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عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�سة وزراء التفيا
•• ريغا-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية يف ريغا 
رئي�شة  �شرتايجوما  ليمدوتا  ام�س معايل  عا�شمة جمهورية التفيا 
وزراء التفيا. ونقل �شموه خالل اللقاء حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق  حاكم دبي )رع��اه اهلل( وحتيات 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اإىل رئي�شة وزراء التفيا التي حملت �شموه نقل حتياتها اإىل �شاحب 
ال�شيخ  اأول �شمو  اآل مكتوم والفريق  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ل��الإم��ارات  نهيان ومتنياتها  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
دولة  تربط  التي  بالعالقات  اللقاء  �شموه خ��الل  واأ���ش��اد  واالزده���ار. 
االمارات وجمهورية التفيا بف�شل دعم وحر�س قيادتي البلدين على 

تعزيزها وتنميتها يف خمتلف املجاالت.             )التفا�شيل �س2(

االإمارات تقدم 60 طنا من 
امل�ساعدات الطبية اإىل غينيا 

•• كنا كري - غينيا -وام: 

التي  بامل�شاعدات  رئي�س غينيا  كوندي  الفا  الربفي�شور  اأ�شاد فخامة 
االإن�شانية..  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  قدمتها 
لل�شعب الغيني خا�شة امل�شاعدات الطبية التي ت�شهم ب�شكل كبري يف 
حت�شني اخلدمات الطبية يف بالده. جاء ذلك لدى ا�شتقبال فخامته 
وحممد  امل��زروع��ي  عيد  برئا�شة  املوؤ�ش�شة  ال��رئ��ا���ش��ة..وف��د  ق�شر  يف 
وفد  وك��ان  ال�شنغال.  يف  الدولة  �شفارة  يف  باالأعمال  القائم  الطائي 
املوؤ�ش�شة قد �شلم بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.. هدية �شعب دولة االإمارات 
العربية املتحدة لل�شعب الغيني.                            )التفا�شيل �س2(

�شباط اوكرانيون يغادرون   مقر البحرية االوكرانية  يف �شبه جزيرة القرم  )رويرتز(        

وا�سنطن تدر�س اإر�سال قوات ع�سكرية اىل دول البلطيق

قوات رو�سية ت�سيطر على قاعدتني ومقر البحرية االأوكرانية بالقرم

رغم تاأكيدات الوزارة واملناطق واللقاءات وور�س العمل

مدار�س مل تلتزم بالدوام املدر�سي خالل اختبارات الف�سل الدرا�سي الثاين

احلكم باإعدام 26 اإرهابيا بخلية ال�سوي�س 

مقتل �سابطني و5 اإرهابيني يف ا�ستباك بالقاهرة

•• دبي – حم�شن را�شد 

ال���دول���ة خ����الل اليومني  ���ش��ه��دت م��ع��ظ��م م���دار����س 
الدرا�شي  الف�شل  ام��ت��ح��ان��ات  ب��دء  وم��ن��ذ  امل��ا���ش��ي��ني، 
ال�����ش��اد���س وحتى  ال��ي��وم، ل�شفوف م��ن  ال��ث��اين ح��ت��ى 
احلادي ع�شر ، عدم التزام الطلبة والطالبات بالدوام 
الر�شمي حتى الثانية والن�شف ظهرا، مما دفع بوكيل 
وزارة الرتبية والتعليم مروان ال�شوالح اأم�س االول 
 ، االمر  التعليمية مبتابعة  املناطق  اإدارات  بتوجيه   ،
والتاأكيد عليهم بالتنبيه على اإدارات مدار�شها بكافة 
حتى  املدر�شي  بالدوام  بااللتزام  الدرا�شية  مراحلها 

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلنت وزارة الداخلية امل�شرية، ام�س اأن قوات االأمن 
قتلت 5 ارهابيني واعتقلت 4 اآخرين ينتمون لتنظيم 
اأن�شار بيت املقد�س، فيما قتل �شابطان بال�شرطة يف 

تبادل الإطالق النار ب�شمال القاهرة.
حتريات  اإن  ����ش���ح���ايف،  ب���ي���ان  يف  ال���������وزارة،  وق���ال���ت 
جمموعة  قيام  اأك���دت  االأمنية  االأج��ه��زة  ومعلومات 
املقد�س  بيت  الأن�شار  تابعة  التكفريية  العنا�شر  من 
ور�س  اأح���د  م��ن  واإت��خ��اذه��ا  اإره��اب��ي��ة  ب����وؤرة  بت�شكيل 
ت�شنيع االأخ�شاب بقرية عرب �شرك�س مبركز قليوب 
املواد  واإخفاء  الإختبائها  مكاناً  القليوبية  مبحافظة 

املتفجرة واالأ�شلحة النارية.
واأ�شافت اأن القوات االأمنية ا�شتبكت مع االإرهابيني، 

الذين ا�شتخدموا االأ�شلحة النارية.
م�شلحني   5 مقتل  اإىل  اأدى  االإ���ش��ت��ب��اك  اأن  وذك���رت 
واعتقال 4 عنا�شر اإرهابية، فيما ا�شت�شهد �شابطان 

والتي  االمتحانات  ف��رتة  انتهاء  بعد  وذل��ك   ، نهايته 
تبداأ وفق اختيار كل مدر�شة جلدول امتحاناتها من 
اأن  على  و�شاعتني  �شاعة  بني  ما  وت�شتغرق  التا�شعة 

تنتهي بجميع املدار�س قبل الف�شحة.
واأك����د وك��ي��ل ال�����وزارة ع��ل��ى ���ش��رورة ا���ش��ت��ك��م��ال اليوم 
الدرا�شي دواما عاديا ، وموافاته باالأ�شباب واحليثيات 
ال��ت��ي ت��ق��ف خ��ل��ف ه���ذه ال��ظ��اه��رة ، وال��ت��ي دع���ت تلك 
بالدوام  بال�شماح بهذا االنفالت يف االلتزام  املدار�س 
اإدارة  اأكدته قيادات الرتبية وم�شئويل  ، االمر الذي 

التقومي واالمتحانات ومديري املناطق التعليمية.
)التفا�شيل �س2(

واإ�شابة  امل��ه��ن��د���ش��ني  ���ش��الح  م���ن خ����رباء م��ف��رق��ع��ات 
���ش��اب��ط م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���ش��ة ب���االأم���ن املركزي 

بطلقات نارية.
�شديدة  امل��ت��ف��ج��رات  م��ن  ك��ب��رية  كميات  ���ش��ادرت  كما 

االإنفجار واأدوات ت�شنيعها واالأ�شلحة النارية.
واأ�شارت الوزارة اإىل اأن املعلومات اأكدت اأن تلك البوؤرة 
احلوادث  م��ن  العديد  ارت��ك��اب  يف  �شالعة  االإره��اب��ي��ة 
بينها  االأخ��رية من  الفرتة  وقعت يف  التي  االإرهابية 
التعدي على حافلة للقوات امل�شلحة باملطرية، ونقطة 
اأمن  الع�شكرية مب�شطرد وتفجري مديرية  ال�شرطة 
ال�شعيد مدير  ال��ل��واء حم��م��د  واإ���ش��ت�����ش��ه��اد  ال��ق��اه��رة 

املكتب الفني لوزير الداخلية.
ام�����س االربعاء  ق�����ش��ت حم��ك��م��ة م�����ش��ري��ة  ذل����ك،  اىل 
غيابيا باالإعدام �شنقا بحق 26 من عنا�شر االخوان 
لالإ�شرار  اإرهابية  خلية  بقيادة  التهامهم  االإرهابية 
باملجرى املالحي لقناة ال�شوي�س واملعروفة اعالميا ب� 

خلية ال�شوي�س.                         )التفا�شيل �س13(

الرو�س  اجل���ن���ود  ان  ف��ي�����ش��ب��وك 
اوق���ف���وا ت��ق��دم��ه��م، م�����ش��ريا اىل 
جنود  م��واج��ه��ة  يف  يقفون  ان��ه��م 

اوكرانيني م�شلحني.
ك��م��ا اع���ل���ن ن��ا���ش��ط��ون م���وال���ون 
ان���ه���م ح���ا����ش���روا قائد  ل��رو���ش��ي��ا 
�شريغي  االوك���ران���ي���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
�شراحه  اط���ل���ق���وا  ث���م  غ����اي����دوك 

ومل يتم اطالق اي ر�شا�شة من 
جانبنا.

مرا�شلو  ���ش��اه��د  ���ش��اع��ات  وب���ع���د 
فران�س بر�س اجلنود االوكرانيني 

يخرجون من املبنى.
احلكومة  اع���ل���ن���ت  ك���ي���ي���ف  ويف 
تينيوخ  اي��غ��ور  ال��دف��اع  وزي���ر  ان 
الوزراء  لرئي�س  االول  والنائب 

البحرية  م��ق��ر  ع��ل��ى  وا���ش��ت��ول��وا 
الرئي�شي. وكانت جمموعة رجال 
ال يحملون �شارات دخلوا االربعاء 
�شيبا�شتوبول  يف  البحرية  مقر 
با�شمها  املتحدث  ق��ال  ما  ح�شب 

�شريغي بوغدانوف.
مئتني،  ح�������وايل  ان����ه����م  وق�������ال   
م�شلحني  لي�شوا  ملثم.  بع�شهم 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأحال الرئي�س الرو�شي فالدميري 
م�����ش��روع معاهدة  ام�����س  ب��وت��ني، 
رو�شيا  اإىل  ال����ق����رم  ان�������ش���م���ام 
متعلقة  د���ش��ت��وري��ة  وت���ع���دي���الت 
ب��اإن�����ش��اء وح���دات اإداري����ة جديدة 
الدوما  جم��ل�����س  اإىل  ال���ب���الد  يف 

للم�شادقة اليوم اخلمي�س.
ق���وات م��وال��ي��ة لرو�شيا  واح��ت��ل��ت 
قاعدتني اوكرانيتني على االقل 
ال��ق��رم، يف وقت  �شبه ج��زي��رة  يف 
اكدت فيه ال�شلطات االنف�شالية 
الدفاع  وزي���ر  ا�شتقبال  رف�شها 
االوكراين، بعد موافقة املحكمة 
�شم  على  الرو�شية  الد�شتورية 

القرم.
اع��ل��ن��ت االمم  يف ه����ذه االث����ن����اء 
بان كي  العام  ان االمني  املتحدة 
اخلمي�س  مو�شكو  ���ش��ي��زور  م���ون 
ح����ي����ث ����ش���ي���ل���ت���ق���ي ب���ال���رئ���ي�������س 
ث��م �شيتوجه  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري 
اجلمعة  ليلتقي  اوك���ران���ي���ا  اىل 
الك�شندر  االن���ت���ق���ايل  ال��رئ��ي�����س 
احلكومة  ورئ��ي�����س  تورت�شينوف 

ر�شيني يات�شينيوك.
ام�����ام جمل�س  ك����ام����ريون  وق�����ال 
ال��ع��م��وم اع��ت��ق��د ان م��ن امل��ه��م ان 

و�شركائنا  حلفائنا  م��ع  نت�شاور 
وان ندر�س ان كان يتعني اق�شاء 
رو�شيا ب�شكل دائم من جمموعة 
خطوات  تبني  ح��ال  يف  ال��ث��م��اين 

اخرى.
التي  ال�������ش���ب���ع،  جم���م���وع���ة  ام�����ا 
���ش��ي��ج��ت��م��ع ق���ادت���ه���ا االث����ن����ني يف 
الهاي، ف�شتبحث يف اق�شاء دائم 
الثماين،  جمموعة  من  لرو�شيا 
الوزراء  رئي�س  اعلن  ما  بح�شب 

الربيطاين ديفيد كامريون.
جمموعة  يف  ع�������ش���و  ورو�����ش����ي����ا 
 2002 منذ  ال�شناعية  ال���دول 
واق�����������ش�����اوؤه�����ا م���ن���ه���ا م�����ن بني 
ال���ع���ق���وب���ات ال����دول����ي����ة اجل�����اري 
ب��ح��ث��ه��ا اث���ر اع��الن��ه��ا ���ش��م �شبه 

جزيرة القرم الثالثاء.
ويف ما يتعلق باالحداث االمنية 
يف ال��ق��رم، اع��ل��ن امل��ت��ح��دث با�شم 
ان  االوك����ران����ي����ة  ال����دف����اع  وزارة 
حطمت  لرو�شيا  املوالية  القوات 
القاعدة  ب��واب��ة  ج���رار  ب��وا���ش��ط��ة 
االوكرانية  للبحرية  اجلنوبية 
يف نوفوزرن يف غرب �شبه جزيرة 
ال���ق���رم، و���ش��ي��ط��روا ع��ل��ى مدخل 

القاعدة.
�شيليزنيف  فالدي�شالف  واو�شح 
ع����ل����ى ����ش���ف���ح���ت���ه ع����ل����ى م���وق���ع 

اىل  �شيتوجهان  ي��ارمي��ا  فيتايل 
القرم لو�شع حد لت�شعيد النزاع 
االنف�شالية.  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
ومل حتدد احلكومة ما اذا كانت 
مبوافقة  مت����ت  اخل����ط����وة  ه�����ذه 
ال�شلطات  م������ع  او  م����و�����ش����ك����و 

االنف�شالية يف القرم.
وزراء  رئي�س  اعلن  ال��ف��ور  وعلى 
من  اك�شيونوف  �شريغي  ال��ق��رم 
�شيمنعان  الوزيرين  ان  مو�شكو 
من دخول �شبه اجلزيرة. واكدت 
رف�س  الح������ق  وق������ت  يف  ك���ي���ي���ف 

�شلطات القرم تلك الزيارة.
ويوا�شل نائب الرئي�س االمريكي 
فيلنيو�س  االربعاء يف  بايدن  جو 
جولته يف بولندا ودول البلطيق 
الدول  هذه  طماأنة  اىل  الرامية 
عدوانية  م��ن  ال��ق��ل��ق��ة  احل��ل��ي��ف��ة 

مو�شكو.
وا�شنطن  ان  اىل  ب��اي��دن  وا���ش��ار 
لتعزيز  ا�شافية  خطوات  تدر�س 
ت��ن�����ش��ي��ق��ه��ا ال��ع�����ش��ك��ري م���ع دول 
ار�شال  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال��ب��ل��ط��ي��ق، 
املنطقة  اىل  ام���ريك���ي���ة  ق������وات 
ع�شكرية  تدريبات  يف  للم�شاركة 

وبحرية.
ويف موازاة ذلك �شتك�شف بروك�شل 
االربعاء تفا�شيل خطة امل�شاعدة 

فل�شطينيون ي�شيعون �شهيدهم يف ال�شفة الغربية )ا ف ب(

�شاب ي�شاعد م�شنة للخروج من احد احياء حلب عقب ق�شف بالرباميل املتفجرة  )رويرتز( 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شورية  امل���ع���ار����ش���ة  اق��ت��ح��م��ت 
امل�شلحة فجر ام�س �شجنا يف درعا 
ج��ن��وب��ي ال���ب���الد واأخ����رج����ت منه 
تتعر�س  ال��ن��زالء، يف حني  جميع 
يف  مكثف  لق�شف  حم�س  مدينة 
النظامية  ال��ق��وات  م��ن  حم��اول��ة 

لل�شيطرة على منطقة احل�شن.
ومت��ك��ن اجل��ي�����س ال�����ش��وري احلر 
درعا  �شجن  ع��ل��ى  ال�شيطرة  م��ن 
النظام  ح��ف��ظ  وك��ت��ي��ب��ة  امل���رك���زي 
التابعة له يف منطقة غرز �شرقي 
قالت  ح�����ني  يف  درع���������ا،  م���دي���ن���ة 
الر�شمية  ال�شورية  االأنباء  وكالة 
اإن اجلي�س النظامي �شد  )�شانا( 
ملن  ت�شلل  حماولة  ال�شجن  ق��رب 

و�شفتهم ب� االإرهابيني.
ك���م���ا اأع���ل���ن���ت ف����رق����ة ال����ريم����وك 
بيان  يف  احل���ر  للجي�س  ال��ت��اب��ع��ة 
ن�����ش��ره م��ك��ت��ب��ه��ا االإع����الم����ي على 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م���واق���ع 
ع��ن ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ���ش��ج��ن غرز 
وبعد  حميطه،  يف  ا�شتباكات  بعد 

ح�شار دام قرابة �شهرين.
اجلي�س  عنا�شر  اأن  البيان  وذك��ر 
وجمندين  �شباطا  ق��ت��ل��وا  احل���ر 
م����ن اجل���ي�������س ال���ن���ظ���ام���ي اأث���ن���اء 

م��ب��ن��ى ال��ق�����ش��ر ال��ع��ديل يف حلب 
قوات  م��ع  ا�شتباك  بعد  القدمية 

النظام هناك ل�شاعات عدة.
البالد  و�شط  حم�س  مدينة  ويف 
دخ��ل��ت ال���ق���وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ام�س 
ق��ري��ة احل�����ش��ن ال��ت��ي ت��وج��د بها 
قلعة احل�شن االأثرية، و�شيطرت 
على حيني فيها، ح�شب ما نقلت 
عن  الفرن�شية  ال�شحافة  وك��ال��ة 

م�شوؤول اأمني.
نا�شطون  ذك������ر  ج��ه��ت��ه��م  وم������ن 
يف  ي�شتعني  ال��ن��ظ��ام  اأن  ���ش��وري��ون 
معركته هناك بقوات من عنا�شر 
وم�شلحني  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل  ح���زب 
ال�شعبية  ب��ال��ل��ج��ان  ي���ع���رف  مم���ا 

والدفاع الوطني.
على �شعيد اخر �شقط �شاروخان، 
منطقة  يف  االأرب��������ع��������اء،  ام���������س 
ال��ع��ق��ي��دي��ة يف ال���ب���ق���اع االأو����ش���ط 
اجلهة  م�����ش��دره��م��ا  ال���ل���ب���ن���اين، 
ت�����ش��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  ال�����ش��وري��ة 

املعار�شة.
وذكرت الوكالة الوطنية لالعالم 
�شقطا  ���ش��اروخ��ني  اأن  الر�شمية، 
بيت  ق���رب  العقيدية  منطقة  يف 
�شاما، يف الب�شاتني وكروم العنب، 
ال�شرقية،  ال�شل�شلة  م�شدرهما 

ومل ت�شّجل اأية اإ�شابات.

�سقوط �ساروخني من اجلانب ال�سوري على البقاع اللبناين 

النظام يق�سف حم�س واملعار�سة حترر �سجناء يف درعا

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

فل�شطيني  ف����ت����ى  ا����ش���ت�������ش���ه���د 
ب��ر���ش��ا���س اجلي�س  ���ش��ب��اح ام�����س 
اال�شرائيلي جنوب ال�شفة الغربية 
ا�شرائيل على  و�شادقت   ، املحتلة 
�شكنية جديدة  186 وحدة  بناء 
القد�س  يف  ا�شتيطانية  اح��ي��اء  يف 

ال�شرقية املحتلة .
فل�شطيني  اأم���ن���ي  م�����ش��در  واأك�����د 
�شامي  ي��و���ش��ف  ال��ف��ت��ى  ا�شت�شهاد 
اجلدار  عند  ع��ام��ا   15 ���ش��وام��رة 
قرية  م����ن  ال���ق���ري���ب  ال���ف���ا����ش���ل 
جنوب  اق�������ش���ى  يف  ال���رم���ا����ش���ني 

ال�شفة الغربية .
اجلي�س  با�شم  متحدثة  وزع��م��ت 
االحتالل قيام ثالثة م�شتبه بهم 
ال�شياج  بتخريب  �شابق  وق��ت  يف 
االمني يف قرية دير الع�شل التحتا 

ع�سرات القتلى واجلرحى بق�سف على الفلوجة
•• الفلوجة-اأ.ف.ب:

اربعون  وا�شيب  واط��ف��ال  ن�شاء  بينهم  االأرب��ع��اء  اأم�س  �شخ�شا   15 قتل 
ال�شاعات  بجروح جراء ق�شف مدفعي وا�شتباكات م�شلحة وقعت خالل 
امنية  م�شادر  اف��ادت  ح�شبما  بغداد،  غ��رب  الفلوجة،  مدينة  يف  املا�شية 

وطبية .
وقال الطبيب احمد �شامي يف م�شت�شفى الفلوجة لفران�س بر�س ان 15 
�شخ�شا بينهم امراأتان و�شتة اطفال قتلوا وا�شيب اربعون بينهم ت�شعة 
ن�شاء و11 طفال بجروح اثر تعر�س مدينة الفلوجة اىل ق�شف مدفعي 

ووقوع ا�شتباكات م�شلحة خالل ال�شاعات املا�شية.
الفلوجة  يف  ال��ب��ج��اري  ع�شرية  زع��م��اء  اح��د  �شالح  حممد  ال�شيخ  واك���د 
تعر�س مناطق ال�شجر وال�شكنية، كالهما �شمال املدينة، واحلي الع�شكري 
بني  وا�شتباكات  ق�شف  اىل  جنوب،  كالهما   ، وزوب��ع  والنعيمية  )�شرق( 

قوات اجلي�س وامل�شلحني.
وا�شاف ان الق�شف انطلق بعد منت�شف ليلة ام�س االأول وا�شتمر حتى 
�شباح االأربعاء رافقه ا�شتباكات عنيفة يف منطقة ال�شجر التي تعد احد  وا�سنطن واالحتاد االأوروبي يتوعدان 

طريف النزاع يف جنوب ال�سودان بعقوبات 
•• ادي�س ابابا-اأ.ف.ب:

املتحدة  ال���والي���ات  م���وف���دا  ح���ذر 
ادي�س  اىل  االوروب�������ي  واالحت������اد 
حكومة  ان  م���ن  االرب����ع����اء  اب���اب���ا 
ج��ن��وب ال�����ش��ودان وامل��ت��م��ردي��ن قد 
يتعر�شان لعقوبات اذا مل يحرزا 
ال�شالم  م���ف���او����ش���ات  يف  ت��ق��دم��ا 
وقف  اتفاق  يحرتما  ومل  بينهما 
اطالق النار الذي �شبق ان وقعاه 

يف العا�شمة االثيوبية.
و���ش��رح م��وف��د االحت���اد االوروبي 
لل�شحافيني ان االحتاد االوروبي 
ي��ف��ك��ر ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات حمددة 
ال���ه���دف ب��ح��ق ���ش��خ�����ش��ي��ات تعوق 
موفد  وق��ال  ال�شيا�شية.  العملية 
الواليات املتحدة الذي كان يقف 
تفكر  وا���ش��ن��ط��ن  ان  ج��ان��ب��ه  اىل 
ب���دوره���ا يف اج�������راءات مي��ك��ن ان 
ا�شتئناف  امل��ق��رر  وم��ن  تتخذها.  
احلكومة  بني  ال�شالم  حم��ادث��ات 

واملتمردين يف اثيوبيا اخلمي�س.

ج��ن��وب غ���رب اخل��ل��ي��ل م��دع��ي��ة ان 
وامرتهم  حذرتهم  اجلي�س  قوات 
واطلقت  املنطقة  ع��ن  ب��االب��ت��ع��اد 

طلقات حتذيرية يف الهواء.
ك�شفت حركة  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 

اأن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  االآن  ال�����ش��الم 
ب���ل���دي���ة ال���ق���د����س ����ش���ادق���ت على 
ا�شتيطانية  وح����دة   186 ب��ن��اء 
املحتلة.  ال����ق����د�����س  م���دي���ن���ة  يف 
وب��ح�����ش��ب امل��ن��ظ��م��ة، ي�����ش��م��ل هذا 

ال�شجن،  حميط  يف  اال�شتباكات 
مبنيني،  م�����ن  ي����ت����األ����ف  ال��������ذي 
اأحدهما من �شبعة طوابق واالآخر 

من اأربعة.
ومن جهته اأفاد احتاد تن�شيقيات 
ب��اأن��ه مت حترير  ال�شورية  ال��ث��ورة 
اأرب��ع��م��ائ��ة �شجني من  اأك���ر م��ن 
�شجن غ��رز، ومل يطلق �شراحهم 

احلر  اجلي�س  قائد  خاطبهم  ب��ل 
للمحكمة  اجل��م��ي��ع  اإح���ال���ة  ومت 

ال�شرعية لتنظر يف اأمرهم.
عنيفا  ق�شفا  اإن  نا�شطون  وق��ال 
اأحياء  ط���ال  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ب��امل��دف��ع��ي��ة 
طريق ال�شد وخميم درعا واأحياء 
غرز  �شجن  وحميط  البلد  درع��ا 

بدرعا.

مقاتلو  فجر  اأن  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
حلب  يف  ع�شكريا  مقرا  املعار�شة 
و�شعت  وق��ت  ال��ب��الد، ويف  �شمايل 
القوات النظامية نطاق عملياتها 
يف ال��ق��ل��م��ون ���ش��م��ال دم�����ش��ق بعد 

ا�شتعادتها مدينة يربود.
وكانت ف�شائل معار�شة �شيطرت 
اأم�����س االول ع��ل��ى م��ا ت��ب��ق��ى من 

مو�سي ارينز: منظومة القبة احلديدية جمرد وهم

�سهيد بال�سفة وتو�سع ا�ستيطاين جديد يف القد�س 

الربملان الرتكي يناق�س ملفات 
وزراء �سابقني متهمني بالف�ساد 

•• انقرة-اأ.ف.ب:

جل�شة  ال���رتك���ي  ال����ربمل����ان  ع��ق��د 
ملناق�شة  االرب�����ع�����اء  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
مو�شوع رفع احل�شانة عن اربعة 
بالف�شاد  متهمني  �شابقني  وزراء 
�شمعة  تلطخ  التي  الف�شيحة  يف 
احل��ك��وم��ة، ق��ب��ل ع�����ش��رة اي���ام من 

االنتخابات البلدية.
اقرتح  املناق�شات،  افتتاح  وقبيل 
احلاكم،  والتنمية  العدالة  حزب 
بعد  ت�������ش���ك���ي���ل جل����ن����ة حت���ق���ي���ق 
انتخابات 30 اذار مار�س، للبحث 
املوجهة  بالف�شاد  االت��ه��ام��ات  يف 

اىل الوزراء ال�شابقني.

اأربعني وحدة يف  املخطط ت�شييد 
و146  زئيف  ب�شغات  م�شتوطنة 
اأب�����و غنيم  ج��ب��ل  م�����ش��ت��وط��ن��ة  يف 

جنوبي القد�س املحتلة. 
ارينز  م��و���ش��ي  و����ش���ف  ذل����ك  اىل 
وزي���������ر احل���������رب االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي 
القبة  منظومة  م�شروع  االأ�شبق 
ال�شواريخ  مل��واج��ه��ة  احل��دي��دي��ة 
اأن  معتربا  احللم  ب�  الفل�شطينية 
لتوفري  عليها  امل��ع��ق��ودة  االآم�����ال 
ل�����ش��ك��ان اجلنوب  م��ظ��ل��ة دف��اع��ي��ة 
قادرة  واأنها غري  اإال حلما  لي�شت 
جوي  دف���اع  منظومة  اأي  اأو  ه��ي 
اأخرى على تغطية منطقة وا�شعة 
الهجمات  من  وحمايتها  كالنقب 
تدمري  اأن  وراأى  ال�����ش��اروخ��ي��ة. 
خم���زون ال�����ش��واري��خ يف غ��زة عرب 
اجتياح القطاع هو اأف�شل �شمان 

حلماية اأمن االإ�شرائيليني. 
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موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية لدول جمل�س التعاون اخلليجي يبداأ اأعماله باأبوظبي يف االول من ابريل املقبل
حماور  ثالثة  املوؤمتر  ويتناول   . ب�شنوات  املنطقة  دول  من  غريها  و�شبقت 
االول بعنوان م�شتقبل امل�شوؤولية املجتمعية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
ويركز على مالمح امل�شوؤولية املجتمعية واال�شتدامة احلديثة عامليا وال�شكل 
وكيف  اخلليجي  ال�شوق  ح��اج��ات  ه��ي  وم��ا  امل�شتقبل  يف  عليه  �شتكون  ال��ذي 
ميكننا رفع م�شتوى الوعي بامل�شوؤولية املجتمعية واهمية التعليم والتدريب 
تاأثري  بعنوان  الثاين وهو  املحور  اما   . املجال  يف خلق مهن جديده يف هذا 
التقنية احلديثة يف امل�شوؤولية املجتمعية فيتناول ماهية التقنيات احلديثة 
امل�شتقبل  املتوقعة يف  التغيريات  املجتمعية وما هي  امل�شوؤولية  توؤثر يف  التي 
فيما  املجتمعية  امل�شوؤولية  لتوا�شل  املنا�شبة  اال�شرتاتيجات  تطوير  وكيفية 
�شي�شلط املحور الثالث وهو بعنوان اال�شتثمار االجتماعي ال�شوء على الدور 
اجلديد لال�شتثمار االجتماعي واليات العمل واملمار�شات االف�شل باال�شافة 

اىل درا�شة حاالت اال�شتثمار االجتماعي . 

اللقاءات  ترعى مثل هذه  ودوليا  االإم��ارات حمليا  لدولة  االإن�شانية  ال��ذراع 
البيئة  االإن�شان واحلفاظ على  املجتمعية وبناء  التنمية  ت�شهم يف رفد  التي 
اأ�شمى هو حتقيق ال�شالم االجتماعي وبالتايل ال�شالم واالأم��ن على  بهدف 
الذي  امل��وؤمت��ر  اأن  االأح��م��ر  للهالل  العام  االأم��ني  واأو���ش��ح   . العاملي  امل�شتوى 
يعقد بفندق اجلمرية ابراج االحتاد ابوظبي ميثل حلقة من جهود الهالل 
االأحمر املتوا�شلة لتعزيز ال�شراكات مع املوؤ�ش�شات اخلا�شة ورجال االأعمال 
للتنمية  باعتباره جزءا حمركا  التجاري  العمل  القيمي يف  لتعزيز اجلانب 
االقت�شادية واالجتماعية . واأ�شار الفالحي اإىل اأن امل�شوؤولية املجتمعية هي 
اإحدى  بالتايل  وهي  املوؤ�ش�شية  للحوكمة  واالأ�شا�شية  الهامة  الركائز  اأحدى 
معايري النجاح الأية �شركة اأو موؤ�ش�شة . ومن جانبه قال �شعادة حميد علي 
�شامل االأمني العام الإحتاد غرف التجارة وال�شناعة بدولة االإمارات امل�شارك 
يف رعاية هذا املوؤمتر ان امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات يف دول جمل�س التعاون 

الع�شر  ال�شنوات  يف  كبريا  منوا  �شهدت  االأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  اخلليجي 
املنطقة  تطوير  يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  دور  اأهمية  من  انطالقا  املا�شية 
اللجنة  رئي�س  احلارثي  ع�شكر  قال  وب��دوره   . امل�شتدامة  التنمية  واأثرها يف 
العلمية للموؤمتر اأن موؤمتر امل�شوؤولية املجتمعية الثاين لدول جمل�س التعاون 
�شي�شلط هذا العام ال�شوء على تبادل قيم امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات من 
خالل النمو واالبتكار خا�شة يف ظل ت�شارع خطى النمو االقت�شادي يف دول 
يف  امل�شاركة  اإىل  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  كافة  احلارثي  ودعا  املجل�س. 
للقاء  متميزة  فر�س  م��ن  ي��وف��ره  م��ا  اأهمية  م��ن  انطالقا  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
املجتمعية  امل�شوؤولية  ورواد  واالأك��ادمي��ي��ني  العامليني  املتحدثني  م��ن  نخبه 
هذا  يف  الناجحة  التجارب  من  واال�شتفادة  والعاملي  االإقليمي  امل�شتوى  على 
املجال .. معربا عن �شعادته البالغة مب�شاركته يف املوؤمتر الذي يعك�س حر�س 
القيادة الر�شيده يف دولة االمارات على مواكبة ابرز املمار�شات يف هذا املجال 

•• ابوظبي -وام: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
االعلى لالمومة  املجل�س  رئي�شة  اال�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االعلى  الرئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الفخرية لهيئة الهالل االحمر تنطلق فعاليات موؤمتر 
والثاين  االول  يومي  اخلليجي  التعاون  لدول جمل�س  املجتمعية  امل�شوؤولية 
املوؤمتر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . القيم  ال�شراكة يف  �شعار  القادم حتت  ابريل  من 
املوؤمتر  برنامج  ع��ن  ل��الع��الن  الهيئة  مقر  يف  ام�س  عقد  ال��ذي  ال�شحفي 
بح�شور الدكتور حممد عتيق الفالحي االأمني العام لهيئة الهالل االأحمر 
املبادرات اخلالقة  بكافة  االأحمر  الهالل  ترحيب  الذي عرب عن  االإماراتي 
واللقاءات التي تعزز مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية لدى ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
باعتباره  االأح��م��ر  الهالل  اأن  الفالحي  . وق��ال  ع��ام  ب�شكل  االأع��م��ال  ورج��ال 

االإمارات تقدم 60 طنا من امل�ساعدات الطبية اإىل غينيا بقيمة خم�سة ماليني دوالر
•• كنا كري - غينيا -وام: 

اأ�شاد فخامة الربفي�شور الفا كوندي رئي�س غينيا بامل�شاعدات التي قدمتها 
الغيني  لل�شعب   .. االإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 
اخلدمات  حت�شني  يف  كبري  ب�شكل  ت�شهم  التي  الطبية  امل�شاعدات  خا�شة 
الطبية يف بالده. جاء ذلك لدى ا�شتقبال فخامته يف ق�شر الرئا�شة..وفد 
املوؤ�ش�شة برئا�شة عيد املزروعي و حممد الطائي القائم باالأعمال يف �شفارة 
الدولة يف ال�شنغال. وكان وفد املوؤ�ش�شة قد �شلم بناء على توجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. هدية 
�شعب دولة االإمارات العربية املتحدة لل�شعب الغيني ت�شمنت معدات طبية 
باأكر من خم�شة ماليني دوالر خالل حفل ح�شره معايل  تقدر قيمتها 
حممد �شعيد فوقنا رئي�س الوزراء الغيني اإ�شافة اإىل عدد من الوزراء وكبار 
امل�شوؤولني يف غينيا.. فيما ح�شر احلفل من جانب الدولة..عيد املزروعي 
و حممد الطائي و ممثلو �شركة مبادلة للتنمية مبادلة وموانىء اأبوظبي. 
وقال فخامة الفا كوندي اإن هذه الهدية الغالية التي تلقينها من �شعب دولة 

االإم��ارات خط  بتد�شني طريان  الغيني..منوها  لل�شباب  العمل  فر�س  من 
طريان مبا�شر اإىل غينيا لتوفري فر�س للتوا�شل والتجارة بني البلدين. 
واأكد اأن هذه امل�شاعدات الطبية �شتوزع على جميع امل�شت�شفيات الغينية التي 
تعاين من نق�س كبري يف جميع املعدات والتجهيزات الطبية وهي يف اأم�س 
احلاجة لها اإليها. من جهته قال املزروعي اإنه بناء على توجيهات �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة لتوثيق العالقات مع جمهورية غينيا ومتابعة الفريق 
زايد  ال�شيخ من�شور بن  اآل نهيان و�شمو  زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
اآل نهيان..تقدم املوؤ�ش�شة امل�شاعدات هدية من �شعب االإم��ارات اإىل ال�شعب 
اأنه مت  واأ�شاف   . املعدات الطبية  60 طنا من  اأكر من  الغيني وتت�شمن 
تقدمي امل�شاعدات بالتن�شيق مع اجلانب الغيني ملعرفة احتياجاتهم الطبية 
وبعد جولة ميدانية على امل�شت�شفيات يف جمهورية غينيا . من ناحيته قال 
اإن تقدمي املعدات الطبية يعك�س عالقات ال�شداقة  حممد �شعيد الطائي 

بني دولة االإمارات و جمهورية غينيا .
االإن�شانية  ل��الأع��م��ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ت�شليم  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .
خمتلف  معاناة  م��ع  تفاعلها  خ��الل  م��ن  التكافل  م��ب��داأ  يعزز  للم�شاعدات 

االإمارات تعزز الروابط بني البلدين و تاأتي يف وقت بالده يف اأم�س احلاجة 
لها معربا عن تقديره لهذا الدعم الطبي الكبري. وحمل الرئي�س الغيني 
الوفد حتياته اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة والفريق اأول �شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالأعمال االإن�شانية. من 
جانبه اأعرب رئي�س الوزراء الغيني يف كلمة له بهذه املنا�شبة عن تثمني بالده 
لهذه املعدات الطبية املقدمة من دولة االإمارات..م�شريا اإىل اأنها ت�شهم يف 
نق�س  الغيني ومعاجلة  لل�شعب  ال�شحية  الرعاية  توفري جانب كبري من 
املعدات الطبية خا�شة اأجهزة غ�شيل الكلى . واأو�شح اأن النق�س يف املعدات 
كان ي�شكل عبئا كبريا على الدولة و لكن بو�شول املعدات من دولة االإمارات 
ونوعيتها  امل�شاعدات  بحجم  امل�شكلة..م�شيدا  حل  يف  كبري  ب�شكل  �شي�شهم 
موؤكدا اأنها تعك�س عمق العالقات بني البلدين. وقال معايل حممد �شعيد 
الكثري  عقد  خالله  مت  اأبوظبي  يف  عقد  ال��ذي  املانحني  موؤمتر  اإن  فوقنا 
الكثري  �شتوفر  التي  مبادلة  �شركة  مع  ال�شراكة  واأهمها  االتفاقيات  من 

املجتمعات . من جهته قال الدكتور قطب م�شطفى وزير التعاون الدويل 
امل��وارد يف غينيا  اإن تقدمي االإم��ارات لهذه امل�شاعدات يف ظل �شح  يف غينيا 
تلبية  ج��اءت  امل��ع��دات  اأن  اإىل  م�شريا   .. البلدين  بني  العالقات  ق��وة  يوؤكد 
قويا  دعما  �شتكون  امل��ع��دات  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف  الغيني.  ال�شعب  الحتياجات 
املعدات  توفري  يف  كبريا  عجزا  ت�شهد  التي  الغينية  الطبية  للموؤ�ش�شات 

الطبية اخلا�شة غ�شيل الكلى . 
و  ال�شراكة  م��وؤمت��ر  ا�شت�شافت  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأن  يذكر 
 2013 التنمية و اال�شتثمار يف جمهورية غينيا خالل �شهر نوفمرب عام 
حيث نظمته وزارة اخلارجية و غرفة جتارة و �شناعة اأبوظبي..بدعم من 
واالحتاد  ال��دويل  النقد  و�شندوق  ال��دويل  والبنك  املتحدة  االأمم  منظمة 
االأفريقي. وهدف املوؤمتر اإىل بحث �شبل وفر�س تعزيز التعاون االقت�شادي 
واال���ش��ت��ث��م��اري ب��ني دول���ة االإم����ارات وغينيا وع���دد م��ن دول ال��ع��امل وبحث 
الفر�س املتاحة لتطوير جماالت النمو االقت�شادي يف غينيا مع �شركائها 
الفر�س  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  يف  ال��راغ��ب��ة  وال�����ش��رك��ات  املحتملني  وامل�شتثمرين 

اال�شتثمارية املاحتة يف غينيا.

الداخلية ت�ستعر�س اخلطة اال�سرتاتيجية للموارد واخلدمات يف اجلن�سية واالإقامة

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�سة وزراء التفيا

اأبناء دار زايد يكرمون اأم االإمارات مبنا�سبة يوم االأم العاملي

•• اأبوظبي-وام: 

للموارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ن��ظ��م��ت 
قطاع  يف  امل�������ش���ان���دة  واخل�����دم�����ات 
اجل��ن�����ش��ي��ة واالإق����ام����ة وامل���ن���اف���ذ..
اإدارة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  ور����ش���ة ع��م��ل 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة يف ال���ق���ط���اع مت 
خ���الل���ه���ا ا����ش���ت���ع���را����س ال�����روؤي�����ة 
وال���ر����ش���ال���ة وال���ق���ي���م واالأه��������داف 
وزارة  خل���ط���ة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

اأف�شل الطرق واالأ�شاليب االإدارية 
يف ال��ت��ح�����ش��ني امل�����ش��ت��م��ر ل������الأداء 
يف  االأداء  مب�����ش��ت��وى  واالرت�����ق�����اء 
املوارد  دور  اأهمية  واأك���د  القطاع. 
الر�شا  م�شتوى  رف��ع  يف  الب�شرية 
الداخليني  املتعاملني  العام ور�شا 
وح���ث اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ب��ن��اء ات�شال 
وتوا�شل فعال مع جميع االإدارات 
االإق���ل���ي���م���ي���ة وال����ق����ي����ام ب����زي����ارات 
ميدانية واالط��الع على موؤ�شرات 

 2014 اال�شرتاتيجية  الداخلية 
 .2016

ال��دك��ت��ور عبداهلل  ال��ع��ق��ي��د  وق����دم 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ���ش��ل��ط��ان مدير 
القطاع  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
والعمليات  اخل��ط��ط  ح��ول  �شرحا 
الت�شغيلية اخلا�شة باالإدارة العامة 
للموارد واخلدمات امل�شاندة ووقف 
ال�شلبية  اجل����وان����ب  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
الواجب تال�شيها وكيفية ممار�شة 

التقارير  االأداء عن قرب وتدوين 
يف  املوؤ�شر.  رفع  على  ت�شاعد  التي 
نهاية املحا�شرة دعا املقدم حممد 
علي بن ودمية العامري مدير عام 
املوارد واخلدمات امل�شاندة باالإنابة 
جميع ال�شباط والعاملني باالإدارة 
حتقيق  يف  ك���ف���اءت���ه���م  رف�����ع  اإىل 
للخطة  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة  االأه����������داف 
الت�شغيلية واخلطة اال�شرتاتيجية 
وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����امل�����وارد واخل����دم����ات 

2016 وتفعيل  امل�شاندة 2014 
امل�شتويات  جميع  يف  املعرفة  اإدارة 
العمل  ور���ش��ة  ح�شر  ال��وظ��ي��ف��ي��ة. 
االأق�شام  وروؤ�شاء  االإدارات  مديرو 
وموظفو وموظفات االإدارة العامة 
امل�شاندة  واخل�����دم�����ات  ل���ل���م���وارد 
بقطاع اجلن�شية واالقامة واملنافذ 
اخلا�شة  العمل  وف���رق  واملعنيون 
وا�شرتاتيجيات  م��ب��ادرات  بتنفيذ 

.2016 القطاع لعام 2014 

•• ريغا-وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
التفيا  جمهورية  عا�شمة  ريغا  يف 
ام�س معايل ليمدوتا �شرتايجوما 

رئي�شة وزراء التفيا.
حتيات  اللقاء  خالل  �شموه  ونقل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل( وحتيات  )رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 

االم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
وج��م��ه��وري��ة الت��ف��ي��ا ب��ف�����ش��ل دعم 
وح���ر����س ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن على 
خمتلف  يف  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ت��ع��زي��زه��ا 

املجاالت.
وجرى خالل اللقاء بحث جممل 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني االإم�����ارات 
والتفيا وال�شبل الكفيلة بتنميتها 
من  ال��ع��دي��د  لت�شمل  وت��ط��وي��ره��ا 
فتح  ي�����ش��ه��م يف  ومب�����ا  امل�����ج�����االت 
امل�شرتك  العمل  اآف��اق جديدة من 
باالإ�شافة اإىل بحث اإمكانية توفري 

الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
التفيا  وزراء  رئي�شة  اإىل  امل�شلحة 
حتياتها  نقل  �شموه  حملت  ال��ت��ي 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأول  والفريق  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
املزيد  لالإمارات  نهيان ومتنياتها 

من التقدم واالزدهار.
اللقاء  خ������الل  ����ش���م���وه  واأ�������ش������اد 
ب���ال���ع���الق���ات ال���ت���ي ت���رب���ط دول����ة 

ف��ر���س ���ش��راك��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
العديد من القطاعات املختلفة.

تبادل  املباحثات  كما جرى خالل 
ال����راأي وال��ت�����ش��اور ب�����ش��اأن ع��دد من 
امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 
بني البلدين اإ�شافة اإىل التطورات 
على  ال�����راه�����ن�����ة  وامل���������ش����ت����ج����دات 

ال�شاحتني االإقليمية والدولية.
جمهورية  وزراء  رئي�شة  ورح��ب��ت 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  ب�شمو  التفيا 
له  املرافق  والوفد  نهيان  اآل  زايد 
متمنية لزيارته التوفيق والنجاح 

مب����ا ي�����ش��ه��م يف ت���ع���زي���ز اأوا�����ش����ر 
العالقات بني البلدين ال�شديقني 
جمال  يف  اال����ش���ت���ث���م���ار  وخ���ا����ش���ة 
واخلدمات  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املتو�شطة  وامل�����ش��اري��ع  ال�����ش��ح��ي��ة 
باملنفعة  ي���ع���ود  مب���ا  وال�������ش���غ���رية 

واخلري على �شعبي البلدين.
جمعة  �����ش����ع����ادة  ال����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
الدولة  ���ش��ف��ري  م��ب��ارك اجل��ن��ي��ب��ي 
االإحتادية  اأملانيا  جمهورية  ل��دى 
ال�شفري غري املقيم لدى جمهورية 

التفيا. 

•• ابوظبي-وام: 

العليا  زاي�������د  م���وؤ����ش�������ش���ة  ت���ن���ظ���م 
وذوي  االن���������ش����ان����ي����ة  ل����ل����رع����اي����ة 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ممثلة يف 
دار زايد للرعاية االأ�شرية يف 25 
م��ار���س احل���ايل اح��ت��ف��اال لتكرمي 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
ال��ن�����ش��ائ��ي العام  رئ��ي�����ش��ة االحت����اد 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية 
االأمارات  اأم  والطفولة  لالأمومة 
يقام  العاملي.  االأم  ي��وم  مبنا�شبة 
�شموها  رع���اي���ة  االح��ت��ف��ال حت���ت 
حتت عنوان حلمنا الكبري وذلك 
تعبريا من ابناء وبنات الدار عن 
واعتزازهم  وت��ق��دي��ره��م  ح��ب��ه��م 

ب�شموها. 
الهاملي  ف��ا���ش��ل  حم��م��د  وق�����ال 
االأم��������ني ال����ع����ام مل���وؤ����ش�������ش���ة زاي����د 
وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا 
تكرمي  ان  اخلا�شة  االحتياجات 
ف���اط���م���ة بنت  ال�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و 
مبارك ياتي تقديرا لدور �شموها 
االإن�شاين الكبري يف جميع املحافل 
املحلية والدولية وعرفانا بعطاء 
�شموها الكرمي واأياديها البي�شاء 
خارطة  على  واأب��دا  دائما  املمتدة 
ال���رب واالإح�����ش��ان وت��اأك��ي��دا لدعم 
ب�شكل  ل��ل��م��راأة  املتوا�شل  �شموها 
�شتى  يف  خ��ا���س  ب�شكل  واالأم  ع��ام 
امل�شتمرة  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  امل��ي��ادي��ن 
ال�شبل واالإمكانيات  بتوفري كافة 

االإم���ارات  اأم  تكرمي  فكرة  ج��اءت 
�شاحبة االأيادي البي�شاء وحتمل 
ه����ذه ال��ر���ش��ال��ة االإن�����ش��ان��ي��ة بكل 
اأم ولكن  ف��ه��ي  واإخ���ال����س  اإمي����ان 
دار  اأن  واأك������د  اأم.  ك�����اأي  ل��ي�����ش��ت 
ان�شئت  ل��ل��رع��اي��ة االأ���ش��ري��ة  زاي���د 
ال�شيخ  له  املغفور  من  بتوجيهات 
نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
يف   1988 ع������ام  يف  ث�������راه  اهلل 
اآمنا  دارا  لتكون  اخلزنة  منطقة 
لالأيتام وفاقدي الرعاية االأ�شرية 
وحبه  ال��ق��ائ��د  اإن�����ش��ان��ي��ة  لتج�شد 
ل�شعبه وابنائه الذي حر�س على 
م��ت��اب��ع��ة اأم���وره���ا وت��وف��ري ك��ل ما 
اميانا  النجاح  �شبل  من  حتتاجه 
االأن�شان  بناء  باأن  اهلل  منه رحمه 
واال�شتثمار فيه هو البناء الدائم 
للوطن.  النافع  اال�شتثمار  وه��و 
اإن �شمو ال�شيخة فاطمة  وا�شاف 
تلك  ����ش���ارك���ت يف  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
اجل��ه��ود وت��اب��ع��ت ت��ط��ورات الدار 
العاملني  توجيه  على  وحر�شت 
اأبنائها  خ���ري  ف��ي��ه  م���ا  اإىل  ف��ي��ه��ا 
وبناتها املنت�شبني للدار و�شاهمت 
�شموها يف هذا امل�شروع االإن�شاين 
ال���رائ���د ل��ت��ك��ر���س ن��ربا���ش��ا ومثاال 
االأ�شرية  ل��ل��رع��اي��ة  ب���ع  ي��ح��ت��ذى 
ابناء  ان  وذك���ر  وع��امل��ي��ا.  اإقليميا 
وبنات دار زايد للرعاية االأ�شرية 
يوم  ع��ام يف منا�شبة  ك��ل  اع��ت��ادوا 
اأالأم العاملي تقدمي هدية تذكارية 
وهو  اإنتاجهم  م��ن  االإم����ارات  الأم 
وبنات  اأب���ن���اء  ع��ل��ي��ه  داأب  ت��ق��ل��ي��د 

ل��ل��م��راأة االإم���ارات���ي���ة.. ك��م��ا ياأتي 
االإم������ارات  الأم  زاي����د  دار  ت��ك��رمي 
االإم���ارات  اأم  جل��ائ��زة  ا�شتمرارية 
لالأم املثالية الفتا اىل ان احلفل 
�شيكون ب�شكل خمتلف هذه ال�شنة 
حيث �شيكون االإهداء من اأطفال 
�شاحبة  اإىل  زاي�����د  دار  و���ش��ب��اب 
االأيادي البي�شاء. واأ�شاف خالل 
املوؤمتر ال�شحايف الذي عقد اليوم 
للموؤ�ش�شة  العامة  االأم��ان��ة  مبقر 
زايد  موؤ�ش�شة  با�شم  ابوظبي  يف 
االإدارة  جم��ل�����س  اأع�����ش��اء  ج��م��ي��ع 
وكافة العاملني نرفع اأ�شمى اآيات 
ال�شيخة  ل�شمو  والعرفان  ال�شكر 
فاطمة بنت مبارك على رعايتها 
ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذا ال��ي��وم. وق���ال اأنه 
النبيلة  االإن�شانية  املنا�شبة  بهذه 
حبنا  جن�����ش��د  ال���ع���امل���ي  االأم  ي����وم 
غالية  الأم  وام��ت��ن��ان��ن��ا  وت��ق��دي��رن��ا 
اأعطت فاأخل�شت  اأم  علينا جميعا 
فتميزت  اأبنائها  ل�شالح  وعملت 
اأرج���اء  امل��ح��ب��ة يف جميع  وزرع����ت 
ال��وط��ن وخ��ارج��ه ف��ك��ان لها حب 
ال��وط��ن وح��ب النا�س  اأب��ن��ائ��ه��ا يف 
ل�شمو  ال�����ش��ك��ر  ووج�����ه  ج��م��ي��ع��ا. 
مبارك..  ب��ن��ت  ف��اط��م��ه  ال�شيخة 
تعد من  زاي��د  دار  اإن  اإىل  م�شريا 
املراكز التي اأولت اهتماما خا�شا 
ب��������االأم وج���ع���ل���ت دوره��������ا حم����ورا 

رئي�شيا يف جناح العمل.
املنطلق  ه�����ذا  م����ن  ان�����ه  وق������ال   .
واإميانا بر�شالة االأم ب�شفة عامة 
خا�شة  ب�شفة  زاي��د  دار  يف  واالأم 

الدار . . راف�شا الك�شف عن تلك 
الهدية.

�شيتم  م����ف����اج����اأة  اإن����ه����ا  وق�������ال   .
االحتفال..  خ��الل  عنها  الك�شف 
اأن يخرج  واع��رب عن متنياته يف 
االحتفال ب�شورة طيبة تعرب عن 
�شخ�شية  وت��ك��رمي  املنا�شبة  تلك 
ال�شيخة  ����ش���م���و  وث����ق����ل  ب���ح���ج���م 
جانبه  م��ن  م��ب��ارك.  بنت  فاطمه 
باالإنابة  الكعبي  �شامل  خالد  نقل 
ل�شمو  اخل���ا����ش���ة  ال�����دائ�����رة  ع����ن 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
حتيات �شموها للجميع وتثمينها 
ال��رائ��د وجل��ه��ود موؤ�ش�شة  ل��ل��دور 
االإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي���د 
والقائمني  امل�����ش��ارك��ة  واجل���ه���ات 
االح���ت���ف���ال.. م�شريا  ذل����ك  ع��ل��ى 
اإىل اأن �شموها عودتنا على رعاية 
زاي������د يف  دار  م�������ش���روع���ات  ك���اف���ة 
رعاية  بينها  وم��ن  املجاالت  كافة 
ال��ع��م��ل امل�����ش��رح��ي ب��ع��ن��وان حلمنا 
الكبري بالتعاون مع م�شرح العني 
باملوؤ�ش�شة  تهتم  �شموها  اأن  واأك��د 
واأن�شطتها ا�شتكماال لنهج املغفور 
ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه. من جانبه 
نائب  النيادي  �شامل  وجه حممد 
رئي�س جمل�س اإدارة م�شرح العني 
بال�شكر لدار زايد على فكرة هذا 
ال�����ذي يحمل  امل�����ش��رح��ي  ال��ع��م��ل 

اأهدافا نبيلة.
العني  م�����ش��رح  ن��ح��ن يف  وق�����ال   .
حري�شون على االلتزام بامل�شوؤولية 

املجتمعية من خالل الدور الذي 
يتبناه هذا العمل ملعاجلة ق�شايا 
امل��ج��ت��م��ع وي���ل���ق���ي ال�������ش���وء على 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ل��ه  اأ�ش�س  اإرث 
من  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
خالل دار زايد للرعاية االأ�شرية 
واالأ�شرية  االإن�����ش��ان��ي��ة  واجل���ه���ود 
ال��ب��ارزة ال��ت��ي ت��ق��وم بها ال���دار يف 
اأبنائها  وت��ن�����ش��ئ��ة  ت��رب��ي��ة  رع���اي���ة 
والعمل على دجمهم يف املجتمع. 
اأن ما مييز ه��ذا العمل هو  واأك��د 
م�����ش��ارك��ة اب��ن��اء وب��ن��ات ال����دار مع 
جنوم م�شرح العني حيث ي�شارك 
ع��دد الب��اأ���س ب��ه م��ن اب��ن��اء وبنات 
اأن  اإىل  م�شريا  كمجاميع  ال���دار 
على  حر�شت  العني  م�شرح  اإدارة 
من  �شيئ  ك��ل  العمل  يت�شمن  اأن 
ال��ق�����ش��ة وال���درام���ا ور�شم  خ���الل 
الغنائي.  واالأوب��ري��ت  االبت�شامة 
مت  الكبري  حلمنا  عمل  ان  يذكر 
التعاون مع م�شرح العني الوطني 
وعملية  ال�������دار  ق�����ش��ة  ي���ح���اك���ي 
ال��رع��اي��ة من  االن��ت��ق��ال يف نوعية 
اإىل  اجلمعية  ال�شاملة  ال��رع��اي��ة 

الرعاية االأ�شرية. 
ح�����ش��ر امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ايف �شامل 
زاي����د  دار  ع�����ام  م���دي���ر  ال���ك���ع���ب���ي 
ل���ل���رع���اي���ة االأ�����ش����ري����ة وع���ب���د اهلل 
االإعالم  بق�شم  امل�شت�شار  فا�شل 
وال�����ع�����الق�����ات ال����ع����ام����ة ورا�����ش����د 
ونوره  الق�شم  رئ��ي�����س  ال��ه��اج��ري 
ال�شحي رئي�شة ق�شم االإعالم بدار 

زايد.

مدير عام منظمة الفاو ي�سيد بدور 
ال�سيخة فاطمة يف جمال متكني املراأة 

•• ابوظبي-وام: 

العام  امل��دي��ر  دا�شيلفا  جرا�شيانو  خو�شيه  م��ع��ايل  اأ���ش��اد 
الذي  الكبري  ب��ال��دور  ال��ف��او  االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة  ملنظمة 
تقوم به �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 
ال�شفرية  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
ف���وق ال���ع���ادة مل��ن��ظ��م��ة ال���ف���او يف جم���ال مت��ك��ني امل�����راأة يف 
خمتلف القطاعات واالهتمام بالطفولة ودعم مبادرات 

وم�شاريع املنظمة.
جاء ذلك خالل لقاء �شعادة نورة خليفة ال�شويدي مديرة 
االحتاد الن�شائي العام مع معاليه مبقر االحتاد وذلك يف 

اإطار التعاون امل�شرتك بني اجلانبني.
وقدم معايل خو�شيه ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
نورة  �شعادة  �شموها  ع��ن  نيابة  ت�شلمتها  تقدير  �شهادة 
التغذية  ال���دول���ة يف جم���ال  ب��ج��ه��ود  ال�����ش��وي��دي.واأ���ش��اد 
االإمارات  دول��ة  بلغته  ال��ذي  الرفيع  بامل�شتوى  واعرتافا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الر�شيدة  القيادة  وب��دور 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حيث 
حافظت الدولة على اأف�شل معدل انت�شار نق�س التغذية 
 1990 الفرتة ما بني  املائة خ��الل  5 يف  اأق��ل من  اإىل 
االإمنائية  االأه���داف  �شمن   1.9 املوؤ�شر  وه��و  و2013 
ب��رن��ام��ج االأمم املتحدة  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  ل��الأل��ف��ي��ة 
االإمنائي . وتاأتي زيارة معايل خو�شيه لالحتاد الن�شائي 
املراأة  بق�شايا  املخت�شة  الوطنية  االآل��ي��ة  لكونه  ال��ع��ام 
واأو���ش��ح مدير عام  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
فاملراأة  الن�شاء  بجهود  مهتمة  املنظمة  اأن  الفاو  منظمة 
خالل  م��ن  ل��ل��غ��ذاء  الرئي�شي  امل�����ش��در  تعد  ق��ول��ه  ح�شب 
واإع��داد الطعام الأبنائها وامتدت جهود  املنزل  عملها يف 
اآ�شيا الو�شطى  الفاو يف التنمية الزراعية يف بلدان مثل 
واأفريقيا حيث لي�س للن�شاء هناك حقوق كباقي الدول 
وهنا يكمن دور املنظمة يف �شعيها اإىل تعزيز قدرات املراأة 
على  وحثها  مهاراتها  لتطوير  ال���الزم  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
امل�شاركة يف املجال الزراعي وتعد زيارته لالحتاد الن�شائي 
اإىل  تهدف  اآلية  باعتباره  الطريق  ه��ذا  يف  اأوىل  خطوة 
اإىل  الهادفة  املمار�شات  ودع��م  واالجتاهات  القيم  تعزيز 

رفع م�شتوى اأداء املراأة يف جمال �شحة والبيئة وحمايتها 
واحلفاظ عليها. واأ�شار خو�شيه اإىل الدور الريادي ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ال�شفرية فوق العادة ملنظمة 
االغذية والزراعة لالمم املتحدة يف تعزيز هذا التعاون 
ودع����م امل�����ش��اري��ع وال���ربام���ج امل��ق��دم��ة ل��ل��م��راأة والطفل 
واملجتمع يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة. ومت خالل 
واالإ�شادة  الطرفني  بني  التعاون  �شبل  مناق�شة  ال��زي��ارة 
ب��اإ���ش��ه��ام��ات ك��ل م��ن االحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام ومنظمة 
االغ��ذي��ة وال���زراع���ة ال��دول��ي��ة ال��ف��او يف جم��ال ا�شتدامة 
البيئة واالأمن الغذائي. وبدورها رحبت نورة ال�شويدي 
مب�شاهمات  ..م�شيدة  دا�شيلفا  خو�شيه  م��ع��ايل  ب��زي��ارة 
يعد  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد  اأن  واأك����دت  ال��ف��او  منظمة 
ال�شريك االأهم ملنظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة 
يف امل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ني ال��ط��رف��ني يف 
املكتب  افتتاح  بعد  وذل��ك  امل��راأة  التغذية ومتكني  جم��ال 
بدولة  وال��ي��م��ن  العربية  اخلليج  ل���دول  االقليمي  �شبه 
موؤ�ش�س  جهود  اإىل  ولفتت  املتحدة.  العربية  االم���ارات 
اآل  وباين نه�شة دولة االإم��ارات ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ب��ال��زراع��ة رغم  ك��ان مهتما  ث��راه حيث  نهيان طيب اهلل 
بتوجيه  فقام  االأم��ط��ار  و�شح  الطبيعية  و  املناخ  �شعوبة 
�شيا�شة احلكومة للنهو�س بهذا القطاع وحول ال�شحراء 
فيها  تتنوع  اأر�س خ�شراء  اإىل  باملاء  ال�شحيحة  القاحلة 
االأ�شجار وت�شتمر امل�شرية املظفرة بقيادة �شاحب ال�شمو 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م��ن  املتوا�شل  وال��دع��م  اهلل 
مبارك للمراأة لتمكينها يف جمال التغذية والزراعة من 
خالل بناء القدرات وتنفيذ ور�س عمل ت�شاعد املراأة على 
اإقامة امل�شاريع ال�شغرية وتنظيم برامج توعوية يف هذه 
املجاالت. واأكدت مديرة االحتاد الن�شائي العام اأن �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ال�شفرية فوق العادة ملنظمة 
اإىل  املوا�شيع ..م�شرية  بالغا لهذه  الفاو تبدي اهتماما 
رائ��دة يف جميع جماالت  الن�شائي كموؤ�ش�شة  اأن االحت��اد 
متكني امل��راأة حتر�س على ال��دوام ان حتذو حذو ال�شيخ 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه . ويف اخلتام  زاي��د بن �شلطان 
ال��ف��او يف منطقة  ال�����ش��وي��دي على ج��ه��ود منظمة  اأث��ن��ت 

اخلليج العربي ودول العامل.
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وفد من بلدية مدينة اأبوظبي يزور بلدية دبي لتعزيز التعاون 
•• دبي-وام:

دبي  ببلدية  املباين  اإدارة  اأبوظبي  بلدية مدينة  زار وفد من 
اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  وع��الق��ات  التعاون  اأوا���ش��ر  لتعزيز 
الوفد  واطلع   . الدولة  املوؤ�ش�شات احلكومية يف  القائمة بني 
التفتي�س  دب��ي يف تطبيق  ال��زي��ارة على خ��ربات بلدية  خ��الل 
املباين  على  التفتي�س  جم��ال  يف  املطبقة  املمار�شات  واأف�شل 
من  كال  الزائر  الوفد  و�شم   . دبي  باإمارة  القائمة  واملن�شات 
وجا�شم  الوثبة  بلدية  مركز  رئي�س  املن�شوري  علي  حممد 
حم��م��د ال��ط��ن��ي��ج��ي رئ��ي�����س ق�����ش��م ����ش���وؤون امل���راك���ز اخلارجية 

االلكرتونية احلديثة امل�شتخدمة يف العمليات بالق�شم. ومن 
جهته �شرح املهند�س عبد اهلل رفيع م�شاعد املدير العام لقطع 
االإ�شرتاتيجية  واخل��ط��ط  االأه����داف  والتخطيط  الهند�شة 
التي و�شعتها البلدية يف هذا املجال. وقد اأ�شاد اأع�شاء الوفد 
اإدارة املباين واخلدمات ببلدية  الزائر باجلهود التي تبذلها 
دبي لعمالئها متمنني لهم دوام التوفيق والنجاح يف خدمة 
مب�شتوى  لالرتقاء  الدائرتني  بني  التوا�شل  ودوام  الوطن 
التنمية  اإيجابا على م�شرية  ينعك�س  املقدمة ومبا  اخلدمات 
االقت�شادية واالجتماعية والتي تخدم كل �شرائح املجتمع يف 

الدولة. 

و�شعيد علي الهاجري من�شق اإدارة املراكز اخلارجية ويحيى 
اخلدمة  مبكاتب  تن�شيق  اأول  م�شرف  الن�شري  عو�س  عاهد 
مهند�س  عطية  العز  اب��و  رم�شان  وليد  واملهند�س  البلدية 
بيئة و�شحة و�شالمة. ورحب املهند�س جابر اأحمد عبد اهلل 
الزائر. ومت تقدمي ملحة  بالوفد  املباين  تفتي�س  ق�شم  رئي�س 
للعمالء  تقدمها  التي  البلدية  وخ��دم��ات  امل��ب��اين  اإدارة  ع��ن 
واملهام واخلطط واالأهداف االإ�شرتاتيجية واأف�شل املمار�شات 
التفتي�س على املباين واملن�شاآت القائمة يف  املطبقة يف جمال 
اإمارة دبي باالإ�شافة اإىل اخلدمات التي يقدمها ق�شم تفتي�س 
واالأنظمة  للبلدية  االل���ك���رتوين  ب��امل��وق��ع  للجمهور  امل��ب��اين 

حماكمة ا�سيوي براأ�س اخليمة 
بجلب حبوب خمدرة 

•• راأ�س اخليمة الفجر 

نظرت حمكمة اجلنايات يف حماكم راأ�س اخليمة يف جل�شة عقدتها اأم�س برئا�شة امل�شت�شار القا�شي ح�شن 
بوالروغة ق�شية حبوب خمدرة يوجه االتهام فيها اىل وافد ا�شيوي . 

راأ���س اخليمة  اأثناء عودته من بالده عرب مطار  27 عاما  املتهم ويدعى �س  ال�شرطة �شبطت  وكانت 
الدويل وبحوزته كمية من احلبوب املخدرة املحظورة واأمام املحكمة ذكر انه يعاين من مر�س نف�شي 
ي�شتدعي تعاطيه احلبوب املخدرة ونظرا الأن االأوراق الطبية التي قدمها للمحكمة لدعم اأقواله مكتوبة 

باللغة االأجنبية فقد قررت املحكمة تاأجيل النظر يف الق�شية اىل حني ترجمتها اىل اللغة العربية .

رغم تاأكيدات الوزارة واملناطق واللقاءات وور�س العمل

مدار�س مل تلتزم بالدوام املدر�سي خالل اختبارات الف�سل الدرا�سي الثاين

الرتبية تر�سد االأ�سباب با�ستمارة تقييم واإدارات مدار�س تفهم خطاأ فتح�سد الغياب واحل�سور

�سمن اإطار فعاليات يوم الكلى العاملي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية توعوية �سحية ريا�سية على �ساطىء البطني

•• دبي – حم�شن را�شد 

����ش���ه���دت م��ع��ظ��م م����دار�����س ال���دول���ة 
خالل اليومني املا�شيني، ومنذ بدء 
الثاين  الدرا�شي  الف�شل  امتحانات 
ال�شاد�س  من  ل�شفوف  اليوم،  حتى 
التزام  ع��دم   ، وح��ت��ى احل���ادي ع�شر 
الطلبة والطالبات بالدوام الر�شمي 
مما  ظهرا،  والن�شف  الثانية  حتى 
دفع بوكيل وزارة الرتبية والتعليم 
 ، االول  اأم�������س  ال�������ش���وال���ح  م������روان 
التعليمية  املناطق  اإدارات  بتوجيه 
عليهم  وال��ت��اأك��ي��د   ، االم���ر  مبتابعة 
مدار�شها  اإدارات  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ن��ب��ي��ه 
بااللتزام  الدرا�شية  مراحلها  بكافة 
ب����ال����دوام امل���در����ش���ي ح��ت��ى ن��ه��اي��ت��ه ، 
وذلك بعد انتهاء فرتة االمتحانات 
والتي تبداأ وفق اختيار كل مدر�شة 
التا�شعة  م��ن  ام��ت��ح��ان��ات��ه��ا  جل���دول 
و�شاعتني  �شاعة  ب��ني  م��ا  وت�شتغرق 
على اأن تنتهي بجميع املدار�س قبل 

الف�شحة .
واأك����د وك��ي��ل ال�����وزارة ع��ل��ى �شرورة 
ا���ش��ت��ك��م��ال ال���ي���وم ال���درا����ش���ي دوام���ا 
ب���االأ����ش���ب���اب  ، وم�����واف�����ات�����ه  ع�����ادي�����ا 
واحل��ي��ث��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ف خ��ل��ف هذه 
الظاهرة ، والتي دعت تلك املدار�س 
بال�شماح بهذا االنفالت يف االلتزام 
بالدوام ، االمر الذي اأكدته قيادات 
التقومي  اإدارة  وم�شئويل  ال��رتب��ي��ة 
املناطق  وم����دي����ري  واالم���ت���ح���ان���ات 

التعليمية .

نتاج اللقاءات �ساع هباء
من جهتها اأكدت خوله املعال وكيل 
امل�شاعد  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ل��ق��ط��اع ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، 
ق���ب���ل بدء  ل���ه���ا �����ش����ادر  ت��ع��م��ي��م  يف 
االمتحانات برقم 313 ، اأن هناك 
اإدارة  ب���ني  ف��ي��م��ا  اج��ت��م��اع��ات مت���ت 
مبديري  واالم���ت���ح���ان���ات  ال��ت��ق��ومي 
التاأكيد  ومت   ، امل���دار����س  وم���دي���رات 
عليهم ب�شرورة احلر�س على انتظام 
املدار�س  جميع  يف  ال��درا���ش��ي  ال��ي��وم 
اأث��ن��اء ف��رتة االم��ت��ح��ان��ات ، حتى ال 
يوؤثر �شلبا على عدد اأيام التمدر�س 
، الفتة اىل �شرورة اختيار الفرتات 
املنا�شبة لتطبيق االمتحانات ، على 
اأن يكون اأداء االمتحانات يف الفرتة 
اأي قبل الف�شحة االوىل  ال�شباحية 
مبا يحقق م�شلحة اأبنائنا الطلبة . 
واأكدت وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع 
ال�شيا�شات التعليمية ، على اإمكانية 
مواد  ومعلمات  مبعلمي  اال�شتعانة 
االن�شطة وبع�س االداريني باملدر�شة 
اأثناء  كمالحظني  للعمل  اأمكن  اإن 
اأداء االمتحانات ل�شمان ا�شتمرارية 

اليوم الدرا�شي 

•• اأبوظبي-الفجر:

�شاركت بلدية مدينة اأبوظبي ممثلة 
باإدارة خدمات املجتمع وبالتعاون مع 
املتمثلني  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
-ال�شرطة املجتمعية ، هيئة ال�شحة 
الكلوي،  الغ�شيل  خل��دم��ات  �شحة   ،
يوم  فعاليات  يف  امل��ف��رق  م�شت�شفى   ،
مدينة  اقامته  ال���ذي  العاملي  الكلى 
اأبوظبي،  يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
البلدية  ح��ر���س  اإط���ار  وذل���ك �شمن 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
حتقيق  جت���اه  ال��ت��زام��ات��ه��ا  وجت�شيد 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
امل���ج���ت���م���ع وت����اأك����ي����دا على  الأف����������راد 
والتوعوية  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  اخل���ط���ط 
وال�شعي لرت�شيخ املفاهيم االيجابية 
واأهميتها  الريا�شية  املمار�شة  حول 
واملعوقات  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
امل�شكالت  ���ش��م��ن��ه��ا  وم���ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
الكلى  اأم�������را��������س  ع������ن  ال�����ن�����اجت�����ة 
الفرد  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا 
اأك��د عبد اهلل  واملجتمع . من جانبه 
خدمات  اإدارة  مدير  اجلنيبي  نا�شر 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف  املجتمع 
دعم  ع���ل���ى  ح��ري�����ش��ة  ال���ب���ل���دي���ة  اأن 
التوعوية  واحل���م���الت  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

تعزيز  �شاأنها  م��ن  التي  والتثقيفية 
لدى  ال�شليمة  ال�����ش��ح��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م 
التوا�شل  وت�شجيع  املجتمع  �شرائح 
والريا�شيني  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ب���ني 
التوعوية  احل��م��الت  م�شرية  ودع���م 
ال�شاعية حلماية اجلميع  وال�شحية 
املزمنة  ب���االإم���را����س  االإ����ش���اب���ة  م���ن 
اخلاطئة  املمار�شات  من  وحمايتهم 
حقيقيا  ت����ه����دي����دا  ت�������ش���ك���ل  ال����ت����ي 
امل�شي  اأن فعالية  واأ�شاف  ل�شحتهم. 
البلدية على كورني�س  التي نظمتها 
ال���ب���ط���ني ب��ح�����ش��ور ال���دك���ت���ور نيك 

املرتبطة  ال�شحية  وامل�شاكل  الكلى 
م�شتوى  رف���ع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، ب��ه��ا 
اأفراده  بجميع  املجتمع  لدى  الوعي 
ب��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى االأم���را����س 
م�شبباتها  واأه��م  الكلى  ت�شيب  التي 
حيث يعترب مر�س ال�شكري وارتفاع 
ال��ع��وام��ل اخلطرة  م��ن  ال���دم  �شغط 
الرئي�شية ملر�س الكلى املزمن.  وقد 
لت�شجيع  الفعالية  ه��ذه  ا�شتثمرنا 
الفح�س  على  املجتمع  اأف��راد  جميع 
وقاية  ي�شكل  ال��ذي  املنتظم  الطبي 
االإ�شابة  خماطر  اإىل  التعر�س  من 

للتح�شني �شد هذا املر�س اخلطري 
املتخ�ش�شة  ال���ف���رق  ق���دم���ت  ك��م��ا   .
�شحية  ووج��ب��ات  و�شفات  بالتغذية 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وظائف  ت�����ش��اه��م يف 
التي  االإ�شابات  من  وحتميها  الكلى 
ووظ��ائ��ف��ه��ا احليوية  اأداءه������ا  ت��ه��دد 
وذل���������ك م������ن خ�������الل ا����ش���ت���ع���را����س 
الواجب  الغذائية  الوجبات  الأف�شل 
�شلوكنا  ���ش��م��ن  ع��ل��ىه��ا  امل��ح��اف��ظ��ة 
وعاداتنا الغذائية اليومية . و�شهدت 
ترفيهيا  ج��ان��ب��ا  اأي�������ش���ا  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
فقرة  خ��الل  م��ن  ثقافيا  وتن�شيطيا 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملراكز  امل���دي���ر  ري��ت�����ش��ارد 
الكلى ويعقوب احلمادي من  غ�شيل 
عدد  ومب�شاركة  املجتمعية  ال�شرطة 
من الريا�شيني ا�شتهدفت العائالت 
اأهمية  اإىل  واالإ����ش���ارة  ال�����ش��ن  وك��ب��ار 
�شد  للتح�شني  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة 
اأمرا�س الكلى ونتائجها ال�شلبية على 
م�شاركة  اأن  واأ�شار   . العامة  ال�شحة 
البلدية يف اليوم العاملي للكلى يهدف 
الوعي  م�شتوى  رف��ع  اإىل  باالأ�شا�س 
العامة  وال�����ش��ح��ة  ال��ك��ل��ى  ب��اأه��م��ي��ة 
اأمرا�س  ت���اأث���ري  وت����رية  م���ن  واحل����د 

ركزنا  ال��ك��ل��وي،ك��م��ا  الف�شل  مب��ر���س 
على اأهمية ريا�شة امل�شي التي تعترب 
اأمرا�س  الوقاية من  اأه��م طرق  من 
الطبية  االأطقم  اأن  واأو�شح   . الكلى 
ال�شاطىء  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة  اخل���ي���ام  يف 
الفحو�س  م�����ن  ال����ع����دي����د  اأج���������رت 
ال�شاطىء  ل����رواد  امل��ج��ان��ي��ة  الطبية 
قدمت  كما  بالفعالية،  وللم�شاركني 
واالإر�شادات  الن�شائح  م��ن  ال��ع��دي��د 
الطبية ومت توزيع مئات املطبوعات 
الف�شل  م����ر�����س  ح�����ول  ال���ت���وع���وي���ة 
اتباعها  الواجب  واالأ�شاليب  الكلوي 

)الدبدوب(  �شخ�شية  مع  امل�شابقات 
االأ�شئلة  م��ن  العديد  ط��رح  مت  حيث 
املتعلقة بجوهر الفعالية ومت حتفيز 
اجل��م��ه��ور م��ن خ��الل ر���ش��د العديد 
باالإ�شافة   ، التقديرية  اجلوائز  من 
اأمام  لالأيروبيك  عر�س  تقدمي  اإىل 
حيث  ال�����ش��اط��ىء  ورواد  اجل���م���ه���ور 
ت��ف��اع��ل اجل��م��ي��ع م��ع ه���ذه الفقرات 
ال��ف��ق��رات يف حماولة  وغ��ريه��ا م��ن 
خمل�شة نحو تر�شيخ القيم ال�شحية 
واملمار�شات ال�شليمة التي من �شاأنها 

حت�شني �شحة الفرد واملجتمع. 

 ر�سد ال�سباب با�ستمارة التقييم
اإدارة  مدير  امل��ري  عائ�شة  واأ�شافت 
ال���ت���ق���ومي واالم����ت����ح����ان����ات ب������وزارة 
الهدف  اأن   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 
املدر�شي  ال���ي���وم  ا���ش��ت��م��راري��ة  م���ن 
التمدر�س  اأي���ام  على  املحافظة  ه��و 
، م�شرية اىل  الدرا�شي  العام  خالل 
اأن  ميكنها  تعليمية  منطقة  كل  اأن 
وفق  مدار�شها  م��ع  اأم��وره��ا  ت�شيري 
ت����راه م��ن��ا���ش��ب��ا خل��دم��ة الطلبة  م���ا 
وحفاظا على م�شلحة الطالب التي 
تهمنا يف املقام االول ، م�شيفة اىل 
اأن���ه مي��ك��ن ا���ش��ت��غ��الل ف���رتة م��ا بعد 
، موؤكدة  امل��راج��ع��ة  االم��ت��ح��ان��ات يف 
ومتابعتها  ال����وزارة  ���ش��وؤال  اأن  على 
مع املناطق التعليمية ، كان الهدف 
الطلبة  اأع��داد  عن  لال�شتعالم  منه 
امللتزمني حتى نهاية اليوم الدرا�شي 
، ولي�س عدد احل�شور والغياب كما 
و�شل اىل فهم بع�س اإدارات مدار�س 

مبناطق تعليمية .
واأك����د اأح��م��د ال���درع���ي ن��ائ��ب مدير 
بوزارة  واالمتحانات  التقومي  اإدارة 
الوزارة  اأن  على   ، والتعليم  الرتبية 
تعمل وفق منهجية منظمة ل�شبط 
واآلية  التعليمية  العملية  �شري  اآلية 
للف�شل  املدر�شي  االختبار  تطبيق 
 2014-2013 الثاين  الدرا�شي 
ا�شتمارة  ه��ن��اك  اأن  اىل  م�����ش��ريا   ،
تطبيق  املدار�س خالل  الأداء  تقييم 

االختبار م�شتعر�شا اإياها .
تت�شمن  اال���ش��ت��م��ارة  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
التعليمية  واملنطقة  امل��در���ش��ة  اأ���ش��م 
ونوع املدر�شة حلقة ثانية اأو ثانوي 
�شري  ملتابعة  ال��زي��ارة  والهدف من   ،
الفتا   ، امل��در���ش��ي  االخ��ت��ب��ار  تطبيق 
يف  تنح�شر  املتابعة  حم��اور  اأن  اىل 
اليوم  الطلبة بح�شور  التزام  مدى 
�شعيف  ل��ث��الث  و�شنفت  ال��درا���ش��ي 
اأقل من %50 ، وجيد 50-79% 

الإدارت������ي ال������وزارة وامل��ن��اط��ق ح�شر 
امل��ل��ت��زم��ني ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال������دوام ال 
احل�����ش��ور وال��غ��ي��اب ، وت��ب��ان كيفية 
تطويع باقية اليوم الدرا�شي خلدمة 
الطالب ، كما تبني اأي�شا يف معظم 
اال�شباب  من  اأن  التعليمية  املناطق 
التي �شاهمت يف عدم االلتزام ، تعود 
ال��غ��ال��ب الأول���ي���اء االم����ور الذين  يف 
اأوالده���م  ا�شطحاب  على  ي�����ش��رون 

بعد اأدائهم لالمتحان .
واأ�شاف اأن اإدارات املناطق التعليمية 
على   ، تعميماتها  يف  جهدا  تاألوا  ال 
�شرورة انتظام اليوم الدرا�شي اأثناء 
فرتة االمتحانات ، واختيار الفرتات 
اأن تكون  املنا�شبة لالمتحانات على 
موؤكدا   ، الف�شحة  وق��ب��ل  �شباحية 
على اأن هناك اإدارة منطقة تعليمية 
، و�شعت اآلية يتم مبقت�شاها انتظام 
، فخ�شت مدار�س  ال��درا���ش��ي  ال��ي��وم 
الربنامج  بتطبيق  االوىل  احللقة 
وفق  للطالب  والأث��رائ��ي  العالجي 
للف�شل  امل����ح����ددة  ال��ت��ع��ل��م  ن������واجت 
م���دار����س احللقتني  ف��ي��م��ا   ، ال��ث��اين 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ان��وي ���ش��رورة توفري 
وقت للمراجعة ، باالإ�شافة لتطبيق 
املعارف  ل��ت��ع��زي��ز  ع��الج��ي��ة  ب���رام���ج 
املنطقة  اإدارة  اأن  ، الفتا اىل  لديهم 
اأك�����دت اأن�����ه يف ح����ال خم��ال��ف��ة تلك 
املدر�شة  مدير  �شتحمل  التعليمات 
باليوم  االل����ت����زام  ع����دم  م�����ش��وؤول��ي��ة 
ال�������ش���وؤال الذي  ، ول��ك��ن  ال���درا����ش���ي 
اإدارات  األ��ت��زم��ت  ه��ل  نف�شه  ي��ط��رح 

املدار�س ونفذت ؟ 

ال�سلوك  اأولياء المور ولئحة 
�سريكان يف عدم اللتزام

بتعليمية  قيادية  واأو�شحت م�شادر 
اأقرت  عندما  ال���وزارة  اأن   ، ال�شارقة 
الئ��ح��ة االم��ت��ح��ان��ات اجل���دي���دة مل 

ت���و����ش���ح ب���ه���ا حت���دي���د ال��������دوام ومل 
اليوم  ا�شتمرارية  �شرورة  اىل  ت�شر 
الدرا�شي ، خا�شة واأن اأولياء االمور 
املا�شية  ال�شنوات  اعتادوا خالل  قد 
ي��وؤدون االمتحان  اأبنائهم  اأن  ، على 
وب��ع��د االن���ت���ه���اء م��ن��ه ي���ع���ودون اىل 
ب�شياراتهم  اأك��ان��وا  ���ش��واء   ، بيوتهم 
اأو ب��ح��اف��الت امل���در����ش���ة ،  اخل��ا���ش��ة 
اال�شكالية  ه����ذه  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
ل���ي�������ش���ت ول������ي������دة م������ا ي�����ح�����دث يف 
امتحانات الف�شل الدرا�شي الثاين ، 
ولكن كانت ال�شورة م�شابهة متاما 
ومت   ، االول  ال��درا���ش��ي  ال��ف�����ش��ل  يف 
رف��ع االم��ر ل��ل��وزارة م��ن قبل بكافة 

التفا�شيل . 
و�شعت  امل���دار����س  اأن  اىل  واأ����ش���ارت 
جداولها كل وفق رغبتها ، مدار�س 
بدءا من احل�شة االوىل ، ومدار�س 
تكون  اأن  على  �شباحا  العا�شرة  من 
الف�شحة  ق��ب��ل  االم��ت��ح��ان��ات  ك��اف��ة 
اأن���ه���ا مل  اإال   ، ال�������وزارة  ك��ت��ع��ل��ي��م��ات 
االلتزام  فر�س  يف  التحكم  ت�شتطع 
لنهاية الدوام املدر�شي الأ�شباب عدة 
من اأهمها ، نظام النجاح االآيل كان 
وويل  الطالب  التزام  ع��دم  يف  �شببا 
اأ����ش���ف اىل ذلك   ، ب����ال����دوام  االم����ر 
وال���ت���ي ال تخدم  ال�����ش��ل��وك  الئ���ح���ة 
من  متاما  تخلو  لكونها   ، امل��در���ش��ة 
اأي م�شاءلة اأو ح�شاب للطالب غري 
اأمره  وويل  تدفعه  ب�شورة   ، امللتزم 
م�شرية   ، املدر�شي  باليوم  بااللتزام 
ت�شبط  حتى  املنطقة  اإدارة  اأن  اىل 
واالمتحانات  املدر�شي  ال��دوام  �شري 
يف اآن واحد ، األزمت جميع املدار�س 
احل�شة  م����ن  االم���ت���ح���ان���ات  ب���ب���دء 
االوىل ، ومت االتفاق على ان�شراف 
والطالبات   11:30 ال����ط����الب 
اأول���ي���اء  م���ع  وب���االت���ف���اق   12:30

االمور واحلافالت .

وممتاز من %80 فاأعلى .
لتطبيق  زم������ن  ه����ن����اك  واأ�������ش������اف 
لالختبار،  وت���ق���دي���ر  االخ����ت����ب����ار، 
الثانوية  ل��ل��م��دار���س  وامل���وا����ش���الت 
وامل���������ش����رتك����ة، وت�����ن�����درج حت�����ت كل 
م�شمى عدة اعتبارات ليتم االجابة 
امل���دار����س  اإدارات  ق��ب��ل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
للوزارة  ثم  وم��ن  للمناطق  ورفعها 

وم�شروحة كاالتي : 
زم�����ن ل��ت��ط��ب��ي��ق االخ����ت����ب����ار:- من 
االختبار  تطبيق  ونهاية  بدء  تاريخ 
تطبيق  ووق�������ت  زم������ن  امل����در�����ش����ي، 
االختبار، وقت ان�شراف الطلبة من 
الدرا�شية  احل�ش�س  ع��دد  املدر�شة، 
اليومية عدا وقت االختبار املدر�شي، 
الهيئة  اأف���������راد  ع������دد  ي���ع���ت���رب  ه����ل 
التدري�شية كافيا للت�شحيح وتنفيذ 
ال��درا���ش��ي��ة وامل��الح��ظ��ة ؟  احل�ش�س 
اأو ال ، مع بيان  ب�� نعم  وال��رد عليها 

ال�شبب .
تقدير االختبار : هل متت اال�شتعانة 
باأفراد ا�شافيني من مدار�س اخرى 

االختبار  اع����م����ال  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
اأو  ن��ع��م  ب���  وال����رد عليها   ، امل��در���ش��ي 
تبداأ  وم��ت��ى   ، ال�شبب  ب��ي��ان  م��ع   ، ال 
؟  املدر�شي  االختبار  تقدير  عملية 
وما اخلطة املو�شوعة للموازنة بني 
وتقدير  الدرا�شية  احل�ش�س  تنفيذ 

االختبار املدر�شي ؟ 
للمدار�س  امل����وا�����ش����الت  واأخ���������ريا 
ال���ث���ان���وي���ة وامل�������ش���رتك���ة: وك���ي���ف مت 
املوا�شالت  موؤ�ش�شة  م��ع  التن�شيق 
وان�شراف  ح�����ش��ور  زم���ن  ل��ت��ح��دي��د 
بدء  زمن  توحيد  مت  وهل  الطلبة؟ 
ل��ل�����ش��ف احل�������ادي ع�شر  االخ���ت���ب���ار 
وال��ع��ا���ش��ر م��ع ال�����ش��ف ال��ث��اين ع�شر 
اأم ال ، مع تبيان  ؟ واالج��اب��ة ب� نعم 
زمن  ت���وح���ي���د  مت  وه�����ل   ، ال�����ش��ب��ب 
ال�شفوف  جلميع  الطلبة  ان�شراف 
اأم ال مع بيان ال�شبب  ؟ الرد ب� نعم 
، ويف النهاية تو�شيح اأية مالحظات 
اأو مقرتحات حول تطبيق االختبار 
املدر�شي يف الف�شل الدرا�شي الثاين 
مطالبة اإدارات املدار�س بقراءة 

التعميمات وفهمها
اأع�شاء توجيه   ورغم كل ذلك ذكر 
للرقابة بعدد من املناطق التعليمية 
املدار�س  اإدارات  ب��اأن  فوجئوا  اأنهم   ،
املناطق  الإدارات  ق����وائ����م  رف���ع���ت 
على  الكلي  ال��ع��دد  اأن  فيها  تو�شح 
 ،  80 ال�شابع  لل�شف  امل��ث��ال  �شبيل 
فكان عدد احل�شور 80 ، ومل تكن 
ه��ن��اك ح���االت غ��ي��اب ، حيث فهمت 
اأنها  ال������وزارة وامل��ن��اط��ق  ت��وج��ي��ه��ات 
 ، وال��غ��ي��اب  احل�����ش��ور  ع��ن  ت�شتف�شر 
وا�شتف�شارها  ال���وزارة  مق�شد  فيما 
، و�شنفت  ب��ع��ي��دا ع��ن ذل���ك مت��ام��ا 
على  كلها  جداولها  امل��دار���س  بع�س 
هذا اال�شا�س ، مما يوؤكد اأن لقاءات 
وور�س  واالمتحانات  التقومي  اإدارة 
العمل لتو�شيح اآلية العمل الإدارات 
املدار�س ، تفهم باخلطاأ من البع�س 
عما  بعيدا  وينفذونها  ويف�شرونها 
التعليمية  واملناطق  ال��وزارة  تبتغيه 
يتم قراءتها  التعميمات ال  ، كذلك 
املق�شد  اأن  ح��ي��ث   ، ج��ي��دا  وف��ه��م��ه��ا 

مروان ال�سوالح

ا�ستمارة تقييم اأداء املدار�س خالل تطبيق الختبار املدر�سي

الطالب خارج املبنى املدر�سي بعد انتهاء المتحان 

عائ�سة املريخوله املعال احمد الدرعي
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وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي تكرم وزارة املالية
التكرمي، وقال �شعادته: متتلك وزارة املالية روؤية ا�شرتاتيجية 
وا�شحة ت�شعى من خاللها اإىل تطوير عالقاتها اال�شرتاتيجية 
اإليها  املوكلة  املهام  اأداء  املحلية والدولية؛ ب�شورة متكنها من 
بيئة  وخلق  املالية  االإدارة  جم��ال  يف  العاملية  ال��ري��ادة  وحتقيق 
دافعاً  التكرمي  ه��ذا  وي�شكل  م�شتدامة،  تناف�شية  ا�شتثمارية 
جلميع موظفي الوزارة ملوا�شلة بذل اأق�شى اجلهود يف �شبيل 
خدمة اأهداف احلكومة االحتادية وحتقيق طموحات مواطني 

الدولة. 
والتن�شيق  التعاون  تعزيز  �شبل  يف  التباحث  اللقاء  خالل  ومت 
ب��ني الطرفني وت��ب��ادل االأف��ك��ار واالق���رتاح���ات ال��ت��ي ت�شهم يف 
دولة  مكانة  م��ن  يعزز  مب��ا  ب����االأداء  واالرت��ق��اء  العمل،  تطوير 

االإمارات كدولة رائدة عاملياً ويف جميع املجاالت. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك���د ���ش��ع��ادة ط���ارق ه��الل ل��وت��اه وك��ي��ل وزارة ال��دول��ة ل�شوؤون 
املجل�س الوطني االحتادي حر�س الوزارة الدائم على التعاون 
لتحقيق  املجتمعية  والفعاليات  احلكومية  اجلهات  جميع  مع 
ي���اأت���ي جت�شيداً  ل����ل����وزارة، وال�����ذي  االأه������داف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتوجيهات القيادة احلكيمة لدولة االإمارات يف توحيد اجلهود 

لتعزيز مكانة الدولة على امل�شتويني االإقليمي والعاملي. 
جاء ذلك خالل تكرمي وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
ا�شرتاتيجياً ولدورها  االحتادي لوزارة املالية ب�شفتها �شريكاً 
�شعادة  و�شلم  االإم���ارات،  لدولة  املالية  املكانة  تعزيز  الكبري يف 
طارق لوتاه بهذه املنا�شبة �شعادة يون�س حاجي اخلوري، وكيل 

وزارة املالية درع الوزارة و�شهادة التقدير، وذلك بح�شور �شعادة 
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل  الغفلي  حممد  �شعيد  الدكتور 
الوكيل  ع��دي  بن  �شامي  و�شعادة  االحت���ادي،  الوطني  املجل�س 
امل�شاعد لقطاع اخلدمات امل�شاندة، وعدد من مديري االإدارات 
يف ال��وزارة. واأك��د �شعادة طارق لوتاه على ال��دور الكبري الذي 
تقوم به وزارة املالية واملتعلق بتطوير الت�شريعات وال�شيا�شات 
املالية وتوفري بيئة مالية تناف�شية، مما يعزز من مكانة دولة 
والدويل،  االإقليمي  امل�شتويني  على  امل��ايل  املجال  االإم���ارات يف 
ا�شتدامة  و�شمان  تنمية  يف  الكبري  دوره��ا  اإىل  باالإ�شافة  هذا 

املوارد املالية للحكومة االحتادية.
ال�شكر  �شعادة يون�س حاجي اخل��وري بخال�س  وب��دوره، توجه 
هذا  على  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة  ل���وزارة 

حتت �سعار التكنولوجيا التاأثريات والتحديات وامل�ستقبل

مركز الدرا�سات يختتم فعاليات موؤمتره ال�سنوي التا�سع ع�سر
جمال ال�سويدي: ت�ساعف املعرفة كّمًا ونوعًا بوترية مت�سارعة يتطّلب مزيدًا من اجلهد

رمي العلي: يف ال�سرق االأو�سط وّفرت و�سائل التوا�سل االجتماعي احلرية للفرد لبث اآرائه
حممد املعال : يفتقر توزيع اال�ستهالك يف الواليات املتحدة اإىل امل�ساواة

•• تغطية رم�شان عطا:

�شمو  اأول  ال���ف���ري���ق  رع���اي���ة  حت���ت 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، رئي�س 
مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث 
ام�س  �شباح  اختتم  اال�شرتاتيجية 
ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  فعاليات 
التا�شع ع�شر بعنوان التكنولوجيا: 
 ، التاأثريات والتحديات وامل�شتقبل 
الذي نظمه املركز يومي 18 و19 
من مار�س اجلاري، يف قاعة ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان يف مقره 
من  كبري  عدد  بح�شور  باأبوظبي، 
امل�شوؤولني واملتخ�ش�شني واخلرباء 
واملفكرين  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
الدولة  داخ����ل  م��ن  واالإع���الم���ي���ني 

وخارجها.

التطور التكنولوجي
�شند  ج����م����ال  ال����دك����ت����ور  واأع���������رب 
مركز  ع������ام  م����دي����ر  ال���������ش����وي����دي، 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم��������ارات 
خ����ت����ام  يف   ، اال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة 
ال�شنوي  املوؤمتر  واأعمال  فعاليات 
يكون  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  ع�شر،  التا�شع 
العلمية  والتو�شيات  للمقرتحات 
�شدًى  امل��وؤمت��ر  م��ن  انبثقت  ال��ت��ي 
ن��رج��وه جميعاً  اإي��ج��اب��ّي يحقق م��ا 
م���ن ت���ط���ور ت��ك��ن��ول��وج��ي يف دول���ة 
وبقية  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ل�����دول  ال�����ت�����ع�����اون  جم���ل�������س  دول 
اخلليج العربية ، ف�شاًل عن اإثراء 
النقا�س العاملي حول هذا املو�شوع 

احليوي. 
ل��ق��د �شّلطت  ال�����ش��وي��دي،  وا���ش��اف 
على  ال�شوء  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  جل�شات 
والتاأثريات  االأب���ع���اد  م���ن  ال��ك��ث��ري 
التكنولوجي  ل��ل��ت��ط��ور  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل�����ج�����االت  ال����ع����امل����ي يف خم���ت���ل���ف 
وال���ق���ط���اع���ات، وم�����ا ي��ح��م��ل��ه هذا 
وفر�س  حت����دي����ات  م����ن  ال���ت���ط���ور 
ت�شهم  اأن  اآم�����ل�����ني  وره��������ان��������ات، 
االأط������روح������ات ال���ت���ي ع���ِر����ش���ت يف 
بلورة ت�شورات وروؤى ا�شرتاتيجية 
وا�����ش����ح����ة ح������ول ه������ذا امل���و����ش���وع 

احليوي.
الأوؤكد  الفر�شة  هذه  اأنتهز  ولعّلي 
ونوعاً،  ك��ّم��اً  امل��ع��رف��ة،  ت�شاعف  اأن 
مزيداً  يتطّلب  مت�شارعة،  بوترية 
م����ن اجل����ه����د، �����ش����واء ل���ّل���ح���اق بها 
يف  ل���الن���خ���راط  اأو  وم���واك���ب���ت���ه���ا، 
االكتفاء  دون  م��ن  اإن��ت��اج��ه��ا  رك���ب 
التطور  اأن  ف��ربغ��م  با�شتهالكها؛ 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف جم���االت احلياة 
م�شبوقة،  غ��ري  فر�شاً  يوفر  كافة 
نف�شه  ال����وق����ت  يف  ي���ف���ر����س  ف����اإن����ه 
طي  خمطِّ ع��ل��ى  ه��ائ��ل��ة  حت���دي���ات 
ال�������ش���ي���ا����ش���ات و����ش���ان���ع���ي ال����ق����رار 
منهجيات  وف��ق  بفاعلية،  للتعامل 
واال�شتفادة  املتغريات  م��ع  دقيقة، 

من معطياتها.
االنتباه  ال�������ش���روري  م���ن  اأن  ك��م��ا 
يظل  االإن���������ش����ان  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  اإىل 
االأ�شا�شي،  وه��دف��ه  التطور  حم��ور 
��م يف وت�����رية هذا  وه����و م���ن ي��ت��ح��كَّ

بال�شرورة  م�����وج�����ودة  ت����ك����ون  ال 
التقليدية،  االإع������الم  و���ش��ائ��ل  يف 
اأق���ل يف و�شائل  وم��وج��ودة ب��درج��ة 
االإع��الم احلكومية، على االأق��ل يف 
اإذا  ما  ال�شوؤال حول  دول عديدة.  
كانت و�شائل التوا�شل االجتماعي 
التي  االن���ت���ف���ا����ش���ات  اأ����ش���ع���ل���ت  ق����د 
العربية،  ال����دول  ب��ع�����س  �شهدتها 
اأكر  وتقديرات  بتحليالت  حظي 
مم��ا ينبغي يف راأي���ي، ول��ن نتطرق 

لهذا املو�شوع هنا. 
بالطبع هناك حدود ملا جتلبه هذه 
التكنولوجيا، مع االأخذ يف االعتبار 
جميع الروؤى واالآراء حول انفجار 
امل�شاعي  ال��ت��ع��ب��ري، وج��م��ي��ع  ح��ري��ة 
واجلهود لربط الثقافات وال�شعوب 
بع�شها ببع�س. قد نعتقد اأننا االآن 
اأكر من اأي وقت م�شى مواطنون 
ب���ف�������ش���ل ه����ذه  يف ع��������امل واح���������د 

التكنولوجيا.
عن  م��ع��ل��وم��ات  او  اأن���ب���اء  ن��ق��ل  اإن 
ال��ع��امل يجب  اأج����زاء خمتلفة م��ن 
اأن ياأخذ يف احل�شبان اأن امل�شاهدين 
معينة،  ثقافية  ح�شا�شية  لديهم 
الأن ل��دي��ه��م ع��ل��ى االأق����ل مل��ح��ة عن 

طريقة حياة ال�شعوب االأخرى. 
امليدانية  ال��درا���ش��ات  اأظ��ه��رت  لقد 
املنقولة، مقابل  التقارير  اأن كمية 
اأو دقتها، م�شاألة م�شللة،  نوعيتها 
وقد اأ�شبحنا نعتقد اأن كل فرد منا 
يعرف عن االآخ��ر اأكر مما نعرف 
فعاًل، ولذلك ال يزال هناك حاجة 

ملزيد من احلوار. 
مي��ك��ن ت�����ش��خ��ري و����ش���ائ���ل االإع�����الم 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واجل������دي������دة، ورمب����ا 
الغر�س  ل��ه��ذا  ت�����ش��خ��ريه��ا،  ي��ج��ب 
التوا�شل  و�شائل  دور  الأن  ون��ظ��راً 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى كيفية  االج��ت��م��اع��ي 
من  ال����غ����ر�����س  اأو  ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا 
اأن  ُي��الح��ظ  فلذلك  ا�شتخدامها، 
هذه  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
بع�شهم عن  ال��ن��ا���س  ت��ع��زل  مي��ك��ن 
بع�شهم، وهنا تكمن املفارقة، حيث 
ثقافتهم،  ���ش��م��ن  ال��ن��ا���س  ي��ن��ع��زل 
يرتاحون  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  �شمن  اأو 

فيها. 
اأم����ني م��ع��ل��وف يف كتابه  ك��م��ا ق���ال 
ال��ع��امل : مقابل  ف��و���ش��ى  ب��ع��ن��وان 
الذين  ال���ق���الئ���ل  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
�شحيفة  م����وق����ع  م����ن  ي���ن���ت���ق���ل���ون 
�شحيفة  م����وق����ع  اإىل  ه����اآري����ت����ز 
وكالة  م��وق��ع  اأو  بو�شت  وا�شنطن 

ال��ت��ط��ور وط����رق اال���ش��ت��ف��ادة منه، 
اأول��وي��ة اال�شتثمار  ف���اإن  ث��م،  وم��ن 
يف ت��ن��م��ي��ة م�����ه�����ارات راأ���������س امل����ال 
احلا�شم  ال��ع��ام��ل  ت��ظ��ل  ال��ب�����ش��ري 
اال�شرتاتيجية،  امل��ع��ادل��ة  ه���ذه  يف 
فاالإن�شان هو الروة احلقيقية يف 
والرتاكم  واالبتكار  االإب��داع  ع�شر 
�شرا�شة  تزداد  اإذ  للمعرفة؛  الهائل 

التناف�س العاملي حول العقول .
االآراء  م����ن  ال���ع���دي���د  ه����ن����اك  اإن 
والنظريات حول املحاور والق�شايا 
ل�شراعات  ج����وه����راً  مت��ث��ل  ال���ت���ي 
ال��ق��وة وال��ن��ف��وذ يف ال��ق��رن احلادي 

وال�����ع�����������ش�����ري�����ن، 
�شخ�شياً  واأعتقد 
امل�����ع�����رف�����ة  اأن 
�����ش����ت����ك����ون اأح������د 
حم��������������اور ه������ذه 
ال�������������ش������راع������ات، 
�شلعة  ب�����ش��ف��ت��ه��ا 
م������������ردود  ذات 
اق��������ت�����������������ش��������ادي 
ن������وع������ي ه�����ائ�����ل، 
ويف ه���ذا االإط���ار 
االنتباه  ي��ن��ب��غ��ي 
التاأثريات  اإىل 
العديدة الناجمة 
ع�����������ن ات�������������ش������اع 

والتخلف  م  ال���ت���ق���دُّ ب���ني  ال���ف���ج���وة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وه���ي ف��ج��وة تت�شع 
مبرور الوقت ب�شكل غري م�شبوق، 
عاملياً  الكافية  اجل��ه��ود  ت��ب��َذل  وال 
ل��درا���ش��ة اآث���اره���ا وم��ع��اجل��ت��ه��ا، اأو 
على االأق���ل احل���ّد م��ن ه��ذه االآثار 
العاملي.  واال����ش���ت���ق���رار  االأم������ن  يف 
يف  العاملية،  ال�شراعات  كانت  واإذا 
الراهنة،  جت��ل��ي��ات��ه��ا  م���ن  ال��ك��ث��ري 
حم�س،  اق���ت�������ش���ادي  ط���اب���ع  ذات 
فاإنها يف احلقيقة تعود اإىل تفاوت 
القدرات التكنولوجية، مبا يف ذلك 
م��ق��درة ال���دول على االن��خ��راط يف 
وت��ع��زي��ز مقدرتها  ال��ع��ومل��ة،  اآل��ي��ات 
التعامل مع ما تنطوي عليه  على 
وتطوير  وحت����دي����ات،  ف���ر����س  م���ن 
املت�شارعة  للمتغرّيات  ا�شتجابتها 
باتت  ف��امل��ع��رف��ة  ال�������ش���اأن،  ه����ذا  يف 
م�������ش���دراً ل����ل����روات، وال���ش��ّي��م��ا ما 
الدولية  املعلومات  ب�شبكات  يتعلق 
ال��ت��ي ب��ات��ت ت��و���ش��ف ب��اأن��ه��ا اجلهاز 
على   ، لكوكبنا  اجل��دي��د  الع�شبي 
ح�����د ت���ع���ب���ري وزي���������رة اخل���ارج���ي���ة 
هيالري  ال�����ش��اب��ق��ة،  االأم���ري���ك���ي���ة 

كلينتون، يف يناير 2010. 
ال�����ش��رورّي لدولنا  ي��ب��دو م��ن  كما 
والنقا�س  اجل������دل  يف  امل�������ش���ارك���ة 
االأخالقية  االأب���ع���اد  ح���ول  ال��ع��امل��ي 
التكنولوجية  للتطورات  والقيمية 
ال�شحة  م��ث��ل  ع�����ّدة،  ق��ط��اع��ات  يف 
والتقنيات  وال�����دف�����اع  واالأدوي����������ة 
احليوية والهند�شة الوراثية وغري 
ذلك، وهي نقا�شات ال تنف�شل عن 
وتاأثرياتها  ال��ت��ط��ور  ه����ذا  ن����واجت 
ال�شحية  املجاالت  يف  وانعكا�شاتها 
وال���ب���ي���ئ���ي���ة واالق����ت���������ش����ادي����ة، بل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالأم����ن����ي����ة اأي�������ش���اً، 
اأرى  وب��ب�����ش��اط��ة 
ي��ج��ب علينا  اأن���ه 
اأن نعيد التفكري 
م���ن  ك������ث������ري  يف 
اأجل  االأم���ور من 
ا�شتيعاب ما يدور 
حولنا، اإذ اإن فهم 
امل�شتقبل يتطّلب 
نعيد  اأن  اأواًل 
مدركاتنا  تقومي 
ح��������ول ال�����واق�����ع 
 ، جي لو لتكنو ا
بناء  اإىل  و�شواًل 
وا�شحة  روؤي��������ة 
رحلتنا  ت����دع����م 
يف  ج��دي��اً  وت�شهم  امل�شتقبل،  ن��ح��و 

ا�شتك�شاف اآفاقه و�شرب اأغواره.

ربط الثقافات وال�سعوب
الرئي�شية  ال��ك��ل��م��ة  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا 
االأم���رية  امل��ل��ك��ي  ال�����ش��م��و  ل�شاحبة 
رمي العلي، موؤ�ش�شة معهد االإعالم 
الها�شمية  االأردن�����ي�����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ح��ي��ث ق��ال��ت م���ن دواع�����ي �شروري 
احل�شور  ه���ذا  ملخاطبة  اأُدع����ى  اأن 
ال�شنة  ه���ذه  اأن  وخ��ا���ش��ة  ال��ك��رمي، 
توافق الذكرى ال�شنوية الع�شرين 
لتاأ�شي�س مركز االإمارات للدرا�شات 
والبحوث اال�شرتاتيجية. وما من 
�شك يف اأن امل��رك��ز ك��ان واح���داً من 
���ش��اه��م��ت يف تبووؤ  ال��ت��ي  االأ���ش��ب��اب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
جمتمعات  ب���ني  ال�������ش���دارة  م���ك���ان 

املعرفة يف املنطقة؛
وا�شافت العلى، بالن�شبة للكثريين 
و�شائل  وّف��رت  الو�شط،  ال�شرق  يف 
موازياً  عاملاً  االجتماعي  التوا�شل 
ي��وّف��ر احل��ري��ة ل��ل��ف��رد ل��ب��ث اآرائ����ه، 
وه�����ذه امل�����ش��اح��ة م���ن احل���ري���ة قد 

الوقت  ويف  االإن���ف���اق.  م��ن   40%
نف�شه، فاإن %80 من امل�شتهلكني 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
لتغطية  ُي��ذَك��ر  دخ��ل  لديهم  لي�س 

النفقات الرتفيهية.
اجلل�شة  يف  الثانية  الورقة  وكانت 
األفون�شو  ال����دك����ت����ور  ل���الأ����ش���ت���اذ 
ال�شركات،  اإدارة  اأ�شتاذ  كامربديال، 
جامعة  يف  ال��دك��ت��وراه  كلية  عميد 
االإيطالية،  باجلمهورية  بيكوين 
والعمل:  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ع��ن��وان 
للموارد  وال���ف���ر����س  ال���ت���ح���دي���ات 
ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���ش�����ش��ي ، 
الورقة  وناق�شت 
ه����ذه  اأن  ك����ي����ف 
ال���������ت���������ط���������ّورات 
فر�شة  اأت����اح����ت 
ل���ن���م���و اأ�������ش������واق 
جديدة للتقنيات 
ويف  واالأف�������ك�������ار، 
من��������وذج ال����ق����رن 
كانت  الع�شرين، 
ُتقّدم  ال�����ش��رك��ات 
االب��������ت��������ك��������ارات، 
باالإنتاج  وتتعهد 
وت�������������������ش���������وي���������ق 
اأي�شاً،  املنتجات 
ل�������ك�������ن ال�������ي�������وم 
ن��الح��ظ ازدي������اد ال��ت��خ�����ش�����س بني 
االبتكارات  تنتج  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات 
ت�شرتي  التي  وال�شركات  واالأفكار، 
املنتجات  ت�شنع  لكي  االأف��ك��ار  ه��ذه 
ال��ع��م��ل��ي��ة التي  وت�����ش��ّوق��ه��ا؛ وه����ي 
�شعبة  ا�شم  عليها  نطلق  اأن  ميكن 
�شوق  ول���ك���ن   . االإب����داع����ي  ال��ع��م��ل 
االأفكار تتطّلب �شروطاً موؤ�ش�شاتية 
حمددة، ترتبط، على �شبيل املثال، 
الفكرية،  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ب��ن��م��اذج 
ال�شركات  اأن  جن���د  ث��ان��ي��ة  وم�����رة 
مناخ  توفري  عن  العاجزة  وال��دول 
م����الئ����م ل�������ربوز ه�����ذه االأ������ش�����واق، 
االإبداعي  العمل  �شعبة  وت�شجيع 
يتوقع  االأ���ش��واق،  لهذه  ال�شرورية 
واأ�شار  الركب.  عن  تتخّلف  اأن  لها 
الت�شكيل  اأن  اإىل  ك����ام����ربدي����ال 
وخريطة  العمل  ل�شوق  احل��ا���ش��ل 
يتيحان  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���وظ���ائ���ف 
الإن�شاء �شوق واعدة لتجارة  فر�شاً 
املتاحة  الفر�شة  لتكون  االأف���ك���ار، 
اآن  يف  واملبدعني  امل�شتثمرين  اأم��ام 

واحد.
اأم�������ا ال�����ورق�����ة االأخ���������رية يف ه���ذه 

االأن����ب����اء االإي���ران���ي���ة، ه��ن��اك اآالف 
يكتفون  ال����ذي����ن  امل�������ش���ت���خ���دم���ني 
باالرتياح  ي�شعرون  التي  ب��امل��واق��ع 
ل���ه���ا، وال���ت���ي ت����ربر اأف����ك����اره����م، اأو 
حتليالتهم.   اأو  ا�شتيائهم،  م�شاعر 
ن���درك  ب��ال��ط��ب��ع الأن  ن��ح��ت��اج  ك��م��ا 
اأن����ه م��ق��اب��ل ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري التي 
توفرها التكنولوجيا، هناك حدود 
ي�شتخدمون  الذين  الب�شر  ي�شعها 
التكنولوجيا لتلك احلرية اأي�شاً. 

النفقات الرتفيهية
الثاين  ال��ي��وم  فعاليات  ب���داأت  وق��د 

م���������ن امل�������وؤمت�������ر 
عنوانها  بجل�شة 
دور التكنولوجيا 
ال����ت����ن����م����ي����ة  يف 
امل�����������ش�����ت�����دام�����ة ، 
الدكتور  راأ���ش��ه��ا 
اإبراهيم  حممد 
امل�������ع�������ال، ن����ائ����ب 
االأول  ال��رئ��ي�����س 
ل��������ل��������ب��������ح��������وث، 
باالإنابة  العميد 
ج�������ام�������ع�������ة  يف 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة 
جيا  لو لتكنو ا و
والبحوث يف دولة 

حيث  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
فورد،  ملارتن  االأوىل  الورقة  كانت 
رئي�س �شركة اأكيوالنت تكنولوجي 
االأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
اجلديدة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ع��ن��وان 
العاملي  االق���ت�������ش���اد  يف  واأث�����ره�����ا 
واأو�شحت   ، وال��ت��ج��ارة  واالأع���م���ال 
الورقة الت�شارع احلا�شل يف تطور 
تقنية املعلومات، وخ�شو�شاً التقدم 
ال�شناعي،  الذكاء  حقل  يف  الهائل 
والروبوتات  االأمت��ت��ة،  وبرجميات 
لتفاقم  مهماً  حم��رك��اً  ُي��ع��ّد  ال���ذي 
املتحدة  ال��والي��ات  امل�شاواة يف  ع��دم 
املتقدمة  وال���������دول  االأم���ري���ك���ي���ة 
االأخ��رى، و�شرب مثااًل عن نوعية 
التكنولوجيا  وت��اأث��ري  العمل  �شوق 
يف منط احلياة و�شلوكها، حيث قال 
%50 من خريجي اجلامعات  اإن 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
ذات  وظ����ائ����ف  يف  االآن  ي���ع���م���ل���ون 
توزيع  ويفتقر  متدنية.  م��ه��ارات 
املتحدة  ال��والي��ات  اال���ش��ت��ه��الك يف 
�شريحة  ُت��ع��ّد  ح��ي��ث  امل�����ش��اواة،  اإىل 
عن  م�����ش��وؤول��ة  االأغ���ن���ى  ال�)5%( 

اجل����ل���������ش����ة، ف���ق���دم���ه���ا االأ�����ش����ت����اذ 
اأ�شتاذ  فليمينغ،  جيم�س  ال��دك��ت��ور 
واملجتمع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
الزائر  ال��ب��اح��ث   ، ك��ول��ب��ي  كلية  يف 
بالواليات  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ج��ام��ع��ة  يف 
بعنوان  وكانت  االأمريكية،  املتحدة 
يف  واأث��ره��ا  التكنولوجيا  م�شتقبل 
بو�شف  الورقة  ب��داأت  البيئة حيث 
جمموعة  ب���اأن���ه���ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
القدمية،  الب�شرية  االأن�شطة  من 
وامل���ع���ق���دة، وامل���ت���ع���ددة االأ����ش���ك���ال، 
واملهمة  ال�������دوام،  ع��ل��ى  وامل���ت���غ���رية 
اأدوات،  اأكر من كونها  جداً. وهي 
من  م�شنعة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  واآالت، 
معينة.  احتياجات  لتلبية  الب�شر 
خفية  �شمنية  معرفة  ن��ظ��ام  اإن��ه��ا 
ومواد  وتكنيكات،  معلنة،  ومعرفة 
اأو  اال���ش��ت��خ��دام،  يف  منها  ُي�����ش��ت��ف��اد 
�شنع العامل الذي بناه االإن�شان، اأو 
تدل  قد  والتكنولوجيا  اإ�شالحه. 
على مهن معينة؛ مثل: احلرفيني، 
امليكانيكيني،  اأو  امل��ه��ن��د���ش��ني،  اأو 
ول���ك���ن���ه���ا ع���ل���ى ال���ن���ط���اق االأو�����ش����ع 
م�شروع جمتمعي متكامل، له اآثار 
التكنولوجيا  وك��ان��ت  ج���داً.  كبرية 
و�شتظل،  ت����زال،  وال  ج��وه��ره��ا،  يف 
مرتبطاً  ثقافياً،  اإن�شانياً  ن�شاطاً 
ب���رباع���ة االإن�������ش���ان، وي��ت�����ش��ك��ل عرب 
اجتماعية.  ق��وى  بتاأثري  ال��ت��اري��خ 
وطرح فليمينغ ت�شاوؤاًل: هل ميكننا 
اأن نحافظ على بقائنا يف امل�شتقبل 
رغبة  اإن   . تكنولوجيا؟  دون  م��ن 
اأ�شياء ومنظومات  الب�شر يف اإيجاد 
اأ����ش���ي���اء، وال���ت���الع���ب ب���ه���ا، ه����ي، يف 
النهاية، التي تغرّي االإن�شان العاقل 

اإىل اإن�شان مبتكر.
واالأخرية  الرابعة  وجاءت اجلل�شة 
يف ال���ي���وم ال���ث���اين ل��ل��م��وؤمت��ر حتت 
عنوان التقدم التكنولوجي واأبعاده 
وراأ�شها   ، وال���ع���امل���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال��دك��ت��ور ح��ام��د ال���ن���ي���ادي، مدير 
ح��ل��ول امل��ع��رف��ة ن��ول��ي��دج ب��وي��ن��ت يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة، 
اأعمالها  اجل���ل�������ش���ة  ب��������داأت  وق������د 
تكنولوجيا  بعنوان  بحثية  ب��ورق��ة 
امل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة واآث����اره����ا يف 
والقيادة  واحل���وك���م���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
الرو�شان،  نايف  الدكتور  لالأ�شتاذ 
الدرا�شات  اأول، مدير مركز  زميل 
اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ع��ومل��ة واالأم����ن 
، زم��ي��ل مركز  ل����الأوط����ان  ال��ع��اب��ر 
ج��ن��ي��ف ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات االأم���ن���ي���ة يف 
�شانت  كلية  يف  االأ���ش��ت��اذ  �شوي�شرا، 
اأنتوين بجامعة اأك�شفورد يف اململكة 

املتحدة. 
وتلتها ورقة بعنوان املوجة الثانية 
من الهجمات االإلكرتونية: مبعث 
قلق متزايد للدفاع واالأمن وتنفيذ 
، لالأ�شتاذة الدكتورة ليزا  القانون 
نيل�شون، االأ�شتاذة امل�شاعدة يف كلية 
العامة والدولية بجامعة  ال�شوؤون 
املتحدة  ال����والي����ات  يف  ب��ي��ت�����ش��ربج 
اأن�شطة  اأن  فيها  ذكرت  االأمريكية، 
الهجمات  متتهن  التي  اجلماعات 
ال�شركات  ع���ل���ى  االإل����ك����رتون����ي����ة 
انخراط  اإىل  ت�����ش��ري  وامل��ن��ظ��م��ات 
�شوؤون  يف  والتنظيمات  اجلماعات 
ال�شيا�شة الدولية ب�شورة متزايدة، 
لفر�شيات  م��ا مي��ث��ل حت��دي��اً  وه���و 
للعالقات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  امل���ن���اه���ج 
الدول  اأن  تفرت�س  التي  الدولية 
هي الكيانات املهمة الوحيدة داخل 
النظام الدويل.  وقد �شهد املجتمع 
للن�شاط  ج��دي��داً  اأ���ش��ل��وب��اً  ال���دويل 
خطورة  م��ن  وب��ال��رغ��م  ال�شيا�شي، 
القوانني  ف�����اإن  ال���ه���ج���م���ات،  ه����ذه 
الوقت  يف  ت��ت�����ش��ّم��ن  ال  ال���دول���ي���ة 
احلا�شر اأي ن�شو�س اأو بنود جتّرم 
�شراحة،  ال�����ش��ي��ربان��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
احلاكمة  االأط�����ر  ت��ن��ظ��م  ح��ت��ى  اأو 
اجلماعات  تنفذها  التي  للهجمات 
والتنظيمات. وباالإ�شافة اإىل ذلك، 
عن  ع��اج��زاً  ال���دويل  القانون  يقف 
التعامل مع ثالث ق�شايا رئي�شية 
تثريها الهجمات ال�شيربانية التي 
وهي:  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات،  ت��ل��ك  تنفذها 
و  واالخت�شا�س،  امل�شدر،  حتديد 
. وخِتمت اجلل�شة  القوة  ا�شتخدام 
املهند�س  ع��ر���ش��ه��ا  بحثية  ب��ورق��ة 
ط�������ارق احل����������اوي، م����دي����ر امل���رك���ز 
ال���وط���ن���ي ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة ل���ط���وارئ 
 )CERT.AE( احلا�شب االآيل
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
البنية  الذكية:  احلكومة  بعنوان 
واإدارة  واالأم��ن  االأ�شا�شية  التحتية 
، ���ش��ّل��ط��ت ال�����ش��وء على  امل��خ��اط��ر 
االت�شاالت،  تنظيم  هيئة  ن�شاط 
الذكية  احلكومة  برنامج  اإط��ار  يف 
وبرنامج  ال��وط��ن��ي،  ال�شعيد  على 
االآمنة،  الوطنية  اخل��دم��ات  اإدارة 
ال���ربن���ام���ج تقدمي  وال����ه����دف م���ن 
�شلبة  حتتية  وبنية  ف��ّع��ال  تنظيم 
للت�شغيل  وقابلة  اآمنة  بيئة  توفر 
امل������ت������ب������ادل مل����ق����دم����ي اخل�����دم�����ات 
احل���ك���وم���ي���ني وغ����ريه����م يف دول����ة 
االإمارات العربية املتحدة لتحميل 
تطبيقات واإدارتها عن بعد )ب�شكل 

اآمن( داخل جهاز حممول. 

األفون�سو كامربديال: 
ــــــوق الـــعـــمـــل  ــــــس �
الوظائف  وخريطة 
يتيحان  باملنطقة 
�سوق  لإن�ساء  فر�سًا 
ـــار ـــك لـــتـــجـــارة الأف

طـــارق احلـــاوي: 
الــــــــهــــــــدف مـــن 
تنظيم  الربنامج 
ــة  ــي ــن ــــال وب ــــّع ف
�سلبة  ــة  ــي ــت حت
اآمنة بيئة  توفر 

�سرطة ال�سارقة توقع مذكرة تفاهم مع جمل�س النفط بال�سارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

اأحمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  بح�شور 
مكتب  مدير  القا�شمي  �شلطان  بن 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال���ن���ف���ط ب����ام����ارة 
حميد  ال��ل��واء  �شعادة  وق��ع  ال�شارقة 
�شرطة  عام  قائد  الهديدي  حممد 
ال�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س وليد 
را����ش���د دمي���ا����س ام���ني ع���ام جمل�س 
النفط �شباح اليوم بقاعة املوؤمترات 

ل��ل��دول��ة واالم������ارة ع��ل��ى ح��د �شواء 
لذلك كان لزاماً و�شع اأ�ش�س للتعاون 
النفط  جمل�س  بني  فيما  امل�شرتك 
املخت�س  باعتباره  ال�شارقة  بامارة 
وبني  باالمارة  النفطية  بال�شيا�شة 
ال�شارقة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
املختلفة   االم���ن���ي���ة  امل�����ج�����االت  يف 
املن�شاآت  تلك  بحماية  تتعلق  التي 
وال�شركات  احل���ي���وي���ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

التابعة لها وتاأمني مواقعها.

ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
بني  م�شرتكة  تفاهم  م��ذك��رة  على 
التعاون  تطوير  ب��ه��دف  ال��ط��رف��ني 
اخلربات  من  واال�شتفادة  امل�شرتك 
امل���ت���وف���رة ل����دى ك���ل ط�����رف.  حيث 
اأهمية  ال��ه��دي��دي على  ال��ل��واء  اأك���د 
هذه االتفاقية خ�شو�شاً وان حقول 
ال��ن��ف��ط وال��غ��از ت��ع��د م��ن االه���داف 
االهمية  ذات  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
االقت�شادية  املنظومة  يف  الق�شوى 

�شرطة  جانب  م��ن  التوقيع  ح�شر 
ال���ع���م���ي���د حم���م���د عيد  ال�������ش���ارق���ة 
العامة  االدارة  م���دي���ر  امل���ظ���ل���وم 
والعقيد  ال�����ش��رط��ي��ة   ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
حم��م��د را���ش��د ب��ي��ات م��دي��ر االدارة 
العامة للخدمات واملوارد وامل�شاندة 
. وامل��ق��دم ع���ارف ب��ن ه��دي��ب مدير 
واأكدت  ال��ع��ام.  القائد  مكتب  ادارة 
تعزيز  ع���ل���ى  ال���ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة 
وتبادل  اجل���ان���ب���ني  ب���ني  ال���ت���ع���اون 

امل���ع���ل���وم���ات وال���ب���ي���ان���ات ال���الزم���ة 
واع�����داد ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة وخطط 
اىل  باال�شافة  م�شرتكة،  وعمليات 
���ش��رك��ات النفط  ���ش��راك��ات م��ع  عقد 
ال�شارقة  ب���ام���ارة  ال��ع��ام��ل��ة  وال���غ���از 
يف  وال��ت��ع��اون  الرعاية  يخ�س  فيما 
يف  للعاملني  توعية  برامج  حتقيق 
النفطية  بال�شركات  االم��ن  جم��ال 
العمليات  جم�����ال  يف  وال����ت����ع����اون 

التدريبية املختلفة .
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اأخبـار الإمـارات

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ت�سارك يف املوؤمتر االإقليمي ال�سنوي للتدقيق الداخلي ك�سريك ا�سرتاتيجي
•• عجمان ـ الفجر 

�شاركت دائرة البلدية والتخطيط 
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ج��م��ان يف   –
اخلام�س  ال�������ش���ن���وي  االق���ل���ي���م���ي 
ك�شريك  الداخلي  للتدقيق  ع�شر 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ل��م��وؤمت��ر وال����ذي 
اأقيم حتت رعاية كرمية من قبل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حممد 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دبي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
جمعية  ونظمته  ل��الإع��الم،  دب��ي 
االإمارات  يف  الداخليني  املدققني 
اجلمعية  م���ن  امل��ع��ت��م��دة  ال��ه��ي��ئ��ة 

العاملية للتدقيق الداخلي.
واأكد علي حممد املويجعي املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع اخل����دم����ات 
امل���������ش����ان����دة ب������دائ������رة ال���ب���ل���دي���ة 
والتخطيط بعجمان باأن م�شاركة 
يف  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  الدائرة 
ال�شيخ  تاأتي بحر�س من  املوؤمتر 
رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد 
�شعادة  م���ن  وم��ت��اب��ع��ة  ال����دائ����رة 
يحيى اإبراهيم احمد املدير العام 
م�شوؤولية  ب��اإع��ت��ب��اره��ا  ل��ل��دائ��رة 
كبري  دور  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  جمتمعية 

املوؤمتر ب�شكل رئي�شي وا�شتمرارية 
وعي الرقابة الداخلية باحلكومة 
الوطني على  الر�شيدة ومنهجها 

م�شتوى الدولة.
واأ�����ش����اف ع���ب���دال���ق���ادر ع��ب��ي��د اأن 
اجل���م���ع���ي���ة ت�������ش���ع���ى م�����ن خ����الل 
االأفكار  ل��ت��ب��ادل  الفعاليات  ه��ذه 
واخل����������ربات وامل�������ه�������ارات وال���ت���ي 
ال�شركات  م�����ش��اع��دة  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
واملوؤ�ش�شات والهيئات على حتقيق 
التدقيق  وتعزيز  احلوكمة  مزيد 
الداخلي بهذه الهيئات، و�شرورة 
و  التنفيذيني  امل����دراء  وع��ي  رف��ع 
االأعمال  واأ����ش���ح���اب  امل�����ش��ئ��ول��ني 
بالتدقيق  االل�����ت�����زام  ب�������ش���رورة 
الداخلي لتفعيل منهج ال�شفافية 

ب�شكل دائم بني املوظفني.
ويف ختام املوؤمتر مت تكرمي دائرة 
عجمان   – والتخطيط  البلدية 
ك��ون��ه��ا ���ش��ري��ك ا���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
اخلام�س  االإق���ل���ي���م���ي  امل�����وؤمت�����ر 
حممد  ع��ل��ي  ت�شلم  ح��ي��ث   ، ع�شر 
التنفيذي  امل���دي���ر   – امل��وي��ج��ع��ي 
نيابة  امل�شاندة  اخل��دم��ات  لقطاع 
الدائرة  ع���ام  م��دي��ر  ���ش��ع��ادة  ع���ن 

درعاً تذكارياً.

تنتهجها  التي  اجل���ودة  منظومة 
لتقنني  ت�شعى  وال��ت��ي  املوؤ�ش�شات 
ال�شحيح  ب��ال��ط��ري��ق��ة  عملياتها 
ال�شهادات  م���وا����ش���ف���ات  ح�����ش��ب 
اجلودة  ودوائ����ر  ل��الأي��زو  العاملية 
احلوكمة  اأن��ظ��م��ة  م���ن  وغ���ريه���ا 
االإج��رائ��ي��ة ال��ت��ي ت��وج��ه اجلهود 
نحو  وال���وظ���ي���ف���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة 
بجانب  املوؤ�ش�شات  ور�شالة  روؤي���ة 

التدقيق  جم���ال  يف  رب��ح��ي  غ���ري 
مبادئ  ت���ط���وي���ر  ويف  ال���داخ���ل���ي 
امل�شتمرة  وال��ت��ح��دي��ات  احل��وك��م��ة 
ل��ل��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي تكون 
الع�شرية  ال���رق���اب���ة  يف  جم���دي���ة 
التحديات  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره�������ا 

املهنية يف جمال الرقابة.
التدقيق  ب���اأن  املويجعي  واأو���ش��ح 
ال������داخ������ل������ي ي����ع����ت����رب ج��������زء من 

ت�شاعد  ال��ت��ي  ال��ت��وث��ي��ق  ع��م��ل��ي��ات 
والتي  املوؤ�ش�شات  خ���ربات  تنمية 
اإدارة  تكر�س جهودها اليوم با�شم 

املعرفة.
عبدالقادر  اأ�����ش����اد  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
املدققني  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ع��ب��ي��د 
ال���داخ���ل���ي���ني ب����دول����ة االإم���������ارات 
البلدية  للدور الذي تلعبه دائرة 
بدعم  – ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

�سبط 20 �ساحنة ت�ستخدم اطارات تالفة براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأ�شفرت احلملة التفتي�شية التي نظمتها �شرطة املرور ب�شرطة راأ�س اخليمة اأم�س عن �شبط 20 �شاحنة ت�شتخدم 
اطارات غري مطابقة ل�شروط ممار�شة النقل على الطرق . 

التعاون  ل��دول جمل�س  امل��رور  ا�شبوع  فعاليات  انق�شاء  واح��د من  ا�شبوع  بعد  التفتي�شية  امل��روري��ة  احلملة  وج��اءت 
اخلليجي التي ركزت ب�شكل اأ�شا�شي على توعية اجلمهور وغر�س الثقافة املرورية حيث ا�شتهدفت توقيف ال�شاحنات 

والتفتي�س على اطارات ال�شاحنات اأثناء ا�شتخدامها الطريق الرئي�شي يف منطقة اأذن .
وبح�شب م�شادر يف ادارة املرور فان اطارات املركبات تعد واحدة من بني اأ�شباب وقوع احلوادث املرورية عندما تكون 

غري �شاحلة لال�شتخدام لذلك تقع �شمن جهود احلمالت التفتي�شية املرورية .
وقالت امل�شادر ان احلمالت التفتي�شية �شت�شتمر على مدى �شهر وت�شمل جميع املواقع ولن تقت�شر على ال�شاحنات 

وامنا ت�شتهدف جميع املركبات .

جمعية نه�سة املراأة براأ�س اخليمة تعقد اجتماعا ملناق�سة خطة عملها لعام 2014
•• راأ�س اخليمة-وام: 

حتت رعاية ال�شيخة مهرة بنت اأحمد الغرير رئي�شة جمعية 
نه�شة املراأة براأ�س اخليمة عقدت اجلمعية اجتماع اجلمعية 
منى  ال�شيخة  بح�شور   2014 لعام  لها  العادي  العمومية 
موزة  و���ش��ع��ادة  اجلمعية  رئي�شة  نائبة  القا�شمي  �شقر  بنت 
ال�شرهان املدير العام للجمعية و منى املزكي مندوبة وزارة 
مبقر  وذل��ك  االإدارة  جمل�س  وع�شوات  االإجتماعية  ال�شوؤون 
بال�شالم  . بداأ االجتماع  امل��راأة براأ�س اخليمة  جمعية نه�شة 
فيها  اأ���ش��ارت  كلمة  ال�شرهان  م��وزة  �شعادة  األقت  ثم  الوطني 
تتبع  ع��ام  نفع  ذات  جمعية  ه��ي  العمومية  اجلمعية  اأن  اإىل 
الن�شائي  االحت���اد  مظلة  وحت��ت  االجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة 

بروؤية   1979 عام  اإ�شهارها  ومت   1967 عام  اأن�شئت  العام 
م�شتقلة لبناء جمتمع واعد ل�شعب االإم��ارات عامة ومتكني 
هي  العمومية  اجلمعية  ر�شالة  اأن  واأ�شافت   . خا�شة  امل���راأة 
توفري بيئة متميزة للتعليم والتدريب والتنوع يف اخلدمات 
واأخالقيات  بقيم  االل���ت���زام  وال��ط��ف��ل يف ظ��ل  امل����راأة  الإع����داد 
االإ�شالمي  ديننا  تعاليم  م��ن  امل�شتمدة  املجتمع  و�شلوكيات 
خالل  ومت   . احلكيمة  قيادتنا  �شيا�شة  نهج  وم��ن  احلنيف 
اأعماله يف  االجتماع املوافقة على تقرير جمل�س االإدارة عن 
فيلم  عر�س  مت  كما   .  2013/12/31 يف  املنتهية  ال�شنة 
عن اأن�شطة وفعاليات اجلمعية لعام 2013 والتي ت�شمنت 
وزي��ارات وبرامج  وم��ب��ادرات واجتماعات  ور���س عمل ودورات 
تدريبية واحتفاالت . وكانت اجلمعية قد اختتمت اأن�شطتها 

لعام 2013 مببادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع  بها  تفاعل  وق��د  خليفة  �شكرا  دب��ي 
اأن�شطة  ع��ام��ة . ويف خ��ت��ام االإج��ت��م��اع مت ع��ر���س وم��ن��اق�����ش��ة 
برامج  ت�شمنت  والتي   2014 لعام  اجلمعية  عمل  وخطة 
راأ�س  وفعاليات جائزة  لالأطفال  ون��واد �شيفية  وور���س عمل 
الدرا�شي  العام  ا�شتقبال  ومهرجان  املثالية  للفتاة  اخليمة 
اجل��دي��د واح��ت��ف��االت ال��ي��وم ال��وط��ن��ي واإق��ام��ة معر�س ملركز 
الرتاث اخلا�س باجلمعية واحلمالت ال�شحية واالجتماعية 
اإعداد برنامج �شخم ومتكامل للمراأة  اإىل  اإ�شافة  والنف�شية 
مع  بالتعاون  وامل�شتقبل  واحلا�شر  املا�شي  ب��ني  وم�شريتها 

املوؤ�ش�شات التعليمية واالجتماعية بالدولة .

تاأجيل جائزة راأ�س اخليمة للتميز يف 
االح�ساء الر�سمي اىل مطلع 2015 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  اأعلنت 
تاأجيل  اعتزامها  اخليمة  راأ���س  يف 
ج���ائ���زة راأ������س اخل��ي��م��ة ل��ل��ت��م��ي��ز يف 
االإح�������ش���اء ال��ر���ش��م��ي امل��ع��ل��ن عن 
عام  من  اأكتوبر  �شهر  يف  تنظيمها 
االأوىل  دورت���ه���ا  ل��ت��ب��داأ   ،  2013
من  ب�������داًل   2015 ع������ام  م���ط���ل���ع 

.2014
ك�شف الدكتور جمال بلوط مدير 
اإدارة الدرا�شات و االح�شاء و رئي�س 
للتميز  اخليمة  راأ���س  جائزة  جلنة 
يف االإح�شاء الر�شمي عن عددا من 
االأ�شباب التي اأدت اإىل قرار تاأجيل 
توقيتها مع  ت��زام��ن  اجل��ائ��زة مثل 
االإح�شاء  يف  للتميز  ج��دي��دة  فئة 

اإدارة  ا�شتمرار  على  الدائرة  اأك��دت 
تنفيذ  يف  واالإح�������ش���اء  ال���درا����ش���ات 
الربنامج التاأهيلي للجائزة املعلن 
�شل�شلة  اإج������راء  خ����الل  م���ن  ع��ن��ه، 
للجهات  ع���م���ل  وور��������س  ل�����ق�����اءات 
اال�شت�شارة  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  املعنية 
تواجهها  التي  ال�شعوبات  لتذليل 
االإح�شائي،  ال��ع��م��ل  مم��ار���ش��ة  يف 
اإىل �شرح جميع جوانب  باالإ�شافة 
امل�شاركة  وك��ي��ف��ي��ة  اجل���ائ���زة  ه����ذه 

فيها.
عقدت  ال��دائ��رة  اأن  بالذكر  جدير 
هيلتون  فندق  يف  �شحفياً  موؤمتراً 
راأ�س اخليمة يف �شهر اأكتوبر املا�شي 
�شمن فعاليات �شهر اجلودة لتعلن 
عن اإطالق اجلائزة يف بداية العام 

احلايل.

برنامج  جوائز  �شمن  اإدراج��ه��ا  مت 
احلكومي،  للتميز  �شقر  ال�����ش��ي��خ 
ت�شتيت جهود  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  مم��ا 
امل�شتهدفة  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر 
جوائز  يف  امل�شاركة  ملفات  بتعدد 

من نف�س االخت�شا�س.

عمار النعيمي يوؤكد دور املجل�س التنفيذي الإمارة عجمان يف م�سرية التنمية باالإمارة
•• عجمان-وام: 

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
عجمان  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
اأدوارا  مار�شوا  املجل�س  اأع�شاء  اأن 
طوال  االإم���ارة  موؤ�ش�شات  يف  مهمة 
اإجن���ازات  ول��ه��م  املا�شية  ال�����ش��ن��وات 
التنمية ونعتز  ملمو�شة يف م�شرية 
القيادية  امل����واق����ع  يف  ب���وج���وده���م 
ال�����ق�����رار احل���ك���وم���ي كما  و����ش���ن���ع 
املخل�شني  عجمان  ب��ن��اة  ي��ع��ت��ربون 
�شيكون  وال��ذي  م�شتقبلها  وطريق 
التطور  م���واك���ب���ة  ع��ات��ق��ه��م  ع���ل���ى 
م��ن خري  اإل��ي��ه  م��ا تطمح  لتحقيق 
ع��م��ي��م م���ن خ����الل روؤي������ة عجمان 
الور�شة  خالل  ذلك  جاء   .2021
رقم  االأم��ريي  باملر�شوم  التعريفية 
املجل�س  ت�����ش��ك��ي��ل  اإع������ادة  ب�����ش��اأن   6
االأمانة  نظمتها  وال��ت��ي  التنفيذي 
عجمان  ت��ن��ف��ي��ذي  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 
����ش���ب���اح ام���������س يف ف����ن����دق ����ش���راي 
ال�شيخ  ال��ور���ش��ة  وح�شر   . عجمان 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د 
ورئي�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة 
املنطقة احلرة  املالية رئي�س  دائ��رة 
العزيز  ع��ب��د  وال�����ش��ي��خ  ع��ج��م��ان  يف 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
دائرة  رئي�س  واالأم����الك  االأرا���ش��ي 
را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
عجمان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
ال���دك���ت���ور ماجد  ال�����ش��ي��خ  وم���ع���ايل 
ديوان  رئ��ي�����س  النعيمي  �شعيد  ب��ن 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
املجل�س  اأع�������ش���اء  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
التنفيذي واأع�شاء اللجان الدائمة 
اخلم�س يف املجل�س ومدراء الدوائر 
عدد  الور�شة  ح�شر  كما   . املحلية 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  موظفي  من 
اإىل  الور�شة  وه��دف��ت   . عجمان  يف 
الروؤى  وتو�شيح  اخل��ط��ط  ع��ر���س 
للح�شور  ال����وايف  ال�����ش��رح  ب��ت��ق��دمي 
لتنفيذها  املثلى  االأ�شاليب  وب��ي��ان 
ووا�شحة  ع��ل��م��ي��ة  اأ����ش�������س  ���ش��م��ن 
ت�شعى  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ة  اإىل  للو�شول 
اخلطة اإىل حتقيقها وهي الو�شول 
تكون  �شاملة  جمتمعية  تنمية  اإىل 
بتوجيه ورع��اي��ة ق��ي��ادة االإم����ارة يف 
حني يرتكز تنفيذها على موظفي 
حكومة عجمان بالتعاون وال�شراكة 

ال���ق���ط���اع اخلا�س  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
واأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ق��ي��ام ب�����االأدوار 
املجتمع  حت��ف��ي��ز  يف  ب��ه��م  امل��ن��وط��ة 
املهند�س  ���ش��ع��ادة  وق���ال  وخ��دم��ت��ه. 
عام  اأم��ني  املطرو�شي  �شيف  �شعيد 
جم��ل�����س ت��ن��ف��ي��ذي ع��ج��م��ان خالل 
اأن  قدمها  عمل  ورق���ة  يف  ال��ور���ش��ة 
اخلطة خل�شت يف كلمات حمدودة 
لت�شمت بال�شمول وعربت عن روؤية 
�شعيد  االإم���ارة ومتثلت يف جمتمع 
اأخ�شر  اق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  يف  ي�����ش��اه��م 
من�شجمة  متميزة  حكومة  حتفزه 
اأن  م��و���ش��ح��ا   .. االحت�����اد  روح  م���ع 
عنا�شر  اأرب�����ع�����ة  ���ش��م��ت  ال�����روؤي�����ة 
�شكلت فيما بينها تكامال وتالحما 
االحتادية  اخل��ط��ة  م��ع  وان�شجاما 
ال��ن��م��و داخل  ت��ع��زز  ل��ل��دول��ة بحيث 
�شاملة  ال��ن��ه�����ش��ة  ل��ت��ك��ون  االم������ارة 
اأو�شح  ج��ان��ب��ه  وم����ن  وم��ت��ك��ام��ل��ة. 
ق�شم  رئي�س  �شطاف  اأحمد  ال�شيد 
االإ�شرتاتيجية والتخطيط يف اأمانة 
تنفيذي عجمان خالل ورقة عمل 
ق��دم��ه��ا م�����ش��ارات وغ���اي���ات اخلطة 
الإمارة  واأهميتها  اال�شرتاتيجية 
ع��ج��م��ان ف��ي��م��ا حت��ق��ق��ه م��ن تنمية 
حكومة  ا�شرتاتيجية  تتطلع  حيث 
وبرامج  تنفيذ خطط  اإىل  عجمان 
اجلهات احلكومية مبا ين�شجم مع 
التوجيهية  امل��ب��ادئ  م��ن  جمموعة 
روؤية  حتقيق  اإىل  و���ش��وال  ال��ع��ام��ة 
اأن  واأو������ش�����ح   .  2021 ع���ج���م���ان 
ه�����ذه امل�����ب�����ادئ مت���ث���ل���ت يف اإع�����الء 
التوافق بني حم��اور روؤي��ة عجمان 
2021 و روؤي��ة االإم���ارات 2021 
ا�شرتاتيجيات  م����ع  ب���االن�������ش���ج���ام 
مع  والتكامل  االإحت��ادي��ة  احلكومة 
القدرات  ودع��م  الوطنية  االأج��ن��دة 
يف  وترقيتها  ل��الإم��ارة  التناف�شية 
وبناء  امل�شتدامة  التنمية  جم��االت 
ال�شراكة  وتقوية  اأخ�شر  اقت�شاد 
دوره  وتعزيز  اخلا�س  القطاع  مع 
الرتكيز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  التنموي 
االإجتماعي  ال���رف���اه  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
وال�شعادة املجتمعية واحلفاظ على 
القيم والثوابت االإماراتية االأ�شيلة 
وزيادة الفعالية يف ممار�شة االأدوار 
ال�شيا�شات  وو����ش���ع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
حل����ك����وم����ة ع����ج����م����ان واالرت������ق������اء 
مب�������ش���ت���وى خ����دم����ات����ه����ا امل���ق���دم���ة 
للمتعاملني وانتهاج وتر�شيخ ثقافة 
�شطاف  وتطرق  املوؤ�ش�شي.  التميز 

م��ن اال���ش��ط��الع ب���دور ب��ن��اء وفعال 
يف  احل��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ملعاونة 
للنهو�س  الهادفة  القرارات  اتخاذ 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مب���������ش����ارات 
بخدمات  واالرت�����ق�����اء  االإم��������ارة  يف 
املوؤ�ش�شات احلكومية الأعلى درجات 
اآخر  ومن جانب  والتميز.  اجل��ودة 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  اأ����ش���اد 
 .. للمجل�س  اجل���دي���د  ب��ال��ت�����ش��ك��ي��ل 
موؤكدين على الفكر الثاقب لقيادة 
الثقة  م��ث��م��ن��ني  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 
الغالية التي اأوالها �شاحب ال�شمو 
واأ�شاد   . للمجل�س  عجمان  ح��اك��م 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
ورئي�س  امل���ال���ي���ة  دائ�������رة  ورئ���ي�������س 
باإعادة  ب��ع��ج��م��ان  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
لالإمارة  التنفيذي  املجل�س  تنظيم 
ع�شوا  بتعيينه  القيادة  ثقة  �شاكرا 
ذلك  اأن  واع��ت��رب  للرئي�س  ون��ائ��ب��ا 
داخل  االقت�شاد  تنمية  ���ش��اأن��ه  م��ن 
اإثرائه  الفر�س يف  وزي���ادة  االإم���ارة 
من خالل ال�شيا�شات التي �شت�شدر 
القطاع  ه���ذا  دع���م  يف  املجل�س  ع��ن 
ي�شكل لقيادة عجمان  وال��ذي  املهم 
اأول���وي���ة حت���وز ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه��ا ملا 
على  تاأثري  من  القطاع  هذا  يلعبه 
�شري العملية التطويرية يف االإمارة 
روؤي���ة عجمان  ول��ذل��ك مت ت�شمني 
التي  العنا�شر  م��ن  ع���ددا   2021
من  االقت�شاد  تعزيز  �شبل  تناق�س 
التجارية  ال��رواب��ط  تقوية  خ��الل 
اال�شتثمارات  وج����ذب  ال����دول  ب��ني 
املالية  االأن��ظ��م��ة  وتقوية  املختلفة 
وبني   . وحت�شينها  االإم����ارة  داخ���ل 
ب����ن حميد  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ال�������ش���ي���خ 
االأرا�شي  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  واالأم�����الك 
ال�شياحية اأنه ومن خالل ع�شويته 
يف امل���ج���ل�������س ���ش��ي��ع��م��ل ع���ل���ى دع���م 
قرارات تنمي قطاع ال�شياحة داخل 
امل�شروعات  باإن�شاء  وذل��ك  عجمان 
ال�شياحية اجلاذبة وو�شع الربامج 
الرتويجية لالإمارة ملا ي�شكله قطاع 
مهم  اقت�شادي  رافد  من  ال�شياحة 
اأنه �شيعمل  اإىل  .. م�شريا  لالإمارة 
االإعالمية  اجل��ه��ود  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى 
وا�شحة  اإع��الم��ي��ة  �شيا�شة  وو���ش��ع 
املجتمع  ت�������ش���ت���ه���دف  ومم���ن���ه���ج���ة 
املجتمعات  واأي���������ش����ا  االإم������ارات������ي 
اإمكانيات  بتو�شيح  وذل��ك  االأخ��رى 

يف املحافل العاملية والزالت متار�س 
دوره���ا امل��ن��وط بها يف ك��ل جماالت 
اأخيها  مع  جنب  اإىل  جنبا  التنمية 
جهدا  ت��ت��دخ��ر  اأن  دون  االإم���ارات���ي 
من �شاأنه االإ�شهام يف رفعة الوطن . 
ي�شار اإىل اأنه ويف املر�شوم االأمريي 
رقم 6 الذي ق�شى بتعيني ال�شيخة 
ع�شوا  النعيمي  عبداهلل  بنت  ع��زة 
للمجل�س وتكليفها برئا�شة اللجنة 
املجل�س  يف  ال��دائ��م��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأول ظهور للعن�شر  التنفيذي يعد 
تاأ�شي�شه  منذ  املجل�س  يف  الن�شائي 
دور  لتعزيز  ب���ادرة  يف   2004 ع��ام 
االإم����ارة  داخ���ل  ال��ن�����ش��ائ��ي  العن�شر 
مل��ا ي��ق��م��ن ب��ه م��ن دور م��ل��م��و���س يف 
العميد علي  �شعادة  وقال  املجتمع. 
عبداهلل علوان القائد العام ل�شرطة 
الدائمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
الهيكلة  اأن  وال�������ش���الم���ة  ل���الأم���ن 
حقيقيا  اإ���ش��ه��ام��ا  �شكلت  اجل��دي��دة 
حتقيقها  يف  االإم���ارة  م�شتوى  على 
كانت  �شواء  م�شتوياته  بكل  لالأمن 
اأو  االج��ت��م��اع��ي��ة  اأو  االق��ت�����ش��ادي��ة 
هذا  يف  اأن��ه  اإىل  م�شريا   .. البيئية 
بربامج  ال�شرطة  �شت�شهم  اجلانب 
وحتقيق  االأم���ن  لتعزيز  م��درو���ش��ة 
داخل  املقيمني  جل��م��وع  ال�����ش��الم��ة 
مكافحة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االإم������ارة 
القانونية.  وال��ت��ج��اوزات  اجل��رمي��ة 
واأ������ش�����ار ����ش���ع���ادة ع����ب����داهلل حممد 
امل���وي���ج���ع���ي رئ���ي�������س غ���رف���ة جت����ارة 
اللجنة  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  و���ش��ن��اع��ة 
االقت�شادية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���دائ���م���ة 
املجل�س  يف  ع�����ش��وا  وب�����ش��ف��ت��ه  اأن����ه 
تعزيز  ���ش��ي��ت��م  ل��ل��غ��رف��ة  ورئ���ي�������ش���ا 
اجلوانب االقت�شادية داخل االإمارة 
واأعلى  اأف�����ش��ل  وحتقيق  وتنميتها 
باالإ�شافة  االقت�شادية  امل�شتويات 
جلذب  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ت���ق���دمي  اإىل 
من  ���ش��واء  املختلفة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
ودعم  وم��ن خارجها  الدولة  داخ��ل 
امل�شروعات  وت���ق���دمي  ال�������ش���ادرات 
وتوفري  للمواطنني  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ان�شجاما  لهم  الوظيفية  الفر�س 
مما   2021 ع��ج��م��ان  خ��ط��ة  م���ع 
اأف�شل املراكز  يجعل االإم��ارة تتبواأ 
�شعادة  وقال  العاملي.  امل�شتوى  على 
مدير  ال��ري��اي�����ش��ة  اإب��راه��ي��م  يحيى 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  ع���ام 
للتطوير  الدائمة  اللجنة  ورئي�س 
التحتية  وال����ب����ن����ي����ة  احل���������ش����ري 

الدائمة  اللجان  اأعمال  اإىل جدول 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  يف  اخل���م�������س 
املتمثلة يف اللجنة الدائمة للتنمية 
الدائمة  وال��ل��ج��ن��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
والبنية  احل���������ش����ري  ل���ل���ت���ط���وي���ر 
الدائمة  واللجنة  والبيئة  التحتية 
لالأمن وال�شالمة واللجنة الدائمة 

للتطوير احلكومي.
اأه��م��ي��ة م��واق��ع��ه��م يف  واأ�����ش����ار اإىل 
تعزيز عمل اخلطة اال�شرتاتيجية 
مبعاونة  ي����ق����وم  ح���ي���ث  ومن�����وه�����ا 
ت����اأدي����ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف  امل���ج���ل�������س 
روؤية  حم��اور  مع  باملواءمة  مهامه 
�شنع  وت���ع���زي���ز   2021 ع��ج��م��ان 
القرارات  ات��خ��اذ  ودع��م  ال�شيا�شات 
يف خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات واإع������الء 
وت�شهيل  لالإمارة  العامة  امل�شلحة 
اخلا�شة  امل���و����ش���وع���ات  م��ن��اق�����ش��ة 
احلكومي  العمل  وتفعيل  باالإمارة 
اإخت�شا�شاتهم  امل�شرتك فيما حدد 
اإع�����داد وتنفيذ  ع��ل��ى  االإ����ش���راف  يف 
اخلطط اال�شرتاتيجية لكل قطاع 
وم���راج���ع���ة وت��ق��ي��ي��م وال���ت���اأك���د من 
واملبادرات  ال�شيا�شات  تنفيذ  ح�شن 
بالقطاع  املتعلقة  اال�شرتاتيجية 
ودرا�������ش������ة ����ش���ب���ل ب����ن����اء ال�����ق�����درات 
والتعاون  ق��ط��اع  ل��ك��ل  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
والتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ اخلطط  ال����دول����ة  داخ�����ل 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات امل�����ش��رتك��ة. وخ���الل 
ال����دك����ت����ور حممد  ال����ور�����ش����ة ق�����دم 
القانوين  امل�شت�شار  حممود  عبيد 
قراءة  عجمان  تنفيذي  جمل�س  يف 
يف اأح��ك��ام امل��ر���ش��وم االأم���ريي الذي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ���ش��در 
ح��م��ي��د ب��ن را���ش��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم عجمان ب�شاأن 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  تنظيم  اإع�����ادة 
ب����اأن  الإم��������ارة ع���ج���م���ان .. م���ن���وه���ا 
اأداء  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ه��دف  امل���ر����ش���وم 
اجلهاز احلكومي وحت�شني قدراته 
ال�شاملة  التنمية  عجلة  اإدارة  يف 
االإم���ارة  يف  وامل��ت��وازن��ة  وامل�شتدامة 
لروؤية  االم���ث���ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ل�����ش��م��ان 
وال�شرتاتيجية   2021 ع��ج��م��ان 
احل���ك���وم���ة امل�����ش��اح��ب��ة ل��ه��ا وذل���ك 
مع  واالن�����ش��ج��ام  امل���واءم���ة  ل�شمان 
روؤى وا�شرتاتيجيات دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ومب���ا ي�����ش��ه��م يف 
حتقيق غاياتها واأهدافها باالإ�شافة 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  مت���ك���ني  اإىل 

وق����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن عبداهلل 
دائرة  رئي�س  النعيمي  �شلطان  بن 
م���ي���ن���اء وج�����م�����ارك ع���ج���م���ان اأن�����ه 
وبدوره وب�شفته ع�شوا يف املجل�س 
حت�شني  ع��ل��ى  �شيعمل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأ�شواق  وف���ت���ح  ال���ت���ج���ارة  وت��ط��وي��ر 
ج���دي���دة يف ال������دول االأخ�������رى مما 
ي�شهم يف منو التجارة داخل االإمارة 
االقت�شادي  م�شتواها  م��ن  وي��رف��ع 
كما �شيتم العمل على تو�شيع امليناء 
يوؤدي  بحيث  وحت�شينه  وتطويره 
وفعالية  ونوعية  م�شتوى  رفع  اإىل 
ميناء  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
ين�شجم  ومبا  للمتعاملني  عجمان 
االقت�شادي  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور  م��ع 
االإم���ارة  و�شت�شهده  ت�شهده  ال���ذي 
وعلى نحو ي��وؤدي اإىل زي��ادة الناجت 
التنمية  املحلي وي�شاهم يف حتقيق 
امل�شتدامة يف االمارة. وقد اأكد �شمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
التنفيذي الإمارة عجمان يف الور�شة 
التعريفية اأن روؤية عجمان2021 
ح������ر�������ش������ت خ�����������الل حم�������اوره�������ا 
اال�شرتاتيجية اإىل �شمان م�شاركة 
وفعالياته  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل��واط��ن��ني 
وبالتحديد املراأة باعتبارها �شريكا 
يعد  وال��ذي  املجتمع  الإ�شعاد  مهما 
اأهم حماور عجمان2021 .  اأحد 
عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�شيخة  وثمنت 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
اللجنة  ورئ��ي�����ش��ة  ع��ج��م��ان  الإم�����ارة 
االجتماعية الدائمة باملجل�س هذه 
ال�شمو  �شاحب  من  الغالية  الثقة 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
عجمان وامل�شئولية التي اأوكلها لها 
ونوهت   . عجمان  عهد  ويل  �شمو 
ال�شيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي 
اأي�شا من�شب مدير  ت�شغل  والتي   �
را�شد  ب����ن  م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د  ع�����ام 
النعيمي اخلريية وع�شوة جمل�س 
اأم����ن����اء ال��ك��ل��ي��ة اجل���ام���ع���ي���ة ل����الأم 
وع�شوة  بعجمان  االأ�شرية  والعلوم 
جم��ل�����س ت��ن�����ش��ي��ق ال��ع��م��ل اخل���ريي 
االإمارات  بعجمان و�شفرية جمعية 
ل���الأم���را����س اجل��ي��ن��ي��ة � ب����اأن امل����راأة 
يف  كبرية  اأدوارا  تولت  االإم��ارات��ي��ة 
يف  الكبري  بدورها  ب��داأت  جمتمعنا 
اأعلى  اإىل  وو�شلت  االأجيال  تن�شئة 
املنا�شب القيادية يف دولتها و�شاركت 

اأنه  واأ���ش��اف   . ال�شياحية  االإم����ارة 
���ش��ي��ت��م ال��ع��م��ل ك��ذل��ك ع��ل��ى تعزيز 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة من 
وت�شنيفها  ال��ف��ن��ادق  اإن�����ش��اء  خ��الل 
اخل�شو�شية  توفر  مرافق  وتوفري 
ال�شيخ  وق��ال  لل�شائحني.  والراحة 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د 
دائ������رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط اأن 
م�شاعفة  ج��ه��ودا  �شتبذل  البلدية 
وذلك بتقدمي خدماتها اإىل جمهور 
مدرو�شة  ب���رام���ج  ���ش��م��ن  االإم�������ارة 
�شاملة  خططا  و�شتنتهج  ووا�شحة 
تدعم  املجل�س  م��ن  مباركتها  بعد 
تبنتها  التي  اال�شرتاتيجة  اخلطة 
االمارة موؤخرا .. معتربا ان تزامن 
اإطالق اخلطة  املجل�س مع  ت�شكيل 
يعد حدثا مهما وخطوة يف طريق 
القيادة  تبنتها  التي  ال��روؤي��ة  جن��اح 
م��وؤخ��را يف جعل االإم����ارة م��ن��ارة يف 
جوانبها.  كل  يف  والتطور  النه�شة 
�شعيد  ب����ن  م���اج���د  ال�����ش��ي��خ  واأك�������د 
االأمريي  الديوان  رئي�س  النعيمي 
ت�����ش��ل��م��ه ع�����ش��وي��ة يف  اأن  ب��ع��ج��م��ان 
م�شوؤولية  تعد  التنفيذي  املجل�س 
تدفع  غالية  وثقة  بها  كلف  كبرية 
اىل ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود التي 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. االإم�����ارة  ت��خ��دم 
االإم��������ارة ب��ح��اج��ة ب���اأك���ر م���ن اأي 
تتوافق  وع��ط��اء  لبذل  م�شى  وق��ت 
االإمارة  طرحتها  التي  ال��روؤي��ة  مع 
موؤخرا والتي �شغلت قيادة عجمان 
تطلب  ول��ذل��ك  اهتمامها  وح����ازت 
وجتديد  ال���ط���اق���ات  ���ش��ح��ن  ذل�����ك 
الدماء وذلك باإعادة هيكلة املجل�س 
وت����وزي����ع ال�������ش���الح���ي���ات. واأع������رب 
النعيمي  ب��ن ع��ل��ي  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ع��دل وامل��ح��اك��م يف 
الهيكلة  بهذه  تفاوؤله  عن  عجمان 
���ش��ه��دت��ه��ا عجمان  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
والتي �شتكون قراراتها و�شيا�شاتها 
االحت��������اد  روح  م������ع  م���ن�������ش���ج���م���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وت��وج��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل يف 
البلد  ه��ذا  الأب��ن��اء  ال�شعادة  حتقيق 
املعطاء وبث روح العدل بني النا�س 
وحت��ق��ي��ق ال���رف���اه ل��ه��م ب��ك��ل جانب 

و�شوب من �شوؤون احلياة.

حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأن  والبيئة 
عجمان  عهد  ويل  و�شمو  عجمان 
الكبرية  بحكمتهما  ا�شتطاعا  ق��د 
االأمن  من  لواحة  عجمان  حتويل 
االقت�شادي  وال���ت���ط���ور  واالأم��������ان 
واأن  قيا�شية  ب��ف��رتات  وال��ع��م��راين 
املجل�س  ه��ي��ك��ل��ة  اإع��������ادة  م���ر����ش���وم 
�شل�شلة  م���ن  ق����رار  ه���و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأف�شل  تقدمي  اإىل  هدفت  ق���رارات 
االإم�����ارة  يف  للمقيمني  اخل���دم���ات 
القيادات  م���ن  ف���ري���ق  خ����الل  م���ن 
اإىل  بال�شابق  ع��ج��م��ان  ق���ادت  ال��ت��ي 
بعون  و�شتقودها  متقدمة  مرحلة 
عالية نحو  بهمة  وغ��دا  ال��ي��وم  اهلل 
ال��ت��ق��دم وال��رف��ع��ة. واأو���ش��ح �شعادة 
املطرو�شي  �شعيد  ���ش��ال��ح  العميد 
للدفاع  العامة  االإدارة  ع��ام  م��دي��ر 
الدائمة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  امل����دين 
املر�شوم  اأن  احل��ك��وم��ي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
االأمريي �شدر عن حر�س �شاحب 
اتباع  يف  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 
جميعها  ت�شب  ج��دي��دة  ���ش��ي��ا���ش��ات 
من  ج��دي��دة  م�شتويات  ت��ق��دمي  يف 
اخل��دم��ات واالإجن�����ازات م��ن خالل 
اأ�شحاب  االأع�����ش��اء  م��ن  جم��م��وع��ة 
اخلربات .. م�شريا اإىل اأن املجل�س 
وباأع�شائه  اجل���دي���د  ت�����ش��ك��ي��ل��ه  يف 
متعددة  منا�شب  ي�شغلون  ال��ذي��ن 
وخمتلفة داخل االإمارة �شي�شهم يف 
تكامل االأدوار بني الدوائر املتعددة 
وحتقيق النمو املتوازن الذي ي�شب 
عجمان  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
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�شيف  �شعيد  املهند�س  �شعادة  واأك��د 
جمل�س  ع������ام  اأم�������ني  امل���ط���رو����ش���ي 
ال���ق���ي���ادة  اأن  ع���ج���م���ان  ت���ن���ف���ي���ذي 
وحر�شها  ال���ث���اق���ب���ة  وب���ن���ظ���رت���ه���ا 
االإمارة  ازده���ار  دع��م  على  ال�شديد 
ومن��وه��ا اخ��ت��ارت اع�����ش��اء ل��ه��م باع 
طويل يف العمل املوؤ�ش�شي و�شجلهم 
م�����ش��رق وب�����ش��م��ات��ه��م وا����ش���ح���ة يف 
تطوير االم��ارة ولهذا ارت��اأت قيادة 
الثقة لهم  اإي��الء  عجمان احلكيمة 
ويد  ف��ري��ق متحد  م��ن  مل��ا ميثلونه 
واحدة يف �شن القرارات التي تخدم 
كما  االإم���ارة  يف  التنموية  العملية 
اأن الهيكلة اجلديدة جاءت يف ظل 
طرحتها  ال��ت��ي  ب���ال���ربام���ج  ال���ب���دء 
ي�شكل  مما  اال�شرتاتيجية  اخلطة 
دعما كبريا لها ويوؤدي اإىل جناحها 

على كل االأ�شعدة.
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ا�شتقبل العميد حممد النوبي حممد 
نائب قائد عام �شرطة راأ���س اخليمة 
من  وف��د  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف 
ن�شف  ل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة 
ماراثون راأ�س اخليمة العاملي برئا�شة 
عارف  املنظمة،  اللجنة  رئي�س  نائب 
ال�شكر  لتقدمي  ال��ه��رن��ك��ي،  اإب��راه��ي��م 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة  وال��ت��ق��دي��ر 
يف  املبذولة  جلهودهم  اخليمة  راأ���س 

اإجناح احلدث العاملي .
وق���ال ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ�س 

اخليمة اأن القيادة العامة بتوجيهات 
�شمو  م��ن  م�شتمرة  ومتابعة  حثيثة 

اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  يف  العام  القائد 
وزارة الداخلية الرامية اإىل امل�شاركة 

واالأن���������ش����ط����ة  امل����ح����اف����ل  يف ج���م���ي���ع 
واملوؤ�ش�شات  اجلمهور  مع  املجتمعية 
بني  ال���ث���ق���ة  زرع  ب����ه����دف  االأخ���������رى 
اجلانبني، حر�شت كل احلر�س على 
ت��وف��ري ك��اف��ة االم��ك��ان��ي��ات م��ن اأجل 
ال�����ش��ب��اق خ��ا���ش��ة م��ع الرعاية  جن���اح 
التي يحظى بها املاراثون من جانب 
نحو  واحد  بفريق  والعمل  احلكومة 
املرجوة،  االأه����داف  وحتقيق  التميز 
من  م���زي���داً  وللجميع  ل��ه��م  متمنياً 
وطنهم  ا�شم  لرفع  وال��ن��ج��اح  ال��ت��األ��ق 

عالياً .
الهرنكي  ع���ارف  ت��ق��دم  جانبه،  وم��ن 

للقيادة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل 
على  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ج��ه��وده��م ال���دءوب���ة يف ت��وف��ري كافة 
املنا�شبة  االأج��واء  وتهيئة  االمكانيات 
ب�شكل  ال�����ش��ب��اق  تكفلتبتقدمي  ال��ت��ي 
املناف�شة  ت�������ش���وده  و���ش��ه��ول��ة  مم��ي��ز 
على ما  ال�شريفة يف كل عام، موؤكداً 
تلقوه من اإ�شادات مب�شتوى التنظيم 
ل��ل�����ش��ب��اق م��ن ج��ان��ب اإحت����اد ال���دويل 
ل�����ش��ب��اق��ات ال���ط���ري���ق وم�����دى ج���ودة 
بفاعلية كبرية وذلك  ال�شباق  تاأمني 
امل�شتمران  والتن�شيق  التعاون  بف�شل 

ل�شرطة راأ�س اخليمة .

•• تغطية -رم�شان عطا:

يف خطوة تتما�شى مع اخلطة ال�شاملة 
بنية  اإر�شاء  اإىل  الرامية  الربي  للنقل 
ل�شبكة  وم�����ش��ت��دام��ة  متكاملة  حتتية 
ووفقاً  العاملية  املعايري  ت��واك��ب  النقل 
النقل  اأنظمة  ا�شرتاتيجية  ملخرجات 
الذكية املتكاملة، اأعلنت دائرة النقل يف 
نظام  م�شروع  تنفيذ  اكتمال  اأب��و ظبي 
املتكامل  وامل���الح���ة  ال��ن��ق��ل  م��ع��ل��وم��ات 
من  االأوىل  الن�شخة  اإط���الق  وك��ذل��ك 

تطبيق درب للهواتف الذكية.
امل���وؤمت���ر ال�شحفي  وج����اء ه���ذا خ���الل 
الذي اأقيم �شباح ام�س باأبراج االحتاد 
املهند�س  احل�����ش��ور  م��ق��دم��ة  يف  وك����ان 
���ش��الح حم��م��د امل���رزوق���ي م��دي��ر اإدارة 
اأن��ظ��م��ة ال��ن��ق��ل ال��ذك��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
اأن�س عبداهلل  واملهند�س   ، النقل  دائ��رة 
اأنظمة  رئ��ي�����ش��ي  م��ه��ن��د���س  امل����رزوق����ي 
وال�شيد   ، امل�������ش���روع(  )م���دي���ر  امل������رور 
را����ش���د حم��م��د ال��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����س ق�شم 
نظم املعلومات اجلغرافية ، واملهند�س 
حمد العفيفي رئي�س ق�شم – عمليات 
بالوكالة  امل�����رور  واإدارة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملالحة  النقل  معلومات  نظام  يقوم 
من  االآنية  البيانات  بتجميع  املتكامل 

امليدانية  ك��االأن��ظ��م��ة  خمتلفة  م�����ش��ادر 
اأزمنة  لر�شد وتعداد املركبات وح�شاب 
الرحالت وال�شرعات على �شبكة الطرق 
امل��رك��زي��ة اخل��ا���ش��ة بتتبع  واالأن���ظ���م���ة 
�شيارات االأجرة وحافالت النقل العام.  
البيانات  ه����ذه  ي��ت��م حت��ل��ي��ل  ث���م  وم����ن 
والتاأكد من دقتها لكي ت�شبح معلومات 
مفيدة للجمهور م�شتخدمي منظومة 
�شبيل  اأبوظبي.  فعلى  اإم��ارة  النقل يف 
النظام من  �شيتمكن م�شتخدمو  املثال 
امل��ت��وق��ع��ة لرحالتهم  االزم��ن��ة  م��ع��رف��ة 

وت��ن��ق��الت��ه��م واأم���اك���ن وق����وع احل����وادث 
الطريق  على  امل��روري��ة  واالزدح���ام���ات 
التخطيط  على  �شي�شاعدهم  م��ا  وه��و 
امل�شبق لرحالتهم والو�شول لوجهاتهم 
ب��اأ���ش��ه��ل وا���ش��رع ال��ط��رق. ك��ذل��ك يزود 
النظام م�شتخدمي و�شائل النقل العام 
احلافالت  وق�����وف  حم���ط���ات  مب���واق���ع 
اآنية  ومعلومات  احل��اف��الت  انتظار  اأو 
ع��ن م��واع��ي��د و���ش��ول احل��اف��الت. هذا 
باالإ�شافة اىل معلومات خدمات النقل 
لرحالت  الزمنية  واجل��داول  البحري 

ال�����ع�����ب�����ارات.  وم������ن خ������الل ال���ت���ع���اون 
وال�شركاء  ال�����دائ�����رة  ب����ني  امل�������ش���رتك 
اال�شرتاتيجيني متكن نظام معلومات 
النقل واملالحة املتكامل من اال�شتفادة 
من انظمة متطورة اخرى عرب الربط 
التي  املعلومات  على  واحل�شول  معها 
كاخلرائط  االن���ظ���م���ة  ه����ذه  ت���وف���ره���ا 
اأبوظبي  مركز  من  املكانية  والبيانات 
واملعلومات،  االل��ك��رتون��ي��ة  ل��الأن��ظ��م��ة 
للمطارات  اأب��وظ��ب��ي  معلومات  ون��ظ��ام 
وال�������ذي ي���وف���ر م���ع���ل���وم���ات اآن����ي����ة عن 

واملغادرة  ال��ق��ادم��ة  ال��رح��الت  م��واع��ي��د 
م����ن اأب����وظ����ب����ي، و�����ش����رك����ات ال���ط���ريان 
ال��ع��ام��ل��ة ب��ج��ان��ب م��ع��ل��وم��ات اآن��ي��ة عن 
اعداد املواقف العامة املتوفرة للجمهور 
اىل  باالإ�شافة  ح��دى.  على  �شالة  لكل 
�شاالت  اإىل  ت�شري  تو�شيحية  خرائط 
مطار اأبو ظبي الدويل واأهم اخلدمات 
امل�شتوى  وعلى  يقدمها.  التي  االخرى 
معلومات  ن���ظ���ام  ي�����ش��ي��ف  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي 
ذكية  خدمات  املتكامل  واملالحة  النقل 
اخرى للجمهور كخدمة حجز �شيارات 
االأج����رة ودف���ع ر���ش��وم م��واق��ف وخدمة 
اال�شعار عن االح��داث واحل��وادث التي 
عامة،  ب�شفة  ال��ط��رق  �شبكة  على  تقع 
م�شار  ع��ل��ى  ك��ان��ت  ان  خ��ا���س  ب�شكل  او 
الرحلة املحددة واملخطط لها من ِقَبِل 

امل�شتخدم.

كادر مواطن
واأ�شار املهند�س �شالح حممد املرزوقي 
الذكية  ال��ن��ق��ل  اأن���ظ���م���ة  اإدارة  م���دي���ر 
الهدف  ب��اأن  النقل:  دائ��رة  املتكاملة يف 
الرئي�شي للم�شروع هو تي�شري ح�شول 
ال���ط���رق وو���ش��ائ��ل النقل  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
واخلدمات  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  املختلفة 
وال�شركاء  النقل  دائ���رة  تقدمها  التي 

اآلية  ط���ري���ق  ع����ن  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
متطورة ومنا�شبة ويف متناول اجلميع.  
كما اأ�شاف باأن الدائرة قامت بت�شميم 
وعمل  النظام  ه��ذا  وتركيب  وتطوير 
االخ���ت���ب���ارات ال���الزم���ة ل�����ش��م��ان عمله 
بتدريب  االآن  وتقوم  املطلوب،  بال�شكل 
الت�شغيل  مب��ه��ام  للقيام  م��واط��ن  ك���ادر 
واالإ���ش��راف على النظام . وع��ن الزمن 
الذي ي�شتغرقه دمج ومعاجلة البيانات 
ونقلها على احد الو�شائل االإلكرتونية 
ق���ال امل���رزوق���ي ال ي��وج��د وق���ت حمدد 
الإمتام هذه العملية حيث يتم املعاجلة 
وميكن  م�����ع�����دودة  ث�������واين  يف  وب���ث���ه���ا 
خ���الل موظفني  م��ن  ال�����ش��ك��اوى  تلقي 
�شاعة   24 ال  خ��الل  عملهم  يبا�شروا 
للهواتف  درب  تطبيق  ويعترب  ه��ذا    .
اأه������م خم����رج����ات نظام  ال���ذك���ي���ة م����ن 

املتكامل  وامل���الح���ة  ال��ن��ق��ل  م��ع��ل��وم��ات 
من  يتاح حتميله جماناً  �شوف  وال��ذي 
املتاجر االلكرتونية اخلا�شة بالهواتف 
الذكية التي تعمل مبن�شات اي او ا�س و 
املثايل  اال�شتخدام  . ويتطلب  اندرويد 
للتطبيق ان يكون الهاتف مزوداً بنظام 
حت���دي���د امل���وق���ع ال���ع���امل���ي ج���ي ب���ي ا�س 
االنرتنت  ب�شبكة  مو�شواًل  يكون  وان 
اإىل ذلك قامت دائرة النقل  باالإ�شافة 
بتطوير موقع درب االلكرتوين والذي 
معلومات  عليه  تتوفر  تفاعلياً  ا�شبح 
وامل����رور واالأح�����داث على  ال�شري  ح��ال��ة 
اأب��وظ��ب��ي.  كما  �شبكة الطرق يف ام��ارة 
تعمل حالياً دائرة النقل بالتن�شيق مع 
املالحية  للخدمات  امل���زودة  ال�شركات 
املرورية  املعلومات  رب��ط  اآل��ي��ة  لتفعيل 
اأي�شا م��ن خم��رج��ات نظام  وال��ت��ي تعد 

املتكامل  وامل���الح���ة  ال��ن��ق��ل  م��ع��ل��وم��ات 
باملركبات  اخلا�شة  املالحة  انظمة  مع 
 In-Car Sat Navigation
االأنظمة  لتزويد  وذل��ك   Systems
بالبيانات  باملركبات  املدجمة  املالحية 
االآن���ي���ة حل���رك���ة ال��ن��ق��ل يف اإم������ارة اأب���و 
باالإ�شافة  ال��دوري��ة  وحتديثاتها  ظبي 
لتفادي  ال��ف��وري��ة  ت��وف��ري احل��ل��ول  اىل 
اإمارة  ط��رق  على  امل��روري��ة  االختناقات 
اأب��وظ��ب��ي.  ك��م��ا ي��وف��ر ال��ن��ظ��ام واجهة 
متخ�ش�شة للمهند�شني واال�شت�شاريني 
مع  ترتبط  النقل  دائ���رة  موظفي  م��ن 
لدائرة  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام 
وذل�����ك   )GeoTrans( ال���ن���ق���ل 
االأداء  م�����ش��ت��وي��ات  ق��ي��ا���س  الأغ����را�����س 
�شبكة  على  اخلدمة  م�شتوى  وحت�شني 

النقل.

•• العني - الفجر:

نظمت �شركة العني للتوزيع بالتعاون مع معهد م�شدر ور�شة 
عمل حول فر�س الدرا�شة يف املعهد ونظام الت�شجيل والقبول 
ا�شتكمال  يف  املهتمني  امل��وظ��ف��ني  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع��ن  واالإج���اب���ة 
درا�شتهم العليا تاأتي الور�شة من منطلق حر�س العني للتوزيع 
العليا  درا�شتهم  الإك��م��ال  ودعمهم  موظفيها  ب���اأداء  ل��الرت��ق��اء 

ال�شيما يف جمال الطاقة لتحقيق روؤية اأبوظبي 2030
الدرا�شية  واملنح  الفر�س  للتوزيع على  العني  تعرف مهند�شي 
التي يوفرها معهد م�شدر للعلوم والتكنولوجيا لنيل درجتي 

الدكتوراه واملاج�شتري يف خمتلف املجاالت الهند�شية والفنية. 
ت�شجيلي عن معهد م�شدر  فيلم  الور�شة عر�س  كما ت�شمنت 
والهدف من اإن�شاء املعهد ومكوناته واملرافق ال�شكنية احلديثة 
كامل  را�شد  الدكتور  عر�س  والباحثني،   للطالب  املخ�ش�شة 
معهد  يف  امليكانيكية  الهند�شة  يف  م�����ش��ارك  اأ���ش��ت��اذ  ال���رب  اأب���و 
م�شدر فر�س الدرا�شة يف جماالت هند�شة واإدارة النظم وعلوم 
احلو�شبة واملعلومات وهند�شة املواد وهند�شة القوى الكهربائية 
وامليكانيكية وهند�شة املياه والبيئة والنظم الدقيقة والهند�شة 
من  التخ�ش�شات.   مبختلف  ال��دك��ت��وراه  وب��رام��ج  الكيميائية 
الت�شجيل يف  ����ش���ووؤن  م��دي��ر  االأورف�����ه يل  ق��ال��ت رمي  ج��ان��ب��ه��ا، 

2009 جاء كجزء من  اإن�شاء املعهد يف عام  اإن  معهد م�شدر، 
ا�شرتاتيجية حكومة اأبوظبي الهادفة لتدريب وتاأهيل الكوادر 
املواطنة ورفع كفاءتهم حتى ي�شاهموا يف بناء وطنهم. واأ�شافت 
اأن املعهد يعترب من املوؤ�ش�شات التعليمية املتميزة والفريدة يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط والعامل وهو متخ�ش�س يف منح درجتي 
رمي  وقدمت  املعنية.  املجاالت  يف  فقط  والدكتوراه  املاج�شتري 
�شرحاً مف�شاًل حول متطلبات الت�شجيل باملعهد، ويف مقدمتها 
يف   4،0 م��ن   3،0 ع��ن  يقل  ال  تراكمي  م��ع��دل  على  احل�شول 
4،0 لطلبة  املاج�شتري و3،2 من  البكالوريو�س لطلبة  درجة 

الدكتوراه وغريها من ال�شروط. 

نظام ذكي واحد خلدمات نقل متكاملة 

دائرة النقل تطلق تطبيق درب للهواتف الذكية للنقل واملالحة املتكامل 
�سالح املرزوقي: الدائرة قامت بت�سميم وتطوير هذا النظام وعمل الختبارات ل�سمان عمله

العني للتوزيع تنظم ور�سة عمل حول فر�س الدرا�سة يف معهد م�سدر

•• عجمان-وام:

النعيمي  حميد  ب��ن  العزيز  عبد  ال�شيخ  ح�شر 
رئ��ي�����س دائ����رة االأرا����ش���ي واالأم�����الك يف عجمان 
ال���ت���ي قدمها  االإي���ج���اب���ي���ة  ال���ط���اق���ة  حم���ا����ش���رة 
حمدان  جامعة  رئي�س  ال��ع��ور  من�شور  ال��دك��ت��ور 
بن حممد الذكية يف مقر الدائرة بح�شور عدد 
 . احلكومية  ال��دوائ��ر  وموظفي  امل�شوؤولني  م��ن 

اإىل  حما�شرته  خ��الل  ال��ع��ور  من�شور  ت��ط��رق  و 
واأو�شح  املوؤ�ش�شي  االإط���ار  يف  االإيجابية  الطاقة 
املوؤ�ش�شة  داخ���ل  امل�����ش��وؤول  للرئي�س  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
مروؤو�شيه  ل���دى  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ي��ب��ث  اأن 
هذا  يف  ات��ب��اع��ه��ا  عليه  يتعني  ال��ت��ي  واخل���ط���وات 
التي يجب توافرها  ال�شروط  ال�شاأن ف�شال عن 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا املرجوة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح��ت��ى حت��ق��ق ه����ذه 
على  املبا�شر  و  االإيجابي  التاأثري  اإىل  باالإ�شافة 

املحا�شرة  خ���الل  ومت  امل��وؤ���ش�����ش��ة.  اأداء  ف��ع��ال��ي��ة 
الرتكيز على الفكر القيادي واالإيجابي ل�شاحب 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل وخربات �شموه الوا�شعة والتي خل�شها 
يف ك��ت��اب��ي��ه ال�����ش��ه��ريي��ن روؤي���ت���ي و وم�����ش��ات من 
الفكر . وقد اأ�شاد ال�شيخ عبد العزيز بن حميد 
النعيمي باملحا�شرة ومبنهجية الدكتور من�شور 

العور وكيفية تناوله ملو�شوع هام وح�شا�س مثل 
الطاقة االإيجابية كما توا�شل مع امل�شاركني من 
خمتلف الدوائر احلكومية وحثهم على املثابرة 
االإيجابية  الطاقة  ن�شر  يف  وامل�شاهمة  العمل  يف 
اأفراد موؤ�ش�شاتهم والتحلي بالثقة بالنف�س  بني 
موؤ�ش�شي  اأداء  لتحقيق  العالية  املعنوية  وال��روح 
عمل  ف��ري��ق  ب���روح  و  اجلميع  مب�شاركة  متميز 

واحد.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

املركزية  العمليات  اإدارة  ع��ام  مدير  غ��امن  اأح��م��د  غ��امن  العميد  التقى 
منت�شبي  م��ن  جمموعة  اخليمة،اأم�س  راأ����س  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
ال�شرطة والدفاع املدين، واإدارة االإقامة و�شوؤون االأجانب، بهدف تلم�س 
احتياجاتهم، واال�شتماع الأرائهم، ومقرتحاتهم رغبة يف ايجاد احللول 

التي متكنهم من اأداء مهامهم املهنية بكل �شهولة وُي�ْشر .
االأ�شبوع،  هذا  يف  احتفلت  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة  وكانت 
باليوم العربي حلقوق االإن�شان انطالقا من تطبيق اإ�شرتاتيجية وزارة 
الب�شرية  ب��امل��وارد  واهتمامها  العمل  اإىل  روؤيتها  يف  الرامية  الداخلية 

بفّعالية لت�شبح دولة االإمارات اأف�شل دول العامل اأمناً و�شالمة.
وقال العميد غامن اأن �شرطة راأ�س اخليمة مبختلف اإداراتها ت�شعى دائماً 
االحتياجات  ذوي  فئة  فيهم  مبا  منت�شبيها،  جميع  م��ه��ارات  �شقل  اإىل 
االحتياجات  ذوي  من  االأف���راد  ب�شريحة  االهتمام  يعد  حيث  اخلا�شة، 

اخلا�شة يف ال�شرطة، هدفاً رئي�شاً يف اأجندة الداخلية ، 

•• دبي-وام: 

دبي  حم��اك��م  يف  للمنازعات  ال��ودي��ة  الت�شوية  م��رك��ز  ق��ام 
األفا و19  71 مليونا و535  باإنهاء نزاع جتاري بقيمة 
درهما بني �شركة جتارية وجمموعة من التجار وبني اأحد 
البنوك يف الدولة وذلك يف فرتة زمنية قيا�شية حيث مت 
النزاع و�شوال للت�شوية  التوا�شل مع االط��راف قبل قيد 
الودية  ال��ت�����ش��وي��ة  م��رك��ز  وي��ع��د  واح����دة.  مب��ك��امل��ة هاتفية 
للمنازعات يف حماكم دبي داعما للن�شاط االقت�شادي يف 
املتعلقة  النزاعات  رعايتها وحل  وامل�شاهمة يف  دبي  اإم��ارة 
وذلك  االقت�شادي  اال�شتقرار  ت�شمن  والتي  ودية  بطرق 
م���ن خ���الل ال��ت��ي�����ش��ري ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني وت�����ش��ري��ع عملية 
واحللول  الرتا�شي  اأ�شلوب  وا�شتخدام  النزاعات  يف  البت 
املرزوقي  اأم��ني  النزاع. وق��ال حممد  اأط��راف  الودية بني 
اأن  دبي  مبحاكم  للنزاعات  الودية  الت�شوية  مركز  مدير 

املركز من خالل الت�شويات الودية ال يقت�شر دوره فقط 
اأو  النزاع  اأط��راف  �شواء على  والوقت  توفري اجلهد  على 
ي�شهم  اأن��ه  ب��ل  الق�شائية  العملية  يف  املعنيني  على  حتى 
االقت�شادي  الن�شيج  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 
واالجتماعي يف االإمارة من خالل ت�شوية النزاعات ب�شكل 
تاأهيل ع��دد من امل�شلحني من  اأن��ه مت  اإىل  واأ���ش��ار   . ودي 
اأ�شحاب اخل��ربات يف االإج��راءات القانونية للتوا�شل مع 
اأطراف النزاع وا�شت�شفاف احتياجاتهم والتفاو�س معهم 
بتحفيزهم على قبول ال�شلح. واأ�شار املرزوقي اإىل اأنه مت 
 30 اإرج��اع ن�شف الر�شم املدفوع لت�شجيل النزاع وق��دره 
املركز يف  قانون  وذل��ك ح�شب  املتنازعني  اإىل  دره��م  األ��ف 
حال ال�شلح بني الطرفني يعيد ن�شف الر�شوم امل�شتحقة 
على النزاع ت�شجيعا الأ�شحاب املنازعات على قبول عملية 
املتاحة  ال��ب��دائ��ل  دع���م  يف  امل��ح��اك��م  دور  ول��ت��اأك��ي��د  ال�شلح 

لعملية التقا�شي .

•• ال�شارقة-وام: 

دعما  االجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ت�شلمت 
اأه��م م�شاريع  اإم��ارات��ي ل�شالح  اأع��م��ال  ماليا من رج��ل 
تنفذها خلدمة  التي  الدائمة  اال�شرتاتيجية  الربامج 
التمكني  ب��رن��ام��ج  ال�����ش��ارق��ة وه����و  اإم������ارة  االأي����ت����ام يف 
االأكادميي املعني بال�شوؤون التعليمية لالأبناء . وا�شتفاد 
من الدعم 84 طالبا وطالبة من االأبناء فاقدي االأب 
تقوية  درو�����س  وتنفيذ  ال��درا���ش��ي��ة  ر���ش��وم��ه��م  لتغطية 
ل��ل��م��ت��اأخ��ري��ن م��ن��ه��م درا���ش��ي��ا . و اأ����ش���ادت م��ن��رية عمر 
االجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  مدير  م�شاعد 
االأعمال  رج��ل  م��ن  االإن�شانية  واللفتة  امل��ب��ادرة  ب��ه��ذه 
االإماراتي من  املجتمع  م�شاهمته يف  تاأثري  موؤكدة   ...
خالل دعم امل�شاريع التي تخدم اأفراده وتعك�س التوجه 
االإن�شان وجت�شد  بناء  الدولة يف  الذي تختطه  النبيل 
اأن ي�شطلع به القطاع اخلا�س يف  ال��دور الذي ينبغي 
املها  عن  اأعربت  و  الوطنية.  املوؤ�ش�شات  جهود  اإ�شناد 
اأن يحذو رجال االأعمال حذوه واأن تتكاتف كل املوارد 

�شاحلني  اأب��ن��اء  تاأ�شي�س  يكفل  ما  تقدمي  يف  لالإ�شهام 
يف  وي�شاركون  املعطاء  الوطن  لهذا  اجلميل  يحفظون 
على  املوؤ�ش�شة  حر�س  اأك���دت  كما   . والتطور  النه�شة 
والداعمني  واملهتمني  االأع��م��ال  لرجال  املجال  اإت��اح��ة 
املوثوقة  ال�شحيحة  م�شارفها  يف  اأم��وال��ه��م  لتوجيه 
املتربع  م��ع  ت��ام��ة  ب�شفافية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ت��ع��ام��ل  ح��ي��ث 
االأهم  امل�شاريع  على  املبلغ  توزيع  اآلية  بدرا�شة  فتقوم 
الذي  االأن�شب  امل�شروع  اختيار  فر�شة  امل��ت��ربع  ومتنح 
فيه  يرغب  ال��ذي  والوقت  فيه  اأمواله  بتوجيه  يرغب 
امل�شتفيدين  االأي��ت��ام  من  املحدد  والعدد  املبلغ  بتفعيل 
كما يزود بتحديث م�شتمر ل�شري امل�شروع حتى نهايته 
االجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأن  اىل  ي�شار   .
وانطالقا من ا�شرتاتيجيتها العامة يف تنفيذ امل�شاريع 
اإمارة  يف  االأي��ت��ام  �شريحة  التنموية خلدمة  وال��ربام��ج 
له  ملا  اهتماما كبريا  التعليمي  ال�شارقة تويل اجلانب 
من انعكا�س كبري على حت�شني م�شتويات احلياة عامة 
لدى االبن فاقد االأب واأ�شرته وحفظا حلقه بالتعليم 

يف احلياة.

رئيــ�س دائـــرة االأرا�ســـي واالأمــــالك بعجمــــان يح�ســــر 
حما�ســــرة يف الطاقـــة االإيجابيـــة 

�سرطــــة راأ�س اخليمـــة تبحـــث تطلعــــات منتــ�سبيهـــــا 
ذوي االحتيــــــاجـــــات اخلا�ســـــة 

اللجنة العاليا ملاراثون راأ�س اخليمة تكرم �سرطة راأ�س اخليمة 

مركز الت�سوية الودية للمنازعات مبحاكم دبي ينهي نزاعا 
جتاريا بقيمة 71 مليون درهم مبكاملة واحدة 

رجل اأعمال اإماراتي يدعم تعليم 84 يتيما من 
موؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني االجتماعي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
رئي�س املجل�س التنفيذي بح�شور �شمو 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ 
االأول  النائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
الذي  املجل�س  اجتماع  املجل�س  لرئي�س 
عقد يف مقره باأبراج االإمارات. وناق�س 
امل�شاريع  م���ن  ع����ددا  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
وامل����وا�����ش����ي����ع امل�����درج�����ة ع���ل���ى ج�����دول 
امل��ج��ل�����س اخلطة  االأع����م����ال. واع���ت���م���د 
ال�شياحة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
العالجية التي �شت�شاهم يف جعل اإمارة 
دبي وجهة عاملية يف الرعاية ال�شحية. 
االأرا�شي  ا�شتثمار  مقرتح  ناق�س  كما 
حتقيق  ب��ه��دف  ل��الإ���ش��ك��ان  املخ�ش�شة 

االإ�شكان  م�شاريع  لدعم  م�شتدام  ري��ع 
باالإ�شافة  احلكومي  الدعم  وم�شاندة 
اخلدمات  لتقدمي  م��واق��ع  ت��وف��ري  اإىل 
ال�شكنية  املجمعات  بالقرب من  العامة 
حممد  موؤ�ش�شة  ببنائها  �شرعت  التي 
بن را�شد لالإ�شكان. ويف بداية االجتماع 
التو�شيات  على  املجل�س  اأع�شاء  وق��ف 
ال�����ش��ادرة ع��ن االج��ت��م��اع ال�����ش��اب��ق من 
حيث حتديث اأجندة املجل�س التنفيذي 
مواءمة  ج����اءت  وال���ت���ي   2014 ل��ع��ام 
لالأجندة الوطنية للدولة حيث تهدف 
وال�شحة  التعليم  اإىل تطوير  االأجندة 
والتوطني  واالإ�����ش����ك����ان  واالق���ت�������ش���اد 
واخل������دم������ات ال�������ش���رط���ي���ة م����ن خ���الل 
امل�شاريع واملبادرات التي �شتعمل عليها 
ال�شبع  ال�����ش��ن��وات  يف  ج���اه���دة  ال���دول���ة 
امل��ق��ب��ل��ة و����ش���وال اإىل روؤي�����ة االإم������ارات 

ناق�س  اآخ������ر  ج���ان���ب  م����ن   .  2021
التنفيذية  اخل��ط��ة  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
الإ�شرتاتيجية ال�شياحة العالجية التي 
قدمتها هيئة ال�شحة بدبي حيث ت�شعى 
�شحية  خ���دم���ات  ت��وف��ري  اإىل  اخل��ط��ة 
خمتارة ومتميزة بجودة واأ�شعار جتذب 
الزائرين لالإمارة. كما تهدف  ال�شواح 
يدعم  �شحي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  اإىل  اخل��ط��ة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  ال��ت��م��ي��ز 
الرتكيز  خ��الل  م��ن  �شياحي  ق��ال��ب  يف 
على الكادر املهني والتميز يف اخلدمات 
والتخ�ش�شات الطبية مما ي�شاعد على 
ا�شتقطاب الراغبني بالعالج اإىل اإمارة 
اإ�شرتاتيجية  ال��ه��ي��ئ��ة  وو���ش��ع��ت  دب����ي. 
امل�شتهدفات  من  ع��دد  لتحقيق  �شاملة 
العالجية يف  ال�شياحة  اال�شتثمارية يف 
�شتة تخ�ش�شات تت�شمن طب االأ�شنان 

العيون  وج��راح��ة  التجميل  وج��راح��ة 
وجراحة  العامة  الطبية  والفحو�شات 
اإىل  اإ�شافة  الريا�شي  والطب  العظام 
االأمرا�س  م��ن  وال��ت��ع��ايف  اال���ش��ت�����ش��ف��اء 
اجللدية. ومت و�شع اخلطة التنفيذية 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة حيث  اأرب��ع��ة حم���اور  لت�شمل 
املناف�شة وحتديد  االأول  املحور  يتناول 
االأول���وي���ات م��ن خ��الل درا���ش��ة الو�شع 
املناف�شة  االأ�����ش����واق  وحت���دي���د  احل����ايل 
باملقارنة  وال����ق����ي����ام  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الثاين  املحور  اأما  لالأ�شعار..  املعيارية 
ف��ي��خ��ت�����س مب��ك��ان��ة دب����ي ع��امل��ي��ا حيث 
اإم�����ارة دبي  ت��ه��دف اخل��ط��ة اإىل و���ش��ع 
و�شمن  عاملية  وجهة   15 اأعلى  �شمن 
منطقة  يف  وج�����ه�����ات  خ���م�������س  اأع�����ل�����ى 
العالجية  لل�شياحة  االأو���ش��ط  ال�شرق 
بوابة  اإط���الق  امل��ح��ور  ه��ذا  ي�شمل  كما 

االلكرتونية  العالجية  لل�شياحة  دب��ي 
مل�����ش��روع م��دي��ن��ة دب���ي الذكية  م��واك��ب��ة 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ال����ذي د���ش��ن��ه ���ش��اح��ب 
نائب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
يخت�س  اأن  اللهعلى  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
الثالث وال��راب��ع م��ن اخلطة  امل��ح��وران 
التنفيذية بزيادة عدد ال�شائحني ومنو 
العوائد العالجية وحتقيق اال�شتدامة 
اخلدمات  ج��ودة  اأهمية  مع  كليهما  يف 
املتابعة  خ��الل  م��ن  املقدمة  العالجية 
تو�شيات  على  وبناء  ل���الأداء.  ال��دوري��ة 
مقرتح  رف��ع  ح��ول  املجل�س  من  �شابقة 
االأرا�شي املخ�ش�شة لالإ�شكان  ا�شتثمار 
را�شد  ب����ن  م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د  ق���ام���ت 
�شامل  مقرتح  ورف��ع  ب��اإع��داد  لالإ�شكان 
ين�س على ا�شتثمار ن�شبة من م�شاحات 

االأرا�����ش����ي امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة يف 
بناء  ت�����ش��م��ل  ا����ش���ت���ث���م���اري���ة  م�������ش���اري���ع 
و�شقق  جم��م��ع��ات وحم�����الت جت���اري���ة 
���ش��ك��ن��ي��ة وم�����ش��اك��ن وف��ل��ل ���ش��ك��ن��ي��ة مما 

ل�شالح  م�شتداما  م��ادي��ا  ع��ائ��دا  يحقق 
ي�شهم  كما  لالإ�شكان  جديدة  م�شاريع 
ذلك يف توفري مواقع تقدمي اخلدمات 
وال�����ش��ل��ع اال���ش��ت��ه��الك��ي��ة ب��ال��ق��رب من 

وبناء  ال�����ش��ك��ن��ي��ة اجل���اه���زة  امل��ج��م��ع��ات 
مقبولة  ج���دي���دة  اإ���ش��ك��ان��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
امل�شمولني  غ���ري  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ف��ئ��ات 

ب�شروط اال�شتحقاق احلالية. 

•• ال�شارقة-الفجر:

هيئة  االإع�����اق�����ة،  ذوي  اأه������ايل  ج��م��ع��ي��ة  ك���رم���ت 
يف  اأم�����س  �شباح  بال�شارقة  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق 
بال�شارقة،  العزرة  مبنطقة  الكائن  الهيئة  مقر 
دعم  يف  املتوا�شلة  و  امل��ب��ذول��ة  جل��ه��وده��ا  وذل���ك 
اأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات وب���رام���ج اجل��م��ع��ي��ة ، حيث 
للجمعية  ال�شنوي  ال��ربن��ام��ج  رع��اي��ة  يف  ت�شتمر 
للعام اجلاري، من خالل توفري حافلة ، لتنفيذ 
م�شروعها اخلريي والتوعوي حتت �شعار »قافلة 
العزيز  عبد  �شعادة  واأك���د    .»2014 التوا�شل 
،اأن  امل��وا���ش��الت  ل�شئون  الهيئة  مدير  اجل���روان 
الدعم  توفري  ت�شتهدف  التوا�شل«  »قافلة  فكرة 
االإعاقة،  ذوي  الأه����ايل  وال��ن��ف�����ش��ي  االج��ت��م��اع��ي 
اأهايل  لنقل  جمانية  حافلة  الهيئة  توفر  حيث 

ذوي االإعاقة �شمن برناجمها ال�شنوي للزيارات 
والفعاليات داخل وخارج االإمارة ،التي تهدف اإىل 
تقدمي بع�س اخلدمات التي ت�شاعد اأ�شرة املعاق 
على اإع��ال��ة امل��ع��اق، وتوجيه واإر���ش��اد االأ���ش��رة اإىل 

كيفية التعامل معه.
اإىل  : احلملة تهدف  اجل���روان  �شعادة  واأ���ش��اف   
بحقوق  املختلفة  االإع��اق��ات  ذوي  اأه���ايل  تعريف 
اأب��ن��ائ��ه��م وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، ون�����ش��ر ال���وع���ي يف 
للتخفيف  امل���ب���ك���ر  ال���ت���دخ���ل  ب���ه���دف  امل��ج��ت��م��ع 
ب��رام��ج تخدم  واأ����ش���راره���ا، وتنفيذ  اآث���اره���ا  م��ن 
االأ�شخا�س املعاقني، واأي�شاً للتوا�شل مع اأ�شرهم 

يف جميع اأنحاء دولة االإمارات والتقارب معهم. 
واأ�شار �شعادة مدير الهيئة ل�شئون املوا�شالت اإىل 
دبي  اإم��ارة  اإىل  اليوم  �شتنطلق  التي  القافلة  اأن 
بحافلة الهيئة ،تهدف اأي�شاً اإىل توعية املجتمع 

ب��االإع��اق��ة واحل����د م��ن��ه��ا، واأي�����ش��اً ال��ت��ع��رف على 
املعاقني  اأ�شر  تواجه  التي  وال�شعوبات  امل�شاكل 
املدن  عن  البعيدة  املن�اط�ق  يف  وخا�شة  بالدولة 
عن طريق الع�دي�د من الربامج واالأن�شطة، لهذا 
حتر�س الهيئة على رعاية القافلة ب�شكل �شنوي 

يف اإطار اهتمامها بتعزيز ال�شراكة املجتمعية .
 واأو�����ش����ح ���ش��ع��ادت��ه ب����اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ت��خ��ذ تدابري 
ااالإعاقة،  ل��ذوي  النقل  خدمات  توفري  ل�شمان 
اأو  حركية،  كانت  �شواء  اإعاقتهم  اأن��واع  مبختلف 
ت�شهيل  اأج��ل  من  ذهنية،  اأو  ب�شرية  اأو  �شمعية، 
املوا�شفات  تطبق  الهيئة  ب��اأن  منوها  تنقالتهم، 
املتحركة  الكرا�شي  ال�شتخدام  ال��الزم��ة  الفنية 
يف حافالت املوا�شالت العامة من خالل توفري 
اجل�شور املتحركة يف مداخل احلافالت مل�شاعدة 
احلافلة  دخ����ول  ع��ل��ى  احل��رك��ي��ة  االإع���اق���ة  ذوي 

واخلروج منها بكل ي�شر و�شهولة.
واأ�شاف: عمدت الهيئة موؤخرا اإىل تظليل زجاج 
وذلك  للمعاقني،  املخ�ش�شة  االأج����رة  م��رك��ب��ات 
بالتن�شيق مع اإدارة ترخي�س االآليات وال�شائقني 

يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة. 
واأو�شح اأن املركبات املخ�ش�شة للمعاقني حتتوي 
ع��ل��ى جت���ه���ي���زات ت���ت���الءم م���ع اح���ت���ي���اج���ات هذه 
هيدروليكية  برافعة  ت��زوي��ده��ا  ومت  ال�شريحة، 
ت��ه��ب��ط م���ن خ��ل��ف امل��رك��ب��ة حل��م��ل ال���راك���ب مع 
تت�شع  مقاعد  تتوافر  كما  املخ�ش�س،  الكر�شي 
الكر�شي  لتثبيت  باأربطة  وم��زودة  املعاق،  لعائلة 
�شائقيها على  ت��دري��ب  ك��م��ا مت  ال�����ش��ي��ارة،  داخ���ل 
نقلهم من  اأث��ن��اء  امل��ع��اق��ني  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية 
خمتلف  ا�شتخدام  كيفية  وعلى  اآخ��ر،  اإىل  مكان 

االأدوات والتجهيزات يف ال�شيارة. 

•• ابوظبي-وام:

عقدت جامعة باري�س ال�شوربون - اأبوظبي ندوة وور�شة 
العاملي للمراأة  اليوم  املراأة االإماراتية مبنا�شبة  عمل عن 
ناق�شت خاللها مكانة املراأة يف املجتمع وما مرت به من 
التي  والتحديات  املا�شية  العقود  خالل  عميقة  تغريات 
حققته  ال���ذي  الكبري  وال��ن��م��و  عليها  وتغلبت  واجهتها 
ال���دول���ة يف جم���ال ال��ن��ه��و���س ب���امل���راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا. واأك���د 
االإماراتية  امل���راأة  وج���ود  اأن  العمل  ور���ش��ة  يف  امل�����ش��ارك��ون 
االإم��ارات لي�س وليد  القرار يف  القيادة و�شنع  يف مواقع 
اليوم ..م�شريين اإىل امل�شرية التي تقودها �شمو ال�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة االحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي العام 
الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة والدور الكبري الذي ت�شطلع 
به �شموها يف متابعتها الدوؤوبة لربامج النهو�س باملراأة. 
تعي�شهما  اللذين  واالإجن��از  التطور  هذا  اأن  اإىل  ونوهوا 
بتحدياته  امل�شتقبل  ت�شت�شرف  وه��ي  االإم����ارات  يف  امل���راأة 
امل��راأة يف حقبة  اإال من ثمار رقي جمتمعي عا�شته  لي�س 
املجتمع  يف  والتكافل  وامل�����ش��اواة  العدالة  متلوؤها  زمنية 
يف  الر�شيدة  القيادة  ب��اأن  واثقة  االآن  باتت  واأنها  الواحد 
الدولة تعمل با�شتمرار على تفعيل دورها وتاأهيلها ومن 
�شرائح  اأن  على  ..م�شددين  املطالبة  اإىل  حتتاج  اأن  دون 
املجتمع وخ�شو�شيته ومرياثه ومثله واأخالقياته تدفعه 

الأن يعمل من اأجل املراأة.
جامعة  مدير  نائب  ال�شام�شي  فاطمة  الدكتورة  وقالت 
الهدف  اإن  االإداري��ة  لل�شوؤون  اأبوظبي  ال�شوربون  باري�س 
م��ن ور���ش��ة ال��ع��م��ل ه��و اإظ��ه��ار دور امل����راأة االإم��ارات��ي��ة يف 
حتقيق العديد من االإجن��ازات واأنها ح�شلت على فر�س 

اإىل  و�شلت  ك��ب��رية  اجن���ازات  وحققت  خمتلفة  تعليمية 
اأعلى امل�شتويات القيادية ..م�شرية اإىل ان املراأة االإماراتية 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  االأن�شطة  اأوج��ه  كل  يف  ت�شارك 
املحافل  كافة  واالقت�شادية ولها ح�شور قوي ومميز يف 
من  النظري  منقطع  ب��دع��م  وحت��ظ��ى  وال��دول��ي��ة  املحلية 
اإليه  و�شلت  ما  ان  واأ�شافت  بالدولة.  ال�شيا�شية  القيادة 
القيادة  وت�شجيع من  بدعم  ج��اء  ورق��ي  تقدم  امل���راأة من 
االإماراتية التي ت�شجع وتدعم خمتلف االأن�شطة الهادفة 
لتمكني املراأة وت�شع املراأة دائما يف املقدمة ..م�شرية اإىل 
اأن املراأة االإماراتية اأ�شبحت مراآة تعك�س الوجه احل�شاري 
للدولة لذلك نظمت اجلامعة هذه الور�شة لنقل جتربة 
عن  ال��ع��امل  اإىل  ومتكينها  االإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة  النهو�س 
نحو  م��ن  القادمني  واأ�شاتذتها  اجلامعة  ط��الب  طريق 
75 جن�شية والتاأكيد على اأن املجتمع االإماراتي جمتمع 
متح�شر ومنفتح على العامل ويقبل الراأي والراأي االخر 
اأك��دت الدكتورة رفيعة غبا�س  امل��راأة. فيما  ب��دور  ويوؤمن 
اخلليج  ال�شابق جلامعة  والرئي�س  النف�شي  الطب  اأ�شتاذ 
الطبية وموؤ�ش�شة متحف املراأة اأن متكني املراأة االإماراتية 
يعد منوذجا يحتذى به يف املنطقة م�شرية اإىل اأنه بالرغم 
من اأن تعليم املراأة قد بداأ متاأخرا بداية اخلم�شينيات من 
على  وتفوقنا  املقدمة  اإىل  و�شلنا  اأننا  اإال  املا�شي  القرن 
دول بداأ فيها التعليم منذ اكر من 200 عام. واأرجعت 
ال��دك��ت��ورة غبا�س جن��اح امل���راأة االإم��ارات��ي��ة وري��ادت��ه��ا اإىل 
واأن��ه��ا �شريك يف  امل���راأة  ب��دور  املوؤمنة  االإم��ارات��ي��ة  القيادة 
املجتمع واإىل املجتمع امل�شتعد للتطور واالإن�شان االإماراتي 
يف  امل���راأة  اأن  اإىل  الفتة  والنجاح  للتحدي  بطبعه  املحب 
النجاحات  م��ن  الكثري  حتقق  اأن  ا�شتطاعت  االإم�����ارات 
�شاعد على  املجاالت مما  النوعية يف جميع  واالإجن���ازات 

الكثري يف حركة التنمية والتطور املجتمعي. واأ�شارت اإىل 
اأن املراأة االإماراتية لعبت وما زالت دورا مهما يف احلياة 
االجتماعية واالقت�شادية االإماراتية وكانت عن�شرا فعاال 
ومهما �شواء يف بيتها اأو حني خرجت اإىل ميادين العمل 
انها  اإىل  ا�شهاماتها يف جماالت خمتلفة الفته  واأظهرت 
اأبوظبي لتنقل  ال�شوربون -  اإىل جامعة باري�س  ح�شرت 
ال�شورة امل�شرفة للمراأة االإماراتية اإىل العامل من خالل 
اجلن�شيات املتعددة للح�شور �شواء من الطلبة اأو العاملني 
البحر  منى  الدكتورة  اأو�شحت  جانبها  من  باجلامعة. 
جناح  عوامل  اأه��م  اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
املراأة االإماراتية هو دعم القيادة الر�شيدة وتوفري التعليم 
للمراأة على كافة امل�شتويات ودعم الرجل االإماراتي �شواء 
كان اأبا اأو زوجا اأو اأخا باالإ�شافة اإىل قوة �شخ�شية املراأة 
االإماراتية ورغبتها يف اأن تكون �شخ�شا متميزا وفاعال يف 
عملية التنمية وعدم قابليتها باأن تكون يف الظل. واأكدت 
اإيجابية  ال��ع��امل  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  ���ش��ورة  اأن  البحر 
يف  به  يحتذى  منوذجا  واأ�شبحت  للفخر  وتدعو  للغاية 
املنطقة وح�شورها يف اخل��ارج قوي جدا �شواء يف العمل 
اأن  اإىل  اأو االقت�شادي واالجتماعي م�شرية  الدبلوما�شي 
قيام  يف  تتلخ�س  اليوم  امل���راأة  تواجهها  التي  التحديات 
املراأة بعدة اأدوار فاإ�شافة اإىل اأعمالها التقليدية كزوجة 
القطاعات  كافة  اليوم موظفة يف  واأم جندها  بيت  ورب��ة 
اأ�شتاذة  ل��وت��اه  ح�شة  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت  وامل���ج���االت. 
االإعالم اأن املراأة االإماراتية حا�شرة منذ القدم ولكن مل 
يكن هناك تدوين للتاريخ م�شرية اإىل اأن م�شاركة املراأة يف 
عملية التنمية ال يعني جمرد خروج املراأة للعمل فاملراأة 
االإماراتية ب�شورة خا�شة ت�شاهم منذ القدم يف اقت�شادات 
االأ�شرة و�شاركت يف جمتمع االإمارات التقليدي وقا�شمت 

والنه�شة  االإم��ارات��ي  االحت��اد  قبل  احلياة  ق�شوة  الرجل 
املراأة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  ال��دول��ة.  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
االإماراتية مع ت�شكيل الدولة وجدت فر�شا كثرية بف�شل 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
املدار�س  وفتحت  ب��ه  االق��ت��داء  على  املجتمع  �شجع  مم��ا 
واأ�شرع  اأ�شهل  املراأة ومتكينها  تاأهيل  واأ�شبح  واجلامعات 
الفته اإىل اأن املراأة يف دولة االإمارات العربية املتحدة تعد 
التنمية  عملية  يف  الرجل  مع  ومت�شاويا  اأ�شا�شيا  �شريكا 
عليا  وظائف  جانب  اإىل  وزاري���ة  منا�شب  حاليا  وت�شغل 
االحتادي  الوطني  املجل�س  مقاعد  وع��دد من  الدولة  يف 
الذي ميثل اأعلى �شلطة ت�شريعية يف الدولة كما ت�شارك 
العمل  ف��ر���س  بنف�س  وتتمتع  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يف  بفعالية 
املجاالت.  كافة  يف  الرجل  بها  يحظى  ال��ذي  واال�شتثمار 
واأو���ش��ح��ت م�شممة االأزي���اء االإم��ارات��ي��ة ���ش��ارة امل��دين اأن 
الدولة عملت على تعزيز مبداأ امل�شاواة بني الرجل واملراأة 
يف احل��ق��وق وال��واج��ب��ات م��ن خ��الل �شمان ح��ق التملك 
واالأموال  االأعمال  واإدارة  االجتماعي  وال�شمان  والعمل 
والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية 
ال�شحية وامل�شاواة يف االأجور باالإ�شافة اإىل �شمان العديد 
امل��راأة يف  دور  تتوافق مع متطلبات  التي  االمتيازات  من 
وقالت  العامالت.  للن�شاء  الت�شهيالت  وتوفري  املجتمع 
ان جن��اح امل��راأة االإماراتية يف جم��ال االأع��م��ال يعزى اإىل 
احلكيمة  قيادتنا  من  به  حتظى  ال��ذي  الكبري  الت�شجيع 
النجاح دليال وا�شحا على رغبة اجلميع يف  وميثل هذا 
التي قد تعرت�س م�شرية متكني  العقبات  تذليل جميع 
امل���راأة ميكنها حتقيق  ب��اأن  النا�س  اإق��ن��اع  امل���راأة فقد �شكل 
اأحد  ال��رج��ل  عليه  ي�شتحوذ  ع���امل  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��اح 

التحديات التي واجهتها الدولة وتغلبت عليها.

•• اأبوظبي-وام:

والتعيني  االخ���ت���ي���ار  اإدارة  ح�����ش��ل��ت 
الب�شرية  للموارد  العامة  االإدارة  يف 
اأف�شل  جائزة  على  اأبوظبي  ب�شرطة 
املواطنة  للكفاءات  م�شتقطبة  جهة 
جهة   70 م��ن  اأك���ر  م�شاركة  �شمن 
معر�س  يف  خا�شا  وقطاعا  حكومية 
ال�شتقطابها  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  اأب���وظ���ب���ي 
ومقابلتهم  لديها  للعمل  املواطنني 
اإلكرتونيا  ب��ال��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ق��دم  ف���ور 
اجلائزة  وت�����ش��ل��م  امل���ع���ر����س.  خ����الل 
الكتبي  �شامل باحلبالة  العميد عبيد 
من  والتعيني  االخ��ت��ي��ار  اإدارة  م��دي��ر 
ملعر�س  االأول  امل��دي��ر  ج��م��اع��ي  ح��ي��اة 
تقديرا   2014 للتوظيف  اأبوظبي 
الكفاءات  ا�شتقطاب  االإدارة يف  لتميز 
امل���واط���ن���ة خ����الل امل���ع���ر����س واالآل���ي���ة 

املعر�س.  اأث��ن��اء  مقابلتهم  يف  املتبعة 
�شرطة  اإن  ال��ك��ت��ب��ي  ال��ع��م��ي��د  وق�����ال 

عمل  ع��ن  الباحثني  عرفت  اأب��وظ��ب��ي 
لديها  امل��ت��اح��ة  الوظيفية  بالفر�س 

الطلب  حالة  ومتابعة  التقدم  واآلية 
اإلكرتونيا وحتفيزهم على االنت�شاب 

للجمهور  ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات  اإل��ي��ه��ا 
و�شرعة  وت�����ش��ه��ي��ل  ع���ال���ي���ة  ب���ك���ف���اءة 
اإجناز معامالت املواطنني واملقيمني 
الراغبني  ا�شتقطاب  اإىل  ..م�����ش��ريا 
اأبوظبي  م���ع���ر����س  خ�����الل  ب��ال��ع��م��ل 
�شرطة  اه���ت���م���ام  واأك������د  ل��ل��ت��وظ��ي��ف. 
اأبوظبي با�شتقطاب العنا�شر املواطنة 
للعمل ح�شب اخلطط اال�شرتاتيجية 
تركز  وال��ت��ي  الب�شرية  امل���وارد  الإدارة 
للموارد  االأم���ث���ل  اال���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
املمار�شات  اأف�شل  بتطبيق  الب�شرية 
القيادة  جناح  اأن  اإىل  ي�شار  العاملية. 
معر�س  يف  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
ا�شتقطب   2014 اأبوظبي  توظيف 
ع�����ددا م���ن امل���واط���ن���ني ال���راغ���ب���ني يف 
بطلبات  وال����ت����ق����دم  ل���دي���ه���ا  ال���ع���م���ل 
مب�شاعدة  اإل���ك���رتون���ي���ا  ال���ت���وظ���ي���ف 

عنا�ش����ر اإدارة االختي�����ار والتعيني. 

•• اأبوظبي-وام: 

حتت عنوان الثقة بقدرات املواطنني قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اإن الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اليد  االإم��ارات لكرة  ا�شتقباله منتخب  اأكد خالل  امل�شلحة  االأعلى للقوات 
بقدرة  ثقته   ..  2015 العامل  كاأ�س  اإىل  تاريخه  يف  االأوىل  للمرة  املتاأهل 
على  متقدمة  نتائج  وحتقيق  االأوىل  امل��راك��ز  ح�شد  على  االإم����ارات  اأب��ن��اء 
التاأكيد  ه��ذا  ك��ان  اإذا  اأن��ه  واأ�شافت  واق��ت��دار.  كفاءة  بكل  التتويج  من�شات 
روؤية  عن  يعرب  املهمة..فاإنه  واإجنازاتهم  االإماراتيني  بالريا�شيني  يتعلق 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة  لقيادتنا  عامة 

بقدرات  املطلقة  الثقة  تقوم على   - اهلل  - حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
امل��واط��ن��ني االإم��ارات��ي��ني وك��ف��اءات��ه��م يف ك��ل جم���االت العمل ال��وط��ن��ي واأن 
املواطن االإماراتي قادر على حتقيق اأكرب االإجن��ازات والتغلب على اأ�شعب 
البيئة  توفري  مت  ما  اإذا  واخل��ارج  الداخل  يف  القوية  واملناف�شة  التحديات 
التي  الن�شرة  واأو���ش��ح��ت  وال��ت��ف��وق.  االإب����داع  على  ت�شاعده  ال��ت��ي  املنا�شبة 
دولة  اأن  اال�شرتاتيجية  البحوث  و  للدرا�شات  االإم����ارات  مركز  ي�شدرها 
االإمارات العربية املتحدة..اأنه لذلك تعمل الدولة با�شتمرار على توفري كل 
مقومات التفوق للمواطن االإماراتي �شواء تعلق االأمر بالتعليم اأو الريا�شة 
اأو البحث العلمي اأو غريها من خالل تطبيق اأرقى املعايري العاملية يف بناء 
االإن�شان وتنميته لي�س فقط على امل�شتوى املادي واإمنا املعنوي اأي�شا بحيث 

يكون هناك مواطن يتمتع ب�شحة جيدة وتعليم متقدم وتتاح اأمامه فر�س 
التدريب والتعلم يف الداخل واخلارج ويعي�س يف بيئة ثقافية تت�شم باالنفتاح 
لقيادته.  مطلق  ووالء  لوطنه  عميق  انتماء  ولديه  والو�شطية  والت�شامح 
واأكدت اأن هذه املنظومة املتكاملة املادية والقيمية هي التي تخلق االإن�شان 
ال�شالح لنف�شه وجمتمعه ووطنه..االإن�شان الذي ي�شهم بفاعلية واإيجابية 
يف م�شرية التنمية يف دولة تطمح دائما اإىل املركز االأول مثل دولة االإمارات 
العربية املتحدة ومن هنا جتعل قيادتنا الر�شيدة منذ عهد املغفور له - باإذن 
اآل نهيان رحمه اهلل..االإن�شان حمورا  ال�شيخ زايد بن �شلطان  اهلل تعاىل- 
اأ�شا�شيا لكل برامج و�شيا�شات وا�شرتاتيجيات التنمية و�شانعا وهدفا لها يف 
الوقت نف�شه باعتباره اأغلى ما ميلكه الوطن من موارد واأهم ما لديه من 

قدرات واإمكانات ولي�س اأدل على ذلك من الكلمات اخلالدة للوالد املوؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد رحمه اهلل باأن الروة احلقيقية هي ثروة الرجال ولي�س املال 
والنفط وال فائدة يف املال اإذا مل ي�شخر خلدمة ال�شعب و اإن بناء الرجال 
اأ�شعب من بناء امل�شانع واإن الدول املتقدمة تقا�س بعدد اأبنائها املتعلمني . 
وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها االفتتاحي اإن �شعور املواطنني بالثقة 
والتحدي  واالجتهاد  العمل  طاقات  بهم..يفجر  الر�شيدة  للقيادة  املطلقة 
الريا�شية  واملناف�شات  وامل�شانع  وال�شركات  واجلامعات  املدار�س  يف  لديهم 
االأول  املركز  على  حري�شني  دائما  يجعلهم  و  الوطني  العمل  مواقع  وكل 
دولة  تظل  حتى  العاملي  امل�شتوى  على  واإمن��ا  اإقليميا  اأو  عربيا  فقط  لي�س 

االإمارات العربية املتحدة تتقدم اإىل االأمام بثبات وثقة.

حمدان بن حممد يعتمد ا�سرتاتيجية ال�سياحة العالجية جلعل دبي 
وجهة عاملية يف جمال الرعاية ال�سحية

هيئة الطرق واملوا�سالت تدعم قافلة التوا�سل 2014

ق�س�س جناح املراأة االإماراتية يف ندوة ب�سوربون اأبوظبي 

�سرطة اأبوظبي اأف�سل جهة حكومية يف توظيف اأبوظبي 2014

اأخبــــار ال�ســــاعــــة : الثقــــة بقـــــدرات املـــواطنيــــــن

•• اأبوظبي-وام:

ال�شرطية يف  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ال��دف��ع��ة اخلام�شة ع�شرة  وف��د ط��الب  اط��ل��ع 
والكوارث  واالزم���ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  ومهام  دور  على  ال�شارقة 
وا�شرتاتيجياتها وا�شتعدادها ملواجهة وادارة االزمات والطوارئ كما تعرف الوفد 
الطالبي على اخت�شا�شات واأدوار وخطط الهيئة واأ�شلوب اإدارتها . جاء ذلك خالل 
الزيارة التي قام بها الوفد ام�س اإىل مقر الهيئة يف اأبوظبي . وقال �شعادة �شهوان 
الهيئة  ان�شاء  اأن  الوفد  ا�شتقباله  اأثناء  الهيئة  ع��ام  مدير  نائب  الظاهري  �شرور 
الر�شيدة  القيادة  اهتمام  يعك�س  وال��ك��وارث  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية 
باالإن�شان على اأر�س الدولة �شواء كان مواطنا اأو مقيما ومن اأجل تعزيز اإمكانيات 
والكوارث.  الطوارئ واالزم��ات  اإدارة ومواجهة  املتحدة يف  العربية  االم��ارات  دولة 
العديد من  2007 من اجن��از  ان�شائها يف عام  الهيئة متكنت منذ  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شراكات  تفعيل  اىل  باالإ�شافة  واالزم���ات  ال��ط��وارئ  ب���اإدارة  املتعلقة  االج����راءات 
التن�شيق  اج��ل  من  العالقة  ذات  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  مع  واالتفاقيات 
منظومة  ان�شاء  م��ن  ال��ه��دف  يخدم  مب��ا  ال��ط��وارئ  ح��االت  جهود  وتوحيد  الفعال 
ادارة الطوارئ واالزمات ومد ج�شور التعاون وتبادل اخلربات بني املعنيني باإدارة 
ودويل  اقليمي  م�شتوى  على  اليوم  تن�شق  الهيئة  اأن  واأ�شاف   . الطارئة  االح��داث 
فيما يتعلق بالطوارئ واالزمات. وقدم علي را�شد النيادي مدير ادارة العمليات يف 
الهيئة عر�شا �شرح فيه مراحل تاأ�شي�س وان�شاء الهيئة واخت�شا�شات ومهام اإداراتها 
وما مت اجنازه خالل املرحلة املا�شية وروؤية واهداف الهيئة للمرحلة القادمة كما 
التدريب وتناول مفهوم ودور  واآلية و�شع اخلطط وبرامج  املخاطر  تناول �شجل 
مركز العمليات واهميته يف تن�شيق جهود ادارة االزم��ات. كما حتدث النيادي عن 
اخت�شا�شات ودور املركز ومهام عنا�شر االرتباط واآلية وجود نظام موحد م�شرتك 
املركز  يف  تفقدية  بجولة  الوفد  ق��ام  وق��د   . احل��دث  ب���اإدارة  املعنية  املوؤ�ش�شات  بني 

الوطني للعمليات التابع الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث. 

الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات ت�ستقبل 
وفد اأكادميية العلوم ال�سرطية يف ال�سارقة 

•• دبي-وام:

عقدت اللجنة الوطنية للتن�شيق البيئي ام�س اجتماعها 
فهد  بن  اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  برئا�شة  التا�شع 
وزير البيئة واملياه. وناق�شت اللجنة خالل اجتماعها يف 
ديوان ال��وزارة يف دبي .. خطط فرق العمل التي تعمل 
حتت ا�شراف اللجنة والتي من �شاأنها تطبيق القرارات 
والتو�شيات التي تكفل حماية البيئة وتنميتها. ورحب 
ب���داي���ة االجتماع  م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را����ش���د ب���ن ف��ه��د يف 
���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره للم�شاركة يف  ب��احل�����ش��ور م��ع��رب��ا ع��ن 
االقت�شاد  اأج����ل  م��ن  االأول  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة  ع��ق��د  ال���ذي  االأخ�����ش��ر 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 

جمل�س الوزراء حاكم دبي م�شريا اإىل اأن الوزارة ت�شعى 
لتحقق الريادة يف هذا النهج البيئي العاملي. وقال ابن 
فهد اإن الوزارة اأ�شهمت بتعزيز وتر�شيخ هذا النهج من 
ع�شر  ال�شابع  الوطني  البيئة  ي��وم  �شعار  اط��الق  خ��الل 
الذي جاء حتت عنوان اقت�شاد اأخ�شر ابتكار وا�شتدامة 
. وت���ن���اول االج��ت��م��اع ع��ر���ش��ا مل��ت��اب��ع��ة ���ش��ري ع��م��ل فرق 
اجنازاتها  ال��ف��رق  ناق�شت  حيث  للجنة  التابعة  العمل 
وم�����ش��ت��ج��دات ال��ع��م��ل وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي ق��د حت���ول دون 
تنفيذ اأعمالها اإىل جانب عر�س خططها ومقرتحاتها 
�شعد  الدكتور  من  كل  االجتماع  ح�شر   .2014 لعام 
النمريي م�شت�شار الوزير و�شعادة عبدالرحيم احلمادي 
وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع اخلدمات امل�شاندة واأع�شاء 

اللجنة الوطنية للتن�شيق البيئي وروؤ�شاء فرق العمل. 

ابن فهد يرتاأ�س االجتماع التا�سع 
للجنة الوطنية للتن�سيق البيئي
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�س ال�شرق االو�شط 

CN 1199055:ذ.م.م - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شعيد لبيع االدوات الكهربائية وال�شحية
 رخ�شة رقم:CN 1107436 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ات�شل ت�شل لت�شليح الهواتف املتحركة
 رخ�شة رقم:CN 1158653 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

رندا االوتوماتيكية - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1020830 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
البادية  ال�ش�����ادة/املا�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1098421:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شماعيل حممد ابل ح�شني اخلاجة )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يون�س حممد ابل ح�شني اخلاجه

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابوظبي اجلديدة 

CN 1144251:للعقارات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمرو �شعد عمر �شعد املنهايل )%25(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان حممد احمد املحمود

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلياة للموا�شي 

رخ�شة رقم:CN 1728031 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن خان ازاد خان )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبدالرحمن عبداحلق �شالح الربيكي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبدالرحمن عبداحلق �شالح الربيكي من 100% اىل %0
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن ديونز 

CN 1064344:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شالح حممد �شالح زبني من 22% اىل %44

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد �شالح زبني

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي االوتوماتيك اللبناين

رخ�شة رقم:CN 1423806 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شاريع الفهد التجارية ذ.م.م

AL FAHAD TRADING ENTERPRISES l.l.c 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد حمد �شيف فهد بن فهد املهريي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد حمد �شيف فهد بن فهد املهريي من 100% اىل %1
تعديل را�س املال/من null اىل 500000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*8
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم وم�شاوي االوتوماتيك اللبناين
LEBANESE AUTOMATIC RESTAURANT & GRILLS

اىل/مطعم وم�شاوي االوتوماتيك اللبناين ذ.م.م 
LEBANESE AUTOMATIC RESTAURANT & GRILLS LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتاليون االبي�س للديكور

رخ�شة رقم:CN 1456479 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.5*0.2 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/�شتاليون االبي�س للديكور   
WHITE STALLION DECORATION

اىل/�شتاليون االبي�س لل�شيانة العامة وادارة العقارات 
WHITE STALLION GENERAL MAINTENANCE & PROPERTIES MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/معجنات كرافت وع�شل 

رخ�شة رقم:CN 1283451 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 6.50*2 اىل 1*9

تعديل ا�شم جتاري:من/معجنات كرافت وع�شل   
CRAFT AND HONEY PASTRIES

اىل/كافترييا ومعجنات كرافت وع�شل 
CRAFT AND HONEY CAFETERIA & PASTRIES

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  النعمان  ابراج  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1153920 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء

ابو النعمان عبدالرا�شي عبداملوجود �شيد من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عثمان احمد حممد 1

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها - الفئة ال�شاد�شة )4100002.7(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
لت�شليح  الر�شيد  هارون  ال�ش�����ادة/حممد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االجهزة االلكرتونية رخ�شة رقم:CN 1048168 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حممد هارون الر�شيد لت�شليح االجهزة االلكرتونية   
MOHAMMED HAROUN AL RASHEED ELECTRONIC REPAIRS

اىل/حممد هارون الر�شيد لالعمال ال�شحية والكهربائية 
MOHAMMED HAROUN AL RASHEED H ELECTRIEAL AND SANITARY WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي م�شفح ال�شناعية املالك/�شامل �شعيد مبارك 
الرا�شدي م 6 ق 88 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 111 مكتب رقم 6

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة التمديدات الكهربائية )4329904(
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة التمديدات ال�شحية )4329906(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح االجهزة االلكرتونية املنزلية )9521001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الروهجان للمقاوالت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1756622 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/الروهجان للمقاوالت العامة   
ALROHJAN GENERAL CONTRACTING

اىل/الروهجان للمقاوالت والنقليات العامة 
ALROHJAN GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 11050 بتاريخ 2014/3/20   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/�شركة لوجي�شتك�س انرتنا�شيونال 
�س.م.ل )اوف �شور( )اجلن�شية : لبنان( قد تقدمت بطلب �شطب 
 )2277( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد 
القانون  الحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  االحتادي 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:الهو�شان عرب اخلليج �س ذ م م - فرع ابوظبي 
1 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:al hoshan pan gulf llc الهو�شان عرب اخلليج �س ذ م م

املودعة بالرقم:206786       بتاريخ:2014/2/25 م
با�ش��م:الهو�شان عرب اخلليج �س ذ م م - فرع ابوظبي 1

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع الكرتا ، �س.ب : 6253 ، هاتف: 026743999 ، فاك�س: 026744095 ، االمارات العربية 
املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16 االدوات املكتبية وادوات الكتابة والر�شم . 
منت�شف  من  ويخرج  مميز  ب�شكل  الغامق  االزرق  باللون   )H( ح��رف  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
)الهو�شان عرب اخلليج �س ذ م م( باللون االزرق الغامق و اوائل كلمة الهو�شان )الهو( باللون االبي�س داخل 
 )al hoshan pan gulf llc( باللون االزرق الغامق ب�شكل مميز ويخرج من منت�شف H ويدنو ال�شكل h حرف
باللغة الالتينية باللون االزرق الغامق واحرف al hosh باللون االبي�س داخل حرف h وال�شكل على خلفية 

باللون االبي�س .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

الت�شجيل/املالك:جلف انرتبرينريز ل�شناعة م�شتح�شرات  التجارية عن تقدم وكيل  ادارة العالمات  تعلن 
AROMA:التجميل �س.ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:204798       بتاريخ:2014/1/21 م
با�ش��م:جلف انرتبرينريز ل�شناعة م�شتح�شرات التجميل �س.ذ.م.م

وعنوانه:م�شتودع رقم 1 بلوك d7 ملك اخلليج االول العقارية ، جممع دبي لال�شتثمار ، هاتف : 065508822 
، فاك�س: 065508844 ، متحرك : 0555666192

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبيي�س االقم�شة وغريها من املواد 
ال�شابون  والك�شط  االو�شاخ  وازال��ة  وال�شقل  التنظيف  وم�شتح�شرات  املالب�س  وكي  غ�شيل  يف  ت�شتخدم  التي 
ال�شعر  وحماليل  )الكوزموتيك  التزيني  وم��واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل��واد  التجميل  م�شتح�شرات 

ومعاجني اال�شنان( . 
و�شف العالمة:عبارة عن كلمة AROMA مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون االبي�س واحلرف 
O مكتوب ب�شكل مميز يعلوه ر�شمة ولد يرفع يديه وحوله اوراق �شجر �شغرية ب�شكل مميز باللون االبي�س 

والكل على خلفية بنية داكنة اللون ح�شب ال�شكل املبني اعاله .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

والذره  البطاط�س  رقائق  ل�شناعة  الت�شجيل/املالك:ما�س  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
املنفوخة ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:POP CORN DUBAI ف�شار دبي

املودعة بالرقم:206290       بتاريخ:2014/2/17 م
با�ش��م:ما�س ل�شناعة رقائق البطاط�س والذره املنفوخة ذ.م.م

وعنوانه:دبي الق�شي�س ال�شناعية الثالثة ، دبي ، االمارات العربية املتحدة .
)منتجات  رقائق  احلبوب  على  قائمة  خفيفة  اطعمة  بالفئة:30  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
ال�شل�شات   ، املثلجة  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  حبوب( 
)التوابل( البهارات م�شتح�شرات منكهة للطعام ب�شكويت كعك زخارف للكعك زخارف للكعك �شاحلة لالكل 

�شكاكر لالكل �شوكوالته ف�شار )حب الذرة( رقائق ذرة بوظه اغذية ن�شوية كعك ذرة . 
. )POP CORN DUBAI( و�شف العالمة:كلمة ف�شار دبي بالعربية وبالالتينية

عن  مبعزل   )POP CORN )ف�شار  الكلمتني  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  اال�ش��رتاطات:عدم 
العالمة العتبارها كلمة �شائعة اال�شتخدام و )دبي Dubai( العتبارها ا�شم منطقة جغرافية . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

والذره  البطاط�س  رقائق  ل�شناعة  الت�شجيل/املالك:ما�س  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
دبي مينو   mino DubAi:املنفوخة ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:203012       بتاريخ:2013/12/19 م
با�ش��م:ما�س ل�شناعة رقائق البطاط�س والذره املنفوخة ذ.م.م

. masspotatop@hotmail.com ، وعنوانه:دبي الق�شي�س ال�شناعية الثالثة
)منتجات  رقائق  احلبوب  على  قائمة  خفيفة  اطعمة  بالفئة:30  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
ال�شل�شات   ، املثلجة  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  حبوب( 
)التوابل( البهارات م�شتح�شرات منكهة للطعام ب�شكويت كعك زخارف للكعك زخارف للكعك �شاحلة لالكل 

�شكاكر لالكل �شوكوالته ف�شار )حب الذرة( رقائق ذرة بوظه اغذية ن�شوية كعك ذرة . 
. )mino DubAi( و�شف العالمة:كلمة مينو دبي بالعربية وبالالتينية

العالمة  عن  مبعزل   )Mino )مينو  الكلمتني  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  اال�ش��رتاطات:عدم 
العتبارها كلمة �شائعة اال�شتخدام و )دبي Dubai( العتبارها ا�شم منطقة جغرافية . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ميني كافيه روتي
روتي كافيه  ميني   mini Cafe Roti:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:185810       بتاريخ:2013/1/29 م
با�ش��م:ميني كافيه روتي

وعنوانه:حمل رقم 127K الدور االول ، ارابيان �شنرت ، مزهر ، دبي ، االمارات العربية املتحدة ، 
�س.ب: 10295 ، هاتف: 5332076-06 ، فاك�س: 06-5329429

ترتيب  وال�شراب  بالطعام  التزويد  خدمات   43 الفئة  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
االقامة املوؤقته . 

لرغيف  �شورة  االوىل  ال�شفحة  يف  يظهر  )منيو(  �شفحتني  من  طعام  قائمة  من  العالمة:تتكون  و�شف 
خرب باللون االبي�س واخلمري داخل اطار برتقايل اللون ويف ال�شفحة الثانية �شورة لفنجان قهوة باللون 
االبي�س والربتقايل يت�شاعد منه البخار وداخل اطار بلون الكاكاو ويف اخللفية خطان متوازيان مكتوب يف 
اخلط االعلى كلمة باللغة الالتينية ويف الو�شط كلمتني لنف�س اللغة ولكن بطريقة مميزة وا�شفل اخلطني 

جملة باللغة العربية مكتوبة بطريقة مميزة اي�شا وكما يظهر بال�شكل  .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050
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اأخبـار الإمـارات

••  راأ�س اخليمة – الفجر 

مطر  �شيف  م���وزة  الكيميائية  اأك���دت 
ال�����ش��ام�����ش��ي رئي�س  ���ش��ب��ت ال ع��ل��ي  ب��ن 
احتاد الكيميائيني العرب تراأ�س دولة 
اجتماع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االم������ارات 
الكيميائيني  الحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال��ع��رب ال��ث��ال��ث وال��ث��الث��ون ال��ق��ادم يف 
 27-26 ال��ف��رتة م��ن  ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
ابريل القادم تزامنا مع انعقاد املوؤمتر 
والذي  اخل��ام�����س  الكيميائي  ال���دويل 
بالتعاون  ال�شعودية  اجلمعية  تنظمه 
م���ع ق�����ش��م ال��ك��ي��م��ي��اء ب��ج��ام��ع��ة امللك 
لو�شائل  وقالت  اأبها.  مدينة  يف  خالد 
املجل�س  اج���ت���م���اع���ات  ان   : االع�������الم 
العرب  الكيميائيني  الحت���اد  االأع��ل��ى 
روؤ�شاء وممثلي  �شنوية بح�شور  تكون 
الكيميائية  وال���ن���ق���اب���ات  اجل��م��ع��ي��ات 
العامة  ل��الأم��ان��ة  ب��االإ���ش��اف��ة  العربية 
ال�شابق  االج���ت���م���اع  ل����الحت����اد.وك����ان 
ق���د ع��ق��د ب����االم����ارات ب��رع��اي��ة كرمية 
ال�����ش��ي��خ �شعود  ال�����ش��م��و  م���ن ���ش��اح��ب 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن ���ش��ق��ر 
وح�شب   . اخليمة  را���س  حاكم  االعلى 
الكيميائيني  الحتاد  االأ�شا�شي  النظام 
الحتاد  االأعلى  املجل�س  يتكون  العرب 
والنقابات  اجل��م��ع��ي��ات  مم��ث��ل��ي  م���ن 
الكيميائية العربية باالإ�شافة لالأمانة 
العامة لالحتاد ورئي�س االحتاد وتكون 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اج��ت��م��اع��ات 
مرة واحدة كل �شنة يف اإحدى االأقطار 

العربية االأع�شاء يف االحتاد ولقد مت 
للمجل�س  دورة   32 ع��ق��د  االآن  ح��ت��ى 

االأعلى الحتاد الكيميائيني العرب .
وت��ع��ت��رب م����وزة م��ط��ر ���ش��ي��ف ب��ن �شبت 
ادارة اجلمعية  ال علي رئي�س جمل�س 
ام����راأة  اأول  االم���ارات���ي���ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
منذ  االحت����اد  رئ��ا���ش��ة  من�شب  ت��ت��وىل 
فيما   1976 ع���ام  االحت����اد  ت��اأ���ش��ي�����س 
بن حممد  اهلل  �شيف  الدكتور  يتوىل 
بن �شيف اهلل ال�شفيان ع�شو جمل�س 
الكيميائية  ال�شعودية  اجلمعية  ادارة 
حيدر  والدكتور  لالحتاد  عاما  اأمينا 
للجمعية  ال��ع��ام  ال�شر  ام��ني  بهبهاين 
اأم���ي���ن���ا عاما  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الب�شري  بن  ع��ادل  والدكتور  م�شاعدا 
مقري�س ه�شو جمل�س ادارة اجلمعية 

الكيميائية التون�شية امينا ماليا .
رئا�شة االحتاد  ان   : ال�شام�شي  وقالت 
ركزت خالل العام املا�شي على االعداد 
والنظام  اللوائح  لتعديل  امل�شتفي�س 
ي�شتطيع  ح��ت��ى  ل���الحت���اد  اال���ش��ا���ش��ي 
وقوية  متقدمة  ان��ط��الق��ة  يحقق  ان 
قد  االحت��اد  نظام  وان  خا�شة  وفاعلة 
1976 ومت تغريه بعد عام  اق��ر ع��ام 
واحد فقط ليبقى كما هو عليه طيلة 
العقود املا�شية ومت خالل االجتماعات 
املتوا�شلة بدولة االمارات مناق�شة هذه 
املقرتحات متهيدا لرفعها اىل اجتماع 
العتمادها  ل��الحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س 
ومن بني تلك التعديالت الغاء فقرة 
مقر دائ��م لالحتاد وال��ذي كان �شابقا 

بالعراق وغريها من البنود.

طموحات كيميائية
طموحات  اب���رز  م��ن  ان  اىل  وا����ش���ارت 
االحتاد هو االرتقاء مبهنة الكيميائي 
اأ�شوة  بالكيميائي  م��ن��ادات��ه  ت��ت��م  وان 
كاالطباء  االخ��رى  املهن  يف  بالزمالء 
وامل��ع��ل��م��ني وامل��ه��ن��د���ش��ني وغ���ريه���م ملا 
ا�شرتاتيجية  اأه���م���ي���ة  م���ن  ل��ل��م��ه��ن��ة 
املتعددة  االأعمال  قطاعات  يف  ومكانة 
كما ن�شعى ان تعميم فكرة تخ�شي�شي 
بدل للكيميائي والذي تاأخذ به جزئيا 
بع�س قطاعات االأعمال ببع�س الدول 
اخلليجية والعربية متمنيني تعميمه 
وخا�شة الذين يعملون مبواقع العمل 
جزئيا  مطبق  وهو  االخت�شا�س  بهذا 

بالكويت ولبنان .
ك��م��ا اأع���رب���ت ع���ن ط��م��وح��ات االحت���اد 
الدول  جامعة  مظلة  حت��ت  ي��ك��ون  ان 

العام  االم����ان����ة  وم���ا����ش���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات هذا  ل���الحت���اد يف 
عربية  ع��ل��م��ي��ة  ك��ه��ي��ئ��ة  االن���������ش����واء 
م�شريته  تطوير  يف  لي�شهم  م�شتقلة 
العربي  الكيميائي  ال��ع��م��ل  وم�����ش��رية 
كمنظومة  االحت�����اد  ت��وا���ش��ل  م���وؤك���دة 
الع�شوة  واجل����م����ع����ي����ات  اق���ل���ي���م���ي���ة 
ك��م��ن��ظ��وم��ة ق��ط��ري��ة م���ع االحت������ادات 
مثل  االأخ����رى  الكيميائية  ال�شقيقة 
والذي  باليابان  يف  اال�شيوي  االحت��اد 
ال���ق���ادم يف  ال�����ش��ن��وي  مل���وؤمت���ره  ي�شتعد 
للكيمياء  ال����دويل  االحت����اد  اأو  ت��رك��ي��ا 

البحتة والتطبيقية بفرن�شا.
كما اأعربت عن طموحات اأ�شرة االحتاد 
لت�شاهم يف  اأك��رب  ت��واف��ر ميزانية  ع��ن 
املزيد  حتقيق طموحات االحت��اد نحو 
الداعمة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����ش��ط��ة  م��ن 
الكيميائيني  . ودعت رئي�شة احتاد  له 
ال�شناعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جميع  ال��ع��رب 
عامة وخا�شة التي دخلت اال�شتخدام 
ال�شلمي للطاقة النووية يف �شناعاتها 
العاملية  باال�شرتاطات  االلتزام  اأهمية 
ال�شناعات  هذه  علي  والتقنية  الفنية 
املجتمع  و���ش��الم��ة  البيئة  يخ�س  مب��ا 
هذه  ب���اأه���م���ي���ة  ال����وع����ي  وان  خ���ا����ش���ة 

اال�شرتاطات جتنبا لعواقب بيئية.

منظمة عربية
احت�����اد  ان  ال�������ش���ام�������ش���ي:  و�����ش����رح����ت 
منظمة  ه����و  ال����ع����رب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني 
ع��رب��ي��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة )غ����ري ح��ك��وم��ي��ة ) 

عام  اإن�شائها  عن  واأعلن  ربحية  وغري 
ويتاألف  ال��ق��اه��رة.  مب��دي��ن��ة   1976
والنقابات  اجل���م���ع���ي���ات  احت������اد  م����ن 
التي  امل�شابهة  الهيئات  اأو  الكيميائية 
ت�شم الكيميائيني يف االأقطار العربية 
العرب  الكيميائيني  احت���اد  ويعترب   ،
من اأن�شط االحتادات العربية العلمية 
والربامج  االأن�����ش��ط��ة  ب��ت��ن��وع  وي��ت��م��ي��ز 
خدماته  خ���الل���ه���ا  م����ن  ي���ق���دم  ال���ت���ي 

للكيميائيني يف الوطن العربي.
املجتمع  تعريف  اىل  االحت��اد  ويهدف 
فياالإ�شهام  ال��ك��ي��م��ي��اء  ب����دور  ال��ع��رب��ي 
�شتى  يف  ال��ع��رب��ي  املجتمع  ت��ط��وي��ر  يف 
امليادين ورفع �شاأن العاملني يف مهنة 
الكيمياء والنهو�س مب�شتواهم العلمي 
و توثيق عرى االأخوة والتعاون بينهم 
العلمية  اخل��ربات  تبادل  والعمل على 
ب����ني امل���خ���ت�������ش���ني ال����ع����رب يف جم���ال 
الكيمياء. ويعني االحتاد بالكيميائيني 
اأكرب  وا�شتقطاب  وت�شجيعهم  ال�شباب 
�شريحة منهم لالإ�شهام يف علم ومهنة 
الكيمياء على م�شتوى العامل العربي.
التعاون  تفعيل  على  االحت���اد  ويعمل 
الكيميائية  اجلمعيات  بني  والتن�شيق 
واجلامعات  املوؤ�ش�شات  وب��ني  العربية 
ال��ع��رب��ي��ة وكذلك  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل���راك���ز 
االحتادات  وبني  بينها  التعاون  تفعيل 

واملنظمات الكيميائية الدولية.
كما يعني االحتاد بامل�شاهمة عن طريق 
التعاون مع اجلهات املخت�شة لتحقيق 
ورفع  الكيمياء  تعليم  لطرق  تطوير 

ك��ف��اءة امل��ع��ل��م��ني وك��ذل��ك االإ���ش��ه��ام يف 
جمال  يف  والعاملني  املهنيني  تدريب 

ال�شناعات الكيميائية.
الوعي  ب���ث  ي��ه��دف االحت�����اد اىل  ك��م��ا 
الهيئات  ط����ري����ق  ع�����ن  احل���������ش����اري 
ال�شناعية  وال�������ش���رك���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
املحافظة  �����ش����رورة  ع���ل���ى  واالأف����������راد 
الرقابة  اآل��ي��ات  وتفعيل  البيئة  ع��ل��ى 

واحلماية للبيئة.
االع�شاء :

ب��االحت��اد فقالت  ال��دول االع�شاء  ام��ا 
من  كل  يف  الكيميائية  اجلمعيات  هي 
الكويت   – االردن   – ال�����ش��ع��ودي��ة   :
– ���ش��وري��ة – ال�����ش��ودان – االم����ارات 
– ت��ون�����س – ال��ب��ح��ري��ن – ل��ي��ب��ي��ا – 
لبنان   - – املغرب  –اليمن  فل�شطني 

والعراق و م�شر جمعيتني بكل دولة 

موؤمترات الكيمياء العربي
وحول ان�شطة االحتاد او�شحت تعترب 
العربي(  الكيمياء  )م��وؤمت��رات  �شل�شة 
اأه������م ال���و����ش���ائ���ل ال��ع��م��ل��ي��ة التي  م����ن 
العرب  الكيميائيني  احت���اد  ينتهجها 
يف  واملتمثلة  العامة  اأهدافه  تفعيل  يف 
الكيمياء  العاملني يف مهنة  �شاأن  رفع 

والنهو�س مب�شتواهم العلمي بالوطن 
العربي و توثيق عرى االأخوة والتعاون 
اخلربات  ت��ب��ادل  على  وال��ع��م��ل  بينهم 
العلمية فيما بينهم وت�شجيع التن�شيق 
وال��ت��ع��اون ب��ني امل��خ��ت�����ش��ني ال��ع��رب يف 
انعقاد  تاريخ  ويعود  الكيمياء.  جمال 
موؤمتر الكيمياء العربي االأول لفرتة 
يف   1966 ل���ع���ام  اأب����ري����ل   21-13
التعاون  القاهرة وذلك نتيجة  مدينة 
الذي ح�شل بني اجلمعية الكيميائية 
العلمي  االحت���������اد  وب������ني  امل�������ش���ري���ة 
الحتاد  الفعلي  الظهور  )قبل  العربي 
حينكان  يف  ال����ع����رب(.  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني 
تاريخ انعقاد موؤمتر الكيمياء العربي 
الثاين بعد ذلك بثالثة �شنوات اأي يف 

الفرتة 19-24 اأبريل عام 1969
وبلغ حتى االآن عدد موؤمترات الكيمياء 
مظلة  حتت  عقدها  مت  التي  العربية 
احتاد الكيميائيني العرب خم�شة ع�شر 
موؤمترا علميا كيميائيا اأقيمت يف عدد 
ك��ب��ري م��ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ك���ان من 
اأب��رزه��ا يف ال��ف��رتة االأخ����رية: موؤمتر 
والذي  ع�شر  الثاين  العربي  الكيمياء 
خالل  ب���االأردن  عمان  مدينة  يف  اأقيم 
و  م   2003 اأكتوبر   24-21 الفرتة 

الثالث ع�شر  الكيمياء العربي  موؤمتر 
والذي اأقيم مبدينة الكويت العا�شمة 
نوفمرب   28-27 ال����ف����رتة  خ�����الل 
العربي  الكيمياء  وم��وؤمت��ر  م   2005
اأق���ي���م مبدينة  ال���راب���ع ع�����ش��ر وال�����ذي 
الليبية  ب���اجل���م���اه���ريي���ة  ط���راب���ل�������س 
 2008 اأب��ري��ل   3-1 ال��ف��رتة  خ���الل 
العربياخلام�س  الكيمياء  موؤمتر  و  م 
حم�س  مدينة  يف  اأق��ي��م  وال���ذي  ع�شر 
ب�شوريا خالل الفرتة اأبريل 22-20 
الكيمياء  م��وؤمت��ر  و  م   2010 اب��ري��ل 
والذي  االخري  ع�شر  ال�شاد�س  العربي 
العا�شمة  ال���ك���وي���ت  م��دي��ن��ة  يف  ع��ق��د 
خالل �شهراأبريل 2012 م كما كانت 
موؤمترات الكيمياء العربية تهدف اإىل 
توثيق عرى التعاون والتعارف وتبادل 
يف  املخت�شني  ب��ني  العلمية  اخل���ربات 
املقابل  يف  جند  العرب،  الكيمياء  علم 
اأن من اأ�شمى اأهداف م�شابقات اأوملبياد 
�شريحة  ا�شتهداف  العربي  الكيمياء 
احلما�س  لبث  وذل��ك  العربي  ال�شباب 
الكيمياء  بعلم  لالهتمام  الغد  جليل 
وبلوغ االإتقان يف تعلمه. وتهدف هذه 
وتهيئة  اإع�����داد  اإىل  ك��ذل��ك  امل�����ش��اب��ق��ة 

ال�شباب العربي يف م�شابقات

•• ال�شارقة-وام:

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأعلى 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة وب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
والذي  لتتعارفوا  معر�س  العمراين  التخطيط 
لالأعراق  الفاتيكان  متحف  من  مقتنيات  ي�شم 
ال��ب�����ش��ري��ة م���ن ال���ع���امل االإ����ش���الم���ي م���ن �شمال 
يقام يف  وال��ذي  بعدها  وما  ال�شني  اإىل  اإفريقيا 
متحف ال�شارقة للح�شارة االإ�شالمية بالتزامن 
عا�شمة  بلقب  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  اح��ت��ف��االت  م��ع 
املعر�س  ويوا�شل   2014 االإ�شالمية  الثقافة 
ي��ون��ي��و م���ن العام   14 ال������زوار ح��ت��ى  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وق���ام  اجل���اري. 
بجولة يف ردهات واأروق��ة واأرج��اء املعر�س تفقد 
ما  تنوعت  اأثرية  قطعة   70 من  اأك��ر  خاللها 
بني قطع قما�شية واأدوات مو�شيقية وحلي وعتاد 
للحروب والقتال وكتب وخمطوطات. وياأتي هذا 
والتن�شيق  التعاون  جلهود  وثمرة  نتاج  املعر�س 
غري امل�شبوقني من القائمني بني اإدارة متاحف 

الب�شرية.  الفاتيكان لالأعراق  ال�شارقة ومتحف 
وق��د راف��ق �شموه خ��الل جولته ك��ل م��ن ال�شيخ 
مكتب  رئي�س  القا�شمي  الرحمن  عبد  بن  �شامل 
حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  و  احلاكم  �شمو 
ال��ع��وي�����س وزي����ر ال�����ش��ح��ة و���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل بن 
واالإعالم  الثقافة  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  حممد 
�شمو  مبكتب  امل�شت�شار  الطريفي  جمال  و�شعادة 
امل�شت�شار  املو�شى  ذي��اب  حممد  و�شعادة  احل��اك��م 
بالديوان االأمريي والدكتور عمرو عبد احلميد 
ل�شوؤون  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  م�شت�شار �شاحب 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وع��ل��ي امل����ري م��دي��ر ع���ام دارة 
للدرا�شات اخلليجية  القا�شمي  �شلطان  الدكتور 
املدفع مدير عام موؤ�ش�شة  والدكتور خالد عمر 
ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم وم���ن���ال ع��ط��اي��ا م��دي��ر عام 
مدير  امل��ظ��ل��وم  وه�����ش��ام  ال�����ش��ارق��ة  متاحف  ادارة 
واأما  واالإع����الم.  الثقافة  ب��دائ��رة  الفنون  ادارة 
م���ن اجل���ان���ب ال��ف��ات��ي��ك��اين ح�����ش��ر االف��ت��ت��اح كل 
متاحف  �شكرتري  رومانو  روبريتو  الدكتور  من 
ممثال  برتلو  جيو�شيبي  والكاردينال  الفاتيكان 
رئي�س  و���ش��ع��ادة  الفاتيكان  دول���ة  وزراء  لرئي�س 
االأ�شاقفة بيرت راجيك ممثال ل�شفارة الفاتيكان 

يف ال��ك��وي��ت و���ش��ع��ادة ج��ورج��ي��و ���ش��ت��ارا���س �شفري 
جان  و���ش��ع��ادة  ال��دول��ة  ل��دى  اإيطاليا  جمهورية 
ت�شيلي  جمهورية  �شفري  ك��وب��ورون  ط���رود  ب��ول 
لدى الدولة واالأب نيكوال مابيلي مدير متحف 
ح�شد  جانب  اإىل  الب�شرية  ل��الأع��راق  الفاتيكان 
والعاملية. وخالل  املحلية  ال�شخ�شيات  كبار  من 
الفاتيكان  م���ن  ال�����ش��ي��وف  ق����ام  ���ش��م��وه  ج���ول���ة 
ال�  املعرو�شات  تاريخ  حول  مو�شع  �شرح  بتقدمي 
70 اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ب�شرد  ب��دوره  اأ�شهم  ال��ذي  القا�شمي  حممد  بن 
واحلقائق  وال��ذك��ري��ات  الق�ش�س  من  جمموعة 
وال���رواي���ات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ح���ول عدد 
م��ن ه��ذه امل��ع��رو���ش��ات. ويف ا���ش��رتاح��ة ل�شاحب 
ال�����ش��ارق��ة و���ش��ي��وف االإم�����ارة من  ال�شمو ح��اك��م 
الفاتيكان بعد جولتهم يف املعر�س تف�شل �شموه 
ال�شخ�شية من  مقتنياته  بعر�س جمموعة من 
املخطوطات والوثائق التاريخية اأمام ال�شيوف 
والتي تعود للفاتيكان وتت�شمن معلومات حول 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ملنطقة  امل���وؤدي���ة  امل��الح��ة  ط���رق 
وت���ب���ني امل���الم���ح اجل��غ��راف��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة. ومن 
اأن��ه��ا امل���رة االأوىل ال��ت��ي تنظم  اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر 

الذي  تاريخها  خ��الل  الفاتيكان  متاحف  فيها 
300 عام معر�شا على هذا امل�شتوى  اإىل  ميتد 
يف العامل االإ�شالمي حيث مت اختيار املعرو�شات 
املوجودة  القطع  م��ن  االآالف  ع�����ش��رات  ب��ني  م��ن 
وذلك  الب�شرية  ل��الأع��راق  الفاتيكان  متحف  يف 
املتاحف يف  من قبل فريق م�شرتك من خ��رباء 
املنتقاة  املجموعة  وتهدف  والفاتيكان.  ال�شارقة 
امللكي  اخل��زف  م��ن  متنوعة  قطعا  ت�شم  وال��ت��ي 
ت�شليط  اإىل  الب�شيطة  ال��ري��ف��ي��ة  االأدوات  اإىل 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ت��ن��وع امل���ذه���ل ال����ذي ت��ت��م��ت��ع به 
اإىل خلفيات  تنتمي  التي  االإ�شالمية  املجتمعات 
اإجنازات  وكذلك  العامل  حول  خمتلفة  واأ�شول 
وتقاليدها  اليومية  وحياتها  املجتمعات  ه��ذه 
ومعتقداتها. تتوزع القطع املعرو�شة زمنيا من 
القرن ال�شابع ع�شر وحتى اأوائل القرن الع�شرين 
وتعرب عن طبيعة احلياة التقليدية قبل انت�شار 
التمدن احلديث والعوملة. وبهذه املنا�شبة قالت 
ال�شارقة:  اإدارة متاحف  عام  منال عطايا مدير 
م��ن نوعه  االأول  ال��ري��ادي  امل��ع��ر���س  ه��ذا  يعترب 
ال�شرق االأو�شط حيث يجمع ما بني  يف منطقة 
جهة  من  وال�شارقة  جهة  من  الفاتيكان  مدينة 

اأخ���رى لي�شكل م��ث��اال ف��ري��دا م��ن ن��وع��ه للحوار 
واأ����ش���اف���ت عطايا:   . وال��ث��ق��اف��ات  االأدي������ان  ب���ني 
ي�شرنا ا�شتقبال هذا املعر�س الفريد من مدينة 
عملنا  واأن��ن��ا  خ�شو�شا  ال�����ش��ارق��ة  يف  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
الفاتيكان عرب جميع  زمالئنا من  مع  بيد  يدا 
اإىل  املعرو�شات  اختيار  من  التح�شري  مراحل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وح��ت��ى اختيار  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ال��ب��ح��ث يف 
�شالة  يف  املعرو�شات  وتنظيم  العر�س  طريقة 
املجرة يف متحف ال�شارقة للح�شارة االإ�شالمية. 
امل�شاركني  جلميع  قيما  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ك��ان  لقد 
فيه وناأمل اأننا وفقنا يف نقل �شورة من احلوار 
احل�����ش��اري ب��ني االأدي�����ان ل���زوارن���ا وه���و الهدف 
جهته  من   . الفريد  امل�شروع  هذا  من  االأ�شا�شي 
قال االأب نيكوال مابيلي مدير متحف الفاتيكان 
ياأتي  الذي  املعر�س  اإن هذا  الب�شرية:  لالأعراق 
ثمرة التعاون غري امل�شبوق بني متحف الفاتيكان 
ال�شارقة  ومتحف  جهة  من  الب�شرية  ل��الأع��راق 
اأخ��رى هو خري  االإ�شالمية من جهة  للح�شارة 
مثال على احلوار احل�شاري واحلوار بني االأديان 
الذي يهدف اإىل فتح قنوات التوا�شل والتفاهم 
ب��ني خمتلف اأدي����ان االأر�����س االأم���ر ال���ذي ميثل 

 . املعا�شرة احلديثة  عن�شرا جوهريا يف احلياة 
قبل  الفاتيكان  متاحف  انطالقة  منذ  واأ���ش��اف 
اأك��ر من 300 عام هذه هي امل��رة االأوىل التي 
االإ�شالمي  ال��ع��امل  يف  متحف  م��ع  فيها  نتعاون 
ونحن فخورون اإىل اأبعد احلدود بهذه ال�شراكة 
االإ�شالمية  ل��ل��ح�����ش��ارة  ال�����ش��ارق��ة  م��ت��ح��ف  م���ع 
قاد  ال��ذي  ال��رائ��ع  امل�شرتك  والعمل  وبالتعاون 
الفريق  ق�شى  حيث  املتميز  امل��ع��ر���س  ه��ذا  اإىل 
ال��ع��ام يف عملية  ق��راب��ة  املتحفني  امل�����ش��رتك م��ن 
العريقة  الفاتيكان  متاحف  اأر�شيف  يف  البحث 
واختيار املعرو�شات والتح�شري للمعر�س بحلته 
هذا  على  حقيقية  ك�شهادة  تاأتي  التي  النهائية 

االلتزام املنقطع النظري .
 وتعليقا على هذا املو�شوع قال الدكتور روبريتو 
روم���ان���و ���ش��ك��رت��ري م��ت��اح��ف ال��ف��ات��ي��ك��ان وممثال 
جيو�شيبي  الكاردينال  الفاتيكان  وزراء  لرئي�س 
الفاتكيان  متاحف  اأن  ال��ك��ث��ريون  يعتقد  برتلو 
اإال  ورافييللو  اأجنلو  مايكل  اأعمال  على  تقت�شر 
و  اأي�شا  االإ�شالمي  ب��ال��رتاث  غنية  متاحفنا  اأن 
نتعامل مع هذا الرتاث بنف�س ال�شغف والتقدير 

واحلب. 

•• دبي-وام:

اأطلقت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان متمثلة باإدارة التميز املوؤ�ش�شي 
املوحد  االإلكرتونية  واالإقرتاحات  ال�شكاوى  لنظام  الت�شويقية  حملتها 
االإداري��ة والفنية لتفعيل  التح�شينات  اأ�شيف لها جمموعة من  ان  بعد 
والعاملني  املتعاملني  توعية  بهدف  احلملة  اإط��الق  وياأتي  بها.  العمل 
هذه  اإ�شتخدام  واأهمية  التقدمي  بقنوات  وال�شكاوى  االإقرتاحات  بنظام 
االنظمة لدورها الفعال يف تو�شيل اإقرتاحاتهم و�شكواهم. وتتبنى اإدارة 
التميز املوؤ�ش�شي عملية االإ�شراف ومتابعة نظام االإقرتاحات وال�شكاوى 
لكل  حم���ددة  زمنية  م��دة  �شمن  وامل�شتكني  املقرتحني  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل 
باملوؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شي  االأداء  ق�شم  رئي�س  �شارة عمر احلريز  وقالت  نظام. 
النظام االآيل لل�شكاوى واالإقرتاحات  �شابقا بتطبيق  املوؤ�ش�شة قامت  ان 

اأ�شوة بباقي الدوائر احلكومية التي طبقت هذا  اخلا�س بحكومة دبي 
امل�شاءلة  دعائم  اإر�شاء  على  يعمل  النظام  اأن  احلريز  واأ�شافت  النظام. 
اإقرتاحاتهم  تلقي  واجلمهور  للموظفني  ويتيح  وامل�شوؤولية  وال�شفافية 
املوؤ�ش�شة  يف  العمل  �شري  متابعة  على  ي�شاعد  م��ا  اإلكرتونيا  و�شكواهم 
عملت  واالإق��رتاح��ات  ال�شكاوي  نظام  من  الق�شوى  الفائدة  ولتحقيق 
يف  املوؤ�ش�شة  روؤي��ة  لتلبي  الت�شويقية  احلملة  هذه  اإط��الق  على  املوؤ�ش�شة 
العملية  اأن  واأك��دت  ب�شكل خا�س.  املتعاملني  عام وخدمة  ب�شكل  التميز 
مع  التوا�شل  �شرعة  والعمالء  للموظفني  �شتتيح  اجلديدة  الت�شويقية 
املوؤ�ش�شة الإي�شال مالحظاتهم املتعلقة بخدمات املوؤ�ش�شة و�شتعمل على 
بجودة  حت�شينها  على  للعمل  للجمهور  املقدمة  اخل��دم��ات  ك��ل  تغطية 
وكفاءة عالية عرب جمموعة من اخلطوات التي تبداأ من الت�شجيل يف 
البوابة االإلكرتونية لنظام ال�شكاوي واالإقرتاحات. واأ�شارت اىل اأنه �شيتم 

من خالل النظام توثيق معلومات عن امل�شتكي اأو املقرتح ومن ثم كتابة 
ال�شكوى وتفعيلها عرب نقل رقم ال�شكوى من الربيد االإلكرتوين ملوقع 
االإق��رتاح مبا�شرة  اأو  ال�شكوى  ال�شكاوى مرة اخرى ومن بعدها تنتقل 
اإىل اجلهة املعنية او الق�شم املخت�س بها. واأو�شحت اأن دور اإدارة التميز 
لنظام  باملوؤ�ش�شة  االإدارات  تطبيق  مدى  ومتابعة  مراقبة  هو  املوؤ�ش�شي 
ال�شكاوي واالإقرتاحات الذي يتمتع بالعديد من املميزات واالإيجابيات 
الداعمة  امل�شتندات  اإرف��اق جمموعة من  ال�شكوى مع  النظر يف  كاإعادة 
لها اإ�شافة اإىل وجود ا�شتبيان لقيا�س مدى ر�شى العميل عن اخلدمة 
املقدمة وخدمات املوؤ�ش�شة املختلفة قبل وبعد وطريقة تعامل االإدارات 
اأن  اإىل  ولفتت   . العمالء  مل�شاكل  حلول  وايجاد  املختلفة  ال�شكاوى  مع 
خمتلف  يف  الوظيفية  اخلدمة  ثقافة  ار�شاء  اإط��ار  يف  ياأتي  االإدارة  دور 
مكانا  املوؤ�ش�شة  جعل  يف  ت�شاهم  التي  باملوؤ�ش�شة  واالإدارات  القطاعات 

الت�شويقية لنظام  اإن هذه احلملة  جاذبا للموظفني والعمالء. وذكرت 
التعامل و�شتتيح  �شهولة يف  �شتجعل منها اكر  وال�شكاوي  االإقرتاحات 
حيث  م��ن  ال�����ش��ك��اوى  وت�شنيف  نوعية  ع��ن  اح�شائية  معلومات  جمع 
اخلدمات والتعرف اإىل طبيعة امل�شاكل التي يعاين منها العمالء وبالتايل 
التوجه نحو حلها ب�شكل جذري بعد مناق�شتها ورفعها لالإدارات املعنية 
الت�شويقية  احلملة  اإط��الق  على  العمل  ان  احلريز  واف��ادت   . باملوؤ�ش�شة 
اإذ �شتت�شمن  قد بداأ بعد ت�شكيل فريق عمل ي�شم اع�شاء من املوؤ�ش�شة 
داعمة  عمل  ور���س  وتنظيم  وخارجيا  داخليا  الربو�شورات  ن�شر  احلملة 
للحملة اإ�شافة اإىل اإ�شتخدام �شا�شات خدمة العمالء الداخلية للت�شويق 
للحملة مع التكثيف االإعالمي عرب و�شائل االإعالم املختلفة تاأكيدا من 
املوؤ�ش�شة ل�شيا�شة الباب املفتوح جلميع املراجعني عرب ال�شكاوى املبا�شرة 

واالإقرتاحات.

حممد بن را�سد لالإ�سكان تطلق حملة ت�سويقية لنظام ال�سكاوى واالإقرتاحات االإلكرتوين 

الجتماع القادم يف 26 ابريل بال�سعودية 

موزة �سيف مطر ال�سام�سي : املجل�س االأعلى الحتاد الكيميائيني العرب ي�سعى لالرتقاء باملهنة 

حاكم ال�سارقة يفتتح معر�س لتتعارفوا االأول من نوعه ملقتنيات من متحف الفاتيكان لالأعراق الب�سرية 

•• ابوظبي-وام:

ي��در���س ع���دد ك��ب��ري م��ن اب��ن��اء وب��ن��ات االم����ارات 
يف ال��ع��دي��د م���ن اجل��ام��ع��ات يف خم��ت��ل��ف ال���دول 
بالتعريف  نف�شه  الوقت  يف  ويقومون  االجنبية 
املعار�س  خ��الل  اجلامعات من  ه��ذه  ببلدهم يف 
ال��ف��ن��ي��ة وامل��ن��ت��دي��ات وامل��ن��ا���ش��ب��ات االخ����رى التي 
التن�شيق  ب��ع��د  وذل���ك  اجل��ام��ع��ات  ه���ذه  تنظمها 
ويعترب  هناك.  للدولة  الثقافية  امللحقيات  مع 
لبلدهم  �شفراء  خري  والطالبات  الطلبة  ه��وؤالء 
اجلامعات حيث  الطالبية يف هذه  االو�شاط  يف 
ي��ق��ي��م��ون ���ش��داق��ات ق��وي��ة م���ع ن��ظ��رائ��ه��م فيها 
ويتبادلون االآراء واالفكار بل وحتى زيارات ا�شر 

وعليها  عليهم  للتعرف  بع�شا  بع�شهم  ودول 
العام  والواقع. وقد تخرج خالل  الطبيعة  على 
اماراتيا   122 2013/2014م  احل�����ايل 
الربيطانية  اجل��ام��ع��ات  بع�س  م��ن  وام��ارات��ي��ة 
والكندية واال�شرتالية منهم 24 من احلا�شلني 
املائة  يف   20 بن�شبة  اأي  املاج�شتري  �شهادة  على 
وبح�شب  اخل���ري���ج���ني.  جم���م���وع  م����ن  ت��ق��ري��ب��ا 
امل��ل��ح��ق��ي��ات االم��ارات��ي��ة يف ه���ذه ال����دول الثالث 
فقد �شاهم ه���وؤالء اخل��ري��ج��ون واخل��ري��ج��ات يف 
در�شوا  التي  اجلامعات  يف  ب��االم��ارات  التعريف 
بها .فعلى �شبيل املثال �شارك طلبة االمارات يف 
ا�شرتاليا هذا العام بخيمة االإمارات يف مهرجان 
كانربا  العا�شمة  يف  اأقيم  ال��ذي  الثقايف  التعدد 

حيث ا�شتملت اخليمة على ت�شكيلة من االأكالت 
تربز  التي  الفلكلورية  وامل��واد  واالأزي���اء  والتمور 
غ��ن��ى ال����رتاث االإم���ارات���ي. وق���د اج��ت��ذب النق�س 
خا�شة  للمهرجان  االأ�شرتاليني  ال��زوار  باحلناء 
وفرحهن  اإعجابهن  ع��ن  ع��ربن  ال��الت��ي  الن�شاء 
حمتوياتها  ع��ل��ى  واالط�������الع  اخل��ي��م��ة  ب����زي����ارة 
الرتاثية واملاأكوالت ال�شعبية. ويف اململكة املتحدة 
املنتديات  �شارك الطالب االماراتيون يف تنظيم 
االإماراتي  املنتدى  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي  امل�شرتكة 
ال���ذي ح�شره ث��الث��ة اآالف  ل��ل��رواد  ال��ربي��ط��اين 
اإم�����ارات�����ي وع����رب����ي وب���ري���ط���اين بهدف  ط���ال���ب 
التوا�شل مع قادة االأعمال يف البلدين واالطالع 
املهنية  م�شريتهم  لتطوير  املتاحة  الفر�س  على 

اخلريجني  ل����ه����وؤالء  وت���ك���رمي���ا  االإم�����������ارات.  يف 
التي  الثقافية  امللحقيات  اق��ام��ت  واخل��ري��ج��ات 
تتبع الوزارة احتفاالت بهذه املنا�شبة يف البلدان 
الثالثة كما هي عادتها يف تنفيذ �شيا�شة الوزارة 
الطلبة  على  امللحقيات  اإ���ش��راف  تت�شمن  ال��ت��ي 
وتزويدهم  ل��ل��درا���ش��ة  وحت��ف��ي��زه��م  امل��ب��ت��ع��ث��ني 
وتاأمينهم  يحتاجونها  ال��ت��ي  ك��اف��ة  باملعلومات 
هذه  حتفزهم  كما  الدرا�شية.  امل��راج��ع  باأف�شل 
امللحقيات دائما على اإبراز جانب االإمارات امل�شرق 
العامل  اإىل  وروؤيتها  الدولة  ر�شالة  اإي�شال  عرب 
االإماراتية  والتقاليد  بالرتاث  والتعريف  اأجمع 
التي  والفعاليات  الن�شاطات  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��رب 
بالن�شبة  ام����ا  االج��ن��ب��ي��ة.  اجل���ام���ع���ات  ت��ق��ي��م��ه��ا 

التعليم  وزارة  ق��ال��ت  فقد  االك��ادمي��ي  للجانب 
وخريجات  خريجي  ان  العلمي  والبحث  العايل 
الثالث جنحوا يف مهمة  ال��دول  العام من  ه��ذا 
التعريف ببلدهم ويف درا�شتهم اي�شا حيث ح�شلوا 
على درجاتهم العلمية يف اأكر من 30 تخ�ش�شا 
والقانون  واالإدارة  وال��ط��ب  ال��ه��ن��د���ش��ة  �شملت 
وعلم  والت�شويق  والتجارة  واملحا�شبة  واالإع��الم 
والرتبية.  واالآداب  امل��ع��ل��وم��ات  ون��ظ��م  ال���وراث���ة 
من  االماراتيني  اخلريجني  ع��دد  ان  واو�شحت 
104 ط���الب وط��ال��ب��ات منهم  ج��ام��ع��ات ل��ن��دن 
و20  البكالوريو�س  ���ش��ه��ادة  على  ح�شلوا   82
ح�شال  واث��ن��ان  املاج�شتري  �شهادة  على  ح�شلوا 
خريجو  ام��ا  الطبية  االخت�شا�س  �شهادة  على 

فقد  ع�شرة  ع��دده��م  البالغ  الكندية  اجلامعات 
البكالوريو�س  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  منهم  �شتة  ح�شل 
ح�شال  واآخ���ران  املاج�شتري  �شهادة  على  واث��ن��ان 
ال��ط��ب��ي��ة. بينما بلغ  ���ش��ه��ادة االخ��ت�����ش��ا���س  ع��ل��ى 
االأ�شرتالية  عدد خريجي وخريجات اجلامعات 
ثمانية طالب منهم خم�شة ح�شلوا على درجة 
املاج�شتري  درج��ة  على  وطالبان  البكالوريو�س 
وط��ال��ب واح���د على درج���ة ال��دك��ت��وراه. وبذلك 
فان هوؤالء اخلريجني واخلريجات �شربوا املثل 
التي  املهمة  حتقيق  يف  احل�شنة  والقدوة  اجليد 
اوفدتهم اليها الوزارة من حيث حتقيق هدفهم 
ال�شخ�شي يف النجاح والهدف الوطني املتمثل يف 

التعريف بالدولة.

الطلبة االماراتيون يف اخلارج يعرفون بدولتهم يف الن�ساطات اجلامعية
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�سحية الوطني االحتادي تناق�س مو�سوع �سيا�سة وزارة العمل وم�سروع قانون ب�ساأن مكافحة االأمرا�س ال�سارية
من  الوقاية  �شاأن  يف  االحت��ادي  القانون  حتديث  ال�شروري  من  اأ�شبح 
1981 بحكم  �شنة  اإىل  تاريخ �شدوره  يعود  ال��ذي  ال�شارية  االأم��را���س 
اأنه مل يعد ي�شتجب ملتطلبات التحدي لهذه االأمرا�س ح�شب املفاهيم 
والتطورات احلديثة التي تاأخذ بعني االعتبار �شرورة التوفيق واملوازنة 
بني مقت�شيات حماية ال�شحة العامة وحقوق االأفراد ومراعاة اللوائح 
ال�شحية الدولية ال�شادرة عن منظمة ال�شحة العاملية. ويتكون م�شروع 
القانون من �شتة ف�شول تت�شمن 45 مادة وت�شري اأحكامه على كل من 
يتواجد داخل الدولة وعلى جميع االأمرا�س ال�شارية وت�شمنت ف�شوله 
مكافحة  واإج���راءات  ال�شارية  االأم��را���س  عن  والتبليغ  التعاريف  ال�شتة 
باأمرا�س  امل�شابني  االأ�شخا�س  وواج��ب��ات  وح��ق��وق  ال�شارية  االأم��را���س 

�شارية والتفتي�س والعقوبات واالأحكام اخلتامية اخلا�شة بامل�شروع.

مت  كما  منا�شبة.  عمل  و���ش��اع��ات  للمواطن  منا�شبة  ام��ت��ي��ازات  وت��وف��ري 
اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  يف  املواطن  اخلدمات  وكيل  م�شوؤولية  اإىل  التطرق 
ومو�شوع �شاحب العمل االأجنبي وااللتزامات ومكاتب الت�شهيل التابعة 
توفري  ���ش��رورة  على  التاأكيد  م��ع  خدماتها  ناحية  م��ن  العمل  ل����وزارة 
اخلدمات للمراجع بحيث يتم توفري الوقت وعناء امل�شقة عليه والتنقل 
من جهة اإىل اأخرى فتكون جميع اخلدمات يف مكاتب الت�شهيل. وتناق�س 
اللجنة املو�شوع من حماور تتعلق بت�شنيف املن�شاآت و�شيا�شة وزارة العمل 
يف �شاأن دعم وتوظيف املواطنني و�شيا�شة الوزارة يف �شاأن االإ�شراف على 
العمل .  اإدارة وتنظيم �شوق  ال��وزارة يف  املهني ودور  التدريب  موؤ�ش�شات 
احتادي  قانون  مل�شروع  بالن�شبة  تقدميي  عر�س  على  اللجنة  واطلعت 
القانون  م�شروع  اأه��داف  اإىل  تطرق  ال�شارية  االأمرا�س  مكافحة  ب�شاأن 

ناق�شت  كما  والقانونية  االجتماعية  والنتائج  طرحها  التي  واملعاجلات 
اللجنة خطة عملها فيما يتعلق بامل�شروع وحددت الوزارات واملوؤ�ش�شات 
املعنية بهذا ال�شاأن. يذكر اأن املجل�س الوطني االحتادي وافق يف جل�شته 
الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  ع�شرة  الثانية 
م�شروع  اإح��ال��ة  على  املا�شي  مايو   14 يف  عقدها  التي  ع�شر  اخلام�س 
والعمل  ال�شحية  ال�����ش��وؤون  اإىل جل��ن��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن  ال����وارد  ال��ق��ان��ون 

وال�شوؤون االجتماعية.
مو�شوع  اأول��ت  الدولة  اأن  القانون  مل�شروع  االإي�شاحية  املذكرة  واأك��دت 
االأمرا�س ال�شارية جل اهتمامها وحر�شها حيث كان من اأهم م�شامني 
التي قد تودي بحياة  االأمرا�س  ا�شرتاتيجياتها الرتكيز على مكافحة 
املعدية  االأمرا�س  العلمية يف جمال  للطفرة  الب�شر ونظرا  الكثري من 

•• دبي-وام:

ناق�شت جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية للمجل�س 
العامة  الوطني االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته مبقر االأمانة 
للمجل�س بدبي برئا�شة �شعادة �شامل بالركا�س العامري رئي�س اللجنة 
مو�شوع �شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط �شوق العمل وم�شروع قانون 

احتادي ب�شاأن مكافحة االأمرا�س ال�شارية.
وطرحت اللجنة خالل مناق�شة املو�شوع العام - بح�شور ممثلي وزارة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وبوكيل  ب��ال��ت��وط��ني يف  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات تتعلق   - ال��ع��م��ل 
اخلدمات املواطن وخدمات مكاتب ت�شهيل والتوطني يف القطاع اخلا�س 
وحتفيز هذا القطاع من قبل الوزارة مل�شاهمته يف زيادة ن�شبة التوطني 

الوطني االحتادي واالحتاد الربملاين الدويل يوقعان اتفاقية تعاون و�سراكة

اللواء املزينة ي�ستعر�س التطبيقات الذكية للجنة تاأمني الفعاليات

•• جنيف-وام:

وق���ع امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
واالحت���اد ال��ربمل��اين ال��دويل الليلة 
ق���ب���ل امل���ا����ش���ي���ة ات���ف���اق���ي���ة ت���ع���اون 
التعاون  ع��الق��ات  لتعزيز  و�شراكة 
اجلانبني..فيما  ب���ني  ال����ربمل����اين 
تعد االتفاقية االأوىل التي يربمها 
االحت����اد - ال���ذي مي��ت��د ع��م��ره اإىل 
برملانات  اأح����د  م���ع   - ع��ام��ا   125
اإجنازا  االتفاقية  وتعترب  ال��ع��امل. 
اإجنازات  �شجل  اإىل  ي�شاف  جديدا 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
ال��دول��ة من  به  ملا حتظى  وترجمة 
املجتمع  ل���دى  وث��ق��ة  طيبة  �شمعة 
ال���������دويل. وق�����ع االت���ف���اق���ي���ة..ع���ن 
معايل  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
املجل�س.. رئي�س  املر  اأحمد  حممد 
الربملاين  االحت��اد  وقعها عن  فيما 
ال�����������دويل م�����ع�����ايل ع����ب����دال����واح����د 
ال��را���ش��ي رئ��ي�����س االحت����اد..وذل����ك 
ال�شعبة  م�������ش���ارك���ة  ه���ام�������س  ع���ل���ى 
للمجل�س  االإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اجتماعات  يف  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
االحت��������اد ال����ت����ي ت���ع���ق���د ح���ال���ي���ا يف 
امل��ر يف كلمة  م��ع��ايل  واأك���د  جنيف. 
اتفاقية  اأه��م��ي��ة  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه 
الربملاين  االحت������اد  م���ع  ال�����ش��راك��ة 
اال�شتفادة  �شتحقق  الأن��ه��ا  ال���دويل 
كل  وق��درات  اإمكانات  من  املتبادلة 
الربملانية  الدبلوما�شية  يف  جانب 
مبا ي�شهم يف تعزيز دور الربملانيني 
واأ�شاف  ال������دويل.  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
من  تقدير  ر�شالة  يعد  االتفاق  اأن 
ج��ان��ب االحت����اد ال��ربمل��اين الدويل 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ل�����دور 
للمجل�س الوطني االحتادي والتي 
حققت انفتاحا وا�شعا على خمتلف 
برملانات العامل وفق مبادئ حمددة 
ي�شودها االحرتام املتبادل واحلوار 
اأوا�شر  والت�شامح وال�شالم وتعزيز 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ال���ربمل���اين  ال��ت��ع��اون 
املجل�س  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال�����دويل. 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي ل��دي��ه جتربة 

الوطني االحتادي تلعب دورا مهما 
جميع  يف  وت���������ش����ارك  االحت��������اد  يف 
واأ�شاف  بفاعلية.  اأجهزته  اأن�شطة 
تثبت  اأن  ا�شتطاعت  االإم�����ارات  اأن 
االأعمال  يف  دورا  وت��اأخ��ذ  كفاءتها 
اأج��ه��زة االحت��اد وذلك  القيادية يف 
التنفيذية  اللجنة  يف  بع�شويتها 
را�شد  ال��ع�����ش��و  ���ش��ع��ادة  مب�����ش��ارك��ة 
اأح�������ش���ن متثيل  ال�����ذي  ال�����ش��ري��ق��ي 
االإمارات والعرب جميعا يف االحتاد. 
�شتفتح  ال�شراكة  اتفاقية  اإن  وق��ال 
املجل�س  م��ع  للتعاون  كثرية  اأب��واب��ا 
الوطني االحتادي وجميع برملانات 
على  م�شددا   .. العربية  املجموعة 
جناحه  �شيثبت  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأن 
الكبري نظرا التفاق الطرفني على 
اأه�����داف واح�����دة واإمي��ان��ه��م��ا بذات 
اإن�شاء  اإىل  الهادفة  وامل��ب��ادئ  القيم 
الدميقراطية  وت��ع��م��ي��ق  وت��ع��زي��ز 
وت��ق��وي��ة ال�����ش��ل��م واالأم�����ن ال����ذي ال 
يتحقق اإال من خالل احلوار البناء 
والتعاون. واأ�شار اإىل زيارته لدولة 
االإمارات العام املا�شي للم�شاركة يف 
اأعمال املنتدى االإعالمي الربملاين 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
االحت������ادي ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت���اد 
ال���ربمل���اين ال�����دويل ب��ج��ان��ب زي���ارة 
اجتماعات  حل�شور  الكويت  دول��ة 
االحتاد الربملاين العربي .. منوها 
التطور  ال��دول��ت��ني  يف  وج���د  ب���اأن���ه 
امليادين  جميع  يف  الكبري  والتقدم 
قيادتهما.  ح��ك��م��ة  ن���ت���ائ���ج  ومل�������س 
واأع��رب عن متنياته اأن يكون لهذا 
اإيجابية على جميع  التعاون نتائج 
تتح�شن  اأن  و  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول 
االأو������ش�����اع وال�����ظ�����روف يف ال�����دول 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن اأزم����ات 
جمهورية  يف  ح�����دث  ك���م���ا  ح���ال���ي���ا 
الثورة  منها  انطلقت  التي  تون�س 
اأخ���رى  ع��رب��ي��ة  دول  اإىل  وام���ت���دت 
واالنتقال  احل��ل  ج��اء  تون�س  وم��ن 
مب�شادقة  وذل�����ك  ال���دمي���ق���راط���ي 
الد�شتور  على  التاأ�شي�شي  املجل�س 
اجلديد الذي ي�شتجيب لطموحات 

واملنظمة  االأط�������������راف  م����ت����ع����ددة 
ال���ت���ي ت�شم  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
مم��ث��ل��ي ���ش��ع��وب ال���ع���امل م��ن��ذ عام 
الوطني  امل��ج��ل�����س  واأن   1889
االحتادي باعتباره ممثال لل�شلطة 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف دول������ة االإم��������ارات 
يف  منهما  ورغ��ب��ة  املتحدة  العربية 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر  تعزيز 
اأن�شطة  م����ن  ب����ه  ي���ق���وم���ان  ف��ي��م��ا 
دعم  �شبيل  يف  برملانية  وف��ع��ال��ي��ات 
اأدوات���ه  وت��ط��وي��ر  ال��ربمل��اين  العمل 
واآلياته .. ويف اإطار حر�شهما على 
تفعيل الروابط الربملانية امل�شرتكة 
لتحقيق  وامل��ج��ل�����س  االحت������اد  ب���ني 
الثقافة  ن�����ش��ر  وم��ت��ط��ل��ب��ات  غ��اي��ات 
املعرفة  اأ�ش�س  وتوطيد  الربملانية 
واإميانا  ودول��ي��ا  اإقليميا  الربملانية 
الربملانات  ودور  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��ه��م��ا 
ال���������ش����الم واال�����ش����ت����ق����رار  ن�������ش���ر  يف 
وال��ت��وا���ش��ل ب���ني ���ش��ع��وب ال���ع���امل..

واإدراكا من دولة االإمارات العربية 
وم�شوؤوليات  دور  باأهمية  املتحدة 
االحتاد ودعما منها لالحتاد لقيام 
بهذا الدور وتلك امل�شوؤولية خا�شة 
ت�شهد  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
خدمات  على  وا�شحة  طلب  زي���ادة 
االحت��������اد وب�����راجم�����ه وب����ن����اء على 
النظام االأ�شا�شي لالحتاد الربملاين 
الدويل وقراراته واعتبارا لد�شتور 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
وعلى الالئحة الداخلية للمجل�س 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي ون��ظ��م العمل 
االأخرى امللحقة به .. اتفق االحتاد 
تعاونهما  جت�شيد  ع��ل��ى  وامل��ج��ل�����س 
امل�شرتك يف اتفاق �شراكة يهدف اىل 
الربملاين  التعاون  ع��الق��ات  تعزيز 
الدويل الفعال من خالل ممار�شة 
اأن�����ش��ط��ة ب��رمل��ان��ي��ة م�����ش��رتك��ة ومع 
االإمكانات  با�شتثمار  ث��ال��ث  ط��رف 
لدى  املتوفرة  وال��ق��درات  واملعرفة 
ك���ل م���ن االحت�����اد وامل��ج��ل�����س لن�شر 
الثقافة الربملانية وذلك من خالل 
التزام املجل�س بامل�شاركة بفعالية يف 
وتقدمي  االحتاد  وفعاليات  اأن�شطة 

ب��رمل��ان��ي��ة ه��ام��ة اأث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا يف 
والعربية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
اأ�شاليب  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ارت���ك���زت 
العلمية  وامل��ن��اه��ج  العلمي  البحث 
الربملان  اأع���م���ال  ك���ل  يف  احل��دي��ث��ة 
وال�شيا�شية  والرقابية  الت�شريعية 
اأ�شا�شي  وراف�����د  ه����ام  جم����ال  وه����و 
والعاملني  الربملانيني  دور  لتعزيز 
يحقق  اأن  يف  ال��ع��ام��ة  ب���االأم���ان���ات 
الربملان طموحات مواطنيه ويف اأن 
التعبري  يف  لهم  ممثل  خ��ري  ي��ك��ون 
واأو�شح  امل��ج��ت��م��ع.  م�����ش��ك��الت  ع���ن 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  اأن  امل���ر 
الوطني عر�شت جتربتها املتطورة 
اأمام االحتاد الربملاين الدويل منذ 
اأع��وام وقد القت ا�شتح�شانا  ثالثة 
اتفاقية  اأن  م�����وؤك�����دا   .. وا����ش���ع���ا 
ال�������ش���راك���ة ���ش��ت��ع��زز م����ن جم����االت 
ال����ت����ع����اون ال�����ربمل�����اين م����ن خ���الل 
امل�شرتكة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ربام���ج 
الربملانية  الثقافة  لن�شر  الهادفة 
املعرفة  اأرك��ان  توطيد  و�شت�شهم يف 
ال��ربمل��ان��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا اآل���ي���ة عمل 
وال�شالم  ل��ال���ش��ت��ق��رار  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ال���ع���امل. وتقدم  داخ����ل جم��ت��م��ع��ات 
الربملاين  ل���الحت���اد  ب��ال�����ش��ك��ر  امل����ر 
ودوره  بجهوده  م�شيدا   .. ال���دويل 
الدبلوما�شية  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ف��اع��ل 
الدويل  ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ربمل��ان��ي��ة 
وجناحه يف اأن يكون اأحد املوؤ�ش�شات 
ب�شوؤون  املعنية  ال���رائ���دة  ال��دول��ي��ة 
وتوطيد  العامليني  واالأم���ن  ال�شلم 
خمتلف  يف  النيابية  الدميقراطية 
اأع����رب  ال����ع����امل. م���ن ج��ان��ب��ه  دول 
م��ع��ايل ع��ب��دال��واح��د ال��را���ش��ي عن 
اتفاقية  ب��ت��وق��ي��ع  االحت�������اد  ف���خ���ر 
املجل�س  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال�����ش��راك��ة 
اأنها  م��وؤك��دا   .. االحت���ادي  الوطني 
املوؤ�ش�شتني.  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �شتعزز 
وق����ال اإن ع��الق��ة دول����ة االإم������ارات 
مع االحت��اد الربملاين ب��داأت يف عام 
ق�شرية  ف��رة  بعد  وذل���ك   1977
م����ن اإن�������ش���اء ال����دول����ة وم���ن���ذ ذلك 
احلني واالإمارات ممثلة يف املجل�س 

د�شتور  وه����و  ال��ت��ون�����ش��ي  ال�����ش��ع��ب 
د�شاتري  ويناف�س  وع�شري  متقدم 
دول عريقة يف الدميقراطية. واأكد 
رئ��ي�����س االحت����اد ال��ربمل��اين الدويل 
املجل�س  م��ع  ال�����ش��راك��ة  اتفاقية  اأن 
ال���وط���ن���ي االحت�������ادي ���ش��ت��ع��زز من 
وامل�شاواة  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��وج��ه 
ب���ني امل�������راأة وال����رج����ل وح���ق���وق ال 
ن�شان و�شتوؤدي اإىل ال�شلم الداخلي 

واخلارجي.
االتفاقية..معايل  ت��وق��ي��ع  ح�شر 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����غ����امن  م�������رزوق 
االجتماع  رئ��ي�����س  ال��ك��وي��ت��ي  االأم����ة 
جمال�س  لروؤ�شاء  ال�شابع  ال���دوري 
ال�شورى والنواب والوطني واالأمة 
ل���دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 
ال�  امل��وؤمت��ر  رئي�س  العربية  اخلليج 
العربي  ال���ربمل���اين  ل���الحت���اد   20
رئي�س  اأح���م���د اجل�����روان  ���ش��ع��ادة  و 
الربملان العربي وروؤ�شاء املجموعات 
اجليو�شيا�شية يف االحتاد الربملاين 
ال�������دويل ل���ل���ربمل���ان���ات االأوروب�����ي�����ة 
واأورا�شيا  واالآ�شيوية  واالأفريقية 
واأم�����ري�����ك�����ا ال���الت���ي���ن���ي���ة و����ش���ع���ادة 
اأن�����در������ش�����ون ج���ون�������ش���ون االأم������ني 
ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ربمل��اين الدويل 
قليج  حم����م����ود  وال����ربوف����ي���������ش����ور 
اأم���ني ع���ام احت���اد جم��ال�����س الدول 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  االأع���������ش����اء 
بو�شكوج  ال��دي��ن  ون���ور  االإ���ش��الم��ي 
الربملاين  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم����ني 
توقيع  كما ح�شر مرا�شم  العربي. 
االت��ف��اق��ي��ة ���ش��ع��ادة ك���ل م���ن را�شد 
وعلي  املن�شوري  واأحمد  ال�شريقي 
ال�شماحي وعلي  النعيمي و�شلطان 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ج��ا���ش��م 
االأمني  ال�شام�شي  وعبدالرحمن 
الت�شريعية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام 
وال��ربمل��ان��ي��ة و���ش��ع��ادة ع��ب��ي��د �شامل 
ال���دائ���م لدولة  امل���ن���دوب  ال��زع��اب��ي 
االم����ارات ل��دى ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف 
ال�شراكة  اتفاقية  ون�شت  جنيف. 
على  اأن االحت��اد الربملاين الدويل 
�شيا�شية  منظمة  اأق����دم  ب��اع��ت��ب��اره 

•• دبي-وام:

ا���ش��ت��ع��ر���س ���ش��ع��ادة ال���ل���واء خبري 
خمي�س مطر املزينة القائد العام 
مع  اجتماعه  خالل  دبي  ل�شرطة 
العميد عبد اهلل علي الغيثي مدير 
الهيئات  الأم����ن  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
والعقيد  وال����ط����وارئ  وامل���ن�������ش���اآت 
مدير  امل������ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع���ب���د 
ال�شخ�شيات  وحماية  ام��ن  اإدارة 
تاأمني  للجنة  الذكية  التطبيقات 

م��ع��ل��وم��ات ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ه��ام��ة يف 
اإم��ارة دبي. وقام العقيد عبد اهلل 
للخدمات  عر�س  بتقدمي  خليفة 
تاأمني  للجنة  ال��ذك��ي��ة  الهاتفية 
الفعاليات  اأخبار  منها  الفعاليات 
وامل���ع���ل���وم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا مثل 
خطوط ال�شري واالإر�شادات العامة 
وال�شكاوي  امل���الح���ظ���ات  ك���ذل���ك 
واأبدى  باللجنة.  االت�شال  واآلية 
بع�س  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد 
امل��الح��ظ��ات ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق قبل 

اإىل حت��وي��ل دبي  ت��ه��دف  ال��ذك��ي��ة 
اإىل املدينة االأذكى يف العامل وذلك 
من خالل 100 مبادرة و1000 
حت�شني  على  تعمل  ذك��ي��ة  خ��دم��ة 
ج��ودة احلياة يف دب��ي وتركز على 
تتمحور  رئ��ي�����ش��ي��ة  ق���ط���اع���ات   6
واأ�شلوب  اق��ت�����ش��اد  حت��ق��ي��ق  ح���ول 
حياة وموا�شالت وحوكمة وبيئة 
واأج����ي����ال اأذك�����ى وذل�����ك ���ش��م��ن 3 
التوا�شل  وه���ي  رئي�شية  حم���اور 

والتكامل والتعاون.

و�شدد   . دب��ي  اإم���ارة  يف  الفعاليات 
اأهمية  على  املزينة  ال��ل��واء  �شعادة 
اإجناز هذا امل�شروع باأق�شى �شرعة 
ت�شافر  اإىل  داع����ي����ا   .. مم��ك��ن��ة 
بني  والتن�شيق  والتعاون  اجلهود 
ل�����ش��م��ان حتقيق  ال��ع��م��ل  ف���ري���ق 
الن�شخة  واإط��الق  النتائج  اأف�شل 
ال��ه��ات��ف��ي��ة ال���ذك���ي���ة مل���وق���ع جلنة 
تاأمني الفعاليات لتوفري خدماتها 
مل��م��ث��ل��ي ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
اللجنة وللجمهور والباحثني عن 

نظام  ت���ع���دي���ل  م���ن���ه���ا  اع����ت����م����اده 
بت�شاريح  وربطه  ال�شري  خطوط 
وت�شاريح  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة  ال����دخ����ول 
للم�شتخدم  ميكن  بحيث  املواقف 
للتطبيق  ا����ش���ت���خ���دام���ه  خ������الل 
الفعالية  اإىل  ال��ط��ري��ق  م��ع��رف��ة 
واأي������ن ي���وج���د م��ك��ان��ه ف��ي��ه��ا كما 
اأ�شاليب  با�شتخدام  �شعادته  وجه 
اجلمهور  م����ع  اأك�������ر  ت���ف���اع���ل���ي���ة 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اك����رب ق����در من 
دبي  م��ب��ادرة  اأن  يذكر  املعلومات. 

واملمكنة  الالزمة  الدعم  اأوج��ه  كل 
وفعالياته  االحتاد  اأن�شطة  لتي�شري 
وم�شاركة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وب�����راجم�����ه 
االحتاد بالفعالية الالزمة واملمكنة 
لن�شر  برامج  من  عليه  يتفق  فيما 
اآليات  وتطوير  الربملانية  الثقافة 
املجل�س  وم�شاركة  الربملاين  العمل 
فيما  واملمكنة  ال��الزم��ة  بالفعالية 
ي��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه م���ن ب��ع��ث��ات االحت����اد 
جلان  اأو  ح��ق��ائ��ق��ه  تق�شي  وجل����ان 
الق�شايا  خم���ت���ل���ف  ح�����ول  ع���م���ل���ه 
مناطق  خم��ت��ل��ف  وامل��و���ش��وع��ات يف 
االلتزامات  تنفيذ  ودع����م  ال��ع��امل 
امل���رتت���ب���ة ع���ل���ى ق��������رارات االحت�����اد 
يلتزم  كما   ./ وبراجمه  وفعالياته 
الدويل مبوجب  الربملاين  االحتاد 
بالفعالية  ب��امل�����ش��ارك��ة  االت��ف��اق��ي��ة 
اأن�شطته  يف  املجل�س  م��ع  ال��الزم��ة 
وتقدمي  ال���ربمل���ان���ي���ة  وف���ع���ال���ي���ات���ه 
الالزم  واال�شت�شاري  الفني  الدعم 
وفعاليات  ب���رام���ج  جن���اح  ل�����ش��م��ان 
مع  واال���ش��رتاك  املجل�س  واأن�شطة 
املجل�س يف برامج برملانية م�شرتكة 
الربملانية  ال��ث��ق��اف��ة  ن�شر  ل�شمان 
ال��ع��م��ل الربملاين  اآل���ي���ات  وت��ط��وي��ر 
مطبوعات  واإ���ش��دار  ودوليا  وطنيا 
ت��ع��زز وتوطد  م�����ش��رتك��ة  ب��رمل��ان��ي��ة 
واأدوات  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ن�����ش��ر 
ال���ربمل���اين. واتفق  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ات 
االحتاد واملجل�س يف بنود االتفاقية 
واملن�شورات  امل��وؤل��ف��ات  ت��ب��ادل  ع��ل��ى 

وامل��ط��ب��وع��ات ال��ت��ي ت�����ش��در ع��ن كل 
ال����راأي  وت���ب���ادل  وال��ت�����ش��اور  منهما 
ذات  امل�شائل  �شتى  دوري��ة يف  ب�شفة 
ب��ني اجلانبني  امل��ت��ب��ادل��ة  االأه��م��ي��ة 
خل�شو�شية  امل��ت��ب��ادل  واالح������رتام 
اأن�شطة  كل طرف وخالل ممار�شة 
ثالث  ط��رف  مع  م�شرتكة  برملانية 
اأح���ك���ام ه���ذا االتفاق  ي��ت��م م���راع���اة 
كما يلتزم كل من االحتاد واملجل�س 
اململوكة  الفكرية  امللكية  بحقوق 
للطرف االآخر. ويبداأ العمل بهذه 
لتاريخ  التايل  اليوم  االتفاقية من 
�شنوات وجتدد  اأرب��ع  توقيعها وملدة 
تلقائيا ما مل يخطر اأحد الطرفني 
ال��رغ��ب��ة يف التجديد  ب��ع��دم  االآخ���ر 
وذلك قبل نهايتها ب�شتة اأ�شهر على 
حال  ويف  اإنهائها  تاريخ  من  االأق��ل 
املذكرة  ب��ه��ذه  العمل  ع��دم جت��دي��د 
ي�شتمر العمل بني االحتاد واملجل�س 
القائمة  امل�شرتكة  الربامج  الإجناز 
والنا�شئة وفقا الأحكام هذه املذكرة 
يذكر  بها.  العمل  اإن��ه��اء  يتم  حتى 
الدويل  ال��ربمل��ان  االحت����اد  ث��ق��ة  اأن 
املجل�س  م���ع  ال�������ش���راك���ة  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
يتحقق  مل  االحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
م���ن ف����راغ ب���ل ج����اء ن��ت��ي��ج��ة جهود 
الربملانية  الدبلوما�شية  واأن�شطة 
الع�شر  ال�شنوات  خ��الل  وفاعليتها 
ان��ت��ه��ج��ت البحث  االأخ�����رية وال��ت��ي 
ال��ع��م��ل��ي ك���اأ����ش���ا����س ل��ع��م��ل��ه��ا حيث 
ال��ع��ام��ة للمجل�س  االأم��ان��ة  ق��دم��ت 

املجل�س  الأع�������ش���اء  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م 
علمية  م���ن���ه���اج  ع���ل���ى  ب���االع���ت���م���اد 
املعرفة  اإدارة  اأبرزها منهج  حمددة 
املناهج  على  واالع��ت��م��اد  الربملانية 
الربملانية احلديثة الإعداد الكلمات 
تنظيم  وي��ت��م  ال�شعبة  وم��داخ��الت 
اجتماعات  اإط��ار  يف  ال�شعبة  اأعمال 
ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال����دوري����ة 
املتخ�ش�شة  ال��ع��م��ل  وجم��م��وع��ات 
املختلفة.  ال���ربمل���ان���ات  الحت�������ادات 
لل�شعبة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  االإدارة  وت���ع���د 
بحوث  اأوراق  االإماراتية  الربملانية 
تو�شيف  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  متخ�ش�شة 
الق�شايا واملو�شوعات املدرجة على 
الربملانية  املحافل  اأع��م��ال  ج���داول 
التو�شيفية  االأوراق  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ا�شتخدامها  يتم  التي  والتعريفية 
درا�شات  واإع������داد  ال���زي���ارات  اأث���ن���اء 
وذلك  ال�شيا�شية  امل��واق��ف  ت��ق��دي��ر 
لل�شعبة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��و���ش��وع��ات 
حتليلية  ودرا�������ش������ات  ال���ربمل���ان���ي���ة 
ل��ل��م��واق��ف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ودرا�����ش����ات 
تقدير االأزمات لبع�س املو�شوعات 
لل�شعبة  اال�شرتاتيجي  البعد  ذات 
ودرا�����ش����ات حت��ل��ي��ل االأزم�������ات التي 
ال�شعبة  اأع��م��ال  تدعيم  على  تعمل 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الربملانية  املحافل  يف 
ولذلك  ال�شيا�شية  البدائل  بحوث 
لبناء مواقف م�شرتكة مع برملانات 
مواقف  بع�س  يف  ال�شقيقة  ال���دول 

ال�شعبة الربملانية.

مركز الريادة واالبتكار بجامعة اأبوظبي واالإ�سكوا ينظمان 
ور�سة عمل الطالق م�سابقة املحتوى الرقمي العربي 

•• اأبوظبي-وام:

ينظم مركز الريادة واالبتكار بجامعة اأبوظبي بالتعاون 
مع جلنة االأمم املتحدة االقت�شادية واالجتماعية لغرب 
عمل  ور�شة  املقبل  اأبريل  من  العا�شر  يف  االإ�شكوا  اآ�شيا 
الإطالق م�شابقة املحتوى الرقمي العربي برعاية غرفة 
ت�شليط  اإىل  الور�شة  وتهدف  اأبوظبي.  و�شناعة  جت��ارة 
وتعزيز  العربي  الرقمي  املحتوى  اأهمية  على  ال�شوء 
التحديات  خمتلف  ا�شتعرا�س  خ��الل  من  به  االهتمام 
�شناعة  جم��ال  يف  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء  تواجه  التي 
وابتكار املحتوى الرقمي العربي ف�شال عن عر�س اأبرز 
يف  نا�شئة  ل�شركات  اأع��م��ال  ومن���اذج  الناجحة  ال��ت��ج��ارب 
جمال �شناعة املحتوى الرقمي العربي. واأكد الدكتور 
نبيل اإبراهيم مدير جامعة اأبوظبي اأهمية هذه املبادرة 
ملا لها من دور يف تعزيز اأهمية ومكانة املحتوى الرقمي 
وا�شح  و�شعف  �شديد  نق�س  يعاين من  وال��ذي  العربي 
باللغات  املتوفر  الرقمي  باملحتوى  اإذا ما متت مقارنته 
االأخرى غري اللغة العربية وذلك على الرغم من اأنها 
اأن  اإىل  العامل. ولفت  اإنت�شارا يف  االأك��ر  اللغات  اإح��دى 
ت�شليط  فر�شة  اأبوظبي  جلامعة  �شتتيح  العمل  ور�شة 
ركب  اإىل  العربية  ال��دول  ان�شمام  �شرورة  على  ال�شوء 
املجتمعات الرقمية التي تن�شر وتتداول خمتلف العلوم 
املختلفة ف�شال  بلغاتها  واملعارف والثقافات واخلدمات 
�شناعة  حتول  دون  تعوق  التي  التحديات  مناق�شة  عن 
ومنها  متميزة  �شناعة  اإىل  العربي  الرقمي  املحتوى 
االأبحاث  وقلة  الغربي  الرقمي  املحتوى  على  االعتماد 
الرقمي  امل��ح��ت��وى  درا����ش���ة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف  وال���ربام���ج 

هذا  يف  واملتخ�ش�شة  العاملة  الب�شرية  وامل��وارد  العربي 
املجال. من جانبه اأو�شح الدكتور حيدر فريحات مدير 
االإ�شكوا  يف  واالت�����ش��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  اإدارة 
ل��غ��ات معتمدة  اإح����دى خ��م�����س  ال��ع��رب��ي��ة ه��ي  ال��ل��غ��ة  اأن 
على  العربي  الرقمي  املحتوى  واأن  املتحدة  االأمم  لدى 
االإن���رتن���ت ي��ب��ل��غ 2 يف امل��ائ��ة م��ن جم��م��وع امل��ح��ت��وى يف 
املائة  يف   5 ي�شكلون  العربية  باللغة  الناطقني  اأن  حني 
اإىل ت�شجيع  االإ�شكوا ت�شعى  اأن  العامل. وقال  �شكان  من 
كافة اجلهود يف الدول العربية من اأجل تعزيز املحتوى 
الكمية  الناحيتني  من  االإنرتنت  على  العربي  الرقمي 
والنوعية وذلك يف اإطار ت�شجيع الو�شول اإىل اقت�شادات 
وقالت  العربي.  الوطن  يف  املعلومات  وجمتمع  املعرفة 
الدكتورة نبال اإدلبي رئي�شة ق�شم تطبيقات تكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ش��االت يف االإ���ش��ك��وا وم���دي���رة مبادرة 
الرقمي  امل��ح��ت��وى  �شناعة  تعزيز  ب���  اخل��ا���ش��ة  االإ���ش��ك��وا 
م�شروع  اأن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  احل��ا���ش��ن��ات  ع���رب  ال��ع��رب��ي 
االإ���ش��ك��وا ي��ه��دف اإىل دع���م ال�����ش��ب��اب ورواد االأع���م���ال يف 
املنطقة العربية الإحداث �شركات نا�شئة و�شغرية تعمل 
مبجال املحتوى الرقمي العربي خا�شة واأن هذا املجال 
يوفر فر�شا واعدة جديدة لل�شباب العربي وبحجم �شوق 
يتوقع اأن ي�شل اإىل 28 بليون دوالر عام 2015 وفقا 
مركز  مدير  �شعبان  رمي��ا  وق��ال��ت  االإ���ش��ك��وا.  لتقديرات 
العمل  ور�شة  اأن  اأبوظبي  جامعة  يف  وال��ري��ادة  االبتكار 
املحتوى  ���ش��ن��اع��ة  وف��ر���س  حت��دي��ات  ت�شتعر�س  ���ش��وف 
الرقمي العربي يف املنطقة العربية اإ�شافة اإىل عرو�س 
حول مناذج االأعمال احلديثة اخلا�شة ب�شركات االأعمال 

النا�شئة يف �شناعة املحتوى الرقمي العربي.

اإمداد جتدد عقد اإدارة املرافق مع دي�سكفري جاردنزجلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ترعى حفل اطالق ق�سة النفط يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
وال��رتاث��ي��ة يف  الثقافية  وال��ربام��ج 
اأبوظبي يف م�شرح �شاطىء الراحة 
يف اأبوظبي حفال مبنا�شبة اطالق 
كتاب ق�شة النفط يف اأبوظبي الذي 
ح�شر   . للن�شر  كتاب  دار  اأ�شدرته 
احل��ف��ل ���ش��ل��ط��ان ال��ع��م��ي��م��ي مدير 
اأكادميية ال�شعر ممثال عن اللجنة 
كتاب  دار  رئي�س  ال�شحي  وج��م��ال 
ال��درع��ي م��وؤل��ف الكتاب  وح��م��دان 
واالإعالميني  املهتمني  م��ن  وع��دد 
ال��ع��م��ي��م��ي خ����الل احلفل  واأك�����د   .
اأهمية الفكرة التي تناولها الكتاب 
..م�شيفا  ال��ق��راءة  ت�شتحق  واأن��ه��ا 
اأن اأكادميية ال�شعر تعترب جزءا ال 
الثقايف يف دولة  امل�شهد  يتجزاأ من 
االإمارات العربية املتحدة وبالتايل 
فاإن رعايتها للكتب ال تقت�شر على 
اإىل كل  بل متتد  اإ�شداراتها فقط 
اإ�شدارات  م��ن  ب��ال��دول��ة  يتعلق  م��ا 
الثقايف  امل�شهد  تعزيز  يف  ت�شاهم 
املحلي . وج��رى ح��وار بني النا�شر 
واملوؤلف واحل�شور حول حمتويات 
 157 يف  ي����ق����ع  ال��������ذي  ال����ك����ت����اب 
ثالثة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  و  ���ش��ف��ح��ة 
االأول  ال��ف�����ش��ل  ي���ت���ن���اول  ف�����ش��ول 
الربيطانية  وال�����ش��ي��ا���ش��ة  ال��ن��ف��ط 

•• دبي-وام:

ال��ع��ام��ل��ة يف جمال  اإم������داد  اأع��ل��ن��ت 
اإدارة املرافق املتكاملة  تزويد حلول 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
م���وؤخ���راع���ن جت��دي��د ع��ق��د خدمات 
جمعية  م��ب��اين  م���ع  امل���راف���ق  اإدارة 
وهو  ج��اردن��ز  دي�شكفري  يف  امل���الك 
بالقرب  ح����دي����ث  ����ش���ك���ن���ي  جم���م���ع 
م��ن اب���ن ب��ط��وط��ة م���ول. ومبوجب 
�شتقدم  امل���ج���دد  االت����ف����اق  ����ش���روط 
الدورية  ال�شيانة  خ��دم��ات  اإم����داد 
التنظيف  وك����ذل����ك  وال��ت��ف��ع��ي��ل��ي��ة 
على  للمجمع  واخل��ارج��ي  الداخلي 
املقبلة  اخل��م�����س  ال�������ش���ن���وات  م����دى 
وذل���ك مت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي��ت��ه��ا لتكون 
واح�������دة م����ن ال�������ش���رك���ات ال����رائ����دة 
م�شتوى  ع���ل���ى  امل����راف����ق  اإدارة  يف 
التي  اخل��دم��ات  وتت�شمن  ال��ع��امل. 
موؤلفة  ملجموعة  اإم���داد  �شتقدمها 
ال�شيانة  للجمعية  مبنى   62 م��ن 
االأنظمة  على  والتفعيلية  ال��دوري��ة 
وال�شباكة  والكهربائية  امليكانيكية 
وامل�شاعد  احل��ري��ق  اإط��ف��اء  واأنظمة 
وغريها.  االإر�����ش����ادي����ة  وال���ل���وح���ات 
العمال  م����ن  ف���ري���ق  ���ش��ي��ق��وم  ك���م���ا 
مبهمة  وامل�����وؤه�����ل�����ني  امل����ح����رتف����ني 
مثل  والداخلي  اخلارجي  التنظيف 
وتنظيف  العامة  التنظيف  خدمات 

امل�����ج�����اري واالأر������ش�����ي�����ات وال����ط����رق 
ومعدات  تقنيات  با�شتخدام  وذل��ك 
الالزمة.  االخت�شا�شية  التنظيف 
وقال جمال عبداهلل لوتاه الرئي�س 
اإمداد اننا قدمنا  التنفيذي ل�شركة 
خدمات اإدارة املرافق يف الدي�شكفري 
جاردنز لتمكني هذا املجمع ال�شكني 
املرافق  ب�شبب  �شعبيته  زي����ادة  م��ن 
وامل�����ن�����اط�����ق امل���ح���ي���ط���ة اجل�����دي�����دة 
واجلذابة ..معتربا اأن جتديد عقد 
ملدة  امل��ب��اين  اإدارة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
مع  يتما�شى  اأخ���رى  �شنوات  خم�س 
االإ�شرتاتيجي.  للنمو  اإمداد  خطط 
تو�شيع  اىل  تطلعهم  ع��ن  واأع�����رب 
حمفظة اأعمال ال�شركة يف االإمارات 
اأن  اإىل  واملنطقة  امل��ت��ح��دة  العربية 

ت�شبح الرائدة يف قطاعها.

جتاه االإم��ارات بني عامي 1892 
امتياز  يتناول  وال��ث��اين  و1939 
تخ�شي�س  ومت  اأبوظبي  يف  النفط 
وبناء  ل��ل��ن��ف��ط  ال���ث���ال���ث  ال��ف�����ش��ل 
االإمارة احلديثة من خالل �شقني 
االأول للتطورات ال�شيا�شية والثاين 
ل���ت���ط���ورات ال�������ش���وؤون ال��ن��ف��ط��ي��ة . 
ب���اأن اكت�شاف  ون���وه امل��وؤل��ف ب��داي��ة 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  النفط 
اأح������دث ت��غ��ي��ريا ج���ذري���ا يف منط 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 
ما  اأن  اإىل  الف���ت���ا  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
م�شحة  ال��ن��ف��ط  ع�شر  ع��ل��ى  اأ���ش��ب��غ 
م���ن ال���ب���ه���اء ه���و ت��ط��وي��ع ال����روة 
وت�شخريها يف العديد من امل�شاريع 
االإمنائية واحل�شارية التي لوالها 

ملا كان للنفط اأثر ملمو�س كما هو 
احل��ال يف بع�س ال��دول النفطية . 
حول  كامال  ف�شال  الكتاب  واأف���رد 
الربيطانية  وال�����ش��ي��ا���ش��ة  ال��ن��ف��ط 
جتاه االإم��ارات بني عامي 1892 
التناف�س  وك�����ذل�����ك  و1939 
الربيطاين  الفرن�شي  االأم��ري��ك��ي 
واتفاقية اخلط االأحمر وال�شيا�شات 
العاملية  احل���رب  بعد  الربيطانية 
االإداري  ال��ن��ظ��ام  وت��ط��ور  ال��ث��ان��ي��ة 
كما   . امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال����ربي����ط����اين 
ال��ت��ح��والت الكبرية  امل��وؤل��ف  ر���ش��د 
خمتلف  على  العامل  �شهدها  التي 
امل��ي��ادي��ن واالأ����ش���ع���دة ب��ني حقبتي 
اإبرام االمتياز وانق�شائه منذ فرتة 

وجيزة يف 19 يناير 2014 .
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حوادث  و ق�ضايا

اإرها�سات اجلرمية 
قبل اآذان الظهر ب�شاعة جاءت �شيارة نقل االأثاث التي �شتحمل جهاز 
االأه��ل واجل��ريان يف حالة حركة  العرو�س اىل  �شقتها اجلديدة كان 
بينهم  ومن  العرو�س  اأ�شرة   مبجاملة  للمبادرة  �شباق  يف  الكل  دائبة 
�شديق والد العرو�س ورفيقة الذي ال يفارقه يف كل مكان والذي يعمل 
العرو�س من غرفتها ونظراتها  �شنوات طويلة تخرج  يف ور�شته منذ 

يغلب عليها اخلجل وهي ت�شكر احلا�شرين وترد تهنئتهم.
مل ي�شعر اأحد من احلا�شرين  بدقات قلب ال�شاب �شديق والد 

وال��ذي كان يعتربه مثل  االأمي��ن يف عمله  العرو�س وذراه 
التفاوت مل  اأن  اإال  ال�شن بينهما  �شقيقة رغم  تفاوت 

يكن كبريا كان والد العرو�س يف االأربعني وال�شاب 
يف الثالثة والع�شرين من عمره اإال اأن ال�شاب 

الذي تخرج يف مدر�شة  فنية متو�شطة كان 
اإال  تخرجه  منذ  الرجل  ور�شة  يف  يعمل 

يزوجه �شاحب  اأن  ك��ان يطمح يف  اأن��ه 
�شتزف  التي  ه��ذه  ابنته  من  العمل 

اإىل عري�شها اليوم.

النتقام القاتل
ال�شاب  يقنع  ال�شيطان  وب���داأ 
طراأت  غريبة  ف��ك��رة   بتنفيذ 
يف راأ�شه لالإنتقام من الفتاة 

وم������ن اأب����ي����ه����ا  خ���ط���وات 
اإىل  اأخ����ذت����ه  ح������ذرة 

خارج البيت ركز 
على  ن����ظ����رات����ه 

اأطفال   املنزل مع  العرو�س خارج  ال�شغرية �شقيقة  هدفه كان  �شوت 
اآخرين ثم ابتعدت عنهم ووجدها ال�شاب فر�شة �شانحه له  دابعها ثم 
طلب منها �شراء علبة �شجائر له تاأكد اأن اأحد مل يراه يف تلك اللحظة 
الطفلة  فيه  ���ش��ارت  ال��ذي  االجت���اه  يف  ما�شيا  واختفى   قليال  انتظر 
وحلق بها يف الطريق وا�شتوقفها و�شحبها وم�شي بها يف اجتاه املقابر 
ف�شاألته الطفلة يف براءة اإحنا رايحني 
يا عمو؟ فقال لها �شن�شرتي  فني 
املقابر  وو�شط  اأب��اك  طلبه  �شيئا 
وق���ف ال��ع��ا���ش��ق ال����ذي ف��ق��د ما 
م��ن حقه وحده  يعتربه  ك��ان 
اعتاد  التي  ال�شغرية  يتاأمل 
بعد  ويداعبها  يالعبها  اأن 
اأن اعتربه االأب ف��ردا من 
ياأمتنه  اأ���ش��رت��ه  اأف����راد 
ع��������ل��������ى م������ال������ه 
وي��ر���ش��ل��ه يف 
ما  ������ش�����راء 
جه  حتتا
اأ�شرته.

اق����رتب 

اأر�شا  اأ�شقطها  اخلبيثة  نيته  ع��ن  يك�شف  وب���داأ  الطفلة  م��ن  ال�شاب 
جرميته  يكمل  راح  ال�شيطان  ولكن  الطفلة  �شرخت  عليها  واعتدي 
اأنفا�س الطفلة حتى  اأكر ب�شاعة حني راح  بكل قوته يكتم  بجرمية 
ماتت بني يديه تركها جثة هامدة و�شط املقابر يف عز الظهر وعاد اإىل 
حفل العر�س جل�س بني املعازمي يقدم امل�شاعدة الأ�شرة العرو�س التي 
اأو�شكت على االنتهاء من جتهيز كافة متعلقاتها ال�شيارات امل�شاحبة 
ال�شغرية  ابنتها  العرو�س  اأم  تتذكر  فجاأة  للتحرك   ت�شتعد  للموكب 
ترتيبات  وم��رج  ه��رج  �شاد  جتدها  ومل  عنها  بحثت  ومل��ا  عنها  فت�شاأل 

موكب العرو�س ..
 الفتاة اختفت والبد من البحث عنها قبل التحرك �شارك القاتل يف 

البحث عن الفتاة  مت�شنعا لهفته عليها. 

اكت�ساف اجلرمية 
ابنتهم  راأي  لقد  املفاجاأة  ويفجر  اجل��ريان  اأح��د  يح�شر  دقائق  بعد 
قتيلة و�شط املقابر اأثناء �شلوكه طريقا خمت�شرا اإىل احلي ملي يقرتب 
منها حتى يح�شر البولي�س ويرفع الب�شمات وي�شور مكان اجلرمية 

واحلالة التي عليها الطفلة القتيلة .
�شارعت االأ�شرة واملدعويني اإىل حيث جثة الطفلة امل�شجاة على االأر�س 
و�شط املقابر مل ي�شتطع اأحد منهم اأن ينطق بكلمة واحدة �شوى �شراخ 
االأم التي كانت تريد احت�شان ابنتها والن�شاء يحيطون بها ويبعدونها 

اإىل اأن تاأتي ال�شرطة . 
واأبلغ االأهايل رجال املباحث ويتم ت�شكيل  فريق منهم للو�شول اإىل 
القاتل ويقف رجال املباحث طويال اأمام عوملة توؤكد اأن ال�شاب 
�شديق االأب هو اأكر املرتددين على االأ�شرة حيث يعمل اأي�شا يف 
ور�شته والذي يعتربه يف منزلة �شقيقه االأ�شغر ودون اأن يدري 
ال�شاب وقع يف غرام االبنة الكربى لكن االأب اعتذر له ورف�س 
اأمل حماولة  االأب موؤقتا على  باعتذار  ال�شاب  له وقبل  تزويجها 
اإقناعه فيما بعد ولكن عندما علم اأنها �شتزف اإىل �شاب اآخر جن 
اأن ينتقم من �شديقه  وويل نعمته ونفذ انتقامه  حنونة وقرر 
اإىل  ال��زف��اف  حفل  واأح���ال  ال�شغرى  العرو�س  �شقيقة  وقتل 
اأعرتف بجرميته  الذي  القاتل  القب�س على  واألقى  ماأمت 
اأحالته  التي  النيابة  اأم��ام  ارتكابها  كيفية  ب�شرح  وق��ام 

حمبو�شا اإىل حمكمة اجلنايات لينال جزاه الرادع.

�شباع مر�شي انقطع كانت هذه كلمة ال�شر التي اتفق عليها املحا�شب ال�شاب مع تاجر االآثار الذي اأبرم معه 
اتفاقا على �شراء  كمية االآثار املوجودة لديه.

يف اأحد اأحياء مدينة طنطا كان ي�شكن املحا�شب ال�شاب وزوجته ومنذ فرتة قليلة ترددت اأخبار عن وجود 
كمية من االآثار لدى  املحا�شب  يريد بيعها الأي �شخ�س يقدر ثمنها الكالم تناثر حتى و�شل اإىل رئي�س 
اأن املحا�شب اتفق مع  اأن اأكد له اأحدهم  مباحث الق�شم الذي  قام بن�شر رجاله حول املحا�شب ال�شاب اإىل 

تاجر اآثار من ال�شعيد ل�شراء االآثار مقابل 500 األف جنيه .
اأن  املحا�شب اتفق مع التاجر على كلمة �شر هي �شباع مر�شي انقطع �شوف يقولها  وقرر امل�شدر ال�شري 

التاجر لزوجته املحا�شب وي�شلمها املبلغ وتقوم هي بت�شليمه االآثار.
..اعرت�س  املطلوب  املبلغ  بها  اأنيقة  ال�شفقة وهو يحمل حقيبة  االآث��ار الإمت��ام  تاجر  �شاعات قليلة وي�شل 
من  ب��دال  اخلطة  تنفيذ  ومعاوناه   ق��رر  ال��ذي  املباحث  رئي�س  غرفة  يف  واحتجزه  التاجر  املباحث  �شابط 

التاجر.
واأحد  القاهرة   لوحات  عليها  �شيارة  وا�شتاأجر  ال�شعيد  اأبناء  مالب�س  يف  ومعاوناه  املباحث  رئي�س  تخفى 

معاوين رئي�س املباحث قام بدور ال�شائق.
توجهوا جميعا اإىل منزل املحا�شب فتحت لهم زوجته باب ال�شقة وقال لها رئي�س املباحث كلمة ال�شر مر�شي 
بها  التي  لتلتقط احلقيبة  يدها  اأن متد  وقبل  لل�شابط  امل�شروقة  االآث��ار  الزوجة  انقطع فقدمت  �شباعه 
االأموال كان القيد احلديدي قد �شبق اإىل يديها. اعرتفت الزوجة على زوجها اأنه �شرق االآثار من مكان ال 
تعلمه وهي كانت جمرد و�شيطة فقط واأكد تقرير خرباء االآثار اأن االآثار امل�شبوطة ال تقدر بثمن وترجع 

اإىل الع�شر الروماين وبع�شها يعود اإ لى الع�شر الفرعوين.
بالقب�س على  اأم��رت  كما  �شاهدة  باعتبارها  الزوجة  ب��االإف��راج عن  اأم��رت   التي  النيابة  اإىل  املح�شر  اأحيل 

املحا�شب الذي هرب بعد  عمله بالقب�س على زوجته . 

�شاب يف ال�شابعة ع�شرة من عمره  مل يت�شور اأن خالفا 
مع �شديق له اأثناء لعب الكرة �شيكلفه حياته نف�شها 
وكانت  اخل��الف  و�شبب  حجم  مع  انتقامي  وباأ�شلوب 
جميع  يف  بك�شور  متاأثرا  ال�شاب  بوفاة  املوؤملة  النهاية  

عظام ج�شده.
اأثناء  وذلك عقابا على جتروؤه بالت�شاجر مع �شديقه 
اللعب فكان جزاوؤه اإلقاءه من الطابق اخلام�س يهوى 
امل�شت�شفي  دخ��ول��ه  بعد  احل��ي��اة  وي��ف��ارق  االأر�����س  على 
�شاب  بو�شول  احل��ادث  الك�شف عن هذا  ب�شاعتني .مت 
17 �شن  اإىل امل�شت�شفي يف حالة �شيئة للغاية حيث كان 
الفقري  العمود  بفقرات  م�شاعفة  ك�شور  من  يعاين 
�شقوطه من  نتيجة  والكاحلني واجلمجمة  واحلو�س 

ارتفاع  وفارق ال�شاب احلياة بعد دخوله امل�شت�شفي.
رجال  وانتقل  ال�شرطة  ق�شم  امل�شت�شفي  اإدارة  اأبلغت 
وتبني  عليه  امل��ج��ن��ي  اأ���ش��رة  تقيم  ح��ي��ث  اإىل  امل��ب��اح��ث 
اأ�شرته  واأك��دت  الور�س  اإح��دى  اأن��ه يعمل ميكانيكي يف 
لكنهم فجئوا  اأح��د  له خالفات مع  يكن  ابنهم مل  اأن 
بح�شور اأثنني من اأ�شقاء �شديقه اإىل منزلهم وقاما  
بتك�شري  ق��ام��ا  ك��م��ا  ب��ال�����ش��رب  ع��ل��ي��ه  واع��ت��دي��ا   ب�شبه 
حمتويات ال�شقة ثم حمال ال�شاب بعد �شربه واألقياه 
من �شرفة ال�شقة الواقعة يف الطابق اخلام�س وهددوا 
االإبالغ  منهم  اأح��د  ح��اول  اإذا  امل�شري  بنف�س  االأ���ش��رة 

اأ�شقاء �شديق  االأ�شرة من بط�س  اأف��راد  عنهما فخاف 
ابنهم الأنهما يعمالن يف مهنة اجلزارة وم�شهور عنهما  

اأعمال البلطجة .
اإنه كان  األقى القب�س على �شديق القتيل الذي قال  
يلعب الكرة مع �شديقه واختلفا على �شحة اأحد اأهداف 
املباراة اإن�شرف كل منهما حلال �شبيله ثم اأ�شاف اإنه 
وعندما  وجهه  يعلو  ال�شيق  وك���ان   منزله  اإىل  ذه��ب 
وغ�شبه  �شيقه  �شبب  ع��ن  اجل�����زاران  �شقيقاه  ���ش��األ��ه 
اإيل  واندفعا  اأخربهما مبا حدث مع �شديقه فغ�شبا 
خارج املنزل حيث كان �شديقي يقف اأ�شفل منزله مع 
اأقرانه وحاوال �شربه لكنه فر هاربا و�شعد  عدد من 
�شقة  اإىل  االث��ن��ان  ف��ط��ارده  ب��ه  ليحتمي  م�شكنه  اإىل 
و�شرباه بع�شا غليظة وقما بحمله واألقياه من �شرفة 
ال�شارع  اإىل  اخلام�س  بالطابق  تقع  التي  اأ�شرته  �شقة 
اجلرمية  ارتكبا  اللذين  ال�شقيقني  على  وبالقب�س 
اعرتفا بجرميتهما بال اأية مباالة وابديا رغبتهما يف 
دفع دية ال�شاب القتيل فتم حترير حم�شر بالواقعة 
على  بحب�شهما  اأم��رت  النيابة  على  املتهمني  وبعر�س 

ذمة التحقيق.
قال املتهم االأول يف حتقيقات النيابة رنه ن�شاأ يف و�شط 
احلي واجلميع  يهابونه ويعملون له األف  ح�شاب ومل 
يكن يت�شور اأن يتجراأ اأحد على �شقيقه ويعاتبه  على  

اأي �شيء حتى لو ك��ان على ه��دف يف مباراة ك��رة واأنه 
م��ن �شديقه خ�شي  ح��دث  �شقيقه مب��ا  اأخ���ربه  عندما 
من غ�شب وال��ده اجل��زار وال��ذي كان م�شافرا ل�شراء 
امل��ج��اورة وق��ور ه��و و�شقيقه  ال��ذب��ائ��ح م��ن املحافظات 
والدهما   اأن  مطمئنني  وه��م��ا   ال�����ش��اب  م��ن  االن��ت��ق��ام 
الري  �شيدفع دية هذا ال�شاب و�شيح�شر  لهما اأف�شل 
الق�شية  م��ن  وي��خ��رج��ه��م��ا  عنهما  ل��ل��دف��اع  امل��ح��ام��ني 
القتيل  اأ�شرة  اأنه حتى ولو قبلت  ال�شاب تنا�شي  ولكن 
الدية فاإن حق املجتمع ال ي�شقط و�شوف يكون احلكم 
وق��ال يف  ع��اد  املتهم  نف�س  عليهما  ال مفر منه ولكن 
املحكمة اإنه مل يكن يق�شد قتل �شديق �شقيقه واإمنا 
اأن ي�شاب بك�شور  تاأديبه.وكان يتوقع فقط  اأراد فقط 
لكن ق�شاء اهلل نفذ وفارق احلياة .وقال املتهم الثاين 
ال�شغري  �شقيقه  اأن  اعرتافاته  يف  االأول  املتهم  �شقيق 
اإر�شاءه  ح��اوال  ول��ذل��ك  وال���ده  عند  خا�شة  مكانه  ل��ه 
في�شب  لوالده عند عودته  ي�شكو  �شكل  حتى ال  ب��اأي 
اأن ينتقما ل�شقيقهما قبل عودة  عليهما غ�شبه فقرر 
والدهم ثم اأ�شاف املتهم الثاين اإنهم م�شتعدون لدفع 
يخرج  حتى  جنيه  مليون  كانت  ل��و  حتى  القتيل  دي��ة 
من ال�شجن الذي دخله  الأول مرة ب�شبب لعب العيال 
واأجه�س املتهم يف البكاء وقال اأنه تزوج منذ فرتة عام 
واح��د وت��رك  زوج��ت��ه  وه��ي حامل و�شت�شع مولودها 

بعد اأيام .
اأ�شرة ال�شاب القتيل الدية التي عر�شها والد  رف�شت 
بال�شجن   منهما  كل  مبعاقبة  املحكمة  فق�شت  األقتله 

امل�شدد 15 �شنة واإيداع ال�شقيق االأ�شغر يف اإ�شالحية 
بني  ليق�شي  القانونية  ال�شن  بلوغه  لعدم  االأح���داث 

جدرانها 6 �شنوات .

رف�س االأب زواجه من ابنته.. فانتقم بقتل �سقيقتها
طفلة مل تتجاوز اخلام�سة من عمرها اختارها القاتل من بني اأخواتها الثمانية لينتقم من والدها و�سقيقتها الكربى يف �سخ�سها .. ليلة 
زفاف �سقيقتها كانت نف�س الليلة التي حددها القاتل لتكون اآخر ليلية يف حياة الطفلة وبينما كانت اأختها الكربى ت�ستعد لدخول ع�س 

الزوجية ب�سحبة عري�سها و�سط اأجواء من ا ل�سعادة والفرحة  التي غمرت اجلميع واحلي باأكمله راح القاتل يزف �سقيقتها ال�سغرى اإىل 
العامل الآخر. 

كلمة ال�سر �سباع مر�سي انقطع

ب�سبب خالف كروي األقوه من الطابق اخلام�س
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االأمم املتحدة تندد بحملة �سدها يف جنوب ال�سودان 
•• نيويورك-اأ ف ب:

ك���ب���ري يف االمم  م�������ش���ووؤل  ط���ل���ب 
امل����ت����ح����دة م�����ن جم���ل�������س االم�����ن 
رئي�س  ل�����دى  ال���ت���دخ���ل  ال�������دويل 
لوقف  كري  �شلفا  ال�شودان  جنوب 
ح��م��ل��ة مم��ن��ه��ج��ة وم��ن��ظ��م��ة �شد 
البالد  يف  امل���ت���ح���دة  االمم  ب��ع��ث��ة 
ه���ريف���ي���ه الد�����ش����و، مدير  وق������ال 
االمم  يف  ال�شالم  حفظ  عمليات 
املتحدة، خالل نقا�س حول جنوب 
الو�شع  يتغري  ان  ناأمل  ال�شودان 
�شريعا النه من غري املمكن ومن 

غري املقبول ان ي�شتمر هكذا .
وا�������ش������اف اط�����ل�����ب ب�����احل�����اح من 
التدخل  واع�شائه  االمن  جمل�س 
ل�����ش��ال��ح ب��ع��ث��ة االمم امل��ت��ح��دة يف 
ج���ن���وب ال���������ش����ودان وادان��������ة هذه 
الرئي�س  م���ن  وال��ط��ل��ب  احل��م��ل��ة 
لل�شلطات  االوام�����ر  اع���ط���اء  ك���ري 
الوطنية واملحلية واع�شاء احلزب 
احلاكم بوقف هذه احلملة . ورد 
فرن�شي�س  ال�شودان  جنوب  �شفري 
���ش��ل��ف��ا كري  ان  ب���ال���ت���اأك���ي���د  دي���ن���غ 
مم��ن ك��ث��ريا ل��ل��دور ال���ذي لعبته 
ون�شب   . البالد  املتحدة يف  االمم 
للبعثة  امل��ن��اه�����ش��ة  ال���ت���ظ���اه���رات 
النف�شية  احل���ال���ة  اىل  االمم���ي���ة 
والغ�شب  واحل�����رم�����ان  ال�����ش��ي��ئ��ة 
جراء النزاع. ويف ختام االجتماع، 

رو�سيا تتحدث عن 
حتّوالت اإيجابية يف �سوريا 

•• مو�شكو-يو بي اأي:

الرو�شية  اخلارجية  وزارة  ج��ّددت 
الع�شكري  ل��ل��ح��ل  رف�����ش��ه��ا  ام�������س 
موا�شلة  اإىل  ودع�����ت  ����ش���وري���ا،  يف 
ب��ني مم��ث��ل��ي احلكومة  امل��ح��ادث��ات 
جنيف،  يف  وامل��ع��ار���ش��ة  ال�����ش��وري��ة 
حت�����والت  ه����ن����اك  ان  اإن  وق�����ال�����ت 

اإيجابية واإن كانت غري كبرية.
نوفو�شتي  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
للخارجية  ب���ي���ان  ع���ن  ال���رو����ش���ي���ة 
ال��و���ش��ع يف �شوريا  ت��ط��ورات  ح���ول 
يوا�شل  ال���������ش����وري  اجل���ي�������س  اإن 
االإرهابيني  ���ش��د  وع��م��ل��ه  ن�����ش��اط��ه 
وامل��ت��ط��رف��ني.. وق���د ح����ّرر مدينة 
ي��������ربود ال����ت����ي ك������ان امل���ت���ط���رف���ون 
منطقة  يف  عبور  نقطة  يتخذونها 
احلدود مع لبنان.. ويرد املتطرفون 
بتكثيف ن�شاطهم االإرهابي . وجاء 
ال�شورية  ال�شلطات  اأن  ال��ب��ي��ان  يف 
واملتطرفني  االإره��اب��ي��ني  تكافح  اإذ 
ت����ق����وم ب����اخل����ط����وات ال�������ش���روري���ة 
ل��ت��ح�����ش��ني ال���و����ش���ع االإن�������ش���اين يف 

البالد وتخفيف معاناة املدنيني.
ال�شورية  احل���ك���وم���ة  اأن  وذك�������ر 
املحلية  ال���ه���دن���ة  ات���ف���اق���ات  ت����ويل 
اخلارجية  وق��ال��ت  اهتمامها  ج���ّل 
ت��وؤي��د هذه  اإن م��و���ش��ك��و  ال��رو���ش��ي��ة 
اإيجابية  حت��والت  وهي  التحوالت، 

واإن كانت غري كبرية.

نبداأ  ان  ي��ج��ب  ال�������ش���روط،  ه����ذه 
ب��ت��ق��ل��ي�����س ط��اق��م��ن��ا واحل������د من 

ن�شاطاتنا اىل احلد االدنى .
وبالن�شبة العرتا�س جي�س جنوب 
ال�شودان ا�شلحة تعود اىل البعثة، 
املتحدة  االمم  ان  الد���ش��و  او���ش��ح 
فتح  جوبا  حكومة  على  اقرتحت 
حتقيق م�شرتك )يف هذا احلادث( 
تدارك  لكنه  النية  ح�شن  الثبات 

لال�شف، رف�س هذا الطلب .

لوكم�شبورغ  ���ش��ف��رية  او����ش���ح���ت 
ترتا�س  ال���ت���ي  ل���وك���ا����س  ���ش��ي��ل��ف��ي 
جم��ل�����س االم�����ن يف اذار-م�����ار������س 
ان ال����دول االع�����ش��اء اع��ت��ربت ان 
م�شايقة طاقم االمم املتحدة امر 
ر�شالة  بتوجيه  وام��ل��ت  مرفو�س 

�شديدة اللهجة يف هذا ال�شدد .
�شلبية  حملة  هناك  الد�شو  وتابع 
ال��ب��ع��ث��ة وق��ادت��ه��ا يف جنوب  ع��ل��ى 
ممنهجة  ان���ه���ا  ي���ب���دو  ال�������ش���ودان 

تتجلى  ان��ه��ا  مو�شحا   ، ومنظمة 
�شحافية  وم��ق��االت  تظاهرات  يف 
املتحدة  االمم  لطاقم  وم�شايقة 
ح���ي���اة هذا  ت��ه��دي��د  اىل  و����ش���وال 
ان طائرات  اي�شا  . وقال  الطاقم 
للتفتي�س  تعر�شت  املتحدة  االمم 
وتعر�س  ق��واف��ل��ه��ا  اي���ق���اف  ومت 
ط��اق��م��ه��ا ل��ل��م�����ش��اي��ق��ة م���ن قبل 
ق��وات االم��ن يف كل انحاء جنوب 
ال�����ش��ودان وخ��ت��م ب��ال��ق��ول يف ظل 

�سالم يتعهد بت�سكيل �سبكة اأمان لتح�سني لبنان 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اىل  كتابا  مئة  ا�شل  م��ن  امريكيا  �شناتورا   83 رف��ع 
الرئي�س باراك اوباما اعلنوا فيه �شروطهم للموافقة 
على اي اتفاق نهائي حول النووي االيراين مذكرين 
النووي.  التخ�شيب  يف  احل���ق  ل��ه��ا  لي�س  اي����ران  ب���ان 
وم���ن ال���ن���ادر ان ي��وق��ع م��ث��ل ه���ذا ال��ع��دد م��ن اع�شاء 
النووي  ملف  ول��ك��ن  م�شرتكا  ن�شا  ال�شيوخ  جمل�س 
من  م��وح��دة  جبهة  ا�شهر  ع��دة  منذ  ي�شكل  االي���راين 
واجلمهوريني  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  االع�����ش��اء  ج��ان��ب 

عقوبات  ع��ل��ى  االن  م��ن��ذ  الت�شويت  ي��ري��دون  ال��ذي��ن 
حل��م��ل ط��ه��ران ع��ل��ى ال��ق��ب��ول ب��ات��ف��اق ن��ه��ائ��ي. وحتى 
فر�س  على  الكونغر�س  حلمل  حماولتهم  ظلت  االن 
عقوبات متعرة بناء على رغبة البيت االبي�س الذي 
طهران  بني  اجلارية  املفاو�شات  تعطيل  يف  يرغب  ال 
املتحدة  والواليات  5+1 )رو�شيا وال�شني  وجمموعة 
اع�شاء  كتاب  يف  وج��اء  وامل��ان��ي��ا(.  وبريطانيا  وفرن�شا 
جمل�س ال�شيوخ نعترب انه ال يحق اليران التخ�شيب 
النووية  اال�شلحة  انت�شار  من  احلد  معاهدة  مبوجب 
ان يفكك  اتفاق يجب  اي  ان  نعترب  الكتاب  وا�شاف   .

•• دم�شق-اأ ف ب:

الالجئني  وت�شغيل  لغوث  املتحدة  االأمم  وكالة  وزع��ت 
)اأون��روا( م�شاعدات يف خميم الريموك  الفل�شطينيني 
جنوبي دم�شق املحا�شر منذ اأ�شهر، وذلك للمرة االأوىل 

منذ اأ�شبوعني.
وقال املتحدث با�شم الوكالة كري�س غاني�س اإن االأونروا 
ا�شتئناف  م��ن  اأ�شبوعني  م��ن  اأك���ر  ت��وق��ف  بعد  متكنت 

اإدخال امل�شاعدات اإىل خميم الريموك لالجئني.
456 ح�شة غذائية، اإ�شافة  واأو�شح اأن الوكالة وزعت 
اإىل اخل��ب��ز وامل���رب���ى، ك��م��ا وزع���ت ع��رب ال��ه��الل االأحمر 
االأطفال،  ���ش��ل��ل  ل��ق��اح  م���ن  وح����دة  األ���ف���ي  الفل�شطيني 
وقال  االأط���ف���ال  حليب  م��ن  ���ش��غ��رية  علبة  وث��م��امن��ائ��ة 
اإ�شافية  م�����ش��اع��دات  ت��وزي��ع  ت��ن��وي  ال��وك��ال��ة  اإن  غاني�س 

االأربعاء اإذا �شمح الو�شع االأمني بذلك . 
ال�شهر  امل��خ��ي��م مطلع  اال���ش��ت��ب��اك��ات جت���ددت يف  وك��ان��ت 
اأغلبية  ب��خ��روج  ق�شت  هدنة  م��ن  اأ�شابيع  بعد  اجل���اري 

•• لندن-يو بي اأي:

من  امل��ئ��ات  اأن  ام�����س  ت��امي��ز  فاينن�شال  �شحيفة  ذك���رت 
اجلماعات  ���ش��ف��وف  م��ن  ان�شحبوا  االأج���ان���ب  امل��ق��ات��ل��ني 
الداخلي  االق��ت��ت��ال  ب�شبب  ���ش��وري��ا،  ���ش��م��ال  يف  امل�شلحة 
الدموي الدائر بينها. وقالت ال�شحيفة اإن هذا التوجه 
امل�شاركني  املت�شددين  ب��ني  احلما�س  ت��راج��ع  اإىل  ي�شري 
باأنهم يق�شون املزيد  بالقتال يف �شوريا جراء �شعورهم 
النظام  من  ب��داًل  البع�س  بع�شهم  يقاتلون  الوقت  من 
امل�شوؤولني  اأو�شاط  بني  املخاوف  اأي�شاً  ويثري  ال�شوري، 
اأن يتوجهوا اإىل بلدان  االأمنيني الغربيني من احتمال 
�شوريا جذب مت�شددين  القتال يف  اأن  وا�شافت  اأخ��رى. 
قتال  يف  منهم  الكثري  �شارك  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من 
و�شاعدوا  وال��ع��راق،  افغان�شتان  يف  االم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 
جماعات املعار�شة امل�شلحة على اال�شتيالء على م�شاحة 
وا���ش��ع��ة م���ن االأرا�����ش����ي ع��ل��ى ط���ول احل�����دود ال�شورية 
ال�شمالية وال�شرقية عام 2012. ونقلت ال�شحيفة عن 

ي�شيطرون  كانوا  الذي  املخيم  من  املعار�شني  املقاتلني 
على معظم اأحيائه.

وان��دل��ع��ت اال���ش��ت��ب��اك��ات ب��ني جبهة ال��ن�����ش��رة ال��ت��ي تعد 
واجلبهة  �شوريا،  يف  للقاعدة  الر�شمية  ال���ذراع  مبثابة 
ال�شعبية لتحرير فل�شطني-القيادة العامة، وهي ف�شيل 
وتبادل  االأ���ش��د  ب�شار  الرئي�س  لنظام  م���واٍل  فل�شطيني 
الطرفان يف حينه امل�شوؤولية عن خرق الهدنة التي مت 

التو�شل اإليها منت�شف فرباير-�شباط.
واأت���اح���ت ال��ه��دن��ة ل���الأون���روا ت��وزي��ع اأك���ر م��ن 7500 
1500 مدين من املخيم  ح�شة غذائية، وخ��روج نحو 
بينهم نحو  األ��ف �شخ�س،  اأربعني  يقيم فيه نحو  ال��ذي 

فل�شطيني. األف   18
وتفر�س القوات النظامية ال�شورية منذ يونيو-حزيران 
املا�شي ح�شارا خانقا على املخيم. واأدى نق�س االأغذية 
ف��ي��ه منذ  م��ائ��ة �شخ�س  م��ن  اأك���ر  اإىل مقتل  وال�����دواء 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  ح�شب  االأول،  اأكتوبر-ت�شرين 

االإن�شان.

من�شق جلبهة الن�شرة التابعة لتنظيم القاعدة اأن اأكر 
من األفي مقاتل اأجنبي عادوا اإىل بلدانهم االأ�شلية منذ 
املا�شي وحتى  الثاين-يناير  الثاين من كانون  االأ�شبوع 
االآن . وذكرت فاينن�شال تاميز اأن م�شادر يف اال�شتخبارات 
الغربية واال�شرائيلية تعتقد اأن املت�شددين الذين قاتلوا 
يف �شوريا ميكن اأن يتوجهوا يف نهاية املطاف للجهاد يف 
الراديكالية، مثل  اأخرى حيث تن�شط اجلماعات  بلدان 
العراق واليمن و�شبه جزيرة �شيناء امل�شرية. ون�شبت اإىل 
م�شوؤول يف اال�شتخبارات اال�شرائيلية قوله هناك بالفعل 
تاأثريات من �شوريا يف �شيناء، ونحن بالطبع قلقون من 
اإىل  اإىل املنطقة لالن�شمام  و�شول املزيد من املقاتلني 
الو�شع،  ه��ذا  يف  اأنف�شهم  واق��ح��ام  املت�شددة  اجلماعات 
ونعمل على منع تفاقمه . وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ما 
ُيقّدر بنحو 11 األف مقاتل اأجنبي ما زالوا �شوريا.. مما 
الغربية  للدول  بالن�شبة  فقط  لي�س  قلق  م�شدر  �شبب 
التي تخ�شى من احتمال اأن ي�شتخدم بع�شهم مهاراتهم 

ل�شن هجمات يف الداخل بعد عودتهم اإىل بلدانهم.

الربنامج االيراين لال�شلحة النووية وان مينع ايران 
اىل االبد من �شلوك طريق اليورانيوم او البلوتونيوم 
االخرى  ال�شروط  بني  وم��ن   . النووية  القنبلة  نحو 
التي وردت يف الكتاب: اغالق مفاعل اراك الذي يعمل 
باملياه الباردة واقامة نظام تفتي�س على املدى الطويل 
الرئي�س  الكتاب  على  املوقعون  ودع��ا   . دهم  وعمليات 
ب����اراك اوب���ام���ا ك��ي ي��ع��د م��ن��ذ االن م�����ش��اري��ع عقوبات 
معززة خ�شو�شا لتقييد ال�شادرات النفطية االيرانية 
واملنتجات البرتوكيميائية ب�شكل ميكن معه البدء بها 
فورا يف حال رف�شت ايران التوقيع على اتفاق نهائي.

الكونغر�س ي�سغط على اأوباما ب�ساأن نووي اإيران

االأونروا تدخل م�ساعدات ملخيم الريموك ب�سوريا

القاعدة تدعو اأتباعها لهجمات يف بريطانيا 

اأجانب ين�سحبون من اجلماعات امل�سلحة يف �سوريا

•• جنيف-وام:

�شارك �شعادة اأحمد عبيد املن�شوري 
للمجل�س  الربملانية  ال�شعبة  ع�شو 
اأعمال جلنة  االحت��ادي يف  الوطني 
والتمويل  امل�������ش���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وال����ت����ج����ارة يف االحت�������اد ال���ربمل���اين 
خ���الل  ومت  ج���ن���ي���ف.  يف  ال��������دويل 
التوجه  مو�شوع  مناق�شة  اجلل�شة 
نحو القدرة على مواجهة املخاطر: 
التوجهات  االع����ت����ب����ار  يف  االأخ��������ذ 
 . الطبيعية  والقيود  الدميغرافية 
مداخلة  يف  املن�شوري  �شعادة  وق��ال 
اإن ال�شعبة الربملانية االإماراتية  له 
ت�����وؤك�����د اأه����م����ي����ة ت���ك���ات���ف اجل���ه���ود 
الدولية للحد من املخاطر املتزايدة 
العامل  اأن���ح���اء  جميع  يف  ل��ل��ك��وارث 
خا�شة يف ظل �شعف قدرات الدول 
البيئية  امل���خ���اط���ر  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى 
تنامي  ظ���ل  ويف  وال���دمي���ق���راط���ي���ة 
واأ�شاف  الطبيعية.  القيود  اأزم���ات 
احلكومات  ت��ت��ج��ه  اأن  ب����د  ال  اأن������ه 
اأنظمة  اإق����ام����ة  اإىل  وال����ربمل����ان����ات 
الكوارث  م��ن  للوقاية  مبكر  اإن���ذار 
االإمارات  دولة  ونحن يف  الطبيعية 
واملجل�س  احل���ك���وم���ة  خ�����الل  م����ن 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي ن�����ش��ع��ى لدمج 
االعتبارات الدميوغرافية والبيئية 
امل�شاريع  تخطيط  مراحل  كافة  يف 
التنموية وتنفيذها �شواء من خالل 
الت�شريعات  اأو  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الوطنية  الهيئة  وتعمل  الوطنية 
الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
للحد  و�شيا�شات  برامج  و�شع  على 
والتعايف  ال����ك����وارث  خم���اط���ر  م���ن 
املن�شوري  وط����رح  م��ن��ه��ا.  ال�����ش��ري��ع 
عددا من التو�شيات التي البد من 
التنمية  حت��دي��ات  ملواجهة  و�شعها 
قيادة  ت�شمل  اأن  ومنها  امل�شتدامة 
القطاعات  كافة  امل�شتدامة  التنمية 
ودوليا  واإق��ل��ي��م��ا  حمليا  وامل��ج��االت 

متوازنة  �شمولية  هناك  تكون  واأن 
على م�شتوى كل دولة يتم تطبيقها 
باأبعادها  ال����ك����وارث  م���واج���ه���ة  يف 
االقت�شادية  ك��ان��ت  ���ش��واء  املختلفة 
اأو االجتماعية اأو ال�شيا�شية م�شيفا 
الدول  ت�شجيع  ال�شروري  من  اأن��ه 
التخطيط  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ن��ام��ي��ة 
ومتو�شطة  ق�شرية  االأبعاد  وقيا�س 
التنمية  ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل�����دى 
امل�����ش��ت��دام��ة وت��وج��ي��ه ت��ل��ك ال����دول 
بطريقة  ب��راجم��ه��ا  تنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة 
ف��ع��ال��ة.  واأك����د ���ش��رورة وج���ود قيم 
وح�س  حقيقية  واأخالقيات  ثقافية 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة ل���دى االأف�����راد للعمل 
جليا يف احلد من م�شكالت الكوارث 
املتقدمة  ال����دول  وح���ث  الطبيعية 
للموارد  االأم��ث��ل  اال���ش��ت��غ��الل  ع��ل��ى 
لتحقيق  االأب��ح��اث  وت�شجيع  ودع��م 
الطبيعية  امل��وارد  ا�شتغالل  فعالية 
وال��ب��ح��ث ع��ن ب��دائ��ل ل��ه��ا للحفاظ 
التمكني  واأه��م��ي��ة  ع��ل��ى دمي��وم��ت��ه��ا 
التخ�ش�شات  يف  ل��ل��ك��وادر  ال�����ش��ام��ل 
والبطالة.  الفقر  ملحاربة  املختلفة 
ال���ربمل���ان���ي���ة  ال�������ش���ع���ب���ة  اإن  وق��������ال 
االإماراتية ترى اأنه على الربملانات 
مواجهة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
امل��خ��اط��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة من 
املقررة يف  زي��ادة املخ�ش�شات  خالل 
االعتبارات  ب�شاأن  ال��دول  ميزانيات 
تعد  ال��ت��ي  وال��دمي��غ��راف��ي��ة  البيئية 
اأ���ش��ي��ال م��ن ب��رام��ج التنمية  ج���زءا 
اأولوية  ل��ه��ا  ت��ك��ون  واأن  امل�����ش��ت��دام��ة 
ت�شحيح  يف  ل��ت�����ش��اه��م  ال��ن��ف��ق��ات  يف 
البيئية  اخل����ل����ل  اأو�������ش������اع  ب���ع�������س 
والدميغرافية القائمة. واأو�شح اأنه 
البد اأن ت�شع الربملانات يف اأولويات 
اأو  اأث��ن��اء م��راج��ع��ة  ال��وط��ن��ي  عملها 
الوطنية  ال��دول��ة  �شيا�شات  تقييم 
الوطنية  وامل�����ش��روع��ات  واخل���ط���ط 
التحتية  باالإ�شكان والبنى  اخلا�شة 
يتم  واأن  االإ�����ش����ك����اين  وال���ت���م���وي���ل 

1994 خا�شة فيما يتعلق بال�شحة 
الأهميتها  امل��راأة  وحقوق  االإجنابية 
التنمية  حت����دي����ات  م����ن  احل�����د  يف 
وال�شكانية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل�����ش��ت��دام��ة 
م��ق��رتح��ا اأن ت��ق��وم اأم���ان���ة االحت���اد 
بعمل م�شح ميداين ال�شتطالع راأي 

برملانات العامل . 
التنمية  جل���ن���ة  اج����ت����م����اع  وك��������ان 
بداأ  والتجارة  والتمويل  امل�شتدامة 
باإقرار جدول االأعمال وا�شتعرا�س 
القرار  مل�������ش���ودة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ق���رري 
العامل  ع��ل��ى  ان����ه الب����د  م���وؤك���دي���ن 
االإمنائية  ل����الأه����داف  ال��ت��ح�����ش��ري 
القادمة واأن تت�شمن تلك االأهداف 
للت�شدي ملخاطر  ن�شو�شا وا�شحة 
اأنهم  امل����ق����ررون  وق�����ال  ال�����ك�����وارث. 
اآليات  لبحث  اللجنة  يف  يجتمعون 
ال��ت�����ش��دي مل��خ��اط��ر ال���ك���وارث التي 
ممار�شات  فهناك  االإن�شان  ي�شنعها 
بالتاأثري  ب���داأت  مغلوطة  اإن�شانية 
وجتعلهم  الب�شر  حياة  طبيعة  على 
والتحوالت  للكوارث  دائمة  عر�شة 
يوجد  انه  اىل  م�شريين  الطبيعية 

الالزمة  املالية  املخ�ش�شات  ر�شد 
ل���ذل���ك يف اإط�����ار م����وازن����ات ال����دول 
تعزيز  على  املانحة  ال��ب��ل��دان  وح��ث 
زيادة  امل�شاعدات من خالل  فعالية 
التن�شيق بني املانحني والتفاعل مع 
التي  املتحدة مل�شاعدة الدول  االأمم 
واجلفاف  امل��ج��اع��ات  وط����اأة  تعي�س 
وفقا  االإن�شانية  امل�شاعدات  وتوفري 
ملبادئ احلياد مع االحرتام الكامل 
الوطنية  ووحدتها  ال��دول  ل�شيادة 
يف  كل  الربملانات  دع��وة  اإىل  اإ�شافة 
ال�شغط  اإىل  اخت�شا�شاته  ح���دود 
ع��ل��ى ح��ك��وم��ات��ه��ا ل��الن�����ش��م��ام اإىل 
الدولية  وامل���ع���اه���دات  االت��ف��اق��ي��ات 
املتحدة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة  خ��ا���ش��ة 
املناخ  ب��ت��غ��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االإط�����اري�����ة 
وب��روت��وك��ول ك��ي��وت��و ل��ع��ام 1997 
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  ان  وت����اب����ع   .
االإم����ارات����ي����ة ت���وؤك���د اأن�����ه الب����د من 
دولية عن طريق  برملانية  مراجعة 
الدويل لربنامج  االحتاد الربملاين 
عمل بكني واملوؤمتر الدويل للتنمية 
وال�شكان الذي عقد يف القاهرة عام 

يعانون  ن�شمة  مليون   1.2 ح��وايل 
ال��ك��وارث و2.9 مليار  م��ن وي���الت 
الكوارث  ل��ت��ه��دي��د  ع��ر���ش��ة  ن�����ش��م��ة 
تلك  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  اخل�����ش��ائ��ر  واأن 
 1.7 بنحو  �شنويا  ت��ق��در  ال��ك��وارث 

ترليون دوالر. 
ا�شتعرا�س  كما مت خالل االجتماع 
ال����ت����ح���������ش����ريات ل���ع���ق���د امل�����وؤمت�����ر 
ال��ع��امل��ي احل���د م��ن ال���ك���وارث املقرر 
ال���ي���اب���ان خ����الل �شهر  ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 
ي��ع��ت��رب هذا  ح��ي��ث   2015 م��ار���س 
الإبداء  للربملانيني  فر�شة  امل��وؤمت��ر 
يتعلق  فيما  ال�����ش��ع��وب  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
ب����احل����د م�����ن ال������ك������وارث ك���م���ا اأن�����ه 
عمل  اإط��ار  لو�شع  الفر�شة  �شيتيح 
العابرة  ال��ك��وارث  م��ن  للحد  ع��امل��ي 
العاملي  امل��وؤمت��ر  و�شي�شبق  للحدود 
�شتنعقد  حت�����ش��ريي��ة  ع��م��ل  ور������س 
جمهورية  بينها  م��ن  دول  ع���دة  يف 
م�شر ال��ع��رب��ي��ة وامل��ت��وق��ع ع��ق��ده يف 
امل�شاركون  واأك���د   .  2014 يونيو 
اأن���ه الب���د م��ن املجتمع  يف ال��ن��ق��ا���س 
الدويل  الربملاين  الدويل واالحتاد 
النظر مبو�شوعية حيال التغريات 
العامل  على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  ال�شكانية 
ف��ه��ن��اك زي�����ادة م�����ش��ط��ردة يف عدد 
امل�شنني عامليا ويقابل ذلك زيادة يف 
العمل وهذا  �شن  ال�شباب يف  اأع��داد 
االأمر يهدد املوارد املتاحة م�شريين 
اإىل وجود بع�س الدول التي تت�شبب 
وتهدد  ال�����ك�����وارث  ف���و����ش���ى  ب��ن�����ش��ر 
مبخاطر كارثية يف العامل وخا�شة 
نووية..  برامج  تتبنى  التي  ال��دول 
وا�شافوا اأنه توجد كوارث طبيعية 
الفي�شانات  �شببها  للحدود  عابرة 
�شرورة  م��وؤك��دي��ن  اجلليد  وذوب����ان 
بطريقة  والنظر  امل���وارد  تخطيط 
�شمولية يف حتقيق اأهداف التنمية 
الت�شريعية  امل�شتدامة واأن املجال�س 
والرقابية هي امل�شوؤولة االأوىل عن 

هذا املو�شوع. 

ال�سعبة الربملانية االإماراتية توؤكد اأهمية اجلهود الدولية للحد من خماطر الكوارث

•• بريوت-يو بي اأي:

تعهد رئي�س احلكومة متام �شالم باأن ت�شكل حكومته  �شبكة اأمان 
�شيا�شية لتح�شني لبنان بوجه املخططات ال�شوداء لزرع الفتنة 
و�شرب اال�شتقرار . وقال �شالم ام�س اأمام جمل�س النواب يف بيان 
حكومته الذي تقدم به لنيل ثقة النواب اإن حكومتنا، تطمح الأن 
و�شّد  اأمنياً  اأجل حت�شني البالد  اأمان �شيا�شية من  ت�شكل �شبكة 
الثغرات التي ينفذ منها اأ�شحاب املخططات ال�شوداء لزرع بذور 

الفتنة و�شرب اال�شتقرار .
واأ�شاف �شالم الذي كان مت تكليفه يف ن�شيان-اأبريل العام املا�شي 
يف  اإال  النور  اىل  اإخراجها  ي�شتطع  مل  والتي  احلكومة  بت�شكيل 

�شهر �شباط-فرباير املا�شي اإن يف مقدمة اأولويات حكومته بال 
منازع مو�شوع االأمن واال�شتقرار . واأ�شار اإىل اأن حكومته التي 
ت�شم معظم التيارات ال�شيا�شية يف لبنان  تويل اأهمية ا�شتثنائية 
وا�شتهدافاتها  اأ�شكالها  مبختلف  االإره��اب��ي��ة  االأع��م��ال  ملواجهة 
�شتتابع  حكومته  اأن  واأ���ش��اف   . ل��ل��دول��ة  امل��ت��اح��ة  ال��و���ش��ائ��ل  بكل 
القيام  م��ن  لتمكينها  االأم��ن��ي��ة  وال��ق��وى  اجلي�س  ق���درات  تعزيز 
و�شبطها  احل��دود  حماية  يف  لواجباتها  اإ�شافة  ال��واج��ب،  بهذا 
وتثبيت االأمن . وقال �شالم نوؤكد اننا �شوف ن�شّرع عملية ت�شليح 
وعلى  التمويل،  م�شادر  خمتلف  خ��الل  م��ن  وجتهيزه  اجلي�س 
بقيمة  ال��ك��رمي��ة  ال�شعودية  امل�شاعدة  بف�شل  اخل�شو�س  وج��ه 
ثالثة مليارات دوالر . واأ�شار اإىل  واجب الدولة و�شعيها لتحرير 

مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا واجلزء اللبناين من قرية الغجر) 
، وذلك ب�شتى الو�شائل امل�شروعة .  من االحتالل اال�شرائيلي ( 
واأ�شاف مع التاأكيد على احلق للمواطنني وا�شتنادا اإىل م�شوؤولية 
الدولة ودورها يف املحافظة على �شيادة لبنان وا�شتقالله ووحدته 
و�شالمة اأبنائه، توؤكد احلكومة للبنانيني يف املقاومة لالحتالل 
االإ�شرائيلي ورد اعتداءاته وا�شرتجاع االأرا�شي املحتلة . واعترب 
�شالم ان  اأهم التحديات امللحة اأمام حكومتنا، هو خلق االأجواء 
احرتاماً  موعدها،  يف  الرئا�شية  االنتخابات  الإج���راء  ال��الزم��ة 
طبيعة  تقت�شيه  ال��ذي  ال�شلطة  ت��داول  ملبداأ  وتطبيقاً  للد�شتور 
االنتخابات  جت���ري  اأن  ال��ق��رر  وم���ن   . ال��دمي��وق��راط��ي  نظامنا 
الرئي�س  والي��ة  نهاية  م��ع  املقبل  م��اي��و-اي��ار  �شهر  يف  الرئا�شية 

ا�شتقالتها  �شالم  تقدم حكومة  ان  على  �شليمان  مي�شال  احلايل 
رئا�شة  مهام  جمتمعة  تتوىل  او  اجلديد  الرئي�س  انتخاب  ف��ور 
وقال   . اجلديد  الرئي�س  بانتخاب  النواب  ف�شل  اذا  اجلمهورية 
والتم�شك  احل��وار  مبداأ  على  التاأكيد  اإىل  �شت�شعى  حكومته  ان 
بال�شلم االأهلي وعدم اللجوء اإىل العنف وال�شالح واالبتعاد عن 
بالبالد  االن��زالق  دون  واحل��وؤول  واملذهبي  الطائفي  التحري�س 
الداخلية  املنعة  ويعزز  الوطنية  الوحدة  يحقق  مبا  الفتنة  اإىل 
يف مواجهة االأخطار . وقال �شالم ان حكومته �شتعمل احلكومة 
على و�شع اآليات وا�شحة للتعاطي مع ملف النازحني ال�شوريني 
الذين جتاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل النعكا�شاته على 

االأو�شاع االأمنية وال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية .

•• لندن-يو بي اأي:

 ، القاعدة  تنظيم  اأن  ام�س   ، ميل  ديلي  ذك��رت �شحيفة 
بزعامة اأمين الظواهري، حّث اتباعه على تفجري فندق 

يف لندن ومهاجمة اأهداف اأخرى يف اململكة املتحدة.
العدد  يف  ن�شر  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اإن  ال�شحيفة،  وق��ال��ت 
االأخري من جملته امل�شماة )اإلهام( التي ي�شدرها على 
�شبكة االإنرتنت، الئحة من االأهداف يف الدول الغربية، 
مبا يف ذلك فندق �شافوي الفخم و�شط لندن، ومهرجان 

ت�شيلتنهام، ومباريات كرة القدم يف اململكة املتحدة.
بتعليمات  ق��راءه��ا  زّودت  ال��ق��اع��دة  جملة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
حول كيفية اإعداد �شيارة مفخخة وتفجريها اأمام فندق 
وُيعد واح��داً من  115 عاماً  ُبني قبل  �شافوي، وال��ذي 

الفنادق االأكر �شهرة يف لندن ويقيم فيه امل�شاهري من 
جميع اأنحاء العامل.

تنفيذ  اق��رتح��ت  امل��ج��ل��ة  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  وا����ش���ارت 
الهجوم على فندق �شافوي يف لندن عند ال�شاعة ال�10 
�شباحاً، والتي اعتربتها موعد خروج �شخ�شيات رفيعة 

امل�شتوى منه .
ون�����ش��ب��ت اإىل م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ���ش��رط��ة ل��ن��دن، ق��ول��ه اإن 
كثب  ع��ن  تتابع  االإره����اب  مكافحة  وح���دة  م��ن  عنا�شر 
املنا�شبة، والتي ال  اتخاذ اخلطوات  القاعدة ومت  جملة 

ميكن تقدمي تفا�شيل عنها الأ�شباب اأمنية .
االأماكن  مراقبة  عملنا  من  ج��زء  اأن  املتحدث  وا���ش��اف 
امل��زدح��م��ة وال��ت��ج��اري��ة، ون��ق��ّدم جم��م��وع��ة متنوعة من 

جل�شات االإحاطة وامل�شورة ب�شاأن االإجراءات االأمنية .
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احلياة  يف  تاريخية  �شابقة  الن�شور  عبداهلل  الدكتور  حكومة  �شجلت 
بالثقة مرتني  النواب  اأن �شوت لها جمل�س  االأردنية بعد  الربملانية 
منذ ت�شكيلها. وذكرت وكالة االأنباء االأردنية برتا اأنه مل ي�شبق الأية 
اأن منحت الثقة مرتني خالل فرتة عملها من قبل  اأردنية  حكومة 
الثقة  بها  نف�س احلكومة قد طرحت  تكون  اأن  اأو  نيابي  اأي جمل�س 
الدكتور  حكومة  اإال  عليها  باحل�شول  وجنحت  عملها  ف��رتة  خ��الل 
الن�شور. ووفق را�شدين �شيا�شيني ومتابعني لل�شوؤون الربملانية فاإنه 
الثقة باحلكومة لكن �شرعان ما  كانت توقع مذكرات نيابية لطرح 
النواب  عنها  يعود  اأن  بعد  �شرعيتها  تفقد  و  امل��ذك��رات  تلك  تتبخر 
املوقعون عليها قبل اأن تدرج على جدول اأعمال جل�شات النواب. يذكر 
اأن جمل�س النواب جدد الثقة يف حكومة الن�شور الليلة قبل املا�شية 
بعد اأن �شوت على طرح الثقة فيها حيث ح�شلت على ثقة 81 نائبا 
وهي املرة الثانية التي حت�شل بها على الثقة من نف�س املجل�س الذي 

منحها الثقة اأول مرة عند ت�شكيلها.

اأدان االأمري زيد بن رعد مندوب االأردن الدائم لدى االأمم املتحدة 
بر�شا�س  زعيرت  رائ��د  االأردين  القا�شي  املا�شية..مقتل  قبل  الليلة 
قوات االحتالل االإ�شرائيلي. ونقلت وكالة االأنباء االأردنية برتا عن 
االأمري زيد خالل جل�شة امل�شاورات التي عقدها جمل�س االأمن الدويل 
�شعبا  و  حكومة  االأردن  االأو���ش��ط..اإدان��ة  ال�شرق  يف  الو�شع  ملناق�شة 
قبل  االإ�شرائيلية  االحتالل  ق��وات  اأي��دي  على  زعيرت  القا�شي  لقتل 
اأيام ..م�شيفا اأن بالده تنتظر النتائج العملية التحقيقية امل�شرتكة 
اأمام  اأث��ار  االأردن  اإن  وق��ال   . اأمامها  املتاحة  اخليارات  مراجعة  قبل 
ال�شريف  االإ�شرائيلية على احلرم  املجل�س االقتحامات واالعتداءات 
واملحاوالت اجلارية لفر�س ال�شيطرة عليه..مو�شحا اأن بالده عربت 
اإنطالقا  ال�شديدة جتاه هذه االأعمال ب�شفتها الوطنية  اإدانتها  عن 
من الرعاية الها�شمية االأردنية التاريخية للمقد�شات التي يتوالها 

العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين .
املجل�س م�شاعر  العربي يف  الع�شو  باعتباره  نقل  االأردن  اإن  واأ�شاف 
دولة  راأ�شها  وعلى  واالإ�شالمية  العربية  للدول  واال�شتنكار  القلق 
اإن�شجاما  واملدانة  اخلطرية  االإ�شرائيلية  اخلطوات  جتاه  فل�شطني 
ال��دول موؤخرا  تلك  قبل  املجل�س من  اإىل  التي وجهت  الر�شائل  مع 
بالده  اأن  م��وؤك��دا   .. اخل�شو�س  ب��ه��ذا  ال��وزاري��ة  ل��ل��ق��رارات  وتنفيذا 

�شتتابع هذا امللف الهام عن كثب خالل االأيام القليلة القادمة . 

اإن  الرتكية )تي.ار.تي(  والتلفزيون  االإذاع��ة  تلفزيون موؤ�ش�شة  قال 
�شبعة اأ�شخا�س قتلوا بالر�شا�س يف مكتب معهد االح�شاء الرتكي يف 
اإقليم قار�س ب�شرق البالد ونقلت القناة التلفزيونية وو�شائل اإعالم 
اأخرى عن اأيوب تيبي حمافظ قار�س اإن املهاجم كان قد طرد من 

وظيفته يف املعهد.
الواقعة  يتبي  االنرتنت نقال عن  وقال موقع �شحيفة حريت على 
لي�شت هجوما اإرهابيا. ا�شم املهاجم وي�شي اريني. كان يعمل كباحث 

اجتماعي يف معهد االإح�شاء الرتكي. 
وعر�س تلفزيون دي.ات�س.ايه الرتكي لقطات لل�شرطة وهي تخلي 
وجماهري.  ال�شحايا  اأق��ارب  حوله  احت�شد  املعهد  من  قريبا  موقعا 
اأفراد �شرطة م�شلحني ي�شتعدون القتحام املبنى  واأظهرت اللقطات 
واآخرين ي�شترتون وراء مركباتهم واأكد املعهد لرويرتز مقتل �شبعة 
ي��ورد م��زي��دا من  ب��ج��روح طفيفة لكنه مل  اأ�شخا�س واإ���ش��اب��ة واح��د 
اإن املدير املحلي للمعهد كان  التفا�شيل وقالت حريت على موقعها 

�شمن القتلى.
وت�شاعدت التوترات ال�شيا�شية يف تركيا هذا ال�شهر قبيل االنتخابات 
تتعلق  ف�شاد  ف�شيحة  وو���ش��ط  اآذار  م��ار���س   30 ي��وم  امل��ق��ررة  املحلية 

بحكومة رئي�س الوزراء رجب طيب اردوغان.

عوا�شم

عمان

اأنقرة

نيويورك

البحث عن الطائرة املاليزية 
يرتكز يف املحيط الهندي

•• عوا�شم-وكاالت:

املفقودة لترتكز يف جنوب  املاليزية  الطائرة  البحث عن  توا�شلت عمليات 
األف كيلومرت مربع على بعد   600 الهندي على رقعة م�شاحتها  املحيط 
ثالثة اآالف كيلومرت من جنوب غرب بريث عا�شمة والية اأ�شرتاليا الغربية 
بح�شب ما ذكره االأ�شرتاليون الذين ين�شقون البحث يف القو�س اجلنوبي 
ام�س االأربعاء.  وذكرت هيئة ال�شالمة البحرية االأ�شرتالية يف بيان ظروف 
البحث معتدلة يف منطقة البحث . ومن املقرر اأن تن�شم طائرة اال�شتطالع 
)اأوري����ون(  ط��ائ��رات  ث��الث  اإىل  نيوزيلندا  م��ن  اأوري����ون  )بي3-(  البحري 
اأ�شرتالية تقوم بالبحث بالفعل. ومن املتوقع اأي�شا اأن تن�شم طائرة )بي8- 
بو�شايدون( تابعة للبحرية االأمريكية اإىل عملية البحث .  ويعتقد حمققون 
ال�شمايل  اأخ��ذت االجت��اه  اأن تكون قد  املفقودة ميكن  املاليزية  الطائرة  اأن 
الغربي نحو اآ�شيا اأو اجلنوب الغربي ناحية املحيط الهندي بعدما اأغلقت 
اأنظمة التعقب اخلا�شة بها. وتتوىل اأ�شرتاليا م�شوؤولية البحث يف منطقة 
اإطار اجلهود الدولية للبحث عن الطائرة املفقودة  اجلنوب الغربي.  ويف 
التي  الطائرة  عن  للبحث  ا�شطناعيا  قمرا   21 ن�شرت  اإنها  ال�شني  قالت 
كانت تقل 239 �شخ�شا، بينهم 154 �شينيا، وذلك ح�شبما اأفاد املتحدث 
با�شم وزرة اخلارجية ال�شينية هونغ يل. واأو�شحت و�شائل اإعالم �شينية اأن 
بكني تبحث عن الطائرة املفقودة يف اأجزاء من ال�شني التي يغطيها ممر 
�شمايل رمبا حلقت فيه الطائرة. ومل يعر على اأثر للطائرة بعد 12 يوما 
اأنه جرى تغيري م�شار الطائرة  اأن حمققني يعتقدون  من اختفائها، غري 
التجارية.  وجرت  واملالحة  بالطائرة  عميقة  له معرفة  �شخ�س  بوا�شطة 
عمليات البحث عن الطائرة على نطاق مل ي�شبق له مثيل حيث �شارك فيها 
اإىل  ال�شمال  يف  قزوين  بحر  �شواطئ  من  متتد  منطقة  وغطت  دولة   26
عمق جنوب املحيط الهندي، و�شارك يف جهود البحث دول مثل كازاخ�شتان 

وقرغيز�شتان، لكن هذين البلدين اأكدا عدم ر�شد الطائرة يف اأجوائهما.

الأمم املتحدة ت�سدد على حل الق�سية الفل�سطينية 

نتنياهو ي�سعى الإظهار الفل�سطينيني كراف�سي �سالم

حمكمة م�سرية حتكم باإعدام 26 اإرهابيًا 

فهمي يتهم وا�سنطن بحجز مروحيات اآبات�سي مل�سر
•• القاهرة-وكاالت:

اتهم وزير اخلارجية امل�شري نبيل 
فهمي، الواليات املتحدة االأمريكية 
طائرات  ب��ع��دة  ب��االإح��ت��ف��اظ  �شمناً 
م��ن ط���راز اآب��ات�����ش��ي ، ك��ان��ت بالده 
ال�شيانة  اأج��ل  م��ن  اإليها  اأر�شلتها 
تلفزيوين  حديث  يف  فهمي  وق��ال 
ن��ق��ل��ه م��وق��ع امل�����ش��ري ال���ي���وم ، اإن 
اأر�شلت  امل�شرية  امل�شلحة  ال��ق��وات 
ع���دًدا م��ن ط��ائ��رات االأب��ات�����ش��ي اإىل 
ولكنها  لل�شيانة  املتحدة  الواليات 
اأنه  واأ����ش���اف   . االآن  ت��ع��د ح��ت��ى  مل 
ناق�س يف ات�شال مت اأخرياً، مع وزير 
اخلارجية االأمريكي، جون كريي، 
وال���ذي ك��ان مب��ب��ادرة م��ن اجلانب 
امل���������ش����ري، م���و����ش���وع امل���روح���ي���ات 
املقاتلة و امل�شالح العامة للطرفني 

واالأو�شاع الداخلية واخلارجية .
م�شريان  �شرطيان  قتل  ميدانيا 
و5 م�شلحني، �شباح ام�س يف تبادل 
القناطر  مب��دي��ن��ة  ال��ن��ار  الإط����الق 
القليوبية  مب��ح��اف��ظ��ة  اخل���ريي���ة 
امل�������ش���ري���ة. ون���ق���ل���ت وك����ال����ة اأن���ب���اء 
ال�����ش��رق االأو�����ش����ط ال��ر���ش��م��ي��ة عن 
من  اثنني  اإن  قوله  اأم��ن��ي،  م�شدر 
املفرقعات  وخرباء  ال�شرطة  رجال 

ب�����االإع�����دام،  ���ش��خ�����ش��اً   26 ام�������س 
 15 مل��دة  بال�شجن  اآخ���ر  و�شخ�شا 
اأعمال  ب��ارت��ك��اب  الإدان���ت���ه���م  ع���ام���اً 
عنف، فيما يعرف اإعالمياً بق�شية 
حمكمة  وق�شت   . ال�شوي�س  خلية 
املنعقدة  ال��ق��اه��رة  �شمال  ج��ن��اي��ات 
يف  ال�����ش��رط��ة  اأم���ن���اء  معهد  مببنى 
برئا�شة  ب��ال��ق��اه��رة  ُط����رة  منطقة 
امل�شت�شار �شعبان ال�شامي، باالإعدام 
االإخوان  عنا�شر  من   26 ل�  �شنقاً 
االإرهابية غيابياً، وبال�شجن امل�شّدد 
ملدة 15 عاماً ح�شورياً على املتهم 
حممد عبد الغفار، لثبوت اإدانتهم 
واإدارة  اإن�������ش���اء  ج���رائ���م  ب���ارت���ك���اب 
جماعة اإرهابية ت�شتهدف االعتداء 
واالإ�شرار  االأ�شخا�س  حرية  على 

باملجرى املالحي لقناة ال�شوي�س.
 27 اأحالت  العامة  النيابة  وكانت 
اجلنائية  امل��ح��اك��م��ة  اإىل  ���ش��خ�����ش��اً 
اإرهابية  خلية  ق��ي��ادة  ت��ويل  بتهمة 
ب��غ��ر���س ا���ش��ت��ه��داف ال�����ش��ف��ن امل���ارة 
بقناة ال�شوي�س، وت�شنيع ال�شواريخ 
املقار  ور���ش��د  اأغ��را���ش��ه��م،  لتنفيذ 
ال�شتهدافها،  مت���ه���ي���داً  االأم���ن���ي���ة 
وحيازة  امل��ت��ف��ج��رة  امل����واد  وت�شنيع 
اأ�شلحة نارية وبنادق اآلية مفرقعات 

وذخائر .

��ن بها  مب��داه��م��ة م��ن��اط��ق ي��ت��ح�����شّ
م��ت�����ش��ّددون ي���ق���وم���ون، م��ن��ذ عزل 
ال�����ش��اب��ق حم��م��د مر�شي  ال��رئ��ي�����س 
بقتل عنا�شر من االأمن واجلي�س، 
اأمنية وم�شالح  وا�شتهداف مراكز 
البالد  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ح��ي��وي��ة 
اىل ذلك، عاقبت حمكمة م�شرية، 

الإطالق  ت��ب��ادل  بعد  �شباحاً  قتال 
العنا�شر  ب��ع�����س  م���ع  ال��ر���ش��ا���س 
االإرهابية مبنطقة )عرب �شرك�س( 
التابعة  القناطر اخلريية  مبدينة 
)�شمال  ال���ق���ل���ي���وب���ي���ة  مل���ح���اف���ظ���ة 
اأنه  الوكالة  واأ���ش��اف��ت   . ال��ق��اه��رة( 
مت اأي�����ش��اً ت��ف��ج��ري ع���دد ك��ب��ري من 

ك����ان����ت حت����ت����وي على  ال����ربام����ي����ل 
ومازالت  االن��ف��ج��ار،  �شديدة  م��واد 
املنطقة  بتم�شيط  ت��ق��وم  ال���ق���وات 
ح��ت��ي االأن و���ش��ط ت����رّدد اأن��ب��اء عن 
اال�شتباك  بعد  م�شلحني   5 مقتل 
االأمن  ق��وات  وتقوم  ال�شرطة.  مع 
مب��ع��اون��ة جم��م��وع��ات م��ن اجلي�س 

•• اإ�شالم اآباد-وام:

وقعت مملكة البحرين وجمهورية 
قبل  الليلة  االإ���ش��الم��ي��ة  باك�شتان 
ومذكرات  اتفاقيات  �شت  املا�شية 
ب��ح�����ش��ور جاللة  ت���ف���اه���م..وذل���ك 
خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د  امل��ل��ك 
ع����اه����ل ال���ب���ح���ري���ن ال��������ذي ي�����زور 
ب��اك�����ش��ت��ان ح���ال���ي���ا وحم���م���د ن����واز 
باك�شتان.  وزراء  رئ��ي�����س  ���ش��ري��ف 
االأن��ب��اء البحرينية  وذك���رت وك��ال��ة 
االتفاقيات  توقيع  مرا�شم  اأن  بنا 
م��ق��ر رئا�شة  امل���ذك���رات ج���رت يف  و 
العا�شمة  يف  الباك�شتانية  ال���وزراء 

اإ�شالم اآباد..
اإن�شاء  حول  مذكرة  ت�شمنت  فيما 
للتعاون  م�����ش��رتك��ة  وزاري�����ة  جل��ن��ة 
و  البحرين  حكومتي  بني  الثنائي 
وت�شجيع  ت�شهيل  بهدف  باك�شتان 

يف  البلدين  ب��ني  املنتظم  ال��ت��ع��اون 
�شتى املجاالت. 

ت�شجيع  ���ش��م��ل��ت..ات��ف��اق��ي��ة  ك���م���ا 
وحماية اال�شتثمارات بني البلدين 
واأخرى لتعزيز التعاون يف املجاالت 
ومكافحة  وال�����ش��رط��ي��ة  االأم���ن���ي���ة 
تفاهم  مذكرتي  بجانب  االإره����اب 

للتعاون يف جماالت الطاقة واملياه 
الغذائي خا�شة يف جمال  واالأم��ن 
زراع����ة االأرز وال�����ذرة وال��ف��واك��ه و 
والدواجن  واالأ�شماك  اخل�شروات 

واللحوم ومنتجات اللحوم..
اخلدمات  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
جمال  يف  التعاون  لتعزيز  اجلوية 

التجارة  اخلدمات اجلوية وتعزيز 
والنمو  امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  ورف����اه����ي����ة 
يف  ال��ت��و���ش��ع  وت�شهيل  االق��ت�����ش��ادي 
اخلدمات  اأم������ام  ال��ف��ر���س  ات���اح���ة 
اجل��وي��ة ال��دول��ي��ة. وق��ال��ت الوكالة 
اإن جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة ودولة رئي�س وزراء باك�شتان 
توقيع  م����را�����ش����م  ب���ع���د  اج���ت���م���ع���ا 
العالقات  بحثا  حيث  االتفاقيات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ق��ائ��م��ة بني 
وتطويرها  دعمها  و�شبل  البلدين 
يف املجاالت كافة خا�شة ال�شيا�شية 
والعلمية  والدفاعية  واالقت�شادية 

والثقافية..
اإ���ش��اف��ة اإىل ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر 
وم�شتجدات  التطورات  اآخ��ر  حول 
االحداث ال�شيا�شية على ال�شاحتني 
وموقف  وال����دول����ي����ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 

البلدين منها.

اإ�سرائيل تبيع اأ�سلحة اإىل 100 دولةاإ�سرائيل حتذر االأ�سد من م�ساعدة جماعات ملهاجمتها 
.

باي  ل�شيادتنا وال  انتهاك  باي  ن�شمح  لن  يعالون  وتابع 
هجوم على جنودنا ومواطنينا و�شرد بحزم وقوة على 
كل من يتحرك �شدنا، يف اي وقت ويف اي مكان، مثلما 

فعلنا هذه الليلة .
وجرت الغارات اجلوية اال�شرائيلية بعد 12 �شاعة عن 
انفجار عبوة نا�شفة يف اجلزء الذي حتتله ا�شرائيل من 
ه�شبة اجلوالن بالقرب من خط وقف اطالق النار مع 
�شوريا، ما ادى اىل ا�شابة اربعة جنود ا�شرائيليني وذكر 
االربعة اجلرحى  املظليني  احد  ان  اال�شرائيلي  اجلي�س 

ا�شابته خطرية.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:
حذرت ا�شرائيل ام�س نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار اال�شد 
نا�شطة  جمموعات  مل�شاعدته  باهظا  ثمنا  �شيدفع  بانه 
ت�شعى ل�شن هجمات عليها، وذلك بعدما ق�شفت قواتها 
اربعة  اوق���ع  انفجار  على  ردا  �شورية  ع�شكرية  م��واق��ع 

جرحى من اجلنود اال�شرائيليني يف اجلوالن املحتل.
وق��ال وزي��ر احل��رب اال�شرائيلي مو�شي يعالون يف بيان 
نعترب نظام اال�شد م�شوؤوال عما يجري على ارا�شيه وانه 
الحلاق  ت�شعى  ارهابية  عنا�شر  مع  التعاون  وا�شل  ان 
االذى بدولة ا�شرائيل ف�شوف جنعله يدفع ثمنا باهظا 

بح�سور حمد بن عي�سى

البحرين وباك�ستان توقعان �ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

االإ�شرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س  طالب 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، ال���������وزراء يف 
ح��ك��وم��ت��ه ون������واب ال��ك��ن��ي�����ش��ت من 
– اإ���ش��رائ��ي��ل بيتنا  ال��ل��ي��ك��ود  ك��ت��ل��ة 
ال����ت����ي ي���ت���زع���م���ه���ا ب����ع����دم اإط������الق 
الفل�شطينيني  ���ش��د  ت�����ش��ري��ح��ات 
واأن تبدي اإ�شرائيل توجهاً اإيجابياً 
يظهر  ل���ك���ي  امل����ف����او�����ش����ات  ح����ي����ال 
العام  ال����راأي  اأم���ام  الفل�شطينيون 

الدويل كراف�شي �شالم.
اإ�شرائيلية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  ونقلت 
خالل  ق��ول��ه  نتنياهو،  ع��ن  ام�����س، 
اإ�شرائيل   – الليكود  كتلة  اجتماع 
وا�شح  اإن������ه  ال��ك��ن��ي�����ش��ت  يف  ب��ي��ت��ن��ا 
فيما  ال��راف�����س  ه���و  م���ن  للجميع 
يتعلق باملفاو�شات، ويف هذه االأثناء 
يت�شح اأن الفل�شطينيني هم الذين 
املفاو�شات  يرف�شون متديد فرتة 
�شهور  الت�شعة  ف���رتة  ب��ع��د  م��ا  اإىل 
ني�شان-اأبريل   29 يف  تنتهي  التي 
املقبل. وقال نتنياهو لنواب حزبه 
يف الكني�شت، اإنه بدال من الرف�س 
ا�شتعداد،  اإظ����ه����ار  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ت��ع��ني 
للجميع  ن�شمح  اأن  االآن  واأق����رتح 
اجلهة  ح��ول  تفهم  اإىل  بالتو�شل 
ال��راف�����ش��ة وغ��ر���س ذل��ك يف الراأي 
واأن����ه لي�س جمديا  ال����دويل  ال��ع��ام 
اأن نقول اأمورا تعكر الفهم الدويل 

ولكن االأكيد هو ان ال�شراع العربي 
االإ�شرائيلي ال ميكن جتاهله اأثناء 

ت�شكيل هذا امل�شتقبل ب�شكل بناء .
العام  االأمني  واأكد فيلتمان قناعة 
ل������الأم م���امل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي م����ون، 
االإ�شرائيلية  ال��ق�����ش��ي��ة  ح���ل  ب�����اأن 
الفل�شطينية، ب�شكل تفاو�شي يقوم 
اأف�شل  ه���و  ال���دول���ت���ني،  ع��ل��ى ح���ل 
م�شاهمة ميكن تقدميها يف الوقت 

الراهن لال�شتقرار االإقليمي.
ع����دد من  اإىل  ف��ي��ل��ت��م��ان  وت���ط���رق 
ومنها  االأر�������س  ع��ل��ى  ال���ت���ط���ورات 
اال�����ش����ت����ب����اك����ات واالع�����رتا������ش�����ات 
القوية  واالأردن����ي����ة  الفل�شطينية 
بدون  اختتم  نقا�شاً  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي 
ال��ك��ن��ي�����ش��ت حول  ق�����رار يف  ات���خ���اذ 
اإ�شرائيل على احلرم  فر�س �شيادة 

ال�شريف.
اإظهار  اإىل  االأط���راف  جميع  ودع��ا 
اأق�شى درجات �شبط النف�س جتاه 
املجمع املقد�س ، معترباً انه يتعني 
وقف جميع االأعمال اال�شتفزازية، 
واحرتام كل املواقع الدينية ب�شكل 

كامل .

حممود  الفل�شطيني،  وال��رئ��ي�����س 
لقائه  م����ازن(، خ��الل  )اأب���و  عبا�س 
على  ي��واف��ق��ا  اأن  اأج���ل  م��ن  معهما 
اأعدها  التي  االإط���ار  ات��ف��اق  وثيقة 
االأم��ريك��ي، جون  اخلارجية  وزي��ر 
للمفاو�شات  اإط��اراً  لت�شكل  ك��ريي، 
العام  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  ومت����دي����ده����ا 

احلايل.
اأح�����زاب  وزراء  م��ع��ظ��م  وي���رف�������س 
البيت  و  بيتنا  اإ�شرائيل  و  الليكود 

الراف�شون  هم  الفل�شطينيني  باأن 
كبح  اإىل  بذلك  نتنياهو  وي�شعى   .
اإ�شرائيل  ع���ل���ى  دول����ي����ة  ����ش���غ���وط 
مو�شوع  الفل�شطينيني  ط��رح  بعد 
الرابعة من  الدفعة  �شراح  اإط��الق 
القدامى  الفل�شطينيني  االأ���ش��رى 
 29 تنفيذها يف  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي 

اآذار-مار�س اجلاري.
ومار�س الرئي�س االأمريكي، باراك 
نتنياهو  ع��ل��ى  ���ش��غ��وط��اً  اأوب����ام����ا، 

الرابعة  الدفعة  اإط���الق  اليهودي 
واالأخ����رية م��ن االأ���ش��رى القدامى 
اأ�شريا   14 ت�شمل  واأن���ه���ا  خ��ا���ش��ة 
مواطنون  وه���م  ال�48  ع���رب  م��ن 

اإ�شرائيليون.
وكانت وزارة االأ�شرى الفل�شطينية 
الذين  االأ�����ش����رى  اأ����ش���م���اء  ن�����ش��رت 
الدفعة  �شمن  �شراحهم  �شيطلق 
احلايل،  ال�شهر  نهاية  يف  الرابعة 
االإ�شرائيلية  ال��ع��دل  وزي����رة  ل��ك��ن 

ورئ���ي�������س ط���اق���م امل���ف���او����ش���ات مع 
ليفني،  ت�����ش��ي��ب��ي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
قالت لالإذاعة العامة االإ�شرائيلية 
الفل�شطينيون  رف�س  ح��ال  يف  اإن��ه 
اإ�شرائيل  ف���اإن  امل��ف��او���ش��ات  مت��دي��د 
�شراح  اإط�����الق  ال��ن��ظ��ر يف  ���ش��ت��ع��ي��د 
ه��وؤالء االأ���ش��رى. من جهة اأخرى، 
حل  ان  على  املتحدة  االأمم  �شددت 
الق�شية االإ�شرائيلية الفل�شطينية، 
ب�����ش��ك��ل ت��ف��او���ش��ي ي��ق��وم ع��ل��ى حل 
م�شاهمة  اأف�����ش��ل  ه���و  ال���دول���ت���ني، 
داعية  االإق���ل���ي���م���ي،  ل���ال����ش���ت���ق���رار 
الدينية  امل���واق���ع  ك��ل  اح����رتام  اإىل 
االأمني  وك��ي��ل  وق���ال  ك��ام��ل.  ب�شكل 
جيفري  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  العام 
عقدها  التي  اجلل�شة  يف  فيلتمان، 
جمل�س االأمن الدويل حول ال�شرق 
االأو�شط، اإن الت�شعيد االأخري بني 
الو�شع  ان  ي��وؤك��د  واإ���ش��رائ��ي��ل  غ��زة 

الراهن غري م�شتدام.
االأ�شبوع  اق��رتب��ن��ا  فيلتمان  وذك���ر 
امل��ا���ش��ي يف غ����زة، م��ن ح��اف��ة اأزم���ة 
يجب  متقلبة،  منطقة  يف  اأخ���رى 
اأن ننظر اإىل ذلك باعتباره تذكرياً 
اآخر باحلاجة للعمل معاً ال�شتعادة 
االإقليمي  ال�شالم  حتقيق  اإمكانات 
ان منطقة  ع��ل��ى  و���ش��دد   . ال���دائ���م 
ال�����ش��رق االأو���ش��ط م��ا زال���ت تواجه 
يف  توقعه  ال�شعب  م��ن  م�شتقباًل 
ظل م�شادر متعددة لعدم اليقني، 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ببيع  االأ�شلحة  مل�شدري  ال�شماح  االإ�شرائيلية  احل��رب  وزارة  ق��ررت 
با�شت�شدار  امل�شدرين  اإل���زام  يتم  ال  بحيث  دول��ة   100 اإىل  اأ�شلحة 

ت�شريح خا�س، وذلك بهدف زيادة �شادرات االأ�شلحة االإ�شرائيلية.
وقالت �شحيفة هاآرت�س ام�س اإن مدير عام وزارة احلرب االإ�شرائيلية، 
اللواء يف االإحتياط، دان هارئيل، قرر زيادة عدد الدول التي ت�شدر 
اإ�شرائيل ال�شالح اإليها من 39 دولة اإىل 100 دولة، واأن امل�شدرين 
ملزمني  لي�شوا  االأم��ن��ي  والعتاد  االأ�شلحة  بت�شويق  يرغبون  الذين 
على  ال��رق��اب��ة  دائ���رة  م��ن  الغر�س  ل��ه��ذا  خ��ا���س  ت�شريح  با�شت�شدار 
احلرب  وزارة  اأن  واأ���ش��اف��ت  ال���دف���اع.  وزارة  يف  االأم��ن��ي��ة  ال�����ش��ادرات 

االإ�شرائيلية مل تك�شف من هي الدول التي باإمكان امل�شدرين بيعها 
االأ�شلحة، لكنها اأ�شارت اإىل اأن احلديث يدور عن اأ�شلحة خفيفة وال 
تعترب �شرية مثل بنادق وذخرية وخوذ و�شبكات ات�شال وجميعها ال 
ت�شتند اإىل تقنيات مميزة. واأ�شارت معطيات وزارة احلرب االإ�شرائيلية 
األف   27 اأك��ر من  الفائت مت تقدمي   2013 العام  اأن��ه خ��الل  اإىل 
طلب جديد للح�شول على ت�شاريح لت�شدير اأ�شلحة اإىل 190 دولة. 
 213 اأنه خالل العام املا�شي مت ت�شجيل  ال��وزارة  ويف املقابل ذكرت 
واأن  االأ�شلحة،  ت�شدير  جم��ال  يف  القانون  باخرتاقها  ي�شتبه  حالة 
كبريتني  اإ�شرائيليتني  �شركتني  على  غرامات  فر�شت  احلرب  وزارة 
اإبرامها �شفقات خمالفة للقانون، كما مت  ل�شناعة االأ�شلحة ب�شبب 

فر�س غرامات على �شركات اإ�شرائيلية م�شدرة لالأ�شلحة.

القوات االأردنية تعتقل 4 مت�سللني من �سوريا 
•• عمان-اأ ف ب:

قالت القوات امل�شلحة االردنية يف بيان ان قوات حر�س احلدود القت القب�س 
اأ�شابت  على اربعة ا�شخا�س حاولوا الت�شلل من �شوريا اىل اململكة بعد ان 
للقوات  العامة  القيادة  يف  م�شوؤول  م�شدر  عن  البيان  ونقل  منهم.  اثنني 
ا�شخا�س  اربعة  ح��اول  الثالثاء  م�شاء  من   7 ال�شاعة  ح��واىل  ان��ه  امل�شلحة 

اجتياز احلدود من �شوريا اىل االردن على الواجهة ال�شمالية الغربية .
ان  امل�شلحة  للقوات  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  ن�شر  ال��ذي  البيان،  وا���ش��اف 
قوات حر�س احلدود تعاملت معهم ح�شب قواعد اال�شتباك بعد جتاهلهم 
والقت  بجروح،  منهم  اثنني  ا�شابة  ذلك  عن  نتج  وحتذيراتها،  لنداءاتها 
القب�س على االخرين وا�شار اىل انه مت حتويل امل�شابني الأقرب مركز طبي 
ومل  املخت�شة  اجلهات  اىل  االخ��ري��ن  وحتويل  ال��الزم��ة  االإ�شعافات  لتلقي 

يعط امل�شدر اي تفا�شيل عن جن�شيات املت�شللني االربعة.
واألقت قوات حر�س احلدود القب�س على ثالثة مت�شللني �شوريني اجتازوا 
احلدود االردنية فجر االثنني، وكانت ا�شابت االحد اربعة ا�شخا�س كانوا 

يحاولون اي�شا الت�شلل من �شوريا اىل االردن.
متتد  والتي  �شوريا  مع  احل��دود  على  الرقابة  االردن��ي��ة  ال�شلطات  وع��ززت 
370 كلم واعتقلت ع�شرات اال�شخا�س الذين حاولوا عبورها  الكر من 

ب�شكل غري قانوين وحاكمت عددا منهم.
ان  ال�شلطات  وتوؤكد  �شوري  مليون الج��ئ  ن�شف  اك��ر من  اململكة  وت��وؤوي 
العام  خ��الل  باملئة   300 بن�شبة  ارتفع  �شوريا  مع  احل��دود  على  التهريب 

املا�شي. 

االجتماعات التح�سريية للقمة العربية 
يف الكويت تبداأ اعتبارًا من اليوم 

•• الكويت-وام:

عبداحلميد  ال�������ش���ف���ري  اأع������ل������ن 
الوطن  اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ي��ل��ك��اوي 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  يف  ال����ع����رب����ي 
االجتماعات  اأن  ام�����س  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
التح�شريية للدورة ال� 25 للقمة 
دولة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
الكويت يومي 25 و26 من �شهر 
اعتبارا  ���ش��ت��ب��داأ  اجل������اري  م���ار����س 
م���ن ال���ي���وم اخل��م��ي�����س . واأو����ش���ح 
ت�شريح  يف  ال��ف��ي��ل��ك��اوي  ال�����ش��ف��ري 
اأن  كونا  الكويتية  االأن��ب��اء  لوكالة 
التح�شريية  االج���ت���م���اع���ات  اأول 
ه���و اج���ت���م���اع ع��ل��ى م�����ش��ت��وى كبار 
االقت�شادي  املجل�س  يف  امل�شوؤولني 
الدول  جامعة  ل��دى  واالجتماعي 
الكويت  ال��ي��وم يف  ي��ع��ق��د  ال��ع��رب��ي��ة 
م�شتوى  على  اجتماع  اإىل  اإ�شافة 
ال��ق��م��ة غدا  امل�������ش���وؤول���ني يف  ك���ب���ار 
اجلمعة . واأ�شار اإىل اأن االجتماعات 
�شتبداأ  ال��������وزاري  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
اجتماع  بعقد  امل��ق��ب��ل  ال�شبت  ي���وم 
للمجل�س االقت�شادي واالجتماعي 
برئا�شة  العربية  ال���دول  جلامعة 
لدرا�شة  ال�شالح  اأن�س  املالية  وزير 
ال��ت��و���ش��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا كبار 
االقت�شادي  املجل�س  يف  امل�شوؤولني 

واالجتماعي. 
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  يف الدعوى رقم 2012/28 منازعات ايجارية را�س اخليمة
االقامة(  حمل  جمهول   ( الثانية  عليها  املدعى  للعقارات-  برامونت  ال�شادة/  اىل 
مبا ان املدعي ال�شيد/ عبداللطيف خالد حممد املانع قد اقام �شدكم باال�شافة اىل 
املدعى عليها االوىل / �شركة بيور ريل ا�شتيت كون�شولتان�شي الدعوى رقم 2012/28 
ومو�شوعها ندب خبري هند�شي للقيام باملهمة املحددة له من قبل دائرة حماكم را�س 
الهند�شية  اخلربة  اجتماع  حل�شور  مدعو  فانت  لذا  ايجارية-  منازاعات  اخليمة- 
املزمع انعقادة يوم االثنني املوافق 2014/3/24 ال�شاعة التا�شعة �شباحا مبقر مكتب 
را�س  وعنوانه  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  )رائد  االوىل  عليها  املدعي  وكيل 
اخليمة النخيل- �شارع عمان- بناية غبا�س- الدور االول �شقة 104 وتقدمي  ما لديكم 

من م�شتندات ومذكرات �شاملة دفاعك وطلبات.

مهند�س/ عماد حممد احمد ابو اخلري 

حتديد موعد اجتماع اخلربة الهند�سية
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  402 /2014 عم جز-  م ع- ب-اأظ

عليه:  اجلن�شية: م�شر مدعي  احمد  عبدالرحيم حممود  مدعي / حممد   
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الديرة  مقهى 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  الديرة  مقهى  اعالنه/  املطلوب 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2014/3/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/3/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2868 ت عمل- م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ عبيد فواز الهبال اجلن�شية: �شوريا  املنفذ �شده : فرات ال�شام 
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه /  فرات ال�شام للمقاوالت 
العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/2842 عم جز- م ع-ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/4/3 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله   تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3114 ت عمل- م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ حممد �شوهيل حمفوظ الرحمن اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ 
�شده : عبداهلل طار�س للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه 
/ عبداهلل طار�س للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر مبا 
رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/1837
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/4/1
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
             اعالن حكم يف الدعوى العمالية اجلزئية رقم 2014/31

اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  اخل�شراء  ال�شهول  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعى  اىل 
قد   2014/3/17 بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان:  اجلن�شية:  االمارات 
حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح املدعي: 
�شرى هورى �شاندرا موجومدار اجلن�شية: بنغالدي�س   حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )خم�شة ع�شر 
الف وخم�شمائة وخم�شة وع�شرين درهم( وفقا ملا باأ�شباب هذا احلكم وان توؤي 
له قيمة تذكرة �شفر للجهة التي ا�شتقدم منها والزمتها امل�شاريف ورف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل  لت�شلمك هذا امل�شتند.
القا�سي/ �سياء الدين ابراهيم                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
امر تكليف بالوفاء

 اىل املنذر اليه ال�شيد/ �شامل نا�شر حميد املزيني- اماراتي اجلن�شية-  
وبالنيابة عن موكلتي املنذرة  ال�شادة/ ال�شركة العربية ملواد البناء ذ.م.م وعمال 
بحكم املادتني 143و 144 من قانون االجراءات املدنية. فبهذا اطلب اليكم �شداد 
و�شتة االف  ت�شعمائة  الثالثة مببلغ اجمايل مقدارة 906.245  ال�شيكات  قيمة 
ومئتان  وخم�شة واربعون درهما وحيث انك تعهدت وذلك ب�شفتك ال�شخ�شية 
والتجارية بكفالة كافة االلتزامات املالية املرتتبة على �شركتك املذكورة ل�شالح 
موكلتنا فانه يتوجب عليك  �شداد املبلغ املذكورة اعاله خالل )5( خم�شة ايام 
االجراءات  كافة  الت��خ��اذ  اآ�شفا  ف�شاأ�شطر  ال�شداد  ع��دم  وبحالة  تاريخه.  م��ن 
الر�شوم  لكافة  حتميلكم  مع  موكلتي  حقوق  على  للحفاظ  الالزمة  القانونية 

وامل�شاريف والفوائد القانونية واتعاب املحاماة.

    اعــــــــــــــالن

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :127/ 2014     
اماراتي  احلو�شني  ع��ب��داهلل  علي  معتوق  في�شل  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف )موؤ�ش�شة ال�شوء 
ال�شيد/ هويدن  ال�شركات( مبوجب رخ�شة رقم )526627( وذلك اىل  ال�شاطع لتمثيل 
عبداهلل هويدن عبداهلل خليفه- اماراتي اجلن�شية- تعديالت:  وعمال لن�س املادة )16( 
فقد  ال��ع��دل.   الكاتب  �شان  1991م يف  ل�شنة   )22( رق��م  االحت���ادي  القانون  3 من  فقره 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل 
  دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :128/ 2014     

اماراتي  احلو�شني  ع��ب��داهلل  علي  معتوق  في�شل  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف )الفنار لطباعة 
وت�شوير امل�شتندات  مبوجب رخ�شة رقم )531959( وذلك اىل ال�شيد/ هويدن عبداهلل 
هويدن عبداهلل خليفه- اماراتي اجلن�شية- تعديالت:  وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 
من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر 
هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب 

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل 
  دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    
  اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
احمد عبداهلل ح�شن احلو�شني- اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على  حمرر 
يت�شمن :تنازل يف ح�شته البالغة 100%  يف اال�شم التجاري )هناوي للخياطة 
رخ�شة  خ��ورف��ك��ان  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ) ــاء  والزي
االقت�شادية  التنمية  دائرة  1985/12/9 يف  بتاريخ  ال�شادر   240576 رقم  مهنية 
بخورفكان. اىل ال�شيد/ عبداهلل علي عبيد عليون ال�شحي اجلن�شية: االمارات    
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق 
على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية             

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     

  يف الدعوى رقم 2013/1697 جتاري كلي ابوظبي
ابوظبي  حمكمة  امام  اعاله  دعواه  االول  اخلليج  بنك  املدعي/  اقام 
التجارية االبتدائية �شد املدعى عليهما /1( جراند لالملنيوم والزجاج 
حكم  �شدور  ونعلمكم  فاليابوراكال  مويدوتي  2(�شامينا�س  ذ.م.م 
متهيدي بندب اخلبري امل�شريف جمال كامل املغازجي خبري يف الدعوى 
لالطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها، وحدد اخلبري جل�شة خربة 
يوم 2014/3/24 ال�شاعة )11( �شباحا يف مقر البنك املدعي، مما يق�شي 
ح�شوركم او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي  ما لديكم من بيانات يف 

الدعوى امام اخلبري املنتدب.
اخلبري امل�سريف/ جمال كامل املغازجي

اعالن اجتماع خربة

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  406/ 2013 -مدين - م ر  �س- اأظ

اجلن�شية:  خوري  عبا�س  ا�شماعيل  حممد  وميثله/  الراحة  م�شت�شفى   : امل�شتاأنف 
االمارات    امل�شتاأنف عليه: حممد عا�شف انعام راحت الرحمن ب�شفته/ والد الطفلة/ 
باك�شتان     اجلن�شية:  واخرون  خوري  ابرهيم  املحامي  بوكالة  حممد-  فاطمة  ونيا 
الدكتورة جايا  املطلوب اعالنه/   الغاء حكم 300.000 درهم     : اال�شتئناف  مو�شوع 
�شريي اجلن�شية: هندي    العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم  2010/1421 م ك- اأظ ب   وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
االوىل  الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2014/3/25
حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-املقر الرئي�شي  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة 

املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/36   مدين جزئي                       
اىل املدعى عليه/ 1 - نا�شر �شعيد نا�شر �شعيد م�شيط جمهول حمل االقامة 
وميثله:  )�����س.م.ع(  املتكاملة  لالت�شاالت  االم����ارات  /���ش��رك��ة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
حممود حجاج عزب ابو جريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   7724.35( وق����دره  مبلغ  للمتنازع  ي����وؤدي  ب���ان  ���ش��ده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام 
من   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف   وال��ر���ش��وم 
املوافق  يوم االحد  لها جل�شة  ال�شداد. وحددت  اال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ 
2014/3/30 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
    يف الدعوى رقم 2013/1623 مدين كلي جتاري  

املدعى عليه: بونن ابن احل�شرمي بونن  
عنوان العمل: ابوظبي- وزارة الداخلية- القيادة العامة ل�شرطة ابوظبي- ادارة ال�شوؤون 
ال�شكن:  عنوان   )10225  ( الع�شكري  الرقم  )االم���ن(  اول(  )�شرطي  الوظيفة  املالية- 

ابوظبي- �شارع النجدة- �شكن مع�شكر ال�شرطة- بجوار مركز ال�شرطة-  
ادن��اه وذلك  امل��دون  امل�شريف  املقرر مبكتب اخلبري  اجتماع اخل��ربة  يرجى احل�شور اىل 
دفوعكم يف  لبيان  وذلك   2014/3/25 املوافق  ع�شرة ظهرا  الثانية  ال�شاعة  الثالثاء  يوم 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل يونايتد بنك ليمتد .
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات- القرهود- بناية ال�شم�س امل�شيئة- مقابل كراج الطاير 
 042833622 فاك�س   042830100 رق��م  هاتف   -112 رق��م  مكتب  االول  ال��دور  لل�شيارات- 

هاتف متحرك 0506516092 دبي.
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان

قيد رقم 277

اعالن اجتماع خربة

اعالن تغيري ا�سم
هندي  حميد-  ك��وجن��ي  ال�شيد/  ا���ش��م  تغيري 
 )F9900777( رق��م  �شفر  ج���واز  اجلن�شية 
يقيم يف مدينة العني ويعمل يف جمعية العني 

التعاونية من ا�شم )كوجني حميد( اىل
) كونهي احمد( وهذا للعلم.

اعالن تغيري ا�سم
رقم.  هندي  �شفر  ج��واز  اأح��م��ل   ، فارغيز  �شيبو  ابنة   ، �شيبو  ن��ان��دان��ا   ، اأن��ا 
اأت�س/5877699 ، �شادر يف  اأبوظبي ، بتاريخ 10/08/2009 ، اأقيم 
 ، ث��ريوف��اال   ، كونامثانام  )م.ب.(   ، بورايداثيل  ت�شرييفو  يف  دائمة  اقامة 
باثانامثيتا ، كرياال ، واأقيم حاليا يف �س.ب. 2254 ، �شقة رقم. 102 ، بناية 
رقم. E 37C2 ، قرب ا�شارة 25 ، قرب �شوق االإمارات العام ، �شارع املرور 
رقم. 4 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة ، مبوجب هذا اأغرّي ا�شمي من 

: ناندانا �شيبو ، اإىل: ناندانا �سيبو اليزابيث ، باعتبار عاجل.

اعالن تغيري ا�سم
جواز  حاملة  ابغهيل  وال���دة  راج،  ديفيد  م���اري  �شيلفاكو  في�شتانثا  ان��ا 
ال�شفر رقم  )A 3178471( ال�شادر يف ابوظبي بتاريخ 17/9/1997 
املقيمة الدائمة يف بادابوراثاالففلال كاليك كفيليا، مركز بريد منطقة 
العني-�شندوق بريد رقم  واملقيمة حاليا يف  نادو،  تاميل  كانيكومريي، 

81880 اغري مبوجب هذا الكتاب ا�شم ابنتي القا�شر ابغهيل
)Abighail( حاملة جواز ال�شفر الهندي رقم )G7078562( ال�شادر 
يف ابوظبي بتاريخ 26/2/2009 من ابغهيل )Abighail( اىل ابيغل 

ديفيد )Abigail David( مع النفاذ الفوري لذلك.

فقدان جواز �سفرت
�شابول مياه  املدعو/  فقد  
�شم�شو مياه - بنجالدي�س 
�شفره    ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )1299590( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   050/8162828

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ دي��ب��و دا�س 
ب���ادال دا�����س   بنجالدي�س 
�شفره    ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )814903( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   055/1022221

فقدان جواز �سفرت
توفيق  امل������دع������و/  ف����ق����د  
نيبال   - خ�������ان  حم����م����د 
�شفره    ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )2678398( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   055/6838287

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ كفا عبداهلل 
احمد م�شامح    - االردن 
�شفره    ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )539704( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   050/6674133

فقدان �سهادة ا�سهمت
العني-  م��زارع  �شهادة  فقد  مت 
�شلمى  امل�����رح�����وم�����ة/  ب���ا����ش���م 
املن�شوري-  خ��م��ي�����س  ���ش��ال��ح 
عدد   )5965( رق���م  ���ش��ه��ادة 
ابوظبي-  ام���ارة  �شهم   100
ي���رج���ى االت�������ش���ال ع���ل���ى رقم 
حال  يف   050/1227293

مت العثور على ال�شهادة.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل���دع���و/ حم��م��د علم 
ج��ري ح�شني ف�شل احل���ق  - 
بنجالدي�س اجلن�شية- جواز 
���ش��ف��ره   رق��م )666580(

���ش��ادر م��ن ب��ن��ج��الدي�����س من 
يجده عليه االت�شال ب�شفارة 

بنجالدي�س لدى الدولة.

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

املودعة بالرقم : 59138
با�ش��م :�شركة �شونك�س الدولية �س.ذ.م.م  

وعنوانه :مكتب رقم 705 بناية ملك مركز قرقا�س ، ديرة ، �شارع ال�شبخه ، دبي .
وامل�شجلة حتت رقم : )50619(  بتاريخ:2005/1/11م 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2014/3/2  وحتى تاريخ :2024/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

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

املودعة بالرقم : 59140
با�ش��م :�شركة �شونك�س الدولية �س.ذ.م.م  

وعنوانه :مكتب رقم 705 بناية ملك مركز قرقا�س ، ديرة ، �شارع ال�شبخه ، دبي .
وامل�شجلة حتت رقم : )50617(  بتاريخ:2005/1/11م 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2014/3/2  وحتى تاريخ :2024/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

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

املودعة بالرقم : 59141
با�ش��م :�شركة �شونك�س الدولية �س.ذ.م.م  

وعنوانه :مكتب رقم 705 بناية ملك مركز قرقا�س ، ديرة ، �شارع ال�شبخه ، دبي .
وامل�شجلة حتت رقم : )50616(  بتاريخ:2005/1/11م 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2014/3/2  وحتى تاريخ :2024/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

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

املودعة بالرقم : 59139
با�ش��م :�شركة �شونك�س الدولية �س.ذ.م.م  

وعنوانه :مكتب رقم 705 بناية ملك مركز قرقا�س ، ديرة ، �شارع ال�شبخه ، دبي .
وامل�شجلة حتت رقم : )50618(  بتاريخ:2005/1/11م 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2014/3/2  وحتى تاريخ :2024/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  مار�س 2014 العدد 11050

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     

اإعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2014/65 مدين جزئي
اىل املحكوم عليها/ لوريه بنت رودين دارتا العنوان: ن�شراً نعلمك انه بتاريخ 
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2014/3/12م  املوافق 

بالرقم اعاله ل�شالح / من�شور جا�شم ح�شن عتيق الزعابي ، بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري:

ادبيا  تعوي�شاً  درهم   5000 مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام 
والزمتها بامل�شاريف .

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2014/3/17م  
القا�سي / عادل حممود ا�سماعيل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل

•• لندن-اأ ف ب:

اعلن رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون ام�س ان جمموعة ال�شبع 
التي �شيجتمع قادتها االثنني يف الهاي، �شتبحث يف اق�شاء دائم لرو�شيا من 
جمموعة الثماين وقال كامريون امام جمل�س العموم اعتقد ان من املهم 
رو�شيا  اق�شاء  يتعني  كان  ان  ندر�س  وان  و�شركائنا  نت�شاور مع حلفائنا  ان 

ب�شكل دائم من جمموعة الثماين يف حال تبني خطوات اخرى .
قادة  الثالثاء  اوباما  ب��اراك  ودع��ا  للتحرك  االمثل  الطريقة  انها  وا�شاف 
جمموعة ال�شبع واالحتاد االوروبي اىل االجتماع اال�شبوع املقبل يف الهاي 

على هام�س قمة االمن النووي ملناق�شة الو�شع يف اوكرانيا.
فيها منذ  التي هي ع�شو  ال�شناعية  ال��دول  رو�شيا من جمموعة  واق�شاء 

رو�شيا  اعالن  اثر  فيها  ينظر  التي  الدولية  العقوبات  واحدة من   2002
الثالثاء �شم �شبه جزيرة القرم.

وكانت الدول ال�شبع االع�شاء )بريطانيا والواليات املتحدة واملانيا واليابان 
وفرن�شا وكندا وايطاليا( علقت م�شاركتها يف االجتماعات التمهيدية لقمة 
اعتربته  مب��ا  ت��ن��دي��دا  �شوت�شي  يف  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف  ال��ث��م��اين  جمموعة 
اال�شرة  ان  ك��ام��ريون  وق���ال  اوك��ران��ي��ا  ل�شيادة  مو�شكو  ج��ان��ب  م��ن  انتهاكا 
الدولية �شتدفع ثمنا باهظا يف حال مل تتخذ خطوات وا�شحة حيال عملية 
ال�شم هذه. وكانت املحكمة الد�شتورية الرو�شية �شادقت باالجماع االربعاء 
على معاهدة �شم رو�شيا للقرم التي وقعها ام�س الرئي�س فالدميري بوتني 
يف  االوك��ران��ي��ة  البحرية  مقر  لرو�شيا  املوالية  امليلي�شيات  احتلت  حني  يف 

�شيبا�شتوبول يف القرم.

•• تايبه-رويرتز:

200 طالب  ح����وايل  اإن  ام�����س  اع����الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
يخ�شون  ال�شني  مع  جتاريا  اتفاقا  يعار�شون  تايواين 
االقت�شادي  ال��ن��ف��وذ  م��ن  ك��ب��ريا  ق���درا  بكني  يعطي  ان��ه 
اإح��ت��ل��وا م��ب��ن��ى ال���ربمل���ان يف ت���اي���وان. وا���ش��اف��ت و�شائل 
يف  الت�شريعي  املجل�س  اقتحموا  املحتجني  ان  االع���الم 
ال�شرطة  حم��اوالت  و�شدوا  الثالثاء  ي��وم  متاأخر  وق��ت 
الخ��راج��ه��م م��ن��ه. وي��اأت��ي اح��ت��الل مبنى ال��ربمل��ان بعد 
ان ق��ال احل���زب ال��وط��ن��ي احل��اك��م ه��ذا اال���ش��ب��وع ان��ه مت 
من  الرغم  على  لالتفاق  اأول��ي��ة  مراجعة  من  االنتهاء 
نفوذ  ت��ن��ام��ي  م��ن  قلقها  ع��ن  امل��ع��ار���ش��ة  اح����زاب  تعبري 
تايوان  بكني  وتعترب  التايواين.  االقت�شاد  ال�شني على 
التي انف�شلت عن الرب ال�شيني يف نهاية احلرب االهلية 
قط  ت�شتبعد  ومل  متمردا  اإقليما   1949 يف  ال�شينية 

ا�شتخدام القوة العادته ايل �شيطرتها. لكن يف االعوام 
القليلة املا�شية اقام اجلانبان روابط اقت�شادية وا�شعة 
بني  مبا�شرة  حم��ادث��ات  اأول  �شباط  فرباير  يف  واأج��ري��ا 
ن��ح��و تو�شيع احلوار  ك��ب��رية  احل��ك��وم��ت��ني وه���ي خ��ط��وة 
احلزب  وق��ال  ال��ت��ج��ارة.  على  يقت�شر  ال  بحيث  بينهما 
التقدمي الدميقراطي املعار�س يف تايوان والذي تعهد 
املتنامي  ال�شيني  النفود  اقت�شاد اجلزيرة من  بحماية 
العدد  ايل  يفتقر  ان��ه  رغ��م  االت��ف��اق  �شد  �شي�شوت  ان��ه 
الكايف لعرقلة اإقراره. وال�شني هي اأكرب �شريك جتاري 
�شتى  قطاعات  ت�شمل  اتفاقات  اجلانبان  ووق��ع  لتايوان 
التايواين  الرئي�س  تويل  منذ  ال�شياحة  ايل  النقل  من 
االتفاق  ومب��وج��ب   2008 يف  من�شبه  جيون  يينج  م��ا 
التجاري املزمع �شتفتح ال�شني 80 باملئة من قطاعاتها 
�شت�شمح  بينما  ال��ت��اي��وان��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  ام���ام  ل��ل��خ��دم��ات 

تايوان لل�شني باال�شتثمار يف 64 قطاعا.

البنتاجون يراجع اإجراءات االأمنالرئي�س القريغيزي يوقّع مر�سوم ا�ستقالة احلكومة 
•• وا�شنطن-رويرتز:

اأمر وزير الدفاع االأمريكي ت�شاك هاجل باتخاذ اإجراءات جديدة لتح�شني 
النار الع�شوائي يف  اأن ح��ادث اط��الق  اإىل  اأن خل�شت مراجعات  االأم��ن بعد 
قاعدة ع�شكرية قتل فيه 12 �شخ�شا العام املا�شي كان من املمكن تفاديه اإذا 

كان قد مت التعامل مع امل�شاكل النف�شية ملرتكبه بطريقة منا�شبة.
القاعدة  ال��ن��ار يف  فتح  ال��ذي  ع��ام��ا(  األيك�شي�س )34  اأرون  اجل��ن��دي  وك��ان 
البحرية )نيفي يارد( قد قال اإنه ي�شمع اأ�شواتا ويعاين من االأرق يف االأ�شابيع 
التي �شبقت واقعة 16 �شبتمرب اأيلول حني دخل القاعدة يف وا�شنطن وفتح 
ووزير  االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  وك�شف  ع�شوائي.  ب�شكل  �شالحه  من  النار 
حلادث  مراجعات  ث��الث  نتائج  عن  الثالثاء  اأم�س  مابو�س  راي  البحرية 

اطالق النار من بينها واحدة قالت اإن هذه املاأ�شاة كان ميكن تفاديها اإذا مل 
تفوت ال�شلطات فر�شا للتدخل . وقال هاجل لل�شحفيني حددت املراجعات 
الدفاع على ر�شد ومنع والتعامل مع  للقلق يف قدرة وزارة  ثغرات مثرية 
من  ف��رد  ح��ك��وم��ي..  موظف  معنا..  يعمل  م��ا  �شخ�س  فيها  يقرر  ح���وادث 
ورحب  اأف��راده��ا.   اأو  املوؤ�ش�شة  بهذه  ال�شرر  يلحق  ان  متعاقد  اأو  اجلي�س 
اأع�شاء جمل�شي النواب وال�شيوخ االأمريكيني بنتائج املراجعات الثالث التي 
اأجرتها وزارة الدفاع والبحرية واالأخرية كانت م�شتقلة. وطالبت املراجعات 
البنتاجون بامل�شي قدما يف اتخاذ خطوات لتح�شني ا�شدار ت�شاريح االأمن 
ومراجعتها. وقالت ال�شناتور �شوزان كولينز هناك ثغرة يف عملية االإجازة 
االأمنية ب�شكلها الراهن مكنت انا�شا ظهرت عليهم عالمات وا�شحة تنطوي 

على خماطر عالية من البقاء دون ر�شد. 

•• قريغيز�شتان-يو بي اأي:

اأتامبايف،  بيك  اأملاز  القريغيزي،  الرئي�س  وّقع 
وكالة  ونقلت  البالد  حكومة  ا�شتقالة  مر�شوم 
اأن���ب���اء )اإن���رتف���اك�������س( ع���ن امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي 
للرئا�شة القريغيزية، ام�س اأن اأتامبايف التقى 
نارميبايف،  دان��ي��ار  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  االإدارة  رئي�س 
رئ��ي�����س احلكومة،  م���ن  ر����ش���ال���ة  ���ش��ّل��م��ه  ال�����ذي 
فيليك�س كولوف، معلناً فيها اأن التحالف خ�شر 

الغالبية يف الربملان .
حول  ال��د���ش��ت��ور  وال��ق��ان��ون  للد�شتور  وام��ت��ث��ااًل 

مر�شوم  الرئي�س  وّق��ع  القريغيزية،  احلكومة 
اإىل  االإعالمي  املكتب  واأ�شار  ا�شتقالة احلكومة 
اأن امل��ر���ش��وم ي��ق��ّر ا���ش��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة ال��ت��ي مت 
احلزب  تكتالت  بني  اتفاقية  مبوجب  ت�شكيلها 
ال���دمي���ق���راط���ي االج���ت���م���اع���ي ال���ق���ريغ���ي���زي، و 
اأيلول-�شبتمرب   3 يف  اآتا-ميكني  و  نامي�س  اآر- 

.  2012
الذين  االأ�شخا�س  ي�شتمر  ب��اأن  املر�شوم  وق�شى 
ونوابه،  ال��������وزراء،  رئ��ي�����س  م��ن��ا���ش��ب  ي�����ش��غ��ل��ون 
باأداء مهامهم يف احلكومة،  واأع�شاء احلكومة، 

حتى ت�شكيل احلكومة اجلديدة .

طالب تايوانيون يحتلون مبنى الربملان 

رو�سيا: وا�سنطن تخلت عن دور الراعي لل�سالم 
•• مو�شكو-اأ ف ب:

اعلنت رو�شيا ام�س ان الواليات املتحدة تخلت عن الدور الراعي ملفاو�شات ال�شالم يف �شوريا عرب اغالقها لل�شفارة ال�شورية. 
وقالت وزارة اخلارجية يف بيان نقلته وكالة انرتفاك�س ان عرب اتخاذ خطوة احادية كهذه، فان �شركاءنا االمريكيني يحرمون 
انف�شهم عمليا من دور الراعي لعملية الت�شوية ال�شيا�شية يف �شوريا، وهم ا�شبحوا طوعا او اكراها لعبة يف يد املعار�شة ال�شورية 
الراديكالية والتي ت�شم يف �شفوفها ارهابيني يرتبطون بتنظيم القاعدة . واغلقت الواليات املتحدة الثالثاء ال�شفارة ال�شورية، 
وابلغت دم�شق انها لن تكون قادرة بعد االن على ت�شغيل قن�شليتيها يف تروي بوالية مي�شغني وهيو�شن بوالية تك�شا�س، م�شرية 
اىل عدم �شرعية حكم نظام الرئي�س ب�شار اال�شد. وا�شارت مو�شكو اىل انها نظرت اىل هذه اخلطوة بقلق وخيبة امل ، واعتربت 
انها تعار�س االتفاق الذي تو�شلت اليه الدول الكربى يف موؤمتر جنيف االول يف حزيران-يونيو 2012 حول مرحلة انتقالية 
ا�شلحة �شوريا  النظام على ح�شاب مهمة تدمري  ال حتدد م�شتقبل اال�شد واتهمت مو�شكو وا�شنطن باعطاء االولوية لتغيري 
الكيميائية وم�شاعدة �شعبها وجاء يف البيان ان التو�شل اىل حل من دون تن�شيق مبا�شر مع احلكومة ال�شورية م�شتحيل . وكان 

وزير اخلارجية االمريكي جون كريي قال انه مت اتخاذ القرار ب�شبب عدم �شرعية نظام اال�شد .

••جنيف-رويرتز:

اتهمت الواليات املتحدة ودول االحتاد االوروبي ال�شني 
نا�شطي  ال�شكات  وامل�شايقات  االعتقاالت  اىل  باللجوء 
حقوق االن�شان كما عربت عن انزعاجها ال�شديد لوفاة 
م��ع��ار���ش��ة ب����ارزة ره���ن االح��ت��ج��از واأث���ن���اء امل��ن��اق�����ش��ات يف 
وفد  رد  املتحدة  ل��المم  التابع  االن�شان  حقوق  جمل�س 
ال�شني باأن املعار�شة ت�شاو �شون يل توفيت يف امل�شت�شفى 
ال�شعب  وان  رئ��وي  بالتهاب  ال�شابتها  املا�شي  اال�شبوع 
الوفد  وح����اول  ال��ت��ع��ب��ري.  ح��ري��ة  ب��ح��ق  يتمتع  ال�شيني 
وانغ  اإب��ن��ة  وان��غ  ت��ي-ان��ا  كلمة  دون جن��اح منع  ال�شيني 
مدى  ال�شجن  عقوبة  يق�شي  طبيب  وه��و  ت�شانغ  بينغ 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال�شينية يف  ل���دوره يف ح��رك��ات  احل��ي��اة 
اخلارج. وانتقاد ال�شني م�شاألة نادرة يف منتدى جمل�س 
غربية  دول  ممثلو  وانتهز  جنيف.  يف  االن�����ش��ان  حقوق 
ون��ا���ش��ط��ون ف��ر���ش��ة ج���دول االع��م��ال ال�����ش��ام��ل لتقدمي 
املكون  املجل�س  ع�شو  ال�شني  انتهاكات  ب�����ش��اأن  �شكوى 
القائم  العام. وقال بيرت مولرين  47 ع�شوا هذا  من 
االعتقال  اأعمال  من  ال�شني  زادت  االمريكي  باالعمال 
الق�شاء  ن��ظ��ام  خ���ارج  واالح��ت��ج��از  الق�شري  واالخ��ت��ف��اء 

واالج����راءات  ال�شيا�شات  �شلميا  ي��ت��ح��دون  ال��ذي��ن  �شد 
 . توتي  واإل��ه��ام  يونغ  ت�شي  �شوي  بينهم  وم��ن  الر�شمية 
وقال اإن احلكومة ال�شينية زادت القيود على االنرتنت 
والرقابة على و�شائل االعالم ووا�شلت تقييد احلريات 
الويغور.  و�شكان  التبت  منطقتي  يف  وخا�شة  الدينية 
يل  �شون  ت�شاو  وف��اة  بالغ  بحزن  تابعنا  مولرين  وق��ال 
وهي نا�شطة دعت اىل م�شاركة املجتمع املدين يف عملية 
املراجعة الدورية العاملية لل�شني وكانت حمتجزة حتى 
وقت قريب ونفت وزارة اخلارجية ال�شينية يوم االثنني 
ان ت�شاو �شون يل توفيت الأنها حرمت من العالج الطبي 
ملدة  اعت�شاما  نظمت  قد  ت�شاو  وكانت  االحتجاز.  اأثناء 
اخلارجية  وزارة  خ���ارج  اآخ��ري��ن  نا�شطني  م��ع  �شهرين 
الراأي  ي�شارك  لكي  لل�شغط  حزيران  يونيو  من  بداية 
واأ�شبحت  االن�شان.  حقوق  تقرير  يف  اال�شهام  يف  العام 
ان  بعد  ايلول  �شبتمرب  منت�شف  يف  املفقودين  ع��داد  يف 
برنامج  يف  جنيف  اىل  الطريان  من  ال�شلطات  منعتها 
ت��دري��ب حل��ق��وق االن�����ش��ان ق��ب��ل ف��ح�����س ���ش��ج��ل ال�شني 
الذي يعرف با�شم املراجعة الدورية العاملية واعتقلت يف 
لل�شغب  مثرية  انها  يف  لال�شتباه  االول  ت�شرين  اكتوبر 

وامل�شاكل .

الغرب يندد باعتقال ال�سني نا�سطني

بايدن يحذر رو�سيا من طريق اأ�سود 
•• فيلنيو�س-رويرتز:

االمريكي  الرئي�س  ن��ائ��ب  اجتمع 
ليتوانيا  رئ��ي�����ش��ي  م���ع  ب���اي���دن  ج���و 
والتفيا ام�س يف اطار زيارة �شريعة 
ت�شعر  التي  البلطيق  دول  لطماأنة 
ب��ال��ق��ل��ق م��ن رو���ش��ي��ا ال��ت��ي حذرها 
اأ�شود ب�شبب اأفعالها يف  من طريق 

اأوكرانيا.
الرو�شي  بالرئي�س  ال��دول  ون��ددت 
ل�شم  لتحركه  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
وقال  االوك��ران��ي��ة  ال��ق��رم  منطقة 
ال��ب��ي��ت االب��ي�����س ان���ه ي��ع��د جلولة 
على  ردا  ال��ع��ق��وب��ات  م���ن  ج���دي���دة 

ذلك.
ب��اي��دن اىل طماأنة  زي���ارة  وت��ه��دف 
البلطيق  ودول  ب��ول��ن��دا  مثل  دول 
واإ�شتونيا  ليتوانيا والتفيا  الثالث 
�شتفي  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ان  اىل 
االطل�شي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  ب��ت��ع��ه��د 
بحماية احللفاء الذين يتعر�شون 

لهجوم.
واإ�شتونيا والتفيا ولتوانيا وبولندا 
اأع�����������ش�����اء يف االحت�������اد  ج���م���ي���ع���ه���ا 
االطل�شي  �شمال  وحلف  االوروب���ي 
لي�شت  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا  عك�س  على 

ع�شوا يف اأي من االثنني.
واأبلغ بايدن رئي�س اإ�شتونيا توما�س 
باأن  االثنني  ي��وم  الفي�س  هندريك 
قوات  تر�شل  قد  املتحدة  ال��والي��ات 

اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ف���رتات دوري����ة اىل 
امل��ن��ط��ق��ة الج�����راء ت��دري��ب��ات برية 
وب��ح��ري��ة وم��ه��ام ت��دري��ب��ي��ة. وزادت 
املقاتالت  ع����دد  اأي�����ش��ا  وا���ش��ن��ط��ن 
املجال  ح���را����ش���ة  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 

اجلوي لدول البلطيق.
واأجرى بايدن حمادثات مع رئي�شة 
جريباو�شكايتي  دال���ي���ا  ل��ي��ت��وان��ي��ا 
بريزين�س  اأندري�س  التفيا  ورئي�س 
الليتواين. ومن  الرئا�شة  يف ق�شر 
امل���ق���رر ان ي��ت��ح��دث ال���زع���م���اء اىل 
 1.20 ال�����ش��اع��ة  يف  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
املحلي )11.20  بالتوقيت  م�شاء 

وو�شفت  ج���ري���ن���ت�������س(.  ب��ت��وق��ي��ت 
باأنها  بايدن  زيارة  جريباو�شكايتي 

ذات مغزى.
واأب��ل��غ��ت��ه يف ب��داي��ة االج��ت��م��اع باأن 

املوقف يثري االنزعاج .
و�شرحت م�شت�شارة جريباو�شكايتي 
املحادثات  ب��اأن  اخلارجية  لل�شوؤون 
ال��ن��ط��اق. وقالت  ���ش��ت��ك��ون وا���ش��ع��ة 
لتلفزيون  نيليوب�شيان�س  يوفيتا 
اإل.اآر.تي. �شنتحدث عن االجراءات 
اأمن  ل�شمان  تتخذ  ان  يجب  التي 
تقت�شر  ان��ه��ا ال  ون��ع��ن��ي  امل��ن��ط��ق��ة. 
ع���ل���ى االم������ن ال���وط���ن���ي ف���ق���ط اأو 

اأي�شا  الع�شكرية وامن��ا  االج��راءات 
الطاقة واأمن االنرتنت التي يجب 

ان نهتم بها جميعا. 
وت�شعر دول البلطيق بالقلق لي�س 
ب�����ش��اأن ن���واي���ا رو���ش��ي��ا ف��ق��ط وامنا 
ردت  اذا  املت�شاعدة  التوترات  اآث��ار 
رو���ش��ي��ا ب��ف��ر���س ح��ظ��ر جت����اري اأو 
اال�شبوع  ويف  الطبيعي.  الغاز  منع 
املا�شي علقت رو�شيا واردات الغذاء 
يف  الرئي�شي  كاليبيدا  ميناء  عرب 
رجال  ي���رى  اج����راء  وه���و  ليتوانيا 
اعمال حمليون انه و�شيلة ملمار�شة 

مو�شكو �شغوطا �شيا�شية.

الك�سف عن نقل اخلطوط 
الرتكية اأ�سلحة اإىل نيجرييا 

•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

الرتكية  اجلوية  اخلطوط  �شلمت 
غري  جم����م����وع����ات  اىل  ا����ش���ل���ح���ة 
ت�شهد  ال��ت��ي  نيجرييا  يف  معروفة 
اجلي�س  ب����ني  ع��ن��ي��ف��ة  م���واج���ه���ات 
وج��م��اع��ة ب��وك��و ح����رام ك��م��ا يتبني 
من ت�شجيالت تن�شت على مكاملات 
هاتفية نفتها ال�شركة. ويف ت�شجيل 
هاتفي بث على موقع يوتيوب يقول 
ال�����ش��رك��ة اجلوية  م�����ش��وؤويل  اح���د 
فرناك  مل�شطفى  قرطا�س  حممد 
اأح����د م�����ش��ت�����ش��اري رئ��ي�����س ال�����وزراء 
رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ان، ان���ه ي�شعر 
اجلوية  اخل��ط��وط  لنقل  ب��ال��ذن��ب 
الرتكية ا�شلحة اىل نيجرييا وقال 
كانت  اذا  م���ا  اع�����رف  ال  ق��رط��ا���س 
م�شلمني  �شتقتل  اال���ش��ل��ح��ة  ه���ذه 
 . يوؤنبني  �شمريي  م�شيحيني.  او 
الرتكية  اجلوية  اخلطوط  ونفت 
ا�شلحة.  نقل  االرب��ع��اء  قاطعا  نفيا 
وقالت يف بيان مل تنقل اي ا�شلحة 
اآخ��ر اىل  من تركيا او من اي بلد 
ال�شركة  واو�شحت    . املعني  البلد 
انها ال تقوم بنقل اي ا�شلحة عمال 
ب�شيا�شة املوؤ�ش�شة اىل البلدان التي 
جمل�س  فر�شها  لعقوبات  تخ�شع 
التي  ال��ب��ل��دان  او  ال�����دويل  االم����ن 
ال�شلطة وم�شادر  تواجه فراغا يف 

نزاع اخرى .

•• عوا�شم-وكاالت:

ت���وا����ش���ل���ت االإدان�������������ات ال���دول���ي���ة 
رو�شيا  اتخذتها  ال��ت��ي  للخطوات 
ل�����ش��م ���ش��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم اإىل 
توتر  ظ����ل  يف  وذل������ك  اأرا����ش���ي���ه���ا، 
ت�����ش��ه��ده امل��ن��ط��ق��ة وح�����ذرت بع�س 
اأن��ه قد يتحول اإىل  االأط���راف من 

مواجهة ع�شكرية.
ملنظمة  احل��ايل  الرئي�س  قال  فقد 
االأم���ن وال��ت��ع��اون يف اأوروب����ا وزير 
ديديه  ال�����ش��وي�����ش��ري  اخل���ارج���ي���ة 
بوخلارتر اإن �شم القرم اإىل رو�شيا 

خمالف للقانون الدويل .
الرو�شية  االإج�����راءات  اأن  واأ���ش��اف 
انتهاكا  ت�شكل  ال��ق��رم  ���ش��م  ب�����ش��اأن 
ملنظمة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ل��الل��ت��زام��ات 

االأمن والتعاون يف اأوروبا .
وقع  ال���ث���الث���اء  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني 
القرم  جزيرة  �شبه  ل�شّم  معاهدة 
رو�شيا،  اإىل  �شيفا�شتوبول  ومدينة 
وذلك بعد ا�شتفتاء اأجري يف �شبه 
اجلزيرة يوم االأح��د وق��ال غالبية 
امل�������ش���ارك���ني ف���ي���ه اإن����ه����م ي����وؤي����دون 
االنف�شال عن اأوكرانيا واالن�شمام 

اإىل رو�شيا.
الربملان  ي�شادق  اأن  املنتظر  وم��ن 
ال��رو���ش��ي ع��ل��ى امل��ع��اه��دة يف وقت 
الح��ق ه��ذا االأ���ش��ب��وع، يف ح��ني قال 
باأعمال  ال���ق���ائ���م  ت��ي��ن��ي��وخ  اإي����ه����ور 
وزير الدفاع االأوكراين اإن القوات 
االأوك�����ران�����ي�����ة ل����ن ت��ن�����ش��ح��ب من 

القرم.
ق���ادة  ي��ج��ت��م��ع  اأن  امل���رت���ق���ب  وم����ن 
االحت��اد االأوروب���ي اليوم اخلمي�س 
تو�شيع  ل���ب���ح���ث  ب����روك���������ش����ل  يف 
�شبق  التي  االقت�شادية  العقوبات 

اأن فر�شها االحتاد على رو�شيا.
ويف رد رو�شي على هذه اخلطوات، 
نقلت وكالة اإنرتفاك�س لالأنباء عن 
اإن  قولها  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة 
املوقعني على اتفاق منظمة االأمن 
وال��ت��ع��اون يف اأوروب����ا ع��ام 2011 
لتفقد  ح�����ش�����ش��ه��م  ا����ش���ت���ن���ف���دوا 
واإن  الرو�شية،  الع�شكرية  املن�شاآت 
املقبلة  االأي���ام  يف  امل��زم��ع  التفتي�س 

�شيكون االأخري.
)ناتو(  االأطل�شي  �شمال  حلف  اأم��ا 
اأندر�س فوغ  العام  اأمينه  فقد قال 
يف  رو�شيا  فعلته  ما  اإن  را�شمو�شن 
�شرعي  وغ��ري  قانوين  غري  القرم 
ولن يعرتف به احللف ، وعرب عن 
اأوك���راين  ج��ن��دي  م��ن مقتل  قلقه 
يف ال��ق��رم ي��وم اأم�����س، داع��ي��ا جميع 
اخلطوات  ات���خ���اذ  اإىل  االأط������راف 

االأوروبي لالجتماع االأ�شبوع املقبل 
على هام�س قمة االأمن النووي يف 
الهاي للرد على تطور االأو�شاع يف 

اأوكرانيا.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ج��وزي��ف بايدن 
خالل  االأم��ريك��ي،  الرئي�س  ن��ائ��ب 
و�شعت  رو�شيا  اإن  بولندا  زي��ارت��ه 
يقو�س  ط�����ري�����ق  ع����ل����ى  ن���ف�������ش���ه���ا 
ال��ث��ق��ة ف��ي��ه��ا وي���وؤث���ر ع��ل��ى دوره����ا 
يف االق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي اأم����ا وزي���رة 
ال�شابقة  االأم���ريك���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة 
اأم�س  ف��ق��ال��ت  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���الري 
اأمام موؤمتر نظمته غرفة التجارة 
اإن  الكندية  مونرتيال  مدينة  يف 
بوتني ي�شعى اإىل اإعادة ر�شم حدود 

اأوروبا ال�شرقية .
واأ����ش���اف���ت اأن م���ا ف��ع��ل��ه ب��وت��ني يف 
ال����ق����رم ق����د ي��ت��و���ش��ع ل��ي�����س فقط 

ال������الزم������ة ل����ت����ف����ادي م����زي����د من 
الت�شعيد.

 ويف ال�شياق نف�شه اأجرى الرئي�س 
االأمريكي باراك اأوباما وامل�شت�شارة 
االأمل��ان��ي��ة اأجن��ي��ال م��ريك��ل ات�شاال 
ه��ات��ف��ي��ا اأدان�����ا خ��الل��ه ���ش��م القرم 
اإىل  م��و���ش��ك��و  ودع�����وا  رو���ش��ي��ا  اإىل 
اخلطوة  واعتربا  دبلوما�شي،  حل 
الدويل  للقانون  انتهاكا  الرو�شية 
على  م���ق���ب���ول  غ����ري  اع�����ت�����داء  و   ،

االأرا�شي االأوكرانية .
واتفق اأوباما ومريكل على اأنه من 
دوليني  مراقبني  اإر���ش��ال  احليوي 
وم��ن منظمة ال��ت��ع��اون االأم��ن��ي يف 
اأوروبا واالأمم املتحدة، اإىل جنوب 

و�شرق اأوكرانيا فورا .
اأوباما  اأن  االأبي�س  البيت  واأع��ل��ن 
دعا قادة جمموعة ال�شبع واالحتاد 

اأوكرانيا  م��ن  اأخ����رى  اأق�����ش��ام  اإىل 
ول��ك��ن اأي�����ش��ا اإىل م��ن��اط��ق اأخ���رى 
وليتونيا  وليتوانيا  اإ�شتونيا  م��ن 

وترن�شني�شرتيا .
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  االأم�������ني 
ب���ان ك���ي م���ون دع���ا ب�����دوره جميع 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف احل���وار  اإىل  االأط������راف 
البناء حلل االأزم��ة، وقال �شتيفان 
دوجاريت�س املتحدث با�شم االأمني 
العام االأممي اإن هذا االأخري يتابع 

الو�شع يف اأوكرانيا بقلق بالغ.
رئي�س الوزراء الياباين �شينزو اآبي 
اأدان اخلطوة الرو�شية ب�شم القرم 
اأرا�شي  لوحدة  انتهاكا  واعتربها 

اأوكرانيا .
وقال اأمام جلنة برملانية اإن اليابان 
�شتت�شاور مع حلفائها يف جمموعة 
املزيد من  ال�شبع و�شتدر�س اتخاذ 
اأن  رو�شيا، م�شيفا  اخلطوات �شد 
اأي��ة حماولة  اأب��داً  اليابان ال تقبل 

لتغيري الو�شع القائم بالقوة .
�شتجمد  اأن���ه���ا  ال���ي���اب���ان  واأع���ل���ن���ت 
املحادثات مع مو�شكو ب�شاأن اتفاق 
�شروط  وت��خ��ف��ي��ف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
اإط��ار عقوبات  ال�شفر يف  تاأ�شريات 

على رو�شيا.
اأنها  اأع��ل��ن��ت  ب���دوره���ا  اأ����ش���رتال���ي���ا 
م�شوؤولني  على  عقوبات  �شتفر�س 
اإنهم  ت��ق��ول  اأوك���ران���ي���ني ورو�������س، 
اأوكرانيا  �شيادة  تهديد  يف  �شاركوا 
ووحدتها الرتابية . وقالت وزيرة 
االأ����ش���رتال���ي���ة جويل  اخل���ارج���ي���ة 
اأوكرانيا  يف  ال��و���ش��ع  اإن  ب��ي�����ش��وب 
خطري ومل ت�شتبعد اأن يتطور اإىل 

مواجهة ع�شكرية.
وعربت كل من فرن�شا وبريطانيا 
الرو�شية  اخل��ط��وات  اإدانتهما  عن 

يف �شبه جزيرة القرم.

الحتاد الأوروبي يبحث تو�سيع العقوبات على مو�سكو

حتذيرات من مواجهة ع�سكرية بعد �سم القرم لرو�سيا

جمموعة ال�سبع تبحث اإق�ساء رو�سيا من الثماين 
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العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1429 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد كا�شف �شعيد   جمهول  حمل االقامة مبا ان طالب 
.ذ.م.م  �س  ال�شناعية  واف��ى  من  -ف��رع  بوردكت�س  كونكريت  فينك�س  التنفيذ/ 
وميثله: يو�شف احمد عبداهلل عبدالرحيم    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )187330( درهم بالت�شامن 
مع املنفذ �شدهما االول والثاين ومبلغ وقدره )345616 درهم( بالت�شامن مع 
تثبيت  مع  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والرابع  االول  �شده  املنفذ 
و�شحة احلجز التحفظي رقم 2011/304 جتاري  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/644   مدين كلي                          

اىل املدعى عليه/ 1 - �شيجو كاروماثيل فا�شو  جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /
ال�شركة العربية للتغليف ذ.م.م وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شفتة م�شتعجلة بوقف التنفيذ 2013/10 
الغ�س  عن  كتعوي�س  دره��م(   1.200.000( مبلغ  بدفع  عليهم  املدعى  وال���زام  جت��اري 
التجاري يف كميات الديزل املورده للمدعية والفائدة القانونية من تاريخ اال�شتحقاق 
املوافق 2014/3/25  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  واالتعاب. وحددت  وامل�شاريف  والر�شوم 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/836   مدين كلي                          

اىل املدعى عليه/ 1 - �شمري نايف فار�س ابو ح�شان   جمهول  حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ن�شال �شابر ابو �شعب وميثله: حممد ح�شني بخيت حديجان 
امل�شعبني     قد اق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها اع��الن املدعى عليه الزامه 
بدفع مبلغ100.000 درهم مائة الف درهم للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع 
الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  التام-  ال�شداد  وحى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9
املوافق 2014/3/31  االثنني  يوم  لها جل�شة  . وح��ددت  واالتعاب.   وامل�شاريف 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.18 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/241   عقاري كلي                                
اىل املدعى عليه   /1 -الزهراء للو�شاطة العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/رميا 
يف   2013/10/6 بتاريخ  منعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االحبابي   ف��الح  م��رزوق 
اتفاقية احلجز  ببطالن  اوال:  االحبابي  ف��الح  م��رزوق  ل�شالح/ رمي��ا  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
ال�شروق 2-  الثالث- حائق  اآر جي- الطابق  ا�س  املوؤرخة يف 2008/9/14 عن الوحدة رقم 325- 
قرية اجلمريا- دبي- ثانيا: بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره ) 295.173.39 
متام  حتى   2013/3/25 يف  احلا�شلة  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م( 
ال�شداد على اال جتاوز ا�شل املبلغ املق�شي به وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   
.حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1043  ا�ستئناف جتاري

)�����س.ذ.م.م(    جمهول   امل�شتاأنف �شده/ 1-جريمن جلوبال ميتل  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /ي��ا���ش��ر حم��م��د امل��ح��م��ود ق��د ا�شتاأنف 
بتاريخ  جزئي  جت��اري   2013/98 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
2013/6/25 وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2014/3/31 ال�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/62  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-نا�شر حممد نا�شر عبدالكرمي العمادي ب�شفته 
�شريك �شركة بروفايل للعقارات ذ.م.م    جمهول  حمل االقامة مبا ان 
امل�شتاأنف /�شركة بيت اال�شواء الدارة العقارات ) ذ.م.م( وميثله: �شامل 
ال�شادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  �شلطان علي احل��م��ادي  ع��ب��داهلل 
بالدعوى رقم 2009/497 عقاري كلي بتاريخ 2012/12/31 وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/4/9 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شه 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/63  ا�ستئناف عقاري

عن  العمادي  عبدالكرمي  نا�شر  حممد  1-نا�شر  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل  جمهول   ذ.م.م  للعقارات  بروفايل  �شركة  �شريك  وب�شفته  نف�شه 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة بيت اال�شواء الدارة العقارات ) ذ.م.م( 
وميثله: �شامل عبداهلل �شلطان علي احلمادي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2009/910 عقاري كلي بتاريخ 2013/1/2 وحددت 
لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2014/4/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/64  ا�ستئناف عقاري

عن  العمادي  عبدالكرمي  نا�شر  حممد  1-نا�شر  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل  جمهول   ذ.م.م  للعقارات  بروفايل  �شركة  �شريك  وب�شفته  نف�شه 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة بيت اال�شواء الدارة العقارات ) ذ.م.م( 
وميثله: �شامل عبداهلل �شلطان علي احلمادي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2009/912 عقاري كلي بتاريخ 2013/1/2 وحددت 
لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2014/4/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2013/5435 مدين كلي  
اىل املدعى عليه/�شالح من�شور املن�شورى- اماراتي اجلن�شية حيث ان املدعي/ 
حمد عبداهلل حمد �شامل املعمري  قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعاله يطالبك فيها  بالت�شديق على احلكم ال�شادر يف التحكيم رقم 
للفائدة  باال�شافة  الدويل،  للتحكيم  ال�شارقة  مركز  من  ال�شادر   2012/10
القانونية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يق�شي ح�شورك 
امام هذه املحكمة  يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2014/3/31 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك عن 
احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى يف غيابك.
 قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1055 مد جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�شية:  اجلنيبي  حممد  جمعه  �شليمه  عليه:  مدعي  اثيوبيا   اجلن�شية:  ا�شفا  ييمر  �شبريي  مدعي/ 
اعالنه/   املطلوب  املرتاكمة      الغرامات  دفع  متاخرة+  برواتب  مطالبة   الدعوى:  مو�شوع  االمارات   
يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  )حكمت  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  اجلنيبي  حممد  جمعه  �شليمه 
املو�شوع: باحالةالدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق االثبات مبا يف ذلك �شهادة ال�شهود باأنها كانت 
تعمل لدى املدعى عليها وبانها مل ت�شتلم رواتبها عن مدة �شبعة ا�شهر وللمدعى عليها نفي ذلك بكافة 
طرق االثبات وحددت لبدء التحقيق جل�شة 2014/3/31 على ان ينتهي خالل ا�شبوعني من تاريخ البدء 
فيه و�شرحت للطرفني باعالن �شهودهما باجلل�شة املحددة وعلى املدعية اعالن املدعى عليها ن�شرا باحلكم 
التمهيدي وابقت الف�شل يف امل�شاريف.  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االثنني املوافق 2014/3/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع  الكائنة  �شخ�شيا  الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية -  الدائرة 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

االقل. �شدر بتاريخ  2014/3/19 

قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/931 بالن�سر

املدعى : �شري علي خان حممد مري  املطلوب اعالنه: نت فيجن 
ان  بالن�شر مبا  العنوان:  انرتنت كافية/ عمر ذيب فهد االحبابي 
امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله وح���دد ي��وم االث��ن��ني املوافق 
ال�شاعة 12  2014/4/7 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور 
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا 

او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2014/37 بالن�سر

املدعى : �شري علي خان حممد مري  املطلوب اعالنه: ن�شيم البحر 
العمال البال�شرت/راجا عبدالنويد حامد اهلل العنوان: بالن�شر مبا 
املوافق  املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني  الدعوى  املدعي رفع  ان 
ال�شاعة 12  2014/4/7 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور 
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا 

او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/79 ت جتر- م ر- ت-ع ن (
طالب التنفيذ/ حممد حميد �شودري حممد يا�شني اجلن�شية: باك�شتان   املنفذ 
�شده : ر�شيد الدين م�شيح الدين اجلن�شية:باك�شتان املطلوب اعالنه / ر�شيد 
التنفيذ  الدين م�شيح الدين اجلن�شية:باك�شتان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/375 جت كل- 
املوافق 2014/4/20 موعدا لنظر  م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االحد 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني  
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله   

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/382 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- اك�شلن�س جري�شن لال�شتثمار- �س.ذ.م.م     جمهول  
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ مريفيت عبده حممد احمد بجه   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )61961( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   9202 مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/237 ك.ع.غ
عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
علي  �شابر  عمر  حممد  ال�شيد:  باك�شتان  اجلن�شية:  �شغر  حممد  ا�شغر  م�شتح�شن 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم  الت�شديق على  باك�شتان وطلب  اجلن�شية: 
التجاري )املثلث لتجارة املخلفات املعدنية  /ذ.م. م ( واملرخ�شة من دائرة البلدية 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )62545( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة 
االمارات      اجلن�شية:  املرزوقي  عبدالرحيم  عبداهلل  حممد  :احمد  ال�شيد  اىل  بعجمان 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/246 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حم��م��د اح��م��د ع��ب��دال��ق��ادر ع��ب��داحل��ق ال���واح���دي اجل��ن�����ش��ي��ة: االم������ارات  وطلب 
)ازال  التجاري  اال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق 
ملقاولت البناء(   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )36783( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد 
:مكتوم عبيد �شلطان عبيد غدير اجلن�شية: االم��ارات   ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  435/ 2013 -جتاري - م ر-  �س- ع ن

حممد  االمري  وميثلها/  العامة  للمقاوالت  فران�شي�شكو  �شان  موؤ�ش�شة   : امل�شتاأنف 
العامة  للمقاوالت  الفريد  الن�شر  �شركة  امل�شتاأنف عليه:  االمارات   ح�شن اجلن�شية: 
وميثلها حممد ان�س يو�شف بالل ال�شحي اجلن�شية: االمارات مو�شوع اال�شتئناف : 
الغاء احلكم امل�شتاأنف واملطالبة مببلغ 80000 درهم   املطلوب اعالنه/  �شركة الن�شر 
اجلن�شية:  ال�شحي  بالل  يو�شف  ان�س  /حممد  وميثلها  العامة  للمقاوالت  الفريد 
االمارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  
2013/940 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/3/24 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف 
العني الكائنة-املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف العني

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/855 بالن�سر

اعالنه:  املطلوب  ال�شام�شي  النايلي  خلفان  را�شد  خلف   : املدعى 
الدعوى  رف��ع  امل��دع��ي  ان  بالن�شر مب��ا  ال��ع��ن��وان:  احل��ي��ان  بو�شعيب 
امل���واف���ق 2014/4/7 موعدا  االث��ن��ني  ي���وم  وح���دد  اع���اله  امل���ذك���ورة 
جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العني  يف  الكائنة  االيجارية  املنازعات  ف�س 

وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :421/      
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ امنة علي حممد عبدالرحمن املازمي اماراتية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيدة/ قرة العني ار�شاد 
وايل خان باك�شتانية اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة امل�شماة/ �شالون اللم�شة املبدعة لل�شيدات 
القانونية من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة  ال�شكل  تغيري  ) 614578( مت  رقم  رخ�شة مهنية 
فردية بوكيل خدمات   وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 
1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق 
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
    الكاتب العدل 
  مكتب دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :446/      

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حمد نا�شر علي عبداهلل- اماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته  يف الرتخي�س املهنية- �شالون حمد نا�شر للحالقة، 
ترخي�س مهني 517380 وذلك لل�شيد/ خالد حممود عبدالغفور- باك�شتاين اجلن�شية- 
حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة ومت تغيري ال�شكل القانوين من : موؤ�ش�شة فردية اىل : 
موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات ومت دخول ال�شيد/ حمد نا�شر علي عبداهلل وكيل خدمات 
عليها.    وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
    دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :443/      

اردنية  ب����دوان-  اح��م��د  تي�شري  مي�شون  ال�����ش��ي��د/  ب���ان  للجميع  معلوما  ليكن   
)دار  يف   )%50( البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية 
الر�شام للتنجيد وتركيب ال�شتائر( رخ�شة رقم ) 627555( وذلك اىل ال�شيدة/ 
هيفاء غالب حممد �شبح- اردنية اجلن�شية.     وعمال لن�س املادة )16( فقره 
العدل.  فقد  الكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف  القانون االحت��ادي رقم )22(  3 من 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االج��راء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
مكتب دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    

  اعــــالن  
رقم املرجع :447/      

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ هادف �شعيد مع�شد علي بن هويدن اجتبي- االمارات 
اجلن�شية يرغب البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة ) 100%( يف / حر�شتا لت�شليح 
كهرباء ال�شيارات مبوجب رخ�شة رقم )627570( وذلك ال�شيد/ حممد نظري اال�شالم 
�شالح احمد - بنغالدي�س اجلن�شية 50% ح�شة واىل ال�شيدة/ �شائمة عثمان حممد نزر 
اال�شالم- باك�شتانية اجلن�شية 50% ح�شة.     وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون 
االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  ل��دى مكتب  ذل��ك تقدمي طلب  اع��رتا���س حيال  اي  االع��الن فمن لديه 

املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
    دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11050 بتاريخ 2014/3/20    
 اعـــــــالن       

خورفكان:ال�شيد/ والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
�شم�س احلق الفت كار اجلن�شية: باك�شتان وطلب الت�شديق على  حمرر يت�شمن :تنازل 
 ) للحالقة  الطبيعي  )�سالون اجلمال  التجاري  اال�شم  25%  يف  البالغة  يف ح�شته 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم 240946 ال�شادر 
الرخ�شة  �شريكه يف  اىل  بخورفكان.  االقت�شادية  التنمية  دائرة  1988/8/31 يف  بتاريخ 
ال�شيد: غالم حيدر بن حممد بوتا  اجلن�شية: باك�شتان وبذلك يكون ال�شيد غالم حيدر 
بن حممد بوتا هو �شاحب الرخ�شه املذكورة بياناتها اعاله باأكملة بن�شبة 100%.   ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية             

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11050 بتاريخ   2014/3/20     
يف الدعوىر قم 2013/1426 جتاري كلي- حماكم دبي

املدعى عليه: بوليبود ميدل اي�شت �س.ذ.م.م فرع دبي 
العنوان: امارة دبي- منطقة جبل علي- املنطقة ال�شناعية- مقابل م�شنع كلداري للخر�شانة 
اجلاهزة  .نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اعاله واملرفوعة �شدكم من 
بح�شور  قانونا  ميثلك  من  او  مكلف  فانت  وعليه  البناء،  مل��واد  املتحدة  التجهيزات  موؤ�ش�شة 
اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2014/3/25 ال�شاعة الثالثة ع�شرا. وذلك 
مبقر مكبتنا يف الدور اخلام�س ع�شر مكتب 1508 برج ال�شفا بعد فندق )كروان بالزا( مقابل 
مدخل مرتو دبي )حمطة ابراج االم��ارات( �شارع ال�شيخ زايد- دبي- يرجى احل�شور باملوعد 
تخلفكم عن  بانه يف حال  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  واح�شار  املحدد  واملكان 

احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونان.
لال�شتف�شار االت�شال ب�  050-6317417

خبري ح�سابي /ناهد ر�ساد حممد

اعالن للح�سور امام اخلربة
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الفجر الريا�ضي

اأعلن نادي ال�شارقة الريا�شي بعد انتهائه من �شل�شلة 
التح�شريات التي توا�شلت على مدى �شتة اأ�شهر عن 
اإ�شهار ريا�شة اجلوجيت�شو ر�شمياً و�شمها اإىل قافلة 
بالنادي،  متار�س  التي  واجلماعية  الفردية  االألعاب 
م�شاء  عقد  ال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  وذل���ك 
االإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  وح�شره  اأم�س 
التدريب  وم��راك��ز  االأن��دي��ة  وم�شوؤول  جيت�شو  للجو 
لنادي  العام  ال�شر  واأم��ني  البطران  يو�شف  باالحتاد 

ال�شارقة عي�شى هالل احلزامي.
هالل  عي�شى  اأع����رب  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  ويف 
ات�����ش��اع رق��ع��ة االن�شطة  ���ش��ع��ادت��ه يف  احل���زام���ي ع���ن 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ب���ن���ادي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال����ف����رق 
بان�شمام ريا�شة اجلوجيت�شو اإىل قاطرة الريا�شات 
التن�شيق واالع��داد لهذه  النادي م�شيدا مبراحل  يف 
اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�شيخ  وج��ه  اأن  بعد  اللحظة 
اللعبة  باعتماد  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ث��اين 
برامج  �شمن  وثقلها  وزنها  لها  كريا�شة  وادراج��ه��ا 
النادي واأن يكون لنادي ال�شارقة موطاأ قدم يف هذه 

الريا�شة االآخذة يف النمو واالنت�شار .
وقال: عي�شى هالل احلزامي اإن الريا�شات الفردية 

ال�شارقة  ن���ادي  اأول��وي��ات  �شمن  ت��اأت��ي  بها  والعناية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذه  ظ��ل  يف 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
ورعاه  اهلل  حفظه  ال�شارقة  حاكم  ل��الحت��اد  االع��ل��ى 
ال�شباب  ب��ني  ون�����ش��ره��ا  ال��ف��ردي��ة  ب��االأل��ع��اب  للعناية 
والن�سء وتنمية االقبال عليها وتاأهيل اأبناء الوطن 

لرفع علم االمارات يف كافة املحافل اخلارجية .
وا���ش��اف جن��ح ال��ن��ادي ط���وال ت��ل��ك ال��ف��رتة ال�شيما 
موؤخرا يف احل�شول على عدد من املراكز والبطوالت 
وكان اأخرها ح�شول فريق التايكوندوا على بطوالت 

عربية واأوربية بجانب فريق الكاراتيه .
وا�شار اأن ا�شرتاتيجية النادي تتمحور يف اإذكاء روح 
التناف�س بني ال�شباب واملنت�شبني للنادي من خالل 
وب�شاالته  داخ��ل��ه  يف  تتوافر  التي  الريا�شات  كافة 
اخلربات  على  عالوة  الالزمة  باالإمكانات  واملجهزة 
ريا�شة  اأن  مو�شحا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الكبرية  الفنية 
ا�شهر  �شتة  م��ن��ذ  ل��ه��ا  التح�شري  ب���داأ  اجلوجيت�شو 
وتوا�شل للتن�شيق الحت�شانها �شمن ريا�شات النادي 
ب��ن ج��ر���س ع�شو جمل�س  ال��ف��ردي��ة حممد ح��م��دان 
وبذل  ال��ف��ردي��ة  االأل��ع��اب  ع��ام  م�شرف  ال��ن��ادي  اإدارة 

اجلوجيت�شو  لريا�شة  االم����ارات  احت���اد  م��ع  ج��ه��ودا 
الحت�شان اللعبة .

ونوه احلزامي اإىل اأن نادي ال�شارقة �شيكون مبثابة 
ويتطلع  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  اللعبة  البوابة النطالق 
بعد اأن اأعد جاهزيته اأن ي�شارك يف �شناعة اجنازاتها 
اأول  الفريق  من  تلقاه  ال��ذي  الكبري  الدعم  ظل  يف 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة موؤكداً 
اأن هذه الغايات متثل منهج العمل بالنادي وامل�شتمدة 

من توجيهات حاكم ال�شارقة .
م���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ي��و���ش��ف ال��ب��ط��ران ع�����ش��و جمل�س 
ومراكز  االأندية  وم�شوؤول  اجلوجيت�شو  احتاد  اإدارة 
الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  باالحتاد  التدريب 
متار�س  ال��ت��ي  االن��دي��ة  ك��وك��ب��ة  اإىل  ان�شمامه  ع��ل��ى 
بني  ع�شرة  رقم  النادي  ليكون  اجلوجيت�شو  ريا�شة 

اأندية الدولة واالأول يف اإمارة ال�شارقة .
ال��ل��ع��ب��ة يد�شن  ال��ي��وم الإ���ش��ه��ار  اإن ح�����ش��وري  وق����ال 
لعبة  م�شرية  يف  العمل  مراحل  من  جديدة  ملرحلة 
اجلو جيت�شو التي ت�شري يف االإمارات باإيقاع خمتلف 
يخت�شر الزمن وامل�شافات وكان �شبباً يف هذه النقلة 

النوعية التي ن�شهدها كما كان �شبباً يف ات�شاع رقعة 
ال�شخي  والدعم  الكبرية  العناية  ظل  يف  املمار�شني 
اأول  الفريق  الريا�شة من قبل  تلقاه  الذي  والكبري 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة لقناعة 
�شموه باأهمية هدف ن�شرها ملا لها من فوائد هامة 
اإذ ت�شاعد على بناء اأجيال تتمتع بال�شحة واللياقة 

وقوة ال�شخ�شية و الثقة بالنف�س .
اأ�شرة  الكبري من قبل  بالتعاون  �شعداء  اإننا  وا�شاف 
ثاين  األ  اأحمد  ال�شيخ  را�شها  وعلى  ال�شارقة  ن��ادي 
بجانب  املجل�س  يف  واإخ��وان��ه  االدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل��ح��م��د ح��م��دان ب��ن ج��ر���س على 
النوعية  املرحلة  ه��ذه  اإىل  اليوم  للو�شول  توا�شله 
واأن ن�شهد  ال�شارقة  اإم��ارة  لريا�شة اجلو جيت�شو يف 
ريا�شني والعبني ينت�شبون لها وميار�شونها يف ظل 
ت��وف��ري م��ن دع��م لوج�شتي م��ن قبل االحتاد  م��ا مت 

للريا�شة ي�شاف لدعم النادي للريا�شة .
ال�شارقة  ن��ادي  يف  اال�شهار  بهذا  اأننا  البطران  واأك��د 
لعبة اجلو  ن�شر  مل�شاعدتنا يف  ب��دوره  النادي  �شيقوم 
جيت�شو اإىل اإمارة ال�شارقة باأكملها وهو الذي �شنعول 

االأخ��رى يف  الت�شعة  االندية  عليه م�شتقباًل بجانب 
رفد منتخباتنا ومراكز اللعبة مبوهوبني موؤكدا اأن 
هناك خطط عمل مدرو�شة وا�شرتاتيجية مت و�شعها 

مع نادي ال�شارقة لن�شر اللعبة واحت�شان الراغبني 
وفق وبرامج تدريبية �شيتم تنظيمها لالعبني لكي 

يحققوا النتائج املن�شودة.

ت��ن��ط��ل��ق ي����وم غ���د يف دب����ي اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ال��ع��امل للغط�س ف��ي��ن��ا-ان يف  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
 13 م��ن  متناف�شاً   70 مب�����ش��ارك��ة   2014 ���ش��ي 
امل�شاركة  ال���دول  وف���ود  اكتمال  بعد  وذل���ك  دول���ة، 
جممع  يحت�شنه  ال����ذي  ال��غ��ط�����س  م��ون��دي��ال  يف 
حمدان الريا�شي يف الفرتة من 20-22 مار�س 

اجلاري.
ت�����ش��م ق��ائ��م��ة امل�����ش��ارك��ني يف احل����دث اأمل����ع جنوم 
حملة  من  غطا�شاً   11 منهم  العامل  يف  الغط�س 
ال��ع��امل ح��ال��ي��اً، و8 ح��ائ��زون على  األ��ق��اب بطولة 
املونديال،  املمثلة يف  الدول  اأوملبية، ومن  ذهبيات 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  بريطانيا،  ال�شني، 
كندا، املك�شيك، رو�شيا. وقد ا�شت�شافت بكني نهاية 
االأ�شبوع املا�شي جولة احلدث االأوىل، وتنتقل بعد 
قبل  وكندا  وويند�شور،  ومو�شكو،  لندن،  اإىل  دبي 

اأن تختتم يف مونرتاي املك�شيكية يف �شهر يونيو.
احتاد  رئي�س  الفال�شي،  اأح��م��د  رح��ب  جانبه  م��ن 
املنظمة، بوفود  اللجنة  االإمارات لل�شباحة رئي�س 
جاء  للغط�س،  العامل  بطولة  يف  امل�شاركة  ال��دول 
ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي للحدث الذي اأقيم 
العام  تابعنا  ق���ال:  حيث  ال��ي��وم،  البطولة  مبقر 
املا�شي اأروع عرو�س الغط�س العاملية، وي�شعدنا اأن 
نرحب بعودة اأف�شل غطا�شي العامل اإىل ربوع اأحد 
اأبرز معامل دبي، جممع حمدان الريا�شي، والذي 
�شي�شهد مناف�شات عالية امل�شتوى، ونتطلع ملتابعة 
طوال  يتناف�شون  وه��م  ال��ع��امل  يف  الغط�س  جن��وم 

االأيام الثالثة القادمة. 
واأ�شافت ح�شة الكو�س من جمل�س دبي الريا�شي 

ا�شت�شافة  تركت  املنظمة:  اللجنة  رئي�س  ونائب 
دب���ي ل��ه��ذه االأح������داث ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���ك���ربى اإرث����اً 
ق��ي��م��اً مت��ث��ل ب��ت��ن��ام��ي االه���ت���م���ام واالإق����ب����ال على 
واالإم���ارات، فهذه  دبي  املائية يف  امل�شابقات  جميع 
لع�شاق  والرتفيه  للمتعة  م�شدراً  تعد  االأح���داث 
اأنها ت�شجع الن�سء لالإقبال  هذه الريا�شات، كما 
على هذا النوع من الريا�شات، ونتطلع ب�شغف اإىل 
ذلك اليوم الذي نرى فيه غطا�شي دولة االإمارات 
يف �شفوف هذه النخبة من غطا�شي العامل الذين 
يخو�شون نهاية االأ�شبوع اأقوى مناف�شات الغط�س 

العاملية. 
وتابعت الكو�س: ن�شكر االحتاد الدويل لل�شباحة-
فينا ملا يقدمه من دعم لتطوير الريا�شات املائية 
يف دب����ي م���ن خ����الل م��ن��ح��ن��ا ���ش��رف ت��ن��ظ��ي��م هذه 

البطوالت. 
ح�شر املوؤمتر ال�شحفي اأي�شاً كورنيل ماركيل�شكو، 
املدير التنفيذي لالحتاد الدويل لل�شباحة-فينا، 
الفنية  الغط�س  جل��ن��ة  رئي�شة  ���ش��ي��م��ان،  وك��اي��ث��ي 
بطلة  مينت�شيا،  واو  ال�شينية  والغطا�شة  –فينا، 
بطل  دايل،  ت��وم  والربيطاين  واالأومل��ب��ي��اد،  العامل 

العامل ال�شابق.
ت�شاعدنا  الأنها  رائعة  البطولة  ه��ذه  دايل:  وق��ال 
عال،  املناف�شة  وم�شتوى  الرتكيز،  موا�شلة  على 
الكربى،  للبطوالت  لال�شتعداد  كبرية  وفر�شة 
رائعة،  املن�شاأة حقاً  دب��ي، وه��ذه  التواجد يف  اأح��ب 

وهي اأ�شبه با�شتاد يحت�شن حفلة للغط�س. 
وتابع دايل: كان انتقايل اإىل لندن اأمراً رائعاً، اإذ 
ريو  واأومل��ب��ي��اد  غط�شي،  يف  التجديد  اإىل  احتجت 

كل حدث،  للرتكيز يف  بحاجة  ولكني  ه��ديف،  هي 
والعمل على تطوير اأدائي. 

بدورها قالت واو مينت�شا التي تتطلع اأي�شاً لدورة 
االأل��ع��اب االأومل��ب��ي��ة 2016 يف ري��و: رك��زت خالل 
تدريباتي على م�شابقات الغط�س املتزامن، ولكن 
�شاأحاول خو�س الفردي واملتزامن، و�شراكتي مع 

�شي تينغماو جيدة، ونحن نفهم بع�شنا االآخرز 
ت�شم قائمة امل�شاركني يف بطولة دبي 36 غطا�شاً 
بطولة  يف  التتويج  من�شة  ارت��ق��وا   42 اأ�شل  من 
الفريق  اأظهر  وق��د  بر�شلونة،  يف   2013 العامل 
قاده حل�شد جميع ذهب  عالياً  ال�شيني م�شتوى 
ال�شينيون  وف��ر���س  واح���دة،  با�شتثناء  بر�شلونة 

الغط�س  اأح�����داث  ع��ل��ى  مهيمنة  ك��ق��وة  اأن��ف�����ش��ه��م 
تكون  لن  ال�شيني  التنني  مهمة  اأن  اإال  العاملية، 
�شهلة يف دبي، اأمام التحدي الذي يفر�شه معظم 
الغطا�شني الذين ح�شدوا بقية ميداليات بطولة 

العامل 2013.
ومن املتوقع اأن ت�شهد م�شابقة 3م غط�س متزامن 
واو  العامل،  بطالت  بني  قوية  مناف�شة  لل�شيدات 
تانيا  االإيطايل  والثنائي  تينغامو،  و�شي  مينت�شا 
الكندي  والثنائي  دوالب��ي،  وفران�شي�شكا  كاغنوتو 
املناف�شة  ت�شتعر  بينما  وير،  وباميال  اآبل  جينيفر 
الثنائي  ب��ني  م��ت��زام��ن  غط�س  10م  م�شابقة  يف 
وميغان  ويكت�شا  وليو  رول��ني  ت�شني  ي�شم  ال��ذي 

والثنائي   ، ك��ن��دا  م��ن  ف��ي��ل��ي��ون  وروزل�����ني  بنفيتو 
املاليزي بانديليال رينونغ بامغ وليونغ مون يي.

متحركة  م��ن�����ش��ة  م���ن  غ��ط�����س  3م  م�����ش��اب��ق��ة  ويف 
لل�شيدات، �شتواجه بطلة العامل هي زي مناف�شة 
باميال  والكندية  وانغ هان  �شعبة من مواطنتها 
10م  م�شابقة  يف  ويكت�شا  ليو  تواجه  بينما  وي��ر، 
رينونغ  بانديليال  م��ن  كبري  حت��د  ثابتة  من�شة 

بامغ والربيطانية تونيا كوت�س. 
و�شت�شهد م�شابقة 10م غط�س للرجال مواجهات 
ت���وم دايل، ب��ط��ل العامل  ك��ب��رية ب��ني ال��ربي��ط��اين 
احلائز  بوديا،  ديفيد  االأمريكي  من  وكل  ال�شابق 
بطل  ب��و،  كيو  وال�شيني  االأومل��ب��ي��اد،  ذهبية  على 
العامل احلايل، بينما يواجه بطل العامل ال�شيني 
يف  كوزنيت�شوف  يفجيني  وال��رو���ش��ي  ت�شونغ  ه��ي 
ُتوج  ال���ذي  كفا�شا  اإل��ي��ا  االأوك�����راين  3م،  م�شابقة 

بذهبية ذات ال�شباق يف دبي العام املا�شي. 
من�شة  م���ن  م��ت��زام��ن  غ��ط�����س  3م  م�����ش��اب��ق��ة  ويف 
متحركة �شتكون املناف�شة على اأ�شدها بني يفجيني 
كوزنيت�شوف واإليا زاخاروف من رو�شيا، والثنائي 
الثنائي  ال�شيني كاو يوان ويو لني، كما يخو�س 
10م متزامن  االأخ��ري مواجهة قوية يف م�شابقة 
مع بطال العامل باتريك هو�شدينغ و�شا�شا كلني.

واأعلن منظمو احلدث عن م�شاركة اأطفال وجنوم 
الغط�س املحليني يف فّعاليات هذا احلدث، و�شيقدم 
نادي دودايف املحلي للغط�س عر�شاً ق�شرياً يربز 
الغط�س خالل  اأع�شائه يف  خالله بع�س مهارات 

حفل االفتتاح، اخلمي�س 20 مار�س. 
الفر�شة  ل��ل�����ش��ب��اح��ة  االإم��������ارات  احت����اد  و���ش��ي��ت��ي��ح 

ل���الأط���ف���ال خل��و���س امل��ن��اف�����ش��ة يف جم��م��وع��ة من 
ال�شباقات املمتعة، 50م �شباحة فا�شت فيفتي�س يف 
حو�س �شباحة بطولة 25م، و�شتقام الفعالية من 
ال�شاعة 3 -4.30 م�شاًء، و�شتكون متاحة جلميع 
و�شت�شمل  8-12 عاماً،  املبتدئني من  ال�شباحني 
حرة،  �شباحة  50م  التالية:  ال�شباقات  املناف�شة 
ال�شبت  الربنامج  وي�شتمر  ح��ر،  تتابع  و4×50 
و50م  ���ش��در،  50م  م�����ش��اب��ق��ات:  م��ار���س يف   22
فرا�شة، و4×50 تتابع فردي متنوع، والت�شجيل 
متاح يف يوم احلدث اأو م�شبقاً من خالل الكتابة 
uaeswimmingfederation@ اإىل 

.gmail.com
ُيقام احلدث على مدى 3 اأيام، وينطلق اخلمي�س 
م��ن من�شة  م��ت��زام��ن  10م  ب��ن��ه��ائ��ي  م��ار���س   20
االفتتاح  حفل  يليه  ظ��ه��راً،   12-10 م��ن  ثابتة 
ال�شاعة 5 م�شاًء، ونهائي 3م متزامن من من�شة 
ت�شفيات  تقام  بينما  م�شاًء،   8-6 م��ن  متحركة 
اجلمعة ن�شف النهائية يف الفرتة ال�شباحية من 
10-12 ظهراً، والنهائية يف الفرتة امل�شائية من 
5-7 م�شاًء، على اأن يقام يف اليوم االأخري، ال�شبت 
10م من�شة ثابتة من  22 مار�س، ن�شف نهائي 
10-12 ظهراً، يليه النهائي يف الفرتة امل�شائية 

من 5-7 م�شاًء.
فينا-ان  للغط�س  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ت��ذاك��ر  ت��ت��وف��ر 
حمدان  ملجمع  الرئي�شية  ال��ب��واب��ة  ع��ن��د  ���ش��ي  يف 
ال��ري��ا���ش��ي ال��واق��ع على ط��ري��ق االإم�����ارات، ويبلغ 
الواحد،  لليوم  درهماً   40 الدخول  تذكرة  �شعر 

والدخول جماين لالأطفال دون 12 عاماً.

وقع جمل�س دبي الريا�شي عقود رعاية ملجموعة 
باالألعاب  ري��ا���ش��ي��اً  امل��ت��ف��وق��ني  ال��ري��ا���ش��ي��ني  م��ن 
اإطار  يف  احل����ايل  ال��ري��ا���ش��ي  للمو�شم  ال��ف��ردي��ة 
ب��رن��ام��ج رع���اي���ة امل��ت��م��ي��زي��ن ال��ري��ا���ش��ي��ني الذي 
اخلام�س  للعام  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمه 
على التوايل وذلك �شمن خطة املجل�س الرامية 
الدولة  يف  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
م���ن خ���الل ال��ت��ع��اون م���ع االأن���دي���ة واالحت������ادات 

الريا�شية.
وج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د مبقر 
امل��ج��ل�����س م���ع ال��ري��ا���ش��ي��ني امل��ت��م��ي��زي��ن واأول���ي���اء 
اأم���وره���م ومت ف��ي��ه ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ربن��ام��ج الذي 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف خمتلف  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ي�����ش��ت��ه��دف 
الذي  ال���دور  ال��ف��ردي��ة، وتو�شيح حجم  االأل��ع��اب 
حمافظة  يف  االأم������ور  اأول����ي����اء  ي��ل��ع��ب��ه  ان  ي��ج��ب 
ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى مت��ي��زه وت��ط��وي��ر م�����ش��ت��واه اكر 
باال�شتفادة من الرعاية املقدمة من جمل�س دبي 
الريا�شي، وتقدمي تقرير دوري للمجل�س حول 

النتائج الدرا�شية للريا�شي وكيفية حت�شينها.
لع�شوية  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ال��ت��ي  املجموعة  وت�شم 
اثنني من  بواقع العبني  15 ريا�شياً  الربنامج 
كل ريا�شة وهم: يو�شف خالد حممد احلو�شني 
عبدالرحيم  يو�شف  وعبداهلل  الو�شل  ن��ادي  من 
طالل  )ال�شباحة(،  الن�شر  ن��ادي  من  احل��م��ادي 
من  ���ش��وي��دان  ع��ب��داهلل  ورا���ش��د  البلو�شي  �شدير 
نادي الن�شر )الدراجات الهوائية(، اأحمد حممد 
اأحمد �شامل الكعبي من نادي دبي  فريد و�شامل 
)ال�������ش���ط���رجن(، خليفة  وال���ث���ق���اف���ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
ال�شعدي  جمعة  �شليم  وحممد  �شعيد  اإب��راه��ي��م 
من نادي الن�شر )األعاب القوى(، فار�س عبداهلل 
اجلناحي وفهد عبا�س اجلناحي من نادي الن�شر 
غلوم  وحممود  عباد  علي  عباد  اأر���ش��ي(،  )تن�س 
البلو�شي )األعاب القوى للمعاقني(، عامر عادل 

الب�شتكي من نادي دبي الدويل  اإيهاب  وعبداهلل 
البحرية(،  )ال��ري��ا���ش��ات  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
وع���ب���داهلل امل��ح��ي�����ش��ن��ي م���ن ن����ادي ال��ن�����ش��ر )كرة 

الطاولة(. 
باإجراء  الالعب  املتميزين  رعاية  اتفاقية  وتلزم 
ت�شمله  اأن  قبل  ال�شرورية  الطبية  الفحو�شات 
 ، املتميزين  لرعاية  املجل�س  برنامج  يف  الرعاية 
املحظورة،  املن�شطات  من  ن��وع  اي  تعاطي  وع��دم 
وحتظر  ال�شليم،  الريا�شي  بال�شلوك  والتقيد 
االتفاقية على الريا�شي احل�شول على الرعاية 
دون  اخ��رى  موؤ�ش�شة  او  هيئة  اأي  من  الدعم  اأو 

موافقة املجل�س. 
واأو������ش�����ح اأح����م����د ����ش���امل امل����ه����ري م���دي���ر ق�شم 
الريا�شي  دبي  مبجل�س  الريا�شية  االأكادمييات 
الذين  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ي�����ش��ت��ه��دف  ال���ربن���ام���ج  ان 
يظهرون متيزا يف االأداء يف االألعاب الفردية من 
�شن 12 اىل 16 عاماً، م�شريا اإىل ان االجتماع 

مع اأولياء اأمور الريا�شيني املتميزين �شهد نقا�شا 
مثمرا وبناء اأكد من خالله املجل�س حر�شه على 
الريا�شية  االحت���ادات  وب��ني  بينه  االأدوار  تكامل 
واأنديتهم  الالعبون  اإليها  ينتمي  التي  املختلفة 
االأط����راف من  ك��ل  ب��ني  والتن�شيق  وم��دار���ش��ه��م، 
ليوا�شل  للريا�شي  االأج���واء  اف�شل  توفري  اج��ل 

متيزه.
وقال يحر�س جمل�س دبي الريا�شي على القيام 
ال��الزم للمتميزين من  ب��دوره يف تقدمي الدعم 
جمتمع  ب��ن��اء  يف  ل��روؤي��ت��ه  تطبيقا  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
توفري  على  ال��ربن��ام��ج  ويعمل  متميز،  ري��ا���ش��ي 
قدرات  تنمية  ع��ل��ى  امل�����ش��اع��دة  ال�شليمة  البيئة 
امل�شارك يف الربنامج  املتميز  ومهارات الريا�شي 
وال�شحية  التعليمية  الرعاية  توفري  خالل  من 
والدعم الفني والرعاية االجتماعية والنف�شية .

ويقدم جمل�س دبي الريا�شي دعماً مالياً لرعاية 
ح�شب  ن�شبته  تختلف  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ني 

م�����ش��ت��وى ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ي��ح��ق��ق��ه��ا ال���الع���ب اذا 
والعربي  اخلليجي  املحلي،  امل�شتوى  على  كانت 
ال���دع���م املقدم  ، وي�����ش��م��ل  اآ����ش���ي���وي���اً ودول����ي����اً  ث���م 
م�شاركات  مع�شكرات،  �شهرية،  درا���ش��ي��ة  منحة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اإىل  باالإ�شافة  امل�شابقات  يف 

واملالب�س واالأدوات.
اأخ�شائي  غ���زواين  االأ���ش��ع��د  د.  ���ش��رح  م��ن جانبه 
وتاأهيل بدين مبركز  واإع��داد  ريا�شية  اختبارات 
)ن���د احلمر(  ال��ري��ا���ش��ة  ف��ي��ت��ال الخ��ت��ب��ارات  اآدم 
املتميزين  ال��ري��ا���ش��ي��ني  م���ع  االج���ت���م���اع  خ����الل 
البدنية  االخ��ت��ب��ارات  تفا�شيل  اأم��وره��م  واأول��ي��اء 
املتميزين  الريا�شيني  على  اإجراءها  �شيتم  التي 
الالعب  ان  مبيناً   ، ال��ربن��ام��ج  يف  دخولهم  قبل 
والظهر  البطن  ع�شالت  قوة  لقيا�شات  يخ�شع 
وال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري وم�����ش��ت��وى ال��ل��ي��اق��ة البدين 
وقيا�شات القوة الق�شوى لع�شالت الفخذ الثني 

والدفع )ايزو ت�شيك(.
اإج��راءه��ا من ثالث  وق��ال هذه الفحو�شات يتم 
الواحد، ملعرفة موقف  العام  م��رات يف  اأرب��ع  اإىل 
اإعداد  ثم  وم��ن  البدنية  الناحية  من  الريا�شي 
التو�شيات اخلا�شة بنوع التدريب الذي يجب ان 
يتلقاه الريا�شي حتى يتمكن من تقدمي اف�شل 

اأداء متوقع .
واأبان الغزواين ان املركز يقوم يف الوقت الراهن 
البارزين  النجوم  للعديد من  القيا�شات  باإجراء 
يف خم��ت��ل��ف االأل����ع����اب م���ن داخ�����ل وخ������ارج دول���ة 
و�شع  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
االإ�شابة،  بعد  لالعبني  التاأهيل  برامج  وتنفيذ 
ك��م��ا ع���رب ال����غ����زواين ع��ل��ى ح���ر����س امل���رك���ز على 
ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي م��ن اأجل 
اإع��داد ريا�شيني متميزين ي��وؤدون دورهم كامال 
واملنتخبات  اأنديتهم  ومي��ث��ل��ون  الريا�شة  جت��اه 

الوطنية خري متثيل.

وجها ال�سكر ملحمد بن زايد على دعمه للجوجيت�سو

نادي ال�سارقة واحتاد االإمارات يف موؤمتر �سحفي ي�سهران لعبة اجلوجيت�سو بالنادي

م�ساركة وا�سعة الأبطال العامل واالأوملبياد يف بطولة العامل للغط�س فينا-اإن يف �سي دبي 2014

ال�شاعة  يف  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  وف��د  يغادر 
الثانية ع�شر من ظهر اليوم عن طريق مطار دبي 
الدويل متوجهاً اإىل دولة الكويت ال�شقيقة وذلك 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  حل�����ش��ور 
الدويل لل�شرطة والذي ت�شت�شيفه دولة الكويت 
ب��داي��ة م��ن ي��وم االأح���د وح��ت��ى ي��وم اخلمي�س من 
االأ�شبوع املقبل. ويرتاأ�س الوفد امل�شت�شار عبداهلل 
ال�شرطة  احت��اد  رئي�س  العامري  ن�شرة  بن  �شامل 
عبدامللك  العميد  وع�شوية  االإم��ارات��ي  الريا�شي 
حم��م��د ج���اين م��دي��ر احت���اد ال�����ش��رط��ة الريا�شي 

فرع  ال�شام�شي مدير  �شعيد  اأول حممد  وامل��الزم 
االإعالم الريا�شي.

ن�شرة  بن  امل�شت�شارعبداهلل  اأ�شاد  له  ت�شريح  ويف 
ال�����ذي يقدمه  ال����الحم����دود  ب��ال��دع��م  ال���ع���ام���ري 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
اإىل احتاد  الداخلية  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
ال�شرطة الريا�شي واهتمامه بكل �شغرية وكبرية 
الداخلية  امل�شاركات  يف  املختلفة  باأن�شطته  تتعلق 
�شمو  الفريق  ي�شكرون  اإن��ه��م  وق��ال  واخل��ارج��ي��ة. 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان على الثقة الغالية 

التي منحها اإياهم للدخول يف مناف�شة مع اأع�شاء 
ال��دول االأخ��رى من اأجل احل�شول على منا�شب 
دولية ت�شهم كثرياً يف رفع ا�شم الدولة يف جميع 
املحافل الدولية، متمنياً يف الوقت نف�شه اأن يكونوا 
على قدر الثقة التي اأحيطوا بها وامل�شوؤولية التي 

كلفوا بها.
اإىل  العامري  ن�شرة  بن  امل�شت�شارعبداهلل  واأ�شار 
الدويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  اأن 
للدورة  اجلديد  املجل�س  انتخابات  ي�شهد  �شوف 
يرت�شح  ���ش��وف  اأن���ه  اإىل  الف��ت��اً   2018-2014

لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  من�شب  يف  ل��ال���ش��ت��م��رار 
العميد  يرت�شح  بينما  لل�شرطة  ال��دويل  االحت��اد 
رئي�س  ل��ت��ويل من�شب  ج���اين  ع��ب��دامل��ل��ك حم��م��د 
و�شتجري  ال������دويل  ل���الحت���اد  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
من   25 املوافق  املقبل  الثالثاء  يوم  االنتخابات 
اجتماع  واح���د  ب��ي��وم  وي�شبقها  اجل����اري،  م��ار���س 
روؤ�����ش����اء احت�������ادات ال�����ش��رط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ب���دول 
وتزامناً  واأ����ش���اف:  اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
يتم عقد  �شوف  ال���دويل  االحت���اد  اجتماعات  م��ع 
امل��وؤمت��ر ال����دويل ل��الأم��ن ال��ري��ا���ش��ي ي���وم االأحد 

املقبل وال��ذي �شوف ي�شتمر ملدة يومني بح�شور 
ل���الإم���ور االأمنية  ك��اف��ة اخل����رباء وامل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
�شيتطرق  وال�����ذي  ال��ري��ا���ش��ي  ب��امل��ج��ال  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
حيث  القادمة  الفرتة  يف  �شتقام  التي  للفعاليات 
اأن هناك العديد من الدول التي تقدمت بطلبات 
ثانية  ناحية  وم��ن   . الفعاليات  ه��ذه  الإ�شت�شافة 
بكل  العامري  ن�شرة  بن  امل�شت�شارعبداهلل  توجه 
ال�شكر والتقدير اإىل دولة الكويت ال�شقيقة على 
ا�شت�شافتها لهذا احلدث. كما �شكر اأي�شاً الفريق 
ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ن����واف االأح���م���د ال�����ش��ب��اح رئي�س 

االحتادين الكويتي والدويل لل�شرطة.
جاين  عبدامللك  العميد  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
الدويل  امل���وؤمت���ر  خ���الل  للنقا�س  ورق���ة  ���ش��ي��ق��دم 
اإدارة  ل��الجت��اه��ات احل��دي��ث��ة يف  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ر���س 

املن�شاآت الريا�شية.

برئا�سة امل�ست�سار عبداهلل بن ن�سرة

وفد احتاد ال�سرطة يتوجه اإىل الكويت حل�سور اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل

نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ي�ستعد ل�سباق القوارب اخل�سبية ال�سريعةجمل�س دبي الريا�سي يوقع عقود رعاية جمموعة جديدة من املتميزين

نادي �سيدات ال�سارقة يطلق فعالية جري �سيدات ال�سارقة

ي�شهد مقر نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يف امليناء 
�شباق  امل�شاركة يف مناف�شات  اإج��راءات  اليوم بدء  ال�شياحي 
وقبل  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  ال�شريعة  اخل�شبية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي 
اخلتامية من بطولة االإم��ارات والذي ينظمه النادي يوم 
غد �شمن روزنامة ال�شباقات البحرية يف املو�شم الريا�شي 
دبي  ب��ن��ادي  املنظمة  اللجنة  واأك��م��ل��ت   .2014-2013
الدويل للريا�شات البحرية حت�شرياتها اخلا�شة بتنظيم 
الت�شجيل  اإج���راءات  اليوم  ت�شتكمل  حيث  املرتقب  ال�شباق 
والقيد بالن�شبة للمت�شابقني امل�شاركني والتي بداأت مبكرا 
اإعالن  اأن يتم  امل��ق��رر  االأ���ش��ب��وع احل���ايل وم��ن  ب��داي��ة  منذ 
القائمة يف الرابعة من ع�شر اليوم. كما �شيتم اليوم اإجراء 
امل�شاركة  ال��ق��وارب  حم��رك��ات  على  الفني  الفح�س  عملية 
االإج����راءات  وت�شمل  جاهزيتها  على  لالطمئنان  وال��ب��دن 
الثالثة  ال�شاعة  حتديد  وت��ق��رر  ال�شالمة  م��ع��دات  فح�س 
القوارب  لو�شول  موعد  كاآخر  اليوم  ع�شر  من  والن�شف 
اأعدت ال�شتقبال جميع  النادي والتي  اإىل �شاحة الفرق يف 
القوارب. وحددت اللجنة املنظمة للحدث ال�شاعة اخلام�شة 
بني  التنويري  االجتماع  النعقاد  موعدا  اليوم  م�شاء  من 
والرد  ال�شباق  م�شار  ل�شرح  املنظمة  واللجنة  املت�شابقني 

بح�شور  باحلدث  اخلا�شة  اال�شتف�شارات  كل  على  كذلك 
على جمعة بن غليطة املدير التنفيذي بالوكالة وم�شرف 
عام ال�شباق وحممد �شهيل املهريي ع�شو جمل�س اإدارة نادي 
ال�شباقات  ع��ام  م�شرف  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
الرتاثية.  واعتمدت اللجنة املنظمة م�شار ال�شباق والذي 
ينطلق يوم غد يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا على مياه 
�شواطئ جمريا وحتديدا املنطقة الواقعة بني جزيرة نخلة 
جمريا وفندق برج العرب والتي اأقيم فيها احلدث من قبل 
�شيقطع  حيث  املا�شية  اجلولة  خ��الل  البطولة  مناف�شات 
ودعا  ب��ح��ري.  ميل  ر30   9 اإىل  ت�شل  م�شافة  امل�شاركون 
م�شرف  بالوكالة  التنفيذي  املدير  غليطة  بن  جمعة  علي 
الربنامج  تفا�شيل  الت��ب��اع  امل�شاركني  جميع  ال�شباق  ع��ام 
�شباق  بامل�شاركة يف مناف�شات  الزمني والتعليمات اخلا�شة 
فيما  ال��ي��وم  م��ن  ب��داي��ة  ال�شريعة  اخل�شبية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي 
على  الطبي  الفح�س  �شيجري  حيث  حافال  غ��دا  �شيكون 
امل�شاركني عند ال�شاعة ال�شابعة يذهب بعدها اجلميع اإىل 
عر�س البحر من اجل اإنزال القوارب والتوجه اإىل موقع 
العا�شرة  ال�شاعة  تاأهبا لالنطالقة يف متام  ال�شباق  اإقامة 

�شباحا.

للفعالية  تنظيمه  ع��ن  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  ك�شف 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ج���ري ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة ي���وم 25 اأبريل 
احلادية  وح��ت��ى  ال�شابعة  ال�شاعة  م��ن  اب��ت��داء  املقبل 
ع�شرة �شباحا يف املدينة اجلامعية يف ال�شارقة برعاية 
من ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي رئي�س هيئة 
رئي�س  نائب  ���ش��روق  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة 
تنظيم  وي��اأت��ي  ال�شارقة.  �شيدات  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اإطار توعية فئة الن�شاء والفتيات مبدى  الفعالية يف 
اأ�شلوب حياة ملا لها  اأهمية الريا�شة ووجوب اتخاذها 

والنف�شية  البدنية  ال�شحة  على  اإيجابي  ت��اأث��ري  م��ن 
ت���ق���در بخم�شة  ق���ط���ع م�����ش��اف��ة  وذل������ك ع����ن ط���ري���ق 
ك��ي��ل��وم��رتات. واأ����ش���ارت ���ش��ع��اد امل����ري م��دي��ر االإع����الم 
اأهمية احلدث  اإىل  ال�شارقة  والت�شويق بنادي �شيدات 
لالأطفال  كبرية  م�شاحة  تخ�شي�س  ومت   . واأه��داف��ه 
من  وذل��ك  الرتفيهية  االأن�شطة  من  العديد  ملمار�شة 
الفعالية  يف  للم�شاركة  ودفعهن  الن�شاء  ت�شجيع  ب��اب 
اأمينة  اأي��د  يف  اأطفالهن  وج��ود  على  مطمئنات  وه��ن 

واأجواء ت�شودها املتعة واملرح.
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اأع����ل����ن ك����ل م����ن ن������ادي االإم��������ارات 
لل�شيارات وني�شان ال�شرق االأو�شط 
ع�����ن ت����وق����ي����ع ات����ف����اق����ي����ة ����ش���راك���ة 
اأبوظبي  رايل  بخ�شو�س  ج��دي��دة 
تعك�س  التي  ال�شراكة  ال�شحراوي، 
ال���ت���زام ال��ط��رف��ني ب�����ش��م��ان متيز 

الفعالية على ال�شاحة العاملية.
وقام كل من حممد بن �شلّيم، رئي�س 
نادي االإمارات لل�شيارات وموؤ�ش�س 
رايل اأبوظبي ال�شحراوي، و�شمري 
لني�شان  التنفيذي  املدير  �شرفان، 
ال�شرق االأو�شط، بتوقيع االتفاقية 
الثنائية اليوم والك�شف عن ال�شعار 
اجلديد للرايل املثري يف ن�شخته ال� 
24 والتي تقام يف الفرتة ما بني 

5-10 اأبريل.
رايل  م���ن   2014 دورة  وت�����ش��ه��د 
اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي ب��دع��م من 
ني�شان  ����ش���ي���ارة  ت�����ش��م��ي��ة  ن��ي�����ش��ان 
باترول، امللقبة ببطل جميع دروب 
للعام  الر�شمية  بال�شيارة   ، احلياة 
ل��ل��رايل، الذي  ال��ت��وايل  11 ع��ل��ى 
لبطولة  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  ي�����ش��ك��ل 
كاأ�س العامل للراليات ال�شحراوية 
وتعليقا   . فيا  لل�شيارات  الطويلة 
ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة، �شرح 
نائب  �شلّيم،  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 
لل�شيارات،  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س 
لنا  اأ�شا�شي  �شريك  ني�شان  قائال: 
الهادفة  مل�شاعينا  ك��ب��رية  وداع��م��ة 
لتطوير رايل اأبوظبي ال�شحراوي. 
اأن����ا ���ش��ع��ي��د ل��ت��م��دي��د ���ش��راك��ت��ن��ا مع 
�شمان  يف  �شيا�شاهم  فهذا  ني�شان، 
ل�شنوات عديدة  الفعالية  م�شتقبل 

قادمة .
االأو�شط  ال�شرق  ني�شان  واأ���ش��اف: 
ت�شاركنا حما�شنا واهتمامنا برايل 
باالإ�شافة  ال�����ش��ح��راوي،  اأب��وظ��ب��ي 
جناح  ب�شمان  التزامنا  مل�شاركتنا 
وكلي  البعيد،  امل���دى  على  ال���رايل 
ثقة من اأن هذه ال�شراكة �شت�شمن 
و�شتلعب  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ا���ش��ت��م��راري��ة 
البطوالت  دورا يف حتديد معايري 

ال�شحراوية العاملية .
���ش��م��ري �شرفان  م���ن ج��ه��ت��ه ���ش��رح 
قائال: ني�شان دعمت رايل اأبوظبي 
ال�����ش��ح��راوي ط����وال ال�����ش��ن��وات ال� 
 11 ال����  ال���ع���ام  امل��ا���ش��ي��ة، ويف   10
مل�شتوى  ال�����ش��راك��ة  ب���ه���ذه  ن��رت��ق��ي 
اأعلى بامل�شاهمة يف رعاية الفعالية 

اأي�شا .
بلعب  ����ش���ع���داء  ن���ح���ن  واأ������ش�����اف:   
اأبوظبي  رايل  يف  اأ����ش���ا����ش���ي  دور 
 ، ب��دع��م م��ن ني�شان  ال�����ش��ح��راوي، 
خا�شة واأنه واحد من اأبرز فعاليات 
الراليات ال�شحراوية الطويلة على 
م�شتوى العامل ويتيح لنا الفر�شة 
ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ت��ن��ا وت���اري���خ���ن���ا يف 
�شيارة  تتمتع   . االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
يف  عريق  بتاريخ  ب��ات��رول  الني�شان 
وتدخل  االو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة 
ع��م��ي��ق��ا يف ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع��ات يف 
الدروب  بطل  خ�شع  كما  املنطقة، 
���ش��اع��ة من   13000 م��ن  الأك����ر 

ليرتبع  ال�شحراوية  االخ��ت��ب��ارات 
الريا�شية  امل��رك��ب��ات  ع��ر���س  ع��ل��ى 
واأ�شاف:   . اال�شتخدامات  املتعددة 
�شراكتنا  مل��وا���ش��ل��ة  ���ش��ع��داء  ن��ح��ن 
اأف�شل  م���ن  واح�����د  م���ع  ال��ط��وي��ل��ة 
الطويلة  ال�����ش��ح��راوي��ة  ال��رال��ي��ات 
على م�شتوى العامل، رايل اأبوظبي 
ال�شحراوي، ونتطلع قدما لنجاح 
القادمة  ال��������دورة  يف  اآخ������ر  ك���ب���ري 

للرايل االأ�شبوع القادم .
وي�شكل رايل اأبوظبي ال�شحراوي، 
وال����ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة كرمية 
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  من 
اآل نهيان، ممثل احلاكم للمنطقة 
لبطولة  االأوىل  اجلولة  الغربية، 
كاأ�س العامل للراليات ال�شحراوية 
ال���ط���وي���ل���ة ل����ل����دراج����ات ال���ن���اري���ة 

ودراجات الكوادز فيم .
ني�شان  �شيارة  تلعب  اأخ��رى،  وم��رة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا وه���ام���ا يف  ب���ات���رول دورا 
تخطيط وحتديد مراحل الرايل. 

يقوم  ال���ت���وايل  ع��ل��ى   11 ول��ل��ع��ام 
باالعتماد  ال��رايل  تخطيط  فريق 
لقهر  باترول  ني�شان  �شيارات  على 
ل�شحراء  ال��ق��ا���ش��ي��ة  ال��ت�����ش��اري�����س 
البحار  وق��ط��ع  ال��غ��رب��ي��ة،  املنطقة 
الرمية  واأم���واج���ه���ا  ال�����ش��ح��راوي��ة 
ل���ت���ح���دي���د م�������ش���ار ال��������رايل ال����ذي 
وقوة  ال�شائقني  مهارات  �شيخترب 

اآلياتهم وقدراتها. 
���ش��ي��ت��م و�شع  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  وخ�����الل 
الني�شان  م��رك��ب��ات  م���ن  اأ����ش���ط���ول 
املنظم  الفريق  اإم��رة  باترول حتت 
العمليات  ���ش��ري  ل�����ش��م��ان  ل���ل���رايل 
حتى  ال����رايل  ب��داي��ة  م��ن  ب�شهولة 

ختامه.
املا�شية،  ال�����ش��ن��وات  ك��م��ا  ومت���ام���ا 
باترول  ن��ي�����ش��ان  م��رح��ل��ة  ���ش��ت��ك��ون 
اخلا�شة يف اليوم الرابع للفعالية، 
املراحل  اأ����ش���ع���ب  م���ن  اأب����ري����ل،   9
طول  يبلغ  حيث  ق�شوة،  واأك��ره��ا 
املرحلة 239كم وتقطع ت�شاري�س 

�شحراوية �شعبة للغاية. 
من  ال�24  ال������دورة  يف  وي�������ش���ارك 
اأكر  ال�����ش��ح��راوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل 
من 100 �شائق �شيارات ودراجات 
العامل،  اأن��ح��اء  ن��اري��ة م��ن خمتلف 
القائمة  ت����ق����دمي  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى 
قبيل  امل�شاركني  باأ�شماء  النهائية 
ان��ط��الق ال���رايل، حيث م��ن املوؤكد 
م�شاركة ال�شعودي يزيد الراجحي 
االأمل��اين تيمو غوت�شالك،  ومالحه 
وال���ل���ذان ي��ت�����ش��دران ب��ط��ول��ة كاأ�س 
ال�شحراوية  ل���ل���رال���ي���ات  ال���ع���امل 
بجولتي  ف��وزه��م��ا  ب��ع��د  ال��ط��وي��ل��ة 

رو�شيا واإيطاليا.
اأبوظبي  اأن رايل  ي�شار بالذكر اإىل 
اأبريل   5 يف  ينطلق  ال�����ش��ح��راوي 
ب��ج��ول��ة ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة خ��ا���ش��ة من 
النقطة  نف�س  ي��ا���س،  ج��زي��رة  على 
اأحداثه  ال��رايل  فيها  يختتم  التي 
اأي����ام  ب��ع��د خ��م�����ش��ة  اأب���ري���ل   10 يف 

�شحراوية �شاقة. 

زايد  ب��ن  ف���الح  ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
غنتوت ل�شباق اخليل والبولو وبدعم 
من جمل�س اأبو ظبي الريا�شي ينظم 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي 
مبالعبه يف غنتوت خالل الفرتة من 
اأبريل  من  ال��راب��ع  وحتى  مار�س   23
املفتوحة  االإم��������ارات  ب��ط��ول��ة  امل��ق��ب��ل 
الثالثة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف   2014 ل���ع���ام 
ع�شر ،و�شط م�شاركة كبرية من فرق 
ال�شقيقة  واخلليجية  املحلية  البولو 
فريق  ال��ذه��ب��ي  لقبها  يحمل  ،وال��ت��ي 
نادي غنتوت..وت�شهد البطولة املقبلة 
فريق  يف  ت��ت��م��ث��ل  ف����رق   9 م�����ش��ارك��ة 
االإم�����ارات  ف��ري��ق   ، الب�شطي  غ��ن��ت��وت 
،فريق  ال�����ش��ع��ودي  اإدري���������س  ،ف���ري���ق   ،
،ف��ري��ق بن  اأب��و ظبي  ،ف��ري��ق  احلبتور 
،وديزرت  ال�شعودي  زيدان  دري،فريق 
بامل الذي ي�شارك بفريقني )1 و2(.

التاأكيد علي ذلك خالل املوؤمتر  جاء 
مبقره  النادي  عقده  الذي  ال�شحفي 
يف غنتوت �شباح اأم�س بح�شور �شعادة 
نائب  امل��ن�����ش��وري  ح��وف��ان  ب��ن  �شعيد 
رئ��ي�����س ن���ادي غ��ن��ت��وت وال�����ش��ي��د احمد 
والعب  ال��ن��ادي  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
الكابن  ال��ب�����ش��ط��ي  غ���ن���ت���وت  ف���ري���ق 
ممثل  و  ب����ي����ن����زادون  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و 
اأكوي ولرد للتجارة الراعي  الب�شطي 

الر�شمي .

ــد بــــن حـــوفـــان  ــي ــع ــس ـــعـــادة � �ـــس
املن�سوري

يف  كلمته  خ��الل  املن�شوري  نقل  وق��د 
ال�شيخ  �شمو  حت��ي��ات  امل��وؤمت��ر  اف��ت��ت��اح 

،متمنيا  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ف����الح 
وللفرق  ال��ن��ج��اح  ال�شنوية  للبطولة 
لتاألق  م��وا���ش��ل��ة  ال��ت��وف��ي��ق  امل�����ش��ارك��ة 
اأبهى  يعي�س  ال��ذي  االإم��ارات��ي  البولو 
اأيامه من خالل البطوالت املتوا�شلة 
امتدت  ،وال��ت��ي  ال��دول��ة  م�شتوى  علي 
ي�شهم  ،مم��ا  ال�شقيقة  اخلليج  ل���دول 
امل��ح��ل��ي واخلليجي  ال��ب��ول��و  يف ط��ف��رة 
والعربي و�شوال للم�شتويات املتقدمة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة .. واأ����ش���اف اأن 
املقبلة  البطولة  يف  ف��رق   9 م�شاركة 
،يوؤكد الطفرة احلقيقة للعبة البولو 
االنتعا�س  م����ن  ن���وع���ا  ت�����ش��ه��د  ال���ت���ي 
اللعبة  جت��ده  ال��ذي  االهتمام  بف�شل 
وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  امل�شوؤولني  من 
م�شرية  دع��م  يف  ت�شهم  التي  الوطنية 

اللعبة .
وقال �شعادة نائب رئي�س نادي غنتوت 
ال�شكر  نزجي  اأن  طيبة  لفر�شة  اأنها 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  اجل��زي��ل 
ب���رئ���ا����ش���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة 
علي  واالإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
الطفرة  ظ���ل  يف  وااله���ت���م���ام  ال���دع���م 
ال�شباب  قطاع  ي�شهدها  التي  الهائلة 
وتوجيهات  رعاية  بف�شل  والريا�شة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
 ، اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
مما كان له االأثر البارز على النه�شة 
اأندية  تعا�شرها  باتت  التي  والتنمية 
على  انعك�س  مما  الريا�شية  ابوظبي 
ال��ن��ت��ائ��ج واالجن�������ازات ال��ك��ب��رية التي 
ي�شجلها ريا�شيو االإمارات يف خمتلف 

الر�شمية  واال�شتحقاقات  املنا�شبات 
الدولية .

النجاح  املن�شوري كافه �شركاء  و�شكر 
خ���الل م�����ش��رية ال���ن���ادي ل��ه��ذا املو�شم 
البطولة  ه��ذه  رع��اة  بال�شكر  ،وخ�����س 
الر�شمي  ال����راع����ي  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
ولرد  اأكوي  الب�شطي  �شركة  للبطولة 
جملة  االإع��الم��ي  ،وال��راع��ي  للتجارة 
االإم�����ارات  ت����راث  ون�����ادي  بولو+10، 
و�شركة االإمارات لل�شيارات)مر�شيد�س 
�شعيد  ..وج��دد  الداعمني  بنز( وكافه 
اجلزيل  ال�شكر  املن�شوري  حوفان  بن 
ال���ت���ي ظ��ل��ت ت�شهم  ل��ك��اف��ة اجل���ه���ات 
بال�شكر  وخ�����س  ال��ن��ادي  يف جن��اح��ات 
ال�شحية  واخلدمات  اأبوظبي  �شرطة 

،وو�شائل االإعالم املختلفة .

اأحمد النعيمي 
اأ�����ش����اد اأح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي، م���دي���ر عام 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي 
زايد  ب��ن  ف���الح  ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
اآل نهيان، رئي�س نادي غنتوت ل�شباق 
اخليل والبولو، لكافه فعاليات النادي 
،التي توا�شلت  الريا�شية واملجتمعية 
�شهد  ال��ذي  املو�شم  بنجاح خالل هذا 
واملناف�شات  ال��ب��ط��والت  م���ن  ال��ك��ث��ري 
تام،والتي  بنجاح  النادي  نظمها  التي 
ع�شرة  الرابعة  البطولة  اآخ��ره��ا  ك��ان 
�شاحب  ك��اأ���س  م�شابقة  م��ن  ال��غ��ال��ي��ة 
للبولو،  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ال�������ش���م���و 
ظبي  اأب��و  بنك  برعاية  اأقيمت  والتي 
فريق  تتويج  �شهدت  والتي  التجاري، 

دي����زرت ب���امل ل��ل��ب��ول��و ب��ك��اأ���س �شاحب 
ب��ع��د ف���وزه يف  ال�شمو رئ��ي�����س ال��دول��ة 
دري  ب��ن  فريق  على  النهائية  امل��ب��اراة 
الثالث  امل��رك��ز  يف  ح��ل  فيما   ، للبولو 
فريق اأبو ظبي للبولو بعد فوزه على 
نظريه االإمارات للبولو،والتي ك�شفت 
ع���ن ت���ق���ارب م�����ش��ت��وي��ات ال���ف���رق التي 

اأ�شهمت يف جناح البطولة .
البطولة  ���ش��ه��دت  – ل��ق��د  واأ�����ش����اف 
و�شط  رائ����ع����ة  اح���ت���ف���ال���ي���ة  االأخ��������رية 
م�شاركة مميزه من الفرق التي اأعطت 
اأن  اأمل  البطولة ،نكهة تناف�شية علي 
املفتوحة  ال��ب��ط��ول��ة  خ���الل  ت��ت��وا���ش��ل 
من  العديد  ا�شتقطبت  التي  احلالية 
ال���ف���رق ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي ���ش��ب��ق وف���ازت 
بلقب بطوالت نادي غنتوت مما يوؤكد 

باأن البطولة املقبلة �شت�شهد نوعا من 
امل�شاركني  ب��ني  وال��ت��ح��دي  ال��ت��ن��اف�����س 
،موا�شلة لبطوالت النادي التي تت�شم 
والتناف�س  الريا�شية  ب��ال��روح  دائ��م��ا 

ال�شريف .

ت�سكيلة الفرق امل�ساركة 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
حتى اأالن اأ�شماء العديد من الالعبني 
واملحرتفني  املواطنني  من  البارزين 
التي  البطولة  ف��رق  �شمتهم  ال��ذي��ن 
ت��ن��ط��ل��ق ي����وم االأح������د امل��ق��ب��ل 3-23 
احل�����ايل ،وق�����د ���ش��م��ت ق��ائ��م��ة فريق 
االإمارات قائدة الفريق �شمو ال�شيخة 
ميثاء بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
مونتيفردي  لوكا�س  الكبري  والنجم 
و�شمت  هيلي  غ��ول��ي��م��ريو  وال��الع��ب 
الب�شطي  غ���ن���ت���وت  ف����ري����ق  ق���ائ���م���ة 
،اأحمد  ال�شام�شي  ن��ا���ش��ر  ال��دول��ي��ان 
النعيمي ،فران�شي�شكو ، وخوان مارتن 
قائد  احلبتور  فريق  زافاليتا،وي�شم 
�شانتياغو   ، احلبتور  حبتور  الفريق 
الزادي وغلريمو  ،فران�ش�شكو  غوميز 

كوتينو.
ال�شعودي  اإدري�������س  ف��ري��ق  ق��ائ��م��ة  اأم���ا 
اإدري�س  �شلطان  الفريق  قائد  فت�شم 
ونات�شو  ه��ري  ،ب��ي��ري  �شافاين  ،غ��وت��ا 
اأبو  فريق  قائمة  ..و�شمت  غونزال�س 
فيكتوريو،  ال��ي��ب��ه��وين،  ف��ار���س  ظ��ب��ي 
كابيال،اأما  واألفريدو  �شتورين  خ��وان 
ف��ري��ق ب��ن دري ف��ق��د ���ش��م حم��م��د بن 
وراول..   ، ،م���ان���وي���ل  دري،ت����وم����ا�����س 
و���ش��م��ت ق��ائ��م��ة ف��ري��ق زي����دان عمرو 
، ف��اك��و ف��دز ، وبل�شون  زي��دان،ل��وي�����س 

ا���ش��ت��ريل��ي��ن��غ ..و���ش��م��ت ق��ائ��م��ة فريق 
 ، ال�����ب�����واردي  را�����ش����د  بامل1  دي�������زرت 
مارتني ، فاكوندو ك�شتاغنوال ، وعلى 
كل   2 ب��امل  دي��زرت  وي�شم  باتري�شان 
 ، �شاندياغو   ، ال���ب���وراردي  م��ن ط���ارق 

اليجو ترانكو و ماتيا�س جمادو.

ماذا تعرف عن نادي غنتوت 
اف��ت��ت��ح ن����ادي غ��ن��ت��وت ل�����ش��ب��اق اخليل 
م�شاحة  على  الت�شعينات  يف  وال��ب��ول��و 
امل������روج  م�����ن  ه���ك���ت���ار   300 ق�����دره�����ا 
واحة  بذلك  مكوناً  ال��وارف��ة  الع�شبية 
يعد  ال�شحراء، كما  غناء و�شط رمال 
ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي ال��وح��ي��د يف االإم�����ارات 
العربية املتحدة الذي يدعم م�شابقات 
الفرو�شية  وري��ا���ش��ات  العاملية  البولو 
اأفخم  ك��اأح��د  ب��ه  وم��ع��رتف  املختلفة، 
واأعرق النوادي املخ�ش�شة لهذا النوع 
م��ن ال��ري��ا���ش��ات يف ال��ع��امل كما يوجد 
البولو يف  لتوليد خيول  ق�شم  اول  به 
الدولة .وقد ولدت فكرة تاأ�شي�س نادي 
غنتوت ل�شباق اخليل والبولو على يد 
املغفور له باإذنه تعاىل ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان رحمه اهلل ، ويراأ�س  �شلطان 
جمل�س اإدارته حاليا �شمو ال�شيخ فالح 
بن زايد بن �شلطان اآل نهيان.. ويبعد 
والبولو  اخل��ي��ل  ل�شباق  غنتوت  ن���ادي 
اأب��و ظبي  75 كلم م��ن و�شط  ح��وايل 
اأي حوايل 40 دقيقة فقط ،عن مركز 
اأب�����و ظ��ب��ي و15 دق��ي��ق��ة من  م��دي��ن��ة 

مدينة دبي.

فالح بن زايد يرحب باجلميع 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ف��الح  رح��ب �شمو 

نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي غنتوت 
ل�شباق اخليل والبولو بكافه امل�شاركني 
امل��ف��ت��وح��ة لعام  ب��ط��ول��ة االإم�������ارات  يف 
العريق  النادي  ينظمها  2014،التي 
توجيهات  ع��ل��ي  ب���ن���اء  ت��اأ���ش�����س  ال�����ذي 
املغفور له باإذنه تعاىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
للفرو�شية  مركزاً  باعتباره  ث��راه،  اهلل 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ، وال�����ذي قد 
راأي فيه زايد اخلري اأحد اأهم الطرق 
البولو  الرئي�شية نحو تطوير ريا�شة 
يف بلدنا واأحد اأهم الركائز االأ�شا�شية 
يف ترويج دولتنا حول العامل.. وي�شجل 
للنادي منذ افتتاحه علي تقدمي اأرفع 
البولو  ريا�شة  يف  واأعالها  امل�شتويات 
اليوم  وه��ان��ح��ن  ب��اأ���ش��ره��ا،  املنطقة  يف 
يف  اخلا�شة  عالمتنا  بت�شدير  نفخر 
حدودنا..  خ��ارج  الرائجة  اللعبة  هذه 
توجت  الفائتة  ال�شنوات  م��دار  فعلى 
اجلوائز  م��ن  ال��ع��دي��د  بنيل  م�شاعينا 
يف اأكرب واأهم بطوالت العامل يف لعبة 
اأعظم  با�شت�شافة  �شرفنا  كما  البولو، 
على  نف�شها  اللعبة  يف  ال��ع��امل  الع��ب��ي 
اأرا���ش��ي��ن��ا.. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن طور 
بالتوازي  ي��اأت��ي  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى  بحثنا 
الر�شيدة،  قيادتنا  وتطلعات  روؤى  مع 
ومن هنا فقد اأ�شبح النادي من وجهة 
الرئي�شية  ال��رك��ائ��ز  اأه���م  اأح���د  نظرنا 
وح�شارتها  دول��ت��ن��ا  ث��ق��اف��ة  ت��روي��ج  يف 
لل�شعوب يف اأنحاء املعمورة، وال يتوقف 
ولكننا  ه���ذا احل���د،  اإىل  ال��ط��م��وح  ب��ن��ا 
يف  وف��ع��ااًل  رئي�شياً  دوراً  للعب  نتطلع 
ت��ط��وي��ر ال��ري��ا���ش��ة ب���دول���ة االإم������ارات 

العربية املتحدة.

نادي غنـتـوت ينظم بطــولــة االإمــارات املفـتـــوحـــــة للبـــولــــو لعــــــام 2014

للموؤ�ش�شات  االأوىل  الريا�شية  ال��دورة  مناف�شات  اجلمعة  غ��داً  تختتم 
�شمو  الريا�شي، حتت رعاية  التي ينظمها جمل�س دبي  اخلا�شة بدبي 
رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ 
جمل�س دبي الريا�شي، وت�شت�شيف مدينة دبي الريا�شية فعاليات اليوم 

االأخري الذي ي�شهد تتويج الفرق الفائزة والالعبني املتميزين.
اأ�شابيع  ل�شتة  ا�شتمرت  التي  للدورة  االأخ��ري  اليوم  مناف�شات  و�شتكون 
بنظام خروج املهزوم، خالفاً للمراحل االأوىل التي �شارت فيها املناف�شات 
لعبة  با�شتثناء  واح���د،  دور  م��ن  ال����دوري  بنظام  املختلفة  االأل��ع��اب  يف 
مناف�شات يف  لها  تكون  ان  دون  اخلتامي  اليوم  يف  تلعب  التي  الرجبي 
املراحل ال�شابقة، وتنطلق مباريات الرجبي يف الواحدة والربع وتنتهي 

يف ال�شابعة م�شاًء.
الثامنة  يف  املختلفة  االأل��ع��اب  يف  للمناف�شات  النهائية  امل��راح��ل  وت��ب��داأ 

التي  ال�شاالت  كريكيت  نهائي  بربع  �شباحاً  دقيقة  واأرب��ع��ني  وخم�س 
تختتم مناف�شاتها باملباراة النهائية يف ال�شاد�شة والن�شف م�شاًء، وتنطلق 
بينما  ال�شاد�شة م�شاًء،  وتنتهي يف  الثانية ظهراً  البولينغ يف  مناف�شات 
تختتم مناف�شات كرة القدم باملباراة النهائية يف ال�شابعة والربع، ويقام 

نهائي ال�شلة يف ال�شابعة وتختتم األعاب القوى يف الثامنة اإال ربعاً.
األف  امل��ن��ظ��م��ة م��ا ي��ق��ارب  اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة  ال�����دورة ح�شبما  واج��ت��ذب��ت 
بينهم  فيما  تناف�شوا  �شركة،  �شتني  اإىل  ينتمون  ريا�شي  وخم�شمائة 
بامليداليات  الفوز  اأج��ل  من  االألعاب  يف  النهائية  االأدوار  اإىل  للو�شول 
الذهبية واجلوائز، باالإ�شافة اإىل جمموعة كبرية من ال�شركات التي 
التي  الرعاية  اأو  بامل�شاركة  الكبري  احل��دث  يف  التواجد  على  حر�شت 
�شاهمت يف اإجناح الدورة.  ويبداأ حفل اخلتام يف الثامنة اإال ربع م�شاًء 
مبوكب الريا�شيني الذي ي�شتمر حتى الثامنة، ويف الثامنة وع�شرين 

دقيقة تبداأ مرا�شم تتويج الالعبني الفائزين بامليداليات، وعند الثامنة 
وخم�شني دقيقة يبداأ تكرمي ال�شركات باجلوائز اخلا�شة حيث مت ر�شد 
اأربع جوائز هي جائزة ممار�شة الريا�شة من اأجل حياة �شعيدة ومتنح 
البطولة  وج��ائ��زة  املناف�شات،  من  ع��دد  اأك��رب  يف  �شاركت  التي  لل�شركة 
الكربى لل�شركة االأكر فوزا بامليداليات، وجائزة االأداء املتميز ح�شب 

النقاط املتح�شلة، وجائزة خا�شة للجمهور املثايل.
على  ي�شتمل  اخلتامي  لليوم  حافاًل  برناجماً  املنظمة  اللجنة  واأع��دت 
اليوم االأخري،  املتابعني لفعاليات  اأمام  �شتكون متاحة  برامج ترفيهية 
للقيادة،  و���ش��ي��ارة  والبي�شبول  ال��غ��ول��ف  للعبة  حم��اك��اة  اأج��ه��زة  وت�شم 
خا�شة  منطقة  ب��ج��ان��ب  ي��ان�����ش��ي��ب،  و���ش��ح��ب  احل��ائ��ط،  ت�شلق  واأل���ع���اب 
لالأطفال والكثري من املفاجاآت التي اأكدت اللجنة اأنها �شتكون حا�شرة 

يف مهرجان اخلتام.

جمل�س دبي الريا�سي يختتم دورة املوؤ�س�سات اخلا�سة غدًا 

الوطني  اليوم اخلمي�س منتخبنا  م�شاء  الثامنة  يلتقي يف 
يف مواجهته الرابعة قبل االأخ��رية منتخب ال�شني تايبيه 
مناف�شات  �شمن  الريا�شية  زاي��د  مبدينة  التزلج  ب�شالة 
بن�شختها  اجلليد  لهوكي  اال�شيوي  التحدي  كاأ�س  بطولة 
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  تقام  والتي  اخلام�شة 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي، وبتنظيم 
احت����اد االإم������ارات ل��ل��ري��ا���ش��ات اجل��ل��ي��دي��ة وب��دع��م جمل�س 
احلا�شم  ال��ل��ق��اء  منتخبنا  وي��دخ��ل  ال��ري��ا���ش��ي.  اأب��وظ��ب��ي 
تايبيه  احلالية  البطولة  ومت�شدر  املر�شحني  اأق��وى  اأم��ام 
املباريات للو�شول اىل  اأق��وى  الفوز من اجل ح�شم  ب�شعار 
اعد  امل��ق��اب��ل  ، يف  البطولة  بلقب  وال��ظ��ف��ر  امل��رت��ق��ب  ه��دف��ه 
خطة  الوطني  منتخب  م��درب  فايكوف  ي��ورا  البيالرو�شي 
منا�شبة وتكتيكا �شارما لتفادي اخل�شارة اأمام اأقوى واعتى 
للحد من  والعمل   ، االآ�شيوية يف هوكي اجلليد  املنتخبات 
خطورة العبيه املتوغلني واأ�شحاب املهارات العالية ال�شيما 
العبي  ي���درك  ح��ني  يف   ، بالهجمات  ال�شريع  االرت����داد  يف 
التايبي  املنتخب  اأم���ام  ال�شعبة  مباراتهم  قيمة  املنتخب 
املتمر�شني على مواجهته يف الكثري من البطوالت القارية 
، ناهيك عن املعنويات العالية والعزمية الكبرية لعنا�شر 
االنت�شارات  م�����ش��رية  م��وا���ش��ل  وع��زمي��ة  ب��ه��دف  امل��ن��ت��خ��ب 

و�شوال للمباراة االأخرية التي �شتقام يوم ال�شبت.
كما �شت�شبق مباراة منتخبنا اليوم مواجهتني ، جتمع االأوىل 
منتخب تايالند ومنغوليا يف ال�شاعة الواحدة ظهرا ، فيما 
يلتقي باملواجهة الثانية الكويت مع هونغ كونغ يف ال�شاعة 
مدير  القبي�شي  خ��ال��د  اأ���ش��ار  جهته  م��ن   . م�شاء  ال��راب��ع��ة 
احلا�شمة  واملواجهة  اللقاء  اأهمية  اىل  الوطني  منتخبنا 
اأمام منتخب تايبيه الذي يعد من الفرق البارزة واملميزة 
اإعداده  اأكمل  ، موؤكدا ان منتخبنا  االآ�شيوية  البطوالت  يف 
املواجهة  احل�شبان  يف  وو���ش��ع  البطولة  م��ب��اري��ات  جلميع 
امل�شريية اأمام منتخب تايبيه التي �شتح�شم اللقب بن�شبة 
كبرية برغم هناك جولة خام�شة �شتقام يوم ال�شبت املقبل 
، معربا عن ثقته الكبرية بالعبي املنتخب الذي يحملون 
االم���ارات  علم  رف��ع  وه��ي  ك��ب��رية  م�شوؤولية  عاتقهم  على 
وت�شريف ريا�شة هوكي اجلليد يف املحافل القارية والدولية 
عايل  مب�شتوى  االأداء  يكون  ان  متمنيا   ، نا�شعة  ب�شورة 

ويلتزم جميع الالعبني بتعليمات وخطط املدرب لتحقيق 
واإنعا�س  كبرية  دفعة  املنتخب  �شتمنح  التي  الفوز  نتيجة 
خم�شة  ا�شل  من  له  الثالث  اللقب  على  باحل�شول  اأماله 
االحرتايف  امل�شتوى  ذات  ال��ق��اري��ة  البطولة  يف  م�����ش��ارك��ات 
. ب����دوره ���ش��دد ال��الع��ب حم��م��د ع����ارف م��داف��ع منتخبنا 
اأمام منتخب ال�شني تايبيه  املواجهة  اأهمية  الوطني على 
املحفل  يف  منتخبنا  لطموحات  االأب��رز  املناف�س  يعد  ال��ذي 
عازمني  املنتخب  الع��ب��ي  جميع  ان  اىل  م�شريا   ، ال��ق��اري 
االأخرية  للمواجهة  واالن��ت��ق��ال  تايبيه  حمطة  عبور  على 
اأمام منغوليا حل�شم اللقب وتعزيز اجنازات ريا�شة هوكي 
اجلليد االماراتية يف م�شاركاتها القارية، موؤكدا ان اللقاء 
بدنية  باإمكانيات كبرية وقوة  يتمتع  تايبيه  �شعب وفريق 
والعبني من العيار الثقيل ، مو�شحا ان املواجهة �شتكون 
حمتدمة و�شتحمل طابع الندية بني املنتخبني، م�شيفا ان 
منتخبنا ي�شم نخبة من ابرز الالعبني يف خطوط حرا�شة 
قادر  وهو  القاري  امل�شتوى  على  والهجوم  والدفاع  املرمى 
على حتقيق الفوز وعك�س طموحاته وتطلعاته على ار�س 
الواقع باقتدار وثبات من خالل احلالة املعنوية التي يتمتع 
بها واملهارات الكبرية وامل�شتويات التي قدمها يف اجلوالت 
املا�شية ، متمنيا ان يوا�شل املنتخب رحلته الزاحفة نحو 
معانقة لقب البطولة ودعم املنجزات الريا�شية مبزيد من 

االألقاب والبطوالت.

منغوليا يحقق الفوز على الكويت بثالثية 
على  ال��ث��اين  ف���وزه  حتقيق  م��ن  منغوليا  منتخب  جن��ح 
الكويتي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى ح�����ش��اب  ال��ب��ط��ول��ة  ال���ت���وايل يف 
التي ج��رت يوم  امل��ب��اراة  اأه���داف مقابل ه��دف يف  بثالثة 
 ، البطولة  يف  الثالثة  اجل��ول��ة  مناف�شات  �شمن  بينهما 
املباراة توازنا بني الطرفني يف تبادل الهجمات  و�شهدت 
�شوطها  انتهى  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  جم��ري��ات  على  وال�شيطرة 
�شجل  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  ويف   ، اأه����داف  دون  �شلبيا  االول 
ان  بيد   ، النتيجة  الكويت  وع��ادل  ال�شبق  هدف  منغوليا 
ال�شوط الثالث حمل التفوق ملنغوليا بت�شجيله لهدفني ، 
�شاعف من خالله النتيجة التي انتهت مل�شلحته بثالثة 

اأهداف مقابل هدف .

اليوم.. منتخبنا الوطني يالقي تايبيه مبواجهة حا�سمة 
وم�سريية يف كاأ�س التحدي االآ�سيوي لهوكي اجلليد 

ني�سان تقود رايل اأبوظبي ال�سحراوي لآفاق جديدة

نادي االإمارات لل�سيارات ميدد �سراكته مع ني�سان ال�سرق االأو�سط يف الرايل ال�سحراوي العاملي املثري
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يحلم يوفنتو�س االيطايل بتخطي عقبة مواطنه وغرميه فيورنتينا اليوم اخلمي�س ملتابعة 
امل�شار نحو بلوغ نهائي الدوري االوروبي يوروبا ليغ لكرة القدم املقرر على ملعبه يف تورينو 

يف ايار-مايو املقبل.
واق������رتب ي��وف��ن��ت��و���س م���ن اح����راز 

للمو�شم  املحلي  ال����دوري  لقب 
الثالث على التوايل، وبالتايل 

االوروبي،  للدوري  �شيتفرغ 
لكن م�شواره اىل فلورن�شا 

لن يكون �شهال ابدا بعد 
الفريق  م����ع  ت���ع���ادل���ه 

 1-1 ال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي 
على ار�شه يف ذهاب 

ثمن النهائي.
وق����������ال الع����ب 
و�������������������ش������������������ط 

ف����ي����ورن����ت����ن����ي����ا 
ما�شيمو  املخ�شرم 

لديهم  ام����ربوزي����ن����ي: 
يف  ل��ك��ن  م��رع��ب��ة،  ت�شكيلة 

م��واج��ه��ات ال���ك���وؤو����س ك���ل االم���ور 
واردة .

لكن  كونتي،  انطونيو  امل��درب  العبو  ويتاألق 
مو�شمهم تلطخ بخروجهم من دوري االبطال 

و�شيكونون  ال��ردي��ف��ة،  امل�شابقة  اىل  وحت��ول��ه��م 
ال��ذي هزمهم يف  الوحيد  الفريق  م��ن  ح��ذري��ن 

الدوري )4-2 ذهابا(.
االحتاد  ك��اأ���س  لنهائي  اع���ادة  امل��واج��ه��ة  و�شتكون 
االوروبي 1990 الذي توج فيع يوفنتو�س 1-3 

مبجموع املباراتني.
ف��ري��ق اي��ط��ايل اآخ���ر يبحث ع��ن ال��ت��اأه��ل اىل ربع 
نابويل  حظوظ  لكن  النهائي، 
على ملعبه �شان باولو 
بعد  ك���ب���رية  ل��ي�����ش��ت 

امام  �شقوطه ذهابا 
الربتغايل  ب���ورت���و 

العنيد 1-�شفر.
وق�������������ال م��������درب 

نابويل اال�شباين 
بينيتيز  راف����اي����ل 

ب��ع��د ف���وز ف��ري��ق��ه على 
1-�شفر االثنني يف الدوري  تورينو 
بثقة.  امل��ب��اراة  ه��ذه  نخو�س  املحلي: 
العبينا  ل��ي��اق��ة  ن�����ش��ت��ي��ع��د  ان  ي��ج��ب 

ونعترب اللقاء مبثابة النهائي .
وي���ن���وي ب��ي��ن��ي��ت��ي��ز ت���ك���رار م���ا حققه 
ت�شل�شي  ق��اد  عندما  املا�شي  املو�شم 
االن��ك��ل��ي��زي اىل ال��ل��ق��ب، كما ت��وج يف 

2004 مع فالن�شيا اال�شباين.
يف  ل�شبونة  اىل  توتنهام  وي�شافر 

بعد  ال�شعوبة  بالغة  رحبلة 
تخلفه على ار�شه امام 

بنفيكا 
.1-3

وجاءت اخل�شارة االوروبية اال�شواأ لتوتنهام على ار�شه يف امل�شابقات االوروبية بني �شقوطني 
موؤملني يف الدوري املحلي امام جاريه اللندنيني ت�شل�شي وار�شنال.

ويغيب عن ت�شكيلة املدرب تيم �شريوود املدافعون البلجيكي يان فرتونغن املوقوف، ومايكل 
دو�شون والروماين فالد ت�شرييت�شي�س امل�شابني.

وراأى جناح توتنهام اندرو�س تاون�شند ان فريقه لي�س مر�شحا للتاأهل نظرا لتاألق بنفيكا 
ار�شنال )�شفر-1(:  ياأمل تكرار بع�س ما قدم فريقه يف مواجهة  موؤخرا، لكنه 
نعلم ان اداء فريقنا كان جيدا، عملنا كثريا، �شيطرنا على الكرة وح�شلنا 

على عدد اكرب من الفر�س .
املحافظة  ميكننا  لكن  خ�شرنا  اننا  نعرف  وت��اب��ع: 

على االيجابيات امام بنفيكا .
وت��ع��ي��د امل���ب���اراة 
ذك����������������ري����������������ات 
ن�شف  مواجهة 
ن���ه���ائ���ي ك���اأ����س 
 1962 اوروب�����ا 
ع��������ن��������دم��������ا ق��������اد 
اوزيبيو  ال����راح����ل 
اللقب  اىل  ب��ن��ف��ي��ك��ا 
املرموق، ويف لقاء ل�شبونة 
�شقط توتنهام 1-3 يف زيارته 

االخرية ملواجهة بنفيكا.
االخرية  الن�شخة  و�شيف  بنفيكا،  رفع  جهته،  من 
من الدوري االوروبي، ر�شيده اىل 25 مباراة من دون خ�شارة 
اذ فاز يف  4-2 اول من ام�س االثنني،  بعد فوزه على نا�شيونال 
مبارياته الع�شر االخرية ويبتعد بفارق �شبع نقاط عن �شبورتينغ 

ل�شبونة اقرب مطارديه يف الدوري املحلي.
الدوري  املو�شم تكمن يف  اولويته هذا  ان  واق��ر مدربه ج��ورج جي�شو�س 
امام توتنهام: نتيجة واح��دة قد  التهاون  املحلي لكنه حذر العبيه من 
تغري كل �شيء بني ليلة و�شحاها. يف بنفيكا اذا تعادلنا مرة يبداأ النا�س 
بالت�شكيك يف قدرة الفريق وهذا يوؤثر على الالعبني. �شرى ماذ اذا كنا 

منتلك متطلبات احل�شول على اللقب .
ا�شبيلية  اوروب��ا بني  درب��ي االندل�س االول يف  ا�شبانيا  وي��ربز يف 
بفوز  ع��اد  ال��ذي  بيتي�س  ري��ال  وم�شيفه  مرتني  اللقب  حامل 

الفت 2-�شفر من ملعب �شان�شيز بيزخوان .
الدوري،  4-1 يف  الوليد  بلد  بفوزه على  ا�شبيلية  ورد 
االوروغوياين  ال��و���ش��ط  الع���ب  اىل  �شيفتقد  لكنه 
وفي�شنتي  ال�شابته  كري�شتوفورو  �شيبا�شتيان 
الكامريوين  ي���ع���اين  ف��ي��م��ا  امل����وق����وف  اي����ب����ورا 
�شتيفان مبيا من ا�شابة وقال مدرب بيتي�س 
ح�شلنا  ك��ال��دي��رون:  غ��اب��ري��ال  االرجنتيني 
االمور  حت�شم  مل  لكن  جيدة  نتيجة  على 

بعد .
و����ش���ت���ك���ون ط����ري����ق ف���ال���ن�������ش���ي���ا اال����ش���ب���اين 
م��ع��ب��دة ن��ح��و رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ع��ن��دم��ا ي�شتقبل 
ل����ودوغ����ورت���������س رازغ����������راد ال���ب���ل���غ���اري، ال����ذي 
والت�شيو  الهولندي  ايندهوفن  باق�شاء  �شاهم 
على  3-�شفر،  ذه��اب��ا  عليه  ف���وزه  بعد  االي��ط��ايل، 
غرار ليون الفرن�شي الذي يحل على فيكتوريا بلزن 

الت�شيكي بعدما �شحقه يف ار�شه 1-4.
نهائي  ن�شف  بلغ  ال���ذي  �شوي�شرا  بطل  ب��ال  وي��ح��ل 
بعد  النم�شوي  �شالزبورغ  على  االخ���رية  الن�شخة 
وي�شتقبل اجني  اه��داف  دون  تعادلهما من 
الهولندي  الكمار  الرو�شي  قلعة  حمج 

مواجهات �سعبة لنابويل وتوتنهام 

يوفنتـــو�س يــ�ستعــــد لفيـــورنتنيـــــا 
وعينــــه علـى نهائــي يوربـــا ليـــغ

ف���از ف��ري��ق اجل���م���ارك ب��ل��ق��ب ال����دورة 
كرة  خما�شيات  بطولة  م��ن  الثانية 
ال���ق���دم ، ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا م��ع��ه��د دبي 
فريقا   12 مب�������ش���ارك���ة  ال��ق�����ش��ائ��ي 
م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة 
االإ�شعاف  ف��ري��ق  على  متفوقاً  دب���ي، 
ال��ذي حاز على لقب الو�شيف عقب 
الفريقان،  وق����ّدم  ح��ا���ش��م��ة.  م���ب���اراة 
اللذان تاأهال للدور النهائي بجدارة 
اأجواء  و�شط  قوياً  اأداءاً  وا�شتحقاق، 
م����ن امل��ن��اف�����ش��ة ال�����ش��ري��ف��ة وال������روح 
عدد  اأم��ام  وذل��ك  العالية،  الريا�شية 
احلكومية،  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن 
الدكتور  ال��ق��ا���ش��ي  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
معهد  ع��ام  مدير  ال�شميطي،  جمال 
دراي،  ب��ن  وخليفة   ، الق�شائي  دب��ي 

اإ�شعاف  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
دبي ، وامل�شت�شار عي�شى حممد �شبت، 
رئي�س النيابة العامة، ويو�شف عزير، 
ال��ف��ك��ري��ة يف جمارك  امل��ل��ك��ي��ة  م��دي��ر 
املتابعني  م���ن  غ��ف��ري  وج���م���ع   ، دب����ي 
بهدفني  املباراة  وانتهت  وامل�شجعني. 
مقابل هدف واحد، حيث جنح فريق 
االإ�شعاف  �شباك  باخرتاق  اجلمارك 
حمَل  ال���ذي  االأول  ال��ه��دف  م�شجاًل 
توقيع املهاجم عبد العزيز العمودي، 
لتتعادل النتيجة الحقاً بقدم هّداف 
بلغ  ال��ذي  ع��ب��داهلل،  ماجد  البطولة 
14 ه��دف��اً. وق��ب��ل حلظات  ر���ش��ي��ده 
م��ن ���ش��اف��رة ال��ن��ه��اي��ة، خ��ط��َف اأحمد 
ب�����ش��ر االأ�����ش����واء ب��ه��دف ث��م��ني ح�شم 
ال�������ش���راع ل�����ش��ال��ح اجل����م����ارك ال���ذي 

القدم  ك��رة  ل��� خما�شيات  ب��ط��اًل  ُت���ّوج 
الدكتور  القا�شي  واأو�شح   .  2014
الدورة  متّيز  ب��اأّن  ال�شميطي،  جمال 
كرة  خما�شيات  بطولة  م��ن  الثانية 
اإىل  االأوىل  ب��ال��درج��ة  ي��ع��ود  ال���ق���دم 
اّت�شم  ال��ذي  والتحكيم  التنظيم  قوة 
والثقة  واحل����ي����ادي����ة  ب��امل��و���ش��وع��ي��ة 
واحل�������ش���م، م�������ش���ي���داً ب��������اأداء احل���ّك���ام 
االأرب��ع��ة وال��ف��رق وال��الع��ب��ني الذين 
اأظهروا روح ريا�شية عالية. واأ�شاف 
احلالية  ال���دورة  �شهدت  ال�شميطي: 
الفرق  اأع���داد  يف  البطولة من��واً  م��ن 
فريقاً   12 ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي  امل�����ش��ارك��ة 
املا�شية  ال�����دورة  يف  ف���رق   8 م��ق��اب��ل 
ال��ت��ي َت���ّوَج���ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة بطاًل 
النجاح  ويدفعنا  و�شيفاً.  املحاكم  و 

على  العمل  موا�شلة  اإىل  املتوا�شل 
اإىل  بها  والو�شول  البطولة  تطوير 
اإىل م�شتوى جديد من الريادة على 
ونتطلع  املحلية.  الفعاليات  خارطة 
ا�شت�شافة  اإىل  املقبلة  ال��دورة  خ��الل 
اأربعة  �شمن  للمناف�شة  فريقاً   16
م�شتويات ا�شتناداً اإىل نظام الت�شنيف 

القائم على النتائج. 
القدم  ك���رة  واح��ت�����ش��ن��ت خ��م��ا���ش��ي��ات 
ع��ل��ى مدى  ام��ت��دت  ال��ت��ي   ،  2014
 33 ح����ّك����ام،   4 ب���اإ����ش���راف  ي����وم   12
هدفاً   193 ت�شجيل  �شهدت  م��ب��اراة 
 6 ب��واق��ع  اأي  الع��ب��اً،   133 بتوقيع 
امل��ب��اراة ال��واح��دة تقريباً،  اأه���داف يف 
ما يعك�س قوة الفرق امل�شاركة وكفاءة 
اجل���ه���از ال��ت��دري��ب��ي. وب��ل��غ��ت حاالت 

الطرد طيلة الدورة 5 حاالت فقط، 
الالعبني  اإن����ذارات  ع��دد  و�شل  فيما 
اإنذار   1،18 اإن��ذاراً، بن�شبة   39 اإىل 
الفنان  من  كل  واأ�شفى  مباراة.  لكل 
ع��ب��داهلل ب��وع��اب��د وال��ف��ن��ان اجلفايل 
والبهجة  باحلما�س  مفعمة  اأج����واء 
يف  م�شاركتهم  ع��رب  امل��ن��اف�����ش��ات  ع��ل��ى 
املعّلق  جانب  اإىل  الريا�شي  التعليق 
اإدارة  ومت����ت  حم��م��د.  ع��ب��داحل��م��ي��د 
ال��ب��ط��ول��ة م��ن ق��ب��ل م���رمي عبيد بن 
عمري الرميثي، يف خطوة هي االأوىل 
ع��ل��ى �شعيد منح  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
اإىل  ريا�شية  بطولة  اإدارة  م�شوؤولية 
واأع�شاء  امل�����ش��ارك��ون  واأ����ش���اد  ���ش��ي��دة. 
اجلهاز التدريبي والتحكيمي بنجاح 
بكفاءة  البطولة  اإدارة  يف  الرميثي 

الرائدة  جت��رب��ت��ه��ا  مثمنني  ع��ال��ي��ة، 
ال���ت���ي ت��ع��ك�����س مت���ّي���ز اب���ن���ة االإم������ارات 
كامل  و�����ش����ّرح  امل����ج����االت.  ك���اف���ة  يف 
باأن  للبطولة،  الفني  املدير  حممود 
ارتفاعاً  ���ش��ه��دت  ال��ع��ام  ه���ذا  ب��ط��ول��ة 
لتقارب  ن���ظ���راً  ال��ف��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  يف 

ال�شديد  والتناف�س  الفرق  م�شتويات 
على  للح�شول  منهم  ك��ل  م��ن  �شعياً 
لقب ال��ب��ط��ول��ة، وف���از اجل��م��ارك عن 
جدارة وا�شتحقاق، فهو الفريق الذي 
فريق  وف��از  مبارياته.  جميع  يف  ف��از 
وت�شلم  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ك��اأ���س  اجل���م���ارك 

 ،)iPad( اأع�شاوؤه 11 جهاز اآي باد
كاأ�س  على  االإ�شعاف  فريق  حاز  فيما 
البطولة  ه�����ّداف  وك���اأ����س  ال��و���ش��ي��ف 
تذكارية  هدية   11 اأع�شاوؤه  وت�شلم 
اأم���ا ك��اأ���س ال��ف��ري��ق امل��ث��ايل ف��ك��ان من 

ن�شيب فريق النيابة العامة . 

الإ�سعاف يح�سد لقب الو�سيف والنيابة الفريق املثايل 

اجلمارك يفوز بجدارة ببطولة دبي الق�سائي لكرة القدم

الندوة  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  ينظم 
الريا�شية ال�شاملة للكوادر التنفيذية واالإدارية يف اندية اأبوظبي، وذلك باإ�شراف خرباء 
وحما�شرين اأكادمييني من نادي يوفنتو�س االيطايل ، �شمن حماوره الهادفة لالرتقاء 
لدعم  الرية  اخل��ربات  واال�شتفادة من  العاملية  التجارب  اىل  االأندية  والتقدم مب�شاف 
املنظومة االحرتافية . وحتت�شن ال�شالة الذهبية بنادي ابوظبي الريا�شي جل�شات الندوة 
االإعالم  م�شوؤويل  جانب  اىل  واملاليني  والريا�شيني  التنفيذيني  امل��دراء  ت�شتهدف  التي 
والت�شويق يف اندية اأبوظبي اخلم�شة )العني ، اجلزيرة ، الوحدة ، بني يا�س ، الظفرة( ، 
و�شيقدم كل من )الي�شيو �شي�شكو( رئي�س نادي يوفنتو�س ال�شابق 2006 واملدير الريا�شي 
عام 2000 اأبان حقبة املدرب كارلو ان�شلوتي مع يوفنتو�س ، وال�شكرتري االإعالمي لليويف 
عام 1999 ، اىل جانب غو�شيبي مابغيارانو اكادميي ريا�شي يف نادي يوفنتو�س، عر�شا 

�شامال ملنظومة العمل االإداري واالحرتايف يف نادي يوفنتو�س وت�شمل حماور : الت�شويق 
التعامل  وكيفية  الطبي  والطاقم  االإداري  والفريق  املدرب  التعاون بني  والية  الريا�شي 
مع االإعالم واالإدارة املالية والهيكل التنظيمي لالأندية االيطالية واالأوروبية وانتقاالت 
الالعبني والدور الهام لك�شاف املواهب والتعامل مع ال�شركاء ومنظومة االأندية العاملية 
وتطبيقاتها. وتاأتي هذه الندوات وور�س العمل التطويرية مع االأندية العاملية واملدار�س 
االأوروبية املختلفة يف �شوء برامج وخطط جمل�س ابوظبي الريا�شي لالرتقاء مبنظومة 
اعرق  يف  االح���رتاف  خطط  م��ن  واال�شتفادة  االإداري  االأداء  م�شتويات  وحت�شني  العمل 
االأندية االيطالية ، وال�شعي لعك�شها يف تطبيقات وجتارب االأندية بابوظبي . من جهته 
الفنية مبجل�س ابوظبي الريا�شي اىل الدور  ال�شوؤون  اإدارة  الها�شمي مدير  اأ�شار طالل 
ثرية  جت��ارب  تقدم  التي  تلك  ال�شيما  التطويرية  وال��ن��دوات  الور�س  تلعبه  ال��ذي  البارز 

ان  م��وؤك��دا   ، عاملية  اندية  يف  واالإع��الم��ي  وامل��ايل  والريا�شي  االإداري  العمل  م�شرية  عن 
جمل�س ابوظبي الريا�شي يوا�شل براجمه ومبادراته التطويرية للم�شتهدفني من اندية 
املجل�س  �شعي  من  وانطالقا   ، والتقدم  النجاح  اأ�شباب  كل  توفري  على  حر�شا   ، ابوظبي 
، ت�شتطيع من خاللها  للو�شول باأندية ابوظبي اىل مكانة متقدمة من كافة اجلوانب 
ان  اىل  الفتا   ، االح��رتايف  امل�شوار  يف  واملقبلة  احلالية  العمل  مرحلة  طموحات  تلبي  ان 
االإعالم  ودور  االيطايل  يوفنتو�س  لنادي  والريا�شية  االحرتافية  التجربة  ا�شتعرا�س 
والت�شويق واليات العمل ومهارات التوا�شل ، اأمام الكوادر التنفيذية الأندية ابوظبي يعد 
مك�شبا جديدا وحمطة مهمة للخروج مبكت�شبات ونتاجات عمل مهمة ت�شاعد على دعم 
م�شرية متيز االأداء الريا�شي يف تلك االأندية ، متمنيا ان حتقق الندوة اأهدافها وان يخرج 

امل�شتهدفني باأكرب قدر من الفوائد مبختلف االأ�شعدة .

باإ�سراف خرباء واأكادمييي نادي يوفنتو�س
جمل�س اأبوظبي الريا�سي ينظم اليوم الندوة الريا�سية للكوادر التنفيذية يف اأندية اأبوظبي 

نادال و�سريينا يبحثان عن ت�سفية 
احل�سابات يف ميامي

الكبري يف  �شقوطه  لتعوي�س  ال�شرب  بفارغ  امل�شرب  لكرة  الدولية  دورة ميامي  ن��ادال  رافايل  اال�شباين  ينتظر 
انديان ويلز على غرار االمريكية �شريينا وليام�س الباحثة عن ن�شيان بداية �شنة متعرة.

دورات  من  وه��ي  الالتينية،  اجوائها  برغم  ميامي،  يف  هيمنته  بفر�س  عامليا،  اول  امل�شنف  ن��ادال،  ينجح  ومل 
1000 نقطة القليلة اىل جانب باري�س بر�شي و�شنغهاي مل يتوج فيها، اذ بلغ النهائي ثالث مرات  املا�شرتز 

اعوام 2005 و2008 و2011.
وقال نادال بعد خ�شارته امام االوكراين الك�شندر دولغوبولوف يف الدور الثالث يف كاليفورنيا: اخو�س كل دورة 
بارادة %100، اكانت يف دورات ال�250 نقطة، االلف نقطة او بطوالت الغراند�شالم. لكن يف انديان ويلز مل 

يكن جمهودي كافيا وامل ان يكون كذلك يف ميامي .
2013، لكنه اطمئن على و�شع ظهره امل�شاب يف  ن��ادال يف انديان ويلز احد ع�شرة القاب احرزها يف  وخ�شر 
بطولة ا�شرتاليا. من جهته، يواجه ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�شنف ثانيا عامليا واملتوج يف انديان ويلز باول 
راونيت�س وربع نهائي حمتمال مع الربيطاين  الكندي ميلو�س  2014 بعد خيبة ملبورن،  دورة يف 
اندي موراي حامل اللقب �شرط تخطي الفرن�شي جو-ويلفريد ت�شونغا يف ثمن 

النهائي.
انديان  نهائي  بلغ  ال���ذي  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�شوي�شري  ام��ا 
م�شواره  في�شتهل  عامليا،  اخلام�س  املركز  اىل  وعاد  ويلز 
الفرن�شي بول هري  او  ايفو كارلوفيت�س  الكرواتي  مع 
يف  غا�شكيه  ري�شار  الفرن�شي  الحقا  يواجه  وق��د  ماتيو، 
ثمن النهائي والبلغاري غريغور دمييرتوف او اال�شباين 
داف��ي��د ف���رير يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي. ول���دى ال�����ش��ي��دات، تتجه 
غابت  التي  وليام�س  �شريينا  االمريكية  �شوب  االن��ظ��ار 

عن الدورة منذ 2002 ب�شبب مقاطعة عائلتها للدورة.
املا�شي،  الثاين-يناير  كانون  يف  بريزباين  يف  لقبها  ومنذ 
نهائي  ث��م��ن  يف  ف�شقطت  م��ط��ب��ات  ع���دة  يف  �شريينا  وق��ع��ت 

بطولة ا�شرتاليا ون�شف نهائي دبي.
ت�شعر بامل  التي مل تعد  وقالت وليام�س )32 عاما( 
يف ظهرها ازعجها ال�شهر املا�شي: اتوق للعودة اىل 
عندما  مملة.  تكون  قد  التمارين  الن  امل�شابقة 
ارى رغبتي خلو�س هذه الدورة اقول لنف�شي 

اين ل�شت جاهزة بعد لالعتزال .
�شريينا  ام���ام  مفتوحة  ال��ط��ري��ق  و�شتكون 
البيالرو�شية  م��ن��اف�����ش��ت��ه��ا  الن�����ش��ح��اب 
البولندية  ورمب���ا  ازارن���ك���ا  فيكتوريا 
يف  امل�شابة  رادفان�شكا  انيي�شكا 
ركبتها يف نهائي انديان ويلز.



    

تغرمي �ساب مّزق جم�سمًا ل�سرطي 
جم�شماً  ملهاجمته  العمر  من   23 ال���  يف  �شاباً  الربيطانية  ال�شرطة  غّرمت 
ك��رت��ون��ي��اً الأح���د رج��ال��ه��ا، ومت��زي��ق��ه يف حم��ط��ة ل��ل��ت��زود ب��ال��وق��ود مبقاطعة 
اإ�شيك�س. وقالت �شحيفة ديلي ميل ، اإن ال�شرطة تعقبت ال�شاب بعد ت�شويره 
الثنائي  املج�شم  على  يعتدي  وه��و  املغلقة  التلفزيونية  ال��دوائ��ر  بكامريات 

االأبعاد لل�شرطي، والتي مت ن�شبه يف املحطة لردع ال�شارقني.
واأ�شافت اأن �شرطة مقاطعة اإ�شيك�س، ا�شتخدمت لوحة �شيارة ال�شاب لتعقبه 
اإىل منزله يف بلدة بازيلدون حيث ا�شدرت بحقه غرامة مقدارها 90 جنيهاً 
ارتكاب  ا�شرتلينياً، لكنها مل تك�شف عن هويته الأنها مل توجه �شده تهمة 
ملعاقبة  الثابتة  الغرامات  الربيطانية  ال�شرطة  وت�شتخدم  جنائية.  جرمية 

مرتكبي اجلرائم املنخف�شة امل�شتوى لتجنب اعطائهم �شوابق جنائية.
ون�شبت ال�شحيفة اإىل متحدث با�شم �شرطة اإ�شيك�س، قوله ظّن هذا الرجل 
اأن متزيق �شورة ال�شرطي جمرد دعابة، ولكن اأياً كان اعتقاده فاإن ال�شورة 
و�شعت يف ذلك املكان ل�شبب ومتكنا من تعقبه وتغرميه 90 جنيهاً ا�شرتلينياً 
اأماكن  يف  الكرتونية  ال�شرطة  جم�شمات  ن�شبت  اإ�شيك�س  �شرطة  وكانت   .
الت�شوق لردع الل�شو�س، بعد اأن اثبتت جناجها يف بع�س مناطق بريطانيا 
%، يف   50 اإىل  بن�شبة ت�شل  و�شاهمت يف تخفي�س معدالت اجلرمية فيها 

حني ا�شتخدمتها قوى اأخرى من ال�شرطة لتعوي�س النق�س يف �شفوفها.

اإلغاء عقوبة من يت�سرت على �سنجاب
يبّلغ  يعاقب كل من ال  77 عاماً  قبل  ت�شريعاً  الربيطانية  األغت احلكومة 
ال�شلطات املعنية عن وجود �شنجاب من الف�شيلة الرمادية اللون يف حديقة 
اإن وزراء  منزله، ويعترب ذلك جرمية جنائية. وقالت �شحيفة ديلي ميل 
ت�شريع  حول  القانونية  املعركة  يف  بالهزمية  اأق��روا  الربيطانية  احلكومة 
انت�شار  ملنع  حماولة  يف   1937 ع��ام  �ُشن  ك��ان  وال��ذي  الرمادية،  ال�شناجب 
وا�شافت  االأحمر.  اللون  ذات  االأ�شلية  ال�شناجب  الغازي وحماية  احليوان 
العام،  ذلك  يف  ا�شرتلينية  جنيهات   5 مقدارها  غرامة  فر�س  القانون  اأن 
وزارة  ُيبلغ  ال  �شخ�س  كل  على  االآن،  ا�شرتلينياً  295 جنيهاً  يعادل  ما  اأي 
البيئة عن وجود �شنجاب رمادي يف حديقة منزله. واعرتفت وزارة البيئة 
اأي بالغات من النا�س عن ال�شناجب الرمادية  الربيطانية باأنها مل تتلق 
على  وق��ررت  االآن،  املاليني  اإىل  ت�شل  اع��داده��ا  جعل  مما  طويلة  ل�شنوات 
�شوء ذلك �شحب القانون من التداول و�شط احتجاج اجلماعات النا�شطة 
يف جمال حماية ال�شناجب احلمراء. وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن اأثرياء من 
امريكا  م��ن  رم��ادي��ة  �شناجب  ا���ش��ت��وردوا  بريطانيا  يف  الفيكتورية  احلقبة 
بدون ق�شد  و�شاهموا  واأرا�شيهم،  عقاراتهم  وو�شعوها يف  الف�شول  بدافع 

بانت�شارها كالوباء يف جميع انحاء بريطانيا.
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بيكهام يف اأدغال االأمازون
���ش��ارك الع��ب ك��رة ال��ق��دم ال�شابق، 
االإجنليزي ديفيد بيكهام، يف رحلة 
اأدغ��ال االأم���ازون يف الربازيل،  اإىل 
لت�شوير فيلم وثائقي تذيعه �شبكة 
 ،2014 مونديال  مبنا�شبة   ،bbc
الذي ت�شت�شيفه الدولة الالتينية 
يف يونيو)حزيران( ويوليو)متوز( 

املقبلني.
وذك����������رت ال�������ش���ب���ك���ة االإخ�����ب�����اري�����ة 
الربيطانية ام�س، اأن قائد املنتخب 
اأن�شطة  مار�س  ال�شابق  االإجنليزي 
ال���ط���ه���و وال��ت��خ��ي��ي��م وال�������ش���ي���د يف 
الغابات، من اأجل هذا الفيلم الذي 
وي�شتهدف  دقيقة،   90 اإىل  ميتد 
التي  للبلد  الطبيعة  جمال  اإب���راز 

�شت�شهد ا�شت�شافة املونديال.
اأ�شدقاء  3 من  اأن   ،bbc واأ�شافت 
بيكهام رافقوه خالل الرحلة، وهم 
ديف غاردنر، ديريك وايت، واملخرج 

ال�شينمائي اأنتوين ماندلر.
�شفوف  يف  لعب  بيكهام  اأن  ويذكر 
فرق مان�ش�شرت يونايتد االإجنليزي، 
وميالن  االإ�شباين،  مدريد  وري��ال 
اأجنلي�س  ول�����و������س  االإي�������ط�������ايل، 
�شان  وباري�س  االأمريكي  غاالك�شي 

جريمان.

يهدي زوجته خامتًا �سرقه منها 
اأهدى ل�س بلغاري زوجته خامتاً ثميناً كانت قد فقدته 

قبل حوايل 3 اأعوام بجوار املنزل. 
تقدمي  يف  الل�س  فكر  فقد  اجل��زي��رة  �شحيفة  وبح�شب 
�شندوقاً  ففتح  م��ي��الده��ا،  ي��وم  مبنا�شبة  لزوجته  هدية 
و�شعه يف مكان منزو، واختار خامتاً ن�شي اأنه �شرقه من 

زوجته ليقدمه لها يف احلفلة التي اأعدتها الزوجة. 
وبينما كان يتباهى بهديته املقدمة لها، حتى ا�شت�شاطت 
اللحظة  اإىل  ي��دري  اأن  دون  خ��ده  على  و�شفعته  غ�شباً 
ال�شبب يف ذلك، ظاناً اأن يف االأمر مزحة، وبعد �شراخ من 
الزوجة اأكدت له اأن هذا اخلامت يعود لها، واأنه هو املذنب 
باإعتزال  يعدها  اأن  قبل  �شوابق  له  واأن  �شيما  ال  ب�شرقته 
ال�شرقة، فما كان منه اإال اأن يتو�شل اإليها باكياً عدم اإبالغ 
ال�شرطة، الفتاً اإياها اأنه لو كان يتذكر ذلك ملا قدمه لها 

واإختار خامتاً اآخر. 

يقتالن �سديقهما ب�سبب فيلم 
ت�شبب جدال حول ق�شة فيلم خارج �شالة ال�شينما مبقتل 
اإثر  بال�شيارة على  ده�شه  اإىل  رجل، عندما عمد رجالن 

ال�شجار الذي دار بينهما وبينه حول نهاية الفيلم.
وذكر مكتب ال�شريف يف هاري�س كونرتي بوالية تك�شا�س 
االأمريكية، اأن الرجال الثالثة خرجوا بعد نهاية الفيلم 
م�شاء االأحد املا�شي اإىل موقف ال�شيارات التابع لل�شينما، 
الفيلم، و�شرعان ما حتول  بالراأي حول نهاية  واختلفوا 

النقا�س اإىل �شجار عنيف بينهم.
و�شعد اثنان من املتخا�شمني اإىل �شيارتهما و�شدما بها 
ب��ال��راأي، ووق��ع على  ال��ذي اختلف معهما  الثالث  الرجل 
االر�س وهو يعاين من نزيف حاد ت�شبب بوفاته بعد وقت 
ق�شري من اإ�شعافه اإىل امل�شت�شفى بح�شب ما اأوردت وكالة 

رويرتز االإخبارية.
ا�شم  ذك��ر  رف�س  كونرتي  ال�شريف  اأن  من  الرغم  وعلى 
الفيلم، اإال اأن بع�س �شهود العيان اأفادوا باأن الفيلم الذي 
اإمبري وهو  اآن  اأوف  راي��ز   300 الرجل هو  ت�شبب مبقتل 
من  الكثري  ي�شم  القدمية  اليونانية  الع�شور  عن  فيلم 

م�شاهد العنف واحلروب.

يلقي باأطفاله الثالثة من النافذة
قام اأب باإلقاء اأطفاله الثالثة من نافذة منزله يف مدينة 

تروي�شتلينجن جنوبي اأملانيا، ثم األقى بنف�شه بعدهم. 
وذكرت ال�شرطة اأن االأطفال الثالثة، وهم ابن 10 اأ�شهر 
بجروح  اأ�شيبوا  ووالدهم  اأع��وام،  وثالثة  عامان  وابنتان 

بالغة جراء �شقوطهم من الطابق الثاين. 
ويرجح متحدث با�شم ال�شرطة اأن االأطفال واالأب �شقطوا 
من م�شافة ترتاوح بني �شتة وثمانية اأمتار..ومت نقل االأب 

واالأطفال اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج. 
ومل يعرف بعد دوافع اجلرمية. 

الرهاب يجعلها اأ�سرية ال�سباغيتي
تعاين فتاة بريطانية من حالة خوف �شديدة من تناول اأي نوع من الطعام واقت�شرت يف غذائها منذ طفولتها على 

معكرونة اال�شباغيتي، خوفاً من اأن تفقد ر�شاقتها بح�شب ما اأوردت �شحيفة دايلي مريور الربيطانية.
عدة  قبل  االأطعمة  اأن��واع  �شتى  تناول  ليدزعن  مدينة  من  جامعية  طالبة  وهي  عاماً(   17( فرو�شت  ليا  وتوقفت 
�شنوات، واأ�شبح طبق اال�شباغيتي طعامها الوحيد الذي تقتات عليه، وت�شعر بالرعب من جمرد التفكري يف املاأكوالت 

االأخرى.
وت�شعر ال�شيدة اإيفون والدة ليا بالقلق ال�شديد على �شحة ابنتها وحاولت مراراً اإقناعها باتباع نظام غذائي متنوع 

يحتوي على جميع العنا�شر الغذائية التي يحتاجها ج�شمها دون جدوى.
البطاطا واخلبز  االأطعمة مثل رقائق  اأن��واع حم��دودة من  باإ�شافة  باإقناعها  ليا �شوى  وال��دة  ومل تفلح حم��اوالت 
واجلنب والكعك االإ�شفنجي، اإال اأن هذه املاأكوالت غري كافية لتزويدها مبا حتتاجه من عنا�شر غذائية تقيها من 

االأمرا�س وتبني ج�شمها بال�شكل ال�شليم.
واأ�شارت ليا اإىل اأن خوفها من تناول االأطعمة ي�شعها يف العديد من املواقف املحرجة بني اأ�شدقائها، وخا�شة اأن 
العديد منهم ال يعلمون مدى �شوء حالتها والرعب ال�شديد الذي ت�شاب به مبجرد اأن يقدم لها اأحدهم اأي نوع من 

الطعام ال ترغب بتناوله.
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ال�سقة �سحرية تزيل جتاعيد الوجه
ب��ع��ي��داً ع��ن حقن ال��ب��وت��وك�����س، ط��رح��ت اإح���دى ���ش��رك��ات التجميل 
�شريطاً ال�شقاً للتغلب على خطوط التجاعيد يف اجلبني والوجه، 

بح�شب �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
ال�شفر  خ��الل  اأو  امل��ن��زيل  لال�شتخدام  الال�شق  ال�شريط  و�شمم 
وعدم  التجاعيد،  خطوط  من  ب�شهولة  واحل��د  املظهر،  لتح�شني 

االعتماد على عمليات التجميل املكلفة .
ال�شحري  لل�شريط  املنتجة  ال�شركة  �شاحب  كاب�شتك  روب��ن  وق��ال 
اإنه عمد اإىل التخل�س من التجاعيد ب�شكل �شهل وفعال، اإذ يعمل 

ال�شريط الال�شق على تغطية م�شاحة كبرية من اجللد.
التجارب  امل�����ش��ارك��ني يف  م���ن   %  84 ف����اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  وب��ح�����ش��ب 
اختفت  ال��وج��ه  يف  العبو�س  جتاعيد  اإن  ق��ال��وا  للمنتج  ال�شريرية 

ب�شكل �شل�س ومن دون معاناة بعد ا�شتخدام الال�شق.

كوبرا تكافئ �سابًا بقبلة اال�ست�سالم
االإجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  م�شتخدمي  ت��اي��الن��دي  �شاب  اأب��ه��ر 
اإىل  حلظة  يف  وحتويلها  ك��وب��را  اإخ�شاع  يف  اال�شتثنائية  مبهارته 

حمل وديع لدرجة �شمحت له بتقبيلها عن طيب خاطر.
ويظهر يف الفيديو ال�شاب والكوبرا وجهاً لوجه يف معركة حتب�س 
االأنفا�س، فتارة يرتاق�شان وتارة اأخرى يتبارزان موؤديان طقو�شاً 
قواه  فيها  منهما  كل  ي�شتعر�س  اإذ  لهما،  بالن�شبة  معروفة  كاأنها 

وقدراته اإىل اأن جنح ال�شاب باإخ�شاع الكوبرا لرغباته.
الذي  ال��ه��دوء  يكن  لكنه مل  ب��ه��دوء،  مكانها  االأف��ع��ى يف  وت�شّمرت 
ي�شبق العا�شفة، بل كان الهدوء الذي ي�شبق الر�شوخ التام. وما اإن 
اأ�شبحت االأفعى يف هذه احلالة حتى تقدم منها ال�شاب وطبع قبلة 

طويلة على �شفتيها.
العامل، ثابتة ال  اأفاعي  اأخطر  اإح��دى  التي تعترب  الكوبرا،  وظلت 
حترك �شاكناً معلنة ا�شت�شالمها للقبلة، ثم ان�شحبت بهدوء وهي 

تنظر باجتاه ال�شاب وكاأنها عاجزة عن فهم ما تعر�شت له.

حذاء يف�سل 11 طالبة 
اإحدى  رم���ي  ب�شبب  ط��ال��ب��ة،   11 بف�شل  ���ش��ع��ودي��ة  ج��ام��ع��ة  ق��ام��ت 
باإحدى  احل���ذاء  ارت��ط��ام  بعد  منها،  ق�شد  دون  ح���ذاء  ال��ط��ال��ب��ات 
زم��ي��الت��ه��ا ال��ت��ي ت�����ش��ادف م��روره��ا يف ال��ب��ه��و اأث��ن��اء رم���ي احل���ذاء، 

بح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية. 
وكانت الطالبة وزميالتها، بادرن بتقدمي االعتذار لزميلتهن عما 
التي  الفرع  �شكوى الإدارة  اأ�شرت على تقدمي  اأنها  اإال  لها،  �شببنه 
حققت يف ال�شكوى، وق�شت بطي قيد اثنتني من الطالبات، وف�شل 

9 منهن ملدة ف�شل درا�شي كامل. 
واأو����ش���ح امل��ت��ح��دث االإع���الم���ي ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف، ال��دك��ت��ور عبد 
ارتكاب هذه  الطالبات يف  التحقيق مع  اأنه مت  الطلحي،  الرحمن 
املخالفة، ومت اتخاذ االإج��راءات الالزمة بحقهن، ح�شب االأنظمة 

واللوائح املعمول بها يف اجلامعة. 
 من جانبهم، قال اأولياء اأمور الطالبات املف�شوالت، اإنهم راجعوا 
امل�شوؤوالت  اأن  اإال  ال���ق���رار،  ه���ذا  ع��ن  لثنيها  حم��اول��ة  يف  االإدارة 

�سكارليت جوهان�سون خالل ح�سورها العر�س الفرن�سي الأول للفيلم كابنت اأمريكا يف باري�س. )رويرتز(باجلامعة اأ�شررن على موقفهن ورف�شن ا�شتقبالهم. 

جا�سنت بيرب يقاطع 
كاليفورنيا 

جا�شن  ال���ك���ن���دي،  ال��ن��ج��م  ق��ط��ع 
اأي����ة ���ش��ل��ة تربطه  ب��ي��رب، ر���ش��م��ي��اً 
بوالية كاليفورنيا االأمريكية، وباع 
ك��ل مم��ت��ل��ك��ات��ه ف��ي��ه��ا ك��م��ا ن��ق��ل كل 
اأغرا�شه منها متجهاً اإىل اأطلنطا.
واأفاد موقع )تي اإم زي( االأمريكي، 
اأن بيرب، اأخلى منزله الفخم الذي 

باعه موؤخراً يف كاالبا�شا�س.
اإىل  امل��ن��زل  �شّلم  بيرب،  اأن  واأو���ش��ح 
مالكته اجلديدة، كلوي كارد�شيان، 
وباع قطعة اأر�س جماورة، ومل يعد 

ميلك اي �شيء يف كاليفورنيا.
واأ�شاف اأن بيرب، موجود يف اأطلنطا 
فيما  ي�شكنه  مكاناً  ا�شتاأجر  حيث 
ي��ب��ح��ث ع���ن ع��ق��ار ي�����ش��رتي��ه، وقد 
عّلق حالياً عملية البحث عن مكان 

منا�شب له يف جنوب كاليفورنيا.
م�شاكل  واج���ه  بيرب  اأن  اإىل  ي�شار 
عدة يف كاليفورنيا، حتى انه األقي 
منزل  ر���ش��ق  بعدما  عليه  القب�س 

جريانه بالبي�س.

منزل اإلفي�س بري�سلي للبيع 
ي��ع��ر���س م��ن��زل م��ل��ك ال�����روك اإن����د روك 
بيفريل  يف  بري�شلي،  اإل��ف��ي�����س  ال���راح���ل، 
هيلز، للبيع بعد �شنة واحدة من �شرائه، 
14 مليون  م��ن  اأك��ر  وامل��ط��ل��وب مقابله 

دوالر.
اأنه  االأمريكي،  اإ�شتاكر  ريل  واأف��اد موقع 
بعد مرور �شنة واح��دة على �شراء مالك 
املنزل  بيرت مورتون،  واملطاعم،  الفنادق 
اأقام فيه، بري�شلي مع زوجته بعد  الذي 
ط��رح من  قد   ،1967 العام  يف  زواجهما 
جديد للبيع واملطلوب مقابله 14 مليون 

و500 الف دوالر.
املنزل  ا����ش���رتى  ب��ري�����ش��ل��ي  اأن  واأو�����ش����ح 
فيما  دوالر،  األ���ف   400 م��ق��اب��ل  ال��ف��خ��م 
9.8 ماليني دوالر  دفع مورتون مقابله 
وجدده واأجرى فيه تعديالت ثم طرحه 
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الف دوالر �شهرياً.
وي���ت���األ���ف امل���ن���زل م���ن 4 غ����رف ن����وم و5 
الزجاج،  من  قبة  راأ�شه  وعلى  حمامات، 
باالإ�شافة  ال�شا�شعة،  مب�شاحته  ويتميز 

اإىل منزل �شيوف ملحق به.

�سيربد تعود اإىل »خلية غراي«
بعد غياب طويل، عادت املمثلة، كاترينا �شكور�شون، اإىل م�شل�شل خلية غراي ، حيث توؤدي دور �شقيقة �شخ�شية 

باتريك دميب�شي، اأميليا �شيربد .
وذكر موقع تي يف غايد االأمريكي، اأن �شكور�شون، �شتعود يف دور اأميليا �شيربد ، ال�شقيقة ال�شغرى ل� ديريك 
�شيربد ، وطبية االأع�شاب الناجحة، التي عانت من اإدمانها الكحول واملخدرات بعد وفاة والدهما، يف املو�شم 

العا�شر من م�شل�شل خلية غراي .
وكانت �شكور�شون اأطلت للمرة االأوىل يف املو�شم ال�شابع من م�شل�شل خلية غراي ، وقالت يف وقت �شابق للموقع 
اإنها تتمنى العودة اإىل هذا امل�شل�شل، بعد انتهاء م�شل�شل برايفيت براكتي�س حيث كانت توؤدي الدور عينه، يف 

عيادة يجتمع فيها العديد من االأطباء.

امل�ساعر على في�س بوك تنتقل كـ»العدوى«
االإيجابية  اأو  ال�شلبية  امل�شاعر  بوك  الفي�س  ينقل  هل 
بنتائج  ب��وك  الفي�س  منتقدو  ي�شت�شهد  مل�شتخدميه؟ 
حزناً  ي�شبب  باأنه  اأف��ادت  املا�شي  العام  ظهرت  درا�شة 
مقارنة  عليهم  ي��ف��ر���س  الأن���ه  م�شتخدميه،  الأغ��ل��ب 
ت�شري  اجل��دي��دة  االأب��ح��اث  لكن  ب��االآخ��ري��ن،  اأنف�شهم 
تنت�شر  الفي�س بوك  اأية م�شاعر من�شورة على  اأن  اإىل 
ب�شرعة كبرية، مثل الفيديوهات وال�شور التي تعر�س 
م�شاهدة  ن�����ش��ب  ت�شجل  وال��ت��ي  االأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات 
اأكر  االإيجابية  امل�شاعر  مرتفعة جداً، وبذلك تنتقل 

من ال�شلبية.
قام  وان  بلو�س  جملة  ن�شرتها  جديدة  درا�شة  بح�شب 
بتحليل  دييغو  ب�شان  كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون 
قاموا  ب���وك،  للفي�س  م�شتخدم  مليون   100 بيانات 
ب��ن�����ش��ر ح�����وايل م��ل��ي��ار حت���دي���ث ب���ني ع���ام���ي 2009 

و2012.
�شّنف الباحثون نوعني من التحديثات االأول اإيجابي 
�شلبي حتت عنوان  والثاين  اأحب حياتي  حتت عنوان 
اأن كل معدل  اأك��ره كل �شيء . وج��دت نتائج التحليل 

اإيجابي من التحديثات تراوح بني 1 و2 حتديث اأدى 
لدى  الن�شف  اإىل  ال�شلبية  التحديثات  انخفا�س  اإىل 
اأدت  بينما  بالتحديث،  ق��ام  ال��ذي  ال�شخ�س  اأ�شدقاء 
االإيجابية  امل�شاركات  خف�س  اإىل  ال�شلبية  امل�شاركات 
الدرا�شة  ع��ل��ى  امل�����ش��رف  وق����ال  ���ش��ع��ف.   1.3 بن�شبة 
النا�س ال يختارون  اأن  نتائجنا  ت�شري  فاولر:  جيم�س 
ي�شتخدمون  ما  بقدر  مثلهم  اأ�شخا�س  مع  التوا�شل 
تغريات امل�شاعر لدى اأ�شدقائهم لتكون �شبباً للتغري 
اجتماعياً،  معدية  اأخ���رى  اأ�شياء  اإىل  ف��اول��ر  واأ���ش��ار   .
وال���ك���رم، وحتى  وال�����ش��ع��ادة  وال��ت��دخ��ني  ال�شمنة  م��ث��ل 

ا�شطرابات االأكل.
اجلوية  االأح��وال  �شوء  تاأثري  اأي�شاً  الباحثون  فح�س 
اإذا ما  الفي�س بوك، ملعرفة  امل�شاركات عرب  على مزاج 
كان يوماً مطرياً ميكنه اأن يوؤثر على اأمزجة اأ�شدقاء 
اأنه  وتبني  اإ�شراقاً،  اأك��ر  مناخ  حتت  يعي�شون  اآخرين 
االأمطار  بهطول  مبا�شرة  يتاأثر  �شخ�س  ك��ل  مقابل 
من  اثنني  اأو  �شخ�س  ل��دى  العاطفي  التعبري  يتغري 

االأ�شدقاء! 


