��وف وراء  امل��ت��ح��دة مغنية  وت��ت��ه��م ا���ش��رائ��ي��ل وال���ولي���ات 
املا�شي  القرن  ثمانينات  يف  لبنان  يف  غربيني  رهائن  احتجاز 
ويف تفجري ال�شفارة ال�شرائيلية يف الرجنتني الذي ادى اىل 
ان��ه على عالقة  ت��وؤك��دان  1992. كما  29 قتيال يف  �شقوط 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ال�شتخبارات  وك���ال���ة  ان  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  �شحيفة  ذك����رت 
وا���ش��رائ��ي��ل عملتا معا  اي����ه(  اآي  )���ش��ي  الم��ريك��ي��ة  امل��رك��زي��ة 
لو�شع خطة اغتيال القائد الع�شكري حلزب اهلل عماد مغنية 
ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت   .2008 يف  دم�����ش��ق  يف  ���ش��ي��ارة  تفجري  يف 
جهازي  ان  قولهم  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  يف  �شابقني  م�شوؤولني  ع��ن 
ل�شتهداف  معا  عمال  وال�شرائيلي  المريكي  ال�شتخبارات 
مغنية يف 12 �شباط فرباير 2008 عند مغادرته مطعما يف 
العا�شمة ال�شورية. وقد قتل عماد مغنية على الفور يف انفجار 
اخللفي  اجل���زء  يف  و�شعت  احتياطية  عجلة  يف  زرع���ت  قنبلة 

يف  ب��ريوت  مطار  يف  المريكية  البحرية  م�شاة  مقر  بتفجري 
طائرة  وبخطف  امريكيا   241 مقتل  اىل  ادى  مما   1983
 1985 يف  اي��ه  دبليو  تي  المريكية  ال��ط��ريان  ل�شركة  تابعة 

العملية التي قتل فيها امريكي واحد.
باي  الدلء  املركزية المريكية  ال�شتخبارات  وكالة  ورف�شت 
تعليق على هذه املعلومات. وقالت ال�شحيفة ان قتل مغنية كان 
يحتاج اىل موافقة الرئي�ش جورج بو�ش. وا�شافت ان عددا من 
كبار امل�شوؤولني بينهم وزير العدل ومدير جهاز ال�شتخبارات 

الوطني وم�شت�شار المن القومي وقعوا على المر اي�شا.
ان  ال�شحيفة  اىل  حتدثوا  الذين  ال�شابقون  امل�شوؤولون  وق��ال 
مغنية كان متورطا ب�شكل مبا�شر يف ت�شليح وتدريب امليلي�شيات 

انه  وم��ع  المريكية.  القوات  ت�شتهدف  كانت  التي  العراق  يف 
قتل يف بلد ل تخو�ش فيها الوليات املتحدة حربا فان اغتياله 

ميكن ان يعترب دفاعا عن النف�ش.
و�شرح احد امل�شوؤولني لوا�شنطن بو�شت ان مقاتلي امليلي�شيات 
كانوا ي�شنون تفجريات انتحارية وهجمات بالعبوات النا�شفة . 
واو�شح امل�شوؤولون ان احل�شول على موافقة من كبار م�شوؤويل 
احلكومة المريكية على الهجوم على مغنية كان عملية �شاقة 

وكان يجب الربهنة على انه ي�شكل تهديدا حقيقيا.
وقال امل�شوؤول كان علينا ان نظهر ملاذا ي�شكل تهديدا م�شتمرا 
لالمريكيني , م�شريا اىل ان القرار كان ان نح�شل على تاأكيد 

مطلق بان المر دفاع عن النف�ش .

•• ادي�ص ابابا-اأ ف ب:

رحب المني العام لالمم املتحدة 
ام�ش برغبة الحتاد  بان كي مون 
اقليمية  ق���وة  ت�����ش��ك��ي��ل  الف��ري��ق��ي 
مل����ح����ارب����ة ج���م���اع���ة ب����وك����و ح�����رام 
���ش��ن��ت هجمات  ال��ت��ي  ال��ن��ي��ج��ريي��ة 

دامية جديدة يف الكامريون.
على  ال�شحافيني  ام���ام  ب��ان  وق���ال 
هام�ش قمة لالحتاد الفريقي يف 
ادي�����ش اب��اب��ا ارح���ب ب��ق��رار الحتاد 
ت�شكيل  املنطقة  ودول  الف��ري��ق��ي 

ت�شكيك يف دعم االأمم 
املتحدة للكوجنو �شد التمرد

•• كين�صا�صا-رويرتز:

ق���ال دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون وم�����ش��وؤول��ون اإن 
ع�شكرية  لعملية  املتحدة  الأمم  دعم 
الروانديني  املتمردين  �شد  مزمعة 
ال����ك����وجن����و  ج����م����ه����وري����ة  ������ش�����رق  يف 
�شك  حم��ل  ي��ك��ون  ق��د  الدميقراطية 
بعد اأن عينت الكوجنو جرنال متهما 
هذا  ليقود  الإن�شان  حقوق  بانتهاك 

الهجوم.
مانديفو  ب����رون����و  اجل�������رنال  وع�����ني 
ي���وم الأح�����د ل��ي��ق��ود ع��م��ل��ي��ة اجلي�ش 
ال��ك��وجن��ويل )ف�����اردك( ���ش��د جماعة 
لتحرير  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال����ق����وات 
التخطيط  التي مت  )ف��دل��ر(  روان���دا 
بعثة  م�����ع  م���������ش����رتك  ب�������ش���ك���ل  ل����ه����ا 
ال�����ش��الم يف  امل��ت��ح��دة حل��ف��ظ  الأمم 

الكوجنو)مونو�شكو(.
�شريطة  غربيون  دبلوما�شيون  وقال 
مونو�شكو  اإن  اأ���ش��م��ائ��ه��م  ن�����ش��ر  ع���دم 
ماي�شمى  ع���ل���ى  م���ان���دي���ف���و  و����ش���ع���ت 
اتهامات  ب�شبب  احل��م��راء  بالقائمة 
حلقوق  خ�����رق�����ا   121 ب�����ارت�����ك�����اب 
الإن�شان من بينها عمليات اإعدام بال 
م�شوؤول  وق��ال  واغت�شاب.  حماكمة 
اأنه  ل��و  ل��روي��رتز  مونو�شكو  يف  كبري 
اأو  للوحدات  ال�شابق  ال�شجل  ب�شبب 
جوهرية  اأ�شباب  هناك  تكون  قادتها 
حقيقي  خ���ط���ر  ب����وج����ود  ل���الع���ت���ق���اد 
حلقوق  خطرية  انتهاكات  بارتكابهم 
الإن���������ش����ان ���ش��ي��ت��م وق�����ف دع�����م تلك 
اإجراءات  اتخاذ  يتم  م��امل  ال��وح��دات 

كافية لتخفيف الو�شع

لوج�شتي  ودع����م  م�����ش��ت�����ش��اري��ن  ب 
الحت�����اد  م�������ش���وؤول يف  واو�����ش����ح   .
للخرباء  اج��ت��م��اع��ا  ان  الف��ري��ق��ي 
من  �شينعقد  الفارقة  الع�شكريني 
5 اىل 7 �شباط فرباير يف ياوندي 
بهذه  املتعلقة  الج�����راءات  لبحث 
الفريقية  املنظمة  وتنوي  القوة. 
ان تطلب من المم املتحدة ان�شاء 

�شندوق متويل لهذه القوة.
املتحدة  ل��المم  العام  الم��ني  لكن 
الع�شكرية  القوة  ان  ال�شبت  ا�شاف 
ل�����ن ت����ك����ون ع���ل���ى الرج���������ح احل���ل 

بوكو  �شد  اجلن�شيات  متعددة  قوة 
ال�شلم  . وق���د دع���ا جم��ل�����ش  ح����رام 
والم�����ن ل���الحت���اد الف��ري��ق��ي اىل 
اقليمية  ع�����ش��ك��ري��ة  ق�����وة  ان�������ش���اء 
ملواجهة  عن�شر   7500 ق��وام��ه��ا 
املجموعة ال�شالمية. وندد بان ب 
وح�شية ميلي�شيات بوكو حرام التي 
ع��ل��ى �شرورة  و���ش��دد   , ت��و���ش��ف  ل 
تعاون اقليمي ودويل ملحاربة هذه 
اجل��م��اع��ة. و���ش��رح دب��ل��وم��ا���ش��ي ان 
المم املتحدة قد تفكر بامل�شاركة يف 
هذه القوة القليمية عرب امل�شاهمة 

الت�شدي  يجب  م�شيفا   , الوح���د 
التطرف  ل��ه��ذا  العميقة  ل��ل��ج��ذور 

العنيف .
وام�ش الأول دعت رئي�شة مفو�شية 
نكو�شازانا  الف���ري���ق���ي  الحت�������اد 
رد  اىل  ب���دوره���ا  دلم���ي���ن���ي-زوم���ا 
حمذرة  ح��رام,  بوكو  على  جماعي 
من خطر ال�شالميني على المن 
لدى  وق��ال��ت  ال��ق��ارة.  يف  والتنمية 
الفريقي  الحت������اد  ق��م��ة  اف���ت���ت���اح 
املخ�ش�شة ب�شكل وا�شع ملناق�شة هذا 
املو�شوع ان اخلطر بات منت�شرا يف 
ويتطلب  نيجرييا  خ���ارج  املنطقة 

ردا جماعيا فعال وحا�شما .
عن  ح��������رام  ب����وك����و  ت���ت���وق���ف  ومل 
حيث  نيجرييا  يف  ت��ق��دم  ت�شجيل 
ا���ش��ت��ول��ت ع��ل��ى م��ن��اط��ق ك��ام��ل��ة يف 
���ش��م��ال ���ش��رق ال��ب��الد وب��ات��ت تقوم 
ما  الكامريون  اىل  ت�شلل  بعمليات 

يثري قلق البلدان املجاورة.
وق���د ���ش��ن��ت ب��وك��و ح����رام اخلمي�ش 
دامية  ه��ج��م��ات  اي�����ش��ا  واجل��م��ع��ة 
بح�شب  ال����ك����ام����ريون  ����ش���م���ال  يف 
املنت�شر ا�شال يف  الت�شادي  اجلي�ش 
املجموعة  لهذه  للت�شدي  املنطقة 
اجلي�ش  واع�����ل�����ن  ال�����ش����الم����ي����ة. 
يف  قتلى  ث��الث��ة  �شقوط  ال��ت�����ش��ادي 
ا�شالميا   123 وم��ق��ت��ل  ���ش��ف��وف��ه 
اتفقت   2014 اواخ��ر  ويف  اي�شا. 
والنيجر  وال���ك���ام���ريون  ن��ي��ج��ريي��ا 
وت�����ش��اد وب��ن��ني ع��ل��ى ت�����ش��ك��ي��ل قوة 

ملحاربة  رج��ل  الف  ثالثة  قوامها 
خالفات  ب�شبب  لكن  ح���رام.  بوكو 
اب��وج��ا وج��ريان��ه��ا مل ت�شبح  ب��ني 
وخلف  عمالنية.  بعد  ال��ق��وة  ه��ذه 
ال��ت��م��رد وق��م��ع��ه م��ن ق��ب��ل اجلي�ش 
النيجريي اكر من 13 الف قتيل 

منذ 2009.
ول���������دى اف�����ت�����ت�����اح ق����م����ة الحت�������اد 
الثيوبية  العا�شمة  يف  الفريقي 
واحلكومات  ال����دول  روؤ����ش���اء  ع��ني 
موغابي  روب��رت  زميبابوي  رئي�ش 
دوريا  رئي�شا جديدا  للجدل  املثري 

للموؤ�ش�شة الفريقية.
يناهز  ال������ذي  م���وغ���اب���ي  وي����ت����وىل 
زميبابوي  يف  احل��ك��م  ع���ام���ا,   91
 .1980 يف  البالد  ا�شتقالل  منذ 
وت���ع���ي���ي���ن���ه ع����ل����ى راأ�����������ش الحت�������اد 
الفريقي ملدة عام اعتربه املراقبون 

موؤ�شرا �شلبيا للغاية.
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العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/589  جتاري جزئي                
جمهول  م(  م  ذ  ���ش   ( لل�شياحة  الزرق  ال�شاطىء  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
فندق  )حاليا(  اك�شل�شيور  جراند  فندق   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
داو بال�ش) �شابقا( وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه    نعلنكم بان 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/1/27 يف الدعوى املذكورة 
وقد  ال��دع��وى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
�شباحا   8.30 ال�شاعة   2015/2/24 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  حت��ددت 

بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/904  ا�ستئناف  مدين        
اىل امل�شتاأنف �شده/ �شاجد حممود نورح�شني   جمهول حمل القامة   
مبا ان امل�شتاأنف /�شركة ذي نيو انديا ان�شورن�ش كومباين ليمتد وميثله: 
ال�شادر  ال���ق���رار/ احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  ال�����ش��ح��ي  عي�شى ع��ق��ي��ل ع��ب��داهلل 
بالدعوى رقم 2014/386 مدين كلي بتاريخ 2014/10/20. وحددت لها 
جل�شه يوم الحد املوافق 2015/2/15 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/904  ا�ستئناف  مدين        

 اىل امل�شتاأنف �شده/ القرية العاملية جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
عبداهلل  عقيل  عي�شى  وميثله:  ليمتد   كومباين  انديا  نيو  ذى  /�شركة 
 2014/386 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  ال�شحي 
املوافق  لها جل�شه يوم الح��د  بتاريخ 2014/10/20. وح��ددت  مدين كلي 
وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/2/15
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/358  ا�ستئناف  عقاري
ال��ع��ق��اري��ة 2- بروك�ش  ل��ل��و���ش��اط��ة  ب��روك�����ش  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده��م��ا/   اىل   
/حممد  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ح  م  ���ش  كوربوري�شن 
ع�شام الدين حممود احمد  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى  
جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت   .2013/5/8 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  ع��ق��اري   2011/376 رق���م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/2/25 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 143 /2014 نزاع تعيني خربة مدين                     

اىل املتنازع �شدهما/1- ح�شني حممد �شامل امليزه 2-�شركة ليدر كابيتال ) �ش 
ذم م( جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ عبداهلل علي حمد �شعيد بو هليبه 
قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ش�ش مع الزام املدعي عليه 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
2015/2/11  ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/1445 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- انرتنا�شيونال تريدارز للتجارة العامة �ش ذم م   جمهول 
النباتية  ل��ل��زي��وت  العمانية  ال�شركة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
امل�شئول/ وم�شتقاتها ذ م م- فر دبي ) فرع �شركة خليجية( وميثلها مديرها 

حممد بن احمد بن اجهام قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1777780( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
التنفيذية بحقك  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة  او خزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 

العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/4000 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ ���ش��ده/1- دب��ى واي���ر جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د  م��وه��ان��راو   م��وك��ون��دراو  التنفيذ/ 
درهم   )35210( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2132 درهم( 
ر�شوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/686   مدين كلي                              

اىل املدعى عليه /1 -بيج يللو منطقة حرة- ذ م م )حاليا( �شركة �شتوريج  كينغ منطقة 
امل��دع��ى: تيكوم لال�شتثمارات  ان  ح��رة- ذ م م )�شابقا( جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة  مب��ا 
منطقة حرة- ذ م م  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/11/27 
بف�شخ  م  م  ذ  تيكوم لال�شتثمارات منطقة ح��رة-  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
الدعوى,  مو�شوع  العقار  ومالحقها,وت�شليم   2006/1/1 يف  املوؤرخة  اليجار  اتفاقية 
والزمت املدعى عليها باأداء فائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف 2013/10/9 وحتى 
املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�شوم  والزمتها  ال�شداد  متام 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  .حكما  طلبات.  من  ذلك  ماعدا  ورف�شت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/586   مدين كلي                              
اىل املحكوم عليه /1 -حممد عبداهلل حممد ابراهيم املرزوقي جمهول  حمل القامة    
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/12/17 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ �شركة متويل- �ش م ع- �شركة م�شاهمةعامة ب: بالزام املدعى عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغا ماليا وقدره مبلغ  938.897 درهم)ت�شعة وثمانية وثالثون الف 
وثمامنائة و�شبعة وت�شعون درهما( مع الفائدة القانونية عنه بواقع 9% �شنويا اعتبارا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2014/8/21 وحتى ال�شداد التام مع الزامه بالر�شوم 
املحاماة.  .حكما مبثابة احل�شوري قابال  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�شاريف ومبلغ 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4182  عمايل جزئي                            
ذم  ���ش  اللكرتوميكانيكية  ل��الع��م��ال  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��وج��ة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
امل��دع��ى: حممد لقمان مياه ف�شل م��ي��اه   قد  م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 16032( م��ق��داره��ا  عمالية  بحقوق  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام 
دره���م( وت��ذك��رة ع��ودة )1000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف. رق��م ال�شكوى رقم 
)2014/182945(.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش املوافق 2015/2/5 ال�شاعة 
8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على القل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/5242  عمايل جزئي                            
اىل املدعى عليه /1- مزايا لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة �ش ذم م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعى: وحيد على �شاه �شبريح�شني  قد اقام عليك 
درهم(   42466( مقدارها  عمالية  بحقوق  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
وتذكرة عودة بقيمة )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى رقم 
 2015/2/5 املوافق  اخلمي�ش  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت     .)2014/186819(
ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1708  احوال نف�س م�سلمني                            

ان  القامة مبا  كيوان جمهول حمل  ف��ادي حممد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعى: منال عبداهلل جاوي�ش قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
اخلمي�ش  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت    . وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ط��الق  باإثبات 
فانت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة   2015/2/12 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.     
رئي�س الق�سم                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1500  احوال نف�س م�سلمني                            
اىل امل��دع��ى عليه /1- را���ش��د حم��ي ال��دي��ن حم��م��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ال��دي��ن   ن�شيم  �شيد حممد  رح��م��ت حبيبه  امل��دع��ى:  ان 
�شابقة  ونفقة  متعة  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�شرر  بالطالق  املطالبة  ومو�شوعها 
املبلغ والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  وموؤخر ال�شداق ورد 
مكلف  فانت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة   2015/2/15 املوافق 
ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
       اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/783  مدين كلي                          
اىل املدعى عليه/1- علي احمد حمد بن هويدي جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعى: فاطمة جمعة علي ال�شرقى ب�شفتها قيمة على زوجها/زبري عبيد حممد 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �شاحي   علي  م�شبح  علي  وميثله:  التاجر 
احلكم ببطالن عقد البيع املوؤرخ يف 2010/11/1 ال�شادر عن املحجوز عليه/زبري 
ال��دع��وى.   وح��ددت لها  عبيد حممد التاجر وباقي الطلبات مذكورة يف لئحة 
 Ch1.C.15 جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/2/9 ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
     مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/1294 مدين كلي  
حممد  حممود   -2 اجلن�شية  كويتي  العلى-  عبداهلل  حممد  عليهم:1-  املدعى  اىل 
ابراهيم 3- طيف المارات ملقاولت البناء ذ م م    حيث ان املدعية: �شركة احد ملقاولت 
املذكورة اعاله تطالبكم  الدعوى  املحكمة  اقامت عليكم لدى هذه  م  قد   م  ذ  البناء 
فيها باأداء مبلغ وقدره )1.028.158 درهم( فقط مع ت�شليم املعدات والآليات مع توقيع 
بال�شافة  تاور,  بزن�ش  م�شروع  ومكاتب  و�شقق  وحدات  كافة  على  التحفظي  احلجز 
يقت�شي  لذلك  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية  للفائدة 
ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2015/2/8 وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او 
عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/بابلون ملقاولت البناء جمهول حمل القامة نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2015/2/3 ال�شاعة 8.30  .

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك 
فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول 

املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2014/5423 عمايل جزئي
2014/5424 عمايل جزئي

م
1
2

ا�شم املدعي
حممد مانو ابو الكالم

حممد امني احلق

مبلغ املطالبة
25990 درهم + تذكرة العودة 
25180 درهم + تذكرة العودة

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2548  ا�ستئناف  عمايل

 اىل امل�شتاأنف �شده/  راد وم�شاركوه) فرع ل�شركة الهند(  جمهول   حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /ر�شا بخاري �شيد حيدر علي �شاه  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  عمايل   2014/1111 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2014/12/25. وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ش املوافق 2015/2/5 ال�شاعة 
او  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/956   عمايل كلي                              

اىل املحكوم عليه /1 -موك�ش ديلز منطقة حرة ذ م م  جمهول  حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/12/29 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ ديبي انا بارت�ش�شي بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعيه مبلغ 230130.83 
مائتني وثالثون الفا ومائة وثالثون درهم وثالثة وثمانون فل�شا وتذكرة العودة اىل 
موطنه او قيمتها نقدا مامل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر 
ماعدا  ورف�شت  فيها  ن�شيبها  من  املدعية  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب  والزمتها 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/176  عمايل جزئي                            

القامة مبا  العاملية   جمهول حمل  البحر احلمر  املدعى عليه /1-  اىل 
اق��ام عليك  قد  رج��ب عبداملنعم حممد من�شور  رام��ى حممد  املدعى:  ان 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )74349 درهم(
وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2015/2/8 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة ch1.A.5   لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/89  عمايل جزئي                            
حمل  جمهول  م  ذم  �ش  للتجارة  �شتار  لينك  ملتى   -1/ عليه  املدعى  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ى: ارل����ني ك��ات��ار ي��ن��و ال��ي��م��ب��وي��وج  ق��د اق����ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )43650 درهم(
ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2015/2/5 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )2014/194824(
ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
       مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/5930  عمايل جزئي                            
ان  الق��ام��ة مبا  برمانند جيتانند   جمهول حمل   -1/ عليه  املدعى  اىل 
امل��دع��ى: ني�شانت راج��اج��وب��الن كري�شنان راج��اج��وب��الن   قد اق��ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15632 درهم( 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2015/2/18 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2014/194285(
ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1212  ا�ستئناف عمايل 

والأعرا�ش     ال��زف��اف  حفالت  لتنظيم  ج��روب  رق�شات   -1/ امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد من�شور �شيا نعلنكم بان 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/1/29 يف الدعوى املذكورة 
وقد  ال��دع��وى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/2/12 املوافق  اخلمي�ش  يوم  جل�شة  حتددت 

بالقاعة ch2.D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  ال�ستئناف                                                                                               

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف    
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     اىل املدعي عليه/بيكلو موندو بيه مطعم وكافيه �ش ذم م    جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة يوم اخلمي�ش بتاريخ  2015/2/5 ال�شاعة 8.30 �شباحاً.

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك 
فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول 

املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2014/5794 عمايل جزئي
2014/5852 عمايل جزئي

م
1
2

ا�شم املدعي
عبدالبا�شط ح�شن عبدالفتاح ح�شن

حممد �شعبان حممود �شاوى

مبلغ املطالبة
9830 درهم �شامل تذكرة العودة 
17840 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/اريا لند للخدمات الفنية �ش ذم م    جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة يوم الربعاء بتاريخ  2015/2/18 ال�شاعة 8.30 �شباحاً.

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك 
فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول 

املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2015/168 عمايل جزئي
2015/169 عمايل جزئي

م
1
2

ا�شم املدعي
فريجيلو جر بيافي�شتا �شنتو�ش
بينديكت ماجلونزو فيالنوفيا

مبلغ املطالبة
72500 درهم �شامل تذكرة العودة 
42500 درهم �شامل تذكرة العودة
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عربي ودويل

•• كواالملبور-رويرتز:

قالت رئي�شة الفريق احلكومي الفلبيني الذي يفاو�ش 
ج��ب��ه��ة م����ورو ل��ل��ت��ح��ري��ر ام�����ش اإن ا���ش��ت��ب��اك��ا دام��ي��ا بني 
ال�شرطة ومتمردين يف جنوب البالد ت�شبب يف انتكا�شة 
اإىل جتديد اجلهود  داعية  ال�شالم  موؤقتة يف حمادثات 

لبقاء العملية م�شتمرة.
ال���ذي جرى  ال���ش��ت��ب��اك  الفلبينية  احل��ك��وم��ة  وو���ش��ف��ت 
الأحد املا�شي وخرق هدنة م�شتمرة منذ ثالث �شنوات 

باأنها مواجهة م�شيئة .
وج����رى ال���ش��ت��ب��اك خ���الل حم��اول��ة ال�����ش��رط��ة اعتقال 

م�شلحني مطلوبني جلاآ اإىل مقاتلي جبهة مورو.
وقتل يف الهجوم 44 من القوات اخلا�شة يف ال�شرطة.

املفاو�شني  فريق  رئي�شة  ف��رير  كورونل  مرييام  وقالت 

•• وا�صنطن-رويرتز:

الدفاع  ميزانية  اإن  ال��دف��اع  ���ش��وؤون  يف  حمللون  ي��ق��ول 
الثنني  ي���وم  �شت�شدر  ال��ت��ي   2016 ل��ع��ام  الأم��ري��ك��ي��ة 
ميزانية  م��ن  التمويل  بتحويل  حاليا  نهجا  �شتوا�شل 
وزارة الدفاع الأ�شا�شية اإىل مطالبها الإ�شافية بتمويل 
اأث��ار انتقاد من ا�شتخدام التمويل  احل��رب الأم��ر ال��ذي 
اإدارة  ت�شعى  اأن  املتوقع  النفاق. ومن  اأي عجز يف  ل�شد 
دولر  مليار   51 على  للح�شول  اأوباما  ب��اراك  الرئي�ش 
ال����ط����واريء يف اخل���ارج  اأج����ل م���ا ت�شميه ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
ول�شيما احلرب يف اأفغان�شتان وال�شرق الأو�شط عندما 
ت�شلم مطلب الرئي�ش للميزانية من اأجل ال�شنة املالية 
ال�شخم  احل���رب  وي��اأت��ي مطلب مت��وي��ل   .2016 ل��ع��ام 
مقرتحة  اأ�شا�شية  ميزانية  اإىل  بالإ�شافة  ج��اء  وال��ذي 

•• فيازما-رويرتز:

الرو�شية  النا�شطة  ال��رو���ش��ي  الحت����ادي  الأم���ن  ج��ه��از  اأوق���ف 
بال�شفارة  ات�شالها  على  اأ�شهر  ت�شعة  بعد  دافيدوفا  �شفيتالنا 
اأن اجل��ن��ود الرو�ش  ل��ت��ح��ذي��ره��ا م��ن  الأوك���ران���ي���ة يف م��و���ش��ك��و 

يتوجهون اإىل اأوكرانيا.
اإن حمققا من جهاز  دافيدوفا  زوج  ج��ورل��وف  اأن��ات��ويل  وق��ال 
اأولد من  ل�شبعة  اأم  وه��ي  داف��ي��دوف��ا  اعتقل  الأم���ن الحت���ادي 
مكان اإقامتها يف مدينة فيازما الرو�شية لال�شتباه يف خيانتها 

لبالدها.
لقد  ليدخلوا..  الذن  يطلبوا  مل  لرويرتز  جورلوف  واأ�شاف 
رمى عدد منهم باأنف�شهم فوقي و�شارعوا لقتحام ال�شقة وهم 

ي�شرخون هدوء . 
باأنه يعمل  نف�شه  ع��رف رج��ل يف مالب�ش مدنية عن  واأ���ش��اف 
اأن��ت دافيدوفا؟  و���ش��األ��وا �شفيتا ه��ل  الأم���ن الحت���ادي.  جلهاز 

�شن�شطحبك معنا حال. 
اأ�شلحة  بار�شال  مو�شكو  الغربية  واحلكومات  اأوكرانيا  وتتهم 
يف  اأوكرانيا  �شرق  يف  لها  املوالني  النف�شاليني  لدعم  وجنود 

حني تنفي اأوكرانيا هذه التهم.
وغالبا ما يرتدد النا�شطون الرو�ش واأقارب اجلنود الذين يتم 
اإىل  احلديث  يف  اأوكرانيا  يف  الأمامية  اجلبهات  اإىل  ار�شالهم 

الإعالم.
واتهمت ال�شلطات الرو�شية النا�شطة يف جمال حقوق اجلنود 
ك�شفت  عندما  اأجنبية  خمابرات  عميلة  باأنها  بولياكوفا  اإي��ال 

املا�شي عن مقتل جنود رو�ش يف  العام  لرويرتز يف مقابلة يف 
�شرق اأوكرانيا.

يف  زوجته  اعتقال  تربر  التي  الوراق  اأن  اإىل  جورلوف  واأ�شار 
ات�شلت  دافيدوفا  اأن  اأظهرت  املا�شي  الثاين  يناير كانون   21
اجلنود  لأحد  حمادثة  �شماعها  بعد  اأوكرانيني  بدبلوما�شيني 
اإىل  قريبة  ع�شكرية  قاعدة  من  جنود  اإر�شال  عن  فيها  يتكلم 
ارتداء  منهم  طلب  حيث  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  ه��ن��اك  وم��ن  مو�شكو 

مالب�ش مدنية.
بال�شجن يرتاوح بني  دافيدوفا حكما  اإدانتها تواجه  ويف حال 

12 و20 عاما.
يف  الأوكرانية  ال�شفارة  من  تعقيب  على  احل�شول  يت�شن  ومل 

مو�شكو.

احلكومي يف موؤمتر �شحفي يف كوالملبور مباليزيا لقد 
واجهنا انتكا�شة موؤقتة جراء حادث ماما�شابانو. 

ميكننا  ل  م�شاركم...  على  حافظوا  اأرج��وك��م  واأ�شافت 
حتى التفكري بالبديل.. ول اأعتقد اأننا نريد العودة اإىل 

ال�شبعينات )من القرن املا�شي(. 
وال��ت��ق��ى م��ف��و���ش��و اجل��ان��ب��ني يف م��ال��ي��زي��ا ي���وم اجلمعة 
يف  اأ�شلحتها  اجلبهة  مبوجبه  ت�شلم  بروتوكول  لتوقيع 
التي تتو�شط  ال�شالم  التزامها بعملية  حماولة لتعزيز 

فيها كوالملبور.
وو�شف مهاجر اإقبال رئي�ش فريق املفاو�شات عن جبهة 
ب�شع يف  باأنه حتول  الإ�شالمية للتحرير احلادث  مورو 
التزامهم  ال�شك يف م��دى  ب��ذور  الأح���داث زرع  جم��رى 
وعلينا  الرقابة.  �شنبقى حتت  واأ�شاف  ال�شالم.  بعملية 

اأن ن�شرتجع ثقة النا�ش. 

خف�ش  رغ��م  دولر  مليار   534 قيمتها  الدفاع  ل��وزارة 
اأفغان�شتان من  عدد اجلنود الأمريكيني املتواجدين يف 
38500 يف يناير كانون الثاين املا�شي اإىل 10600. 
ويقول حمللون اإن مطلب متويل احلرب ما زال مرتفع 
القيمة لأن الكوجنر�ش ووزارة الدفاع ي�شتخدمان هذا 
عام  م��ي��زان��ي��ة  يف  التقلي�ش  ت��اأث��ري  لتخفيف  احل�����ش��اب 
على  املتوقع  النفاق  خف�ش  اإىل  يهدف  ال��ذي   2011

الدفاع بنحو تريليون دولر على مدى عقد.
وقالت كاثلني هيك�ش وهي نائبة لرئي�ش مركز الدرا�شات 
اخلارج  الطواريء يف  عمليات  والدولية  ال�شرتاتيجية 
يكون  اأن  ل�شمان  الأط����راف  لكل  �شيا�شيا...  منا�شبة 
هناك بع�ش التمويل ول �شيما فيما يتعلق بال�شتعداد 
املتطلبات ق�شرية املدى يف الوقت الذي ل  وغريه من 

ت�شتطيع فيه حل م�شكلة تقلي�ش النفاق. 

قائد ال�شب�شي : ال�شي�شي رجل لديه نظرة م�شتقبلية ثاقبة
••الفجر - تون�ص

على  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  ال�شب�شي نظريه  قائد  الباجي  التون�شي  الرئي�ش  و�شف 
هام�ش اأعمال القمة الأفريقية ال�24  بالعا�شمة الإثيوبية اأدي�ش اأبابا, باأنه رجل لديه نظرة 

م�شتقبلية ثاقبة , معرباً عن اأمله اأن يكون امل�شتقبل يف م�شلحة البلدين.
وقال ال�شب�شي اإن العالقات بني تون�ش وم�شر ترجع اإىل القدم, ومن هنا تاأتى اأهمية تبادل 
تواجهها  التي  الإره���اب  ق�شايا  وكذلك  املنطقة,  يف  امل�شتجدات  ب�شاأن  البلدين  بني  الآراء 

م�شر.
 ويف ما يتعلق بال�شاأن الليبي, قال الرئي�ش التون�شي, اإن تون�ش وم�شر متوافقتان يف اأن حل 

الأزمة الليبية “يكمن يف التوافق بني الليبيني, واأنهما مع وحدة الرتاب الليبي.
مبكافحة  يتعلق  فيما  املنطقة  دول  كل  تعاون  ���ش��رورة  على  ال�شب�شي  �شدد  اآخ��ر,  �شياق  يف   

الإرهاب الذي و�شفه باأنه ظاهرة دولية ت�شتدعي م�شاركة كافة الدول ملواجهتها.

ا�شتباكات تهدد املفاو�شات بني الفلبني واملتمردين

البنتاغون ي�شعى لتخفيف اأعباء تقلي�س ميزانية الدفاع 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
 ملحت حركة النه�شة اإىل احتمال 
التون�شية,  م�شاركتها يف احلكومة 
النه�شة  ح����رك����ة  رئ���ي�������ش  وق�������ال 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة را����ش���د ال��غ��ن��و���ش��ي, اإن 
م�شاركة  ل��ق��ب��ول  ت��وج��ه��ا  ه���ن���اك 
احلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  يف  ح���رك���ت���ه 

التون�شية اجلديدة.
ت�شريحات  يف  ال��غ��ن��و���ش��ي  وق����ال   
ت��ن��اق��ل��ت��ه��ا و���ش��ائ��ل اإع�����الم حملية 
بعد لقائه رئي�ش احلكومة املكلف 
النه�شة  حركة  ال�شيد:  احلبيب 
ق���دم���ت ق��ائ��م��ة ب���اأ����ش���م���اء وال����ذي 
احلكومة,  رئي�ش  هو  فيها  يح�شم 
وهناك توجه نحو قبول م�شاركة 
لي�ش  الأم����ر  ه���ذا  ول��ك��ن  النه�شة 

نهائيا.
ن��ح��ن نقول  ال��غ��ن��و���ش��ي:   وت���اب���ع 
جارية  امل���������ش����اورات  اإن  ب���و����ش���وح 
ومتقدمة, ومل ت�شل بعد للنتيجة 
ال���ت���ي ن���ري���د. ه���ن���اك ت���وج���ه نحو 
وطنية  وح�����دة  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
ت�������ش���ارك ف��ي��ه��ا ع���دي���د الأط������راف 
الأول  ه��دف��ن��ا  ون��ح��ن  ال�شيا�شية 

جناح هذه احلكومة.
البكو�ش  للطيب  ت�شريحا  لكن   
ن��داء تون�ش  العام حلركة  الأم��ني 
ج����اء ل��ي��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى هذه 
م�شاركة  م�����ش��ت��ب��ع��دا  ال��ف��ر���ش��ي��ة 
النه�شة يف احلكومة اجلديدة, اإذ 
اأكد عقب لقائه احلبيب ال�شيد , 
اإّن حكومة وحدة وطنية ل معنى 
اأن  لها يف الوقت الراهن .. يجب 
احلكومة  يف  اأط���راف  هناك  تكون 

واأطراف يف املعار�شة.
اآفاق  ح��زب  م�شاركة  اإّن  واأ���ش��اف   
اإىل جانب  م���وؤك���دة  ب��ات��ت  ت��ون�����ش 
الحتاد الوطني احلر وحركة نداء 

 ورّج���ح اإم��ك��ان��ي��ة اأن ي��ك��ون ق��د مّت 
النه�شة  ت�شريك  ح���ول  ال��ت��واف��ق 
اأ�شا�ش  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��د  ح��ك��وم��ة  يف 
يتّم من  توجه وطريقة معينة ل 
�شاهمت يف  اأ�شماء  اختيار  خاللها 
من  الرتويكا  حكم  خ��الل  الف�شل 
انتخابات  الفائز يف  احل��زب  وزراء 

23 اأكتوبر 2011.
الأمور  اأّن  اإىل  امل��راق��ب��ون  وي�شري 
م�شاركة  ح��ول  وحت�شم  �شتتو�شح 
ال��ن��ه�����ش��ة م���ن ع��دم��ه��ا ع��ل��ى اإث���ر 
حلزب  التنفيذي  املكتب  اج��ت��م��اع 
ن����داء ت��ون�����ش ال����ذي ي��ف��رت���ش انه 

اأنهى اأ�شغاله م�شاء اأم�ش ال�شبت.
لنداء  قيادية  م�شادر  اأك��دت  وق��د 
وراء  �شي�شطف  احل��زب  اأن  تون�ش 
املكلف  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������ش  خ���ي���ار 
كانت  م���ه���م���ا  ال�������ش���ي���د  احل���ب���ي���ب 

ت�شكيلة احلكومة .
تركيبة  ت�����ش��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   
ح���ك���وم���ة احل���ب���ي���ب ال�����ش��ي��د 42 
اأع�����ش��اء عن   5 ب��زي��ادة  اأي  ع�شوا 
 23 ي���وم  ع��ن��ه��ا  امل��ع��ل��ن  الت�شكيلة 
ي���ن���اي���ر  مب�����ش��ارك��ة اأح�������زاب ن���داء 
والوطني  ت��ون�����ش  واآف������اق  ت��ون�����ش 

احلر والنه�شة. 
حقائب  اأرب���ع  ال�شيد  و�شي�شيف 
الرتكيبة  لت�شبح  جديدة  وزاري��ة 
وزيرا  ل�22  مت�شمنة  احلكومية 
رئي�ش  ل��دى  معتمدين  وزراء  و4 
احل��ك��وم��ة و15 ك��ات��ب دول���ة, اإىل 
ج���ان���ب ك���ات���ب ع�����ام ل��ل��ح��ك��وم��ة , 
اأو�شع  م�����ش��ارك��ة  ���ش��م��ان  ب��غ��ر���ش 

لبقية الأحزاب ال�شيا�شية.
ويتطلب الت�شديق على احلكومة 
املطلقة  الأغ����ل����ب����ي����ة  ت�������ش���وي���ت 
على  ح�����ش��ول��ه��ا  اأي  ل�����ش��احل��ه��ا, 
 217 اإجمايل  اأ�شوات من   109

�شوتا داخل الربملان.

من  م��ق��ع��دا   69 النه�شة  ح��رك��ة 
على  م���������ش����ّددا   ,217 اإج����م����ايل 
عنها  اأ���ش��ف��رت  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأّن 
النتخابات   يف  الق��رتاع  �شناديق 
تفر�ش  ال���ت���ي  ه����ي  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
بال�شرورة تكوين حكومة متوازنة 
م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة على 
خالف الرتكيبة التي اُقرتحت يف 
الأ�شبوع املا�شي والتي �شابها خلل 

جوهري .

املجتمع  م��ن  و�شخ�شيات  تون�ش 
املدين, يف حني اأّن م�شاركة حركة 
هذا  يف  قائال  م�شتبعدة  النه�شة 
ال�شدد هذه امل�شاألة ل تزال حمل 

نقا�ش.
رئي�ش  ي��ع��ل��ن  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن   
ال�شيد  احلبيب  املكلف  احلكومة 
للحكومة  ج���دي���د  ت�����ش��ك��ي��ل  ع����ن 
املقبلة غدا الثنني على اأن تعر�ش 

على الربملان الأربعاء املقبل.

احل����زب احل���ائ���ز ع��ل��ى ث���اين اأكرب 
كتلة برملانية 3 حقائب وزارية.

املتوّقع  م��ن  النه�شة  اأّن  واأف���ادت   
الذي  املبدئي  التفاق  هذا  ح�شب 
ل  تتح�شّ اأن  ال��ت��ف��ع��ي��ل  ي��ن��ت��ظ��ر 
تكون  اأّل  �شريطة  منا�شب  على 
من  اأو  الأّول  ال�شّف  ق��ي��ادات  م��ن 
ال����وزاري����ة يف عهد  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 

الرتويكا.
 واأو�شحت ذات امل�شادر اأّن تن�شيقا 

رئ��ي�����ش احلكومة  ا���ش��ت��ك��م��ل   وق���د 
التون�شية املكلف, احلبيب ال�شيد, 
ت�شكيلة  حول  م�شاوراته  اجلمعة  

احلكومة.
مطلعة  ج�����ّد  م�������ش���ادر  وك����ان����ت   
امل�شاورات  وك��وال��ي�����ش  خبايا  على 
رئي�ش  اأّن  اأك����دت  ق��د  احل��ك��وم��ي��ة, 
ال�شيد  احلبيب  املكلف  احلكومة 
ات���ف���ق م��ب��دئ��ي��ا م���ع زع���ي���م حركة 
النه�شة را�شد الغنو�شي على منح 

التوازنات �شلب الربملان.
املقبلة  املرحلة  اإّن  النا�شفي  وقال 
ب������اأمّت معنى  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ���ش��ت��ك��ون 
����ش���رورة  اإىل  م�������ش���ريا  ال���ك���ل���م���ة, 
برنامج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���واف���ق  خ��ل��ق 
الإ����ش���الح���ات امل��زم��ع ال�����ش��روع يف 
جت�����ش��ي��ده��ا يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت 

والأ�شعدة.
ال�شيا�شي  احل���ج���م  اإىل  واأ�����ش����ار 
وال��ث��ق��ل ال���ربمل���اين ال���ذي متتلكه 

�شيتم بني رئي�ش احلكومة املكلف 
قائد  الباجي  اجلمهورية  ورئي�ش 
ال�شب�شي لو�شع اللم�شات الأخرية 
ع��ل��ى ال��رتك��ي��ب��ة احل��ك��وم��ي��ة التي 

�شتت�شّمن بع�ش املفاجاآت.
 وقد اأّكد نائب ال�شعب عن حركة 
اأّن  نداء تون�ش ح�شونة النا�شفي, 
م�شاركة حركة النه�شة يف حكومة 
حتّتمها  املرتقبة  ال�شيد  احلبيب 
امل�شلحة الوطنية ف�شال عن واقع 

ا�ستكمال امل�ساورات حول احلكومة التون�سية:

النه�شة: ت�شارك..ال ت�شارك..عند ال�شيد اخلرب اليقني..!
الغنو�سي يلمح..والبكو�س ي�ستبعد..واحل�سم يف اجتماع املكتب التنفيذي حلزب نداء تون�س

عبد الفتاح ال�شي�شي

الهادي البكو�ش ي�شتبعد ام 
يعار�ش م�شاركة النه�شة؟

�شاعات ويعلن ال�شيد ت�شكيلة حكومته 
وينهي م�شل�شل الت�شويق

را�شد الغنو�شي يلمح مل�شاركة 
النه�شة يف احلكومة

•• بغداد-وكاالت:

العراقي  ال����������وزراء  رئ���ي�������ش  ق�����ال 
ال��ق�����ش��اء على  اإن  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در 
يتطلب  الإره���اب���ي  داع�����ش  تنظيم 
مواجهة  يف  معا  العراقيني  تعاون 
الع�شكرية  اجل��وان��ب  يف  التنظيم 
تطبيق  على  والإ���ش��رار  والأمنية, 
امل����ن����ه����اج احل����ك����وم����ي وب����رن����ام����ج 

الإ�شالحات.
اأثناء  ل��ه  ال��ع��ب��ادي يف كلمة  وح��ذر 
اف���ت���ت���اح م����وؤمت����ر ح������وار الأدي�������ان 
ب��غ��داد مم��ا و�شفها  وامل���ذاه���ب يف 
ب��ج��رائ��م ال��ت��ن��ظ��ي��م, م���وؤك���دا على 
ال���ش��ت��م��رار يف حم��ارب��ت��ه ح��ي��ث ل 

يزال التحدي قائما.
رئ���ي�������ش وزراء  م����ن ج���ان���ب���ه ح�����ذر 
اإقليم كرد�شتان العراق نيجريفان 
البارزاين من اأن ال�شربات اجلوية 
التي ي�شنها التحالف الدويل على 
التنظيم ل تكفي وحدها, رغم ما 

حتقق من انت�شارات.
ويف مقابلة مع وكالة رويرتز, قال 
هزمية  اح��ت��م��الت  اإن  ال���ب���ارزاين 
احلرب  التنظيم حم��دودة يف ظل 
الأهلية امل�شتعرة يف �شوريا وغياب 
اجلي�ش العراقي كقوة فاعلة على 
العتاد  نق�ش  جانب  اإىل  الأر�����ش, 
الب�شمركة  ق����وات  ت��ع��ان��ي��ه  ال����ذي 

الكردية يف �شمال العراق.
الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  اأن  واأ�������ش������اف 
الأم���ريك���ي���ة احل��ال��ي��ة ���ش��ت��وؤدي يف 

التنظيم,  لح��ت��واء  تقدير  اأف�شل 
دقيق  هيكلي  بنظام  يتمتع  ال��ذي 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  ي��ه��دد  و���ش��ي��ظ��ل 

ل�شنوات.
واعترب نيجريفان اأن الق�شاء على 
التنظيم  مي��ث��ل��ه  ال����ذي  ال��ت��ه��دي��د 
الأول��وي��ة لإغالق  اإع��ط��اء  يتطلب 
و�شوريا  ال�����ع�����راق  ب����ني  احل��������دود 
باإحكام, وحرمان مقاتلي التنظيم 

من حرية احلركة بني البلدين.
وقال البارزاين اإن حملة الت�شدي 
لتنظيم داع�ش التي بداأها حتالف 

اأو  ال�شنية  امل��ن��اط��ق  م��ن  التنظيم 
�شيطر  املو�شل. ميدانيا  ل�شتعادة 
م�����ش��ل��ح��و ت��ن��ظ��ي��م )داع���������ش( على 
حمطة �شغرية للنفط اخلام قرب 
بح�شب  العراق,  �شمال  يف  كركوك 

م�شوؤولني اأمنيني ونفطيني.
واأك���د م�����ش��وؤولن م��ن �شركة نفط 
الدولة,  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��م��ال, 
�شيطروا  امل��ت�����ش��ددي��ن  اإن  ال�����ش��ب��ت, 
اخلام  للنفط  ف�����ش��ل  وح����دة  ع��ل��ى 
 15 اأن  اإىل  م�����ش��رَيي��ن   , خ��ب��از  يف 
عامال نفطيا هناك باتوا يف عداد 

العام  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ت���ق���وده 
ال�شربات  ع��ل��ى  معتمدا  امل��ا���ش��ي, 
قوات  بن�شر  ال��ت��زام  دون  اجل��وي��ة 
ب��ري��ة, ل��ن ت��خ��رج امل��ت�����ش��ددي��ن من 
م��ع��اق��ل م��ث��ل امل��و���ش��ل ال���ت���ي تقع 
على بعد 80 كيلومرتا فقط من 

اأربيل.
تنظيم  يقاتلون  الأك��راد  اأن  وتابع 
ال��دول��ة م��ن اأج���ل الأرا����ش���ي التي 
ت���ن���ت���م���ي ل���ل���م���ن���ط���ق���ة ال����ك����ردي����ة, 
مقاتلي  اإ������ش�����راك  و���ش��ي��ت��ج��ن��ب��ون 
مقاتلي  اإخ��������راج  يف  ال��ب�����ش��م��رك��ة 

ال�شركة  فقدت  اأن  بعد  املفقودين 
الت�شال معهم .

وق����ال م��ه��ن��د���ش م���ن ال�����ش��رك��ة, يف 
ات�شال  تلقينا  �شحايف:  ت�شريح 
م����ن اأح�������د ال���ع���ام���ل���ني ي����ق����ول اإن 
داع�ش  م��ق��ات��ل��ي  م����ن  ال���ع�������ش���رات 
ي��ح��ا���ش��رون امل��ن�����ش��اأة وط��ل��ب��وا من 
امل���ب���اين. فقدنا  م���غ���ادرة  ال��ع��م��ال 
العمال  اأخ������ذوا  ورمب����ا  الت�����ش��ال 

كرهائن .
و���ش��ي��ط��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م امل��ت�����ش��دد على 
على  �شغرية  نفطية  حقول  اأربعة 
الأقل عندما اجتاح مناطق وا�شعة 
من �شمال العراق ال�شيف املا�شي, 
والغاز  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  يبيع  وب����داأ 

لتمويل عملياته.
داع�ش  ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��و  وه���اج���م 
ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة امل��ح��ل��ي��ة جنوب 
غرب كركوك, اجلمعة 30 كانون 
لي�شيطروا  اجل��اري,  يناير  الثاين 
اأجزاء  بينها  امل��ن��اط��ق  بع�ش  على 

من حقل خباز النفطي.
الكردية  الب�شمركة  ق��وات  و�شعت 
لدحر مقاتلي التنظيم يف معارك 
ال�شبت, ح�شب  اأخ��رى قرب خباز, 
ما اأفادت م�شادر ع�شكرية كردية.

وخباز هو حقل نفطي �شغري يقع 
م���رتا جنوب  كيلو   20 ب��ع��د  ع��ل��ى 
غرب كركوك, وتبلغ اأق�شى طاقته 
الإنتاجية 15 األف برميل يوميا. 
وكان ينتج نحو ع�شرة اآلف برميل 

قبل الهجوم.

التنظيم الإرهابي ي�سيطر على من�ساأة نفطية قرب كركوك 

العبادي يطالب بتعاون العراقيني لهزمية داع�س

مو�شكو تعتقل نا�شطة رو�شية بتهمة التج�ش�س
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    يف الدعوى رقم 2014/783 عقاري كلي 

 �شد ا ملدعى عليه: جاك الفريد فليفل 
املقامة من : بنك ات�ش ا�ش بي �شي

مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 2014/783 عقاري 
كلي, وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باأحكام قانون 
اجتماع  حل�شور  ندعوكم  املحاكم.  امام  اخلربة  اعمال  بخ�شو�ش   1992 ل�شنة  الثبات 
ادناه  املو�شح  العنوان  على  مكتبنا  �شيعقد يف مقر  وال��ذي  قانونا  او من ميثلكم  خربة 
وي��رج��ى منكم  ال�شاعة 04.30 ع�شرا  امل��واف��ق 2015/2/4 يف مت��ام  الرب��ع��اء  ي��وم  وذل��ك 

اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.
دبي- مركز حمرعني- مدخل رقم 8- الطابق الرابع

هاتف:  2527888-04 فاك�ش: 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف

اعالن اجتماع خربة

العدد  11322 بتاريخ   2015/2/1     
    يف الدعوى رقم 2014/2049 جتاري كلي 

 املعلن الية: املدعى عليه: جولدن بيت�ش لالن�شاءات ) ذ م م(
الدعوى  اخل��ربة احل�شابية يف  املوقرة لعمال  دبي  تكليفنا من قبل حمكمة  بناء على 
اعاله فقد حددنا يوم الثنني املوافق 2015/2/16 ال�شاعة الرابعة م�شاًء موعدا لعقد 
الجتماع الول للخربة املحا�شبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي �شارع ال�شيخ زايد  
الرابع  الطابق   ,2403 رقم  العطار مكتب  برج  امل��ايل,  املركز  بالقرب من حمطة مرتو 

والع�شرون, هاتف رقم 3589996-04 وفاك�ش رقم 3589966-04 �ش ب رقم  91153 دبي
لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار كافة 

امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف

اخلبري املحا�سبي
م�سعل عبداهلل الزرعوين

 دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد  11322 بتاريخ   2015/2/1     
    يف الدعوى رقم 2014/383 عقاري كلي - دبي

العقارية  اللو�شاطة  احلقيقي  الختيار  �شركة  للعقارات-  �شركة فال�ش  عليهم:  املدعى 
واملرفوعة �شدكم من  اعاله  بالق�شية  هند�شيا  انتدابنا خبريا  انه مت  علما   نحيطكم 
ال�شيد: من�شور عبدالعزيز ابراهيم العي�شى. وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا 
 02.00 ال�شاعة   2015/2/4 املوافق  الربعاء  يوم  املقررةعقده  اخلربة  اجتماع  بح�شور 
ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي- املمزر- خلف ال�شين�شري مول- جممع 
التاون�شكوير-بجانب فندق املوفنبيك- بناية الريحان- ط4 - مكتب رقم  421.يرجى 
احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه 
يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها 

قانونا.لال�شتف�شار الت�شال ال�شتاذة/اي�شل 0508045120/ 04-2546347
اخلبري: د/م�سطفى بن علي ال�سرياين

اعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  11322 بتاريخ   2015/2/1     
    يف الدعوى رقم 2014/551 عقاري كلي - دبي

الغثرب 3-  �شليمان  ابراهيم بن  زياد بن  م م-  ذ  العقاري  العاملية للتطور  املدعى عليهم: تنميات 
تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري ذ م م - جمموعة تنميات �شركة اف�شور م�شجلة باملنطقة 
نا�شر  املاجد -عبداهلل بن عبدالعزيز بن  نا�شر  �شليمان بن عبدالعزيز بن   - احلرة بجبل علي 
املاجد -عبداهلل بن �شعود بن عبدالعزيز الدحيم.  نحيطكم علما  انه مت انتدابنا خبريا هند�شيا 
بالق�شية اعاله واملرفوعة �شدكم من ال�شيد: �شبري احمد �شليمان  وعليه فانتم مكلفون او من 
ال�شاعة   2015/2/4 املوافق  الربعاء  يوم  املقررةعقده  اخلربة  اجتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم 
ال�شين�شري مول- جممع  الكائن دبي- املمزر- خلف  املنتدب  01.00 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري 
التاون�شكوير-بجانب فندق املوفنبيك- بناية الريحان- ط4 - مكتب رقم  421.يرجى احل�شور 
باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 
احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا.لال�شتف�شار الت�شال 

ال�شتاذة/اي�شل 0508045120/ 04-2546347
اخلبري: د/م�سطفى بن علي ال�سرياين

اعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2014/91  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- �شركة �شيام جويلز مارين ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة دى بي اي 
جيد  مبا ان املدعي : �شركة دي بي اي جيد   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ 2015/1/26 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة ح�شوريا للمدعى عليهما الوىل والثانية ومبثابة 
احل�شوري للثالثة: باإعادة الدعوى اىل جلنة اخلرباء املنتدبة وذلك لتنفيذ املاأمورية املن�شو�ش عليها باحلكم 
التمهيدي ال�شادر بجل�شة 2014/6/23 يف �شوء الدلة وامل�شتندات املقدمة من طريف التداعي وحلبث اعرتا�شات 
كل من املدعية واملدعى عليهما الوىل والثانية ولبيان القيمة اليجارية لل�شفينة التي كانت مملوكة للمدعية 
واملتفق عليها وتاريخ وكيفية �شدادها وعالقة م�شارطة اليجار بعقد القر�ش والرهن املربم بني املدعية والبنك 
الراهن ل�شفينة  القيمة اليجارية للبنك   اذا كان قد مت التفاق على قيام املدعى عليهم ب�شداد  الراهن وعما 
اذا كان املدعى عليهم قد قاموا ب�شداد ثمة مبالغ لذلك البنك  املدعية من عدمه ويف احلالة الوىل بينا عما 
من عدمه ويف احلالة الوىل بيان اجمايل تلك املبالغ وبيان اجمايل املبالغ امل�شتحقة للمدعية وامللزم ب�شدادها 
 2015/2/23 جل�شة  وح��ددت  اليه  امل�شار  التمهيدي  باحلكم  عليها  املن�شو�ش  وال�شالحيات  المانة  بذات  وذلك 

ال�شاعة 9.30.
  ق�سم  الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2014/893  عقاري كلي

ات�ش  ال�شيد فتحى حممد خليل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك  اىل املدعى عليه/1- 
اع��اله  وعليه نعلنكم بان املحكمة  اق��ام الدعوى املذكورة  ال�شرق الو�شط املحدود  قد  ا�ش بي �شي 
اخلبري  ب��ن��دب  امل��و���ش��وع  يف  الف�شل  ق��ب��ل  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احل��ك��م   2015/1/28 ب��ت��اري��خ  حكمت 
احل�شابي املخت�ش �شاحب الدور من املقيدين بجدول خرباء املحكمة لالطالع على اوراق الدعوى 
وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من م�شتندات وللخبري يف �شبيل اأداء املامورية النتقال اىل اية 
جهة حكومية او غري حكومية لالطالع على ما لديها من م�شتندات تفيد يف تنفيذ املاأمورية وله 
عند القت�شاء �شماع اقوال اخل�شوم و�شهودهم ومن يرى لزوم �شماع اقواله بغري حلف ميني وقدرت 
املدعى  الزمت  دره��م  الف  ع�شر  خم�شة  مقدارها  امانة  املنتدبة  اجلهة  وم�شاريف  اتعاب  ذمة  على 
ايداعها خزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة  جل�شة  يوم الربعاء املوافق 2015/2/11 ال�شاعة 9.30 

ch1.A.1 شباحا يف القاعة�
  ق�سم  الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2014/610  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- �شتيفن بالي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
بنك را�ش اخليمة الوطني  �ش م ع    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/12/15 احلكم التمهيدي التايل: 
امل�شريف املخت�ش  املو�شوع بندب اخلبري  الف�شل يف  حكمت املحكمة: وقبل 
بتلك  ال�شادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  لتكون  ب��اجل��دول  �شاحبالدور 
املوافق 2015/3/2  اجلل�شة.    وح��ددت لها املحكمة  جل�شة  يوم اخلمي�ش 
املدعى  �شداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة

امانة اخلبري.
     ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/اك�شيل ل�شناعة الزجاج �ش ذ م  م جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة يوم اخلمي�ش 2015/2/5 ال�شاعة 8:30 �شباحاً 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
5626/2014/13
5627/2014/13

 5628/2014/13
5630/2014/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
 حمبوب الرحمن �شراج مياه

رويل ابوطاهر
�شاون �شم�ش احلق

منظور اح�شن حممد �شاها عامل

مبلغ املطالبة
18378 درهم �شامل تذكرة العودة
20309 درهم �شامل تذكرة العودة
18895 درهم �شامل تذكرة العودة
18377 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/710 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهم/1- جيكوب �شرييان كوزي كاليل جورج 2- �شركة كوموديتيز انرتتريد للتجارة العامة 
ذ م م 3- �شونيان �شريان جاكوب �شرييان جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك للتمويل �ش 
م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1 
مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2012/11/22 بتاريخ  اخلمي�ش  يوم  كلي  عقاري 
وقدره )1410792( درهم  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
العالن.2- بف�شخ التفاقية املربمة بني املدعية واملدعى عليهما الول والثانية ب�شاأن الوحدة العقارية رقم 
1601 ابراج اعمار- املبنى رقم )1( حمل التداعي يف الدعوى الراهنة والغاء ا�شارة القيد العقاري الجارة 
املنتهية بالتملك الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعى عليهما الول والثانية والتي مفادها: تخ�شع ملكية 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى دائرة 
الرا�شي والمالك. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ   2015/2/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1954  /2014 ح نف�س- م ر-ب-اأظ

ال�شهاوى  ابراهيم  حممد  نادر  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  تورتو  مدعي/هاجر 
وخادمة-  و�شائق  �شيارة  ح�شانة-  طالق-نفقات-  الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية: 
املطلوب  ال�شحية  البطاقات  وا�شتخراج  املدعية  اقامة  جتديد  درا�شية-  ر�شوم  م�شكن- 
باإقامته  بالن�شر)اما  ال�شهاوي اجلن�شية: م�شر عنوانه:  ابراهيم  نادر حممد  اعالنه/ 
مع زوجته او نقلها اليه او طالقها( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2015/2/26 املوافق  اخلمي�ش  يوم  املحكمة 
البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  الكائنة 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شورا 
بثالثة ايام على القل.علما بان مثولك امام القا�شي املخت�ش �شيكون ح�شب دورك يف 

ك�شف اجلل�شات �شدر بتاريخ  2015/1/28  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ �شركة اورجن باور للتنظيف  جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني 
بتاريخ   لها جل�شة  املحكمة  اأدن���اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��وا عليكم  قد 

2015/2/5 ال�شاعة 8:30  �شباحاً

م�شتندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
املعجل  وامل�شاريف واحلكم م�شمول  الر�شوم  اىل  بال�شافة  القل  ايام على  بثالث  للمحكمة قبل اجلل�شة 

بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2014/5765 عمايل جزئي

2014/5763 عمايل جزئي 
2014/5760 عمايل جزئي
2014/5761 عمايل جزئي

2014/5766 عمايل جزئي 
2014/5764 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5
6

ا�شم املدعي
راي ان كونادو �شوداريا
كيم ريان لناريا ار�شو

برنارد داين ماجي ب�شني
اري�ش �شل ا�شيدروباملا

جروين جامبا مارينا�ش
جوليو�ش هيالريو توما�ش

مبلغ املطالبة
 8000 درهم �شامل تذكرة العودة
5500 درهم �شامل تذكرة العودة

5500 درهم + تذكرة العودة
8000 درهم �شامل تذكرة العودة
8000 درهم �شامل تذكرة العودة
8000 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 455 /2014 تظلم جتاري                       
اىل املتظلم �شده: 1- حممد �شهاب الدين حممد ب�شري الدين- ب�شفته كفيل و�شامن 
ملديونية رويال ل�شناعة مواد التغليف �ش ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم/ 
التظلم  عليكم  اق��ام  قد  ال�شويدي   �شلطان  عي�شى  حممد  وميثله:  التجاري  دبي  بنك 
2014/396 حجز  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  القرار  تظلم من  اع��اله ومو�شوعه  املذكور 
حتفظي جتاري مع الزام املتظلم �شدهم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/2/23  ال�شاعة 11.00 �ش بالقاعة ch1.B.6 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 489 /2014 تظلم جتاري                       
اىل املتظلم �شدهم: 1- يلدا للخطوط املالحية �ش ذم م 2- جا�شم حممد جا�شم حممد اهلى- 
علي  �شري  اهلل  ا�شد  ار���ش   -3 م  ذم  �ش  املالحية  للخطوط  يلدا  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته 
يلدا للخطوط املالحية �ش ذم م  جمهويل حمل القامة  بور- ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية 
مبا ان املتظلم/ م�شرف ابوظبي ال�شالمي   وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  قد اقام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/427 حجز 
حتفظي جتاري والق�شاء جمددا بكافة طلبات املتظلم الواردة ب�شحيفة احلجز رقم 2014/427 
جتاري والزام املتظلم �شدهم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  املوافق 2015/2/23  ال�شاعة 11.00 �ش بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 461 /2014 تظلم جتاري                       
اىل املتظلم �شده: 1- ن�شيب �شالح جمعة مبارك   جمهول حمل القامة مبا 
املتظلم/ بنك را�ش اخليمة الوطني �ش م ع وميثله: حممد عي�شى �شلطان  ان 
القرار  اع��اله ومو�شوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليكم  ال�شويدي  قد 
املتظلم  ال���زام  م��ع  2014/359 حجز حتفظي جت��اري  رق��م  ال��دع��وى  ال�شادر يف 
الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  �شدهم 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف  بالقاعة  ال�شاعة 11.00 �ش  املوافق 2015/2/23  
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
�سم�س املدينة للمقاولت الكهروميكانيكية/ذ م م

للمقاولت  املدينة  �شم�ش   : ه��ي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
امارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�شوؤولية  ذات  -�شركة  م  م  الكهروميكانيكية/ذ 
عجمان مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته 
قرر  وق��د   )44655( رق��م  حتت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�شة 

ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات     

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ش التقدم به للم�شفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ ن�شر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة ال�شارقة ,  هاتف:5687272-06  , �ش.ب:984   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
وطلب  الم�����ارات   اجلن�شية:  النقبي  عبيد  حممد  اح��م��د  حممد  عبدالعزيز 
للهواتف  )النبيل  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  على  الت�شديق 
رخ�شة  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����ش   ) املتحركة 
جتارية رقم 517429 ال�شادر بتاريخ 2002/11/25 يف دائرة التنمية القت�شادية 
اجلن�شية:  الرئي�شي  �شاهني  اح��م��د  ع��ب��داهلل  يو�شف  ال�شيد:  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان 
المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان       

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11322 بتاريخ   2015/2/1     
    يف الق�سية رقم 2013/434   

الق�شية  بتاريخ 2014/12/30 يف  البتدائية  ابوظبي  اىل حكم حمكمة  ا�شتناداً 
رقم 2013/434 وتكليف اخلبري باملهمة فاإننا ندعو املدعى عليها الوىل ال�شادة : 
موؤ�ش�شة الماراتية املتكاملة لتمثيل ال�شركات واملدعى عليه الثاين ال�شيد مطر 
الحد  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  حل�شور  الظاهري-  را�شد  علي  را�شد 
الكائن يف  ال�شاد�شة م�شاء يف مكتب اخلبري  ال�شاعة  املوافق 2015/2/8 يف متام 
برج املرجان الدور ال�شاد�ش- رقم 601- �شارع ظفري ) 31 �شابقا( املتفرع من �شارع 

ال�شيخ �شلطان بن زايد )املرور �شابقا( يوجد يف الربج �شوبرماركت �شبين�ش. 

اخلبري الهند�سي: عبدالرزاق م�سطفى زيتون
هاتف متحر: 056-7733127

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة    
العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     

 اخطار دفع بالن�سر
يف الق�سية التنفيذية رقم 2014/862 

اىل املحكوم عليه: مانع حممد علي �شعيد �شاعدي خلمريي اجلن�شية: المارات العنوان: را�ش 
اخليمة النخيل فيال رقم 5 موبايل : 0508431431  ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ش اخليمة 
قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2014/3/31 يف ق�شية )2013/389( مدين كلي بالزامك بدفع 

مبلغ وقدره 1598427 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�ش احلكم
ل�شالح : املحكوم له : م�شرف  ابوظبي ال�شالمي ) �شركة م�شاهمةعامة(  اجلن�شية: �شكوى 

�شركات العنوان: امارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- بناية اأتريوم- الطابق الول- 
موبايل: 04-3210000

 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 
فموجب ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ م��ا ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم م��ن ت��اري��خ ال��ي��وم ال��ت��ايل ويف 
حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم, 

وحت�شيل باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  11322 بتاريخ 2015/2/1     
    اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 7884 ل�سنة 2014
م�شيح  لزار   -2 م  ذم  ���ش  العامة  للتجارة  واي  ي��زي  ادفان�ش  عليهما:1-  امل��دع��ى  اىل   
ومتثلها  مكتوم  ال  را�شد  بنت  م��رمي  ال�شيخة  �شمو  املدعيه:  ان  مبا   - م�شيح  دان��ي��ال 
ال�شنة 2014 ايجارات  دبي انف�شتمنت بروبرتيز ذ م م. قد اقام �شدكم الدعوى 7884 
عليهما  املدعي  الدعوىوالزام  مو�شوع  اليجار  عقد  بف�شخ  احلكم  بطلب  املركز  امام 
باخالء املاجور وت�شليمه خاليا من ال�شواغل+الزام املدعى عليهما بان يوؤدوا اىل املدعية 
تاريخ 2014/12/3 بخالف ما ي�شتجد وحتى متام  امل�شتحق حتى  مبغل 89517 درهم 
الخالء + الزام املدعى عليهما ببدل اليجار والغرامات من تاريخ 2014/12/3 وحتى 
متام الخالء+ الزام املدعي عليهما ب�شداد مقابل ا�شتهالك التكييف والكهرباء واملياه 
والت�شالت واية ر�شوم اخرى وا�شتخراج �شهادة برباءة الذمة من تلك اجلهات حتى 
املحاماة...    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهما  املدعي  ال��زام  الخ��الء  تاريخ 
املوافق  الحد  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اعادة  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
البتدائية  ب��ال��دائ��رة  )الوىل(  الق�شائية  اللجنة  ام���ام  4.30م  ال�شاعة   2015/2/8
واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى, وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونا وتقدمي 

مالديكم من دفاع وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2014/11/30   املودعة حتت رقم 222470 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم فيليب�ش اإنديا ليميتد 
وعنوانه  49 , كوميونيتي �شنرت ,  فريندز كولوين , نيودلهي � 25 , الهند .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شجائر ومنتجات التبغ واأدوات املدخنني .

 الواقعة بالفئة : 34 
ل�شكل  ر�شم  مع  الو�شط  يف  رفيع  وبخط  الالتينية  باحلروف  كتبت    BLACK و�شف العالمة : الكلمة 
هند�شي معيني بداخله خط مائل يف اأعلى احلرف A  والكلمة JACK  كتبت حتتها باحلروف الالتينية 
وبخط اأعر�ش وتلت�شق بها مع ر�شم احلرف A  ب�شكل مقلوب مع ر�شم خلط متقطع يف الأعلى وخطوط 
متقطعة على كال اجلانبني ويف الأ�شفل ر�شم لأربعة اأ�شكال �شغرية ت�شتخدم يف لعبة الورق وعلى ميينها ر�شم 
ل�شكل ذو اإطار بي�شوي كتب بداخله  الكلمة SINCE  باحلروف الالتينية يف الأعلى وحتتها كتب الرقم 

1936  وجميعها  داخل  ر�شم لغالف علبه �شجائر بطريقة مميزة .
 ال�ش��رتاطات :   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  1  فرباير 2015 العدد 11322

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 222520     بتاريخ 2014/12/1 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم  ت�شارلز  اآند كايث انرتنا�شيونال بي تي اإي ليمتد 
 وعنوانه  6 تاي �شينغ لينك , ت�شارلز اآند كايث جروب  هيدكوارترز , �شنغافورة 534101    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينة و�شراء تلك ال�شلع عند احلاجة 
بوا�شطة متاجر البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو من كاتالوجات التجارة العامة بوا�شطة الطلب بالربيد اأو من 
املواقع ال�شبكية للتجارة العامة على �شبكات الت�شالت العاملية اأو املحلية عن بعد ؛ جتميع قوائم الطلب بالربيد ؛ خدمات 
 , املبا�شر  بالربيد  الإع��الن  ؛  الخ��رى  بعد  والإت�شالت عن  الإت�شالت  و�شائل  والهاتف وجميع  الربيد  بوا�شطة  الطلبات 
اإدارة الأعمال , خدمات الدعاية والإعالن , خدمات عر�ش ال�شلع , خدمات الدعاية  خدمات امل�شورة يف الأعمال وخدمات 
والإعالن , خدمات الت�شويق والرتويج , خدمات حتليل واأبحاث ال�شوق , خدمات الإ�شترياد/الت�شدير , خدمات التوفري اأو 
التاأمني و�شراء ال�شلع مل�شلحة الأعمال التجارية , خدمات عر�ش عامة ؛ التنظيم والإ�شراف على خطط احلوافز وخطط 
الولء وخطط العالوات ؛ الدعاية والإعالن بوا�شطة الراديو  والدعاية والإعالن بوا�شطة التلفاز ؛ تنظيم عرو�ش الأزياء 
لغايات ترويجية ؛ خدمات الأعمال ملنح الإمتيازات ؛ توفري امل�شاعدة ) الأعمال ( وخدمات دعم الأعمال يف جمال ت�شغيل 
والأعمال  الت�شويق  ؛ تطويرات  الإمتيازات  واملتعلقة مبنح   ) لالآخرين   ( الأعمال  م�شاريع  تنظيم  ؛  الإمتيازات   وتاأ�شي�ش 

لالإمتيازات ؛ توفري معلومات عن الأعمال تتعلق مبنح الإمتيازات ؛ جميعها تقع �شمن الفئة 35 .
 الواقعة بالفئة : 35 

الالتينية  "and" باحلروف  الكلمة  كتابة  مع  العربية  باحلروف  كتبت   ) & كيث  ت�شارلز   ( العبارة  و�شف العالمة : 
بطريقة مميزة .

 ال�ش��رتاطات          :   
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد , اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

, وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  1  فرباير 2015 العدد 11322

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2014/12/1   املودعة حتت رقم 222521 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم  �شورمارتيك اأ�ش. ايه. 
وعنوانه  فيندال بزن�ش �شنرت , كومبليك�ش بي ,  رو دي تريفي�ش , ال � 2632 فيندال , لوك�شمبورغ .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  ؛  وال�شاغو  التابيوكا  ؛  الأرز  ؛  الإ�شطناعي  والنب  والكاكاو  وال�شاي  النب 
من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات ؛ املثلجات ؛    ال�شكر ؛ ع�شل النحل والع�شل الأ�شود ؛ اخلمرية 

وم�شحوق اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل , ال�شل�شات )البهارات( ؛  التوابل ؛ الثلج .
 الواقعة بالفئة : 30 

و�شف العالمة : الكلمة رافايلو   كتبت باحلروف العربية بخط كبري بطريقة مميزة   .
 ال�ش��رتاطات :   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  1  فرباير 2015 العدد 11322
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عربي ودويل
بنغالد�س تقطع الكهرباء عن مكتب خالدة �شياء

•• دكا-اأ ف ب:

عن  ال��ك��ه��رب��اء  ام�����ش  بنغالد�ش  يف  ال�شلطات  قطعت 

فيه  تقيم  التي  �شياء  خالدة  املعار�شة  زعيمة  مكتب 
اي�����ش��ا م��ن��ذ ح����واىل ���ش��ه��ر يف اج�����راء ي��ه��دف ع��ل��ى ما 
يبدو اىل اجبارها على �شحب دعوتها لتعطيل حركة 
ال��ن��ق��ل. وب���ث ال��ت��ل��ف��زي��ون امل��ح��ل��ي ل��ق��ط��ات لتقني من 
خط  ويقطع  �شلما  ين�شب  ال��ع��ام��ة  ال��ك��ه��رب��اء  �شركة 
الكهرباء خارج مكتب �شياء الذي مل تغادره منذ بدء 
التقني  يناير. وقال  الثاين  كانون  التظاهرات مطلع 

وقالت   . اخل��ط  لقطع  ال�شرطة  م��ن  م��واف��ق��ة  لدينا 
ات�شالت  ان   24 ت�شانل  اخلا�شة  التلفزيون  �شبكة 
النرتنت والتلفزيون قطعت اي�شا عن مكتب خالدة 
�شياء. ومل تدل ال�شرطة و�شركة الكهرباء باي تعليق 
يف هذا ال�شاأن. وقال �شم�ش الدين ديدر الناطق با�شم 
ان  بر�ش  فران�ش  لوكالة  لبنغالد�ش,  الوطني  احلزب 
69 عاما  العمر  البالغة من  املعار�ش  زعيمة احلزب 
م�شدومة ومتفاجئة بهذا الجراء, مو�شحا ان �شبكة 
الهاتف النقال حول مكتبها تتعر�ش للت�شوي�ش اي�شا. 
وزير  اط��الق  م��ن  �شاعات  بعد  الكهرباء  خ��ط  وقطع 
وتركها  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن  بحرمانها  ل�شياء  ت��ه��دي��دات 

متوت جوعا اذا مل ت�شحب مطالبتها بتعطيل حركة 
وزير  ان  املحلية  �شتار  ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت  النقل. 
النقل البحري �شاه جهان خان قال لها حتى الطعام 
اليك.  ي�شل  مل  ح��زب��ك  م�����ش��وؤول��و  ل��ك  يجلبه  ال���ذي 

�شتموتني هنا بال طعام .
التي �شغلت من�شب رئي�ش  ال�شرطة �شياء  واحتجزت 

احلكومة مرتني, لأ�شابيع يف مكتبها.
النقل  املعار�شة دعت اىل تعطيل حركة  وكانت زعيم 
و�شيارات  ح��اف��الت  مهاجمة  اىل  ان�شارها  دف��ع  مم��ا 
و�شاحنات بعبوات حارقة بينما تت�شدى لهم ال�شرطة 

بالغاز امل�شيل للدموع.

قائد طائرة اإير اآ�شيا ترك مقعده قبل �شقوطها

املعار�شة ال�شورية ت�شن هجوما وا�شعا يف اإدلب

•• �صنعاء-وكاالت:

وحزب  اجلنوبي  احل��راك  ان�شحب 
احلوار  من  العام  ال�شعبي  املوؤمتر 
الذي يرعاه املبعوث الأممي جمال 
ع��م��ر, يف ح��ني نظمت جماعة  ب��ن 
احلوثي موؤمترا بالعا�شمة �شنعاء 
ملناق�شة الأو�شاع ال�شيا�شية تزامنا 

مع مظاهرات حا�شدة �شدهم.
بيان  احل���راك اجلنوبي يف  واأع��ل��ن 
ان�����ش��ح��اب��ه م���ن اج��ت��م��اع ان��ع��ق��د يف 
���ش��ن��ع��اء ب��رع��اي��ة ب���ن ع��م��ر لبحث 
ت�شكيل جمل�ش رئا�شي واإيجاد حل 
احلوار  ه��ذا  اأن  مو�شحا  ل��الأزم��ة, 
وح�شار  ت���ه���دي���د  حت�����ت  ي����ج����ري 
ال�شرعية  ال����دول����ة  ق����ي����ادات  ���ش��د 
اإىل  اإ�������ش������ارة  يف   , وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
حما�شرة م�شلحي احلوثي منازل 
ومقار عدد من القيادات ال�شيا�شية 

يف �شنعاء.
اأن خ���ي���ار احل����راك  ال��ب��ي��ان  واأك������د 
ت�شكيل  م����ع  ي��ت��ف��ق  ل  اجل���ن���وب���ي 
باإزالة  وط��ال��ب   , حاكمة  جمال�ش 
اأ�شباب ا�شتقالتي الرئي�ش عبد ربه 
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يناير كانون الثاين اجلاري.
اأ�شكال  كل  اإن��ه��اء  اإىل  البيان  ودع��ا 
احل�����ش��ار وال���ع���ودة اإىل اأو����ش���اع ما 
املا�شي  اأي��ل��ول  �شبتمرب   21 ق��ب��ل 
ع��ن��دم��ا ���ش��ي��ط��ر احل���وث���ي���ون على 
���ش��ن��ع��اء, وم����ا ق��ب��ل ت��وق��ي��ع اتفاق 

ال�شلم وال�شراكة الوطنية.
جمل�ش  بانعقاد  احل���راك  وط��ال��ب 
ليتمكن  اآم��ن��ة  منطقة  يف  ال��ن��واب 
من اتخاذ القرار ال�شائب , وحتى 
الربملانية  ال��ك��ت��ل  ج��م��ي��ع  ت��ت��م��ك��ن 
م��ن امل�����ش��ارك��ة, ك��م��ا ط��ال��ب بو�شع 
با�شتعادة  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����ش��م��ان��ات 

•• كوباين-رويرتز:

ال�شكان يختبئون  كان  التي  املالءات 
اأع��ني القنا�شة ما زالت  وراءه��ا من 
كوباين  م��دي��ن��ة  ����ش���وارع  يف  م��ع��ل��ق��ة 
ال���ت���ي توحي  ال�����ش��وري��ة  احل����دودي����ة 
م��ب��ان��ي��ه��ا امل��ح��ط��م��ة وط���رق���ه���ا ذات 
باأن من فروا من املدينة لن  احلفر 

يعودوا على الأرجح اإليها �شريعا.
الأ�شبوع  ال���ك���ردي���ة  ال����ق����وات  ق���ال���ت 
امل��ا���ش��ي اإن���ه���ا ���ش��ي��ط��رت مت��ام��ا على 
اأغلبية  التي تقطنها  مدينة كوباين 
ك��ردي��ة وال��واق��ع��ة ق��رب احل���دود مع 
تنظيم  ق�شف  من  �شهور  بعد  تركيا 
داع�ش لها. وباعالن القوات الكردية 
الكردية  الأع����الم  ب��رف��ع  ان��ت�����ش��اره��ا 
ل��ت��ح��ل حم���ل راي�����ات ت��ن��ظ��ي��م داع�ش 
الحتفالت  ع��م��ت  الأ����ش���ود  ب��ل��ون��ه��ا 
و���ش��ط اأك���ر م��ن 200 األ���ف لجئ 
الهجوم  ب���دء  م��ن��ذ  ت��رك��ي��ا  اإىل  ف���روا 

على البلدة يف �شبتمرب اأيلول.
وول��دت ب��رودة اجلو والفقر واجلوع 
رغ��ب��ة ل���دى ال��ك��ث��ريي��ن ل��ل��ع��ودة اإىل 
حياتهم  ا�شتعادة  وحم��اول��ة  دي��اره��م 
املعارك  م��ن  ���ش��ه��ورا  لكن  املعي�شية. 
دمرت البلدة. تقف �شيارات حمطمة 
بجوار مبان حتولت اإىل ركام كما اأن 

الطرق مليئة بحفر عميقة.
وجت����وب دوري�����ات امل��ق��ات��ل��ني الأك����راد 
والتوتر  ب���الره���اق  ي�����ش��ع��رون  مم��ن 
ان خطر وجود عبوات  ال�شوارع كما 
املدنيني  ي�شعر  تنفجر  مل  ن��ا���ش��ف��ة 
ب��اخل��وف م��ن امل��ك��ان ال��ذي ميكن اأن 

الدولة  اإدارة  خ��الل  من  ال�شرعية 
من خارج �شنعاء ونقلها اإىل مدينة 

تعز اإىل اأن ت�شتقر الأو�شاع .
م�شادر  ق�����ال  ث���ان���ي���ة,  ج���ه���ة  م����ن 
املوؤمتر  ح��زب  ممثلي  اإن  �شحفية 
الرئي�ش  ي��راأ���ش��ه  -ال����ذي  ال�شعبي 
�شالح-  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  امل���خ���ل���وع 
املحادثات  من  ان�شحبوا  وحلفاءه 
�شموه  مل��ا  رف�شهم  معلنني  اأي�����ش��ا, 

اخلروج على الد�شتور .
انطلقت  ذل�����ك  م����ع  وب���ال���ت���زام���ن 
ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي الذي 
تنظمه جماعة احلوثي يف �شنعاء 
اأي��������ام, و�شط  ع���ل���ى م�����دى ث���الث���ة 

اإجراءات اأمنية م�شددة.
مب�شاركة  الأوىل  اجلل�شة  وعقدت 
وقاطعته  ال��ع��ام  ال�شعبي  امل��وؤمت��ر 
واأب���رز  ال�شيا�شية  الأح�����زاب  بقية 

�شيوخ ووجهاء اليمن.
ال�شيا�شي  املجل�ش  رئ��ي�����ش  واأع��ل��ن 
للجماعة �شالح ال�شماد يف الكلمة 
�شيخرج  امل���وؤمت���ر  اأن  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
اليوم  اليمن  واأن  ه��ام��ة,  ب��ق��رارات 
ل�شتعادة  ت��اري��خ��ي��ة  ف��ر���ش��ة  اأم����ام 

ح�شارته وجمده .
وي�����اأت�����ي امل�����وؤمت�����ر ت��ل��ب��ي��ة ل���دع���وة 
اأط���ل���ق���ه���ا زع����ي����م اجل���م���اع���ة عبد 
ملا  املا�شي  الثالثاء  احلوثي  امللك 
الداخلي  الو�شع  مراجعة  اأ�شماها 
�شيا�شيا واأمنيا, واخلروج مبقررات 
ه���ام���ة وا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وت��اري��خ��ي��ة , 
ل��ك��ن ح���زب امل���وؤمت���ر ال�����ش��ع��ب��ي كان 
الدعوة  التي لبت  الوحيدة  اجلهة 

و�شاركت يف الجتماع.
و�شهدت حمافظات مينية خمتلفة 
ع���ق���ب �شالة  ���ش��خ��م��ة  م�������ش���ريات 
املتظاهرون  ف��ي��ه��ا  ع���رب  اجل��م��ع��ة, 
����ش���ّم���وه انقالب  مل���ا  ع���ن رف�����ش��ه��م 

العام  الأم��ني  من  اللجنة  وتكونت 
للحزب ال�شرتاكي اليمني الدكتور 
واأمني  ال�شقاف  عبدالرحمن عمر 
ال�شعبي  ال��وح��دوي  التنظيم  ع��ام 
نعمان,  عبداهلل  الأ�شتاذ  النا�شري 
اإ�شافة اإىل اأمني عام حزب العدالة 

والبناء عبد العزيز جباري.
واأك����د ع��ب��درب��ه م��ن�����ش��ور ه���ادي اأن 
ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه اأت����ت ح��ر���ش��ا م��ن��ه على 
اأنه  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ي��م��ن,  ���ش��الم��ة 
م�شتقبل  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ا  ���ش��ي��ظ��ل 
ال��ي��م��ن وع���ون���ا و����ش���ن���دا ل��ك��ل من 
اأزمته  م��ن  بالبلد  للخروج  ي�شعى 

الراهنة.
يتنازل  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
الوطن  م�شلحة  ف��ي��ه  مل��ا  اجل��م��ي��ع 

وخريه.
يكونوا  لأن  اجل��م��ي��ع  ه����ادي  ودع����ا 

با�شرتجاع  وط��ال��ب��وا  احل��وث��ي��ني, 
م���وؤ����ش�������ش���ات ال�����دول�����ة والإف����������راج 
النا�شطني  م�����ن  ال����ع����دي����د  ع�����ن 
يحتجزهم  ال��ذي��ن  وال�����ش��ح��ف��ي��ني 
على  �شيطرتهم  م��ن��ذ  احل��وث��ي��ون 

�شنعاء.
و���ش��ه��دت م��دي��ن��ة ال��ب��ي�����ش��اء و�شط 
البالد مظاهرة ندد فيها امل�شاركون 
ب��امل��ب��ع��وث الأمم�����ي, م��ع��ت��ربي��ن اأن 
م��ن��ه��ا, وهتفوا  ج��ه��وده ل ج���دوى 

بالقول بن عمر.. ارحل .
من جهته ا�شتقبل الرئي�ش اليمني 
هادي  من�شور  ع��ب��درب��ه  امل�شتقيل 
امل�شكلة  اللجنة  اأع�شاء  م��ن  ع��ددا 
م�����ن ال�����ل�����ق�����اءات والج����ت����م����اع����ات 
اأزمته  اليمن من  باإخراج  اخلا�شة 
اإق��ن��اع��ه بالعدول  ب��ه��دف  ال��راه��ن��ة 

عن ا�شتقالته.

ت���ط���اأه اأق���دام���ه���م. ق����ال م��ق��ات��ل من 
وحدات حماية ال�شعب الكردية وهو 
اأمام  وي��ق��ف  الآيل  ب�شالحه  مي�شك 
كوباين  اإىل  ال��ع��ودة  مبنى  اأن��ق��ا���ش 

�شتكون اأ�شعب من مغادرتها .
ك��وم��ة من  اإىل  واأ���ش��اف وه��و ي�شري 
الأنقا�ش بنف�ش ارتفاع املبنى املوؤلف 
امل��ج��اور لها حتتاج  م��ن طابق واح��د 
من  ب���ن���اوؤه���ا  ي���ع���اد  اأن  اإىل  امل���دي���ن���ة 
الواقعة  كوباين  اأ�شبحت  البداية.  
ي��ف�����ش��ل��ه��ا عن  ول  ال����ت����الل  و����ش���ط 
ت��رك��ي��ا ���ش��وى خ��ط م��ه��ج��ور لل�شكك 
لل�شراع  حمورية  نقطة  احلديدية 
ويرجع  داع�����ش  تنظيم  �شد  ال���دويل 
ذلك جزئيا لالأ�شلحة الثقيلة وعدد 
التنظيم  بهم  دف��ع  ال��ذي��ن  املقاتلني 

اإىل �شاحة القتال.
ومب�������ش���اع���دة ال�������ش���رب���ات اجل���وي���ة 
اليومية التي توجهها القوات بقيادة 
الأ�شلحة  واب����رار  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
وال���ذخ���رية وو����ش���ول م��ق��ات��ل��ني من 
اإقليم كرد�شتان العراق �شبه امل�شتقل 
مت��ك��ن امل���داف���ع���ون ع���ن ك���وب���اين من 
واعالن  داع�ش  تنظيم  مقاتلي  �شد 
حتقيق انت�شار مبدئي يوم الثنني.

وح���دات حماية  م��ن  مقاتلون  ول���وح 
ال�������ش���ع���ب ب���ع���الم���ة ال���ن�������ش���ر اأم������ام 
كانوا  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  م���ن  جم��م��وع��ة 
ل��ك��ن وراء  ك���وب���اين  ي��راف��ق��ون��ه��م يف 
ال�����ش��ع��ور ب��زه��وة الن��ت�����ش��ار م��ا زالت 

اأجواء التوتر تخيم على البلدة.
قال مقاتل يحر�ش ميدانا يف الوقت 
الذي تقوم فيه جمموعة من زمالئه 

اأن  ال���وق���ت م���ا زال م��ب��ك��را لع����الن 
املهمة اأجنزت .

اإن  الرتكية  رادي��ك��ال  �شحيفة  قالت 
�شقطت  قذيفة  اأطلق  داع�ش  تنظيم 
قرب احلدود الرتكية داخل كوباين 
اإ�شابة  ع��ن  اأ�شفر  م��ا  اخلمي�ش  ي��وم 

اأربعة مدنيني.
وت�������ش���اءل ال��رئ��ي�����ش ال���رتك���ي رجب 
طيب اردوغ��ان ب�شاأن ما الذي يجب 
الح���ت���ف���ال ب�����ه. وي�����ش��ع��ر اردوغ�������ان 
ال�شوريني  الأك���راد  دع��م  من  بالقلق 
اأن يعطي ذلك  م��ن  و���ش��ط خم���اوف 

ال�����ش��وارع املحيطة على  ب��دوري��ات يف 
دراجات نارية ما زالت قذائف املورتر 
املنطقة  يف  تتجولوا  ل  هنا.  ت�شقط 
فالو�شع خطري.  وا�شتمرت املعارك 
ال�شرقي  اجل���ن���وب  اإىل  ال���ق���رى  يف 
واجل��ن��وب الغربي م��ن ك��وب��اين منذ 

اأن اأعلن الأكراد انت�شارهم.
الأمريكية  ال����دف����اع  وزارة  ق���ال���ت 
)البنتاجون( يوم الثنني اإن املعركة 
البلدة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  اأج�����ل  م���ن 
م�����ش��وؤول كبري  و���ش��رح  بعد  تنته  مل 
ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة باأن 

�شفا واحدا واأن يحمل كل �شخ�ش 
اأول  اليمن  م�شلحة  عاتقه  على 
اجلميع  ي���ت���وح���د  واأن  واأخ����������ريا 
�شاأنها  م���ن  ق�������رارات  ���ش��ن��اع��ة  يف 
الرتقاء بالوطن احلبيب وجتنيبه 
الدماء  و�شفك  ال�شراعات  وي��الت 

وتقدميه عن كل امل�شالح.
ويف اللقاء ا�شتمع رئي�ش اجلمهورية 
اإىل اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��ا مت 
النقا�ش  جل�شات  يف  اإليه  التو�شل 
التي اأدارها املبعوث الأممي جمال 

بنعمر.
لي�شت  زيارتها  اأن  اللجنة  واأك���دت 
م�شتقبال  ت��ت��ك��رر  و���ش��وف  الأوىل 
لإطالع هادي على اآخر التطورات 
ال���ت���ي ���ش��ي��خ��رج ب��ه��ا ال��ن��ق��ا���ش مع 
خمتلف القوى ال�شيا�شية يف البلد, 

وفقا ملوقع مين فوي�ش.

الكردي  الذاتي  دفعة مل�شاعي احلكم 
���ش��وري��ا. وق���ال يف اجتماع  ���ش��م��ال  يف 
مل�������ش���وؤول���ني ح��ك��وم��ي��ني حم��ل��ي��ني يف 
اأنقرة عندما يتعلق الأمر  ق�شره يف 
بكوباين يقف العامل كله ويتعاون... 
اليوم يرق�شون يف فرح. ماذا حدث؟ 
وت�����ش��اءل خ����روج داع�������ش م���ن هناك 
رائ�����ع. ل��ك��ن م���ن ���ش��ي�����ش��ل��ح ك���ل هذه 
�شيتمكن  هل  ق�شفت؟  التي  امل��واق��ع 
م��ن ف���روا م��ن ك��وب��اين وجمموعهم 
وعندما  ال���ع���ودة؟  م���ن  األ����ف   200

يعودون اأين �شيعي�شون؟ 

هادي يدعو لتجنيب اليمن �سفك الدماء

احلراك واملوؤمتر ال�شعبي ين�شحبان من احلوار اليمني

الدمار يف كوباين يقل�س اآمال عودة �شكانها 

طائرة حربية يونانية ت�شتنفر تركيا
•• اأثينا-رويرتز:

دفع وزير الدفاع اليوناين القومي اجلديد تركيا اإىل اإر�شال طائراتها الع�شكرية على 
وجه ال�شرعة بعد اأن حلقت طائرات يونانية فوق جزر غري ماأهولة متنازع عليها قبالة 

ال�شاحل الرتكي والتي كادت تت�شبب باندلع حرب بني البلدين عام 1996.

وياأتي هذا احلادث بعد اأيام على تويل وزير الدفاع بانو�ش كامينو�ش مهامه.
اليوناين  اجل���وي  امل��ج��ال  دخ��ل��ت  تركية  مقاتالت  اإن  اليونانية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
ع�شكريون  وق���ادة  ال��ي��ون��اين  ال��دف��اع  وزي���ر  ك��ان  بينما  يونانية  مقاتالت  واعرت�شتها 
ذك��رى مقتل  الزهور يف  اأكاليل من  اإمييا لرمي  اإىل جزر  ينتقلون بطائرة هليكوبرت 
التي  الهليكوبرت  الطائرة  ثالثة �شباط يونانيني قتلوا يف مكان قريب جراء حتطم 
كانت تقلهم قبل 19 عاما. وتقع اإمييا املعروفة باللغة الرتكية با�شم كارداك على بعد 

�شبعة كيلومرتات فقط من ال�شاحل الرتكي.

•• �صنغافورة جاكرتا باري�ص-رويرتز:

حادث  يف  ي��ج��ري  ال���ذي  بالتحقيق  دراي���ة  على  �شخ�شان  ق��ال 
�شقوط طائرة ركاب تابعة ل�شركة اإير اآ�شيا يف البحر يف دي�شمرب 
باإجراء  للقيام  مقعده  ت��رك  ال��ط��ائ��رة  ق��ائ��د  اإن  الأول  ك��ان��ون 
على  ال�شيطرة  يبدو  ما  على  م�شاعده  فقد  عندما  معتاد  غري 
الآوان قد  كان  اإىل مقعده  الطائرة  قائد  الطائرة وعند عودة 

فات لنقاذ الطائرة.
اللحظات  عن  �شتظهر  التي  التفا�شيل  تركز  اأن  املرجح  وم��ن 
ال�شيانة  على  م��ا  ح��د  اإىل  الن��ظ��ار   8501 للرحلة  الأخ���رية 
امل�شوؤولني  ت�����ش��دي��د  ال���رغ���م م���ن  وال���ت���داب���ري وال���ت���دري���ب ع��ل��ى 
الإندوني�شيني عالنية على اأنه من ال�شابق لأوانه التو�شل لأي 

نتائج قاطعة.
وهوت الطائرة اليربا�ش 320 يف بحر جاوة وهي يف طريقها 
من مدينة �شورابايا باإندوني�شيا اإىل �شنغافورة يف 28 دي�شمرب 
متنها  ع��ل��ى  ك��ان��وا  م��ن  ك��ل  مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا  الأول  ك��ان��ون 

وعددهم 162 �شخ�شا.
الطائرة تعاين من م�شكالت يف �شيانة جهاز كمبيوتر  وكانت 

اأك���ر من  ب��ال��ط��ريان منذ  خ��ا���ش  رئي�شي 
الأمر  ع��ل��ى  مطلع  �شخ�ش  وق���ال  اأ���ش��ب��وع 
بهذا  الطائرة  نف�ش  قاد  الطائرة  قائد  اإن 
اجلهاز املعيب قبل اأيام فقط من احلادث.

تعلق يف  ل��ن  اإن��ه��ا  اآ�شيا  اإي���ر  �شركة  وق��ال��ت 
الوطنية  اللجنة  فيه  ال��ذي جتري  الوقت 
النقل  و����ش���ائ���ل  ل�����ش��الم��ة  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة 

حتقيقاتها.
كانت رويرتز قد ذكرت الأ�شبوع املا�شي اإن 
التحقيق يركز على م�شكالت �شيانة جهاز 
الكمبيوتر اخلا�ش بالطريان وطريقة رد 

فعل الطيارين على هذا الأمر.
اإنه  اجلمعة  ي��وم  ن��ي��وز  بلومبريج  وق��ال��ت 
بعد حماولة اعادة �شبط جهاز الكمبيوتر 
الدائرة  ق��ط��ع  ج���ه���از  ال���ط���ي���ارون  ���ش��ح��ب 

•• دم�صق-وكاالت:

مواقع  على  وا�شعا  هجوماً  ال�شورية  املعار�شة  مقاتلو  �شّن 
غرب  �شمال  اإدل���ب  يف  الأرب��ع��ني  جبل  على  لل�شيطرة  النظام 
البالد, وقطع الطريق بني حلب والالذقية, معقل النظام يف 
غرب البالد. وقال املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان املعار�ش, 
وم��ق��ره ب��ري��ط��ان��ي��ا, اإن األ��وي��ة ���ش��ق��ور ال�����ش��ام ال��ع��ام��ل��ة �شمن 
وا�شعة  الأول عملية ع�شكرية  اأم�ش  بداأت  الإ�شالمية  اجلبهة 
اأريحا,  ملدينة  امل��ح��اذي  الأرب��ع��ني  جبل  قمة  لتحرير  النطاق 
وبداأت الهجوم بتفجري الق�شر الأ�شفر وهو من اأهم النقاط 
الع�شكرية لقوات النظام يف قمة جبل الأربعني . واأفادت �شبكة 

على  اأ�شخا�ش  واأب��ل��غ  اجل��ه��از.  ع��ن  الكهرباء  لف�شل  الكهربية 
اإطالع على الأمر رويرتز اإن الكابنت الإندوني�شي اإيريانتو هو 
الأق��ل خربة  الفرن�شي  م�شاعده  ولي�ش  بهذه اخلطوة  قام  من 

رميي بلي�شيل الذي كان يقود الطائرة.
ول يوؤثر ف�شل التيار ب�شكل مبا�شر على الطائرة لكنه �شيوقف 
الطيار  متنع  التي  اجلوية  الرحلة  حماية  معدات  العمل  عن 
من اأن ي�شع الطائرة خارج حدود �شالمتها الأمر الذي يرتك 
ظ��روف ح�شا�شة  يدويا يف  الطائرة  قيادة  اأم��ر  امل�شاعد  للطيار 

وعلى ارتفاع �شاهق.
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر اخل���ا����ش بالطريان  وف���اج���اأ ق�����رار ف�����ش��ل ج���ه���از 
الأ�شخا�ش املتابعني للتحقيق لن الإجراء املتبع يف حال اإعادة 

ت�شغيل اجلهاز هو ال�شغط على زر يف لوحة التحكم العلوية.
اإيه 320 طلب عدم ن�شر ا�شمه  وقال طيار لطائرة من طراز 
ميكن اإعادة ت�شغيل جهاز الكمبيوتر اخلا�ش بالطريان لكن اأن 
تف�شل عنه الكهرباء فهو اأمر غري معتاد باملرة. ل تف�شل قاطع 
الدائرة الكهربية اإل اإذا كانت هناك حالة طواريء ق�شوى. ل 
اأعرف اإن كانت هناك حالة طواريء يف تلك احلالة لكن الأمر 

غري معتاد باملرة. 

حواجز  ق�شفت  امل�شلحة  املعار�شة  ق��وات  ب��اأن  املعار�شة,  �شام 
النظام يف اجلبل, بينها ق�شر الفنار وكوع احلطب و�شريياتيل 
واحلواجز يف مدينة اأريحا, و�شط ا�شتباكات عنيفة لل�شيطرة 
على حواجز النظام يف القمة متهيداً لتحرير مدينة اأريحا . 
ما  مقتل  اإىل  اأدت  ال�شتباكات  اأن  احلقوقي,  املر�شد  واأ�شاف 
ل يقل عن �شتة من عنا�شر الكتائب الإ�شالمية , م�شرياً اإىل 
ال��ربادات يف جبل  اأبنية  تقدم للكتائب الإ�شالمية يف منطقة 
الإ�شالمية بقذائف  الف�شائل  ا�شتهداف  الأربعني, ترافق مع 
عن  اأنباء  و�شط  القرميد,  وحاجز  امل�شطومة  ملع�شكر  الهاون 
اأريحا  بني  امل�شطومة  مع�شكر  يف  النظام  لقوات  اآلية  تدمري 

واإدلب, التي ت�شيطر عليها القوات النظامية .

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• فيليب  تي�صون
�شهدته  ال���ذي  وال��ت��ط��ور  اليونانية  الأزم����ة  ح��ول 
الأحد املا�شي مع النت�شار املذهل حلزب �شرييزا, 
اأوروب�����ي يف  التقييم م��ن م��ن��ظ��ور  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
املقام الأول, مبعنى كيف ميكن ملا حدث اأن يزعزع 

ا�شتقرار اأوروبا, واإىل اأي مدى؟
ولكنها  ج��دي��دة,  اإ���ش��ارة  اليونانية  ال��ت��ط��ورات  اإّن 
ه���ذه امل����رة مب��ث��اب��ة ن��اق��و���ش خ��ط��ر, ل��ل�����ش��رخ الذي 
يجب  التي  ال�شيا�شة  ح��ول  العجوز  ال��ق��ارة  ُيق�ّشم 
اعتمادها من اجل اإيجاد احللول للم�شاكل املالية 
طيلة  بها  مت��ر  التي  والجتماعية  والقت�شادية 

�شبع �شنوات.
اأ�شول  اإىل  يعود  تاريخي  �شرخ  هو  ال�شرخ,  وه��ذا 
الحتاد الأوروبي؛ وذو طبيعة اأيديولوجية ازدادت 
ح���دة م��ع م����رور ال���زم���ن, وم���ع ت��و���ش��ي��ع الحت����اد , 
واأعطته الأزمة العاملية, والآثار التي تركتها على 
تراجيديا يف  �شقفا  بلغ  بعدا جديدا  النا�ش,  حياة 
بع�ش البلدان, واأو�شل اجلدل ال�شيا�شي اإىل ذروته 
اأ�شبح  درج���ة  اإىل  الأوروب���ي���ة  ال��وح��دة  بخ�شو�ش 
معها وجود هذه الأخرية حمل �شوؤال هنا وهناك.

اإّن هذا التذكري لي�ش ترفا اإذا ما كّنا نريد تقييما 
اإىل  وال��ذي منيل عادة  اليوناين,  حقيقّيا للحدث 
حتليل  وبح�شن  لأوروب���ا.  رف�شا  واعتباره  تنزيله 
حزب  رئ��ي�����ش  ت�����ش��ي��ربا���ش,  األيك�شي�ش  ت�شريحات 
الي�شار الراديكايل �شرييزا, فاإننا نكت�شف اأّن رهانا 
اآخر ي�شكل م�شمون معركته: التخلي عن تدابري 
التق�شف التي فر�شتها املفو�شية الأوروبية, واإعادة 

التفاو�ش ب�شاأن الدين العام لليونان. 
بالهجوم  تت�شم  ع���ب���ارات  ي�شتخدم  اأن���ه  �شحيح   
و�شحيح  الأوروب���ي,  الحت��اد  �شيا�شة  �شد  العنيف 
ياأمل  انفك  ما  ولكنه  بالقطيعة,  يهّدد   انه  اأي�شا 
اأن بالده  اأوروب��ا تتغرّي, انه رجل �شيا�شة, يعلم  يف 
اأّن  وي����درك  ال��ق��ط��ي��ع��ة,  ب��ه��ذه  ���ش��يء  ك��ل  �شتخ�شر 
ال�شنوات  اأوروب���ا يف  اإن��ق��اذه من ط��رف  اليونان مت 

الأخرية.
نهاية تفاو�سّية

 م��ن ج��ه��ت��ه��ا, ل��ي�����ش ل���دى اأوروب�����ا م��ا تك�شبه من 
ي�شّر  اأن  ���ش��اأن��ه  م���ن  ال�����ذي  ال���ي���ون���ان,  ان�����ش��ح��اب 
�شُيعيد  العدوى  بحكم  والذي  اله�ّش,  با�شتقرارها 
اإذكاء النار ال�شيا�شية يف بع�ش الدول الأع�شاء التي 

تواجه بدورها �شعوبات اقت�شادية واجتماعية.
احتمال  ن�شتخل�ش  اأن  ميكننا  الأ����ش���ب���اب,  ل��ه��ذه 

التو�شل اإىل نهاية تفاو�شية لالأزمة احلالية, لن 
تكون بالتاأكيد من دون اأ�شرار, اأو من دون تكلفة 
اأن  �شريطة  الأوروب�����ي,  الحت���اد  م��ك��ون��ات  ملجموع 
يلتزم ت�شيربا�ش باعتماد �شيا�شة �شارمة ونظيفة, 
باملجتمع  تفتك  التي  الأورام  ل�شتئ�شال  خا�شة 
اليوناين.. اأفال ميلك اأغلبية مهّمة لتحقيق هذا 

الهدف؟
اإىل  اإىل خطر انت�شار العدوى, يقودنا  اإّن الإ�شارة 
قراءة من منظور فرن�شي لهذه الأزمة, يف حني اأّن 
املجال  باليونان. ففي  يقارن  الو�شع يف بالدنا ل 
التي  ال�����ش��ع��وب��ات  ك��ان��ت  مهما  اأول,  الق��ت�����ش��ادي 
جتتازها فرن�شا حاليا , وبغ�ش النظر عن و�شعها 
اإمكاناتها  ف��اإّن  والجتماعي,  والقت�شادي  امل��ايل 

تظّل تفوق اإمكانات اليونان.
رهانه  يف  ف�شل  ه��ولن��د  ف��ران�����ش��وا  اأّن   ب��ال��ت��اأك��ي��د 
ال�شرتاتيجي , ولكنه اأدرك حقيقة ذلك منذ عام, 
للم�شار, غري  خ��ج��ول,  م���ازال  و���ش��رع يف ت�شحيح, 
اإرادته,  يف  امل�شكلة  وتبقى  اأف�شل.  اآفاقا  يفتح  ان��ه 
رد  ت�شّلب  ي��ق��وده  اأن  م��ن  نخ�شى  اأن  باإمكاننا  اإذ 
لي�ش  كما نالحظه  التق�شف,  �شيا�شات  الفعل �شد 
يف اليونان فقط واإمنا يف بلدان اأوروبا املتو�شطية, 

يقوده اإىل اإ�شعاف ت�شميمه الذي ُيبديه الآن.
املجهول..مكانة ال�شرتاكي 

لها  عالقة  ل  الفرن�شية  ال�شيا�شية  املعادلة  لكّن 
ب��ن��ظ��ريت��ه��ا ال��ي��ون��ان��ي��ة, ف��ال��ت��ي��ار امل���ع���ادي جذريا 
اأ�شوات  جمعنا  م��ا  اإذا  ب��الدن��ا,  يف  اأق���وى  لأوروب����ا 
غري  املتطرف,  الي�شار  واأ���ش��وات  املتطرف  اليمني 
ي�شتمّر  اأن  املتوّقع  وم��ن  وارد.  غري  حتالفهما  اأّن 
اإذا  اإل  واليمني,  الي�شار  ب��ني  الن�شبي  ال�شتقرار 
و�شعنا اح��ت��م��ال ت��ده��ور ال��و���ش��ع الق��ت�����ش��ادي يف 

الأ�شهر املقبلة.
احلزب  يحتله  ال��ذي  املوقع  هو  الوحيد,  املجهول 
نتوقع  اأن  العام, وي�شعب  ال��راأي  ال�شرتاكي لدى 
�شقوطه يف الهاوية التي �شقط فيها حزب با�شوك 
الأحد املا�شي يف اليونان, وهنا اأي�شا, يظّل مفتاح 

امل�شكلة بيد رئي�ش اجلمهورية.
 لقد انخرط يف م�شار ليربايل معتدل قد ي�شمح 
نف�ش  ويف  ون��ت��وءات��ه,  التق�شف  م��زال��ق  بتجّنب  ل��ه 
الوقت تخفيف بع�ش خماوف اأو�شاط الأعمال من 
دون الت�شادم مع تيار الي�شار الليربايل, ويكفي اأن 
ي�شتمر يف هذا النهج ال�شعب ليتّم تفادي الأ�شواأ, 

حتى لو ا�شتفاد اليمني من ذلك عام 2017..!
ترجمة خرية ال�شيباين

اليونان.. اأوروبا وفرن�شا

حملل �شيا�شي فرن�شي له م�شاهمات يف ال�شحافة املكتوبة والإذاعة والتلفزيون
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الفجر الريا�ضي

�شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  بح�شور 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  ال��ق��ا���ش��م��ي, 
نائب  �شروق,  والتطوير  لال�شتثمار 
�شيدات  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش 
من   الول  م�شاء  اختتمت  ال�شارقة, 
)مناف�شات  )اجل��م��ع��ة  الأول  اأم�����ش 
ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ���ش��ب��اق جري 
�شيدات ال�شارقة” التي نظمها نادي 
���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة ه���ذا ال���ع���ام حتت 

عنوان جري النيون الليلي.
من�شة  ت��وف��ري  اإىل  ال�شباق  وي��ه��دف 
لت�شجيعها  للمراأة  و�شحية  ريا�شية 
ح���ي���اة �شحية  اأمن�������اط  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى 
وتعزيز الوعي لديها باأهمية الن�شاط 
النف�شية  ���ش��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي 

والبدنية
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  و���ش��ه��دت 
يقارب  م��ا  قبل  م��ن  وا�شعة  م�شاركة 
خمتلف  م����ن  وف����ت����اة  ����ش���ي���دة   760
�شيدة   352 ب��ي��ن��ه��ن  اجل��ن�����ش��ي��ات, 
الدوائر  من  ع��دداً  , ميثلن  اإماراتية 
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف 
اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة وخم��ت��ل��ف اإم�����ارات 
زخماً  املناف�شة  اأع��ط��ى  مم��ا  ال��دول��ة, 
خا�شة  نكهة  عليها  واأ���ش��ف��ى  ك��ب��رياً 
ال���ت���ن���اف�������ش بني  ع���ال���ي���ة يف  وروح���������اً 

امل�شاركات.
الليلي,  النيون  وانطلق  �شباق جري 
ال�������ذي ت�����ش��م��ن ه������ذا ال����ع����ام ث���الث 
كيلو  م����رت, و5  ك��ي��ل��و   2 ه���ي  ف���ئ���ات 
يف  م��������رتات,  ك���ي���ل���و  و10  م��������رتات, 
املدينة  من  م�شاًء,  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
اأجواء  و���ش��ط  ب��ال�����ش��ارق��ة,  اجلامعية 
حما�شية واإ�شرار كبري من امل�شاركات 
الأوىل يف ثاين  ب��امل��راك��ز  ال��ف��وز  على 
اإمارة  يف  يقام  لل�شيدات  جري  �شباق 

ال�شارقة.
ثالث  اإىل  امل�����ش��ارك��ات  تق�شيم  وب��ع��د 
فور  املت�شابقات  انطلقت  جمموعات, 
ترافقهن  ال�شباق,  �شافرة  �شماعهن 
الطبية  والطواقم  الإ�شعاف  �شيارات 
الأولية  الإ�شعافات  لتقدمي  اجلاهزة 
احتدمت  ح���ي���ث  ال���������ش����رورة,   ع���ن���د 
املناف�شة بني امل�شاركات يف ظل اأجواء 
الروح  عليها  غلبت  رائ��ع��ة  تناف�شية 
ت�شع  ختامها  يف  ومتكنت  الريا�شية, 
املراكز  اإىل  ال��و���ش��ول  م���ن  ���ش��ي��دات 
الأوىل والرتبع على من�شة التتويج 

يف الفئات الثالث.
مرت,  كيلو   2 م�شافة  م�شابقة  ففي 
اإىل  الو�شول  من  املت�شابقات  متكنت 
خط النهاية خالل وقت ق�شري و�شط 
اإعجاب اجلمهور الذي ا�شطف على 
وم�شجعاً,  حم��ي��ي��اً  ال��ط��ري��ق  ج��ان��ب��ي 
حيث حلت اإلي�شا باول يف املركز الأول 
 8 امل��ق��ررة يف  امل�شافة  اأن قطعت  بعد 
اأبو  رمي  وح��ل��ت  و21ثانية,  دق��ائ��ق 
قدره  بزمن  الثاين  املركز  يف  �شنانه 
10 دقائق و11 ثانية  وجاءت منى 
خليفه يف املركز الثالث, حيث قطعت 

امل�شافة يف10 دقائق و20ثانيه. 

ك��ي��ل��و م����رتات, حلت   5 ويف م�����ش��اف��ة 
امل��رك��ز الأول,  دان��ي��ال��ز يف  ك��اي��وم��ه��ي 
ومتكنت من قطع م�شافة ال�شباق يف 
ثانيه,  و18  دقيقة   23 ق��دره  زم��ن 
دي��ب��ي  باول  ال��ث��اين  امل��رك��ز  تلتها يف 
23 دقيقة و37 ثانيه,  بزمن قدره 
بينما حلت تاتيانا �شافيليفا يف املركز 
الثالث, قاطعة امل�شافة يف 24 دقيقة 

و4 ثواين.
 10 م�شافة  وه��ي  الثالثة  الفئة  اأم��ا 
كيلو مرتات, فجاءت ربيكا فار�ش يف 
املركز الأول بعد اأن متكنت من قطع 
و11  قيقة  يف48  ال�����ش��ب��اق  م�شافة 
ثواين, تلتها كارين براي�ش ليال  يف 
امل�شافة  قطعت  حيث  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
حني  يف  ث�����واين,  و4  دق��ي��ق��ة  يف52 
حلت ماريا كون�شيكا يف املركز الثالث 
امل�شافة يف52 دقيقة  اأن قطعت  بعد 

و40 ثانية.
وبهذه املنا�شبة, قالت خولة ال�شركال, 
نحن  ال�شارقة,  �شيدات  ن��ادي  مدير 
���ش��ع��داء ب��ن��ج��اح ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
الذي  ال�شارقة  �شيدات  ج��ري  �شباق 
متّيز هذا العام مب�شاركة وا�شعة من 
الإم��ارات��ي��ة, لتوؤكد بذلك  امل��راأة  قبل 
الريا�شية,  ال�شاحة  على  ح�شورها 

امليادين  يف  ق���ب���ل  م����ن  اأك����دت����ه  ك���م���ا 
الأخرى. 

�شيدات  ن������ادي  ي�����ش��ع��ى  واأ�����ش����اف����ت: 
ال�شباق  ه����ذا  ج��ع��ل  اإىل  ال�������ش���ارق���ة 
اأب���رز امل��ح��ط��ات ال�شنوية  واح����داً م��ن 

الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج���ن���دة  ع��ل��ى 
يف اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ودول���ة الإم����ارات 
تعزيز  ب���ه���دف  امل���ت���ح���دة,  ال���ع���رب���ي���ة 
اجلانب الريا�شي وال�شحي يف حياة 
البيوت,  ورب����ات  ال��ع��ام��الت  ال��ن�����ش��اء 

ممار�شة  على  ت�شجيعهن  خ��الل  من 
وحتفيزهن  يومي,  ب�شكل  الريا�شة 
�شحية  �شلوكية  اأمن����اط  تبني  ع��ل��ى 
تنعك�ش اإيجاباً على �شحتهن البدنية 
والنف�شية وتقلل من فر�ش اإ�شابتهن 

الفعالية  اأن  خ��ا���ش��ة  و  ب��الأم��را���ش, 
حازت على جائزة اأف�شل فعالية لعام 

 .2014
ت��ن��ظ��ي��م هذه  اأن  ال�����ش��رك��ال  واأك������دت 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الفعالية 

ال�شارقة  ����ش���ي���دات  ن������ادي  اإه����ت����م����ام 
من�شة  وت����وف����ري  ب�����امل�����راأة  امل�����ش��ت��م��ر 
ريا�شية و�شحية لها, واإي�شال ر�شالة 
ن�شاط  ه��ي  الريا�شة  ب��اأن  للمجتمع 
ب����دين مم��ت��ع وم��ف��ي��د, الأم�����ر الذي 
ي�شهم يف زيادة الوعي باأهمية احلياة 
الريا�شة  ق��ي��م��ة  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ح��ي��ة 
فئاتهن  باإختالف  الن�شاء  نفو�ش  يف 

العمرية و�شرائحهن الجتماعية.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا, ق���ال���ت م����رية ت���رمي, 
البيئي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م����دي����رة 
واخلدمات البيئية يف �شركة ال�شارقة 
الرئي�شي  ال��راع��ي  “بيئة”,  للبيئة 
بدعمنا  ف���خ���ورون  ن��ح��ن  ل��ل�����ش��ب��اق: 
حتمل  لأن��ه��ا  الفعالية  ه��ذه  لإق��ام��ة 
“بيئة”  خطط  م��ع  تن�شجم  ر���ش��ال��ة 
�شحة  تعزيز  اإىل  الرامية  وجهودها 
املجتمع, و�شنوا�شل دعمنا للمبادرات 
وبيئة  ل�شحة  ال��ه��ادف��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

م�شتدامة يف الإمارة.
وعن دعم �شمان �شباق جري النيون 
مدير  ال��ن��ي��ادي,  اأح��م��د  ق��ال  الليلي, 
اإدارة برنامج ثقة يف ال�شركة الوطنية 
لطاملا  �شمان:   – ال�شحي  لل�شمان 
ال�شحي  احلياة  منط  ت�شجيع  �شّكل 
والن�شيط يف جمتمع الإمارات اأولوية 

بالن�شبة لنا يف �شمان. واليوم تتزايد 
اأعداد ال�شيدات الالئي يدركن اأهمية 
يف  ال�شّحية  اللياقة  اأن�شطة  ت�شمني 
م���ف���ردات ح��ي��ات��ه��ن ال��ي��وم��ي��ة. فهّن 
واأف����راد  اأب��ن��اءه��ّن  يعّلمن  ل  ب��ذل��ك, 
�شليمة فقط,  اأ�شرهّن عادات �شحية 
ن�����ش��ر هذه  اأي�������ش���اً يف  ي�����ش��ه��م��ن  ب����ل 
املجتمع  �شمن  ال�شليمة  امل��م��ار���ش��ات 
نقلة  �شهدنا  وق��د  اأو���ش��ع.  على نطاق 
نوعية موؤخراً يف زي��ادة الإقبال على 
من  النوع  ه��ذا  يف  الن�شوية  امل�شاركة 
الفعاليات؛ ومنها فعالية الريا�شة يف 
يا�ش التي ترعاها �شمان يوم الأربعاء 
اقبال  �شهدت  والتي  اأ�شبوع,  كل  من 
م��ن م��ا ي��زي��د ع��ن ال1000 ام���راأة 
الإماراتيات.  ا�شبوعيا معظمهن من 
ونحن اليوم �شعداء بدعمنا لفعالية 
الهاّمة  ال�شارقة  �شيدات  �شباق جري 
الغاية  ه��ذه  حتقيق  يف  ت�شهم  والتي 

املن�شودة. 
بدعم  ال�شارقة  �شيدات  ج��ري  واأقيم 
م���ن ���ش��رك��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة بيئة 
)الراعي الرئي�شي(, و�شمان الراعي 
ال�شارقة  وجم��ل�����ش  و���ش��ي��ا  ال��ذه��ب��ي, 
الف�شيون(,  )ال����رع����اة  ال���ري���ا����ش���ي 
ن��ادي �شيدات  امل��راأة يف  واإدارة ريا�شة 
ال�شارقة وجمموعة بن هندي وكلية 
الأفق اجلامعية )الرعاة الداعمون(, 
)رعاة  ج��ني  ول��ورن��ا  بي�شيه  ون��ات��ورا 
ا�شتمتعت  اخل���ت���ام  ويف  ال����ه����داي����ا(. 
امل�شاركات يف ال�شباق بحفلة زومبا, و 
والهدايا  النقدية  مت توزيع اجلوائز 
الفائزات  ع��ل��ى  امل�����ش��رتي��ات  وق�����ش��ائ��م 
ال���ث���الث الأوائ��������ل يف ك���ل ف���ئ���ة, كما 
الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زات  ح�شلت 
على هدايا وجوائز قيمة مقدمة من 

ال�شركات الداعمة والرعاة.
وك�����ان ن�����ادي ����ش���ي���دات ال�������ش���ارق���ة قد 
املا�شي  ال���ع���ام  م���ن  اإب���ري���ل  يف  ن��ظ��م 
جري  ���ش��ب��اق  م���ن  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
من  اأكر  مب�شاركة  ال�شارقة  �شيدات 
�شيدة من خمتلف اجلن�شيات   300
ام��������راأة   52 ب���ي���ن���ه���ن  والأع��������م��������ار, 
اأف�شل  بلقب  ال�شباق  وفاز  اإماراتية. 
2014 خالل  ل��ع��ام  ل��ي��اق��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
اأم�شية توزيع جوائز اللياقة يف دولة 
اأق��ي��م��ت يف دي�شمرب  الإم�����ارات, ال��ت��ي 

من العام املا�شي.
اإىل  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  وي��ه��دف 
ت�شاهم  للمراأة,  منا�شبة  بيئة  توفري 
املجتمع,  يف  ال��ب��ارز  دوره���ا  تعزيز  يف 
اإ�شافة اإىل الرتقاء باأف�شل اخلدمات 
واأطفالها,  للمراأة  املقدمة  والو�شائل 
وتوفري جو من الراحة وال�شرتخاء 
النادي  وينظم  والتعّلم.  والريا�شة 
والفعاليات  الن�شاطات  م��ن  العديد 
والرتفيهية  وال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
والثقافية وال�شحية على مدار العام, 
واأطفالهن,  لل�شيدات  واملخ�ش�شة 
لتعزيز م�شاهمة املراأة يف بناء جمتمع 

متقدم واإيجابي.

اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  رعاية  حتت 
بن حممد  واإ�شراف مركز حمدان  وبتنظيم  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  دبي 
ال�شاد�شة من بطولة فزاع  اأم�ش الأول اجلولة  اأقيمت ليلة  لإحياء الرتاث 
لليوله يف دورتها اخلام�شة ع�شرة واملو�شم العا�شر لربنامج امليدان وذلك يف 
قلعة امليدان بالقرية العاملية. واأ�شفرت نتائج ت�شويت احللقة املا�شية على 
ح�شول را�شد بن حرم�ش املن�شوري على املركز الأول بعد اأن ح�شل على 30 
األفا و214 �شوتا بالإ�شافة اإىل ح�شوله على املركز الأول يف حتدي املوانع 
واحلواجز.. وجاء عبد اهلل نبيل �شرور الفال�شي يف املركز الثاين بح�شوله 
املركز  الكتبي على  األفا و251 �شوتا.. ومن�شور حممد هويدن   27 على 
الثالث بح�شوله على 4 األف و366 �شوتا .. ويف املركز الرابع جاء �شلطان 
عبداهلل ال�شحي بعد اأن ح�شل على األفني و586 �شوتا. وخالل جولة ام�ش 
مع  البداية  وج��اءت  اجلمهور  اأم��ام  مميزا  ا�شتعرا�شا  الأربعة  اليويله  قدم 

اليويل حميد �شعيد الوهيبي من �شلطنة عمان الذي ا�شتطاع قرع اجلر�ش 
الثانية لكن جلنة  امل��رة  ث��الث م��رات لكنه وق��ع يف خطاأ �شقوط الغرتة يف 
اأحمد  49 نقطة .. وثاين املت�شابقني كان  باأدائه ومنحته  اأ�شادت  التحكيم 
�شهيل من مدينة العني الذي حاول قرع اجلر�ش منذ دخوله امليدان اإل اأنه 
مل ي�شتطع قرعه �شوى مرتني و�شقطت الغرتة يف اإحداهما ليح�شل على 
47 نقطة.. اأما املت�شابق الثالث فكان ربيع بن هويدن الكتبي امللقب ب�مدر�ش 
اليوله الذي جنح يف قرع اجلر�ش الأول اربع مرات لرتفاع 17.5 مرت ومل 
يتم احت�شاب �شوى مرتني ب�شبب �شقوط �شالحه وبني قفزة واأخرى انطلق 
اإىل  ي�شل علوه  ال��ذي  الأحمر  الليزر  اإىل  لي�شل  الهواء  �شالحه حملقا يف 
امليدان �شمع بعدها  20 مرتا وال��ذي ظهر متحديا كعادته يف �شماء قلعة 
اجلمهور دوي املدفع اأربع مرات ليحقق رقما قيا�شيا جديدا يف البطولة.. 
ورغم وقوعه يف خطاأ �شقوط ال�شالح مرتني اإل اأن مهاراته وثقته بنف�شه 

املركز  ام��ا  الكاملة.  العالمة  مبنحه  التم�شك  اإىل  التحكيم  جلنة  دفعت 
الرابع فكان من ن�شيب خليفة بن را�شد الغفلي من اإمارة اأم القيوين الذي 
مل يفقد الأمل من رمي �شالحه ملالم�شة اخلط لكن دون جدوى وحر�شت 
جلنة التحكيم على اإ�شداء بع�ش الن�شائح والتوجيهات له لال�شتفادة منها 
م�شتقبال مكتفية مبنحه 48 درجة. من جانبه قدم املطرب مع�شد الكعبي 
الذي ي�شارك يف بطولة فزاع لليوله لل�شنة الرابعة اأغنيتني الأوىل بعنوان 
املواطن  بعنوان  وطنية  والثانية  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  من  وه��ي  بزجر  �شاح 
واأكد  نا�شر.  بن  واأحل���ان خالد  اخل��ال��دي  �شيف  �شامل  كلمات  وال��وط��ن من 
ال�شاعر هادي املن�شوري الذي ي�شارك يف بطولة فزاع لليوله للمرة الثامنة 
ال�شباب  جميع  يحفز  املتوا�شل  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  دع��م  اأن  ال��ت��وايل  على 
اأبناء الوطن على التم�شك بالعادات والتقاليد. وقدم  على امل�شاركة ويحث 
املن�شوري ق�شيدة وطنية مميزة بعنوان جنودك يا وطن موجهة اإىل اأبناء 

الوطنية.  اخل��دم��ة  �شباب  وبخا�شة  وال�شباب  الن�شء  م��ن  الإم����ارات  دول��ة 
البطولت يف مركز حمدان بن حممد  اإدارة  دروي�ش مديرة  �شعاد  واأ�شادت 
ال��دورة احلالية  ان  امليدان.. وقالت  �شهدها  التي  باملواهب  ال��رتاث  لإحياء 
من بطولة فزاع لليوله ت�شهد مواهب خطفت الأنظار �شواء كانت مواهب 
اأطلت على اجلمهور  لكنها  املا�شية  ال�شنوات  �شاركت يف  اأو مواهب  جديدة 
هذا العام بحلة جديدة.. كما �شهدت البطولة اإقبال م�شاعفا على امل�شاركة 
فيها من خمتلف اإمارات الدولة ودول جمل�ش التعاون عن الأعوام ال�شابقة 
الأمر الذي يوؤكد اأن البطولة اأ�شبحت ل تقت�شر على دولة الإمارات فقط 
ان مركز حمدان بن  واأو�شحت  العربي كله.  الوطن  لتنت�شر يف  امتدت  بل 
حممد لإحياء الرتاث يهدف اإىل تر�شيخ قيم عميقة ومهمة يف نفو�ش اأبناء 
الوطن و�شون الرتاث الالمادي واحلفاظ على املوروث ال�شعبي واحلفاظ 

عليه وتناقله من جيل اإىل جيل.

مناف�شات قوية وا�شتعرا�شات مميزة يف اجلولة ال�شاد�شة من بطولة  فزاع لليوله 

ارتفاع م�ساركة ال�سيدات الإماراتيات يف ال�سباق

نادي �شيدات ال�شارقة يختتم جري النيون الليلي مب�شاركة 760 امراأة من خمتلف اجلن�شيات

حتت رعاية ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل 
نهيان رئي�ش الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن , انطلقت يف 
مناف�شات  براباجن يف جمهورية لو���ش  ل��واجن  مدينة 
اأول بطولة دولية م�شنفة يف ال�شطرجن ينظمها احتاد 
الأ�شيوي  رئي�ش الحت��اد  لل�شطرجن بدعم من  لو�ش 
القاري  بالحتاد  والأن�شطة  الربامج  وباإ�شراف جلنة 
العام  الأم����ني  ال��ط��اه��ر  ع��ل��ي  ه�����ش��ام  للعبة وم��ت��اب��ع��ة 

لالحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن
وقد اأ�شاد جون فيالفاين الأمني العام لحتاد لو�ش 
 , ال���دويل  الحت���اد  اإىل  الر�شمي  وامل��وف��د  لل�شطرجن 
�شلطان بن خليفة بن �شخبوط  ال�شيخ  بجهود ودعم 
اآل نهيان وحر�شه على ن�شر اللعبة يف خمتلف بلدان 
القارة ال�شفراء وثمن فيالفاين رعاية ودعم ال�شيخ 
يف  تقام  دول��ي��ا  م�شنفة  بطولة  اأول  لتنظيم  �شلطان 
ج��م��ه��وري��ة لو�����ش مم���ا ي��دع��م خ��ط��ط وب���رام���ج ن�شر 

اللعبة يف جمهورية لو�ش واإتاحة الفر�شة لالعبني 
اأخرى  ناحية  من   . دولية  ت�شنيفات  على  للح�شول 
وافق ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان 
وتاأهيل  لإع���داد  تدريبية  دورة  اأول  تنظيم  دع��م  على 
حكام اللعبة يف لو�ش خالل الفرتة من 12 حتى 16 
فرباير 2015 بهدف تاأهيل واإعداد احلكام املوؤهلني 
والقادرين على اإدارة وحتكيم البطولت ال�شطرجنية 
يف لو�ش وذلك يف اإطار خطة تاأهيل الكوادر من حكام 

ومدربني ومنظمني يف خمتلف البلدان الأ�شيوية 
وت�شمل دورة التحكيم �شرح قوانني اللعبة وفقا لآخر 
ال�شاعات  ا�شتخدام  على  احلكام  وتدريب  التعديالت 
الإلكرتونية مع �شرح خمتلف اأنظمة �شبط الوقت يف 
ال�شوي�شري  النظام  قواعد  و�شرح  املختلفة  امل�شابقات 
وقواعد امل�شابقات الدولية وقواعد الت�شنيف الدويل 

وقواعد منح الألقاب لالعبني واحلكام. 

�شلطان بن �شخبوط يرعى تنظيم 
اأول بطولة �شطرجن يف الو�س 
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�شمن  وال�شلة  الطائرة  الكرة  مناف�شات  اليوم  م�شاء  تختتم 
جممع  نظمه  ال���ذي  ال�شنوي  ال��ري��ا���ش��ي  امل��ه��رج��ان  فعاليات 
الوطنية  ظبي  اأب��و  ب��رتول  ل�شركة  التابع  ال�شكني  ال��روي�����ش 
اأدن�����وك وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا مب��ن��ط��ق��ة ال��روي�����ش باملنطقة 
واملناف�شات  الفقرات  العديد من  ا�شتمل على  والذي  الغربية 
الريا�شية الفردية اجلماعية التي اقيمت حتت �شعار “�شكراً 
مناف�شات  وتت�شمن  الروي�ش  ب��داأ مب��اراث��ون  وال��ذي  خليفة” 

الليلة كرة ال�شلة والطائرة ويختتم املهرجان يوم غد الثنني 
باملباراة اخلتامية لكرة القدم .. وت�شهد جولة الطائرة الليلة 
ال�شلة  ويف   .. تكرير  �شركة  مع  الرئي�شية  اأدن��وك  �شركة  لقاء 
اأدن��وك وفرتيل يف النهائي, اما نهائي مناف�شات  تلعب �شركة 
في���������ه  تتقابل  الثنني  غد  ي��وم  م�شاء  يقام  ال��ذي  القدم  ك��رة 
بطول�����ة  يف  ح��������دث  كم��������ا  جا�شك�������و  م����ع  اأدن���������وك  �ش����رك����������ة 

ادن��������وك الرئي�شي��������ة يف اأبو ظبي.

ختـــام بطـــولـــة الرويـــ�س الريا�شيـــة 
للطائـــرة وال�شلـــة 

ك�شفت �شوق دبي احلرة اجلهة املالكة واملنظمة لبطولت 
الراعي  ع��ن  ال��ي��وم  للتن�ش  املفتوحة  احل���رة  دب��ي  ���ش��وق 
ب��ي م��ورغ��ان الدويل  اجل��دي��د للبطولة وه��و بنك ج��ي 
و�شي�شبح  ل��ه,  املتحدة مقراً  ال��ولي��ات  ال��ذي يتخذ من 
التي  ال�شرتاتيجية  الرعاية  اتفاقية  مبوجب  البنك 
فئة   احل�����ش��ري« يف  امل�شريف  »ال��راع��ي  ال��ط��رف��ان  وقعها 
اخلدمات امل�شرفية للموؤ�ش�شات, و�شيقدم البنك الدعم 
ملجموعة من الربامج واملبادرات التي تهدف اإىل تعزيز 
التي  البطولة  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف  التن�ش  ري��ا���ش��ة 
لعبي  كبار  بانتظام  وت�شتقطب   ,1993 يف  انطلقت 

ولعبات التن�ش يف العامل.
وقال كومل ماكلوكلني, النائب التنفيذي لرئي�ش جمل�ش 
اإدارة �شوق دبي احلرة: ي�شعدنا اأن نعلن باأن بنك جي بي 
مورجان هو راع جديد وهام لبطولت �شوق دبي احلرة 
للتن�ش, وللبنك تاريخ عريق يف دعم عدد من الأحداث 
اإىل  ونتطلع  العامل,  حول  املجتمعية  واملبادرات  الهامة 

تطوير هذه ال�شراكة القيمة يف ال�شنوات القادمة.
بنك  م�����ش��وؤويل  ل��ي��ن��ارت, كبري  �شجورد  ق��ال  م��ن جانبه 
وافريقيا:  الأو�شط وتركيا  ال�شرق  بي مورجان يف  جي 
اآخر على  الدعم لهذا احلدث كدليل  اأن نقدم  “ي�شرنا 

التزامنا الرا�شخ  جتاه هذا املجتمع الناب�ش باحلياة.
ومن برامج البطولة التي �شتحظى بدعم بنك بي جي 
ال�شيدات  بطولتي  يف  الأط��ف��ال  يومي  فعالية  مورجان 
الأن�شطة  اأه��م  من  الفعاليتني  هاتني  وتعد  وال��رج��ال, 
يومي  ف��ع��ال��ي��ة  وت��ق��ام  ب���احل���دث,  امل��رت��ب��ط��ة  املجتمعية 
والرجال,  ال�شيدات  لبطولتي  الأول  اليوم  يف  الأطفال 
الدولة  يف  امل���دار����ش  اأط���ف���ال  م���ن  الآلف  وت�����ش��ت��ق��ط��ب 

خلو�ش جل�شات تدريبية وتفاعلية بالتن�ش, ولقاء جنوم 
وجنمات التن�ش يف العامل.

و���ش��ي��ت��ع��اون ج��ي ب��ي م��ورغ��ان م��ع ���ش��وق دب���ي احل���رة يف 
دع��م م��ب��ادرات ت�شتهدف املجتمع وال��ن�����شء, وذل���ك  من 
املنطقة,  م��وه��وب��ني يف  ت��ط��وي��ر لع��ب��ني حمليني  اأج���ل 
لتعزيز  الطاحمني  امل�شتقبل  لأبطال  الفر�ش  وتوفري 

مهاراتهم.
ُت�شتهل بطولة �شوق دبي احلرة للتن�ش 2015 ببطولة 
فرباير,   21-15 م��ن  ال��ف��رتة  يف  تقام  التي  ال�شيدات 
عاملياً,  الأوىل  امل�شنفة  ويليامز,  �شريينا  فيها  وي�شارك 
دبي  تن�ش  وبطالت  اللقب,  حاملة  ويليامز,  وفينو�ش 
ال�شابقات: بيرتا كفيتوفا, كارولني فوزنياكي, واأنيازكا 
رادفان�شكا, واآنا ايفانوفيت�ش, مت�شدرة الت�شنيف العاملي 
تن�ش  بطولة  انطالق  مع  املناف�شة  وتتوا�شل  ال�شابقة. 
الرجال يف الفرتة من 23-28 فرباير , مب�شاركة نخبة 
نوفاك  اأم��ث��ال  م��ن  بالعامل  ال�شفراء  ال��ك��رة  م��ن جن��وم 
فيدرر,  وروج��ي��ه  ع��امل��ي��اً,  الأول  امل�شنف  ديوكوفيت�ش, 

حامل اللقب, واآندي موراي وتوما�ش بريديت�ش.
التي  للتن�ش,  املفتوحة  احل��رة  دب��ي  �شوق  بطولت  تقام 
متلكها وتنظمها �شوق دبي احلرة, حتت رعاية �شاحب 
رئي�ش  نائب  اآل مكتوم,  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي.
دبي  �شوق  �شتاد  تذاكر  �شباك  يف  احل��دث  تذاكر  تتوفر 
احلرة للتن�ش, يف منطقة القرهود, والذي �شيفتح يومياً 
اأ�شعار التذاكر بني  9 م�شاًء, وت��رتاوح   - 9 �شباحاً  من 
75 درهماً لالأدوار التمهيدية, و600 درهماً للنهائيات, 

كما تتوفر التذاكر ال�شاملة  جلميع مبارايات احلدث.

الرئي�شية  اأدن��وك  �شركة  فريق  ف��از 
ل����ل����ك����رة ب���ل���ق���ب ب����ط����ول����ة اأدن���������وك 
القدم  ل��ك��رة  �شركاتها  وجم��م��وع��ة 
اخلام�شة ع�شرة لفرق فوق 35 �شنة 
بعد غياب 9 �شنوات من احراز لقب 
اأم�ش  اختتمت  التي  البطولة  تلك 
الرئي�شي  اخل��ارج��ي  بامللعب  الأول 
يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ب��ن��ادي 
�شركة  فريق  علي  ب��ف��وزه  اأب��و ظبي 
املحدودة  الغاز  ل�شناعات  ظبى  اأب��و 
الف�شي  ال��و���ش��ي��ف    ( ج��ا���ش��ك��و   (
ب���ه���دف ن��ظ��ي��ف ���ش��ج��ل��ه جن����م كرة 
�شامل جميل من متريره  ال�شالت 
بني  رائعة من جنم وه��داف فريق 
ي��ا���ش ال��ت��اري��خ��ي ح�����ش��ني ي�����ش��ل��م يف 
املباراة  ان��ط��الق��ة  م��ن  دق��ي��ق��ة  اول 
للبطولة  الح��ت��ف��ال��ي��ة  اخل��ت��ام��ي��ة 
ال���ت���ي ت���األ���ق ف��ي��ه��ا ح���ار����ش اأدن�����وك 
وراء  ك��ان  ال���ذي  نا�شر علي  ط��اه��ر 
البطولة  ن��ه��ائ��ي  يف  ف��ري��ق��ه  ف����وز 
�شركات   10 م�شاركة  �شهدت  التي 
مقدمتها  ويف  احلالية  ن�شختها  يف 
الرئي�شية  اأدن�������وك  ���ش��رك��ة  ف���ري���ق 

غياب  بعد  الذهبي  باللقب  الفائز 
الو�شيف  ج��ا���ش��ك��و  و���ش��رك��ة  ط��وي��ل 
ال���ربون���زي و�شركة  ال��ث��ال��ث  وادك����و 
اأدما العاملة )حامل اللقب املا�شي( 
رابع الرتتيب العام و�شركة تكرير , 
اأدنوك للتوزيع, �شركة ا�شناد, �شركة 
ادجاز, جا�شكو, بروج  اأدكو, و�شركة 
ال��ب��ط��ول��ة قام  وزادك�����و . ويف خ��ت��ام 
اأحمد خلفان املن�شوري مدير اإدارة 
املخاطر  الئ��ت��م��ان واحل��م��اي��ة م��ن 
جلنة  رئي�ش  ن��ائ��ب  اأدن����وك  ل�شركة 
ن�����ش��اط ن����ادي ال��ك��ورن��ي�����ش وحممد 
دائرة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  القبي�شي  �شند 
الفالحي  و�شيف  الب�شرية  امل����وارد 
اأع�شاء جلنة  ف��ريوز  ال�شالم  وعبد 
ال��ك��ورن��ي�����ش بح�شور  ن���ادي  ن�����ش��اط 
ب�شركات  امل�����ش��وؤول��ني  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل�شاركة  الوطنية  ظبي  اأبو  برتول 
والفرق  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ت��ك��رمي 
الفائزة ويف مقدمتهم فريق �شركة 
وجا�شكو  ال��ذه��ب��ي  ال��ب��ط��ل  اأدن�����وك 
الثالث  وادك�����و  ال��ف�����ش��ي  ال��و���ش��ي��ف 
ال���ربون���زي وادم����ا ال���راب���ع وه���داف 

)�شركة  م��ن  �شامل  احمد  البطولة 
طاقم  ب���ج���ان���ب  ال���ع���ام���ل���ة(  اأدم��������ا 
ح��ك��ام ال��ب��ط��ول��ة امل��ك��ون م��ن اأحمد 
ومراقب  النعمان  ونبيل  الطنيجي 

املباريات جمال اجلمال.
وق����د ���ش��م��ت ق��ائ��م��ة ف���ري���ق �شركة 
�شند  حم����م����د  ال����ذه����ب����ي  اأدن�����������وك 
القبي�شي الذي �شبق له قيادة فريق 
ال��ب��ط��ول��ة, وعلي  ت��ل��ك  للقب  اأدك����و 
ال��رف��اع��ي واحل��ار���ش ط��اه��ر نا�شر, 
البلو�شي,  اهلل  عبد  ي�شلم,  ح�شني 
جمال  مطري,  �شليم  جميل,  �شامل 
ع��ي��اد, ���ش��ه��اب ال�����ش��ح��ي, ج���اد نبيه, 
با�شكان,  بيترييو  البعداين,  �شدام 
الفريق  وم�����درب  ال��ع��و���ش��ي  ع����ادل 
الفريق  واإداري  م��ط��ع��م��ة  اأمي������ن 
الفريق  وم�شرف  املزروعي  خمي�ش 
علي بن حرم�ش املن�شوري ومن�شق 

ال. الكرة جمال علي جمَّ

احمد املن�سوري:
املن�شوري  خ���ل���ف���ان  اأح����م����د  اأك�������د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جل��ن��ة ال��ن�����ش��اط باأن 

موا�شلة  اأهدافها  حققت  البطولة 
ل��ن��ج��اح��ات��ه��ا وال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت اأحد 
اأعياد الريا�شيني ب�شركات البرتول 
لفرق فوق 35 �شنة بعيدا عن عناء 
ذكرياتهم  م��ع��ه��م  ح��ام��ل��ني  ال��ع��م��ل 
مع  جن��وم��ا  ك��ان��وا  حينما  اجلميلة 

ان���دي���ت���ه���م, ح���ي���ث حت����ر�����ش جلنة 
برئا�شة  ال��ك��ورن��ي�����ش  ن����ادي  ن�����ش��اط 
�شعيد �شيف بطي القمزي على تعدد 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة مب��ا يخدم 
اللقاء  و�شيتجدد  العاملني,  ك��اف��ة 
القادم من خالل دورة كل  يف مايو 

الألعاب الريا�شية ال�شنوية.

حممد �سند القبي�سي:
ذكر حممد �شند القبي�شي نائب مدير 
امل��وارد الب�شرية بان البطولة  دائ��رة 
اأ����ش���ب���ح���ت واح��������دة م����ن ال���ل���ق���اءات 

مما  ال�شنوية  الريا�شية  املجتمعية 
والتي  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ح���اف���ظ���ة  ي��ت��ط��ل��ب 
ا���ش��ت��م��رت ل�����ش��ن��وات ط��وي��ل��ة حمققه 
اجلها  من  انطلقت  التي  لأهدافها 
و�شط العاملني لفرق فوق 35 �شنة 
وهي ذات مذاق خا�ش بالن�شبة لتلك 

الن�شاط  ع��ن  ابتعدت  التي  الع��م��ار 
ال��ر���ش��م��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الأن���دي���ة 
واملنتخبات الوطنية والذين ابتعدوا 
�شركات  بطولة  فكانت  املالعب  عن 
من  ليلتقوا  مثالية  فر�شة  اأدن���وك 

جديد لتجديد الذكريات.

�شوق دبي احلرة تعلن »جي بي مورجان« راعيا جديدا لبطولة التن�س

ختــام بطـولـــة �شــركــات بتــرول 
اأبــوظبـــي لكـــرة القـــدم

ث��م��ن ���ش��ل��ط��ان امل��ح��م��ود امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي اأبوظبي 
لل�شقارين دعم واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل مل�شرية الريا�شات الرتاثية 
واإحياء دورها الرائد عند ابناء املجتمع متقدما باأ�شمى اآيات 
ال�شكر والعرفان للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ال�شديدة.  الرتاثية وتوجيهاته  للريا�شات  الكرمية  لرعايته 
واأ�شاد املحمود باهتمام �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�ش نادي �شقاري الإمارات 
و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني 
ال�شيخ  اأبوظبي و�شمو  التنفيذي لإم��ارة  نائب رئي�ش املجل�ش 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
�شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية رئي�ش جمل�ش 
ابوظبي الريا�شي ودعمهم الكبري الذي اأ�شهم بتحقيق التميز 
والنجاح للمو�شم الثاين لكاأ�ش �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة 

لل�شيد بال�شقور منذ انطالقه وحتى ختامه. 
ال��دول��ة لل�شيد  رئ��ي�����ش  ال�شمو  ك��اأ���ش ���ش��اح��ب  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
بال�شقور ومكانته بني الفعاليات والأحداث الرتاثية للمو�شم 
الثاين على التوايل باعتبارها البطولة الأغلى بتاريخ �شقارة 
المارات والهم يف اأجندة نادي ابوظبي لل�شقارين ملا حتمله 
من ا�شم غايل على قلوب اجلميع معربا عن �شكره وتقديره 
للقيادة احلكيمة التي تقدم كل اأنواع الدعم من اجل املحافظة 
ارتبطت بها دولتنا  التي  التاريخية والرتاثية  املنجزات  على 
الذي  ال��ك��ب��ري  ال����دور  ع��ل��ى  امل��ح��م��ود  واأث��ن��ى   . التاأ�شي�ش  م��ن��ذ 
لعبته ال�شركات الوطنية واملوؤ�ش�شات الراعية للحدث متقدما 

بال�شكر للرعاة والداعمني وهم مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان للخيول العربية ال�شيلة و�شركة ابوظبي 
لالإعالم وهيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة و�شرطة ابوظبي 
و�شركة المارات لل�شيارات وتاج هيور لل�شاعات ودائرة النقل 
وجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية وم�شت�شفى ابوظبي لل�شقور 
مدينة  وبلدية  مار�شال  ورادي��و  لال�شتثمار  ابوظبي  و�شركة 
للتمور  وال��ف��وع��ة  ال�شقور  ب���روك لأغ��ذي��ة  اب��وظ��ب��ي وه���وين 
والربنامج الوطني للرفق باحليوان . وتقدم املحمود بالتهنئة 
جلميع الفائزين يف كافة اأ�شواط امل�شابقات متمنيا لهم النجاح 
والتوفيق يف م�شوارهم خالل م�شابقات النادي املقبلة م�شيدا 
بجهود ودور امل�شاركني لثرائهم احلدث التي متيز بامل�شتويات 
القوية وامل�شاركة املميزة من جانب مالك ال�شقور وال�شقارين 
جناحات  حققت  امل�شابقات  ان  موؤكدا  وال�شيوخ  العامة  بفئات 
التي  امل�شاركة  م�شتوى  على  قيا�شية  اأرق��ام��ا  و�شجلت  كبرية 
بلغت اكر من 2000 �شقر و63 �شوطا يف 40 فئة �شمن 
منذ  �شعى  النادي  اأن  اإىل  منوها  املعتمدة  الثالث  امل�شابقات 
تد�شينه يف ال�شاحة الرتاثية لتقدمي م�شابقات تخدم �شريحة 
ال�شقارين من اأبناء المارات وتوفري اأق�شى درجات الرعاية 
والهتمام وت�شخري كل الإمكانيات التي من �شاأنها ان ت�شهم 
يف احلفاظ على موروث الآباء والأجداد وتعزيز التوا�شل بني 
املا�شي واحلا�شر وحماية اأ�شحاب هواية ال�شيد بال�شقور من 
املجازفة للتوجه برحالت �شيد خارجية تعر�شهم للخطر اأو 
لل�شرر وال�شعي ل�شتثمار �شغفهم وحبهم يف م�شابقات داخلية 
حتقق التطور للريا�شة وتعزز منوها بني الريا�شات الرتاثية 
بالوقت الراهن . كما اأثنى على امل�شتويات التنظيمية املتكاملة 

للحدث يف ظل التخطيط والإع��داد امل�شبق من جانب جلان 
التحكيم وامل�شابقات والفنية واللوج�شتية والت�شويق والإعالم 
اللجان  بعمل  م�شيدا  العامة  وال��ع��الق��ات  واملالية  والإداري����ة 
العاملة ودور الأع�شاء يف كل اللجنة الذي انعك�ش ب�شكل كبري 
على جناح احلدث الرتاثي الذي نت�شرف ونعتز بتنظيمه ملا 
يعي�ش  ومن  الوطن  اأبناء  قلوب  على  غاليا  ا�شما  يحمله من 
على هذه الأر�ش املعطاءة . وتوجه جميع امل�شاركني يف اليوم 
اخلتامي باأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل على دعمه 
الذي  الكبري  بالنجاح  م�شيدين  الرتاثية  للريا�شات  الكبري 
حققته البطولة التي اأقيمت على مدار 15 يوما بتنظيم نادي 

ابوظبي لل�شقارين وباإ�شراف جمل�ش ابوظبي الريا�شي.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ال�����ش��ق��ار اح��م��د ال��رم��ي��ث��ي ال���دع���م الكبري 
وال���رع���اي���ة ال���ت���ي ي��ول��ي��ه��ا ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����ش الدولة 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��رتاث��ي��ة وم��ن��ه��ا ال�شيد ب��ال�����ش��ق��ور م��ع��ربا عن 
رئي�ش  ا�شم  حتمل  م�شابقات  يف  بامل�شاركة  واع��ت��زازه  فخره 
كافة  اقيمت عليه  التي  التنظيمي  بامل�شتوى  الدولة م�شيدا 
امل�شابقات . واأكد اأن التواجد يف احلدث و�شام لكل امل�شاركني 
ال�شيوخ  ال�����ش��م��و  وا���ش��ح��اب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  دع���م  مثمنا 
انواع  كل  وتقدمي  الرتاثية  امل�شابقات  بتوفري  واهتمامهم 
ال��ذي��ن يعتزون برتاثهم  ال��وط��ن  ال��دع��م واله��ت��م��ام لب��ن��اء 
وهويتهم الوطنية عرب م�شاعي احياء تراث املا�شي واعادته 
اىل الذه��ان من جديد وغر�شه يف نفو�ش وم�شاعر ال�شغار 
باملجتمع.. معربا عن �شروره بالجنازات التي حققها اثناء 
مهمة  ال��ق��اب  على  وح�شوله  ال���ش��واط  جميع  يف  م�شاركته 

احلدث  يف  الفائزين  طليعة  يف  �شقوره  وق��وف  م��ن  مكنته 
ال���رتاث���ي الغ���ل���ى . م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ال�����ش��ق��ار خ��ل��ي��ف��ة بن 
جمرن الذي ك�شر التوقيت بزمن قيا�شي مميز يف امل�شابقات 
بامل�شتوى التنظيمي الذي خرجت عليها كاأ�ش �شاحب ال�شمو 
تنظيمها  ي�شرف على  التي  بال�شقور  لل�شيد  الدولة  رئي�ش 
نادي ابوظبي لل�شقارين موؤكدا ان امل�شاركة يف احلدث بحد 
ذاتها اجناز وفخر لكل �شقار. واهدى اجن��ازات فريق نا�ش 
كي التي حتققت يف البطولة الغالية اىل �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل عهد دبي الداعم الول  بن حممد بن را�شد 
كال�شيد  الرتاثية  بالريا�شات  املبا�شر  واهتمامه  للفريق 
وقال  الخ���رى  الريا�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  والهجن  بال�شقور 
“ نحن اعتدنا على املناف�شة على املركز الول انطالقا من 
نهج �شموه الذي ر�شخ فينا دائما التناف�ش ال�شريف والوقوف 
اول يف خمتلف امل�شابقات . واثنى ابن جمرن على بالقواعد 
ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���ش  م�شابقات  يف  بها  املعمول  وال�����ش��روط 
والتي  الثانية  بن�شختها  بال�شقور  لل�شيد  ال��دول��ة  رئي�ش 
م�شيدا  احل��دث  على  وامل�شرفني  املنظمني  احرتافية  توؤكد 
باجلهود الكبرية ملجل�ش ابوظبي الريا�شي ودعمهم لأحياء 
ابوظبي  لنادي  املميز  الدور  الرتاثية اىل جانب  الريا�شات 
لل�شقارين والعطاءات الكبرية التي يقدمها �شلطان املحمود 
�شوايا  لرا  اأ���ش��ادت  جانبها  م��ن  ل��ل��ن��ادي.  التنفيذي  امل��دي��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  م��دي��رة 
للخيول العربية الأ�شيلة بالدور الكبري الذي حققه املو�شم 
الثاين لكاأ�ش �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة لل�شيد بال�شقور 
وما �شجلته من جناحات كبرية على خمتلف الأ�شعدة �شواء 

والتناف�ش وحجم  الكبرية  وامل�شاركة  التنظيم  م�شتوى  على 
باحلدث  الر�شيدة  القيادة  م��ن  الكبري  واله��ت��م��ام  الرعاية 
اآل نهيان  ال�شيخ من�شور بن زايد  موؤكدة ان مهرجان �شمو 
ال��ت��واج��د ودعم  ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة ح��ري�����ش ع��ل��ى  للخيول 
امل��ن��ا���ش��ب��ات ال��رتاث��ي��ة ان��ط��الق��ا م��ن نهجه يف احل��ف��اظ على 
م��وروث وت��راث الم���ارات. وجنح فريق العمل امل�شرف على 
تنظيم امل�شابقات والذي تكون من جلان التحكيم وامل�شابقات 
اخلدمات  كافة  تقدمي  من  واللوج�شتية  والفنية  والتنظيم 
جميع  وت��ام��ني  النجاح  وم�شتلزمات  متطلبات  ك��ل  وت��وف��ري 
احتياجات امل�شاركني وال�شيوف والإعالميني والزوار وذلك 
باإ�شراف مبا�شر من �شلطان املحمود رئي�ش اللجنة املنظمة 
والتي ت�شم عبيد حممد املزروعي وحممد الرميثي وزايد 
بخيت  وحممد  املن�شوري  ورا�شد  املهريي  و�شعيد  املزروعي 
امل���زروع���ي وخ��ل��ف��ان امل��ن�����ش��وري وب��خ��ي��ت امل��ن�����ش��وري و�شعيد 
وح�شن  الظاهري  �شاملني  وعلي  املحمود  وخليفة  الهاملي 
طربي�ش  ب��ن  وم��ب��ارك  امل��ن�����ش��وري  عتيق  و�شعيد  امل��ن�����ش��وري 
املن�شوري وربيع يحيى واحمد امل�شعبي. وحظيت مناف�شات 
الن�شخة الثانية لكاأ�ش �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة لل�شيد 
بال�شقور بزيارات وجولت ميدانية من جانب طلبة املدار�ش 
وامل��ع��اه��د وال����ذي ب��ل��غ ع��دده��م يف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات البطولة 
ذوي  منت�شبي  م��ن   200 جانب  اىل  وطالبة  طالب   800
ابوظبي  جمل�ش  م��ن  مب��ب��ادرة  وذل��ك  اخلا�شة  الحتياجات 
الريا�شي ونادي ابوظبي لل�شقارين اللذين يحر�شان على 
الرتاثية  بالريا�شات  املجتمع  �شرائح  جميع  توا�شل  تعزيز 

وتعريفهم مبوروثهم الري مبا ير�شخ الهوية الوطنية.

نادي اأبوظبي لل�شقارين ي�شيد بدعم القيادة الر�شيدة مل�شرية الريا�شات الرتاثية واإحياء دورها الرائد عند ابناء املجتمع

باإ�شتاد مدينة زايد الريا�شية  تتوا�شل م�شاء اليوم بامللعب الرئي�شي رقم واحد 
حقل  تطوير  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  ك��اأ���ش  بطولة  م��ب��اري��ات  ظبي  اأب���و  يف 
6 فرق والتي مت توزيعها على  زاك��وم )زادك��و( ل�شباعيات كرة القدم التي ت�شم 
جمموعتني , حيث يلتقي يف املباراة الأوىل فريق زركوه مع ارزنه فيما يتقابل يف 
الثانية فريق ال�شئون الدارية و�شيف البطولة املا�شية مع فريق ال�شئون الفنية 
تختتم  التي  البطولة  من  الثانية  املرحلة  �شكل  لتحديد  العام  الرتتيب  ثالث 
نا�شر  �شيف  برعاية  الرئي�شي  الريا�شية  زاي��د  باإ�شتاد مدينة  احل��ايل   2-8 يوم 

ال�شويدي الرئي�ش التنفيذي �شركة تطوير حقل زاكوم .

مباراتان يف بطولة زادكو 
ل�شباعيات الكرة

غوارديوال يعرتف باأف�شلية فولف�شبورغ 
اعرتف ال�شباين جو�شيب غوارديول, مدرب بايرن ميونيخ, باأن فريقه ا�شتحق 
افتتاح  يف   4-1 فولف�شبورغ  م�شيفه  ام��ام  لها  تعر�ش  التي  النكراء  اخل�شارة 
املرحلة الثامنة ع�شرة, الوىل ايابا, من الدوري الملاين لكرة القدم. وما زال 
لفولف�شبورغ   37 مقابل  نقطة   45 بر�شيد  الرتتيب  يت�شدر  ميونيخ  بايرن 
الثاين والذي ثاأر خل�شارته ذهابا امام الفريق البافاري 1-2 على ملعب اليانز 
الفرن�شي  �شوى  ا�شا�شية مل يغب عنها  ت�شكيلة  اقحم  ال��ذي  بيب  وق��ال   . ارينا 
فرانك ريبريي لال�شابة: اهنئ فولف�شبورغ, لقد لعبوا ب�شكل جيد بالفعل. اما 
نحن فن�شتحق اخل�شارة , الوىل للفريق يف الدوري هذا املو�شم بعد جولة ذهاب 
مل يذق فيها للهزمية طعما. وا�شاف: كانوا اف�شل منا يف الوقات املهمة من 
املواجهة. خ�شرنا العديد من الكرات املهمة, ومل نتمكن من ا�شتغالل الهجمات 
املرتدة . ومل يتعر�ش بايرن لهزمية قا�شية منذ تلك امام فولف�شبورغ بالذات 

1-5 يف ني�شان ابريل 2009 عندما توج الخري باللقب.
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الفجر الريا�ضي

عقدت اللجنة العليا املنظمة لطواف دبي الدويل للدراجات الهوائية 2015 
الذي  الطواف  مناف�شات  لقامة  اجلاهزية  على  لالطمئنان  مو�شعا  اجتماعا 
يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�ش جمل�ش دبي الريا�شي خالل الفرتة من 4 حتى 7 فرباير املقبل. 
ح�شر الجتماع فرق العمل من قناة دبي الريا�شية التي �شتقوم ببث الطواف 
جلميع دول العامل و�شرطة دبي وهيئة الطرق واملوا�شالت . تراأ�ش الجتماع 
الأمني  �شعيد حارب  �شعادة  البحرية  للريا�شات  دبي  نادي  الذي عقد يف مقر 
العام ملجل�ش دبي الريا�شي رئي�ش اللجنة العليا املنظمة للطواف بح�شور اأ�شامة 
ال�شعفار رئي�ش احتاد الإمارات للدراجات الهوائية نائب رئي�ش اللجنة املنظمة 
اآل  اأم��ان  نا�شر  املنظمة  اللجنة  واأع�شاء  الطواف  املر بن حريز مدير  وحريز 
رحمة والدكتورة عائ�شة البو�شميط واأحمد احلوري وحممد حمراب واأع�شاء 
فرق العمل.. واأكد رئي�ش اللجنة املنظمة اأهمية عقد اللقاء يف مقر نادي دبي 

مكاتب  وي�شت�شيف  للطواف  مقرا  �شيكون  كونه  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
ترفيهية  مناطق  �شم  التي  الطواف  قرية  ت�شييد  فيه  �شيتم  كما  العمل  فرق 
ال�شركات  واأجنحة  اللعاب  ومناطق  الرتاثية  املنطقة  مثل  للجمهور  متنوعة 
الطواف من  امل�شاركني يف  الأبطال  ا�شت�شافة  فيه  يتم  الذي  وامل�شرح  الراعية 
نخبة دراجي العامل وغريها من الفعاليات التي �شتكون متاحة اأمام اجلمهور 
الدخول  و�شيكون  املدار�ش  وطلبة  الهوائية  ال��دراج��ات  وحمبي  العائالت  من 
جماين للجميع لال�شتمتاع باأجواء الطواف ولقاء امل�شاركني فيه كما �شيكون 
ال��دويل للريا�شات  ن��ادي دب��ي  ال��ط��واف من  اأمي  ال��دراج��ني يف جميع  انطالق 
البحرية و�شي�شت�شيف النادي اأي�شا حفل افتتاح الطواف يف ال�شابعة من م�شاء 
يوم الثالثاء 3 فرباير. واأكد حارب ت�شاعف حجم امل�شوؤولية يف تنظيم الن�شخة 
الثانية من الطواف وذلك ب�شبب النجاح الكبري الذي حتقق يف الن�شخة الوىل 
واأهمية العمل لتحقيق جناح اأكرب وكذلك اأي�شا ب�شبب زيادة م�شافات املراحل 

الأربع للطواف باأكر من 60 يف املائة ليتجاوز جمموع ما �شيقطعه الدراجون 
اجلبال  ويف  ال�شحراء  ويف  املدينة  داخ��ل  خمتلفة  مناطق  يف  كيلومرتا   660
وهو الأمر الذي يتطلب بذل جمهود اأكرب من جميع العاملني لتاأمني مرور 
الدراجني يف الطرق بان�شيابية دون التاأثري على حركة ال�شري يف ال�شوار �شوى 
لفرتة ق�شرية جدا ل تتعدى زمن مرور الريا�شيني وال�شيارات امل�شاحبة لهم. 
ومت يف الجتماع الطالع على تقرير عمل لكل جلنة من اللجان وهي التقارير 
اعتماد  مت  كما  والتميز  الكفاءة  م��ن  ع��ال  مب�شتوى  العمل  اجن��از  اأك���دت  التي 
التي  ال��ط��واف  لتنظيم م�شرية  ال���ش��ت��ع��دادات اجل��اري��ة  ف��ق��رات الط���الع على 
�شتنطلق ع�شر يوم 3 فرباير من عدة مناطق من بينها جزيرة النخلة و�شاطئ 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  باجتاه  اآر  بي  جي  ومنطقة  �شقيم  اأم 
لت�شل قبل �شاعة من موعد حفل الفتتاح الذي �شيت�شمن العديد من الفقرات 
ي�شكن يف قلب كل م�شارك  الذي  وال�شغف  الطواف  �شعار  التي ترتجم  الفنية 

فيه. ومت يف الجتماع اأي�شا الطالع على القائمة النهائية للفرق التي ت�شمنت 
و مت  ال��ط��واف  لقب  على  للمناف�شة  ال��دراج��ني  باأف�شل  الفرق  اأق��وى  م�شاركة 
اعتماد قائمة الفرق امل�شاركة والتوجيه بتوفري كل ما يحتاجه امل�شاركون وفق 
الالئحة الر�شمية مل�شوؤوليات اللجنة املنظمة من اأجل ان ينعك�ش ذلك على قوة 
التناف�ش وامل�شتوى الذي �شيقدمه امل�شاركون فيه. واأكد حممد حمراب رئي�ش 
اأن الكوادر الوطنية امل�شاركة يف التنظيم والتحكيم  اللجنة الفنية يف الطواف 
الوطنيني يف  احل��ك��ام  م��ن   4 �شعادته مب�شاركة  ع��ن  واأع���رب  للحدث..  ج��اه��زة 
ووليد  احلو�شني  اهلل  وعبد  اليعربي  وعلي  �شرور  �شيف  هم  املناف�شات  حتكيم 
ال�شام�شي �شيكونون من بني 6 حكام يتولون حتكيم الطواف وقال تواجد 4 
اإماراتيني �شمن احلكام الر�شميني ال�شتة للطواف يعد مك�شبا لريا�شة  حكام 
الدراجات الهوائية يف الدولة و قد مت اختيار هوؤلء املحكمني ملا يتمتعون به 

من خربة جيدة توؤهلهم للم�شاركة يف حتكيم هذا الطواف الكبري. 

اللجنة املنظمة لطواف دبي الدويل للدراجات الهوائية تطمئن على اآخر اال�شتعدادات

جنحت ا�شرتاليا امل�شيفة ويف ثالث م�شاركة لها 
فقط منذ ان�شمامها اىل عائلة الحتاد ال�شيوي 
عام 2006 يف ان تدون ا�شمها يف �شجل البطال 
بفوزها على كوريا اجلنوبية 2-1 بعد التمديد 
ع��ل��ى ���ش��ت��ادي��وم ا���ش��رتال��ي��ا يف ���ش��ي��دين يف نهائي 

الن�شخة ال�شاد�شة ع�شرة من كاأ�ش ا�شيا.
وتدين ا�شرتاليا بتتويجها التاريخي اىل البديل 
ال��ف��وز يف  ه���دف  �شجل  ال���ذي  ت���روي���زي  جيم�ش 
ال�شايف  ال�شوط  م��ن  الخ���رية   105 الدقيقة 
الول. وكانت ا�شرتاليا يف طريقها حل�شم اللقاء 
الدقيقة  يف  تقدمت  بعدما  ال���ش��ل��ي  ال��وق��ت  يف 
ما�شيمو  ع����رب  الول  ال�������ش���وط  م����ن  الخ�������رية 
ل��وون��غ��و, ل��ك��ن ���ش��ون ه��ي��ون��غ م��ني خ��ط��ف هدف 
الوقت  م��ن  الوىل  الدقيقة  يف  لكوريا  التعادل 
بدل ال�شائع )1+90( عندما كان ال�شرتاليون 

يتح�شرون لالحتفال.
اكمل وجه من عاملي  ا�شرتاليا على  وا�شتفادت 
الن�شخة  خيبة  تعو�ش  لكي  واجلمهور  الر����ش 
يف  خ�شرت  ح��ني   2011 ع��ام  قطر  يف  املا�شية 
التمديد(  بعد  )�شفر-1  اليابان  ام��ام  النهائي 
يف  �شوكريو�ش  مل�����ش��وار  ح��دا  اي�شا  و�شعت  ال��ت��ي 
ربع  ال���دور  عند   2007 ع��ام  الوىل  م�شاركته 
ال��ن��ه��ائ��ي. وج����ددت ا���ش��رتال��ي��ا امل��وع��د م��ع كوريا 
اي�����ش��ا يف اجلولة  ان واج��ه��ت��ه��ا  ب��ع��د  اجل��ن��وب��ي��ة 
الخرية من الدور الول للن�شخة احلالية حني 
ا�شحاب  وازاح��وا  1-�شفر  تايغوك  فاز حماربو 

ال�شيافة عن �شدارة املجموعة الوىل.
وي���رت���دي ال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب اه��م��ي��ة ك����ربى لكرة 
بني  مكانها  ع��ن  تبحث  التي  ال�شرتالية  لقدم 
الرغبي  مثل  ا�شرتاليا  يف  ال�شعبية  الريا�شات 
ف�شلت  ح��ني  يف  ال�شلة,  ك��رة  وح��ت��ى  والكريكيت 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ال��ت��ي دخ��ل��ت ب��ق��ي��ادة مدربها 
فائزة  وه��ي  النهائي  اىل  �شتيليكه  اويل  المل��اين 
اي  تتلقى  ان  ودون  اخلم�ش  مبارياتها  بجميع 
ل��ل��م��رة الوىل منذ  ال��ك��اأ���ش  م��ع��ان��ق��ة  ه����دف, يف 
1960 ح��ني ت��وج��ت ب��ه��ا ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على 

التوايل يف اول ن�شختني من البطولة القارية.
وكان املنتخب الكوري اجلنوبي يخو�ش النهائي 
للمرة الوىل منذ 1988 وال�شاد�شة يف تاريخه 
ن�شف  ال����دور  2-�شفر يف  ال���ع���راق  ع��ل��ى  ب��ف��وزه 
النهائي الذي انتهى عنده م�شواره يف الن�شختني 
الربع  م�شاركاته  يف  م���رات  وث���الث  الخ��ريت��ني 

الخرية قبل الو�شول اىل ا�شرتاليا.
املنتخب  فيها  ي�شل  التي  ال�شاد�شة  امل��رة  وه��ذه 
ال��ك��وري اىل ال��ن��ه��ائ��ي, اذ ان���ه, وب��ع��د ت���وج باول 

الخ������ري يف ثالث  امل�����رت  ���ش��ق��ط يف  ن�����ش��خ��ت��ني, 
ايران  ام���ام  ب��اخل�����ش��ارة   1972 ع���ام  م��ن��ا���ش��ب��ات 
امام  �شقط  1980 حني  عام  ثم  التمديد,  بعد 
الكويت �شفر-3 رغ��م ان��ه ف��از على الخ��رية يف 
اىل  و���ش��ول  ذات���ه���ا,  بالنتيجة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
1988 حني مني بخ�شارة موؤملة جاءت بركالت 
الرتجيح امام ال�شعودية بعد حملة ناجحة دون 
اىل  وو���ش��ول  الت�شفيات  م��ن  ان��ط��الق��ا  ه��زمي��ة 

مباراة اللقب.
وعاد الكوريون ليعي�شوا جتربة �شيناريو 1980 
يف  امل�شيفة  ا�شرتاليا  على  اي�شا  ف���ازوا  كونهم 
و1988  الول,  ال����دور  م��ن  الخ����رية  اجل��ول��ة 
لنهم فازوا بالن�شخة احلالية بجميع مبارياتهم 
اخلم�ش دون ان تهتز �شباكهم باأي هدف )اجناز 
القارية(  البطولة  يف   1976 منذ  يتحقق  مل 

قبل ال�شقوط يف املرت الخري.
يف  الطرفني  بني  الثالثة  ام�ش  مواجهة  وكانت 
الول  الدور  ان جمعهما  بعد  القارية  النهائيات 
 1-1 ت��ع��ادل  2011 يف قطر ح��ني  ن�شخة  م��ن 
عن  اله��داف  بفارق  ا�شرتاليا  حينها  وت�شدرت 
ن�شف  يف  م�شوارها  انتهى  التي  اجلنوبية  كوريا 
اليابان بركالت  النهائي بعدما خرجت على يد 

الرتجيح, فيما و�شل �شوكريو�ش اىل النهائي.
وت��ت��ف��وق ا���ش��رتال��ي��ا ع��ل��ى ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة على 
 8 معها  لعبت  اذ  الر�شمية  امل��واج��ه��ات  �شعيد 
عام  اخ��ره��ا  ال��ع��امل,  ك��اأ���ش  ت�شفيات  مباريات يف 
وتعادل  اربع  يف  ففازت  )�شفر-�شفر(,   1977
الر�شمي  ال��ف��وز  ك��ان  ال��ث��الث الخ����رى, فيما  يف 
الدور  قبل   , تايغوك  حم��ارب��ي  ملنتخب  الوحيد 
الول من الن�شخة احلالية, يف كاأ�ش القارات عام 

2001 )1-�شفر(.
ورفعت  م���رة,   27 ال��ط��رف��ان  ت��واج��ه  وباملجمل, 
 7 مقابل   10 اىل  انت�شاراتها  ع��دد  ا���ش��رتال��ي��ا 

لكوريا اجلنوبية و10 تعادلت.
بو�شتيكوغلو  اجن���ي  ا���ش��رتال��ي��ا  م���درب  وخ��ا���ش 
اللقاء بنف�ش الت�شكيلة التي فازت على المارات 
ايفان فرانييت�ش  �شارك  النهائي حيث  يف ن�شف 
�شبب  ي��ح��وم ح��ول��ه  ال�����ش��ك  ك���ان  ب��ع��دم��ا  ا�شا�شيا 

ا�شابة تعر�ش لها يف دور الربعة.
اما يف اجلهة املقابلة, فلم يدخل �شتيليكه �شوى 
تعديل واحد على ت�شكيلة دور الربعة امام العراق, 
فزج بجانغ هيون �شو بدل من هان كيو وون بحثا 
عن تعزيز الناحية الدفاعية يف مواجهة ا�شحاب 
ال�شيافة. وا�شتهل ال�شرتاليون اللقاء بع�شبية 
وا�شحة امام مدرجات ممتلئة متاما مع ح�شور 

كوري كبري اي�شا, ما ت�شبب بح�شول فرانييت�ش 
القائد ميلي  6. وك��ان  الدقيقة  ان��ذار منذ  على 
ي��دي��ن��اك قريبا ج��دا م��ن اراح���ة اع�����ش��اب رفاقه 
ومدربه واجلمهور املحلي من ركلة حرة متقنة 
بقليل  هيون  جني  كيم  عار�شة  علت  الكرة  لكن 
)9(, ثم انح�شر اللعب يف و�شط امللعب دون اي 
24 عندما  الدقيقة  فر�ش على الط��الق حتى 
ح�����ش��ل ال���ك���وري���ون ع��ل��ى رك��ل��ة ح���رة م���ن اجلهة 
الي�شرى نفذها القائد كي �شونغ يوينغ وو�شلت 
اىل كواك تاي هوي الذي حولها براأ�شه بجانب 

القائم المين.
الذي  لكايهل  �شريعة  بفر�شة  ال�شرتاليون  ورد 
عر�شية  بتمريرة  املنطقة  داخ��ل  ال��ك��رة  و�شلته 
من روبي كروز تلقفها �شريعا لكن احلار�ش كيم 

جني هيون كان له باملر�شاد )25(.
يف  الت�شجيل  يفتتحوا  ان  �شتيليكه  رج��ال  وك��ان 
انتهت  رائ��ع��ة  جماعية  لعبة  اث��ر   37 الدقيقة 
مني  هيونغ  �شون  من  طائرة  جانبية  بت�شديدة 
الالعب  اتبعها  ثم  بقليل,  العار�شة  علت  لكنها 
ذاته بفر�شة �شريعة اخرى بعدما و�شلته الكرة 
هذه املرة من اجلهة اليمنى بعر�شية من ت�شا دو 
ري لكن ما�شيمو لوونغو تدخل يف الوقت املنا�شب 
وحرم لعب باير ليفركوزن الملاين من الو�شول 
العار�شة  ف��وق  ال��ك��رة  ح��ول  بعدما  ال�شباك  اىل 
ال�شوط  ان  اجل��م��ي��ع  اع��ت��ق��د  وع��ن��دم��ا   .)38(
الول �شينتهي بالتعادل, لكن لوونغو قال كلمته 
ترنت  الكرة من  ا�شتلم  بعدما  ج��اء  رائ��ع  بهدف 
�شاين�شبوري ثم تقدم بها قليال قبل ان يطلقها 
من خارج املنطقة اىل الزاوية الي�شرى الر�شية 
للمرمى الكوري )45(, م�شجال الهدف الثاين 
له يف النهائيات, بعد الول امام الكويت )1-4( 

يف املباراة الفتتاحية.
�شباك كوريا  ي��دخ��ل  ال���ذي  ال��ه��دف الول  وه���ذا 
عمان  ام���ام   90( دقيقة   525 بعد  اجلنوبية 
و120  ا�شرتاليا  امام  و90  الكويت  امام  و90 
امام  و45  ال��ع��راق  ام��ام  و90  اوزبك�شتان  ام��ام 
ا����ش���رتال���ي���ا(. ويف ب���داي���ة ال�����ش��وط ال���ث���اين جنح 
الكوريني  فورة  ا�شتيعاب  يف  ال�شرتايل  املنتخب 
مرمى  اىل  الو�شول  ع��ن  عاجزين  ب��دوا  ال��ذي��ن 
مات راين, بل ان الهدف كاد ان ياأتي من اجلهة 
امل��ق��اب��ل��ة ل���ول ت���األ���ق احل���ار����ش ال���ك���وري يف �شد 

ت�شديدة �شاروخية ملاثيو ليكي )60(.
ال��ذي ترك  63 خ��روج كايهل  الدقيقة  و�شهدت 
م��ك��ان��ه ل��ت��وم��ي ي��وري��ت�����ش و���ش��ط ت�����ش��ف��ي��ق حار 
م��ن اجلمهور ال��ذي ي��درك ب��ان لع��ب ايفرتون 

النكليزي ال�شابق ونيويورك ريد بولز المريكي 
الخرية  دقائقه  الرج���ح  على  خا�ش  ق��د  حاليا 
اخلام�شة  يف  ا�شبح  كونه  �شوكريو�ش  بقمي�ش 
وال��ث��الث��ني م��ن ع��م��ره وه���ذه على اغ��ل��ب الظن 

م�شاركته الخرية مع بالده.
الع�شرين  الدقائق  يف  ال��ك��وري  املنتخب  وح��اول 
الخرية ان يتدارك املوقف ف�شغط على ا�شحاب 
اخر  تبديل  لج���راء  ا���ش��ط��روا  ال��ذي��ن  ال�شيافة 
ا���ش��ت��ب��دل برتويزي  ال���ذي  ك���روز  ا���ش��اب��ة  ب�شبب 
)71(, ثم جتددت ا�شابة فرانييت�ش ما ا�شطر 
بو�شتيكوغلو اىل ا�شتبداله مبات ماكاي )74(.

ومل تثمر حماولت رجال �شتيليكه يف الو�شول 
جميع  تك�شرت  ب��ع��دم��ا  ال����ش���رتايل  امل��رم��ى  اىل 
�شوكريو�ش  م��داف��ع��ي  اق�����دام  ع��ن��د  ت��وغ��الت��ه��م 
الذين عرفوا كيف ميررون الوقت مبوؤازرة خط 
الوقت  الدقيقة الوىل من  الو�شط و�شول اىل 
ب���دل ال�����ش��ائ��ع ع��ن��دم��ا ���ش��دم ���ش��ون��غ ه��ي��ون مني 
اجل��م��اه��ري ال���ش��رتال��ي��ة ب��ه��دف ال��ت��ع��ادل بعدما 
و�شلته الكرة داخل املنطقة من القائد كي �شونغ 
كوك  ه��ان  البديل  ا�شتخل�شها  ان  وب��ع��د  يوينغ 
يونغ من الدفاع ال�شرتايل على حدود املنطقة, 
ف�����ش��دده��ا لع���ب ل��ي��ف��رك��وزن ب��ع��ي��دا ع��ن متناول 
الطرفان  بعدها  واحتكم   .)90+1( راي��ن  م��ات 
اىل التمديد الذي مل ي�شهد يف �شوطه الول اي 
 100 الدقيقة  حتى  الطرفني  من  يذكر  �شيء 
جدا  خطرية  عر�شية  ك��رة  لوونغو  لعب  عندما 
برباعة  التدخل  اىل  الكوري  احلار�ش  ا�شطرت 
مرتب�ش  ا���ش��رتايل  لع��ب  اي  اىل  و�شولها  ملنع 
ال��ك��وري��ون بفر�شة مماثلة  ام��ام م��رم��اه. ث��م رد 
الي�شرى  اجلهة  يف  �شو  ج��ني  كيم  توغل  عندما 
قبل ان يلعب كرة عر�شية خطرية تدخل عليها 

براين برباعة اي�شا )102(.
اللقاء  م��ن  الول����ني  ال�����ش��وط��ني  وك��م��ا ح�شل يف 
ان الطرفني �شيدخالن  اعتقد اجلميع  وعندما 
امل�شافة  على  وهما  الثاين  ال�شايف  ال�شوط  اىل 
بالدفاع  وت��الع��ب  كلمته  ي��وري��ت�����ش  ق���ال  ذات��ه��ا, 
عر�شية  ك��رة  يلعب  ان  قبل  اليمنى  اجلهة  على 
ل��ك��ن��ه��ا �شقطت  ال����ك����وري  اع��رت���ش��ه��ا احل����ار�����ش 
ال�شباك اخلالية  تابعها يف  ال��ذي  ت��روي��زي  ام��ام 

.)105(
وحاول الكوريون يف ال�شوط ال�شايف الثاين من 
ادراك التعادل لكن لعبي بو�شتيكوغلو �شمدوا 
اليراين  احلكم  �شافرة  اىل  و���ش��ول  امل��رة  ه��ذه 
ا�شرتاليا  تتويج  اعلن  الذي  على ر�شا فاغهاين 

باللقب ال�شيوي من اوقيانو�شيا.

ح�سمت اللقب يف الأ�سواط الإ�سافية

ا�شرتاليا تفوز بكاأ�س اآ�شيا على ح�شاب كوريا اجلنوبية

اف�شل  بجائزة  يتوج  ام��ارات��ي  اول  مبخوت  علي  ا�شبح 
هداف يف كاأ�ش ا�شيا وذلك بعدما انهى ن�شخة ا�شرتاليا 

2015 ويف �شجله 5 اهداف.
 اريد ان اعود اىل بلدي مع جائزة اف�شل هداف , هذا ما 
قاله مبخوت بعد مباراة ام�ش اجلمعة امام العراق على 
املركز الثالث, م�شيفا من اجليد بالن�شبة يل ان احقق 

تقدمي  �شاأوا�شل  هنا,  اتوقف  لن  لكني  الجن��از  هذا 
وت�شجيل الهداف .

وا�شتهل مبخوت النهائيات بت�شجيله هدفني يف مرمى 
البحرين  �شباك  قطر )4-1(, ثم وجد طريقه اىل 
لي�شبح  اللقاء  ب��داي��ة  على  ثانية   14 بعد   )1-2(

النهائيات,  ت��اري��خ  ه��دف يف  ا���ش��رع  �شاحب 
�شد  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف  ي�شجل  ان  ق��ب��ل 

اليابان حاملة اللقب )فازت المارات 
تعادلهما  بعد  الرتجيح  بركالت 

ال�شلي  ال���وق���ت���ني  يف   1-1
وال��������ش�������ايف( و������ش�����ول اىل 

مباراة املركز الثالث امام 
حني   )2-3( ال����ع����راق 

�شجل هدف الفوز من 
ركلة جزاء.

خام�ش  م��ب��خ��وت  وا���ش��ب��ح 
اف�شل  بجائزة  يتوج  عربي 

هداف بعد ال�شعودي فهد 
عام  اه���داف   3( البي�شي 
والبحريني   )1992
اهداف   5( حبيل  ع��الء 

 2004 ع������������������ام 
مع  م�������ش���ارك���ة 

الي����������������راين 
ع����������������ل����������������ي 
ك�������رمي�������ي( 
قي  ا لعر ا و
ي�������ون���������������ش 
حم�������م�������ود 
وال�شعودي 

ي�����������ا������������ش�����������ر 
ال������ق������ح������ط������اين 

ع���ام  اه���������داف   4(
م�������ش���ارك���ة   2004

ال��ي��اب��اين ناوهريو  م��ع 
تاكاهارا(.

وقد فر�ش مبخوت نف�شه من ابرز لعبي 
ال�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة ب��رف��ق��ة زميله  ال��ن�����ش��خ��ة 

امامه  الباب  يفتح  قد  ما  الرحمن  عبد  عمر 
لالحرتاف خارج المارات, وهي م�شاألة حمتملة 

اجلمعة  ام�ش  نف�شه  الالعب  ك�شف  ما  بح�شب  ج��دا 
بعد قيادته بالده لحراز الثالث.

احلايل  ن���ادي���ه  م���ن  �شيطلب  ان���ه  اىل  م��ب��خ��وت  وا����ش���ار 
اجلزيرة ال�شماح له بالنتقال للعب يف املانيا ما ان يعود 

اىل ابو ظبي.
 اري��د ان العب لح��د الن��دي��ة يف اوروب���ا , ه��ذا م��ا قاله 

فريقي  اىل  اع���ود  عندما  م�شيفا  الم���ارات���ي,  ال��ه��داف 
اوروبا  اىل  النتقال  ب�شاأن  معهم  �شاأحتدث  )اجلزيرة( 

لن م�شتوى الفرق هناك اف�شل من بالدي .
وك�شف مبخوت بانه تلقى عر�شا غري مبا�شر من فريق 
املاين يتفاو�ش الن مع ممثليه, لكن دون 

ان يك�شف عن ا�شم هذا النادي.
بجائزة  م��ب��خ��وت  ت��ت��وي��ج  وي����اأت����ي 
هداف نهائيات كاأ�ش ا�شيا بعد كان 
املوؤهلة  الت�شفيات  ه��داف  اي�شا 
ولكاأ�ش  ال���ق���اري���ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
اخل���ل���ي���ج ال����ت����ي اق���ي���م���ت يف 
نوفمرب  الثاين  ت�شرين 
املا�شي )5 اهداف يف 

البطولتني اي�شا(.
يكن  مل  وم���ب���خ���وت 
ال���الع���ب الم���ارات���ي 
اظهر  ال��ذي  الوحيد 
بغريزة  ي��ت��م��ت��ع  ان�����ه 
ت��ه��دي��ف��ي��ة مم���ي���زة, اذ 
اح��م��د خليل )23  ك��ان 
ع��ام��ا( ق��ري��ب��ا ج���دا منه 
جائزة  على  ال�����ش��راع  يف 
باإمكانه  وك��ان  ال��ه��داف 
مل  ل��������و  ي������ن������ال������ه  ان 
ي���رتك رك��ل��ة اجل���زاء 
ل���ق���اء  يف  مل����ب����خ����وت 
الذي �شهد  العراق 
ثنائية  ت�����ش��ج��ي��ل��ه 
خاللها  م���ن  رف����ع 
اربعة  اىل  ر�شيده 
املركز  يف  اه������داف 
م�شاركة  ال����ث����اين 
حمزة  الردين  م��ع 
ال��������������دردور ال������ذي 
ب�شمته  ت����������رك 
نهائيات  يف  اي�شا 
 2015 ا���ش��رتال��ي��ا 
بعدما �شجل اهدافه 
م���ب���اراة  الرب����ع����ة يف 

فل�شطني )1-5(.
وا�شبح الدردور رابع 
رباعية  ي�شجل  لع��ب 
يف م��ب��اراة واح����دة بعد 
اليراين بيتا�ش فاريبا 
يف  رباعية  �شاحب 
مرمى بنغالد�ش 
يف  )7-�شفر( 
 ,1980 ن�����ش��خ��ة 

م��رم��ى كوريا ومواطنه علي  دائ���ي يف 
والبحريني   ,1996 نهائي  رب��ع  يف   )2-6( اجلنوبية 
ا�شماعيل عبد اللطيف يف مرمى الهند )5-2( يف الدور 

الول من ن�شخة 2011 الخرية يف قطر.

مبخوت يتوج هدافًا لكاأ�س اآ�شيا

للمرة  اوىل  امل�شنفة  ول��ي��ام�����ش  ���ش��ريي��ن��ا  الم��ريك��ي��ة  ت��وج��ت 
امل�شرب,  ل��ك��رة  املفتوحة  ا���ش��رتال��ي��ا  بطولة  بلقب  ال�شاد�شة 
اوىل بطولت الغراند �شالم, بعد تغلبها على الرو�شية ماريا 

�شارابوفا الثانية 6-3 و7-6 )7-5( يف ملبورن.
واللقب هو التا�شع ع�شر لوليام�ش )33 عاما( يف البطولت 
ايفرت  كري�ش  مواطنتيها  بالتايل  وجت��اوزت  الكربى  الرب��ع 
منهما(  لكل  ك��ب��ريا  لقبا   18( نافراتيلوفا  ومارتينا  ل��وي��د 
املعتزلة  المل��ان��ي��ة  م��ن  ال��ق��اب فقط   3 بعد  على  تقف  وب��ات��ت 

�شتيفي غراف حاملة الرقم القيا�شي ب22 لقبا.
وبال�شافة اىل القابها ال�شتة يف ا�شرتاليا )2003 و2005 
�شريينا  ت��وج��ت  و2015(,  و2010  و2009  و2007 
يف  و5  و2013(,   2002( غ����ارو�����ش  رولن  يف  م���رت���ني 
وميبلدون )2002 و2003 و2009 و2010 و2012( 
و6 يف فال�شينغ ميدوز )1999 و2002 و2008 و2012 

و2013 و2014(.
و2009   2001( م����رات   5 امل���ا����ش���رتز  ب��ل��ق��ب  ت��وج��ت  ك��م��ا 
اوملبياد  يف  الذهبية  وامليدالية  و2014(  و2013  و2012 
النهائية  امل��ب��اراة  تخو�ش  المريكية  وك��ان��ت   .2012 لندن 
ال23 لها �شمن البطولت الربع الكربى وهي �شمنت البقاء 
مواجهة  قبل  حتى  املحرتفات  الالعبات  ت�شنيف  �شدارة  يف 
�شارابوفا. يذكر ان �شريينا وان احرزت يف العام املا�شي �شبعة 
القاب بينها فال�شينغ ميدوز وبطولة املا�شرتز, لكن نتائجها 
تكن م�شجعة  الخ��رى مل  الثالث  �شالم  الغراند  يف بطولت 

حيث مل تتخط فيها حاجز ثمن النهائي.
التا�شعة  النهائية  املباراة  تخو�ش  �شارابوفا  كانت  املقابل,  يف 
لها يف الغراند �شالم والرابعة يف ملبورن التي توجت بلقبها 
5 القاب كربى على جميع  2008. وح�شدت �شارابوفا  عام 
الر�شيات وهي كانت ظفرت بلقبها الثاين يف رولن غارو�ش 

العام املا�شي.
بداأت الرو�شية احل�شناء املو�شم ب�شكل جيد باحراز اول القابها 
يف دورة بريزبني بفوزها على ال�شربية اآنا ايفانوفيت�ش 7-6 

)4-7( و6-3 و6-3 يف املباراة النهائية.
التي  املباريات  عدد  رفعت  فهي  منطقيا  �شريينا  فوز  واعترب 
امامها  خ�شارتها  مقابل   17 اىل  �شارابوفا  على  فيها  تغلبت 

م��رت��ني ف��ق��ط, وت���ع���ود ال��ه��زمي��ة الخ�����رية ل��الم��ريك��ي��ة امام 
الرو�شية )27 عاما( اىل نهائي بطولة املا�شرتز عام 2004. 
ومل تخ�شر �شريينا بتاتا يف نهائي ا�شرتاليا, علما انها هزمت 

�شارابوفا بالذات يف لقاء قمة الن�شخة 2007.
وبعيد املباراة النهائية قالت �شريينا: الوقوف هنا ويف جعبتي 
ق��د يح�شل.  ب��اأن��ه  بتاتا  اعتقد  ام��ر مل  ك��ب��ريا, ه��ذا  19 لقبا 
توجهت اىل امللعب مع م�شرب وكرة وبع�ش المل. هذا كل ما 
كان لدي عندما بداأت م�شريتي , وتابعت: انا �شعيدة ومتحم�شة 
تهنئة  علي  �شارابوفا:  قالت  . من جهتها  اللقب  بهذا  للغاية 
�شريينا على �شناعتها التاريخ وتقدمي اف�شل م�شتوياتها. مل 
امتكن من احلاق الهزمية بها منذ فرتة طويلة للغاية. ا�شعر 
بال�شعادة يف كل مرة اواجهها فيها لنها لطاملا كانت الف�شل, 

ويف كرة امل�شرب ن�شعى دائما اىل مواجهة الف�شل .

كاأ�ش  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ال��رائ��ع��ة  م�شاركته  ل��وون��غ��و  ما�شيمو  ت���وج 
2015 لي�ش فقط بقيادة ا�شرتاليا امل�شيفة اىل لقبها  ا�شيا 
القاري الول وح�شب, بل بنيله جائزة اف�شل لعب يف الن�شخة 

ال�شاد�شة ع�شرة.
اكت�شاف  ك��ان  بعدما  اجل��ائ��زة  ه��ذه  مت��ام��ا  ل��وون��غ��و  وا�شتحق 
النهائيات, وهو لعب دورا حا�شما بقيادة بالده اىل اللقب الول 
يف ثالث م�شاركة لها يف النهائيات بت�شجيله هدف التقدم على 
�شوكريو�ش  التي ح�شمها  النهائية  املباراة  يف  اجلنوبية  كوريا 

2-1 بعد التمديد.
والرقام تتحدث عن نف�شها بالن�شبة لالعب �شويندون الذي 
اذ مل ي�شرتك اي  انكلرتا,  الثانية يف  الدرجة  يلعب يف دوري 
لعب يف ت�شجيل الهداف يف هذه البطولة اكر من لوونغو 
ال����ذي ���ش��ج��ل ه��دف��ني وك����ان خ��ل��ف ارب���ع���ة اه�����داف لأ�شحاب 

ال�شيافة.
العادة يف  �شيكون وكما جرت  كايهل  تيم  بان  واعتقد اجلميع 
ال���ش��رتايل خالل  املنتخب  الثقل يف  الع���وام الخ��رية مركز 
حملته الثالثة يف نهائيات كاأ�ش ا�شيا, لكن لوونغو قرر اخلروج 

من الظل للك�شف عن مواهبه ويغري وجه �شوكريو�ش .
كان بامكان لوونغو متثيل ايطاليا لنها م�شقط راأ�ش والده, 
ان يكون  راأ�ش والدته, لكنه قرر  اندوني�شيا كونها م�شقط  او 
وفيا للبلد الذي ولد فيه واحت�شنه منذ 25 ايلول �شبتمرب 

.1992
ال�شرتايل  للمنتخب  بالن�شبة  كايهل  باأهمية  ي�شكك  احد  ل 
فهو اف�شل هداف يف تاريخ �شوكريو�ش بعد ان و�شل ر�شيده 

اىل 39 هدفا بت�شجيله ثالثة يف الن�شخة احلالية, ا�شافة اىل 
انه ميثل عامل اخلربة التي اكت�شبها خالل م�شواره الحرتايف 
الطويل يف انكلرتا التي حل فيها عام 1998 حيث دافع عن 
الوان ميلوول حتى 2004 قبل الن�شمام اىل ايفرتون الذي 
تاألق يف �شفوفه حتى 2012 قبل ان يقرر موا�شلة م�شريته 

يف الدوري المريكي مع نيويورك ريد بولز.
املنتخب  �شك جن��م  دون  م��ن  ك��ان  ع��ام��ا(  ل��وون��غ��و )22  لكن 
وقوته  م��ه��ارات��ه  بف�شل  ال��ق��اري��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ال����ش���رتايل 

البدنية ومتريراته الدقيقة وح�شه التهديفي اي�شا.
اإن����ه م��ن ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ق��م��ن��ا مبنحهم ال��ف��ر���ش��ة خالل   
الذين  القالئل  الالعبني  من  وك��ان  الأخ��رية  ال�14  الأ�شهر 
حققوا النجاح يف هذه الفرتة )الق�شرية( , هذا ما قاله مدرب 
باملباراة  ال��ف��وز  بعد  لوونغو  ع��ن  بو�شتيكوغلو  اجن  ا�شرتاليا 
من  ومتريرة  هدف  بف�شل   )1-4( الكويت  على  الفتتاحية 

لعب �شويندون.
حالة  يف  ك��ان  التدريبي  الفريق  ملع�شكر  ان�شم  عندما  وت��اب��ع 
املباراة  اأنه �شيربز يف هذه  التدريبات وجدت  رائعة, وحتى يف 
)امام الكويت( و�شينجح يف التعامل مع الكرة يف هذه املواقف. 
اأنه م�شدر كبري للخطورة �شواء من خالل �شنع الأهداف اأو 

ت�شجيلها .
واردف بو�شتيكوغلو الذي منح لوونغو فر�شة خو�ش مباراته 
الوىل مع �شوكريو�ش عندما ادخله يف ال�شوط الثاين خالل 
لقاء ودي �شد اكوادور )3-4( يف اذار مار�ش املا�شي, قائال: 
ال�12  ا�شتثمرنا بهم خالل الأ�شهر  اإنه من الالعبني الذين 

لوونغو يتوج بجائزة اف�شل العب 

وليام�س بطلة ا�شرتليا املفتوحة للمرة ال�شاد�شة
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإهمال وجبة االإفطار يزيد الوزن
خل�شت درا�شة �شملت األفي �شخ�ش اأن اإهمال وجبة الإفطار يك�شبك 12 كغم من الوزن كل عام, وفقاً ل�شحيفة دايلي 
ميل الربيطانية. وف�شرت الدرا�شة اأن اإلغاء وجبة الإفطار يزيد الرغبة يف تناول وجبة خفيفة التي غالباً ما تكون 
% من العينة التي �شملتها الدرا�شة اأنهم يتجاهلون وجبة  غري �شحية, خا�شة بالن�شبة للموظفني, اإذ اعرتف 37 
الإفطار  الذين يهملون وجبة  % من   45 اأن  الدرا�شة  واأو�شحت  العمل.  اأ�شبوع  الأحيان خالل  الإفطار يف بع�ش 
% ي�شعرون بالغ�شب. واأرجع  ي�شعرون باجلوع منت�شف ال�شباح, و30 % ي�شكون من التعب ونق�ش يف الطاقة و14 

% من العينة اأنهم يهملون وجبة الإفطار ب�شبب الن�شيان اأو النهماك بالأعمال املنزلية.  12
الغذائية  اخليارات  على  للتاأثري  الأ�شا�شي  املفتاح  باعتباره  الفطور  تناول  باأهمية  التاأكيد  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 
اخلا�شة بالإن�شان خالل باقي اليوم, وبالتايل ي�شبب اإهمالها الإفطار من خف�ش م�شتوى ال�شكر يف دم مما يجعله 
يلجاأ اإىل احل�شول على وجبة خفيفة لتوفر الإ�شباع الفوري له. ويح�شل الأ�شخا�ش الذين يهملون وجبة الإفطار 
على 252 �شعر حراري اإ�شايف يومياً مبعدل 91980 �شعر حراري اإ�شايف كل عام مع مرور الوقت اإذا مل يتم ممار�شة 
الأن�شطة الريا�شية, وبالتلي فاإنه قد يك�شبه 12 كيلو من الوزن كل عام. ول تنح�شر فوائد الفطور على الوزن وفقاً 
للدرا�شة, اإذ ت�شاعد هذه الوجبة على حت�شني املزاج والطاقة والرتكيز واحلفاظ على حياة �شحية تقلل من خماطر 

الإ�شابة باأمرا�ش مزمنة مثل ال�شكري وال�شغط. 
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ال�شرطة جتربه على تناول املخدرات فمات
�شرطة  �شباط  اأج���ربه  بعدما  �شنة,   19 كولومبي,  م��راه��ق  ت��ويف 
على تناول 6 جرام من الكوكايني كعقاب له, بعد العثور على تلك 

الكمية بحوزته.
ال�شاب خوان ديفيد اأو�شوريو رودا�ش, كان يعمل ديلر خمدرات, وقد 
مت �شبطه وهو يف طريقه ملنزل اأحد اأ�شدقائه, وبتفتي�شه بوا�شطة 
على  ال�شباط  عر  الكولومبية,  ميدللني  مبدينة  �شرطة  كمني 

املخدر بحوزته.
ال�شباط اقتادوا خوان ملركز ال�شرطة, وهناك اأجربوه على تناول 
الكمية ال��ت��ي ع��رت��ه ب��ح��وزت��ه, وال��ت��ي ت��ق��در ب��� 6 ج���رام كوكايني, 

كعقاب له ثم طردوه من مركز ال�شرطة اإىل ال�شارع. 
اإن  �شنة(,   45( اأوليفيو  كمات�شو  ف��اري��ول  املقهى  �شاحب  ويقول 
ال�شبي جاء ملحله وهو يف طريق عودته للمنزل ي�شكو من الإعياء 

ال�شديد, ثم ات�شل باأخيه وحكى له ما حدث. 
واأ�شاف الرجل: يف البداية مل اأ�شدقه, لكنه بدى �شاحباً, ولذلك 
اأعطيته كوباً من احلليب وقلت له اإنه �شيخف�ش تاأثري املخدر. بداأ 

ال�شاب يف تناول احلليب, لكنه انهار فجاأة و�شقط على الأر�ش.
مت نقل رودا�ش للم�شت�شفى, اإل اأن الأوان كان قد فات, حيث تويف 

بعد وقت ق�شري.

رواية تنفجر بعد 24 �شاعة من فتحها
وخمتلفة  جديدة  ن�شخة  باتر�شون  جيم�ش  ال�شهري  الكاتب  اأطلق 
اأنها  وه��ي  خمتلفة  بخا�شية  م��زودة  فيغا�ش  برايفيت  روايته  من 
على  النا�ش  حل��ث  كو�شيلة  فتحها,  م��ن  �شاعة   24 بعد  �شتنفجر 

قراءتها والنتهاء منها ب�شرعة.
و�شدرت هذه الن�شخة من الرواية مببلغ 294,038 دولر, وتاأتي 
اأي�شاً مع تذكرة طريان من الدرجة الأوىل ملكان ما مل يك�شف عنه, 
بالإ�شافة اإىل اإقامة ملدة يومني فى اأحد الفنادق ومنظار م�شنوع 

من الذهب عيار 24 قرياًطا وغداء خا�ش مع املوؤلف.
وذكر املوقع الأمريكي اأوديتي �شنرتال اأن "الكاتب خدمة جديدة 
ملن ل ميلكون املبلغ املطلوب ل�شراء الن�شخة اخلا�شة من روايته, 
ال���رواي���ة على  م��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة  الن�شخة  اإم��ك��ان��ي��ة حتميل  وه���ي 
هاتفك الذكي, لكنها حتذف اأتوماتيكياً من اجلهاز بعد 24 �شاعة 

من حتميلها.

قفزت فرحا فماتت
اأن قفزت فرحا  �شقطت فتاة بلغارية من جرف عال وتوفيت بعد 

اإثر طلب الزواج الذي قدمه لها �شديقها . 
اإن دميرتينا  ال�����ش��رط��ة,  ن��ق��ال ع���ن   , وق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة  م����ريور 
دمييرتوفا فقدت توازنها بعد اأن تقدم لها �شديقها بطلب يدها 
يف م�شهد رومان�شي قبيل غروب ال�شم�ش  عندما كان يتنزهان على 

جرف مرتفع. 
اأن �شقطت  29 عاما  من �شكتة قلبية وجروح بعد  وعانت ال�شابة 
(  الواقعة يف البحر الأبي�ش  اإيبيزا  يف منتجع بجزيرة ياب�شة  ) 

املتو�شط والتابعة ل�شبانيا . 
و�شل  عندما  للوعي  فاقدة  لكنها  احلياة  قيد  على  الفتاة  وكانت 

امل�شعفون. اإل اأنها توفيت لحقا يف مكان احلادث . 
والرومان�شي,  الرائع  املكان  هذا  اختار  ال�شابة  �شديق  اأن  ويعتقد 
حيث يعمل يف مطعم يف اجلزيرة, ليطلب يد �شديقته. لكنه مل 

يت�شور اأن الفرح �شيكون �شببا يف تعا�شته.

حرف يت�شبب يف اإفال�س �شركة
ت�شّبب خطاأ يف "حرف" اإىل اإفال�ش �شركة بريطانية وفقاً للوكالة احلكومية 
الربيطانية امل�شوؤولة عن تاأ�شي�ش وت�شفية ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
بها  اآث��ار ق�شية نظرت  اإنها تدر�ش  الربيطانية  الوكالة احلكومية  . قالت 
طريق  عن  اإدراج��ه��ا  بعد  اأفل�شت  هند�شية  �شركة  ل�شالح  وج��اءت  املحكمة 

اخلطاأ �شمن قائمة ال�شركات املفل�شة.
املوجودة  اآند �شنز  تايلور  اأن �شركة  "كامبانيز هاو�ش" اإىل  واأ�شارت وكالة 
ومقّرها  �شن  اآن��د  تايلور  �شركة  كانت  بينما  ت�شفيتها  ج��رى  ك��اردي��ف,  يف 
 )S( مان�ش�شرت هي التي اأفل�شت, والفارق بني ال�شركتني هنا هو حرف اأ�ش

الذي ميّيز ال�شركة الأوىل عن الثانية".
اأعمالهم, واغالق �شركة تايلور  واأجرب اخلطاأ الفادح العمالء على �شحب 
كامبانيز  تلقت  بيان:  يف  الوكالة  وقالت  وظيفة.   250 وفقدان  �شنز  اآن��د 

هاو�ش اأخرياً احلكم يف هذه الق�شية وتدر�ش حالياً الآثار املرتتبة عليه.
ومل تعلق على تكهنات باأنه يتعني عليها دفع 8.8 مليون جنيه ا�شرتليني 
)13.3 مليون دولر( لل�شركة املفل�شة على �شبيل التعوي�ش. ومن املتوقع 

�شدور حكم حمكمة العدل العليا ب�شاأن التعوي�ش يف وقت لحق. 

�شبح يلكم امراأة 
اأر�شاً من قبل �شبح  اأ�شقطتها  باأنها تلقت لكمة قوية  ام��راأة ت�شيلية  ادعت 
ر�شدته كامريا مكتب حماميها, يف حادثة ا�شطرتها مالزمة منزلها وعدم 

مغادرته حتى للعمل.
اإنها تلقت �شربة قوية بينما مت�شي  �شي�شيليا كارا�شكو )34 عاماً(  وقالت 
يف ردهة مكتب املحامي اخلا�ش لديها, فقدت على اإثرها الوعي وُنقلت اإىل 

امل�شت�شفى مكثت فيها ثالثة اأيام.
اأمامها بينما كانت مت�شي  "مل تلحظ اأي �شخ�ش  اأنها  واأو�شحت �شي�شيليا 
يف الردهة �شوى موظفة ال�شتقبال تتحدث مع فتاة, وبينما تتجه ناحية 
املوظفة, �شعرت فجاأة ب�شربة قوية على ج�شدها, وكاأن �شخ�شاً لكمها بكلتا 

كفيه", بح�شب موقع مريور الربيطاين.
بالإ�شافة اإىل ذلك, اأخربتها موظفة ال�شتقبال بعدم وجود اأي �شخ�ش كان 
ي�شري خلفها, لكن �شي�شيليا على حد قولها مل ت�شدقها اإل بعد م�شاهدتها 

لقطات �شجلتها كامريا املراقبة يف املكتب. 
نتيجة  ال��راأ���ش  يف  اإ���ش��اب��ات  اإىل  �شي�شيليا  تعر�ش  امل�شت�شفى  تقرير  واأك���د 
ارتطامها بالأر�ش, ومنذ ذلك احلني, وتعي�ش �شي�شيليا حلظات رعب, رغم 
لها, ترتعد  التي تعر�شت  بعد احلادثة  بالأ�شباح, لكن  �شابقاً  اإميانها  عدم 

خوفاً من مالحقة ذلك ال�شبح لها, على حد قولها. 

حممد �شعد: حياتي 
مبهدلة مليء باجلرافيك

اأع���ل���ن ال��ن��ج��م ال��ك��وم��ي��دي حممد 
حياتي  اجل��دي��د  فيلمه  اأن  ���ش��ع��د, 
م��ب��ه��دل��ة ي��ت�����ش��م��ن ال���ع���دي���د من 
م�����ش��اه��د اجل���راف���ي���ك, م���وؤك���دا اأن 
امل��خ��رج ���ش��ادي علي ب��ارع يف تنفيذ 

هذه امل�شاهد. 
اإن هناك جل�شات عمل  وق��ال �شعد 
اخلتم  �شر  �شامح  باملوؤلف  جتمعه 
ملناق�شة  ع���ل���ي  �����ش����ادي  وامل�����خ�����رج 
املتعلقة  ال���ن���ق���اط  م����ن  ال���ع���دي���د 
بالفيلم, ومنها ال�شم الذي مل يتم 
ب�شكل نهائي علي  ال�شتقرار عليه 
حد قوله. واأ�شاف: راأي املخرج اأن 
ا�شم حياتي مدلدلة الذي اخرتناه 
اأثناء مرحلة التح�شريات الأولية 
رمبا يثري حفيظة اجلمهور, علما 
اأي م�شاهد  الفيلم ل يت�شمن  باأن 
اأو م��ب��ت��ذل��ة, ول��ذل��ك قرر  خ��ارج��ة 
حياتي  اإىل  م��وؤق��ت  ب�شكل  تغيريه 
نبداأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  م��ب��ه��دل��ة, 
الفيلم,  م�����ش��اه��د  اأويل  ت�����ش��وي��ر 
الثالثاء املقبل. وي�شارك يف بطولة 
حياتي مبهدلة كل من نيكول �شابا 

وح�شن ح�شني.

تغرمي كريي لرتاكم 
الثلوج اأمام منزله

قال متحدث با�شم وزير اخلارجية 
الأم��ري��ك��ي ج���ون ك���ريي اإن���ه تلقى 
دولرا  خ��م�����ش��ني  ق���دره���ا  غ���رام���ة 
�شارع  م����ن  ال���ث���ل���وج  ل���ع���دم ج�����رف 
جانبي حماذ ملنزله يف بو�شطن يف 
اأعقاب العا�شفة الثلجية يف ولية 

ما�شات�شو�شت�ش الأ�شبوع املا�شي.
وح�������ررت ال���غ���رام���ة ب���ا����ش���م كريي 
بعدما اأهملت �شركة جلرف الثلوج 
ا����ش���ت���اج���ره���ا ك�����ريي وج����ريان����ه يف 
يف  التاريخية  هيل  بيكون  منطقة 
الر�شيف  من  الثلج  جرف  املدينة 
املحاذي ملنزله جراء �شريط اأ�شفر 
فاعتقدت  عليه  امل����رور  مي��ن��ع  ك���ان 
لأ�شباب  العبور ممنوع  ان  ال�شركة 

اأمنية.
املتحدث  ج��ون�����ش��ون  ج��ل��ني  وق����ال 
و�شع  ال�����ش��ري��ط  اإن  ك���ريي  ب��ا���ش��م 

لتحذير املارة من الثلج واجلليد.
املتعاقدون  ف��ه��م  اأن  م���ا  واأ����ش���اف 
امل�شموح  من  اأن��ه  الثلوج(  )جل��رف 
عملهم  اأن��ه��وا  املنطقة  دخ��ول  لهم 
من  مبكر  وق��ت  يف  الر�شيف  على 

�شباح يوم اخلمي�ش.
العا�شفة  وك��ان كريي وقت هبوب 
ي���راف���ق رئ��ي�����ش الأم���ري���ك���ي ب����اراك 
ال�شعودية  اإىل  زي��ارت��ه  يف  اأوب���ام���ا 
لتقدمي العزاء بعد وفاة امللك عبد 
اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ول��ق��اء امللك 
العزيز.  عبد  ب��ن  �شلمان  اجل��دي��د 
ال��ث��ل��ج جرف  اأن  واأك�����د ج��ون�����ش��ون 

باأكمله الآن.

اأنغام تعود اإىل 
والدها

األبومها  اأغنيات  ت�شجيل  من  لالنتهاء  اأنغام  النجمة  اأعلنتها  ط��وارئ  حالة 
اأنغام تتعاون  اجلديد, بعد اأن حّددت بداية ال�شيف املقبل موعداً لطرحه. 
يف الألبوم مع جمموعة متنوعة, من ال�شعراء وامللحنني, منهم: بهاء الدين 

حممد, توما و�شريف بدر.
وانتهت من ت�شجيل غالبية اأغنيات الألبوم, واآخرها اأغنية )اأحالم بريئة(, 
كلمات اأمري طعيمة, واأحلان �شريف بدر, كما �شّمت اأغنية )بتعدي ال�شنني(؛ 
اأول تعاون فني بينهما, كلمات  وهي الأغنية التي حلنها حممد حماقي يف 

اأمري طعيمة, وتوزيع خالد عز.

ال�شكري  الدم ومر�ش  ارتفاع �شغط  اأن  املعروف  من 
من اأكر العوامل التي تزيد خطر الإ�شابة بال�شكتة 
على  اأج��ري��ت  درا���ش��ة حديثة  وج��دت  لكن  الدماغية, 
امل�شروبات الكحولية  اأن تناول  ت��واأم  األ��ف   12 ح��وايل 
بكميات كبرية يف منت�شف العمر اأكر خطورة واأكر 
تاأثري  ت��ف��وق  ب��درج��ة  بال�شكتة  الإ���ش��اب��ة  يف  ت�����ش��ب��ب��اً 

ال�شغط وال�شكري.
البحوث  م��رك��ز  اأج��ري��ت يف  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وبح�شب 
ال�شريرية مل�شت�شفى �شانت اآن يف جامعة الت�شيك تبني 
الكحوليات  من  يومياً  اأك��ر  اأو  م�شروبني  تناول  اأن 
بال�شكتة  الإ�شابة  يزيد خطر  العمر  منت�شف  خالل 

الدماغية بن�شبة اأكر من الثلث.
ن�شرت جملة جمعية القلب الأمريكية نتائج الدرا�شة, 
واأ�شارت اإىل اأن ارتفاع �شغط الدم وال�شكري والتدخني 
وزيادة الكولي�شرتول يف الدم هي اأهم عوامل اخلطر 

املت�شببة يف الإ�شابة بال�شكتة الدماغية.
كانت درا�شات �شابقة قد اأ�شارت اإىل الكحول باعتباره 
لكن  الدماغية,  لل�شكتة  امل�شببة  اخلطر  عوامل  من 

ال���درا����ش���ة ال��ت��ي اأ����ش���رف ع��ل��ي��ه��ا ال��ربوف��ي�����ش��ور بافال 
كيدليكوفا من جامعة الت�شيك هي الأوىل التي ت�شري 
التاأثري.  زي��ادة  العمرية يف  املرحلة  اأو  ال�شن  دور  اإىل 
اإىل  ال��دم  اإم����دادات  ت�شل  ال�شكنة عندما ل  وحت��دث 

الدماغ.
للو�شول اإىل هذه النتائج حلل فريق البحث 11644 
حالة للتوائم امل�شجلني يف ال�شويد بني عامي 1967 
اأق���ل من  الت�شجيل  وق��ت  اأع��م��اره��م  وك��ان��ت  و1970, 
التغذية  ا�شتبيانات عن  قاموا مبلء  عاماً, حيث   60
متت  للكحول.  ا�شتهالكهم  ع��ن  معلومات  ت�شمنت 
وق���ام فريق  ع��ام��اً,   43 مل���دة  ال��ت��وائ��م  ه����وؤلء  متابعة 
البحث بتحليل البيانات ال�شحية امل�شجلة لهم طوال 

هذه الفرتة.
تو�شلت النتائج اإىل اأن الإفراط يف �شرب الكحوليات 
بال�شكتة  الإ�شابة  يزيد خطر  العمر  منت�شف  خالل 
اأن  الدرا�شة  واعتربت  باملائة.   34 بن�شبة  الدماغية 
اأو اأكر,  الإفراط هو تناول الرجل م�شروبني يومياً 

واملراأة م�شروباً واحداً.

الكحوليات تزيد خطر ال�شكتة  كلب معجب بـ�شارابوفا
اأن يتابع املهتمون بريا�شة  لي�ش جديدا 
ا�شرتاليا  دوري  م��ب��اري��ات  امل�شرب  ك��رة 
امل��ف��ت��وح ه���ذه الأي������ام, ل��ك��ن اجل���دي���د اأن 
املتابعني لهذه  اأي�شا من  الكالب  ت�شبح 
امل��ب��اري��ات, وه���ذا ه��و ح��ال الكلب جورج 

الذي يظهر يف الفيديو.
اأي�شا,  للجمال  ذواق  ك��ل��ب  ج���ورج  ل��ك��ن 
�شارابوفا  جمعت  التي  املباراة  تابع  فقد 
 29 ي��وم  ماكوروفا  اكاترينا  مبواطنتها 
بالقفز  الكرة  انتقال  مع  وتفاعل  يناير, 
والتنطيط , ومل يكن يهداأ وي�شتكني اإل 
عندما تظهر �شورة مقربة لالعبة رقم 

اثنني عامليا كاأنه يتملى بجمالها.
ومتكنت �شارابوفا من الفوز خالل هذه 
من  النهائية  للمباراة  لتتاأهل  امل��ب��اراة, 
�شتجمعها  والتي  املفتوح,  ا�شرتاليا  دوي 
�شريينا  ع���امل���ي���ا   1 رق�����م  مب��ن��اف�����ش��ت��ه��ا 

ويليامز.

مدر�س ينقذ تالميذه من هجوم ب�شاطور
ب�شاطور  هجوم  من  املدر�شة  اأطفال  اإنقاذ  يف  معلم  جنح 
حل�����وم, ح��ي��ث ق����اد ���ش��ي��ارت��ه ن��ح��و ال���رج���ل ال�����ذي هاجم 
بال�شاطور,  الأطفال  وو طارد  واملختل جوانغ  التالميذ. 
كما  اإ�شابتهم,  ع��ن  عطله  املعلمني  بع�ش  تدخل  اأن  اإل 

ت�شدى له اأحد املدر�شني بع�شى لعرتا�ش طريقه.
مع  املعتدى  ان�شغال  فر�شة  تينغ  كانغ  امل��در���ش  وا�شتغل 
وقادها  �شيارته  يف  وقفز  الع�شى,  يحمل  ال��ذي  امل��در���ش 

ا. ب�شكل مبا�شر نحو املعتدي, واأ�شقطه اأر�شً
وبعد �شقوط الرجل امل�شلح على الأر�ش, جنح املدر�شون 
يف ال�شيطرة عليه, وت�شليمه لل�شرطة. وقال كانغ, الذي 
املختل:  وده��م  ال�شيارة  قيادة  حلظة  الكامريا  التقطته 
مل  ولكننا  ي�شتعدون,  الإرهابيني  باأن  حتذيرنا  مت  "لقد 
اأعقاب  اأن �شيًئا من هذا القبيل قد يحدث". ويف  نعتقد 
احلادث الذي وقع يف مدينة بيهاي, مبقاطعة قوانغ�شى 
الأط��ف��ال مل  اأًي��ا من  اأن  ال�شرطة  اأك��دت  ال�شني,  بو�شط 

ي�شب باأذى, واأ�شادت ب�شجاعة الأطفال واملعلمني.

�شجن9 �شنوات الأكله ثعبانًا
حكمت حمكمة يف زميبابوي على رجل بال�شجن 9 اأعوام 
ما  بح�شب  املحمية,  الثعابني  اأن���واع  اأح��د  حلم  للتهامه 

ذكرت �شحيفة نيوز داي.
اإنه تناول حلم  اأر�شويل مارامبا )58 عاماً(  املتهم  وقال 
ا�شطر  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  الطبية,  فوائده  ب�شبب  الثعبان 
اأنه منذ  اإىل اأكله بغر�ش عالج عموده الفقري, مو�شحاً 

تناوله وهو ي�شعر بتح�شن ملحوظ.
زميبابوي,  �شرطة  تلقتها  اإخ��ب��اري��ة  على  بناء  ذل��ك  ج��اء 
كما  ثعبان,  جلد  يجفف  فوجدته  منزله  اإىل  وانتقلت 

وجدت حلم ثعابني خمباأ يف منزله. 

مراهق يتحمل 11 األف فولت من الكهرباء
تيار  اأم���ام  ي�شمد  اأن  ي�شتطيع  اإن���ه  ه��ن��دي  م��راه��ق  ق��ال 
األف فولت مير عرب ج�شده, موؤكدا   11 كهربائي بجهد 

اأنه اكت�شف هذه "الهبة" عن طريق ال�شدفة.
واأك��د ديباك جانغرا )16 عاما(, يف مقابلة معه بثت يف 
مقطع فيديو عرب موقع يوتيوب, اأنه ي�شتطيع اأن يقاوم 

تيارا كهربائيا بجهد ي�شغل اأجهزة 500 منزل.
ويظهر املراهق يف ال�شريط وهو ي�شع يديه داخل حو�ش 

من املاء مع الأ�شالك احلية غري املعزولة.
واأو�شح ديباك: "لدي هبة من اهلل. اأ�شعر بالفخر جدا. 
لدي القدرة على فعل اأ�شياء ل ميكن لأحد اآخر اأن يفعلها 
اأكون  اأن  "اعتدت  اأن��وي هدر هذه الهبة", متابعا  واأن��ا ل 
اأن���ا واث���ق م��ن نف�شي..  الآن  ال��ك��ه��رب��اء ول��ك��ن  خائفا م��ن 
�شيئا  اأن  اأع��رف  واأن��ا  بل�شاين  ال�شلك احلي  مل�ش  اأ�شتطيع 

لن يحدث يل".
اأنه  م��رة  لأول  املدر�شة,  يف  وه��و طالب  دي��ب��اك,  واكت�شف 
الكهرباء  من  العالية  اجلهود  ه��ذه  مثل  مقاومة  ميكنه 
قبل 3 �شنوات عندما حاول اإ�شالح �شخان والدته, حيث 

مل�ش باخلطاأ تيارا غري معزول ومل ي�شعر باأي �شعقة.
منذ تلك اللحظة, جرب ديباك هبته مع اأجهزة خمتلفة 

ومع اأ�شالك كهربائية ومل ي�شب مبكروه.
وقال املراهق اإنه ي�شلح الأجهزة الكهربائية باأ�شالك غري 

معزولة وبيديه العاريتني دون اأدنى حماية. املمثلة جوليان مور لدى و�سولها حل�سور العر�س اخلا�س لفيلم البن ال�سابع يف فندق كرو�سبي �سرتيت  يف مدينة نيويورك. )ا . ف . ب (


