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الأمن القومي العربي يت�صدر اأولويات جدول الأعمال 
�ل�سي�سي ي�ؤكد �أهمية جتاوز 
�خلالف خالل �لقمة �لعربية 

•• القاهرة-وام:

التقى الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سى ام�س الدكتور نبيل العربى 
اأمني عام جامعة الدول العربية. و�سرح ال�سفري عالء يو�سف املتحدث 
لآخر  ا�ستعرا�سا  �سهد  اللقاء  ب��اأن  اجلمهورية  رئا�سة  با�سم  الر�سمى 
تتوىل  التى  العربية  القمة  لعقد  اجلارية  وال�ستعدادات  امل�ستجدات 
قيمة  اإع��الء  اأهمية  على  ال�سي�سي  الرئي�س  اأك��د  حيث  رئا�ستها  م�سر 
الت�سامن وتعزيز العمل العربى امل�سرتك واحلر�س على وحدة ال�سف 
والتوا�سل اإىل توافق وجتاوز اأى خالف فى وجهات النظر خالل القمة 
القادمة. وفى هذا ال�سدد اأ�سار د. نبيل العربى اإىل اأن الأمن القومى 
املقبلة وذلك  العربية  القمة  اأعمال  اأولويات جدول  �سيت�سدر  العربى 
اإدراكا من الدول العربية حلجم املخاطر والتهديدات و�سرورة توفري 
الأدوات الالزمة لدحر الإرهاب واحلفاظ على الدول العربية.واأ�ساف 
د. نبيل العربى اأن تعديل ميثاق اجلامعة العربية �سيكون اأي�سا �سمن 
البنود املهمة املطروحة على جدول اأعمال القمة وذلك جلعل امليثاق 
ويجعلها  العربية  اجلامعة  اآل��ي��ات عمل  م��ن  يعزز  ومب��ا  ت��ط��ورا  اأك��ر 
اأكر قدرة على ال�ستجابة ملختلف التحديات. واأ�ساف ال�سفري عالء 
يو�سف اأن الرئي�س لفت اىل خطر الإرهاب الذى يحدق بالعديد من 
ي�ستدعى  ال��ذى  الأم��ر  وه��و  الراهن  الوقت  فى  العربية  املنطقة  دول 
مقدرات  على  للحفاظ  م�سى  وق��ت  اأى  م��ن  اأك���ر  ال��ع��رب��ى  التكاتف 
الأمن  منظومة  �سياغة  خ��الل  من  وذل��ك  العربية  وال�سعوب  ال��دول 
القومى العربى مبا ميكن الدول العربية من ال�ستجابة والتعامل مع 
التحديات اجل�سيمة التى تفر�سها الظروف احلالية.؟وعلى ال�سعيد 
بالعديد  املتعلقة  امل�ستجدات  لآخ��ر  ا�ستعرا�سا  اللقاء  �سهد  الإقليمى 
وتطورات  الفل�سطينية  الق�سية  وفى مقدمتها  العربية  الق�سايا  من 

الأو�ساع فى كل من ليبيا و�سوريا واليمن والعراق. 

�صهد ختام الن�صخة الثانية ع�صرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي

حممد بن ر��سد يت�ج �أبطال كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة
•• دبي-وام: 

توج �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
لمارة دبي ام�س ال�سيخ را�سد بن دملوك اآل مكتوم بطال لكاأ�س �سمو ويل 
عهد دبي للقدرة كما توج �سموه الفائز باملركز الثاين ال�سيخ حمد بن 

دملوك اآل مكتوم والفائز باملركز الثالث عبداهلل غامن املري. 
من جهة اخرى �سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ختام  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
الن�سخة الثانية ع�سرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي يف مركز 
دبي التجاري العاملي. وجتول �سموه خالل احلفل يف معر�س م�ستلزمات 

اخليل من اك�س�سوارات ومواد طبية وغذائية امل�ساحب للبطولة. 
)التفا�سيل �س18(

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يعزون �لرئي�س �الير�ين ب�فاة و�لدته

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الدكتور ح�سن روح��اين رئي�س اجلمهورية  اهلل بربقية تعزية لفخامة 
موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  اأع��رب  الإيرانية  ال�سالمية 
بوفاة والدته �سائال اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته 
واأن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان. كما بعث 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اإىل  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل بربقية تعزية مماثلة  رئي�س جمل�س 
ال�سمو  �ساحب  وبعث  الإيرانية.  ال�سالمية  رئي�س اجلمهورية  فخامة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة بربقية تعزية مماثلة لفخامة الرئي�س اليراين . 

�أم �لعرب الأمهات �ل�سهد�ء: 
�أننت �لقدوة و�ملثل لنا جميعا

•• ابوظبي-وام:

العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحت��اد  اأك��دت �سمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة 
لالأمومة والطفولة اأم العرب اأن الإجنازات العظيمة التي حققتها املراأة 
الإماراتية وطنيا وعامليا متت بف�سل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 
..و�ساحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ودع��م   .. اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة. 
)ن�س املقابلة �س3(.. 
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م�ساركة دولية يف ت�قيع �تفاقية �سد �لنه�سة باخلرط�م

�ل�سرطة �لت�ن�سية تعتقل عدد� من منفذي هج�م باردو 

•• اخلرطوم-وكاالت:

جلان  اإن  اخلرطوم  يف  رفيعة  دبلوما�سية  م�سادر  قالت 
املائية  وامل���وارد  اخلارجية  ووزارات  اجلمهورية  رئا�سة 
اأكملت  وم�سر  واثيوبيا  ال�سودان  املكونة من  والإع��الم، 
املبادئ  اتفاقية  اإع���الن  على  للتوقيع  الرتتيبات  كافة 
ال��ث��الث. واأكدت  ال���دول  ح��ول �سد النه�سة م��ن روؤ���س��اء 
حو�س  ومبادرة  واإيغاد  ال��دويل  البنك  م�ساركة  امل�سادر 
اجلنوبي  النيل  وحو�س  ال�سرقي  النيل  وحو�س  النيل 
ووكالة العون الأمل��اين، يف مرا�سم توقيع التفاقية بني 

ال�سودان وم�سر واإثيوبيا باخلرطوم  غدا.
اخلارجية  وزراء  موؤخراً  ا�ست�سافت  اخلرطوم  اأن  يذكر 

الثالث،  ال�سرقي  النيل  ح��و���س  ل���دول  امل��ائ��ي��ة  وامل����وارد 
وثيقة  اإىل  تو�سلوا  ال��ذي��ن  واإثيوبيا،  وم�سر  ال�����س��ودان 
فيما  التعاون  حتكم  مبادئ  على  ا�ستملت  بينهم  توافق 
بينهم لال�ستفادة من مياه النيل ال�سرقي و�سد النه�سة 
الإثيوبي والتغلب على ال�سواغل والق�سايا العالقة التي 

توؤثر على دولتي امل�سب ال�سودان وم�سر.
واأكد الوزراء املجتمعون حينها يف البيان امل�سرتك الذي 
تاله وزير اخلارجية ال�سوداين، على كرتي، اأنه �سيتم رفع 
الوثيقة التي مت التوافق عليها اإىل روؤ�ساء الدول الثالث 
متهيدا  عليها  للت�سديق  واإثيوبيا  وم�سر  ال�سودان  يف 
والبناء بني  امل�سرتك  التعاون  لبدء مرحلة جديدة من 

ال�سودان وم�سر واإثيوبيا ت�سمل كافة املجالت.

تون�سيون ينظرون اىل منزل يا�سني العبيدي اأحد منفذي هجوم باردو الرهابي

الرئي�س اليمني يلقي خطابه املتلفز  من عدن )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ربه  ع��ب��د  اليمني  ال��رئ��ي�����س  تعهد 
مبواجهة  ام�������س  ه�����ادي  م��ن�����س��ور 
ال��ن��ف��وذ الي����راين يف ب���الده، حيث 
ي�سيطر احلوثيون الذين اتهمهم 
بن�سر الفكر ال�سيعي، على �سنعاء، 
م��ا اج���ربه ع��ل��ى ال��ف��رار اىل عدن 

واعالنها عا�سمة موؤقتة.
وق���ال ه���ادي يف خ��ط��اب متلفز لن 
املجنونة  امل��م��ار���س��ات  ت��ل��ك  تثنينا 
حتمل  ع�������ن  وال������الم�������������س������وؤول������ة 
اىل  بالبالد  ن�سل  حتى  امل�سوؤولية 
بر المان ويرتفع علم اجلمهورية 
اليمنية على جبل مران يف �سعدة 
ب���دل ع���ن ال��ع��ل��م الي������راين، لأين 
اوؤمن ان التجربة اليرانية الثنا 
ع�سرية التي مت التفاق عليها بني 
احلوثية ومن ي�ساندها لن يقبلها 

ال�سعب اليمني زيدي و�سافعي.
امل�سلحني  اليمني  الرئي�س  ودع���ا 
من  الن�������س���ح���اب  اإىل  احل���وث���ي���ني 
اأول  ال���وزارات يف �سنعاء وذل��ك يف 
ك��ل��م��ة ل���ه ع���رب ال��ت��ل��ف��زي��ون منذ 
عدن  اإىل  ال��ع��ا���س��م��ة  م���ن  ف�����راره 

ال�سهر املا�سي.
ك��م��ا دع���ا ه����ادي ك���ل الأط������راف يف 
حمادثات  يف  امل�ساركة  اإىل  اليمن 
الريا�س  ال�����س��ع��ودي��ة  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 

يف  حملية  م�سادر  قالت  ميدانيا 
العا�سمة  ج��ن��وب  ت��ع��ز  حم��اف��ظ��ة 
اليمنية �سنعاء، اإن رتال من قوات 
ل�جماعة  املوالية  اخلا�سة  الأم��ن 
احل���وث���ي دخ���ل���ت م��ع�����س��ك��ر الأم����ن 
اخلا�س يف تعز، يف حني بداأ اآلف 
مفتوحا  اع��ت�����س��ام��ا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

اأمام املع�سكر.
ياأتي ذلك بينما اأفادت م�سادر باأن 
ط��ائ��رة ن��ق��ل ع�����س��ك��ري��ة م��ن طراز 
اإل��ي�����س��وي��ن ت�����س��ت��ع��د ل���الإق���الع من 
تعز وعلى متنها  �سنعاء يف اجت��اه 

نحو خم�سمائة م�سلح حوثي.
ه������وؤلء  اأن  امل���������س����ادر  واأ�����س����اف����ت 
مالب�سهم  ا���س��ت��ب��دل��وا  امل�����س��ل��ح��ني 
وارتدوا زي قوات الأمن املركزي. 

�سبكة  ق���ال���ت  ج���دي���د  ت���ط���ور  ويف 
التلفزيونية  �سي.ان.ان.  تلفزيون 
املتحدة جتلي  ال��ولي��ات  ان  ام�����س 
امل��ئ��ة ج��ن��دي ال��ب��اق��ني م��ن قواتها 
تدهور  و���س��ط  اليمن  يف  اخل��ا���س��ة 

الو�سع المني يف البالد.
وا����س���اف���ت ������س�����ي.ان.ان ن��ق��ال عن 
م�������س���ادر يف امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى دراي����ة 
ال��ذي��ن قاموا  اأن اجل��ن��ود  ب��الم��ر 
ب��ع��م��ل��ي��ات مل��ك��اف��ح��ة الره�����اب �سد 
ت���ن���ظ���ي���م ال�����ق�����اع�����دة وج����م����اع����ات 
مت�سددة تابعة له هم اخر اجلنود 
المريكيني املتمركزين يف اليمن.

املتمردون احلوثيون ير�صلون تعزيزات اىل تعز.. ووا�صنطن جتلي قواتها اخلا�صة من اليمن 

هادي: �ل�سعب �ليمني لن يقبل �لتجربة �الير�نية

حلل الأزمة ال�سيا�سية يف البالد.
وقال هادي اإن الو�سع ال�سيا�سي يف 
كان  ما  اإىل  يعود  اأن  يجب  اليمن 
�سيطرة احلوثيني على  عليه قبل 
وتنفيذ  ال��د���س��ت��ور  ب��اإع��ادة  �سنعاء 
نتائج عملية حوار وطني وانتقال 

�سيا�سي برعاية خليجية.
وو�سف هادي احلوثيني يف كلمته 
يريد  اإن��ه  وق��ال  انقالبيون  باأنهم 

مواجهة الطائفية.
باأنه  اتهامات احلوثيني  وردا على 
يخطط لدعم حركة انف�سالية يف 
اإىل  ذهابه  اإن  ه��ادي  ق��ال  اجلنوب 
ع���دن ه��دف��ه احل��ف��اظ ع��ل��ى وحدة 

اليمن.
وقال لقد غ��ادرت �سنعاء احلبيبة 
اليمنية  اجل���م���ه���وري���ة  ع��ا���س��م��ة 
مكرها بعد اأن �سيطرت امليلي�سيات 

هاجمت  عليها.  امل�سلحة  احلوثية 
وا�ستهدفته  م���ن���زيل  وح���ا����س���رت 
ع�سكريا  ان��ق��الب��ا  ب���ذل���ك  م��ع��ل��ن��ة 

مكتمل الأركان.
ون������دد ال���رئ���ي�������س ال��ي��م��ن��ي ه����ادي 
بالعتداءات النتحارية يف �سنعاء 
موؤكدا  قتيال،   142 خلفت  التي 
ان��ه��ا ت��ه��دف اىل دف���ع ال��ي��م��ن اىل 

اتون الفو�سى والقتتال. 

برناردينو ليون يوؤكد ان التو�سل لتفاق بني طريف الزمة مازال بعيد املنال

•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  الليبي  اجل��و  �سالح  ق�سف 
فجر  مليلي�سيا  تابعة  م��واق��ع  ع��دة 
مطار  ق�����س��ف  مت  ح���ي���ث  ل��ي��ب��ي��ا، 
اآخر  مع�سكرا  واأي�����س��ا  معيتيقة، 
على طريق مطار طرابل�س، و�سط 

اأنباء عن �سقوط قتلى وجرحى.
واأفادت م�سدر طبي يف م�ست�سفى 
مدينة الزاوية، بو�سول 26 جثة 
م���ن م��ل��ي�����س��ي��ات ف��ج��ر ل��ي��ب��ي��ا اإىل 
الدائرة  املعارك  نتيجة  امل�ست�سفي 

قرب املدينة منذ �سباح ال�سبت.
اإن  نت  العربية  ل��  م�سادر  وقالت 
مع�سكرات  ا���س��ت��ه��دف  ال���ط���ريان 
جنوب  وال�����ريم�����وك(  )ال��ن��ق��ل��ي��ة 
اإ����س���اف���ة ملطار  ال��ع��ا���س��م��ة  ����س���رق 
اأن  ع��ي��ان  �سهود  ون��ق��ل  معيتيقة، 
حالة من النفري والرتباك �سادت 

•• تون�س-رويرتز:

ام�س  التون�سية  ال�سلطات  قالت 
اإن����ه����ا اع���ت���ق���ل���ت اأك�������ر م����ن 20 
مت�سددون  اأن��ه��م  ي�ستبه  �سخ�سا 
على  م�سلحان  ن��ف��ذه  ه��ج��وم  بعد 
�سائحا   20 فقتال  ب��اردو  متحف 
اأجنبيا مما اأدى اإىل حملة اأمنية 

على م�ستوى البالد.
التون�سيني  م�����ئ�����ات  وح���������س����ر 
تون�س  ك���ات���درائ���ي���ة  يف  ق���دا����س���ا 
تكرميا  ال�سموع  واأ����س���اءوا  ام�����س 
لل�سحايا وهم 20 �سائحا اأجنبيا 
وزراء  و�سارك  تون�سيني.  وثالثة 

يف احلكومة يف املرا�سم.
وان��ت�����س��رت ال�����س��رط��ة ب��ك��ث��اف��ة يف 
�سارع احلبيب بورقيبة بالعا�سمة 

تون�س.
لكن الهدوء �ساد ال�سارع الرئي�سي 
مكتظة  واملتاجر  املقاهي  وك��ان��ت 
بينما جتري ال�ستعدادات ملوا�سلة 
اأن�����س��ط��ة م��ه��رج��ان امل��و���س��ي��ق��ى يف 
حيث  ال�سارع  ويف  البلدي  امل�سرح 
لإقامة  ك����ربى  م��ن�����س��ة  و���س��ع��ت 

حفل يف امل�ساء.
ووق��ع الهجوم ي��وم الأرب��ع��اء وهو 
ت�ستهدف  التي  الهجمات  اأع��ن��ف 

اإعالم  و�سائل  ونقلت  العا�سمة، 
ل�سيارات  ����س���وراً  ل��ي��ب��ي��ة  حم��ل��ي��ة 
تتجول  للجي�س  ت��اب��ع��ة  م�سلحة 

داخل املطار.
وقال �سهود عيان اإن اأهايل اأحياء 
الكرميية وال�سواين وق�سر غ�سري، 
امل�ساجد  ع��رب  ال��ت��ك��ب��ري  يف  ب�����داأوا 
وذب����ح ال��ذب��ائ��ح ل���س��ت��ق��ب��ال قوات 
اجلي�س. و�سيطرت قوات اجلي�س 
على كامل منطقة ور�سفانة غرب 
كوبري  عند  ومتركزت  طرابل�س، 
منطقة الزهراء اأوىل اأحياء غرب 

العا�سمة.
�سيا�سيا اعترب املبعوث الدويل اىل 
ليبيا برناردينو ليون ان التو�سل 
اىل ات���ف���اق ب���ني ط���ريف ال���ن���زاع يف 
اعرب  لكنه  �سعبا،  �سيكون  ليبيا 
ملواجهة  يتحدا  ان  يف  الم���ل  ع��ن 

تنظيم داع�س الإرهابي.

ي�ستعد  �لباك�ستاين  �جلي�س 
ل�سرب �الرهابيني يف كر�ت�سي 

•• ا�صالم اباد-وام:

الفريق  كرات�سي  فيلق  قائد  اأع��ل��ن 
�سي�ساعد  اجلي�س  ان  خم��ت��ار  نفيد 
الرينجرز  الع�سكرية  �سبه  ال��ق��وات 
العمليات  ت���ع���زي���ز  يف  وال�������س���رط���ة 
الرهابية  العنا�سر  �سد  اجل��اري��ة 
واملجرمني لقرار المن والنظام يف 
كرات�سي جنوبي اقليم ال�سند. وقال 
الت�سحيات  ان  ام�����س  لل�سحفيني 
ال����ت����ي ق���دم���ه���ا رج�������ال الم�������ن لن 
امل�سلحة  ال��ق��وات  وان  �سدى  تذهب 
���س��ت��ق��ف ب��ج��ان��ب ق����وات الم����ن اىل 
اأ�سكال  ك��اف��ة  على  الق�ساء  يتم  ان 
الرهاب والعنف . وقالت تقارير ان 
ا�ستنفار اجلي�س جاء عقب التفجري 
ثالثة  ا�ستهدف  ال���ذي  الن��ت��ح��اري 
م��ن ج��ن��ود ال��ري��ن��ج��رز ت���ويف اثنان 
متاأثرين بجراحهما ووقع التفجري 
اأم�س اأثناء دورية يف �ساحة قلندرية 

ب�ساحية ناظم اأباد يف املدينة.

ليبيا  ف���ج���ر  م��ي��ل��ي�����س��ي��ا  ����س���ف���وف 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة، م�����وازاة م���ع و�سول 
اإىل  امل�سلحة  ال�سيارات  من  اأرت��ال 
العا�سمة  ���س��رق��ي  ال��رب��ي��ع  وادي 

ومتركزها هناك.

تفجري  منذ  تون�س  يف  الأج��ان��ب 
مبدينة   2002 ع���ام  ان��ت��ح��اري 

جربة.
ال�سرطة خالل اقتحامها  وقتلت 
امل��ت��ح��ف، م��ن��ف��ذي ال��ه��ج��وم جابر 
العبيدي  وي���ا����س���ني  اخل�����س��ن��اوي 
ال�����س��ل��ط��ات انهما  ق��ال��ت  ال��ل��ذي��ن 
����س���اب���ان ت���ون�������س���ي���ان ت����درب����ا على 
املجاورة  ليبيا  يف  ال�����س��الح  حمل 
�سياح  الفو�سى. وقتل  الغارقة يف 
وبولنديون  وفرن�سيون  يابانيون 

وكولومبيون يف الهجوم.
وذك���������ر حم����م����د ع����ل����ي ال�����ع�����روي 

م�سادر  اأك�������دت  الأول  واأم�����������س 
اجلي�س  ق�������وات  اأن  م���ت���ط���اب���ق���ة 
طرابل�س  م��ط��ار  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت 
بعد اأن انتهت من ال�سيطرة على 
جنوب  ال��ع��زي��زي��ة  منطقة  ك��ام��ل 

الداخلية  وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث 
اعتقلت  ال�سلطات  اأن  التون�سية 
ي�ستبه  ���س��خ�����س��ا   20 م���ن  اأك����ر 
ب��ي��ن��ه��م ع�سرة  اأن���ه���م م��ت�����س��ددون 
مبا�سر  ب�سكل  �سالعون  اأ�سخا�س 

يف الهجوم على باردو.
وا�سعة  حملة  ه��ن��اك  اأن  واأ���س��اف 

النطاق على املت�سددين.
بيان  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
اإن��ه��ا تبحث ع��ن م��ت��ورط اآخ��ر يف 
هجوم باردو. ون�سرت �سورة مللتح 
البالغ عنه  التون�سيني  ونا�سدت 
حت�سبا لهجمات اأخرى حمتملة.

الأمم املتحدة توؤكد �صعوبة التو�صل اإىل اتفاق يف ليبيا

�جلي�س �لليبي ي�ستعد لفر�س �سيطرته على طر�بل�س
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�لرئي�س �الفغاين يت�قع ربيعا �سعبا �أمنيا يف �فغان�ستان 
•• كابول-اأ ف ب:

ال�سحافة  م��ع  لقاء  اث��ن��اء  ال�سبت  غني  ا���س��رف  الف��غ��اين  الرئي�س  اعترب 
الجنبية ان الربيع �سيكون �سعبا يف جمال المن، وذلك قبل ب�سع �ساعات 

من مغادرته اىل الوليات املتحدة يف زيارة ر�سمية ت�ستغرق اربعة ايام.
ال�سبت  الرئا�سي  الق�سر  يف  ال��دول��ي��ة  ال�سحافة  م��ع  ل��ق��اء  يف  غني  وق���ال 
ال�ستاء كان �سعبا  املعارك مع متمردي حركة طالبان، ان  مع بدء مو�سم 
للغاية. والربيع �سيكون �سعبا. واكد غني انه لن يطلب م�ساعدة حمددة 
من الوليات املتحدة او حتى تغيريات يف اجلدول الزمني لن�سحاب القوات 
وقال ما �سوف او�سحه للكونغر�س المريكي هو   .2015 المريكية يف 
ما نقوم به، قبل ان يو�سح ما ن�سدد عليه هو طبيعة التهديد وما نقوم به 
مبواردنا احلالية يف الوقت نف�سه. وا�ساف الرئي�س ان اقامة �سراكة هي 

م�سالة تقييم ال�سروط. ل ميكنكم املطالبة مب�ساعدة اىل ما لنهاية.

حممد بن را�سد خالل تتويجه اأبطال كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة  )وام(
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات

�للجنة �لعليا للم�ساعد�ت �ملحلية بالهالل �الأحمر تخ�س�س 
�كرث من 310 ماليني درهم لرب�مج �مل�ساعد�ت �ملحلية للعام �حلايل

•• ابوظبي-وام: 

الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  خ�س�ست 
األف  و300  ماليني   310 مبلغ 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ل��رباجم��ه��ا  دره�����م 
جاء   .  2015 ل���ل���ع���ام  امل��ح��ل��ي��ة 
الأول  الج����ت����م����اع  خ������الل  ذل������ك 
املحلية  للم�ساعدات  العليا  للجنة 
�سعادة  برئا�سة  الأح��م��ر  ب��ال��ه��الل 
امل��ن�����س��وري نائب  را����س���د م���ب���ارك 
املحلية  ل��ل�����س��وؤون  ال���ع���ام  الأم�����ني 
�سعادة  وح�سور  الأح��م��ر  بالهالل 
نائب  ال���ف���ه���ي���م  ي���و����س���ف  حم���م���د 

الجتماع بحث عددا من املوا�سيع 
من  الهيئة  متكن  التي  الإن�سانية 
ال�ساحة  ع��ل��ى  تطلعاتها  حت��ق��ي��ق 
لتنفيذ  وال���ت���خ���ط���ي���ط  امل���ح���ل���ي���ة 
يحتاجها  التي  امل�ساعدات  برامج 
الهيئة  امل�ستفيدون من م�ساعدات 
التي  ال�سبل  ..كما بحث الجتماع 
�سراكات  ع��ق��د  م��ن  الهيئة  مت��ك��ن 
اإن���������س����ان����ي����ة م�����ع امل���ح�������س���ن���ني من 
املوؤ�س�سات  الأف��راد والداعمني من 
وم�ساريع  برامج  وتبني  والهيئات 
م�سرتكة يف عدد من املجالت التي 
تعمل على توفري خدمات اإن�سانية 

الحتياجات  وذوي  العلم  وطلبة 
اخل����ا�����س����ة وامل����ر�����س����ى والأي�����ت�����ام 
الهالل  بفروع  امل�سجلني  املحليني 
وتعزيز  ت��رق��ي��ة  و���س��ب��ل  الأح����م����ر 
التي  الإن�سانية  امل�ساعدات  برامج 
تقدمها الهيئة لل�سرائح ال�سعيفة 
م�سيفا  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
تفعيل  اآل��ي��ات  ناق�ست  اللجنة  ب��اأن 
الأن�سطة والربامج لتو�سيع مظلة 
امل�ستفيدين من م�ساعدات الهيئة 
و  لل�سرائح  اأك���رب  حماية  وت��وف��ري 
الدولة.  داخ��ل  امل�ستهدفة  الفئات 
امل�ساعدات  م��ي��زان��ي��ة  وت�����س��م��ن��ت 

امل�ساندة  للخدمات  ال��ع��ام  الأم���ني 
الأحمر  ال���ه���الل  ف�����روع  وم������دراء 
املالية  الإدارة  وم���دي���ر  ب��ال��دول��ة 
ومدير اإدارة تنمية املوارد بالهالل 
الأحمر. واأك��د نائب الأم��ني العام 
الجتماع  خ��الل  املحلية  لل�سوؤون 
للهالل  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  اه���ت���م���ام 
الإن�سانية  ب����احل����الت  الأح����م����ر 
وحر�سها  وامل��ح��ت��اج��ة  ال�سعيفة 
انت�سار  اأو�سع  املتزايد على حتقيق 
لتغطي  امل���ح���ل���ي���ة  ل���ل���م�������س���اع���دات 
للم�ساعدة  امل�����س��ت��ح��ق��ة  احل������الت 
واملطلقات  الأرام��ل  من  الإن�سانية 

من  ع���ددا   2015 ل��ل��ع��ام  املحلية 
ال��ت��ي تنفذها  امل�����س��اع��دات  ب��رام��ج 
ال��ع��ام حيث مت  م���دار  على  الهيئة 
مليون   183 ح���وايل  تخ�سي�س 
درهم للم�ساعدات املحلية وحوايل 
127 مليون درهم مل�ساريع قطاع 
كحمالت  الأخ���رى  املحلي  ال�����س��اأن 
وحفظ  والأ������س�����اح�����ي  رم���������س����ان 
والهالل  وعطايا  والغدير  النعمة 
الطالبي ومركز الإيواء وامل�ساريع 
امل�ساجد  وم���������س����اري����ع  امل���ح���ل���ي���ة 
الأيتام  وكفالة  الوقفية  وامل�ساريع 
امل��ح��ل��ي��ني. واأو����س���ح امل��ن�����س��وري اأن 

واأقر  ال���دول���ة.  م��ن��اط��ق  جميع  يف 
اجتماع اللجنة العليا للم�ساعدات 
املحلية خالل ا�ستعرا�س ومناق�سة 
امل���وا����س���ي���ع امل���ق���دم���ة م����ن م�����دراء 
تي�سري  ب�������س���رورة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف�����روع 

واملحتاجة..  امل����ع����وزة  ل��ل�����س��رائ��ح 
وبحث الو�سائل التي متكن الهيئة 
من حتقيق تطلعاتها على ال�ساحة 
املحلية والتخطيط لتنفيذ برامج 
امل�ستفيدون  يحتاجها  م�ساعدات 

بطلبات  اخل���ا����س���ة  الإج������������راءات 
العمل  �سالح  يحقق  مب��ا  ال��ف��روع 
للم�ستفيدين  ال�ستجابة  و�سرعة 
الأحمر  ال���ه���الل  م�����س��اع��دات  م���ن 

الإن�سانية املختلفة. 

هز�ع بن ز�يد يح�سر حفل زفاف 
حمد �لبل��سي

•• ابوظبي-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
حفل ال�ستقبال الذي اأقيم ام�س يف نادي �سباط القوات امل�سلحة باأبوظبي مبنا�سبة زفاف حمد اأحمد علي البلو�سي 
الوطني الحتادي  املجل�س  املر رئي�س  البلو�سي. كما ح�سر احلفل معايل حممد  ال�سيد عبداهلل مراد  اإىل كرمية 
اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع وال�سيخ عبداهلل بن حممد بن  ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
العري�س واأ�سدقائه. وتخلل  واأق��ارب  ال�سيوخ وال��وزراء وامل�سوؤولني وجمع من املدعوين  اآل نهيان وعدد من  خالد 

احلفل تقدمي عرو�س من الفنون ال�سعبية والأهازيج واللوحات الرتاثية.

وزير �لعدل ي�سدر قر�ر� ب�ساأن الئحة �حلكمني يف دعاوي �لطالق�إجناز مر�حل متقدمة يف ك�س�ة �لقبة �خلارجية ملتحف �لل�فر �أب�ظبي 

تده�ر �سيارة من �أعلى 
قمة جبل بر�أ�س �خليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

تدهورت ع�سر اأم�س حادث مركبة من 
وقد  اخليمة،  ب��راأ���س  جي�س  جبل  ف��وق 
اإ�سابة �سائق املركبة  اأ�سفر احلادث عن 
مواطن ) ج.م.ع ( ) 36 ( �سنة باإ�سابات 
متو�سطة مت نقله على اأثرها اإىل اأقرب 

م�ست�سفى لتلقى العالج الالزم. 
العلكيم  �سعيد  ع��ل��ي  ال��ع��ق��ي��د  واأو����س���ح 
ب�سرطة  امل��روروال��دوري��ات  اإدارة  مدير 
اإىل غرفة  باأنه ورد بالغ  راأ�س اخليمة، 
تدهور  ح���ادث  ب��وق��وع  يفيد  العمليات 
مل��رك��ب��ة م���ن ف���وق ج��ب��ل ج��ي�����س وه���و يف 
طريق عودته، حيث انحرفت املركبة عن 
ال�سخري  املنحدر  يف  لت�سقط  م�سارها 
على جانب الطريق، وفور تلقى البالغ 
الإ�سعاف  و  ال�����س��رط��ة  ���س��ي��ارات  ه��رع��ت 
والإنقاذ ملكان احلادث، حيث مت انت�سال 
وهو  للم�ست�سفى،  ونقله  املركبة  قائد 
حالياً يرقد يف امل�ست�سفى لتلقى العالج 

الالزم.  
كافة  العلكيم  علي  العقيد  نا�سد  وق��د 
احليطة  توخي  �سرورة  اإىل  ال�سائقني 
و احل������ذر اأث����ن����اء ال���ق���ي���ادة خ���ا����س���ة يف 
الأم��اك��ن املرتفعة و ال��ط��رق ال��وع��رة و 
املناطق اجلبلية، وعدم القيادة ب�سرعة، 
متمنياً  الطريق،  بغري  الن�سغال  وعدم 

ال�سالمة للجميع. 

•• اأبوظبي-وام:

وال�ستثمار  التطوير  �سركة  اأعلنت 
ال�سياحي املطور الرئي�سي للمنطقة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال�����س��ع��دي��ات ام�����س عن 
عمليات  يف  متقدمة  م��راح��ل  اإجن���از 
ال��ك�����س��وة اخل���ارج���ي���ة لقبة  ت��ط��وي��ر 
ك�سف   . اأب���وظ���ب���ي  ال���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف 
ذل��ك خ��الل ج��ول��ة تفقدية ق��ام بها 
م�سمم املتحف املعماري جان نوفيل 
احلائز على جائزة بريتزكر العاملية 
املن�سوري  برفقه معايل علي ماجد 
اإدارة �سركة التطوير  رئي�س جمل�س 
ك�سوة  وتعد  ال�سياحي.  وال�ستثمار 
 - طبقات   8 من  تتكون  التي  القبة 
اأربع داخلية واأربع خارجية واحدة من 
..فهي  البناء  املراحل يف عملية  اأهم 
التي متنح ال�سكل النهائي اخلارجي 
�سعاع  ت�سكيلها  اإىل  اإ�سافة  للمتحف 
ال�سم�س  لأ�سعة  ي�سمح  ال��ذي  ال��ن��ور 
املتحف  ������س�����الت  اإىل  ب����ال����دخ����ول 
تركيب  ن�سبة  و�سلت  واأروقته..وقد 
 30 اإىل  تاريخه  الك�سوة حتى  قطع 
باملائة ..ويتوقع اإجنازها بالكامل يف 
ا�ستوحيت  وق��د  املقبل.  يونيو  �سهر 
القبة  لك�سوة  العمرانية  الهند�سة 
املتداخلة  النخيل  اأ�سجار  �سعف  من 
�سقف  يف  ا�ستخدامها  يتم  ك��ان  التي 
امل���ن���ازل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف الإم�������ارات.. 
نتيجة  للقبة  املعقد  ال�سكل  وي��اأت��ي 
�سمن  املدرو�س  الهند�سي  للت�سميم 
اأحجام وزوايا متنوعة �سمن ترتيب 
النور  ب� �سعاع  تاأثري ما يعرف  مينح 
من  القبة  ك�سوة  طبقات  وتتكون   ..
الأملنيوم  مادتي  من  قطعة   7850
وال�ستانل�س �ستيل اأكربها تاأتي باأبعاد 

•• ابوظبي-وام:

اأ����س���در م��ع��ايل ���س��ل��ط��ان ب��ن �سعيد 
العدل  وزي�����ر  ال���ظ���اه���ري  ال����ب����ادي 
قرارا وزاريا ب�ساأن لئحة احلكمني 
يف دعاوى الطالق بني الأزواج التي 
تهدف اىل تنظيم �سوؤون احلكمني 
رفع  لتحقيق  ال��ط��الق  دع����اوى  يف 
ن�سبة  وزي��������ادة  احل���ك���م���ني  ك����ف����اءة 
املنازعات  يف  ال�����س����ري  ال�����س����الح 
التي تقع بني الزواج. واأكد �سعادة 
بوع�سيبه  �سيف  ج��ا���س��م  ال��ق��ا���س��ي 
مدير دائرة التفتي�س الق�سائي باأن 
ال��ق��رار ال����وزاري اجل��دي��د يت�سمن 
وف���ق  اع����ت����م����اده����ا  مت  م�������ادة   24
القرار  وين�س  معيارية..  مقارنات 
ين�ساأ  اأن  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  م���ادت���ه  يف 
ب��ك��ل حم��ك��م��ة ���س��ج��ل خ��ا���س لقيد 
اأ�سماء ال�سخا�س املعتمدين للقيام 
مبهام احلكمني يف دعاوى الطالق 
وتندبهما املحكمة يف احلالت التي 
من  حكما  ال��زوج��ان  فيها  يقدم  ل 
الثالثة  املادة  قبلهما.. بينما ن�ست 
ال��وزاري على ال�سروط  من القرار 
الواجب توافرها يف احلكمني وهي 
الهلية  ك��ام��ل  م�����س��ل��م��ا  ي��ك��ون  اأن 
�سنة  ثالثني  عن  �سنة  يقل  ل  واأن 
احلا�سلني  م��ن  ي��ك��ون  واأن  قمرية 
ما  اأو  ال�سريعة  يف  لي�سان�س  على 
ال�سري  حممود  يكون  واأن  يعادلها 
وح�سن ال�سمعة وممن يتو�سم فيه 

العامة  والآداب  بالأعراف  والتقيد 
ومراعاة حتديد الأماكن والأوقات 
امل��ن��ا���س��ب��ة جل��ل�����س��ات ال��ت��ح��ك��ي��م ما 
واللتزام  ذل��ك  املحكمة  حت��دد  مل 
ت��ع��ي��ني احلكمني  ح��ك��م  مب��ن��ط��وق 
املخت�س  ال��ق��ا���س��ي  م���ن  ال�������س���ادر 
ومراعاة بدء تاريخ املهمة وانتهائها 
وت��ق�����س��ى اأ����س���ب���اب ال�����س��ق��اق وب���ذل 
الزوجني  ب���ني  ل��الإ���س��الح  اجل��ه��د 
ومراعاة احلكمة واملوعظة احل�سنة 
الزوجني  القول يف خماطبة  ولني 
وحول  التفريق.  يف  الت�سرع  وع��دم 
احلالت التي ميتنع تعيني املحكم 
ف��ي��ه��ا اأ�����س����ار ����س���ع���ادة م���دي���ر دائ����رة 
 12 امل��ادة  ب��اأن  الق�سائي  التفتي�س 
م����ن ال�����ق�����رار ج������اءت ل��ت��ب��ني تلك 
اأو لأحد  اإذا ك��ان له  احل��الت وه��ي 
اأق���ارب���ه خ�����س��وم��ة ق��ائ��م��ة م��ع اأحد 
لأحد  وك��ي��ال  ك���ان  واإذا  الأط������راف 
الوكيل  ل���دى  يعمل  اأو  الأط�����راف 
ما مل يكن قد �سماه اأحد الطراف 
اإجناز  احلكمني  وع��ل��ى  عنه  حكما 
املحدد  الأج������ل  خ����الل  م��ه��م��ت��ه��م��ا 
الآجل  ه���ذا  م��د  وي��ج��وز  للتحكيم 
بقرار من املحكمة عند القت�ساء. 
القرار  م���ن   16 امل������ادة  وال����زم����ت 
احل��ك��م��ني الل���ت���زام ب��اإجن��از املهمة 
للتحكيم من  املحدد  الج��ل  خالل 
واإبداء  املحكمة لتقدمي تقريرهما 
راأيهما وفق اأحكام املادة 120 من 

قانون الحوال ال�سخ�سية. 

اخلربة والقدرة على ال�سالح واأل 
يكون قد �سدر �سده حكم يف جناية 
اأو  ب��ال�����س��رف  خم��ل��ة  ج��ن��ح��ة  يف  اأو 
الأمانة ولو كان قد رد اإليه اعتباره 
اأو كان احلكم مع وقف التنفيذ واأن 
الأحوال  باأحكام قانون  يكون ملما 
اخل�سو�س  وجه  وعلى  ال�سخ�سية 
ال��زواج والطالق وما يتعلق  اأحكام 
بهما واأن يكون متزوجا اأو �سبق له 
بنجاح  اجتاز  واأن يكون قد  ال��زواج 
ال�سخ�سية  وامل��ق��اب��ل��ة  الخ��ت��ب��ارات 
الربنامج  ي���ج���ت���از  واأن  امل�����ق�����ررة 
احلكمني  لتاأهيل  امل��ع��د  التدريبي 
يكون  واأل  ال����ط����الق  دع�������اوى  يف 
ي�سميه  مل  م���ا  ب��امل��ح��ك��م��ة  م��وظ��ف��ا 
وقال  ع��ن��ه.  الأط�����راف حكما  اأح���د 
الق�سائي  التفتي�س  دائ����رة  م��دي��ر 
القيد  ط��ل��ب��ات  اأن  ال���ع���دل  ب������وزارة 
املخت�سة  املحكمة  رئي�س  اىل  تقدم 
املطلوبة  امل�ستندات  على  م�ستمال 

وق����د ن�����س��ت امل������ادة ال�����س��اد���س��ة من 
بقرار  جلنة  ت�سكل  اأن  على  القرار 
م��ن م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل لختبار 
القيد  بطلبات  املتقدمني  ومقابلة 
على تتوىل الوزارة تاأهيل وتدريب 
الدرا�سات  خ����الل  م���ن  احل��ك��م��ني 
املت�سلة  وال�����س��رع��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
بقواعدها  وت��ع��ري��ف��ه��م  ب��امل��ه��م��ة 
وتقاليدها  واآداب�����ه�����ا  واأ����س���ول���ه���ا 
املادة  ون�ست  ممار�ستها.  وكيفية 
احلادية ع�سر من قرار وزير العدل 
ي��ل��زم احلكمني  اأن  ي��ج��ب  م��ا  ع��ل��ى 
التقيد  وه��ي  املهمة  اأداء  خ��الل  ب��ه 
قانون  واأح��ك��ام  القرار  ه��ذا  باأحكام 
الحوال ال�سخ�سية الحتادي رقم 
والت�سريعات   2005 ل�سنة   28
على  وامل���ح���اف���ظ���ة  ال���ع���الق���ة  ذات 
ويخ�سع  اإليه  املوكلة  املهمة  اأ�سرار 
مل�ساءلة  الل��ت��زام  ه��ذا  م��ن يخالف 
التاأديبية واجلزائية عند القت�ساء 

ال��ت��ط��وي��ر.. ومت م��وؤخ��را رف��ع القبة 
على  النهائي  مكانها  يف  ومتو�سعها 
�سمن  الرئي�سية  الأرب��ع��ة  الأع��م��دة 
من  الأوىل  ت���ع���د  م��ب��ت��ك��رة  ت��ق��ن��ي��ة 
ن��وع��ه��ا يف ع����امل ال���ب���ن���اء م���ن حيث 
املتحف  و�سي�سم  وال��ط��اب��ع.  احلجم 
عر�س  قاعات  بالكامل  اإجن��ازه  عند 
مربع  م��رت   9200 مب�ساحة  فنية 
الدائمة  العر�س  من �سمنها قاعات 
مب�ساحة 6681 مرتا مربعا والتي 
الدائمة  الفنية  املجموعة  �ستعر�س 
اأعمال  ع��ن  ع��ب��ارة  ..وه���ي  للمتحف 
الثقافات  م�ستقاة من خمتلف  فنية 
ت���اأخ���ذ ال�������زوار يف رح���ل���ة ت���ع���ود اإىل 
اأق���دم  ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى  ال�����س��ن��ني  اآلف 
الع�سر  اإىل  و�����س����ول  احل���������س����ارات 
يوجد حيز مب�ساحة  كما  احلديث.. 
�سيكون  م����رب����ع����ا  م�������رتا   2364
املوؤقتة  املعار�س  لتنظيم  خم�س�سا 
���س��م��ن اأع���ل���ى امل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة.. 
عر�س  ق��اع��ة  تخ�سي�س  �سيتم  كما 
ت�ستقطب  لالأطفال  متحفا  لتكون 
ط���الب امل���راح���ل ال��ت��م��ه��ي��دي��ة. يذكر 
�سي�سكل  اأبوظبي  اللوفر  متحف  ان 
العربي  العامل  يف  عاملي  متحف  اأول 
الثقافية  امل���وؤ����س�������س���ات  اأه������م  وم�����ن 
الواقعة يف قلب املنطقة الثقافية يف 
ال�سعديات والتي ت�سم اأي�سا متحف 
جوجنهامي  ومتحف  الوطني  زاي���د 
اأبوظبي ..وقد و�سع ت�ساميم هذين 
فازا  م�سهوران  معماريان  املتحفني 
اأي�سا ب�سهادة برتزكر العاملية. يذكر 
بلغت  امل�����س��روع  يف  العمل  �ساعات  ان 
ح��ت��ى م��ط��ل��ع ���س��ه��ر م���ار����س اجل���اري 
اأكر من 24 مليون �ساعة عمل دون 

وقوع حوادث.

..بينما  طنا   1.3 ووزن  مرتا   13
املواد  الإجمايل جلميع  الوزن  ي�سل 
امل�ستخدمة التي تاأخذ �سكل النجوم 
طبقات.   8 ���س��م��ن  ط���ن  ال��ف��ي  اإىل 
املن�سوري  ماجد  علي  معايل  وق��ال 
تطوير  عمليات  ن��رى  اأن  ي�سرنا   ..
على  ت�سري  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
اأك��م��ل وج��ه وف��ق اخل��ط��ة املو�سوعة 
..كما ي�سعدنا اأن نعمل عن كثب مع 
املعماري جان نوفيل ل�سمان تنفيذ 
�سل�س  ب�سكل  املهمة  التقنية  املراحل 
الروؤية  اإىل  الأم���ر  نهاية  يف  لن�سل 
ال���ت���ي ن��ط��م��ح اإل��ي��ه��ا..م��و���س��ح��ا ان 
تركيب الك�سوة اخلارجية للقبة يعد 
ال�سكل  متنح  التي  املراحل  اأه��م  من 
اأ�سبح  ما  وت�سكل  للمتحف  النهائي 
. م��ن ناحيته  ال��ن��ور  ب��� �سعاع  ي��ع��رف 

او�سح جان نوفيل ان متحف اللوفر 
التي  العنا�سر  اأه��م  يتبنى  اأبوظبي 
ا�ستهر بها فن العمارة العربية وهي 
القبة اإل اأنها تتحول هنا من ال�سكل 
التقليدي لتاأخذ منحى ع�سريا اأخاذ 
. وق��ال.. لقد اأردت لهذا امل�سروع اأن 
ولكن  املعقدة  الهند�سة  على  يرتكز 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  للعيان  ال��وا���س��ح��ة 
ورب��ط��ه��ا م���ع ال�������س���وء.. ل���ذا ت�سكل 
امل�سربية  مفهوم  م��ا  ح��د  اإىل  القبة 
التي كانت ت�ستخدم بكرة يف املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث مت ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
خمرمات قبة املتحف. وقد ا�ستندت 
غ�سون  يف  بنيت  ال��ت��ي  املتحف  قبة 
 7000 وزن��ه��ا  ويبلغ  اأ���س��ه��ر  ع�سرة 
بغية  م��وؤق��ت��ا  ب��رج��ا   120 ط��ن على 
ال��ك��ب��ري خ����الل عملية  دع����م وزن���ه���ا 

•• الفجر:

كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت اأحد املتعاملني 
وذلك لقاء قيامه بلفت نظر موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت يف 
اإجراء الت�سالت  اإمكانية  الدولة لق�سية هامة تتعلق بعدم 
اأن تكون متوفرة  التي يجب  باأرقام الطوارئ. وهي اخلدمة 
على الدوام حتى ولو كان رقم امل�سرتك مقطوعا عن اخلدمة 
عمار  وا�سمه  اجلن�سية  عراقي  املهند�س  فا�ستكى  �سبب.  لأي 
الراوي عن طريق ات�ساله بالبث املبا�سر لفتاً النظر اإىل عدم 
قدرته على اإجراء ات�سال باأحد اأرقام الطوارئ 999، وبناء 
على هذا قامت الهيئة بالتوا�سل مع ات�سالت لت�سليح اخللل 
الذي كان موؤقتا ب�سبب حتديثات كانت جتريها ال�سركة على 
�سبكة املحمول، وقد متت اإعادة اخلدمة يف نف�س اليوم، كما مت 
الت�سال بالبث املبا�سر لتو�سيح و�سرح كافة جوانب احلالة. و 
نظرا لكون املالحظة املطروحة تهم جميع املتعاملني ومت�س 
جانبا يتعلق بحياتهم اليومية، فقد مت التوا�سل مع امل�ستكي 

عمار الراوي وتقدمي ال�سكر له على هذه امل�ساهمة.
الت�سالت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
حمد عبيد املن�سوري،: نحن جميعاً يف هذا الوطن �سركاء يف 
حت�سني جودة اخلدمات، ونحن يف الهيئة ننظر اإىل مثل هذه 
اأعيننا  اأنها هدايا ثمينة تفتح  املتعاملني على  امل�ساركات من 

على جوانب التطوير والتح�سني 
واأ����س���اف ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��ط��اع الت�����س��الت يف الهيئة 
املهند�س ماجد امل�سمار: اأود اأن اأتقدم با�سم الهيئة وب�سفتها 
بال�سكر  �سوؤون قطاع الت�سالت  امل�سوؤولة عن تنظيم  اجلهة 
الأهمية  ب��ال��غ��ة  ق�سية  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ل��ف��ت  ال���ذي  ع��م��ار  ل���الأخ 
�سرورة  على  هنا  ونوؤكد  امل�ستخدمني،  من  للعديد  بالن�سبة 
وب�سكل  املتعاملني  ق��درة  من  بالتحقق  امل�سغلني  جميع  قيام 
دائم على الت�سال باأرقام الطوارئ ل�سمان �سرعة ال�ستجابة 

يف كافة احلالت من قبل اجلهات املعنية . 
موؤ�س�سة  الت�����س��الت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  و�سكرت 
الإم�������ارات ل��الت�����س��الت ات�����س��الت ع��ل��ى ���س��رع��ة جت��اوب��ه��ا يف 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  خ��الل  من  احلالة  ه��ذه  مع  التعامل 
اإن  التي �ساهمت يف توفري اخلدمة خالل وقت ق�سري جدا. 
توفري خدمات الت�سال باأرقام الطوارئ عامل مهم للحفاظ 
على �سالمة املتعاملني من خالل متكينهم من احل�سول على 

�سرعة امل�ساعدة يف الظروف الطارئة.
وح�سر التكرمي كل من مدير اإدارة �سوؤون تطوير التكنولوجيا 
يف الهيئة د �سيف بن غليطه، ومدير تنفيذي عالقات التنظيم 
يف دائرة �سوؤون تنظيم قطاع الت�سالت يف موؤ�س�سة الإمارات 

لالت�سالت ات�سالت اأحمد يو�سف حممد،.
واملتفق  الهيئة  قبل  املعتمدة من  العمل  ا�سرتاتيجية  وتن�س 
�سرورة  على  املعتمدين  اخل��دم��ات  م��زودي  جميع  مع  عليها 
متكني جميع املتعاملني من اإجراء الت�سالت باأرقام الطوارئ 
املدين يف كافة  ال�سرطة والإ�سعاف والدفاع  باأق�سام  اخلا�سة 
ال��ظ��روف، وذل��ك بهدف احلفاظ على  الأوق���ات ومهما كانت 
اأمن و�سالمة املتعاملني و�سمان �سرعة ال�ستجابة والتدخل 

يف احلالت الطارئة.

ب�صبب بالغه عن م�صكلة تعيق الت�صال باأرقام الطوارئ

�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �الت�ساالت تكرم �ملتعامل عمار �لر�وي
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�جلرو�ن.. كل �الألقاب ال ت�يف �أم �الإمار�ت و�لعرب حقها
•• القاهرة-وام: 

ال��ع��رب��ي باجلهود  اأح��م��د ب��ن حممد اجل����روان رئي�س ال��ربمل��ان  اأ���س��اد م��ع��ايل 
اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قدمتها  ال��ت��ي  العظيمة  والجن����ازات 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  الم���ارات 
الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة لدولة المارات وللعامل. 
اأن  اأم العرب  وقال معاليه يف ت�سريح له ام�س مبنا�سبة تتويج �سموها بلقب 
�سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  العرب نبعت من مرافقتها للمغفور  اأم  اإجن��ازات 
اأم العرب فاإن ذلك ل يوازي اجنازاتها  اآل نهيان..واأنها مهما قدرت وكرمت 
العظيمة . وا�ساف معاليه الإجنازات غري امل�سبوقة التي حققتها اأم الإمارات 

بف�سل دعم ن�سريها الأول موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان الذي حر�س على منح املراأة كامل حقوقها وكفل لها هذه احلقوق 
بن�سو�س د�ستورية قانونية واأكمل �سيدي رئي�س الدولة ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان امل�سرية واأكد ا�ستمرار النهج يف دعم املراأة لي�سبح لها هذا الدور املهم 
يف املجتمع . واأ�ساد معاليه باجلهود الكبرية التي بذلتها اأم العرب من اأجل دفع 
الفتيات اإىل حت�سيل العلم حيث اعتربت الأمية عدوها الأول و�سعت ملحاربتها 
وو�سعت ا�سرتاتيجية للق�ساء عليها وقد جنحت خطتها ب�سكل كبري . واأكد 
اأم العرب  معاليه اأن كافة اجلوائز والتقديرات والألقاب التي ح�سلت عليها 
ل توازي اإجنازاتها ومكانتها حمليا وعربيا وعامليا حيث اأن اأم العرب �ساهمت 

بتعزيز دور املراأة يف الإمارات و خارجها يف كل املجالت . 

د�ئرة �لق�ساء تنظم ور�سة تعريفية للمحامني ح�ل مهام ودور مكاتب �د�رة �لدع�ى يف حماكم �أب�ظبي
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت اإدارة �سوؤون املحاماة واخلرباء واأعوان الق�ساء بدائرة الق�ساء يف 
اأبوظبي بالتعاون مع اأكادميية اأبوظبي الق�سائية ور�سة عمل للمحامني 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ق���رار  ح��ول  لديها  امل�سجلني 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ساء  نائب رئي�س جمل�س 
مبحاكم  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  عمل  ون��ظ��ام  اإن�ساء  ���س��اأن  يف  اأبوظبي  يف 
ويف   2014 ل�سنة   10 رق��م  الحت���ادي  للقانون  تنفيذا  الق�ساء  دائ��رة 
الناجزة  العدالة  بتحقيق   2018-2014 الدائرة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار 
وت�سريع اإجراءات التقا�سي مع التاأكيد على جودة الأداء. وتطرقت ور�سة 

العمل التي قدمها عدد من م�ست�ساري دائرة الق�ساء يف اأبوظبي يف مقر 
الأكادميية بح�سور نحو 50 حماميا اإىل التعديالت التي اأجريت على 
قانون الجراءات املدنية يف القانون رقم 10 ل�سنة 2014 والجراءات 
مكاتب  باإن�ساء  ال��دائ��رة  رئي�س  �سمو  ق���رار  وف��ق  مت��ت  ال��ت��ي  التنفيذية 
الدعوى  قيد  حيث  من  الدعاوى  حت�سري  مهمتها  تكون  الدعوة  ادارة 
وتقارير  وامل�ستندات  امل��ذك��رات  وت��ب��ادل  واعالنها  واإدارت��ه��ا  وحت�سريها 
املقررة وفق  الر�سوم  وا�ستيفاء  اإىل تقدير  اإ�سافة  اخلربة بني اخل�سوم 
اإىل  وت�سليمه  الأ�سول  ح�سب  وحتريرالإعالن  الطعون  وقيد  القانون 
اجلهة املنوط بها تنفيذه وتكليف املدعى عليه بتقدمي مذكرة جوابية 

على الدعوى وغري ذلك من اأعمال التح�سري يف اإطار زمني حمدد.

�أم �لعرب مل�قع 24 : �أق�ل الأمهات �ل�سهد�ء �أننت �لقدوة و�ملثل لنا جميعا
•• ابوظبي-وام:

رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 
التي  اأن الإجن��ازات العظيمة  العرب  اأم  والطفولة 
حققتها املراأة الإماراتية وطنيا وعامليا متت بف�سل 
القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ..و�ساحب 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ودع��م   .. اهلل  رع��اه 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة. وقالت �سموها يف مقابلة 
24 الإماراتي الإخباري مبنا�سبة عيد  مع موقع 
املنا�سب  اأعلى  ت��ب��واأت  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ..اإن  الأم 
وت�سارك اإىل جانب الرجل يف كافة مراحل النتاج 
الإم�����ارات  ���س��ي��اغ��ة م�ستقبل  وت�����س��ه��م يف  وال��ع��م��ل 
هن  ال�سهداء  اأمهات  اأن  �سموها  ..واأك���دت  الزاهر 
الوطنية  الإم���ارات���ي���ة  ل����الأم  احل��ق��ي��ق��ي  ال��ن��م��وذج 
ممار�سة  موا�سلة  اإىل  الأم��ه��ات  ..داع��ي��ة  املعطاءة 
املجتمع  وتقدم  الن�سء  بناء  التاأ�سي�سي يف  دوره��ن 

.. وفيما يلي ن�س املقابلة :
مع  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  الأم  دور  تطور  كيف   -

مراحل تقدم الدولة.. 
 �سهد دور الأم مراحل تطور عديدة بداأت مع جهود 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
مراحل  اهلل  رحمه  ب��داأ  ..وحينما  ث��راه  اهلل  طيب 
ال�سعاب  كل  واأثناء  الإم���ارات  دول��ة  وبناء  تاأ�سي�س 
باملراأة  اله��ت��م��ام  يغفل  مل  واجهته  التي  وامل�����س��اق 
ب�سفتها الأم والأخت والبنة ..وكان رحمه اهلل - 
يف روؤيته احلكيمة الثاقبة يف بناء الوطن واملواطن 
يوؤمن باأن امل��راأة هي ن�سف املجتمع واأنه ل ميكن 
لدولة تريد اأن تبني نف�سها اأن ت�ستغني عن ن�سفها 

واأن م�ساركة املراأة يف خدمة املجتمع والتنمية اأمر 
العطاء..وكان  حلقتي  ل�ستكمال  وه���ام  اأ���س��ا���س��ي 
الراحل الكبري يحث املراأة على التعليم وي�سجعها 
طبيعتها  مع  تتنا�سب  التي  املواقع  يف  العمل  على 
..وقد �سجعني ودعمني بال حدود للنهو�س باملراأة 
وحتفيزها للتعليم وتاأ�سي�س الهياكل والتنظيمات 
وحقوقها..وكان  وق�ساياها  برفعتها  تعنى  التي 
ال��ذي يرى فيه  اليوم  اإىل  املغفور له يتطلع بثقة 
بني فتيات الإمارات الطبيبة واملهند�سة وال�سفرية 
اأمانيه  ال��واق��ع  اأر����س  على  ال��ي��وم  ..وق���د حتققت 
الطموحة للمراأة ..واأ�سبحت املراأة وزيرة وع�سوا 
وطبيبة  ومهند�سة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف 
ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة وحم��ام��ي��ة وق��ا���س��ي��ة ووك��ي��ل��ة نيابة 
و�ساحبة  وم�ستثمرة  جامعية  ومعيدة  واأ���س��ت��اذة 
اأثبتت  التي  واملنا�سب  املواقع  اأعمال وغريها من 
جنبا  والإب���داع  العمل  يف  وقدراتها  جدارتها  فيها 

اإىل جنب مع الرجل. 
* م��ا ه��ي روؤي���ة اأم ال��ع��رب ل���دور الأم امل��واط��ن��ة يف 
املجتمع وامل�سوؤوليات الوطنية املرتتبة عليها.. ** 
حتافظ  اأن  امل��واط��ن��ة  والأم  امل�����راأة  ع��ل��ى  اأن  اأرى 
والإجن�����ازات  العظيمة  ال��وط��ن��ي��ة  املكت�سبات  ع��ل��ى 
احل�سارية ال�ساملة التي حققتها املراأة الإماراتية 
وم���ا و���س��ل��ت اإل��ي��ه م��ن ���س��اأن وع���زة وم��ك��ان��ة ..واأن 
تدرك اأن البدايات كانت �ساقة جدا حيث انطلقنا 
ال�سعوبات  ..وك���ان���ت  تقريبا  ال�سفر  نقطة  م��ن 
امل�سرية  ه��ذه  بداية  يف  واجهتنا  التي  والتحديات 
خا�سة  وظروفها  تعقيداتها  يف  ومت�سابكة  كبرية 
ظ����روف ال��ب��ي��ئ��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت �سائدة 
تربي  واأن  الأ���س��رة  ترعى  اأن  امل���راأة  حينها..وعلى 
ال��ن�����سء وت��وا���س��ل م�����س��رية التعليم وامل�����س��ارك��ة يف 
جانب  اإىل  وتقف  ل��الإم��ارات  احل�ساري  النهو�س 
الرجل يف موا�سلة ملحمة بناء الدولة الع�سرية 
وبناء جمتمع املعرفة لكي يكون لها دور حقيقي يف 
املجتمع ..وعلى املراأة اأن تعود اإىل املا�سي القريب 

دولة  قيام  منذ  جنحنا  وكيف  بداأنا  كيف  وتعرف 
باأربع  ب��داأن��ا  حيث  ال�سبعينات  مطلع  يف  الحت���اد 
�سيدات فقط ..حيث مل يكن هناك وجود لأي نوع 
..وانطلقنا  الن�سائي  احل���راك  اأو  التجمعات  م��ن 
بهذا العدد ال�سغري اإىل ح�سد جهود املراأة وتنظيم 
�سفوفها اإىل اأن جنحنا يف بناء اأول جتمع ن�سائي 
املراأة  نه�سة  جمعية  بتاأ�سي�س  الإم����ارات  دول��ة  يف 
الظبيانية يف العام 1973.. وقد �سكلت اجلمعية 
الإم����ارات  ف��ت��اة  ا�ستقطبت  ن�سائية  م��ن��ارة  وق��ت��ه��ا 
وحر�سا  كبريين  وجت��اوب��ا  حما�سا  اأظ��ه��رت  ال��ت��ي 
الإ�سهام يف خدمة املجتمع  القيام بدورها يف  على 
ال���ذي فتح  الأم����ر  التنمية  م�����س��رية  وامل�����س��ارك��ة يف 
الآفاق والأبواب وحفز على اإن�ساء جمعيات مماثلة 
يف جميع اأنحاء الدولة وتتويج هذه اجلهود بقيام 
الحتاد الن�سائي العام يف 28 اأغ�سط�س اآب 1975 
اأ�سا�سية يف م�سرية تقدم  الذي �سكل نقطة حتول 

املراأة. 
* ماهي املقومات التي وفرتها قيادة الدولة لالأم 
النجاحات  حتقق  اأن  ا�ستطاعت  حتى  الإم��ارات��ي��ة 

العلمية والعملية والأ�سرية. 
** وفرت قيادة دولة الإمارات كل ما حتتاجه الأم 
واملراأة الإماراتية من تعليم وعمل وفر�س للتدريب 
والتعلم وعملت منذ بداية قيام الدولة على حتقيق 
امل�ساواة بني املراأة والرجل ومتكني املراأة يف املجالت 
وغريها  والجتماعية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
..كما  امل�ستدامة  التنمية  وموؤ�سرات  املجالت  من 
ت�سدرت دولة الإمارات التقارير الدولية ملوؤ�سرات 
الجتماعي  والتقدم  وال�ستقرار  والر�سا  ال�سعادة 
بني �سعوب العامل يف عامي 2012 و2013 على 
�سريكا  امل���راأة  تكون  اأن  الطبيعي  وم��ن  ال��ت��وايل.. 
امل�ساهمة  ويف  امل�ستدامة  التنمية  عملية  يف  فاعال 
يف هذه الإجنازات الوطنية العظيمة بعد اأن عملت 
اإىل  مب�سوؤولياتها  للنهو�س  متكينها  على  الدولة 
جانب الرجل يف خمتلف ميادين العمل الوطني.. 

ويعك�س تبووؤ دولة الإمارات املرتبة الأوىل عامليا يف 
موؤ�سر احرتام املراأة الذي اأ�سدره جمل�س الأجندة 
العاملي للعام  التابع للمنتدى القت�سادي  الدويل 
اإليها املراأة  ارتقت  التي  املرموقة  املكانة   2014
وح�سورها  الإي��ج��اب��ي��ة  وم�����س��ارك��ت��ه��ا  الإم���ارات���ي���ة 
الفاعل يف خمتلف امليادين املحلية والعاملية..ويعد 
هذا الإجناز العاملي الكبري و�ساما غاليا على �سدر 
وتفوقها  كفاءتها  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
وتتويجا  وم�سوؤوليات  مهام  م��ن  تولت  م��ا  ك��ل  يف 
ال�سنوات  يف  الإم���ارات  ابنة  عليه  ح�سلت  ملا  دوليا 
الإقليمي والدويل  التقدير  الأخ��رية من �سهادات 
من منظمات الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�س�سة 
..ومن العديد من دول العامل ..وكذلك انتخابها 
املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذي  املجل�س  لع�سوية 
ملدة ثالث  امل��راأة  للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني 
���س��ن��وات وذل����ك ت��ق��دي��را م���ن امل��ج��ل�����س الأمم�����ي ملا 
امل������راأة يف دول����ة الإم�������ارات م���ن منجزات  ح��ق��ق��ت��ه 
نوعية مقارنة مع مثيالتها يف العامل خا�سة على 
�سعيد حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني و�سد الفجوة 
ال�سيا�سي  التمكني  جم���الت  يف  وال��ت��ق��دم  بينهما 

والقت�سادي والتعليمي وغريها من املجالت. 
* ماهي تو�سية ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لالأم 

واملراأة الماراتية.. 
** اأ�سعر اليوم بالفخر والعتزاز مبا حققته املراأة 
وح�سور  ب��اه��رة  وطنية  منجزات  م��ن  الإم��ارات��ي��ة 
العربي  الن�سوي  العمل  �ساحات  يف  ب��ارز  اإي��ج��اب��ي 
والإقليمي والدويل حيث يعود الف�سل يف ذلك اإىل 
وقيادات  رئي�سات  وبناتي  اأخواتي  ت�سامن وجهود 
اللواتي  الدولة  يف  الن�سائية  اجلمعيات  وع�سوات 
الكبري  الأث��ر  ال�سادق  وتعاونهن  لعزميتهن  ك��ان 
امل��راح��ل وتخطي  ال��زم��ن وجت���اوز  م��ع  ال�سباق  يف 
تقدمها  ب����امل����راأة وحت��ق��ي��ق  ل��ل��ن��ه��و���س  ال�����س��ع��اب 
ومتكينها والو�سول بها اإىل ما هي عليه اليوم من 
مكانة ورفعة و�ساأن بني ن�ساء العامل.. اإن احرتام 

كثرية  دول  على  وتقدمها  للمراأة  الإم���ارات  دول��ة 
وجهود  وحكمة  روؤي��ة  وثمار  ح�ساد  هو  العامل  يف 
قيادتنا الر�سيدة يف دعمها املتوا�سل م�سرية تقدم 
املراتب  اأع��ل��ى  تتبواأ  اأن  اأج��ل  م��ن  امل���راأة ومتكينها 
امل��راأة الماراتية  اأن حتافظ عليه  هو اجناز يجب 
على  الن�سء  وتربية  والتعليم  العمل  من  مبزيد 
الوطن  وح��ب  القومي  والدين  احلميدة  الأخ��الق 
وغر�س القيم النبيلة والتفاين يف الذود عنه وحب 
التعليم والعمل والنتاج والبناء الفكري والثقايف 
لهذا الن�سء اجلديد املحاط بكافة تيارات النفتاح 
الإعالمي والتكنولوجي ..واأقول للمراأة الماراتية 
والإجنازات  النجاحات  على  احلفاظ  ميكنك  اإن��ه 
احل�سارية التي حتققها ابنة الإمارات مبزيد من 
وانفتاحها  وتفاعلها  ح�سورها  تعزيز  على  العمل 
ع��ل��ى ال��ع��امل وال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه ومواكبة 
و�سخ�سيتها  خ�سو�سيتها  يف  تفريط  دون  الع�سر 
بتعاليم  والتزامها  الوطني  وانتمائها  وهويتها 
الإ�سالمية  وال�سريعة  احلنيف  الإ�سالمي  الدين 

ال�سمحاء والعادات والتقاليد الأ�سيلة املتوارثة. 
لأمهات  الإم�����ارات  اأم  توجهها  ر���س��ال��ة  م��ن  ه��ل   *

�سهداء الدولة يف هذه املنا�سبة. 
ال�سهيد ا�سربي  اأق��ول لأم  ي��وم الأم  ** يف ذك��رى 
لأن���ك اأن���ت ال��ق��دوة وامل��ث��ل ل��ن��ا جميعا ف��ق��د قمت 
بتقدمي اأعلى درجات الت�سحية لأنك وهبت ابنك 
وف��ل��ذة كبدك م��ن اأج��ل ال��وط��ن ..وه��ن��ا اأق���ول لأم 
عبداهلل  ح�سة  امل��واط��ن��ة  ال�سحي  ط���ارق  ال�سهيد 
القا�سي وجميع اأمهات ال�سهداء الإماراتيني اأننت 
القدوة  واأننت  الإماراتية  لالأم  احلقيقية  النماذج 
وامل��ث��ال جلميع الأم��ه��ات ..ف��ق��د وه��ب��نت اأولدك���م 
ل��ل��وط��ن ورب��ي��ت��م��وه��ن ع��ل��ى ح��ب ال��وط��ن وال����ذود 
والتكرمي  الثناء  ت�ستحقن  اللواتي  ..ف��اأن��نت  عنه 
وال��ت��ق��دي��ر والم��ت��ن��ان وج��زاك��م اهلل خ��ري اجلزاء 
على هذا ال�سرب والعطاء الالحمدود والتفاين يف 

خدمة الإمارات والت�سحية من اأجلها.

•• ابوظبي-وام:

اأك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �سند 
مركز  ع�������ام  م����دي����ر  ال���������س����وي����دي 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  الإم��������ارات 
ال�سيخة  �سمو  اأن  ال�سرتاتيجية 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك اأم الإم����ارات 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة الحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة 
رمزا  وال��ط��ف��ول��ة متثل  ل��الأم��وم��ة 
الإن�ساين  وال��ع��ط��اء  للعمل  ع��امل��ي��ا 
الذي ل يتوقف من اأجل النهو�س 
والأمومة  الطفولة  ورعاية  باملراأة 
وحت���ق���ي���ق ال���ت���ن���م���ي���ة وال���������س����الم. 
�سند  جمال  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
ال�سويدي مبنا�سبة اإعالن الحتاد 
وحملة  ال���ع���رب  للمنتجني  ال���ع���ام 
اجلهات  م��ن  وه��م��ا  العربية  امل���راأة 

�سموها  ا�ستطاعت  ف��ق��د  وال��ع��امل 
املراأة  اإيجابية عن  تقدم �سورة  اأن 
ال�ساحتني الإقليمية  العربية على 
التم�سك  ب���ني  جت��م��ع  وال���دول���ي���ة 
والثقافية  ال���دي���ن���ي���ة  ب���ال���ث���واب���ت 
الإيجابي  والتفاعل  واحل�����س��اري��ة 
ومتطلباته  الع�سر  معطيات  م��ع 
تكرم  اأن  غ��ري��ب��ا  ي��ك��ن  ول��ذل��ك مل 
اليوم  يف  ���س��م��وه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم 
واأن   2011 ع���ام  ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي 
ت�سف �سموها باأنها مثال للمراأة يف 
رجاحة العقل و�سداد الب�سرية ويف 
التفاعل مع كل م�ستجدات الع�سر. 
واأ�ساف �سعادته اأن ا�ستقراء متاأنيا 
واحلثيثة  البناءة  اجل��ه��ود  مل�سرية 
التي بذلتها اأم الإمارات و اأم العرب 
نحو رعاية الأمومة والطفولة يف 
�سواء  امل����راأة  الأ����س���رة ومت��ك��ني دور 
اأو خارجه  ال��ع��زي��ز  ال��وط��ن  داخ���ل 

العاملة حتت مظلة جامعة الدول 
العربية منح �سمو ال�سيخة فاطمة 
اإن   .. ال��ع��رب  اأم  لقب  م��ب��ارك  بنت 
م�سرية العطاء الوطني والإن�ساين 
املراأة  متكني  يف  ل�سموها  ال��زاخ��ر 
ودوره����ا احل��ي��وي ال��ف��اع��ل يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة ويف �ستى 
ب��ل��دان ال��ع��امل ول���س��ي��م��ا امل�����راأة يف 
البلدان الفقرية امتد اإىل اأكر من 
الزمن  من  متوا�سلة  عقود  اأربعة 
اأم  ل��ق��ب  م��ن��ح �سموها  ف���اإن  ول��ه��ذا 
وا�ستحقاق  العرب جاء عن جدارة 
النبيلة  الإن�سانية  مبادراتها  لأن 
واأياديها البي�ساء اأ�سبحت حا�سرة 
كل  العربي يف  الإن�سان  وج��دان  يف 
�سند  جمال  الدكتور  واأك���د  م��ك��ان. 
ال�سويدي اأن �سمو ال�سيخة فاطمة 
تقدم منوذجا م�سرفا  بنت مبارك 
املنطقة  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ادات 

الآن  عليها  ه��ي  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  نحو 
التاريخية  للمقولة  ترجمة  وه��ي 
زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  اخل��ال��دة 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
ع��ن��دم��ا ق���ال اإن��ن��ي ع��ل��ى ي��ق��ني باأن 
الناه�سة  دولتنا  يف  العربية  امل��راأة 
تدرك اأهمية املحافظة على عاداتنا 
تعاليم  م���ن  امل�����س��ت��م��دة  الأ���س��ي��ل��ة 
الإ�سالمي احلنيف... فهي  الدين 
اأ�سا�س تقدم الأ�سرة.. والأ�سرة هي 
واأ�سار   . كله  املجتمع  تقدم  اأ�سا�س 
ال�سويدي  ���س��ن��د  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأن  اإىل 
خا�سة  مب���ك���ان���ة  حت���ظ���ى  م����ب����ارك 
اأب��ن��اء الإم�����ارات والعرب  يف ق��ل��وب 
ج��م��ي��ع��ا ل��ع��ط��اء ���س��م��وه��ا ال����ذي ل 
الوثابة  الوطنية  وروح��ه��ا  ين�سب 
ودورها التنموي الرائد الذي كان 
ب���ارزة يف م�سرية  ي��زال عالمة  ول 

وطنية  جتربة  �سموها  م��ن  جتعل 
�سجلت  ق��ل��م��ا  ن�������ادرة  واإن�������س���ان���ي���ة 
ملثلها من  التاريخ نظريا  �سفحات 
باتت  التجربة  اأن هذه  واأك��د  قبل. 
م���ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان م���ا يجعلها 
النهو�س  ب��ه يف  ي��ح��ت��ذى  من��وذج��ا 
باملراأة يف منطقتنا العربية والعامل 
اإىل  اأف�����س��ت  اأن��ه��ا  وبخا�سة  اأج��م��ع 
املراأة  بها  تتمتع  التي  املكانة  رق��ي 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املتقدمة  امل����رات����ب  يف  وت���رج���م���ت 
موؤ�سرات  يف  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م��راأة 
العربية  ال���ب�������س���ري���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
املهم  الأم��ر  اأن  اأك��د  كما  والعاملية. 
يف كل هذه الإجنازات التي حتققت 
الإم��ارات��ي��ة حافظت  امل����راأة  اأن  ه��و 
العربية  ال���ق���ي���م  م��ن��ظ��وم��ة  ع���ل���ى 
الأ�سيلة  والإن�سانية  والإ�سالمية 
طريقها  ت�����س��ق  وه�����ي  وال���ن���ب���ي���ل���ة 

ال�ساحة  ع���ل���ى  وال���ت���ق���دم  ال����رق����ي 
�سموها  مت��ث��ل  ح��ي��ث  الإم���ارات���ي���ة 
تتحدى  ال���ت���ي  ل�������الإرادة  من���وذج���ا 
ال�سعاب ومدر�سة لتعليم الأجيال 
الولء  معنى  وال��ق��ادم��ة  احل��ال��ي��ة 
والوطنية والعطاء والثقة بالنف�س 
ولذلك تنظر اإىل �سموها الهيئات 

يف  وال��ط��ف��ل  امل����راأة  بحقوق  املعنية 
وترى  �سديد  باحرتام  كله  العامل 
ب��ه يف  يف �سموها من��وذج��ا يحتذى 
والقائم  وامل��خ��ل�����س  اجل����اد  ال��ع��م��ل 
ع��ل��ى روؤي�����ة وا���س��ح��ة و���س��ام��ل��ة يف 
ومتكينها  ب��امل��راأة  النهو�س  جم��ال 

على امل�ستويات كافة. 

جمال �سند �ل�س�يدي: �ل�سيخة فاطمة رمز عاملي للعمل و�لعطاء �الإن�ساين من �أجل �لتنمية و�ل�سالم و�لنه��س باملر�أة

منظمة �الأ�سرة �لعربية تكمل ��ستعد�د�تها لتكرمي �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك

تفعيل خدمة �لربط �اللكرتوين بني �ملحامني و�ملرتجمني ب�ز�رة �لعدل مع د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف �أب�ظبي

•• ال�صارقة- وام: 

اأكدت منظمة الأ�سرة العربية من مقرها يف اإمارة 
والتح�سريات  التجهيزات  كافة  اكتمال  ال�سارقة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  تكرمي  حلفل 
الأعلى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
واإهدائها قالدة  الإم��ارات  اأم  والطفولة  لالأمومة 
منظمة  ل�سموها  منحتها  التي  الأ�سرية  ال�سعادة 
بح�سور  �سموها  تكرمي  و�سيتم  العربية.  الأ���س��رة 
العربية  الن�سائية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ون��خ��ب��ة  ك��وك��ب��ة 
والعاملية ومنظمة الأ�سرة العربية وجامعة الدول 
25 مار�س اجل���اري. وقال  الأرب��ع��اء  ي��وم  العربية 
�سعادة جمال بن عبيد البح رئي�س منظمة الأ�سرة 
اآيات التهاين  اأ�سمى  اأن نرفع  العربية انه ي�سرفنا 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  مقام  اىل  والتربيكات 

اللذين  الأم  وي����وم  امل�����راأة  ي���وم  م��ب��ارك مب��ن��ا���س��ب��ة 
يحتفل بهما العامل �سنويا يف �سهر مار�س باعتبار 
يقينا  جمعاء  الإن�سانية  واأم  الإم���ارات  اأم  �سموها 
وبقيادة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  ب��اأن  منا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و�ساحب 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
امل�سلحة واإخوانهم اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد 
حكام الم��ارات.. لن تدخر جهدا يف دعم وتعزيز 
م�����س��رية الأ����س���رة وال��ط��ف��ول��ة وامل������راأة والأم���وم���ة. 
�سعيها  ويف  العربية  الأ���س��رة  منظمة  اأن  واأ���س��اف 
الدوؤوب وتوا�سلها يف اإر�ساء دعائم الأمن والأمان 
املخل�سة  باجلهود  وم�سيدة  مثمنة  تقف  الأ�سري 

ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
ال�سارقة يف  القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
وم�سروعات  ون�ساطات  الالحمدود لربامج  دعمه 
الأ�سرة  وجائزة  العربية  الأ�سرة  منظمة  ومبادرة 
�ساهدا  الن�سانية تقف  اأن ب�سماته  ..كما  العربية 
على ع�سر الهتمام الأمثل بالأ�سرة اخللية الأوىل 
يف املجتمع. واأكد البح اأن تكرمي �سمو اأم المارات 
ه��و مل�����س��ة وف����اء خ��ال�����س��ة ل��ق��ائ��دة ن�����س��ائ��ي��ة اأعطت 
الن�سانية  واأم  الم���ارات  اأم  باعتبارها  ح��دود  ب��ال 
جمعاء ..فاملتابع واملراقب مل�سرية �سموها �سيلحظ 
وروح  ال��ق��ي��ادي��ة  ال�سفحات  ع��ن��اء  ودون  وب��و���س��وح 
حتقيق  يف  ال�سادقة  والرغبة  وال���س��رار  العزمية 
وحتويل  والفاعلة  وال��ه��ادف��ة  امل�سرفة  الجن���ازات 
ال�سعبة اىل واق��ع جميل وبلورة الفكار  الح��الم 
نور  م��ن  ب��ح��روف  ال��ت��اري��خ  ي�سجلها  ���س��واه��د  اىل 
التي قدمت جتربة منوذجية  الإم���ارات  اأم  ..اإن��ه��ا 

امل����راأة الإم��ارات��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة م��ن خاللها  حققت 
تكرميها  وان  را�سخة  وب�سمات  مبهرة  اجن���ازات 
اليوم من قبل منظمة الأ�سرة العربية والقيادات 
..اإنها  الكبري  حقها  يف  قليل  العامل  يف  الن�سائية 
القامات  و���س��دارة  القيادات  وزينة  الم��ه��ات  فخر 
انها الأم التي احت�ست اجلميع داخل ريا�س البيت 
ال�سمو  التاريخية ل�ساحب  املقولة  ..تلك  املتوحد 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
تبقى  �سوف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�سعار اليومي للهمم والقيم احل�سارية لإماراتنا 
�سيده حكيم  �سامخ  واحت��اد  واح��دة  اأ�سرة  احلبيبة 
ال��ع��رب زاي���د اخل���ري رح��م��ه اهلل. وق���ال ان���ه نظرا 
اإقامة جل�سة  املنظمة  ق��ررت  لأهمية احل��دث فقد 
حوارية بعنوان متكني الن�ساء .. متكني لالإن�سانية 
جل�سة  وه��ي  �سموها  لتكرمي  املخ�س�س  ال��ي��وم  يف 
ت�سم ك��وك��ب��ة ون��خ��ب��ة م��ن ال��ق��ي��ادات ال���ب���ارزات يف 

والإن�ساين  واملجتمعي  الأ����س���ري  ال��ع��م��ل  ���س��اح��ات 
�سمو  جت��رب��ة  ع��ر���س  اجلل�سة  خ��الل  �سيتم  حيث 
مرجعية  باعتبارها  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
ت�ستعر�س اجلل�سة  اأ�سرية جمتمعية خالقة. كما 
العربية  امل�����راأة  م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  احل���واري���ة 
والهداف المنائية لالألفية يف عام 2015 حيث 
ت�سم اجلل�سة احلوارية اأ�سحاب املعايل الوزراء يف 
خمتلف الدول العربية وزراء ال�سوؤون الجتماعية 
والعاملية  العربية  املنظمات  وممثلي  والأ���س��ري��ة 
وممثلي جامعة الدول العربية وع�سوات املجل�س 
العربية  ال���ربمل���ان  ب��ال��دول��ة ومم���ث���الت  ال��وط��ن��ي 
املرئية  العالمية  املوؤ�س�سات  جانب  اىل  والعاملية 
واملقروءة وامل�سموعة. ويف ختام اجلل�سة احلوارية 
القيادات  م���ن  وك���وك���ب���ة  ت���ق���وم جم��م��وع��ة  ����س���وف 
الن�سائية باإهداء �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 

قالدة ال�سعادة الأ�سرية.

•• ابوظبي-وام:

يبداأ �سباح اليوم العمل بخدمة الربط اللكرتوين 
اإدارة ���س��وؤون امل��ح��ام��ني وامل��رتج��م��ني ب���وزارة  ب��ني 

اأبوظبي  يف  القت�سادية  التنمية  ودائ����رة  ال��ع��دل 
املحاماة  م��ك��ات��ب  ا���س��ح��اب  م��ه��ام  ت�سهيل  ب��ه��دف 
وال��رتج��م��ة وحت��ق��ي��ق ���س��رع��ة الجن����از يف عمليات 
املحاماة  م��ك��ات��ب  رخ�������س  جت���دي���د  اأو  ا���س��ت��خ��راج 

والرتجمة القانونية.
الوكيل  املهريي  م�سبح  علي  حميد  �سعادة  واأك��د   
امل�����س��اع��د ل���ل�������س���وؤون ال��ف��ن��ي��ة وال���ت���ع���اون ال����دويل 
اإطار  ت��اأت��ي يف  الل���ك���رتوين  ال��رب��ط  ب���اأن عمليات 

و�سيا�ستها  ال���ع���دل  وزارة  وروؤي������ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التطويرية التي ت�ستهدف تقدمي خدمات قانونية 
وفق اأف�سل املمار�سات العاملية وهو ما نحققه من 
خ��الل ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق م��ع امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات 

املعنية ب�سئون املحاماة والرتجمة القانونية .
للربط  م�������س���روع���ات  ه����ن����اك  اأن  اإىل  .م�������س���ريا 
عليها  العمل  يتم  وت�سهيالت جديدة  اللكرتوين 

حاليا لتحقيق هذا املفهوم التطويري. 
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�سلطان بن ز�يد يقدم و�جب �لعز�ء يف 
وفاة حممد غـالب �ملن�س�ري

•• العني-وام:

ام�س واجب  الدولة �سباح  رئي�س  ال�سمو  نهيان ممثل �ساحب  اآل  زايد  �سلطان بن  ال�سيخ  �سمو  قدم 
ب��اإذن اهلل تعاىل حممد غالب بوحبل املن�سوري وذلك خالل زيارة  العزاء يف وفاة ال�ساب املغفور له 
�سموه ملنزل الفقيد يف منطقة منازف يف مدينة العني حيث كان يف ا�ستقبال �سموه والد الفقيد غالب 
حممد بوحبل املن�سوري واإخوانه هالل و�سامل ومطر غالب بوحبل املن�سوري الذين تقبلوا بالمتنان 
والتقدير عزاء �سموه . كما تلقى العزاء من �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان عما الفقيد م�سعود 
ل�سموه  �سكروا  الذين  وذوي��ه  ال�ساب  الفقيد  اأه��ايل  وع��دد من  املن�سوري  بوحبل  ابنا حممد  و�سعيد 
حر�سه على م�ساركة اإخوانه واأبنائه املواطنني منا�سباتهم الجتماعية املختلفة واأجمعوا على اأن زيارة 

�سموه اأ�سهمت يف التخفيف من اأحزانهم و�سدت من اأزرهم.

ندوة �ملر�أة و�ملجل�س �ل�طني �الحتادي..م�سرية �لتمكني تبحث �ملكانة �ملميزة للمر�أة �الإمار�تية
•• عجمان-وام:

ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
اإط������ار  امل���ج���ل�������س الحت�����������ادي يف 
مبادراتها لتعزيز ثقافة امل�ساركة 
املجتمع  اأف������راد  ب���ني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وبالتعاون  خ��ا���س  ب�سكل  وامل����راأة 
املراأة  ن��دوة  الن�سائي  الحت��اد  مع 
وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي... 
مقر  يف  وذل���ك  التمكني  م�����س��رية 
ب����اإم����ارة  امل����وؤم����ن����ني  اأم  ج��م��ع��ي��ة 
التي  ال��ن��دوة  وت�سمنت  عجمان. 
العبار  �سماح  الإعالمية  ادارت��ه��ا 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ح�����ول  ورق������ه 
التمكني  وم�������س���رية  الحت���������ادي 
ال��دك��ت��ور �سعيد  ���س��ع��ادة  ق��دم��ه��ا 
امل�ساعد  ال������وزارة  وك��ي��ل  ال��غ��ف��ل��ي 
ل�����������س�����وؤون امل����ج����ل���������س ال����وط����ن����ي 
الحتادي يف وزارة الدولة ل�سوؤون 
املجل�س الوطني الحتادي وورقه 
للمراأة  ال�سيا�سي  التمكني  ح��ول 
الإماراتية قدمتها ال�سيدة اأحالم 
البحوث  ادارة  م���دي���رة  ال��ل��م��ك��ي 
الن�سائي  ب����الحت����اد  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ع��ام. واأك���د �سعادة ط��ارق هالل 
لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اأن 
ال�����������وزارة حت����ر�����س دائ����م����ا على 
ت��ك��ث��ي��ف ج���ه���وده���ا ل��ل��ت��ع��اون مع 
املدين  القطاع  موؤ�س�سات  جميع 

تاأدية  يف  للرجل  حقيقي  �سريك 
املهام املوكلة اإليها حيثما ت�سلمت 
وال��وظ��ائ��ف. وحتدثت  امل��ن��ا���س��ب 
عن جهود الحتاد الن�سائي العام 
يف متكني املراأة �سيا�سيا من خالل 
الربامج  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ك��م��ح��ور ال��ت��م��ك��ني ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
لتقدم  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
املراأة 2002 وم�سروع تعزيز دور 
الربملانيات 2004 وا�سرتاتيجية 
الإماراتية  امل����راأة  وري����ادة  متكني 
ب���الإ����س���اف���ة   2021  2015
ال�������س���راك���ات  م����ن  ال����ع����دي����د  اإىل 
املوؤ�س�سات  م���ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وزارة  راأ�سها  وعلى  العالقة  ذات 
الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة 
الحت�������ادي. واأك������دت ال��ل��م��ك��ي اأن 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة م��ك��ن��ت امل����راأة 
م����ن حت���ق���ي���ق اأع����ل����ى امل����وؤ�����س����رات 
الج����ت����م����اع����ي����ة والق����ت���������س����ادي����ة 
مقارنة بغريها يف الدول الخرى 
اأن  امل���راأة  ا�ستطاعت  وبجهودهم 
ت�سل اإىل اأعلى املراكز الوظيفية 
على  حتافظ  واأن  القرار  واتخاذ 
ال��ه��وي��ة وال��ث��ق��اف��ة وب��ه��ذا التميز 
املراأة  توا�سل  الإن�سانية  واملبادئ 
العمل  كافة جوانب  م�سريتها يف 
الجتماعي. وجرى حوار مفتوح 
ت�سمن طرح العديد من الأ�سئلة 

من قبل احل�سور.

املجتمع  �سرائح  كافة  متثل  التي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
ال�سيا�سي.  ال��وع��ي  تعزيز  عملية 
ال���ت���ع���اون م���ع الحت����اد  اأن  وق�����ال 
يعترب  ال������ذي  ال����ع����ام  ال���ن�������س���ائ���ي 
م���ن امل��وؤ���س�����س��ات ال����رائ����دة ي�سب 
يف جم����ال ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل�����راأة 
اإىل  للو�سول  ودعمها  الإماراتية 
اأعلى املراتب يف موؤ�س�سات الدولة 
توعيتها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وك���ذل���ك 
وتنمية ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية 
حتمل  على  ق���ادرة  لتكون  لديها 
من  وط��ن��ه��ا.  جت���اه  م�سوؤولياتها 
خليفة  نورة  �سعادة  قالت  جانبها 
ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي 

الوطني  املجل�س  متكني  برنامج 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأط���ل���ق���ه  ال�����ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
رئ���ي�������س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ة اهلل يف 
الذكرى الرابعة والثالثني لليوم 
الوطني  امل��ج��ل�����س  م��ن��ح  ال��وط��ن��ي 
وت�سريعيا  رقابيا  دورا  الحت��ادي 
من  متكينه  بهدف  واأ�سمل  اأك��رب 
لتخاذ  التنفيذية  ال�سلطة  دع��م 
اأف�سل  و���س��ن  ال����ق����رارات  اأف�����س��ل 
هموم  تالم�س  التي  الت�سريعات 
الوطن وتراعي ق�ساياه. واأ�ساف 
م�سريته  خ������الل  امل���ج���ل�������س  اأن 
ف�سال  ع�سر  خم�سة  م���دى  ع��ل��ى 
ت�سريعيا رافقت جميع التطورات 

الوطني الحتادي عامي 2006 
و2011 كناخبة ومر�سحة ومن 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����س��وة يف  ث��م 
الحتادي يف ف�سليه الت�سريعيني 
ع�سر..  واخل��ام�����س  ع�سر  ال��راب��ع 
فخالل الف�سل الت�سريعي الرابع 
ع�����س��ر ���س��م امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي يف 
ع�سويته 8 �سيدات بينما �سم يف 
ع�سويته خالل الف�سل الت�سريعي 
ف�سال  �سيدات   7 ع�سر  اخلام�س 
من�سب  ع���ل���ى  ح�������س���ول���ه���ا  ع�����ن 
املجل�س  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
اإمي����ان قيادتنا  وه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى 
واأهمية  امل���راأة  ب��ق��درات  الر�سيدة 
بناء  يف  ل��ل��رج��ل  ك�سريكة  دوره����ا 

العام  الن�سائي  الحت���اد  اإن  ال��ع��ام 
املعنية  الوطنية  الآلية  باعتباره 
اأن يكون  دائ��م��ا  ي��ح��ر���س  ب���امل���راأة 
ال��ك��ي��ان ال��ف��اع��ل وامل��ه��م يف روؤي���ة 
يف  الرئي�سي  وامل�����س��اه��م   2021
املكا�سب والجنازات التي حققتها 
امل���راأة يف دول��ة الإم���ارات العربية 
على  الحت���اد  اأخ��ذ  حيث  املتحدة 
بق�سايا  النهو�س  مهمة  عاتقه 
املمار�سات  اأف�سل  وت�سمني  امل��راأة 
وريادة  متكني  جم��ال  يف  العاملية 
الحتياجات  تلبي  وال��ت��ي  امل����راأة 
امل�����س��ت��ج��دة ل���ل���م���راأة يف ال���دول���ة. 
الدكتور  ���س��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأن  العمل  الغفلي يف ورق��ة  �سعيد 

ال���ت���ي ع��ا���س��ت��ه��ا دول�����ة الإم�������ارات 
530 جل�سة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  عقد 
م���ار����س خاللها  ت��اأ���س��ي�����س��ه  م��ن��ذ 
واخت�سا�ساته  �سالحياته  كافة 
ال��د���س��ت��وري��ة مب��ن��اق�����س��ة خمتلف 
الت�سريعات  واإق��������رار  ال��ق�����س��اي��ا 
التو�سيات  من  العديد  واإ���س��دار 
التي تفاعلت واأخذت بها احلكومة 
ل�سمان حالة من مواكبة التقدم 
الدولة يف خمتلف  ت�سهده  ال��ذي 
باأن  �سعادته  واأ�سح  و  القطاعات. 
الوطني  املجل�س  متكني  م�سرية 
الحت�����������ادي اع����ل����ت م�����ن ال�������دور 
الماراتية  ل���ل���م���راأة  ال�����س��ي��ا���س��ي 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ف�����س��ارك��ت 

ال��وط��ن. وا���س��ارت اأح���الم اللمكي 
قدمتها  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل  ورق�����ة  يف 
ال�سيا�سي  التمكني  متطلبات  اىل 
بناء  كعملية  الإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة 
القدرات  وبناء  والتاأهيل  الوعي 
وبناء القواعد املعرفية لديها اإىل 
ال�سيا�سية  الإرادة  وج���ود  ج��ان��ب 
بذلك  موكدة  للمراأة..  الداعمة 
اليوم  الإم����ارات����ي����ة  امل�������راأة  ت���ب���وء 
القيادية  امل��ن��ا���س��ب  م��ن  ال��ع��دي��د 
الذي  ال��دع��م  نتيجة  ال���دول���ة  يف 
لدولة  الر�سيدة  القيادة  تقدمة 
املراأة الإماراتية  باإيالء  الإم��ارات 
من  لتمكينها  ال��ب��ال��غ  اله��ت��م��ام 
لتكون  وامل��ع��رف��ة  الأدوات  مت��ل��ك 

�فتتاح عيادة ملر�سى �لثال�سيميا يف م�ست�سفى �ل�سيخ خليفة للن�ساء و�ل�الدة و�الأطفال بعجمان

احلافالت العامة وتاأثريها على املجتمع 

�جلمه�ر : نف�سلها يف �لتنقل �لبعيد وقللت من ح��دث �لطرق وخففت من �لزحام

•• عجمان : الفجر

�سروريات  من  العامة  املوا�سالت 
بها  تقا�س  ال��ت��ى  احل��دي��ث  الع�سر 
لذلك  وال����دول،  املجتمعات  ت��ق��دم 
و�سعت لها القيادة الر�سيدة خطة 
على املدى البعيد واملدى القريب، 
الدخل ومبن  واهتمت مبحدودي 
ال��ع��ام��ة، حيث  امل��وا���س��الت  يف�سل 

املناطق  جميع  اإىل  الو�سول  على 
املدينة، وت�سم  البعيدة عن مركز 
احلافالت  م���ن  ال���ع���دي���د  احل���ط���ة 
ال���داخ���ل���ي���ة وال����ت����ى ت���رب���ط مدن 
املحطة  فيقوم  ببع�سها،  الم��ارات 
اجل����رف  م���ن���اط���ق  اإىل  ح����اف����الت 
ال�������س���ارق���ة،  ورل  وال�������س���ن���اع���ي���ة 
ال�ساعة  مت����ام  يف  ت���ق���وم  وح��اف��ل��ة 
يف  اخرى  وحافلة  �سباحا   6-30

كانت  ك��ل��م��ا  ال���ت���ن���ق���ل  ح���رك���ة  اأن 
روادها  ن�سبة  زادت  وموؤمنة  �سهلة 
الهتمام  ك���ان  ل��ذل��ك  وم��وردي��ه��ا، 
الطرق  ����س���ق  يف  الأه����م����ي����ة  ب���ال���غ 
العاملية  ب��امل��وا���س��ف��ات  وجت��ه��ي��زه��ا 
لربط املدن ببع�سها بو�سائل تنقل 

�سهلة وحديثة. 
ال��روؤوف عبد الرحمن  يقول عبد 
اإن املوا�سالت يف الإم��ارة حري�سة 

•• عجمان ـ الفجر 

ال�����س��ي��خ خليفة  م�����س��ت�����س��ف��ى  اف��ت��ت��ح 
بعجمان  والأطفال  والولدة  للن�ساء 
عائ�سة  وقالت   ، الثال�سيميا  عيادة 
ال�سيخ  م�ست�سفى  م��دي��رة  اب��راه��ي��م 
والأطفال  وال���ولدة  للن�ساء  خليفة 
بعجمان اإن حتقيق هذا الجناز جاء 
ال�سيخة  �سمو  م��ن  ودع���م  مب���ب���ادرة 
رئي�سة  نهيان  اآل  �سيف  بنت  �سيخة 
جمعية الإمارات للثال�سيميا ونائب 
�سلطان  ال�����س��ي��خ  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س 
وك���ذل���ك  ن���ه���ي���ان،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 

ابوفارما الكندية ، حيث قام ممثلو 
للفائزين  ج��وائ��ز  بتقدمي  ال�سركة 
للم�ست�سفى  الفني  امل��دي��ر  بح�سور 
ورئي�س   ، الدي�سي  حممد  الدكتور 
خان  ن��دمي  الدكتور  الأط��ف��ال  ق�سم 
والتمري�س  الأط����ب����اء  م���ن  وع�����دد 
بالإ�سافة  امل�ست�سفى  يف  والإداري���ني 
اإىل ذوي الأطفال مما اأدخل البهجة 
وال�����س��ع��ادة ع��ل��ى ه�����وؤلء الأط���ف���ال ، 
الأث���ر على  ل��ه عظيم  �سيكون  وه��ذا 
اإىل  وي��دف��ع��ه��م  النف�سية  �سحتهم 
وم�سرية  امل���ر����س  م��وا���س��ل��ة حت���دي 

الإبداع والتميز.

بعجمان اإىل اآن العيادة تقوم بتقدمي 
خدمات متكاملة ملر�سى الثال�سيميا 
والأ�س�س  الأ���س��ال��ي��ب  اأح�����دث  وف����ق 
احلالة  دار����س���ة  ت��ت��م  ح��ي��ث  العلمية 
الت�سخي�س  وو���س��ع   ، ال��ب��داي��ة  م��ن 
درا�سة  با�ستخدام  الدقيق  اجليني 
DNA ومن  احل��ام�����س ال���ن���ووي  
يتنا�سب  عالجي  برنامج  و�سع  ث��م 
م���ع ك���ل ح���ال���ة ع��ل��ى ح����دى ، وتتم 
ل���دى املر�سى  امل�����س��اع��ف��ات  م��راق��ب��ة 
الأع�ساء  يف  احل��دي��د  ت��ر���س��ب  م��ث��ل 
الطرق  ب���اأح���دث  للج�سم  احل��ي��وي��ة 
احلديثة  الطريقة  �سمنها  وم��ن   ،

قام  ال��ت��ى  املتوا�سله  للجهود  ث��م��رة 
ب���ه���ا ف���ري���ق م����ن اأط����ب����اء الأط����ف����ال 
بامل�ست�سفى بدعم مبا�سر من مدير 
�سعاة حمد  الطبية  منطقة عجمان 
ترمي ، وبتوجهات من وزارة ال�سحة 
ال�سركال  ي���و����س���ف  د.  يف  مم���ث���ل���ه 
امل�ست�سفيات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
حالياً  تعمل  ال��ع��ي��ادة  اأن  م�سيفة   ،
الإ�سبوع )كل ثالثاء( حتت  مرة يف 
اإ�سراف ال�ست�ساري واخلبري مبر�س 

الثال�سميا د.حممد نافيد.
ال�سيخ  م�ست�سفى  م��دي��رة  واأ����س���ارت 
والأطفال  وال���ولدة  للن�ساء  خليفة 

با�ستعمال الرنني املغناطي�سي ، ويتم 
للمر�سى  امل��ن��ا���س��ب  ال��ع��الج  ت��اأم��ني 
وزارة  م����ن  ب����دع����م  م���ق���اب���ل  ب�������دون 
ابراهيم  ع��ائ�����س��ة  وق��ال��ت  ال�����س��ح��ة. 
ال��ع��م��ل يف العيادة  ك��م��ا ت��رك��ز خ��ط��ة 
باجلوانب  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى  اأي�������س���ا 
للمر�سى  والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�سية 
من قبل متخ�س�سني يف هذا املجال 
بعمل  امل�ست�سفى  اإدارة  قامت  وق��د   .
اأطفال  من  ملجموعة  تكرميي  حفل 
امل�سابقة  ف��ازوا يف  الذين  الثال�سميا 
العاملية ملحاربي الثال�سميا يف دورتها 
�سركة  تنظمها  التى  ع�سر  احل��ادي��ة 

به عدم  املق�سود  وال�سرتخاء هنا 
وتوترها  القيادة  م�سئولية  حتمل 
ال�سفر  ف��غ��ال��ي��ا  ال���ط���ري���ق،  ع���ل���ى 
يكون  العامة  املوا�سالت  بو�سائل 
الجهاد  وع�����دم  ال����راح����ة  ب��رغ��ب��ة 
خ��ا���س��ة ل��و ك���ان ال�����س��ف��ر م��ن اأجل 
لقاء عمل اأو اجتماع يحتاج ل�سفاء 

الذهن وراحة بدنية.
 ي���ق���ول ث���وب���ان م��و���س��ى ع��ل��ى دور 
املوا�سالت العامة واهميتها قائال 
بالدولة  الر�سيدة  القيادة  اهتمت 
باملوا�سالت العامة ملا لها من دور 
فعال يف املجتمع وركيزة قوية نحو 
التوازن العام حلركة التوا�سل بني 
املدن على م�ستوى الإمارات وعلى 
املدينة  داخ�����ل  امل��ن��اط��ق  م�����س��ت��وى 
وهذا يدل على ا�ستيعاب قدر كبري 
من امل�سكالت التى تواجه العمالة 
حم����دودة ال��دخ��ل يف ال��ت��ن��ق��ل بني 
يتنا�سب  ب�سعر  املدينة  يف  املناطق 

متجهة  م�����س��اءا   8  30- ال�����س��اع��ة 
اإىل اأبوظبي، واأجرتها 25 درهما 
ف��ق��ط، وه��ن��اك 4 ح��اف��الت يوميا 
راأ�س  اإم��ارة  اإىل  املحطة  من  تقوم 
القيوين  ب�������اأم  م��������رورا  اخل���ي���م���ة 
20 درهم  راأ�����س اخل��ي��م��ة  واأج�����رة 
واأم القيوين على الطريق ال�سريع 
الداخلية  واملوا�سالت  درهم.   10
ب��ني الأح��ي��اء يف الإم����ارة 3 درهم 
15 دره����م، ويف  دب���ي  ف��ق��ط، واإىل 
ال�سائقني  م��ن  كبري  ع��دد  املحطة 
وع���دد ال��رك��اب م��ن امل��ح��ط��ة يزيد 
يومي  ال��ط��ب��ي��ع��ي يف  امل���ع���دل  ع���ن 

اخلمي�س واجلمعة. 
يقول زين عثمان توفر املوا�سالت 
اجلهد  رواده�����������ا  ع����ل����ى  ال����ع����ام����ة 
وال�����وق�����ت، ح���ي���ث ي��ن��ع��م ال���راك���ب 
براحة وا�سرتخاء قد ي�سل ملرحلة 
كان  اإذا  الأت��وب��ي�����س  داخ����ل  ال���ن���وم 
الذهاب اإىل اأبوظبي لبعد امل�سافة، 

ت��ب��داأ م��ع ب��داي��ة ان��ط��الق املركبة 
املا�سي  يف  انها  ال  بامل�سافة،  وتعد 
ن��دف��ع ن�سف  اأن  امل��م��ك��ن  ك���ان م��ن 
العداد  ف��ت��ح��ة  لن  ال��ق��ي��م��ة  ه����ذه 
كانت ثالثة دراهم فقط.  ويقول 
���س��ح��ي��ح يف  ه���ذا  غ���الم م�سطفى 
املا�سي كانت اأجرة امل�سافة بن�سف 
ما  وه��ذا  احلالية،  امل��ادي��ة  القيمة 
جعلنا نلجاأ للموا�سالت العامة يف 
واخلارجية،  الداخلية  التنقالت 
املناطق  ال�سغرية من  فاحلافالت 
املدينة  و����س���ط  اإىل  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ب��ث��الث��ة دراه����م ف��ق��ط يف ح��ني اأن 
احل��اف��الت ال��ك��ب��رية ذات الأع����داد 
اأو ثالث مما ت�سهل على  برهمني 
عناء،  بدون  ال�سل�س  التنقل  الفرد 
عالوة على اأن فتحت باب التاك�سي 
حاليا بع�سرة دراهم، وهذا جمهد 
ج��دا م��ادي��ا على ال���رواد مثل هذه 
الدول  و�سلت  ومهما  املوا�سالت، 

م���ع ال����دخ����ل، ع�����الوة ع��ل��ى وج���ود 
م�سروع مكثف للمناطق ال�سناعية 
عمالية،  ك���ث���اف���ة  اأك������رب  ���س��اح��ب��ة 
العامة  امل����وا�����س����الت  وا����س���ت���خ���دم 
ح�سويل  اأو  �سيارة  امتالكي  لعدم 
قيادة،  رخ�����س��ة  ع��ل��ى  الأ���س��ا���س  يف 
ووظيفتي ل تتطلب منى اخلروج 
من الإمارة بل كل تنقالتي يف حيز 
�سيق ا�ستعني فيه بامل�سروع العام. 
اأ�سف تقوم املوا�سالت  يقول نفيد 
ال���ع���ام���ة ب������دور م���ه���م ج�����دا جتاه 
الذين  الأف�����راد  وت�����س��ان��د  املجتمع 
اأو  قيادة  مل يح�سلوا على رخ�سة 
�سيارة،  ب�سراء  احلظ  ي�سعفهم  مل 
فعدم وجودها كان الأمر �سي�سبح 
التاك�سي، خا�سة  �سيئ جدا لغالء 
باختالف  تختلف  ال���ع���دادات  واأن 
ب��ع��ج��م��ان بداية  ف��م��ث��ال  الإم�������ارة، 
درهم  بع�سرة  التاك�سي  ع��داد  �سري 
�سحيح اأن القيمة املادية املدفوعة 

تكون يف  واأن  لب��د  الرفاهية  حلد 
الدولة و�سائل تنقل بديلة وعامة 
ل��ت�����س��ب��ح اآل���ي���ة ال��ت��ن��ق��ل ب���ني املدن 
واملناطق بطريقة ان�سيابية و�سهلة 
التى  امل�سافة  مع  يتنا�سب  وب�سعر 
الو�سول  ويريد  الراكب  ي�ستقلها 
�سيو�س غالبا  يقول حممد  اإليها. 
العامة  امل��وا���س��الت  اإىل  اأجل����اأ  م��ا 
خا�سة  الإم�����ارات،  ب��ني  التنقل  يف 
الذهاب اإىل اأبوظبي، وهذا يرجع 
الطريق،  وط�����ول  امل�����س��اف��ة  ل��ب��ع��د 
اأك����ر من  اإىل  ال��ط��ري��ق  ف��ي��ح��ت��اج 
الأجرة  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف  �ساعتني 
الوقوت  ا�ستهالك  بكثري من  اأق��ل 
اخلا�سة،  ال�����س��ي��ارة  يف  امل�����س��ت��خ��دم 
توفر  ال���ع���ام���ة  امل����وا�����س����الت  ل�����ذا 
من  الكثري  لأن  ال��وق��وت  يف  اأي�سا 
���س��ي��ارات خا�سة  ل��دي��ه��م  ال���رك���اب 
البعيد  ال��ت��ن��ق��ل  ي��ف�����س��ل��ون  ل��ك��ن 

باحلافالت واملرتو.

فقدان جواز �سفرت
وائل  امل��دع��و/  حممد  فقد 
ج��م��ي��ل ط��ع��م��ه ج�����واز �سفر 
)T918057(  اردين رقم

يرجى  الردن.  م��ن  ���س��ادر 
ت�سليمه  ي������ج������ده  مم�������ن 
بدبي  الردن���ي���ة  للقن�سلية 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.

  فقدان جواز �سفر
فقد  املدعو/ �سكيل ا�سغر حممد ا�سغر    
�سفره رقم  باك�ستان اجلن�سية ج��واز     -
)1824011(    من يجده عليه الت�سال 

بال�سفارة الباك�ستانية لدى الدولة.
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�صح الكالم 

الفرتة  يف  مل�سناه  ما  وه��و   ، امل�سوؤولية  غابت  امل�ساءلة  غابت  اإذا  نعم 
الأخرية ببع�س املوؤ�س�سات الرتبوية ، فلم يعد هناك التزاما بالدوام 
هرم  ت�سدرها  اإذا  اإل  وال��ل��ق��اءات  بالجتماعات  ول  ب��ال��دورات  ول   ،
، فلم  ، واأ�سبح عدم الك��رتاث والالمبالة ال�سمة ال�سائدة  ال��وزارة 
احل�سور  نظام  ب�سبط  بالوزارة  والقيادات  امل�سوؤولني  لقرارات  تعد 
والن�سراف �سدى طيبا خا�سة ببع�س املناطق التعليمية ، مع غياب 
بالوزارة مبتابعة خمرجات هذا  املخت�سة  ل��الإدارات  الرقابي  ال��دور 
ذا  يعد  مل  حاليا  ب��ه  املعمول  الب�سمة  جهاز  تفعيل  حتى   ، النظام 
جدوى ، بعدما داأب بع�س املوظفني على احل�سور يف ال�سباح واإدخال 
الدوام  نهاية وقت  والعودة يف  ا�ستئذان  ، والن�سراف دون  الب�سمة 
لإدخالها مرة اأخرى ، وبهذا ي�سجل لهم ح�سور يوم كامل دون اأي 
الوزارة  داخ��ل  من  علت  اأ�سواتا  هناك  اأن  له  يوؤ�سف  وم��ا   ، م�ساءلة 
�ساعات  ، حتى  تنادي  ملن  ولكن ل حياة  لهذا اخللل  تنبه  وخارجها 
ال�ستئذان والتي تركت وفق ما يراه الرئي�س املبا�سر يف العمل ، ل 
اأن جتد موؤ�س�سة ترفع �ساعات  جتد مادة حتكمها ولذا بات طبيعيا 
وثالثة  ت�ساعفه  واأخ����رى   6 ل���  ���س��اع��ات   4 م��ن  بتعميم  ال���س��ت��ئ��ذان 
ترتكها مفتوحة للظرف الطارئ للمروؤو�س وموافقة الرئي�س ، اإل 
اأنه وبتحديد �ساعات ال�ستئذان ظن املوظف اأنه حق مكت�سب �سواء 
وقع له ظرف طارئ اأم ل ، فمن حقه ا�ستغالل ال�ساعات ال�ست اأو ما 
زاد عن ذلك اأ�سواأ ا�ستغالل ، ولنتوقع اأن يظل احلال على ما هو عليه 
اإن مل يزداد �سوءا ، طاملا اأنه لي�س هناك حما�سبة ول م�ساءلة ، لي�س 
فقط على �سغار املوظفني فح�سب ، ولكن هناك اأي�سا ممن ل يبايل 
احل�سور  اأن  تاأكد  اإذا  اإل   ، والتزاماتها  والجتماعات  ال��دوام  باأمر 
الروؤ�ساء  دور  تفعيل  م��ن  كما لب��د   ، الأول  ال����وزارة  ق��ي��ادي  ب��وج��ود 
ولذا   ، مل��روؤو���س��ي��ه��م  متابعتهم  ع���دم  ع��ل��ى  وحما�سبتهم  امل��ب��ا���س��ري��ن 
هو  كما   ، والن�سراف  بنظام احل�سور  الراتب  رب��ط  يتم  اأن  اأق��رتح 
احلال بالعديد من املوؤ�س�سات التي حتر�س على ا�ستدامة اإنتاجيتها 
ال�سهر  ياأتي نهاية  اإل عندما  امللتزم  املق�سر وغري  ، لأنه لن يوجع 
، واللتزام هنا ل  التزامه  ، فريى راتبه وقد ق�س منه ج��زاء عدم 
يعني التزاما بالدوام فقط ، بل اللتزام بح�سور الدورات التدريبية 
مل�سئويل الإدارات املركزية بالوزارة ومديريها اأمر واجب النفاذ ، واإل 
ما  دورة  بح�سور  التزامهم  عدم  على  امليدان  اأه��ل  فكيف حتا�سبون 

وتطالبونهم مبربرات عدم ح�سورهم ، وتفعلون ما تنهون عنه .
حم�صن را�صد
r_dubai2005@yahoo.com

حني تغيب 
امل�صاءلة

�أ�سغال �ل�سارقة تعالج 42 �ألف بالغ �سيانة خالل �لعام �ملا�سي
•• ال�صارقة-وام:

قال رئي�س دائرة الأ�سغال العامة بال�سارقة �سعادة املهند�س علي بن 
�ساهني ال�سويدي اأن عدد بالغات �سيانة املباين احلكومية التي وردت 
ال�ستجابة  األ��ف بالغ ومت   42 بلغ  املا�سي  العام  الدائرة خالل  اإىل 
جودة  تعزيز  على  ال��دائ��رة  ح��ر���س  اإط���ار  يف  وذل���ك  ومعاجلتها  لها 
ل�سركائها  املقدمة  واخلدمات  ال�سيانة  وعمليات  احلكومية  املباين 
بتهيئة  ي�ساهم  مب��ا  كافة  الإم����ارة  ومناطق  مب��دن  ال�سرتاتيجيني 
العمر الفرتا�سي للمبنى. وا�ساف  املنا�سبة للعمل وزي��ادة  الأج��واء 
املباين يتم تلقيها من قبل  اإدارة �سيانة  اإىل  التي ترد  اإن البالغات 
مهند�سي الدائرة على مدار ال�ساعة يف الإدارة لأخذ البيانات كاملة 

اإ�سرافهم ملعاجلة  وبالتايل يتم حتويلها اإىل املقاولني املعنيني حتت 
حالت الطوارئ التي ترد اإىل الدائرة واملتعلقة باأعمال ال�سيانة كافة 
يف املباين احلكومية باإمارة ال�سارقة والتي ت�سرف الدائرة على �سيانة 
241 مبنى حكومي فيها منها 67 مبنى يف خمتلف مناطق الإمارة 
ت�سرف  التي  املباين  وتتنوع  ال�سارقة.  ل�سرطة  العامة  للقيادة  تابع 
على �سيانتها الدائرة من خمتلف القطاعات احلكومية اخلدمية يف 
ال�سحة والتعليم والريا�سة والثقافة و الهند�سة والقت�ساد والتجارة 
والأمنية واخلريية والإ�سكانية وغريها من املباين احلكومية وذلك 
بتقدمي خدمات ذات جودة عالية جلميع اجلهات احلكومية التابعة 
حلكومة ال�سارقة م�ستخدمة بذلك اأحدث التقنيات ومبا يتطابق مع 

اأف�سل املمار�سات العاملية.

مرور ر�أ�س �خليمة : طالب �ملدر�سة �مل�سائية بخري
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأك��دت م�سادر يف ادارة م��رور راأ���س اخليمة عدم وق��وع ا�سابات بني تالميذ 
املدر�سة امل�سائية الذين تعر�ست حافلتهم حلادث مروري اأم�س الأول 

ويف تفا�سيل احلادث بح�سب ادارة املرور فهو عبارة عن ت�سادم بني حافلة 
ترتاوح  امل�سائية  امل��دار���س  اإح���دى  ط��ال��ب��ات  م��ن  ع���دداً  تقل  ك��ان��ت  مدر�سية 
براأ�س  املنت�سر  �سارع  على  خفيفة  مركبة  و  �سنة،   )12-7( بني  اأعمارهن 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  العلكيم  �سعيد  علي  العقيد  واأو�سح  اخليمة، 
ب�سرطة راأ�س اخليمة، باأنه ورد بالغ اإىل غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث 
اإىل  عودتها  طريق  يف  امل�سائية  امل��دار���س  لإح��دى  تابعة  حافلة  بني  ت�سادم 

ب�سبب  اخللف  من  خفيفة  مركبة  بهم  ا�سطدمتم  حيث  الطالبات،  منازل 
عدم ترك �سائقها م�سافة اأمان كافية بينه وبني احلافلة.

اأي من  ت�سب  باأنه وهلل احلمد مل  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  واأ���س��اف مدير 
عليهن  لالطمئنان  م�ست�سفى  لأق��رب  نقلهن  ومت  اإ�سابات  باأية  الطالبات 
والتاأكد من �سالمتهن وقد عدن جميعهن ملنازلهن، كما مت نقل �سائق املركبة 

لإ�سابته با�سابات خفيفة، ومل ي�سب كذلك �سائق احلافلة باأية ا�سابات. 
وقد نا�سد العقيد علي العلكيم كافة ال�سائقني اإىل �سرورة التقيد باأنظمة و 
قواعد املرور، و عدم الن�سغال بغري الطريق، وكذلك اللتزام برتك م�سافة 
لأي  املفاجئ  التوقف  نتيجة  ال�سطدام  لتجنب  املركبات،  بني  كافية  اأم��ان 

طارئ قد يحدث يف الطريق، متمنياً ال�سالمة للجميع. 

�سع�د �ملعال و�سع�د �لقا�سمي يح�سر�ن ماأدبة غد�ء

�لعني �ل�ساهرة يناق�س على �له��ء خماطر » �جل��ئز �ل�همية « و»�لت�س�ل«
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الربنامج  م���ن  ال�����س��اب��ع��ة  احل��ل��ق��ة  ت��ن��اول��ت 
الإذاع������ي ال��ع��ني ال�����س��اه��رة وال�����ذي تقدمه 
راأ���س اخليمة ويبث  ل�سرطة  العامة  القيادة 
راأ�س  اإذاع���ة  هيثة  م��ع  بالتعاون  خمي�س  ك��ل 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ���س��اخ��ن��ة  ، م��وا���س��ي��ع  اخل��ي��م��ة 
خماطر  منها  ف��ك��ان   ، واملجتمعية  الأم��ن��ي��ة 
الهواتف املحمولة و  الوهمية عرب  اجلوائز 

ظاهرة الت�سول .
ح��ي��ث ب����داأت احل��ل��ق��ة ب��ا���س��ت��ع��را���س مو�سوع 
الربنامج  وا���س��ت�����س��اف  ال��وه��م��ي��ة  اجل���وائ���ز 
رئي�س  الأح����م����د  ي���و����س���ف  امل����ق����دم  ه���ات���ف���ي���اً 
ق�����س��م م��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة ب����وزارة 
���س��رورة جتنب  على  ح��ذر  ، حيث  الداخلية 
الهاتفي،  الن�سب  جل��رائ��م  �سحايا  ال��وق��وع 
والإب�����الغ ع��ن اأي ات�����س��الت ت��رداإل��ي��ه��م من 
ق��ب��ل جم��ه��ول��ني، ب���دع���وى احل�����س��ول على 
بتحويل  املطالبة  خ��الل  من  مالية،  جوائز 
اأر�سدة هاتفية، للح�سول على هذه اجلوائز 
املزعومة، والتي يعلن عنها من قبل ع�سابات 
اجلمهور،  اأف�����راد  ع��ل��ى  للن�سب  حم��رتف��ة، 
ب���وا����س���ط���ة ال���ر����س���ائ���ل ال��ن�����س��ي��ة وامل���ك���امل���ات 
التام  بالتعاون  اجلمهور  ، مطالباً  الهاتفية 
و�سرورة  املكاملات  هذه  ملثل  الن�سياع  وع��دم 
املحافظة على البطاقة الئتمانية اخلا�سة 
ن�سخة منها لأي  اإعطاء  وع��دم  �سخ�س  بكل 
وتكون  بذلك  املخولة  للجهات  اإل  �سخ�س 
حتديدها  مت  والتي  الر�سمية  قنواتها  عرب 

م�سبقاً عند اجلميع ، كما طالبهم عند ورود 
مثل تلك الت�سالت ، �سرورة التقدم ببالغ 
ر�سمي يف مراكز ال�سرطة لتخاذ الإجراءات 
ب����اأن وزارة  م����وؤك����داً   ، ال���الزم���ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الداخلية وجميع القيادات والإدارات العامة 
الدولة  م�ستوى  على  وال�سرطية  الأم��ن��ي��ة 
ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور والت�سدي  حت��ر���س ع��ل��ى 
مل��خ��ت��ل��ف اجل���رائ���م ال��دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى جمتمع 
الإمارات ، م�سرياً اإىل اأنه وعرب التطبيقات 
ب�سكل  الإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  يتم  الذكية 
 ، اإلكرتوين للتعامل مع مثل تلك احل��الت 
التامة  ال�سرية  اأمنية تكفل  وهناك خدمات 
و�سرعة الجناز مثل خدمة الأمني التابعة 
للقيادة العامة ل�سرطة دبي وغريها . وقال 
بان تلك ال�سلوكيات كانت ت�سهد ارتفاعاً يف 
الإح�سائيات  خ��الل  م��ن  لها  �سحايا  وق��وع 
ال���ت���ي ت��ر���س��د م��ث��ل ت��ل��ك احل�����الت ، ولكن 
وبف�سل التوجيهات واملتابعة من �سمو وزير 
لدى  التوعية  تعزيز  اإىل  اأدى   ، ال��داخ��ل��ي��ة 
اإىل  م�����س��رياً   ، امل��وؤ���س��ر  وانخفا�س  اجل��م��ه��ور 
الوهمية  املكاملات  لهذه  ال�سحايا  اأغلب  اأن 
هم من اجلالية الآ�سيوية وذلك لنخفا�س 
م�����س��ت��وى ت��ع��ل��ي��م��ه��م وث��ق��اف��ت��ه��م ح����ول هذه 

ال�سلوكيات .
واأك��د الربنامج عرب تقرير اأعد من خالله 
ب���اأن ه���ذه اجل��رائ��م ت��ن��درج حت��ت م��ا ي�سمى 
م عليها  ب��� اجل��رائ��م الإل��ك��رتون��ي��ة التي ت��ق��دِّ
حل�سد  منظمة  ودول���ي���ة  حملية  ع�����س��اب��ات 
الئتمانية  البطاقات  اأ�سحاب  من  املاليني 

عن طريق ترويج اأكاذيب عرب و�سول ر�سالة 
بالربيد  اأو  امل��ح��م��ول  ب��ال��ه��ات��ف  جم��ه��ول��ة 
مبواقع  ح�����س��اب��ك  ع���ل���ى  اأو  الإل������ك������رتوين 
وتت�سمن   ، املختلفة  الجتماعية  التوا�سل 
وعناوين  الإن��رتن��ت  م��واق��ع على  ال��ر���س��ائ��ل 
وتلفونات مكاتب وهمية واأ�سخا�ساً وهميني 
وجذبهم  العمالء  ا�ستف�سارات  عن  يجيبون 
بفقدان  ال�سحية  يفاجاأ  ،وبعدها  ل�سباكهم 
جزء من اأمواله بعد اخرتاق ح�سابه البنكي 
اأو �سحب ر�سيد هاتفه ، وتوؤكد �سرطة راأ�س 
اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ب��ذل��ه��ا ق�����س��ارى ج��ه��ده��ا يف 
توعية اأفراد املجتمع بتجنب الوقوع �سحايا 

جلرائم الن�سب الهاتفي والإلكرتوين .
املكاملات  م��ن  العديد  الربنامج  ا�ستقبل  ث��م 
املواطنني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  ال��ه��ات��ف��ي��ة لأف�����راد 
حول  جتاربهم  اأو�سحوا  والذين  واملقيمني 
لتلك  باأنه ونتيجة  اأثبتوا  املو�سوع كما  هذا 
من  ل��درج��ة  اأو�سلتهم  التوعوية  احل��م��الت 
ال��وع��ي وال��ث��ق��اف��ة واحل���ذر يف ع��دم ت�سديق 

تلك املكاملات واجلوائز الوهمية .
ظاهرة  وهو  اآخر  ملو�سوع  الربنامج  وانتقل 
هاتفياً  الربنامج  ا�ست�ساف  حيث  الت�سول 
ق�سم  رئي�س  املن�سوري  حمد  اأحمد  النقيب 
ال�سئون  اإدارة  يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
العامة  الأمانة  يف  الأمني  والإع��الم  الفنية 
الذي  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ملكتب 
�سلط ال�سوء على حملة الوزارة التي انطلقت 
تاأتي  والتي  للت�سول  ل  �سعار  حتت  م��وؤخ��راً 
بهدف تقدمي التوعية مبخاطر التعامل مع 

الآف��ات غري  الت�سول من  باعتبار  املت�سولني 
احل�سارية وم�سدرا لالإزعاج ويفتح جمال 
ل�سور التحايل والن�سب للح�سول على املال 
املت�سولني  املتعاطفني مع هوؤلء  النا�س  من 
كما يعطي انطباعا ي�سيء للوجه احل�ساري 
اأفراد  خاللها  من  الداخلية  للدولة.ودعت 
املجتمع اإىل التعاون مع اأجهزة ال�سرطة يف 
ال�سراكة مع  باعتبار  املت�سولني  الإب��الغ عن 
املجتمع للت�سدي لهذه الآفة املجتمعية من 
اأن  اإىل  اأولويات العمل ال�سرطي كما تطرق 
وهي   ، اأ�سكاًل جديدة  يتخذ  اأ�سبح  الت�سول 
ر�سائل مفادها  يتم بث  ، حيث  الإلكرتونية 
ط��ل��ب اأم�������وال وم�������س���اع���دات م���ن الآخ���ري���ن 
الت�سول  بجانب  ه��ذا   ، عطفهم  وا���س��ت��درار 
اأو الرخي�سة وبيعها  عرب بيع ال�سلع املقلدة 
باأ�سعار مرتفعة بغية احل�سول على الأموال 
وه���ذه ال�����س��ورة ع���ادة م��ا ت��ق��وم ب��ه��ا الن�ساء 

املت�سولت وطرقهن لأبواب املنازل .
الذي  التقرير  م��ن خ��الل  ال��ربن��ام��ج  واأك���د 
النا�س  ب��ع�����س  ي��ت��خ��ذه  ال��ت�����س��ول  اأن   ، اأع����د 
�سعي  النفو�س كحرفة ومهنة بال  ال�سعفاء 
ول جمهود ، ف�سكلت هذه املمار�سات خطراً 
ح��ق��ي��ق��ي��اً ب��اع��ت��ب��اره��ا ���س��ل��وك��ي��ات ت��ه��دد اأمن 
على  وتعمل   ، وا�ستقراره  املجتمع  و�سالمة 
ت�سويه �سورته اجلمالية ، حيث اأن املت�سولني 
املواطنني  ع��ط��ف  ا����س���ت���درار  اإىل  ي��ت��ج��ه��ون 
يغلب  متعددة  واأ���س��ك��ال  وب�سور  واملقيمني، 
بذلك  م�ستغلني   ، والحتيال  الكذب  عليها 

اندفاع النا�س لعمل اخلري.

ك��م��ا ا���س��ت�����س��اف ال��ربن��ام��ج ه��ات��ف��ي��اً ف�سيلة 
عميد  ع��ب��دال��ك��رمي  �سالح  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
العربية  واللغة  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية 
يف جامعة اجلمريا يف دبي والواعظ بدائرة 
اأكد  وال��ذي   ، بال�سارقة  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
واأن   ، ت��ع��اىل  اهلل  ح��رم��ه  عمل  الت�سول  ب���اأن 
اجلهد  وب��ذل  بالعمل  اأم��رن��ا  احلنيف  ديننا 
واأن  العي�س  لقمة  على  احل�سول  اأج��ل  م��ن 
وابعده  ال�سخ�س  ك��رام��ة  ���س��ان  ق��د  ال��دي��ن 
عن طلب الموال عن طريق الذل والهانة 
للنف�س ، خا�سة اإذا مل يكن بحاجة اإىل ذلك 
، حيث يعترب ما يوؤخذه من الآخرين �سحت 
اأي مال حرام ول يجب اأن يتعاون الآخرين 
مع املت�سول ، بل التقدم �سريعاً بالإبالغ عنه 
دون �سفقة ، موؤكداً باأن احلملة التي اطلقتها 
وزارة الداخلية هي تنطلق من ثوابت دينية 
وان�سانية بحتة ، من خالل المتثال باأوامر 

ديننا احلنيف .
ت��ع��اون يف تقدميه  ال��ربن��ام��ج ق��د  اأن  ي��ذك��ر 
حممد  امل��زك��ي،  م��ن��ذر  اأول  امل�ساعد  بجانب 
راأ���س اخليمة  اإذاع���ة  غ��امن م�سطفى مدير 
اأثرى  ال���ذي  املبا�سر  ال��ب��ث  ب��رن��ام��ج  وم��ق��دم 
احل��ل��ق��ة مب��ع��ل��وم��ات��ه ون��ق��ا���س��ه ال��وا���س��ع مع 
اجلمهور وامل�سئولني حول موا�سيع احللقة 
اإعداد  من  الربنامج  اأن  كما   ، طرحت  التي 
اأول زينب يحيى ، وباإ�سراف النقيب  املالزم 
املقدم  ال���ع���ام  ، والإ�����س����راف  ال��ن��ق��ب��ي  خ��ال��د 
مروان جكة ، ويخرج الربنامج عبيد خليل 

والتن�سيق را�سد .

•• راأ�س اخليمة-وام:

املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  ح�سر �ساحب 
و�ساحب  القيوين  ام  حاكم  الع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ظهر ام�س ماأدبة الغداء 
ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا رج��ل الأع��م��ال را���س��د ع��ب��داهلل عمران 
ب���راأ����س اخليمة.  ال���دق���داق���ة  م��زرع��ت��ه مب��ن��ط��ق��ة  يف 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  امل��اأدب��ة  ح�سر  كما 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
بن  حممد  وال�سيخ  املعال  اأحمد  بن  حميد  وال�سيخ 
بن  �سعود  ب��ن  خالد  وال�سيخ  املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود 
�سقر القا�سمي وال�سيخ حممد بن نهيان بن مبارك 
ال��وزراء واأعيان ووجهاء البالد  اآل نهيان وعدد من 

وكبار امل�سوؤولني وابناء القبائل واملدعوين.

جمتمعية �سرطة ر�أ�س �خليمة تعزز �أهد�فها بال�سعر 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

خمي�س  ع����ب����داهلل  ال��ع��م��ي��د  ���س��ه��د 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  احل���دي���دي 
بالقيادة  ال�����س��رط��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ، 
املزروعي  ع��ب��داهلل  امل��ق��دم  بح�سور 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
راأ�����س اخل��ي��م��ة وع���دد من  ب�سرطة 
ال�سباط ، الأم�سية ال�سعرية التي 
املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  نظمتها 
والتي  ب���الإم���ارة  اأم��ا���س��ي  �سالة  يف 
األ���ق���اه���ا ك�����اًل م����ن ال�������س���اع���ر علي 
اخلوار و ال�ساعر مايد بن �سلطان 

اخلاطري م�ساء اأم�س .
اأكد املقدم عبداهلل املزروعي مدير 
اإدارة ال�سرطة املجتمعية يف الكلمة 
مدى  املنا�سبة  ب��ه��ذه  القاها  ال��ت��ي 
الر�سائل  اإي�سال  يف  ال�سعر  اأهمية 
تعترب  حيث   ، للمجتمع  ال��ه��ادف��ة 

والتوا�سل  الت�سال  قنوات  اإحدى 
تاأ�سيل  يف  واف������راده  امل��ج��ت��م��ع  م��ع 
اأفراد  لدى  ال�سحيحة  ال�سلوكيات 
امل��ج��ت��م��ع وت���ع���زي���ز الن���ت���م���اء من 
عليها  درج  ال��ت��ي  ال��ث��واب��ت  خ���الل 
الأه����داف من  تعزيز  ال�����س��ع��راء يف 
خالل اإعدادهم لأبيات �سعرية من 
اأجل التوعية والإ�سالح للمجتمع 

اجلهات  ك��ل  م��ع  موؤ�س�سية  �سراكة 
ثقافة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ا  ينعك�س  مب��ا 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  وم���ع���رف���ة 
امل��ل��ت��ق��ى م���ا هو  اأن ه���ذا  ، م���وؤك���داً 
التالحم  ع��ل��ى  ت��وؤك��د  م�ساحة  اإل 
الكبري بني اأجهزة ال�سرطة واأفراد 
املجتمع و�سوًل اإىل حتقيق الأمن 
وال�ستقرار من خالل التعاون بني 

، ما كان له بالغ الأث��ر يف تو�سيل 
حيث   ، للمجتمع  ال��ر���س��ائ��ل  ك��اف��ة 
جاءت هذه امل�ساركة بني اجلانبني 
يف ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى ل���ت���وؤك���د اأه�����داف 
اإىل  ال��رام��ي��ة  املجتمعية  ال�سرطة 
امل�ساهمة يف كل املنا�سبات واملنا�سط 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف الإم������ارة مل��زي��د من 
ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��م��ه��ور وحتقيق 

الذي  ال�سرطي  واجلهاز  ال�سركاء 
حتقيق  م�سوؤولية  عاتقه  على  تقع 
والق�ساء  املجتمع  وخدمة  الأم��ن 
وتنفيذ  املجتمعية  ال�سلبيات  على 
رقي  اإىل  ت������وؤدي  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات 

املجتمع وازدهاره .
العميد  اأ������س�����ار   ، ج���ان���ب���ه  وم������ن 
اإدارة  ح���ر����س  اإىل   ، احل����دي����دي 

ال�سرطة املجتمعية بالقيادة العامة 
تفعيل  على  راأ���س اخليمة  ل�سرطة 
من  املجتمع  يف  الإي��ج��اب��ي  دوره����ا 
اأك���رب �سريحة  اإىل  ال��ت��وج��ه  خ��الل 
كا�سرتاتيجية  اجل����م����ه����ور  م����ن 
ر�سالة  ت��ع��زز  ون��ه�����س��وي��ة  ت��ن��م��وي��ة 
حتقيق  يف  ال�����س��رط��ة  ج��ه��از  ودور 
الأمن واحلماية للوطن واملواطن 
ول���ك���اف���ة امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�����س����ه ، 

التعاون  ل��غ��ة  اإث�������راء  خ����الل  م���ن 
املبا�سر  والتوا�سل  البناء  واحل��وار 
بكافة  وامل��ج��ت��م��ع  ال�����س��رط��ة  ب���ني 
احلكومية  ودوائ�������ره  م��وؤ���س�����س��ات��ه 
جميع  دع��م  اإىل  ف�سعت   ، واملحلية 
الأن�سطة واملنا�سط املجتمعية التي 
ت�سهم يف حتقيق الأهداف املذكورة 
مبا يحقق حالة اإيجابية وطموحة 
كافة  حتته  تنطوي  ال��ذي  لل�سعار 

املجتمعية  »ال�����س��رط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
معك .. ولأجلك«.

احلديدي  ك��رم   ، امللتقى  ختام  ويف 
ال�����س��رك��اء وامل���ت���ع���اون���ني يف اجن���اح 
ال�سكر  لهم  موجهاً   ، امللتقى  ه��ذا 
وال����ع����رف����ان ع���ل���ى ه������ذا ال���ت���ع���اون 
املطلق يف �سبيل تعزيز ال�سلوكيات 
ال�سحيحة لدى افراد املجتمع مبا 

يخدم الأهداف املن�سودة .

�سهادتي  �أب�ظبي حت�سل على  ب�سرطة  3 جهات 
�الأيزو و�الأو�سا�س يف �لبيئة و�ل�سالمة 

•• اأبوظبي-وام:

ح�سلت ثالث جهات بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي هي الإدارة العامة للموارد 
الب�سرية ومدار�س ال�سرطة واإدارة تخطيط املوارد الب�سرية على �سهادتي الأيزو 
تطبيق  يف  جلهودها  نتاجا  املهنية  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  يف  والأو���س��ا���س 
واأكد  وال�سالمة.  ال�سحة  مبعايري  والل��ت��زام  البيئة  ثقافة  ون�سر  النظامني 
اللواء حممد بن العو�سي املنهايل مدير عام املوارد الب�سرية بالقيادة العامة 
بوزارة  اجل��ودة  م�ساريع  دعم  على  ال�سرطية  القيادة  حر�س  اأبوظبي  ل�سرطة 
يف  ي�سهم  نحو  على  واجلمهور  ملنت�سبيها  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  الداخلية 
حت�سني موؤ�سرات الأداء ..م�سيدا بجهود منت�سبي الإدارة ومتيزهم يف حتديث 
اأنظمة  تطوير  الإب��داع��ي��ة يف  لأف��ك��اره��م  تقديره  ع��ن  وم��ع��ربا  العمل  وتطوير 
العمل وتطبيقاته. وكان اللواء املنهايل ت�سلم ال�سهادتني يف مقر الإدارة العامة 
الدكتور �سيف �سامل خلريباين  الرائد  اأبوظبي من  الب�سرية ب�سرطة  للموارد 
النعيمي نائب مدير اإدارة ال�سرتاتيجية وتطوير الأداء وبح�سور اللواء جا�سم 
وع��دد من  اأبوظبي  ب�سرطة  الب�سرية  امل��وارد  عام  نائب مدير  املرزوقي  حممد 
مديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام. وقال الرائد النعيمي اإن تطبيق نظام البيئة 
اأبوظبي  يتوافق مع متطلبات حكومة  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  ونظام 
بتطبيق اأنظمة البيئة وال�ستدامة وال�سحة وال�سالمة املهنية على نحو يعك�س 

م�سوؤولية ال�سرطة يف الهتمام بالبيئة وال�ستدامة. 
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•• دبي-الفجر:

اأك���د ���س��ع��ادة م����روان ال�����س��وال��ح وكيل 
وزارة  اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
جميع  ومعها  جاهدة  تعمل  الرتبية 
الأطراف املعنية بال�ساأن التعليمي من 
املجال�س والهيئات، اإىل جانب املناطق 
اأعمال  لتنفيذ  وامل��دار���س،  التعليمية 
التطوير ال�سامل وفق ما اأقرته خطة 
2021(، مرتكزة  التعليم ) 2015 
يف ذلك على حمور الإبداع والبتكار، 
وكل ما يخدم م�سلحة الطلبة، ويعزز 
من فر�س توفري تعليم اأف�سل لأبناء 
تروؤ�س  خ����الل  ذل����ك  ج����اء   . ال���دول���ة 
املناطق  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع  ���س��ع��ادت��ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ال�����ذي ع��ق��د يف دي����وان 
بح�سور  م����وؤخ����راً،  ب���دب���ي،  ال��رتب��ي��ة 
اأ�سحاب ال�سعادة الوكالء امل�ساعدين، 
ومديري ومديرات املناطق التعليمية 

الإدارات  وم������دي������رات  وم�����دي�����ري   ،
بال�ستعدادات  العالقة  ذات  املركزية 

واحتياجات املدار�س .
ب�����داأت  ال���������وزارة  اإن  ����س���ع���ادت���ه  وق������ال 
ال�ستعداد املبكر للعام الدرا�سي املقبل 
من  مبجموعة   ،)2016  2015  (
اأهمية  ال��ت��ي راع����ت ف��ي��ه��ا  امل��وج��ه��ات 
التعليمية،  البيئة  مب�ستوى  الرتقاء 
للطلبة  اأكر جاذبية  املدار�س  لتكون 
وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، لف��ت��اً اإىل 
متكني  ه���و  امل���وج���ه���ات  ه����ذه  اأول  اأن 
والقيام  ر�سالتهم  اأداء  م��ن  املعلمني 
ب���دوره���م ع��ل��ى ال���وج���ه امل��ط��ل��وب من 
التدريبية  ال���ربام���ج  ���س��ل�����س��ة  خ����الل 
ال���وزارة،  ر�سدتها  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
وب�����داأت ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ال��ع��ام اجل����اري، 
واملتوا�سلة ب�سكل دوري، من اأجل رفع 
م�ستوى الكفايات ال�سخ�سية واملهنية 

للمعلمني والإداريني . 

اأن  ال�سوالح  م���روان  �سعادة  واأو���س��ح 
الدرا�سي  للعام  ال�ستعداد  موجهات 
اأعمال  على  ك��ذل��ك  ا�ستملت  امل��ق��ب��ل، 
للمدار�س،  التحتية  البنية  تطوير 
وخ���ا����س���ة ع���ل���ى ج����ان����ب امل���خ���ت���ربات 
امل�سادر  وغ����رف  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
جميع  ت����ك����ون  ح���ت���ى  والأن���������س����ط����ة، 
عالية  درج��ة  على  املدر�سية،  امل��راف��ق 
الطلبة،  ل���س��ت��ق��ب��ال  اجل��اه��زي��ة  م���ن 
التي  التقنية  ال��ت��ح��ولت  وا�ستيعاب 
�ست�سهدها املدار�س يف املرحلة املقبلة، 
وم���ن ب��ي��ن��ه��ا م���ا ���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه على 
م�ستوى تقنية الروبوت والتجهيزات 
والو�سائل التعليمية الذكية، يف وقت 
وال�سيانة  التطوير  عقود  اأن  اأو�سح 
�ستكون  التعليمية  بالأبنية  املت�سلة 
اأبريل  ن��ه��اي��ة  م���ع  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ج���اه���زة 
امل��وج��ه��ات كذلك  ا���س��ت��م��ل��ت  امل��ق��ب��ل . 
– على تهيئة  اإ�سارة �سعادته  وفق   –

البيئة املدر�سية لتكون هي احلا�سنة 
ومواهبهم وجميع  الطلبة  لإبداعات 
اأن�����س��ط��ت��ه��م، وذل����ك مب��وج��ب اخلطة 
�سيتم  ال���ت���ي  امل�����ط�����ورة،  ال���درا����س���ي���ة 
تت�سع  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  تنفيذها 
غري  التعليم  اأ���س��ال��ي��ب  م��ن  ل��ل��م��زي��د 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ف�����س��اًل ع���ن ف��ت��ح اآف����اق 
جديدة ت�ساعد الطلبة، على التفاعل 
الوقت  يف  وت�����س��ه��م  ال�������س���ف،  داخ�����ل 
نف�سه يف تعزيز عملية التعلم الذاتي 

واجلماعي لديهم .
جهود  دع���م  امل��وج��ه��ات  ت�سمنت  ك��م��ا 
بتوفري  امل��دار���س،  وم��دي��رات  مديري 
الب�سرية،  امل�����وارد  م��ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
ال�سوالح  م����روان  ���س��ع��ادة  ق���ال  ال��ت��ي 
ال���وزارة  م��ع فتح  بالفعل  ب���داأت  اإن��ه��ا 
الوقت  يف  وقيامها  للتوظيف،  الباب 
املعلمني  ط���ل���ب���ات  ب����ف����رز  احل���������ايل، 
املتقدمني للعمل يف املدار�س، لتزويد 

املدار�س بخدماتهم قبل بداية العام، 
اإىل جانب توفري احتياجات املدار�س 
املالية، من املوازنات الت�سغيلية، التي 
اأكد �سعادته على اأنها �ستكون متوفرة 
يف املدار�س قبل بداية العام املقبل ويف 
احتياجاتها  وكذلك  املعتمد،  الوقت 
الدرا�سية،  وامل����ق����ررات  ال��ك��ت��ب  م���ن 
امل��ط��ورة واجلديدة  ال��ك��ت��ب  وخ��ا���س��ة 
ال���ع���ام املقبل  ���س��ي��ت��م ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي 
وال�سابع  وال��راب��ع  الأول   ( لل�سفوف 

والتا�سع ( .
اأن ثمة  واأو�سح �سعادة وكيل الرتبية 
الوزارة  وف��رق عمل يف  فرعية  جل��ان 
يف  ما  كل  تبذل  التعليمية،  واملناطق 
ال�ستقرار  حتقيق  �سبيل  يف  و�سعها 
الأمثل للعام الدرا�سي املقبل، منوهاً 
ب���اجل���ه���ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ي���ق���وم بها 
مديرو املناطق التعليمية واملدر�سية، 
ل��ر���س��د الح���ت���ي���اج���ات ال��ف��ع��ل��ي��ة من 

ال�سيانة  واأع���م���ال  وال��ك��ت��ب  املعلمني 
بواقعية وو�سوح، اإىل جانب ما تقوم 
به اإدارات : املوارد الب�سرية ، واملناهج، 
اأعمال  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  والأب���ن���ي���ة 
جلان  تنفذه  وم��ا  مكثفة،  حت�سريية 
والأن�سطة  امل��در���س��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات   :
الطالبية والرعاية املدر�سية، وجلنة 
ال��ذك��ي��ة اخل��ا���س��ة بربنامج  ال������وزارة 
الذكي،  ل��ل��ت��ع��ل��م  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
يف  اجل���ودة،  و�سمان  التقييم  وجلنة 

الجتاه نف�سه .
التوا�سل  عمليات  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��ت��م��ر ب����ني ال�������وزارة 
املعنيني  ال�سرتاتيجيني  و�سركائها 
ال�����وزارة ومناطقها  م��ن ج��ه��ة، وب���ني 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، اإىل 
ج��ان��ب ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ال��ق��ائ��م بني 
والإدارات  وامل��دار���س  املناطق  اإدارات 
والدوائر احلكومية املحلية الداعمة 

هناك  اأن  موؤكداً  التعليمية،  للعملية 
ح��راك لف��ت وتفاعل مميز من قبل 
امل��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة والأط�������راف 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����س��اأن ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، م���ع ما 
تقوم به الوزارة وتتجه اإليه من اأجل 

خدمة الطالب.
بدايته  �سهد يف  ق��د  الج��ت��م��اع  وك���ان 
عر�ساً مف�ساًل من مديري ومديرات 
ا�ستعدادات  ح��ول  التعليمية  املناطق 
واأكد  املقبل،  الدرا�سي  للعام  املناطق 
املديرون واملديرات على اأن ثمة فرق 
عمل تكثف جهودها الآن يف املدار�س، 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اآخ����ر اح��ت��ي��اج��ات كل 
اأن هناك توا�سل يومي  مدر�سة، كما 
لطلبات  م�����س��ت��ج��دات  اأي������ة  ل���ر����س���د 
العملية  وم�������س���ت���ل���زم���ات  امل������دار�������س 
التعليمية . كما قدم مديرو الإدارات 
الب�سرية  امل��ن��اه��ج  ول�سيما   ، املعنية 
وا�سحاً  �سرحاً  التعليمية،  والأب��ن��ي��ة 

حول ما مت تنفيذه على جانب الكتب 
املدر�سية وما مت اإجنازه من خطوات 
وكذلك  الطلبة،  دوام  قبل  لتوفريها 
الب�سرية من  امل��وارد  اإدارة  ما جتريه 
ا�ستعدادات واأعمال متهيدية لتجهيز 
فرز  عمليات  واإن��ه��اء  املعلمني  ق��وائ��م 
وفق  التعيني  واإج������راءات  ال��ط��ل��ب��ات، 
جانب  اإىل  املعتمد،  الزمني  جدولها 
التي  الأب��ن��ي��ة  اإدارة  ا�ستعر�سته  م��ا 
اأ�سارت اإىل الآليات امل�ستحدثة لإنهاء 
املقبل،  ال�سهر  اآواخ��ر  ال�سيانة  عقود 
وك���ذل���ك ت��وا���س��ل��ه��ا م���ع امل��ع��ن��ي��ني يف 
الوزارات واملوؤ�س�سات املخت�سة باأعمال 
ت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��ي��ان��ة، ل��ي��ت��م ذل����ك عند 

املواعيد املقررة واملتفق عليها. 

•• دبي-الفجر:

ح��ن��ي��ف ح�سن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  قال 
بالتقنيات  ال���س��ت��ع��ان��ة  ان  ال��ق��ا���س��م 
احل����دي����ث����ة وم�����واك�����ب�����ة ال����ت����ط����ورات 
العمليات  اج���������راء  يف  امل���ت���الح���ق���ة 
عام  ب�سكل  الطبي  والداء  اجلراحية 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  دع���م  يف  ت�����س��اه��م 
وتقدمي اخلدمات الطبية يف خمتلف 
امل���راك���ز وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��ن��ت�����س��رة يف 
ال��دول��ة م�����س��ريا ايل حر�س  ام����ارات 
ال�ستعانة  ع��ل��ي  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
بكل جديد وفاعل يف تطوير القطاع 
يف  �سواء  املختلفة  مبفرداته  ال�سحي 
الدولية  اخلربات  وا�ستقدام  حتديث 
من الطباء ومكونات الطقم الطبية 
التي  الندوة  وال�سحية  جاء ذلك يف 
حول  ب��دب��ي  ال��ث��ق��ايف  جمل�سه  نظمها 
ال�سحي  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز 
والربوفي�سور  اجل���راح  وا�ست�سافت 
ا����س���ت���اذ جراحة  ����س���ات  ن����ور  ج��ي��ف��ري 
ورئي�س  ب���اري�������س  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ك���ت���ف 
جمعية زراعة الكتف الفرن�سية وذلك 
واجرائه  للدولة  زيارته  هام�س  علي 
مب�ست�سفي  اجل���راح���ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
بعجمان  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
ال�سام�سي  ت�����رمي  ح���م���د  ب���ح�������س���ور 
الطبية  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة  م����دي����ر 

بامل�ست�سفى  ال��ع��ظ��ام  ق�����س��م  واط���ب���اء 
العامة  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م����ن  وع�������دد 
وال�سحي   الطبي  بال�ساأن  واملهتمني 
ال��دك��ت��ور حنيف ان  وا����س���اف م��ع��ايل 
الرعاية ال�سحية واخلدمات الطبية 
تقدمها  وال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  بعنا�سرها 
ال����دول����ة لأب���ن���ائ���ه���ا وامل��ق��ي��م��ني علي 
بني  الفريد  بالتعاون  تتميز  ار�سها 
التخ�س�س  ب��ه��ذا  املعنية  ال��ق��ط��اع��ات 

واملجتمعية  الك��ادمي��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
علي اختالف توجهاتها حيث يرتجم 
والتثقيف  التوعية  حمالت  يف  ذل��ك 
املختلفة  الم���را����س  ح���ول  ال�����س��ح��ي 
وا�ستخدام  احل���دي���ث���ه  وال���ع���الج���ات 
اجلديدة  التكنولوجية  التطبيقات 
ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  جم��الت  يف 
ع���ام وال�����س��ع��ي ن��ح��و الب�����داع و طرح 
الف���ك���ار الع���الم���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة التي 

وتعزيز  املعلومات  تقدمي  ايل  تهدف 
امل��ن��اخ امل��ع��ريف ل��ل��وق��اي��ة وال��ع��الج من 
الم��را���س واجل��دي��د يف ال��ي��ات الداء 
الطبي وال�سحي املقدم لأبناء الوطن 
ب��الإ���س��اف��ة ايل ت��ق��دمي اوج���ه الدعم 
وقطاعات  هيئات  قبل  من  والرعاية 
ال����دول����ة ال��ع��ام��ل��ة وامل��ت��خ�����س�����س��ة يف 

ال�ساأن الطبي 
امل�ست�سفيات  ح��ر���س  ال��ق��ا���س��م  وث��م��ن 

ا�ستقدام  ع���ل���ي  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����راك�����ز 
الطباء املتميزين واخلربات العلمية 
ال����دول����ي����ة امل�������س���ه���ود ل���ه���ا ب���امل���ه���ارات 
لتقدمي  وذل����ك  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
املر�سية  ل��ل��ح��الت  امل��ن��ا���س��ب  ال��ع��الج 
حققه  الذي  بالنجاح  وا�ساد  املختلفة 
ال��ربوف��ي�����س��ور ج��ي��ف��ري ن��ور���س��ات من 
خ����الل ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ت���ي اج����راه����ا يف 
او�سح  جانبه  وم��ن  للدولة   زي��ارات��ه 

ا�ست�ساري  ال�سي�سي  وج��ي��ه  ال��دك��ت��ور 
مب�ست�سفي  ال��ع��ظ��ام  ق�����س��م  ورئ��ي�����س 
ان  بعجمان  زاي���د  ب��ن  خليفه  ال�سيخ 
الدكتور جيفري نور�سات قدم عر�سا 
علميا حول ا�ستخدام احدث التقنيات 
باملنظار  ال��ك��ت��ف  ا����س���اب���ات  ع����الج  يف 
التخ�س�س  وال��ت��ي حت��ت��اج  اجل��راح��ي 
الكتف  مف�سل  يتكون  حيث  الدقيق 
وراأ���س عظمة  الكتف  من عظمة لوح 

الع�سد وحولها ع�سالت التي ت�ساب 
بالتمزق وت�سبب الم �سديدة بالكتف 
م��ع ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ي رف���ع اليدين 
اجراء  بعد  انه  ايل  اعلي م�سريا  ايل 
العمليات بالطرق احلديثة ي�ستطيع 
ب�سكل  ال���ك���ت���ف  حت����ري����ك  امل����ري���������س 
ا�سابيع  ���س��ت��ه  ح�����وايل  ب��ع��د  ط��ب��ي��ع��ي 
الطبيعي  ل��ل��ع��الج  خ��الل��ه��ا  ي��خ�����س��ع 
اجلراح  ان  ال�سي�سي  وا���س��اف  املكثف 

الفرن�سي اجري خالل زيارته حوايل 
نتائج  وحققت  جراحيه  عملية   12
ممتازة واجري لأول مرة عملية خلع 
و�سملت  اخل��ارج��ي  ال��رتق��وة  مف�سل 
مكانها  يف  ال���رتق���وة  ع��ظ��م��ة  ت��ث��ب��ي��ت 
اية  اح���داث  دون  امل��ن��ظ��ار  با�ستخدام 
ال�سي�سي  وا�سار  الكتف   ت�سوه  ج��روح 
بتدريب  ق��ام  ال��زائ��ر  الطبيب  ان  ايل 
الريا�سي  ال���ط���ب  ج����راح����ة  ط���اق���م 
ال��ع��ظ��ام مب�����س��ت�����س��ف��ي خليفة  ب��ق�����س��م 
ال����ت����ط����ورات يف هذا  ت���ن���اول���ت  ح���ي���ث 
اخلم�س  خالل  اجلراحات  من  النوع 
الكثري  يعاين  حيث  الخ��رية  �سنوات 
املختلفة  اللعاب  يف  الريا�سيني  من 
ال��ك��ت��ف ومف�سل  م�����س��اك��ل خ��ل��ع  م���ن 
ال��رتق��وة ايل ج��ان��ب مت���زق الربطة 
باإجراء  امل�ست�سفي  ويقوم  ال�سليبية 
املنظار  ب��ا���س��ت��خ��دام  ت��ل��ك اجل���راح���ات 
التخ�س�سات  م��ن  تعترب  وه��ي  اي�سا 

الدقيقة 
ا�ساد  ن��ور���س��ات  د.  ان  ال�سي�سي  وق���ال 
والوعي  ال�سحية  الرعاية  مب�ستوي 
ال��ط��ب��ي ال�����ذي ���س��اه��ده ولح���ظ���ه يف 
اهتمام  يعك�س  وال��ذي  للدولة  زيارته 
الدولة باأبنائها وحر�سها علي تعزيز 
ال��ق��ط��اع احليوي  اخل���دم���ات يف ه���ذا 
امل��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة لأف�����راد 

املجتمع 

•• نيويورك -الفجر: 

اث���ن���ى ����س���ع���ادة ان������درو ب���وي���ز م���دي���ر عام 
داون على  مل��ت��الزم��ة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة الم�����ارات 
الفاعل  وب��احل�����س��ور  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
داون يف  مل��ت��الزم��ة  الم�������ارات  جل��م��ع��ي��ة 
يف  �سنويا  يعقد  ال���ذي  املنظمة  م��وؤمت��ر 
احتفال  بنيويورك  املتحدة  الأمم  مقر 
والتي  داون  مل��ت��الزم��ة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
مار�س  م��ن  والع�سرين  احل���ادي  ت��واف��ق 
.. وق����د ح�����ددت  املنظمة  ك���ل ع����ام  م���ن 
ال��ع��ام حتت  ه��ذ  احتفال  �سعار  ال��دول��ي��ة 
اهمية  موؤكدة  خياراتي  فر�سي،  عنوان 
واملت�ساوية  ال��ك��ام��ل��ة  ب��احل��ق��وق  التمتع 
ا�ستقباله  خالل  ذلك  جاء  الأ�سر.  ودور 
بامل�ست�سارة  امل��وؤمت��ر   هام�س  على  اليوم 
ملتالزمة  الم�����ارات  جلمعية  ال��رتب��وي��ة 
عميدة  ج��اد  ام��ي��ان  الربوفي�سورة  داون 
الربيطانية  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��رتب��ي��ة  كلية 
ب���دب���ي ال���ت���ي ال���ق���ت ك��ل��م��ة اجل��م��ع��ي��ة يف 
الالحمدود  ب��ال��دع��م  م�����س��ي��دة  امل���وؤمت���ر 
ال����ذي ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة لذوي 
ال�سمو  �ساحب  ب��ق��ي��ادة  داون  م��ت��الزم��ة 
ال نهيان رئي�س  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن 
ا�سحاب  واخ���وان���ه  اهلل  حفظه  ال���دول���ة 
املوؤ�س�سات  كافة  وبجهود  احلكام  ال�سمو 
املعنية بهم . حيث ي�سلط املوؤمتر الذي 
املتحدة  الأمم  م��ق��ر  يف  غ����دا  ي��ن��ط��ل��ق 
الدولية ومتالزمة  واملنظمة  بنيويورك 
والداعمني  اجل��م��ع��ي��ات  وك���اف���ة  داون 

وامل�ساهمة  الأ����س���رة  دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
نحو  تقدمها  اأن  ميكن  التي  الإيجابية 
بحقوقهم  للتمتع  داون  متالزمة  ذوي 

الكاملة واملت�ساوية.
وقالت الربوفي�سورة اميان :جاد : ت�سعى 
التطوعية  اجلهود  خالل  من  اجلمعية 
التطوع  وف��رق  الدارة  جمل�س  لأع�ساء 
الكرمية ال�سعي لتحقيق �سعار اجلمعية 
يف حت��ري��ر ق���درات ذوي م��ت��الزم��ة داون 
وه����ي اأم���ان���ة ارجت���اه���ا وحت��م��ل��ه��ا بحب 
ب����اب اجل��م��ع��ي��ة وتتواىل  ك���ل م���ن دخ����ل 
امل�ساهمني  الجن��ازات بدعم الكثري من 
م��ن ق��ي��ادات ال��وط��ن وم��وؤ���س�����س��ات��ه حيث 
الدائم  امل���ق���ر  ب���ن���اء  يف  ال��ع��م��ل  مي�����س��ي 
للجمعية �سمن مبادرات م�ساريع رئي�س 
ملوؤمتر  ال�ستعدادات  وتتوا�سل  ال��دول��ة 
داون  ملتالزمة  الول  ال���دويل  الم���ارات 
القادم  ال�سهر  نهاية  يف  �سيقام  وال���ذي 
وتنمية  ال��ت��اأه��ي��ل  اأق�����س��ام  ت��وا���س��ل  فيما 
امل�سجلني  ت��اأه��ي��ل  اجلمعية  يف  امل��ه��ارات 
الفنية  ال��دورات والور�س  فيه وتتوا�سل 
وتنمية  امل���ه���ارات  ل�����س��ق��ل  وال��ري��ا���س��ي��ة 
جمعية  رفعت  وق��ال��ت:  الب���داع.  ملكات 
الإمارات ملتالزمة داون منذ اإ�سهارها يف 
�سبتمرب 2006 خلدمة ذوي متالزمة 
حترير  وه�����و  ����س���ع���ار  ال����دول����ة  يف  داون 
القدرات الكامنة واعتمادها يف ر�سالتها 
داون  متالزمة  ذوي  ومتكني  دم��ج  على 
اإمكاناتهم  اأق�������س���ى  اإب�������راز  خ����الل  م���ن 
فاعلني  اأع�����س��اء  لي�سبحوا  وم��ه��ارات��ه��م 
اجلمعية  وتعمل  املجتمع  يف  ومنتجني 

م���ن خ����الل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت���ه���دف اإىل 
والعالجية  التعليمية  ال��ربام��ج  توفري 
والدمج يف �سوق العمل وتعزيز الأن�سطة 
ودعم  املختلفة  والفعاليات  الجتماعية 
والدمج  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة  الأ����س���ر 
اأجل  م��ن  امل����وارد  وا���س��ت��دام��ة  التعليمي 
الرامية  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  ا���س��ت��م��رار 
وتتطلع  داون.  م��ت��الزم��ة  ذوي  خل��دم��ة 
ب�متالزمة  املجتمع  اإىل توعية  اجلمعية 
داون، ودمج اأطفال املتالزمة يف املجتمع 
وتطوير  الن���ت���اج،  عملية  يف  ل��ي�����س��ارك��وا 
الأهل  بني  الرتبوية  ال��ربام��ج  ومتابعة 
واملعلم، وحت�سني نوعية حياتهم وحفظ 
حقوقهم والعمل على حتقيق م�سلحتهم، 
ال��ك��ام��ن��ة والعمل  واك��ت�����س��اف م��ه��ارات��ه��م 
على تطويرها، وذلك من خالل تنظيم 
الجتماعية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
وال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، اإ����س���اف���ة اىل 
اأبعاد متعددة، ي�سارك  اإعداد برامج ذات 
ل�سيما  املجتمع  واأف����راد  الأه����ايل  فيها 
ال�ست�سارات  وت��ق��دمي  ال��ق��رار،  اأ�سحاب 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأب����ح����اث والجت���اه���ات 
احل��دي��ث��ة، واإن�����س��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات عن 
ال��دول��ة، وعقد  اأف���راد متالزمة داون يف 
املوؤمترات والندوات لتبادل اخلربات مع 
املتالزمة  ب�سوؤون  واملهتمني  املوؤ�س�سات 

داخل الدولة وخارجها.
وق����د ح��ق��ق��ت ج��م��ع��ي��ة الم�������ارات لذوي 
اجتماعيا  جناحا  بدبي  داون  متالزمة 
م�����س��روع��ه��ا مركز  ت��ن��م��وي��ا مم���ي���زا يف  
كاأحد  داون  م���ت���الزم���ة  ذوي  ت���اأه���ي���ل 

جمال  يف  خليجيا  ال��رائ��دة  امل�����س��روع��ات 
رعاية  اإىل  وي��ه��دف  الجتماعي  العمل 
متالزمة  ل��دي��ه��م  مم��ن  الأف�����راد  جميع 
وم��ن جميع  الم����ارات  م��ن جميع  داون 
وتتمثل  جم��ان��ي��ة،  وب�����س��ورة  اجلن�سيات 
ه������ذه ال����رع����اي����ة يف ت����ق����دمي خ���دم���ات 
واجتماعية،  ونف�سية  وتربوية  �سحية 
متالزمة  ب���رباع���م  ال���ك���ام���ل  اله���ت���م���ام 
مهاراتهم  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  داون 
واللغوية  والذهنية  احلركية  وقدراتهم 
اىل  لتقدميهم  الكادميية  الجتماعية 
الأفراد  تاأهيل  املجتمع ب�سورة م�سرفة، 
الوالدية  الجتاهات  تغيري  الرا�سدين، 
ال�����س��ل��ب��ي��ة جت����اه ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن اأج���ل 
حتقيق حياة اأف�سل للجميع، ال�سعي اإىل 
دمج افراد هذه الفئة تربويا يف املدار�س 
اجتماعية  اأن�سطة  ت��ق��دمي  احل��ك��وم��ي��ة، 
وترفيهية لذوي متالزمة داون وذويهم 
ك��ي ي��ط��ب��ق ال��دم��ج اج��ت��م��اع��ي��اً، توطيد 
وموؤ�س�سات  ج��م��ع��ي��ات  م���ع  ال���ع���الق���ات 
املجتمع التي تهتم ب�سوؤون ذوي متالزمة 
واإب�����راز  اإي�����س��اح  وع���امل���ي���اً،  داون حم��ل��ي��اً 
ال�سورة احلقيقية لذوي متالزمة داون، 
وت�سجيع  لدعم  معلومات  مركز  تكوين 
ال��درا���س��ات والأب���ح���اث واخل��دم��ات التي 
على  ال��ع��م��ل  داون،  م��ت��الزم��ة  ذوي  ت��ه��م 
ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه تعليم 
بالتعاون  داون  متالزمة  ذوي  وت��اأه��ي��ل 

مع اجلهات املعنية.
الجتماعي  ب���الإ����س���ه���ام  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
التنموي الذي يقدمه امل�سروع للمجتمع 

الربنامج  ج��ل�����س��ات  م���ن  ا���س��ت��ف��اد  ف��ق��د 
من  داون  متالزمة  ذوي  م��ن  التاأهيلي 
ج��م��ي��ع اجل��ن�����س��ي��ات 46 م�����س��ت��ف��ي��دا يف 
جل�سات العالج الطبيعي بواقع 3036 
جل�سة على مدى العام، و62 م�ستفيداً 
بواقع  ال��وظ��ي��ف��ي  ال���ع���الج  ج��ل�����س��ات  يف 
ال��ع��ام، و56  م��دى  3476 جل�سة على 
م�ستفيداً يف جل�سات عالج النطق بواقع 

3344 جل�سة على مدى العام.
املجتمع  ل��ل��م��دجم��ني يف  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا 
احل�سانة  يف  ط��ف��ال   21 دم���ج  مت  ف��ق��د 
ال��رو���س��ة و36 طفال يف  اأط��ف��ال يف  و7 
ذوي  و8 م�ستفيدين يف مراكز  املدار�س 
تدريبا  تلقوا  م�ستفيدين  و5  الإع��اق��ة 
 11 توظيف  ومت  �سانغريال  منتجع  يف 

م�ستفيداً يف جمموعة ال�سحراء.
كلمة الوزارة

وم���ن ج��ان��ب اخ���ر اأك����دت م��ع��ايل مرمي 
الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزي����رة  ال���روم���ي 
متعددة  وخ��ي��ارات  فر�س  توفري  اأهمية 
يف  داون  م���ت���الزم���ة  م����ن  ل���الأ����س���خ���ا����س 

جم����الت احل��ي��اة ك��اف��ة، ك��اأق��ران��ه��م من 
التحديات  اإن  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع،  اأف������راد 
قدرتهم  من  حت��ّد  قد  يواجهونها  التي 
ع��ل��ى احل�����س��ول ع��ل��ى ه���ذه ال��ف��ر���س، اأو 
قلة  اأو  ت���وف���ره���ا،  ح����ال  يف  ا���س��ت��ث��م��اره��ا 
اأم���ام���ه���م.  وقالت  امل���ت���اح���ة  اخل����ي����ارات 
العاملي  اليوم  الرومي يف كلمة مبنا�سبة 
ملتالزمة داون، اإن اأهم التحديات تتمثل 
يف مدى توفر فر�س التعليم اأمامهم يف 
املتاحة  والفر�س  العام،  التعليم  اأنظمة 
لت�سغيلهم يف �سوق العمل املفتوح، اإ�سافة 
اإىل احتياجهم امل�ستمر لتلقي اخلدمات 
الطبية الناجمة عن امل�سكالت ال�سحية 

املتعددة التي يعانون منها.
الحتادي  القانون  اأن  ال��روم��ي،  وذك��رت 
رقم 29 ل�سنة 2006 اخلا�س بحقوق 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ن�س على حق 
خمتلف  يف  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
والت�سغيل،  والتعليم  ال�سحة  جم��الت 
وتهيئة البيئة واخلدمات ال�سحية التي 

تعزز تكافوؤ الفر�س.

واأ�سارت اإىل اأن الدولة حر�ست على متتع 
واأ�سرهم  الأ�سخا�س من متالزمة داون 
بهذه احلقوق يف دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة، وت���ب���داأ ذل���ك ب��اإ���س��ه��ار جمعية 
الإمارات ملتالزمة داون من خالل وزارة 
ال�سوؤون الجتماعية عام 2006 لتكون 
الن�سطة  املجتمعية  اجلمعيات  اإح���دى 
الفئة  الدفاع عن حقوق هذه  يف جمال 
وتوعية اأولياء اأمورهم، واإتاحة الفر�س 
لهم للم�ساركة بفعالية يف �ستى جمالت 
عن  التعبري  على  وت�سجيعهم  احل��ي��اة، 
وجهات نظرهم نحو م�ستقبلهم، واتخاذ 
ال���ق���رارات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ال��ت��اأث��ري يف 

حياتهم الجتماعية واملهنية.
ملتالزمة  العاملي  اليوم  اإن  على  و�سددت 
كاأفراد  ل��ن��ا  ���س��ن��وي��ة  وق��ف��ة  ��ل  مي��ثِّ داون 
الكبرية  م�سوؤولياتنا  اأم��ام  وموؤ�س�سات، 
الهامة،  املجتمعية  ال�سريحة  هذه  نحو 
الطريق  م���ع���امل  اإىل  ي���ر����س���دن���ا  ك���ون���ه 
اأم���ام احلكومات  زال  ال���ذي ل  ال��ط��وي��ل 
مبا  فيه،  لت�سري  الإن�سانية  واملجتمعات 

امل���زي���د م���ن الإجن�������ازات لهوؤلء  ي��ح��ق��ق 
الأ�سخا�س واأ�سرهم.

الجتماعية  ال�������س���وؤون  وزي������رة  ودع�����ت 
املجتمع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  ت���ك���ات���ف  اإىل 
وموؤ�س�ساته، من خمت�سني واأولياء اأمور 
واإعالمية،  وطبية  تربوية  وموؤ�س�سات 
ل�سقل مهارات الأ�سخا�س من متالزمة 
م�ستويات  اإىل  ب��ه��ا  وال���و����س���ول  داون 
ال�ستقالل  م����ن  ���ن���ه���م  ���كِّ متمُ م���ت���ق���دم���ة، 
والعي�س  والق���ت�������س���ادي  الج���ت���م���اع���ي 
ب��ك��رام��ة، ك��ون��ه��م مي��ت��ل��ك��ون ال��ك��ث��ري من 
والعمل،  للتعليم  توؤهلهم  التي  القدرات 
الريا�سية  الأن�سطة  خمتلف  وممار�سة 
وال��ف��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة. واأو���س��ح��ت اأن 
اإىل  تتطلع  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة 
املتنامي  ال��ت��ط��ور  ج���وان���ب  م���ن  امل���زي���د 
الأ�سخا�س  يحققه  ب����اأن  ن��ط��م��ح  ال����ذي 
من متالزمة داون، عرب تنفيذ الربامج 
�سملتها  ال��ت��ي  وال���رتب���وي���ة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
م���ب���ادرات ال�������وزارة، ودع����م ح��ق��وق هذه 

الفئة يف خمتلف جمالت احلياة.

بالتعاون مع املوؤ�ص�صات املعنية واملخت�صة بال�صاأن التعليمي
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تناولت اهمية تطوير الأداء الطبي 
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م�ؤمتر ني�ي�رك ي�سيد بجه�د جمعية �المار�ت يف رعاية ذوي متالزمة د�ون

••اأبوظبي-وام:

احتفالية  امل��روري��ة  احل����وادث  م��ن  للحد  �ساعد  جمعية  نظمت 
املرورية  التوعية  معر�س  فعاليات  ختام  يف  الأم��ه��ات  لتكرمي 
م��ع مديرية  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمه  ال����ذى مت  والط���ف���ال  ل��الأ���س��ر 
التجاري  امل�سرف  مب��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  وال���دوري���ات  امل���رور 
والثالثني  ال��واح��د  اخلليجى  امل����رور  ا���س��ب��وع  �سمن  ب��اأب��وظ��ب��ي 
تكرمي  احتفالية  وج��اءت   . يحدد م�سريك  ق��رارك  �سعار  حتت 
21 مار�س من كل  الذي ي�سادف  الأمهات تزامنا مع يوم الم 
عام مب�ساركة العديد من املدار�س ..وا�ستمل على م�سرح مفتوح 

الثقايف  الن�ساط  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سى  �سيف  العقيد  ق��دم��ه 
تقدمي  ت�سمن  اأبوظبي  �سرطة  النوادي يف  ب��اإدارة  والجتماعي 
م�سابقات وهدايا وم�ساركات من اجلمهور اكدوا فيها احرتامهم  
لدورها  ام��ت��دادا  امل��روري��ة  ال�سالمة  تعزيز  الكبري يف  ل���دورالأم 
يف  امل�سابني  من  ابنائها  رعاية  جم��ال  يف  املجتمع  يف  الأ�سا�سي 
احلوادث املرورية ورعاية الطفال الذين فقدوا ابائهم يف تلك 
التنفيذي  املدير  العامري  العقيد جمال �سامل  واأك��د  احل��وادث. 
جلمعية �ساعد للحد من احلوادث املرورية اأن الحتفالية تاأتي 
القيم  على  وتن�سئتهم  الأب��ن��اء  تربية  الأم��ه��ات يف  ل��دور  تقديرا 
وامل�سوؤولية وحتمل نتائج احلوادث املرورية وما ينتج عنها من 

اأ�سا�سيا  �سريكا  تعترب  الأم  ..ان  واأ�ساف  والزواج.  لالأبناء  فقد 
ال�سيارة وبالتوجيه  واأثناء �سعود  املنزل  املرورية يف  التوعية  يف 
على  تاأثريها  يف  مهم  دور  للمراأة  ..كما  املركبة  لقائد  العملي 
الأخ  اأو  ال��زوج  ..ف��وداع  اأوبالدعاء  الطيبة  بالكلمة  املركبة  قائد 
قائد  �سلوكيات  على  فاعل  دور  لها  طيبة  بكلمة  خ��روج��ه  عند 
اأيا كانت �سلة القرابة. واأ�ساد  اأو  اأخا  اأم  املركبة �سواء كان زوجا 
ال��ع��ام��الت يف ق�سم  ال��ت��ي تبذلها  ب��اجل��ه��ود  يف خ��ت��ام الح��ت��ف��ال 
العالقات العامة يف مديرية املرور والدوريات ب�سرطة اأبوظبي 
مع اأ�سقائهن من العاملني يف التوعية املرورية وعلى جهودهن 

يف تنظيم احتفالية تكرمي الأمهات واملراأة.

�ساعد تكرم �الأمهات تقدير� لدورهن يف �ل�سالمة �ملرورية 

طبيب فرن�صي: عالجات جديدة يف ا�صابات املالعب 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وان:

لتطوير  اأب��وظ��ب��ي  ح�����س��ل��ت جل��ن��ة 
ال�سراكة  جائزة  على  التكنولوجيا 
الدولية الأكر فعالية عن املحتوى 
التعليمي ذي امل�ستوى العاملي ملبادرة 
احلائز  للعلوم  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان 
العاملية وذلك خالل  على اجلوائز 
ملوؤمتر  اخلام�سة  ال���دورة  فعاليات 
ومعر�س اخلليج للتعليم. وتعك�س 
اأبوظبي  جل��ن��ة  ال����ت����زام  اجل����ائ����زة 
لتطوير التكنولوجيا لدعم تنمية 
راأ�������س امل�����ال ال��ب�����س��ري م���ن خالل 
جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة م���ن امل����ب����ادرات 
والربامج التي ت�سجع عقول جميع 
الأع���م���ار ع��ل��ى الب��ت��ك��ار والإب������داع 
كفاءات وطنية  قاعدة  لبناء  وذلك 
والتكنولوجيا.  العلوم  قطاعات  يف 
الكليلي  �سعيد  اأحمد  �سعادة  وق��ال 
لتطوير  اأبوظبي  جلنة  ع��ام  مدير 

ياأتي  ال��ف��وز  ه��ذا  ان  التكنولوجيا 
نتيجة تقدمي حمتوى ذي م�ستوى 
عاملي من خالل ال�سراكات الفعالة 
ال��ت��ي مت���ت ل��ت��ن��ف��ي��ذ واإجن������اح هذه 

ان  ال��ه��ام��ة..م�����س��ريا اىل  امل���ب���ادرة 
املهرجان ا�سبح من اأهم الفعاليات 
يف دول���ة الإم������ارات وال����ذي يهدف 
دائما اإىل اإ�سراك الآلف يف خمتلف 

ور�س العمل والأن�سطة التعليمية. 
النا�سئة  ج��ي��ل  اإل���ه���ام  اإن  واأ����س���اف 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  لح��ت�����س��ان 
رحلتنا  يف  الأوىل  اخل����ط����وة  ه����و 
ل��ب��ن��اء اق��ت�����س��اد ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة 
وج���ع���ل دول�����ة الإم���������ارات م���ن بني 
اب��ت��ك��ارا يف العامل.  ال���دول الأك���ر 
لتطوير  اأب��وظ��ب��ي  وع��م��ل��ت جل��ن��ة 
ال�سنوات  خ�����الل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب�سكل  �سركائها  املا�سية مع  الأربع 
تعليمية  ور���س عمل  لتقدمي  فعال 
وجتارب ذات م�ستوى عال لأطفال 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
مهرجان  واج����ت����ذب  واأ�����س����ره����م.. 
 500 م��ن  اأك���ر  للعلوم  اأب��وظ��ب��ي 
واألهم  اف��ت��ت��اح��ه  م��ن��ذ  زائ�����ر  األ�����ف 
ملوا�سلة  الأط�����ف�����ال  م����ن  الآلف 
املهن  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��م��ه��م وال���رتك���ي���ز 
والتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

والهند�سة والريا�سيات.

•• الفجرية-الفجر:

تفقد العميد حممد اأحمد بن غامن 
الفجرية  �سرطة  ع��ام  قائد  الكعبي 
م���رك���ز ���س��رط��ة م�����س��ايف ال�����س��ام��ل ، 
ب��ح�����س��ور ك���ل م���ن ال��ع��ق��ي��د حميد 
عام  مدير  اليماحي  حميد  حممد 
�سعيد  والعقيد  ال�سرطية  العمليات 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  احل��ل��و  اأح���م���د 
�سعيد  والعقيد  ال�ساملة  ال�سرطة 
ال�������س���ري���دي رئ��ي�����س مركز  حم��م��د 

�سرطة م�سايف ال�سامل .
الطابور  ب��ت��ف��ق��د  اجل����ول����ة  ب�������داأت 
ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��م��رت��ب وب���ع���ده���ا قام 
خاللها  التقى   ، املركز  على  بجولة 
و  الروؤية  معهم  ناق�س  و  بالعاملني 
ال�سرتاتيجية  والأه���داف  الر�سالة 
امل����وؤ�����س����رات  ال���ت���م���ي���ز و  وم�������س���اري���ع 

ال�سرتاتيجية و الت�سغيلية وا�ستمع 
عقد  وب��ع��ده��ا   ، م��الح��ظ��ات��ه��م  اإىل 

رئي�س  مع  اجتماعاً  الكعبي  العميد 
املركز ومدراء الأفرع مت من خالله 

ا�ستعرا�س اأهم نقاط القوة و فر�س 
التح�سني .

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   - القت�سادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابع  ال�سناعة  تنمية  مكتب  اعتمد 
حتى نهاية العام 2014 .. 211 من�ساأة �سناعية على م�ستوى امارة ابوظبي 
تقارير  املئة منها  98 يف  رفعت  املهنية  وال�سحة  بال�سالمة  لالأنظمة اخلا�سة 
امارة  يف  ال�سناعية  املن�ساة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  فيما  املكتب  اىل  ال�سنوي  اأدائ��ه��ا 
ابوظبي امل�سجلة لتطوير انظمتها لل�سالمة وال�سحة املهنية لدى مكتب تنمية 
ال�سناعة 684 من�ساأة مت ت�سجيل 44 جهة �سناعية منها خالل العام نف�سه. 
ويقوم مكتب التنمية ال�سناعية بتخويل من مركز اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة 
املهنية - اأو�ساد - بالإ�سراف على تطبيق متطلبات نظام اإمارة اأبوظبي لل�سالمة 
وال�سحة املهنية ك�سلطة منظمة لقطاع ال�سناعة والذي ي�سم من�ساآت مرخ�سة 
2014 ملكتب تنمية ال�سناعة  من قبل املكتب. وح�سب التقرير ال�سنوي للعام 
التابع لدائرة التنمية القت�سادية اأبوظبي ي�سل العدد الكلي للجهات املرخ�سة 
ال�سناعة  قطاع  يف  امل�سجلة  اجلهات  ع��دد  ي�سل  فيما  م�سنعا   1371 �سناعيا 
 684 اىل  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  اأبوظبي  اإم��ارة  نظام  متطلبات  لتطبيق 
جهة منهم 197 جهة مت ت�سنيفها وفقا للمخاطر املرتتبة على اأن�سطتها بناء 
على املعايري املعتمدة من قبل - اأو�ساد - واما اجلهات امل�سجلة الخرى ف�سيتم 
ا�ستكمال ت�سنيفها قبل نهاية يوليو 2015 ..وو�سل عدد اجلهات التي تقدمت 
لعتماد نظامها اىل 336 جهة. وافاد التقرير ان حوايل 88 من�ساأة �سناعية 
املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اأنظمة  تقدمي  واإع���ادة  ملراجعة  املكتب  اىل  تقدمت 
وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  ادارة  فريق  مالحظات  اىل  ا�ستنادا  بها  اخلا�سة 
من  لنظامها  والتدقيق  املراجعة  قيد  اخ��رى  جهة   37 وهناك  للمكتب  التابع 
خالل فريق موؤلف من خم�سة متخ�س�سني يف جمال ال�سالمة وال�سحة املهنية 
الثاين من  بناء على متطلبات ال�سدار  ال�سناعة وذلك  تنمية  ملكتب  التابعني 
نظام اإمارة اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية املعد من قبل - اأو�ساد -. ومتا�سيا 
اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية مت تنظيم ندوات  اإم��ارة  مع متطلبات نظام 
قطاع  يف  املهنية  وال�سحة  بال�سالمة  املتعلقة  املتطلبات  ح��ول  ال��وع��ي  ل��زي��ادة 
ال�سناعة وقد اأجريت 3 ندوات توعية يف عام 2014 �سارك فيها 174 �سخ�سا 
من 165 من�ساأة �سناعية. وغطت الندوات العديد من املوا�سيع نظرا لأهميتها 
يف اأماكن العمل خا�سة اأن هناك تاأثريات اأدت اإىل خ�سائر يف كافة من�ساآت القطاع 
ال�سرق  املهنية يف  ال�سالمة وال�سحة  ال�سناعي.. و�سمل ذلك ندوات يف موؤمتر 
املهنية  وال�سحة  بال�سالمة  املتعلقة  املخاطر  تقييم  ح��ول  عر�س   - الأو���س��ط 
وندوة حول املتطلبات الأ�سا�سية لنظام اإمارة اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية 
ا�سافة   - اأو���س��اد   - تنظيمه من قبل  ال��ذي مت  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  وي��وم 
ال�سالمة  ممار�سي  ت�سجيل  حت�سني  وبهدف  ق��درات.  برنامج  يف  الت�سجيل  اىل 
وال�سالمة يف  وال�سحة  البيئة  ادارة  ق��درات نظمت  برنامج  املهنية يف  وال�سحة 

مكتب تنمية ال�سناعة بالتن�سيق مع - اأو�ساد - جولة ترويجية لربنامج قدرات 
- حملة للتوعية والت�سجيل - و�ساهمت يف ت�سهيل الت�سجيل يف املوقع ملمار�سي 
ال�سالمة وال�سحة املهنية يف قطاع ال�سناعة . وا�ست�ساف مكتب تنمية ال�سناعة 
ت��وع��ي��ة وور����س���ات ع��م��ل متعلقة بال�سالمة  40 م��ن��ت��دى  ي��زي��د ع��ن  اج��م��ال م��ا 
وال�سحة املهنية ح�سرها اأكر من 2500 م�سارك يف الأعوام اخلم�س املا�سية 
وذلك بهدف تلبية احتياجات اجلهات ال�سناعية وا�ستهداف جمموعات العمل 
اإمارة  املختلفة واملوظفني الإداري��ني يف القطاع ال�سناعي حول متطلبات نظام 
اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية. ويقوم مكتب تنمية ال�سناعة ممثال باإدارة 
البيئة وال�سحة وال�سالمة متا�سيا مع الدور املنوط به من قبل اأو�ساد ك�سلطة 
منظمة لقطاع ال�سناعة باإمارة ابوظبي.. مبراقبة املن�ساآت ال�سناعية للتحقق 
و�سمان المتثال ملعايري ومتطلبات ال�سالمة وال�سحة املهنية من اأجل حت�سني 
اإجراء  مت  انه  التقرير  يف  وج��اء  و�سحية.  اآمنة  عمل  اأماكن  وتوفري  املمار�سات 
 2014 املهنية يف عام  ال�سالمة وال�سحة  809 عمليات تفتي�س حول جوانب 
مقارنة ب�743 عملية تفتي�س يف عام 2013 و�سملت تفتي�س الت�سغيل وعمليات 
الت�سغيل  اإنهاء  تفتي�س  وعمليات  املتابعة  تفتي�س  وعمليات  املبدئية  التفتي�س 
اإمارة  بنظام  اخل��ا���س��ة  للمتطلبات  اجل��ه��ات  ه��ذه  ام��ت��ث��ال  م��ن  للتحقق  وذل���ك 
املجال.  هذا  يف  الدولية  املمار�سات  واأف�سل  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  اأبوظبي 
وتتم عمليات التفتي�س بطريقة خمططة ومنهجية فيتم اإعداد جدول التفتي�س 
على  التفتي�س  عملية  وتنفيذ  تخطيط  ت�سهيل  اأج��ل  م��ن  �سهري  اأ�سا�س  على 
نحو �سل�س وفعال وفيما يتعلق باختيار املناطق واملن�ساآت يتم اتخاذ اأق�سى قدر 
املن�ساآت  واأن�سطة  املن�ساآت وعمليات  ال�سناعية وعدد  املناطق  ب�ساأن  الرعاية  من 
املن�ساآت.  املرتبط بعمل هذه   - املخاطر عايل - متو�سط - منخف�س  وم�ستوى 
التي  للمن�ساآت  اإ�سعارات  باإ�سدار  ال�سناعة  تنمية  مكتب  يقوم  التقرير  وح�سب 
يثبت عدم امتثالها لقواعد ال�سالمة وال�سحة املهنية والتي تنق�سم اإىل ثالثة 
باختالف  الإ���س��ع��ارات  اأن��واع  وتختلف   - والغرامات  واحلظر  التح�سني   - اأن��واع 
اأثناء  يتم حت��دي��ده  ال��ذي  امل��الح��ظ  اأو  عنه  املبلغ  المتثال  ع��دم  وح��دة  طبيعة 
اإنه  عمليات التفتي�س التي يجريها فريق التفتي�س. وافاد التقرير بهذا ال�ساأن 
يتم اإعطاء املن�ساآت ال�سناعية الفر�س الكافية لت�سحيح اأدائها املتعلق بال�سالمة 
بعد م�ساورات م�ستفي�سة  اإل  الإنفاذ  اإ�سعارات  يتم توجيه  املهنية ول  وال�سحة 
مع املن�ساآت ال�سناعية املعنية مو�سحا باأنه خالل عام 2014 مت اإ�سدار 327 
خمتلف  يف  ال�سناعية  للمن�ساآت  باحلظر  اإ���س��ع��ارات  و210  بالتح�سني  اإ�سعارا 
ذات  املتطلبات  باإنفاذ  اإ���س��ع��ارا   437 جمموع  ميثل  م��ا  اأبوظبي  اإم���ارة  مناطق 
لنظم  اخلارجي  التدقيق  تقارير  عدد  يف  زي��ادة   2014 العام  و�سهد  العالقة. 
على  يدل  مما  ال�سناعية  املن�ساآت  من  املقدمة  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اإدارة 
زيادة عدد املن�ساآت املدرجة �سمن نظام الم��ارة وزي��ادة يف عدد املن�ساآت املمتثلة 

ملتطلبات رفع تقارير الأداء اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة املهنية.

•• دبي-وام:

للت�سجيل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأق������رت 
وال����ت���������س����ع����رية ال�����دوائ�����ي�����ة خ����الل 
الدكتور  برئا�سة  دبي  يف  اجتماعها 
الأم���ريي وكيل وزارة  اأم��ني ح�سني 
ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  ال�سحة 
ال��ع��ام��ة وال��رتاخ��ي�����س ن��ائ��ب رئي�س 
اللجنة العليا للت�سجيل والت�سعرية 
ال����دوائ����ي����ة اع���ت���م���اد ت�����س��ج��ي��ل 97 
�سنفا   22 م��ن��ه��ا  دوائ����ي����ا  ���س��ن��ف��ا 
املوافقات  على  بناء  ج��دي��دا  دوائ��ي��ا 
كافة  ا�ستكمالها  بعد  وذلك  العاملية 
امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ف��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة. ومت 
ال����ذي ح�سره   - خ���الل الج��ت��م��اع 
وهيئة  ال�سحة  وزارة  ع��ن  ممثلون 
دبي  �سحة  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي  �سحة 
جممع  يف  ال��وط��ن��ي��ة  واجل���ام���ع���ات 
احليوية  والتقنية  ل��الأب��ح��اث  دب��ي 
اأ�سناف  اأرب��ع��ة  يف  النظر  ت��اأج��ي��ل   -
�سالمة  ث���ب���وت���ي���ة  ل����ع����دم  دوائ�����ي�����ة 
الدول  يف  وت�سويقها  ا�ستخدامها 
املعتمدة  الأدوي��ة  املرجعية. وت�سمل 
العالجية  امل�����ج�����الت  م����ن  ع�������ددا 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك�����اأدوي�����ة ت�����س��ت��خ��دم يف 
ع���الج ال��ت�����س��ل��ب ال��ل��وي��ح��ي واأدوي����ة 
الأورام وال�سكري وعالج الأمرا�س 
الرئوية وعالج الكتئاب بالإ�سافة 
لدواء مركب لعالج �سغط الدم من 
اإحدى ال�سركات العاملية ودواء عاملي 
جديد لعالج ال�سدفية واآخر لعالج 
الفريو�سي  ال��ك��ب��د  ال��ت��ه��اب  م��ر���س 
 12 ن��وع  ج . واطلعت اللجنة على 
جديد  دواء  اأهمها  بيولوجيا  دواء 
ل�سركة  ال�����س��دف��ي��ة  ل�����داء  م�����س��اد 
ع��امل��ي��ة ح��ي��ث ت��ع��د ال�����س��دف��ي��ة من 
اأم��را���س ا���س��ط��راب��ات ج��ه��از املناعة 

بقعا حر�سفية حمراء على  وت�سبب 
الأ�سخا�س  ع����ادة  وت�����س��ي��ب  اجل��ل��د 
 35 اإىل   15 ب��ني  ي���رتاوح  يف عمر 
الذين  الأ�سخا�س  اإىل  اإ�سافة  عاما 
املر�س  ل��ه��ذا  عائلي  ت��اري��خ  لديهم 
ال��دواء اجلديد  ه��ذا  يتكون  ..فيما 
ف��ع��ال��ة م��ن ج�سم م�ساد  م��ن م���ادة 
ميار�س  بروتني  عمل  يثبط  ب�سري 
ناق�ست  ك��م��ا  الل���ت���ه���اب.  يف  دورا 
املنتجات  م��ن  منتجا   31 اللجنة 
الدوائية املختلفة منها اأدوية مثيلة 
خليجيا  م�سجلة  ج��دي��دة  واأدوي�����ة 
معظمها  يف  ال��ب��ت  تاأجيل  مت  حيث 
الفعالة  امل���واد  اعتماد  ل��ع��دم  وذل���ك 
ال�����س��ادرة عن  العاملية  امل��راج��ع  م��ن 
ال��ه��ي��ئ��ات ال�������دواء ال���ع���امل���ي���ة. واأك����د 
ال����دك����ت����ور اأم�������ني الم���������ريي دع���م 
الوطنية  لل�سركات  ال�سحة  وزارة 
اإنتاج  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا  ال��ق��ائ��م��ة 
والتي  حم��ل��ي��ا  امل�����س��ن��ع��ة  الأدوي��������ة 
�سنفا   990 ح��ال��ي��ا  ع���دده���ا  ي��ب��ل��غ 

املثيلة وت�سجيع  دوائيا من الأدوي��ة 
املحلي والعاملي يف قطاع  ال�ستثمار 
الأدوي������ة يف ال���دول���ة. واأ����س���اف انه 
م���ن م��ن��ط��ل��ق احل���ر����س ع��ل��ى دعم 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بينها وبني 
تقوم  ب��ال��دول��ة  املحلية  ال�سناعات 
ال�سركات  منتجات  بتقييم  ال���وزارة 
امل��ح��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل ����س���ري���ع واإع����ط����اء 
اأولوية مطلقة لها يف ت�سليم ملفات 
بالت�سنيع  وال�������س���م���اح  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
العاملية  ال�����س��رك��ات  م��ع  ال��ت��ع��اق��دي 
توفري  يف  ت�ساهم  ك��ي  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
..مو�سحا  م�ستمر  ب�سكل  الأدوي����ة 
ان��ه مت يف ه��ذا الط���ار اع��ت��م��اد 27 
حمليا  م�سنعا  مثيال  دوائيا  �سنفا 
منها دواء لعالج ال�سغط وال�سكري 
وغ��ريه��ا ح��ي��ث ي��ت��م ا���س��ت��رياد املواد 
من  معتمدة  م�����س��ادر  م��ن  الفعالة 
المريكي  وال���غ���ذاء  ال�����دواء  ه��ي��ئ��ة 
الوروبية.  الدوي���ة  د�ستور  م��ن  اأو 
واأ�سار الأمريي اإىل ان الوزارة تتابع 

وت���راق���ب ال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
املجال الدوائي ب�سكل م�ستمر حيث 
ت�سعى اإىل اأن تكون اأنظمتها متوافقة 
مع اأحدث التطورات يف هذا املجال 
الفنية  الناحية  من  �سواء  الدوائي 
الوزارة  ان  اإىل  ..لفتا  والتنظيمية 
تتوىل  ع��م��ل  ف���رق  تخ�س�س  ���س��وف 
ال�سناعات  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل 
املحلية وال�سركات العاملية يف جمال 
���س��ن��اع��ة الأدوي���������ة ل���ل���وق���وف على 
واإيجاد  واحتياجاتهم  متطلباتهم 
احللول الداعمة لهم مقابل ما قد 
ي��واج��ه��ون��ه م��ن حت��دي��ات وعقبات. 
ال�سحة  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأعوام  اأرب��ع��ة  اأك���ر م��ن  ق��ام��ت منذ 
ال�سراكة  لت�سجيع  منظومة  بعمل 
ال�سرتاتيجية بني امل�سانع العاملية 
والإم����ارات����ي����ة يف ���س��ن��اع��ة الأدوي�����ة 
املبتكرة العاملية يف الدولة حيث مت 
اتفاقيات  اأرب��ع  توقيع   2014 ع��ام 

يف هذا املجال.

•• دبي-الفجر :

 اأزاح �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال 
املالية  ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر  مكتوم 
اجلديد  الخ��رتاع  عن  ال�ستارة  اليوم 
لب����ن الم��������ارات ادي�������س���ون الم������ارات 
اأحمد  الإم���ارات���ي  الإخ�����رتاع   و�سفري 
املكرمني  قائمة  ع�سو  جَمان  عبداهلل 
الأوائ���ل بالدولة وه��و اخ��رتاع ال�سرج 
الذكي ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاح �سموه 
 2015 للخيل  ال��دويل  دب��ي  معر�س 

يف مركز دبي التجاري العاملي  .
ال�سيخ  وح�سر اطالق الخرتاع �سمو 
رئي�س  م��ك��ت��وم  ال  ���س��ع��ي��د  ب���ن  اح���م���د 
رئي�س طريان  امل��دين  الطريان  دائ��رة 

المارات .
وق�������دم جَم�������ان ����س���رح���ا ل�������س���م���وه عن 
الخرتاع مو�سحان ان اخرتاع ال�سرج 
الذكي يت�سف بعدة موا�سفات حديثة 
ومميزة تطبق ولأول مرة عامليا ومنها 
قلب  ن��ب�����س��ات  ق��ي��ا���س  ج��ه��از  ت�سمنه 
اخليال  وزن  ل��ق��ي��ا���س  وج���ه���از  اخل��ي��ل 
وج���ه���از ب��و���س��ل��ة ي��ب��ني اجت����اه اخليل 
للتربيد على اخليل من  راب��ع  وجهاز 

���س��دة احل����رارة ���س��واء ح���رارة الطق�س 
والوثب  وال��ق��ف��ز  ال��رك�����س  ح����رارة  او 
جَمان  الم����ارات����ي  امل���خ���رتع  زود  ك��م��ا 
تتبع  بجهاز  ال��ذك��ي  ال�سرج  اخ��رتاع��ه 
��ب��ني م��وق��ع اخل��ي��ل وح��رك��ت��ه واجتاه  يمُ
اأي�سا  وزود  ال���ق���وق���ل  خ���ارط���ة  ع��ل��ى 
لت�سجيل  خ��ل��ف��ي��ة  ب���ك���ام���رية  ال�������س���رج 
�سوئية  ا���س��ارات  وجهاز  اخليل  حركة 
ي��ع��م��ل اوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا يف ال���ظ���الم وان 
ك���ل ه���ذه الج���ه���زة والن��ظ��م��ة تعمل 
اىل  احلاجة  دون  ال�سم�سية  بالطاقة 
وتعطي  �سحنها  او  ب��ط��اري��ات  تركيب 

ا�ستدامة يف ال�ستخدام.
امل���خ���رتع الم�����ارات�����ي احمد  وك�����س��ف 
جَم�����ان ل�����س��م��وه ان����ه ���س��ي��ت��م الع����الن 
ال�سنوية  ال��دورة  العاملي لالخرتاع يف 
مل��ع��ر���س جنيف  ال��ث��ال��ث��ة والأرب����ع����ني 
ال���دويل ل��الخ��رتاع��ات  خ��الل الفرتة 
الذي  املقبل  اب��ري��ل   19 15 اىل  م��ن 
ي�سارك فيه جَمان بدعوة من اللجنة 

الدولية املنظمة و ولأول مرة.
را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واثنى 
والبتكار  الب������داع  ب����روح  م��ك��ت��وم  ال 
والخ������������رتاع ال����ت����ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا اب���ن 

وباإجنازاته  جَم����ان  اح��م��د  الم������ارات 
والخ���رتاع وحتدي  البتكار  ع��امل  يف 
الح���ت���ي���اج���ات وت�����س��ه��ي��ل احل���ي���اة وما 
حققه من ح�سور عاملي ودويل مقدر 
امل��ت��ح��دة يف  ل��دول��ة الم����ارات العربية 
البتكار  معار�س  ومناف�سات  حتديات 
والخ���������رتاع ال���دول���ي���ة يف ال����ولي����ات 
وبريطانيا  واأملانيا  المريكية  املتحدة 
وغ��ريه��ا م��ن ال���دول م��ا جعله �سفريا 
ل��الخ��رتاع الم��ارات��ي ول��روح البتكار 
الوطن مواكبا  �سباب  ن�ساأ عليها  التي 
الذين  الآب���اء والج���داد  ج��د واجتهاد 
وابدعوا  الأم���واج  و�سقو  البحار  ركبو 
يف ولوج علومها واأبحروا فيها بغزارة 
الب�سرية  تخدم  معرفية  كنوزا  اينعت 
الإم�����ارات�����ي  امل�������الح  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
ال�سهري �سهاب الدين احمد بن ماجد 
وغريه الكثريون الذين اجتهدوا حتى 
على  ا�سماءهم  ينق�سوا  ان  ا�ستطاعوا 
جدران التاريخ  ملهمني ومبدعني يف 

م�سرية الفكر والعطاء والبداع .
وا���س��ت��ذك��ر ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
املخرتع  لقائه  ال مكتوم خالل  را�سد 
الإمارتي اأحمد جَمان ابداعات والده  

وميكانيكا  هند�سة  يف  جَم��ان  عبداهلل 
الذين  اأوائ��ل  ال�سيارات حيث كان من 
قادوا ال�سيارات يف الدولة وابدعوا يف 
الرتبية  دور  اىل  م�����س��ريا  ا���س��الح��ه��ا 
وال��ت��ن�����س��ئ��ة وال���ق���دوة احل�����س��ن��ة يف مد 

الوطن بالكوادر املتميزة.
ك��م��ا واث���ن���ى ���س��م��وه ع��ل��ى الجن������ازات 
ابتكارها  يف  ���س��ع��ى  ال���ت���ي  امل��ت��وا���س��ل��ة 
جَم�����ان يف خدمة  اح���م���د  الإم�����ارات�����ي 
ومربي  ال��ب�����س��ري��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ال�سيد  وط����رق  الل��ي��ف��ة  احل���ي���وان���ات 
اي����ذاء احليوانات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  الآم����ن 
فيها  اأدوات  وم�ستخدما  ذكية  بطرق 
وم�سخرا  ال���ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
التقنيات احلديثة والطاقة ال�سم�سية 
فيها . وبارك �سموه املخرتع الماراتي 
احمد جَمان اجتهاده الداعم لريا�سة 
وت�سخريه  ال�سيله  الفرو�سية  العرب 
تقدمي  يف  واخ����رتاع����ات����ه  اب���ت���ك���ارات���ه 
احل���ل���ول والف����ك����ار اجل����دي����دة لعامل 

ا�ستخدام اخليل وريا�سته .
المارات  و�سباب  جَم��ان  �سموه  داعيا 
وف��ت��ي��ات��ه اىل ب����ذل امل���زي���د م���ن اجلد 
والجتهاد يف تقدمي احللول البتكارية 

التي  احلياتيه  التحديات  من  للكثري 
تدور يف فلك حياة الب�سر واملحيطني 
بهم وان امل���وىل ج��ل وع��ال ح��ني خلق 
عليهم  الب�سر  ل��دى  الب���داع  روح  اهلل 
ال�ستفادة منها يف خدمة جمتمعاتهم 
العلوم  ه�����ذه  وت�����س��خ��ري  واوط����ان����ه����م 

خلدمة الب�سرية جمعاء .
����س���م���وه اىل ح����ر�����س دول����ة  م�������س���ريا 
المارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واخ���ي���ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
را����س���د ال مكتوم  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د ال 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
واخوانهم  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى 
احل��ك��ام ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��وف��ري اف�سل 
البتكاري  التعليم  وموؤ�س�سات  برامج 
والب���داع���ي لأب��ن��ائ��ه��ا وت��وف��ري اف�سل 
التعليم  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 
ذلك  واكمل  للع�سر  املواكب  احلديث 
الرتبوية  اجل��وائ��ز  من  املزيد  تقدمي 
مقدمتها  ويف  للمبدعني  والتعليمية 

اجلوائز  ه��ذه  لتتحول  �سموه   جائزة 
مع الوقت اىل موؤ�س�سات ترعى البداع 
واملبدعني وت�سعى خللق بيئة م�سجعة 
العطاء  من  مزيد  على  حتفزهم  لهم 

والبداع .
اأدي�سون  الإم���ارات���ي  امل��خ��رتع  واع����رب 
الم�����ارات اح��م��د ع��ب��داهلل جَم���ان عن 
�سموه  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ك��ب��ري  ت��ق��دي��ره 
ودعمه وت�سجيعه املتوا�سل للمبدعني 
.وبدعم �سموه الكبري لطلبة وطالبات 
امل����دار�����س م���ن خ����الل ج���وائ���ز �سموه 

للتميز الرتبوي .
وقال املخرتع الإماراتي اأحمد جَمان: 
ب���ل���دي ي���ق���در الخ���������رتاع والب���ت���ك���ار 
وال��ع��ل��م��اء، وق���د ك���ان ع���اد جم���ان من 
باأربع  فائزاً  له  اآخر م�ساركة  اأملانيا يف 

ميداليات لتميز ابتكاراته. 
فوزاً  جَم��ان حقق  اأحمد  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�66  ال�������دويل  امل���ع���ر����س  يف  ك����ب����رياً 
والبتكارات  والخ���رتاع���ات  ل��الأف��ك��ار 
اأق��ي��م يف مركز املعار�س  ال��ذي  )اإي��ن��ا( 
اأرب���ع  اإذ ن���ال  يف ن��وري��ن��ربغ الأمل���ان���ي���ة، 
وف�سيتان(  )ذه����ب����ي����ة  م����ي����دال����ي����ات 
وب��رون��زي��ة واح����دة. وي��ع��د جم��ان اأول 

خمرتع يفوز بهذا العدد من اجلوائز 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع امل�������س���ارك���ني يف ت���اري���خ 
م��ن��اف�����س��ات امل��ع��ر���س ، ال�����ذي ���س��م يف 

دورته خمرتعني من 30 دولة.
عن  الذهبية  بامليدالية  جَم���ان  وف���از 
احليوانات  ت��ت��ب��ع  جل���ه���از  اخ����رتاع����ه 
الأل��ي��ف��ة ب��ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة، وفاز 
مبيداليتني ف�سيتني عن اخرتاع جهاز 
واخرتاعه  ال��ذك��ي  بالقف�س  ال�سيد 
جهاز ال�سيد بالبطة الذكية، فيما فاز 

ال�سيد  اأقفا�س  حماية  جهاز  اخ��رتاع 
بامليدالية  ال�سرقة  من  )اجل��راج��ري( 

الربونزية. 
وب��ه��ذا الإجن�����از ارت��ف��ع ر���س��ي��د وعدد 
اإىل  جَم����ان  حققها  ال��ت��ي  امل��ي��دال��ي��ات 
11 ميدالية، وكان جمان قد حقق يف 
العام  هذا  ال�سابقة  العاملية  م�ساركاته 
املتحدة  ال���ولي���ات  امل��ا���س��ي يف  وال��ع��ام 
امل��ت��ح��دة �سبع  الأم���ريك���ي���ة وامل��م��ل��ك��ة 

ميداليات.

م�صيدا باإجنازاته العاملية وروحه الوطنية

حمد�ن بن ر��سد يزيح �ل�ستار عن �ل�سرج �لذكي �أحدث �خرت�ع �الإمار�تي �أحمد جمان 

•• اأبوظبي-وام:

اأدنيك   ل��ل��م��ع��ار���س   ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ت�ستعد 
واملوؤمتر  امل��ع��ر���س  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  ل�ست�سافة 
اإىل مت��ك��ني وتعزيز  ي��ه��دف  ال����ذي  ق�����ادرون  ال�����س��ن��وي 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  الإع���اق���ة  ذوي  م�����س��ارك��ة 
التنقلية  احللول  التطورات يف جمال  اأح��دث  ويعر�س 
وح���ل���ول احل���ي���اة امل�����س��ت��ق��ل��ة واإع�������ادة ال���ت���اأه���ي���ل. وتقام 
لل�سراكات  الجتماعية  بامل�سوؤولية  ال�سنوية  امل��ب��ادرة 
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت  الإ�سرتاتيجية 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 

ذوي  وتاأهيل  لإع��ادة  امل�ستقبل  ملركز  الفخري  الرئي�س 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك يوم 
26 مار�س اجلاري.  24 مار�س حتى  الثالثاء املوافق 
ويجمع احلدث املقام حتت عنوان الدمج ح�سدا كبريا 
واملربني  ال��ق��رار  و�سانعي  احلكوميني  امل�سوؤولني  من 
وم����ط����وري ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ا���س��ط��ني يف جمال 
حقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة والباحثني والأطباء 
الطبيعي. وقال حميد  العالج  واخت�سا�سي  النف�سيني 
�سركة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ظ��اه��ري  مطر 
احلدث  ه��ذا  ان  بالإنابة  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي 
الإعاقة  ذوي  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ف��ه��م��ن��ا  ت��ع��زي��ز  يف  ���س��ي�����س��اه��م 

وتوفري من�سة مهمة لالطالع على اأحدث ما تو�سلت 
تاأهيل  واإع����ادة  امل�����س��اع��دة يف جم��ال دم��ج  اإل��ي��ه تقنيات 
اأدنيك   اأن   اإىل  ..م�سريا  املجتمع  املهمة يف  الفئة  ه��ذه 
ت�سعى جاهدة اإىل دعم هذه الفئة من خالل متكينهم 
من ال�ستغالل الأمثل لقدراتهم واإمكانياتهم. وي�سم 
العام جمموعة من اخلدمات  لهذا  ق���ادورن   معر�س  
احلياة  جلعل  امل�سممة  واحللول  واملنتجات  املخ�س�سة 
اليومية لذوي الحتياجات اخلا�سة وكبار ال�سن اأكر 
النقل  ق��ط��اع��ات  خ��دم��ات  املنتجات  ..وت�����س��م��ل  �سهولة 
والو�سائل املعي�سية اليومية وعمليات التكيف والتاأقلم 
مع املعدات الرتفيهية والريا�سية واجلمعيات اخلريية 

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة واملدار�س.  وال���س��ت�����س��ارات وم��راك��ز 
ويتخلل املعر�س تنظيم عدد من الندوات وور�س العمل 
التي توفر من�سة تفاعلية للمعلمني واملتخ�س�سني يف 
ذوي  والأ�سخا�س  الرعاية  ال�سحية ومقدمي  الرعاية 
الإعاقة واأولياء الأمور للوقوف على مو�سوعات منها 
ذوي  على  الت�سهيل  بهدف  وال�سناعة  التحتية  البنية 
الحتياجات اخلا�سة وتقدمي حلول يف قطاعي النقل 
عدد  تنظيم  الفعاليات  ج��دول  وي�سم  واخلا�س.  العام 
نهج  اأ�سلوب  م��ن  املتخ�س�سة  التدريبية  ال���دورات  م��ن 
اأدوات العالج  اللم�س احل�سي لعالج النطق وا�ستخدام 
الكالم.  لإنتاج  النتقالية  الع�سالت  لتدريب وحركات 

جي  ام  دي  �سركة  تنظمه  ال���ذي  احل���دث  ه��ذا  ويعك�س 
يف دورت���ه الثانية م��دى ال��ت��زام دول��ة الإم����ارات بكونها 
النظر عن  املجتمع بغ�س  �سرائح  مكانا مثاليا جلميع 
اأن  ب��ال��ذك��ر  ق��درات��ه��م ومكانتهم الج��ت��م��اع��ي��ة. ج��دي��ر 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س  اأدنيك  يعد من اأهم 
جمهز  وه��و  والفعاليات  الأح���داث  ل�ست�سافة  امل��راك��ز 
مبرافق حديثة وفقا لأرقى املعايري الدولية ويوفر ما 
الداخلية  امل�ساحات  من  مربع  مرت  األ��ف   133 يقارب 
لحتياجات  وف��ق��ا  تكييفها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  واخل��ارج��ي��ة 
الأحداث املقامة ..وقد ا�ستقطب ما يقارب 1.6 مليون 

زائر خالل 327 فعالية ا�ست�سافها.

�أدنيـــك  ت�ستعــــد ال�ست�ســــافــــة �لن�سخــــة �لثانيــــة مــــن معـــــر�س  قـــــادرون 

�لكعبـــي يتفقـــد مـــركـــز م�ســــايف �ل�ســـامــــلمهرجان �ب�ظبي للعل�م يتلقى جائزة �ملحت�ى �لتعليمي ذو �مل�ست�ى �لعاملي

مكتب تنمية �ل�سناعة ي�سدر تقريره �ل�سن�ي ح�ل �ل�سالمة و�ل�سحة 
�ملهنية يف قطاع �ل�سناعة باإمارة �ب�ظبي للعام 2014  �للجنة �لعليا للت�سجيل و�لت�سعرية �لدو�ئية تعتمد 97 �سنفا دو�ئيا جديد�
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 اعـــــــالن       

 املرجع :2015/262 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

احمد عمر علي ال�سعيدي ال�سمري اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على  
حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )عبدالواحد للخياطة( واملرخ�سة 
وامل�سجل   )45136( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيد: خالد احمد عبداهلل حممد 
احلو�سني اجلن�سية: المارات ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
بالت�سديق على التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

دائرة التنمية القت�سادية- بعجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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 اعـــــــالن       
 املرجع :2015/188 ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
وطلب  الم����ارات   اجلن�سية:  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر  ب��ن  ال�سيخ/عبداملنعم 
للخياطة  )هبه  التجاري  ال�سم  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  على   الت�سديق 
رقم  حتت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�سة  والتطريز(  
ال�سيدة:  اىل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�سجل   )17238( امللف 
فاطمه عبدالرحمن زوجه حممد �سالح بداه اجلن�سية: المارات   ليكن معلوما 
يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

دائرة التنمية القت�سادية- بعجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر
                          اىل املدعي عليه/فورتر�س انف�ستمنت�س ذ م م - فرع دبي جمهول حمل القامة نعلنكم 
الثنني  يوم  لها جل�سة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن 

2015/3/30 ال�ساعة 9:30 �سباحا  
  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة .علما بان الدعوى احيلت اىل الدائرة العمالية الكلية الوىل،
ق�سم الق�سايا العمالية
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يحيى زكريا حممود �سويلم

�سو�سن عبدالرحمن يربودى
رالف ايه عويكه

�سريف حممد احمد �سبحي جاد
�سارا ر�سول احمدي

مالك احمد الربكي

مبلغ املطالبة
213833 درهم �سامل تذكرة العودة
284830 درهم �سامل تذكرة العودة
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/925   

 املنذر: �سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل ) �س م خ(
املنذر اليه: مهدي علي اكرب مع�سومي ا�سفهاين  )جمهويل حمل القامة(  

اىل املنذر اليه ال�سيد/مهدي علي اكرب مع�سومي ا�سفهاين، بال�سارة حلكم املحكمة ال�سادر يف الدعوى رقم 
)2013/613( عقاري كلي بتاريخ 2013/10/23 والذي ق�سى ب�سحة ونفاذ عقد البيع مبوجب تعهدات البيع 
وال�سراء املربمة بني املنفذة واملنفذ  �سده كما ق�سى بالزامكم ب�سداد مبلغ ال�سراء وقدره )2.099.393.73 
درهم( ب�ساأن متويل ال�سقة رقم )2305( بناية مارينا مول هوتيل منطقة مر�سى دبي- دبي المارات العربية 
املتحدة، وحيث ان املنذرة قد با�سرت اجراءات التنفيذ �سدكم وقد مت فتح ملف التنفيذ لكي حتاول تنفيذ 
احلكم ال�سادر �سدكم بالقوة اجلربية ال ان املنذرة مل تنجح يف التنفيذ، وحيث انه يحق لل�سركة املنذرة انهاء 
عقد البيع امل�سار اليه اعاله مبوجب احكام القانون يف حالة تخلفكم عن ال�سداد، وكان الثابت انه قد �سدر 
حكم �سدكم بالزامكم بال�سداد ال انكم تخلفتم عن تنفيذ احلكم و�سداد املبلغ املحكوم به لذا تخطركم املنذرة 
�سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل ) �س م خ( بانهاء عقد البيع املقرر وفقا للحكم املذكور اعاله ويف حالة عدم 
الرد خالل )15( يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار العديل، �سيعترب عدم ردكم مبثابة موافقة منكم على هذا 
النهاء، و�ستقوم املنذرة بالت�سرف يف العقار وحتتفظ بحقها بالرجوع عليكم بالتعوي�سات على ما تكبدتة 

من خ�سائر ب�سبب عدم تنفيذكم حلكم املحكمة مما ادى اىل انهاء عقد البيع.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
    اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2012/1825  جتاري كلي                                            
اىل املدعى عليه/1- جوهان اولندر جمهول حمل القامة مبا ان املدعى:�سركة اري�ستا 
املحكمني  حكم  على  الت�سديق  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  اي��ه  ا���س  �سيبينج 
ال�سادر ل�سالح ال�سركة املدعية من مركز دبي للتحكيم الدويل يف الدعوى التحكيمية 
املرفقة والزام املدعى  رقم 2009/275 بجل�سة 2012/4/12 واملقدم �سورته باملحافظة 
عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت 
ch1.B.8 لذا  لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2015/4/1 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان  احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
  اعادة اعالن احل�سور بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/6670 ايجارات  

ال�ساد�سة( يف  الدائرة البتدائية )اللجنة  ال�سادر من  القرار  بناًء على   
الدعوى )2014/6670( ايجارات بجل�ستها املنعقدة بتاريخ )2015/3/11(   
باعالن املدعي عليه/حممد �سجاد عبدالرزاق فانه نعلمكم بان املدعي/
املدعى عليه  ال��زام   ( الدعوى قبلكم بطلب  اق��ام  عمر خالد احلمر قد 
ال��زام املدعي عليه بت�سديد  التامني مببلغ  3000 دره��م +  بارجاع مبلغ 
ف���واي���ر دي����وا + ����س���داد ر����س���وم وم�����س��اري��ف ال���دع���وى ور����س���وم الطباعة 
والرتجمة( والتي �ستنظر بجل�سة )2015/3/23( يوم )الثنني( ال�ساعة 
)3.00( مبقر املركز فعليه يرجى منكم احل�سور وتقدمي ما لديكم من 
�سوف  الدائرة  فان  او م�ستندات.  ويف حال تخلفكم عن احل�سور  دف��اع 

تتخذ كافة الجراءات القانونية الالزمة.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
    اعالن حكم  بالن�سر    

يف الدعوى رقم 2014/7357   ايجارات
 اىل املحكوم عليه : 1- را�سد مبارك �سيف الريامي

جمهول حمل القامة
بجل�ستها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم   

2015/2/8 يف الدعوى املذكور اعاله- 
ل�سالح : كونكورد العقارية 

بالزامكم: بالزام املدعى عليه ب�سداد بدل اليجار عن الفرتة من تاريخ 
نهاية العقد من 2014/3/9 وحتى تاريخ الخالء وت�سليم العني املوؤجرة 

بتاريخ 2014/5/6 والزمته بامل�سروفات.
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا مبثابة احل�سوري، فهو قابل لال�ستئناف 
خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سار نهائيا قابل 

للتنفيذ.
 مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11364 بتاريخ 2015/3/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لين�س للكمبيوتر والهواتف 

املتحركة رخ�سة رقم:CN 1167213 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 0244*61 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/لين�س للكمبيوتر والهواتف املتحركة 
LIONS COMPUTERS & MOBILE PHONES

اىل/لين�س لنظم املعلومات 
LIONS INFORMATION SYSTEMS

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11364 بتاريخ 2015/3/22

اإعــــــــــالن
الغذائية  املواد  لتموين  ال�س�����ادة/ال�سالل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1395489 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد علي احمد العطا�س من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد علي احمد العطا�س من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمود حمد الهنداوي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/ال�سالل لتموين املواد الغذائية ذ.م.م 

WATERFALL FOR THE SUPPLY OF FOOD LLC
اىل/ال�سالل لتموين املواد الغذائية 

WATERFALL FOR THE SUPPLY OF FOOD
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11364 بتاريخ 2015/3/22

اإعــــــــــالن
الثاين  ال�س�����ادة/الفن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1176957:للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل بخيت را�سد طريبي�س املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد حمد بارك املري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

القانونية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  اأط��ل��ع��ت 
احلاكم  �سمو  ب��دي��وان  دب��ي  حلكومة 
كازاخ�ستان  وفدا ق�سائيا من  بدبي 
على النظام القانوين املطبق يف دولة 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وام���ارة 
دب�����ي.. وب��ح��ث��ت ال���دائ���رة ع����ددا من 
املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك مع 
الوفد. جاء ذلك خالل لقاء معايل 
حممد ابراهيم ال�سيباين مدير عام 
ديوان �سمو احلاكم و�سعادة الدكتور 
لوؤي حممد بالهول مدير عام دائرة 
ال�����س��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة دبي 
ب���دي���وان ���س��م��و احل���اك���م اأم�������س قبل 
يف  العليا  املحكمة  م��ن  وف���دا  الول 
جمهورية كازاخ�ستان برئا�سة ال�سيد 
العليا  املحكمة  رئي�س  كايرات مامي 
يرافقه  ك��ازاخ�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  يف 

ك��ل م��ن �سعادة خ��ريات لم��ا �سريف 
�سفري جمهورية كازاخ�ستان وال�سيد 
ن����ورلن ك��و���س��ي��ن��وف ن��ائ��ب حمافظ 
الوطني  ك����ازاخ���������س����ت����ان  م�������س���رف 
القن�سل  اي�ساجليف  اأرم��ان  وال�سيد 

وعدد  كازاخ�ستان  جلمهورية  العام 
ال�سلطة  اأع�ساء  من  امل�سوؤولني  من 
واأبدى  ك��ازاخ�����س��ت��ان.  يف  الق�سائية 
اه��ت��م��ام��ه بالطالع  ال���زائ���ر  ال��وف��د 
ب�ساأن  دب������ي  اإم����������ارة  جت����رب����ة  ع���ل���ى 

املنازعات  لت�سوية  البديلة  احل��ل��ول 
التعاون  ف���ر����س  ب��ت��ط��وي��ر  وك���ذل���ك 
لتعزيز  القانونية  اخل��ربات  وتبادل 
القانونية  امل�سرتك لالأنظمة  الفهم 

املطبقة لدى البلدين. 

•• ال�صارقة-وام:

ب��ن حممد  �سقر  ال�سيخ  ���س��ع��ادة  اأك���د 
ال�سوؤون  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي 
الإ����س���الم���ي���ة يف ال�������س���ارق���ة ����س���رورة 
املجتمع من  ت�سافر اجلهود حلماية 
امل�سيئة  واملتطرفة  املنحرفة  الأف��ك��ار 
ل��دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف م���ن خ����الل الفهم 
الإ�سالمي  الدين  لتعاليم  ال�سحيح 
�سماحة  وبيان  الو�سطي  الفكر  ون�سر 
الإ�سالم. جاء ذلك خالل زيارة �سعادته 
اجلامعة  مدير  �سامل  ر�ساد  للدكتور 
تبادل  اأج��ل  من  بال�سارقة  القا�سمية 
امل�سرتكة  اجلهود  وتن�سيق  اخل��ربات 
ب��ني ال���دائ���رة واجل��ام��ع��ة مل��ا ل��ه��ا من 
ال�سحيح  ال�سرعي  العلم  ن�سر  دور يف 
وال��ذي ميثل �سمام  العلم  بني طلبة 
اأمان لتعزيز منهج الو�سطية وهو ما 
املجتمع  الدائرة لرت�سيخه يف  ت�سعى 
ب��ني ك��اف��ة ���س��رائ��ح��ه. واأ���س��اد �سعادته 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  بدور �ساحب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة يف 
وتر�سيخها  الإ�سالمية  الثقافة  ن�سر 
اإقامة  خ��الل  من  العملي  بالتطبيق 

للثقافة  الداعمة  املعمارية  ال�سروح 
الإ�سالمية ومنها اجلامعة القا�سمية 
التي تعد حتفة معمارية ت�ساف اإىل 
�سجل الإمارة احلافل. من جانبه قال 
اجلامعة  مدير  �سامل  ر�ساد  الدكتور 
القا�سمية اأن اجلامعة القا�سمية هي 
اإىل  ال��دع��اة  م��ن��ارة ج��دي��دة لتخريج 
الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  واأن  اهلل 
املجتمع  يف  الطلبة  دم���ج  م��رك��ز  ه��ي 

�سفراء  وي��ك��ون��وا  ال��ر���س��ال��ة  ليكملوا 
اجلامعة  اأن  م�����س��ي��ف��ا  ل���الإ����س���الم.. 
ال�سمو  ل�ساحب  العملي  املنهج  متثل 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الو�سطي  ال��ف��ك��ر  ن�����س��ر  يف  ال�����س��ارق��ة 
التطرف  وجم����اب����ه����ة  امل���ج���ت���م���ع  يف 
ب��ال��ق��ول وال��ع��م��ل م��ن خ��الل تخريج 
بالو�سطية  يت�سم  الطلبة  م��ن  جيل 

الإ�سالم  لتعاليم  ال�سحيح  والفهم 
ال�سمحة. وا�سطحب مدير اجلامعة 
القا�سمية �سعادة ال�سيخ �سقر بجولة 
اجلامعة  مباين  على  خاللها  اأطلعه 
واأق�سامها..  واإدارات����ه����ا  وم��راف��ق��ه��ا 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ب�����س��م��ات  م�����س��ي��دا 
حاكم ال�سارقة يف جميع مراحل بناء 
دقة  يف  جليا  ظهرت  والتي  اجلامعة 

التفا�سيل املعمارية.

•• ال�صارقة-وام:

لإمارة  ال�ست�ساري  املجل�س  عقد 
�سمن  العا�سرة  جل�سته  ال�سارقة 
العادي  الن���ع���ق���اد  ل�����دور  اأع���م���ال���ه 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال���ث���اين 
ال�سارقة  مدينة  يف  مبقره  الثامن 
�سامل  ع���ب���دال���رح���م���ن  ب���رئ���ا����س���ة 
الهاجري رئي�س املجل�س. وت�سمن 

جدول العمال بعد الت�سديق على 
م�سبطة اجلل�سة التا�سعة مناق�سة 
تنظيم  ب�������س���اأن  ق����ان����ون  م�������س���روع 
بح�سور  للتعليم  ال�سارقة  جمل�س 
ع�سو  ال���ك���ع���ب���ي  م�����س��ب��ح  ���س��ع��ي��د 
ال�سارقة  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
وامل�ست�سار عمرو عبداحلميد ع�سو 
ال�سارقة  ملجل�س  الأم��ن��اء  جمل�س 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وع��ائ�����س��ة ���س��ي��ف المني 
للتعليم  ال�����س��ارق��ة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
اجلل�سة  انعقاد  وقائع  �سهد  ..كما 
اأولياء  واأع�����س��اء جم��ال�����س  روؤ����س���اء 
الطلبة والطالبات من كافة  اأمور 
وناق�س  الإم������ارة.  وم��ن��اط��ق  م���دن 
القانون  م�����س��روع  م�����واد  امل��ج��ل�����س 
وع�سوات  اأع�������س���اء  اأب������دى  ح��ي��ث 
املجل�س مداخالتهم التي ت�سمنت 

القانون والتي  ب�ساأن مواد  اآراءه��م 
���س��م��ل��ت ال���ت���ع���ري���ف���ات والن���������س����اء 
واله�����������داف والخ���ت�������س���ا����س���ات . 
ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت امل��ن��اق�����س��ة م���ا ورد 
ت�سكيل  م��ن  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  يف 
ومدة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����س 
املجل�س  واج���ت���م���اع���ات  ال��ع�����س��وي��ة 
املجل�س  رئ���ي�������س  واخ���ت�������س���ا����س���ات 
ال�سارقة  ملجل�س  العامة  والأم��ان��ة 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م واخ��ت�����س��ا���س��ات الأم����ني 
والحكام  امل��ال��ي��ة  وامل�������وارد  ال���ع���ام 
العامة ..حيث قدم ممثلو جمل�س 
ب�ساأن  اآراءه�����م  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
وبعد  القانون.  م�سروع  يف  ورد  ما 
مناق�سة م�ستفي�سة �سادق املجل�س 
تنظيم  ب�ساأن  قانون  م�سروع  على 
جمل�س ال�سارقة للتعليم يف جل�سته 
عدد  اإدخ���ال  بعد  العا�سرة  العامة 

•• اأبوظبي-وام:

بالأمانة  الأمني  الإع��الم  اإدارة  ع��ززت 
رئي�س  ن���ائ���ب  ���س��م��و  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام���ة 
الداخلية  وزي������ر  ال����������وزراء  جم��ل�����س 
ج���ه���ود ال��ت��وع��ي��ة اجل���م���اه���ريي���ة عرب 
وو�سائل  الإع��الم��ي  التوا�سل  م��واق��ع 
وامل�سموعة  واملرئية  املقروءة  الإع��الم 
للتعريف بحملة وزارة الداخلية التي 
اأطلقتها اأخريا حتت �سعار ل للت�سول 
. واأو�سح العقيد �سعيد اخلاجة نائب 
مدير اإدارة الإعالم الأمني اأن الت�سول 
الوجه  ت�سوه  التي  الآف���ات  من  يعترب 
�سورة  ويعد  جمتمع  لكل  احل�ساري 
م���ن ���س��ور ال��ن�����س��ب والح���ت���ي���ال على 
اأفراد املجتمع من خالل اتباع العديد 
خمادعة  اأ����س���ال���ي���ب  امل��ت�����س��ول��ني  م����ن 
ل���س��ت��ج��داء ع��اط��ف��ة اجل��م��ه��ور. واأكد 
على  الأم���ن���ي  الإع�����الم  اإدارة  ح��ر���س 
الت�سدي ملختلف الظواهر التي ت�سيء 

للدولة من  امل�سرق  للوجه احل�ساري 
خالل اتباع منهجية وا�سحة ور�سالة 
التطورات  تواكب  معا�سرة  اإعالمية 
مبا يعزز اجلهود الوقائية وير�سخ اأمن 
املجتمع وا�ستقراره. واأ�ساف اأن حملة 
ل للت�سول اأطلقت وفق خطة اإعالمية 
م����درو�����س����ة ع����رب خم���ت���ل���ف ال���ق���ن���وات 
وامل�سموعة  امل�����ق�����روءة  الإع����الم����ي����ة 
التوا�سل  مواقع  عن  ف�سال  واملرئية 
تاأثريا  الأك��ر  باتت  التي  الجتماعي 
يف مواجهة خمتلف الظواهر ال�سلبية 
وحتقيق  لها  املنا�سبة  احللول  واإيجاد 
لهذه  الت�سدي  يف  تفاعل  ن�سبة  اأعلى 
لدى  الأم��ن��ي��ة  الثقافة  وتنمية  الآف���ة 
بخطورة  وتوعيتهم  اجل��م��ه��ور  اأف����راد 
ال��ت��ج��اوب م��ع امل��ت�����س��ول��ني. م��ن جانبه 
املن�سوري  م���ب���ارك  اول  امل�����الزم  ذك����ر 
م��دي��ر ف���رع احل��م��الت الإع��الم��ي��ة يف 
اعداد  ب��ان��ه مت  الأم��ن��ي  الإع����الم  اإدارة 
�سعار  حت��ت  للتوعية  اع��الم��ي��ة  خ��ط��ة 

العالم  و�سائل  للت�سول من خالل  ل 
املختلفة واملواقع اللكرتونية ومواقع 
ن�سر  على  ركزت  الجتماعي  التوا�سل 
ر�سائل التوعية للجمهور وحثهم بعدم 
التعاطف مع املت�سولني والبالغ عنهم 
اأمان..كما مت التعاون مع  عرب خدمة 
حول  والوق����اف  ال�سالمية  ال�����س��وؤون 
التعامل  خماطر  من  اجلمهور  تنبيه 
م���ع امل��ت�����س��ول��ني ع���رب خ��ط��ب��ة اجلمعة 

وال��ت��ع��ري��ف ب���ط���رق الب������الغ ع��ن��ه��م..
من  ع��دد  وا�ساليب  ق�س�س  ن�سر  ومت 
البالد  ي���دخ���ل���ون  ال���ذي���ن  امل��ت�����س��ول��ني 
بطرق عديدة منها الت�سلل اأو ال�سياحة 
هذه  تف�سي  دون  للحيلولة  وغريهما 
فاطمة  اأول  امل����الزم  واأ����س���ارت   . الآف����ة 
ال�سحي رئي�سة مركز مواقع التوا�سل 
الجتماعي باإدارة الإعالم الأمني اإىل 
اأن املركز يقدم �سمن حملة ل للت�سول 
اإع���الم���ي���ة م��ك��ث��ف��ة ع���رب مواقع  م����واد 
لوزارة  التابعة  الجتماعي  التوا�سل 
الداخلية تركز على التوعية مبخاطر 
ال�سلبية  والآث���ار  واملت�سولني  الت�سول 
على خمتلف فئات املجتمع ..مو�سحة 
ال�ساعة  م����دار  ع��ل��ى  ين�سر  امل��رك��ز  اأن 
ور�سائل  تويرت  عرب  مكثفة  تغريدات 
ب��وك و  واإع��الن��ات ع��رب في�س  توعوية 
يوتيوب  و  ان�ستغرام  و  بال�س  جوجل 
وجدت اإقبال وجتاوبا فعال من الزوار 
واملهتمني. واأكدت اأن مواقع التوا�سل 

الج��ت��م��اع��ي ت��ق��وم ب���دور ب���ارز يف دعم 
امل�ستويات  على  الأمنية  الأجهزة  عمل 
اأداة  ال��ي��وم  اأن��ه��ا تعد  ك��اف��ة ف�سال ع��ن 
جوهرية للتوعية ووقاية املجتمع من 
اجلرمية وخماطرها وقادرة على رفع 
خمتلف  لدى  الوعي  م�ستوى  وتعزيز 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وتغيري 
اإحدى  كونها  املجتمع  واأمن��اط  �سلوك 
تدعم  التي  املجتمعية  التنمية  و�سائل 
تعزيز  الأمني يف  الإع��الم  اإدارة  جهود 
بالدولة.  والأم��������ان  الأم������ن  م�����س��رية 
مديرة  الرميثي  علياء  قالت  ب��دوره��ا 
ف��رع الإذاع����ة ب����اإدارة الإع����الم الأمني 
بالأمانة العامة ملكتب �سمو نائب رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة اإن 
الفرع ركز على �سريحة امل�ستمعني من 
خالل ر�سائل توعوية تبث عرب الأثري 
العاملة  الإذاع��ي��ة  املحطات  مبختلف 
واأهدافها  باحلملة  للتعريف  بالدولة 
كما  املت�سولني  م��ع  الت�سرف  وكيفية 

اهتمت بتعزيز دور املجتمع يف الت�سدي 
اأ�ساليبهم  على  والتعرف  للمت�سولني 
يعد  اأن اجلمهور  ..موؤكدة  الحتيالية 
يف  ال�سرطية  ل��الأج��ه��زة  مهما  �سريكا 
اأنواعها.  مبختلف  اجلرمية  مكافحة 
الإعالم  ب���اإدارة  التلفزيون  ف��رع  ونفذ 
الأمني جمموعة من اإعالنات التوعية 
ملخاطبة  وم��ب��ت��ك��ر  اإب���داع���ي  ب��اأ���س��ل��وب 
وال�سرائح  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  ع��رب  ال��ع��م��ري��ة 
الإم�����ارات�����ي�����ة ف�����س��ال ع����ن ب��ث��ه��ا على 
التجارية  ب��امل��راك��ز  ال�سا�سات  خمتلف 
حاليا  ال�سحافة  ف��رع  يوا�سل  ..فيما 
ال�سحفية  والتحقيقات  الأخ��ب��ار  ن�سر 
التعريف  على  تركز  التي  واحل���وارات 
مع  اجلمهور  توا�سل  وط��رق  باحلملة 
الدولة  م�ستوى  على  ال�سرطة  اأجهزة 
اأبوظبي  يف  امل��ت�����س��ول��ني  ع��ن  ل���الإب���الغ 
ع����رب ال���ت���وا����س���ل ه���ات���ف���ي���ا م����ع غرف 
عمليات ال�سرطة على هاتف الطوارئ 

هاتف  ع���ل���ى  اأم��������ان  وخ����دم����ة   999
هاتف  على  دب��ي  ..ويف   8002626
الت�سال  ال�سارقة  ..ويف   800243
وراأ����������س   065632222 ع����ل����ى 
ويف   072053372 ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 

عجمان على هاتف 067401616 
 999 ال����رق����م  ع���ل���ى  ال���ق���ي���وي���ن  واأم 
غرفة  ه����وات����ف  ع���ل���ى  ال���ف���ج���رية  ويف 
 _  092224411 ال���ع���م���ل���ي���ات 

 .092051100

��ست�ساري �ل�سارقة يجيز م�سروع قان�ن تنظيم جمل�س �ل�سارقة للتعليم بعد �إدخال تعديالت

�الإعالم �الأمني يعزز �لت�عية مبكافحة �لت�س�ل

•• دبي-وام:

اأكد �سعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق 
يف  والإلكرتونية  الذكية  الأنظمة  توظيف  يف  الهيئة  تو�سع  اأن  واملوا�سالت 
قطاعي حافالت املوا�سالت العامة ومركبات الأجرة �ساهم يف حتقيق التكامل 
بني منظومة النقل اجلماعي يف اإمارة دبي ورفع كفاءة الأداء وتر�سيد النفقات 
املجدولة  بالرحالت  الل��ت��زام  ن�سبة  وزي���ادة  دره��م  200 مليون  م��ن  ب��اأك��ر 
وحتقيق ال�سعادة للمتعاملني. وقال اأن ن�سبة التزام حافالت املوا�سالت العامة 
مبواعيد اخلروج من حمطات الإيواء يف الوقت املحدد لها بلغت 99 باملائة 
اأما بالن�سبة ملركبات الأجرة يف دبي فبلغ عدد الكيلومرتات التي قطعتها يف 
عام 2014 قرابة ملياري كيلومرت وبلغ معدل �سرعة و�سول املركبة للعميل 
النظام الآيل لإدارة  اإن  13 دقيقة و43 ثانية. وا�ساف  املا�سي قرابة  العام 

املمار�سات  وفقا لأف�سل  الذي �سمم   - املوا�سالت  نب�س   - حركة احلافالت 
العاملية ويغطي م�ساحة ر�سد ومتابعة تبلغ 83 مليون مرت مربع �ساهم يف 
تفعيل التوا�سل بني مركز التحكم و�سائقي احلافالت ومراقبة حركة 1568 
252 م�سارا وزي��ادة ال�سيطرة على الإي��رادات وتر�سيد النفقات  حافلة عرب 
باأكر من 200 مليون درهم وزيادة ن�سبة ر�سا املتعاملني من 68 باملائة يف 
املتعاملني من  2014 وخف�س �سكاوى  85 باملائة يف عام  اإىل   2009 عام 
500 �سكوى يف 2009 اإىل ثمانية �سكاوى يف 2014 اإىل جانب م�ساعدة 
ال�سيانة  وتنفيذ  الأداء  ملوؤ�سرات  تقريرا   46 من  اأك��ر  ا�ستخراج  يف  النظام 
تقنيات  ب�سبعة  يرتبط  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  م�سريا  احل���اف���الت..  على  ال��دوري��ة 
وتطبيقات ذكية مثل نظام التعرفة املرورية - نول - وال�سا�سات الفورية يف 
للركاب وتطبيق  التي توفر معلومات مبا�سرة عن حركة احلالت  املحطات 
الأنظمة.  التكاليف وغريها من  - وجهتي - ونظام اجلدولة ونظام ح�ساب 

واأ�ساف ان عدد م�ستخدمي حافالت املوا�سالت العامة يف العام املا�سي بلغ 
األف  و670  مليونا   115 بنحو  مقارنة  راك��ب  األ��ف  و500  مليونا   135
راكب يف 2013 ويقدر عدد م�ستخدمي احلافالت يوميا بحوايل 371 األف 
راكب مقارنة بنحو 321 األف راكب يف 2013 وا�ستحوذت خدمة خطوط 
حافالت املوا�سالت العامة على ن�سيب الأ�سد من اإجمايل عدد م�ستخدمي 
احلافالت حيث بلغ عدد الركاب 91 مليونا و888 األف راكب تلتها خدمة 
حافالت تغذية حمطات املرتو بعدد 24 مليونا و432 األف راكب ثم خدمة 
حافالت النقل عرب املدن بعدد 12 مليونا و890 األف راكب فيما بلغ عدد 
قرابة خم�سة ماليني  املوؤ�س�سات  رك��اب  لنقل  تاأجري احلافالت  رك��اب خدمة 
التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سعادة  واأ�ساف  راك��ب.  األف  و800 
الأج��رة يف دبي - تاك�سي دبي و�سركات المتياز - نفذت  اإن مركبات  للهيئة 
العام املا�سي 108 ماليني و875 األف رحلة نقلت خاللها اأكر من 217 

مركبات  قطعتها  التي  الكيلومرتات  ع��دد  وبلغ  راك��ب  األ��ف  و751  مليونا 
ما  وه��و  كيلومرت  األ��ف  و748  مليونا  و941  مليارا  املا�سي  العام  الأج���رة 
اأن عدد  48 األف دورة حول حميط الر�س ال�ستوائي .. م�سريا اإىل  يعادل 
األف  املكاملات التي تلقاها ق�سم احلجز والتوزيع بلغ ثمانية ماليني و238 
الرد عليها عرب موظفي  األف مكامله مت  مكاملة منها خم�سة ماليني و938 
ق�سم احلجز والتوزيع ومليونني و299 األف مكاملة مت الرد عليها عرب نظام 
الرد التفاعلي الآيل - وهو ما يعادل 42 باملائه من اإجمايل عدد املكاملات التي 
تلقاها املركز وبلغ عدد احلجوزات التي متت عرب تطبيق - التاك�سي الذكي 
- 52 األف حجز. ي�سم مركز التحكم بت�سغيل احلافالت 24 �سا�سة كبرية 
وتبلغ الطاقة ال�ستيعابية للمركز 22 م�سغال يف الوردية الواحدة فيما يبلغ 
العدد احلايل للم�سغلني 14 م�سغال يف الوردية الواحدة ويبلغ عدد املوظفني 

يف املركز 27 موظفا وتبلغ ن�سبة التوطني 26 باملائة. 

نب�س �مل���سالت  يف دبي �ساهم يف تر�سيد �لنفقات باأكرث من 200 ملي�ن درهم

•• ال�صارقة-وام:

جتري اجلامعة القا�سمية بال�سارقة ا�ستعداداتها 
الأخ�������رية لف��ت��ت��اح��ه��ا ر���س��م��ي��ا خ��ا���س��ة ب��ع��د ان 
اجلاري  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف  اجلامعة  ا�ستقطبت 
من  ج��ن�����س��ي��ة   45 م���ن  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا   250
الطلبة  اخ��ت��ي��ار  وج�����اء   . ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
م���ن خ����ارج ال���دول���ة ع���رب جل���ان خم��ت�����س��ة اأج���رت 
اأفريقيا  و  اآ�سيا  من  خا�سة  لهم  قبول  اختبارات 
واأوروبا . واأكد الدكتور ر�ساد حممد �سامل اأ�ستاذ 
يف  القا�سمية  اجلامعة  مدير  الأزه���ر  جامعة  يف 
اأن   - وام   - الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  حديث خا�س 
روؤية اجلامعة تنتهج نهج جامعة الأزهر وتعتمد 
ال��ك��رمي واحل��دي��ث واللغة  ال��ق��راآن  وت��رت��ك��ز على 
الإ�سالمية  ..ف��الأم��ة  ال��ق��دوة  وتخريج  العربية 
وقت  اأي  م��ن  اأك���ر  احلا�سر  يومنا  يف  بحاجتها 
م�سى ..واجلامعة توؤكد دائما انها �سارقية املوقع 
عاملية الر�سالة اأ�سوتها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم. وقال ر�ساد حممد �سامل اإن �ساحب ال�سمو 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�سمي  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة اأراد اجلامعة 
القا�سمية كي تكون هدية منه للعامل ..وقد واكب 
ال�����س��ارق��ة باختيارها  اإم����ارة  اح��ت��ف��الت  اط��الق��ه��ا 
وا�سار   .  2014 الأ���س��الم��ي��ة  للثقافة  عا�سمة 
القا�سمية  ان�ساء اجلامعة  �سموه يف  روؤي��ة  ان  اىل 
ال�سماحة والن�����س��اف و  دي��ن  ال���س��الم  اأن  ت��وؤك��د 
اف��راط فيه ول تفريط  الو�سطية والع��ت��دال ل 
يتوا�سل مع الآخرين ..جامعة تخرج جيال بهذا 
املفهوم ال�سمح لال�سالم حتى يت�سنى لهذا اجليل 
اأن ي��ك��ون من��وذج��ا ي��ق��ت��دى ب��ه ..وم����ن ه��ن��ا كانت 
الفكرة يف ا�ستقطاب الطلبة من كل بقاع العامل 
املالئمة  ال��ظ��روف  ك��ل  وتهيئة  عليهم  والن��ف��اق 
على  احلفاظ  جانب  اىل  العلمي  للتح�سيل  لهم 
اللغة العربية لغة القراآن الكرمي ون�سرها ..ويف 

الوقت نف�سه ل غنى عن اللغة الأجنليزية ..فهي 
لغة العلم احلديث التي فر�ست نف�سها يف وقتنا 
احلا�سر. واأ�ساف ان هذه الروؤية ل�ساحب ال�سمو 
ما  على  وه��ادئ  عملي  رد  مبثابة  ال�سارقة  حاكم 
ت�سويه  هدفه  �سجيج  من  العاملية  ال�ساحة  ميالأ 
���س��ورة الإ���س��الم . واأ���س��ار ال��دك��ت��ور ر���س��اد اىل ان 
اجلامعة القا�سمية بداأت يف مرحلتها الأوىل باأربع 
كليات هي ..كلية ال�سريعة والدرا�سات ال�سالمية 
وامل�سار  الدين  واأ�سول  الفقه  وت�سمل تخ�س�سات 
تخ�س�سات  على  وت�سمل  الآداب  ..وك��ل��ي��ة  ال��ع��ام 
وكلية  القت�ساد  ..وكلية  والتاريخ  العربية  اللغة 
يعمل  ال��ذي  اللغات  مركز  جانب  ..اىل  الت�سال 
ال��ن��اط��ق��ني بالعربية  ال��ط��ل��ب��ة غ���ري  ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
..اللغة العربية .. وكذلك تعليم اللغة الجنليزية 
الكليات  اأن جميع ه��ذه  . واأو���س��ح  ملن ل يجيدها 
تعتمد ع��ل��ى امل��ع��ط��ي��ات ال���س��الم��ي��ة م��ق��ارن��ة مبا 
ل���دى الآخ���ري���ن وذل���ك لب����راز ال��وج��ه احلقيقي 
لال�سالم يف كل مناحي وجمالت احلياة . وا�سار 
�ستاأتي  اجلامعة  يف  العلمية  التخ�س�سات  ان  اىل 
الهند�سة  اأبرزها كلية  ثانية ومن  تباعا كمرحلة 
ان  وق��ال   . ال�سالمية  العمارة  تخ�س�س  وت�سمل 
اأعوام  اربعة  ملدة  القا�سمية  اجلامعة  يف  الدرا�سة 
كامل  ع��ام  مل��دة  اللغة  درا�سة  مبتطلبات  وت�ستهل 
من خالل ف�سلني درا�سيني ..حيث بداأت ف�سلها 
الأول يف جامعة ال�سارقة وت�سمنت درا�سة اللغات 
وتقوية اللغة العربية والإجنليزية ..ويف الف�سل 
الثاين وعندما اكتمل مبنى اجلامعة الإداري مت 
نقل الدرا�سة اىل الطابق الأول منه ..م�سريا اىل 
الكليات  مباين  افتتاح  �سيتم  املقبل  العام  يف  ان��ه 
من  الأول  الطابق  تخ�سي�س  �سيتم  ..وب��ال��ت��ايل 
واأ�ساف   . ف��ق��ط  ال��ل��غ��ات  لتعليم  الداري  امل��ب��ن��ى 
تتكون  مكتبة  ي�سمل  للجامعة  الداري  املبنى  ان 
اىل  اإ�سافة  كتاب  ال��ف   140 ت�سم  طابقني  من 
والعربية  الإ�سالمية  املخطوطات  عدد كبري من 

جميعها مهداة من �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
و  الآيل  ل��ل��ح��ا���س��ب  ..ب���الإ����س���اف���ة اىل خم���ت���ربات 
ال��ب��ح��ث الل���ك���رتوين. ون���وه ال��دك��ت��ور ر���س��اد باأن 
اجل��ام��ع��ة حت��ر���س ع��ل��ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف املقام 
املنظور  على  يعتمد  الدرا�سي  ..ومنهجها  الأول 
ال���س��الم��ي امل��ع��ت��دل ..وه���ي غ��ري خمتلطة ومن 
يقوم على تدري�س الطلبة هم اأ�ساتذة ذكور فقط 
اأ�ساتذة من  ..اما الطالبات فيتم تدري�سهن عرب 
من  املبتعثني  الطلبة  ان  ..م��و���س��ح��ا  ال�����س��ي��دات 
خارج الدولة يتم �سرف راتب �سهري لهم قدره 
اه��م �سروط  . ول��ف��ت اىل ان م��ن  1500 دره���م 
املبتعثني من اخلارج للدرا�سة يف اجلامعة  قبول 
مرتفع  جمموع  على  الطالب  ح�سول  القا�سمية 
امل��ح��دود اىل جانب  ال��دخ��ل  ي��ك��ون م��ن ذوي  وان 
التزامه وحر�سه على العلم .. واو�سح انه تقدم 
للجامعة يف عامها الأول ما بني 700 اىل 800 
طالب و طالبة من ال��دول��ة وم��ن اخل��ارج ..و مت 
 .. الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  منهم   100 قبول 
فاجلامعة تعتمد على الكيف ل الكم ..موؤكدا ان 
باحل�سنى  اأبنائها  تربية  منهج  تعتمد  اجلامعة 
ع��ل��ى ال���ه���دي وال���ب�������س���رية والق����ن����اع . واأ����س���اف 
الدكتور ر�ساد ان توجيهات �ساحب ال�سمو حاكم 
بالن�ساط  ب�����س��رورة اله��ت��م��ام  او���س��ت  ال�����س��ارق��ة 
الأن�سطة   - يف   ال��دار���س��ني  للطلبة  ال��ال���س��ف��ي 
احلا�سوب  و  الكرمي  القراآن  وحتفيظ  الريا�سية 
ب��ان��ه مت موؤخرا  ال��ف��ن��ون  - ..م��ن��وه��ا  امل�سرح و  و 
مع  بالتعاون  للطلبة  ريا�سية  م�سابقات  تنظيم 
نادي ال�سارقة الريا�سي . وت�سمل مباين اجلامعة 
يقع  ال��دار���س��ني  للطلبة  خا�سا  �سكنا  القا�سمية 
الأوىل  مرحلته  يف  ويت�سع  الكليات  مباين  خلف 
ل� 200 طالب و200 طالبة اىل جانب م�سجد 
م�سرح  اىل  اإ���س��اف��ة  م�سلي   4000 ب�سعة  كبري 
جامعي يت�سع ل�� 550 �سخ�سا ..حيث مت تزويده 

باحدث اأنظمة الإ�ساءة و ال�سوت . 

��ستعـــد�د الفتتــــاح �جلامعــة �لقــا�سميـــة 
بال�سارقـــة ر�سميـــًا يف �بريــــل 

�سقر بن حممد �لقا�سمي ي�ؤكد �سرورة ت�سافر �جله�د حلماية �ملجتمع من 
�الأفكار �ملنحرفة و�ملتطرفة �مل�سيئة لديننا �حلنيف

�لد�ئرة �لقان�نية بدي��ن �حلاكم بدبي تطلع وفد� ق�سائيا من 
كاز�خ�ستان على �لنظام �لقان�ين �ملطبق يف �لدولة
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بيان الإيرادات لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014
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بيان املركز املايل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014

تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ال�صادة م�صاهمي بنك الإمارات لالإ�صتثمار �س.م.ع
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�وجالن يعلن عن ع�سر جديد للكرد�ستاين
•• دياربكر-اأ ف ب:

دع�������ا ال����زع����ي����م ال����ت����اري����خ����ي حل�������زب ال���ع���م���ال 
عيد  مبنا�سبة  اوج���الن  اهلل  عبد  الكرد�ستاين 
النوروز ام�س من جديد اىل انهاء التمرد الذي 
واعلن  الرتكية  ال�سلطات  �سد   1984 يف  ب��داأ 

عن بداية ع�سر جديد.
الكردية  ال�سنة  راأ�س  تليت مبنا�سبة  ر�سالة  ويف 
دياربكر  ال��ف �سخ�س يف  م��ن مئتي  اك��ر  ام���ام 
جنوب �سرق تركيا، عرب اوجالن الذي مي�سي 
عقوبة بال�سجن مدى احلياة عن امله يف تنظيم 

موؤمتر حلركته لإنهاء الكفاح امل�سلح.
وقال اوجالن ارى من ال�سروري تنظيم موؤمتر 
منذ  امل�ستمر  امل�سلح  لكفاح  ان��ه��اء  م��ن  لنتمكن 

حوايل اربعني عاما �سد اجلمهورية الرتكية.
ت��ب��داأ حركنه ع�سرا  ان  ام��ل��ه يف  ع��ن  ع��رب  كما 
�سيا�سية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اع������داد  ع���رب  ج���دي���دا 

وجمتمعية.
تفر�س  م�ستقبل  باجتاه  ن�سري  اوج��الن  وتابع 
فيه،  نف�سها  العاملية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
داعيا اىل اقرار د�ستور دميوقراطي جديد ياأخذ 

يف العتبار حرية املواطنني وامل�ساواة بينهم.

قا�س �أمريكي يطلب �ملزيد من �س�ر �أب� غريب 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سديد  التوتر  م��ن  اأج���واء  ت�سود 
يف تعز اليمنية مع تزايد املوؤ�سرات 
على قرب اندلع مواجهة لل�سيطرة 
على املدينة بني الداعمني للرئي�س 
رب��ه من�سور ه��ادي م��ن جهة  عبد 
اأن�سار  من  وحلفائهم  واحلوثيني 
ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 

�سالح من جهة اأخرى.
ويتيح موقع تعز اإمكانية مهاجمة 
هادي  م�ساعي  لإجها�س  اجلنوب 
لتعزيز قب�سته على ال�سلطة يف حتد 
لطموح احلوثيني بال�سيطرة على 
اإطاللة  باأكملها، كما مينح  البالد 
ا�سرتاتيجية على معرب باب املندب 
احليوي. وانت�سر م�سلحون تابعون 
ل��ل��ح��وث��ي��ني ام�������س ال�����س��ب��ت، اأم����ام 
مع�سكر ق���وات الأم���ن اخل��ا���س��ة يف 
حمافظة تعز و�سط اليمن امل�سرفة 
املندب،  باب  م�سيق  على  جغرافيا 
ال�سهود  واأف��اد  عيان.  �سهود  ح�سب 
لوكالة الأنا�سول اأن الع�سرات من 
اأ�سلحة  يحملون  احلوثي  م�سلحي 
ع��ل��ي��ه��ا ����س���ع���ارات اجل���م���اع���ة امل���وت 
لأمريكا، املوت لإ�سرائيل، انت�سروا 
الأم���ن  ق����وات  م��ق��ر مع�سكر  ق���رب 
عا�سمة  ت��ع��ز،  مدينة  يف  اخل��ا���س��ة 

املحافظة.
امل�سلحني  اأن  اإىل  ال�سهود  واأ���س��ار 
ل��ل��ق��ي��ادي احلوثي  ����س���وراً  رف���ع���وا 
ع���ب���د ال����ك����رمي اخل�����ي�����واين، ال����ذي 
املا�سي،  الأربعاء  يوم  ب�سنعاء  قتل 
و�����س����ورا اأخ������رى ل���ع���دد م���ن قتلى 
ا�ستهدفت  ال����ت����ي  ال����ت����ف����ج����ريات 
يرتادهما  ب�����س��ن��ع��اء  م�����س��ج��دي��ن 

منا�سرون جلماعة احلوثي.
م�سرية  ان��ط��ل��ق��ت  ال���وق���ت،  ذات  يف 
ح���ا����س���دة م����ن �����س����ارع ج���م���ال عبد 
ال��ن��ا���س��ر و���س��ط امل��دي��ن��ة، يف اجتاه 
اخلا�سة،  الأم�����ن  ق����وات  م��ع�����س��ك��ر 
ال�سهود  واأف��اد  عيان،  �سهود  ح�سب 
مقر  اأم����ام  �ست�ستقر  امل�����س��رية  ب���اأن 

عنا�سر داع�س. وراأى عبد الرحمن 
اأن تنظيم داع�س الذي مني بهزائم 
الأخ����رية يف حمافظات  ال��ف��رتة  يف 
واحل�سكة  )���س��م��ال(  وال��رق��ة  حلب 
)�سمال �سرق( يف مواجهة املقاتلني 
الأكراد من جهة والنظام من جهة 
اخرى، ي�سعى اإىل ت�سجيل اجنازات 
ع�سكرية ولو حمدودة على الأر�س 
لتعوي�س خ�سائره. وت�سيطر قوات 
حمافظتي  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  ال���ن���ظ���ام 
ح��م�����س وح�����م�����اة، وه����ن����اك وج����ود 
الريف  داع�����س يف  لتنظيم  حم��دود 
ال�سرقي لكل من املحافظتني. من 
ناحية اأخرى، قال املر�سد ال�سوري 
  20 اإن  اجلمعة،  الإن�سان،  حلقوق 
�سوريا على الأق��ل قتلوا يف تفجري 
�سيارتني ملغومتني اأثناء احتفالت 
بالعام اجلديد بالتقومي الفار�سي، 
يف م��دي��ن��ة احل�����س��ك��ة ب�����س��م��ال �سرق 
ال�سوري،  التلفزيون  وق��ال  �سوريا. 
اإن القنبلتني انفجرتا يف حي املفتي 
المني  دان  ذل����ك،  اىل  ب��امل��دي��ن��ة. 
ب��ان كي مون  املتحدة  ل��المم  العام 
ا�ستهدفا  ال���ل���ذي���ن  الع������داءي������ن 
القلية الكردية يف احل�سكة ب�سمال 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل اأك����ر م���ن 70 ع��ن�����س��راً من 
وامل�سلحني  ال�سوري،  النظام  ق��وات 
نفذها  ه��ج��م��ات  يف  ل��ه��ا  امل����وال����ني 
لهذه  م��واق��ع  على  داع�����س،  تنظيم 
ح��م�����س وحماة  ري��ف��ي  ال���ق���وات يف 
والع�سرين  الأرب��ع  ال�ساعات  خالل 
ال�سوري  املر�سد  بح�سب  املا�سية، 

حلقوق الإن�سان املعار�س.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي عبد 
الرحمن، الذي يتخذ من بريطانيا 
مقراً له، قتل اأكر من 70 عن�سراً 
من قوات النظام والدفاع الوطني 
داع�س  تنظيم  ن��ف��ذه��ا  ه��ج��م��ات  يف 
والع�سرين  الأرب��ع  ال�ساعات  خالل 
ومواقع  ح���واج���ز  ع��ل��ى  امل���ا����س���ي���ة، 
ال�سخنة  منطقة  يف  النظام  لقوات 
ال�سرقي، ومنطقة  يف ريف حم�س 
ال�������س���ي���خ ه�������الل يف ري�������ف ح���م���اة 
ال�سرقي. واأ�ساف عبد الرحمن: اأن 
معظم القتلى �سقطوا يف ريف حماة 
قتل  بينما   ، ق��ت��ي��اًل  خم�سني  ن��ح��و 
الآخ���رون يف ري��ف حم�س ، م�سرياً 
من  ي���ح���دد  مل  ع����دد  ���س��ق��وط  اإىل 

للمطالبة  اخلا�سة،  الأم���ن  ق��وات 
الذين  احل��وث��ي  م�سلحي  ب��خ��روج 

دخلوا املعك�سر م�ساء اأم�س.
ف����ي����م����ا جت����م����ع ال�����ع�����������س�����رات من 
املع�سكر  مناه�سي احلوثيني قرب 
م�سلحي  ب��رح��ي��ل  للمطالبة  ذات���ه 
ب�سعارات  يهتفون  وه��م  اجلماعة، 
خملوع  ول  ح��وث��ي  ل  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ب��امل��خ��ل��وع رئ��ي�����س اليمن  وي��ق�����س��د 
ال�سابق علي عبد اهلل �سالح الذي 
مع  ب��ال��ت��ح��ال��ف  امل��ح��ت��ج��ون  يتهمه 

جماعة احلوثي لجتياح تعز.
اأهايل  قلق بني  و�سط  ذل��ك  وياأتي 
ال�سطرابات  ام����ت����داد  م���ن  ت��ع��ز 
حتى  ظلت  ال��ت��ي  حمافظتهم  اإىل 
الأمني  ال��ت��وت��ر  رغ���م  ه��ادئ��ة  الآن 
اأفاد  الأول،  اأم�س  وي��وم  البالد.  يف 
�سهود عيان وم�سدر اأمني اأن قوات 
م��وال��ي��ة جل��م��اع��ة احل��وث��ي تتاألف 
وناقالت  ع�سكرية  عربة   20 من 
جند اإ�سافة اإىل �سيارتني حتمالن 

بدر  م�سجدي  على  الهجوم  ب��سدة 
�سنعاء  العا�سمة  يف  واحل��ا���س��و���س 
الذي ا�ستهدف املواطنني اليمنيني 

خالل اأدائهم لل�سالة.
البيت  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
الأبي�س جو�س اإرن�ست، اإن الهجوم 
ع��ل��ى م�����س��اج��د ���س��ن��ع��اء ي���وؤك���د اأن 
اليمنيني  ج��م��ي��ع  ي�����س��ر  الإره������اب 
اأن  �سيا�سية  مل��ج��م��وع��ة  مي��ك��ن  ول 
التي يواجهها  للتحديات  تت�سدى 
اإرن�ست  ودع������ا  وح����ده����ا.  ال���ي���م���ن 
علي  املخلوع  والرئي�س  احلوثيني 
كل  وق�����ف  اإىل  ����س���ال���ح  اهلل  ع���ب���د 
ال��ع��م��ل��ي��ات والأن�������س���ط���ة ال���ت���ي من 
العنف  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ري�����س  ���س��اأن��ه��ا 
ال�سرعي،  الرئي�س  عمل  وتقوي�س 
كافة  اليمنية  الأط����راف  دع��ا  كما 
الأمني  اأدان  جهته،  م��ن  ل��ل��ح��وار. 
ل��الأمم املتحدة بان كي مون  العام 
امل�ساجد  يف  الإره��اب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
باليمن، ودعا يف ت�سريح للمتحدث 

م�سلحني، دخلوا حمافظة تعز دون 
مقاومة، وا�ستقروا يف مقر القوات 
احل�سود  دخ����ول  وج����اء  اخل��ا���س��ة. 
ال��ع�����س��ك��ري��ة، ب��ع��د وق���ت ق��ل��ي��ل من 
بيان �سديد اللهجة للجنة الأمنية 
يف املحافظة، اأقرت فيه منع دخول 
اأو  اأمنية  اأو  ع�سكرية  تعزيزات  اأي 
اأي جهة  املحافظة من  اإىل  مدنية 
ع�سكرية  ح�����س��ود  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
جل���م���اع���ة احل����وث����ي حت���رك���ت من 
املحافظة  ب��اجت��اه  ذم���ار  حم��اف��ظ��ة 
ع��ل��ى م�سيق  ج��غ��راف��ي��ا  امل�����س��رف��ة 
ب���اب امل��ن��دب. وي��ح��ث ه���ذا التطور 
املنددة  الفعل  ردود  توالت  بينما   ،
ا�ستهدفت  ال���ت���ي  ب���ال���ت���ف���ج���ريات 
واأ�سفرت عن  م�سجدين يف �سنعاء 
واإ�سابة  �سخ�سا   140 مقتل نحو 
350 اآخ��ري��ن، و���س��ط دع���وات اإىل 
اخلالفات  وح����ل  ال��ن��ف�����س  ���س��ب��ط 

باحلوار ووقف الت�سعيد.
املتحدة،  ال��ولي��ات  ا�ستنكرت  وق��د 

�سرق �سوريا مبنا�سبة عيد النريوز، 
ال�����س��ن��ة اجل���دي���دة ال��ك��ردي��ة. وجاء 
يف ب��ي��ان ل��المم امل��ت��ح��دة ان هذين 
عن  ا�سفرا  ال�سنيعني  الع��ت��داءي��ن 
���س��خ�����س بينهم  ق��ت��ل وج�����رح م��ئ��ة 
اط����ف����ال ون���������س����اء. وك������رر ب�����ان كي 

العتداءات”  ه����ذه  ت��ن�����س��ب  ال���ت���ي 
باجلهود  ون���دد  داع�����س  تنظيم  اىل 
تنظيم  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  احل����ق����رية 
على  للح�س  ال���س��الم��ي��ة  ال��دول��ة 
يف  الطوائف  بني  الطائفي  العنف 

�سوريا.

ل��ك��ل اع���م���ال العنف  ادان���ت���ه  م����ون 
����س���وري���ا وطلب  امل���دن���ي���ني يف  ���س��د 
حد  و�سع  املتنازعة  الط���راف  م��ن 
�سد  لل�سالح  الع��م��ى  لال�ستعمال 
املناطق املاأهولة. وا�ساف البيان ان 
باملعلومات  بان كي مون اخذ علما 

ال���ر����س���م���ي ب��ا���س��م��ه ف����رح����ان حاج 
لإنهاء  اليمنية  الأط�����راف  جميع 
بتعهداتها  واللتزام  “العداءات” 
بالو�سائل  الخ�����ت�����الف�����ات  حل�����ل 
يف  ب�����س��دق  والن���خ���راط  ال�سلمية 
الأمم  التي ترعاها  عملية احل��وار 

املتحدة.
الأوروب�����������ي  الحت���������اد  اأدان  ك���م���ا 
ال����ت����ف����ج����ريات، واأك����������د ال����ت����زام����ه 
انتقاله  يف  اليمن  دع��م  مبوا�سلة 

الدميقراطي.
القمة  ع��ق��ب  ���س��ح��ف��ي  ب���ي���ان  ويف 
بروك�سل،  يف  امل��ن��ع��ق��دة  الأوروب���ي���ة 
اع��ت��رب الحت����اد ال��ت��ف��ج��ريات التي 
وال�ستباكات  ال��ي��م��ن  يف  وق���ع���ت 
ب�سكل  تهدف  ع��دن  �سهدتها  ال��ذي 
النتقال  اإىل عرقلة عملية  وا�سح 

الدميقراطي يف اليمن.
ودع�����ا الحت������اد ج��م��ي��ع الأط������راف 
للحوار  ال�����ع�����ودة  اإىل  ال���ي���م���ن���ي���ة 
واملفاو�سات ال�ساملة، ل �سيما التي 

ترعاها الأمم املتحدة.
فرن�سا  اأدان��ت  مت�سل،  �سعيد  على 
اخلارجية  ع����ن  �����س����ادر  ب���ي���ان  يف 
ا�ستهدفت  ال����ت����ي  ال����ت����ف����ج����ريات 
و�سددت  ���س��ن��ع��اء،  يف  م�����س��ج��دي��ن 
يف  اليمن  جانب  اإىل  وقوفها  على 
حماربته الإرهاب ودعمها للجهود 
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا امل��ب��ع��وث الأمم���ي 
ب���ن ع��م��ر بغر�س  ل��ل��ي��م��ن ج���م���ال 

اإيجاد حل لالأزمة.
اخلارجية  وزارة  اأع���رب���ت  ع��رب��ي��ا، 
للهجمات  اإدان���ت���ه���ا  ع���ن  امل�����س��ري��ة 
ا�ستهدفت  ال�����ت�����ي  الإره������اب������ي������ة 
امل�������س���ج���دي���ن، وق�����دم�����ت ال���������وزارة 
لأ�سر  و�سعبا  تعازي م�سر حكومة 
م�سدر  قال  جهته،  من  ال�سحايا. 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  م���������س����وؤول 
هذه  اإن  اأم�������س  م�����س��اء  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
من  النيل  اإىل  تهدف  الع��ت��داءات 
وزعزعة  ال�سقيق  اليمن  ا�ستقرار 
�ستزيد  فتنة  اإىل  �سعبه  وجر  اأمنه 

من دمار بالدهم.

اإدانات لتفجريات �صنعاء و�صط دعوات للتهدئة

ت�تر �سديد يف تعز �ملهددة بال�سق�ط يف يد �حل�ثيني

الأمم املتحدة تندد باإعتداءات احل�صكة

هجمات د�ع�س ت�قع 70 قتيال من �جلي�س �ل�س�ري

تده�ر �سحة �أول رئي�س وزر�ء ل�سنغاف�رة  
•• �صنغافورة-رويرتز:

قال مكتب رئي�س وزراء �سنغافورة ام�س اإن احلالة ال�سحية لأول رئي�س 
وزراء للبالد يل كوان يو تدهورت.

�سبتمرب  يف  عاما   91 واأمت  احلديثة  ل�سنغافورة  املوؤ�س�س  الأب  هو  يل  و 
اأيلول املا�سي ونقل اإىل امل�ست�سفى ل�سابته باإلتهاب رئوي حاد يف اخلام�س 

من فرباير �سباط.
ت�سريح  ي��وم من  بعد  ال�سبت  ام�س  بيان  ال���وزراء يف  رئي�س  وق��ال مكتب 

احلكومة باأنه ما زال يف حالة حرجة حالة يل كوان يو �ساءت.
اأم��ام م�ست�سفى  اأخ��رى  ويرتك �سكان �سنغافورة زه��ورا وبطاقات وهدايا 

�سنغافورة العام لإبداء دعمهم للي.

امل�ست�سفى  متقاعدة  وهي  عاما(   63( �سوان  جوك  ت�سوا  بريندا  وت��زور 
يوميا للدعاء للي و�سجعت اأبناءها على اأن يفعلوا مثلها.

وقالت اإنه��������ا تتذك��������ر يل على اأنه الرجل الذي بن�����ى مبفرده �س�����نغافورة 
مايل  مركز  م��ن  الي������وم  عليه  اأ�سبح�������ت  م��ا  اإىل  �سغرية  دول��������ة  م��ن 

ناجح.
يفيده  اأن  اأمتنى  ولكني  البطاقات  اأو  الزهور  اأ�سرتي  ل  بريندا  وقالت 

دعائي. اأدعو له لأين ل اأريده اأن يتعذب.
يتابعون  كثريين  اأن  اإل  وال�سيا�سي  العام  امل�سهدين  عن  ابتعاده  ورغ��م 
حالته ال�سحية عن كثب اإذ اأنه ما زال ينظر اإليه على اأنه �سخ�سية موؤثرة 
يف احلكومة احلالية. وابنه يل ه�سيني لوجن هو رئي�س وزراء �سنغافورة 

. احلايل منذ عام 2004 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ب�����س��رورة ن�سر احلكومة  ق���رارا  اأ���س��در قا�س احت���ادي 
اأ�سخا�س  ت��ظ��ه��ر ط��ري��ق��ة م��ع��ام��ل��ة  الأم��ري��ك��ي��ة ���س��ورا 
اأب���و غ��ري��ب يف  امل��ت��ح��دة يف �سجن  ال��ولي��ات  حتتجزهم 
العراق واأماكن اأخرى. وقرر القا�سي األفني هيلر�ستني 
يف مانهاتن عدم �سريان اأمره اإل بعد 60 يوما لإعطاء 
كان  م����ااإذا  لتحديد  فر�سة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة 
�ستطعن يف هذا احلكم. ويعد هذا احلكم انت�سارا لحتاد 
ق�سائية  دعوى  اأق��ام  الذي  الأمريكي  املدنية  احلريات 

�سد احلكومة يف 2004 من اأجل ن�سر ال�سور.
وق����ال ج��م��ي��ل ج��ع��ف��ر ن��ائ��ب امل���دي���ر ال���ق���ان���وين لحتاد 
اإن هذه  ب��ي��ان �سحفي  يف  الأم��ري��ك��ي  املدنية  احل��ري��ات 

ال�سور مهمة لل�سجالت العامة.
اأف�����س��ل دل��ي��ل على م��ا ح��دث يف م��راك��ز العتقال  فهي 

على  ال��ع��ام  ال���راأي  �سي�ساعد  وك�سفها  للجي�س  التابعة 
فهم اآثار بع�س �سيا�سات اإدارة بو�س ب�سكل اأف�سل. ومل 
ر�سالة  على  ف��وري  ب�سكل  الأمريكية  الدفاع  وزارة  ترد 

بالربيد اللكرتوين للح�سول على تعليق منها.
احلكومة  اإن  املا�سي  اآب  اأغ�سط�س  يف  هيلر�ستني  وق��ال 
تقاع�ست عن تو�سيح كيف �سيعر�س ن�سر �سور اجلنود 
والعاملني الأمريكيني يف اخلارج للخطر ولكنه اأعطى 
احلكومة فر�سة لتقدمي مزيد من الأدلة. ولكنه قال 
تغري  مل  ال�سافية  الأدل���ة  اإن  اجلمعة  اأم�س  ق��راره  يف 
�ستن�سر  ال�سور  اأن  اإىل  املحكمة  وثائق  وت�سري  ق��راره. 

باأ�سلوب منقح لإخفاء هوية اأي �سخ�س.
وظهر عدد من ال�سور التي اأو�سحت انتهاكات حتدث 
ب�ساأن  عاما  نقا�سا  اأث���ار  2004 مم��ا  يف  اأب��و غريب  يف 

مااإذا كانت الوليات املتحدة عذبت �سجناء.
ال�سور  بت�سليم  البداية  يف  احلكومة  هيلر�ستني  واأم��ر 
يف 2005 ولكن يف اأثناء الطعن على 
قانونا  الكوجنر�س  اأج��از  احلكم  ه��ذا 
ال�سور  بحجب  ال��دف��اع  لوزير  ي�سمح 
اأن ن�سرها �سيعر�س مواطنني  باإقرار 

اأمريكيني للخطر.
ب����اأن ه���ذه ال�سور  ودف��ع��ت احل��ك��وم��ة 
ب���ال���ق���ان���ون ولكن  م����ازال����ت حم��م��ي��ة 
ه��ي��ل��رت�����س��ني رف�������س ه����ذه احل���ج���ة يف 
 . ج��دي��د  م��ن  رف�سها  ك��م��ا  اأغ�سط�س 
وق����ال اإن����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى وزي����ر الدفاع 
م��راج��ع��ة ك���ل ����س���ورة ع��ل��ى ح���دة واإن 
الدفاع  وزي���ر  اأن  تثبت  مل  احل��ك��وم��ة 

فعل ذلك.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري بايلو

اأقل  قبل  ملغوم  كامريون يف حقل  ديفيد  يتقدم 
من �سهرين من النتخابات العامة املقررة 7 مايو 
ع املعادلة  القادم، وذكي جدا ذاك الذي باإمكانه توقُّ
�سندوق  م��ن  �ستخرج  ال��ت��ي  امل��ع��ق��دة  ال�سيا�سية 
الثنائية  اأ���س��ح��ت  ف��ق��د  ال���ربي���ط���اين.  الق�����رتاع 
املحافظون  خ�سر  اإذ  اجلناحني  مكّبلة  احلزبية 
والعّمال احتكار التمثيل الوطني، وهما متقاربان 
يف ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي ح���وايل 33 ب��امل��ائ��ة من 
النتخابية  ال��دوائ��ر  تق�سيم  ويمُعطي  الأ���س��وات، 
يف  اأن��ه  يعني  ما  وه��و  للي�سار،  الأف�سلية   ،  650
�سيتح�سلون  العمال  ف��ان  امل��ع��ادل��ة  ت�ساوي  ح��ال 
على عدد اكرب من املقاعد من خ�سومهم.  اإّل اأّن 
احلزب الوطني ال�سكتلندي )اقرب اإىل الي�سار( 
مقعدا   59 امل��ق��اع��د  جميع  على  ي�ستويل  ���س��وف 
العمال  حزب  �سيحرم  لذلك  وتبعا  ا�سكتلندا،  يف 
39 عّماليا يف  اإذ مت انتخاب  من ع�سرات النواب 

. ا�سكتلندا يف انتخابات عام 2008 
املناه�س  ال���س��ت��ق��الل  ح����زب  ���س��ي��ف��ت��ّك  ب�������دوره، 
بني  م��ا  ال�ستطالعات  متنحه  وال���ذي  لأوروب�����ا، 
�سيفتّك من  الأ���س��وات،  باملائة من   20 اإىل   15
حلزب  بالن�سبة  اأم����ا  امل��ح��اف��ظ��ني.  ح���زب  م��واق��ع 
احلايل  وال�سريك  الليرباليني،  الدميقراطيني 
ن�سبة  ف�����س��ت��ن��خ��ف�����س  احل���ك���وم���ة،  يف  ل���ك���ام���ريون 
ح�سوره اإىل اأقل من 10باملائة. ورغم اأّن النظام 
النتخابي  يتم انتخاب املت�سّدر يقلل من تفتيت 
جمل�س  بلقنة  ن��رى  ق��د  فاإننا  ال�سيا�سي،  امل�سهد 

العموم القادم.

ال�صتفتاء على اأوروبا
اإذا متّكن ديفيد كامريون من جتاوز �سور ال�سني 
اإدارة ق�سية متفجرة تتمثل يف  له  �سيتبّقى  هذا، 
ال�ستفتاء على اأوروبا، املتوقع اإجراوؤه يف موعد ل 

يتجاوز عام 2017.
 وكان رئي�س الوزراء الربيطاين، قد ت�سّور هذه 
امل��ب��ادرة ل م��ن اج��ل اخل���روج م��ن اأوروب�����ا، واإمنا 
فيها  امل�سككني  اأق����دام  حت��ت  م��ن  الع�سب  لقطع 
يوؤدي  اأن  يف  واآم����ال  وع��دوان��ي��ة،   الأك����ر �سخبا 
تهدئة.  اإىل  ب��ه  رم��ى  ال���ذي  العظم  ب��ه��ذا  التلهي 
�ساعف  ال�ستفتاء  ع��ن  الإع���الن  خ��اط��ئ:  حتليل 
ح��م��ا���س ك���ل ه������وؤلء، م���ن داخ����ل اأو خ����ارج حزب 
املحافظني، الذين ل يفكرون اإل يف اإغالق الباب 

نهائيا يف وجه الحتاد الأوروبي.
وي��اأم��ل ك��ام��ريون يف اخل���روج م��ن ه��ذه اخلطوة 
اخل��اط��ئ��ة، ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ف��او���س ح��ول مراجعة 
املعاهدات الأوروبية. ل جمال، رّدت باأدب باري�س 
اإّما بع�س الرتميم ملعاهدة قارة  وبرلني. ويبقى 
لتمكني  ل��ن��دن  اإىل  ال��ت��ن��ازلت  بع�س  ت��ق��دمي  اأو 

كامريون من حفظ ماء الوجه.

فهل �سيكون مثل هذا املخرج كافيا؟ غري متاأكد، 
م��ا دام���ت م��وج��ة الراف�سني ل��الإحت��اد الأوروب����ي 
خروج  اإّن  ت�����س��ون��ام��ي.  ي�سبه  ح���ّد  اإىل  تت�سخم 
اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي مل يعد من 
للتج�سيم،  قابل  �سيناريو  اأ�سبح  بل  اخليال،  باب 
وح��ت��ى ل��و ف���از ال��ع��ّم��ال��ي��ون ب��الن��ت��خ��اب��ات ، وقد 
ا�ستبعدوا اإجراء ا�ستفتاء ب�سان اأوروبا، �سيكونون 
اأي�سا، على الأخذ يف العتبار هذه  مكرهني، هم 

الظاهرة.

امكانيات النعزال
يف ال��واق��ع، مل تعد اجن��ل��رتا اخل��ال��دة ع��د تدري 
اإن���ه���ا حت��ل��م ب��ال��ت��خ��ل��ي عن  يف اأي اجت����اه ت�����س��ري، 
جدا،  القلقني  الأع��م��ال  رج���ال  با�ستثناء  اأوروب����ا 
واإمكانيات  م�ستلزمات  متلك  تعد  مل  اأن��ه��ا  غ��ري 
مغامرات  بعد  ينزف  فجي�سها  الرائعة،  عزلتها 
يف  الع�سكرية  وميزانيتها  وال��ع��راق،  اأفغان�ستان 
انحدار م�ستمر، والدبلوما�سية الربيطانية تتاأّلق 
الدولية  الق�سايا  جميع  يف  وحتفظها  بتكتمها 
اأجنيال  اأوكرانيا، جند  الراهنة.  ففي  الرئي�سية 
مريكل وفران�سوا هولند يف القيادة، ويف احلرب 

�سد داع�س اأو اأفريقيا، لندن غائبة تقريبا.
وعالقتها املتفردة واملتميزة مع الوليات املتحدة 
م��ت��وت��رة ب�سكل خ��ا���س، واآخ���ر حم��ط��ات اخلالف 
بني لندن ووا�سنطن: القرار الربيطاين القا�سي 
بالن�سمام اإىل بنك ال�ستثمار الآ�سيوي يف البنية 
الغزل  وه��ذا  ال�سينيون.  اأق��ام��ه  ال��ذي  التحتية، 
الأمريكيني  م���ذاق  على  لي�س  بكني  م��ع  امل��ن��ف��رد 
الو�سط  اإم��رباط��وري��ة  اأّن  م��ن  يتوّج�سون  ال��ذي��ن 
النقد  ل�سندوق  مناف�سة  موؤ�س�سات  ب��ن��اء  ت��ري��د 

الدويل والبنك الدويل.

عجز م�صتمّر يف املوازنة 
لي�ست  ال��ربي��ط��اين  القت�ساد  �سّحة  اإّن  اأخ���ريا، 
على ما يرام كما يت�سور البع�س، فاإذا كانت لندن 
اأق���ل م��ن ذلك  ف���اإّن بقية اململكة  ب��ّراق��ة،  واج��ه��ة 
امل��وازن��ة يحوم يف حدود  ي��زال عجز  اإذ ل  بكثري، 
التي وعد  ال��ت��وازن  اأه���داف  ب��امل��ائ��ة، ولتحقيق   5
من  كبري  ب�سكل  الق��ت��ط��اع  يجب  ك��ام��ريون،  بها 
14 باملائة اإىل 26باملائة من ميزانيات ال�سحة، 
�سرتيت  وول  تقول  واقعي  غري  وه��ذا  والتعليم، 

جورنال، وهي منرب غري ي�ساري.
اأعداء  اأ�سدقاء دائمون ول  اإّن اجنلرتا لي�س لها 
اكد   ، دائمة فقط  لديها م�سالح  ولكن  دائ��م��ون، 
اللورد باملر�ستون، الذي كان طيلة �سنوات القرن 
التا�سع ع�سر، مهند�س الدبلوما�سية الربيطانية، 
للمملكة  ال��دائ��م��ة  امل�����س��ال��ح  اأن  ���س��ك  وال���ي���وم، ل 
املتحدة هي يف الواقع يف اأوروبا ولي�س يف اأي مكان 

اآخر.
ترجمة خرية ال�سيباين

بريطانيا: �سباب  كثيف يلف ديفيد كامريون 

•• بيري بايلو، خبري يف ال�سيا�سة اخلارجية، وم�ست�سار جملة لوبوان الفرن�سية 

�إجتماع ك�ري ياباين �سيني 
للحد من �لت�تر�ت 

تهم  ال��ت��ي  الق�سايا  ك��ل  �سيناق�س  اإن���ه 
البنك  اأن مو�سوعي  اإىل  بكني م�سريا 
ال�سيوي ل�ستثمارات البنية ال�سا�سية 
�سواريخ  ونظام  ال�سني  تراأ�سه  ال��ذي 

ثاد الدفاعية مطروحان للنقا�س.

اجلنوبية اإن اجلهود �سرورية لتوفري 
اجتماع  يعقد  لكي  املنا�سبة  ال��ظ��روف 
املتوقف  القمة  اجتماع  وك��ان   . القمة 
منذ  �سنويا  ح��دث��ا   2012 م��اي��و  م��ن��ذ 
2008. وقال وزير اخلارجية ال�سيني 

اإن  املا�سي  ال���س��ب��وع  �سيه  ب��ي��وجن  ي��ون 
الج��ت��م��اع ال������وزراي ���س��ي��ك��ون مدخال 
لزعماء تلك الدول ل�ستئناف اجتماع 
قمة كان يعقد �سنويا لبحث التعاون. 
واأردف قائال لو�سائل الإعالم الكورية 

تراأ�سه  ت��ن��م��ي��ة  ب��ن��ك  اإىل  �ستن�سمان 
ال�����س��ني واح���ت���م���ال ن�����س��ر ن���ظ���ام دف���اع 
جوي اأمريكي ملواجهة تهديد �سواريخ 
الجتماعات  وتعقد  ال�سمالية.  كوريا 
اجلنوبة  ك��وري��ا  ع��الق��ات  خلفية  على 
وال�سني الفاترة مع اليابان ب�سبب ما 
اح��ج��ام طوكيو عن  ال��دول��ت��ان  تعتربه 
ما�سيها  ع��ن  منا�سب  ب�سكل  التكفري 
خ��الل احل���رب . ول��ل��دول��ت��ني خالفات 

مع طوكيو على ال�سيادة على جزر.
وقال وزير اخلارجية الكوري اجلنوبي 

•• �صول-رويرتز:

اجلنوبية  كوريا  خارجية  وزراء  يعقد 
اج��ت��م��اع لهم  اأول  وال�����س��ني  وال��ي��اب��ان 
منذ ثالث �سنوات يف حماولة لتح�سني 
ال���ع���الق���ات ال���ف���ات���رة وا���س��ت��ئ��ن��اف قمة 
ث��الث��ي��ة ل��زع��م��اء ال����دول ال��ث��الث بعد 
توقفها ب�سبب التوترات ب�ساأن التاريخ 
الدبلوما�سيون  وع���ق���د  والأر�����������س. 
لبحث  ثنائية  اجتماعات  اأي�سا  الكبار 
واليابان  اجلنوبية  كوريا  كانت  م���ااإذا 
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منحت فرن�سا 1500 تا�سرية جلوء مل�سيحيني من ال�سرق منذ نهاية 
ا�ستقبال  ت�سجيع  عزمها  عن  احلكومة  اعربت  عندما  يوليو  مت��وز 
افراد من هذه القليات امل�سطهدة، بح�سب ما اعلنت وزارة الداخلية 
اقيم احتفال ل�ستقبال م�سيحيني  ال��وزارة حيث  ال�سبت. واو�سحت 
هولند  فرن�سوا  الرئي�س  بح�سور  ال�سبت  و�سوريا  العراق  من  اآتني 
انه مت منح 1500 تا�سرية جلوء وقد و�سل الف �سخ�س حتى الن  
التام  بالندماج  ارح��ب  ان  اود  الفرن�سي  الرئي�س  وق��ال  فرن�سا.  اىل 
وهو اندماجكم، هذه الرغبة يف ان تكونوا هنا يف فرن�سا، وان تقدموا 
لنكم  لفرن�سا  مفيدين  تكونوا  ان  ورغبتكم  وثقافتكم  مواهبكم 
مفيدون لفرن�سا . ودعي حواىل 200 �سخ�س و�سلوا من العراق او 

من �سوريا اىل هذا الحتفال الذي اقيم يف حدائق وزارة الداخلية.
م��ن جهته اع��ل��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ب��رن��ار ك��ازن��وف ان��ت��م جميعا على 
الرحب وال�سعة ، م�سريا اىل ان امل�سيحيني هم بني ال�سحايا الوائل 
للم�سروع الجرامي للتطهري الديني الذي ت�سعى داع�س اىل فر�سه 
على جممل الرا�سي الذي ي�سيطر عليها اليوم . وا�ساف ل ميكن 
ال�سرق،  مل�سيحيي  امل��ا���س��اوي  بامل�سري  م��ت��اث��ر  غ��ري  يبقى  ان  لح���د 
وبالخ�س فرن�سا التي ل ميكن ان تكون اقل تاثرا ، مذكرا بان 90 
يف املئة من امل�سيحيني غادروا العراق بني 2003 و2014 وان اكر 

من 300 الف فروا من �سوريا من 2011 اىل 2014.

نا�سدت رو�سيا كال من اأملانيا وفرن�سا ام�س ال�سبت على �سمان األ حتاول 
كييف اإثارة العنف يف �سرق اأوكرانيا لت�سجيع الوليات املتحدة على 
اإر�سال اأ�سلحة فتاكة ايل القوات الأوكرانية. و�ساعدت باري�س وبرلني 
البي�ساء  رو�سيا  عا�سمة  مين�سك  اب��رم يف  �سالم  التو�سط لتفاق  يف 
احلكومية  ال��ق��وات  بني  القتال  انهاء  بهدف  �سباط  فرباير   12 يف 
والنف�ساليني املوالني لرو�سيا يف �سرق اأوكرانيا لكن الهدنة ل تزال 
الرو�سي  الرو�سي قال وزير اخلارجية  للتلفزيون  ه�سة. ويف حديث 
با�ستفزازات   تقوم  رمب��ا  اوكرانيا  اأن  من  قلق  ان��ه  لف��روف  �سريجي 
باإر�سال  كييف  ت�ساعد  اأن  عليها  باأن  املتحدة  الوليات  اقناع  ملحاولة 
اأ�سلحة فتاكة اإليها. واأ�ساف قائال قد يحاول املحر�سون يف كييف...
)اثارة �سيء ما( على اأمل اأن يوؤثر ذلك يف الراأي العام العاملي ومن 
ثم تتدفق الأ�سلحة على اأوكرانيا.   اأنا مقتنع اأنه يجب على برلني 
وباري�س باعتبارهما اكر الطراف املوؤثرة... احليلولة دون حدوث 
اأي حتول يف م�سار الأحداث.  وجدد لفروف معار�سة رو�سيا لإر�سال 
قوات حفظ �سالم تابعة لالأمم املتحدة اإىل �سرق اأوكرانيا. وتبحث 
اأ�سلحة فتاكة لأوكرانيا لكنها  اذا كانت �ستقدم  املتحدة ما  الوليات 
مل تتخذ اأي قرار حتى الن. وتتهم كييف مو�سكو بعدم تنفيذ بنود 
اتفاقات مين�سك. وتقول كييف والغرب اإن رو�سيا تدعم النف�ساليني 

يف �سرق اأوكرانيا باأ�سلحة وقوات لكن مو�سكو تنفي ذلك.

 
قتل جنديان اوكرانيان ومدين يف ال�سرق الوكراين النف�سايل املوايل 
لرو�سيا خالل ال�ساعات الربع والع�سرين املا�سية حيث اندلعت معارك 
متقطعة على الرغم من الهدنة التي ابرمت قبل اكر من �سهر. وقال 
املتحدث الع�سكري الوكراين اندري لي�سنكو يف ت�سريح �سحايف فقدنا 
جنديني خالل ال�ساعات الربع والع�سرين الخرية. وجرح �سبعة . من 
جهته اعلن احد قادة املتمردين ادوارد با�سورين ان مدنيا قتل وجرح 
اخر بعد مروره فوق قنبلة يدوية يف مدينة فوغليغري�سك التي تقع 
دونيت�سك  �سرق  �سمال  كلم   35 بعد  على  النف�ساليني  �سيطرة  حتت 
قذائف  اط��الق  يف  بجروح  مدنيني  ثالثة  وا�سيب  املتمردين.  معقل 
ذاته.  امل�����س��در  بح�سب  دونيت�سك،  يف  برتوف�سكي  منطقة  يف  ال��ه��اون 
وبح�سب كييف واملتمردين، فان املعارك تتوا�سل يف حميط ابرز النقاط 
اخر  ال�سرتاتيجي  ماريوبول  مرفاأ  قرب  �سريوكني  قرية  ال�ساخنة: 
�سيطرة حكومة كييف، ويف  النف�سايل حتت  ال�سرق  مدينة كبرية يف 
حميط حطام مطار دونيت�سك الذي انتقل يف كانون الثاين يناير اىل 
�سيطرة النف�ساليني بعد ا�سهر من املعارك الطاحنة. وحتدث اندري 
والنف�ساليني  الوكرانية  القوات  بني  مواجهتني  وق��وع  عن  لي�سنكو 
اىل  بال�سافة  دونيت�سك  مطار  من  مقربة  على  اوبيتنيه  قرية  ق��رب 
قيام طائرات معادية من دون طيار ب15 طلعة يف منطقة ماريوبول 

ولوغان�سك العا�سمة النف�سالية الخرى.

عوا�صم

باري�س

كييف

 مو�سكو  

ت�قيف 9 �أفغان قتل�� �مر�أة 
متهمة بحرق �مل�سحف

•• كابول-اأ ف ب:

اعلنت ال�سرطة الفغانية توقيف ت�سعة ا�سخا�س بعدما قام ح�سد غا�سب 
ب�سرب امراأة حتى املوت واحراق جثتها على اثر اتهامها باحراق م�سحف 

يف كابول.
وكانت ال�سيدة الفغانية �سربت حتى املوت واحرقت جثتها على ايدي ح�سد 

يف حي �ساهي دو�سام�سريا يف كابول.
اف�سايل  كابول اخلمي�س اجل��رال فريد  ال�سرطة اجلنائية يف  قائد  وقال 
لوكالة فران�س بر�س ان احل�سد املوؤلف من الف ال�سخا�س يف هذا احلي 

املكتظ عمد لحقا اىل رمي جثة املراة يف نهر كابول.
انت�سرت  ال��ذي  ال�سرطة حاولت تفريق احل�سد خالل احل��ادث  ان  وا�ساف 

�سوره على �سبكات التوا�سل الجتماعي.
الأول اجلمعة ل احد  ام�س  بيان   ا�سرف غني يف  الرئي�س الفغاين  وق��ال 
ميلك حق العالن عن نف�سه قا�سيا او معاقبة الآخرين بطريقة مهينة. 
الق�سائي  والنظام  وا�سح  ب�سكل  ال�سريعة  يخالف  العمل  هذا  ان  وا�ساف 

ال�سالمي.
ويف 2012، اثار الك�سف عن احراق م�ساحف يف قاعدة باغرام المريكية 
ايام وهجمات �سد المريكيني قتل خاللها  ا�ستمرت خم�سة  اعمال �سغب 

نحو ثالثني �سخ�سا يف ارجاء البالد.

هل ي�سعل نتانياه� �النتفا�سة �لثالثة؟

�حل�س�د ت�ستقبل �لبابا يف مناطق تن�سط فيها �ملافيا 

�وباما وه�الند ياأمالن باإتفاق ن�وي مع �إير�ن

جلنة و�سع �ملر�أة باالأمم �ملتحدة تطالب بتحقيق تقرير: ف�ز نتنياه� ي�سعب مهمة هيالري كلينت�ن
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف غ�س�ن 15 عاما

•• نيويورك -وام:

الليلة  امل����راأة  ب��و���س��ع  املعنية  امل��ت��ح��دة  الأمم  جل��ن��ة  اختتمت 
بتحقيق  باملطالبة  ن��ي��وي��ورك  يف  اجتماعاتها  املا�سية  قبل 
امل�ساواة بني اجلن�سني يف غ�سون خم�سة ع�سر عاما. وحددت 
اأ�سبوعني  اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ع��ل��ى م���دى 
مب�ساركة وفود من اأنحاء العامل اأهدافا حمددة يف جمالت 
خمتلفة لتعزيز حقوق الن�ساء ومتكينهن. من جانبها اأ�سادت 
لك�سمي بوري نائبة املديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة 

للمراأة بنتائج الدورة التا�سعة واخلم�سني للجنة.

بالنتقال  ال���ع���ائ���ل���ي���ة  ظ����روف����ه 
وال�سكن  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  اإىل 
وعام   1963 ع���ام  ب��ني  م��ا  فيها 
حرب  اندلعت  وعندما   .1967
اإ�سرائيل  اإىل  ع��اد  ال�ستة،  الأي���ام 
توقف  وبعد  القتال.  يف  لي�سارك 
بقيادة  نتانياهو  ال��ت��ح��ق  احل���رب 
�سارك  باأنه  يفاخر  الأرك���ان. وهو 
يف عملية اإنقاذ ركاب طائرة �سافنا 

التي اختمُِطَفت يف منطقة اللد.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

احلكومة  رئ��ي�����س  ت���اأك���د  ع��ن��دم��ا 
نتانياهو  بنيامني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
تراجعت،  النجاح  يف  حظوظه  اأن 
�سيا�سية  قنبلة  تفجري  اإىل  �سارع 
التغيري،  بع�س  حتقيق  اأم��ل  على 
مناف�سه  اأع��ل��ن  بعدما  خ�سو�ساً 
عهد  اأن  ه����رت���������س����وغ  اإ������س�����ح�����ق 
�سعاراته  واأن  اأف���ل،  ق��د  نتانياهو 
ك��اف��ي��ة لتعوميه  ت��ع��د  امل��غ��ري��ة مل 
م����ن خيبات  ����س���ن���وات  ����س���ت  ب���ع���د 
التي  القنبلة  اق��ت�����س��رت  الأم�����ل. 
�ساعة  يف  احلكومة  رئي�س  رم��اه��ا 
الن���ت���خ���اب���ات ع���ل���ى ت���ع���ه���ده ب����األ 
فل�سطينية  دول���ة  ب��اإق��ام��ة  ي�سمح 
وكان  ال��ي��ه��ود.  دول����ة  ج��ان��ب  اإىل 
بهذه امل�سارحة النابية يطمح اإىل 
الأول،  م��ه��م��ني:  ه��دف��ني  حتقيق 
ا�ستمالة  ب�سرورة  يتعلق  داخ��ل��ي 
ال���ي���م���ني امل����ت����ط����رف والأح����������زاب 
مل���ب���داأ تنفيذ  امل��ع��ار���س��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
م�سروع دولة فل�سطينية. والثاين، 
خارجي يرمي اإىل اإحراج الرئي�س 
الأم��ريك��ي ب���اراك اأوب��ام��ا الداعي 
اإىل اإقامة دولة فل�سطينية تعي�س 
يف اأمن و�سالم اإىل جانب الدولة 

هرت�سوغ  اإن  امل���راق���ب���ون  ي���ق���ول 
اعتمد على توقعات ال�سحف التي 
التفوق  وا�سعاً من  اأعطته هام�ساً 
نتانياهو.  بنيامني  مناف�سه  على 
ق���وة الندفاع  ل��ذل��ك خ��ف��ف م��ن 
احلملة  ب���داي���ة  يف  ظ���ه���رت  ال���ت���ي 
لأ�سدقائه  وت����رك  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
عن  التحدث  فر�س  الإعالميني 
منه.  ر  ال��ذي حت��دَّ املجيد  املا�سي 
مبواقف  ي�سيد  ال��ذي  املا�سي  اأي 
وال����ده ح��اي��ي��م ه��رت�����س��وغ، رئي�س 
اإ���س��رائ��ي��ل ال�����س��اب��ق وم��ن��دوب��ه��ا يف 
الأمم املتحدة. كما ي�سيد بتعاليم 
جده اإ�سحق هالفي هرت�سوغ، اأول 
حاخام لدولة اإ�سرائيل. ومعروف 
اأن عائلة هرت�سوغ غادرت ايرلندا 
اأي   ،1936 �سنة  فل�سطني  اإىل 
قبل اثنتي ع�سرة �سنة من اإعالن 

دولة اإ�سرائيل.
نتانياهو،  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم������ا 
ما�سيه،  اإح��ي��اء  عملية  فتجاهل 
ع���ن حا�سره  ب��ال��دف��اع  وت�����س��اغ��ل 
بطريقة  الأل�سن  تناه�سته  ال��ذي 
ال�سيا�سيني  ������س�����ده  �������������َب������ْت  األَّ
للعب  وت���ربع  م��ع��اً.  والع�سكريني 
الالذع  والنتقاد  التجريح  اأدوار 
لهما  �سبق  الع�سكريني  من  اثنان 

نتانياهو  واّدع�����ى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة. 
القاطع  رف�������س���ه  اإع�������الن  اأث����ن����اء 
هذه  اأن  فل�سطينية  دول��ة  لإن�ساء 
ال����دول����ة ���س��ت��ك��ون حم��ك��وم��ة من 
متطرفني يريدون تدمري الكيان 
ال�سهيوين. التقدم ال�سابق الذي 
اأحرزه هرت�سوغ، وفق ا�ستطالعات 
باأ�سلوب  م��رت��ب��ط��اً  ك����ان  ال�������راأي، 
الناقمة  اجل���م���اه���ري  خم���اط���ب���ة 
الرتكيز  اإىل  اإ�سافة  ليكود،  على 
التي  الجتماعية  الق�سايا  على 
ت��ه��م ال��ط��ب��ق��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة واأل����وف 
ال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل. ل��ك��ن��ه يف 
ال�سلطة  دور  جتاهل  ذات��ه  الوقت 
امل�ستوطنني  ووع��د  الفل�سطينية، 
باحلفاظ على الكتل ال�ستيطانية 
ال��غ��رب��ي��ة، كونها  ال�����س��ف��ة  داخ����ل 
مت����ث����ل ج������������داراً ح����ي����وي����اً لأم�����ن 
املع�سكر  رئي�س  و���س��دد  اإ���س��رائ��ي��ل. 
ال�سهيوين اأي�ساً على اأهمية بقاء 
وعا�سمة  موحدة  مدينة  القد�س 
هذه  مقابل  يف  اليهودي.  لل�سعب 
وعد  املت�سددة،  ال�سلبية  امل��واق��ف 
عدد  بتخفي�س  الفل�سطينيني 
لتحركاتهم،  امل��ع��رق��ل��ة  احل��واج��ز 
وا�ستخدام عدد اأكرب من العمال، 
والإفراج عن ال�سرائب املحتَجزة. 

م��و���س��اد هما  ق��ي��ادة  اأن خ��دم��ا يف 
���س��اب��ت��ي ���س��اف��ي��ت وم��ائ��ري داغ���ان. 
ورك������ز الث����ن����ان ح��م��ل��ت��ه��م��ا على 
���س��اح��ب ال�����س��ع��ر ال��ف�����س��ي ال���ذي 
ن�����س��ف ال���ع���الق���ات م���ع ال���ولي���ات 
 ،2009 ����س���ن���ة  م���ن���ذ  امل����ت����ح����دة 
وع���ّط���ل م��ف��او���س��ات ال�����س��الم مع 

الفل�سطينيني.
�������س���َت���َدل م���ن م���راج���ع���ة �سجل  ويمُ
ت�سلقه  اأن  احل��ك��م  يف  ن��ت��ان��ي��اه��و 

على  احل�سول  ت�ستطيع  ل  لكنها 
ال�سالح النووي.

وايران  الكربى  القوى  وت�ستاأنف 
حول  مفاو�ساتها  املقبل  الربعاء 
وفق  لطهران  ال��ن��ووي  الربنامج 
ما اعلنت ايران والوليات املتحدة 
بعد  وذل��ك  اجلمعة،  الأول  ام�س 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اك���د ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ب���اراك 
اوباما ونظريه الفرن�سي فرن�سوا 
التو�سل  ع��ل��ى  ع��زم��ه��م��ا  ه��ولن��د 
اىل اتفاق حول الربنامج النووي 
املجتمع  ق���ل���ق  ي���ب���دد  الي���������راين 
ال���������دويل يف ����س���ك���ل ت������ام وق���اب���ل 

للتحقق.
وقال البيت البي�س ان الرئي�سني 
ات�سال هاتفي  اي�سا خالل  �سددا 
اي������ران  ت���ت���خ���ذ  ان  ع���ل���ى وج�������وب 
اجراءات حلل العديد من امل�ساكل 

املتبقية.
هولند  اك�����د  ����س���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
اتفاق  بلوغ  على  فرن�سا  ت�سميم 
لل�سماح بتوافر ثقة كاملة بتخلي 

ايران عن ال�سالح النووي.
لقائه  اث������ر  ه�����ولن�����د  وا�������س������اف 

امل�ست�سارة الملانية انغيال مريكل 
ورئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد 
كامريون ووزيرة خارجية الحتاد 
الوروبي فيديريكا موغرييني يف 
الفرن�سي  “املوقف  ان  بروك�سل 
ب�����س��ي��ط: ن���ع���م، ت�����س��ت��ط��ي��ع اي����ران 
احل�������س���ول ع��ل��ى ال����ن����ووي امل���دين 

امل��ح��ادث��ات يف لوزان  ا���س��ب��وع م��ن 
اىل  للتو�سل  اجله������ود  اط�����ار  يف 
ات��ف��اق ق��ب��ل ان��ت��ه��اء امل��ه��ل��ة يف 31 

مار�س.
وايران  الكربى  القوى  وت�ستاأنف 
حول  مفاو�ساتها  املقبل  الربعاء 
ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي ل��ط��ه��ران بعد 
ا�سبوع من املحادثات يف لوزان يف 
اتفاق  للتو�سل اىل  اط��ار اجلهود 

قبل انتهاء املهلة يف 31 مار�س.
و����س���ي���ت���وج���ه وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
الم�����ريك�����ي ج�����ون ك�����ريي ال����ذي 
امل���دي���ن���ة  ا�����س����ب����وع����ا يف  ام���������س����ى 
ج��ان��ب نظريه  اىل  ال�����س��وي�����س��ري��ة 
الي�����راين حم��م��د ج����واد ظريف، 
نظراءه  �سيلتقي  حيث  لندن  اىل 
والربيطاين  والمل���اين  الفرن�سي 
قبل ان يعود اىل وا�سنطن، بح�سب 

ما اعلن دبلوما�سي امريكي.

�عتقال فتى كندي خطط 
لل�سفر �ىل �س�ريا 

•• اوتاوا-اأ ف ب:

اع���ت���ق���ل���ت ال�������س���رط���ة ال���ف���درال���ي���ة 
العمر  ال17 من  الكندية فتى يف 
�سوريا  اىل  ال���ت���وج���ه  ي���ري���د  ك����ان 
تنظيم  ���س��ف��وف  اىل  ل��الن�����س��م��ام 
داع�������س، ح�����س��ب م���ا ذك����رت و�سائل 

العالم املحلية .
بومون  ب���ل���دة  يف  ال��ف��ت��ى  واع��ت��ق��ل 
الواقعة يف جنوب ادمنتون، كربى 
كندا  غ��رب  ال��ربت��ا  م��دن مقاطعة 
من  خا�س  حتقيق  فريق  ي��د  على 
ما  ح�سب  ك��ن��دا،  يف  امللكي  ال���درك 
العامة  التلفزيون  حمطة  ذك���رت 

�سي بي �سي.
ك��ري�����س��ت��وف دو ل رو،  وق����ال ج���ان 
العام  الم��ن  وزي��ر  با�سم  املتحدث 
���س��ت��ي��ف��ن ب���الن���اي ن��ه��ن��ىء وك����الت 
ال�����س��رط��ة والم�����ن ال��ق��وم��ي على 
ان���ه تذكري  امل��ل��ف.  ه���ذا  عملهم يف 
ج���دي���د ب����ان ال��ت��ه��دي��د ب���الره���اب 

حقيقي.
وم��ث��ل الفتى ام���ام ق��ا���س وج��ه له 
كندا  مل��غ��ادرة  ال�سعي  هما  اتهامني 
منظمة  اىل  الن�������س���م���ام  ب���ه���دف 
كندا  مغادرة  اىل  وال�سعي  ارهابية 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل اره���اب���ي، ح�����س��ب ما 
اع��ل��ن��ت امل��ح��ط��ة وو����س���ائ���ل اع���الم 

اخرى.

مقتل 10 يف ��ستباك 
م�سلح غرب �ملك�سيك

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

ا�ستباك  يف  اأ���س��خ��ا���س  ع�سرة  قتل 
ب��الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة وق���ع يف غرب 
اأ�سخا�س  ن�سب  عندما  املك�سيك 
كمينا  ع�سابة  اأف��راد  باأنهم  ي�ستبه 
لقافلة �سرطة يف واحدة من اأدمى 
منذ  الأم���ن  ق���وات  على  الهجمات 
نييتو  بينا  انريكي  الرئي�س  ت��ويل 
الأول  كانون  دي�سمرب  يف  ال�سلطة 

.  2012
وق���ال���ت جل��ن��ة الأم�����ن ال��وط��ن��ي يف 
اأف������راد قوة  اإن خ��م�����س��ة م���ن  ب��ي��ان 
اجلديدة  املك�سيكية  ال��درك  حر�س 
اآخرون  ثمانية  اأ�سيب  كما  قتلوا 
يف تبادل لإط��الق النار وقع م�ساء 
اخلمي�س املا�سي يف بلدة اأوكوتالن 

بولية خالي�سكو .
واأ�سافت اللجنة اإن اثنني من املارة 
عالقة  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  لهما  لي�س 
ثالثة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ب��ال��ك��م��ني 
الع�سابة  اأف���راد  من  باأنهم  ي�ستبه 
اإن وحدات  وق��ال��ت   . اأي�����س��ا  ق��ت��ل��وا 
ال��درك قامت بدوريات  من حر�س 
يف ال��ب��ل��دة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب �سرقي 
عا�سمة  احل���ج���ارة  وادي  م��دي��ن��ة 
ولية خالي�سكو. وقالت اللجنة اإن 
ماليقل عن ع�سر مركبات �ساركت 

يف الهجوم على ال�سرطة .

ب�����داأ ع��ق��ب ف�����س��ل اإي���ه���ود ب�����اراك، 
بكفاءة  يتمتع  بديل  عن  والبحث 
�سيا�سية مميزة. ومن هذه الثغرة 
ن��ت��ان��ي��اه��و، م��ر���س��ح اجلالية  اأط���ل 

اليهودية يف الوليات املتحدة.
ول���د ن��ت��ان��ي��اه��و يف ت���ل اأب���ي���ب يوم 
1949. وهو البن  21  اكتوبر 
ال��ث��اين ب��ني ث��الث��ة اأب��ن��اء للموؤرخ 
اليهودي  ال��ت��اري��خ  يف  وال��ب��اح��ث 
ن��ت��ان��ي��اه��و. وق�ست  ب��ن ���س��ه��ي��ون 

الخرية. وت�سيف ال�سحيفة ان كلينتون قد تتعر�س ل�سغوط 
الأمريكي  الرئي�س  تعادي  ملعار�سة حكومة  متزايدة من حزبها 
اليهود  الدميقراطني  �سريحة  تخ�سر  انها  كما  اوب��ام��ا،  ب��اراك 

املحافظني يف حملتها النتخابية يف حال انتقدت ا�سرائيل.
من جانب اآخر رف�ست كلينتون التعليق على نتائج النتخابات 
ال�سرائيلية على عك�س املر�سحني اجلمهوريني الذين اأثنوا على 
املتجهة اىل  �سيارتها  ال�سحفيني عن  اإق�ساء  نتنياهو، حيث مت 
كما  المريكية.  كامب  جمعية  يف  خطابا  لتقي  �ستي  اتنالنتك 
لإ�سرائيل  الليرباليني  املوؤيدين  معاناة  عن  الب�سر  اأنها غ�ست 
ن��ت��ن��ي��اه��و اليمينية  ال���ذي���ن ي�����س��ع��رون ب��ال���س��ت��ي��اء م���ن ح��ك��وم��ة 
ا�سرائيل  مقاطعة  اىل  يدعون  الذين  التقدميني  اليهود  وع��ن 

•• عمان-وكاالت:

نتنياهو  بنيامني  وف��وز  ال�سرائيلية  النتخابات  نتائج  تعترب 
الأمريكية  ال��رئ��ا���س��ة  ملر�سحة  �سربة  مبثابة  ال����وزراء  برئا�سة 
من  النتخابية  حملتها  فيه  تقرتب  وال��ت��ي  كلينتون  ه��ي��الري 

رئا�سة الوليات املتحدة.
واو�سحت �سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية يف تقرير لها اأن 
وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة كلينتون كانت من املوؤيدين 
�سرية  ب��دء حم��ادث��ات  الف�سل يف  لها  ك��ان  ال��دول��ت��ني كما  حل��ل 
اي���ران، وه��ذه الأم���ور يعار�سها  ن��ووي م��ع  ات��ف��اق  للو�سول اىل 
نتنياهو الذي عاد اىل رئا�سة الوزراء يف النتخابات الإ�سرائيلية 

ا�ستيطانها وحروبها يف غزة.  احتجاجا على تو�سيع رقعة 
اإ�سرائيل  ع��ن  ال�سر�س  كلينتون  دف���اع  ال�سحيفة  وذك���رت 
خالل احل��رب الخ��رية على غزة حيث قالت يف اغ�سط�س 
اأن  فعليه  حق  على  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  اإن  املا�سي 
ي�سيطر على الأم��ن ولكنها منذ ذلك احلني تعمدت عدم 
وهذا  الفل�سطينية،  اخل�سائر  تعاطفها عالنية عن  اإظهار 

الأمر ازعج اأن�سارها من اليهود الليرباليني.
وتعد هذه الت�سريحات املت�سددة التي تدافع عن اإ�سرائيل 
معيارا ملر�سح الرئا�سة الدميقراطي؛ ويعود ال�سبب يف ذلك 
اإىل اإن اأغلبية الناخبني اليهود واجلهات املانحة هي جهات 

ليربالية ولن متنح اأ�سواتها، مطلقا ملر�سح جمهوري.

نار جهنم يف خطوة ا�ساعت خماوف من اعمال انتقامية 
من ال�سبكة الجرامية.

مافيا  عليها  ت�سيطر  ال��ت��ي  للمنطقة  زي����ارة  وخ����الل 
دارنغيتا يف كالبريا بجنوب ايطاليا و�سف البابا املافيا 

بانها تعبد ال�سر وحتتقر اخلري.
قطع  اىل  داعيا  ال�سر  هذا  على  الق�ساء  علينا  وا�ساف 
ان  ويتوقع  والكني�سة  املنظمة  اجلرمية  بني  العالقات 

يكرر هذه الدعوة يف نابويل.
الثالث  املافيا  �سبكات  الق�ساو�سة  من  العديد  ويحارب 

•• نابويل-اأ ف ب:

ل�ستقبال  ام�س  ال�سخا�س  من  الآلف  ع�سرات  جتمع 
فيها  تن�سط  مناطق  اىل  توجه  ال��ذي  فرن�سي�س  البابا 
اجراءات  و�سط  نابويل  يف  وف��ق��راء  �سجناء  وزار  املافيا 

امنية م�سددة.
مدينة  يف  الفقرية  �سكامبيا  منطقة  اىل  البابا  وو�سل 
التي �سرعان ما غرقت و�سط  البابا موبيلي  نابويل يف 
ح�سد من الولد وال�سباب جنح اثنان منهم يف التقاط 

�سورة ذاتية مع احلرب العظم.
املجتمع  �سر  الف�ساد  ان  لل�سكان  متوجها  البابا  وق��ال 
الفا�سد �سيء م�سيفا لدينا جميعا القدرة على الف�ساد 

والجرام.
خالل  �سخ�س  ال��ف   800 ح���واىل  يتجمع  ان  ويتوقع 
البابا  ل�ستقبال  اجل��ن��وب��ي��ة  ن��اب��ويل  م��دي��ن��ة  يف  ال��ن��ه��ار 
الرج��ن��ت��ي��ن��ي ال����ذي اع��ل��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي احل����رب على 
اجلرمية املنظمة من خالل اق�ساء كافة اع�ساء املافيا 

من الكني�سة الكاثوليكية.
وكانت الجراءات المنية م�سددة مبنا�سبة هذه الزيارة 
اذ ان البابا ا�سافة اىل امكانية تعر�سه لعمل ثاأري من 
الع�سابات الجرامية، تلقى تهديدات من تنظيم داع�س  
والزيارات خارج دولة الفاتيكان ت�سكل فر�سا لغتياله.

فبعد جمزرة متحف باردو يف تون�س هذا ال�سبوع التي 
اعلن التنظيم املتطرف م�سوؤوليته عنها، �سترتكز كافة 
الف  ث��الث��ة  ن�سر  م��ع  ال��ب��اب��ا  �سالمة  ل�سمان  اجل��ه��ود 

�سي�سلكها  التي  الطريق  طول  على  ا�سايف  �سرطة  رجل 
وقنا�سة على ا�سطح املباين.

مدينة  يف  يومه  البابا  ب��داأ  �سكامبيا  اىل  و�سوله  وقبل 
بومباي القدمية.

يف  بليبي�سيتو  دي��ل  �ساحة  يف  ق��دا���س��ا  يقيم  ان  وي��ت��وق��ع 
و�سط نابويل التاريخي قرب خليج نابويل قبل ان يزور 
�سجن بوجو ريايل املكتظ حيث يعتقل 2500 �سخ�س 

يف حني ميكنه ا�ستيعاب 1400 �سجني.
�سجينا  ت�سعني  م��ع  ال��غ��داء  الع��ظ��م  احل��رب  و�سيتناول 
بينهم 12 متحول جن�سيا ومثليا وم�سابا باليدز وفقا 

لقناة تي يف 2000 الكاثوليكية.
ويف كاتدرائية نابويل �سي�سلي البابا امام ذخائر قدي�س 
املدينة الذي ي�سيل دمه املخزن يف انبوب �سغري ب�سكل 

عجائبي ثالث مرات يف ال�سنة وفقا للرواية ال�سعبية.
خ�سي�سا  احياوؤه  يتم  مو�سيقي  بحفل  الزيارة  وتختتم 

للبابا على الواجهة البحرية للمدينة.
البابا كلمة يتحدث فيها عن م�ساكل  يلقي  ان  ويتوقع 
املخدرات  ادم���ان  اىل  امل�ست�سري  الف�ساد  م��ن  املنطقة 
حترق  م�ساحة  يف  البيئي  والتلوث  املرتفعة  والبطالة 

فيها النفايات ال�سامة ب�سكل غري م�سروع.
و�سيوجه البابا كالما قا�سيا اىل مافيا نابويل ال�سهرية 
كتابه  يف  �سافيانو  روب��ريت��و  ال�سحايف  عنها  كتب  التي 

كامورا الذي نال جائزة وانتج عنها فيلم يف 2008.
كل  الكني�سة  من  فرن�سي�س  البابا  ط��رد  املا�سي  وال��ع��ام 
يف  �سيحرقون  انهم  وق��ال  التائبني  غري  املافيا  اع�ساء 

الرئي�سية يف ايطاليا كوزا نو�سرتا يف �سقلية ودارنغيتا 
ن��اب��ويل، واح��ي��ان��ا يتعر�سون  ك��الب��ري��ا وك���ام���ورا يف  يف 
لالغتيال. وكان اع�ساء يف املافيا يح�سرون القدادي�س 
وتقام لهم جنازات مهيبة ويقدمون انف�سهم على انهم 
ي�ساعدون  اذ  الكاثوليكية  للكني�سة  اخل��ري  فاعلي  من 

ال�سكان املحليني الذين تخلت عنهم الدولة.
ملحاربة  حياته  كر�س  ال��ذي  �سوتي  لويجي  الب  وق��ال 
بانها  و�سفها  ملدينة  ج��دا  مهمة  البابا  زي��ارة  ان  املافيا 

رائعة لكنها حزينة، كرمية وحتمل جراحا كثرية.

بان كي م�ن يدين �لهجمات �الرهابية يف �ليمن
•• نيويورك -وام:

اأدان الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون الهجمات الإرهابية التي تعر�س لها 
م�ساجد اأم�س الول يف اليمن . ويف بيان اأ�سدره الأمني العام بهذا اخل�سو�س دعا 
اأق�سى  الفور وممار�سة  العدائية على  الأعمال  اإىل وقف  اليمنية  الأط��راف  جميع 
حلل  املعلنة  لتعهداتها  الم��ت��ث��ال  الط����راف  ك��ل  ال��ن��ف�����س..وط��ال��ب  �سبط  درج���ات 
اخلالفات بال�سبل ال�سلمية والنخراط بح�سن نية يف املفاو�سات اجلارية التي تي�سر 

الأمم املتحدة اإجراءها من اأجل التو�سل اإىل توافق مبا يتما�سى مع مبادرة جمل�س 
التعاون اخلليجي واآلية التنفيذ وخمرجات موؤمتر احلوار الوطني واتفاق ال�سلم 
جمل�س  ق��رارات  وف��ق  بتعهداتها  اليمنية  الأط���راف  مذكرا  الوطنية...  وال�سراكة 
النخراط  العام اجلميع على موا�سلة  الأم��ني  وح��ث  ال�سلة.  ذات  ال��دويل  الأم��ن 
الكامل مع م�ست�ساره اخلا�س جمال بن عمر ومتكينه من ممار�سة امل�ساعي احل�سنة 
لالأمني العام بالتعاون الوثيق مع اأع�ساء جمل�س التعاون اخلليجي وجمل�س الأمن 

الدويل. 
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العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22    
  يف الدعوى رقم 2014/1964 جتاري  كلي دبي 

املدعى عليه: �سركة كلندور ملقاولت البناء ذ م م 
حماكم  بقرار  املكلف  اخلبري  يدعوكم  تولو�سا  مطعم  عليه:  املدعى 
دب���ي حل�����س��ور اج��ت��م��اع اخل���ربة يف ال��دع��وى امل���ذك���ورة اع���اله واملقرر 
بتاريخ 2015/4/5 يف متام ال�ساعة 1.30 وذلك يف مكتب عيال لدارة 
لربتي-  بناء  القرهود-  يف  الكائن   04-2566610 هاتف  املطالبات- 
ب��ن��ك ال�����س��ارق��ة وم��ط��ع��م احل����الب- و���س��وف يعقد  مكتب 205 ج��ان��ب 

الجتماع باملوعد املحدد.
اخلبري املكلف: املهند�س : اجمد جمال اخلياط

اعالن اجتماع خربة
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22    

  يف الدعوى رقم 2014/1584 جتاري  كلي   
املعلن اليه: املدعى عليه الثالث: بهات �سودهري كومار جري�س بهائي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة احل�سابية يف الدعوى 
موعدا  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة   2015/3/29 املوافق  الح��د  يوم  حددنا  فقد  اع��اله 
لعقد الجتماع الول للخربة املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �سارع 
العطار مكتب رقم 2403  امل��ايل برج  املركز  بالقرب من حمطة مرتو  زاي��د  ال�سيخ 
الطابق الرابع والع�سرون هاتف رقم 3589996-04 وفاك�س رقم 3589966-04 �س 
ب رقم 91153 دبي- لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور  الجتماع 

املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري املحا�صبي

دعوة حل�سور الجتماع الول 
مكرر للخربة املحا�سبية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/920   

 املنذر/حممد امان حبيب اهلل      
- املنذر اليه  / كامران �سامى ) جمهولة حمل القامة(

 ف���ان امل��ن��ذر ومب��وج��ب ه���ذا الن�����ذار ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب���رد مبلغ 
وخم�سمائة  ال��ف  وخم�سون  وارب��ع��ة  )ثالثمائة  دره���م(   354534(
واربعة وثالثون درهم( وال �سوف ي�سطر ا�سفا لتخاذ الجراءات 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال��دع��وى  واق��ام��ة  القانونية 

املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/95 بيع عقار مرهون  
 26 الر���س  على قطعة  الكائنة   1009 رقم  )ال��وح��دة(  العقار  بيع  اذن  الق�سية:  مو�سوع 
بناية ايليت ريزيدين�س الطابق 10، املنطقة مر�سى دبي- امل�ساحة 44/68م م  دبي المارات 
العالن:  طالب  دره��م(    1321475.57( وق��دره  مبلغ  التنفيذ  طالب  وت�سليم   ، العربية 

طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي �س م ع
 املطلوب اعالنه املنفذ �سده: واين فورلونغ  جمهول حمل القامة

�سقة  عبارة عن  اموالكم اخلا�سة وهي  على  بانه مت احلجز  نعلنكم  الع��الن:   مو�سوع 
ايليت  املبنى:  ا�سم   -1 املبنى:  -رق��م   26 الر����س:  رق��م  دب��ي-  مر�سي  املنطقة:  �سكنية- 
ريزيدين�س- رقم الوحدة: 1009 رقم الطابق: 10 امل�ساحة : 68.44 مرت مربع وفاء للمبلغ 

املطالب  به )1.321.475.57 درهم(  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/177 تنفيذ مدين
ايزدي  ح�سن  م�سعود   -2 جراغي  عبا�س  راحلة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
ابو  كلناز  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  اب���ادي جمهويل حم��ل  دخ��ر 
اأقام  ق��د  الرئي�سي  حممد  ح�سن  جمعة  ح�سن  وميثله:  اوج��ي  القا�سم 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه  وق��دره )1027650( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/929   

 املنذرة/ بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �سركة انرتنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحاميني/ عبدالرحمن لوتاه وبدرية مالك

�سد  - املنذر اليها: كريتيف مو�سن للحفالت ) ح�سب العقد( 
كريتيف مو�سن للحفالت ) ح�سب الرخ�سة( )جمهولة حمل القامة(.

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/927   

 املنذرة/ بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �سركة انرتنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحاميني/ عبدالرحمن لوتاه وبدرية مالك

�سد  - املنذر اليها: جلجمال هوجامور ادوفا ) ح�سب العقد(
جلجمال هوجامورادوفا )ح�سب القامة( )جمهولة حمل القامة(.

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/926   

 املخطر : كو�ستوديو ديا�س دو روزاريو 
املخطر اليه : توما�س فيليب

القامة  حمل  جمهول  اجلن�سية  هندي  كافومكال،  فيليب  توما�س  اليه:  اىلاملخطر 
يخطركم املخطر بانه قد مت عقد جمعية عمومية يف غيابكم تاألفت من ال�سيد: �سالح 
ابراهيم على ابراهيم بن توية وميثل 51% من را�س املال، وال�سيد: كو�ستوديو ديا�س دو 
روزاريو وميثل 25% من را�س املال وحيث انكم قد ت�سبيتم بخ�سارة ال�سركة لرا�س مالها 
لعدم تواجدكم نهائيا بالدولة او متابعة اعمال ال�سركة كمدير- وعليه ف�سوف تنعقد 
جمعية عمومية اخرى بتاريخ 2015/3/30 للنظر يف ال�سركة. ويف حالة عدم ح�سوركم 
�سوف يجعل من الطرفان الخران بال�سركة م�سطرين لتخاذ قرارات قد ت�سل اىل 

حل او ت�سفية ال�سركة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/924   

 املنذر: �ستاندرد ت�سارترد بنك 
القامة(   �سعيد )جمهويل حمل  ال�سيدة: موبني  اقبال-  ال�سيد: عمران حممد  اليهما:  املنذر 
اىل املنذر اليهما ال�سيد: عمران حممد اقبال وال�سيدة/ موبني يكلفكما املنذر �ستاندرد ت�سارترد 
و�ستمائة  الفا  وثالثون  وثمانية  وت�سعمائة  ماليني  )ثالثة   3.938.609.82 مبلغ  ب�سداد  بنك 
وت�سعة دراهم اماراتية و 82 فل�س( مبوجب خطاب العر�س املوؤرخ يف 2008/9/18 واملعدل بتاريخ 
امل��ادة )144( من  �سندا لأحكام  تاريخ ن�سر هذا الخطار  2009/12/10 خالل ثالثني يوما من 
الثالثني يوما  املبلغ خالل مدة  اليه يف دفع  املخطر  املدنية ويف حال اخفق  قانون الج��راءات 
املذكورة فان املخطر �سيتخذ الجراءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اجراءات نزع ملكية الر�س 
جنوب  الرب�ساء  منطقة  مربع  مرت   818.90 وم�ساحتها   )681-712  ( البلدية  رقم   )218( رقم 
الرابعة دبي المارات العربية املتحدة واملرهونة ل�سالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني 

ال�سارية يف هذا ال�ساأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/923   

 املنذر: باركليز بنك  �س م ع   املنذر اليه: جي بي دي انف�ستمنتز ا�س بي يف ون ليمتد ) جمهول 
حمل القامة( اىلاملنذر اليه ال�سادة: جي بي دي ان�ستمنتز ا�س بي يف ون ليمتد  يكلفكم املنذر 
باركليز بنك �س م ع ب�سداد مبلغ وقدره  21.441.912.34 دولر امريكي )واحد وع�سرون مليونا 
واربعمائة وواحد واربعون الفا وت�سعمائة واثنا ع�سر دولرا امريكيا واربعة وثالثون �سنتا( او ما 
يعادلها بدرهم المارات مبلغ 78.799.027.85 درهم ) ثمانية و�سبعون مليونا و�سبعمائة وت�سعة 
وت�سعون الفا و�سبعة وع�سرون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا( مبوجب خطاب العر�س املوؤرخ يف 
2007/10/8 وتعديالته خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار �سندا لحكام املادة )144( 
من قانون الجراءات املدنية ويف حال اخفق املنذر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما 
املذكورة، فان املنذر �سيتخذ الجراءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اجرءات نزع ملكية العقار رقم 
املنذر وحجزه  املتحدة واملرهون ل�سالح  العربية  دب��ي، الم��ارات  زاي��د  ال�سيخ  الر���س 323 �سارع 

وبيعه وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/928   

 املنذرة/ بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �سركة انرتنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحاميني/ عبدالرحمن لوتاه وبدرية مالك

�سد  - املنذر اليها: �سركة انك�سني ليدز �سبا ) ح�سب العقد(
�سركة انك�سني ليدز �سبا ) ح�سب الرخ�سة(   )جمهولة حمل القامة(.

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/86 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- كاتوجنال فا�سلي �سيدارتان   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ باركليز بنك بي ال �سي وميثله: ع�سام عبدالمري حمادي 
الفا�سلي التميمي   قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2015/3/4 اعالنكم 
تاريخ  من  �سهر  خ��الل  دره��م(    14.827.500( وق��دره��ا  املطالبة  قيمة  ل�سداد 
التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا 
لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية ) )نوع العقار: قطعة ار�س- رقم 

الر�س- 1246 م�ساحة العقار: 1327.13 مرت مربع( منطقة الثنية اخلام�سة
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/4033 تنفيذ عمايل
القامة  حمل  جمهول  خليل  احل��اج  ح�سني  نزهة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حرة  منطقة  املدينة-  م�ست�سفى  ميديكلينيك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
اأقام  ق��د  التميمي  الفا�سلي  ح��م��ادي  ع��ب��دالم��ري  ع�سام  وميثله:  م  ذم 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )24390.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10980 بتاريخ 2013/12/26     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                             اىل املدعي عليه/مطعم �سرب كلوب �س م ح    جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/1 ال�ساعة 8:30  �سباحا

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.  اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 3695/2014 عمايل جزئي
3815/2014 عمايل جزئي
3607/2014 عمايل جزئي
3814/2014 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
فجاي جوفيند كامبل جوفيند �ساندرابا كامبل

حممد اف�سل ماليثيل
نا�سر حميد باندار افالبيل حميد باندا

عبدالغفور كاراتو حممد 

مبلغ املطالبة
62847 درهم �سامل تذكرة العودة
29950 درهم + تذكرة العودة

54120 درهم �سامل تذكرة العودة
29950 درهم + تذكرة العودة

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                           اىل املدعى عليه /ايجكو لهند�سة امليكانيكا والكهرباء- �س ذم م  لهند�سة 
امليكانيكا والكهرباء- �س ذم م   جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم 

الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 2015/4/5 ال�ساعة 8:30      

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.  اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2015/1137 عمايل جزئي
 2015/1138 عمايل جزئي
 2015/1139 عمايل جزئي
 2015/1158 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 حممد ار�ساد نور دين

مونا لل �سيكها رام
رازو دا�س عزيت دا�س

عطيه حممد الزاويده

مبلغ املطالبة
17669 درهم �سامل تذكرة العودة
18655 درهم �سامل تذكرة العودة
18350 درهم �سامل تذكرة العودة

127692 درهم �سامل تذكرة العودة

م
1
2
3
4
5

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                           اىل املدعى عليه /ايجكو لهند�سة امليكانيكا والكهرباء- �س ذم م  لهند�سة 
امليكانيكا والكهرباء- �س ذم م   جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم 

الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 2015/4/5 ال�ساعة 8:30      

م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
ح�سوري.   مبثابة  �سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

م رقم الق�سية
 2015/1127 عمايل جزئي
2015/1128 عمايل جزئي
2015/1129 عمايل جزئي
2015/1130 عمايل جزئي
2015/1131 عمايل جزئي

ا�سم املدعي
علي حممود احمد ابو العال

موجال مالي�سام موجول باجايه
�سليفابالن بال �سوندارا ام بال �سوندرام
�سونيالل �سودهاكاران ماين مودهاكران

روبيل زين الدين

مبلغ املطالبة
37299 درهم �سامل تذكرة العودة
40234 درهم �سامل تذكرة العودة
9296 درهم �سامل تذكرة العودة
9594 درهم �سامل تذكرة العودة

16646 درهم �سامل تذكرة العودة

م
1
2
3
4
5

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                           اىل املدعى عليه /ايجكو لهند�سة امليكانيكا والكهرباء- �س ذم م  لهند�سة 
امليكانيكا والكهرباء- �س ذم م   جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم 

الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 2015/4/5 ال�ساعة 8:30      

م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
ح�سوري.   مبثابة  �سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2015/1132 عمايل جزئي
2015/1133 عمايل جزئي
2015/1134 عمايل جزئي
2015/1135 عمايل جزئي
2015/1136 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5

ا�سم املدعي
جرييكو جينو كويامباو جار�سيا

جينيفر ماليت كا�سرتو
اوجال بارى �سةنكار بارى

خمل�س الرحمن دلل مياه
�ساندريكا ياداف

مبلغ املطالبة
15296 درهم �سامل تذكرة العودة
32373 درهم �سامل تذكرة العودة
16124 درهم �سامل تذكرة العودة
18879 درهم �سامل تذكرة العودة
23124 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/132 تنفيذ عمايل
جمهول   م   ذم  �س  للنقليات-  �سهزاد  بن  �ساهزيب  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
راما كري�سنان  قد  التنفيذ/ اجيب كومار  ان طالب  حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )27350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة   خلزينة  ر���س��وم  دره���م(    1656( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2280 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �ساه زيب خان للخدمات الفنية �س ذم م   جمهول  
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حق نواز عبدال�ستار قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7057(
مبلغ )434 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/1595   احوال نف�س م�سلمني                                  

اىل املدعى عليه /1 -حمزة طارق جمهول  حمل القامة مبان ان املدعى: انعم  يامني  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2015/2/25 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ انعم يامني بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعية انعم يامني /
علي/ املدعى عليه حمزه طارق بالآتي: 1/متكني املدعية من ا�سخراج جواز �سفر لبنها 
عبيد وا�ست�سدار اقامة له وبطاقة هوية وبطاقة �سحية وفقاملا هو مقرر بالدولة من 
وامل�����س��روف��ات.   .حكما  الر�سوم  باملنا�سب من  املدعى عليه  ال��زام  اج���راءات ونظم. 2/ 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/3  مدين كلي                                        

اىل املدعى عليه/1- �سركة قمر الزمان للنقل الربي العام وميثلها مديرها ال�سيد/ 
جالل بن دروي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعى : ظفر اقبال فرمان علي قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )263275 
من   %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  امليكانيكية  الرافعة  قيمة  ع��ن  ع��ب��ارة  دره���م( 
املرتتبة عليه من وقت املطالبة وحتى ال�سداد التام. . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
لذا فانت مكلف باحل�سور   ch2.D.17 املوافق 2015/4/8 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
او م�ستندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
املدنية  للدائرة  الدعوى  احالة  املحكمة  القل. )قررت  ايام على  قبل اجلل�سة بثالثة 

اجلزئية الوىل رقم )21( لنظرها.
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/122 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- مفيد بن دخيل 2- �سوزانا بن دخيل  جمهويل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله: احمد ح�سن 
يوم  الدعوى رقم 2014/792 عقاري كلي  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم  اآل علي  رم�سان 
ب�سداد مبلغ  بالزامكم  تنفيذيا وذلك: 1-  �سندا  باعتباره  بتاريخ 2014/11/30  الحد 
وقدره )  1976666.45( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد  وت�سليمه 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/131 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- ديريك �سكوت هاربر 2- اميا لوي�س هاربر جمهويل حمل القامة 
���س م ع  ومي��ث��ل��ه: اح��م��د ح�سن  مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ م�سرف الم����ارات ال���س��الم��ي 
يوم  كلي  عقاري   2014/430 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  علي  اآل  رم�سان 
ب�سداد مبلغ  بالزامكم  �سندا تنفيذيا وذلك: 1-  باعتباره  بتاريخ 2014/12/10  الربعاء 
وقدره ) 3603906.28( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�سر هذا الع��الن. 2- بف�سخ اتفاقية الج��ارة املنتهية بالتمليك املربمة 
بتاريخ2008/6/10 عن الوحدة العقارية رقم 179 الكائنة مبنطقة تالل المارات الثانية 
بقطعة الر�س رقم 496.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/124 تنفيذ عقاري
امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- را���س��م �سينا�سي اوزب�����اي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب  اىل 
ال�سرق الو�سط املحدود وميثله: احمد ح�سن رم�سان  التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �سي 
الحد  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2014/908 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  باحلكم  نعلنكم  علي  اآل 
بتاريخ 2014/11/30 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ) 
5705541.54( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد   وت�سليمه اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن  وعليه فان املحكمة 
 15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11364 بتاريخ 2015/3/22     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/98 بيع عقار مرهون  

مو�سوع الق�سية: اذن بيع العقار )الوحدة( رقم 6110 الكائنة على قطعة الر�س 22 بناية 
برج المرية، منطقة مر�سي دبي- م�ساحتها 24/80م م دبي المارات، والت�سريح لطالب 
التنفيذ :  التنفيذ با�ستالم مبلغ وق��دره )1.171.252 دره���م(،   طالب الع��الن: طالب 
حمدان  ن��وري  ان�س  �سده:  املنفذ  اعالنه  املطلوب  ع  م  �س  ال�سالمي  الم���ارات  م�سرف 

حمدان تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري ذ م م جمهول حمل القامة
�سقة  عبارة عن  اموالكم اخلا�سة وهي  على  بانه مت احلجز  نعلنكم  الع��الن:   مو�سوع 
�سكنية- املنطقة: مر�سي دبي- رقم الر�س: 22 -رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: برج المرية- 
رقم الوحدة: 61110 رقم الطابق: 61 امل�ساحة : 80.24 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب  به 

)1.171.252 درهم(  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
طالبة تنعت باالإرهاب الأد�ئها �لق�سم الأمريكا بالعربية

•• نيويورك-اأ ف ب:

اثار اداء ق�سم الولء للوليات املتحدة باللغة العربية يف مدر�سة امريكية 
ولية  يف  ح��ادا  ج��دل  وال��ت��ن��وع،  الجنبية  للغات  خم�س�س  احتفال  خ��الل 
نيويورك. وجرت هذه املبادرة يف مدر�سة باين بو�س الثانوية )130 كلم 
با�سبوع  الوطني  امل�ستوى  على  الحتفال  اط��ار  يف  نيويورك(  غ��رب  �سمال 
اللغات الجنبية. وهي تق�سي بان يوؤدي الطالب ق�سم الولء بلغة خمتلفة 

كل يوم.
ويوؤدي ماليني الطالب يف الوليات املتحدة يوميا ق�سم الولء يف ال�سف يف 

بداية اليوم الدرا�سي، وهو اجباري يف بع�س الوليات.
واآبائهم  قبل تالميذ  ترحيبا من  يلق  بالعربية مل  ال��ولء  ق�سم  اداء  لكن 

طالبة  ق��ام��ت  فعندما  افغان�ستان.  يف  قتلوا  ا�سخا�س  اق��رب��اء  او  و���س��ك��ان 
تتكلم العربية باداء ق�سم الولء، ووجهت با�ستياء وو�سفت بالرهابية كما 
قال عريف ال�سف ان��درو زينك )18 عاما( الذي كان قد وافق على هذه 
اخلطوة. واو�سح هذا ال�ساب الذي يدافع ب�سدة عن قراره، لوكالة فران�س 

بر�س انه تلقى تهديدات على ح�سابه على تويرت.
وا�سطرت الدارة التعليمية التي ت�سرف على املدار�س يف املنطقة لتقدمي 

اعتذارات موؤكدة ان اداء الق�سم لن يجر ال باللغة النكليزية يف امل�ستقبل.
الحتفال  ك��ان  ال��ه��دف  ان  الل��ك��رتوين  على موقعها  ب��ي��ان  يف  واو���س��ح��ت 
التي  العديدة  وال��دي��ان��ات  والثقافات  والع���راق  الجنبية  اللغات  با�سبوع 
اث��ارت غ�سب  العظيم ومنطقتنا. لكن ه��ذه الع��ت��ذارات  البلد  ه��ذا  ت�سكل 
زينك واآخرين راأوا ان اللغة ل عالقة لها بحق املواطنة المريكية. وقال 

اي�سا  غ�سب  مماثال  ع��ددا  لكن  الق�سم  ب�سبب  غ�سبوا  كثريين  ان  زينك 
الناطقة  �سعدية خالق  ب�سبب العتذارات والآن اجلميع غا�سبون. وقالت 
لفران�س  ال�سالمية  المريكية  العالقات  جمل�س  يف  نيويورك  فرع  با�سم 
منبوذة  العربية  اللغة  ان  اظهار  لي�س  ه��ذا  اللغات  ا�سبوع  ه��دف  ان  بر�س 
وت�ستخدم و�سيلة ل�ستهداف املجموعات او تثري خطاب كراهية. واكدت ان 
مبادرة مماثلة لداء الق�سم بالعربية يف ولية كولورادو )غرب( يف 2013 
ادت اىل ات�سالت هاتفية تنم عن كراهية واطالق تهديدات. ويف 2013 
اي�سا، رف�س اه��ايل ط��الب يف ولي��ة الب��ام��ا )ج��ن��وب( ادخ��ال درو���س للغة 

العربية معتربين ان التالميذ �سيتعلمون بذلك ثقافة كراهية.
انهم  امريكية  اع��الم  لو�سائل  املنطقة  يف  �سابقون  حم��ارب��ون  �سرح  وق��د 

يعار�سون اداء هذا الق�سم بغري اللغة النكليزية.

ن�سف �سكان فان��ت� ت�سررو� باالع�سار بام 
•• بورت فيال-اأ ف ب:

قال مكتب المم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الن�سانية ام�س ان 
الذي  بام  �سكان فانواتو ت�سرروا بالع�سار  اكر من ن�سف 
املحيط  جنوب  يف  ال��واق��ع  الرخبيل  ه��ذا  ا�سبوع  قبل  �سرب 
 16 تبلغ  لل�سحايا  ج��دي��دة  ح�سيلة  ع��ن  واع��ل��ن  ال��ه��ادىء 
قتيال. وكان الع�سار �سرب الرخبيل الذي يبلغ عدد �سكانه 
270 الف ن�سمة ليل 13 اىل 14 مار�س. وقد بلغت �سدته 
خم�س درجات، وهي الدرجة الق�سوى ورافقته رياح جتاوزت 
 166 ان نحو  املكتب  وق��ال  ال�ساعة.  كلم يف   320 �سرعتها 
ت�سرروا  ف��ان��وات��و  �سكان  ن�سف  م��ن  اك��ر  اي  �سخ�س،  ال��ف 
ثمانني  ا�سل  من  جزيرة   22 يف  ب��ام  ال�ستوائي  بالع�سار 

يتاألف منها الرخبيل.

الن�سانية،  احل����اج����ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
نيجرييا  ���س��ل��ط��ات  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
البلد الكر اكتظاظا بال�سكان يف 
افريقيا، ايجاد الق�سم الكرب من 

الموال بنف�سها كما قال بايرب.

و”�سعق  لبورنو  امل��ج��اورة  �سرق( 
ل���ل���رج���ال وحتى  ال����ت����ام  ل��ل��غ��ي��اب 
العائالت،  ه��ذه  و���س��ط  ال�سبيان 
ا�سل  وم��ن  جميعا.  قتلوا  لن��ه��م 
مبلغ مليار دولر يعترب �سروريا 

•• جنيف-اأ ف ب:

ك���ب���ري يف المم  م���������س����وؤول  ح�����ذر 
التي  العنف  اع��م��ال  ب��ان  امل��ت��ح��دة 
ت���ق���وم ب��ه��ا ج��م��اع��ة ب���وك���و ح���رام 
املتطرفة يف �سمال �سرق نيجرييا 
ت��ت�����س��ب��ب ب��ن��ق�����س غ���ذائ���ي خطري 
م�سددا على �سعوبة الو�سول اىل 
ال�سكان الذين يعانون من ال�سيق 

والعوز.
وق�������ال م�������س���اع���د الم�������ني ال���ع���ام 
الن�ساين  واملن�سق  املتحدة  لالمم 
ال�ساحل  مل���ن���ط���ق���ة  الق����ل����ي����م����ي 
الفريقي روبرت بايرب يف مقابلة 
مع وكالة فران�س بر�س ان املعاناة 

التي ن�ساهدها مريعة.
ف���الح���ت���ي���اج���ات الن�������س���ان���ي���ة يف 
تقدر هذه  هائلة بحيث  نيجرييا 
 922( دولر  مليار  بنحو  ال�سنة 
امل�سوؤول  بح�سب  ي����ورو(  م��ل��ي��ون 

الممي.
ال�سالمي  ال��ت��م��رد  ت�����س��ب��ب  وق���د 

وقمعه من قبل القوات النيجريية 
ب�سقوط اكر من 13 الف قتيل 
مليون   1،5 م���ن  اك����ر  ون������زوح 

�سخ�س منذ العام 2009.
وب�سبب اعمال العنف التي تكثفت 
ب��ق��وة منذ ال��ع��ام امل��ا���س��ي مل يعد 
ال�سخا�س  م����الي����ني  ب����ام����ك����ان 
مينعهم  ما  مزارعهم  اىل  العودة 
مدخراتهم  اىل  ال���و����س���ول  م���ن 

الغذائية او حراثة حقولهم.
 20% ب��ان  نقدر  بايرب  وا���س��اف 
فقط م��ن الرا���س��ي ال��زراع��ي��ة يف 
ولي����ة ب��ورن��و ام��ك��ن ح��راث��ت��ه��ا يف 
بنق�س  ت�سبب  م��ا  املا�سي  املو�سم 

هائل يف املواد الغذائية.
الثالث  ال�����ولي�����ات  ا����س���ل  وم�����ن 
الك��ر معاناة من بوكو ح��رام يف 
ولية  فان  نيجرييا،  �سرق  �سمال 
بورنو مهد هذه احلركة امل�سلحة 

هي الكر تاأثرا باعمال العنف.
وت�����اب�����ع امل�����������س�����وؤول المم��������ي ان 
و�سلت  التغذية  ���س��وء  م�ستويات 

جوي يف غ�سون ا�سبوعني ي�سمح 
بالو�سول  الن�سانيني  للعاملني 
���س��م��ال �سرق  اك���رب اىل  ب�����س��ه��ول��ة 

نيجرييا.
النيجريي  اجلي�س  ا�ستاأنف  وق��د 
ه���ج���وم���ه ع���ل���ى ب����وك����و ح�������رام يف 
جيو�س  م����ن  م���دع���وم���ا  ف����رباي����ر 
البلدان املجاورة ت�ساد والكامريون 

والنيجر.
ن��ي��ج��ريي��ا غودلك  وع���رب رئ��ي�����س 
جديدة  ل��ولي��ة  املر�سح  جوناثان 
اجلمعة  اجل����اري  م��ار���س   28 يف 
اجلي�س  ي�ستعيد  ان  يف  ام��ل��ه  ع��ن 
التي  املناطق  �سهر كل  يف غ�سون 
حت��ت��ل��ه��ا ج��م��اع��ة ب���وك���و ح�����رام يف 

�سمال �سرق البالد.
اما جماعة بوكو حرام التي اعلنت 
مبايعتها لتنظيم داع�س فتوا�سل 

هجماتها الدامية.
ويف الج��م��ال جل��اأ ح���واىل 200 
ث�����الث من  اىل  ن���ي���ج���ريي  ال�����ف 
ال������دول امل����ج����اورة )ال���ك���ام���ريون، 

�سفوف  يف  م����اأ�����س����اوي  ح����د  اىل 
الط���ف���ال ال��ن��ازح��ني م��ذك��را بان 
ا�ستطالعا للراي ا�سار موؤخرا اىل 
ان اكر من %35 من الطفال 
ال���ن���ازح���ني ح�����ول م���اي���دوغ���وري 
يعانون من  بورنو  عا�سمة ولي��ة 

حالة �سوؤ تغذية حادة.
وب��ل��غ ان��ع��دام الم���ن ح��دا مل يعد 
معه العاملون يف املجال الن�ساين 
ق����ادري����ن ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ات 

املتزايدة لل�سكان.
واح���ي���ان���ا ن�����س��ط��ر ل��ل��ت��ق��ه��ق��ر اىل 

الوراء ب�سبب املعارك كما قال.
واكد ان اجزاء كاملة من مناطق 
وبع�س  ن��ي��ج��ريي��ا  ����س���رق  ���س��م��ال 
حيث  احل��دودي��ة  البلدان  مناطق 
النيجرييني  م���ن  ال���ع���دي���د  جل����اأ 
ب���ات ي��ت��ع��ذر ال��و���س��ول ال��ي��ه��ا لن 
الو�سع خطر جدا. وبالرغم من 
املجال  العاملني يف  فان  �سيء  كل 
وتاأمل  ي�ست�سلموا.  مل  الن�ساين 
المم املتحدة تاأمني ممر ان�ساين 

اع���م���ال ال��ع��ن��ف. واك����د ب��اي��رب ان 
روايات الناجني والنازحني روعت 

العاملني الن�سانيني.
بع�س  اىل  حت������دث  ان������ه  وروى 
النازحني يف ولية اداماوا )�سمال 

ال��ن��ي��ج��ر وت�����س��اد( ب��ح�����س��ب المم 
امل��ت��ح��دة. ف�سال ع��ن ذل��ك تخلى 
نحو مئة الف كامريوين يعي�سون 
قرب احلدود عن منازلهم للنزوح 
ه����رب����ا من  ب����الده����م  داخ�������ل  اىل 

ب�ك� حر�م جت�ع �سكان �سمايل نيجرييا

•• ريت�صموند-رويرتز:

ال���دام���ي لطالب  اأث����ار الع��ت��ق��ال 
اأم���ري���ك���ي م���ن اأ����س���ل اف��ري��ق��ي يف 
من  ثانيا  يوما  فرجينيا  جامعة 
ال�سعارات  بنف�س  الح��ت��ج��اج��ات 
مظاهرات  يف  ا���س��ت��خ��دم��ت  ال��ت��ي 
القانون  انفاذ  اف��راد  �سد معاملة 
اق���ل���ي���ات يف ولي������ات  جل���م���اع���ات 

••اخلرطوم-

املئات  �����رح  وجمُ �سخ�سا   130 ��ت��ل  قمُ
اأم�س  وق��ع��ت  دام���ي���ة  م���واج���ه���ات  يف 
الأول بني قبيلتي الزيادية العربية 
الإفريقية  الأ����س���ول  ذات  وال��ربت��ي 
الفا�سر  ���س��م��ال  م��ل��ي��ط  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ك����ربى م����دن اإق��ل��ي��م دارف������ور غرب 
ال���������س����ودان، وذل������ك وف���ق���ا لأح�����دث 
املواجهات  اندلع  منذ  الإح�سائيات 
ال��ط��رف��ني. وي��ت��ب��ادل اجلانبان  ب��ني 
التهامات باملبادرة يف الهجوم. وقال 
املواجهات  اإن  القبيلتني  من  زعماء 
وقعت بني الطرفني خملفة العديد 
م���ن ال��ق��ت��ل��ى، ف��ي��م��ا ق���دم ك���ل طرف 
التي  ل��ل��م��ع��ارك،  خمتلفة  ح�سيلة 
ا�ستخدمت فيها اأ�سلحة ثقيلة. وقال 
زعيم قبيلة الزيادية، عبد اهلل جزو: 
هاجم الربتي مناطق الزيادية، ودار 
وا�ستخدم  النارية،  بالأ�سلحة  قتال 
الدفع،  رباعية  �سيارات  املهاجمون 
اأف�������راد، م�سيفا  ���س��ت��ة  م��ن��ا  وق��ت��ل��وا 
اخلمي�س  م�����س��اء  ب�����داأ  ال��ه��ج��وم  اأن 
القتلى  ع���دد  اأع����رف  واجل��م��ع��ة.. ل 
م��ن ال��ط��رف الآخ���ر، ومل ت�سل اإىل 
ال�سرطة.  م���ن  ق����وات  اأي  امل��ن��ط��ق��ة 
بيانا  الزيادية  اأب��ن��اء  جتمع  واأ���س��در 
اأن �ستة من رج��ال القبيلة  اأك��د فيه 
ب��ال��ف��وؤو���س، وج����رى حرقهم  ق��ت��ل��وا 
وهم نيام يف ال�ساعة الواحدة �سباحا 

جرحى يف هج�م على
 �أمن مطار بني� �أوليانز 

•• نيو اأورليانز-رويرتز:

قال م�سوؤولون اإن �سابطا ب�سرطة انفاذ القانون اأطلق النار على رجل كان 
هاجم اأفرادا من اإدارة اأمن و�سائل النقل وهو يحمل بلطة وبخاخة يف مطار 

مبدينة نيو اأورليانز الأمريكية الليلة املا�سية.
الرجل  اإن  باري�س  �سرطة منطقة جيفر�سون  قائد  نورماند  نيوويل  وقال 
الذي قال اإنه يدعى ريت�سارد وايت )62 عاما( اقرتب من اأحد اأفراد الأمن 
مبنطقة فح�س بطاقات ال�سعود اىل الطائرة مبطار لوي�س ارم�سرتوجن 
الدويل بنيو اورليانز ثم وجه البخاخة نحو وجه ال�سابط ال�ساعة الثامنة 

م�ساء بالتوقيت املحلي )0100 بتوقيت جرينت�س(.
واأ�ساف نورماند ان وايت ا�ستل البلطة التي كانت خمباأة يف طيات مالب�سه 
اأفراد  وب��داأ يلوح بها مهددا ثم جتاوز مكتب فح�س الوثائق واق��رتب من 

اأمن اآخرين م�ستخدما البخاخة �سد اأحدهم.
ورد �سابط مبكتب قائد ال�سرطة الذي كان مكلفا بحرا�سة نقطة تفتي�س 
على حالة الهرج واملرج باطالق ثالث ر�سا�سات فيما كان وايت يطارد اأحد 
افراد المن. وقال مكتب قائد ال�سرطة يف بيان اإن الأعرية النارية ا�سابت 
وايت يف �سدره ووجهه وفخذه كما اأ�سابت فردا ب��اإدارة اأمن و�سائل النقل 

الذي كان يجري يف �ساعده.
امل��ارة ا�سيب بعيار  اإن اح��د  وك��ان نورماند ق��ال لل�سحفيني يف وق��ت �سابق 

ناري.
وقال نورماند اإن وايت نقل اىل امل�ست�سفى لكي جتري له جراحة. واأ�ساف 
ان بع�س امل�سافرين ممن كانوا يحاولون البتعاد عن حالة الفو�سى اأ�سيبوا 

ب�سحجات وا�سابات طفيفة.
وقال البيان اإن ال�سابات التي حلقت بفرد اإدارة اأمن و�سائل النقل ل تهدد 
حياته. وقال برينت لوجن وهو من �سكان او�سنت بولية تك�سا�س وكان مع 
زوجته وابنته يف انتظار ال�سعود اىل طائرة اإنه �سمع ا�سوات اطالق اعرية 

نارية تدوي يف ال�سالة بي يف املطار.
امل��وق��ع وقال  ت��اأم��ني  اإن���ه مت  ت��غ��ري��دة على ح�سابه بتويرت  امل��ط��ار يف  وق���ال 

م�سوؤولون انه �سيعاد افتتاح �سالة املطار .

�أمر روماين بت�سليم �سرطيني 
تركيني يف ق�سية تن�ست

•• تيمي�صوارا-اأ ف ب:

امرت حمكمة رومانية بت�سليم �سرطيني تركيني �سابقني ي�ستبه بتورطهما 
يف ق�سية التن�ست غري امل�سورع على الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان 

لكن حماميهما قال انه �سي�ستاأنف احلكم.
وذكر م�سور لوكالة فران�س بر�س ان حمكمة ال�ستئناف يف تيمي�سوارا غرب 
رومانيا رف�ست طلب اللجوء ال�سيا�سي الذي تقدم به �سادات ظفار وايلكر 

او�ستا وقررت ت�سليمهما اىل تركيا.
ان تنظر حمكمة  ال��ق��رار. ويفرت�س  ه��ذا  �سي�ستاأنف  ان��ه  وق��ال حماميهما 

النق�س والعدل العليا يف بوخار�ست يف طلب ال�ستئناف.
وكانت ال�سرطة الدولية )انرتبول( ا�سدرت مذكرة توقيف �سد الرجلني. 
وقد اعتقل الرجالن يف نادلت�س )غرب( على احلدود مع املجر يف فرباير 
امل��ا���س��ي بينما ك��ان��ا ي��ح��اولن م��غ��ادرة روم��ان��ي��ا. وق���د و���س��ع��ا يف التوقيف 

الحتياطي بانتظار قرار حمكمة تيمي�سوارا.
وي�ستبه بان هذين الع�سوين ال�سابقني يف ال�سرطة الرتكية لكر من 15 

عاما زرعا مايكروفونات يف مكتب اردوغان.
لكن حماميهما رف�س هذه التهامات. وكان ممثلو الدعاء الرتكي طلبوا 
حكما بال�سجن مدى احلياة بحق 28 �سخ�سا ادينوا بالتن�ست على الرئي�س 
رج��ب طيب اردوغ����ان وم�����س��وؤول��ني اآخ��ري��ن. ووج��ه��ت اىل ه���وؤلء اتهامات 
ال�ستخدام  عن  ف�سال  ال��دول��ة  و�سالمة  وح��دة  زعزعة  بهدف  بالتج�س�س 
غري القانوين لو�سائل الت�سال، وفق ما نقلت وكالة انباء النا�سول. وهم 
متهمون بزرع اجهزة للتن�ست على اردوغان ورئي�س احلكومة احلايل احمد 
اوزيل،  جن��دت  واجل���رال  فيدان  حقان  ال�ستخبارات  ورئي�س  اوغلو  داود 

و�سخ�سيات �سيا�سية اخرى قبل العام 2014.
يف  املقرب  وحميطه  اردوغ���ان  حكومة  ه��زت  بف�سيحة  مرتبطة  والق�سية 

دي�سمرب العام 2013، ومتعلقة خ�سو�سا باعرتا�س مكاملات هاتفية.
2014 ن�سبت اىل اردوغ��ان وادعت  و�سربت ت�سجيالت �سوتية يف فرباير 
ي��ورو )37 مليون  30 مليون  م��ن ح��واىل  التخل�س  ابنه  م��ن  ان��ه يطلب 

دولر(. ونفى اردوغان، رئي�س احلكومة وقتها، الت�سجيالت.

•• باري�س-اأ ف ب:

اليوم الدورة الوىل  ت�سهد فرن�سا 
املناطق  ان��ت��خ��اب��ات جم��ال�����س  م���ن 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  ���س��ع��ود  وي��دف��ع 
الوهام  وتبدد  املتطرفة  اليمينية 
ح����ي����ال احل����ك����وم����ة ال����س���رتاك���ي���ة 
التكهن  اىل  التقليدية،  والح��زاب 
ب���ع���ه���د ت���������س����وده ث����الث����ة اح�������زاب 
حمللون  ي�����رى  ك���م���ا  ال�����ب�����الد،  يف 
اجلبهة  حزب  ويهيمن  �سيا�سيون. 
ت��ت��زع��م��ه مارين  ال����ذي  ال��وط��ن��ي��ة 
ا�ستطالعات  تت�سدر  ال��ت��ي  ل��وب��ن 
ال�����راي يف الق������رتاع ال���رام���ي اىل 
جت��دي��د جم��ال�����س امل��ن��اط��ق يف 22 
و29 مار�س، على اللعبة ال�سيا�سية. 
وخالل الدورة الوىل الحد يتوقع 
ال��ي��م��ي��ن��ي حدا  احل�����زب  ي�����س��ع  ان 
املناطق  ل���س��ت��ب��ع��اده م��ن جم��ال�����س 
م�ساعدات  خ�سو�سا  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
املحللة  وت���رى  م��ه��م��ة.  اجتماعية 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ف��ريج��ي��ن��ي م���ارت���ان 
لالبحاث  دي��ف��رن��ت  معهد  رئي�سة 
القرتاع  ان  الي�ساري  التوجه  ذات 
يعترب  ما  غالبا  الوطنية  للجبهة 
احتجاجيا وموؤيدا لرف�س الهجرة 

ومفهوم اوروبا.
الفرن�سي  القت�ساد  رك��ود  ويعطي 
واخل�����وف ال��ن��اج��م ع���ن اع���ت���داءات 

اأخرى.
واعتقل مارتي�سي جون�سون )20 
عاما( يوم الأربعاء املا�سي وظهر 
مواقع  ع��ل��ى  و����س���ور  ف��ي��دي��و  يف 
ينزف  وهو  الجتماعي  التوا�سل 
ومم����دد ع��ل��ى ر���س��ي��ف م�����س��اة بعد 
مراقبة  ادارة  اف��راد  مع  مواجهة 
حانة  خ��ارج  الكحولية  امل�سروبات 

يف ت�سارلوت�سفيل.

يف منطقة حجر �ساري �سمال �سرق 
حملية الكومة. واتهم البيان قبيلة 
الربتي ب�محاربة قبيلة الزيادية بكل 
والع�سكرية،  ال�سيا�سية  ال��و���س��ائ��ل، 
عثمان كرب،  ال��ولي��ة،  وايل  حممال 
م�سوؤولية ت�سليح ملي�سيات من قبيلة 
الزيادية  على  احل��رب  ل�سن  الربتي 
قال  املقابل،  يف  ال��رع��اة.  وا�ستهداف 
زعيم قبيلة الربتي، املك اأحمد اآي: 
17  م��ار���س اجل����اري، يهاجم  م��ن��ذ 

باري�س الرهابية يف يناير، ا�سداء 
تلمع  التي  لوبن  مارين  خلطابات 
النظام.  ك�سحية  �سورتها  اي�سا 
ب�سرعة  ال��ر���س��ال��ة  ه����ذه  وت��ن��ت�����س��ر 
ي�سعرون  ال���ذي���ن  ال��ن��اخ��ب��ني  ب���ني 
القت�سادية  ال�����س����الح����ات  ب�����ان 
والج���ت���م���اع���ي���ة خ���ذل���ت���ه���م. وق����ال 
بلدة  الك�������س���اك يف  اح����د  ���س��اح��ب 
ريبمون �سمال البالد حيث البلدية 

وهو  م�سكلة  يف  يعي�سون  ال�����س��ود 
الحتجاجات  خالل  انت�سر  �سعار 
الخرية �سد قتل رجال �سود غري 
م�سلحني على اأيدي رجال �سرطة 
ونيويورك  م����ي����زوري  يف  ب��ي�����س 

واأماكن اأخرى.
امريكيون  م�����س��روع��ون  وان��ت��ق��د 
فرجينيا  يف  اف��ري��ق��ي  اأ����س���ل  م���ن 
اعتقال  الأول اجلمعة  ام�س  يوم  

جون�سون.
الت�سريعية  ال���ل���ج���ن���ة  وق�����ال�����ت 
هذه  بيان  يف  فرجينيا  يف  لل�سود 
ادارة  ���س��ب��اط  م���ن  ال��ت�����س��رف��ات 
الكحولية  امل�������س���روب���ات  م��راق��ب��ة 

مروعة وغري مقبولة متاما.
وق�����ال دون����ال����د م��اك��اي�����س��ني وهو 
افريقي  ا�����س����ل  م�����ن  اأم����ري����ك����ي 
الدميقراطيني  جل���ن���ة  ي����راأ�����س 
اإن  ل��ل��ولي��ة  الت�سريعي  باملجل�س 
امل��ج��ل�����س ال��ت�����س��ري��ع��ي ي��ن��ب��غ��ي اأن 
ي��ل��غ��ي ���س��الح��ي��ات الع��ت��ق��ال من 
امل�سروبات  م��راق��ب��ة  ادارة  اف����راد 

الكحولية.
وق�����ال ل���ذل���ك ال�������س���وؤال ه����و، ملاذا 
ي�سرب هذا املمدد على ر�سيف يف 

�سارلوت�سفيل مثل الكلب؟.
وهو  جون�سون  الفيديو  ويظهر 
انهم  يبدو  حمتجز من قبل مما 

ثالثة �سباط بي�س.

ا�ستعلت  ك��م��ا  ي��ن��ت��م��ون،  ط���رف  لأي 
ال��ن��ريان يف ع��دد م��ن م��ن��ازل القرى 
اأي  اأ�ساهد  النار، ومل  اإط��الق  ج��راء 
املنطقة.  يف  اأم��ن��ي��ة  ل���ق���وات  وج����ود 
مواجهات  دارف�������ور  اإق���ل���ي���م  و���س��ه��د 
مم���اث���ل���ة ب����ني ق��ب��ي��ل��ت��ي ال���رزي���ق���ات 
ح�سني،  وبني  وال��رزي��ق��ات  واملعاليا، 
هلبة  والبني  والقمر،  هلبة  والبني 
ال�سراعات  ع��ن  ف�سال  وال��ه��ب��ان��ي��ة، 
ال�سابقة بني ال�سالمات والتعاي�سة.

م���ن اج����ل ح���رك���ة ���س��ع��ب��ي��ة )ميني 
معار�سة( التي هدفها هو معار�سة 
اجلبهة الوطنية وذلك لن ي�ساهم 

يف خف�س ن�سبة البطالة.
من  العديد  بها  ت���ذرع  حجة  وه��ي 
ان  ت�����رى  م����ارت����ان  امل��ح��ل��ل��ني لن 
الحت�����اد م���ن اج���ل ح��رك��ة �سعبية 
واحلزب ال�سرتاكي ل يقدمان اي 

منوذج اجتماعي.

وق�����ال الع������الم الج���ت���م���اع���ي اإن 
امل�سروبات  م��راق��ب��ة  ادارة  ق��ائ��د 
ال��ك��ح��ول��ي��ة ب��ري��ان م����وران التقى 
حرم  يف  ط��ال��ب��ا   350 ن��ح��و  م���ع 
ا�سود  200 طالب  اجلامعة لكن 
الرد  يتم  اإن��ه مل  قائلني  خ��رج��وا 

على ا�سئلتهم.
ه�����وؤلء الطالب  ف��ي��دي��و  واظ���ه���ر 
وهم ي�سريون يف اخلارج ويرددون 

الزيادية مناطقنا، واليوم هاجمونا 
ب���ا����س���ت���خ���دام م�����داف�����ع ال���دو����س���ك���ا، 
واأح��رق��وا ع���ددا م��ن ال��ق��رى متاما، 
13 رج���ال. م��ن جانبه،  وق��ت��ل م��ن��ا 
اأن����ه م��ن��ذ اأربعة  ذك���ر ���س��اه��د ع��ي��ان 
املنطقة قتال متقطع  ي��دور يف  اأي��ام 
ام�س  القتال   ا�ستد  القبيلتني؛  بني 
الطرفان  وا�ستخدم  اجلمعة،  الأول 
املدافع وقاذفات ال�سواريخ. واأ�ساف 
اأعرف  ل  لقتلى  جثة   20 �ساهدت 

ا�سرتاكية لوكالة فران�س بر�س مل 
�سوى  يتحدثون  ال�سخا�س  يعد 
عن اجلبهة الوطنية )...( اجلميع 
تعانون  وع����ن����دم����ا  ه����ن����ا.  ي����ع����اين 

تبحثون عن حلول جذرية.
وه���ي ح��ل��ول ت��ق��ول م���اري���ن لوبن 
خالفا  حتقيقها  اىل  ت�سعى  ان��ه��ا 
الرئي�سية  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ل���الح���زاب 
والحتاد  ال�سرتاكي  احل��زب  مثل 

�نتخابات جمال�س �ملناطق �ختبار للثنائية �حلزبية يف فرن�سا جتدد �الإحتجاجات على مقتل طالب �أ�س�د بفرجينيا 

م��جهات قبلية تخلف 130 قتيال بد�رف�ر
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اط��ل��ق احت���اد الم����ارات لل�سطرجن م��ب��ادرة “ يال 
ال�سيخ زايد  “ حتت رعاية  ن��زرع ونلعب �سطرجن 
على  للمحافظة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ب��ن 
البئية وزراعة المارات ولعب ال�سطرجن وتعزيز 
لبناء  الط��ف��ال  ل��دى  املجتمعية  امل�سوؤولية  قيم 
وخدمة الوطن وتقوية عقولهم بلعبة ال�سطرجن 
وب���ن���اء ج��ي��ل واع����ي ي��ت��ح��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة ويخدم 
ال��وط��ن ب�����س��ورة ذك��ي��ة وذه��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة. وم��ن اهم 
الواحد  الفريق  يف  التعاون  قيم  تعزيز  اهدافها 
جتاه  امل�سوؤولية  وحتمل  فريق  كل  يف  قائد  وبناء 
ال�سطرجنية.  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  ال��ع��ام��ة  الم��اك��ن 

وينظمها  نوعها  من  الوىل  املبادرة  هذه  وتعترب 
نادي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�سطرجن  الم�����ارات  احت���اد 
�سعيد  �سعادة  واكد  وال�سطرجن.  للثقافة  ابوظبي 
املقبايل رئي�س احتاد المارات لل�سطرجن ان احتاد 
املبادرات  للكثري من  يتطلع  لل�سطرجن  الم��ارات 
احلكومة  تطلعات  مع  متا�سيا  اجلديدة  املبتكرة 
ع��ن كل  اننا نبحث  وق��ال  الب��ت��ك��ار..  الر�سيدة يف 
علينا  لب��د  ومنهجية  فن  فالبتكار  جديد  ماهو 
املقبايل  ووج��ه  واتقانها.  منها  والتمكن  اتباعها 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  بن  زاي��د  لل�سيخ  ال�سكر 

لرعايته الكرمية لهذه املبادرة. 

�حتاد �ل�سطرجن يطلق مبادرة  يال نزرع ونلعب �سطرجن

حممد بن خليفة يفتتح مونديال الرماية ر�صميًا

نهيــان بـــن ز�يـــد : �جنـــاز�ت ريــا�ســة �الإمــار�ت نتــاجــًا طبيعـيـــًا لروؤيـــة قــائــدنــا
•• العني - الفجر

نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
زاي�����د لالأعمال  م��وؤ���س�����س��ة  اأم����ن����اء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اأبوظبي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  والإن�������س���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة  
بن  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  افتتح  الريا�سي 
زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س نادي 
م�ساء  ر�سميا  واجلولف  والرماية  للفرو�سية  العني 
اأم�س الأول مونديال رماية العامل والذي حتت�سنه 
دولة الإمارات العربية املتحدة مب�ساركة 431 رامياً 
ع�سرة  على  يتناف�سون  دول���ة   71 ميثلون  ورام��ي��ة 
بطاقات موؤهلة اإىل اأوملبياد ريودي جانريو 2016 
الثامن  امل��واف��ق  ال�سبت  ح��ت��ى  وت�ستمر  ب��ال��ربازي��ل 
ميادين  على  اجل���اري  م��ار���س  �سهر  م��ن  والع�سرين 

نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة زاي����د ل��الأع��م��ال اخلريية  
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي  يف  والإن�����س��ان��ي��ة رئي�س جمل�س 
التطور  اأن  ال��ب��ط��ول��ة  كتيب  ت�����س��درت  ال��ت��ي  كلمته 
الذي و�سلت اإليه ريا�سة الإمارات والإجنازات التي 
طبيعي  نتاج  ه��ي  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  حتققت 

لروؤية قائد اأراد اخلري دائماً لأبناء وطنه .
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهتمام  اإن   : �سموه  وا���س��اف 
حفظه   ���� ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�سكل   ، ع���ام  ب�سكل  وال��ري��ا���س��ي��ني  ب��ال��ري��ا���س��ة   ���� اهلل 
ريا�سة  ف��ي��ه��ا  م�����س��ت  ����س���ن���وات  ف���ارق���ة يف  ع���الم���ة 
اإقليمي  اأكر من معرتك  الإم��ارات نحو العاملية يف 
وقاري وعاملي حيث نال اأبناء الوطن اأرفع الأو�سمة 
والف�سية  الذهبية  امليداليات  العديد من  وح�سدوا 
والربونزية . كما اأكد �سموه اأن الرعاية الكرمية من 
ال�سمو  �ساحب  ومن  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لها بالغ الأثر 
يف حتفيز اأبناء الإمارات على امل�سي قدماً يف طريق 

املجد لرفعة وطن ل ي�ستحق اإل رد اجلميل اإليه .
واأختتم �سموه كلمته بقوله : ومن هذا املنطلق جاء 
عدة  �سنوات  منذ  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اإن�ساء 
الوطن  قائد  ر�سمه  ال��ذي  نف�سه  النهج  على  لل�سري 
لأبنائه ولتنفيذ روؤى �سموه بهدف ال�سري بخطوات 
اأجل  م��ن  منهجية  خ��ط��ة  ووف����ق  م��درو���س��ة  علمية 
تطوير الريا�سة الإماراتية ب�سكل عام والريا�سة يف 

املجل�س  جنح  وقد  خا�س،  ب�سكل  اأبوظبي  العا�سمة 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة يف حت��ق��ي��ق ال���ع���دي���د  من 
الإجنازات وها نحن جئنا لإ�ستكمال امل�سوار من اأجل 

م�ستقبٍل م�سرٍق وغٍد اأف�سل لأبناء زايد اخلري .
رئي�س  ران��ا  فا�سكيز  اليجاريو  الإفتتاح  حفل  و�سهد 
النائب  رو�سي  ولو�سيانو  للرماية  ال��دويل  الحت��اد 
رئ��ي�����س الحت����اد  ال������دويل  ل��رئ��ي�����س الحت������اد  الأول 
العام  الم���ني  ال��دو���س��ري  املح�سن  وع��ب��د  الي��ط��ايل 
لرعاية  العامة  بالهيئة  الريا�سة  ل�سوؤون  امل�ساعد 
اأح��م��د نا�سر  ال��دك��ت��ور  وال��ل��واء  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب 
الدويل  ل��الحت��اد  التنفيذي  املكتب  ع�سو  الري�سي 
ل��ل��رم��اي��ة رئ��ي�����س احت���اد الم�����ارات وع����ارف العواين 
الأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�سي وحممد را�سد 
النا�سري رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة و�سيف بن 

مانع ال�سام�سي نائب رئي�س اللجنة املنظمة .
الحتادين  رئي�س  العتيبي  دعيج  احلفل  �سهد  كما 
رئي�س  ح�سني  وح���ازم  للرماية  وال��ك��وي��ت��ي  ال��ع��رب��ي 
الحت���ادي���ن الأف��ري��ق��ي وامل�����س��ري وحم��م��د وه���دان 
املندوب الفني للبطولة وعدد من امل�سوؤولني واأع�ساء 

جمل�س اإدارة احتاد الرماية واللجنة املنظمة. 
وك����ان ح��ف��ل الإف���ت���ت���اح ق���د ب����داأ يف ال�����س��اب��ع��ة م�ساًء 
اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن خليفة بن  بو�سول �سمو 
العني  ن��ادي  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان 
للفرو�سية والرماية واجلولف حيث عزفت املو�سيقى 
ال�سالم الوطني لدولة المارات العربية املتحدة ثم 
تابع احل�سور فيلم ا�ستعر�س اأعالم الدول امل�ساركة 
واأهم ما مييز كل دولة بعر�س معلم من معاملها التي 

ت�ستهر بها .
 

والهتمام  بالإ�صت�صافة  �صعداء  النا�صري: 
بالبطولة

واألقى حممد را�سد النا�سري رئي�س اللجنة املنظمة 
للبطولة كلمة بهذه املنا�سبة والتي رحب فيها ب�سمو 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ 
معرباً  الإم���ارات  �سيوف  ال�سخ�سيات  وكبار  النادي 
عن �سعادته باأن ت�ست�سيف مدينة العني كاأ�س العامل 
امل��وؤه��ل��ة لالألعاب   2015 الأط���ب���اق  ع��ل��ى  ل��ل��رم��اي��ة 

الوملبية يف ريودي جانريو 2016 .
النادي  حققه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  اإن   : النا�سري  وق���ال 
والقارية  والإقليمية  املحلية  البطولت  باإ�ست�سافة 
وال��دول��ي��ة  مل ي���اأت ول��ي��د ال�سدفة اإمن���ا ه��و نتيجة 

يحظى  ال���ذي  ال��ري��ا���س��ي  ال��ع��م��ل  ملنظومة  طبيعية 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  خا�سة  برعاية 
واأخيه  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  
ال�سيخ  ال�سمو  دائ��م م��ن �ساحب  وب��دع��م  رع��اه اهلل  
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
م�ستمرة  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
العني  ن��ادي  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان 
اجلماعي  والعمل  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�سية 

امل�سرتك وروح الفريق التي ت�سود العمل .
الدويل  رئي�س الحت��اد  اإىل  ال�سكر  النا�سري  ووج��ه 
ال�سكر  وق���دم  ال��ع��ني  ن���ادي  ع��ل��ى ثقته يف  ل��ل��رم��اي��ة 
اآل نهيان  والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
الذي  الدعم  الريا�سي على  اأبوظبي  رئي�س جمل�س 

يقدمه للنادي واإىل احتاد الرماية .
 

الري�صي : نعتز بدعم قادتنا وبثقة الحتاد 
الدويل 

ع�سو  الري�سي  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء  واألقى 
رئي�س  للرماية  ال��دويل  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 
احتاد الإم��ارات رحب فيها ب�سمو ال�سيخ حممد بن 
التنفيذي  املجلي  ع�سو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واجلولف  والرماية  للفرو�سية  العني  ن��ادي  رئي�س 
ال�سخم  احل��دث  ه��ذا  ا�ست�سافة  على  �سموه  و�سكر 
كما رحب برئي�س الحتاد الدويل موجهاً �سكره اإىل 
دولة  ثقتها يف  للرماية على  ال��دويل  الحت��اد  اأ�سرة 

الإمارات وا�سناد مهمة تنظيم هذه البطولة لها .
قادتنا  ورع��اي��ة  بدعم  اع��ت��زازه  الري�سي عن  واأع���رب 
م�سيداً بجهود اللجنة املنظمة برئا�سة حممد را�سد 
اأجل اجناح  التي متت من  والإ�ستعدادات  النا�سري 
هذا احلدث العاملي واملوؤهل اإىل الأوملبياد وهو ميثل 

هدفاً ا�سرتاتيجياً لرماية الإمارات .
مبنتخبات  للرماية  الم���ارات  احت��اد  رئي�س  ورح��ب 
نوعية  نقلة  �ستكون  البطولة  اأن  موؤكدا  دولة   71

وا�سافة جيدة للرماية العاملية .
 

من  قيا�صيًا  عـــددًا  البطولة   : اليجاريو 
الرماة

الدويل  الحت��اد  رئي�س  ران��ا  فا�سكيز  اليجاريو  اأ�ساد 

للرماية مبا قدمته دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
الرماة  من  الهائل  الكم  ه��ذا  لإ�ستقبال  جهود  من 
وامل���ن���ظ���م���ني وت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ت��ه��م وت�����س��خ��ري كافة 
الإم��ك��ان��ي��ات لجن����اح ه���ذا احل����دث ال��ع��امل��ي وه���و ما 

يحدث لأول مرة يف تاريخ اللعبة .
اإىل دولة  ال�����س��ك��ر  ال�����دويل  ووج����ه رئ��ي�����س الحت�����اد 
الإمارات حكومة و�سعباً واإىل �سمو ال�سيخ حممد بن 
اآل نهيان رئي�س نادي العني موؤكداً  خليفة بن زايد 
وا�ستقطبت  رائعاً  تنظيماً  الإم��ارات قدمت  دولة  اأن 
البطولة عدداً قيا�سياً من الرماة مل ت�سهده اأن�سطة 
الحت����اد ال����دويل م��ن ق��ب��ل وه���ذا ال��ن��ج��اح ي��ع��ود اإىل 
كاأ�س  تنظيمها  خ��الل  م��ن  اكت�سبتها  التي  ال�سمعة 

العامل ونهائي كاأ�س العامل وبطولة اآ�سيا .
 

وعبق  احلــداثــة  بــني  جتمع  فنية  فــقــرات 
الرتاث 

“ فقرات فنية رائعة  “ الإم��ارات للفعاليات  قدمت 
من  حتمله  م��ا  بكل  احل��داث��ة  ب��ني  جتمع  ومتنوعة 
واملوروث  ال���رتاث  وب��ني  متناغمة  حركية  اي��ق��اع��ات 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  والفني  الرتاثي 
وا�ستح�سان  الفنية اعجاب  اللوحات  نالت هذه  وقد 
احل�سور وعك�ست الوجه احل�ساري لدولتنا الغالية 

 
وناأمل  بالإ�صت�صافة  :�صعداء  الدو�صري 

التاأهل لالوملبياد
امل�ساعد  العام  الدو�سري المني  اأعرب عبد املح�سن 
ال�سباب  لرعاية  العامة  بالهيئة  الريا�سة  ل�سوؤون 
لهذا  الإم����ارات  با�ست�سافة  �سعادته  ع��ن  والريا�سة 
احلدث العاملي ووجه التهنئة اإىل �سمو ال�سيخ حممد 
وحفل  ع��ام��ة  التنظيمي  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  خليفة  ب��ن 
التهنئة  ق��دم  كما  اخل�سو�س.  وج��ه  على  الإف��ت��ت��اح 
اإىل اللجنة املنظمة معرباً عن اأمله يف اأن تتكلل هذه 
اأوملبياد ريودي  اجلهود بالفوز ببطاقات التاأهل اإىل 

جانريو .

البطولت  اأبوظبي يدعم  العواين :جمل�س 
لالإرتقاء مب�صتوانا 

اأبوظبي  ق��ال ع��ارف ال��ع��واين الأم���ني ال��ع��ام ملجل�س 
71 دول���ة يف هذه  ت��واج��د ري��ا���س��ي��ي  اأن  ال��ري��ا���س��ي 
متفرداً.  حدثاً  ي�سكل  العاملية  الريا�سية  التظاهرة 
العدد  ه��ذا  ح�سور  اأن  كما  بهذا  �سعداء  نحن  وزاد: 

�سمو  بح�سور  ت��وج  وال��ذي  الإفتتاح  حلفل  ال�سخم 
ال�سيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان لهو دليل 

على اأن ريا�سة الإمارات حتظى باأهمية بالغة .
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اإىل  ال�سكر  ال��ع��واين  ووج��ه 
الإم�����ارات  احت����اد  واإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
للرماية على ا�ست�سافة هذا احلدث العاملي، منوهاً 
من  وبتوجيهات  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اأن  اإىل 
�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س املجل�س 
الريا�سية  الأح������داث  ك��اف��ة  دائ��م��ة  وب�����س��ف��ة  ي��دع��م 
امل�سنفة وال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي من  ال��ب��ط��ولت  وخ��ا���س��ة 

�ساأنها اأن تطور وترفع من م�ستوى ريا�سيينا .
لو�سبانو: �سعادتنا ل تو�سف بتواجدنا يف الإمارات

الحتاد  لرئي�س  الأول  النائب  رو�سي  لو�سبانو  اأ�ساد 
والنائب  للرماية  الإيطايل  الحت��اد  رئي�س  ال��دويل 
بالربملان الإي��ط��ايل مبا تقدمه دول��ة الإم���ارات من 
الدويل  الحت���اد  لأن�سطة  كبريين  واأه��ت��م��ام  رع��اي��ة 
م�سرياً اىل اأن هذه البطولة مثال حي لهذا الإهتمام 
كاأ�س  يف  امل�ساركة  على  الكبري  الق��ب��ال  اأن  وم��وؤك��دا 
تبواأتها  التي  املتميزة  املكانة  يج�سد  احلالية  العامل 

دولة الإمارات خالل ال�سنوات املا�سية .
الإف��ت��ت��اح وم��ا ت�سمنه من  رو���س��ي بحفل  اأ���س��اد  كما 
لفتاً  احل�سور  معها  تفاعل  وممتعة  جذابة  فقرات 
من  التميز  ت��ق��دمي  على  اع��ت��ادت  الإم�����ارات  اأن  اإىل 
اأي بطولة  بطولة لأخ��رى مما يجعل ا�سناد تنظيم 

لها اأمراً طبيعياً.
 

حازم ح�صني: م�صاركتنا واجب وطني جتاه 
الأ�صقاء يف الإمارات

اأك�����د ح�����ازم ح�����س��ن��ي رئ��ي�����س الحت����ادي����ن امل�سري   
امل�سري  املنتخب  م�ساركة  اأن  للرماية  والأفريقي 
الوطني  ال��واج��ب  م��ن منطلق  ت��اأت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
م�سر  جمهورية  تربط  التي  املتميزة  وال��ع��الق��ات 

العربية ودولة الإمارات العربية املتحدة  .
بالنجاح  املنظمة  اللجنة  امل�����س��ري  ال�سيف  وه��ن��اأ 
الرماة  ل��ع��دد  القيا�سي  ال��رق��م  يف  املتمثل  ال��ك��ب��ري 
امل�ساركني يف البطولة والذي مل ت�سهده البطولت 
م��ن��ذ اأك����ر م��ن ع�����س��ري��ن ع���ام���اً. ك��م��ا اأ����س���اد بحفل 
امل��ت��زاي��د بريا�سة  الإه��ت��م��ام  ال���ذي ج�سد  الإف��ت��ت��اح 
 . اخل�سو�س  وج��ه  على  والرماية  عامة  الإم���ارات 
اإن ما �ساهدناه يف الإم���ارات من امكانيات  وق��ال:  
يثلج �سدر كل  الإفتتاح  وما ت�سمنته فقرات حفل 

ع��رب��ي وه��و م��دع��اة للفخر والإع���ت���زاز وه���ذا لي�س 
بغريب على اأبناء الإم��ارات . اأ�سكر احتاد الإمارات 
كل  للبطولة  واأمت��ن��ى  املنظمة  واللجنة  للرماية 

النجاح .
 

خليفة  بــن  حممد  يــكــرم  ـــدويل  ال ـــاد  الحت
والنا�صري والري�صي 

كبار  للرماية على تكرمي  ال��دويل  حر�س الحت��اد 
اأن�سطته عامة  اأ�سهمت يف اجناح  التي  ال�سخ�سيات 
والبطولة احلالية خا�سة ويف مقدمة ال�سخ�سيات 
خليفة  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  تكرميها  مت  ال��ت��ي 
للفرو�سية  العني  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
والرماية واجلولف . كما مت تكرمي قيادات الرماية 
ال�سيخ حممد  العاملية والعربية حيث تف�سل �سمو 
بن خليفة بن زايد اآل نهيان بتقدمي هدايا تذكارية 
فا�سكيزرانا  اليجاريو  م��ن  ك��ل  اإىل  املنا�سبة  بهذه 
ولو�سيانورو�سي  للرماية   ال��دويل  الحت��اد  رئي�س 
الإيطايل  الحت��اد  ورئي�س  للرئي�س  الأول  النائب 
العربي  الحت���ادي���ن  رئ��ي�����س  ال��ع��ت��ي��ب��ي  دع��ي��ج  واإىل 
الحتادين  رئ��ي�����س  ح�سني  ح���ازم  واإىل  وال��ك��وي��ت��ي 
الدو�سري  املح�سن  عبد  واإىل  وامل�سري  الأفريقي 
بالهيئة  الريا�سة  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  الم���ني 
العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة وعارف العواين 
واللواء  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ني 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ن��ا���س��ر ال��ري�����س��ي رئ��ي�����س احت���اد 
المارات للرماية . جتدر الإ�سارة اإىل اأن البطولة 
حتظى برعاية جمل�س اأبوظبي الريا�سي ال�سريك 
احلكومي الداعم، �سركة مطارات اأبوظبي الراعي 
امل��ا���س��ي، ب��ن��ك الإحت�����اد ال��وط��ن��ي ال���راع���ي الذهبي 
واأوا�سي�س  الر�سمي  الناقل  لل�سيارات  وال�سرقية 
الرعاية  يف  ي�����س��اه��م  ك��م��ا  اإع��الم��ي��اً  راع���ي���اً  ليفينغ 
والعاملية يف مقدمتها  الوطنية  املوؤ�س�سات  عدد من 
الرماية  ل��ل��م��ك��ائ��ن اخل��ا���س��ة مب��ي��ادي��ن  م��ات��اري��ل��ي 
و�سركة كوكاكول و�سيو�س معتمد النتائج الر�سمية.  
اأما املنظمون فهم الأمان لل�سياحة وال�سفر واحتاد 
الإمارات للرماية ونادي العني للفرو�سية والرماية 
واجلولف. ويقدم كل من الحتاد الدويل للرماية، 
ل�سرطة  العامة  القيادة  للرماية،  الإم���ارات  احت��اد 
دب��ي وجمل�س  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  وال��ق��ي��ادة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي الريا�سي دعماً كبرياً من اأجل اإجناح هذا 

احلدث العاملي .

الذهبي  املربع  مناف�سات  الول  ام�س  م�ساء  انطلقت 
لليولة  ف��زاع  لبطولة  ع�سرة  الثالثة  اجل��ول��ة  �سمن 
�سمن اأجواء حما�سية. ومت الإعالن يف بداية اجلولة 
ع��ن اآخ���ر م��ت��اأه��ل��ني اإىل امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي وه��م��ا مطر 
علي اأحمد را�سد احلب�سي الذي ح�سل على 68 األفا 
الكتبي الذي ح�سل  و130 �سوتا و�سيف بن �سويلم 
على 17 األفا و880 �سوتا لتنطلق بعدها املناف�سات 
التي جمعت اأربعة من اأف�سل اليويلة ممن يتطلعون 
ال��ذه��ب��ي. ح�سر  ف���زاع  ب��ك��اأ���س  وال��ف��وز  اللقب  حل�سد 
الرئي�س  دمل��وك  بن  حمدان  عبداهلل  �سعادة  املناف�سات 
الرتاث  لإح��ي��اء  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ملركز  التنفيذي 
ال��ب��ط��ولت يف  اإدارة  اب��راه��ي��م دروي�����س م��دي��رة  و�سعاد 
املركز وجمهور كبري امتالأت به مدرجات قلعة امليدان 
اليويل  مع  قوية  البداية  وكانت  العاملية.  القرية  يف 
قدم  ال��ذي  املن�سوري  حرم�س  بن  �سعيد  را�سد  الأول 
يوله حازت اإعجاب اجلمهور وجلنة التحكيم ا�ستطاع 
خاللها فر �سالحه ليالم�س خط الليزر الأحمر اأربع 
مرات ارتفاع 20 مرتا ويحقق رقما جديدا على اأر�س 
امليدان هذا املو�سم ويعزز بذلك من جدارته ومتيزه 
كاأحد الأبطال احلاملني للقب العام املا�سي. واأ�سادت 
جلنة التحكيم بتمكنه من ال�سالح و�سكرته على روعة 
الأداء والتميز والتزان يف اليولة الأر�سية ومقدرته 
اأمتع جماهري  اأن  على الفر والتحكم يف ال�سالح بعد 
امل���ي���دان ب��ي��ول��ت��ه ال��ط��ي��ب��ة وم��ن��ح��ت��ه ال��ل��ج��ن��ة الدرجة 
الذي  الوهيبي  العماين حميد  الكاملة. وبعدها جاء 
اأده�س اجلميع بثبات يولته واتزان خطواته حيث فر 

ال�سالح خم�س مرات وجنح يف اأربع بينما وقع �سالحه 
مرة واحدة وعلقت جلنة التحكيم على يولته املتميزة 
واإبداعه يف الأداء ون�سحته بعدم الندفاع يف امل�ستقبل 
ومنحته اللجنة 48 درجة. وات�سم اأداء اليويل الثالث 
امليدان”  “�سيف  ب���  امللقب  الكتبي  �سويلم  ب��ن  �سيف 
بالثقة والتحكم يف ال�سالح واأظهر مهاراته يف اليولة 
اإىل  �سالحه  و�سل  عديدة  حم��اولت  وبعد  الأر�سية 
خط الليزر الأخ�سر ليحقق بذلك الدرجة الإ�سافية 
اجلولة  واختتم  درج��ة.   49 التحكيم  جلنة  ومنحته 
الثالثة ع�سرة يف املربع الذهبي اليويل مطر احلب�سي 
من راأ�س اخليمة قرع فيها اجلر�س مرة واحدة واأ�سادت 
جلنة التحكيم بيولته املتوازنة وكونه و�سل اإىل املربع 
الذهبي بف�سل دعم اجلمهور له ومنحته 48 درجة. 
اإبراهيم دروي�س مب�ستوى اليويلة هذا  واأ�سادت �سعاد 
املو�سم موؤكدة اأن املفاجاآت كانت كثرية خالل مراحل 
جاءت  الت�سويت  ونتائج  جلمهور  دع��م  واأن  ال��ت��اأه��ل 
احيانا مفاجاأة و�ساعد على و�سول اليويله اإىل املربع 
�سعادتها بو�سول يويل عماين  واأعربت عن  الذهبي. 
اليولة  اأن  ..مو�سحة  املو�سم  هذا  الذهبي  املربع  اإىل 
تعود يف اأ�سولها اإىل الرتاث ال�سعبي الإماراتي وكوننا 
اليوم ن�سهد تاألق يويل عماين يف املربع الذهبي اأكرب 
دليل على مدى انت�سار موروثنا ال�سعبي على م�ستوى 
املنطقة وهو اأمر نفتخر به. �ستقام احللقة اخلتامية 
يوم اجلمعة املوافق 3 ابريل لإتاحة املزيد من الوقت 
للجماهري بهدف الختيار والت�سويت لليويل املف�سل 

لديهم. 

الذهبي  املربع  مناف�سات  الول  ام�س  م�ساء  انطلقت 
لليولة  ف��زاع  لبطولة  ع�سرة  الثالثة  اجل��ول��ة  �سمن 
�سمن اأجواء حما�سية. ومت الإعالن يف بداية اجلولة 
ع��ن اآخ���ر م��ت��اأه��ل��ني اإىل امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي وه��م��ا مطر 
علي اأحمد را�سد احلب�سي الذي ح�سل على 68 األفا 
الكتبي الذي ح�سل  و130 �سوتا و�سيف بن �سويلم 
على 17 األفا و880 �سوتا لتنطلق بعدها املناف�سات 
التي جمعت اأربعة من اأف�سل اليويلة ممن يتطلعون 
ال��ذه��ب��ي. ح�سر  ف���زاع  ب��ك��اأ���س  وال��ف��وز  اللقب  حل�سد 
الرئي�س  دمل��وك  بن  حمدان  عبداهلل  �سعادة  املناف�سات 
الرتاث  لإح��ي��اء  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ملركز  التنفيذي 
ال��ب��ط��ولت يف  اإدارة  اب��راه��ي��م دروي�����س م��دي��رة  و�سعاد 
املركز وجمهور كبري امتالأت به مدرجات قلعة امليدان 
اليويل  مع  قوية  البداية  وكانت  العاملية.  القرية  يف 
قدم  ال��ذي  املن�سوري  حرم�س  بن  �سعيد  را�سد  الأول 
يوله حازت اإعجاب اجلمهور وجلنة التحكيم ا�ستطاع 
خاللها فر �سالحه ليالم�س خط الليزر الأحمر اأربع 
مرات ارتفاع 20 مرتا ويحقق رقما جديدا على اأر�س 
امليدان هذا املو�سم ويعزز بذلك من جدارته ومتيزه 
كاأحد الأبطال احلاملني للقب العام املا�سي. واأ�سادت 
جلنة التحكيم بتمكنه من ال�سالح و�سكرته على روعة 
الأداء والتميز والتزان يف اليولة الأر�سية ومقدرته 
اأمتع جماهري  اأن  على الفر والتحكم يف ال�سالح بعد 
امل���ي���دان ب��ي��ول��ت��ه ال��ط��ي��ب��ة وم��ن��ح��ت��ه ال��ل��ج��ن��ة الدرجة 
الذي  الوهيبي  العماين حميد  الكاملة. وبعدها جاء 
اأده�س اجلميع بثبات يولته واتزان خطواته حيث فر 

ال�سالح خم�س مرات وجنح يف اأربع بينما وقع �سالحه 
مرة واحدة وعلقت جلنة التحكيم على يولته املتميزة 
واإبداعه يف الأداء ون�سحته بعدم الندفاع يف امل�ستقبل 
ومنحته اللجنة 48 درجة. وات�سم اأداء اليويل الثالث 
�سيف بن �سويلم الكتبي امللقب ب�)�سيف امليدان( بالثقة 
والتحكم يف ال�سالح واأظهر مهاراته يف اليولة الأر�سية 
وبعد حماولت عديدة و�سل �سالحه اإىل خط الليزر 
ومنحته  الإ�سافية  ال��درج��ة  بذلك  ليحقق  الأخ�سر 
الثالثة  اجل��ول��ة  واختتم  درج���ة.   49 التحكيم  جلنة 
من  احلب�سي  مطر  اليويل  الذهبي  امل��رب��ع  يف  ع�سرة 
واأ�سادت  راأ���س اخليمة قرع فيها اجلر�س مرة واح��دة 
جلنة التحكيم بيولته املتوازنة وكونه و�سل اإىل املربع 
الذهبي بف�سل دعم اجلمهور له ومنحته 48 درجة. 
اإبراهيم دروي�س مب�ستوى اليويلة هذا  واأ�سادت �سعاد 
املو�سم موؤكدة اأن املفاجاآت كانت كثرية خالل مراحل 
جاءت  الت�سويت  ونتائج  جلمهور  دع��م  واأن  ال��ت��اأه��ل 
احيانا مفاجاأة و�ساعد على و�سول اليويله اإىل املربع 
�سعادتها بو�سول يويل عماين  واأعربت عن  الذهبي. 
اليولة  اأن  ..مو�سحة  املو�سم  هذا  الذهبي  املربع  اإىل 
تعود يف اأ�سولها اإىل الرتاث ال�سعبي الإماراتي وكوننا 
اليوم ن�سهد تاألق يويل عماين يف املربع الذهبي اأكرب 
دليل على مدى انت�سار موروثنا ال�سعبي على م�ستوى 
املنطقة وهو اأمر نفتخر به. �ستقام احللقة اخلتامية 
يوم اجلمعة املوافق 3 ابريل لإتاحة املزيد من الوقت 
للجماهري بهدف الختيار والت�سويت لليويل املف�سل 

لديهم. 

والأ�سر  اجلائزة  جلان  اع�ساء  الريا�سية  لالأ�سرة  ال�سارقة  جائزة  كرمت 
عليها بح�سور  القائمني  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اىل  اجل��ائ��زة  ���س��ارك��ت يف  ال��ت��ي 
اأحمد الفردان رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة خالل حفل اأقيم نادي الغولف 
والرماية يف ال�سارقة. وكانت اجلائزة يف دروتها الأوىل قد منحت اجلائزة 
لأ�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
على  القائمني  الفردان  وهناأ  اأ�سرته.  و  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
اجلائزة وجميع الفائزين يف جائزة ال�سارقة لالأ�سرة الريا�سية يف دورتها 
ب��ني الأجيال.  ب���ارزة  ال��ذي يظل عالمة  ال��رائ��د  الأوىل على ه��ذا الجن���از 
خالل  الريا�سية  لالأ�سرة  ال�سارقة  جائزة  ع��ام  اأم��ني  النقبي  ن��دى  وقالت 
احلفل اإن هذه اجلائزة التي اأطلقتها قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون 
يف  ت�ساهم  نبيلة  ر�سالة  الريا�سية  لالأ�سرة  ال�سارقة  جائزة  رئي�سة  الأ�سرة 
الإمارات  لدولة  اأبطال  لتقدمي  والعمل  العطاء  من  ملزيد  الأ�سر  ت�سجيع 
ال�سيخ  ال�سمو  ال�سارقة اجلاد والدائم بقيادة �ساحب  وتوؤكد �سعي حكومة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
للو�سول اىل اأعلى مراتب التميز على م�ستوى تن�سئة واإعداد اأجيال قادمة 
م�سلحة مببادئ واأ�س�س را�سخة هي جزء من تلك التي يقوم عليها جمتمع 
الوحدوية  جتربته  يف  والفريد  املرتابط  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الناجحة. وا�سافت اأن قادتنا عودونا على مثل هذه املبادرات اخلالقة لأنهم 
املتكاملة  الرعاية  حتقيق  على  دائمة  ب�سورة  يطلعون  الذين  ال��ق��ادة  من 
لأبنائهم املواطنني ويحر�سون على مكافاأة وتقدير وتكرمي كل جهد وبذل 

وتفان يف الأداء وعلى خمتلف ال�سعد.

�نطالق مناف�سات �ملربع �لذهبي �سمن �جل�لة 
�لثالثة ع�سر لبط�لة “ فز�ع “ للي�لة

�نطالق مناف�سات �ملربع �لذهبي �سمن �جل�لة 
�لثالثة ع�سر لبط�لة »فز�ع« للي�لة

جائزة �ل�سارقة لالأ�سرة 
�لريا�سية تكرم �أع�ساءها 

و�الأ�سر �مل�ساركة

اأم�����س الول اجلمعة يف  320 دراج���اً �سباح  اأك���ر م��ن  ���س��ارك 
�سباق دبي جران فوندو للدراجات للهواة الذي يعد من اأحدث 
مناف�سات الدراجات يف دبي، وهي املرة  الأوىل التي تقام فيها 
اإحدى مناف�سات اجلولة العاملية لدراجات الطرقات للهواة يو 
�سي اآي يف منطقة ال�سرق الأو�سط، واأعرب منظمو احلدث عن 
الفتتاحية  الن�سخة  حققته  ال��ذي  الكبري  بالنجاح  �سعادتهم 
لل�سباق، ال��ذي ف��از بلقبه ال���دراج الإم��ارات��ي ب��در ث��اين يف فئة 
اأوًل يف  الرجال، بينما حلت الهولندية نيكولني ليج�سرتبريغ 

فئة ال�سيدات. 
ال�سل�سلة  مناف�سات  يف  الثالثة  فوندو  ج��ران  دب��ي  جولة  وتعد 
العاملية لدرجات الهواة على الطرقات لهذا العام، وت�سمل 13 
اأنحاء  الهواة يف جميع  الدراجون  فيها  يتناف�س  موؤهاًل  �سباقاً 

العامل للتاأهل اإىل بطولة يو �سي اآي العاملية لدراجات الطرقات 
للهواة املزمع اإقامتها يف الدمنارك يف �سبتمرب.

اأنحاء  اأم�س الول متناف�سني من جميع  يوم  �سباق  وا�ستقطب 
اإىل عدد كبري من الدراجني الدوليني، حيث  اإ�سافة  املنطقة، 
للرجال  خمتلفة  عمرية  ف��ئ��ات   8 يف  ال�سباق  اجلميع  خ��ا���س 
125 ك���م، يف  اأق��ي��م مل�سافة  وال�����س��ي��دات، وب����داأ احل����دث، ال���ذي 
م�سمار دبي للدراجات يف القدرة واخرتق العديد من طرقات 
دبي.  وقال دونال كياليل، من برومو�سيفن للت�سويق الريا�سي 
اأن يقام يف دبي  ال�سركة املنظمة لل�سباق: ما كان لهذا احلدث 
ل��ول ال��دع��م ال��ت��ام ال��ذي حظي ب��ه م��ن جمل�س دب��ي الريا�سي 
واحتاد الإمارات للدراجات، وكذلك الدعم  الكبري من �سرطة 
دب���ي، وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����س���الت، وم��وؤ���س�����س��ة دب���ي خلدمات 

الإ�سعاف. وعمدنا اإىل اختيار م�سار مليء بالتحدي للدراجني 
وبذلت  العام،  ال�سري  تعطيل حركة  اإمكانية  اأدن��ى من  مع حد 
كبرية  جهوداً  واملوا�سالت  الطرق  وهيئة  دب��ي  �سرطة  من  كل 
رائعة من قبل  �سهد  م�ساركة  ال��ذي  ودع��م احل��دث  تنظيم  يف 
الدراجني. واأ�ساف كياليل: تنمو فعاليات دبي للدراجات على 
اإليها يعد خطوة هامة على  واإ�سافة هذا احلدث  �سريع،  نحو 
واإقباًل  طريق تطوير درجات الهواة يف دبي، و�سهدنا اهتماماً 
تتاح لهم  اأن  الرائع  ال��دراج��ني هنا، وم��ن  الكثري من  من قبل 

فر�سة  متثيل بلدانهم على ال�سعيد الدويل.
وتاأهل اأول 25 % من الذين اأنهوا ال�سباق يف كل فئة عمرية 
ال��ف��رتة من  يف  ال��دمن��ارك  التي حتت�سنها  ال��ع��امل  بطولة  اإىل 

�سبتمرب.  6-3

جناح باهر للن�سخة �الفتتاحية ل�سباق دبي جر�ن ف�ندو للدر�جات لله��ة و�الإمار�تي بدر ثاين �أواًل
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الفجر الريا�ضي

العربية  الإم���ارات  دول��ة  فريقا  افتتح 
للبولو  ال�����س��ع��ودي  وزي�����دان  امل��ت��ح��دة 
م�سوارها يف بطولة الإمارات املفتوحة 
 2014 ل����ع����ام  ال�����دول�����ي�����ة  ل���ل���ب���ول���و 
-،2015 يف ن�سختها ال�سنوية الرابعة 
ع�سرة التي انطلقت ع�سر اأم�س الأول 
مب��الع��ب ن���ادي غ��ن��ت��وت يف اأب���و ظبي 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ فالح بن زايد 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
غنتوت ل�سباق اخليل والبولو وبدعم 
الريا�سي بفوز  اأب��و ظبي  من جمل�س 
ال�سيخة  �سمو  بقيادة  الم��ارات  فريق 
ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ب��امل بطل بطولة  دي��زرت  علي فريق 
ك���اأ����س رئ��ي�����س ال���دول���ة ل��ل��ب��ول��و التي 
اختتمت موؤخرا يف �سيافة نادي غنتوت 
بنتيجة 9-8 ، فيما فاز فريق زيدان 
ال�سعودي  بقيادة عمرو زيدان القادم 
ابن عمومته  املنورة علي   املدينة  من 
اإدري�س القادم من مكة املكرمة  فريق 
فريق  يلعب  وب��ذل��ك   8-11 بنتيجة 
زيدان ال�سعودي مع فريق ديزرت بامل 
ع�سر  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الثانية  اجل��ول��ة  يف 
يوم غد الثنني والتي تعقبها مباراة 
ال�سعودي  ادري�س  الم��ارات مع  فريق 
التي  للبطولة  الفنية  لالئحة  وفقا 
ت��خ��ت��ت��م ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل . وكان 
ال�����س��ع��ودي ق���د افتتح  ف���ري���ق زي�����دان 
امللعب  تد�سني  مع  البطولة  مباريات 
على  بالفوز   5 اجل��دي��د الن��ي��ق رق��م 
افتقد  ال��ذي  ال�سعودي  اإدري�����س  فريق 
ادري�س  �سلطان  الفريق  ق��ائ��د  ج��ه��ود 
لي�سرك  خ���ا����س���ة  ل����ظ����روف  ل�����س��ف��ره 
الفريق لعب المارات الدويل نا�سر 
الظاهري مكانه وقد بداأ فريق زيدان 
 1-2 الأول  ال�سوط  بنتيجة  بالتقدم 
ثم التعادل 2-2 ثم 3-2 لزيدان مع 
نهاية ال�سوط الأول ،ثم التعادل 3-3 
متقدما  زي���دان  ظ��ل  وبعدها  ،و4-4 
الرجنتيني  ال��ب��ول��و  م��اردون��ا  ب��ق��ي��ادة 
بر�سيد  البطولة  يف  الول  وامل�سنف 
الذي  دون��ق��ا  ب��اب��ل��و  ك���اب  ه��ان��د   10
ليت�سدر  امل��ب��اراة  يف  اأه���داف   9 �سجل 
ل��ل��ب��ط��ول��ة و�سجل  ال��ه��داف��ني  ق��ائ��م��ة 
ال��ه��دف��ني ك��ل م��ن م��ارت��ني وفاكوندو 
بابلو  ال��الع��ب  لإدري�������س  �سجل  ب��ني   ،
ل��ورن��ت وخ����وان غ��ن��زو ارب��ع��ة اأه���داف 
التحكيم  ط��اق��م  واداره����ا  منهما  لكل 
ال����دويل الرج��ن��ت��ي��ن��ي امل��ح��اي��د املكون 
مارتلي،  وفدريكو  ال��ب��ريدي  دي��از  من 
وا�ستنب فرياري. و�سهد امللعب رقم 2 
الذي  املثري  الم��ارات��ي  التحدي  لقاء 
وديزرت  الم����ارات  فريقي  ب��ني  جمع 
ب����امل وال������ذي ان��ت��ه��ى ل�����س��ال��ح فريق 
�سمو  بقيادة   8-9 بنتيجة  الم���ارات 
را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة 
الت�سجيل  اف��ت��ت��ح��ت  ال��ت��ي  م��ك��ت��وم  اآل 
الدقيقة  يف  الم�����ارات�����ي  ل���الأب���ي�������س 
الثانية من انطالقة املباراة من و�سط 
امللعب  فيما �سجل الالعب لوكا�س 5 
اأهداف لفريق بجانب هدفني اغنكيو 

وهدفا لالعب باليو بريا زادي ، فيما 
�سجل هدفني لفريق ديزرت بامل قائد 
الفريق را�سد البواردي الذي يعد من 
البطولة  املواطنني يف  اأبرز الالعبني 
اأه���داف  و3  ال����دويل  لت�سنيفه  وف��ق��ا 
لالعب  وه��دف��ا   ، �سانتياغو  ل��الع��ب 
فوكاندو  الالعب  �سجل  فيما  مارتن 
والبريدي   ، مارتلي  واداره����ا  هدفني 
بطولة  مباريات  ت�ستاأنف  وف���رياري. 
الإم��ارات املفتوحة للبولو الدولية يف 
الثالثة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الثانية  جولتها 
وال��ن�����س��ف م���ن ع�����س��ر ال���ي���وم الأح����د 
مب���الع���ب ن�����ادي غ��ن��ت��وت م���ن خالل 
اأول  م��ب��اري��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
يلتقي  ، حيث  الأرب��ع��ة  لفرقها  ظهور 
يف املباراة الوىل بامللعب رقم 3 فريق 
الثاين  امل���رك���ز  اح����رز  ال����ذي  دري  ب���ن 
الف�سي يف بطولة كاأ�س جولي�س باير 
الذهبي التي اختتمت موؤخرا يف دبي 
بخ�سارته اأمام فريق زيدان ال�سعودي 
املا�سية بقيادة  وحامل لقب البطولة 
الالعب را�سد بن دري والذي يواجه 
فريق اأبو ظبي الفائز موؤخرا يف دبي 
والذي  للبولو  الذهبي  بنتلي  بكاأ�س 
احتل املركز الثالث يف الرتتيب العام 
الربونزي يف البطولة املا�سية بقيادة 
.. وعند  ال��ي��ب��ه��وين  ف��ار���س  ال��ف��ار���س 
اليوم  م�ساء  م��ن  والن�سف  اخلام�سة 
التي  الثانية  امل��ب��اراة   2 امللعب  ي�سهد 
الفرق  كافة  اأوراق  ك�سف  يف  �ست�سهم 
غنتوت  فريق  يلتقي  عندما  الثمانية 
واجلمهور  الر���س  �ساحب  الب�سطي 
ب��ق��ي��ادة حبتور  م���ع ف���ري���ق احل��ب��ت��ور 
احلبتور يف مواجهة ل تقل اأهمية عن 
�سابقتها رغبة يف الفوز لالقرتاب من 

الدور الثاين من م�سوار البطولة.

مــيــثــاء بــنــت حمــمــد بــن را�ــصــد: 
لول  يتحقق  ان  له  كان  ما  الفوز 

تعاون كافة عنا�صر الفريق..
اأكدت �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد 
بن را�سد اآل مكتوم قائدة فريق دولة 
 )UAE(املتحدة العربية  الإم���ارات 

فريق  على  فريقها  فوز  عقب  للبولو 
ديزرت بامل بطل بطولة كاأ�س رئي�س 
والتي  امل��و���س��م  ل��ه��ذا  للبولو   ال��دول��ة 
باأن  غ��ن��ت��وت  ب��ن��ادي  م��وؤخ��را  اختتمت 
الفوز افتتاح البطولة الدولية ما كان 
له ان يتحقق لو ل تعاون كافة عنا�سر 
ال���ذي���ن جن���ح���وا يف تخطى  ال���ف���ري���ق 
فريق عنيد و�سعب ي�سم العديد من 
�سيطر  ان  بعد   ، املمتازين  الالعبني 
ال��ت��ع��ادل على جم��ري��ات امل��ب��اراة حتى 
ك��ف��ة فريق  ل��رتج��ح   ،  6/6 ال��ت��ع��ادل 
الم��������ارات يف الم����ت����ار الخ������رية من 
عمر املباراة ، مما يوؤكد باأن البطولة 
احلالية على موعد مع الثارة واملتعة 
الفنية خالل اجلولت املقبلة موا�سلة 
نادي غنتوت ل�سباق اخليل  لنجاحات 
والبولو بعد ان عا�س البولو الماراتي 
اروع  امل��ا���س��ي��ة  القليلة  الي����ام  خ���الل 
ب��ط��ولت ال��ب��ول��و ع��ق��ب ب��ط��ول��ة كاأ�س 
نظمها  ال��ت��ي  الغالية  ال��دول��ة  رئي�س 
نادي غنتوت والتي تلتها بطولة كاأ�س 
موؤخرا  اختتمت  ال��ت��ي  الذهبية  دب��ي 
النجاحات  من  العديد  حققت  والتي 
والتحكيمية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
وا�ستحق اجلميع ال�سادة للم�ستويات 
املتقدمة التي �سهدتها البطولة التي 
الذي  دري  بن  فريق  فيها  تاألق  فيها 
الرائع  مب�����س��ت��واه  الأ�����س����واء  خ��ط��ف 
باللمحات  احل�����س��ور  ا�ستمتع  بعدما 
ال��ف��ن��ي��ة ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا فريق 
التتويج يف  بلغ من�سة  ال��ذي  بن دري 
ختام البطولة. وا�سافت �سموها ناأمل 
م�سوار  الم�����ارات  ف��ري��ق  ي��وا���س��ل  اأن 
ان��ت�����س��ارات��ه خ���الل ب��ط��ول��ة الم����ارات 
نادي  ينظمها  التي  املفتوحة  الدولية 
مميزة  م�ساركة  و�سط  حاليا  غنتوت 
مهارات  قدموا  الذين  الالعبني  من 
الو�سول  يف  اجلميع  رغبة من  عالية 
ملن�سة التتويج يف ختام البطولة التي 
الريا�سي  ل��ل��م��و���س��م  م�����س��ك��ا  ���س��ت��ك��ون 
احلايل للبولو ، كما كانت النطالقة 
الفتتاحية للمو�سم يف اأكتوبر املا�سي، 
امل�ساركة  ال��ف��رق  ك��اف��ة  ا�ستعدت  وق��د 

م�ساركة  ت�سهد  التي  البطولة  لتلك 
ال���ع���دي���د م����ن ال���الع���ب���ني ال���ب���ارزي���ن 
مقدمتهم  ويف  ال��ع��امل  يف  امل�سنفني 
لعب فريق زيدان ال�سعودي امل�سنف 
هاند   10 بر�سيد  البطولة  يف  الأول 
ك���اب الرج��ن��ت��ي��ن��ي ب��اول��و زن��ق��ا الذي 
لالإمكانيات  ف���ار����س  درج����ة  ي�ستحق 
يتمتع  التي  الرائعة  واملهارات  الفنية 

بها .

عمرو زيدان: املباراة الفتتاحية 
ـــن الــفــريــقــني  كـــانـــت ممــتــعــة م

ال�صعوديني ..
ال�سعودي  زي�����دان  ف���ري���ق  ق���ائ���د  ق����ال 
ف��وز فريقه على  زي���دان عقب  ع��م��رو 
ال�سعودي  ادري�س  فريق  عمومته  ابن 
مباريات  افتتاح  يف   8-11 بنتيجة 
املفتوحة  ال��دول��ي��ة  الم�����ارات  ب��ط��ول��ة 
ممتعة  كانت  الفتتاحية  امل��ب��اراة  ب��ان 
من الفريقني ال�سعوديني حيث كانت 
رغبه اأهل املدينة اأكرب من فريق اأهل 
م��ك��ة ال��ت��ي ي��ن��ت��م��ي ل��ه��ا اخ���ي ادري�س 
���س��ل��ط��ان ق��ائ��د ف��ري��ق ادري�������س الذي 
امل�ساركة يف  اآخ��ر حلظة عن  اعتذر يف 
املباراة ل�سفره خارج المارات لظروف 
امل��ب��اراة ج���اءت ممتعة  اأن  اإل  خ��ا���س��ة، 
املجموعة  ح�ساب  على  الفريقني  من 
الفريق  يوا�سل  اأن  اأم��ل  على  الوىل 
اجنازا  لي�سيف  البطولة  يف  م�سواره 
ال�����س��ع��ودي يف ختام  ل��ل��ب��ول��و  ج���دي���دا 

مناف�سات البطولة.
 

مالعب 
تد�سني خم�سة مالعب جديدة للبولو 
نادي  ي�����س��ه��د   .. ع��امل��ي��ة  مب��وا���س��ف��ات 
حاليا  والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت 
الريا�سية  امل��ن�����س��اآت  يف  رائ��ع��ة  ط��ف��رة 
بتد�سني خم�سة مالعب جديدة للبولو 
انطقت  وال���ت���ي  ع��امل��ي��ة  مب���وا����س���ف���ات 
بني  الفتتاحية  اجلولة  مباراة  منها 
فريقي زيدان وادري�س، كما مت جتهيز 
الر�سي  ل��ل��ت��ن�����س  ت��رف��ي��ه��ي��ة  م��الع��ب 

والكرة الطائرة.

رفع �سعادة عارف حمد العواين المني العام 
ملجل�س اأبوظبي الريا�سي ا�سمى ايات التهاين 
والتربيكات ملقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 

الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود و�سعب 
كاأ�س  با�ست�سافة  ال��ف��وز  مبنا�سبة  الم����ارات 

العامل لالأندية لعامي 2017 و 2018 . 
ال���ع���واين ت��ه��ان��ي��ه وت��ربي��ك��ات��ه ل�سمو  وق����دم 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  ه����زاع  ال�����س��ي��خ 
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
كان  التي  �سموه  وتوجيهات  اأبوظبي  لإم��ارة 
ال�ست�سافة..  ح�����س��م  يف  ال���ب���ارز  ال�����دور  ل��ه��ا 
نهيان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  باهتمام  م�سيدا 
ابوظبي  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

الريا�سي.. موؤكدا ان ح�سول دولتنا احلبيبة 
ع��ل��ى ه���ذا امل��ك�����س��ب ال��ري��ا���س��ي امل��ه��م ي�ساف 
حتققها  ال��ت��ي  التنموية  الجن�����ازات  مل�����س��رية 
المارات  ان  وق��ال  املجالت.  �ستى  الدولة يف 
اخليار  ا�سبحت  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  ويف 
الريا�سية  والفعاليات  الح��داث  لهم  الول 
النجاح  بعد  ل�سيما  ال���دويل  ال�سعيد  على 
املا�سيتني  الن�سختني  حققته  ال��ذي  الكبري 
اللتني احت�سنتهما ابوظبي عامي 2009 و 
2010 حتت ا�سراف مبا�سر من معايل اللواء 

حممد خلفان الرميثي النائب القائد العامة 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  اب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
ابراهيم  و���س��ع��ادة حم��م��د  اب��وظ��ب��ي  لإم������ارة 
ابوظبي  �سركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  املحمود 
الهيئة  رئي�س  نائب  املنتدب  الع�سو  لالإعالم 
ان  العواين  واكد  والريا�سة.  لل�سباب  العامة 
الفوز باحت�سان احلدث الدويل الذي يجمع 
خرية ونخبة اندية قارات العامل يعود للدعم 
القيادة  امل��ت��وا���س��ل��ة م��ن  وال��رع��اي��ة  ال�����س��خ��ي 
الر�سيدة التي حتر�س كل احلر�س على جعل 

وقبلة  املتقدمة  ال���دول  م�ساف  يف  الإم����ارات 
للريا�سة العاملية باعتبار قطاع الريا�سة احد 
دعائم التنمية لقطاعات ال�سياحة والقت�ساد 

والثقافة.. 
القارية  البطولت  ا�ست�سافة  ان  اىل  م�سريا 
والعاملية واخلربات املرتاكمة يف التنظيم لعب 
دورا بارزا بو�سع الإم��ارات يف مقدمة الدول 
ال�ساحة  يف  ال��ف��اع��ل  احل�����س��ور  ذات  ال��ع��امل��ي��ة 
اخلليج  دوري  ي�سهد  ان  وت��وق��ع  الريا�سية. 
ال�سيوي مناف�سة  املحرتفني  العربي ودوري 

بغاية  البطولة  ا�ست�سافة  فرتة  خالل  قوية 
املحفل  يف  ال��ت��واج��د  و���س��م��ان  باللقب  ال��ف��وز 
العاملي الكبري. وا�ساد بالدور واجلهود املميزة 
التي قطعها القائمون على امللف بقيادة �سعادة 
الهيئة  رئي�س  نائب  املحمود  اإبراهيم  حممد 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة وف���ري���ق عمله 
�ست�سارك  ال��ت��ي  لفرقنا  متمنيا  امل��ح��رتف.. 
اقوى  ومناف�سة  امل�سرف  التمثيل  احل��دث  يف 
لكرة  الكبري  التطور  يعك�س  العامل مبا  فرق 

المارات.

�لع��ين: ��ست�سافة كاأ�س �لعامل لالأندية مك�سب جديد مل�سرية �ملنجز�ت �لتنم�ية لريا�سة �المار�ت

الهاملي يرتاأ�س اإجتماع جمل�س اإدارة اإحتاد الإمارات لريا�صة املعاقني 

�إعتمـــاد �مل�ســاركـــات �خلــارجيـــة لعـــــام 2015 
الإم�����ارات  اإحت����اد  اإدارة  ع��ق��د جم��ل�����س 
بنادي  اج��ت��م��اع��ه  امل��ع��اق��ني  ل��ري��ا���س��ة 
دبي للمعاقني برئا�سة حممد حممد 
فا�سل الهاملي رئي�س جمل�س الإدارة 
وب��ح�����س��ور ط����ارق ���س��ل��ط��ان ب���ن خادم 
وماجد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ع�����س��ي��م��ي  ع����ب����داهلل 
جمل�س الإدارة وذيبان �سامل املهريي 
املهلبي  عبيد  وحممد  ال��ع��ام  الأم���ني 
امل���ايل واأح��م��د حممد ح�سن  الأم���ني 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  احل����م����ادي 
املظلوم  ����س���امل  واأح���م���د  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
الباراملبية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
جلنة  رئي�س  امل��ه��ري  حممد  و�سعيد 
خليل  وفا�سل  الباراملبية  الت�سنيف 
املن�سوري مدير الريا�سة وامل�سابقات 
بالأوملبياد اخلا�س الإماراتي ومرمي 
�سيف القبي�سي رئي�س جلنة املبادرات 
والأ�سر بالأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
ع�سو  ر�سيد  بني  اأحمد  وعبدالرزاق 
ملناق�سةالبنود  وذل��ك   ، اإدارة  جمل�س 
بريا�سة  الرت���ق���اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ال���ع���اق���ني ع���ل���ى امل�������س���ت���وى امل���ح���ل���ي و 
الدويل  والتي تندرج يف اأجندة اأن�سطة 
 ،2015-2014 الريا�سي  املو�سم 
املبادرات  الج��ت��م��اع  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 

خالل  تنفيذها  مت  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة 
وا�ستعرا�س  اأعمال  املا�سية  ال��ف��رتة 
امل�ساركات  وب��رام��ج  الفرعية  اللجان 
بالإ�سافةجلدول  القادمة  اخلارجية 
وقف  ،كما  املحلية  القادمة  الأن�سطة 
التي  والربامج  الآليات  على  املجل�س 
من �ساأنها ت�سيري  اأعمال جلان الإحتاد 
خالل  والتنفيذية  الفنية  والإدارات 
املرحلة املقبلة و اخلطط التي تهدف 
اىل تطوير ورفع م�ستويات املنتخبات 
لال�ستحقاقات  مت��ه��ي��دا   الوطنية 
القادمة .  ورفع حممد حممد فا�سل 
ال�سكر   ، ب��داي��ة ح��دي��ث��ه  ال��ه��ام��ل��ي يف 
والمتنان اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ساحب  واإىل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة، 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء، حاكم دبي رعاه اهلل، 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
واإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
حفل  اإن  وقال  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير 
تكرمي اأ�سحاب الإجن��ازات هذا العام 

القيادة  وفكر  ثقافة  يعك�س  التا�سع 
يقدم  م��ن  ك��ل  ت��ك��رمي  يف  ال�سيا�سية 
اإجن��ازاً وعماًل يرفع من خالله ا�سم 
وعلم الدولة عالياً.. واأ�ساف: نفخر 
ثقافة  ع���ززت  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن 
بات  حتى  والتقدير  التكرمي  ومكانة 
الإجناز والتكرمي �سمتان متالزمتان 
ث��ق��اف��ة ري��ا���س��ة الإم������ارات بف�سل  يف 
تقدير  على  احلكيمة  القيادة  حر�س 
اأعطى وب��ذل اجلهد  وتكرمي كل من 
ب�سدق واإخال�س. كما رحب باإن�سمام 
عبدالرزاق اأحمد بني ر�سيد لع�سوية 
جمل�س اإدارة اإحتاد الإمارات لريا�سة 
رئي�س  من�سب  ت��ول��ي��ه  ب��ع��د  امل��ع��اق��ني 
اآ�سيا  غ��رب  لإحت��اد  التنفيذي  املكتب 
اأ�سبحت  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  اأن  م��وؤك��دا 
خمتلف  يف  وا����س���ح���ة  اإجن�����ازات�����ه�����م 
امل�سوؤولية  ق���در  ع��ل��ى  وه���م  امل��ج��الت 
امل���ل���ق���اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م ، م��ت��م��ن��ي��اً له 
اأع�ساء  جميع  ي��ب��ذل  .واأن  التوفيق 
املجل�س جهدهم لالإ�ستمرار يف اإثراء 

حركة ريا�سة املعاقني 

للملتقيات  تنظيمنا   : خادم  بن 
جناح  دليل  الدولية  واملحافل 

ريا�صة املعاقني  

واأ���س��ار ط��ارق �سلطان بن خ��ادم نائب 
املعاقني  اإحت���اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
لقيادتنا  امل�����س��ت��م��ر  ال���دع���م  ل���ول  اأن����ه 
لهذا  الو�سول  ا�ستطعنا  ملا  الر�سيدة 
الكم من الإجنازات حيث و�سع اأبناء 
الإم��������ارات ب�����س��م��ة وا���س��ح��ة ووج����ود 
الدولية  امل��ع��اق��ني  ري��ا���س��ة  يف  ق����وي 
وقال   ، امل�ستمر  ح�سادهم  خالل  من 
والبطولت  للملتقيات  تنظيمنا  اأن 
ال���دول���ي���ة ب���ال���دول���ة ل��ه��و اأك����رب دليل 
كملتقى  العمل  منظومة  جن��اح  على 
العني التا�سع لألعاب القوى وبطولة 
فزاع الدولية ال�سابعة لألعاب القوى 
اخلام�س  ال���دويل  ال�سارقة  وملتقى 
لألعاب القوى وبطولة فزاع الدولية 
ال�ساد�سة لرفعات القوة وقال اأن هذه 
امللتقيات لهي حمطات اإعداد وتهيئة 

لعبينا نف�سيا وبدنيا  . 

الإمـــارات  فر�صان   : الع�صيمي 
اأ�صبحوا منوذجا يحتذى به 

نائب  الع�سيمي  عبداهلل  ماجد  ق��ال 
الإمارات  اإحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املعاقني  ري��ا���س��ة  امل��ع��اق��ني:  لريا�سة 
الريا�سات  م���ن  اأ���س��ب��ح��ت  ب��ال��دول��ة 
الإم����������ارات  ف����ر�����س����ان  واأن  ال����ق����وي����ة 

منوذجا  واأ�سبحوا  جدارتهم  اأثبتوا 
اإنتزاع  على  القادر  املتميز  للريا�سي 
جليا  ذلك  ظهر  حيث  الأوىل  املراكز 
يف البطولت، واأكد اأن اإ�سرار فر�سان 
على  ال��ت��غ��ل��ب  يف  ورغ��ب��ت��ه��م  الإرادة 
حتقيق  يف  الأث���ر  لهما  ك��ان  ال�سعاب 
ر�سالة  لت�سل  الإجن�����ازات  ه��ذه  مثل 

املعاقني اإىل اجلميع.

املهريي: العمل باإخال�س 
وق���ال ذي��ب��ان ���س��امل امل��ه��ريي الأمني 
الإرادة  ف��ر���س��ان  اإجن�����ازات  اأن  ال���ع���ام  
ال�سليم  التخطيط  ن��ت��اج  اإل  م��اه��ي 
لأع�ساء املجل�س والدعم الالحمدود 
الفرتة  خ��الل  الر�سيدة  قيادتنا  من 
املا�سية واأن فر�سان الإرادة مل يخيبوا 
املحافل،  خمتلف  يف  دائما  التوقعات 
اأن كل ه��ذه الإجن���ازات ماهي  موؤكدا 
ل���رد ج���زء م��ن دعم  ب�سيط  ���س��يء  اإل 

قيادتنا الر�سيدة ووطننا املعطاء. 
الدور  نن�سى  ل  واأن  لب���د  واأ����س���اف: 
الكبري لل�سريك ال�سرتاتيجي اأندية 
امل�ساركة  بالدولة من خالل  املعاقني 
الأ�سا�سية يف اإعداد الالعبني والتعاون 
بريا�سة  للنهو�س  وال��ن��اج��ح  الفعال 
اأف�سل  اإىل  بهم  وال��و���س��ول  امل��ع��اق��ني 

امل�ستويات خالل البطولت اخلليجية 
والعربية والعاملية والأوملبية القادمة 
والعمل على  تطوير برامج التدريب 
وزيادة  الالعبني  م�ستويات  ومتابعة 
عدد الالعبني امل�ساركني يف البطولت 
الداخلية واخلارجية وتو�سيع قاعدة 
الألعاب واإعداد الكوادر الوطنية من 
حكام ومدربني وم�سنفني واإ�سراكهم 
بالدورات التدريبية م�سيدا مب�ستوى 
اأروع  ���س��رب��وا  ح��ي��ث  ال��الع��ب��ني  اأداء 
الأم�����ث�����ال ل���ري���ا����س���ة امل���ع���اق���ني على 
العامل  اأب��ط��ال  ب��ني  ال���دويل  امل�ستوى 
الدولة خفاقا يف من�سات  ورف��ع علم 

التتويج العاملية.  

املــظــلــوم : لــديــنــا الــعــديــد من 
الإ�صتحقاقات الدولية 

امل���ظ���ل���وم رئي�س  ����س���امل  اأح���م���د  اأك�����د 
اأن  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة  امل���ن���ت���خ���ب���ات  جل���ن���ة 
العديد  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  ال���ف���رتة 
بالفعل  وال���ت���ي  الإ���س��ت��ح��ق��اق��ات  م���ن 
واإختيار  ل��ه��ا  الإع������داد  ب���داأن���ا يف  ق��د 
لعبي املنتخب للم�ساركة يف املحافل 
الدولية وعلى راأ�سها الألعاب العاملية 
�ستادكنال  مبدينة  واملقامة  لل�سباب 
والتي  ال����ق����ادم  ي��ول��ي��و  ال��ه��ول��ن��دي��ة 
���س��ت��ح��ظ��ى مب�������س���ارك���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف 
العاملية  الألعاب  يليها  ريا�سات  ت�سع 
بالوليات  واملقامة  الدماغي  لل�سلل 

املقبل  اأغ�سط�س  بنوتنجهام  املتحدة 
وي�����س��ارك فيها ف��ر���س��ان الإم�����ارات يف 
األعاب القوى والبوت�سيا  ثم امل�ساركة 
يف الألعاب العاملية لالإعاقة احلركية 
�سوت�سي  مب��دي��ن��ة  وامل��ق��ام��ة  وال���ب���رت 
�سي�سارك  وال��ت��ي  اأك��ت��وب��ر  ال��رو���س��ي��ة 
كما  ري��ا���س��ات  بت�سع  منتخبنا  فيها 
العامل  بطولة  يف  منتخبنا  �سي�سارك 
بالعا�سمة  وامل��ق��ام��ة  ال��ق��وى  لأل��ع��اب 
ال���ق���ط���ري���ة ال����دوح����ة ن���وف���م���رب كما 
اآ�سيا  غ��رب  األ��ع��اب  دورة  يف  �سن�سارك 
�سينظمها  وال��ت��ي  الأوىل  الباراملبية 
خم�س  يف  للمعاقني  خورفكان  ن��ادي 

ريا�سات دي�سمرب القادم 

�فتتاح بط�لة �الإمار�ت �ملفت�حة للب�ل� �لدولية

تنفيذي �الأوملبية يهنئ فريق عمل �أمم �آ�سيا 
مب�سقط �ملر�أة  باإجناز�ت  وي�سيد   2019

الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ب��ح��ث 
جمل�س  م��وؤمت��ر  با�ست�سافة  اخل��ا���س��ة  ال���س��ت��ع��دادت 
حتت�سنه  ال���ذي  وال��ب��ي��ئ��ة  للريا�سة  ال��ث��ال��ث  ال��ت��ع��اون 
الفنية  اللجنة  تقرير  على  املكتب  واط��ل��ع  الإم����ارات. 
املراأة  لريا�سة  الرابعة  ال���دورة  نتائج  ح��ول  الأومل��ب��ي��ة 
والتي اأ�سدل عليها ال�ستار بالعا�سمة العمانية م�سقط 
الوطنية  املنتخبات  لكافة  ملحوظا  تفوقا  و���س��ه��دت 
املراأة  ري��ا���س��ة  ت��ط��ور م�ستوى  اأك���د  م��ا  فيها  امل�����س��ارك��ة 
املختلفة.  وال�ستحقاقات  الرتباطات  يف  املناف�سة  يف 
للجنة  ال�سابع  التنفيذي  املكتب  اجتماع  يف  ذلك  جاء 
 2016  2013 الأوملبية  للفرتة  الوطنية  الأوملبية 
العوي�س  تراأ�سه معايل عبدالرحمن بن حممد  الذي 
رئي�س  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سحة  وزي���ر 
حممد  امل�ست�سار  م��ن  ك��ل  بح�سور  التنفيذي  املكتب 
الهاجري  داوود  واملهند�س  اللجنة  عام  اأمني  الكمايل 
املايل  املدير  ال�سام�سي  وعبيد  امل�ساعد  العام  الأم��ني 
�سامل  ال�سيخ  املهند�س  التنفيذي وهم  املكتب  واأع�ساء 
نا�سر  اأح��م��د  الدكتور  وال��ل��واء  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
عي�سى  وال��دك��ت��ور  ال��دو���س��ري  وعبداملح�سن  الري�سي 
الزرعوين  الكمايل و�سيماء  اأحمد  النعيمي وامل�ست�سار 
وال���دك���ت���ورة م��ي اجل��اب��ر وع��م��ر ع��ب��دال��رح��م��ن املدير 
الجتماع  خ���الل  احل�����س��ور  وه��ن��اأ  للجنة.  التنفيذي 
اأمم  لنهائيات  الإم����ارات  ا�ست�سافة  ملف  عمل  فريق 
اآ�سيا 2019 بعد اأن جنح يف نقل ال�سورة امل�سرفة التي 
التحتية  والبنية  الريا�سية  الدولة  من�ساآت  ت�سهدها 
باحل�سول  كفيلة  كانت  والتي  الكفاءة  عالية  واملرافق 
املوافقة لتنظيم املحفل الآ�سيوي امل�سنف �سمن  على 
اأقوى البطولت على م�ستوى العامل لتعزز الإمارات 
من حظوظها يف البقاء على قمة الوجهات الريا�سية 
امل�ستقطبة لأكرب الأحداث القارية والعاملية. كما هناأ 
الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  التنفيذي  املكتب  اأع�����س��اء 
اإىل  ت��اأه��ل��ه  ي��و���س��ف م���ريزا مبنا�سبة  ال���واع���د  ال�����دراج 
على  بعد ح�سوله   2016 ج��ان��ريو  دي  ري��و  اأومل��ب��ي��اد 
للطريق  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ال��ف�����س��ي��ت��ني يف  امل��ي��دال��ي��ت��ني 
ب��ت��اي��الن��د ..م��ط��ال��ب��ني ال��الع��ب بالرتكيز  وامل�����س��م��ار 

باإعتباره  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  اجل��ه��ود  وم�ساعفة 
على  م�سوارهم  يف  الريا�سيني  اأم��ام  م�سرفا  منوذجا 
م��ريزا يف جمموعة من  يدخل  كافة حيث  الأ���س��ع��دة 
ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ح��ت��ى م��وع��د دورة 
الألعاب الأوملبية ال�سيفية العام املقبل عقب ان�سمامه 
ال�سيخ  �سمو  توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��ا  النخبة  ل��ن��ادي 
موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
الالزمة  والحتياجات  الإمكانيات  بتوفري  الوطنية 
لالعب من اأجل رفع كفاءته الفنية والبدنية خلو�س 
التنفيذي  املكتب  وا�ستعر�س  الربازيل.  اأوملبياد  غمار 
مراحل �سري مبادرة �سمو رئي�س اللجنة الأوملبية ب�ساأن 
ممار�سة الأطفال وال�سباب للن�ساط البدين يوميا اإىل 
جانب الوقوف على ما مت التو�سل اإليه ب�ساأن برنامج 
والرتتيبات  ال�ستعدادات  ومتابعة  املدر�سي  الأوملبياد 
باإمارة  امل�سروع  من  الثالثة  الن�سخة  نهائيات  لإقامة 
اأبرز قرارات املكتب  ا�ستعر�س احل�سور  ال�سارقة. كما 
ال�سمو واملعايل  اأ�سحاب  84 ملجل�س  83 و  التنفيذي 
التعاون  مبجل�س  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجان  روؤ���س��اء 
لدول اخلليج العربية والتي جاء يف مقدمتها مبادرة 
مدر�سية  ريا�سية  ح�س�س  تخ�سي�س  ح��ول  الإم���ارات 
ميار�س فيها طالب مدار�س دول اخلليج ما يقل على 
املعنية  اجلهات  توعية  و�سرورة  ريا�سة  دقيقة   60
جانب  اإىل  الن�سء  ل��دى  املدر�سية  الريا�سة  باأهمية 
مركزا  املن�سطات  ملكافحة  قطر  دول��ة  خمترب  اعتماد 
ال��ب��ط��ولت على  ب��ك��اف��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  ر�سميا لإج����راء 
ب�ساأن  ال��ك��وي��ت  دول���ة  وم��ق��رتح  املجل�س  دول  م�ستوى 
املكتب  اإ����س���راف  ث��ق��ايف حت��ت  اأومل��ب��ي��اد خليجي  اإق��ام��ة 
ابتداء  الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  روؤ����س���اء  ملجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بدولة  اإقامتها  املقرر  القادمة  اخلليج  كاأ�س  دورة  من 
الكويت وال�ستحقاقات واملقبلة اإىل جانب تنظيم اليوم 
الريا�سي لدول جمل�س التعاون يف الأ�سبوع الثاين من 
�سهر فرباير لكل عام بهدف تكري�س مفاهيم الريا�سة 
املجتمعية من خالل تو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية 
بناء  يف  وامل�ساهمة  املختلفة  الريا�سية  الأن�سطة  يف 

قدرات  يبني  ونف�سيا  ب��دن��ي��ا  و���س��ح��ي  ن�سط  جمتمع 
الفرد ويعزز تفاعله مع حميطه الإجتماعي . وناق�س 
املكتب التنفيذي ال�ستعدادات اخلا�سة بدورة الألعاب 
بالدوحة  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  الثانية  ال�ساطئية 
اللجنة  وكانت  املقبل.  اأب��ري��ل   9  2 بني  ما  الفرتة  يف 
اأجرت  قد  الثانية  ال�ساطئية  الأل��ع��اب  ل��دورة  املنظمة 
ت�ست�سيفها  التي  اجلماعية  املناف�سات  قرعة  مرا�سم 
ك���ت���ارا مب�ساركة  و���س��اط��ئ��ي  ال���غ���راف���ة  م���الع���ب  ع��ل��ى 
اخلليجية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  وج��م��ي��ع  ال��وط��ن��ي��ة  منتخباتنا 
با�ستثناء ال�سعودية التي اعتذرت عن امل�ساركة وت�سهد 
 33 ال��ق��دم وال�سلة  األ��ع��اب ه��ي   8 املناف�سة يف  ال���دورة 
وال�سباحة  وال��ت��ج��دي��ف  وال�����س��راع  وال��ي��د  وال��ط��ائ��رة 
يف  الإم���ارات  وت�سارك   . املظالت  اجلوية  والريا�سات 
واليد  ال��ط��ائ��رة  با�ستثناء  البطولة  مناف�سات  جميع 
ويبداأ منتخب كرة القدم م�سواره مبواجهة الكويت يف 
افتتاح املناف�سات 4 اأبريل املقبل ويف نف�س اليوم تلعب 
قطر مع البحرين ويالقي العنابي امل�ست�سيف يف اليوم 
الثاين فيما يلتقي يف نف�س اليوم البحرين مع عمان 
ويح�سل منتخبنا على راحة يف اليوم الثالث للبطولة 
مع  وال��ك��وي��ت  عمان  م��ع  قطر  مواجهتي  ت�سهد  التي 
اأبريل   8 اأن يواجه منتخبنا البحرين  البحرين على 
املقبل ويلعب يف نف�س اليوم الكويت مع عمان ويف ختام 
املناف�سات يلعب منتخبنا مع عمان وقطر مع الكويت 
يف ختام مناف�سات كرة القدم. واأوقعت قرعة كرة ال�سلة 
اأ  التي ت�سم قطر  الأوىل  املجموعة  اأ �سمن  منتخبنا 
والبحرين ب والكويت ب فيما جاء الأبي�س ب �سمن 
اأ  والبحرين  اأ  الكويت  ت�سم  التي  الثانية  املجموعة 
اأ وقطر ب وت�سارك عمان بفريق واح��د فقط  وعمان 
يف هذه املناف�سات ويبداأ منتخبنا ب م�سواره مبواجهة 
اأمام  اأبريل املقبل ويخو�س مباراته الثانية   5 الأزرق 
البحرين  اأم���ام  مواجهاته  ث��ال��ث  يلعب  وبينما  قطر 
ويف  عمان.  مبواجهة  املجموعة  يف  مبارياته  ويختتم 
مبارياته  افتتاح  يف  قطر  مع  اأ  منتخبنا  يلعب  املقابل 
ويختتم  ال��ب��ح��ري��ن  ي��ل��ت��ق��ي  ث���م  الأوىل  ب��امل��ج��م��وع��ة 

مبارياته مبواجهة الأزرق.



األحد  -  22  مارس    2015  م   -   العـدد    11364 
Sunday  22  March   2015  -  Issue No   11364الفجر الريا�ضي

18

توج �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ام�س  دب��ي  لم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
ال�سيخ را�سد بن دملوك اآل مكتوم بطال لكاأ�س �سمو ويل عهد 
دبي للقدرة كما توج �سموه الفائز باملركز الثاين ال�سيخ حمد 
غامن  عبداهلل  الثالث  باملركز  والفائز  مكتوم  اآل  دمل��وك  بن 
املري. وكان ال�سباق الذي ميتد مل�سافة 120 كيلو مرتا قد 
من  القدرة  فر�سان  اأف�سل  من  فار�سا   190 م�ساركة  �سهد 

�ستى اأرجاء العامل ويعد ال�سباق احلدث الأبرز �سمن فعاليات 
مهرجان ويل عهد دبي للقدرة بجانب ثالثة �سباقات اأخرى 
ال�سلم. وعلى  �سيح  للقدرة يف  الدولية  دبي  ت�سهدها مدينة 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  زار �ساحب  املهرجان  هام�س فعاليات 
بن را�سد اآل مكتوم و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم معر�س الت�سوير الفوتوغرايف الذي ت�سمن اأكر 
اليو�سف مدير  امل�سور خليفة  اأعمال  من  �سورة   160 من 
دبي.  حلكومة  الإع��الم��ي  باملكتب  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير 
واألقى املعر�س ال�سوء على تاريخ �سباقات القدرة يف الدولة 

التي حققها �ساحب  املتعددة  البطولت  وثق  كما  وخارجها 
اآل مكتوم واأجناله منذ عام  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
ال�سلم  �سيح  يف  ل��ل��ق��درة  بطولة  اأول  اأق��ي��م��ت  ح��ني   1995
نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  بح�سور 
الزيارة �سرحا حول  اليو�سف خالل  اهلل ثراه. وقدم خليفة 
العديدة  البطولت  �سمن  ومنا�سباتها  ال�سور  اأه��م  بع�س 
التي اقيمت يف دول خمتلفة مثل اململكة املتحدة والأرجنتني 

وفرن�سا والوليات املتحدة والأردن. 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد  اخ���رى  ج��ه��ة   م��ن 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد 
لبطولة  ع�سرة  الثانية  الن�سخة  ختام  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
دبي الدولية للجواد العربي يف مركز دبي التجاري العاملي. 
اخليل  م�ستلزمات  معر�س  يف  احلفل  خ��الل  �سموه  وجت��ول 
للبطولة.  امل�ساحب  وغذائية  وم��واد طبية  اك�س�سوارات  من 
ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  و�سمو  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن 
اآل مكتوم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  رئي�س  اآل مكتوم  را�سد 
�سوؤون جمل�س  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  ومعايل حممد 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة  و���س��ع��ادة  ال�����وزراء 
املري  �سعيد  ه��الل  و�سعادة  دب��ي  يف  وال�سيافة  الت�سريفات 
جانب  اىل  العاملي  التجاري  دب��ي  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
عدد من ال�سيوخ وع�ساق الفرو�سية ومالك اخليل امل�ساركة 

يف البطولة.

�صهد ختام الن�صخة الثانية ع�صرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي

حممد بن ر��سد يت�ج بح�س�ر حمد�ن بن حممد �أبطال كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة

كـــال�سيكــــ� �الأنفــــا�س �لالهثــــة �لليلـــــة
الأنظار �سوب  اأجمع، وتتجه جميع  العامل  الكروي يف  ي�سمت احلوار 
اإجتاه واحد فقط، وهو ملعب كامب نو معقل العمالق الكتلوين 
الغرميني  ب��ني  الر����س  كال�سيكو  موقعة  ي�ست�سيف  ال���ذي 
الأزل���ي���ني ب��ر���س��ل��ون��ة وري�����ال م���دري���د ال���ي���وم الأح�����د، يف 
القدم  لكرة  الأ�سباين  ال���دوري  من   28 الأ�سبوع 
.. وقد رفع اجلميع �سعار )ل �سوت يعلو فوق 

�سوت الكال�سيكو(.
حا�سمة  تكون  ل��ن  القمة  نتيجة  اأن  رغ��م 
الكال�سيكو  اأن  اإل  ال���ل���ي���غ���ا،  ل��ل��ق��ب 
الالهثة،  الأنفا�س  م��ب��اراة  يعترب 
فرب�سلونة املت�سدر بر�سيد 
65 نقطة يعلم جيدا 
�سيو�سع  ال���ف���وز  اأن 
ب��ي��ن��ه وبني  ال����ف����ارق 
امل����ريي����ن����غ����ي لأرب�������ع 
ن��ق��اط، ح��ي��ث يحتل 
املركز  م���دري���د  ري�����ال  
نقطة،   64 بر�سيد  الثاين 
بينما �سي�سعى امللكي بقوة لإ�ستعادة ال�سدارة املفقودة من 
خالل حتقيق الفوز على ملعب كامب نو، وعدم الإ�ست�سالم 

لزيادة الفارق.
لدى  ال��ك��ربى  الأهمية  فقط  النقاط  حل�سابات  يكون  ول��ن   
املدرب  رغ��ب��ة  يف  تتمثل  �سخ�سية  ح�سابات  فهناك  اجلميع، 
الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي املدير الفني لريال مدريد، باإزاحة 
بعد  اأنفا�سه من اجلميع  الذي ي�سغط على  الإنتقادات  جبل 
نف�س حال  الأخ��رية، وهو  الفرتة  ال�سلبية يف  والنتائج  الأداء 
كابو�سا  يعي�س  ال��ذي  رون��ال��دو  كري�ستيانو  الربتغايل  جنمه 

خالل هذه الأيام.
الفني  املدير  اإنريكي  لوي�س  الأ�سباين  امل��درب  ف��اإن  املقابل   يف 
البع�س  اأن ط��ال��ب  ب��ع��د  ب��ط��ل  اإىل  ال����ذي حت���ول  ل��رب���س��ل��ون��ة، 
الذي  الفريق،  م��ع  القوية  عرو�سه  موا�سلة  يريد  برحيله، 
يعي�س اأف�سل حالة نف�سية وفنية منذ بداية العام 2015 مع 
اإ�ستعادة الربغوث الرجنتيني ليونيل مي�سي لربيقه املفقود .. 

فوات  قبل  مت�سارعة  باأنفا�س  اأهدافه  لتحقيق  اجلميع  �سي�سعى  ولذلك 
الأوان.

 ع�ساق املتعة الكروية �سرياقبون احلوار اخلا�س بني ثالثي الهجوم يف 
رونالدو  وكري�ستيانو  وبنزميا  بيل  اأن  امللكي  ويعتقد جمهور  فريق،  كل 
والقدرة  ال��ف��ردي��ة  ب��امل��ه��ارات  الأم�����ور  ح�����س��م  ع��ل��ى  ق���ادري���ن   ،)BBC(

التهديفية.
 ورغ���م اأن ال��ث��الث��ي مي��ر ب��اأ���س��واأ ف��رتات��ه ع��ل��ى الإط�����الق، ح��ي��ث تعر�س 
اأن  الإ�ستهجان من جماهري الربنابيو بعد  الدون الربتغايل ل�سافرات 
كانت حتمله على الأعناق، بينما جنح الويلزي غاريث بيل يف الرد على 
اإهدارها  اأن تفنن يف  الأخ��رية، بعد  املباراة  باإحرازه هدفني يف  منتقديه 
خالل اللقاءات ال�سابقة، وما زال بنزميا يبحث عن ذاته كاأحد الأوراق 
الرابحة هجوميا، و�سجل الثالثي 55 هدفا للمريينغي يف الليغا، بواقع 
بنزميا و12 هدفا  لكرمي  هدفا  و13  رونالدو  لكري�ستيانو  هدفا   30

لغاريث بيل.
 ،)MSN( ونيمار  و�سواريز  مي�سي  البلوغرانا  ثالثي  ف��اإن  املقابل  يف   
بعد  اإبداعاته  اإىل  الربغوث  عاد  فقد  التهديفية،  اأف�سل فرتاته  يعي�س 
نحو  الزحف  اإ�ستطاع   2015 العام  مع  ولكن  املو�سم،  هذا  �سيئة  بداية 
القمة، ليعتلي قائمة الهدافني بر�سيد 32 هدفا بعدما اإعتقد اجلميع 
اأن رونالدو الأقرب للح�سم، وكذلك و�سح تفوق نيمار هذا املو�سم واأحرز 
�سواريز �سريعا مع الثنائي اخلطري ليكون ال�سلع  واإندمج  هدفا،   17

الثالث للثالثي املرعب واحرز 7 اأهداف.
اإذا كان الختالف بني الفريقني يتمثل يف احلالة النف�سية واملعنوية، التي 
تنحاز مل�سلحة الفريق الكتلوين على ح�ساب النادي امللكي، اإل اأن التماثل 
هو �سيد املوقف بني الفريقني يف حالت الغياب، حيث يفتقد ريال مدريد 
لعن�سر واحد ا�سا�سي بداعي الإ�سابة وهو الكولومبي جيم�س رودريغيز، 
واإن كان بديله ال�سباين اإي�سكو يوؤدي ب�سكل متميز ول يقل عن هداف 
عودة  بعد  مدريد  ري��ال  جماهري  التفاوؤل  من  حالة  وت�سود  امل��ون��دي��ال، 
�سريجيو رامو�س يف الدفاع والكرواتي لوكا مودريت�س يف منت�سف امللعب، 

وهما قوة ل ي�ستهان بهما وي�سيفان التما�سك خلطوط الفريق.
بو�سكيت�س لالإ�سابة  �سريجيو  بر�سلونة لعبه  يغيب عن �سفوف  بينما 
ما�سكريانو  الرجنتيني  ال��ف��ري��ق  ج��وك��ر  على  ان��ري��ك��ي  ويعتمد  اي�����س��ا، 
العنا�سر  فجميع  ذل��ك  وب��خ��الف  الأ���س��ب��اين،  ال��الع��ب  غ��ي��اب  لتعوي�س 
املباراة  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  اإي��ق��اف  اإن��ت��ه��اء  بعد  الكال�سيكو،  يف  م��ت��واج��دة 

ال�سابقة حل�سوله على الإنذارات امل�ستحقة.
�سراع من نوع خا�س يدور رحاه خارج اخلطوط، بني الإيطايل كارلو 

املدير  اإنريكي  لوي�س  والإ�سباين  مدريد  لريال  الفني  املدير  اأن�سيلوتي 
الفني لرب�سلونة، وهو اللقاء الثاين بينهما يف الكال�سيكو، وكان اللقاء 
الأول اإنتهى ل�سالح ان�سيلوتي يف جولة الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب 

�سانتياغو برنابيو.
اإنريكي الذي عاين خالل الأ�سابيع الأخرية من العام املا�سي، وحتمل   
الدور  يف  هزميته  من  لل������ثاأر  ي�س�������عى  والإع��الم  اجلم������اهري  اإنتقادات 

اأن  بعد  كتالونيا  يف  امل��غ��وار  ال��ف��ار���س  ا�سبح  الأن  اأن���ه  وخا�سة  الأول، 
بر�سلونة  تاألق  وبع��������د  الخي�������رة،  ال�سابيع  يف  الليغا  �سدارة  �سرق 

الكاأ�س وتاألق��������ه يف دوري  2015 وو�سوله لنهائي  العام  خالل 
الأبطال.

اوراق  باأي  بالدفع  الكال�سيكو  انريكي يف   ولن يغامر 
حيث  امل��ف��اج��اأة،  عن�سر  مت��ث��ل  اأ���س��م��اء  اأو  اإ�ستثنائية 
الثالثي  بتقدم   3-3-4 املعتادة  بطريقته  �سيلعب 

نيمار ومي�سي و�سواريز، ومن خلفهم املتاألق راكيتيت�س 
واإنيي�ستا.

الهزمية يف كامب  اأن  اأن�سيلوتي يعلم جيدا  املقابل فاإن كارلو  يف 
نو، قد تقرب من رحيله عن امللكي مع نهاية املو�سم احلايل، اإل 
اإذا حدثت مفاجاَت يف ال�سابيع الخرية، اأو اإ�ستطاع الفريق ح�سم 
لقب دوري الأبطال للمرة 11 يف تاريخه، وي�سعى خالل اللقاء 
اإنهاء عقدته مع كامب نو الذي مل يفز عليه مطلقا خالل عمله 

كمدرب.
 2-4-4 ط��ري��ق��ة  اإىل  ال��ف��ري��ق  ي��ع��ود  ب���اأن  البع�س  مطالبة  ورغ���م 

اأن�سيلوتي اأ�سر على اللعب  اأن  التى فاز بها يف املباريات الكربى، اإل 
الثالثي رونالدو وبيل وبنزميا، ومن  4-3-3 بتقدم  الطريقة  بنف�س 

خلفهم توين كرو�س واي�سكو ومودريت�س، وهو يثق متاما اأن عودة 
مودريت�س يف املنت�سف ورامو�س يف الدفاع ، قادرة على اإحداث 

التوازن املطلوب.
 واأخ��ريا .. فاإن الكال�سيكو دائما يبقى له طبيعته اخلا�سة، 
ب��ع��ي��دا ع��ن ح�����س��اب��ات ال��ق��وة واجل��اه��زي��ة ال��ب��دن��ي��ة والفنية 
والنف�سية، وتبقى جميع الإحتمالت مفتوحة على م�سراعيها 

.. فمن ي�ستطيع احل�سم يف الكامب نو؟.
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جمتمع االمارات

م�ست�سفى �جلامعة بال�سارقة ي�ستقبل وفدً� طبيًا عامليًا
ا�ستقبل م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة وفداً طبياً عاملياً رفيع امل�ستوى يزور 
الوفد  واطلع  ال��وردي��ة،  القافلة  فعاليات  انطالق  مبنا�سبة  حالياً  الدولة 
الزائر اىل مرافقه واق�سامه املختلفة، كما ا�ستمع الوفد اىل �سرح مف�سل 
امل�ست�سفى  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  طبيعة  يف  الكبري  التطور  حجم  ع��ن 
للجمهور يف �سوء التحديث امل�ستمر لأنظمته التقنية، واخلربات املتقدمة 
للطواقم الإدارية والطبية والفنية قدمه ال�سيد مايكل �سرتاود، الرئي�س 

التنفيذي للم�ست�سفى.

ب��ع��د الإق���ب���ال ال��ك��ب��ري ال���ذي �سهدته 
اأعلنت  املا�سي،  العام  ال�سيدات  ليلة 
يا�س ووتروورلد اأبوظبي عن اإطالق 
لعام  ك��ل��ي��اً  اجل��دي��دة  ال�����س��ي��دات  ليلة 
واملرح  ال��ت��األ��ق  ع��ن��وان  2015 حت��ت 
كل  اأ�سبوعياً  ال�سيدات  ليلة  تمُنظم   .
مار�س   19 م��ن  اب��ت��داًء  ي��وم خمي�س 
اجلاري، لتتيح لل�سيدات من خمتلف 
الأوقات  باأجمل  ال�ستمتاع  الأع��م��ار 
يف  واحلما�س  باملرح  مليئة  اأج���واء  يف 

خ�سو�سية تامة.
ت��غ��و���س ل��ي��ل��ة ال�����س��ي��دات اجل���دي���دة، 
يف اأ���س��ط��ورة ال��ل��وؤل��وؤة امل��ف��ق��ودة التي 
و�سرتتكز  احل��دي��ق��ة.  ح��ول��ه��ا  ت����دور 
الليلة  ه��ذه  خ��الل  الأن�سطة  معظم 
اللوؤلوؤ  واأل��وان  والتاألق  اجلمال  على 
اجل��م��ي��ل��ة مب���ا يف ذل���ك ال��ر���س��م على 
وبت�ساميم  م�سيء  ب��ط��الء  الآي����دي 
م�������س���ت���وح���اة م����ن احل���ن���ة وال�����الآل�����ئ، 

والزينة  الأ������س�����واء  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�سعت خ�سي�ساً لهذا احلدث. الداخلية التي ومُ

 يف هذا الإطار، قالت بيانكا �ساموت، مديرة احلديقة يف يا�س ووتروورلد 
اأب��وظ��ب��ي: م��ع ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة، ي�سعدنا الإع���الن ع��ن ع���ودة ليلة 
حما�سية  اأج����واء  لل�سيدات  لنوفر  ج��دي��د  م��ن  اأ���س��ب��وع��ي  ب�سكل  ال�����س��ي��دات 
ومرحة مع اأعلى درجات اخل�سو�سية. ونتطلع قدماً للرتحيب مبزيد من 
ال�سيدات هذا العام كي ي�ستمتعن مبجموعة وا�سعة من الأن�سطة احل�سرية 
املائية واملرافق الرتفيهية التي توّفرها  اإىل الألعاب واملنزلقات  بالإ�سافة 

احلديقة. 
�ستتمكن ال�سيدات من عي�س مغامرة �سيقة يف اإطار ليلة ال�سيدات يف يا�س 
ووتروورلد، ليكّن اأّول من يخترب الألعاب واملنزلقات املائية يف حّلة جديدة، 
امللونة، ومت  امل�سيئة  الالآلئ  الأم��واج مبجموعة من  �سيزّين حو�س  حيث 
البهلوانية والرتفيهية  للعرو�س  لتكون مبثابة من�سة  تخ�سي�س مناطق 
التي �ستقدمها احلديقة على اأنغام املو�سيقى احلية ذات املوؤثرات اخلا�سة.

 ي�م �مل��هب �ل�سابة يع�د ملهرجان �أب�ظبي 2015 
ال�سابة  املواهب  يوم  يعود  التعليمي  الربنامج  فعاليات  و�سمن  التوايل  على  ال�سابع  للعام 
ملهرجان اأبوظبي 2015 باعتباره اأحد اأف�سل الفعاليات التي يقدمها املهرجان للجمهور 
الإمارات،  دولة  اأرج��اء  كافة  ال�سابة من  والفنية  املو�سيقية  املواهب  اأف�سل  يقدمه من  مبا 
تمُدخل  التي  والتعبريية  الت�سكيلية  والفنون  املو�سيقى  جم��الت  يف  اإبداعاتهم  ل�ستعرا�س 

املتعة وال�سرور �سنوياً على جمهور املهرجان من الكبار وال�سغار. 
الغاية  بهدف حتقيق  الإم���ارات  ح��ول  امل��دار���س من  ال�سابة طلبة  املواهب  ي��وم  وي�ستقطب   
الثقايف من  التوا�سل  لبناء ج�سور  لل�سباب  ال��دور احليوي  الفعالية يف تفعيل  املرجوة من 
يوم  يف  الفنية  وامل��راك��ز  امل��دار���س  من  كبرية  جمموعة  وت�سارك  والفنون،  املو�سيقى  خ��الل 
وال�سباب  الثقافة  ل��وزارة  التابع  البيانو  ومركز  اليا�سمينة،  مدر�سة  ت�سم  ال�سابة  املواهب 
وتنمية املجتمع، ومدار�س دبي للرق�س اجلماعي، وبيت العود، ومركز املو�سيقى، ومدر�سة 
�سي�سيليا �ستيفانيان للباليه، ومدر�سة النهدة الوطنية للبنات، ومدر�سة املجتمع الدولية.    

ومراكز  الدولة  لطلبة مدار�س  �سنوياً  دعوته  يوجه  ال�سابة  املواهب  يوم  اأن  بالذكر  جدير 
الفنون  واإبداعات  للم�ساركة وتقدمي عرو�س مو�سيقية وغنائية جماعية وفردية،  الفنون 

التعبريية والت�سكيلية وال�ستعرا�سات الراق�سة اجلماعية.

�إبيال تنظم مع �أ�س��ق ن�ساطًا لـ�سالح بيت �خلري 
، وذلك  ن�ساطاً خريياً، يكون ريعه ل�سالح بيت اخلري  اإبيال  نظمت �سركة 
حتت  الكعك،  من  اأ�سناف  بيع  يف  متثل  وق��د  اأ���س��واق،  �سركة  مع  بالتعاون 

عنوان كعكة اخلري ، واأقيم يف اأ�سواق الورقاء بدبي.
العالقات  اإق��ب��اًل من اجلمهور، فريق  ال��ذي لق��ى  الن�ساط  �سارك يف  وق��د 
املبيعات، و�سجعهم  ال�سكر للقائمني على  العامة يف بيت اخلري الذي قدم 
مبا لهم من ثواب واأجر على اإجناح هذا الن�ساط اخلريي، مثنياً على جودة 

عر�س املنتجات وترويجها للزوار.

منتجع ك�ر�ل بيت�س �ل�سارقة يف�ز بجائزة 
�أف�سل حديقة معتنى بها يف �الإمارة

اإىل لئحة جوائزه  ال�سارقة جائزة جديدة  بيت�س  ك��ورال  اأ�ساف منتجع 
بعد فوزه باجلائزة الأوىل من بلدية ال�سارقة لأف�سل حديقة من حيث 
ب��ه��ذه اجل��ائ��زة القيمة  ال��ف��ن��دق  ت��ك��رمي ف��ري��ق  العناية و اله��ت��م��ام و مت 

و�سهادة يف حفل اأقيم يف ال�سارقة.
قال جان بيري �سيمون، املدير العام الإقليمي لالإمارات ال�سمالية لفنادق 
و منتجعات كورال، اإن احلدائق اخل�سراء املرتامية الأطراف هي بالفعل 
الرئي�سية يف تعزيز  العنا�سر  اأحد  و  ال�سارقة  بيت�س  ك��ورال  فخر ملنتجع 
على  جائزة  على  احل�سول  و  اإقامتهم،  خالل  باأكملها  ال�سيوف  جتربة 
اجلهود املبذولة للحفاظ على احلدائق على هذه الدرجة من الت�سذيب 

و الروعة بالتاأكيد يجلب املزيد من ال�سعادة للفريق كله .
قال �سيمون اإن احلكام اأبدوا �سعادة هائلة و ر�ساء تاما عن جودة العر�س 
الذي قدمه فريق الب�ستنة بالفندق الذي قام بعمل هائل. نحن فخورون 
اجلميلة،  امل��روج  اإىل  بالإ�سافة  و  القيمة.  اجلائزة  بهذه  بالفوز  كفريق 

تنوع النباتات يف احلدائق متميز واأ�سر قلوب ع�ساق الطبيعة .

تعيني �سي�سيل هي�ي يف من�سب 
�مل�ست�سار �الأول مل�سروع �لرمي م�ل

اأحد  ه���ي���وي،  ���س��ي�����س��ي��ل  ت��ع��ي��ني  مت 
يف  املرموقني  املتخ�س�سني  اأ�سهر 
جمال التطوير العقاري يف من�سب 
ال���رمي  مل�������س���روع  الأول  امل�����س��ت�����س��ار 
ال��وج��ه��ة اجل��دي��دة للت�سوق  م���ول، 

والرتفيه يف اإمارة اأبوظبي.
تناهز  خ�����ربة  ���س��ي�����س��ي��ل  وي���ح���م���ل 
م�������س���وؤوًل  و����س���ي���ك���ون  ع����ام����اً،   25
لتطوير  الرئي�سية  ال��ن��واح��ي  ع��ن 
وتقدمي امل�سروع الذي تبلغ تكلفته 
وال�����ذي  اأم����ري����ك����ي،  دولر  م���ل���ي���ار 
�سي�سبح واحد من اأكرب املولت يف 
الإمارات العربية املتحدة. و�سارك 
الرمي  اىل  ان�سمامه  قبل  �سي�سيل 
م��ول يف ع��دد من م�ساريع تطوير 
مراكز الت�سوق يف ال�سرق الأو�سط 

والوليات املتحدة واأوروبا.  فعاليات ترفيهية الأطفال متالزمة د�ون 
يف كليات �لتقنية �لعليا بال�سارقة

نظم جمل�س طالبات كليات التقنية العليا بال�سارقة بالتعاون مع حملة مكاين 
اأطفال  م��ن  ملجموعة  ترفيهياً  ي��وم��اً  الإم��ارات��ي��ة  ال�سبابية  التطوعية  بينكم 
للتعليم  اأولدن���ا  ومركز  ال��ق��درات  لتنمية  الوف��اء  مدر�سة  من  داون  متالزمة 
والتاأهيل بال�سارقة، وذلك تزامناً مع الحتفال ال�سنوي باليوم العاملي ملتالزمة 

داون الذي يقام هذا العام حتت �سعار فر�سي وخياراتي . 
العليا  التقنية  اليوم الرتفيهي الذي اقيم باملجمع الريا�سي لكليات  وت�سمن 
باملدينة اجلامعية يف ال�سارقة عدداً من الأن�سطة والألعاب الرتفيهية والعرو�س 
الفنية واملو�سيقية املتنوعة التي �ساركت يف تنفيذها الطالبات فاطمة الطنيجي 
ور�سيدة القحطاين و�سريفة املازمي ع�سوات جمل�س الطالبات، مب�ساركة عدد 
من اأع�ساء جمل�س طالب كليات التقنية العليا بال�سارقة، وبالتعاون مع فريق 
حملة مكاين بينكم التي تهدف اإىل دمج فئة متالزمة داون مع اأفراد املجتمع 

من خالل تنفيذ اأن�سطة وفعاليات اجتماعية تفاعلية. 

�لقرية �لعاملية ت�ست�سيف جنمة 
�لب�ب �الأمريكي فاتينيز� 

ا�����س����ت���������س����اف����ت ال����ق����ري����ة 
ال���ع���امل���ي���ة، ب���ال���ت���ع���اون مع 
الأمريكتان اجلديد  جناح 
البوب  جنمة  املو�سم،  ه��ذا 
م�ساء  فاتينيزا  الأمريكية 
املا�سي على  يوم اخلمي�س 
اجلديد  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��رح 

ك��ل��ي��اً ه����ذا امل���و����س���م. حيث 
كان ح�سور احلفل جماين مع كل تذكرة دخول اإىل القرية 

العاملية.

ليلة �ل�سيد�ت �جلديدة كليًا تع�د �ىل يا�س ووتروورلد �أب�ظبي بعن��ن �لتاألق و�ملرح 

فن تختتم دور�ت تدريبية ح�ل �لتمثيل وكتابة �لن�س��س و�لر�س�م �ملتحركة 

�جل�سمي ي�سارك �سرطة دبي تكرمي �أمهات �سهد�ء �الإمار�ت
برعاية وح�سور �سعادة قائد �سرطة دبي اللواء خمي�س مطر املزيني، وعدد كبري من ال�سباط يف �سرطة دبي، �سارك 
ال�سفري فوق العادة للنوايا احل�سنة الفنان الإماراتي ح�سني اجل�سمي يف احتفالية تكرمي اأمهات �سهداء الإمارات التي 
اأمهات حماة الوطن  اآل مكتوم يف مبنى القيادة العامة ل�سرطة دبي حتت عنوان  اأقيمت يف قاعة حمدان بن حممد 
وبح�سور اأمهات وعائالت �سهداء الإمارات، موؤكداً فخره و�سعادته يف عملية تكرمي اأمهات �سهداء الوطن اأثناء تاأدية 
واجبهم الوطني، وقال: نحن من اأبناء هذا الوطن الغايل، واأمهات ال�سهداء وعائالتهم نفتخر بهم جميعاً، رغم اأن 
اأبعاد مهمة يف تكوين  اأو تقييمها ملا لها من  اأن دور الأم يف تربية الأبناء ل ميكن تثمينها  الفراق ال�سعب ، م�سيفاً 
�سخ�سية الأبناء وبناء الجيال املقبلة، وقال: حتية خا�سة لكل اأم ربة و�سهرت وتعبت و�سّحت من اأجل اأبنائها، وهذا 
الدور الأهم يف هذه احلياة . هذا واأ�ساد اجل�سمي باللفتة الكرمية التي قامت بها القيادة العامة ل�سرطة دبي يف تكرمي 
اأمهات ال�سهداء، وعقد احتفالية خا�سة بهم، م�سرياً اىل اأنها لفتة كرمية ي�ستحقون عليها كل الحرتام والتقدير، 
خا�سة واأن دورهم الإن�ساين كبري وهام اىل جانب مهامهم الأمنية ك�سرطة يف خدمة املواطن واملقيم من اأبناء جميع 

املجتمعات العربية والعاملية.  وقد تخلل احلفل تكرمي خا�س حل�سني اجل�سمي ملا يبذله من جهود كبرية يف خدمة

ب��ن��ا���س��ر ع��ن��د خ���ط ال��ن��ه��اي��ة، كما 
على  زميلهم  امل�سرق  موظفو  هناأ 
ال��ت��ربع��ات لدعم  اإجن����ازه يف جمع 
تذهب  و�سوف  اخلريية.  الأع��م��ال 
مركز  ا�ستدامة  ل�سالح  التربعات 
دبي للتوحد ورفع م�ستوى الوعي 

حول التوحد يف دولة الإمارات.
وقال فرحان �سهيد: اإننا نقّدر دعم 

نا�سر املتوا�سل لذوي الحتياجات 
الوقت  يف  �سهيد  و�سكر   . اخلا�سة 
امل�سرية  لدعم  امل�سرق  بنك  نف�سه 
للتوحد.  دب����ي  وم���رك���ز  اخل���ريي���ة 
و���س��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��دع��م الذي 
�سركائه  م��ن  امل��رك��ز  عليه  يح�سل 
حتقيق  يف  امل��ج��ت��م��ع  وم�����س��اه��م��ة 

اأهدافه.

بنت عبد  ال�سيخة جواهر  وقالت 
موؤ�س�سة  م��دي��ر  ال��ق��ا���س��م��ي،  اهلل 
لروؤية  ف���ن وف���ق���اً  ن��ع��م��ل يف  ف���ن: 
�ساحب  ق����ري����ن����ة  وت����وج����ي����ه����ات 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 

ع�سو  ال���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د  ب����ن 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�������س���ي���خ���ة ج�����واه�����ر بنت  ����س���م���و 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
لتوفري  الأ���س��رة،  ل�سوؤون  الأع��ل��ى 

لالأطفال  حم��ف��زة  اإب��داع��ي��ة  بيئة 
مهاراتهم  ل��ت��ط��وي��ر  وال�������س���ب���اب 
يف  ي�سهم  مبا  والإعالمية  الفنية 
الفنانني  م��ن  جديد  جيل  اإع���داد 

املبدعني واملوهوبني .

 �سمان تعنينّ رئي�سًا 
تنفيذيًا ل�س�ؤون �لعمليات

لل�سمان  الوطنية  ال�سركة  اأعلنت 
ت���ع���ي���ني حمد  ال�������س���ح���ي ����س���م���ان 
تنفيذياً  رئي�ساً  املحيا�س  ع��ب��داهلل 
ل�سوؤون العمليات بال�سركة، لريّكز 
من موقعه على الرتقاء مب�ستوى 
كفاءة وفاعلية عملياتها الداخلية، 
تقدمي  ا�ستمرارية  على  واحلر�س 
للم�سرتكني،  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل 
وال�����س��رك��اء م��ن م���زودي اخلدمات 
املعنية  اجلهات  وخمتلف  الطبية، 

بعملياتها، وفقاً لأعلى املعايري. 
ويتوىل الرئي�س التنفيذي ل�سوؤون 
اأف�سل  ابتكار  م�سوؤولية  العمليات 
اأك���ر �سال�سة  احل��ل��ول لإج�����راءات 
و�سرعة، حتقق احلفاظ على جودة 
اخل��دم��ة ومت��ّي��زه��ا. ك��م��ا ي�سطلع 
ب��دور مركزي يف حت�سني  املحيا�س 
العمليات الت�سغيلية ل��سمان ؛ مبا 
املطالبات  اإدارة  اإج����راءات  ذل��ك  يف 
الداخلية  وال��ع��م��ل��ي��ات   ، ال��ط��ب��ي��ة 
التاأمني  وث��ائ��ق  ب��اإ���س��دار  املتعلقة 

ومركز خدمة العمالء .

نا�سر  امل���������س����رق  م����وظ����ف  اأك�����م�����ل 
م�سريه  العام  هذا  بنجاح  اإبراهيم 
على  م�����س��ي��اً  ال���ذي قطعه  ال��ث��ام��ن 
كيلومرت   100 مل�����س��اف��ة  الأق������دام 
دبي.  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  م��ن 
وق�����ام امل�������س���رق ب���دع���م ن��ا���س��ر من 
األ���ف  خ����الل ال���ت���ربع مب��ب��ل��غ 35 
ل�����س��ال��ح مركز  اإم�����ارات�����ي  دره������م 
املبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  للتوحد.  دب��ي 
متا�سياً مع ا�سرتاتيجية امل�سرق يف 

تعزيز امل�سوؤولية الجتماعية.
اإىل فرع  ق���د و���س��ل  ن��ا���س��ر  وك����ان 
لالإنرتنت  دب��ي  مدينة  يف  امل�سرق 
ب���ع���د ي���وم���ني م����ن امل�������س���ي ب���داأه���ا 
م�����ن م����ط����ار اأب�����وظ�����ب�����ي. واأك����م����ل 
 100( املقطوعة  امل�سافة  نا�سر 
بعد  من  يومني،  خالل  كيلومرت( 
ظهر يوم اخلمي�س حتى بعد ظهر 

يوم الأحد.
مدير  �����س����اه����د،  ف�����رح�����ان  وك��������ان 
مركز  يف  وامل�������س���اري���ع  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
للرتحيب  ل��ل��ت��وح��د ح��ا���س��راً  دب���ي 

اختتمت فن، املوؤ�س�سة املتخ�س�سة 
الإعالمي  ال��ف��ن  ودع���م  تعزيز  يف 
ل����الأط����ف����ال وال���ن���ا����س���ئ���ة ب���دول���ة 
املتحدة، خالل  العربية  الإم��ارات 
ور�س  ثالث  املا�سي  فرباير  �سهر 
تدريبية حول فن التمثيل وكتابة 
املتحركة،  وال��ر���س��وم  الن�سو�س، 
لالأطفال  امل���اء،  حت��ت  والت�سوير 
املواهب  رعاية  بهدف  والنا�سئة، 
ال�سابة وتطوير مهاراتهم الفنية 

والإبداعية. 
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذه ال�������دورات 
متا�سياً مع ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة 
ف����ن ال���ط���م���وح���ة وال����ه����ادف����ة اإىل 
اك��ت�����س��اف امل����واه����ب ال��ف��ن��ي��ة عند 
وتنمية  وال���ن���ا����س���ئ���ة،  الأط�����ف�����ال 
الفن  بتقنيات  واإدراكهم  قدراتهم 
هذه  ورعاية  املتعددة،  والو�سائط 
�سبيل  يف  وت���ط���وي���ره���ا  امل����واه����ب 
الفنانني  م��ن  جديد  جيل  اإع���داد 
اأ�سكال الفنون  املبدعني يف جميع 

الإعالمية. 

�مل�سرق يدعم �إمار�تيا خالل م�سريته م�سيًا على �الأقد�م لدعم مركز دبي للت�حد
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طبيب ينهار ل�فاة �ساب بني يديه
ن�سر طبيب على موقع ريديت  �سورة فوتوغرافية لزميل له، وقد انهار باكياً خارج امل�ست�سفى، بعد وفاة مري�س 

يف التا�سعة ع�سرة من عمره بني يديه. 
ومل يو�سح نا�سر ال�سورة حالة املري�س اأو جن�سه، غري اأنه اأراد من خالل ن�سرها اأن يرى النا�س احلالة العاطفية 

والنفعالية التي يعي�سها العاملون يف ق�سم الطوارئ، خ�سو�سا عندما يعجزون عن اإنقاذ حالة معينة.
املتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  م�ست�سفيات  اإح��دى  يف  الطوارئ  بق�سم  يعمل  طبيب  وهو  ال�سورة،  نا�سر  وق��ال 
الأمريكية، اإن زميله وبعد هذا الوقت الق�سري الذي اأم�ساه عند مدخل امل�ست�سفى لينف�س عن م�ساعره، عاود 

الدخول بعد قليل وا�ستاأنف عمله يف ق�سم الطوارئ.
اأق�سام الطوارئ عامة، يف حني كانت  واأب��دى كر من م�ستخدمي املوقع تعاطفهم مع الطبيب والعاملني يف 

ال�سورة منا�سبة لي�ستح�سر اآخرون مواقف اإن�سانية لالأطباء يف حلظات �سعبة كتلك اللحظة.
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تعذب حفيدتيها دون رحمة 
الكالب،  باأطواق  بتقييدهما  حفيدتيها  فلوريدا  من  جدة  عاقبت 

واأجربتهما على النوم يف غرفة الغ�سيل. 
وجه مكتب ال�سريف يف بلدة اأوراجن كاونتي، يوم اخلمي�س املا�سي 
واإ�ساءة  الأط��ف��ال  تعذيب  تهمة  ع��ام��اً(   58( برانتلي  ليندا  اإىل 

معاملتهم، بح�سب �سحيفة اإن واي ديلي نيوز.
للتعذيب،  تعر�ستا  واللتان  �سنوات(  و8   7( الطفلتان  واأخ���ربت 
املحققني باأن جدتهما قامت مبعاقبتهما عقوبات ج�سدية قا�سية، 
لالأعلى  مرفوعة  واأي��دي��ه��م��ا  ال��وق��وف  على  باإجبارهما  ق��ام��ت  اإذ 
على  ال��ن��وم  على  عنوة  اإجبارهما  اإىل  بالإ�سافة  طويلة،  لأوق���ات 

الأر�س دون اأي و�سائد اأو اأغطية، وقيدت 
 اأي��دي��ه��م��ا ب����اأط����واق ال���ك���الب، ب��ح�����س��ب حم��ط��ة دب��ل��ي��و اإف ت���ي يف  

الإخبارية. 
ويف اإح����دى امل����رات، ق��ي��دت اجل���دة ال��ف��ت��ات��ان ورب��ط��ت��اه��م��ا بغ�سالة 
واأو�سدت عليهما الباب ب�سكل حمكم حتى ل تتمكنا من اخلروج 
من غرفة الغ�سيل، واأم�ست الأختان الليلة يف غرفة الغ�سيل دون 

اأي فرا�س اأو و�سائد اأو اأغطية، بح�سب ال�سرطة املحلية.
ومنعت اجلدة برانتلي الفتاتان من اللعب بالدمى، وقال اجلريان 

اإنهم نادراً ما كانوا يرون الفتاتني يف اخلارج.
واألقت ال�سرطة القب�س على اجلدة برانتلي بعد اأن اأبلغ عنها ق�سم 
يف  �سنوات(   9( واأخاهما  الطفلتان  واأودع���ت  ب��الأط��ف��ال،  الرعاية 
مركز لرعاية الأطفال. وخرجت اجلدة برانتلي من ال�سجن بعد 
اأن حكم عليها بالبتعاد عن  القب�س عليها، بعد  وقت ق�سري من 

حفيدتيها وعن اأي �سخ�س حتت �سن الثامنة ع�سرة.

تنجب طفلتها �لثالثة يف �حلمام
بعد 9 اأ�سهر من اإجنابها طفلة يف احلمام، اأجنبت امراأة بريطانية 

طفلتها الثالثة على التوايل يف داخل غرفة احلمام. 
تورينتون،  من  عاماً(،   25( باركر  كري�ستي  الربيطانية  فوجئت 
تكن هذه  احل��م��ام. ومل  وه��ي يف  ب��ولدة طفلتها اخلام�سة  ديفون 
اأي  اأ�ساًل، ومل تظهر عليها  باأنها كانت حتمل جنيناً  امل��راأة تدرك 
عالمات للحمل با�ستثناء زيادة ب�سيطة يف الوزن وتغري ب�سيط يف 

مزاجها. 
وجاءت ولدتها هذه بعد 9 اأ�سهر فقط من ولدتها الأخرية التي 
ح�سلت يف احلمام اأي�ساً. وعربت ال�سيدة باركر وزوجها يل ورين  
)34 عاماً( عن �سدمتهما لولدة طفلتهما روبي قبل اأوانها ومن 

دون اأن يعرفا بقدومها. 
اأجنبت  ب��ارك��ر  كانت  الربيطانية،  م���ريور   داي��ل��ي  موقع  وبح�سب 
قبل  عائلتها  منزل  حمام  يف  �سنوات(   7( كري�ستال  الأوىل  ابنتها 
اآمرب  ابنتها  ولدة  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سابيع،  بثمانية  ولدتها  موعد 

اأي�ساً يف غرفة احلمام يف يوينو )حزيران( املا�سي. 
وقالت باركر باأنها مل ت�سعر باأي اآلم يف �سباح يوم الولدة �سوى اأمل 
ب�سيط يف بطنها، وفوجئت بولدة طفلتها وهي يف احلمام. واأ�سافت 
كري�ستي باأنها لو كانت تعلم باأنها حامل لكانت امتنعت عن تناول 
القهوة واملايونيز، و�سعرت بالذنب حيال ذلك اإل اأن زوجها واأمها 

اأخرباها باأنها لي�ست مذنبة لأنها مل تكن تعلم بحملها.
ويقول الأطباء باأن الطفلة تتمتع ب�سحة جيدة اإل اأنها �ستبقى يف 
رعاية امل�ست�سفى ملدة �ستة اأ�سابيع �سمان عدم حدوث اأي م�ساعفات 

لها.. 

ر�سا�سة طائ�سة تقتل طفاًل يف غرفته
بر�سا�سة  براأ�سه  اأ�سيب  اأن  بعد  �سنوات  �ست  عمره  يتجاوز  ل  طفل  قتل 
هيو�سنت  مدينة  يف  الكائن  عائلته  منزل  يف  نومه  غرفة  ج��دار  اخ��رتق��ت 

الأمريكية.
اإىل  هيلكوبرت  نقل يف طائرة  اأن  بعد  الفائت  ال�سبت  ليلة  الطفل يف  ت��ويف 
األقوا  اإن��ه��م  ك��اون��ت��ي،  هاري�س  منطقة  �سرطة  م�سوؤولو  وق���ال  امل�ست�سفى. 
على  معهم  التحقيق  بهدف  جم��اورة  �سقة  من  اأ�سخا�س   5 على  القب�س 
���س��ب��ان حت��ت ال�سن   3 امل��ح��ت��ج��زي��ن اخل��م�����س��ة  ب��ني  خلفية احل�����ادث. وم���ن 

القانونية ورجلني بالغني، بح�سب �سحيفة هيو�سنت كرونيكل. 
�سارع  يف  عائلته  �سقة  داخ��ل  ال�سبي  كان  فقد  ال�سرطة،  حما�سر  وبح�سب 
�سيريا بالنكا، يف منطقة هاري�س كاونتي، قبل الثامنة م�ساء عندما اأطلق 

عيار ناري من �سقة جماورة. 
اإن الر�سا�سة اخرتقت اجلدار الذي ي�سل بني ال�سقتني،  وقالت ال�سرطة 
�سريره، وعندما دخلت  على  بينما كان م�ستلقياً  راأ�سه  ال�سبي يف  واأ�سابت 
الأم اإىل غرفته وجدته غارقاً بدمائه وقد فقد وعيه. ونقل الطفل اجلريح 
جواً اإىل م�ست�سفى ميموريال هريمان، بولية تك�سا�س حيث تويف هناك يف 
ال�سحية  �سقيق  باأن  بالذكر  دقيقة م�ساء.  من اجلدير  الثامنة وع�سرين 
البالغ من العمر 3 �سنوات، كان معه يف نف�س الغرفة اأثناء وقوع احلادث اإل 

اأنه مل ي�سب باأي اأذى. بح�سب �سحيفة الدايلي ميل الربيطانية.

وفاة معمرة مك�سيكية عن 127 عاما 
ادارة  وقالت  املك�سيك.  غ��رب  عاما يف   127 احلياة عن عمر  ام��راأة  فارقت 
والتي حتققت من  املك�سيك  املتكاملة يف  العائلية  للتنمية  الوطني  النظام 
الواقعة على  التي ولدت بولية تاموليبا�س  اإن ليندرا بي�سريا  امل��راأة  عمر 
احلدود ال�سمالية للبالد يف 31 اغ�سط�س اآب 1887 توفيت �سباح اخلمي�س 

يف منزلها يف زابوبان بولية خالي�سكو يف غرب املك�سيك .
ال��ع��امل حيث مل  املعمرين يف  اأك��رب  ق��وائ��م  م��درج��ة على  بي�سريا  ومل تكن 
الوطني  النظام  ادارة  تقدم  ومل  ر�سمية.  وثائق  ال�سابق  يف  بحوزتها  يكن 
عاما(   70( الفري  �سمويل  حفيدها  وق��ال  للوفاة.  �سببا  العائلية  للتنمية 
انها بب�ساطة توقفت عن التنف�س حيث واجهت م�ساكل يف رئتيها قبل اأ�سهر 
قالئل. وقالت انها اعتادت ان متتعه بق�س�س عن الثورة املك�سيكية والتي 

بداأت عام 1910 عندما كانت تتوىل اعداد الرقاق للجنود.
بي�سريا لديها  اإن  زابوبان  للم�سنني يف  دياز رئي�س مركز  وقال جوادالوبي 
خم�سة ابناء وماتوا جميعا م�سيفا انه اأ�سبح لديها 161 �سليال بحلول عام 

2011. وقال ان بي�سريا �ستدفن يوم ال�سبت.

�لهام �ساهني و�ل�سبكي 
يف ليلة جن�م �ل�سا�سة 

املغربي  الكوميدي  الفنان  ي�ستعد 
حفل  لتنظيم  ال��ن��ا���س��ري،  �سعيد 
ل��ي��ل��ة جن����وم ال�����س��ا���س��ة  ال���ت���ي من 
من  ك��ل  فيها  ي�����س��ارك  اأن  املنتظر 
�ساهني  ال���ه���ام  امل�����س��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة 
ال�سبكي،  حممد  امل�����س��ري  وامل��ن��ت��ج 
جمموعة  ف��ي��ه��ا  ���س��ي�����س��ارك  ك���م���ا 
املغاربة  وال��ف��ن��ان��ني  امل��م��ث��ل��ني  م��ن 
ع���رب  ف���ن���ان���ني  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
الدار  مدينة  وحتت�سن  واأف��ارق��ة. 
ليلة  م����ار�����س   27 يف  ال���ب���ي�������س���اء 
غ��رار احلفل  ال�سا�سة  على  جن��وم 
اأوورد   �سكرين  ال�سهري  الأمريكي 
الذي يتوج كل �سنة جمموعة من 
جن��وم ه��ول��ي��ود، ب��ه��دف العرتاف 
يقدمها  ال�����ت�����ي  ب�������الإب�������داع�������ات 
ليلة  ���س��ه��رة  و�سيحيي  ال��ف��ن��ان��ون. 
عبد  الكبري  الفنان  ال�سا�سة  جنوم 
الوهاب الدكايل والفنانة اللبنانية 
الرحيم  والفنان عبد  ح��داد،  ديانا 
ميكري  يون�س  والفنان  ال�سويري 
والفنانة  يو�سف  ه��وي��دا  والفنانة 
وفا�سل  لعرو�سي  الزهراء  فاطمة 

املزروعي وفرقة تكادة.

�بنة هي��ست�ن تنقل 
ة �إىل م�سحنّ

ق�����ال�����ت ����س���ب���ك���ة )اإن.ب�������ي.��������س�������ي( 
الأمريكية  الخبارية  التلفزيونية 
ابنة  ب������راون  ك��ري�����س��ي��ت��ا  ب���وب���ي  اإن 
ويتني  ال���راح���ل���ة  ال����ب����وب  م��غ��ن��ي��ة 
لعادة  مركز  اإىل  نقلت  هيو�ستون 
التاأهيل من م�ست�سفى يف جورجيا 
بعد نحو �سهرين من العثور عليها 
فاقدة الوعي يف حو�س ال�ستحمام 

مبنزلها.
ونقلت ال�سبكة عن م�سدر مل تذكر 
اإن  قوله  العائلة  من  قريب  ا�سمه 
حالة براون مل تتغري. واأ�سافت اأن 

امل�سدر مل يذكر متى نقلت.
ع��ام��ا( البنة  ب���راون )21  وك��ان��ت 
بوبي  واملغني  لهيو�ستون  الوحيدة 
اإموري  م�ست�سفى  يف  تعالج  ب��راون 
عليها  وعر  اأتالنتا.  يف  اجلامعي 
فاقدة  الثاين  كانون  يناير   31 يف 
ال��وع��ي يف ح��و���س ال���س��ت��ح��م��ام يف 

منزلها يف جورجيا.
ول ي�����س��رح اأف������راد ع��ائ��ل��ة ب����راون 
ال�سحية  ح��ال��ت��ه��ا  ع���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
اح��رتام خ�سو�سية  والدها  وطلب 
هيو�ستون  وي��ت��ن��ي  وك��ان��ت  اب��ن��ت��ه. 
الفائزة بجائزة جرامي �ست مرات 
تقريبا  �سنوات  ث��الث  قبل  توفيت 
يف  فندق  يف  ال�ستحمام  حو�س  يف 
وقالت  بكاليفورنيا  هيلز  بيفريل 
ن��اج��م��ة عن  ال���وف���اة  اإن  ال�����س��رط��ة 
القلب  ومر�س  الكوكايني  تعاطي 

معا.

قال م�سوؤولون و�سحيفة ت�سدر يف 
ولية اأوريجون المريكية اإن عطال 
فنيا طراأ على �سبكة الن��ذار بادارة 
ال�سجون بالولية الليلة املا�سية ما 
ت�سبب يف اإطالق الآلف من ر�سائل 
ال��ت��ن��ب��ي��ه ل�����س��ح��اي��ا اجل���رائ���م التي 
مرتكبي  ���س��راح  �سيطلق  بانه  تفيد 

اجلرائم عما قريب.
اإن  ب��ي��ان  يف  ال�سجون  ادارة  وق��ال��ت 
���س��ب��ك��ة بالغات  ع��ط��ال ط�����راأ ع��ل��ى 
ل�سحايا  ال���ي���وم���ي���ة  امل����ع����ل����وم����ات 
ال�سيانة  اأع���م���ال  خ���الل  اجل���رائ���م 
ال��دوري��ة م��ا ت�سبب يف اإ���س��دار عدة 
�سبيل  على  لل�سحايا  تنبيه  ر�سائل 

اخلطاأ .
)اأبري�س(  �سركة  ان  البيان  واأ�ساف 
ال�سيانة  اأع���م���ال  ع��ل��ى  امل��ت��ع��اق��دة 

تعكف على ا�سالح امل�سكلة و�سرت�سل 
بالغا  تلقى  من  لكل  تنبيه  ر�سائل 

كاذبا.
ال�سجون  ادارة  تعتذر  البيان  وق��ال 
واأبري�س عن هذه البالغات الكاذبة 
وت��ع��ل��ن ال��ت��زام��ه��ا ب��ا���س��الح اخللل 

با�سرع وقت ممكن .
)اوريجونيان(  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
املتحدثة  كريج  اليزابيث  عن  نقال 
�سبكة  اإن  ال�����س��ج��ون  ادارة  ب��ا���س��م 
اآلف  ثمانية  نحو  اأر���س��ل��ت  الن���ذار 

ر�سالة تنبيه على �سبيل اخلطاأ.
املحلية  التلفزيون  حمطة  وق��ال��ت 
اأحدى  اإن  يف(  دبليو-تي  جي  )كيه 
املدان  القاتل  ان  ت�سمنت  الر�سائل 
-الذي  الثالث  ويفر  وورد  ال�سهري 
يق�سي حكما بال�سجن مدى احلياة 

2004 بقتل  يف اع��ق��اب ادان��ت��ه ع��ام 
فتاتني- �سيفرج عنه.

التلفزيون  ملحطة  داي  بريا  وقالت 
املحلية بعد تلقيها ر�سالة بان قاتل 
قريبها �سيفرج عنه انه اأمر مرعب 

يبعث على الإنزعاج البالغ .
وت�����س��م��ح ���س��ب��ك��ة امل���ع���ل���وم���ات هذه 
للمجني عليهم واجلمهور مبتابعة 
مواعيد الفراج املقررة عن املدانني 
املودعني ب�سجن املقاطعة وباملن�ساآت 
لل�سبان  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ع���ق���اب���ي���ة 
والبالغني او اولئك ممن يخ�سعون 

لقيود املراقبة املجتمعية.
اوريجون  ولي����ة  اإن  ال��ب��ي��ان  وق����ال 
كانت قد اطلقت هذه اخلدمة عام 
المريكية  الولية  لت�سبح   2001

رقم 11 التي تقوم بذلك.

بالغ كاذب باإطالق �سجناء  مذيع بن�سف وجه 
ن�سائي 

ق���ام اأ���س��ه��ر م��ذي��ع م��غ��رب��ي حممد 
بو�سفيحة امللقب مبومو، بخطوة 
جريئة وغري م�سبوقة، من املنتظر 
اأن تثري انتقادات حادة، حيث ظهر 
ام��راأة ون�سفه الآخر  بوجه ن�سفه 
رجل، ون�سر فيديو يو�سح خطوات 

التربج كالن�ساء.
من  الأوىل  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعترب 
الإذاع���ي اخلا�س  ب��الإع��الم  نوعها 
امل��ن�����س��ط مومو  امل���غ���رب���ي، و����س���رح 
الذي يقدم على اإذاع��ة هيت راديو  
بعنوان  ي��وم  ك��ل  �سباحا  ب��رن��اجم��اً 
م��ورن��ي��غ دو م��وم��و  اأن���ه ق���ام بهذه 
ودعما  ل��ل��م��راأة  ت�سجيعا  امل���ب���ادرة 

حلقوقها.
ال�ساب  الإذاع������ي  امل��ن�����س��ط  وي��خ��ل��ق 
�سبيحة كل يوم مفاجاأة جلمهوره 

تزيد من �سعبيته.

�إبنة �لـ12 حتاول ت�سميم �أمها 
ف��ت��اة يف ولية  اع��ت��ق��ل��ت  ال�����س��رط��ة  اإن  ال�����س��ل��ط��ات  ق��ال��ت 
مبحاولة  اتهمت  عاما   12 عمرها  الأمريكية  ك��ول��ورادو 
ت�ستخدم يف  كيماوية  بت�سميمها مب��ادة  اأمها مرتني  قتل 
تبيي�س القم�سة ب�سبب اأخذها جهاز اآيفون اخلا�س بها.

وقالت هيدي برينتاب قائد �سرطة مقاطعة بولدر يف بيان 
اإن الم تناولت هذه املادة الكيماوية يف احدى املحاولتني 

اللتني حدثتا خالل اأ�سبوع من هذا ال�سهر.
وقالت برينتاب اإن الفتاة و�سعت يوم 2 مار�س اآذار هذه 

املادة الكيماوية يف ع�سري افطار اأعدته لأمها.
كيماوية  م��ادة  رائحة  الأم  لحظت  ال�سرطة  بيان  وق��ال 
باملادة  ال��ك��وب  نظفت  ابنتها  اأن  واع��ت��ق��دت  امل�����س��روب  يف 

الكيماوية قبل اعداد امل�سروب ومل تزيلها جيدا .
وتلقت املراأة التي مل ت�سر ال�سلطات اىل ا�سمها العالج يف 

م�ست�سفى حملى و�سمح لها باخلروج.
وبعد اربعة ايام قيل ان الفتاة �سكبت املادة الكيماوية يف 
�سمت  وعندما  نومها.  اأمها يف غرفة  ت�سعه  مياه  ابريق 

الأم رائحة املادة الكيماوية ا�ستبهت وواجهت ابنتها.
وقالت ال�سرطة هذا عندما علمت اأن ابنتها اعدت خطة 
الأم  اأن  برنتاب  وقالت   . الآي��ف��ون  جهاز  لأخ��ذه��ا  لقتلها 
دليال  جمعوا  املحققني  وان  الفتاة  عن  ال�سرطة  ابلغت 
ال��ف��ت��اة اىل م��رف��ق لحتجاز  ك��اف��ي��ا لع��ت��ق��ال��ه��ا. ون��ق��ل��ت 

الحداث حيت حتتجز هناك انتظارا لتوجيه اتهامات.

عطر بر�ئحة �لربغر 
اأعلنت �سل�سة مطاعم بريغر كينغ يف اليابان عزمها اإطالق 
فيما  املقبل،  ال�سهر  ب��داي��ة  ال��ربغ��ر  برائحة  جديد  عطر 
�سكك كثريون مب�سداقية اخلرب معتربين اأنه �سيكون كذبة 
العطر  اأن  الربيطانية  دايلي ميل  . ذكرت �سحيفة  اأبريل 
 Flame-Grilled غ��ري��ل��د    ف��المي  ا���س��م  عليه  �سيطلق 
ورائحته �ست�سبه رائحة �سندوت�س وابر اللذيذ، كما تعتزم 
يف اليوم الرتويجي الوحيد لإطالق العطر تقدمي وجبة 
برغر جمانية عند �سراء امل�ستهلك زجاجة من هذا العطر. 
واأثار هذا اخلرب الكثري من اجلدل، اإذ اعترب الكثريون من 
ع�ساق الوجبات ال�سريعة اأنها جمرد خدعة اأو كذبة اأبريل 
ولي�س  اأن اخلرب �سحيح  اأك��دت  كينع،  برغر  اإدارة  اأن  غري 
جمرد �سائعات ل�ستغالل هذه املنا�سبة من اأجل الدعاية. 
اأنها لي�ست املرة الأوىل  اإىل  ولفتت ال�سحيفة الربيطانية 
التي ترّوج فيها برغر كينع لعطور غريبة، اإذ �سبق اأن اأطلق 
)�سرباي(  للرجال  بخاخاً  عطراً   2008 ع��ام  الأ���س��واق  يف 

برائحة الربغر لفرتة حمدودة.

يربي �أ�سدين يف منزله 
جنوب  يف  ل��الج��ئ��ني  رف���ح  خم��ي��م  م��ن  فل�سطيني  ي��رب��ي 
قطاع غزة �سبلني يف منزله بعدما ا�سرتاهما من حديقة 

احليوانات املحلية التي تعاين من �سائقة مالية.
ب�����س��راء ا�سدين  ���س��ع��د اجل��م��ل )54 ع���ام���ا( ق��م��ت  وق����ال 
�سغريين من حديقة احليوان يف رفح التي باعت بع�س 

احليوانات ب�سبب ال�سائقة املالية.
وعمر ال�سبلني الن �سهران ون�سف ال�سهر ويعي�سان معنا 

يف البيت املكون من ثالث غرف .

مي�صيل اأوباما خالل زيارتها معبد اأنكور وات يف مدينة �صيم ريب الكمبودية. ودعت مي�صيل التلميذات للبقاء يف 
مدار�صهن لل�صغط من اأجل امل�صاواة. )ا ف ب(

نـج�ى كــرم تك�ســف 
نــقطة �سعفهــا 

وتعربها  الطفولة،  ب�سدة منذ  بوالدتها  اأنها متعلقة  كرم،  الفنانة جنوي  اأك��دت 
نقطة �سعفها باحلياة، دون اأي �سيء غريها.

اإم بي  ET بالعربي  علي  وقالت �سم�س الأغنية العربية -يف مقابلة مع برنامج 
بها يف احلياة، لأنها مليئة  تعلمت  اأه��م مدر�سة  والدتها هي  اإن مدر�سة   - �سي4 

باملثالية والأخالق، داعية اهلل اأن يحميها ويحفظها لها.
عن  والبعد  النف�سي،  ال�سبع  والدتها  من  تعلمت  اأنها  اإىل  ك��رم  جن��وى  واأ���س��ارت 

الأنانية، وعدم التعامل بكرب مع النا�س، وامل�ساحلة مع الذات.


