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•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بح�شور 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
�أع��ل��ن �شمو �ل�شيخ ح��م��د�ن بن  ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل 
�نطالقة  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
للخيل  �ل��ع��امل��ي  دب���ي  ل��ك��اأ���س  ع�����ش��رة  �لتا�شعة  �ل����دورة 
على م�شمار ميد�ن يف منطقة ند �ل�شبا بدبي م�شاء 

�م�س.
من جهة �خرى ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إىل جانبه �شمو �ل�شيخ 

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
�لذي  و�لع�شاء  �ال�شتقبال  حفل  �الول  �أم�����س  م�شاء 
ب��رج خليفة  �أرم���اين يف  دب��ي فالكون يف فندق  �أق��ام��ه 
تكرميا ل�شيوف �الإمار�ت من مالك ومربي ومدربي 
�خليول �مل�شاركة يف كرنفال كاأ�س دبي �لعاملي يف دورته 
ع��ل��ى م�شمار  �م�����س  �نطلقت  �ل��ت��ي  ع�����ش��رة  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
ن��د �ل�شبا يف دب��ي. وحت��دث��ت حرم  م��ي��د�ن يف منطقة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �شمو 
�الأمرية هيا بنت �حل�شني يف كلمة يف �ملنا�شبة رحبت 
حول  من  دولتنا  �إىل  قدمو�  �لذين  بال�شيوف  فيها 
دبي  وم��ع��امل  ب��اأج��و�ء  �ال�شتمتاع  لهم  ومتنت  �ل��ع��امل 

وطيب �الإقامة.                    )�لتفا�شيل �س17(

   

باملنا�سبة
�صبي مفتي الناتو.. وخمطط حرق م�صر..!

•• الفجر:

�حلرق  �إىل  تعمد  حني  �لريا�شة  جماهري  بع�س  �شلوك  نتفهم  قد 
�لروح  بقيم  �مل�شاغبني  وع��ي  لغياب  م��ب��ار�ة  خ�شارة  بعد  و�لتك�شري 
حما�شة  �إىل  �لظاهرة  نعيد  وق��د  بها،  �لتز�مهم  و�نتفاء  �لريا�شية، 
�ل�شباب، وقد يكون مرد ذلك تدين �مل�شتوى �لتعليمي و�لثقايف لذ�ك 
�ل�شنف من �الأن�شار، وقد نتفهم �أن ي�شعر �حدهم باملر�رة و�لغ�شب 
من هزمية �شيا�شية،و�شقوط �أحالمه و�أوهامه، ولكن يظل من غري 
�أن تاأخذه �حلمّية و�لع�شبّية �إىل �رتكاب   ، �مل�شموح ملثل هذ� �لرهط 
�ملنكر و�ملحظور، و�ن تتحول مو�قفه �إىل ه�شترييا، و�ن تختلط  عليه 
�ل�شبل، ويعتقد �أن �للجوء �إىل حرق بلد باأ�شره هو من �شميم �لعمل 

�ل�شيا�شي و�ملمار�شة �لدميقر�طية..!
و�الأخطر من كل هذ� �أن يتحول برنامج �ملوتورين �شيا�شيا �إىل دعوة 
الأننا  �حل��م��ق،  �إىل  �جل��ن��ون  يتجاوز  فذلك  للقتل،  وعلنية  �شريحة 
الن  �جلنون،  من  درج��ة  �أعلى  �ل�شيا�شي  �ملجال  يف  �حلمق  �أن  نعترب 
�شاحبه ياأتي �أفعاله عن وعي و�ختيار، وهو يف كامل مد�ركه �لعقلية، 

وكما يقول �أهل �لقانون مع �شابقيه �لرت�شد و�الإ�شمار.
�ن��ه �شحفي زمانه،  �ملو�قف عن من يدعي  ه��ذه  �أن ت�شدر مثل  �أم��ا 
�أهل �ملهنة ذكاء ومعرفة  �أكرث  باأفكاره �الأو�ئ��ل، و�نه  ومفكر مل ياأت 
�أ�شاتذة يف �ملجال ممن  وثقافة، وميلك قدرة ووقاحة �لتطاول على 
وغ����ريه،  فان  �أم��ث��ال ح�شنني هيكل  م��ن  يفقونه خ���ربة  وح�����ش��ور� 
�أبعاد� در�مية تثري �ل�شحك بقدر ما تثريه من بكاء،  �مل�شالة تتخذ 
�مل��اأج��ور، وم��دى �لقاع  ومن �حل��زن ما يثري �ل�شفقة على هذ� �لقلم 
ب��ات ُيقيم ف��ي��ه، ج���ر�ء �لعمى  �ل���ذي  ت���ردى ف��ي��ه، و�حل�شي�س  �ل���ذي 
�لذي  �لناتو  ومفتي  �لكذ�بني  �شيخ  من  ت�شّربه  �لذي  �الإيديولوجي 

ُيعترب �شاحبنا من �شبيته �الأوفياء.
وبوقهم،  �الإخ���و�ن  وغ���ر�ب  �لناتو  مفتي  �شبي  ي�شري  �أن  معنى  فما 
)�لتفا�شيل  تاريخية؟    وع��ربة  دم��وي��ة  �شتكون  �ل�شي�شي  نهاية  �أن 

حممد بن ر��شد وحمد�ن بن حممد و�شيف بن ز�يد خالل �نطالق كاأ�س دبي �لعاملي للخيل )و�م(

حممد بن را�صد ي�صهد انطالق الدورة 
التا�صعة ع�صرة لكاأ�س دبي العاملي للخيل

اإحالة ارهابيني من االخوان للمفتي 

انفجار ي�صتهدف املدينة اجلامعية لطالب الأزهر

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

�لعزل  ح��ول مو�شوع  �جل��دل  ح���ر�رة  درج��ة  �رتفعت 
�لقانون  يف  �ل��ن��ظ��ر  ه��ام�����س  ع��ل��ى  جم���دد�  �ل�شيا�شي 
�الحتقان  ل��ت��ع��ي��د  ت��ون�����س،  يف  �جل���دي���د  �الن��ت��خ��اب��ي 
و�ل��ت��ج��اذب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ب��ني ب��ع�����س م��ك��ون��ات �مل�شهد 
�ل�شيا�شي مبا قد ينفخ يف رماد �أزمة مل تعد حتتملها 
تون�س، غري �أنه هذه �ملرة تغريت تركيبة �ملت�شارعني 
و�مل��خ��ت��ل��ف��ني ح���ول ه���ذ� �ل���ق���ان���ون، و����ش��ت��ب��دل رموز 
�إذ ح�شمت حركة �لنه�شة موقفها،  �ملو�جهة �ملو�قع، 
ما  على  تعد  مل  معركة  يف  �مل�شاهد  موقع  و�خ��ت��ارت 
�مل�شادقة  عدم  �عتز�مها  باإعالن  وذلك  تعنيها  يبدو 
و�شفته  مل��ا  ورف�شها  �ل�شيا�شي،  �ل��ع��زل  ق��ان��ون  على 
�الأحز�ب  �غلب  تاأكيد  ورغ��م  �جلماعية.  بالعقوبات 

•• القاهرة-وكاالت:

�ن��ف��ج��رت ع��ب��وة ن��ا���ش��ف��ة، �م�����س ب���ج���و�ر ���ش��ور �ملدينة 
�جل��ام��ع��ي��ة ل��ط��الب ج��ام��ع��ة �الأزه�����ر ب��ال��ق��اه��رة، ومل 
بوز�رة  �أم��ن��ي  م�شدر  وق��ال  �شحايا.  وق��وع  ع��ن  ُيعلن 
�نفجرت  �ل�شنع  ب��د�ئ��ي��ة  نا�شفة  ع��ب��وة  �إن  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ن�شر  مدينة  ب�شاحية  �جلامعية  �ملدينة  �شور  بجو�ر 
�أن �النفجار مل ي�شفر عن  )�شرق �لقاهرة(، مو�شحاً 
�أ����ش���ر�ر. و�أ���ش��اف �أن خرب�ء  �أو  �إ���ش��اب��ات  �أي���ة  ح���دوث 
وجود  عدم  من  للتاأكد  �ملنطقة  مي�ّشطون  �ملتفجر�ت 

عبو�ت �أخرى.
ياأتي ذلك بينما �تهمت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية، تنظيم 
قتلت  �لتي  �أ�شرف،  مّيادة  �ل�شحافية،  بقتل  �الإخ��و�ن 
"عني �شم�س" بالقاهرة  خالل ��شتباكات �شهدها حي 
�ل���وز�رة،  باإ�شم  �لر�شمي  �لناطق  وق��ال  �الأول.  �أم�����س 
�ل��ل��و�ء ه���اين ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف، يف م��د�خ��ل��ة م��ع �إحدى 
�لف�شائيات �مل�شرية، �إن �ل�شهيدة، ميادة �أ�شرف، �شبق 
�أن �حتجزت من قبل عنا�شر تنظيم �الإخو�ن، و�الأمر 
م��وث��ق يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��ن��و�ت �الإع��الم��ي��ة، و�الأمن 

تدخل مرتني من قبل لالإفر�ج عنها. و�أ�شاف �ن �آخر 
خرب كتبته ميادة �أ�شرف يف �شحيفتها هو، �إطالق نار 

ع�شو�ئي من قبل جماعة �الإخو�ن على �ملتظاهرين.
�ليوم  ل�شحيفة  �اللكرتوين  �ملوقع  ذكر  �ل�شياق،  ويف 
�ل�شابع �أن �لتقرير �ملبدئي حول مقتل ميادة و�ل�شادر 
�أ�شرف  م��ي��ادة  �أن  �أك���د  �ل�شرعي  �ل��ط��ب  م�شلحة  ع��ن 
من  دخلت  �لر�أ�س،  يف  بطلقة  �إ�شابتها  نتيجة  توفيت 
ب��ال�����ش��ب��ط، وخ���رج���ت م���ن ميني  خ��ل��ف ����ش���و�ن �الأذن 
و�لر�أ�س  و�ل��وج��ه  �ل��ف��ك  يف  ك�شور  �إىل  و�أدت  �ل��وج��ه، 

وتهتك بالغدة.
يف �ل�شياق قالت م�شادر ق�شائية يف م�شر �إن حمكمة 
موؤيدي  من  �ثنني  �أور�ق  باحالة  �ل�شبت  �م�س  ق�شت 
�ملفتي متهيد� ال�شد�ر  �إىل  �مل�شلمني  جماعة �الخو�ن 
ح��ك��م ب��اع��د�م��ه��م��ا ب��ع��د �د�ن��ت��ه��م��ا ب��ال��ق��ت��ل يف ق�شية 
��شتباكات  خ��الل  بناية  �شطح  ف��وق  م��ن  �شبية  �إل��ق��اء 

باال�شكندرية يف يوليو متوز.
و�أ�شافت �مل�شادر �أن حمكمة جنايات ��شكندرية قررت 
�أي�شا مد �أجل �لنطق باحلكم على 61 متهما �آخرين 

يف نف�س �لق�شية �إىل جل�شة 19 مايو �ملقبل.

�لد�شتوريني  ل��ع��ودة  رف�شهم  �ل��ع��ل��ن،  يف  �لتون�شية 
للم�شهد �ل�شيا�شي رغم �العرت�ف �لقانوين باأحز�ب 
متثلهم، فان �جلميع يخطب يف �ل�شر ود قو�عدهم يف 
�النتخابات �ملنتظرة، ويعمل من �جل �أن يجعل منهم 
�قت�شى  و�ن  حتى  �حلاجة،  لوقت  �حتياطيا  ر�شيد� 
�الأمر �ل�شعي الإق�شائهم من �مل�شاركة يف �النتخابات 
�ل��ق��ادم��ة..! ول��ئ��ن �شكل رف�����س �الإق�����ش��اء ث��اب��ت��ا من 
و�لي�شارية  �لو�شطية  �لدميقر�طية  �ل��ق��وى  ث��و�ب��ت 
وخا�شة حزب ند�ء تون�س و�حل��زب �جلمهوري، فان 
موقف حركة �لنه�شة �الإ�شالمية �شهد تطور� الفتا، 
�ن��ت��ق��ل ب��ه��ا م��ن ط���رح ق��ان��ون �ل��ع��زل وت��ب��ن��ي��ه لفرتة 
طويلة، �إىل رف�س مطلق وو��شح له، كان �آخره على 
�جلمعة،  �الأول  �أم�س  �لغنو�شي  ر��شد  �حلركة  ل�شان 
حيث �أكد �أن �لنه�شة لن ت�شوت ل�شالح ف�شل �لعزل 
يف �لقانون �النتخابي .              )�لتفا�شيل �س13(

منطقة  �صقوط  ينفي  اليمن 
مبحافظة اأبني يف يد القاعدة

•• �صنعاء-وام:

مديرية  ع����ام  م���دي���ر  ن��ف��ى 
�أح����������ور مب���ح���اف���ظ���ة �أب�����ني 
ج���ن���وب �ل��ي��م��ن ي�����ش��ل��م �أب���و 
�شت ما ذكرته بع�س �ملو�قع 
�شقوط  ع�����ن  �الإخ�����ب�����اري�����ة 
م���ن���ط���ق���ة �مل����ل����ح����ة �إح�������دى 
مناطق �أحور يف يد عنا�شر 
و�إعالنها  �ل��ق��اع��دة  تنظيم 

�إمارة �إ�شالمية.

زعيمة �ملعار�شة �الوكر�نية خالل مهرجان �نتخابي يف كييف )رويرتز(
�لتكتل ي�شر علي �لعزل �ل�شيا�شي

جندي �فغاين يقف �مام مبنى �ل�شيافة حيث وقع �لهجوم �النتحاري )� ف ب(

�جلي�س �ل�شوري �حلر يطلق �شاروخا بد�ئيا باجتاه قو�ت �لنظام يف ريف حماة  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ن  ���ش��وري  ع�شكري  م�شدر  �أع��ل��ن 
�شباح  �شيطرت  �لنظامية  �لقو�ت 
�ملعرة  ر�أ�������س  ب��ل��دت��ي  ع��ل��ى  �م�������س 
وفليطة يف منطقة �لقلمون �شمال 
و�ملتاخمة  �ل�������ش���وري���ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�مل�شدر  وق��ال  �للبنانية.  للحدود 
للوكالة �ن �جلي�س قام بال�شيطرة 
وفليطة  �مل��ع��رة  ر�أ����س  بلدتي  على 
فلول  �خ����ر  ع��ل��ى  ق�����ش��ت  �ن  ب��ع��د 

�ملجموعات �مل�شلحة فيها.
��شتكماال  ج��اء  ذل��ك  �ن  و��شار �ىل 
لبنان  م���ع  �حل�����دود  غ��ل��ق  لعملية 
�ل�شالح  وت��دف��ق  �مل�شلحني  ب��وج��ه 
�ن �ي �جناز يحقق  �ليهم، موؤكد� 
بت�شيق  ي�����ش��اه��م  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف 
�حلدود بن�شبة �على و�قلها �ملعابر 
�لرئي�شية �لتي متر منها �الليات.

لكن مدير �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 
�الن�شان ر�مي عبد �لرحمن �كتفى 
للقو�ت  كبري  تقدم  عن  باحلديث 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة ب����دون �ن 

يكون هناك �شيطرة كاملة عليها.
وي�������ش���ع���ى �ل���ن���ظ���ام �ل���������ش����وري �ىل 
و�غالق  �للبنانية  �حل��دود  تاأمني 
ك��ل �مل��ع��اب��ر م��ع ل��ب��ن��ان �ل��ت��ي يتهم 

�ملتحدة لها حدود.
م���ق���اب���ل���ة مع  �أوب������ام������ا يف  وق��������ال 
�لتلفزيونية  ���ش��ي.ب��ي.�أ���س  �شبكة 
�أج��ري��ت معه يف روما  �الأم��ريك��ي��ة 
�إن  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �إىل  توجهه  قبيل 
باأن  �الع��ت��ق��اد  �ل�شحيح  غ��ري  م��ن 
كانت يف موقف  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
ت�����ش��ت��ط��ي��ع ف��ي��ه م��ن��ع ح�����ش��ول ما 
يحدث �الآن يف �شوريا عرب توجيه 

ب�شع �شربات حمددة �الأهد�ف.
ع�شكرية  �شربة  توجيه  �أن  و�أك���د 
ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري م���ا ك���ان ليفيد 
�جلي�س  ي����ت����ورط  مل  م����ا  ك����ث����ري� 
ع�شكري  ت���دخ���ل  يف  �الأم�����ريك�����ي 

طويل �الأمد يف هذ� �لبلد.
و�أ�شاف لي�س �أن �الأمر ال ي�شتحق 
�شنو�ت  ع�شر  ب��ع��د  ول��ك��ن  �ل��ع��ن��اء، 
من �حل��رب ف��اإن �لواليات �ملتحدة 
�جلنود  �أن  و�أو�����ش����ح  ح�����دود،  ل��ه��ا 
يتناوبون على  �لذين  �الأمريكيني 
وتكاليف  وع��ائ��الت��ه��م،  �خل���دم���ة 
هذ� �الأمر، و�لقدرة على �لتو��شل 
قابل  ح����ل  �إىل  م�������ش���ت���د�م  ب�����ش��ك��ل 
�أمريكي  �لتز�م  دون وجود  للحياة 
�أخرى،  �شنو�ت  لع�شر  رمب��ا  �أك��رب، 
هي �أمور �شعبة �لتنفيذ من جانب 

بالده.

النظام يعلن �سيطرته على بلدتني يف القلمون 

اأوباما يوؤكد عدم قدرة بالده على منع النتهاكات يف �صوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�شي  ���ش��رح وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�شريغي الفروف �م�س �ل�شبت باأن 
وجهات �لنظر �لرو�شية و�لغربية 
�الأوكر�نية تتقارب،  ب�شاأن �الأزمة 
مبادرة  �إىل  �ل��ط��ري��ق  مم��ا مي��ه��د 
�ت�شل  حني  يف  ممكنة،  م�شرتكة 
فالدميري  �ل���رو����ش���ي  �ل���رئ���ي�������س 
بار�ك  �الأم��ريك��ي  بنظريه  بوتني 
�إعالن  منذ  �الأوىل  للمرة  �أوباما 
�لبلدين  بني  �ملتبادلة  �لعقوبات 

للتباحث مبا�شرة حول �لق�شية.
في�شتي  ل���ق���ن���اة  الف�������روف  وق������ال 
�لرو�شية �إن "وجهات نظرنا حتقق 
تقاربا"، مو�شحا �أن لقاءه �الأخري 
بوزير �خلارجية �الأمريكي جون 
ك��ريي يف اله���اي و�ت�����ش��االت��ه مع 
�أملانيا وفرن�شا ودول �أخرى ت�شري 
م�شرتكة  مبادرة  �إمكانية  �أن  �إىل 

تقدم �إىل �أوكر�نيا بد�أت ترت�شم.

النزاع  ب�صبب  ن��ازح  مليون 
ال���������ص����ودان ج����ن����وب  يف 

•• نيويورك-وكاالت:

�ج���رب �ك���رث م��ن م��ل��ي��ون �شخ�س 
على �لفر�ر من منازلهم يف جنوب 
�ل�شود�ن خالل �لنز�ع �مل�شتمر منذ 
�كرث من ثالثة ��شهر، بح�شب ما 
�فادت �المم �ملتحدة �لذي حذرت 
وقال  �لو�شع.  تدهور  تفاقم  من 
لتن�شيق  �مل���ت���ح���دة  �المم  م��ك��ت��ب 
�ل�شوؤون �الن�شانية �نه خالل �ملئة 
ي��وم منذ ب��د�ي��ة �ل��ن��ز�ع يف جنوب 
�ل�������ش���ود�ن، ف���ر �أك����رث م���ن مليون 

�شخ�س من منازلهم. 
وقال �لتقرير �ن �كرث من 800 
مناطق  �ىل  ن��زح��و�  �شخ�س  �ل��ف 
�ل�����ش��ود�ن فيما فر  د�خ���ل ج��ن��وب 
وجلاأو�  �شخ�س  �ل��ف   255 نحو 
�ثيوبيا  �مل�����ج�����اورة،  �ل������دول  �إىل 

وكينيا و�وغند� و�ل�شود�ن.
و�ندلع �لعنف يف جنوب �ل�شود�ن 
�ل���ق���و�ت  ب����ني  دي�������ش���م���رب   15 يف 
�مل����و�ل����ي����ة ل���ل���رئ���ي�������س ���ش��ل��ف��ا كري 
و�ملقاتلني �ملو�لني لنائب �لرئي�س 

�ل�شابق رياك م�شار.

�لرو�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�أك����د 
�إط��الق��ا عبور  تنوي  ب��الده ال  �أن 
ب��ي��ن��م��ا تقول  �أوك����ر�ن����ي����ا،  ح�����دود 
حو�يل  ح�شدت  مو�شكو  �إن  كييف 
�أل���ف ج��ن��دي على حدودها  م��ائ��ة 
�ل�شرقية، مما يثري خم��اوف من 

تدخل يف �شرق �لبالد.

�أخ�����رى، ط��ل��ب �لوزير  م��ن ج��ه��ة 
جماعيا  �لعمل  يتم  �أن  �ل��رو���ش��ي 
للخروج من �الأزم��ة، و�أن تتوقف 
جتاوز�ت �ملحتجني �لذين طردو� 
يانوكوفيت�س  ف��ي��ك��ت��ور  �ل��رئ��ي�����س 

من �ل�شلطة.
"نظام  �إق��ام��ة  و�ق����رتح الف����روف 

طالبان تهاجم مقر اللجنة النتخابية يف كابول 
•• كابول-رويرتز:

�إن  �أفغان�شتان و�ل�شرطة  قال عاملون يف �للجنة �النتخابية �مل�شتقلة يف 
�نتحاريني ��شتهدفو� مباين قرب مقر �للجنة يف كابول �م�س �ل�شبت يف 

�أحدث هجوم قبل �النتخابات �لرئا�شية �ملقررة �الأ�شبوع �ملقبل.
وق����ال ن���ور حم��م��د ن���ور �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ل��ج��ن��ة ل���روي���رتز ه��ات��ف��ي��ا من 
غرفة �آمنة د�خل �ملبنى �أنا هنا... �لهجوم م�شتمر حول جممع �للجنة 
�نفجار�  �إن  و�ل�شرطة  باللجنة  �لعاملون  وذك��رت  �مل�شتقلة.  �النتخابية 
ن��ار. ومقر �للجنة قريب من جممع مكاتب �الأمم  وق��ع وت��اله �ط��الق 

�ملتحدة يف �أفغان�شتان ومكاتب ت�شتخدمها منظمات دولية �أخرى.
و�أعلنت حركة طالبان �مل�شوؤولية عن �لهجوم وهو �لثاين �لذي ي�شتهدف 

مكتبا للجنة �النتخابية يف �لعا�شمة خالل �أ�شبوع.

با�شتخد�مها  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ق��ات��ل��ي 
كطرق �مد�د مع مناطق متعاطفة 

معهم �شرق لبنان.
�ل�شيار�ت  �ن  �هلل  ح��زب  يقول  كما 
مناطق  ��شتهدفت  �لتي  �ملفخخة 
ن���ف���وذه يف �ال����ش���ه���ر �مل���ا����ش���ي���ة، مت 
و�دخ�����ل�����ت  ي���������ربود  �ع�������د�ده�������ا يف 
عر�شال  ب���ل���دة  ع����رب  ل���ب���ن���ان  �ىل 

�حلدودية.
وتعد ر�أ�س �ملعرة وفليطة �ىل جانب 
�جلبلية  �ملناطق  وبع�س  رنكو�س 
�خر  �للبنانية،  للحدود  �مل��ح��اذي��ة 
فيها  يتح�شن  ك���ان  �ل��ت��ي  �مل��ع��اق��ل 
متكنت  �ن  بعد  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلو 
�ال�شهر  خ��الل  �لنظامية  �ل��ق��و�ت 
�ل�شيطرة على �جلزء  �ملا�شية من 

�لقلمون  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  �الك�������رب 
وبخا�شة يربود.

من جانبه د�فع �لرئي�س �الأمريكي 
ب������ار�ك �أوب����ام����ا ع���ن ق������ر�ره عدم 
توجيه �شربة ع�شكرية �إىل �لنظام 
��شتخد�مه  ع��ل��ى  رد�  �ل�������ش���وري 
�ل�شالح �لكيميائي يف �أغ�شط�س �آب 
�ملا�شي، موؤكد� �أن قدر�ت �لواليات 

بوتني يهاتف اأوباما لبحث خمرج للأزمة

لفروف يتحدث عن مبادرة م�صرتكة مع الغرب حول اأوكرانيا
�جلمهورية  ه�����ذه  يف  ف��������در�يل 
�أن  معترب�  �ل�شابقة،  �ل�شوفياتية 
حمرمة،  كلمة  لي�شت  �لفدر�لية 
م��ط��ل��ب ملنطقتي  و�أن���ه���ا  ال���ش��ي��م��ا 
�جل�����ن�����وب و�ل�����������ش�����رق، ع���ل���ى حد 

تعبريه.
�لبيت  �أع���ل���ن  ذ�ت������ه،  �ل�����ش��ي��اق  يف 
�لرو�شي   �ل��رئ��ي�����س  �أن  �الأب��ي�����س 
�أجرى �أم�س �الأول �ت�شاال هاتفيا 
بنظريه �الأمريكي لبحث �قرت�ح 
�أمريكي الإيجاد خمرج لالأزمة يف 

�أوكر�نيا.
وق��ال��ت �ل��رئ��ا���ش��ة �الأم��ريك��ي��ة �إن 
عر�شته  �أن  �شبق  �الق����رت�ح  ه��ذ� 
�لواليات �ملتحدة و�شيكون مو�شع 
م��ب��اح��ث��ات م��ب��ا���ش��رة ب��ني وزي���ري 
خ��ارج��ي��ة �ل��ب��ل��دي��ن ج���ون كريي 
�إىل  م�شرية  الف���روف،  و�شريغي 
�أن  �ق��رتح  �أن �لرئي�س �الأم��ريك��ي 
تقدم رو�شيا رد� مكتوبا على هذ� 

�القرت�ح.

مواقــيت ال�صالة
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م�صرية  يفرق  الحتالل  جي�س 
على حدود غزة يف يوم الأر�س

•• غزة-وام:

فرقت قو�ت �الحتالل �الإ�شر�ئيلي 
�م�س �لع�شر�ت من �لفل�شطينيني 
�ل�شياج  ع��ن��د  ت���ظ���اه���رو�  �ل���ذي���ن 
قطاع  �شمال  �لفا�شل  �حل���دودي 
�ل�شياج  �جتياز  من  ومتكنو�  غزة 
�حل���دودي يف ذك��رى ي��وم �الأر�س 
�لفل�شطينية  �الأع������الم  ر�ف���ع���ني 
�ملطالبة  �ل���ه���ت���اف���ات  وم����رددي����ن 

برحيل �الحتالل.

النه�سة ناأت بنف�سها واختارت مقعد املتفرج:

فتيل العزل ال�صيا�صي ي�صتعل بني التكتل ونداء تون�س..!
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املعرب الدولية توقع مذكرة تفاهم لإن�صاء مركز جراحة املنظار �صمن م�صروع مر�صى زايد بالعقبة الأردنية
خالل موقعه �ال�شرت�تيجي يف مدينة �لعقبة.

�ل�شركات  �لتي جتمعنا بكربيات  �ل�شركات  �إن مثل هذه  وقال 
بتطوير  روؤي��ت��ن��ا  حتقيق  ن��ح��و  ق��دم��ا  م�شينا  ت��وؤك��د  �ل��ع��امل��ي��ة 
م�شروعات ر�ئدة وم�شتد�مة قادرة على رفد �لنمو �القت�شادي 
بفر�س  منا  �إمي��ان��ا  �ال�شتثماري  �مل��ن��اخ  ودع��م  �مل�شيفة  ل��ل��دول 

�مل�شتقبل �لو�عد.
ذكرى  يخلد  �ل���ذي   � ز�ي���د  مر�شى  م�شروع  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
على  ث��ر�ه ميتد  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
متعدد  م�شروع  �أك��رب  ليكون  مربع  مرت  مليون   3.2 م�شاحة 
�إىل حتويل  ترمي  وبروؤية طموحة  �ملنطقة  �ال�شتخد�مات يف 

مدينة �لعقبة �إىل وجهة جتارية و�شياحية و�شكنية منتقاة . 

•• اأبوظبي-وام:

مع  تفاهم  مذكرة  لال�شتثمار�ت  �لدولية  �ملعرب  �شركة  وقعت 
�شركة �م �أي ��س �شوليو�شنز الإن�شاء مركز جر�حة �ملنظار �الأول 
�ملرحلة  �شمن  وذل���ك  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن 
يف  حاليا  يقام  �ل��ذي  ز�ي��د  مر�شى  مل�شروع  �لثانية  �لتطويرية 

مدينة �لعقبة �الأردنية.
وتهدف �ملذكرة � �لتي وقعها �ملهند�س عماد �لكيالين �لرئي�س 
�ملدير  �ل����رتك  وحم��م��د  �الأردن   � �مل��ع��رب  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتنفيذي ل�شركة �م �أي ��س �شوليو�شنز � �إىل تعاون �جلانبني يف 
�إنهاء �لدر��شات �ملطلوبة خالل �الأ�شهر �لقليلة �لقادمة ليتم 

�شركة  الإن�شاء  �لالزمة  �التفاقيات  توقيع  نتائجها  على  بناء 
�مل�شروع و�ل�شري قدما باأعمال �لتطوير.

لنقل  �ل��ع��امل  يف  �مل��ن��ظ��ار  ج��ر�ح��ي  ب�شفوة  �مل��رك��ز  و�شي�شتعني 
�مل���ع���ارف و�خل�����رب�ت و�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف ج��ر�ح��ة �ملنظار 
ب�شبكة من  و���ش��ريت��ب��ط  و�الإق��ل��ي��م��ي��ني  �الأردن����ي����ني  ل��الأط��ب��اء 
�لعياد�ت �لتي تتخذ من �ملدن �لرئي�شية يف �ملنطقة مو�قع لها 
يف  �ملنظار  جر�حة  ملركز  �ملر�شية  �حل��االت  و�إحالة  لت�شخي�س 
�لعقبة. و�أو�شح �شعادة يو�شف �لنوي�س �لع�شو �ملنتدب ل�شركة 
�إ�شافة نوعية وقيمة  �شتقدم  �ل�شر�كة  �أن هذه  �لدولية  �ملعرب 
�ملركز  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�   .. ز�ي���د  مر�شى  مل�����ش��روع  حقيقية 
�شيعمل على ��شتقطاب �ملر�شى من خمتلف �أنحاء �لعامل من 

وزارة الداخلية تطلق تطبيق حمايتي يف �صوق اأبل �صتور

باملائة انخفا�صا يف وفيات احلوادث املرورية باأبوظبي خالل خم�س �صنوات  30

الهالل الحمر يوقع اتفاقية �صراكة مع موؤ�ص�صة جالريي الحتاد للوحات الفنية دعم دويل لرت�صح المارات ل�صغل مقعد اأ�صيل بالإنتخاب يف جمل�س ادارة منظمة العمل الدولية

•• اأبوظبي-وام:

�الإح�����ش��ائ��ي��ة يف  �مل��وؤ���ش��ر�ت  ك�شفت 
مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
ملمو�س  حت�����ش��ن  ع����ن  �أب����وظ����ب����ي 
�ملرورية  �ل�����ش��الم��ة  م�����ش��ت��وي��ات  يف 
�ل�شنو�ت  خ���الل  �أب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة 
�نخف�شت  فقد  �ملا�شية.  �خلم�س 
وف����ي����ات �حل��������و�دث �مل�����روري�����ة من 
 30 ب��ن�����ش��ب��ة   289 �إىل   409
ب��امل��ائ��ة و�الإ����ش���اب���ات �ل��ب��ل��ي��غ��ة من 
بن�شبة  ����ش��اب��ة   366 �إىل   483
25 باملائة و�نخفا�س وفيات �مل�شاة 
 60 ب��ن�����ش��ب��ة   48 �إىل   118 م���ن 
�حلو�دث  ع��دد  �نخفا�س  و  باملائة 
�ملرورية باإ�شابات من ثالثة �آالف 
و 86 �إىل �ألفني و71 بن�شبة 33 
ي���اأت���ي ذل����ك ع��ل��ى �لرغم  ب���امل���ائ���ة. 

مع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل�������ش���رع���ات  �إد�رة 
ن��ظ��ام مر�قبة  �ل�����ش��رك��اء وت��ط��وي��ر 
�ل�شوئية  �الإ������ش�����ارة  م���ت���ج���اوزي 

�حلمر�ء مبدينة �أبوظبي.
�ملوؤ�شر�ت  �حل���ارث���ي  و�إ���ش��ت��ع��ر���س 
�الإيجابية �لتي مت حتقيقها خالل 
�أبرزها  �مل��ا���ش��ي و�ل��ت��ي م��ن  �ل��ع��ام 
خف�س وفيات �ملو�طنني يف �حلو�دث 
�ملرورية بن�شبة 11 باملائة وحت�شن 
 31 بن�شبة  �مل�شاة  وفيات  معدالت 
باملائة وخف�س �لوفيات يف حو�دث 
بن�شبة  �ل�شوئية  �الإ����ش���ارة  جت���اوز 
و�ل��وف��ي��ات يف حو�دث  ب��امل��ائ��ة   54
جتاوز �ل�شرعة �لز�ئدة بن�شبة 44 
ب��امل��ائ��ة وحت�����ش��ن م��ع��دل �حل����و�دث 
�أل����ف بن�شبة  ل��ك��ل م��ائ��ة  �مل���روري���ة 
وفيات  ع����دد  وخ��ف�����س  ب���امل���ائ���ة   3
�حلو�دث �ملرورية بجزيرة �أبوظبي 

�أب��وظ��ب��ي و�لتي  �جل���اري���ة مب����رور 
حت�شني  رئي�شية  ب�شورة  ت�شتهدف 
م�������ش���ت���وي���ات �ل�������ش���الم���ة �مل����روري����ة 
�ملروري  �لعمل  جم��االت  وتطوير 
م�شروع  �أب�����رزه�����ا  م����ن  ب�����االإم�����ارة 
�مل���روري���ة �لذكية  م��رك��ز �الأن��ظ��م��ة 
�لذي ي�شتمل على �أنظمة متطورة 
تدعمها �أنظمة �لذكاء �ال�شطناعي 
ونظم �ملعلومات �جلغر�فية ومنها 
�أن��ظ��م��ة ت��ت��ب��ع وت���وزي���ع �ل���دوري���ات 
�لتحويالت  �شالمة  �إد�رة  ون��ظ��ام 
�ل�شالمة  حتليل  ون��ظ��ام  �مل��روري��ة 
ونظام  �مل���روري���ة  �حل����و�دث  و�إد�رة 

�لتوعية �ملرورية �لذكية.
�أي�����ش��ا على  وق����ال �إن �ل��ع��م��ل ج���ار 
متكاملة  م����ن����ظ����وم����ة  ت����ط����وي����ر 
قو�نني  مل��خ��ال��ف��ي  �الآيل  لل�شبط 
يتم حتديد  و�ل��ت��ي  و�مل���رور  �ل�شري 

م��ن زي���ادة ع��دد �مل��رك��ب��ات �مل�شجلة 
 601 م��ن  نف�شها  �ل��ف��رتة  خ���الل 
 873 �إىل  مركبات   208 و  �أل���ف 
 45 بن�شبة  مركبة   243 و  �أل��ف��ا 
�لتي  �جلماعية  و�حل���و�دث  باملائة 
وقعت خالل �لعام �ملا�شي �ملتمثلة 
�ل��ع��م��ال بالعني  يف ح��ادث��ة ح��اف��ل��ة 
�لغربية  باملنطقة  حميم  وح��ادث��ة 

و�للتني نتج عنهما 29 وفاة.
و�أرج�����ع �ل��ع��م��ي��د �مل��ه��ن��د���س ح�شني 
مديرية  م��دي��ر  �حل���ارث���ي  �أح���م���د 
�أبوظبي  �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
خطة  تطبيق  �إىل  �لتح�شن  ذل��ك 
باإمارة  �مل��روي��ة  لل�شالمة  �شاملة 
�ل�شبط  جم�������االت  يف  �أب����وظ����ب����ي 
و�لهند�شة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف  و�ل��ت��وع��ي��ة 
ب����ج����ان����ب ت���ط���ب���ي���ق �ل����ع����دي����د من 
�ملنهجيات و�ملبادر�ت و��شرت�تيجية 

و�الإ�����ش����اب����ات  ب���امل���ائ���ة   53 ب��ن��ح��و 
ووفيات  باملائة   15 بنحو  �لبليغة 
�حلو�دث �ملرورية يف مدينة �لعني 
�حلارثي  و�أو���ش��ح  باملائة.   8 بنحو 
�أدت  �ل��ت��ى  �أب����رز �الأ���ش��ب��اب  �أن م��ن 
�إىل وق��وع �حل��و�دث �ملرورية �لعام 
�مل��ا���ش��ي ك��ان��ت �الن��ح��ر�ف �ملفاجئ 
ظروف  مر�عاة  دون  �ل�شرعة  يليه 
�لطريق وجتاوز �الإ�شارة �ل�شوئية 
م�شتعملي  تقدير  وع��دم  �حل��م��ر�ء 
�ل���ط���ري���ق وع�����دم �الل����ت����ز�م بخط 
�لطريق وعدم ترك م�شافة كافية 
وغ���ريه���ا م���ن �الأ����ش���ب���اب �الأخ�����رى 
�أدت  �لتي  �الأ�شباب  �أن  �إىل  م�شري� 
�إىل وق���وع �حل����و�دث �مل��روري��ة تتم 
در����ش��ت��ه��ا وم���ن ث��م و���ش��ع �حللول 

�ملنا�شبة لها خالل �لفرتة �ملقبلة.
�مل�شاريع  م���ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  ون����وه 

•• دبي -وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �الأح����م����ر 
�الإم����ار�ت����ي����ة �إت��ف��اق��ي��ة ����ش���ر�ك���ة مع 
للوحات  �الإحت��اد  جالريي  موؤ�ش�شة 
موؤمتر  هام�س  على  وذل���ك  �لفنية 
لالإغاثة  �ل������دويل  دب����ي  وم���ع���ر����س 
فعالياته  �إن��ت��ه��ت  و�ل��ت��ط��وي��ر�ل��ذي 
توقيع  ي���اأت���ي  �مل���ا����ش���ي.  �خل��م��ي�����س 
�ل�شر�كة  تفعيل  �إط��ار  يف  �الإتفاقية 
�لقطاع  و����ش���رك���ات  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
�مل�شوؤولية  م��ع��اي��ري  وف���ق  �خل���ا����س 
هذه  على  تفر�س  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 
ق�شايا  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
مبا  تنميته  يف  و�الإ���ش��ه��ام  �ملجتمع 
يحقق �لتو�زن �الإجتماعي �ملطلوب 
�الأمن  �أ���ش�����س  ت��ر���ش��ي��خ  �إىل  وي�����وؤدي 
وتتلخ�س  �مل��ج��ت��م��ع.  يف  �ل�����ش��الم  و 
موؤ�ش�شة  باإ�شتخد�م  �الإتفاقية  �آلية 
ل�����ش��ع��ار �لهالل  ج���ال���ريي �الإحت������اد 
و�لب�شائع  �مل��الب�����س  ع��ل��ى  �الأح���م���ر 
�ملوؤ�ش�شة  قبل  م��ن  ت�شويقها  �مل���ر�د 
لدعم �مل�شاريع و�لرب�مج �الإن�شانية 
�الإمار�تي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة 
ت�شاهم  ب����اأن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ل��ت��زم  ..و 
بن�شبة 50 باملائة من �شايف �الأرباح 
دعما  �الأح�����م�����ر  �ل����ه����الل  ل�������ش���ال���ح 
و�الإن�شانية  �خل���ريي���ة  الأن�����ش��ط��ت��ه 
�ل�شر�ئح  على  باملنفعة  �شتعود  �لتي 
�ملجتمع.  يف  و�مل��ح��ت��اج��ة  �ل�شعيفة 

مرتبطان �أ�شا�شا باحلفاظ على �أمن 
و�الإ�شهام يف حل  �ملجتمع  و �شالمة 
�لدكتور�لفالحي  و�أ���ش��ار  ق�شاياه. 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  �ىل 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  بن ز�يد 
�ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهالل 
يف  �لهيئة  دليل  باإعتبارها  �الأح��م��ر 
�لعمل �الإن�شاين �شو�ء على �مل�شتوى 
�أن  �ل��ع��امل ..م��وؤك��د�  �أو ع��رب  �ملحلي 
�الإهتمام  ع��ل��ى  د�ئ��م��ا  ي��ح��ث  ���ش��م��وه 
بال�شاأن �ملحلي و�شد حاجات �لفئات 
�أن�شطة  م���ع  ب���ال���ت���و�زي  �ل�����ش��ع��ي��ف��ة 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �الأح����م����ر  �ل����ه����الل 
�لفالحي  �لدكتور  و�شكر  �ل���دويل. 
موؤ�ش�شة جالريي �الإحتاد على هذه 

وق��ع �الإت��ف��اق��ي��ة ع��ن ج��ان��ب �لهالل 
�الأحمر �شعادة �لدكتور حممد عتيق 
�لفالحي �الأم��ني �لعام وعن جانب 
للوحات  �الإحت��اد  جالريي  موؤ�ش�شة 
مالك  �شديق  خالد  �شعادة  �لفنية 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  و�أع����رب  �ملوؤ�ش�شة. 
�لفالحي بعد توقيع �الإتفاقية عن 
�ل�شر�كات  وت���رية  لتنامي  �شعادته 
�خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �الإن�شانية 
�لوعي  زي��������ادة  ع���ل���ى  ت�����دل  و�ل����ت����ي 
و�لتحلي  �الإج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��ق�����ش��اي��ا 
�ملجتمع  جت����اه  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  ب�����روح 
الأي  �لطبيعية  �حلا�شنة  باإعتباره 
�إزده���ار �حلركة  و�أن  ن�شاط جت��اري 
�الإقت�شادية  �لتنمية  و  �ل��ت��ج��اري��ة 

�ملبادرة �لطيبة د�عيا يف �لوقت نف�شه 
�خلا�شة  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  ك��ل 
و�أن  ت��ت��ق��دم مب���ب���ادر�ت مم��اث��ل��ة  �أن 
�الأحمر  �لهالل  مع  �شر�كات  تعقد 
�الإن�����ش��اين وجت�شيد  �ل��ع��م��ل  ل��دع��م 
�لتفاعل  يف  �لر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
�ملحرومني  ق�����ش��اي��ا  م��ع  �الإي��ج��اب��ي 
�أو  �ل��د�خ��ل  يف  �شو�ء  �حلاجة  وذوي 
فيه  يحتاج  �ل��ع��امل  يف  م��ك��ان  �أي  يف 
�الإن�شان.  �أخ��ي��ه  ع��ون  �إىل  �الإن�����ش��ان 
من جهته �أ�شاد �شعادة خالد �شديق 
ب������دور ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �الأح����م����ر يف 
�الإن�شاين وجهودها �حلثيثة  �لعمل 
عن  �ملعاناة  تخفيف  يف  للم�شاهمة 

�ل�شعفاء و�ملكروبني .

•• اأبوظبي-وام:

�آ�شيا  غ���رب  دول  جم��م��وع��ة  �أك����دت 
�لعمل  منظمة  يف  �لبا�شيفيك  و 
دولة  تر�شيح  وتاأييد  دعم  �لدولية 
ل�شغل  �ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت 
مقاعد  ����ش���م���ن  �����ش���ي���ال  م���ق���ع���د� 
�ملجموعة عن فريق �حلكومات يف 
ذل���ك يف  و  �مل��ن��ظ��م��ة  �د�رة  جم��ل�����س 
�شهر  يف  عقدها  �ملقرر  �النتخابات 

يونيو �ملقبل.
وق����ال ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د ب���ن دميا�س 
�لعمل  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�������ش���وي���دي 
�إن هذ�  �ل��ع��م��ل  ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��اع��د 
�لتي  �ملكانة  ي��وؤك��د جم��دد�  �ل��دع��م 
تتمتع بها دول��ة �الم��ار�ت �لعربية 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�����دول�����ة ح���ف���ظ���ه �هلل يف  رئ���ي�������س 
�ملحافل �لدولية و �الإحرت�م �لذي 
و  �آ�شيا  غ��رب  جمموعة  دول  تكنه 
�لتي  �الم���ار�ت  لدولة  �لبا�شيفيك 
حققت خطو�ت و�جناز�ت الفتة يف 
�لعمالية  �لعالقة  ��شتقر�ر  جمال 
�لعمال  ح���ق���وق  ح���م���اي���ة  ظ����ل  يف 

و�شمان م�شالح ��شحاب �لعمل.
حكومات  مم���ث���ل���ي  �أن  و�أو�������ش������ح 
55 دولة  ت�����ش��م  �ل��ت��ي  �مل��ج��م��وع��ة 
�أب�����������دو� دع���م���ه���م ل���رت����ش���ح دول�����ة 
�إثر  �ملقبلة  لالنتخابات  �الم���ار�ت 

غبا�س  بن  �شقر  معايل  توجيهات 
وزير �لعمل تكاملت جهود �لوز�رة 
مع جهود �لدبلوما�شية �المار�تية 
يف جنيف يف �الجتماعات و�لتي �أكد 
خاللها ممثلو حكومات جمموعة 
غرب �آ�شيا و �لبا�شيفيك يف �ملنظمة 
ثقتهم بقدرة دول��ة �الم���ار�ت على 
�إد�رة  جم��ل�����س  يف  مم��ي��ز  دور  ل��ع��ب 
فاعل  ب�شكل  �مل�شاهمة  و  �ملنظمة 
م��ع �الع�����ش��اء �الآخ��ري��ن لالرتقاء 
ي��خ��دم م�شالح  �ملنظمة مب��ا  ب���اأد�ء 

�أطر�ف �النتاج �لثالثة.

�إج���ت���م���اع���ات م��ك��ث��ف��ة ع���ق���دت على 
 320 �ل���������دورة  �أع�����م�����ال  ه���ام�������س 
�لعمل  م��ن��ظ��م��ة  �إد�رة  مل��ج��ل�����س 
�لدولية �لتي �إختتمت �أعمالها يوم 
بجنيف  �ملنظمة  مقر  يف  �خلمي�س 
�لعمل كممثل عن  مب�شاركة وز�رة 
�إىل  �إن�شمت  �لتي  �الم���ار�ت  دول��ة 
مناوب  كع�شو  باالإنتخاب  �ملجل�س 
فريق  ع����ن   2011 �ل����ع����ام  م���ن���ذ 
غرب  دول  مل��ج��م��وع��ة  �حل���ك���وم���ات 

�آ�شيا و �لبا�شفيك.
و�أ���ش��ار �ل�����ش��وي��دي �إىل �أن���ه يف ظل 

�لعمل  وز�رة  وكيل  �شعادة  و�أو�شح 
�أن دولة  �ل��ع��م��ل  ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��اع��د 
و�حد  ل�شغل  �شترت�شح  �الم�����ار�ت 
�أ�شيلة  م��ق��اع��د  �أرب����ع����ة  ب���ني  م���ن 
�شغلها  ي��ت��م  �ل���ت���ي  و  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
�د�رة  جمل�س  لع�شوية  باالنتخاب 
منظمة �لعمل �لدولية �لذي ي�شم 
خم�ش�شة  �أ����ش���ي���ال  م���ق���ع���د�   56
حل���ك���وم���ات �ل�������دول �الأع���������ش����اء يف 
وز�رة  �أن  �ل�شويدي  و�أك��د  �ملنظمة. 
�نتخابها  م��ن��ذ  ح��ر���ش��ت  �ل��ع��م��ل 
�د�رة  م���ن���اوب يف جم��ل�����س  ك��ع�����ش��و 
على   2011 �ل��ع��ام  م��ن��ذ  �ملنظمة 
�جتماعات  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
�ملجل�س كافة وبال�شكل �لذي ي�شهم 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة و���ش��م��ع��ة دول���ة 
�المار�ت يف هذ� �ملحفل �لدويل من 
خالل �إبر�ز �الجناز�ت و �ملكت�شبات 

�لتي حتققت يف �شوق �لعمل.
�لعمل  وز�رة  �ل���ت���ز�م  ع��ل��ى  و���ش��دد 
تعزيز  �إط��ار  مبو��شلة جهودها يف 
�ملحافل  يف  �ل��دول��ة  ومكانة  �شمعة 
�ل��دول��ي��ة وه��و م��ا ميثل �أح���د �أبرز 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة خلطة  �أه��������د�ف 
�ل��������وز�رة �مل���م���ت���دة خ����الل �الع�����و�م 

.2016_2014
�لعمل  منظمة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�ل�����دول�����ي�����ة ت�������ش���م مم���ث���ل���ني عن 
�حل���ك���وم���ات و�أ����ش���ح���اب �ل��ع��م��ل و 

�لعمال يف 189 دولة.

�شبكة  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  م��و�ق��ع��ه��ا 
�ل��ط��رق ب���االإم���ارة م��ن خ��الل �آلية 
�خلطورة  درجة  لتحديد  متطورة 
ع��ل��ى ق���ط���اع���ات �ل���ط���ري���ق ل��ك��ل 5 
�ملعلومات  نظام  على  م��رت�ت  كيلو 
ومن  �ل��ط��رق  ل�شبكة  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 

�آليات و�أنظمة �ل�شبط  ثم حتديد 
معدالت  �أف�شل  لتحقيق  �ملطلوب 
�ل�����ش��الم��ة وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ك��ام��ل بني 
�الآيل  �ل�شبط  �ملختلفة  �الأن��ظ��م��ة 
�ل���ث���اب���ت و�مل���ت���ح���رك و�ل�����دوري�����ات 
�إن�����ه يجري  و�أ�����ش����اف   . �ل��ع��ام��ل��ة 

ك���ام���ري�ت مر�قبة  ت��رك��ي��ب  ح��ال��ي��ا 
�الإ�شارة  �لتقاطعات ملتجاوزي  على 
�ل�شوئية �حلمر�ء �شيتم ن�شرها يف 
نحو 150 تقاطعا باإمارة �أبوظبي 
مو�شحا �أنه مت �الإنتهاء من تغطية 

ما يزيد عن 50 تقاطعا.

•• ابوظبي-وام:

�لد�خلية  وز�رة  م���رك���ز  �أط����ل����ق 
�لد�خلية  ب���وز�رة  �لطفل  حلماية 
�شوق   ع�����رب  ح���م�������اي���ت�������ي  ت���ط���ب���ي���ق 
�ل�  �شتور  �أب��ل   Apple store
تعزيز�  �الآي���ف���ون  الأج���ه���زة   IOS
وحمايتهم  �الأط�����ف�����ال  ل�����ش��الم��ة 
و�إت����اح����ة �مل���ج���ال الأول����ي����اء �الأم����ور 
للتو��شل عرب �لتطبيق على مد�ر 
�ل�شاعة مبا يوفره من ميزة طلب 
ند�ء  �الأب���ن���اء  بتوجيه  �ال���ش��ت��غ��اث��ة 
�إىل ذويهم عند �شعورهم باخلطر 
وت�شعيد طلب �ال�شتغاثة ب�شغطة 
�شكل  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل���غ���رف  زر 
كبالغات  ذك��ي��ة  ��شتغاثة  ن����د�ء�ت 
زمنية  ف�����رتة  يف  �الأول������وي������ة  ل���ه���ا 
ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة مل���ك���امل���ات �ل����ط����و�رئ 

خالل �أربع دقائق فقط.
جت�شيد�  �خل����ط����وة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
و�شمن  �لعليا  �لقيادة  لتوجيهات 
�ال����ش���ت���ع���ان���ة  �مل������رك������ز يف  ج�����ه�����ود 
يعزز  مب��ا  �ل��ذك��ي��ة  بالتكنولوجيا 
�لثقة يف �ملجتمع ويحقق �لتطلعات 
يف �أن ت�شبح دول��ة �الإم���ار�ت منرب 

��شعاع ح�شاري يف حماية �لطفل.
�لتطبيق  �إط������الق  م���ب���ادرة  وت���ع���د 
�متد�د�  ��شتور  �بل  جمانا يف �شوق 
توفري  بعد  �ل�شابقة  �ملركز  ملبادرة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق يف ���ش��وق ج��وج��ل بالي 
للهو�تف   Google play
�ل���ذك���ي���ة �ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى نظام 
تتويجا  �لتطبيق  وي��اأت��ي  �ن��دروي��د 
تطوير  يف  �لد�خلية  وز�رة  جلهود 
�لهو�تف  ع��رب  �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات 

�لنقالة.
خلريباين  ن���ا����ش���ر  �ل����ل����و�ء  و�ك������د 

�شمو  ملكتب  �لعام  �الأم��ني  �لنعيمي 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لعليا  �للجنة  رئ��ي�����س  �ل��د�خ��ل��ي��ة؛ 
حلماية �لطفل يف وز�رة �لد�خلية 
وز�رة  ت���رج���م���ة  ع���ل���ى  �حل�����ر������س 
�لوطنية  �الأج���ن���دة  ل��ل���  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ل���دول���ة �الإم�������ار�ت خ���الل �الأع�����و�م 
ومبادر�ت  مل�شاريع  �ملقبلة  �ل�شبعة 
و�ل�شرطي؛  �الأمني  باملجال  تتعلق 
بهدف جعل دولة �الإمار�ت �لبقعة 
�لعاملي  �مل�شتوى  �أمانا على  �الأك��رث 
بتحقيق ن�شبة %100 يف �ل�شعور 
باالأمان و�أن تكون �لفرتة �لزمنية 
لال�شتجابة ملكاملات �لطو�رئ خالل 

�أربع دقائق فقط.
حم�ايت�ي  تطبيق  تفعيل  �أن  وذك��ر 
�أولياء  ل��ط��ل��ب��ات  ����ش��ت��ج��اب��ة  ي���اأت���ي 
�الأماكن  �إىل  �ل��ت��ع��رف  يف  �الأم����ور 
�أبناوؤهم جت�شيد�  �لتي يوجد فيها 
عرب  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  حل���ر����س 
ع��ل��ى توفري  �مل���ت���ع���ددة  �مل�����ب�����ادر�ت 
�حل���م���اي���ة �ل����الزم����ة ل���الأب���ن���اء من 
خا�شة  �أ�شكالها  بجميع  �مل��خ��اط��ر 
�شبكة  عرب  �الفرت��شي  �لعامل  يف 

�الإنرتنت.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح �مل��ق��دم في�شل 
م���دي���ر مركز  �ل�������ش���م���ري  حم���م���د 
�لطفل  حل��م��اي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�لتقنية  �ل��ف��رع��ي��ة  �للجنة  رئ��ي�����س 
ياأتي جت�شيد� جلهود  �لتطبيق  �أن 
�الرت�����ق�����اء  يف  �ل����د�خ����ل����ي����ة  وز�رة 
و�خلدمات  �ال���ش��ت��خ��د�م  مب��ع��اي��ري 
�لهو�تف  ع��رب  �لتفاعلية  �ل��ذك��ي��ة 
حمايتي  نظام  تفعيل  و�أن  �لنقالة 
�أي�شا  ياأتيان  تطويره  و��شتد�مة 
��شتجابة لطلبات �أولياء �الأمور يف 
يوجد  �لتي  �الأم��اك��ن  �إىل  �لتعرف 

�الإلكرتوين  �ل��رب��ط  ت��وف��ر خ��دم��ة 
�لتجريبي حاليا لتطبيق حمايتي 
بغرفة �لعمليات �ملركزية بال�شر�كة 
مع �إد�رة �لعمليات يف �الإد�رة �لعامة 
للعمليات �ملركزية ب�شرطة �أبوظبي 
و�لتي �شيتبعها ربط �إلكرتوين مع 
�ل�����ش��رط��ة يف  ب��اق��ي غ���رف عمليات 
�ل��دول��ة يف م��ر�ح��ل الح��ق��ة بهدف 
���ش��الم��ة �الأط���ف���ال وتاأمني  ت��ع��زي��ز 

�حلماية �لالزمة لهم.
مدير  �مل�شكري  نا�شر  �ملقدم  وقال 
�لعامة  �الإد�رة  يف  �لعمليات  �إد�رة 
للعمليات �ملركزية ب�شرطة �أبوظبي 
على  ت��ع��م��ل  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ����رف  �إن 
�ملو�طنني  �ل�����ش��اع��ة خل��دم��ة  م���د�ر 
�لقيادة  مل���ب���ادرة  وف��ق��ا  و�مل��ق��ي��م��ني 
�ال�شتجابة  زم���ن  لقيا�س  �ل��ع��ام��ة 
�لتطبيق  �إن  حيث  �لكفاءة  ور�شد 
و�جلهد  �ل��وق��ت  ت��وف��ري  يف  ي�شهم 
�ال�شتغاثة  ل���ب���الغ���ات  ل��ل��و���ش��ول 
�ملر�شلة من ذوي �الأطفال يف حال 
�أبنائهم  ع��ل��ى  ب��اخل��ط��ر  ���ش��ع��وره��م 
�ملر�شل  �ال�شتغاثة  ن���د�ء  بت�شعيد 

من قبل �أبنائهم م�شبقا.
بتوفري  يتميز  �لتطبيق  �أن  و�أك���د 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ك��اف��ي��ة الأول���ي���اء �أمور 
�الإغاثة  طلبهم  ح��ال  يف  �الأط��ف��ال 
و�ل������ت������ي ب������دوره������ا مت����ك����ن غ����رف 
�ل��ت��و����ش��ل معهم  �ل��ع��م��ل��ي��ات م���ن 
و�أنه  باأ�شرع وقت  �إليهم  و�لو�شول 
�خلدمة  هذه  تكامل  در��شة  �شتتم 
وربطها باأنظمة �لقيادة و�ل�شيطرة 
الح��ق��ا ح��اث��ا �جل��م��ه��ور ع��ل��ى عدم 
�إ����ش���اءة ����ش��ت��خ��د�م �خل���دم���ة ورفع 
�لطارئة  �حل����االت  يف  �ال���ش��ت��غ��اث��ة 
يتميز  �لتطبيق  �أن  مو�شحا  فقط 
مبو��شفات �آمنة نظر� خل�شو�شية 

توفري  على  وي�شاعد  �ال�شتخد�م؛ 
�الأمور  الأولياء  �لكافية  �ملعلومات 
�أبنائهم  وج������ود  �أم����اك����ن  مل���ع���رف���ة 
و�إن��ذ�ره��م يف �حل��االت �لطارئة ال 
�ملعنية  �جل��ه��ات  وي�شاعد  �هلل  ق��در 
للو�شول ملثل هذه �حلاالت باأق�شر 

وقت و�أق�شى �شرعة.
ها�شم  م����اج����د  �ل���ن���ق���ي���ب  ول����ف����ت 
�ملعلومات  �أم���ن  �شابط  �لها�شمي 

�إىل �أن تطبيق
�آمنة  مبو��شفات  يتميز  حم�ايت�ي   
بني  �ال�شتخد�م  خل�شو�شية  نظر� 
�أفر�د �الأ�شرة م�شري� �إىل �أن خدمات 
وذلك  �آمنة  �لتطبيق  يف  �لرت��شل 
�خل�شو�شية  ت��ل��ك  ع��ل��ى  للحفاظ 
�الأ�شرية من خالل �آلية �لت�شجيل 
بطاقة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  يف 
�لر�غبني  ل��الأ���ش��خ��ا���س  �ل���ه���وي���ة 
ومنحهم  �خلدمة  على  باحل�شول 
�شالحية �لدخول با�شتخد�م كلمة 

�ل�شر �ملخ�ش�شة لكل م�شتخدم .
و�أو�شح �أن بيانات بطاقة �الإمار�ت 
ل��ل��ه��وي��ة ت�����ش��ت��خ��دم ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق ح��ي��ث ي��ت��م �ل��ت��اأك��د من 
هوية �ل�شخ�س �لذي يقوم بعملية 
عن  تفعيله  ليتم  �لتطبيق  تفعيل 
باإدخال  ف��ق��ط  �ل���و�ل���دي���ن  ط��ري��ق 
رق��م �ل��ه��وي��ة ليتم �ل��ت��اأك��د م��ن �أن 
با�شتخد�م  ل��ه  م�����ش��رح  �ل�����ش��خ�����س 
�آخر  �إر����ش���ال  ي��ت��م  ح��ي��ث  �لتطبيق 
ثالثة �أرقام من هاتفه للتاأكد منها 
ال�شتخد�مه  �شري  برقم  وتزويده 
ما  يف  �لت�شجيل  عملية  �إمت����ام  يف 
ي��ت��م ت�����ش��ج��ي��ل �ل����زوج����ة و�الأب����ن����اء 
�إلكرتونيا عن طريق �لتطبيق من 
خالل �لقائمة �لرئي�شية للتطبيق 
و�لزوجة  ل��ل��زوج  �ل��ن��ظ��ام  وي��ع��ط��ي 

وجودهما  �أماكن  �إخفاء  �شالحية 
كخيار مرتوك لهما.

�الأهل  حمايتي  تطبيق  وي�����ش��اع��د 
على معرفة �أماكن وجود �الأبناء �أو 
�جلهة  �إىل  �لو�شول  عن  تاأخرهم 
�ملق�شودة �لتي مت تعريفها م�شبقا 
مثل �ملدر�شة و�الأماكن �لعامة حيث 
يتميز باإر�شال تنبيه ب�شكل �آيل �إىل 
�الأب و�الأم يف حال تاأخر �الأبناء عن 
فمثال  �ملق�شود  للمكان  �ل��و���ش��ول 
�الأبناء  و�شول  موعد  �الأب  يحدد 
�لزمنية  ب���ال���ف���رتة  �مل���در����ش���ة  �إىل 
و�لن�شف  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل�����ش��اع��ة  م���ن 
و�لدقيقة  �ل�����ش��اب��ع��ة  �إىل  ���ش��ب��اح��ا 
ويف  �شباحا  و�الأرب���ع���ني  �خلام�شة 
�أو تاأخره  ح��ال ع��دم و�شول �الب��ن 
ير�شل  �لتطبيق  فاإن  �لو�شول  عن 
بعدم  ي�شعرهم  ل��ل��و�ل��دي��ن  تنبيه 
�ل���و����ش���ول وذل�����ك ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
�تخاذ �الإجر�ء �ملنا�شب للتاأكد من 
يتو��شل  �أن  وميكن  طفله  �شالمة 
�أف����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة ب���اأن ي��ق��وم �أحدهم 
�أفر�د  �أح���د  ���ش��ورة  على  بال�شغط 
فيظهر  �خل����ارط����ة  م����ن  �الأ������ش�����رة 
�ال�شم و�آخر مكان تو�جد فيه وقد 

يت�شل �أو ير�شل له ر�شالة �أو يطلب 
فقط  تكون  و�لتي  موقعه  حتديد 
من  �لعائلة  �أف���ر�د  ب��ني  حم�شورة 
للتحدث  خا�شة  جمموعة  خ��الل 
�آمنة  �لتطبيق مبو��شفات  ويتميز 
�ال�شتخد�م  خل�����ش��و���ش��ي��ة  ن���ظ���ر� 
تو�جد  م��ك��ان  حت��دي��د  يف  وي�شاعد 

�الأطفال عند فقد�نهم.
�لتطبيق  �����ش���ت���ع���م���ال  وي���ت���ط���ل���ب 
حم�ايت�ي  منظومة  يف  �لت�شجيل 
يتلقى  بعدها  �لهوية  رقم  باإدخال 
�ملنظومة  م���ن  ر���ش��ال��ة  �ل�����ش��خ�����س 
تت�شمن رمز� يجب �إدخاله للتاأكد 
م��ن ���ش��اح��ب رق���م �ل��ه��ات��ف و�متام 
�لتطبيق  ع��رب  مبا�شرة  �لت�شجيل 
��شتدعاء  ر�شالة  �إر�شال  وباالإمكان 
�إىل ح�شاب  الإ�شافتها  �لزوجة  �إىل 
�إدخ������ال رق���م هويتها  �ل�����زوج ع���رب 
وعنو�نها �الإلكرتوين لتت�شلم بعد 

ذلك ر�شالة �إلكرتونية تت�شمن
قبول  م��ن  ميكنها  �ل���ذي  �ل��ر�ب��ط 
�������ش������روط �ال�����ش����ت����ع����م����ال و�مت�������ام 
جديد  ع�شو  والإدخ����ال  �لت�شجيل 
�إدخ����ال  ب���االإم���ك���ان  �مل��ج��م��وع��ة  �إىل 
رق���م ب��ط��اق��ة �ل��ه��وي��ة �خل���ا����س به 

�إ����ش���اف���ة مكان  ث����م �����ش���غ���ط ع���ل���ى 
�أ���ش��غ��ط على  والإ����ش���اف���ة م���ك���ان : 
�شارة + ثم �أدخل ��شم �ملكان ��شحب 
�ملكان  ��شم  على  للعثور  �خلريطة 
مي��ك��ن��ك ����ش��ت��ع��م��ال �مل���ك���ان �حلايل 
�خلريطة  على  موقعك  جت��د  ك��ي 
يف �لنهاية ��شغط على �أ�شف �ملكان 
�أم���ا الإ���ش��اف��ة �ل��ت��ز�م: �خ��رت �ملكان 
و�لرتدد  و�لتاريخ  �لوقت  حدد  ثم 

و�أخري� ��شغط على �إ�شافة.
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل�����ذي �أط��ل��ق��ت��ه دول���ة 
ممثلة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
حلماية  �لد�خلية  وز�رة  مركز  يف 
عن  تفعيله  ي��ت��م  ح�شريا  �ل��ط��ف��ل 
وي�شاعد  ف��ق��ط  �ل��و�ل��دي��ن  ط��ري��ق 
عند  �ل���ط���ف���ل  م����ك����ان  حت����دي����د  يف 
لتعزيز حماية  فقد�نه وخم�ش�س 
�الأب����ن����اء ول��ي�����س ل��ف��ر���س ن����وع من 
�لتطبيق  وت��وف��ري  عليهم  �لرقابة 
على ه��و�ت��ف �أف����ر�د �الأ���ش��رة يجب 
ين�شح  حيث  بالرت��شي  يكون  �أن 
باأهمية �لتو��شل و�حلو�ر و�الإقناع 
�خلدمة  هذه  �أهمية  على  للتاأكيد 
ت�����ش��م��ن �شالمة  �ل��ت��ي  وف���و�ئ���ده���ا 

�الأبناء 

�آمنة  مظلة  لتوفري  �أبناوؤهم  فيها 
من  مهمة  �شريحة  حماية  لتعزيز 
�الأطفال  وه����ي  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح 
�حلالية  �مل��ع��ط��ي��ات  �أن  م��و���ش��ح��ا 
تز�يد  �إىل  ت�����ش��ري  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�الأبرياء  �الأط��ف��ال  �شد  �لتحديات 
�أعيننا حمايتهم  مما يجعل ن�شب 
�ملحتملة  �ل���ت���ح���دي���ات  ت���ل���ك  م����ن 
و�إمكانات  جهد  من  لدينا  ما  بكل 
�ل���وق���اي���ة وت���وف���ري �شبل  ل�����ش��م��ان 

�حلماية.
يف  �ال��������ش�������رت�ك  �أن  �إىل  ول����ف����ت 
�لتي  �الأ�شر  على  يقت�شر  �خلدمة 
لديها �أطفال حاثا �إياهم على عدم 
�لرتدد يف �حل�شول على �خلدمات 
حمايتي  ت��ط��ب��ي��ق  ي���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
لالنتفاع من مز�ياه تعزيز� الأمن 
�ملخاطر  �ملجتمع وجتنب  و�شالمة 
�أثناء  �لتي قد يتعر�س لها �الأبناء 
�الأه��ل يف  دون  وجودهم مبفردهم 

�الأماكن �لعامة.
�أهمية  ����ش���رح  �إىل  �الآب��������اء  ودع������ا 
وتعريفهم  ل����الأب����ن����اء  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ب���ف���و�ئ���ده حل��م��اي��ت��ه��م خ��ا���ش��ة مع 
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خليفة بن �صلطان بن حمدان يفتتح معر�س �صكرا خليفة من اأ�صعد �صعب بفندق ق�صر المارات
•• ابوظبي-وام:

�شلطان  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ف��ت��ت��ح 
بن حمد�ن �آل نهيان معر�س �شكر� 
خليفة من �أ�شعد �شعب بفندق ق�شر 
�أبوظبي.  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �الإم������ار�ت 
�ل�����ش��ي��خ طحنون  �الف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  ب��ن 
و�الإعالمية ن�شوة �لرويني �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة بري�ميديا �لر�عي 
من  و�لعديد  للمعر�س  �الإع��الم��ي 
وبد�أ  �لت�شكيلية.  بالفنون  �ملهتمني 
بن  خليفة  �ل�شيخ  قيام  مع  �حلفل 
�شلطان بن حمد�ن �آل نهيان بق�س 
معر�س  بافتتاح  �خلا�س  �ل�شريط 
�أعمال �لفنانة �لت�شكيلية �الإمار�تية 
لطيفة و�لذي ت�شمن �أكرث من 31 
عمال فنيا منها لوحات للمغفور له 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ل�شاحب  ولوحات  �لدولة  موؤ�ش�س 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  ول��وح��ات 

نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي ولوحات للفريق 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�ل�شيوخ.  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�أ�شفت ري�شة �لفنانة على �أعمالها 
قدرتها  ع��ن  ت��ع��رب  جمالية  مل�����ش��ات 
�لدقيقة  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  �إظ���ه���ار  ع��ل��ى 
�لعديد  ������ش����ت����خ����د�م  خ������الل  م�����ن 
�للونني  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �الأل�����و�ن  م��ن 
�الأبي�س و�الأ�شود كما متيزت �ي�شا 
�شعرية  وق�شائد  �أبيات  با�شتخد�م 
تزينت بها �إطار�ت �ل�شور و�الأعمال 
�لفنية وكلها �أبيات ت�شري �إىل �شعادة 
حلكام  وتقديره  �الإمار�تي  �ل�شعب 
�لعامري  ح�����ش��ني  وق����ال  �ل����دول����ة. 
خليفة  لل�شيخ  �الإعالمي  �مل�شت�شار 
نهيان  �آل  ح��م��د�ن  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
ت��رم��ز للكثري  �مل��ع��ر���س  ل��وح��ات  �أن 
من جو�نب �ل�شعادة �ل�شمة �ملميزة 
و�أنها  خ��ا���ش��ة  �الإم���������ار�ت  ل�����ش��ع��ب 

�هتمام  ت��ع��ك�����س  �ل�����زي�����ارة  وه�������ذه 
بالوقوف  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 
ومع  �ل�����ش��ع��ب  �أف�������ر�د  ج���ان���ب  �إىل 
�أنها  كما  و�هتماماتهم  مبادر�تهم 
متثل ر�شالة حب ووفاء و�أننا د�ئما 
�ل��ب��الد يف  ه��ذه  �شننهج نهج ح��ك��ام 
�ل��ت��ط��ور و�ل�����ش��ع��ود الأع��ل��ى �ملر�تب 
و�أ�شافت   . �مل��ج��االت  خمتلف  ويف 
لهذه  �نتمائي  يعك�س  �مل��ع��ر���س  �أن 
�لكر�م  ل�����ش��ي��وخ��ه��ا  وح��ب��ي  �ل���دول���ة 
وي��ع��د ت��ق��دي��ر� وع��رف��ان��ا مل��ا قدموه 
�شعبها وكلها  �الإم��ار�ت وعزة  الأهل 
�أ�شياء عظيمة و�شعت �الإمار�ت على 
طريق �لتنمية �لذي �أهلها ملناف�شة 

كربى �لدول �إقليميا ودوليا. 
وع������ن ف����ك����رة �مل����ع����ر�����س ق����ال����ت �ن 
م�����ش��م��ون ه����ذ� �مل��ع��ر���س ج����اء من 
�الأخ���ب���ار �الأخ�����رية �ل��ت��ي ن�����ش��رت يف 
�ل�����ش��ح��ف �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ب���اأن 
�شمن  �ختياره  مت  �الإم���ار�ت  �شعب 
�أ�شعد �شعوب �الأر�س.. وجاء تفاعل 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 

�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل مع هذ� �خلرب 
من خالل ق�شيدة ن�شرت له باإ�شم 
�أ�شعد �شعوب �الأر���س.. وكانت هذه 
لعمل  يل  �إل��ه��ام  م�شدر  �لق�شيدة 

معر�س فني .
ر�شم  يف  �ل�شعادة  ه��ذه  وجت�شدت   .
�أو  يبت�شمون  وه��م  �ل�شيوخ  جميع 
يف ح��ال��ة ���ش��ع��ادة.. وت��زي��ن��ت جميع 
باأبيات  �لفنية  و�الأع���م���ال  �ل�����ش��ور 
الأبناء  �لوفاء  حالة  تعك�س  �شعرية 
م��ا مييز  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �لبلد.  ه��ذه 
�شور هذ� �ملعر�س �أنني مل �أ�شتخدم 
�مل�شتخدمة  �مل��و�د  منطا حم��دد� يف 
ل��ر���ش��م ه���ذه �ل�����ش��ور يف خ��ل��ي��ط ما 
و�لر�شا�س  �لزيتية  �الأل����و�ن  ب��ني 
وكل  و�لفحم..  �خل�شبية  و�الأل���و�ن 
ب���ه���ا حت���ت���وي ع���ل���ى جميع  ل���وح���ة 
�الألو�ن وهي تقنية �أتبعها يف جميع 
�للوحات �لتي �أقوم بر�شمها. يذكر 
�أعماال  ق��دم��ت  لطيفة  �لفنانة  �أن 
�لقادة و�مل�شاهري  فنية للعديد من 
�لعرب وذلك يف منا�شبات خمتلفة.

�لر�شيدة  لقيادتنا  �شور�  تت�شمن 
�لتي جعلت �الإمار�ت وطنا يحتذى 
�الإمار�تي  �ملو�طن  من  وجعلت  به 
�لدول  �شعوب  �إليه  يتطلع  منوذجا 
�ملعر�س  �أن  و�أ�����ش����اف  �الأخ��������رى. 
�لتي  �للوحات  �لكثري من  يت�شمن 

ترتقي بالذ�ئقة �لب�شرية للجمهور 
�لفنية  �الأعمال  حيث الم�شت هذه 
وجد�ن �أفر�د �ل�شعب كونها ال تقف 
و�إمنا  �لب�شري  وج��وده��ا  ح��د  عند 
�لتي  �ل��ق�����ش��ة  م��رح��ل��ة  �إىل  تنتقل 
تروي ذ�تها من خالل �لتعبري عن 

�لناجتة  �ل��دول��ة  ه��ذه  حكام  �شعادة 
عن �شعادة �ل�شعب.

 م������ن ج����ان����ب����ه����ا ق�����ال�����ت �ل���ف���ن���ان���ة 
جد�  فخورة  �أن��ا  لطيفة  �الإمار�تية 
�أعمالها  عر�شت  �إم��ار�ت��ي��ة  كفنانة 
���ش��اب��ق��ا يف م��ن��ا���ش��ب��ات وط��ن��ي��ة عدة 

حاكم الفجرية يهنئ الأمري مقرن بن عبدالعزيز مبنا�صبة 
تعيينه وليا لويل العهد باململكة العربية ال�صعودية 

•• الفجرية-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
بن  مقرن  �الأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �لفجرية  حاكم 
�لعربية  باململكة  �لعهد  ل��ويل  وليا  تعيينه  مبنا�شبة  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 

�ل�شعودية �ل�شقيقة.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل عهد 
�لفجرية برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري مقرن بن 

عبد�لعزيز.

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ الأمري مقرن بن عبدالعزيز 
مبنا�صبة تعيينه وليا لويل العهد باململكة العربية ال�صعودية

•• راأ�ص اخليمة-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
�الأم��ري مقرن  �مللكي  �ل�شمو  �إىل �شاحب  ر�أ���س �خليمة برقية تهنئة  حاكم 
بن عبد�لعزيز �آل �شعود مبنا�شبة تعيينه وليا لويل �لعهد باململكة �لعربية 

�ل�شعودية �ل�شقيقة.
ر�أ�س  �لقا�شمي ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر  كما بعث �شمو 
بن  �الأم��ري مقرن  �مللكي  �ل�شمو  �إىل �شاحب  تهنئة مماثلة  برقية  �خليمة 

عبد�لعزيز .

غرفة اأبوظبي ت�صارك يف احلملة العاملية ل� �صاعة الأر�س 
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية 
�أطلقها  و�لتي  �الأر���س  �شاعة  �لعاملية  للحملة  دعمها  يف  و�خلا�شة 
�الإم����ار�ت  جمعية  وتنظمها  �لطبيعة  ل�شون  �ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��ن��دوق 
�شاعة  ملدة  �لغرفة  مكاتب  �أن��و�ر  باإطفاء  �لفطرية  �حلياة  حلماية 
�أبوظبي . و�أكد  �إم��ارة  ويف كافة مكاتب وف��روع �لغرفة �ملنت�شرة يف 
�شعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام غرفة �أبوظبي �أن م�شاركة 
�لغرفة يف هذه �ملبادرة تاأتي من منطلق حر�شها على دعم �ملبادر�ت 
�أنو�ر  �إط��ف��اء  مت  حيث  �لطبيعة  و���ش��ون  �لبيئة  حلماية  �ل��ه��ادف��ة 
�مل��ك��ات��ب و�ل��ق��اع��ات وك��اف��ة �الأج��ه��زة و�مل��ع��د�ت يف �ل��ف��رع �لرئي�شي 
ب��ال��غ��رف��ة و �ل��ف��روع �الأخ����رى ك��اف��ة مل���دة ���ش��اع��ة ب���دء� م��ن �لثامنة 

من  كبري  لعدد  �لغرفة  تن�شم  �م�س..وبذلك  م�شاء  من  و�لن�شف 
�أبوظبي  و�إم���ارة  �الإم���ار�ت  دول��ة  و�لهيئات يف  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر 
و�لتي تدعم هذه �حلملة. وقال �ملهريي �أن م�شاركة �لغرفة يف هذه 
�ملبادرة �لعاملية تهدف لدعم ن�شاطات �لفعاليات �لبيئية و�ملجتمعية 
�لفطرية  �حلياة  حلماية  �الإم���ار�ت  جمعية  تبذلها  �لتي  و�جلهود 
حلث �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية و�خلا�شة يف �لدولة لتبني هذه 
�لطبيعة ومكافحة  ل�شون  �لعاملي  �ل�شندوق  �أطلقها  �لتي  �حلملة 
����ش��ت��خ��د�م �لطاقة  �لتقليل م��ن  �الح��ت��ب��ا���س �حل����ر�ري م��ن خ��الل 
�لطاقة  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن  و�ال���ش��ت��غ��ن��اء  ج��زئ��ي��ة  ب�����ش��ورة  �لكهربائية 
..وهو تعبري رمزي  �شاعة  �لكهربائية يف كافة مناحي �حلياة ملدة 
عن دعم �لغرفة و�ملوؤ�ش�شات �الأخرى لهذ� �لتوجه �لعاملي للت�شدي 

لظاهرة �الحتبا�س �حلر�ري. 

يت�سم بالدقة وامل�ساواة وال�سفافية

للمرة الأوىل تطبيق نظام احلوكمة يف تقييم املدار�س احلكومية
بعد جناح جتريبه ونتائجه امللمو�سة

الرتبية تعتمد تعميم م�صروع التنمية 
اللغوية يف ريا�س الأطفال •• دبي- الفجر

ك�شفت وز�رة �لرتبية و�لتعليم عن تطبيق نظام �حلوكمة للمرة �الأوىل يف 
عمليات تقييم �ملد�ر�س �حلكومية، �شمن �ملعايري �ملتبعة يف �لتعليم، وتعتزم 
تطبيقها يف �لعام �لدر��شي �ملقبل وفق خطة زمنية ممنهجة، لتحقيق �أكرب 
قدر من �ل�شفافية و�لنز�هة و�لعد�لة �لتقييمية بني �ملد�ر�س، وفقا ملديرة 

�إد�رة �العتماد �ملدر�شي يف �لوز�رة نو�ل خالد.
على  �إد�رة  �أول  تعترب  �الإد�رة  �أن  �مل��در���ش��ي  �الع��ت��م��اد  �إد�رة  م��دي��رة  و�أك���دت 
م�شتوي �لقطاع �لتعليمي يف تطبيق مفاهيم �حلوكمة يف عملية �لتقييم، 
�أك����رب ق���در م���ن �ل���دق���ة يف �ل��ت��ق��ي��ي��م وت��ط��ب��ي��ق م��ب��دئ��ي �مل�شاو�ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
و�ل�شفافية، من خالل تبادل �ملقيميني بني �ملناطق �لتعليمية، وفق خطة 
مدرو�شة مل�شتوياتهم وت�شكيل فرق على �أ�شا�س �ختالف �مل�شتويات و�ملهار�ت، 
تقييمه  وع��دم  لتقيمها،  بعينها  مدر�شة  �ختيار  �ملقيم  يقوم  �أن  يجوز  وال 
�ملد�ر�س �لتابعة ملنطقته �لتعليمية، بينما يتم توظيف مهار�ته �لتقييمية يف 
مد�ر�س بعيدة متاما عن مناطقهم �لتعليمية.  وقالت �إن عدد �ملقيميني بلغ 
89 مقيماً، الأ�شباب متعددة  130 مقيماً حملياً، ولكن مت تقلي�شهم �إىل 
�ل��وز�رة، و�لبع�س �الأخ��ر مل  منها ترقية �لبع�س منهم ملنا�شب قيادية يف 
8 موجهني  �أن هناك  و�أ�شافت  �لتقييم.  �ملطلوبة يف جمال  باملهار�ت  يفي 
�شيتم تعينهم كمقيمني دوليني، وفق �ملعايري �لدولية حيث مت ر�شد جميع 
مهار�تهم يف ملف يتم عر�شه على �ملجل�س �لربيطاين للمعلمني يف �ململكة 
�شاعة   2000 من  يقرب  ما  �إىل  خ�شعو�  �ملقيمني  �أن  مو�شحة  �ملتحدة، 
�لتقييم،  عملية  �إليها  حتتاج  �لتي  �ملتعددة  �مل��ه��ار�ت  على  رك��زت  تدريبية، 
و�ليات تطبيقها يف �ملد�ر�س بدقة و�شفافية، و�إعد�د �لتقارير وحتليل �الأدلة 
م�شتويات  على  �لتعرف  و�شبل  ��شتخد�مها،  وكيفية  مدر�شة  بكل  �ملتعلقة 
�لطلبة �لعلمية �ملختلفة خالل عملية �لتقييم، وكيفية ت�شجيل �لتو�شيات 
�لنتائج  �إع���الن  ك��ل م��در���ش��ة، وم��ه��ار�ت  �ل��ت��ي ت�شهم يف �الرت��ق��اء مب�شتوى 

ومفاهيم  مبادئ  على  �ملقيميني  خاللها  من  ويتعرف  �ل�شلوك،  وم��دون��ة 
�ملقّيمني،  ���ش��ل��وك  وم��دون��ة  و�الع��ت��م��اد،  للتقييم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ب��رن��ام��ج 
مناذج  ع��ن  و�الإط���الع  �لبيانات،  وحتليل  �ل��ط��الب  تقدم  تقييم  و�إج����ر�ء�ت 
�لتعرف  �إىل  باالإ�شافة  معهم،  �ملقابالت  �إج���ر�ء  وكيفية  �ل��ط��الب،  �أع��م��ال 
على �لربوتوكوالت و�الأ�شاليب �ملتبعة يف ��شتخد�م �ملعايري لتقييم، وجودة 
�أن عملية تاأهيل و�إعد�د تهدف  �لتدري�س و�لتعلم وتقدم �لطالب. و�أكدت 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  لتقييم  �لرتبية  وز�رة  من  �ملحلية  �ل��ق��در�ت  بناء  �إىل 
يف  �ملدر�شي  �العتماد  نظام  لتطبيق  �ملبادرة  موؤ�شر�ت  �أحد  وهو  و�خلا�شة، 
�ملد�ر�س كافة، حيث يتم ��شتكمال مناذج �الأدلة، وتلخي�س �لنتائج وت�شجيلها 
يف قاعدة �الأدلة )مفكرة �لتقييم(، و�إبالغ �لتعليقات و�ملالحظات للمعلمني 
كما يتعرف �ملقّيمون على �مل�شاهمة �لفعالة د�خل �لفريق لتقدير �ملدر�شة 
�ل�شفية،  �لبيئة  وج��ودة  �لطالب،  تعلم  نحو  �ملدر�شي  و�لتوجه  كمجتمع، 
تركز  �لتقييم  ف��رق  �أن  وذك���رت  و�ل��ق��ي��ادة.  للطالب،  �ل�شخ�شي  و�ل��ت��ط��ور 
�ملدر�شة كمجتمع،  �ملدر�شية،  �لقيادة   : �أو معايري ت�شم  �شتة جماالت  على 
�ل��ت��وج��ه �مل��در���ش��ي ن��ح��و تعلم �ل���ط���الب، ج���ودة �ل��ب��ي��ئ��ة �ل�����ش��ف��ي��ة، �لتطور 
�أن  �إىل  و�أ�شارت  �ل�شخ�شي للطالب، نتائج �لتح�شيل �لطالبي وتقدمهم. 
�ملقيمني �ملو�طنني ير�فقون �ملقّيمني �الأجانب من CFBT وCE خالل 
جوالتهم على �ملد�ر�س، وعملية �لتقييم يجريها يف كل مدر�شة �ثنني من 
�ملقيمني �الأجانب من �ل�شركتني �ملذكورتني، باالإ�شافة �إىل مقيم مو�طن 
ونقل �خلربة  �ملحلية  �لقدر�ت  بناء  ذلك هو  �لهدف من  ب��اأن  و�ح��د، علماً 
يتم  جميعها،  �لتقييم  مر�حل  من  �النتهاء  وبعد  �لتدريب.  عرب  و�ملعرفة 
ن�شر �لتقارير �ل�شنوية �لتف�شيلية. وتت�شمن تلك �لتقارير �أ�شماء �ملد�ر�س 
�لتي خ�شعت لرقابة �لوز�رة، و�لت�شنيف �لذي ح�شلت عليه �شو�ء كان غري 
فعال ، فعال ، �أو فعال للغاية ، باالإ�شافة �إىل تفا�شيل عن �أد�ء كل مدر�شة 
بح�شب �ملعايري و�ملوؤ�شر�ت �لتي يتبناها م�شروع �العتماد �الأكادميي، وي�شم 

�لتقرير �لتو�شيات �لتي �شرتفع للمد�ر�س مل�شاعدتها على حت�شني �أد�ئها.

•• دبي – الفجر 

�لرتبية  وزي���ر  �لقطامي  حممد  حميد  م��ع��ايل  �عتمد 
�للغوية  �لتنمية  بتعميم م�شروع  وز�رياً  و�لتعليم قر�ر�ً 
يف ريا�س �الأطفال بد�ية من �لعام �لدر��شي �ملقبل،  فيما 
وجه معاليه بتوفري كل �ل�شبل �لتي تكفل ��شتمر�ر جناح 
�مل�شروع، مبا يف ذلك بر�مج  �لتدريب �ملتخ�ش�س ملعلمات 
�لريا�س، وو�شائل �لتعليم �حلديثة وجميع �مل�شتلزمات 
يف  �لريا�س  يف  �لعربية  �للغة  تدري�س  من  جتعل  �لتي 

�أب�شط �شورها �الإبد�عية، �ملحببة لالأطفال .
�الإيجابي  و�الأث���ر  �مللمو�شة  للنتائج  ��شتناد�ً  ذل��ك  ج��اء 
�لو��شع �لذي ر�شدته �لوز�رة يف م�شتوى حت�شيل �أطفال 
�ل��ري��ا���س، خ��الل ب��دء جت��ري��ب �مل�����ش��روع يف 44 رو�شة 
مطلع �لعام �لدر��شي �جلاري ) 2013  2014 ( . يف 
وقت �شمل قر�ر �لتعميم، �لذي �شيتم تنفيذه �عتبار�ً من 
�لعام �لدر��شي �ملقبل ) 2014  2015 (، 44 رو�شة 

�أخرى، متثل خمتلف �ملناطق �لتعليمية.
�أ�شاليب  �نتهجت  ق��د  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وك��ان��ت 
لغته  يحب  �مل�شتقبل  جيل  جلعل  �لتعليم  يف  مبتكرة 
�متثااًل   ، مهار�تها  جميع  ويتقن  معها  ويتفاعل  �الأم 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 

حاكم دب��ي رع��اه �هلل ، يف ه��ذ� �ل�شاأن، يف وق��ت حر�شت 
�لوطنية  وثيقتها  ت�شمنته  م��ا  حت��وي��ل  ع��ل��ى  �ل�����وز�رة 
للغة �لعربية، من قيم وعلوم و�آد�ب وثقافة ، �إىل كتب 
ح��دي��ث��ة متطورة،  تعليمية  و�أط����ر  در����ش��ي��ة   وم���ق���رر�ت 
. وقال  �لذكية  �لتعليم  ت�شاحبها جمموعة من و�شائل 
طريق  يف  و�شعاً  تدخر  ال  �ل���وز�رة  �إن  �لقطامي  معايل 
�حلفاظ على لغتنا �الأم وحمايتها، وجعل عملية تعلمها 
باإجناز  ب��د�أت ذلك  و�أنها قد  ت�شويقاً يف مد�ر�شنا،  �أكرث 
�أن  مو�شحاً  �لعربية،  للغة  �مل��ط��ورة  �لوطنية  �لوثيقة 
�لوثيقة �أ�ش�شت ملجموعة مميزة وفريدة للكتب �ملدر�شية 
و�ملقرر�ت �الإثر�ئية �مل�شاحبة . و�أكد معاليه �أن �لوز�رة 
تعمل ب�شكل د�ئم ومتو��شل على حتديث طر�ئق تدري�س 
�لع�شر، وما  �لعربية، مبا يتو�كب مع مقت�شيات  �للغة 
�الت�شال  وو�شائل  �لتكنولوجيا  م�شتجد�ت  لنا  حتمله 
�حلديثة �شريعة �لتطور، �لتي �أ�شبحت جزء�ً مهماً من 
�ملزيد من �جلهد  بذل  يقت�شي  ما  وهو  �ل�شعوب،  حياة 
حلفظ مكانة لغتنا بني لغات �لعامل �الأخرى و�لثقافات 
�ملتنوعة، وذلك بد�ية من �ملر�حل �لعمرية و�لتعليمية 
�ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف �ل������وز�رة من  �ل���دول���ة،  �الأوىل الأب���ن���اء 
خاللها متكني �لطلبة من �أدو�ت لغتهم �الأم ومهار�تها 
لغة  بو�شفها  و�إبد�عاتها،  جمالياتها  وتذوق  �الأ�شا�شية، 

�لقر�آن �لكرمي، ووعاء هويتنا .

مركز �صلطان بن زايد للثقافة والعالم ينظم 
حما�صرة عن حتديات العمل الذاعي يف المارات

•• ابوظبي -وام:

ينظم مركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�العالم مبقره يف منطقة �لبطني 
- �بوظبي م�شاء �الول من �بريل �ملقبل حما�شرة لالعالمي عبد �لرحمن 
�لعمل  بعنو�ن حتديات  �بوظبي  �لكرمي يف  �لقر�ن  �ذ�عة  رئي�س  �لطنيجي 
�الذ�عي يف دولة �المار�ت . و�شيتناول �لطنيجي يف حما�شرته عدة حماور 
تت�شل بتاريخ �ملذياع يف �المار�ت ون�شاة �الذ�عات �لر�شمية و�لرعيل �الأول 
م��ن �الذ�ع���ي���ني �الم��ار�ت��ي��ني وب���د�ي���ات �الع����الن �ل��ت��ج��اري وت��ف��اع��ل �مل���ر�أه 
�المار�تية على �الذ�عه. كما �شيتطرق �ملحا�شر �ىل ظهور �الذ�عة �لعربية 
��شافة  �الن  حتى  بد�ياتها  منذ  �الع��الم��ي  �مل�شهد  يف  �لو�شيله  ه��ذه  و�أث��ر 
جماالت  ع��دة  يف  �ملحلية  �ل�شاحه  على  �الذ�ع���ه  ح�شور  تر�جع  ��شباب  �ىل 
�لطنيجي يف حما�شرته  و�شيحدد   . �ليوم  �ملذياع  تو�جه  �لتي  و�لتحديات 
�ملذياع  مكانة  على  للحفاظ  �تباعها  �لقائمني  على  �لتي  �ال�شرت�تيجيات 
�بوظبي  �ل��ك��رمي يف  �ل��ق��ر�آن  الذ�ع���ة  �ال�شرت�تيجية  على �خلطه  ..م��رك��ز� 
�الم���ار�ت حا�شل على  دول��ة  �بناء  �لطنيجي من  �لرحمن  �ن عبد  يذكر   .
بكالوريو�س �إعالم من جامعة �الإمار�ت عام 1986 ولدية خربة عملية يف 
�الذ�عة بد�أت منذ 26 عاما ر��س خاللها ق�شم �الخبار باذ�عة �بوظبي ..ثم 
مر�قبا عاما للرب�مج فيها ..عقب ذلك �نتقل للعمل مدير� الإد�رة �الإعالم 
و�لعالقات �لعامة بهيئة �لهالل �الحمر �المار�تي لي�شبح �ملوؤ�ش�س ملفهوم 
�لهالل  با�شم  �لر�شمي  و�لناطق  ..و�ملتحدث  �لدولة  يف  �الإن�شاين  �الإع��الم 
�الأحمر لعدة �شنو�ت . كما عمل متحدثا معتمد� لل�شاأن �الإن�شاين يف منطقة 
�خلليج ..وهو خبري يف �ل�شاأن �الإن�شاين �ملحلي و�الإقليمي و�لدويل . ور�أ�س 
�لطنيجي حترير جملتي �لهالل وهليل من �لعام  2001 - 2009  ..وقد 
حاز على عدة جو�ئز تقديرية ..وهو ع�شو يف عدة موؤ�ش�شات حملية و دولية 
تت�شل بالعمل �الن�شاين .. �شارك ونظم �لعديد من �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت 
�خلا�شة بالعمل �الن�شاين .. كما �شارك يف تقدمي �لعون لالجئني يف عدة 

مناطق ..وقد عاد موؤخر� لالذ�عة لري��س �ذ�عة �لقر�ن �لكرمي فيها .

جتري الأول مرة بدبي

ا�صتئ�صال ورم �صرطاين بحنجرة مري�س حجمه 4.50 كاد اأن يخنقه ويودي بحياته
العملية تكلفت 60 األف درهم فيما باأوروبا 720

•• دبي – حم�صن را�صد

جن��ح ف��ري��ق ج��ر�ح��ة �الأن���ف و�الإذن 
�ل�شعودي  بامل�شت�شفى  و�حل��ن��ج��رة 
عملية  �إج���������ر�ء  يف  دب�����ي  �الأمل���������اين 
ج���ر�ح���ي���ة ن������ادرة ال���ش��ت��ئ�����ش��ال ورم 
���ش��رط��اين ك��ب��ري ب��ل��غ ح��ج��م��ه نحو 
من  م��ري�����س  بحنجرة  ���ش��م   4.50
�جل��ن�����ش��ي��ة �الإف���ري���ق���ي���ة وي��ب��ل��غ من 
�ل��ع��م��ر 67 ع��ام��ا ك���ان ي��ع��اين من 
م�����ش��اك��ل ���ش��ح��ي��ة م��ت��ع��ددة ، �أث����رت 
للمري�س  �ل�شوتية  �الأح��ب��ال  على 
بالتنف�س  �ن�شد�د  م�شببة  و�لتنف�س 
ويودي  �خ��ت��ن��اق��ا  ل��ه  ي�شبب  �أن  ك���اد 
�لطبي  �ل���ت���دخ���ل  ل�����وال   ، ب��ح��ي��ات��ه 
�ل�شريع . من جهتها ذكرت �لدكتورة 
ف��اط��م��ة �ل���زه���ر�ء  رئ��ي�����ش��ة �لفريق 
من  يعاين  ك��ان  �ملري�س  �أن  �لطبي 
���ش��ي��ق ن��ف�����س وب���ح���ة ب�����ش��وت��ه منذ 
عدة �أ�شهر وقد �جري خاللها عدة 
فحو�شات ومل يتم ت�شخي�س حالته 
بدقة رغم تعر�شه لالختناق مر�ت 
عدة ، ومبجر توجهه �إىل �مل�شت�شفى 
�أجريت له عملية خزع رغامي، ومت 
للت�شوير  �لعنق مبادة ظليلة  حقن 
�لفريق  رئي�شة  و�أ�شافت  �لطبقي. 
�أجريت  �لتي  �لتحاليل  �أن  �لطبي 
ل��ل��م��ري�����س �أث��ب��ت��ت �أن ح��ج��م �ل���ورم 

�الأنف و�حلنجرة وتبني وجود �شلل 
يف �الأحبال �ل�شوتية ، و�أو�شح �أنه مت 
عر�س �ملري�س �أي�شا على ��شت�شاري 
�لقلب و��شت�شاري �لتخدير وقال �إن 
مبا�شرة  �لعملية  بعد  �أف��اق  �ملري�س 
ب�شكل  و���ش��وت��ه  ت��ن��ف�����ش��ه  ،وحت�����ش��ن 
كبري. و�أ�شادت �لدكتورة رمي عثمان 
للم�شت�شفى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �مل����دي����رة 
�لطبي،و�طماأنت  �ل��ف��ري��ق  بجهود 
�أجريت  �ل��ذي  �ملري�س  �شحة  على 
له �جلر�حة �لنادرة ، وثمنت خالل 
ل��ل��م��ري�����س ج��ه��ود وكفاءة  زي��ارت��ه��ا 
�لفريق �لطبي �لذي �أجرى �لعملية 
ت��ع��د �الأوىل  من  �ل��ت��ي  �جل��ر�ح��ي��ة 
نوعها يف �لدولة، وتعاملهم مبهارة 
�ل�����ش��ح��ي��ة �حلرجة  �ل���ظ���روف  م���ع 
�مل�شت�شفى  غ���ادر  �ل���ذي  للمري�س، 
و���ش��ك��ر �الأط���ب���اء و�مل�����ش��وؤول��ني على 
ج��ه��وده��م �مل��ب��ذول��ة و�ل��رع��اي��ة �لتي 
�مل�شت�شفى  دخ��ول��ه  منذ  بها  �أح��ي��ط 
حتى خروجه منها ، موؤكد� على �نه 
ودبي لال�شتجمام  �الإم��ار�ت  �شيزور 
كما  �ل��الزم��ة  �لفحو�شات  و�إج����ر�ء 
بهذه  �شعيد  و�ن���ه  �الأط��ب��اء  �أو���ش��اه 
�ل���زي���ارة و���ش��ي��ع��اود زي����ارة دب���ي كلما 
�شنحت له �لظروف الأنه وجد فيها 
�مل��ت��ع��ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة و�ل����ع����الج �ل���ذي 

�فتقده يف بلده .

كبري ن�شبيا ، و�نه من �لنوع �خلبيث 
�لن�شيجي  للم�شح  وف��ق��ا   ، �خل��ط��ري 
�لفوري يف ق�شم �لت�شريح �ملر�شي ، 
م�شري� �إىل �أن هذه �ملعطيات دفعتنا 
�إىل �إجر�ء �جلر�حة على �لفور ، فتم 
و��شتئ�شال  كامال  �ل��ورم  ��شتئ�شال 
�لق�شاء  تام للحنجرة حتى ن�شمن 
 ، �ل�شرطانية  �خل��الي��ا  على  مت��ام��ا 
ع��ودة �خلاليا  ون�شمن كذلك عدم 
�أخرى ، الفتة �إىل  �ل�شرطانية مرة 
يتنف�س  �لعملية  �إج����ر�ء  وب��ع��د  �أن���ه 
�لعنق  يف  فتحة  من  حاليا  �ملري�س 
�الأنف  من  تنف�شا  هناك  يعد  مل  �إذ 
تناوله  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا   ، �ل���ف���م  �أو 

طبيعيا  طعامه  يتناول  فهو  لالأكل 
عودته  �أن  �إىل  الف��ت��ة   ، �ل��ف��م  م���ن 
زرع  يتطلب  طبيعي  ب�شكل  للكالم 
يعرف  ج��ه��از  ��شتعمال  �أو  ك��الم  زر 
ي�شتطيع  �لكهربائية  �حلنجرة  بال� 
يتحدث  �أن  خ���الل���ه  م���ن  �مل���ري�������س 
�إىل  و�أ����ش���ارت  طبيعي.  �شبه  ب�شكل 
�أن���ه���ا �أج���ري���ت م���ن ق��ب��ل �أك�����رث من 
و�أن   ، ب�شوريا  مماثلة  عملية   75
م��ر���ش��اه��ا ي��ت��و����ش��ل��ون م��ع��ه��ا من 
�شوريا ويحادثونها هاتفيا مب�شاعدة 
�لكهربائية،  �حلنجرة  �جلهاز  ه��ذ� 
م�شرية �إىل �أن �لعملية تكلفت نحو 
60 �ألف درهم فيما جترى باأوروبا 

دوالر   �أل����ف   200 ب��ن��ح��و  وف��رن�����ش��ا 
، الفتة  دره���م  �أل���ف   700 نحو  �أي 
�لنادرة  �لعمليات  من  تعد  �أنها  �إىل 
�لتي �أجريت بدبي ال�شتئ�شال كامل 
�لدكتورة  و��شتعر�شت   . �حلنجرة 
�ملري�س  ح���ال���ة  �ل����زه����ر�ء  ف��اط��م��ة 
�لطبية  و�الإج������������ر�ء�ت  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل���ت���ي مت���ت ل���ه ن���ظ���ر� ل��ك��رب ���ش��ن��ه ، 
�ملري�س  لتقدم  ن��ظ��ر�ً  �أن���ه  ف��ذك��رت 
م�شاكل  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ن  يف 
�ملحتم  م���ن  ك����ان  ���ش��ح��ي��ة الزم���ت���ه 
�لعملية  ق��ب��ل  �الح���ت���ي���اط���ات  �أخ�����ذ 
�لتخدير،حيث  عملية  وخ�شو�شا 
��شت�شاري  على  �ملري�س  ع��ر���س  مت 

الفريق الطبي خلل اإجراء العملية الدكتورة فاطمة الزهراء
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العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/664  عقاري كلي                      
�ىل �ملحكوم عليه /1- �شركة �ر�شتقر�ط ��شتار �نفي�شتمينت �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/9/26 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ طوين جون �نطونيادي�س- بالت�شديق على 
حكم �ملحكم/ روال حمود �ل�شادر بتاريخ 2011/10/29 يف �لدعوى �لتحكيمية 
رقم 2010/83 مركز دبي للتحكيم �لدويل وفق ما ق�شى به و�لز�م �ملدعى عليها 
�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري 
هذ�  لن�شر  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال 
�العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/1540  جتاري كلي
نا�شر حممد  ���س.ذ.م.م  2-  �لتجارية  �نرتنا�شيونال  �شبا  �ملدعى عليهما/1-  �ىل 
ر�شا ها�شم بور   جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك �شادر�ت �ير�ن   قد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله  وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2014/2/20 
�لدور باجلدول العد�د  �مل�شريف �شاحب  بندب �خلبري  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم 
بايد�عها خزينة  �ملدعي  �لزمت  �مانة قدرها ع�شرة �الف درهم  �لتقرير وح��ددت 
�ل�شاعة   2014/4/28 �مل��و�ف��ق  �الثنني  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �ملحكمة. 
باحلكم  عليهما  �ملدعى  والعالن  للتقرير    ch2E.21  9.30 �شباحا يف �لقاعة

�لتمهيدي بالن�شر.
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
     مذكرة اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/538   مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه / 1 - م�شلم �شامل حممد علي �لكثريي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  �ق��ام   قد  �بوجريدة  عزب  حجاج 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   9264.61( وق��دره  مببلغ  عليه 
 . �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/16 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل .  
ق�سم الق�سايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     

     مذكرة اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1039   مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه / 1 - باك �المار�ت للنقل �لربي �لعام ذ.م.م وميثلها قانونا: 
�مل��دع��ي /�شركة  �ن  ث��اق��ب حنيف حممد حنيف  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
�الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل حممد 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام   قد  عبد�هلل �حلمادي 
مببلغ وقدره )19399.63 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د . وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
ق�سم الق�سايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     

     مذكرة اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1043   مدين جزئي 

ذ.م.م وميثلها  ���س  �لكهربائية  ل���الدو�ت  ف��ل��ور�  �شركة   -  1  / عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
/ �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �متياز  �متياز  �حمد  عاطف  قانونا- 
�شركة �الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
مببلغ  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  �ق��ام   قد  �بوجريدة 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   39138.32( وق���دره 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د . وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
ق�سم الق�سايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/58   مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه / 1 - حممد نو�ز دين حممد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام  �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   5026.59  ( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د. . وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/23 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.A.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل .  
ق�سم الق�سايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/992 جتاري كلي 
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 - حممد رم�شان حممد جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�ف 1 �شي�شتمز �س ذ.م.م وميثله: �حمد علي حممد من�شور �لزيودي   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن 
و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )271.000 درهم( مع �لفائدة �لتجارية 
بالر�شوم  و�لزمتهما  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ   12% من  بو�قع 
 2014/4/17 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  و�الت��ع��اب  و�مل�شاريف 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
ق�سم الق�سايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     

    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/801 عقاري كلي 

للمقاوالت  �لبا�شط   -2 �مل��ح��دودة  �لقاب�شة  �حلافظ  �شركة   -  1 عليهما/  �ملدعى  �ىل 
��شتيت ليمتد  )����س.ذ.م.م(  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �لربج ريل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ��شتيتيه     عبد�هلل  ج��ودت  عبد�لكرمي  وميثله: 
�ملطالبة ب�شحة و�شم ملف �حلجز �لتحفظي رقم 2013/45 عقاري كلي و�لز�م �ملدعى 
عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ ) 77.144.636 درهم( و�لفائدة 
بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لزمهم بالر�شوم و�مل�شاريف  
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/14 �ل�شاعة 11:00 �س 
بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/60 عمايل جزئي   
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - بيبول ت�شوي�س لتجهيز �لهد�يا �العالنية   جمهول  
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بايري �حمد كبري �حمد    قد �قام عليك 
 8860  ( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة   - ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
رقم  و�مل�شاريف-  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  تذكرة   + دره��م 
�ل�شكوى ) 2013/163209(.     وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2014/4/10 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .
  رئي�س ال�سعبة       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     

    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/605 عمايل جزئي   

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - وود الند للخدمات �اللكرتوميكانيكية - �س.ذ.م.م 
حاليا �شتار وود الند للتكييف- �س.ذ.م.م - �شابقا جمهول  حمل �القامة 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق���ام عليك  ق��د  قا�شم  /���ش��خ��اوت  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15806 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�لعمالية رقم ) 2014/166019(.  وح��ددت لها جل�شة يوم  �ل�شكوى  ويف 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/4/22 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .
  رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/370 عمايل جزئي   
-   جم��ه��ول  حمل  ������س.ذ.م.م   �دفان�ش�س ميديفارما   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /خليجي حمي �لدين حممد   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )69445 درهم( وتذكرة عوده 
 .)2014/163881( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  1000دره���م(  مببلغ) 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب  �ملو�فق 2014/4/3  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل 

.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
  رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     

    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/202 عمايل كلي   

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �لكو فارما ميدل �ي�شت �س.ذ.م.م   جمهول  حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عبيد علي بايج حممد ��شلم بايج  قد �قام عليك 
 110500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
رقم  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م(   2000 ع��وده مببلغ)  وت��ذك��رة  دره��م( 
�ملو�فق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2014/165362( �ل�شكوى 
مكلف  فانت  ل��ذ�    ch1A.2 بالقاعة    �س   9:30 �ل�شاعة   2014/4/7
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل   .
  رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1042 عقاري كلي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ن�شيم �حلق حاجي �شيخ ر�شول �هلل  جمهول حمل �القامة 
جودت  عبد�لكرمي  وميثله:  ليمتد  ��شتيت  ري��ل  �ل��ربج  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى  ��شتيتيه   قد  عبد�هلل 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   10.002.364 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه 
12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام، و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب.     
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/14 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل 

.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/818  جتاري جزئي                    

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- خليل �ح��م��د ق��ا���ش��م  جم��ه��ول حم��ل �القامة 
�����س.ذ.م.م وميثله:  �ملالية  ل���الور�ق  �ل���رو�د  �مل��دع��ي / �شركة  مب��ا �ن 
قررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  ��شتيتيه  ع��ب��د�هلل  ج���ودت  ع��ب��د�ل��ك��رمي 
�ملذكورة �عاله.  �لدعوى  بتاريخ 2014/2/25 يف  �ملنعقدة   بجل�شتها 
�ل��دع��وى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�شيد �خل��ب��ري  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/8 �ل�شاعة 8.30 �شباحا 

بالقاعة ch2.D.19 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 75 /2014 نزاع مدين                     
�ىل �ملتنازع ���ش��ده/1- علي جوهر خ��ان جم��ه��ول  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملتنازع/ �شليمان باقر حمبي وميثله: حممود ح�شني علي �حمد قد �قام 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  �لدعوى  عليك 
�الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
مكلف  فانت  ل��ذ�  �مل�شلح  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2014/4/28 �مل��و�ف��ق 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/695 تنفيذ ايجارات
مو�شوع �لق�شية: تنفيذ �حلكم �ل�شادر من جلنة �اليجار�ت ببلدية دبي ب�شد�د 
طالب  و�مل�شاريف.   �لر�شوم  �شاملة  دره��م(   151520( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�س.ذ.م.م(   ( لال�شتثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �شركة  �لتنفيذ  طالب  �الع��الن: 
حمل  جم��ه��ول  �ل�شويدي  �شلطان  عي�شى  علي  ���ش��ده/  �ملنفذ  �ع���اله  �ملطلوب 
�القامة- مو�شوع �العالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي 
عبارة عن ��شهمكم يف �شوق دبي �ملايل وعددها )32206( حتت يد �شوق دبي �ملايل 
وذلك وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )151520 درهم( يف �لتنفيذ �عاله وذلك 
بتاريخ  �ل�شادر  �ملحكمة  ق��ر�ر  على  بناء  قانونا.  ونفاذ مفعوله  للعلم مبا جاء 

2014/3/23م.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
           اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   138  /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�المار�ت     �جلن�شية:  �شرفوماتيك  �لكهربائية  للمقاوالت  �النارة  مركز  مدعي/موؤ�ش�شة 
مدعي عليه: زياد حممد مازن عابد �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 
وقدره 20.500 درهم �ملطلوب �عالنه/ زياد حممد مازن عابد �جلن�شية: �شوريا   عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2014/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
�يام على �القل. �شدر بتاريخ   موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

  2014/3/25
  القلم املحكمة                                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
           اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2498  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/موؤ�ش�شة علي حمود �حلب�شي للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة  ميثلها: حبيب �شاه مري 
ملالكها: خالد  �لعامة-  للمقاوالت  �الكتمال  موؤ�ش�شة  عليه:  �المار�ت  مدعي  �جلن�شية: 
 44.000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لظنحاين  عبيد  علي 
درهم ندب خبري  �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة �الكتمال للمقاوالت �لعامة- ملالكها: خالد 
علي عبيد �لظنحاين �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/25  
  القلم املحكمة                                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
           اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   576  /2014 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

روؤ�شيندو  عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  نوجويت  رونكالي�س  مدعي/رووينا 
�ملطلوب  زو�ج  عقد  ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني  �جلن�شية:  ��شوي  ماتيو 
�عالنه/ روؤ�شيندو ماتيو ��شوي �جلن�شية: �لفلبني عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
 2014/4/7 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�شخ�شيا  �لرئي�شي  �ملقر  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

  2014/3/27
  القلم املحكمة                                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30    
اخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

 يف الدعوى رقم 2013/228) اداري كلي)       
 بناًء على طلب �ملدعية: نتاليا موز�ليفا

�ىل �ملدعى عليه: طه عبد�لقادر بدير  - عنو�نه: ن�شر
�بوظبي  مبحكمة  �لكلية  �الد�ري���ة  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �ن��ت   
�الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 
09.00 من يوم 7 من �شهر 4 �شنة 2014 وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك 

مدعى عليه. حرر بتاريخ 2014/3/25
عن/ رئي�س قلم الكتاب

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/490 ت جتر - م ر- ت- اأظ)
�شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  لل�شيد�ت   رنده  �شالون  �لتنفيذ/  طالب 
�شيزن  �وتوم   / �عالنه  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  للديكور  �شيزن  �وتوم   :
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  للديكور 
م  2013/994 جت جز-  رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
ت-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/16 موعد� لنظر 
�لتنفيذ- باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 

�ل�شند �عاله،  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم املحكمة                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/371 ت اجر - م ر- ت- اأظ)
 : �ملنفذ �شده  �لتنفيذ/ عبد�حلميد حممد زعرور �جلن�شية: �شوريا   طالب 
ور�شة �لرثيا لت�شليح �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه / ور�شة 
�لرثيا لت�شليح �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم -  وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/4/9 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
�لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،  تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم املحكمة                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  424/ 2014 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : عمر �شالح �شعيد وليا طبيعيا على �بنة �لقا�شر/ �شعيد عمر �شالح 
ح�شن  �حمد  حممد  عبد�هلل  عليه:  �مل�شتاأنف  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيعري 
�جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �ال�شتئناف : ��شتئناف حكم مطالبة مالية  �ملطلوب 
�عالنه/  عبد�هلل حممد �حمد ح�شن �جلن�شية: �المار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا 
�ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/1468 جت جز- م 
ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/2 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
           اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/4/7
رقم الدعوى 2014/327

�ملدعى عليه: �ل�شمندل لل�شيانة �لعامة وميثلها �شمري فا�شل عبد�حلاج فرحان 
   026727201 : بالن�شر هاتف  �عالن  �لعنو�ن:   3 �لعني: ميز�نني  رقم  �ملزروعي 
مالك �لبناية: �شيخة بنت نا�شر بطي �ملزروعي   �حلو�س : �شرق 10 �لقطعة: 
9 �ملدعى: �شيخة بنت نا�شر بطي �ملزروعي وميثلها عباد نا�شر �شريف  يتعني 
�شارع  يف  �لكائن  مبقرها  �اليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �ىل  �حل�شور  عليكم 
�لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان خلف  �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �الجتماعية 

فيال رقم )2( يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/7 �ل�شاعة 1.00 م�شاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

 

�صح الكالم 

�شنو�ت  �لرتبية منذ  توؤرق وز�رة  �لتمدر�س مبد�ر�شنا م�شكلة  �أيام 
طويلة ، فهي لي�شت وليدة �ل�شاعة بل تتابع عليها �أكرث من وزير 
تربية وقياد�ت تربوية وم�شت�شارين وخرب�ء ، ومل ينجح �أيا منهم 
يف �إيجاد حال لها ، ي�شتطيع من خالله �إلز�م �لطالب بدو�م �أيام 
�لتمدر�س �لتي قررتها �لوز�رة ، فال تعميمات �ألزمتهم وال ت�شاوؤالت 
�ل��وز�رة ملناطقها كانت ذ�ت نفع ، وما حدث باالأم�س �لقريب قبل 
وخالل �ختبار�ت �لف�شل �لدر��شي �لثاين خلري دليل ، من �إ�شر�ر 
، وعدم قناعة �لطالب  �أيام ما قبل �الختبار�ت عطلة  على �عتبار 
ومو��شلة  الختبار�تهم  �لطالب  �أد�ء  بعد  بااللتز�م  �الأم��ر  وويل 
�ليوم �لدر��شي ، �شورة مكررة ملا يحدث منذ �شنو�ت ، و�شيحدث كل 
عام الأن �مل�شكنات �لتي تطلقها �لوز�رة يف �شورة تعميمات للمد�ر�س 
، وتاأكيد�ت من قياد�ت �لوز�رة ب�شرورة رفع م�شببات هذه �لظاهرة 
من  تتلقاه  ما  وحفظ   ، تعميمات  من  �أ�شدرته  مبا  �الكتفاء  ثم   ،
�أن يبقى �حل��ال على ما هو  ، فنتوقع  ب��االإدر�ج  تقارير من �مليد�ن 
�الأوىل  �حللقة  مد�ر�س  �إد�ر�ت  �أن  يف  �لكربى  و�لطامة  بل   ، عليه 
�لثانية  للحلقة  �المتحانات  ب��دء  قبل  م��ا  �أ�شبوع  طالبها  متنح   ،
و�لثانوي عطلة وكذلك خالل �المتحانات ، وعلى �ملت�شرر �أن يلجاأ 

�إىل من ي�شاأ.
وما قامت به �لوز�رة موؤخر� ، وفاجاأت به �مليد�ن �لرتبوي من �إدخال 
�أغ�شط�س   24 ل�  �ملقبل  �لدر��شي  للعام  �ل��دو�م  بدء  تعديالت على 
بعدما كان 31 منه ، ال�شتقطاع 10 �أيام ت�شمها الأيام �لتمدر�س ، 
بهدف زيادتها لي�شبح �ملعدل مبد�ر�شنا ي�شاهي مثيله يف دول �أخرى  
لي�س حال جذريا للم�شكلة ، فاالأمر لي�س زيادة عدد �أيام متدر�س و 
�ل�شالم ، فماذ� يفيد كون �أيام �لتمدر�س عندنا ت�شاعف مثيالتها يف 
كل �لدول �أو تزيد ، فيما �ملفعل منها يف �حلقيقة �أقل بكثري مما هو 
معتمد من قبل �لوز�رة ، و�إن �شاألت عن �الأ�شباب فحدث وال حرج 
عدم �لتز�م بالدو�م �أيام ما قبل �المتحانات ، و�أيام ما قبل �الأعياد ، 
و�أيام تنقطع فيها �لكهرباء و�الأجو�ء �حلارة �شعبة على �لطالب ، 
و�أيام �الإمطار غزيرة فن�شرف �لطالب ، و�أيام �خلمي�س الأنه ي�شبق 
عطلة �جلمعة ، و�أيام �الأحد الأنها تلي عطلة �ل�شبت ، و�إذ�ء كل هذ� 
�لهدر من �أيام �لتمدر�س ، مل جتد �لوز�رة حال يف �أن تلزم �لطالب 
من خالل �إدر�ج مادة بالئحة �ل�شلوكيات ، كما مل جتد حال يف �أن 
حتدد للطالب عدد �أيام متدر�س ، يلتزم بها و�إال يحرم من دخول 
�المتحان ، فوقفت حائرة �إىل �أن هد�هم تفكريهم مبفاجاأة �مليد�ن 
بهذ� �لتعديل ، وقبل نهاية �لعام �لدر��شي ب� 3 �أ�شهر ، وبعدما كانت 
قد قررت قبل فرتة لي�شت بالطويلة �أن بدء �لدو�م 31 �أغ�شط�س 
�ملعلمني باحلجز  و�شارع  �لطري�ن عن عرو�شها  �شركات  و�أعلنت   ،
�ملوعد  وف���ق  �حل��ج��ز  ت��ع��دي��ل  �إال  �أالن  وم���ا عليهم   ، وع����ودة  ذه��اب��ا 
�النتظار  �أو   ، �لتذ�كر  توفر من قيمة  �أ�شعاف ما  وتكبد  �جلديد، 

رمبا نفاجئ بتعديل جديد. 
 حم�صن را�صد

R_dubai2005@yahoo.com

التمدر�س بني 
الواقع وبني املاأمول

جزيرة ال�صمالية ت�صت�صيف اليوم فعاليات ملتقى الرثيا ال�صنوي لنادي تراث الإمارات
•• ابوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
�لوطنية  �لهوية  ملفهوم  وتعزيز�  �الإم��ار�ت  تر�ث  نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
�ل�شنوي  �لرثيا  ملتقى  فعاليات  �ل�شمالية  جزيرة  يف  �ليوم  �ل��ن��ادي  ينظم 
من  و��شعة  مب�شاركة  �ملقبل  �إبريل  من  �لعا�شر  حتى  ت�شتمر  �لتي   2014
و�ل�شمحة  �لن�شائي  و�أبوظبي  لل�شباب  �أبوظبي  �لنادي  �ملنت�شبني �ىل مر�كز 
�لن�شائي و�شويحان و�لعني و�لوثبة و�مل�شغل �لن�شائي باالإ�شافة �ىل م�شاركة 
عدد من �لطالب و�لطالبات �ملنت�شبني �ىل عدة موؤ�ش�شات وهيئات ذ�ت �شلة 
بالرت�ث وثقافة �ل�شباب يف �طار �هتمام �د�رة �لنادي بفتح �ملجال �أمام كافة 
�ملدر�شية.  و�لعطلة  �مللتقى  ن�شاطات  من  لال�شتفادة  �لدولة  وفتيات  �شباب 
كافة  ��شتكمال  �ل��ن��ادي  يف  �الأن�شطة  �إد�رة  مدير  �ملناعي  علي  �شعيد  و�أك���د 

�لن�شائية وعدد من �لرحالت و�لزيار�ت �مليد�نية و�ملخيمات �لبحرية. وقال 
�أن �مللتقى هو منا�شبة متجددة تتيح للم�شاركني ممار�شة هو�ياتهم  �ملناعي 
�شبابي  جتمع  �إط��ار  يف  جديدة  �شد�قات  وبناء  وقدر�تهم  مهار�تهم  و�إب���ر�ز 
الأبناء �لدولة ي�شهم يف ن�شر �لوعي �لرت�ثي و�لعمل �لتطوعي وتعزيز ثقافة 
�لرت�ث لدى �مل�شاركني �لذين �زد�د عددهم بن�شبة كبرية عن �لعام �ملا�شي 
�لنوعية  بر�جمه  ب�شبب  �مللتقى  ي�شهده  �ل��ذي  �لتطور  حجم  �ىل  يوؤ�شر  ما 
�لتي تتنا�شب وكافة �لفئات �لعمرية �ىل جانب �الأجو�ء �ملريحة و�لرت�بط 
�ملثايل مع �إد�رة �لنادي. وتركز دورة هذ� �لعام من �مللتقى على تقدمي �أن�شطة 
تر�ثية ذ�ت �شلة بتدعيم ثو�بت �لهوية �لوطنية يف نفو�س �لنا�شئة و�ل�شباب 
وتقدمي �أن�شطة تعرف �مل�شاركني على طبيعة �لنجوم وبخا�شة جنم �لرثيا 
وكيفية �الهتد�ء به يف �مل�شري �لليلي وغري ذلك من �أن�شطة مرتبطة بالكون 
�ل�شمحة  ملركز  �ملخ�ش�س  �الفتتاح  برنامج  �أن  �ملناعي  و�أو���ش��ح  و�لطبيعة. 

�ملر�فق  وكافة  �ل�شمالية  جزيرة  ميادين  يف  و�الد�ري���ة  �لفنية  �ال�شتعد�د�ت 
ومركز  �ل�شباب  وح�شن  �لطويلة  وجزيرة  �لرت�ثية  �لقرية  مثل  �الأخ��رى 
�مل�شادر و�ملعلومات متهيد� النطالقة �لدورة �جلديدة لهذ� �حلدث �لرت�ثي 
�ل�شبابي �ل�شنوي �لذي يهدف �ىل تنمية روح �ملو�طنة لدى �ل�شباب و�لنا�شئة 
�أو�شاطهم  يف  �لوطني  و�ل��رتث  و�لتقاليد  بالعاد�ت  �لتم�شك  قيمة  وتر�شيخ 
وي�شعى  �لوطنية.  للهوية  �ملغاير  �لثقايف  �الخ��رت�ق  �شد  حت�شينهم  كذلك 
 15 م��ن خ��الل  و�الأج����د�د  �الآب���اء  ت��ر�ث  فنون  �مل�شاركني  تعليم  �ىل  �مللتقى 
ن�شاطا متنوعا - �لفرو�شية و�لهجن و�لرماية �لتقليدية و�لعاد�ت و�لتقاليد 
و�ل�شر�ع  �حلديث  و�ل�شر�ع  �لرملي  و�ل�شر�ع  و�لتجديف  �ل�شعبية  و�الألعاب 
و�ليولة  �لبيئي  و�لن�شاط  و�ل�شقارة  �لرت�ثية  و�ل�شفينة  و�لفلك  �لتقليدي 
ودروب �ملعاين و�مللعب �ل�شابوين و�لبيئة و�لطري�ن �اللكرتوين - �ىل جانب 
�مل�شابقات �لثقافية و�لر�شم �حلر ون�شاطات �حلرف �ليدوية و�حلناء للمر�كز 

وم�شابقات  �لرئي�شية  �لن�شاطات  يت�شمن  �مل��ر�ك��ز  جميع  طلبة  بح�شور 
بامل�شاركني  �ملنظمة  �للجنة  ورح��ب��ت  خمتلفة.  ترفيهية  و�أل���ع���اب  ت��ر�ث��ي��ة 
�ل�شنوية  ن�شاطاتها  م��ن  و�ح���د�  يعد  �مللتقى  �ن  م��وؤك��دة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورة  يف 
�لرت�ث  ومعاي�شة  �لوطنية  �لهوية  ثو�بت  وتر�شيخ  �ل�شباب  بقطاع  �ملهتمة 
�أر�س �لو�قع.. ودعت �مل�شاركني �ىل �ال�شتفادة الأق�شى حد من بر�مج  على 
�ل�شمالية  �أح�شان جزيرة  �ملتنوعة وق�شاء عطلة مدر�شة مثالية يف  �مللتقى 
�للجنة عن  و�أعربت  �ملخ�ش�شة الإبد�عهم وطموحاتهم.  �أو جزيرة �الحالم 
�شعادتها مب�شاركة هذ� �لعدد �لكبري يف �لفعاليات و�ملنا�شط و�لرب�مج �لتي 
�لنادي قدمت  �إد�رة  �أن  موؤكدة  �ملخت�شني  �ملدربني  نخبة من  عليها  ي�شرف 
كل �لدعم الإجناح �مللتقى مبا ين�شجم مع توجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �المار�ت 

باالهتمام بقطاع �ل�شباب .

 حماكم مركز دبي املايل العاملي توقع 
مذكرة مع املحكمة الحتادية يف اأ�صرتاليا

••دبي-وام: 

وق��ع��ت حم��اك��م م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي م��ذك��رة توجيهية م��ع �ملحكمة 
�الحت���ادي���ة يف �أ���ش��رت�ل��ي��ا ت�شمل �الإن���ف���اذ �مل��ت��ب��ادل ل��الأح��ك��ام �مل��ال��ي��ة بني 
�ملايل  دب��ي  رئي�س حماكم مركز  ه��و�جن  مايكل  �مل��ذك��رة  وق��ع   . �جلانبني 
خالل  ��شرت�ليا  يف  �الحت��ادي��ة  �ملحكمة  رئي�س  �ل�شوب  وجيم�س  �لعاملي 
�ح��ت��ف��ال خ��ا���س �أق��ي��م مبدينة م��ل��ب��ورن �الأ���ش��رت�ل��ي��ة. وت��ع��د ه��ذه �ملذكرة 
�لعاملي و�شلطة ق�شائية  �ملايل  �لثانية من نوعها بني حماكم مركز دبي 
�إبر�م مذكرة مماثلة مع �ملحكمة �لعليا لوالية نيو �شاوث  �أ�شرت�لية بعد 
ويلز يف �شبتمرب 2013. وترتكز �ملذكر�ت �ملوقعة بني حماكم مركز دبي 
�ملايل �لعاملي ونظري�تها �الأ�شرت�لية على �تفاقيات م�شابهة وقعها مركز 
دبي �ملايل �لعاملي وجهته �لتنظيمية �مل�شتقلة �شلطة دبي للخدمات �ملالية 
حيث يتمتع مركز دبي �ملايل �لعاملي بعالقات ر�شمية مع هيئة نيو�شاوث 
وقعت  بينما  �خلليجي  �الأ���ش��رت�يل  �ملجل�س  و  �إنف�شتمنت  �أن��د  تر�يد  ويلز 
�ملالية  �الأور�ق  هيئة  م��ع  �شر�كة  �تفاقية  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة 

و�ال�شتثمار�ت �ال�شرت�لية . 
وقال مايكل هو�جن رئي�س حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي �إنه يف يف �شوء 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لتجارية  للعالقات  �لكبري  �لنمو 
و�أ���ش��رت�ل��ي��ا خ���الل �الأع�����و�م �الأخ����رية ب���ات م��ن �ل�����ش��روري رف���ع م�شتوى 
�لتعاون بني حماكم �لبلدين لدعم �حتياجات قطاع �لتجارة . و�أ�شاف �إن 
هذه �ملذكرة ترتكز على نظام �شامل �أر�شيناه م�شبقا.. و�شنعمل على تعزيز 
�أجو�ء �لثقة و�لو�شوح لدى �مل�شتثمرين و�ل�شركات و�خلرب�ء �لقانونيني 
�أ�شرت�ليا  �ملحكمة �الحتادية يف  رئي�س  �ل�شوب  �لبلدين. وقال جيم�س  يف 
�إن هذه �ملذكرة �لتوجيهية ال تعترب بديال عن �لقانون �ملو�شوعي وت�شهم 
يف تو�شيح �لعمليات ذ�ت �ل�شلة وت�شاعد �الأط��ر�ف �لتجارية على تنفيذ 
�شعادة  ق��ال  جهته  من  �لتكاليف.  ومعقول  �شريع  ب�شكل  �ملالية  �الأح��ك��ام 
خليفة �شيف �ملزروعي �لقائم باالأعمال باالإنابة ب�شفارة دولة �الإمار�ت يف 
�تفاقيات مع  �لعاملي  �ملايل  �إن توقيع حماكم مركز دبي  �أ�شرت�ليا  كانرب� 
�لعديد من �ل�شلطات �لق�شائية حول �لعامل مبا فيها �ل�شلطات �لق�شائية 
يف �لواليات �الأ�شرت�لية �أ�شهم يف تعزيز �لعالقات �القت�شادية و�لتجارية 
لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عموما و�إمارة دبي على وجه �خل�شو�س.. 
وت�شمن �ملذكرة �لتوجيهية �لتي مت توقيعها �ليوم لل�شركات �لعاملة يف 
كلتا �لدولتني �لثقة باأن �أية خالفات جتارية قد تن�شاأ ميكن حلها يف �إطار 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  عاملية ممثلة يف حماكم مركز  ذي م�شد�قية  قانوين 

�لتي تتمع �أحكامها بقابلية �إنفاذها عامليا.

�سخ�سية العامل العربي للدعم االإن�ساين والرتابط املجتمعي

منظمة الأ�صرة العربية تهدي جائزتها لأمري دولة الكويت 

•• تغطية رم�صان عطا:

�لبح  عبيد  بن  جمال  �شعادة  �أعلن 
�لعربية  �الأ����ش���رة  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة �الأ�شرة 
�لعربية عن �ختيار �شاحب �ل�شمو 
�جلابر  �الأح����م����د  ����ش���ب���اح  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شباح �أمري دولة �لكويت جلائزة 
�الإن�شاين  للدعم  �ل��ع��ام  �شخ�شية 
جاء   2014 �ملجتمعي  و�ل��رت�ب��ط 
ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي 
باأبوظبي  �الإم������ار�ت  بق�شر  ع��ق��د 
بح�شور  �مل��ا���ش��ي  �خلمي�س  �شباح 
�لبعجيان  حم��م��د  ���ش��الح  ���ش��ع��ادة 

�شفري دولة �لكويت باالإمار�ت.
وكان من �شمن �حل�شور وممثلي 
�أحمد  ب��اجل��ائ��زة   �الأم��ن��اء  جمل�س 
ب������ن ����ش���ب���ي���ب �ل�����ظ�����اه�����ري ن���ائ���ب 
�شلطان  ط����ارق   ، �جل���ائ���زة  رئ��ي�����س 
ب��ن خ����ادم، �أم��ي��ن��ة �ل��دب��و���س دكتور 
�الإعالمي  �مل�شت�شار  ح�شني  �أبوبكر 
للمنظمة، و�ل�شادة ممثلي �لهيئات 

و�لدو�ئر �لر�شمية و�الإعالمية.

الرتابط االأ�سري
رحب �لبح خالل كلمته باحل�شور 
دولة  �أم���ري  �خ��ت��ي��ار  �أن  �إىل  ملفتا 
يعد  �جلابر  �شباح  �ل�شيخ  �لكويت 
�لعربية  �الأ����ش���رة  م���ن  وف����اء  مل�����ش��ة 
ملقام �شموه �لكرمي ومبثابة تكرمي 

ب�شيط لرفيع �ملقام.
�أر���س �الإم��ار�ت �لعربية  �أن  موؤكد�ً 
فجر  ومنذ  قدمت  و�ل��ت��ي  �ملتحدة 
حكيم  ي��د  ع��ل��ى  �مل��ب��ارك��ة  نه�شتها 
�ل�شيخ  ����ش���روح���ه���ا  ب�����اين  �ل����ع����رب 
رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�جتماعية  �إن�شانية  وجتربة   ، �هلل 
كرمية خالقة وعلى خطاه �لطيبة 
�لعطاء  �شفينة  �شارت   ، �هلل  رحمه 
�ل�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  �الإن�����ش��اين 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
و�إخو�نهما  �هلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
لالحتاد  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 

حكام �الإمار�ت. 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  دع����م  �إىل  م��ل��ف��ت��ا 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لرئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ل��الحت��اد 
 ، ل���ل���ج���ائ���زة رع������اه �هلل  �ل���ف���خ���ري 
منظمة  لر�شالة  وتعزيزه  لدعمه 
�أبرزها  و�ل��ت��ي  �الأ����ش���رة ورو�ف���ده���ا 

�حل���اف���ل���ة  م�������ش���ريت���ه  ويف   10-
ح�شل  �مل�����ش��رق  وت��اري��خ��ه  بالعطاء 
�ل��ع��دي��د من  ع��ل��ى  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
تقدير�ً  و�لعاملية  �لعربية  �جلو�ئز 
وتثميناً الإ�شهاماته �ملتميزة ودعمه 
ه����ذه �جلائزة  وم����ا  �ل����ال حم�����دود 
�لتي مننحها له �إال تثميناً وعرفاناً 
ولوطنه  الأ�شرته  وق��دم  �أعطى  ملن 

�لعربي.
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ����ش���اه���م   11-
�ل�شباح  �الأح���م���د  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ي��خ 
�الأ�شري  �ل��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز  دع���م  يف 
ب��دول��ة �ل��ك��وي��ت م��ن خ���الل دعمه 
�حلياة  وت��وف��ري  �لكويتية  ل��الأ���ش��ر 
ل��ه��ا يف خم��ت��ل��ف مناحي  �ل��ك��رمي��ة 
�حلياة �لعامة. كما له �لعديد من 
و�خلريية  �الن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ب�����ش��م��ات 
على خارطة �لوطن �لعربي ودعمه 
�الأخ�����ري ل��ل��ن��ازح��ني و�جل���رح���ى يف 
على  �شاهد�ً  يقف  �ل�شقيقة  �شوريا 

�لع�شر.
دعم و�شاند كافة م�شروعات   12-
�الجتماعية  �ل�����������ش�����وؤون  وز�رة 
على  و�شار  �لكويت  بدولة  و�لعمل 
دعم  يف  �الأو�ئ����ل  �ملوؤ�ش�شني  خطى 
�ل�����رت�ب�����ط �الأ������ش�����ري وب���ال���رج���وع 
لتاأ�شي�س  �لتاريخية  �مل��ر�ح��ل  �ىل 
بدولة  �الجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة 
�أمري  من  وبتوجيه  فنجد  �لكويت 
�هلل  عبد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لبالد 
�ل�����ش��ب��اح ط��ي��ب �هلل ثر�ه،  �ل�����ش��امل 
وعلى وجه �لتحديد يف 12-14-

1954م، باإ�شد�ر قر�ر من �للجنة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �ل��ع��ل��ي��ا حت��ت رق���م )ت 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  باإن�شاء   )63-41
�الجتماعية، �شعيا لتحقيق �لرعاية 
�ملو�طنني،  ل��ك��اف��ة  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
وتقدمي �خلدمات �الجتماعية ملن 
�لتحديد  وج���ه  وع��ل��ي  يطلبونها، 
ذوي �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة، وكذ� 
�ال�شتخد�م  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
على �مل�شتويني �حلكومي و�الأهلي، 
وم���ك���اف���ح���ة �ل���ب���ط���ال���ة، وت����دري����ب 
وت�شوية  �ل����وط����ن����ي����ة،  �ل���ع���م���ال���ة 
تويل  بجانب  �لعمالية،  �ل�شكاوي 
�الأمور �ملت�شلة باالإر�شاد و�لتوجيه 
�ملطبوعات  �الجتماعي، من خالل 
و�الإ�شد�ر�ت �لدورية، وغريها من 
�متدت  وق��د  �الإع��الم��ي��ة  �لو�شائل 
�ملقدمة  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ات 
من �لد�ئرة عام 1956م، لت�شمل 
�أك�������ش���اك �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ي ك��ان��ت متنح 
جمانا ل��ذوي �ل��دخ��ول �مل��ح��دودة ، 
�إقامة  وتدريب �لفتيات من خالل 
�الأعمال  ع��ل��ى  متخ�ش�س  م��رك��ز 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة، وك�����ذ� �إق����ام����ة وح����د�ت 
�جتماعية تعنى باالأ�شرة �جتماعيا 
لرعاية  د�ر  �إقامة  بجانب  وماديا، 
�أ�شيف  1957م،  عام  ويف  �مل�شنني 
)�لرقابة  م���ه���ام  �ل����د�ئ����رة  ل���ه���ذه 
�الجتماعية على �ل�شينما، �الأفالم، 
�مل�����ش��ن��ف��ات(، ك��م��ا �شدر  �مل�������ش���رح، 
مبوجبه  �أوك�������ل  �أم�������ريي  ت��ع��م��ي��م 
ل��الإد�رة �إج��ر�ء تعد�د عام لل�شكان، 
�أول  1957م،  ع��ام  ت��ع��د�د  ويعترب 
�لكويت،  يف  لل�شكان  ر�شمي  ت��ع��د�د 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد �ل�����ش��ك��ان �آن�����ذ�ك 
وكانت  ن�شمة،  �أل���ف   206 ح���و�يل 
عام  ويف   55% �لكويتيني  ن�شبة 
1958م، �أ�شيف �إىل مهام �لد�ئرة 
ن�شاطات �جتماعية وعمالية �أخرى 
و�لعالقات  �ل�شناعي،  كالت�شليف   ،
�الأعمال،  و�أ���ش��ح��اب  �ل��ع��م��ال  ب��ني 
و�لتاأهيل  �ل���ع���م���ايل،  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س 
ورعاية  �ل���ع���اه���ات،  ل�����ذوي  �مل��ه��ن��ي 
�الأندية  على  و�الإ���ش��ر�ف  �ل�شباب، 

و�لهيئات �الأهلية، وتعليم �لكبار.

ج���ائ���زة �ل���رت�ب���ط �الأ�����ش����ري ، كما 
�لفريق  وت��وج��ي��ه��ات  ج��ه��ود  ث��م��ن 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�الأ�شرية  �لثقافة  وتعزيز  دع��م  يف 
متوحد�ً  �لبيت  �أط��روح��ت��ه  وتبقى 
�لتو��شل  ل��ق��ي��م  وت��اأ���ش��ي��اًل  دع��م��اً 
و�لرت�بط و�لتاأخي �الأ�شري �شاهد� 

على �لع�شر.
�أع�����ش��اء جمل�س  �أن  �ل��ب��ح  و�أو����ش���ح 
�الأ�شرة  وم��ن��ظ��م��ة  �جل���ائ���زة  �أم���ن���اء 
�لريادي  �ل��دور  يثمنو�  �أن  �لعربية 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة 
�الإم���ار�ت  �أم  و�لطفولة  لالأمومة 
يف جهودها �ملخل�شة لدعم وتعزيز 

�الأ�شرة �الإمار�تية و�لعربية.
�ختيار  ب����اأن  كلمته  �ل��ب��ح  و�خ��ت��ت��م 
�ل�������ش���ي���خ جابر  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
لالأ�شرة  ف��خ��ر  �ل�����ش��ب��اح  �الأح���م���د 
�أي��اد بي�شاء  ملا مل�شناه من  �لعربية، 
�الأ�شرة  خل��دم��ة  ���ش��م��وه  ���ش��خ��ره��ا 
و�الأطفال  للفقر�ء  ودعما  �لعربية 

�أمري دول �لكويت �ملفدى وجهوده 
�لرب و�خلري  �شاحات  �الإن�شانية يف 

و�لعطاء.
ملنظمة  �لبعيبجان  �شكر  وخ��ت��ام��ا 
�أمناء  �ل��ع��رب��ي��ة وجم��ل�����س  �الأ����ش���رة 
�ملتو��شلة  جهودهم  على  �جل��ائ��زة 
يف دعم وتعزيز �آفاق �لعمل �ال�شري 

�خلالق.

اإجنازات االأمري
�شبيب  ب��ن  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  وتف�شل 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  �ل���ظ���اه���ري 
كلمة  ب���اإل���ق���ائ���ه  �جل����ائ����زة  �أم����ن����اء 
�شاحب  ح�����ش��ول  �أه��م��ي��ة  مو�شحا 
�ل�شمو �ل�شيخ �شباح �الأحمد �جلابر 
�ل�شباح على جائزة �شخ�شية �لعامل 
�لعربي للدعم �الن�شاين و�لرت�بط 

�ملجتمعي وقال �لظاهري
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شول  �إن 
�شباح �الأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري 
�مل��ف��دى، على جائزة  �لكويت  دول��ة 
للدعم  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  �شخ�شية 
�ملجتمعي  و�ل����رت�ب����ط  �الن�������ش���اين 
نتوقف  ه��ام��ة  منا�شبة   ..2014
باجلهود  منا  يقيناً  جميعاً  عندها 
بها  وت��ق��وم  ق��ام��ت  و�ل��ت��ي  �ملخل�شة 

�أ�شحى  حتى  و�مل�شردين  و�الأي��ت��ام 
�شموه منارة �إن�شانية عاملية.

اخلري والعطاء
وم����ن ج��ان��ب��ه ع���رب ���ش��ع��ادة �شالح 
�لكويتي  �ل�������ش���ف���ري  �ل��ب��ع��ي��ب��ج��ان 
�متنانه  ع��ظ��ي��م  ع���ن  ب�����االإم�����ار�ت 
�إىل دولة  �ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى  ر�فعا 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل ، 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 
ل���الحت���اد حكام  �مل��ج��ل�����س �الأع����ل����ى 
�الإمار�ت.  كما ثمن �لبعيبجان عمق 
�لعالقات �الأخوية و�لتاريخية بني 
�ل�شعبني و�لقيادتني، م�شيد� ومهناأ 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ول 
�ل�شباح  �جل���اب���ر  �الأح���م���د  ���ش��ب��اح 
 ، �أم��ري دول��ة �لكويت على �جلائزة 
و�أ�شار �شعادته �إىل �أنه تكرمي رفيع 
خال�س  وت��ك��رمي  �شامي  م��ق��ام  �إىل 
الق��ى �أه��ل��ه. كما حت��دث ع��ن ماآثر 

�أك��رث من قرن  �لكويت على م��دى 
م���ن �ل���زم���ان ك��وي��ت �خل���ري و�لعز 
�ل��ع��ط��اء ح�����ش��ن وح�شن  وك���وي���ت 
�الن�������ش���ان���ي���ة وج����ي����د �ال����ش���ت���د�م���ة 
وبحور �لعمل �خلريي بال �شو�حل 
�الأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ن  و����ش��اف 
مقاليد  ت�����وىل  �ل�������ش���ب���اح  �جل����اب����ر 
�حلكم يف 29 يناير 2006 وذلك 
بجل�شته  �الأم���ة  جمل�س  ق��ي��ام  بعد 
�ملنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006 
�لعبد  �شعد  �الأم���ري  �شلطات  بنقل 
جمل�س  �إىل  �ل�����ش��ب��اح  �ل�����ش��امل  �هلل 
�ل�شحية،  �أح��و�ل��ه  ب�شبب  �ل����وزر�ء 
وتزكية جمل�س �لوزر�ء له بعد نقل 
ومبايعه  �إليه،  �الأمريية  �ل�شلطات 
باالإجماع  �الأم����ة  جمل�س  �أع�����ش��اء 

له.

الكويت  اأمري دولة  وعن اجناز 
قال الظاهري :

-1 تربعه �الأخري مببلغ خم�شمائة 
و�ملحتاجني  للفقر�ء  دوالر  مليون 

يف كافة �أرجاء �لعامل.
�المناء  ل�شندوق  �شموه  دع��م   2-
�أكرب حمفظة مالية  �لكويتي وهو 
�لفقر�ء  دع��م  يف  �شاهمت  �ن�شانية 

و�ملحتاجني .
تبنيه لق�شايا وم�شاكل فقر�ء   3-
�القليم �ل�شرقي بال�شود�ن ورعايته 
الإعمار  �مل���ان���ح���ني  م��ل��ت��ق��ى  ل���دع���م 
�ملاآ�شي  م��ع��ان��اة  وت��خ��ف��ي��ف  �ل�����ش��رق 

�الن�شانية يف �شرق �ل�شود�ن.
-4 دعم �شموه �لال حمدود للق�شية 
�الزمنة  ك���اف���ة  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
قيا�شية.  و�أرق�����ام  ط��ائ��ل��ة  ومب��ب��ال��غ 
النطالق  تبنيها  للكويت  وُي�شهد 
يف  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة 
دولة �لكويت ودعمها �لال حمدود 
�ال�شر  معاناة  لتحديات  وت�شديها 

�لفل�شطينية.
�مل�شردين  ملعاناة  �شموه  تبني   5-
�ل�شقيقة  ���ش��وري��ا  يف  و�ل���ن���ازح���ني 
ج�������ر�ء �حل��������روب و�الن���ق�������ش���ام���ات 
�ل�����ش��وري��ة �الخ�����رية، وك����ان �شموه 
باطالق  �ل��ع��امل  يف  �مل��ب��ادري��ن  �أول 
للم�شردين  �مل���ايل  �ل��دع��م  ح��م��الت 

و�لنازحني و�ملنكوبني.
�مل�شرفة  �����ش����م����وه  م�����و�ق�����ف   6-
�للبنانية  �ال�شر  معاناة  الحت�شانه 
ج�����ر�ء ك���اف���ة �حل������روب �ل���ت���ي �ملت 

بلبنان.
�مل�شردين  مل���ع���ان���اة  ت�����ش��دي��ه   7-
و�ل��غ��رق��ى و�مل��ر���ش��ى و�الأ���ش��ر جر�ء 
يف  و�ل�����زالزل  �لطبيعية  �ل���ك���و�رث 
و�لباك�شتان  �ندوني�شيا   : م��ن  ك��ل 
و�لهند  و�ف��غ��ان�����ش��ت��ان  و�ل��ف��ل��ب��ني 
و�ث���ي���وب���ي���ا و�ل���ع���دي���د م����ن �ل�����دول 

�الخرى.
�لر��شخة  ����ش���م���وه  ب�����ش��م��ات   8-
�لطفولة  لق�شايا  دعماً  و�ملتجذرة 
�لعربي  �لوطن  و�مل��ر�أة و�الأ�شرة يف 

و�لدول �ل�شديقة.
ببناء  ����ش���م���وه  �ه����ت����م����ام����ات   9-
�مل�شت�شفيات و�مل�شاجد ودور �لعبادة 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة و�ي����و�ء 
�الط���ف���ال و�ال����ش���ر ج���ر�ء �حلروب 

و�الزمات. 

جمال البح: الختيار ملا مل�صناه من اأياٍد بي�صاء �صخرها خلدمة الأ�صرة العربية
�صالح البعيبجان: اإنه تكرمي رفيع اإىل مقام �صاٍم وتكرمي خال�س لقى اأهله

اأحمد الظاهري: كويت العطاء ح�صن وح�صن الإن�صانية وبحور العمل اخلريي 

العدد 11058 بتاريخ 2014/3/30   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �خلتم لت�شليح 

CN 1031065:الدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/��شافة ح�شن حممد �شعيد �حلمادي
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �شعيد عبد�هلل �حلمادي

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
م �س 12 ق  �لتجارية  �مل�شفح  �بوظبي  �بوظبي  تعديل عنو�ن/من 
241 بناية / ورثة �شيف عبيد �شيف �لهاملي �ىل �ملنطقة �لغربية 

ليو� جفن �ر�س رقم 6 مكتب رقم 53
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية  م غ   

العدد 11058 بتاريخ 2014/3/30   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
البحرية  لالعمال  املطوع  �ل�����ش��ادة/  ب��ان  �ل��ب��ح��ري( 
ذ.م.م قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة 

بياناتها بعد وهي:

على كل من له �عرت��س على ت�شجيل هذه �ل�شفينة 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد جديد مطوع 305 - �شابقا )�شب �شي 89(
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/118   مدين جزئي 
�شبيب  قانونا  ميثلها  كمانانا  ومقهى  مطعم  �شركة   -  1  / عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�هلل جمعه بن بيات   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت 
قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله:  ع(  م  �س   ( �ملتكاملة  لالت�شاالت 
للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  �ق��ام  
مبلغ وقدره ) 18314.88 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. . وحددت لها 
 ch2.A.17 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
ق�سم الق�سايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/114 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ميلو�س �يليك  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �مل�شرق 
حمادي  ع��ب��د�الم��ري  ع�شام  وميثله:  با�شم/  �شابقا  /�مل��ع��روف  خ(  م  ���س   ( للتمويل  �ال���ش��الم��ي 
�الحد  يوم  كلي  رقم 2013/544 عقاري  �لدعوى  �ل�شادر يف  باحلكم  نعلنكم  �لتميمي  �لفا�شلي 
بتاريخ 2013/10/9 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- ب�شحة ونفاذ عقد �لبيع مو�شوع �لدعوى. 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه  دره��م   )3810934  ( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -2
�ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 3- �شطب عبارة )تخ�شع ملكية �لعقار �ىل 
�مل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  �ملنتهى  بالتملك طبقا لعقد �الج��ارة  �ملنتهية  ترتيبات �الج��ارة 
�لد�ئرة.....( �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي و�المالك من �شجالت 
�لد�ئرة    وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/116 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- بيرت لوجيك جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �مل�شرق 
حمادي  ع��ب��د�الم��ري  ع�شام  وميثله:  با�شم/  �شابقا  /�مل��ع��روف  خ(  م  ���س   ( للتمويل  �ال���ش��الم��ي 
�لفا�شلي �لتميمي نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/532 عقاري كلي يوم �الربعاء 
بتاريخ 2013/10/9 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- ب�شحة ونفاذ عقد �لبيع مو�شوع مو�شوع 
�و  �لتنفيذ  وت�شليمه �ىل طالب  درهم   )5838539 ( وق��دره  ب�شد�د مبلغ  بالز�مكم  �لدعوى. 2- 
�الع��الن. 3- �شطب عبارة )تخ�شع ملكية  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  ي��وم من   15 �ملحكمة خ��الل  خزينة 
وملحقاته  بالتملك  �ملنتهى  �الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  �ملنتهية  �الج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار 
�ملودع لدى �لد�ئرة.....( �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي و�المالك 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لد�ئرة.  �شجالت  من 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/124 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- علي ر�شا عي�شى با�شتاين    جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
�شركة �مل�شرق �ال�شالمي للتمويل ) �س م خ( /�ملعروف �شابقا با�شم/ وميثله: ع�شام عبد�المري 
حمادي �لفا�شلي �لتميمي نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/518 عقاري كلي يوم 
�ملوؤرخ  �لبيع  ونفاذ عقد  وذل��ك: 1- ب�شحة  تنفيذيا  �شند�  باعتباره  بتاريخ 2013/9/23  �الثنني 
2008/8/11  مو�شوع �لدعوى. 2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره ) 3729188.81( درهم وت�شليمه 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 3- �شطب عبارة 
)تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �الجارة �ملنتهى بالتملك 
وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة.....( �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي 
�لتنفيذية بحقك يف  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �لد�ئرة. وعليه  و�الم��الك من �شجالت 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/138 تنفيذ عقاري
�لتنفيذ/  �ملنفذ �شده/1- حميد ر�شا جمال زمانيان جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب  �ىل 
ع�شام  وميثله:  �ال���ش��الم��ي(   للتمويل  )�ل��ب��در  خ(  م  ���س   ( للتمويل  �ال���ش��الم��ي  �مل�شرق  �شركة 
 2013/617 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ش��ادر  باحلكم  نعلنكم  �لتميمي  �لفا�شلي  ح��م��ادي  ع��ب��د�الم��ري 
ونفاذ  ب�شحة   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2013/10/20 بتاريخ  �الح��د  يوم  كلي  عقاري 
عقد �لبيع مو�شوع �لدعوى 2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )37815197( درهم وت�شليمه �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �الع��الن. 3- �شطب عبارة 
)تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �الجارة �ملنتهى بالتملك 
وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة.....( �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي 
�لتنفيذية بحقك يف  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �لد�ئرة. وعليه  و�الم��الك من �شجالت 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/115 تنفيذ عقاري
�شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  خ��ان  جعفر  �ني�س  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�مل�شرق �ال�شالمي للتمويل ) �س م خ( /�ملعروف �شابقا با�شم �شركة/ وميثله: ع�شام عبد�المري 
حمادي �لفا�شلي �لتميمي نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/533 عقاري كلي يوم 
�الربعاء بتاريخ 2013/10/23 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- ب�شحة ونفاذ عقد �لبيع �ملوؤرخ 
2008/8/27 مو�شوع �لدعوى.  2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره ) 6114240.90( درهم وت�شليمه 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 3- �شطب عبارة 
)تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �الجارة �ملنتهى بالتملك 
وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة.....( �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي 
و�الم��الك من �شجالت �لد�ئرة    وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/160   بيع عقار مرهون

�ر�س  قطعة  عن  عبارة  مرهون  م��ال  بيع  �ذن  طلب  �لق�شية:  مو�شوع 
طالب �العالن: طالب �لتنفيذ باركليز بنك �س م ع �ملطلوب �عاله �ملنفذ 

�شده/ 1- �شاجنيف �شارما جمهول حمل �القامة-
 مو�شوع �الع��الن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي 
قدم   6.881/00 �مل�شاحة  �ملر�بع-  �ملنطقة   -876 رقم  �الر���س  عن  عبارة 
وذلك  دره��م   )3.952.794/63( وق��دره  به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء  مربع 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.   
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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          يف الدعوى رقم 2013/1319 جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليها �الوىل/ �شركة �وي�شرت للتطوير �لعقاري ذ.م.م باعتبارهم �ال�شم �حلايل ل�شركة �منيات 
�شركة   / �لثالثة  عليها  و�ملدعى  �لقاب�شة،   �ملا�شة  �شركة  �لثانية/  عليها  و�ملدعى  ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير 
وب�شفته   �ل�شخ�شية  ب�شفته  �جمد-  مهدي  �لر�بع/  عليه  و�ملدعى  �ملحدودة  �لعقاري  للتطوير  �منيات 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �منيات للتطوير و�شركة �ملا�شة �لقاب�شة، و�ملدعى عليها �خلام�شة/ علياء حمزه 
علي- ب�شفتها �ل�شخ�شية وب�شفتها مدير �شركة �وي�شرت للتطوير �لعقاري و�ملدعى عليها �ل�شاد�شة/ ون 
بي  بي  ون  �شركة  مدير  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �لو�يف-  لوؤي  �ل�شابع/  عليه  �ملدعى  ليمتد،  بي  بي   
ليمتد- جمهويل حمل �القامة.  مبا �ن �ملدعية /�شركة �المار�ت بالبادي للمقاوالت �ملحدودة ذ.م.م قد 
�قامت �شدكم �لدعوى �مل�شار �ليها �عاله، وحكمت حماكم دبي �البتد�ئية �ملوقرة بتعيني �خلبري �حل�شابي 
�شاحب �لدور  للنظر يف �مر �لدعوى وحيث �نكم حت�شرو� جل�شة �لنطق باحلكم. يتوجب عليكم �حل�شور 
�ىل مكتب �خلبري �حل�شابي/ ر�شا دروي�س �آل رحمه على عنو�نه �لتايل: دبي بناية هالل بن طر�ف- �شارع 
�ل�شيخ ز�يد- بالقرب من بو�بة �شالك مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري، �لطابق �لثالث مكتب 
رقم 301 هاتف 3287778-04 فاك�س 3284449-04 وذلك يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/9 يف متام 

�ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا وتقدمي كافة �لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.     

 اخلبري احل�سابي/ ر�سا دروي�س اآل رحمه    

 اعالن اجتماع خربة

العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30    
اخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

 يف الدعوى رقم 2013/277) اداري كلي)       
 بناًء على طلب �ملدعي: نعمان منذر �لعمرى  عنو�نه: بوكالة مكتب د. 
عبد�لقادر  طه  عليه:  �ملدعى  �ىل  �ملر��شدة  باحلاج  حممد  عبد�لرحمن 
بدير  - عنو�نه: ن�شر  �نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الد�رية �لكلية 
مبحكمة �بوظبي �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�شاعة 09.00 من يوم 7 من �شهر 4 �شنة 2014 وذلك للنظر يف 

�لدعوى بو�شفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2014/3/25
عن/ رئي�س قلم الكتاب

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30    

اخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية
 يف الدعوى رقم 2014/59) اداري كلي)       

 ب��ن��اًء ع��ل��ى ط��ل��ب �مل��دع��ي: م��ن��ري ���ش��اك��روين  ع��ن��و�ن��ه: ب��وك��ال��ة مكتب د. 
بن  بناية  �الول  ز�ي��د  ���ش��ارع  �بوظبي-  للمحاماة-  ب��احل��اج  عبد�لرحمن 
هياي- ميز�نني ت:  0097126335000   �ىل �ملدعى عليه: طه عبد�لقادر 
بدير  - عنو�نه: ن�شر  �نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الد�رية �لكلية 
مبحكمة �بوظبي �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�شاعة 09.00 من يوم 7 من �شهر 4 �شنة 2014 وذلك للنظر يف 

�لدعوى بو�شفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2014/3/25
عن/ رئي�س قلم الكتاب

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30    

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

علي �بر�هيم حممد عبد�هلل �حلو�شني   �جلن�شية: �الم��ار�ت وطلب �لت�شديق 
و�ملرخ�س   ) �لتجاري )امل�سمم للخط  �ال�شم  :تنازل يف  يت�شمن  على  حمرر 
من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 537898 �ل�شادر 
�ل�شيد: �شم�س  �لتنمية �القت�شادية بخورفكان �ىل  د�ئرة  بتاريخ 2006/2/6 يف 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لهند    �جلن�شية:  عبد�لرحمن  بن  �دياتيل  �لدين 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي       
الكاتب العدل بخورفكان              

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11058 بتاريخ 2014/3/30    
 اعالن للح�سور يف الدعوى 

رقم )2013/234) مدين كلي اأم القيوين       
 بناًء على طلب �ملدعي/ �لك�شاندر �ودودوف

عنو�نه: بوكالة �ملحامي/ يو�شف حممد �لبحر
�ىل �ملدعى عليه: جمموعة �ر�س �شم�س �المار�ت) ذ.م.م(

�البتد�ئية-  �الحت��ادي��ة  �لقيوين  �م  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �ن��ت 
�ل�شاعة  يف  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �جلزئية-  �ملدنية  �لد�ئرة 
يف  للنظر  وذل���ك   2014/4/6 �مل���و�ف���ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  م��ن  ���ش��ب��اح��ا   8.30

�لدعوى�ملذكورة �عاله بو�شفك مدعى عليها. 
رئي�س قلم الكتاب

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأم القيوين  الحتادية البتدائية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/913 بالن�سر

�شاكر غالم  �عالنه:  �ملطلوب  �لر�شيد  عبد  �خل��ري حممد  �ب��و   : �ملدعى 
ر�شول غالم ر�شول  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحدد يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية 
�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة 
خالل  وذل��ك  �لتح�شري  ق�شم  ل��دى  �خل�شوم  بعدد  منها  و���ش��ور�ً  بالرد 

خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/941 بالن�سر

�بر�هيم  �أمي��ن  وميثلها:  للعقار�ت  �ل��ت��ج��اري  �بوظبي  �شركة   : �مل��دع��ى 
عبا�س  �ملطلوب �عالنه: فايز ر��شد نابي ز�يد �لدويلة  �لعنو�ن: بالن�شر 
�مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �الثنني �ملو�فق  مبا �ن �ملدعي رف��ع �لدعوى 
2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 
بعدد �خل�شوم  منها  بالرد و�شور�ً  �ي��د�ع مذكرة  وعليك   ، وكيل معتمد 

لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2014/7 بالن�سر

�بر�هيم  �أمي��ن  وميثلها:  للعقار�ت  �ل��ت��ج��اري  �بوظبي  �شركة   : �مل��دع��ى 
بالن�شر  �لعنو�ن:  �شال    كهن  �هلل  �أم��ان  فريد  �عالنه:  �ملطلوب  عبا�س  
�مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �الثنني �ملو�فق  مبا �ن �ملدعي رف��ع �لدعوى 
2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 
بعدد �خل�شوم  منها  بالرد و�شور�ً  �ي��د�ع مذكرة  وعليك   ، وكيل معتمد 

لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2014/11 بالن�سر

�بر�هيم  �أمي��ن  وميثلها:  للعقار�ت  �ل��ت��ج��اري  �بوظبي  �شركة   : �مل��دع��ى 
عبا�س �ملطلوب �عالنه: في�شل �شعيد �ل�شغري �شعيد �ل�شام�شي  �لعنو�ن: 
�الثنني  يوم  �ع��اله وح��دد  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  بالن�شر مبا 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور�ً منها بعدد 
�خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم 

�العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/30 بالن�سر

�ملدعى : �شركة �بوظبي �لتجاري للعقار�ت وميثلها �أمين �بر�هيم 
فرع  للرجال  �لذهبية  �خليمة  خياط  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  ع��ب��ا���س   
ملالكه حممد عارف جول حممد   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي 
رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/7 
�ل�����ش��اع��ة 12 ظهر�  م��وع��د� ل��ن��ظ��ره��ا ل���ذ� ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور 
�و  �شخ�شيا  �لعني  �لكائنة يف  �اليجارية  �ملنازعات  �مام جلنة ف�س 

بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2014/21 بالن�سر

�ع��الن��ه: حممد  �ملطلوب  �لرحمن   مكل�س  �ن��و�ر مفى  : حممد  �ملدعى 
�شليم حمبوب علم �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحدد يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية 
�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة 
بالرد و�شور�ً منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري 22 وذلك خالل 

خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/857 بالن�سر

بينيلد�  �عالنه:  �ملطلوب  �لرحمن   مكل�س  مفى  �ن��و�ر  حممد   : �ملدعى 
�ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  ديليون  بري�نت 
�عاله وحدد يوم �الثنني �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية 
�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة 
خالل  وذل��ك  �لتح�شري  ق�شم  ل��دى  �خل�شوم  بعدد  منها  و���ش��ور�ً  بالرد 

خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/647 بالن�سر

�ملدعى : �شري علي خان بوكالة: حممد حامد  �ملطلوب �عالنه: موؤ�ش�شة 
�لعنو�ن:  علي   بن  م��ر�د  بن  وميثلها:�بر�هيم  �لعامة  لل�شيانة  �لنقاوة 
�الثنني  يوم  �ع��اله وح��دد  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  بالن�شر مبا 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور�ً منها بعدد 
�خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم 

�العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2014/23 بالن�سر

�ن��و�ر مفى  �شلطان 2- حممد  �حمد حممد  : 1- حممد �شالح  �ملدعى 
�لعنو�ن:  حممد  ح�شني  ك��م��ال  ن��ور  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  �لرحمن  مكل�س 
�الثنني  يوم  �ع��اله وح��دد  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  بالن�شر مبا 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور�ً منها بعدد 
�خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم 

�العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
  اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   54  /2014 مد كل- م ر-ب- ع ن

�المار�ت  مدعي عليه: مكي  �لتخ�ش�شي �جلن�شية:  �لطبية  �لعناية  مدعي/م�شت�شفى 
 2014/5 رقم  حمال  ملف  �لدعوى:  مو�شوع  �لعر�ق   �جلن�شية:  �حللي  عبود  علو�ن 
جملة  درهم   360000 مبلغ   + درهم   135451.45 مببلغ  مالية  مطالبة  كلي-  عمايل 
�ملبالغ �لتي قيمتها  من �مل�شت�شفى �الخر+ �لتعوي�س �ملطلوب �عالنه/ مكي علو�ن عبود 
�حللي �جلن�شية: �لعر�ق عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- �لكائنة 
�ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�القل.  �يام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�شدر بتاريخ  2014/3/26  
  قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
  اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   91  /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  حممد  �حمد  قايد  مدعي/حممد 
وت�شفية  حل  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  رحمت  ميان  ب�شري 
باك�شتان    �جلن�شية:  خان  رحمت  ميان  ب�شري  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  �شركة 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2014/4/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- �لكائنة 
�ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام 

على �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/26  
  قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11058 بتاريخ   2014/3/30     
     اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   75  /2014 مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/الكابانا كافيه ميثلها �ملدعو عي�شى عبد�هلل عي�شى �جلابري �جلن�شية: 
�لدعوى:  مو�شوع  �ملغرب  �جلن�شية:  �حلمدوين  �مال  عليه:  مدعي  �المار�ت 
مطالبة مالية 10000 درهم �ملطلوب �عالنه/ �مال �حلمدوين �جلن�شية: �ملغرب   
عنو�نه: بالن�شر)العالن �ملدعى عليها ب�شحيفة �لدعوى( حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/15 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/25  
  قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية



األحد  - 30   مارس    2014 م   -   العـدد    11058
Sunday   30  March   2014  -  Issue No   11058

07

اأخبـار الإمـارات
ثقافية ال�صارقة تنظم ندوة احلفاظ على الرتاث العمراين يف المارة

•• ال�صارقة-وام: 

تنظم �إد�رة �لرت�ث بد�ئرة �لثقافة و�الإعالم يف �ل�شارقة بالتعاون 
مع �ملركز �لدويل لدر��شة �شون �ملمتلكات �لثقافية �اليكروم يومي 
30 و 31 مار�س �جلاري ندوة �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين 
حتت عنو�ن �لرت�ث �حلي يف �ملدن �الإ�شالمية وذلك بد�ر �لندوة 
�الول  �ل��ي��وم  �ل��ن��دوة يف  وت��ت��ن��اول  بال�شارقة.  �ل���رت�ث  يف منطقة 
وحماية  و�حلا�شر  �ملا�شي  �ل�شارقة:  مدينة  �أبرزها  حماور  عدة 
�الإ�شالمية و�حلفاظ على  �ملدن  و�ملعماري يف  �لعمر�ين  �لرت�ث 
�لبلد�ت �لرت�ثية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية و��شتعر��س حاالت 
�إد�رة مر�كز �ملدن  در��شية من: ��شطنبول ومو�شتار و�شمرقند و 
�لتاريخية ومدينة تون�س �لعتيقة: �حلفاظ بالتعاون مع �ملجتمع 

عبد�لعزيز  �الأ���ش��ت��اذ  م��ن  ك��ل  فيها  يتحدث  �ل�شارقة  �إم���ارة  على 
�مل�شلم مدير �إد�رة �لرت�ث بالد�ئرة و�لدكتور زكي ��شالن مدير 
�اليكروم.   _ �ل��ث��ق��ايف  �ل���رت�ث  على  للحفاظ  �القليمي  �مل��رك��ز 
و�حتفاالت  تتويج  مع  بالرت�فق  تاأتي  �لندوة  ه��ذه  �ن  �ىل  ي�شار 
 2014 لعام  �الإ�شالمية  �لثقافة  عا�شمة  بلقب  �ل�شارقة  �إم��ارة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع��م  جهود  بف�شل  �ل�شارقة  تعنى  حيث 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم 
�ل�شارقة بتنفيذ م�شاريع �لتنمية �لثقافية و�حلفاظ على �لرت�ث 
وتفعيل  �الأخ���رى  �لثقافات  م��ع  �الإي��ج��اب��ي  و�لتفاعل  �ل��ع��م��ر�ين 
و�شائط �لثقافة بني �لفئات �ملختلفة من خالل �ملتاحف و�ملر�كز 
و�ملر�فق �لثقافية و�لعلمية و�لفنية و �إبر�ز دور �المارة يف جمال 

�لثقافة مبختلف جماالتها خا�شة �لثقافة �الإ�شالمية.

�ملحلي �ىل جانب زيارة �إىل منطقة �لرت�ث يف �ل�شارقة . يتحدث 
�خل��رب�ء يف جمال  �الأ�شاتذة  كل من  �لندوة  �الأول من  �ليوم  يف 
�لرت�ث و�لثقافة - عبد�لعزيز �مل�شلم ومنري بو�شناقي و م�شاري 
�لنعيم و �أمري با�شيك وهاين �لهنيدي وفائقة �لبيجاوي وعامر 
�لندوة يف  وتتناول   . �مل��زروع  وم��ي  �ل�شركال  م��رو�ن  و  م�شطفى 
�لعاملي وت�شجيل  �برزها جلنة �لرت�ث  �لثاين عدة حماور  �ليوم 
م��وق��ع �ل��ع��ني ل��الئ��ح��ة �ل����رت�ث �ل��ع��امل��ي: �ل���درو����س �مل�����ش��ت��ف��ادة و 
لالئحة  �لرت�شيحات  يف  و�الآث���ار  لل�شياحة  �لوطني  دور�ملجل�س 
من  ك��ل  فيها  يتحدث  �ل�شارقة  قلب  وم�شاريع  �لعاملي  �ل���رت�ث 
�إب��ر�ه��ي��م وع��و���س �شالح و حممد ب��الون��ة و  �ال���ش��ات��ذة م��ع��اوي��ة 
مرو�ن �ل�شركال و مي �ملزروع . وتختتم �لندوة بتو�شيات نهائية 
للحفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين يف �ملدن �الإ�شالمية مع �لرتكيز 

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب تعلن اأ�صماء الفائزين غدا
•• اأبوظبي-وام:

تعقد جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب موؤمتر� �شحفيا ظهر �الثنني �ملقبل لالعالن عن ��شماء �لفائزين 
بفروع �جلائزة للدورة �لثامنة وذلك يف فندق �لقرم �ل�شرقي باأبوظبي . وتتكون فروع �جلائزة من 
فرع �لتنمية وبناء �لدولة وفرع �الد�ب وفرع �ملوؤلف �ل�شاب وفرع �لرتجمة وفرع �لثقافة �لعربية يف 
�أدب �لطفل وفرع �لفنون و�لدر��شات �لنقدية وفرع �لن�شر و�لتقنية �لثقافية  �للغات �الخرى وفرع 
وفرع �شخ�شية �لعام �لثقافية. �جلدير بالذكر �أن جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب جائزة م�شتقلة متنح كل 
�لتاأليف و�لرتجمة  �ملفكرين و�لنا�شرين و�ل�شباب عن م�شاهماتهم يف جماالت  �شنة للمبدعني من 
�إثر�ء �حلياة �لثقافية و�الأدبية و�الجتماعية وذلك وفق  �أثر و��شح يف  يف �لعلوم �الإن�شانية �لتي لها 
معايريعلمية ومو�شوعية. وقد تاأ�ش�شت �جلائزة بدعم ورعاية من هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 

وتبلغ �لقيمة �الإجمالية لها �شبعة ماليني درهم. 

تعليمية اأم القيوين تكرم الطلبة 
الفائزين يف الرماية بربنامج البيارق 

•• اأم القيوين-وام:

�أ�شادت �ل�شيخة �آمنة بنت علي �ملعال مديرة منطقة �أم �لقيوين �لتعليمية 
بربنامج �لبيارق �لذي تطبقه �ملنطقة لل�شنة �لثانية على �لتو�يل باعتباره 
برناجما مكمال للمنهاج �لدر��شي الأنه ي�شقل �شخ�شية �لطالب ويك�شبها 
�لتدريبات  ب��ني  فيجمع  �مل�شوؤولية  حتمل  على  و�ل��ق��درة  و�ل��ق��وة  �الت����ز�ن 

�لع�شكرية و�ملهار�ت �حلياتية.
�أم �لقيوين موؤخر� مبقرها  جاء ذلك خالل �حلفل �لذي نظمته تعليمية 
�لبيارق  �لع�شكرية  �لقائمني على تنفيذ برنامج �لرتبية  �ملدربني  لتكرمي 
�ل��رم��اي��ة يف �لربنامج  �ل��ف��ائ��زي��ن يف جم���ال  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��ك��رمي  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�أقيمت على  �لتي  و�مل�شاركات  �مل�شابقات  �الأوىل يف  �ملر�كز  و�حلا�شلني على 

م�شتوى �لدولة.
�آمنة جهود �ملدربني ودوره��م يف تعزيز �ملفاهيم �لرتبوية  وثمنت �ل�شيخة 
�لوطني  �ل�شعور  وتعميق  �لطلبة  نفو�س  يف  و�الن�شباط  �اللتز�م  ومبادئ 
�شو�ء من خالل �لرب�مج �المنية �و بر�مج �ملهار�ت �حلياتية �لتي ينفذونها 
على  ق��ادر  ملتزم  جيل  لبناء  وم��ه��ار�ت  �شلوكيات  غر�س  يف  �شاهمت  و�لتي 

خدمة �لوطن و�حلفاظ على مكت�شباته.
من جانبهم �أعرب �لطلبة عن �شعادتهم بالتكرمي .. موؤكدين �أن �لربنامج 
�أك�شبهم �لكثري من �ملهار�ت �حلياتية �لتي بنت من �شخ�شيتهم مبا تعلموه 
من �الن�شباط و�الحرت�م و�ملعنى �لفعلي للقيادة و�لكثري من �ل�شلوكيات 
�لتي تعينهم على �لت�شرف �ل�شحيح يف �ملو�قف �لتي يو�جهونها يف �حلياة 

�ليومية �شو�ء د�خل �ملدر�شة �و خارجها.
�ملدربني و�لطلبة و�شلمتهم  بتكرمي  �ملعال  �آمنة بنت علي  �ل�شيخة  وقامت 
�ل��ذي حققوه خالل  �الإجن��از  على  لهم  تقدير�  و�لهد�يا  �لتقدير  �شهاد�ت 

م�شاركاتهم يف �لرماية.
جدير بالذكر �أن �لبيارق هو برنامج تربية ع�شكرية يطبق لل�شنة �لثانية 
على �لتو�يل يف مد�ر�س �أم �لقيوين و�شارك فيه هذ� �لعام 450 طالبا من 
مد�ر�س  طلبة  من  ع�شر  و�ل��ث��اين  ع�شر  و�حل���ادي  �لعا�شر  �ل�شفوف  طلبة 
�لقيوين. ويت�شمن برنامج  �أم  بتعليمية  �لثانوي  �لثانية و�لتعليم  �حللقة 
وعلوم  حياتية  وم��ه��ار�ت  �شرطية  ع��ل��وم  وه��ي  تدريبية  م���و�د   3 �ل��ب��ي��ارق 

ع�شكرية وتنفذ مبعدل �أربعة �أيام يف �ال�شبوع طو�ل �لعام �لدر��شي.

برعاية حاكم ال�سارقة 

انطالق احتفالت ال�صارقة عا�صمة للثقافة الإ�صالمية اليوم
تد�صني الُن�صب التذكاري وافتتاح م�صرح املجاز والعر�س الأول لعناقيد ال�صياء

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���رع���اي���ة 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�الأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
م�شاء  ت��ن��ط��ل��ق  �ل�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
�حتفاالت  فعاليات  )�الأح��د(  �ليوم 
للثقافة  ع����ا�����ش����م����ة  �ل�����������ش�����ارق�����ة 
مب�شاركة   ،2014 �الإ����ش���الم���ي���ة 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  م��ن  ع��دد 
وم�����ع�����ايل �ل�������������وزر�ء و�ل�������ش���ي���وف 
و�الإعالميني  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار 
بلد�ن  خم��ت��ل��ف  م����ن  و�ل���ف���ن���ان���ني 

�لعامل.
وك���ان���ت �ل�����ش��ارق��ة ����ش��ت��ق��ب��ل��ت ع���دد�ً 
وكبار  و�ل�������ش���ي���وف  �ل���������وزر�ء  م����ن 
�ل�شخ�شيات و�الإعالميني و�لفنانني 
من خمتلف بلد�ن �لعامل، حل�شور 
�أول ع��ر���س ل���� ع��ن��اق��ي��د �ل�����ش��ي��اء ، 
�أعدت �للجنة �لعليا و�للجنة  حيث 
�ل�شارقة  الح���ت���ف���االت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
كافة  �الإ�شالمية،  �لثقافة  عا�شمة 
�لرتتيبات و�ال�شتعد�د�ت ال�شتقبال 
���ش��ي��وف �ل�������ش���ارق���ة. وي��غ��ط��ي هذ� 
من  �أك��رث  ويتابعه،  �لعاملي  �حل��دث 
500 و�شيلة �إعالمية من خمتلف 
ب���االإ����ش���اف���ة �إىل  ب����ل����د�ن �ل�����ع�����امل، 

�الإعالم �ملحلي.
�لُن�شب  تد�شني  �ليوم،  م�شاء  ويتم 
�لتذكاري لل�شارقة عا�شمة �لثقافة 
جزيرة  م�شرح  و�فتتاح  �الإ�شالمية، 
�ملجاز يف �ل�شارقة، وي�شهد �نطالق 

�جلاري،  �لعام  م��د�ر  على  �ل�شارقة 
و�لفعاليات  �مل�شاريع  هذه  وحتاكي 
للثقافة  كعا�شمة  �الإم�����ارة  م��ك��ان��ة 
�ملنظومة  وت������رثي  �الإ�����ش����الم����ي����ة، 
�لفكرية �لعاملية باإجناز�ت ح�شارية، 
ت�شهم يف خدمة �لثقافة �الإ�شالمية 
و�إبر�زها، لرتتوي بفكرها وروحها 

�أجيال �حلا�شر و�مل�شتقبل. 
وتتميز باأنها م�شاريع نوعية كربى 
هامة وخالدة، وت�شكل مر�آة �لثقافة 
�الإ����ش���الم���ي���ة �ل���ت���ي  ت��ع��ك�����س هوية 
و�نتماء �إمارة �ل�شارقة، وتهدف �ىل 
�الإ�شالمية  �لثقافة  عظمة  �إب����ر�ز 
ون�����ش��ر م��ع��ارف��ه��ا و�ه���د�ف���ه���ا، وهي 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  �الأوىل 
�مل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا �أن���ه���ا ت���رتج���م نهج 
روؤية  �إىل  �مل��رت��ك��ز  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شارقة، يف �الرتقاء بكل ما يخدم 
وتعميم  �الإ���ش��الم��ي  �لثقايف  �لفكر 
فائدته على خمتلف �أنحاء �لعامل. 
جامعات  بني  �مل�شاريع  هذه  وتتنوع 
�إ�شالمية  تذكارية وحد�ئق  ون�شب 
و�أ�شو�ق ومتاحف تر�ثية ومكتبات، 
علمية  �����ش����روح  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
م�شاريع  جميعاً  وه��ي  وع��م��ر�ن��ي��ة. 
خدمة  يف  ب������ارز  دور  ل���ه���ا  ك�����ربى 
�لثقافة �الإ�شالمية، و�إفادة �الأجيال 
�الإمارة  مكانة  وتر�شيخ  �ملتالحقة، 
على  �الإ�شالمية  للثقافة  كعا�شمة 
م�شروع  بينها  وم���ن  �الأزم�����ان.  م��ر 
وم�شروع  �الإ����ش���الم���ي���ة  �حل���دي���ق���ة 

�لن�شب �لتذكاري لل�شارقة عا�شمة 
�لثقافة �الإ�شالمية.

عناقيد  ل����  �ل��ت��ح�����ش��ري  يف  و����ش���ارك 
عالية  وتقنية  فنية  ك��و�در  �ل�شياء 
�مل�����ش��ت��وى، ك��م��ا مت��ت �ال���ش��ت��ع��ان��ة يف 
بخرب�ء  و�إنتاجه  ت�شويره  مر�حل 
يف �لتاريخ �الإ�شالمي، ومتخ�ش�شني 
�لتاريخية،  �مل�شاهد  متثيل  ب��اإع��ادة 
وفق تقنيات غري م�شبوقة يف �لعامل 
�لعربي، �إىل جانب �ملوهبة �لكبرية 
�لبحريني  و�مل��ل��ح��ن  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ار 
�لفنانني  من  ونخبة  �ل�شيخ،  خالد 
200 ممثل،  م��ن  و�أك����رث  �ل���ع���رب، 
و�ل�شوت  �ل�����ش��ورة  �إب��ه��ار  و�شيكون 
و�الألو�ن و�ملوؤثر�ت، �لعن�شر �الأبرز 
�شياوؤه  ���ش��ي��ظ��ل  �ل����ذي  �ل��ع��م��ل،  يف 
�إىل  ن��ف��و���س �جل���م���ه���ور  م���اث���اًل يف 

�الأبد.
�ملجاز  م�شرح  �أن  �لذكر  ي�شتحق  ما 
للعمل  ع���رو����س  خ��م�����ش��ة  ���ش��ي�����ش��ه��د 
 ، �ل�شياء  عناقيد  �لعاملي  �مللحمي 
م�شاء  �شيكون  عر�س  �ول  �أن  حيث 
�ليوم �الأحد، ويتبعه �أربعة عرو�س 
�أخ���رى، يف 31 م��ار���س وم��ن ث��م يف 
�إبريل  من  و�ل��ر�ب��ع  و�لثالث  �الأول 
�أك���رث من  �مل��ق��ب��ل. ويغطي �حل���دث 
500 و�شيلة �إعالمية من خمتلف 
ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، يف ظ��ل �إق��ب��ال كبري 
من �ملخت�شني و�ملهتمني و�لفنانني 
�شي�شاهدون  ح���ي���ث  و�جل����م����ه����ور، 
يف  حم��ف��ور�ً  �شيبقى  مبهر�ً  عر�شاً 

ذ�كرته �إىل �الأبد. 

�لعر�س �الأول للملحمة �لتاريخية 
�أعظم   ، �ل�����ش��ي��اء  �ل��ع��امل��ي��ة ع��ن��اق��ي��د 
م�شرح  على  �ل��ت��اري��خ،  رو�ه���ا  ق�شة 

جزيرة �ملجاز.
�لتاريخية  �مل��ل��ح��م��ة  ه���ذه  وحت��ك��ي 
والدة  منذ  �الإ���ش��الم  تاريخ  �لعاملية 
عليه  �هلل  ����ش���ل���ى  حم���م���د  �ل���ن���ب���ي 
�ل�شورة  و�شلم، حتى وفاته، وتقدم 
وجوهره  �الإ����ش���الم  ع��ن  �حلقيقية 
ر�شالة  �أن���ه���ا حت��م��ل  ك��م��ا  �ل���ن���ق���ي، 
�لعامل  �إىل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ن  وه��دي��ة 
باأ�شره، بجن�شياته و�أديانه و�أعر�قه 
تدعوهم من  و�نتماء�ته،  ومذ�هبه 
�شرية  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  �إىل  خ���الل���ه 
�ل����ك����رمي حم���م���د �شلى  �ل���ر����ش���ول 

�ل�شورة  وع��ل��ى  و���ش��ل��م،  ع��ل��ي��ه  �هلل 
يف  ي�شهم  مبا  لالإ�شالم،  �حلقيقية 
�لعاملية  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة  �إث����ر�ء 
�لثقافة  تخدم  ح�شارية،  باإجناز�ت 
لرتتوي  وت�����ربزه�����ا،  �الإ����ش���الم���ي���ة 
�حلا�شر  �أج��ي��ال  وروح��ه��ا  بفكرها 
�ل�شارقة  �إم��ارة  وت�شعى  و�مل�شتقبل. 
�شورة  ت���ق���دمي  �إىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 
بقيمه  �الإ�������ش������الم،  ع����ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
�الإن�����ش��ان��ي��ة ور���ش��ال��ت��ه �ل�����ش��ام��ي��ة يف 

�لت�شجيع على �ل�شالم و�ملحبة.
وكان �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
ب���ر�م���ج  ب�����اك�����ورة  ت����ك����ون  �أن  �أر�د 
وفعاليات �ل�شارقة عا�شمة �لثقافة 
عماًل   ،2014 ل��ع��ام  �الإ���ش��الم��ي��ة 

فنياً رفيع �مل�شتوى يخدم �الإ�شالم، 
ويعزز  �ل�شمحة،  حقيقته  ويو�شح 
بالعدل  �ملتمثلة  �الإن�����ش��ان��ي��ة  قيمه 
�لوقت  نف�س  و�ل�شالم، ويف  و�ملحبة 
�أثره  ويبقى  �لتاريخ،  ي�شجله  عمل 

حمفوظاً لالأجيال �لقادمة. 
�لتنفيذية  �ل����ل����ج����ن����ة  وت�����ع�����ت�����زم 
عا�شمة  �ل�������ش���ارق���ة  الح����ت����ف����االت 
 ،2014 لعام  �الإ�شالمية  �لثقافة 
ت���ن���ف���ي���ذ ح�����زم�����ة م������ن �مل���������ش����اري����ع 
�أكرث  ت�شمل  و�لفعاليات،  و�لرب�مج 
�مل�شروعات  م��ن  م�شروعاً   21 م��ن 
و�ل�شياحية  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ن��وع��ي��ة 
من  و�أك��رث  و�لعمر�نية،  و�لثقافية 
مناطق  خمتلف  يف  فعالية   100

�صلطان القا�صمي ي�صهد احتفال اأكادميية العلوم ال�صرطية بتخريج الدفعة 14 من الطلبة ال�صباط غدا
•• ال�صارقة-وام: 

حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح�شور  رعاية  حتت 
�لعلوم  �أكادميية  حتتفل  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�شرطية بال�شارقة م�شاء غد� بتخريج �لدفعة �لر�بعة ع�شرة من �لطلبة 
�الم��ار�ت و�لكويت وفل�شطني  48 �شابطا من دولة  �لتي ت�شم  �ل�شباط 
ق��ائ��د ع��ام �شرطة  �ل��ه��دي��دي  �ل��ل��و�ء حميد حممد  �لقمر. وت��وج��ه  وج���زر 
�شاحب  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر  �الأكادميية  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل�شارقة 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  وم�شاندته  دعمه  على  �ل�شارقة  حاكم 
�لتدريبية  مل�شريتها  �لكرمية  �شموه  ورعاية  �ملجاالت  جميع  يف  وجهودها 
من خالل �أكادميية �لعلوم �ل�شرطية و�لتي متكنت بحمد �هلل من حتقيق 
و�لعنا�شر  �ل�شباط  من  كبرية  ب��اأع��د�د  �ل�شرطة  �أجهزة  رف��د  يف  �أهد�فها 
�ل�شرطية �لتي تتمتع باأعلى م�شتويات �لكفاءة و�لقادرة على �أد�ء و�جباتها 

وفق �أف�شل �ملعايري �ملهنية و�لعلمية.
وق����ال �ل��ه��دي��دي �إن ك��ل ذل���ك ق��د حت��ق��ق ����ش��ت��ج��اب��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
�ل�شرطة  جهاز  كفاءة  رف��ع  على  بالعمل  �مل�شتمرة  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
ن�شل  حيث  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  وخ��رب�ت��ه��م  �لعاملني  م��ه��ار�ت  وتنمية 
�لعلوم  باأكادميية  �ل�شباط  من  ع�شرة  �لر�بعة  �لدفعة  تخريج  �إىل  �ليوم 
�ل�شرطية �لذين �شيبد�أون بعد �أيام قليلة �أوىل خطو�تهم يف �حلياة �ملهنية 
مزودين باملعارف و�ملهار�ت و�خلرب�ت �ملهنية �لتي �كت�شبوها خالل فرتة 
ركبهم  ر�عي م�شريتهم وحادي  بتوجيهات  و�إعد�دهم ومعتدين  تدريبهم 
لوطنهم  دوره��م كحماة  �أهمية  توؤكد  �لتي  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �شاحب 
وجمتمعهم يتعني عليهم �اللتز�م باأد�ء و�جبهم دون كلل يف خدمة وطنهم 
و�أمنه و��شتقر�ره وتقدمي �لنموذج و�ملثل �لذي يحتذى بني �أبناء وطنهم 
ر�شا  ك�شب  على  حر�شهم  خ��الل  من  بهم  �لظن  ح�شن  عند  يكونو�  حتى 
�أف����ر�د جمتمعهم  ي��وؤدون��ه م��ن عمل وك�شب ثقة  �خل��ال��ق ع��ز وج��ل يف م��ا 
ونيل حمبة �ل�شغري و�حرت�م �لكبري �إىل جانب �إدر�كهم �لعميق لطبيعة 
مع  تخريجهم  يتز�من  وقت  يف  مو�جهتها  عليهم  يتعني  �لتي  �لتحديات 
�لتي  و�لتحديات  �الأمني  �لو�قع  على  ط��ر�أت  �لتي  �ملتغري�ت  من  �لعديد 
و�لوظيفي مبا  �ملهني  �لو�قع  �أخ��رى على  ناحية  ناحية ومن  يفرزها من 
خالل  من  �إليها  �أ�شرنا  �لتي  �ملتغري�ت  مع  �لتكيف  �شرور�ت  من  يتطلبه 
تطوير �لنظم وتعديل �لهياكل وجتديد وحتديث �آليات و�أ�شاليب �لعمل و 
ح�شن توظيف �ملو�رد �ملتاحة بل وتفعيل �لطاقات �خلالقة لدى كافة فئات 
وتعزيز  �الأمنية  �ملوؤ�ش�شة  قدر�ت  دعم  باجتاه  ودفعها  وموؤ�ش�شاته  �ملجتمع 

�أمن �ملجتمع .
و�أو�شح �أن ذلك ميثل �لتحدي �جلديد �لذي يتعني على �شباط �ل�شرطة 
يعملو�  و�أن  ي�شتوعبو� متطلباته  و�أن  �أبعاده  يدركو�  �أن  و�جل��دد  �لقد�مى 
و�ال�شتجابة  مو�كبته  و  حتقيقه  �أج��ل  من  �الإبد�عية  ملكاتهم  �شحذ  على 
�مليد�ين من خالل تطوير وتوظيف  �أد�ئهم  حلاجاته �شو�ء على م�شتوى 
على  �أو  قيادتها  يتولون  �لتي  و�ل��وح��د�ت  ميتلكونها  �لتي  �لعمل  �أدو�ت 
وزيادة ح�شيلتهم  مهار�تهم  وتنمية  �خلا�شة  بقدر�تهم  �الرتقاء  م�شتوى 
ميد�ن  يف  �ملناف�شة  خلو�س  توؤهلهم  �لتي  �خلا�شة  وخ��رب�ت��ه��م  �ملعرفية 

�لتفوق و�لتميز .
من  عاما  ع�شر  ثمانية  م�شي  وبعد  �ليوم  �إننا  �لهديدي  �ل��ل��و�ء  و�أ���ش��اف 
�أعد�د  �ل�شرطية �شهدت خاللها تخريج  �لعلوم  باأكادميية  �لعمل  �نطالق 
عالية  بحرفية  �مليد�ين  �أد�وؤه��م  �ت�شم  �لذين  �ل�شرطة  �شباط  كبرية من 
الأجيال جديدة  لنتطلع  وتعليمهم  تدريبهم  مناهج  ومهنية مكت�شبة من 
�الأكادميية  �ملعايري  جت���اوز  على  �ل��ق��درة  ميتلكون  �ل�شباط  �أبنائنا  م��ن 
�ل��ذي مي��ازج بني خربة  �خل��الق  �الإب��د�ع��ي  �الأد�ء  �إىل  �لتقليدية  و�ملهنية 
�لكتاب ومعطيات �لو�قع �مليد�ين يف ��شتخال�س �لتجارب و �شياغة �لروؤى 
�شرور�ت  ما متليه  وفق  �ملجتمع  م�شكالت  مع  و�لتعامل  �حللول  و�بتد�ع 
�لع�شر وفل�شفته وما تقت�شيه روؤى وتوجهات قيادتنا �لر�شيدة يف �النتقال 

مبجتمعنا �إىل �أرفع مر�تب �لريادة و�لتفوق و�لتميز .

تاأثريه لي�شمل �ملنطقة باأ�شرها.
�إي��اه��م بهذ�  وت��ق��دم بالتهنئة خل��ري��ج��ي �ل��دف��ع��ة �ل��ر�ب��ع��ة ع�����ش��رة م��ذك��ر� 
�ل�شرف �لكبري وهذه �الأمانة �لعظيمة �لتي �رت�شو� حملها فاأرو�ح �لنا�س 
�أ�شبحت �ليوم على ر�أ�س  �أمنهم و��شتقر�رهم  وممتلكاتهم و�حلفاظ على 

�أولويات عملهم �ل�شرطي �شائال �هلل عز وجل لهم �لتوفيق و�ل�شد�د.
من ناحيته ذكر �ملقدم �لدكتور �شرحان ح�شن �ملعيني نائب �ملدير لل�شوؤون 
�الأكادميية و�لطالبية �أنه يف ود�ع �لدفعة �لر�بعة ع�شرة حتتفل �الكادميية 
باأكرث من منا�شبة ولعل �لتخريج يحوز على �الهتمام من قبل �خلريجني 
ولكن يو�زيه ثقة �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  و  �ل�شارقة  �الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�س جمل�س 
�الكادميية باملو�فقة على تد�شني برنامج در��شات عليا متخ�ش�س يف �لعلوم 

�ل�شرطية.
�المن  �ل��و�ع��دي��ن يف منظومة  �ل�شباط  م��ن  نخبة  �ل��ي��وم  ن��زف  و�أ���ش��اف 
بالدولة .. فقد جنحنا يف �و�شول �إىل �لغاية �الأ�شا�شية و�لهدف �الأ�شمى 
وهو تخريج دفعة معتمدة �عتماد� �أكادمييا كامال يف �شوء �لتطور �لتقني 
و�لعلمي و�الإد�ري و�ملعلوماتي و�لتنظيمي �لذي طر�أ على �الأكادميية وقد 
�ملتبعة يف كافة  و�الأكادميية  �لعلمية  �الأ�شول  �أح��دث  �تباع  روع��ي يف ذلك 
ومو�كبة  عامليا  بها  �ملعرتف  �جلامعية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شرطية  �الأكادمييات 

متطلبات �لعمل �الأكادميي بوز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي .
و�أكد �أن �الكادميية جنحت من خالل تطورها �لعلمي و�لتقني و�لتدريبي 
يف  خا�شا  تدريبا  وتدريبهم  عاما  تاأهيال  �خلريجني  �ل�شباط  تاأهيل  يف 
عن  نتج  مما  �لع�شر  تقنيات  �أف�شل  وفق  �ل�شرطية  �لعلوم  م�شار�ت  كافة 
�الأم��ن و�ال�شتقر�ر  �إع��د�د �شباط �شرطة قادرين على �حلفاظ على  ذلك 
�القت�شادية  �لتنمية  م�شرية  يف  فعال  ب�شكل  للم�شاهمة  موؤهلني  و�لنظام 
�الحتياجات  تلبية  على  عاكفني  و�ل��دول��ة  �ل�شارقة  الإم���ارة  و�الجتماعية 
�لتقنية  و�لو�شائل  �الآل��ي��ات  �أح���دث  وف��ق  و�الأم��ن��ي��ة  �ل�شرطية  و�ملتطلبات 

وتكنولوجيا �ملعلومات لتحقيق �المن و�الأمان بدولتنا �حلبيبة.
�لتدريب  معايري  باأف�شل  مت�شلحة   14 �لدفعة  تخريج  ي��اأت��ي  و�أ���ش��اف 
�ع��د�د بحوث  �لتفوق من خ��الل  �الأك��ادمي��ي وت��وج ه��ذ�  �ل�شرطي و�لعمل 
تطبيقية عملية يف كافة �لفروع و�لتخ�ش�شات �لقانونية و�ل�شرطية بهدف 
بناء مهار�ت �الت�شال و�لتو��شل لدى رجل �الأمن م�شاهمة يف حت�شني �الأد�ء 
�الأكادميي مو�كبا  �لعمل  د�ئما  �شعارنا  ليكن  و�أخ��ري�  �ل�شرطي و�الأمني.. 
�لعمل  �لتطبيق من �جل �الب��د�ع يف  �لعملي و�لدعم من خالل  للتدريب 
و�لتميز يف �الأد�ء...و نبارك لدولة �المار�ت والإمارة �ل�شارقة هذه �لكوكبة 
�جلديدة من �ل�شباط �ملتميزين كما ننتهز �لفر�شة لنهنئ �شاحب �ل�شمو 
�الإ�شالمية  �لثقافة  عا�شمة  �حتفاليات  �نطالق  مبنا�شبة  �ل�شارقة  حاكم 

ر�جني لها كل �لتوفيق و�ل�شد�د يف ظل قيادته �حلكيمة.
من ناحيته قال �ملالزم �أول حممد �شامل �لطنيجي قائد �لدفعة 14 لقد 
علمتنا قيادتنا �حلكيمة �أن نكون �الأوفياء لهذ� �لوطن �لغايل نفديه باملهج 
ثر�ه  على  يعي�س  من  وحقوق  حقوقه  ون�شون  حماه  عن  ون��ذود  و�الأرو�ح 
�أن تكون  �لطهور.. لذلك كنا حري�شني ومن خالل موقعنا وم�شوؤوليتنا 
هذه �لكوكبة من خريجي �الأكادميية على م�شتوى عال ومتميز يف �الأد�ء 
ويف �لعطاء لرفد جهاز �ل�شرطة يف �ل�شارقة ويف �لدولة ب�شكل عام بنخبة 
متميزة من �أبناء �لوطن �ملخل�شني �لقادرين على �أد�ء �لو�جب بكل جد�رة 
14 عن �شعادتهم  و�قتد�ر . وعرب �لطلبة �ل�شباط �الأو�ئ��ل على �لدفعة 
يف  �الأول  �جل��رو�ن  عبيد  عبد�هلل  �شابط  �لطالب  وق��ال   .. �ملنا�شبة  بهذه 
�ل�شرف  �شيف  على  و�حلا�شل  �لعام  �ملجموع  يف  و�الأول  �الأكادميية  �مل��و�د 
�ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ل�شيدي  و�لعرفان  �ل�شكر  بجزيل  �أتقدم   :
على �هتمامه ورعايته لالأكادميية و�أبنائه �لطلبة و�أهدي هذ� �لتفوق �إىل 
و�لدي رحمه �هلل �لذي كان قدوتي و و�لدتي �أطال عمرها وكل من �شاهم 
يف و�شويل �ىل هذه �ملرحلة وهذ� �ملركز �لذي كان مبثابة حلم وقد حتقق 
بف�شل �هلل وكرمه .  و قال �لطالب �شابط حمد عبد �لنا�شر �لزري �لثاين 
�ل�شرف  ميادين  �ىل  �أت��وج��ه  و�أن���ا  مباركة  حلظات  �إن��ه��ا  �ل��ع��ام  �ملجموع  يف 

من جانبه قال �لعقيد �لدكتور �شامل جرو�ن �لنقبي مدير �أكادميية �لعلوم 
�ل�شرطية يف ت�شريح له مبنا�شبة �لتخريج �إن �حتفال �الأكادميية بتخريج 
وترجمة  �نعكا�شا  ياأتي  �إمن��ا  �ل�شباط  �لطلبة  من  ع�شرة  �لر�بعة  �لدفعة 
�الأخرية  �الأع���و�م  �شهدت  حيث  وتقدم  تطور  من  �إليه  و�شلت  ملا  حقيقية 
�شباقا مع �لزمن وحر�شا على مو��شلة تطوير �الأد�ء يف خمتلف �مليادين 
لتحقيق �لغاية �ملن�شودة �لتي ت�شعى �الأكادميية لبلوغها �أال وهي �إعد�د رجل 
�الأمن �لع�شري �لذي در�س علوم �ل�شرطة وتدرب على فنونها ومهار�تها 
�مل�شاندة  و�لعلوم  �ل�شرطية  و�لعلوم  �لقانون  �أ�شتاذة  نخبة من  �أيدي  على 
و�رتقت خرب�تهم يف  �لذين �شقلت مهار�تهم  �ملوؤهلني  �ملدربني  وثلة من 

ميادين �لتدريب على مدى 18 عاما من عمر �الأكادميية.
و�إمكانات  وعملية  علمية  خ��رب�ت  من  متلكه  مبا  �الأكادميية  �إن  و�أ���ش��اف 
�شاخمة نظر�  ولبنة هامة ومنارة  �أ�شا�شيا  �أ�شبحت مكونا  وب�شرية  مادية 
�لكم  ه��ذ�  خ�شم  يف  �الأهمية  بالغة  وم�شوؤوليات  و�ج��ب��ات  من  به  تقوم  ملا 
�ل�شعد  كافة  �الإم��ار�ت على  دولة  �شهدتها  �لتي  �لهائلة  و�لقفز�ت  �ملتغري 
�لعظيم  �ل�شاأن  ه��ذ�  لتبلغ  �الأكادميية  تكن  ومل  منها..  �الأمنية  وخا�شة 
�لذي بلغته لوال ت�شافر جهود كو�درها من �الأ�شاتذة و�ل�شباط و�ملوظفني 
�لذين ق�شى كثريون منهم جل وقته و�شخر �إمكاناته يف خدمة �الأكادميية 
مل  �أكادمييتنا  عمر  ك��ان  و�إذ�  و�لتقدير  �ل�شكر  كل  منا  فلهوؤالء  وطلبتها 
بعمر  قيا�شا  ت��ز�ل  ال  ذل��ك  م��ع  �أن��ه��ا  �إال  بعد  عاما  ع�شر  �لثمانية  يتجاوز 
�الأمر  فتية  ن�شرة  و�لدولية  منها  �الإقليمية  �ل�شرطية  و�ملعاهد  �لكليات 
�الرتقاء  على  دوم��ا  ق��ادرة  تعليمية  كموؤ�ش�شة  �الأكادميية  �أن  يوؤ�شر  �ل��ذي 
تعترب  باتت  �شك  و�ملعطيات وهي ال  �لظروف  كافة  و�لتكيف مع  و�لتقدم 
يف  تبعث  جت��ذر�  و�أك��رثه��ا  �الأمنية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �أع��رق  من  �ليوم 
�ال�شتقر�ر  عو�مل  �ملجتمع  يف  وتر�شخ  و�لطماأنينة  �الأم��ن  �لنا�س  نفو�س 

و�الزدهار.
للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة  �حتفاالت  مع  �لتخريج  تز�من  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ال�شالمية �إمنا يدل على �ملكانة �لتي باتت تتمتع بها هذه �المارة ودورها 
�لريادي يف �ملنطقة على �شعيد تكري�س قيم �لثقافة �لعربية و�ال�شالمية 
و�إرثها  �الإ�شالمية  و�شياغة هوية ح�شارية جتمع بني جذورها  �الأ�شيلة 
��شم  �ق��رتن  حيث  �ملتعددة  �الإن�شانية  �لثقافات  على  و�النفتاح  �لتاريخي 
�ل�شارقة يف ميادين �لفكر و�ملعرفة با�شم حاكمها وحكيمها وباين نه�شتها 
�شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�لذي كر�س حياته وجهوده الإغناء �حلياة  �ل�شارقة  �الأعلى حاكم  �ملجل�س 
�المارة  هذه  فيها  ر�شخت  جديدة  ملرحلة  و�لتاأ�شي�س  و�ملعرفية  �لثقافية 
مكانتها كمركز �إ�شعاع ح�شاري وبرزت كو�حدة من �أهم �حل�شون و�لقالع 

�لفكرية و�لثقافية و�الأمنية يف �ملنطقة و�لعامل.
لها  ر�ج��ني  �الإجن����از�ت  ه��ذه  ومو�طنيها  وحاكمها  لل�شارقة  ن��ب��ارك  وق��ال 
�خلريجني  الأبنائنا  نبارك  كما   .. و�لتميز  و�الزده���ار  �لتقدم  من  �ملزيد 
جتاه  �مل�شوؤولية  وحتمل  �الأم��ان��ة  ب���اأد�ء  ونطالبهم  ه��ذ�  �لكبري  �إجن��ازه��م 
هذ�  يف  عليها  تربو�  �لتي  �لنبيلة  باالأخالق  متحلني  وجمتمعهم  وطنهم 
وحفظ  �لبالد  خلدمة  يوفقهم  �أن  �مل��وىل  �شائلني  �ل��ر�ئ��د  �الأم��ن��ي  �ملعقل 
�أمنها و��شتقر�رها . و�أكد �لعقيد حممد علي �لق�شري نائب �ملدير لل�شوؤون 
�أن �الأكادميية �شتحتفل بعد غد �الثنني بتخريج كوكبة  �الد�ري��ة و�ملالية 
�لتح�شيل  يف  �أعمارهم  من  �شنو�ت  �أم�شو�  �أن  بعد  �ل�شباط  �لطلبة  من 
بعد  لين�شمو�  و�لقانونية  �ل�شرطية  �لعلوم  خمتلف  يف  و�لعملي  �لعلمي 
�ملو�قع  �ل��ب��ذل و�ل��ع��ط��اء يف خمتلف  �ل��ع��م��ل و���ش��اح��ات  �إىل م��ي��ادي��ن  ذل���ك 

و�الإد�ر�ت �ل�شرطية و�الأمنية.
من  �لعديد  �ملا�شية  �لقليلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  حققت  �الأك��ادمي��ي��ة  �إن  وق��ال 
�لعام  خ��الل  وعملت  و�لتدريبي  �لتعليمي  �لقطاع  يف  �لهائلة  �الجن���از�ت 
�لتعليمية و�لتدريبية بقاعات در��شية جمهزة  �لعملية  �ملن�شرم على دعم 
ومر�فق  ولغة  حا�شوب  وخمترب�ت  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  و�شائل  باأحدث 
خدمية عديدة تلبي حاجة �لطلبة و�تخذت كافة �الإجر�ء�ت الإيجاد قاعدة 
علمية بحثية �شلبة منطلقني من توجيهات وروؤى �شيدي �شاحب �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة يف جعل �إمارة �ل�شارقة مركز ��شعاع فكري وح�شاري ميتد 

و�لعزة وذلك بف�شل جهود �لعاملني باالأكادميية من �إد�رة و�شباط وهيئة 
تعليمية ومدربني ملا �أحدثوه من ب�شمات ال تن�شى يف م�شريتي �لتعليمية 
�أطال  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �لفا�شلني ول�شاحب  و�أهدي تفوقي لو�لدي 

�هلل يف عمره.
�أما �لطالب �شابط عبد�لعزيز ر��شد �ملغني �حلا�شل على �ملركز �لثالث يف 
�ملجموع �لعام فقال: �إن �لتناف�س �ل�شريف هو من يدفع �الن�شان للو�شول 
�ىل �أعلى �ملر�تب و�لتفوق �شفة ين�شدها �جلميع الأنه ال ياأتي من فر�غ بل 
بجد و�جتهاد ومثابرة وتنظيم للوقت و�جلهد وها نحن �ليوم نح�شد ثمار 
و�شيدي �شاحب  لو�لدي  تفوقي  �أه��دي  و  تعاىل  �هلل  بف�شل  له  �شعينا  ما 

�ل�شمو حاكم �ل�شارقة.
وعرب �لطالب �شابط خالد عز�ن بن خادم �حلا�شل على �ملركز �الأول يف 
�أقدم ح�شاد جهدي  �لقيادة عن معاين �لفخر و�العتز�ز مبا حققه وقال 
�لقدوة  كان مبثابة  �ل��ذي  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  و�ل��دي �شاحب  �ىل  هذ� 
و�ملثل يف �لتفاين من �أجل هذ� �لوطن .. كما �أهدي هذ� �لتفوق يف �لقيادة 
�أط��ال �هلل يف عمره و�ل��ذي ك��ان �لعون �ل��د�ئ��م يل يف �كت�شاب  �ىل و�ل��دي 

معاين �لقيادة وحب �لعمل و�النتماء �حلقيقي لهذ� �لوطن �لغايل.
�أما �لطالب �شابط مانع حممد بو�شابر �الأول يف �لقيادة مكرر .. فقال: 
�شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شيدي �شاحب  �أرف��ع �ىل مقام 
�لقا�شمي خال�س �ل�شكر و�أهديه هذ� �لتفوق �لذي �أكرمني به �هلل �شبحانه 
وتعاىل و�أثمن لالأكادميية جهودها �ملباركة ولتكن هذه �ملنا�شبة �خلطوة 

�الأوىل يف طريق �لعطاء لهذ� �لبلد �لطيب.
�أن  جميل  �مل�شاة  يف  �الأول  �لنعيمي  �شليمان  ر��شد  �شابط  �لطالب  وق��ال 
ي�شع �الن�شان هدفا يف حياته و�الأجمل �أن يثمر هذ� �لهدف �إجناز� ي�شاوي 
نتيجة  ج��اء  ع��ز وج��ل  �هلل  ب��ه  �أكرمنا  �ل��ذي  �لتفوق  ه��ذ�  �إن   .. طموحاته 
�لت�شميم و�الإر�دة يف �ل�شري نحو �لتميز وحتدي �ل�شعاب ملو��شلة م�شرية 
�خلري و�لعطاء لهذ� �لبلد �لعزيز وعلينا �أن ن�شتمر يف �جتاه �لتميز وبذل 
كل �جلهود لنرتجم ما تعلمناه يف هذ� �ل�شرح �لعلمي �ىل و�قع حقيقي 
�شيف  م��ب��ارك  �شابط  �ل��ط��ال��ب  ون���وه   . �حلكيمة  وق��ي��ادت��ن��ا  وطننا  ي��خ��دم 
�لدخان �الأول يف �لبحث �لعلمي و�مل�شلك �إىل �أن حتقيقه لهذ� �ملركز �إمنا 
جاء نتيجة �جلهود �ملخل�شة و�لرعاية �لطيبة للقائمني على �الأكادميية 
خا�شة �ملالزم �أول حممد �لطنيجي قائد �لدفعة .. و�أ�شاف لقد �أكرمني 
�هلل �شبحانه وتعاىل بهذ� �لتفوق يف �الأد�ء وي�شرفني �أن �أهدي هذ� �لتفوق 
من  لكل  وتقديره  �شكره  عن  معربا  �ل�شارقة..  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �ىل 
�أجل خدمة �لوطن  �لتخ�ش�س من  وقف �ىل جانبه ووجهه الختيار هذ� 
�لبدنية  �للياقة  يف  �الأول  �مل���ال  ���ش��امل  علي  �شابط  �لطالب  �أم���ا  �ل��غ��ايل. 
�أ�شكر  و�أ�شاف:  باالأكادميية  و�لتعليمية  �لتدريبية  �لهيئة  على  �أثنى  فقد 
�أنعم علي بهذ� �الإجن��از و�أه��دي تفوقي لو�لدي  �ل��ذي  �هلل �لعلي �لعظيم 

ول�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة حفظه �هلل .
و�أكد �لطالب �شابط حممد �شيف �ل�شويدي �الأول يف �لرماية �أن حلمه منذ 
�إلتحق بهذ� �ل�شرح �الأكادميي �لتقدم ال�شتالم �جلائزة من قبل �شمو ر�عي 
�حلفل وبف�شل رب �لعاملني ح�شل على هذه �جلائزة و�أهدى �جلائزة �ىل 
و�لديه و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد �لقا�شمي و�ىل كل من 
�شاهم يف �إعد�ده وتاأهيله. وقال �لطالب �شابط حممد جا�شم �ملون�س �الأول 
على �لطلبة �ملوفدين �لكويت .. �حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�شاحلات 
نحمد �هلل ون�شكره للمرحلة �لتي و�شلنا �إليها بعد جهد �أربع �شنو�ت وذلك 
بف�شل �هلل ثم �مل�شوؤولني �لذي �شاهمو� يف تدريبنا وعلى ر�أ�شهم �ملالزم �أول 
حممد �لطنيجي كما �أهدي تفوقي �ىل دولتي �لكويت �حلبيبة وو�لد�ي .. 
كما �أهدي هذ� �ملركز �ىل دولة �المار�ت و�شعبها �لذي �حت�شننا بكل رحابة 
�لطالب �شابط عبد�هلل  �ل�شادقة. وعرب  �لدعو�ت  �أجمل  �شدر فلهم منا 
�لعلوم  �أكادميية  الإد�رة  وتقديره  �شكره  عن  �ال�شتعر��س  قائد  حيل  بن 
�لدوؤوب  لعملهم  ومدربيها  و�أ�شاتذتها  و�شباطها  بال�شارقة  �ل�شرطية 
و�ملخل�س يف �الرتقاء بالطلبة �ىل م�شتويات عليا وتاأهيلهم ملو�جهة �حلياة 
�لعملية بخطى و�ثقة.. و�أهدى تفوقه �ىل �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 

و�إىل و�لديه �للذين كانا رفيقيه يف م�شريته �لتعليمية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ام القيوين-وام:

و�لوحيد  �الأ�شلي  �لهدف  د�ئما  يبقى 
�كت�شاف  ه��و  تنقيب  عملية  ك��ل  م��ن 
�آثار �لذين �شبقونا وحماولة �لتعرف 
وتقاليدهم  ع��اد�ت��ه��م  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��م 
قدر  �ليومية  وم�شاكلهم  وهمومهم 
�الأثرية  �مل�شوحات  و�شاهمت  �مل�شتطاع 
و�لتنقيبات �لتي تعد ر�فد� مهما من 
رو�فد �ملعرفة وتعزيز �لثقافة يف فهم 
�الأزمنة  �لذين عا�شو� يف  �لنا�س  حياة 
�لقدمية وتعريف �ل�شعوب باملجتمعات 
�ل�شنني.  �آالف  ق���ب���ل  وج������دت  �ل���ت���ي 
من  ن�شيب  �لقيوين  �م  الإم���ارة  وك��ان 
�مل�����ش��وح��ات �الأث���ري���ة و�ل��ت��ن��ق��ي��ب��ات عن 
�كت�شاف  ع��ل��ى  ���ش��اع��دت  �ل��ت��ي  �الث�����ار 
م��ع��امل ك��ث��رية م��ن ت��اري��خ �م �لقيوين 
و�حل�شار�ت �ملتنوعة �لتي برزت فيها 
و �زدهرت قبل �آالف �ل�شنني. والإمارة 
ت��اري��خ��ي��ة كبرية  �ه��م��ي��ة  �ل��ق��ي��وي��ن  �م 
�إم��ارة من �الإم���ار�ت �ل�شبع �لتي  فهي 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �حت��اد  ت�شكل 
�لقيوين  �أم  �إم���ارة  تقع  حيث  �ملتحدة 
يف �جلزء �ل�شمايل �لغربي من �لدولة 
وتطل على �خلليج �لعربي وهي �شبه 
 23 بطول  �شو�طئها  �إذ متتد  جزيرة 
كيلومرت� تقريبا بني �إمارتي �ل�شارقة 
ور�أ�س �خليمة ومتتد �أر��شيها يف د�خل 
�الأر��شي �لرملية �إىل حو�يل 32 كيلو 
 777 ح��و�يل  م�شاحتها  وتبلغ  م��رت� 
ح�شارتها  وت���ع���ود  م��رب��ع��ا  ك��ي��ل��وم��رت� 
م   . ق  �شنة  �آالف  �شتة  �إىل  وتاريخها 
و�حلفريات  �لتنقيبات  �أث��ب��ت��ت  ح��ي��ث 
�لتي قامت بها د�ئ��رة �الآث��ار و�لرت�ث 
�كت�شاف  ع��ن  �لقيوين2  �أم  م��وق��ع  يف 
�ل�شاد�س  �الأل��ف  �إىل  ترجع  م�شتوطنة 
�لعثور  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل���ي���الد  ق��ب��ل 
يعود  �الأث��ري��ة  �للقى  من  �لكثري  على 
تاريخها �ىل قبل �شبعة �آالف �شنة عرث 
و�الكت�شافات  �الأكعاب  عليها يف موقع 
تاريخها  ي��ع��ود  �الأب�����رق  ت��ل  م��وق��ع  يف 
�إىل خم�شة �آالف عام من فرتة �الألف 
�ل��ث��ال��ث و�ل��ث��اين ق��ب��ل �مل��ي��الد وموقع 
�لدور �الأثري �لذي يعود تاريخه �إىل 
حتى  �الأول  �ل��ق��رن  م��ن  �شنة   2000
�لر�بع �مليالدي. وحر�شت د�ئرة �الآثار 
و�لرت�ث يف �م �لقيوين منذ �ن�شائها يف 

عام 2000 على �حلفاظ على �ملباين 
�لتاريخية و�ملو�قع �الأثرية يف �مارة �م 
�لقيوين و�لعمل على �حرت�م عنا�شر 
�لتنوع  يف  �لتكامل  وحتقيق  �ل���رت�ث 
�لفريد ل�شناعة �ملقومات �ل�شياحية يف 
�الإم��ارة ليجمع يف متازج متناغم بني 
�لرت�ث و�ل�شياحة و�لرتفيه و�لثقافة 
و�ال�شتثمار.  و�الع����م����ال  و�ل���ت���ج���ارة 
و�أولت �لد�ئرة �ملو�قع �الأثرية �هتماما 
�لثقافة  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت  ك���ب���ري� 
�الأثرية و�لرت�ث �لوطني فمن خالل 
على  عملت  �الأث��ري��ة  للمو�قع  متلكها 
�ملختلفة  �الأث��ري��ة  �لبعثات  ��شتقطاب 
�الأثرية  و�لتنقيبات  �مل�شوحات  لعمل 
�لتي  �الأث��ري��ة  �مل��و�ق��ع  جميع  وت�شوير 
تتم فيها �أعمال تنقيب حلمايتها من 
�ل�شرقة ف�شال عن �إ�شد�ر �لعديد من 
للتعريف  �لتعليمية  و�لكتيبات  �لكتب 
�الكت�شافات  �إن  ومبا  �الإم���ارة.  بتاريخ 
�الأث�����ري�����ة ت��ل��ع��ب ج���ان���ب���ا ك���ب���ري� من 
�الأه��م��ي��ة يف م��ع��رف��ة �ل��غ��م��و���س �لذي 
ي�����ش��وب ت���اري���خ ب��ع�����س �ل�����دول و�مل����دن 
فان �مل�شوحات و�حلفريات يف �إمارة �أم 
�لقيوين �أثبتت �أن �ال�شتيطان �لب�شري 
يف �م �لقيوين يرجع �إىل بد�ية �لع�شر 
�حلجري �حلديث �أي حو�يل 7500 
عام من �لوقت �حلا�شر وعلى �لرغم 
من �أن �ال�شتيطان مو�شميا �إال �أن ذلك 
يعد دليال قاطعا على وجود مقومات 

�حلياة يف �الإمارة منذ �آالف �ل�شنني.
�أن  ت��ب��ني  �ملكت�شفة  �الأث���ري���ة  فالقطع 

منذ  �ل�شيد  م��ار���ش��و�  �ملنطقة  �شكان 
�أثقال  �ل��ق��دم ويثبت ذل��ك م��ن خ��الل 
�إىل عظام  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ي��د  ���ش��ب��ك 
وتبني  در��شتها  مت��ت  �ل��ت��ي  �الأ���ش��م��اك 
�أنها تعود الأ�شماك �لتونة وهي تعي�س 
�ل�شاطئ.  ع��ل��ى  ل��ي�����س  و  �الأع���م���اق  يف 
�ملوقع  نف�س  كما ك�شفت �حلفريات يف 
�لعربي  ع��ل��ى ط����ول �خل��ل��ي��ج  �ل���و�ق���ع 
�لقيوين2  �أم  موقع  با�شم  و�مل��ع��روف 
ماتو�  �لذين  �للوؤلوؤ  ل�شيادي  مقربة 
�أخرى  جمموعة  �شد  يقاتلون  وه��م 
�ملت�شالح �لقدمي  �ل�شاحل  �إىل  تنتمي 
و�لذي يبعد 150 كم �إىل �ل�شمال من 
�لعربي  �خلليج  حافة  على  ظبي  �أب��و 
�أكرث  م��دى  وعلى  �شنة   7500 منذ 
��شتوطن  ع���ام  وخم�شمائة  �أل���ف  م��ن 
و�ل�شيادين  �ل��رع��اة  قبل  م��ن  �مل��وق��ع 
�الأثرية من عظام  �ملكت�شفات  و�أثبتت 
�آدمية وحيو�نية وجود معارك حربية 
و�أو�شحت  �ل���ف���رتة.  ت��ل��ك  يف  ح��دث��ت 
�لغفلي  ر����ش��د  حممد  علياء  �ل�شيدة 
لالأثار  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  م���رك���ز  م���دي���رة 
�الأه����م����ي����ة �ل���ت���اري���خ���ي���ة ل�����الإم�����ارة.. 
تويل  �لقيوين  �م  حكومة  �أن  وق��ال��ت 
�مل�شوحات �الثرية �أهمية كبرية وذلك 
ل��الأه��م��ي��ة �الإم�����ارة �ل��ت��اري��خ��ي��ة حيث 
بد�أت �أول عملية م�شح �أثري يف �إمارة 
قبل  من   1971 ع��ام  يف  �لقيوين  �أم 
فريق �لبعثة �لعر�قية حيث مت توقيع 
�الإم���ار�ت  دول���ة  ب��ني  ثقافية  �تفاقية 
وج��م��ه��وري��ة �ل���ع���ر�ق وك���ان ب��ني بنود 

�أثرية  عر�قية  بعثات  قيام  �التفاقية 
بالك�شف و�لتحري �الأثري يف �لدولة 
و�أ���ش��ف��ر �مل�شح ع��ن ث��الث��ة م��و�ق��ع ويف 
تنقيب  مو�شم  �أول  ب���د�أ   1973 ع��ام 
موقع  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لبعثة  ق��ب��ل  م��ن 
�لدور ويرجع ذلك الأهمية �ملكت�شفات 
�أثناء عملية �مل�شح. وحول �أهم �ملو�قع 
�الأثرية يف �أم �لقيوين �كدت �لغفلي �ن 
�لقيوين  �م  يف  �ملهمة  �الثرية  �ملو�قع 
�لتاريخ  حيث  م��ن  ومتنوعه  متعددة 
ومن  خا�شة  طبيعة  ذ�ت  و�ملكت�شفات 
�لذي  �لقيوين2  �م  م��وق��ع   - �ه��م��ه��ا 
يرجع �إىل �الألف �ل�شاد�س قبل �مليالد 
ويقع يف منطقة م�شرع فوق تل رملي 
و�ملوقع عبارة عن م�شتوطنة ل�شيادي 
�ل��ل��وؤل��وؤ وم��ق��ربة وع���رث ع��ل��ى �لكثري 
من �للقى �الأثرية من �حجار �شو�ن 
ترجع  �لتي  �لفخارية  �لك�شر  وبع�س 
باملوقع  ع��رث  ك��م��ا  �ل��ع��ب��ي��د  ف���رتة  �إىل 
ت��ع��د �الأق�����دم يف �لعامل.  ل���وؤل���وؤة  ع��ل��ى 
�لذي يقع يف جزيرة  �الكعاب  وموقع 
م�شتوطنة  ع���ن  �ل��ك�����ش��ف  ومت  �ل��غ��ل��ة 
ترجع �إىل �اللف �خلام�س قبل �مليالد 
وجتمع عظام حليو�ن �الأط��وم يرجع 
�إىل �الأل���ف �ل��ر�ب��ع قبل �مل��ي��الد وعرث 
�شبك  �أثقال  من  �لكثري  على  باملوقع 
�مل�شنوع  �خل��رز  م��ن  و�لكثري  �ل�شيد 
من �الأ�شد�ف. موقع تل �الأب��رق يقع 
�ملعال  فلج  �إىل  �ملو�شل  �لطريق  على 
وه���و ي��رج��ع �إىل �الأل����ف �ل��ث��ال��ث قبل 
�مليالد وهو عبارة عن بيوت مو�شمية 

قرب  ع��ل��ى  ب��امل��وق��ع  وع���رث  لل�شيادين 
ع���رث على  ك��م��ا   18 ع��م��ر  ل��ف��ت��اة يف 
�لتي  �ل��ربون��زي��ة  �لقطع  م��ن  �لكثري 
ترجع �إىل �لع�شر �حلديدي و�لكثري 
�ل��ف��خ��اري��ة م��ن ح�شارة  م��ن �جل����ر�ر 
�ل���دور ويعد  �ل��ن��ار. و�أخ���ري� موقع  �أم 
�أم  �إم��ارة  �أك��رب �ملو�قع �الثرية يف  من 
�لقيوين وهو عبارة عن ميناء جتاري 
يرجع �إىل �لقرن �الأول �مليالدي عرث 
ف��ي��ه �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ب��اين م��ث��ل �ملعبد 
�الإله  عبادة  م�شتخدما يف  ك��ان  �ل��ذي 
���ش��م�����س ك��م��ا ع���رث ع��ل��ى ق��ل��ع��ة مربعة 
د�ئرية  �أب������ر�ج  �أرب���ع���ة  ول���ه���ا  �ل�����ش��ك��ل 
�لفردية  �ل��ق��ب��ور  وب��ع�����س  �ل���زو�ي���ا  يف 
و�جلماعية وجمموعة من �ملنازل كما 
�الأثرية  �للقى  من  �لكثري  على  عرث 
�مل�����ش��ت��وردة م���ن روم����ا وب����الد �لبحر 
�ملتو�شط وبالد �لهند ومن �ملرجح �أنه 
عملية  وتعتمد  �ل�شهري.  عمانا  مرفاأ 
�مل�شح �الثرية على �آلية حمددة ح�شب 
ما �و�شح �ل�شيد هاين عطية �الآثاري 
قبل  باأنه  ل��الأث��ار  �لقيوين  �أم  مبركز 
�لبدء يف عملية �لتنقيب يف �أي موقع 
�ملنطقة  حت���دي���د  �أوال  الب�����د  �أث�������ري 
بو��شطة  وذل��ك  عنها  �لتنقيب  �مل���ر�د 
�مل�����ش��اح وب��ا���ش��ت��خ��د�م ج��ه��از خم�ش�س 
�مل�شاح  ي��ق��وم  ذل��ك  وب��ع��د  للم�شوحات 
مربعات  �إىل  �لكلية  �مل�شاحة  بتق�شيم 
ترقيم  يتم  ث��م  5م  يف  5م  م�شاحتها 
�إعطاء رمز من  كل مربع عن طريق 
��شم �ملنطقة ثم  �حلروف �الأوىل من 
�الإجنليزية  �الأب��ج��دي��ة  ح���روف  �أح���د 
�أما فيما يخ�س عملية �مل�شح باالإمارة 
فيقوم بها �لفريق �لفرن�شي بالتعاون 
�لفريق  وي���ق���وم  �ل����د�ئ����رة  ف��ري��ق  م���ع 
با�شتخد�م برنامج  جوجل �رث  - �ٌُُهم 
�ل�شطحية  �لطبقات  ملعرفة   - �إْفôو 
لالإمارة وبعد ذلك يتم حتديد �ملو�قع 
من خالل جهاز �ملالحة  جي بي ��س  
- �ذ�س - باأخذ �إحد�ثيات كل موقع ثم 

�إعطاء رمز لكل موقع. 
وقال �ن �لبعثات �لفرن�شية �لتي تعمل 
يف �الإم��ارة منذ عام 1987 يف موقع 
�لدور تهتم باملو�قع �الثرية يف �المارة 
ثالثة  مل���دة  �ل��ت��ن��ق��ي��ب  عملية  وظ��ل��ت 
�كت�شفت   1989 ع���ام  ويف  م��و����ش��م 
�لغلة  بجزيرة  �الكعاب  موقع  �لبعثة 

و�أ�شفر  م��و���ش��م��ني  مل���دة  �ل��ع��م��ل  وظ���ل 
�الأط���وم  ل��ع��ظ��ام  ع��ن جت��م��ع  �لتنقيب 
�لد�ئرة  ق��ام��ت   2002 ع���ام  يف  ث���م 
ب��االت��ف��اق م���ع �ل��ب��ع��ث��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
�الإمار�ت با�شتكمال �لتنقيب يف موقع 
�الك���ع���اب وب��ع��د �الن��ت��ه��اء م��ن �لعمل 
�أم  موقع  يف  بالتنقيب  �لبعثة  قامت 
�لقيوين2 وذلك الأهميته �لتاريخية. 
وي��ت��م �خ��ت��ي��ار ب��ع��ث��ات �ل��ت��ن��ق��ي��ب على 
�شنو�ت �خل��ربة يف جمال  �أ�شا�س عدد 
تخ�ش�س  �أ����ش���ا����س  وع���ل���ى  �ل��ت��ن��ق��ي��ب 
�أي فرتة زمنية ف�شال عن  �لبعثة يف 
�ل��ع��م��ل يف  ل��ه��م  �ن���ه يف�شل م��ن �شبق 
دولة �الإمار�ت .. وي�شارك مع �لبعثات 
لالأ�شر�ف  �لد�ئرة  موظفو  �الأجنبية 
عطيه  و�و�شح  �لتنقيب.  عملية  على 
�نه �نطالقا من حر�س دولة �المار�ت 
ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة �ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة يف 
فريق  ت�شكيل  مت  �لتنقيب  ع��م��ل��ي��ات 
�مل�شح  ع��م��ل��ي��ة  يف  متخ�ش�س  وط��ن��ي 
�الإم���������ار�ت قام  و�ل��ت��ن��ق��ي��ب يف دول�����ة 
ب��ال��ع��دي��د م��ن �مل�����ش��وح��ات �الأث���ري���ة يف 
�ل��ق��ي��وي��ن. ومن  و�أم  ع��ج��م��ان  �إم�����ارة 
�أهم ما مت �لك�شف عنه من خالل �أول 
�لقيوين  �أم  �إم����ارة  يف  تنقيب  عملية 
ه����و م��ع��ب��د �ل�������دور �ل������ذي ن���ق���ب عنه 
 1987 �شنة  يف  �لبلجيكي  �ل��ف��ري��ق 
هرينك  �إي���رين  �ل��ربوف�����ش��ور  برئا�شة 
وي�شتخدم �ملعبد يف عبادة �الإله �شم�س 
و��شتدل على ذلك من خالل �لكتابة 
�الآر�م���ي���ة �ل��ت��ي وج����دت ع��ل��ى �حلجر 

�مل�شتطيل كما عرث على جمموعة من 
ت�شتخدم  ك��ان��ت  �ملعبد  د�خ���ل  �مل��ب��اخ��ر 
�أ�شفر  ك��م��ا  �ل��دي��ن��ي��ة.  �ل��ط��ق��و���س  يف 
�ل��ق��ي��وي��ن عن  �أم  �إم�����ارة  �ل��ت��ن��ق��ي��ب يف 
و�أهمها  �الأث��ري��ة  �لقطع  م��ن  �لكثري 
�لفريق  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ت��ي ع���رث  �ل���ل���وؤل���وؤة 
�أم  موقع  يف  �لتنقيب  �أثناء  �لفرن�شي 
ل��وؤل��وؤة يف  �أق���دم  �لقيوين2 وه��ي تعد 
5500 �شنة قبل  �لعامل وترجع �إىل 
�لتاريخ من  ذل��ك  �مليالد ومت حتديد 
خالل �لتحليل بالكربون �مل�شع. وقام 
�ملوقع  نف�س  يف  �لعثور  �أي�شا  �لفريق 
ع��ل��ى �أرب���ع���ة ه��ي��اك��ل ع��ظ��م��ي��ة لرجال 
مت  تقريبا  عمرهم  م��ن  �لع�شرين  يف 
دفنهم معا يف قريتهم ماتو� معا كما 
�أحد منهم  لو كانو� يف معركة ولدى 
ثقب يف �شدره على مقربة من �لقلب 
�ل�شو�ن كما  ر�أ���س �شهم من  بو��شطة 
عرث بالقرب من عظمة �لفخذ الأحد 
�لهياكل �الأخرى على �أربعة الآلئ على 
�الأرجح و�شعت د�خل حقيبة �شغرية 
�شنعت من مو�د قابلة للتلف وتتجه 
�جتاه  �إىل  �الأرب���ع���ة  �ل��ه��ي��اك��ل  وج����وه 
����ش���روق �ل�����ش��م�����س ك��م��ا ك����ان م��ت��ب��ع يف 
ذلك �لوقت. وتهتم �لد�ئرة بت�شجيل 
�ملو�قع و�لقطع �ملكت�شفة حيث تتعاون 
مع �ملجل�س �لوطني لل�شياحة و�الآثار 
يف ت�شجيل �ملو�قع �الأثرية على الئحة 
�ملجل�س  يعمل  و�أي�شا  �لعاملي  �لرت�ث 
للقطع  م����وح����د  ����ش���ج���ل  ع���م���ل  ع���ل���ى 
�ل�شجل  ��شم  حت��ت  بالدولة  �الأث��ري��ة 

جميع  ت�شجيل  عملية  وتتم  �لوطني 
�لقطع �الأثرية �ملكت�شفة �أثناء عملية 
�لتنقيب من خالل �تباع عدة مر�حل 
بعد  �لقطع  ت�شجيل  فيها  يتم  �أول��ه��ا 
�لك�شف عنها مبا�شرة يف �ملوقع حيث 
ي���ح���دد مكانها  ث���م  ت�����ش��وي��ره��ا  ي��ت��م 
�مل�شاح  بو��شطة  �لتنقيب  م��رب��ع  م��ن 
ك��ي�����س خ��ا���س ويكتب  ت��و���ش��ع يف  ث���م 
ورقم  �ملنقب  و��شم  �ملربع  ��شم  عليها 
�ملرحلة  �أم��ا  �لتنقيب.  ورق��م  �ل�شورة 
�ل��ث��ان��ي��ة ف��ي��ت��م ت�����ش��ل��ي��م �ل��ق��ط��ع �إىل 
�ملرمم ليقوم بعملية �لرتميم و�لتي 
�مل�شنوعة  �مل����و�د  ب��اخ��ت��الف  تختلف 
�ملرمم  وي��ق��وم  �الأث��ري��ة  �لقطع  منها 
ق���ب���ل وبعد  ل���ل���ق���ط���ع  �����ش����ور  ب�����اأخ�����ذ 
�لثالثة  �ملرحلة  وتت�شمن  �لرتميم. 
�النتهاء  �مل���رمم بعد  ق��ي��ام  و�الخ���رية 
�لقطع  بت�شليم  �لرتميم  عملية  من 
�إىل �أمني �ملتحف �لذي يقوم باإعطاء 
رقم متحفي للقطعة �إذ� قرر عر�شها 
و�شعت  �إذ�  خم��زين  رق��م  �إعطائها  �أو 
�م  �مل�����خ�����زن. وحت����ر�����س ح���ك���وم���ة  يف 
�الأثرية  �ملو�قع  �لقيوين على حماية 
على  و�حل��ف��اظ  ب��االإم��ارة  �لتاريخية 
ثروة  باعتبارها  �لتاريخية  �ملوروثات 
وط��ن��ي��ة و���ش��اه��د� ح��ي��ا ع��ل��ى ح�شارة 
�رث  لها  �م���ارة  �ملنطقة فهي  وت��اري��خ 
�ل�شنني  �آالف  �ىل  يعود  غني ومتنوع 
�الحد�ث  م��ن  زخ��م��ا  خاللها  �شهدت 
�لتي ك�شفت ح�شارة ر��شخة وعميقة 

يف �لتاريخ �الن�شاين.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�لقا�شمي  �شعود بن �شقر  �ل�شيخ  �ل�شمو  ح�شر �شاحب 
�أم�س  م�شاء  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
حمد  �مل��رح��وم  عائلة  �أقامته  �ل��ذي  �لع�شاء  حفل  �الول 
بن حممد �خلاطري مبنطقة �حلمر�نية بر�أ�س �خليمة 
مبنا�شبة زفاف جنليها ر��شد و�شلطان �إىل كرميتي علي 

مفتاح �خلاطري.
�شامل  بن  �شلطان  بن  في�شل  �ل�شيخ  �حلفل  ح�شر  كما 
رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  في�شل  و�ل�شيخ  �لقا�شمي 

�لد�ئرة �ملالية و�ل�شيخ �شعيد بن ر��شد �لنعيمي و�ل�شيخ 
جمال بن �شقر بن �شلطان �لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر بن 
�شعود  ب��ن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  و�ل�شيخ علي  �ملعال  ر��شد  بن 
وعدد من �ل�شيوخ و�شلطان بن علي بن �شيف �خلاطري 
�أعيان  وع��دد من  �خل��اط��ري  بن عبيد  بن علي  ومفتاح 
و�أبناء  و�ل�شخ�شيات  �مل�شئولني  وكبار  �لبالد  ووج��ه��اء 

�لقبائل و�ملدعوين و�أهل �لعرو�شني.
وقدمت خالل �حلفل �لفرق �حلربية �الأهازيج و�لفنون 

�الإمار�تية �لرت�ثية �بتهاجا باملنا�شبة.

حاكم راأ�س اخليمة يح�صر اأفراح اخلواطر

ام القي���وي���ن ..ح�ص����ارة تع����ود لآلف ال�صن�����ني

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�شرطة  ع��ام  قائد  نائب  حممد  �لنوبي  حممد  �لعميد  ق��ام 
�لرم�س  �شرطة  م��رك��ز  يف  تفتي�شية  بجولة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وبرفقته وفد من �شباط  �ل�شامل، 
حممد  �شليمان  �لعقيد  ��شتقبالهم  يف  وك��ان  �خليمة،  ر�أ���س 
�لكيزي رئي�س مركز �شرطة �لرم�س �ل�شامل ومدر�ء �الأفرع 
باملركز. وتاأتي �لزيارة �لتفقدية من �شمن نهج �الإجر�ء�ت 
مر�كز  �إد�رة  يف  �خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �ملتبعة  �لروتينية 
�ل�شرطة �ل�شاملة �لتابعة لها، حيث تهدف من ور�ء جهودها 
�إىل تعزيز جودة �أد�ء عمل �ملر�كز �ل�شاملة، مع �لوقوف على 

حممد  �لعميد  و�طلع  �لتح�شني.   وفر�س  �ل�شعف  نقاط 
�لنوبي  على �شري �لعمل يف �ملركز و �الإج���ر�ء�ت �ملتبعة به، 
�ملقدمة للجمهور، موؤكد� على �شرورة تطبيق  و �خلدمات 
�إ�شرت�تيجية، و مبادر�ت وز�رة �لد�خلية يف جمال �لتطوير و 
�لتح�شني �مل�شتمر بهدف �الرتقاء مب�شتوى �الأد�ء �ل�شرطي، 
وفق  ل��ل��ج��م��ه��ور،  �مل��ق��دم��ة  �ملختلفة  �خل��دم��ات  مب�شتوى  و 
�لوز�رة.   م�شتوى  على  �ملنفذة  و  �ملطبقة  �ملمار�شات  �أف�شل 
�لنوبي  حممد  �لعميد  �أ���ش��اد  �لتفتي�شية  �جلولة  ختام  ويف 
وهو  �خت�شا�شه،  ملنطقة  �مل��رك��ز  يقدمها  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
�الأمنية �الجتماعية  �لعالقات  �أ�شهم يف تقوية  �لذي  �الأمر 

و�الإ�شرت�تيجية بني �شرطة ر�أ�س �خليمة و�أفر�د �ملجتمع.

•• دبي-وام:

�شهد �ملز�د �لعلني �لثاين و�لثمانون �لذي نظمته موؤ�ش�شة 
�لرتخي�س يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي على م�شرح 
�لهيئة �إقباال جماهرييا و��شعا من خمتلف فئات و�شر�ئح 
�ملجتمع. وبلغت �حل�شيلة �الجمالية للمز�د � �لذي ��شتمل 
مميزة  وخما�شية  ورب��اع��ي��ة  وث��الث��ي��ة  ثنائية  �أرق����ام  ع��ل��ى 
�إير�د�ت  �شاهمت يف حتقيق  �ملركبات �خل�شو�شية  للوحات 
حممد  و�أو���ش��ح  دره���م.  �آالف  و905  مليونا   25  � عالية 
عبد�لكرمي نعمت مدير �إد�رة ترخي�س �ملركبات مبوؤ�ش�شة 
�أن �الأرق��ام �لتي مت طرحها يف �ملز�د  �لرتخي�س يف �لهيئة 
و�شلت �إىل 100 رقم مميز .. م�شري� �إىل حر�س �جلمهور 
على �مل�شاركة يف �ملز�د�ت �لتي يتم تنظيمها ب�شكل م�شتمر 
خمتلف  من  �شخ�شا   323 يقارب  ما  عددهم  بلغ  و�ل��ذي 

�أن �الأرق��ام �لثالثية �لتي بلغ  �الأعمار و�لفئات. ولفت �إىل 
 11 باإجمايل  �الي����ر�د�ت  �أع��ل��ى  لوحة حققت   39 ع��دده��ا 
�لثنائية  �الأرق���ام  حققت  بينما  دره��م  �أل��ف  و700  مليونا 
�ألف  6 ماليني و520  بلغ  �ي��ر�د�  ث��الث لوحات  وعددها 
دره����م يف ح��ني ح��ق��ق��ت �الأرق�����ام �ل��رب��اع��ي��ة �ل��ت��ي ��شتملت 
درهم  �أل��ف  4 ماليني و451  بلغ  �ي���ر�د�  32 لوحة  على 
�ير�د�  فحققت  رقما   26 وعددها  �خلما�شية  �الأرق���ام  �أم��ا 
ون����وه مدير  دره����م.  �أل����ف  و234  م��الي��ني   3 �إىل  و���ش��ل 
د�ئم  ب�شكل  �ملوؤ�ش�شة  �شعي  �إىل  �مل��رك��ب��ات  ترخي�س  �إد�رة 
وم�شتمر �ىل تنظيم �ملز�د�ت �شو�ء �لعلنية �أو �اللكرتونية 
و�لتي ت�شهم يف حتقيق تطلعات �جلمهور يف �شر�ء �الأرقام 
�ملميزة بالطرق �ملنا�شبة لهم ال�شيما �أنها حتقق لهم مبد�أ 
�ل�شفافية و�لو�شوح يف عملية �الختيار و�ل�شر�ء .. م�شري� 

�إىل �أن �ملز�د �لعلني �ملقبل �شيقام يف مايو �ملقبل. 

نائب قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يتفقد مركز الرم�س ال�صامل 

طرق وموا�صالت دبي حتقق اأكرث من 25 مليون درهم خالل املزاد العلني ال�82 

ر�أ�س  جلائزة  �لعامة  �المانة  �علنت 
�لتعليمي  و�لتميز  لالإبد�ع  �خليمة 
عن تنظيم م�شابقة �مل�شاريع �لعلمية 
ثقافة  حملة  �شمن  �ملميزة  �ملبتكره 
م�شتوى  على  تنفذها  �لتي  �الإب���د�ع 
مد�ر�س �الإم��ارة يف مو�شمها �لثالث 
�لدكتور  وق����ال   2014-2013
عام  �م��ني  �ملن�شور  �بر�هيم  حممد 
�ىل  ت��ه��دف  �مل�شابقة  �ن   : �جل��ائ��زة 
و�ال�شتق�شاء  �لبحث  مهار�ت  تنمية 
�لعلمي لدى �لطلبة وتعزيز �لتعلم 
و  باال�شتك�شاف  و�لتعلم  �ملعنى  ذو 
�ملجتمعية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  تفعيل 

كجهات ر�عية لالإبد�ع .
م�شاعدة  �ىل  �مل�شابقة  ت��ه��دف  ك��م��ا 
م�شاريع  ت���ن���ف���ي���ذ  ع���ل���ى  �ل���ط���ل���ب���ة 
�لتناف�س  و حتقيق  هادفة  تطبيقية 
�لعلمية  �البتكار�ت  جمال  يف  �ملثمر 
�لطلبة كعلماء  �إع��د�د  و�مل�شاهمة يف 
�مل�شابقة  م��و���ش��وع  وع���ن  وب��اح��ث��ني 
�بر�هيم  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور  �و����ش���ح 
�مل��ن�����ش��ور �م���ني ع���ام �جل���ائ���زة : �نه 

علمية  مب��و���ش��وع��ات  �لتناف�س  ي��ت��م 
ت���ك���ون على  و  �ل����ط����الب  ي��ب��ت��ك��ره��ا 
ر�شوم  �أو  م�شروعات  �أو  �أجهزة  �شكل 
تخطيطية مبنية على �أحد �الأ�ش�س 
عليها  �ملتعارف  �لعلمية  �الأف��ك��ار  �أو 
يكون  و  �ل��ط��ال��ب  يتخيلها  �ل��ت��ي  �أو 
باالإمكانيات  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �إم��ك��ان��ه  يف 
هذه  يف  يت�شح  �أن  على  ي��ر�ه��ا  �لتي 
�خليال  �ل���ر����ش���وم  �أو  �مل�������ش���روع���ات 

للطالب  �الب���ت���ك���اري  و  �الإب�����د�ع�����ي 
يف جم�����االت : �ل���ع���ل���وم ب��ف��روع��ه��ا ، 
�لريا�شيات ، �حلا�شوب ، �الت�شاالت 

، �ل�شناعه �جلغر�فيا وغريها .
وحول �شروط �مل�شاركة قال �لدكتور 
�مل���ن�������ش���ور �مني  �ب����ر�ه����ي����م  حم���م���د 
�مل�شاركني  ي���ك���ون   : �جل����ائ����زة  ع����ام 
�ل�شفوف  وط���ال���ب���ات  ط�����الب  م����ن 
�مل�شاركة  وت��ك��ون  �ملو�طنني   12-7

يزيد  ال  بحيث  جماعية  �أو  ف��ردي��ة 
ع���دد �مل�����ش��ارك��ني ع��ن ث��الث��ة طالب 
للم�شروع �لو�حد و�أن ال يكون قد مت 
تقدمي �مل�شروع �أو �جلهاز يف م�شابقة 
�شابقة و ح�شل على مر�كز على �ن 
�مل�����ش��روع �حلد�ثة  ف��ك��رة  ت��ت��وف��ر يف 
ويف�شل  و�ل�شالمة  �الأم��ن  و�شروط 
�مل�����ش��روع باحلياة  �رت��ب��اط م��و���ش��وع 
نابعة  �ل��ف��ك��ره  ت��ك��ون  و�أن  �لعملية 
�حتياجات  وتلبي  �لطالب  من ذهن 
�ملجتمع �ملحلي . و�و�شح �ن �مل�شابقة 
�ملرحلة  ه���ي   رئي�شية  م��ر�ح��ل  ل��ه��ا 
كل  ت��ق��وم  �ن  وتت�شمن  �لتمهيدية 
�مل�شابقة  ع���ن  ب����االإع����الن  م���در����ش���ة 
با�شتخد�م و�شائل �الإعالن �ملتاحة و 
ح�شر �لطلبة �لر�غبني يف �الإ�شر�ك 
�مل�شروع  ف��ك��رة  ذك���ر  م��ع  ب��امل�����ش��اب��ق��ة 
�مل��ب��دئ��ي��ة ،و�إر������ش�����ال �الأ����ش���م���اء �إىل 
�جلائزة  بامانة  �لتن�شيقية  �للجنة 
�لت�شجيل  ��شتمارة  �إر���ش��ال  يتم  و�ن 
تعبئتها  لتم  �مل�شاركة  �مل��د�ر���س  �إىل 

من قبل �لطلبة �مل�شاركني.

و�ملرحلة �لثانية ت�شمل تنظيم لقاء 
�الإطالع  بعد  �مل�شاركني  �لطلبة  مع 
�مانة �جلائزة  وتقدم  �فكارهم  على 
كافة �أ�شكال �لدعم للطلبة �مل�شاركني 
�إىل  �أفكارهم  حتويل  يف  مل�شاعدتهم 
م�شاريع من خالل: تنفيذ �لدور�ت 
مع  �لتو��شل  �لتدريبية،  و�ل��ور���س 
توفري  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لفكريني  و�ل��رع��اة  و�مل���و�د  �الأدو�ت 
و�ملهند�شني  �جل��ام��ع��ة  �أ���ش��ات��ذة  م��ن 
�جتماعات  تعقد  �ن  على  و�لفنيني، 
على  و�مل�شرفني  �لطلبة  م��ع  دوري���ة 
م�����ش��اري��ع��ه��م وحت�����دد جل��ن��ة علمية 

للمتابعة و�لتعديل.
فيما تت�شمن �ملرحلة �لثالثة عر�س 
قبل  م��ن  مقام  معر�س  يف  �مل�شاريع 
�مانة �جلائزة وقيام �للجنة �ملخت�شة 
�الإعالن  و  �مل�شاريع  ب��ني  بالتحكيم 
عن �مل�شاريع �لفائزة و �شيتم تكرمي 
بالتز�من  حفل  يف  �لفائزة  �مل�شاريع 
للم�شاركات  وتر�شيحها  �ملعر�س  مع 

�لدولية. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�أ�شاد �لعقيد طارق ين �شيف مدير مكتب قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، مبنت�شبي مكتب 
وزير  جائزة  �شمن  �لعام  �ملدير  جائزة  على  �حلا�شلني  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  عام  قائد 

�لد�خلية للتميز لعام 2014م يف دورتها �لثانية، فئة ))جائزة �ملوظف �ملثايل(.
ملكتب  �لتابعني  �ملتميزين  �ملنت�شبني  �شيف،  بن  ط��ارق  �لعقيد  تكرمي  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لقائد �لعام وهم �لنقيب طارق �شعيد �شليمان �لذي حاز على جائزة �ملوظف �ملتميز يف 
�ملجال �الإد�ري �الإ�شر�يف، و�مل�شاعد ر��شد عبد �هلل حممد �خلتي �لذي نال جائزة �ملوظف 
�ملتميز يف �ملجال �الإد�ري غري �الإ�شر�يف، و�لعريف وليد عبد �هلل �ل�شهابي و�حلا�شل على 

جائزة �ملوظف �ملتميز يف جمال خدمة �ملتعاملني.
وقال  �لعقيد طارق بن �شيف، �أن �جلائزة جاءت ��شتكمااًل لنهجنا و�لتز�منا يف �شرطة 
ر�أ�س �خليمة  بتعزيز  ثقافة �جلودة و�لتميز، لذلك عمدنا �إىل تكرمي �ملتميزين لدينا 
�لقيادي،  دوره��م  وتطوير  حت�شني  يف  �ملبذولة  وجلهودهم  لهم،  منا  وعرفاناً  تقدير�ً 
من  �لد�خلية  وز�رة  له  تطمح  ما  حتقيق  �إىل  دوم��اً  ن�شعى  حيث  �لوظيفي،  وعطائهم 
حيث �ال�شتثمار �الأمثل للمو�رد �لب�شرية، لال�شتفادة �ملُثلى من �لكادر �ل�شرطي، باإعد�د 

قياد�ت متميزة �الأد�ء �ملهني.

جائزة راأ�س اخليمة لالإبداع والتميز التعليمي تعلن تفا�صيل الدورة الثالثة مل�صابقة امل�صاريع العلمية املبتكرة

مدير مكتب قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يكرم املتميزين 
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•• عمان -وام:

عمان  �الأردن��ي��ة  �لعا�شمة  �إىل  و�شل 
ز�يد  �م�س وفد من طالبات جامعة 
برفقة م�شوؤولني من �لهالل �الأحمر 
�لتطوعية  �مل��ه��ام  م��ن  ع���دد  لتنفيذ 
�لالجئني  ل�������ش���ال���ح  و�الإن�������ش���ان���ي���ة 
�ل�������ش���وري���ني يف �مل��خ��ي��م �الإم����ار�ت����ي 
�لفهود  مريجيب  مبنطقة  �الأردين 
وذلك  �الأردن��ي��ة  �ل��زرق��اء  مبحافظة 
�لتطوعي  �ل���ه���الل  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 

�شاهم.
وي�����ش��رف �ل���وف���د ع��ل��ى ت���وزي���ع مو�د 
�لن�شاء  خ��ا���ش��ة  ل��الج��ئ��ني  �إغ���اث���ي���ة 
م�شتلزمات  على  حتتوي  و�الأط��ف��ال 
لالأطفال  عينية  وه��د�ي��ا  ���ش��روري��ة 
و�إر�شادية  ت��وع��وي��ة  ب��ر�م��ج  وتنفيذ 
بالدعم  تتعلق  م��ت��ن��وع��ة  �أن�����ش��ط��ة  و 
�لالجئني  معاناة  وتخفيف  �لنف�شي 

و حت�شني ظروفهم �الإن�شانية.
ميد�نية  ب����زي����ار�ت  �ل���وف���د  وي���ق���وم 
�ل��ت��ي تقيم خارج  �ل�����ش��وري��ة  ل��الأ���ش��ر 
�أو�شاعها  على  و�ل��وق��وف  �ملخيمات 
و�لتعرف على �إحتياجاتها �إىل جانب 
�الأردين  �الإم��ار�ت��ي  �مل�شت�شفى  زي��ارة 
�ل��وق��وف على  �مل��ف��رق و  يف حمافظة 

�حلالة �ل�شحية لالجئني.
و�أكد �لدكتور حممد عتيق �لفالحي 
�الأم�����ني �ل���ع���ام ل��ل��ه��الل �الأح���م���ر �أن 

�ل���������دويل �الإن���������ش����اين  �ل����ق����ان����ون  يف 
و�لتعامل  �الأول����ي����ة  و�الإ����ش���ع���اف���ات 
�ل��ك��و�رث و �الأزم����ات �إىل جانب  م��ع 
ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ت��ب��ن��ي �مل����ب����ادر�ت 
�ل���ت���ط���وع���ي���ة �ل���ت���ي حت���ق���ق �أه������د�ف 
�أن  و�أك����د  �مل��ج��ت��م��ع.  وخ��دم��ة  �لهيئة 
�ل��ربن��ام��ج وج���د جت��اوب��ا ك��ب��ري� من 
�لفئة �مل�شتهدفة خا�شة �لطالب و�أن 
�خلطة �لتي و�شعتها �الإد�رة يف هذ� 
نقلة  حت��دث  �أن  �شاأنها  م��ن  �ل�����ش��دد 
�لتطوعية  �لهيئة  م�شرية  يف  نوعية 
هيئة  �أن  بالذكر  ج��دي��ر  م�شتقبال. 
�ل����ه����الل �الأح�����م�����ر وج���ام���ع���ة ز�ي����د 
لتبادل  تفاهم  مذكرة  موؤخر�  وقعتا 
�ل��ت��ي تتعلق  �مل��ع��ل��وم��ات و�خل�����رب�ت 
ب��ن�����ش��اط ك���ل ج���ان���ب و �ل��ع��م��ل على 
م�شرتكة  عمل  �إ�شرت�تيجية  تطوير 
ب��ي��ن��ه��م��ا ب���ح���ي���ث ت����ك����ون �خل������رب�ت 
للطرفني  متاحة  و�لفنية  �ملعرفية 
�ل��دور�ت و �لندو�ت  �إىل جانب عقد 
و ور�س �لعمل �خلا�شة باملو�شوعات 
�لتوعوية  و  �لتاأهيلية  و  �الإن�شانية 
�لتي ت�شاعد يف حت�شني �أد�ء وفعالية 
�إ�شافة  �ملتطوعة  و  �لعاملة  �لكو�در 
باأهمية  �ملجتمعي  �لوعي  تعزيز  �إىل 
و  �لتطوعية  �الأع���م���ال  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
جانب  �إىل  و�ملجتمعية  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  جو�نب  تفعيل 

لدى �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات.

�لهيئة  �إط���ار �شعى  ت��اأت��ي يف  �ل��زي��ارة 
�الأف���ر�د و قطاعات  �لد�ئم الإ���ش��ر�ك 
جهودها  يف  كافة  �الإمار�تي  �ملجتمع 
ل�شالح  و�الإن�������ش���ان���ي���ة  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�لالجئني �ل�شوريني يف دول �جلو�ر 
�ل�شورية. وقال �إن �لهيئة تعمل على 
تعزيز مثل هذه �ملبادر�ت �لتطوعية 
�لتي توؤكد جتاوب �ملجتمع �الإمار�تي 
مع بر�مج �لهيئة لالجئني و تنم عن 

�الجتماعية  للم�شوؤولية  عميق  فهم 
�ملختلفة  �شر�ئحه  لدى  �الإن�شانية  و 
�لتي  �لر�شالة  �إىل  بو�شوح  ت�شري  و 
�لت�شامن  لتعزيز  �لهيئة  حتملها 
و  لالأ�شقاء  �الإن�شانية  �لق�شايا  مع 

�الأ�شدقاء من حولنا.
�لطالبات  مهمة  �أن  �لفالحي  و�أك��د 
و�شط �لالجئني �ل�شوريني يف �الأردن 
تاأتي جت�شيد� عمليا ملذكرة �لتفاهم 

�ل���ت���ي وق��ع��ت��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة م���وؤخ���ر� مع 
�أه��م بنودها  ز�ي��د و�لتي من  جامعة 
دع����م ج���ه���ود �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ط��وع��ي��ة و 
�لهيئة  �أن  �إىل  م�شري�   .. �ملجتمعية 
لن تدخر و�شعا يف �شبيل ن�شر ثقافة 
�لعمل �لتطوعي و�إتاحة فر�شة �أمام 

�لر�غبني يف خدمة �الإن�شانية.
وتعزيز  �ل���ت���ط���وع  �أن  ع��ل��ى  و�����ش����دد� 
�أولويات  �أه���م  م��ن  يعترب  جم��االت��ه 

�لهيئة الأن قوة �لهيئة تكمن يف قدرة 
�لتجاوب  على  �لتطوعية  ك��و�دره��ا 
و  �الإن�شانية  �ل��ن��د�ء�ت  م��ع  �ل�شريع 
�لكو�رث  و  �الأزم�������ات  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
وطاأتها  تخفيف  و  و�ق��ت��د�ر  بكفاءة 

على �ملنكوبني و �ملت�شررين.
�أو�شح ر��شد حممد عبد  من جانبه 
�ملتطوعني  �إد�رة  مدير  �لكعبي  �هلل 
يف �لهالل �الأحمر �أن �لهيئة و�شعت 

ب��رن��اجم��ا ط��م��وح��ا ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
خرب�ت طالبات جامعة ز�يد �لعلمية 
تو�جدهن  ف����رتة  خ����الل  �ل��ف��ن��ي��ة  و 
موؤكد�   .. �الأردن  يف  �لالجئني  ب��ني 
�لت�شهيالت  ك��ل  ق��دم��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 
�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة الإجن����اح م��ه��م��ة �لوفد 
�شهد  �الأردين  �الإمار�تي  �ملخيم  و�أن 
�لفرتة �ملا�شية زيار�ت عديدة لفرق 
�إمار�تية تطوعية ما �شاهم يف تعزيز 

قدر�ته خلدمة �لالجئني و حت�شني 
حياتهم.

�لهالل  ه��ي��ئ��ة  �إن  �ل��ك��ع��ب��ي  وق������ال 
�الأح���م���ر �أط��ل��ق��ت م��ط��ل��ع ه���ذ� �لعام 
برنامج �شاهم �لتطوعي ال�شتقطاب 
�ملتطوعني من �لفئة �لعمرية 18- 
وطالبات  ط��ل��ب��ة  خ��ا���ش��ة  ���ش��ن��ة   40
و�إخ�شاعهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  �جل��ام��ع��ات 
متخ�ش�شة  ت���دري���ب���ي���ة  ل�����������دور�ت 

•• دبي -وام:

ي�شت�شيف جممع حممد بن ر��شد �الأكادميي �لطبي يف دبي �أعمال �ملوؤمتر 
�لعربي �لثالث للم�شوؤولية �لطبية حتت عنو�ن �الأ�شول �ملهنية و�لقانونية 
و�الأخالقية ملمار�شة �ملهن �لطبية وذلك يف �لفرتة من 12 �إىل 13 نوفمرب 
�لقادم برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

�ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة بدبي.
ويفتتح �ملوؤمتر �شعادة �ملهند�س عي�شى �مليدور مدير عام هيئة �ل�شحة بدبي 

و�شي�شدر عنه �إعالن دبي عن �مل�شوؤولية �لطبية يف �لعامل �لعربي.
ملجل�س  �لتنفيذي  و�ملكتب  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �ملوؤمتر  تنظيم  يف  وي�شارك 
�الإمار�ت  وجمعية  �لعربي  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ل��دول  �ل�شحة  وزر�ء 

�لطبية و�جلامعة �الأمريكية يف �الإمار�ت ومعهد �شربه للتدريب �لقانوين 
يف دبي.  ويعقد �ملوؤمتر بالتعاون مع جامعة �لدول �لعربية ومنظمة �ل�شحة 
�لعاملية ل�شرق �ملتو�شط وجامعة �إمربيال كولدج يف لندن وجامعة �ل�شارقة 
وجامعة �الإمام حممد بن �شعود �الإ�شالمية وهيئة �لطب �ل�شرعي يف �ململكة 
حممد  ليلى  �ل��دك��ت��ورة  و�أك���دت  �لطبية.  دب��ي  ومدينة  �ل�شعودية  �لعربية 
�ملرزوقي رئي�شة �للجنة �لعليا �ملنظمة للموؤمتر م�شاعد مدير �إد�رة �لتنظيم 
�ل�شحي رئي�س مكتب �حلوكمة �لطبية بهيئة �ل�شحة بدبي خالل موؤمتر 
�شحفي عقد �م�س �أهمية مو�شوع �مل�شوؤولية �لطبية وما يثريه من �هتمام 

يف �ملنطقة �لعربية باأ�شرها.
�لعام  �ملدير  �أحمد خوجة  �ل�شحفي �لدكتور توفيق بن  �ملوؤمتر  وحتدث يف 
للمكتب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء �ل�شحة لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي عن 

دور جمل�س وزر�ء �ل�شحة �خلليجي يف �لتوعية باملمار�شات �لطبية �ل�شحيحة 
ون�شاطاته على �مل�شتويني �خلليجي و�لعربي ودور �ملكتب �لتنفيذي يف جمال 
�لنهو�س مبمار�شات �ملهن �لطبية وتطوير �للو�ئح و�الأدلة ذ�ت �لعالقة. ثم 
حتدث �ال�شت�شاري حممود �شربة �ملن�شق �لعام للموؤمتر ��شت�شاري �ل�شياغة 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لعاملية  �ل�شحة  ومنظمة  �ملتحدة  ب��االأمم  �لت�شريعية 
ملعهد �شربة للتدريب �لقانوين عن ن�شاأة فكرة �ملوؤمتر �الأول �لذي عقد يف 
�شنة 2009 يف دبي وكيف تطورت يف �شكل �شل�شلة من �ملوؤمتر�ت تعقد على 
�مل�شتوى �لعربي وذلك عندما عقد �ملوؤمتر �لثاين يف �شنة 2012 و�لذي يف 
نهايته ��شتقبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم �مل�شاركني فيه و�أ�شدر 
�أن �ملوؤمتر هذ� �لعام  توجيهاته باأن يعقد �ملوؤمتر �شنويا. و�أ�شار �شربه �إىل 
و�إقليمية  حملية  م�شتويات  على  يعقد  �أن��ه  منها  مهمة  عدة  ب�شمات  يتميز 

�ل�شحة بدبي جمعية  وعربية ودولية فهو يجمع بني هيئات حملية هيئة 
�الإم��ار�ت �لطبية جامعة �ل�شارقة هيئة �لطب �ل�شرعي وجامعة �الإم��ام يف 
�ل�شعودية وجهات �إقليمية جمل�س �لتعاون �خلليجي وجهات عربية �جلامعة 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  دول��ي��ة  وج��ه��ات  �ل��ع��رب  �الأط��ب��اء  و�حت���اد  �لعربية 
وجامعة كامربدج يف لندن.. كما يجمع �ملوؤمتر بني خمتلف �لفئات �ملهتمة 
مبو�شوعه ومنها مز�ولو �ملهن �لطبية و�الأكادمييون و�لقانونيون ونقابات 
�الأطباء وثالثا �أنه �شي�شدر عنه ما ميكن �عتباره �إعالنا دوليا وهو �إعالن 

دبي عن �مل�شوؤولية �لطبية يلخ�س �مل�شكلة ويو�شي باحللول �ملنا�شبة.
من جانبه �أ�شار �لدكتور مثنى غنى عبد�لرز�ق رئي�س �جلامعة �الأمريكية يف 
�الإمار�ت �ىل �أهمية �ملوؤمتر ون�شاطات �جلامعة يف خدمة �ملجتمع باعتبارها 

�أحد مر�كز �الإ�شعاع �حل�شاري.

دبي ت�صت�صيف املوؤمتر العربي الثالث للم�صوؤولية الطبية 12 نوفمرب املقبل

طالبات جامعة زايد ينفذن مهام تطوعية ل�صالح الالجئني ال�صوريني يف الأردن

�لعربي  �لعامل  معهد  يف  �أختتمت 
بباري�س فعاليات مهرجان �ل�شينما 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل������ذي ����ش��ت��م��ر على 
�أي���ام، حيث �شتعر�س  �أرب��ع��ة  م��دى 
على  �ل�شينمائية  �الأف���الم  �أف�شل 
�ل�شينما  وم��ث��ل  �خلليج،  م�شتوى 
من  نخبة  �ملهرجان  يف  �المار�تية 
برئا�شة  �الم���ار�ت���ي���ني  �ل��ف��ن��ان��ني 
�لعطار  غ���ل���وم  ح��ب��ي��ب  �ل���دك���ت���ور 
بوز�رة  �لثقافية  �الأن�شطة  مدير 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
و�ملخرجة ر�وية عبد�هلل من ق�شم 
�ل�����ش��ي��ن��م��ا ب����ال����وز�رة و�الإع����الم����ي 
فيلمه  عن  �لكعبي  �شعود  و�ملمثل 
عبد�هلل  و�مل���خ���رج���ني  �حل����ي  د�ر 
ونائلة  ط��ري��ق  بفيلمه  �جل��ن��ي��ب��ي 
ون�������س وخالد  وف��ي��ل��م��ه��ا  �خل���اج���ة 

�ملحمود وفيلمه �شبيل .
وي��ع��د ه���ذ� �مل��ه��رج��ان �ل����ذي لقي 
�إ�شادة وترحيب من �لعرب �ملقيمني 
�ملهتمني  م�����ن  وع��������دد  ب���ف���رن�������ش���ا 
من  ونخبة  �خلليجية  بال�شينما 
�ل�شينمائيني �لفرن�شيني هو �الأول 
�لعا�شمة  يقام يف  �لذي  من نوعه 
�لتو��شل  ب����ه����دف  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة 
�حل�����ش��اري ب��ني �ل��ث��ق��اف��ات خا�شة 
ال  �ل��ت��ي  �لب�شرية  �ل�����ش��ورة  بلغة 
حتتاج لكثري من �لرتجمة، ولفت 
�خلليجية  �ل�شينما  �إىل  �الأن��ظ��ار 

ومدى تطورها.
وقال حبيب غلوم �إن وز�رة �لثقافة 

�لوثائقية  �الأف�����������الم  �إخ�������������ر�ج  
�لق�شرية و�لطويلة.

»كانت  �خل�����زن�����د�ر:  و�أ�����ش����اف����ت    
خجولة  �خل���ل���ي���ج���ي���ة  �ل�������ش���ي���ن���م���ا 
ولكنها �ليوم تتقدم مع تطور دول 
�خلليج كافة و�أ�شبحت مهرجانات 
ت�شتقطب  �خل��ل��ي��ج  يف  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 
وهناك  �ل��ع��امل  يف  �ل�شينما  جن��وم 
�لكثري من �لنجوم �لذين ي�شعون 
�ملهرجانات  ت��ل��ك  يف  �ل��وج��ود  �ىل 
و�ملهرجانات،  �الأف���الم  خ��الل  م��ن 
تطلعات  ع��ن  ت��ع��رب  �ل�شينما  ف���اإن 
�خلليج«، الفتة  وهموم جمتمعات 
�ملهرجان  ه����ذ�  خ����الل  وم����ن  �أن�����ه 
�خلليجي يف باري�س �شريى �لعامل 
من��اذج م��ن �الأف���الم وك��ل م��ا يدور 
فيها من حو�دث معربة عن و�قع 

�ملجتمعات �خلليجية.
�لعامل  م��ع��ه��د  م���دي���رة  و�أك�������دت    
�أن مهرجان  �لعربي منى خزند�ر 
باري�س  يف  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 

�لفرن�شي  للجمهور  فر�شة  �شكل 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أع���م���ال ن��خ��ب��ة من 
�ب��������رز �مل����خ����رج����ني و�مل����خ����رج����ات 
ي���ق���دم���ون���ه من  يف �خل���ل���ي���ج وم�����ا 
�ف�����الم رو�ئ����ي����ة مم���ي���زة حت��م��ل يف 
وي�شغل  ي�شغلهم  م���ا  م�����ش��م��ون��ه��ا 
خزند�ر  و����ش��اف��ت  جم��ت��م��ع��ات��ه��م. 
�أعطى  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  معهد  �ن 
�لفعالية  ب��ه��ذه  ك��ب��ري�  �ه��ت��م��ام��ا 
على  ل��الط��الع  �ملتميزة  �لثقافية 
مناذج متقدمة والفتة يف �ل�شينما 
على  و�لتعرف  �ل�شابة  �خلليجية 
حققته  وم��ا  ومبدعيها،  �شانعيها 
�لعربية،  ل��ل�����ش��ي��ن��م��ا  ����ش��اف��ة  م���ن 
�لقوي  �مل�����ر�أة  ح�����ش��ور  ثمنت  ك��م��ا 
�شبع  مب�شاركة  �لتظاهرة  ه��ذه  يف 
�فالما  �شنعن  ���ش��اب��ات  خم��رج��ات 
ب��ع�����ش��ه��ا جو�ئز  ن����ال  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
عديدة يف مهرجانات دولية �شابقة 
�ىل جانب 12 خمرجا من �خلليج 

�لعربي. 

و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع حر�شت 
ع���ل���ى ح�������ش���ور �مل����ه����رج����ان �ل����ذي 
�ل�شنمائيني  ل��ل��ق��اء  ف��ر���ش��ة  ي��ع��د 
على  و�ل���ف���رن�������ش���ني  �خل���ل���ي���ج���ني 
�ل�شو�ء وتبادل �خلرب�ت و�لتعرف 
على جديد �أ�شقائنا يف دول جمل�س 
�لتعاون، موؤكد� �أن �لوفد �الإمار�تي 
ح��ر���س ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل م��ع كافة 
ح������و�ر�ت غلب  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني يف 
و�لتقنية  �لفنية  �جلاو�نب  عليها 
بدور  م�شيد�  �ل�شينما،  �شناعة  يف 
باري�س  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  معهد 
�ملهرجان.  بتنظيم  و����ش��ط��الع��ه 
�الإمار�تية  �الأع���م���ال  �أن  و�أ����ش���اف 
حظيت  �ملهرجان  يف  عر�شت  �لتي 
�لذي  �جلمهور،  من  كبري  باإقبال 
�الإم������ار�ت  �ل�����ش��ي��ن��م��ا يف  �أن  �أك�����دو 
ط���ي���ب���ة على  خ������ط������و�ت  ق���ط���ع���ت 
ل��ون��ا خمتلفا  �ل��ط��ري��ق، وق��دم��ت 

�لعربي  �جلمهور  ي�شاهده  ما  عن 
و�أثنى  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
و�لعرب  �ل�شنمائني  من  عددكبري 
�الإمار�تني،  �مل��خ��رج��ني  مب�شتوى 

وقدر�تهم �الإبد�عية.
   ف��ي��م��ا �أ����ش���ادت م��ن��ى �خل���ازن���د�ر 
�لعربي  �ل����ع����امل  م��ع��ه��د  م����دي����رة 
من  �خلليجية  �ل����دول  مب�����ش��ارك��ة 
هذ�  يف  �ل��ث��ق��اف��ة   وز�ر�ت  خ����الل 
�مل���ه���رج���ان �ل���ن���وع���ي م��ت��م��ن��ي��ة �أن 
بني  �ل��ل��ق��اء�ت  ه���ذه  م��ث��ل  ت�شتمر 
و�أقر�نهم  �خل��ل��ي��ج��ي��ني  �الأ����ش���ق���اء 
�ملحبني  و�لفرن�شيني  �ل��ع��رب  م��ن 
ل���ه���ذ� �ل���ف���ن �ل���رف���ي���ع  وق���ال���ت �إن 
يف  للجمهور  تتيح  �لتظاهرة  هذه 
ع��ل��ى �ملخرجني   �ل��ت��ع��رف  ب��اري�����س 
�خل��ل��ي��ج��ي��ني وع���ل���ى �الإب�����د�ع�����ات 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة يف جم�����ال �الإخ��������ر�ج 
على  يعملون  �ل��ذي��ن  �ل�شينمائي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  م��ه��رج��ان  �ح��ت��ف��ال  �إط�����ار  يف 
�لذي يقام برعاية معايل �ل�شيخ نهيان 
مبارك �آل نهيان، وزير �لثقافة و�ل�شباب 
�ملتحدة  ب��ال��والي��ات  �مل��ج��ت��م��ع،  وتنمية 
�الأمريكية، �لدولة �شيفة �شرف �لدورة 
وو�شط   ،2014 للعام  ع�شرة  �حلادية 
بهم  �شجت  �الأعمار  جميع  من  ح�شود 
قاعة م�شرح فندق ق�شر �الإمار�ت، قدم 
يعترب  �ل��ذي  �الأمريكي  �لباليه  م�شرح 
�أحد �أرقى �مل�شارح �لوطنية يف �لواليات 
�الأم���ري���ك���ي���ة  والأول م����ره يف  �مل��ت��ح��دة 
كوبيليا  م�����ش��رح��ي��ة  �ل���ع���رب���ي،  �ل���ع���امل 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��اف��ة  و���ش��ف��ت��ه��ا  �ل��ت��ي   ،
�أناقة  و�الأك���رث  �لر�ئعة  �لن�شخة  باأنها 
�لكال�شيكي  �لباليه  عمل  تاريخ  ط��و�ل 

ليو  �ملو�شيقار  �أل��ف��ه  �ل���ذي  �لكوميدي 
ديليبا، من وحي رو�ية �لكاتب �الأملاين 

�يتا هوفمان يف �لقرن �لتا�شع ع�شر.  
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ق��ال��ت ���ش��ع��ادة هدى 
م��وؤ���ش�����س جمموعة  ك���ان���و،  �خل��م��ي�����س 
كان  لقد  و�ل��ف��ن��ون:  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي 
خري  �لليلة  �الأم��ري��ك��ي  �لباليه  م�شرح 
���ش��ف��ري ل��ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��امل��ي��ة مب���ا قدمه 
�مل��ب��دع��ون م��ن تفاعل ح��ي مع  ممثلوه 
خمتلفة  دول  م��ن  و�إن�����ش��اين  فني  �إرث 
ي���ج���م���ع ع����و�م����ل �الب���������د�ع و�الب���ت���ك���ار 
باأن  �شعد�ء  ون��ح��ن  �لع�شور،  م��ر  على 
ح��ظ��ي��ن��ا ب��ف��ر���ش��ة ت��ق��دمي ه����ذ� �لعمل 
�أبوظبي،  م��ه��رج��ان  جل��م��ه��ور  �مل��ل��ه��م 
�ملهرجان  �شعي  على  ب��ذل��ك  م��وؤك��دي��ن 
ل����رف����د �ل������روؤي������ة �ل���ث���ق���اف���ي���ة ل���دول���ة 
تعزيز  عرب  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 

�ملتبادل  و�الح���رت�م  �مل�شرتك  �لتفاهم 
�ملختلفة  �ل��ث��ق��اف��ات و�حل�����ش��ار�ت  ب��ني 
�لتو��شل  وزي������ادة  �ل��ت��ق��ارب  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�الج��ت��م��اع��ي و�مل��ع��ريف . و�أ���ش��اف��ت: �إن 
�أبوظبي  �أه����د�ف جم��م��وع��ة  �أه���م  �أح���د 
�أو��شر  تر�شيخ  ه��و  و�ل��ف��ن��ون  للثقافو 
و�حل�شار�ت  �ل�����ش��ع��وب  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل 
فالثقافة  �لثقايف،  �لتبادل  طريق  عن 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ن��وي��ع �الإق��ت�����ش��اد عرب 
ج��ذب �مل��و�ه��ب �الإب��د�ع��ي��ة من خمتلف 
�أنحاء �لعامل ودعم �ل�شياحة �لثقافية، 
�لفنية  �ملو�هب  ��شت�شافة  خالل  ومن 
من  �شبابنا  مت��ك��ني  يف  ن�شهم  �ل��ع��امل��ي��ة 
للنهو�س  ف��ر���ش��ت��ه��م  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�لثقافة  فاأهمية  �الب���د�ع���ي،  ب��دوره��م 
للحفاظ على  �أد�ة  �أي�شاً  �أنها  تكمن يف 
باملوروث  و�لتقاليد و�الحتفاء  �لعاد�ت 

�لوطنية،  ل��ل��ه��وي��ة  �إب������ر�ز�ً  �حل�����ش��اري 
�ملجتمع  مكونات  كاأحد  بدورنا  ونحن 
كافة  ع���ن  ن��ب��ح��ث  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ت��وج��ب 
جمتمعنا  لتعريف  �ملمكنة  �الأ���ش��ال��ي��ب 
و�البتكار  �الب����د�ع  ب��اأف�����ش��ل مم��ار���ش��ات 
كان  وم��ا  و�لفنون،  �لثقافة  خ��الل  من 
�ل���ذي �شاهدناه  �مل��ب��ه��ر  �ل��ع��ر���س  ل��ه��ذ� 
الأول  �ن��ت��اج��ه  م��ن��ذ  ي�شتمر  �أن  �ل��ل��ي��ل��ة 
م���رة م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب م��ن م��ائ��ت��ي �شنة، 
وح�س  �الإب���������د�ع  ع��ن�����ش��ر  ب��ف�����ش��ل  �إال 
�الب��ت��ك��ار �ل��ك��ام��ن��ني ف��ي��ه، �الأم����ر �لذي 
ومن�شجماً  رونقه  على  حمافظاً  جعله 
م���ع �رت���ق���اء ذ�ئ���ق���ة �جل��م��ه��ور يف كافة 
�لع�شور . وعلى مد�ر �شاعتني ون�شف 
�أب�����دع �أع�����ش��اء ف��رق��ة م�شرح  ت��ق��ري��ب��اً، 
�مل�شرحية  �أد�ء  يف  �الأم��ري��ك��ي  �ل��ب��ال��ي��ه 
�لتي  كوبيليا  �لكوميدية  �لكال�شيكية 

عر�شها  وقدم  �الأ�شلية  رق�شاتها  �ألف 
�آرث����ر  �ال���ش��ت��ع��ر����ش��ات  م�����ش��م��م  �الأول 
فريدريك  و�أخ���رج���ه���ا  ل���ي���ون،  ���ش��ان��ت 
فر�نكلني و�ألف مو�شيقاها ليو ديليبيا، 
�شرت�جي�س،  ت��وين  م�شاهدها  و�شمم 
باتري�شيا  للممثلني  �ملالب�س  و�أجن��زت 

زبرودت، ونّفذ �الإ�شاءة بر�د فيلدز. 
�الأمريكي  �لباليه  م�شرح  �أن  �شك  وال 
وم���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه �أع�������ش���اوؤه م���ن طاقات 
ب�شكل  �ن��ع��ك�����س  م���ت���دف���ق���ة،  �ب���د�ع���ي���ة 
�مل�شرحية  تلك  �أد�ء  رون��ق  على  و����ش��ح 
جمهور  ح���ظ���ي  وق�����د  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة، 
عرو�س  �أروع  مب�����ش��اه��دة  �مل���ه���رج���ان 
يف  متمثلة  �الأم��ري��ك��ي  �لباليه  م�شرح 
معها  تفاعل  �لتي   ، كوبيليا  م�شرحية 
�ل�شعادة، و�شكنات �حلزن،  بني حلظات 
�ملفعمة  ورق�شاتها  �ملرحة،  و�ملفارقات 

عرّب  �لعر�س،  �نتهاء  وبعد  باحليوية. 
�لذي  �شيمكني  د�ن��ي��ل  �ل��ب��ال��ي��ه  م����وؤدي 
بامل�شاركة  �شعادته  عن  فر�نز  دور  �أدى 
�لباليه  م�شرح  عرو�س  �أول  تقدمي  يف 
�الأم��ري��ك��ي يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي وق���ال: 
ب��ال��ع��م��ل مع  �أع��ت��رب نف�شي حم��ظ��وظ��اً 
م�شرح �لباليه �الأمريكي �لذي �أتاح يل 
وتلك  �لعامل،  عرب  �أ�شافر  �أن  �لفر�شة 
ل��دول��ة �الإم�����ار�ت،  زي���ارت���ي �الأول  ه��ي 

ومن دو�عي �شروري �أن �أقدم مع باقي 
�أع�شاء �لفرقة �أول عرو�شها يف �لعامل 

�لعربي من خالل مهرجان �أبوظبي.
�حلادية  �ل������دورة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
يعترب  �ل��ذي  �أبوظبي  ملهرجان  ع�شرة 
�ل��ث��ق��ايف �الأب�����رز ع��ل��ى رزنامة  �حل����دث 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شنوية  �لفعاليات 
تنطلق هذ� �لعام حتت �شعار روح �لد�ر 
�ب�����د�ع و�ب��ت��ك��ار مب�����ش��ارك��ة ك��وك��ب��ة من 

�لربنامج  �نطلق  بينما  �ل��ع��امل،  جن��وم 
مار�س   2 يف  ل��ل��م��ه��رج��ان  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�جل��اري ليقدم �أرق��ى جنوم �لعامل من 
خمتلف �مل�شارب �لفنية، حيث تت�شمن 
مي�شال  للنجم  حفل  �لتالية  �لعرو�س 
�لفار�بي  ب��ي��ت  ع��رو���س  �شمن  ف��ا���ش��ل 
و�آخرين، وذلك حتى 31 مار�س، بينما 
بيل  �ل��ع��امل��ي  �ل��ف��ن��ان  م��ع��ر���س  ي�شتمر 

فونتانا حتى يوم 20 �أبريل. 

•• دبي-�لفجر: 
�أطلقت مكتبة دبي �لعامة ، �لتابعة ل� هيئة دبي للثقافة 
و�لفنون )دبي للثقافة( ، �لهيئة �ملعنية ب�شوؤون �لثقافة 
و�ل��ف��ن��ون و�ل����رت�ث يف �الإم�����ارة، ب��رن��ام��ج �أل����و�ن �لربيع 
�الهتمام  وت��ع��زي��ز  �مل��ط��ال��ع��ة  ع��ل��ى  للت�شجيع  ك��م��ب��ادرة 
باالأدب و�لثقافة. ويقام �لربنامج خالل �لفرتة من 30 
مار�س �إىل 10 �أبريل 2014، يف �لفرتتني �ل�شباحية 
�الأن�شطة  من  متنوعة  جمموعة  ويت�شمن   ، و�مل�شائية 
مع  بالتعاون  تنظيمها  يتم  �لتي  �لهادفة  و�لفعاليات 

عدد كبري من �لهيئات �حلكومية. 
و�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب���اب �مل�����ش��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج �أل���و�ن 
�لربيع مفتوح جماناً للجميع ، ويقام يف كل من مكتبة 
دبي �لعامة يف �لطو�ر، و�لر��شدية، وهور �لعنز، و�ل�شفا، 
و�ملكتبة  لالأطفال  �ملنخول  مكتبة  �إىل  باالإ�شافة  وحتا 

�الإلكرتونية يف �أم �شقيم. 
وحتتفل مكتبة دبي �لعامة باليوم �لعاملي للكتاب يوم 2 
2014 مع م�شابقة �لقر�ءة ، وميكن للر�غبني  �أبريل 
��شتعارة  �لعامة  �ملكتبات  خمتلف  �أع�شاء  من  بامل�شاركة 
�أكرث عدد من �لكتب من �ختيارهم وتلخي�شه يف خم�شة 
�أ�شطر فقط. وت�شتمر هذه �مل�شابقة من 30 مار�س �إىل 
بجائزة  �الأف�����ش��ل  �مللخ�س  ك��ات��ب  و�شيحظى  �أب��ري��ل،   6
�أن يتم  iPad ، على  �آيباد  مميزة هي عبارة عن جهاز 

�الإعالن عن �لنتائج يوم 10 �أبريل. 
�إد�رة  مدير  �إبر�هيم،  عبد�لرحمن  ق��ال  �ملنا�شبة  بهذه 
مكتبة دبي �لعامة يف هيئة دبي للثقافة و�لفنون : لطاملا 
�لتزمت ’مكتبة دبي �لعامة‘ منذ تاأ�شي�شها بتوفري بيئة 
حا�شنة ود�عمة للم�شهد �لثقايف، تركز ب�شورة رئي�شية 
مبهار�ت  �ملجتمع  �أف��ر�د  وتزويد  �ملطالعة،  �أهمية  على 
عمر  يف  لالأطفال  بالن�شبة  �شيما  وال  �الأ�شا�شية  �حلياة 
مبكر. وحتر�س �ملكتبات يف كل ف�شل من ف�شول �ل�شنة 
و�الأن�شطة  �لفعاليات  من  متكاملة  باقات  تنظيم  على 
ليكونو�  بالقر�ءة،  �الأطفال  �هتمام  تعزز  �لتي  �لهادفة 
�لن�شيج  �إث����ر�ء  يف  �إي��ج��اب��ي  ب���دور  للم�شاهمة  م��وؤه��ل��ني 

�الأدبي �لغني للمدينة م�شتقباًل .
�شمن  ع��دي��دة  �أن�شطة  �لربيع  �أل���و�ن  برنامج  يت�شمن 
جماالت عدة، منها �لتوعية باأف�شل ممار�شات �ل�شالمة 
عند قيادة �لدر�جات �لهو�ئية من خالل ندوة تنظمها 

باأهمية تر�شيد  ؛ و�لتعريف  �ملرور يف �شرطة دبي  �إد�رة 
تقدمها  فعالية  و�ملياه، عرب  �لكهرباء  م��و�رد  ��شتهالك 
دبي  �إ�شعاف  تقدم  وب��دوره��ا   . دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
معلومات قيمة حول �الإ�شعافات �الأولية، يف �لوقت �لذي 
ت�شاهم فيه هيئة �ل�شحة بتزويد �الأطفال بالعديد من 

�لن�شائح �ل�شحية �لهامة.  
وتنظم حماكم دبي خالل �لربنامج ور�شة عمل تو�شح 
�آليات عمل �لنظام �لق�شائي يف �ملدينة،. وي�شتمل �ألو�ن 
�أ�شهر  م��ن  نخبة  ل��ق��ر�ءة  جل�شات  ع��ل��ى  �أي�����ش��اً  �ل��رب��ي��ع 
�لكندي  �ملركز  ويقدم  �الأط��ف��ال.  يحبها  �لتي  �لق�ش�س 
ل���ق���ر�ءة �لق�ش�س  ب��رن��اجم��اً  ل��ل��ت��دري��ب و�ال���ش��ت�����ش��ار�ت 
ب��ال��ل��غ��ة �الإجن���ل���ي���زي���ة، وي��ن��ظ��م م��رك��ز �مل��ف��ه��وم �لعاملي 
عمل  ور���ش��ة   )UCMAS( �لذهني  �حل�شاب  لنظام 
طاقاتهم  لتفعيل  �ملخ�ش�س  �لعقلية  �ملحا�شبة  ن��ظ��م 
�لعقلية، وم�شاعدتهم على تطوير مهار�تهم وقدر�تهم 
�حلا�شبة،  �الآل���ة  ب��دل  �ل��ذه��ن��ي  �حل�����ش��اب  م�شتخدمني  
�لر�شم  م��ه��ار�ت  بتطوير  خ��ا���س  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ع���الوة 
مع  وبالتعاون  �لفعاليات  �شمن  وم��ن  �ل�شغار.   ل��دى 
�ملجل�س �المار�تي لكتب �ليافعني، ت�شت�شيف مكتبة دبي 
�لعامة جل�شات لرو�ية �لق�ش�س مع �لكاتبة �لربيطانية 
على  و�حل��ائ��زة  �آخ��ر  �شي  كتاب  موؤلفة  كييف،  كاثرين 
جائزة منظمة �ليون�شكو �لعاملية �الأوىل الأدب �الأطفال 

و�ليافعني يف خدمة �لت�شامح .  
تعترب مكتبة دبي �لعامة من �أهم ركائز �لقطاع �لثقايف 
يف �مل��دي��ن��ة، وت���ق���دم مل��خ��ت��ل��ف ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع فر�شة 
�لتعرف على �لرت�ث �لثقايف و�الأدبي �لغني الإمارة دبي، 
وتطوير معارفهم من خالل تعزيز �هتمامهم باحلر�ك 
يحتاجونها  �ل��ت��ي  �مل����و�رد  بكافة  وت��زوي��ده��م  �الإب���د�ع���ي 
با�شتخد�م �أف�شل �خلدمات و�لتقنيات �حلديثة. وتبقى 
مكتبة دبي �لعامة  بعد ن�شف قرن من تاأ�شي�شها وجهة 
ما هو جديد يف  كل  و��شتقاء  �لفكري  و�لتو��شل  للقاء 

جمال �الآد�ب و�ملعلومات. 
وللت�شجيل يف برنامج �ألو�ن �لربيع وم�شابقة �ملطالعة، 
�أي  �أو زيارة   04  2262788 ميكن �الت�شال بالرقم 
من فروع مكتبة دبي �لعامة �ملنت�شرة يف خمتلف �أرجاء 

�الإمارة. 

بح�سور اإماراتي الفت:

مهرجان ال�صينما اخلليجية يختتم اأعماله يف باري�س

برفقة املو�سيقيني املبدعني من اأورك�سرتا در�سدن الفلهارمونية 

م�صرح الباليه الأمريكي يقدم كوبيليا يف اأول عر�س له يف العامل العربي �صمن برنامج مهرجان اأبوظبي 2014 

مكتبة دبي العامة تطلق برنامج األوان الربيع 

اعالن تغيري ا�سم
هندي  �شفر  جو�ز  �أحمل   ، �شري�شهانا(  ل�  �ملتبنى  )�الأب  جان�شان  ناتر�جان   ، �أنا 
رقم. )Z1853329( ، �شادر يف �أبوظبي بتاريخ 2009/08/19 ، �أقيم يف 7/30 
، �شقة ر�دهي كري�شنا ، �شارع عربي تانك ، تري�شي ، تي �أن �2 ، �لهند ، �أعمل حاليا 
لدى تايكو للحريق و�الأمن ، �أبوظبي ، �إ ع م ، �س.ب. 3333 ، مبوجب هذ� �أغرّي 
��شم طفلتي �ملتبناة �لقا�شرة ر�مياالك�شمي �شري�شهانا ، حاملة جو�ز �شفر هندي 
رقم. )J4723586( ، �شادر يف ت�شيناي ، �لهند ، بتاريخ 2011/05/06 ، من : 

ر�مياالك�شمي �شري�شهانا ، �إىل: جاني�سان �سري�سهانا ، باعتبار عاجل.
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عربي ودويل

�عتذر �ل�شاعدي �بن معمر �لقذ�يف وقائد قو�ته �خلا�شة �لذي فر �ىل 
2011 لليبيني ونا�شدهم �ل�شفح  �أثناء �لثورة �لليبية عام  �خلارج 
عنه يف مقابلة �أجريت معه ب�شجن يحتجز به يف �لعا�شمة طر�بل�س. 
و�أودع �ل�شاعدي �شجنا يف طر�بل�س �أو�ئل مار�س �ذ�ر �جلاري بعد �أن 
�أعادته �لنيجر �لتي كان يقيم بها �ىل بلده. وكان �ل�شاعدي فر من 
ليبيا يف عام 2011 بعد �النتفا�شة �لتي �أ�شقطت حكم و�لده �لذي 
�لذين  �ملعار�شة  مقاتلي  يد  على  مقتله  ثم  �ل�شنني  ع�شر�ت  ��شتمر 
�أطاحو� به. وقال �ل�شاعدي يف �ملقابلة �لتي ن�شرتها �شلطات �ل�شجن 
و�الأك��ل طيب  و�ملعاملة جد� ح�شنة  وب�شحة جيدة  بحالة جيدة  �أن��ا 

و�لطبيب موجود و�لرعاية �ل�شحية متوفرة 24 �شاعة. 
و�ل�شاعدي �لذي لعب لفرتة وجيزة كرة �لقدم كمحرتف يف �إيطاليا 
�أول  و�ل��ده هو  �أثناء فرتة حكم  �لعابث  �ل�شاب  وغالبا ماعا�س حياة 
����ش��رتد�ده منذ  م��ن  �ملركزية  �ل��ذي تتمكن �حلكومة  �ل��ق��ذ�يف  �أب��ن��اء 
عام  ليبيا  م��ن  ه��روب��ه  �ل��ر�ح��ل. فمنذ  �ل��دك��ت��ات��ور  �الط��اح��ة بحكم 
2011 و�شع �ل�شاعدي )40 عاما( رهن �الإقامة �جلربية يف منزله 
يف نيامي عا�شمة �لنيجر. وتعتقد �ل�شلطات �لليبية �نه عمل بد�أب 
من هناك يف �إذكاء �ال�شطر�بات يف جنوب ليبيا. وقال �ل�شاعدي �أنا 
�أعتذر لل�شعب �لليبي و�أعتذر �ىل �الأخوة �لكر�م يف �حلكومة �لليبية 
على ما قمت به من قالقل وقمت به من زعزعة لال�شتقر�ر و�الأمن 
يف ليبيا. و�أقر باأن هذه �الأمور كانت �أمور خاطئة وما كان ينبغي يل 

�أن �أقوم مبثل هذه �الأعمال. 

 
يو�جه رئي�س وزر�ء �شلوفاكيا روبرت فيكو �لذي يتمتع بوزن �شيا�شي 
الأعمال  حمب  من  �النتخابية  خ�شائره  �أك��رب  بتكبده  تهديد�  كبري 

�خلري يف جولة �الإعادة من �القرت�ع �لرئا�شي .
�جلولة  يف  �شعيفا  تاأييد�  �لو�شط  ي�شار  تيار  زعيم  �لناخبون  ومنح 
يجمع  �أن  من  خم��اوف  و�شط  �أ�شبوعني  قبل  �لت�شويت  من  �الأوىل 
�لرجل �لبالغ من �لعمر 49 عاما �لكثري من �ل�شلطات وهو ما ير�ه 

�لبع�س غري �شحي بالن�شبة لل�شو�بط و�لتو�زنات �لدميقر�طية.
ويف جولة �العادة تعطي �ملر�هنات تقدما للو�فد �جلديد �إىل عامل 
�ل�شيا�شة �أندريه كي�شكا وهو رجل �أعمال حتول �إىل حمب لالأعمال 
�لناخبني  ب��ني  لفيكو  �مل��ن��اه�����ش��ة  �مل�����ش��اع��ر  م��وج��ة  ي��رك��ب  �خل��ريي��ة 
�لتي  �لرئي�شية  �ل�شيا�شية  �الأط���ر�ف  يف  �ل�شك  وك��ذل��ك  �ليمينيني 
�النتخابية  �ل��ل��ج��ان  وف��ت��ح��ت  ف�����ش��اد  ف�����ش��ائ��ح  يف  ب��ت��ورط��ه��ا  ي�شتبه 
�أبو�بها �ل�شاعة �ل�شابعة �شباحا بالتوقيت �ملحلي )0600 بتوقيت 
جرينت�س( و�غلقت �لعا�شرة م�شاء )2100 بتوقيت جرينت�س( �م�س 

�ل�شبت .

�أعرب جمل�س �الأمن �لدويل عن �لقلق �لبالغ �إز�ء �الأزمة �ملتو��شلة 
يف �أوكر�نيا، م�شدد�ً على �شرورة نزع فتيل �لت�شعيد وممار�شة جميع 
جمل�س  �أع�����ش��اء  و��شتمع  �لنف�س.  �شبط  درج���ات  �أق�شى  �الأط����ر�ف 
�الأم��ن �ل��دويل �إىل �إف��ادة من �الأم��ني �لعام ل��الأمم �ملتحدة، ب��ان كي 
م���ون، ح���ول �آخ���ر �ل��ت��ط��ور�ت يف �أوك��ر�ن��ي��ا وج��ه��ود �ل��و���ش��اط��ة �لتي 
قالت  �ملغلقة،  �مل�����ش��اور�ت  وبعد  ل��الأزم��ة.  �شلمي  حل  الإي��ج��اد  يبذلها 
لل�شهر  �الأم��ن  جمل�س  ورئي�شة  لوك�شمبورغ،  �شفرية  لوكا،  �شيلفي 
�حلايل، �إن �الأع�شاء �أعربو� عن �لقلق �لبالغ �إز�ء �الأزمة �ملتو��شلة، 
�أخرى  مرة  �الأع�شاء  �شدد  و�أ�شافت  �لعام.  �الأم��ني  جلهود  ودعمهم 
جلميع  دعوتهم  وج��ددو�  �لت�شعيد،  فتيل  لنزع  �مللحة  �حلاجة  على 
و�المتناع عن  �لنف�س  درج��ات �شبط  �أق�شى  �إىل ممار�شة  �الأط��ر�ف 
�لقيام باأعمال �أو ��شتخد�م خطاب ب�شكل قد يوؤدي �إىل تفاقم �لو�شع 
ب�شورة �أكرب وتدمري �ملناخ �ملطلوب الإجر�ء حو�ر حقيقي . كما �شدد 
�إيجاد حل لالأزمة بناء  �ل��دويل على �شرورة  �أع�شاء جمل�س �الأم��ن 
رحبو�  �الأع�شاء  �إن  لوكا،  وقالت  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  مبادئ  على 
�إيفان  �الإن�شان،  �لعام حلقوق  �الأم��ني  بها م�شاعد  �لتي قام  بالزيارة 
�شيمونوفيت�س، �إىل خمتلف �ملناطق يف �أوكر�نيا، ومنها �لقرم، وبن�شر 

فريق مر�قبة حقوق �الإن�شان �لتابع لالأمم �ملتحدة.

عوا�صم

طرابل�س

نيويورك

براج

بورما حتظر ا�صتخدام م�صطلح الروهينغا
•• بورما-اأ ف ب:

��شم  حتت  �نف�شهم  بت�شجيل  للم�شلمني  ي�شمح  لن  �ن��ه  �م�س  بورما  �علنت 
توتر�ت  ويثري  عقود  ثالثة  منذ  جتريه  لل�شكان  �ح�شاء  �ول  يف  �لروهينغا 
�لر�خني  �ل��ب��وذي��ون يف والي���ة  ت��وع��د  �ن  بعد  ه��ذه �خل��ط��وة  وت��ات��ي  طائفية 
�لغربية �لتي ت�شهد �عمال عنف مبقاطعة �الح�شاء ب�شبب خماوف من �ن 
يوؤدي �ىل �العرت�ف �لر�شمي بالروهينغا �لذين ت�شنفهم �المم �ملتحدة بني 
�كرث �القليات يف �لعامل تعر�شا لال�شطهاد. و�شرح �ملتحدث با�شم �حلكومة 
يي هتوت لل�شحافيني يف ر�نغون �نه �ذ� �ر�دت عائلة �لتعريف بنف�شها بانها 
�ن  لال�شخا�س  ميكن  �ن��ه  و����ش��اف   . بت�شجيلها  ن��ق��وم  فلن  �لروهينغا  م��ن 
ي�شفو� �نف�شهم بانهم بنغاليون �ل�شفة �لتي تطلقها �ل�شلطات على معظم 
�لروهينغا �لذين تعتربهم �ل�شلطات مهاجرين غري �شرعيني من بنغدال�س 
�ملجاورة. وفر موظفو �غاثة �جانب من والية �لر�خني �لغربية �مل�شطربة 
هذ� �ال�شبوع بعد �ن هاجمت ع�شابات من �لبوذيني مكاتبهم يف �لوالية مع 
ت�شاعد �لتوتر قبل �جر�ء �الح�شاء �ل�شكاين. وقتلت فتاة عمرها 11 عاما 
بر�شا�شة طائ�شة بعد �ن �طلقت �ل�شرطة ر�شا�شات حتذيرية لتفريق ح�شود 
�الن�شانية  �الغاثة  موظفو  ويتعر�س  �شيتوي.  �لوالية  عا�شمة  يف  غا�شبة 
يتهمونهم  �لذين  �لبوذيني  �لقوميني  متز�يدة من  �شغوط  �ىل  �ملنطقة  يف 
بالتحيز للم�شلمني من �شكان �ملنطقة �ملحليني. وتقوم �المم �ملتحدة ب�شحب 
نحو 50 من موظفيها �لدوليني و�ملحليني من �ملنطقة، كما تقوم منظمات 
�ن�شانية �خرى ب�شحب عامليها موؤقتا وعلقت على �ملنازل يف �نحاء �شيتوي 
ت�شجلو�  ال  �الح�شاء.  على  يعرت�س  �ملنزل  ه��ذ�  عليها  كتب  الفتات  �ل�شبت 
وهذ� �ول �ح�شاء يجري يف بورما منذ 1983 و�شيبد� �الحد وي�شتمر 12 
يوما بدعم من �شندوق �المم �ملتحدة لل�شكان. وتعر�س �الح�شاء �ل�شكاين 
النتقاد�ت ب�شبب ت�شمنه ��شئلة تتعلق بالعرق و�لديانة وهو ما ميكن �ن يزيد 

من �ال�شطر�بات ويهدد حمادثات �ل�شالم �له�شة مع �جلماعات �ملتمردة.

دميب�سي يزور اإ�سرائيل و�سط خلفات 

ات�صالت فل�صطينية مكثفة حلل اأزمة الأ�صرى
•• رام اهلل-اأ ف ب:

�لفل�شطيني  �ال���ش��رى  وزي���ر  ق���ال 
جتري  مكثفة  �ت�شاالت  �ن  �م�س 
�ملعتقلني  �زم�������ة  م����ن  ل���ل���خ���روج 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني �ل���ذي���ن ك����ان من 

�ملفرت�س �طالق �شر�حهم �ليوم.
وقال �لوزير عي�شى قر�قع لوكالة 
ب��ر���س �ن  �ال����ش���رى لن  ف��ر�ن�����س 
لكن  �ليوم،  �شر�حهم  �ط��الق  يتم 
للو�شول  جتري  مكثفة  �ت�شاالت 
�ىل موقف و��شح خالل �ل�شاعات 

�لقليلة �ملقبلة .
وكان من �ملفرت�س �ن يتم �طالق 
و�الخرية  �لر�بعة  �لدفعة  ���ش��ر�ح 
من �ملعتقلني �لفل�شطينيني �لذين 
�نفاقية  قبل  ��شر�ئيل  حتتجزهم 
منظمة  م��ع  وقعتها  �ل��ت��ي  �و���ش��ل��و 

�لتحرير يف �لعام 1993.
ما  وح�������ش���ب  �����ش���ر�ئ���ي���ل  �ن  غ����ري 
فل�شطينيني،  م�����ش��وؤول��ني  �ع���ل���ن 
�لفل�شطينية  �ل�����ش��ل��ط��ة  �ب���ل���غ���ت 
ل����ن تفرج  �ن���ه���ا  �م�������س �جل���م���ع���ة 
ع���ن ه����ذه �ل���دف���ع���ة، �الم�����ر �لذي 
ق��د ي���وؤدي �ىل �زم���ة ج��دي��دة على 
�لفل�شطينية  �مل��ف��او���ش��ات  ط��ري��ق 

�ال�شر�ئيلية.
�ل�شلطة  وز�رة  �ن  ق��ر�ق��ع  وق����ال 
�ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة �ب����ل����غ����ت �ه�����ايل 

�الإ�شر�ئيلي مو�شي  بوزير �حلرب 
يعلون يف �لقد�س �ليوم �الأحد.

وقالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية 
�إنها م�شتاءة الأن يعلون مل يعتذر 
ب��ه��ا خالل  �أدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  ع��ن 
�جتماع مغلق �ل�شهر �حلايل �شخر 
فيها من م�شاعي وزير �خلارجية 
�تفاق  ل��ل��ت��و���ش��ط يف  ك���ريي  ج���ون 
وقال  فل�شطيني  �إ�شر�ئيلي  �شالم 
�إن ت��ع��ام��ل و����ش��ن��ط��ن م��ع �الأزم���ة 

�الأوكر�نية مثال لل�شعف.
�الأمريكية  �ل�����ش��ف��ارة  تن�شر  ومل 
�ل���ذي  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �جل��ي�����س  �أو 
�لربنامج  دمي��ب�����ش��ي  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
وق���ال م�شوؤول  ل��ل��زي��ارة.  �ل��ك��ام��ل 
�إ�شر�ئيلي مطلع على �لزيارة �إنها 
يوم  حتى  ت�شتمر  �أن  �مل��رج��ح  م��ن 
�خل��م��ي�����س و�إن����ه م��ن غ��ري �ملرجح 
�أن ينظم دميب�شي �أي ظهور علني 

له.
ت�شريبها  ج���رى  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
يعلون  ق���ال  �الع����الم  و���ش��ائ��ل  �إىل 
وهو ع�شو يف حزب ليكود �ليميني 
�لوزر�ء  رئي�س  �إليه  ينتمي  �ل��ذي 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
يف  �لثقة  ف��ق��دت  �إذ�  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن 
�ملبادرة  زمام  تاأخذ  فقد  و��شنطن 
يف مو�جهة �إير�ن ب�شاأن برناجمها 

�لنووي.

د�خل ��شر�ئيل و�لقد�س.
ي���زور �جل���ر�ل مارتن  �ىل ذل���ك، 
دمي��ب�����ش��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �الأرك�����ان 
�مل�شلحة  ل����ل����ق����و�ت  �مل���������ش����رتك����ة 
�الأ�شبوع  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �الأم���ري���ك���ي���ة 
بوزير  ���ش��ي��ل��ت��ق��ي  ح���ي���ث  �حل������ايل 
و��شنطن  �أغ�����ش��ب  �ل���ذي  �حل���رب 
�لواليات  ال�شرت�تيجية  بانتقاده 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  جت����اه  �مل��ت��ح��دة 
دميب�شي  وي��ج��ت��م��ع  و�أوك����ر�ن����ي����ا. 

�ليوم  �لفل�شطينيني  �مل��ع��ت��ق��ل��ني 
�بنائهم  �شر�ح  يتم �طالق  لن  �نه 
�ل���ي���وم. غ���ري �ن���ه �����ش���اف  ه���ذ� ال 
�شر�ح  �ط���الق  ي��ت��م  ل��ن  �ن���ه  يعني 
�طالق  يتم  وق��د  نهائيا،  �ال�شرى 

�شر�حهم خالل �اليام �ملقبلة .
وكانت �الد�رة �المريكية تو�شلت 
�لفل�شطينيني  ب���ني  �ت���ف���اق  �ىل 
تقوم  بان  يق�شى  و�ال�شر�ئيليني، 
�ملعتقلني  �شر�ح  باطالق  ��شر�ئيل 

قبل  �مل��ح��ت��ج��زي��ن  �لفل�شطينيني 
مقابل  دفعات،  �ربعة  على  �و�شلو، 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  متتنع  �ن 
ع�����ن �ل����ت����وج����ه ل���الن�������ش���م���ام �ىل 
�مل��ن��ظ��م��ات �ل���دول���ي���ة ب��ع��د �ن مت 
غري  دول���ة  بفل�شطني  �الع����رت�ف 

كاملة �لع�شوية.
78 على  و�طلقت ��شر�ئيل �شر�ح 
ثالثة دفعات، و�بقت على �لر�بعة 
�لتي ت�شم 32 معتقال، منهم من 

الأمم املتحدة قلقة من عدم حت�صن الأو�صاع الإن�صانية يف �صوريااجلعفري: احلكومة الرتكية اأعلنت العدوان على �صوريا 
•• نيويورك-وام:

�الإن�شانية  �الأو�شاع  �لطارئة عن قلقها لعدم حت�شن  �ملتحدة لالإغاثة  �الأمم  �آمو�س من�شقة  �أعربت فالريي 
ملاليني �ل�شوريني يف ظل تنامي �ل�شر�ع و�لعنف يف �شوريا على مدى �الأ�شابيع �الأربعة �ملا�شية على �لرغم من 
�شدور قر�ر جمل�س �المن رقم 2139 �خلا�س بتي�شري وت�شهيل جهود �مل�شاعد�ت �الن�شانية يف �لبالد. و�أكدت 
�آمو�س الأع�شاء جمل�س �الأمن عن وقوع قر�بة 300 �عتد�ء جن�شي يف دم�شق و�شو�حيها منذ 22 فرب�ير 
�ملا�شي �إىل جانب �لعديد من �أ�شكال �الإعتد�ء�ت على �ملدنيني مبا فيهم �الأقليات كاالآرمن وغريهم مما عزز 
�أعربت  �ملتمردون. كما  �إىل منطقة قريبة من تركيا ي�شيطر عليها  �الأف��ر�د �جلدد  من ت�شريد �الآالف من 
�أمو�س عن قلقها �إز�ء تو��شل و�شع �لعقبات �أمام �شري �مل�شاعد�ت �الن�شانية خا�شة يف �ملناطق �لتي ي�شيطر 
عليها �لنظام مما �شاهم يف تنامي معاناة �ملدنيني. وحذرت �آمو�س من �أن �لو�شع �الإن�شاين �شيظل �شعبا ما 
مل يتم �ل�شماح بالو�شول �لكامل بدون �إعاقات �إىل �ملحتاجني من خالل �أكرث �ل�شبل فعالية ومبا�شرة معتربة 

حجب �ملو�فقة على مرور عمليات �الإغاثة عرب خطوط �ملو�جهة �أو �حلدود هو �أمر تع�شفي وغري مربر.

و�دعاء�ت تخطيطهم للتدخل يف �شوريا، وقال �إن رئي�س �لوزر�ء رجب طيب 
�أردوغان �شيدفع يف �النتخابات ثمن �شيا�شته �لعدو�نية جتاه �شوريا.

ور�أى �ن �ملو�شوع �الآن هو �عتد�ء تركي �شارخ على �ل�شيادة �ل�شورية و�شلوع 
يف  �أخ��رى  �أماكن  �أو  ك�شب  يف  �شو�ء  �الإرهابيني  دع��م  يف  �لرتكية  �حلكومة 

�شوريا .
وذكر �ن هذه �مل�شاألة �أ�شحت بعناية جمل�س �الأمن و�الأمني �لعام ويفرت�س 
�أن  �إن�شان  الأي  �مل��ربر  يعد من  �ليوم مل  بكل جدية،  �لتعامل معها  يتم  �أن 
يكابر يف �خلطاأ وي�شتمر يف جتاهل ما يحدث من �إرهاب يف �شوريا، و�شلوع 
حكومات يف هذ� �الإرهاب �لذي ي�شرب �الأبرياء يف �شوريا و�ملدنيني و�ل�شعب 
�أعلنت  قد  �لرتكية  �حلكومة  �إن  �جلعفري  وق��ال  قوله  حد  على  �ل�شوري 

�لعدو�ن على �شوريا منذ بد�ية �الأزمة .

•• نيويورك-يو بي اأي:

�حلكومة  �ن  �جلعفري،  ب�شار  �ملتحدة،  �الأمم  ل��دى  �ل�شوري  �ل�شفري  ق��ال 
رئي�س  �ن  ور�أى  �الأزم���ة،  بد�ية  منذ  �شوريا  على  �ل��ع��دو�ن  �أعلنت  �لرتكية 
�ل��وزر�ء �لرتكي، رجب طيب �أردوغ��ان، �شيدفع ثمن �شيا�شته �لعدو�نية يف 

�النتخابات.
�إف��ادة من  �إىل  �الأم��ن  ��شتمع خاللها جمل�س  �لتي  �ملغلقة  �مل�شاور�ت  وبعد 
وكيلة �الأمني �لعام لل�شوؤون �الإن�شانية، فالريي �آمو�س، قال �جلعفري، �إن 
تقرير �الأمني �لعام �ملقدم عن �لو�شع �الإن�شاين يف �شوريا، �أف�شل من �لذي 

�شبقه ولكنه ما ز�ل يفتقر �إىل �ملعلومات ذ�ت �مل�شد�قية ح�شب تعبريه.
�أتر�ك  م�شوؤولني  �إىل  ن�شبت  لت�شجيالت  ت�شريبات  �إىل  �جلعفري،  و�أ���ش��ار 

ال�صلطات امل�صرية 
تفتح معرب رفح 

•• رفح-وكاالت:

�أع�����ادت �ل�����ش��ل��ط��ات �مل�����ش��ري��ة �م�س 
�حلدودي  رف��ح  معرب  فتح  �ل�شبت 
��شتثنائي  ب�شكل  غ���زة  ق��ط��اع  م��ع 
�أم����ام �حل����االت �الإن�����ش��ان��ي��ة ثالثة 
�أي������ام، وذل�����ك ب��ع��د 50 ي���وم���ا من 

�الإغالق.
وف���ت���ح �أب�����و�ب�����ه �أم��������ام �حل���اف���الت 
بالفعل، ومتكنت �شبع حافالت من 
�ل��ع��ب��ور �إىل �جل��ان��ب �مل�����ش��ري من 

معرب رفح حتى �الآن.
وق�����ال �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل��ل��م��ع��اب��ر يف 
�حلكومة �لفل�شطينية �ملقالة ماهر 
�مل�شجلني  �أع�����د�د  �إن  �شبحة  �أب����و 
م�شافر   6000 ل��ت��ب��ل��غ  ت��ر�ك��م��ت 
�مل�شتعجلة رغم  من ذوي �حل��االت 
�إغ�����الق ب���اب �ل��ت�����ش��ج��ي��ل م��ن��ذ 40 
�جلانب  �إن  �ملتحدث  وق���ال  ي��وم��ا. 
�مل�شري  �جلانب  �شلم  �لفل�شطيني 
800 مو�طن ناأمل  ك�شفا باأ�شماء 
�أن يتمكنو� من �ل�شفر هذ� �ليوم .

�شالة  يف  �ملو�طنني  مئات  وجتمع 
�ل�شماح  بانتظار  �ملعرب  من  قريبة 
مئات  ك���ان  ح��ني  يف  بال�شفر،  ل��ه��م 

�آخرون خارج �ل�شالة باالنتظار.
وت�شمل �لفئات �مل�شموح لها بال�شفر 
�ملر�شى، خ�شو�شا �حلا�شلني على 
يف  �ل�شحة  وز�رة  م��ن  ر�شمي  �إذن 
و�لطلبة  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة 
�ل��د�ر���ش��ني ب��اخل��ارج و�مل��ق��ي��م��ني يف 
�خلارج، �إ�شافة �ىل بع�س �حلاالت 
�الإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ط��ارئ��ة، وف��ق��ا لهيئة 

�ملعابر.

••الفجر – عبد املجيد بن عمر:

�ملحلية  �الن����ت����خ����اب����ات  ����ش���ت���ج���ري 
ت��رك��ي��ا، يف �شكل  �الأح�����د يف  �ل���ي���وم 
طيب  رج���ب  م��ع  �أو  ���ش��د  ��شتفتاء 
�لغارق  �حلكومة  رئي�س  �ردوغ���ان، 
ومالية،  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ف�����ش��ي��ح��ة  يف 
و�ل������ذي ي��ح��ك��م �ل���ب���الد م��ن��ذ 12 
يلعب  �ن��ه  مر�قبون  وي��رى   ، عاما 
يف ه���ذه �الن��ت��خ��اب��ات ورق����ة بقائه 
حزبه،  فوز  ُيرجح  ولئن  �ل�شيا�شي 
ح����زب �ل���ع���د�ل���ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة، رغم 
تنزل  نتيجة  ف���ان  ر���ش��ي��ده،  ت��اآك��ل 
باملائة،   8 فا�شل  �شقف38  حت��ت 
�النتخابات  يف  عليها  حت�شل  �لتي 
 ،2009 ع����ام  �الأخ������رية  �ل��ب��ل��دي��ة 
�شوف ُينظر �إليها على �أنها هزمية، 
مدينة  ���ش��ق��ط��ت  م����ا  �إذ�  خ���ا����ش���ة 
�أي����دي  يف  �أن����ق����رة،  �أو  ����ش��ط��ن��ب��ول 

�ملعار�شة.
�لنتيجة  ه�����ذه  م���ث���ل  و���ش��ت��ن�����ش��ف 
�لرتكي  �ل���وزر�ء  رئي�س  طموحات 
�إىل �لتخلي عن  �ل��ذي قد ي�شطر 
�لدولة  رئ��ا���ش��ة  ل��ك��ر���ش��ي  �ل��رت���ش��ح 
�إج��ر�وؤه��ا يف  �مل��ق��رر  �النتخابات  يف 
هيمنته  و�شريى  �لقادم،  �أغ�شط�س 
وقب�شته  ت��ت��ق��ل�����س،  ح��زب��ه  د�خ����ل 

عليه ت�شعف .

�لفرجة، وال �شيء قد حدث ، ولكن 
�شرعية �أردوغان �شوف تظل حمل 

�شوؤ�ل حتى بعد �النتخابات.
ويوؤكد متابعون لل�شاأن �لرتكي، �أن 
�خلناق ي�شتد حول رئي�س �لوزر�ء، 
�لتي متت  �ل�شوتية  فالت�شجيالت 
قر�شنتها ون�شرها على �الإنرتنت، 

تتهمه باالإثر�ء �ل�شخ�شي.
وكان لن�شر حمادثة مفرت�شة بني 
�أردوغان �الأب و�بنه �ل�شهر �ملا�شي، 
ب�����ش��ك��ل خا�س،  �ل��ق��ن��ب��ل��ة  م��ف��ع��ول 
كيفية  �ملكاملات،  خ��الل  �أث���ار�  حيث 
�ل��ت��خ��ل�����س م���ن ع�������ش���ر�ت ماليني 
�الأ�شرة،  ف��ي��ال  �مل��خ��زن��ة يف  �ل��ي��ورو 
و�ل�شعوبات �لتي تعرت�س �البن يف 
م�شعاه �إىل �إخفاء 30 مليون يورو 

لدى رجال �أعمال �أ�شدقاء.
�قت�شر  �جتماع،  �إىل  �جتماع  ومن 
�لتنديد  ع���ل���ى  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س 
يقودها  ����ش���ده  حت����اك  مب����وؤ�م����رة 
�ل�شابق  حليفه  غ��ول��ني،  �هلل  ف��ت��ح 
بالوقوف  �ردوغ���ان  يتهمه  و�ل���ذي 
ور�ء تركيب �لت�شجيالت �ل�شوتية 
وفربكتها، ويف تخبط و��شح، �تهم 
�ردوغان �أي�شا �إ�شر�ئيل و�لواليات 
�مل���ت���ح���دة ، و�أح���������ز�ب �مل���ع���ار����ش���ة ، 
ب��اأن��ه��م ور�ء  �ل���د�خ���ل  و�إره���اب���ي���ي 

�لعملية.

لقد �خ��ت��ار رج��ب طيب �ردوغ����ان، 
طريق  ع��ن  �ملبايعة  �إ�شرت�تيجية 
حماولة  يف  �الق�������رت�ع،  ���ش��ن��ادي��ق 
�ل�شعبي  �الح��ت��ج��اج  ح��ال��ة  خل��ن��ق 
و�التهامات �ملوجهة �إليه بالف�شاد .
وت��اأت��ي ه��ذه �الن��ت��خ��اب��ات يف �شياق 
للمحطات  قيا�شا  و�ن��ح��د�ر  �شلبي 
�الن��ت��خ��اب��ي��ة �ل�����ش��اب��ق��ة �ل��ت��ي جرت 
منذ عام 2002، وفاز بها حو�ريو 
و�لتنمية  �ل���ع���د�ل���ة  ح����زب  زع���ي���م 
�لتي  �لغ�شب  فم�شري�ت  ب�شهولة، 
�ندلعت يف �لربيع �ملا�شي، ال تز�ل 
ت���ه���در، وك����ان �الأت������ر�ك ق���د نزلو� 
�حتجاجا  �ل�����ش��و�رع  �إىل  ب�����االآالف 
ع����ل����ى م������ا �ع�������ت�������ربوه �ن����ح����ر�ف����ه 
وز�دت  و�ل��دي��ك��ت��ات��وري،  �لت�شلطي 
�أح��د�ث �الأ�شهر �الأخ��رية يف تعزيز 

�شخطهم وغ�شبهم.
دي�شمرب:   17 يف  ك��ان��ت  �ل��ب��د�ي��ة 
نفذتها  ���ش��خ��م��ة  �أم���ن���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة 
��شتهدفت  �لف�شاد  مكافحة  فرقة 
�أخطر  و�أث����ارت  �ردوغ�����ان،  حا�شية 
�لنظام يف تركيا منذ  �أزم��ة عا�شها 

�النقالب �لع�شكري عام 1997. 
ويرى بع�س �ملحللني يف ��شطنبول، 
�أن تكتيك �ردوغان يتمثل يف �لقول 
 ، �نف�شو�   ، باالنتخابات  فزنا  لقد 
ي�شتحق  �����ش����يء  ه����ن����اك  ي���ع���د  مل 

�الأخ���ري  م���ث���و�ه  �إىل  ع���ام���ا(   15(
وكان قد �أ�شيب بقنبلة غاز م�شيل 
�أط��ل��ق��ه��ا ���ش��اب��ط �شرطة  ل��ل��دم��وع 
بينما كان يف طريقه ل�شر�ء �خلبز 
يف يونيو �ملا�شي، وفارق �حلياة بعد 
ودون  �أ�شهر.  ت�شعة  د�م��ت  غيبوبة 
�ملر�هق  �أن  �ردوغ�����ان  ق���ال   ، ت���ردد 
 ، �إرهابية  مبنظمات  �رت��ب��اط  على 
�أ�شيب �لثالثاء �ملا�شي، طفل  كما 
�أي�شا باإطالق  �آخر )10 �شنو�ت(، 
�لنار على ر�أ�شه، ومل ي�شدر �أي رد 

فعل يف �أنقرة.
ويرى مر�قبون، �أن �لدميقر�طية 
�الأخرى  �لرئي�شية  �ل�شحية  ه��ي 
بال�شلطة.  �الح��ت��ف��اظ  م��ع��رك��ة  يف 
ف���ل���ط���م�������س �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات �ل���ت���ي 
رج�����ب طيب  �أق�������ال   ، ت�����ش��ت��ه��دف��ه 
من  و�آالف  قا�س  مائتي  �أردوغ���ان 
رجال �ل�شرطة ، وعّدل عن طريق 
تعيني  قو�نني  �إمرته،  برملان حتت 
و�ملدعني  للق�شاة  �الأعلى  �ملجل�س 
�ل��ع��ام��ني، و�مل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى قانون 

جزري يتعلق ب�شبكة �النرتنت.
وب������ع������د ح�����ج�����ب م������وق������ع ت����وي����رت 
�الأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي يف حم��اول��ة ملنع 
قررت   ، جديدة  ت�شجيالت  تنزيل 
�إىل موقع  �حلكومة منع �لو�شول 
يوتيوب �خلمي�س �ملا�شي، و�ل�شبب، 

هو ت�شريب جل�شة عرب �الإنرتنت، 
ح�����ش��ره��ا وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �حمد 
�ال�شتخبار�ت  ورئي�س  �وغلو  د�ود 
ه���اك���ان ف���ي���د�ن، ي�����ش��رح ف��ي��ه��ا هذ� 
�الأخري �أن تهيئة �لظروف لتدخل 
ع�شكري تركي يف �شوريا من خالل 
خلق وفربكة مربر وذريعة ، لي�س 

م�شكال . 
و�ق���رتح �إر���ش��ال �أرب��ع��ة رج��ال )�إىل 
�شو�ريخ  ثمانية  الإط��الق  �شوريا( 
م����اأه����ول����ة على  غ����ري  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�جل����ان����ب �ل����رتك����ي ه�����ذ� �حل������و�ر، 
تتجه  �لرتكية  �حلكومة  �أن  يوؤكد 
�شوريا،  م���ع  �حل���رب���ي  ل��ل��ت�����ش��ع��ي��د 
بهدف �شرف �الأنظار على ق�شايا 
�هتمام  وج��ه��ة  �ل���د�خ���ل وحت���وي���ل 
�إ�شقاط  �الأت�����ر�ك، وق��د مت �الأح���د 
بانتهاك  �ت��ه��م��ت  ���ش��وري��ة  م��ق��ات��ل��ة 
�إن �أكرث ما  �ملجال �جلوي �لرتكي 
ي�شاهدون  وه���م  �الأت�����ر�ك  يخ�شاه 
تطرف حكومتهم، هو ما ينتظرهم 
�ل�شياق،  هذ�  ويف  �النتخابات،  بعد 
�ل�����ش��ح��ف��ي يافوز  �ل��ك��ات��ب  ي��ت��وق��ع 
بيد�ر �إن ما هو مظلم �شوف يزد�د 
ظلمة، ولكن �إىل �أي حد ميكن ملثل 
ه���ذ� �ل��ن��م��ط م��ن �حل��ك��م �أن يكون 
�ل�شوؤ�ل  ه��و  ذ�ك  ل��ل��ح��ي��اة..  ق��اب��ال 

�لكبري ..! 

و����ش���دد �ردوغ�������ان يف خ��ط��ب��ه على 
مقولة �أن �الأمة حما�شرة من قبل 
�الأكلي�شيهات  وه��ذ� من   ، �الأع���د�ء 
ُت�شتخدم  ك��ان��ت  �ل��ت��ي   ، �ل��ق��دمي��ة 
ت�شعينات  يف  و�����ش���ع  ن���ط���اق  ع��ل��ى 
�ل�����ق�����رن �مل�����ا������ش�����ي، وك���������ان ح����زب 
منها  حت��رر  قد  و�لتنمية  �لعد�لة 
ق��ل��ي��ال، وب��ال��ت��ايل ، ف���ان �أردوغ�����ان 
حتى  ي�شيف:  �أن  يخ�شى  يكن  مل 
فاأنا   ، �ل��ع��امل يقف �شدنا  ك��ان  ل��و 
م�����ش��ط��ر الت���خ���اذ �إج��������ر�ء�ت �شد 
ويبدو  �أمتي  �أم��ن  يهدد  �أي هجوم 
عند  �لعظمة  م�شاعر  دغ��دغ��ة  �أن 
بنظريات  �رت���وو�  �لذين  �الأت���ر�ك، 
�لدر��شة،  م��ق��اع��د  م��ن��ذ  �مل����وؤ�م����رة 
�ليوم و�شاحلة  �إىل  فاعلة  ماز�لت 

لال�شتخد�م.
قاعدته  ت��و���ش��ي��ع  يف  ف�شله  و�أم�����ام 
على  وع�������ج�������زه  �الن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة، 
 ، �لناخبني  م��ن  �مل��زي��د  ��شتقطاب 
�إ�شرت�تيجية  ورق��ة  �ردوغ���ان  لعب 
�ملجتمع  تق�شيم  تتمثل يف  خطرية 
�ملتدينة  �ل�شر�ئح  باأ�شو�ت  للفوز 
و�لفقرية ، و�لذين على قناعة باأن 
و�لتنمية هو خ�شبة  �لعد�لة  حزب 
�لوحيدة..  وخ��ال���ش��ه��م  جن��ات��ه��م 
11 مار�س ، �شيع مئات �الآالف من 
�الأتر�ك يف ��شطنبول بركن �إيلفان 

انتخابات رهانها م�ستقبله ال�سيا�سي

اليوم ُيكرم ال�صلطان اأردوغان.. اأو ُيهان!
نتيجة االنتخابات البلدية قد تن�سف طموحات اأردوغان ال�سيا�سية

الت�صعيد مع �صوريا يهدف اإىل �صرف الأنظار على ق�صايا الداخل وحتويل وجهة اهتمام الأتراك
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عربي ودويل
اأمريكا ترحب ب�صتولتنربغ اأمينًا عامًا للناتو هاجل يدعو لكبح ع�صكرة الف�صاء الإلكرتوين

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

رحبت �لواليات �ملتحدة بتعيني رئي�س �لوزر�ء �لروجي �ل�شابق، ين�س �شتولتنربغ، �أميناً عاماً حللف �شمال 
�الأطل�شي �لناتو ، معتربة �نه �ل�شخ�س �ملنا�شب ل�شمان قوة ووحدة �حللف. و�أ�شدر �لبيت �الأبي�س، بياناً، 
�أعلن فيه عن ترحيبه باختيار �شتولتنربغ، ليكون �أمني �لعام �لناتو �جلديد �بتد�وؤء من 1 ت�شرين �الأول-
�أكتوبر 2014. وذكر �ن �شتولتنربغ، �أثبت قيادته بالتز�مه �لو��شح جتاه حلف �شمال �لطل�شي، م�شيفاً 
�نه كرئي�س وزر�ء متكن من بناء قدر�ت �لروج �لع�شكرية و�شاهم بفعالية يف عمليات �لناتو ويف �حلو�ر 
�ل�شيا�شي. وقال �لبيت �الأبي�س، نحن على ثقة باأنه �أف�شل �شخ�س ل�شمان ��شتمر�ر قوة ووحدة �لناتو . 
كما �شكر �أمني عام �حللف �حلايل، �ندر�س فوغ ر��شمو�شن، على خدمته، موؤكد�ً �ال�شتمر�ر يف �العتماد على 
خربته حتى �نعقاد قمة �لناتو يف �أيلول-�شبتمرب �ملقبل. وو�شف ر��شمو�شن باأنه قائد ��شتثنائي، يف وقت 
��شتثنائي، م�شدد�ً على �ن روؤيته و�لتز�مه ز�د� من قوة �الجتاه �ال�شرت�تيجي للحلف، وتركيزه على �شبل 

تعزيز �لقدر�ت �لدفاعية �إىل جانب �لوفاء بالتز�ماته و�حرت�م مبادئه.

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أن  �ل��دف��اع �الأم��ري��ك��ي ت�شاك هاجل  �أك��د وزي��ر 
�شتتحلى   ، �لبنتاجون  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة 
ب�شبط �لنف�س يف �إ�شتخد�م �جلي�س يف �لف�شاء 
�لعمل  �الآخ���رى  �ل���دول  ، مطالباً  �الإل��ك��رتوين 

باملثل.
و�أ�شاف هاجل يف حفل مبنا�شبة تقاعد �جلر�ل 
�إن  �الإل��ك��رتون��ي��ة،  �لقيادة  قائد  �لك�شندر  كيث 
و�شفافا  و��شحا  يكون  الن  ي�شعى  �لبنتاجون 
�ملجال  يف  ون�����و�ي�����اه  ب���ق���در�ت���ه  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 

�لق�شايا �الإلكرتونية قبل زيارة هاجل لل�شني 
�الأخ��رية عن  �الأون��ة  تاأتي بعد تقارير يف  �لتي 
قيام وكالة �الأمن �لقومي �الأمريكية بالدخول 
�لعمالقة  �ل�شينية  ه��و�وي  �شركة  �شبكات  �إىل 

لالإت�شاالت .
زيارة هاو�ي حيث  وي�شافر هاجل لل�شني بعد 
ي�شت�شيف وزر�ء �لدفاع من دول ر�بطة جنوب 
�آ���ش��ي��ا . ث��م يتوجه ه��اج��ل بعد ذل��ك �إىل  ���ش��رق 
�ليابان ثم �ل�شني ثم منغوليا. و�شتكون زيارته 
كوزير  لل�شني  ب��ه��ا  ي��ق��وم  زي����ارة  �أول  لل�شني 

للدفاع.

�الإلكرتوين مع كل من �حللفاء و�ملناف�شني.
وز�د هاجل يف فورت ميد بوالية ماريالند مقر 
�إن �لواليات  جهاز قيادة �ل�شبكات �الإلكرتونية 
�ملتحدة ال ت�شعى لع�شكرة �لف�شاء �الإلكرتوين. 
�شتحافظ  ه���ذه �جل��ه��ود  م��ع  و�أ����ش���اف  مت�شيا 
الي  �لنف�س  �شبط  �أ�شلوب  على  �ل��دف��اع  وز�رة 
�شبكات  خ���ارج  �الإل��ك��رتوين  �مل��ج��ال  يف  عمليات 
�حلكومة �الأمريكية. نحث �لدول �الآخرى على 

�أن تفعل �ملثل. 
�أن����ه����ا حماولة  �ل��ك��ل��م��ة ع���ل���ى  وف�������ش���رت ه�����ذه 
ب�شاأن  �حل������و�ر  ور����ش���م  �ل���ت���وت���ر�ت  ل��ت��خ��ف��ي��ف 

كريي والفروف يبحثان هاتفيًا االأزمة

بوتني يدعو اأوباما للعمل معًا لأجل اأوكرانيا
•• مو�صكو-وا�صنطن-وكاالت:

فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  دع��ا 
ب��وت��ني ن��ظ��ريه �الم���ريك���ي ب���ار�ك 
�وب��ام��ا �ىل �ل��ع��م��ل م��ع��ا م��ن �جل 
����ش��ت��ق��ر�ر يف �وك���ر�ن���ي���ا، وع���رب يف 
�لوقت نف�شه عن قلقه من �لو�شع 
�ملنطقة  ت��ر�ن�����ش��دي��ن�����ش��رتي��ا  يف 

�لناطقة بالرو�شية يف مولد�فيا.
بيان  يف  �لرو�شية  �لرئا�شة  وقالت 
هاتفي  �ت�شال  وخ��الل  بوتني  �ن 
ب����ني رئ��ي�����ش��ي �ل���دول���ت���ني �ق����رتح 
در����ش��ة �الج���ر�ء�ت �لتي ميكن �ن 
للتعاون  �لدولية  �ال�شرة  تتخذها 

من �جل ��شتقر�ر للو�شع .
�تفقا  و�وباما  بوتني  �ن  و��شافت 
دبلوما�شيوهما  يناق�س  �ن  ع��ل��ى 
ق��ري��ب��ا �ح���د�ث���ي���ات ع��م��ل��ي��ة لعمل 

م�شرتك .
وك�����ان �ل��ب��ي��ت �الب��ي�����س �ع���ل���ن �ن 
�جلمعة  �ج��رى  �لرو�شي  �لرئي�س 
�ت�شاال هاتفيا بنظريه �المريكي 
ل���ب���ح���ث �ق��������رت�ح �م����ريك����ي حول 
خم��رج ل��الزم��ة يف �وك��ر�ن��ي��ا �لتي 
ل�شطرها  رو���ش��ي��ا  غ�����زو�  ت��خ�����ش��ى 
�شبه  خ�����ش��ارت��ه��ا  ب���ع���د  �ل�������ش���رق���ي 

جزيرة �لقرم.
وق����ال �ل��ك��رم��ل��ني �ن ب��وت��ني عرب 
قلقه من  �الم��ريك��ي عن  لنظريه 

بدون  يرتكبون  متطرفني  تدفق 
�شكان  �شد  ترهيب  �ع��م��ال  عقاب 
م�����ش��امل��ني وب��ن��ى �ل�����ش��ل��ط��ة وق���و�ت 
�الم����ن يف ع���دد م���ن �مل��ن��اط��ق ويف 

كييف .

وحت������دث �ي�������ش���ا ع����ن �ل���و����ش���ع يف 
تر�ن�شدين�شرتيا �ملنطقة �لناطقة 
بالرو�شية يف مولد�فيا �جلمهورية 
�لو�قعة بني  �ل�شابقة  �ل�شوفياتية 
بعملية  وتقوم  ورومانيا  �وكر�نيا 

تقارب مع �الحتاد �الوروبي.
وتتمركز �لقو�ت �لرو�شية يف هذه 
بتدريبات  وقامت موؤخر�  �ملنطقة 
�لرئي�س  ع����رب  وق�����د  ع�����ش��ك��ري��ة. 
عن  تيموفتي  نيكوالي  �مل��ول��د�يف 

�ل�شيناريو  ه���ذ�  ت��ك��ر�ر  م��ن  قلقه 
�لذي �شمح باحلاق �لقرم برو�شيا 

خالل ثالثة ��شابيع.
وقال �لكرملني �ن بوتني لفت �ىل 
و�شع �حل�شار بحكم �المر �لو�قع 
�لذي تخ�شع له تر�ن�شدين�شرتيا 
�لظروف  ت���ده���ور  �ىل  �دى  مم���ا 
ومي�س  �ملنطقة  ل�شكان  �ملعي�شية 
وي�شر  �ل���ت���ن���ق���ل  يف  ب���ح���ري���ت���ه���م 
و�لتجاري  �القت�شادي  بالن�شاط 

�لعادي .
ودعا بوتني �ىل مفاو�شات ب�شيغة 
مولد�فيا  مب�����ش��ارك��ة  �ي   2+5
ومنظمة  وت���ر�ن�������ش���دي���ن�������ش���رتي���ا 
�المن و�لتعاون يف �وروبا ورو�شيا 
و�وك��ر�ن��ي��ا، مع �الحت��اد �الوروبي 
ب�شفة  �مل�����ت�����ح�����دة  و�ل���������والي���������ات 

مر�قبني.
�خلارجية  وزي���ر  بحث  �الث��ن��اء  يف 
�ل����رو�����ش����ي، ����ش���ريغ���ي الف�������روف، 
ونظريه �الأم��ريك��ي، ج��ون كريي، 
�لر�مية  �لثنائية  �جلهود  تن�شيق 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف  �إىل ح���ل �الأزم�������ة 

�أوكر�نيا.

•• الفجر – تون�ص – خا�ص:

�رت���ف���ع���ت درج������ة ح��������ر�رة �جل����دل 
�ل�شيا�شي  �ل���ع���زل  م��و���ش��وع  ح���ول 
جم������دد� ع���ل���ى ه���ام�������س �ل���ن���ظ���ر يف 
�ل���ق���ان���ون �الن��ت��خ��اب��ي �جل���دي���د يف 
تون�س، لتعيد �الحتقان و�لتجاذب 
مكونات  ب��ع�����س  ب����ني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
يف  ينفخ  قد  مبا  �ل�شيا�شي  �مل�شهد 
رماد �أزمة مل تعد حتتملها تون�س، 
�أن��ه هذه �مل��رة تغريت تركيبة  غري 
هذ�  حول  و�ملختلفني  �ملت�شارعني 
�ملو�جهة  رموز  و��شتبدل  �لقانون، 
�لنه�شة  حركة  ح�شمت  �إذ  �ملو�قع، 
�مل�شاهد  موقع  و�خ��ت��ارت  موقفها، 
يف م��ع��رك��ة مل ت��ع��د ع��ل��ى م��ا يبدو 
�عتز�مها  ب���اإع���الن  وذل���ك  تعنيها 
�لعزل  ق��ان��ون  على  �مل�شادقة  ع��دم 
و�شفته  مل���ا  ورف�����ش��ه��ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 

بالعقوبات �جلماعية.

جدل ال�سر والعلن
رغ�������م ت����اأك����ي����د �غ����ل����ب �الأح����������ز�ب 
�لتون�شية يف �لعلن، رف�شهم لعودة 
�ل�شيا�شي  للم�شهد  �ل��د���ش��ت��وري��ني 
باأحز�ب  �لقانوين  �الع��رت�ف  رغم 
يف  يخطب  �جلميع  ف��ان  متثلهم، 
�النتخابات  يف  قو�عدهم  ود  �ل�شر 
�ملنتظرة، ويعمل من �جل �أن يجعل 
م��ن��ه��م ر���ش��ي��د� �ح��ت��ي��اط��ي��ا لوقت 
�الأمر  �قت�شى  و�ن  حتى  �حل��اج��ة، 
�مل�شاركة يف  �ل�شعي الإق�شائهم من 

�النتخابات �لقادمة..!
ثابتا  �الإق�����ش��اء  رف�س  �شكل  ولئن 
�لدميقر�طية  �ل��ق��وى  ث��و�ب��ت  م��ن 
�لو�شطية و�لي�شارية وخا�شة حزب 
�جلمهوري،  و�حل���زب  تون�س  ن��د�ء 
�لنه�شة  ح�����رك�����ة  م�����وق�����ف  ف�������ان 
ت���ط���ور� الفتا،  ���ش��ه��د  �الإ���ش��الم��ي��ة 
�لعزل  قانون  ط��رح  من  بها  �نتقل 
رف�س  �إىل  طويلة،  لفرتة  وتبنيه 
�آخ��ره على  مطلق وو��شح له، كان 
�لغنو�شي  ر�����ش���د  �حل���رك���ة  ل�����ش��ان 
�أن  �أكد  �الأول �جلمعة، حيث  �أم�س 
ف�شل  ل�شالح  ت�شوت  لن  �لنه�شة 

�لعزل يف �لقانون �النتخابي .
�ل��ت��ح��ول يف  ك��ث��ريون ه���ذ�  ويف�شر 
�الإ�شالميني، رغم مت�شك  �شفوف 
بقانون  وقادتهم  قو�عدهم  بع�س 
�ل�شيا�شية  �ل��و�ق��ع��ي��ة  �إىل  �ل��ع��زل، 
ب���ه���ا حركة  ت��ت��ح��ل��ى  ب���ات���ت  �ل���ت���ي 
ب���ع���د مم���ار����ش���ة �حلكم  �ل��ن��ه�����ش��ة 
و�كت�شافها �أن �ال�شتفر�د و�الإق�شاء 
يرى  ح��ني  يف  للف�شل،  حتما  يقود 
�آخ��رون �أن موقف �حلركة تكتيكي 
يهدف �إىل ��شتقطاب �لد�شتوريني 
ورمبا  يخطب  ��شتعد�ئهم  وع���دم 
�لتحالف معهم وحرمان مناف�شيها 
من دعمهم، كما يرى �شق �آخر �أن 
عن  ُتعرب  ه��ذ�،  مبوقفها  �لنه�شة 
ثقتها يف نف�شها، وعدم خوفها من 
�الحتكام لل�شناديق، وحتقيق حلم 
�النتخابات  يف  �لد�شتوريني  ه��زم 
ولي�س عرب �لعزل، ويف ذلك دالالت 
للحركة  بالن�شبة  ك��ب��رية  ورم��زي��ة 
�ل��د���ش��ت��وري��ون لعقود  ���ش��ك��ل  �ل��ت��ي 
طويلة، غرميها وخ�شمها، حتى ال 

نقول عدوها �لرئي�شي.
مقابل هذه �الأطر�ف، جعلت بع�س 
مقدمتها  ويف  �ل�شغرية،  �الأح��ز�ب 
�ملن�شف  �مل����وؤق����ت  �ل��رئ��ي�����س  ح����زب 
�لتي خرجت  �مل��رزوق��ي و�الأح����ز�ب 
من �شلبه و�ن�شقت عنه و�أ�شعفته، 
ج���ع���ل���ت م�����ن ق�����ان�����ون �الإق���������ش����اء 
طهارة  با�شم  �لرئي�شية  معركتها 
ح�شب  ولكنها  ظاهرها،  يف  ثورية 
�مل��ت��اب��ع��ني ل��ل�����ش��اأن �ل��ت��ون�����ش��ي، هي 
�نتخابية  م�شلحية  ج��وه��ره��ا  يف 
�خلوف  �أ�شا�شها  �شيقة،  وح��زب��ي��ة 
من ح�شور �لد�شتوريني �لذي قد 
�الأحز�ب  تلك  حظوظ  من  ُيقل�س 
يف ت�شدر �مل�شهد �ل�شيا�شي كما كان 
�لد�شتوريون  �أُق�����ش��ي  ح��ني  �حل���ال 
�ملجل�س  �نتخابات  يف  �مل�شاركة  من 

�لتاأ�شي�شي يف �أكتوبر 2011 .

التكتل يت�سدر جبهة الرف�س
ك�����ل ه�������ذ� هو  �ل�����الف�����ت يف  ل����ك����ن 
�النقالب �حلا�شل يف حزب �لتكتل 
�لعمل و�حل��ري��ات �لذي  �أج���ل  م��ن 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  رئي�س  يرت�أ�شه 

�شت�شتاأنف  �إنها  مبينا   ، �النتخابي 
لبحث  �ل��ق��ادم  �الأ�شبوع  غ�شون  يف 
هذ�  �شمن  �ملطروحة  �الإ�شكاليات 

�لقانون.
�ل���وط���ن���ي  �مل����ج����ل���������س  �أن  ي�����ذك�����ر 
و8   7 ي��وم��ي  �شيعقد  �لتاأ�شي�شي 
للنظر  عامة  جل�شة  �ملقبل،  �أبريل 
�النتخابي  �ل���ق���ان���ون  م�����ش��روع  يف 
�ل�شيا�شي  �ملكتب  رئي�س  رّج��ح  كما 
�لعري�س،  عامر  �لنه�شة  حلركة 
�الأ�شبوع  �لوطني  ��شتئناف �حلو�ر 
�لقادم، موؤّكد� حر�س �حلركة على 
�نعقاد جل�شاته للم�شاهمة يف �إ�شناد 

عمل �حلكومة.

التاأجيل وارد
ورغ����م ه���ذ� �حل���ر����س �مل��ع��ل��ن على 
�ل�شرورية  �مل��ح��ط��ات  ����ش��ت��ك��م��ال 
موعدها  يف  �الن��ت��خ��اب��ات  الإج�����ر�ء 
�لت�شريحات  �شيل  �أن  �إال  �مل��ق��رر، 
�لتي باتت ت�شكك يف ذلك يتو��شل 
�ل��ت��ح��ق حزب  وق���د  �ن��ق��ط��اع،  دون 
�ال�شرت�كي  و�حل���زب  تون�س  �آف���اق 

بنادي �مل�شككني.
�لقيادي  ق����ال  �الإط��������ار،  ه����ذ�  ويف 
يف ح������زب �آف���������اق ت���ون�������س ري���ا����س 
�شكوك  ل���دي���ه  ح���زب���ه  �أن  �مل����وؤخ����ر، 
�لرئا�شية  �الن��ت��خ��اب��ات  �إج�����ر�ء  يف 
 2014 �شنة  نهاية  و�لت�شريعية 
يف ح��ال ت��و����ش��ل �ل��ت��اأخ��ري يف بعث 
�لقو�نني  د�شتورية  مر�قبة  هيئة 
�لقانون  ح��ول  �ملتو��شل  و�جل���دل 

�النتخابي.
جمموعة  ح���زب���ه  ل����دى  �أن  وق�����ال 
من �ملقرتحات �لتي ينوي �لك�شف 
ع���ن���ه���ا يف ن�������دوة ���ش��ح��ف��ي��ة ح���ول 
و�لثغر�ت  �الن���ت���خ���اب���ي  �ل���ق���ان���ون 
�آف��اق عليها  �شيعرت�س ح��زب  �لتي 

ويطالب باإعادة مر�جعتها.
ون��ف��ى ري��ا���س �مل��وؤخ��ر دخ���ول حزب 
�آفاق تون�س يف حتالفات، معترب� �أن 
كل �الحتماالت و�ردة ومل يتم بعد 

مناق�شة هذ� �ملو�شوع .
�أن  �آف���اق تون�س  �ل��ق��ي��ادي يف  و�أك���د 
حزبه مل ير�شح بعد من ميثله يف 
م�شتبعد�  �لرئا�شية،  �الن��ت��خ��اب��ات 
�إم��ك��ان��ي��ة ت��ر���ش��ي��ح رئ��ي�����س �حلزب 
يا�شني �إبر�هيم يف حال مت �التفاق 

على موعد �إجر�ء �النتخابات. 
�لعام  �الأم���ني  ��شتبعد  جهته،  م��ن 
حممد  �ال�������ش������رت�ك������ي  ل����ل����ح����زب 
�النتخابات  �إج��������ر�ء  �ل���ك���ي���الين، 
ب�شبب   2014 ���ش��ن��ة  �مل���رت���ق���ب���ة 
تعيق  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ع��ب��ة  �ل����ظ����روف 
ظاهرة  ت��ف�����ش��ى  ن��ت��ي��ج��ة  تنظيمها 
�ل�شلطات  �شيطرة  وع��دم  �الإره���اب 

عليها وفق تقديره.
�لنقاط  ك��رثة  �أن  �ل��ك��ي��الين  و�أك���د 
�خلالفية حول �لقانون �النتخابي، 
�غلب  جعل  ب�شاأنه  �لتو�فق  وع��دم 
جاهزة  غ��ري  �ل�شيا�شية  �الأح����ز�ب 

لالنتخابات .
�أع��د برناجما  و�أف��اد بان حزبه قد 
يقر  ل������الإن������ق������اذ  ������ش����ت����ع����ج����ال����ي����ا 
ب��االأ���ش��ا���س ����ش���رورة ���ش��ب��ط تاريخ 
�لرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ن��ه��ائ��ي 
�لقادمة،  و�ل��ب��ل��دي��ة  و�لت�شريعية 
و�الل���ت���ز�م ب��االق��رت�ع �ل��ع��ام كاآلية 
تنظيم حو�ر  �إىل جانب  �نتخابية، 
وطني ح��ول جم��االت �الإ���ش��الح يف 
خمتلف �لقطاعات، و�العتماد على 
للنهو�س  �ل��ت�����ش��ام��ن��ي  �الق��ت�����ش��اد 

بالتنمية �جلهوية.

لل�شب�شي  م�شاندتهم  تون�س،  ن��د�ء 
باعتباره �شليل �لعائلة �لد�شتورية 

�إن مل يكن وريثها.
حركة  يف  �ل��ق��ي��ادي  ت�شريح  ول��ع��ل 
ن�������د�ء ت���ون�������س حم�������ش���ن م�������رزوق، 
�ملنتظرة،  �ملعركة  ل�شر�وة  يوؤ�شر 
حزب  �أن  م�������رزوق  �أو�����ش����ح  ح���ي���ث 
و�حلريات  �لعمل  �أجل  من  �لتكتل 
يف   15 �لف�شل  بتمرير  متم�شك 
�لذي  �النتخابي  �لقانون  م�شروع 
�ل�شيا�شي، الأنه  يقر بقانون �لعزل 
حزب �شغري ف�شل يف �حلكم وكان 
يف تبعية حلركة �لنه�شة، م�شيفا 
�إىل  ي�شعى  �لتكتل  �أن  يف ت�شريحه 
مترير قانون �لعزل �ل�شيا�شي الأنه 
يخ�شى من �لتقدم �إىل �النتخابات 
�ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  بع�س  مع 
وي����ك����ون خ���ا����ش���ر� ف��ي��ه��ا ع���ل���ى حد 

قوله.
كما قال حم�شن مرزوق �أن �لف�شل 
�جل���و�ن���ب  ع����ن  ت��ع��ب��ري  ه����و   15
الأنه  �لتون�شية  �ل��ث��ورة  يف  �ملظلمة 
�شيخلق �نق�شامات بني �لتون�شيني 
�ل��ت��و�ف��ق من  روح  ���ش��ادت  �أن  ب��ع��د 

خالل �حلو�ر �لوطني.
وكان قادة حزب �لتكتل قد �عتربو� 
�أن هناك خلطا بني قانون حت�شني 
�لعزل   15 �لف�شل  ب��ني  و  �ل��ث��ورة 

م������ن �ج��������ل �ل����ع����م����ل و�حل������ري������ات 
�لقانون  يف  �ل��ع��زل  بف�شل  مت�شكه 
�ن����ه لن  �إىل  �الن��ت��خ��اب��ي، م�����ش��ري� 
ي�����ش��م��ل �مل��ن��ا���ش��دي��ن �ل���ذي���ن تعترب 
حرية  �لتكتل  ح�شب  منا�شدتهم 

تعبري.
هالة  ق���ال���ت  ذ�ت�������ه،  �الجت�������اه  ويف 
�أن  �ل��ق��ي��ادي��ة يف �حل������زب،  ع��ل��ول��و 
ل��ن يحا�شب  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �مل��ج��ل�����س 
من �شي�شملهم ف�شل �لعزل، و�إمنا 
���ش��ي��ح��م��ي �الن���ت���خ���اب���ات �مل��ق��ب��ل��ة ال 
الأنه  يرت�شحون  ندعهم  �أن  ميكن 
بعدها  ن��ح��ا���ش��ب��ه��م  �أن  مي��ك��ن  ل���ن 
وهم  �النتقالية  �ل��ع��د�ل��ة  �إط���ار  يف 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ح�����ش��ان��ة �ل���ن���ائ���ب �أو 
�لرئي�س . ويرى مر�قبون �أن ند�ء 
�أمام  �أ�شبقية حا�شمة  تون�س ميلك 
�ل��ت��ك��ت��ل ل��ل��ف��وز ب��ه��ذه �جل��ول��ة من 
�النتخابات،  �ن��ت��ظ��ار  يف  �ل�����ش��ر�ع 
يف  �ك��رب حلفائه  �لتكتل خ�شر  الن 
حركة  بذلك  ونعني  �ملعركة،  ه��ذه 
�ل��ن��ه�����ش��ة �الإ����ش���الم���ي���ة �ل���ت���ي �أك���د 
�ل��غ��ن��و���ش��ي رف�شه  رئ��ي�����ش��ه��ا ر����ش��د 
ل����ق����ان����ون �ل����ع����زل و�الإق�����������ش�����اء يف 
ثقته  ومعلنا  �النتخابي،  �لقانون 
يف قدرة �لتون�شيني على �الختيار.

�ل��ن��ه�����ش��ة متلك  ح���رك���ة  �أن  ع��ل��م��ا 
�لتاأ�شي�شي،  �ملجل�س  يف  �الأك��رثي��ة 

�أحز�ب  و�ح��د  بن جعفر  م�شطفي 
�ل��رتوي��ك��ا �حل��اك��م��ة ب��ق��ي��ادة حركة 
حتول  �ل��ذي  �الإ�شالمية،  �لنه�شة 
180 درجة يف موقفه من قانون 
�لعزل �ل�شيا�شي من ر�ف�س له �إىل 
تخلي  بعد  �إل��ي��ه،  للدعوة  مت�شدر 
�لقانون  ه��ذ�  ع��ن  �لنه�شة  ح��رك��ة 

�ملثري للجدل.
هذ� �لتحول يف موقف �لتكتل، نقل 
�ملو�جهة من د�ئرته  على ما يبدو 
�لتقليدية، �أي بني حركة �لنه�شة 
مو�جهة  �إىل  تون�س،  ن��د�ء  وحركة 
بني هذ� �الأخري وحزب �لتكتل رغم 
�لفكرية  �لعائلة  لنف�س  �نتمائهما 
تيار  �ملو�شع  �شكلها  يف  و�ل�شيا�شية 

�لو�شط �ملدين.
�ملعركة  ه������ذه  ك�����ث�����ريون  وي���ع���ي���د 
�ملنتظرة  �ل�����ش��دي��دة  �مل��ن��اف�����ش��ة  �إىل 
�لباجي  �حل����زب����ني  رئ��ي�����ش��ي  ب����ني 
ق���اي���د �ل�����ش��ب�����ش��ي وم�����ش��ط��ف��ى بن 
قرطاج،  ق�شر  كر�شي  على  جعفر 
بن جعفر مثقال  يدخلها  مناف�شة 
و�شر�كته  �لرتويكا  حكم  بتجربة 
�ل�شب�شي  يدخلها  بينما  للنه�شة، 
�لتجربة،  لتلك  �ملعار�س  بر�شيد 
��شتطالعات  جل��م��ي��ع  وم��ت�����ش��در� 
�لد�شتوريون،  يخفي  وال  �ل����ر�أي، 
رغم عدم �لتحاق �أغلبيتهم بحزب 

وهي بالتايل �لتي تتحكم يف نتيجة 
�ملثري  �لف�شل  هذ�  على  �لت�شويت 

للجدل من �لقانون �النتخابي.

احل�سم يف احلوار الوطني
�شيجد  �خل���الف  ه��ذ�  �أن  �شك  وال 
طريقه �إىل طاولة �حلو�ر �لوطني، 
�لنقاط  م����ن  غ�����ريه  ج���ان���ب  �إىل 
�النتخابي،  �لقانون  يف  �خلالفية 
�ل��ت��اأخ��ري يف �مل�شادقة  ب��ات  و�ل���ذي 
عليه ي��ه��دد �إج���ر�ء �الن��ت��خ��اب��ات يف 
�لعام  نهاية  �أي  �مل��ح��دد،  م��وع��ده��ا 

�جلاري.
ويف هذ� �ل�شياق، �أكد �الأمني �لعام 
�لتون�شي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد  �مل�شاعد 
ل��ل�����ش��غ��ل �مل���ول���دي �جل���ن���دوب���ي، �أن 
�لوطني  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي 
يجمعه  ل����ق����اء  خ�������الل  ����ش���ي���ن���ظ���ر 
روؤ�شاء  م��ن  ب��ع��دد  �ملقبل  �الأ���ش��ب��وع 
ملر�قبة  فريق  ت�شكيل  يف  �الأح���ز�ب 
ع��م��ل �حل���ك���وم���ة وم��ت��اب��ع��ة مدى 
عليه  ن�شت  م��ا  بتطبيق  �لتز�مها 

خارطة �لطريق.
وقال �ملولدي �جلندوبي، �إن جل�شات 
�حل������و�ر �ل���وط���ن���ي مل ت��ن��ق��ط��ع بل 
للمجل�س  �لفر�شة  الإتاحة  توقفت 
ال�شتكمال  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �ل��وط��ن��ي 
م���ن���اق�������ش���ة م�������ش���ام���ني �ل���ق���ان���ون 

�ل�شيا�شي، م�شريين �إىل �أن �لتكتل 
�لتح�شني  ق���ان���ون  ���ش��د  ي�����ز�ل  ال 
ب��اع��ت��ب��اره ���ش��د مبادئ  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
نف�س  و�أك��دو� يف  و�أهد�فها.  �لثورة 
�أن تقع  �أنه من �ل�شروري  �ل�شياق 
مر�جعة �لف�شل 15 عرب تنقيحه 
وتقلي�س رقعة �الأ�شخا�س �ملعنيني، 
�أن �مل�شاحلة ال بّد منها  م�شيفني 

دون �ال�شتغناء عن �ملحا�شبة.
�لعد�لة  ق��ان��ون  �أن  �ع���ت���ربو�  ك��م��ا 
�الن���ت���ق���ال���ي���ة ت����اأخ����ر ن���وع���ا م����ا وال 
�لر�هن  �ل��وق��ت  يف  تطبيقه  ميكن 
�أن  �مل��ع��ق��ول  �أن���ه م��ن غ��ري  باعتبار 
متمتعني  �أ�شخا�س  حما�شبة  يقع 
بعد  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  ب����احل���������ش����ان����ة 

�النتخابات.
�لتكتل خليل  �ل��ق��ي��ادي يف  و�ع��ت��رب 
�إقر�ر  �ل�شروري  من  �أن��ه  �لز�وية، 
عودة  بعد  خ�شو�شا  �ل��ع��زل  ف�شل 
بع�س �لوجوه �لقدمية من �لنظام 
�لف�شل  ه��ذ�  �أن  مو�شحا  �ل�شابق، 
ل����ن ي���ه���دد �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة الأن����ه 
�شخ�شا،   2000 تقريبا  �شي�شمل 
ال  �ل���ق���ان���ون  ه����ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
يتنافى مع حقوق �الإن�شان ومبادئ 
�ل��د���ش��ت��ور ب��اع��ت��ب��اره ال ي��ه��دف �إىل 
�إق�شائهم و�إمنا �نتظار ما �شت�شفر 
�ل���ع���د�ل���ة �الن��ت��ق��ال��ي��ة ح�شب  ع��ن��ه 

قوله.
�لدميقر�طي  �لتكتل  ح��زب  و�أك���د 

النه�سة ناأت بنف�سها واختارت مقعد املتفرج

فتيل العزل ال�صيا�صي ي�صتعل بني التكتل ونداء تون�س..!
نداء تون�س: ال�ساعون اإىل مترير قانون العزل ال�سيا�سي يخ�سون خ�سارة االنتخابات

حم�شن مرزوق ند�ء تون�س يرف�س �الق�شاء
�لتكتل ي�شر علي �لعزل �ل�شيا�شي

�لنه�شة ح�شمت �مرها

التكتل: قانون الإق�صاء ل يتنافى مع 
حقوق الإن�صان ومبادئ الد�صتور..!

�صراع كر�صي الرئا�صة بني بن جعفر 
وال�ص��ب�ص��ي وراء معرك���ة الع���زل

وذك����رت �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة، يف 
ب��ي��ان، �أن الف���روف وك��ريي تبادال 
�م�س  ه���ات���ف���ي،  �ت�������ش���ال  خ������الل 
�لو�شع  ح�����ول  �الآر�ء  �ل�������ش���ب���ت، 
م�شرية  �أوك����ر�ن����ي����ا،  يف  �ل����ر�ه����ن 
�الت�����ش��ال ج��اء بطلب من  �أن  �إىل 

�لطرف �الأمريكي.
�الإت�����ش��ال بعد �شاعات  وج���اء ه��ذ� 
على �ملكاملة �لهاتفية بني �لرئي�س 
�ل�����رو������ش�����ي ف�����الدمي�����ري ب����وت����ني، 
ونظريه �الأمريكي بار�ك �أوباما .

فيتايل  �ن�شحب  ذل��ك،  غ�شون  يف 
كليت�شكو �ملالكم �الأوك��ر�ين �لذي 
�شباق  م���ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �إىل  حت���ول 
�لرئا�شة �م�س �ل�شبت ملقيا بثقله 
�حللويات  ���ش��ن��اع��ة  ق��ط��ب  ور�ء 

�مللياردير بيرتو بورو�شينكو.
و�إعالن  كليت�شكو  �ن�شحاب  ويعد 
�شيخو�س  �أن��������ه  ب���ورو����ش���ي���ن���ك���و 
�ل�شاحة  �أي��ار  مايو   25 �نتخابات 
مل��ع��رك��ة ب��ني �ل��رج��ل �ل���ذي يعرف 
ورئي�شة  �ل�������ش���وك���والت���ة  مب���ل���ك 
يوليا  �ملتحم�شة  �ل�شابقة  �ل��وزر�ء 

تيمو�شينكو.
حلزبه  �جتماع  يف  كليت�شكو  وق��ال 
�لوحيدة  �لفر�شة  �أود�ر )�للكمة( 
و�حد  مر�شح  تر�شيح  ه��ي  للفوز 
قائال  �لدميقر�طية  �ل��ق��وى  م��ن 

�إنه يدعم بورو�شينكو.
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عربي ودويل

ا�صرتاكيو فرن�صا ياأملون باجلولة الثانية لالنتخابات
•• باري�ص-اأ ف ب:

هزمية  �ول  ع���ل���ى  �����ش���ب���وع  ب���ع���د 
�ال�شرت�كيون  ي��اأم��ل  �ن��ت��خ��اب��ي��ة، 
�حلاكمون يف فرن�شا يف �حلد من 
خ�شائرهم �ليوم �الحد يف �لدورة 
�لبلدية  �النتخابات  م��ن  �لثانية 
تقدم  ت���وؤك���د  �ن  ي��ف��رت���س  �ل���ت���ي 
�ليمني  م���وق���ف  وت���ع���زز  �ل��ي��م��ني 

�ملتطرف يف �لبالد.
�شناديق  ت���ق���دم  �ن  ق��ب��ل  وح���ت���ى 
�الق��رت�ع حكمها، غذى �شوء �د�ء 
�ال�شرت�كيني،  وخ�شو�شا  �لي�شار 
ط����و�ل �ال���ش��ب��وع �ل��ت��ك��ه��ن��ات حول 
يعترب  ب�������ات  ح����ك����وم����ي  ت����ع����دي����ل 

حتميا.
وق��ال وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لفرن�شي 
�لثاين  �ل���رج���ل  ف��اب��ي��و���س  ل�����ور�ن 
نتائج  هناك  �شتكون  �حلكومة  يف 
�ل���دورة  م��ن  ��شتخال�شها  ي��ج��ب 

�لثانية .
رئي�س  م�شتقبل  يبدو  ال  وحاليا، 
�ل����������وزر�ء ج�����ان م������ارك �آي����رول����ت 
حم�����ش��وم��ا و�ن ك���ان �ل��ع��دي��د من 
وزر�ء  فيهم  مب��ن  �ال���ش��رت�ك��ي��ني 
ي��اأم��ل��ون يف رح��ي��ل��ه ل��ي��ك��ون كب�س 

�ملحرقة يف �لهزمية �النتخابية.
وب�شكل عام، �شيكون حجم �لتعديل 
�حلكومي مرتبطا بنتائج �قرت�ع 

وحجم �لهزمية �ملعلنة.
�ليمني  ي��ت��خ��ل�����س  �ن  وي��ف��رت���س 

فقال  فيليبو،  فلوريان  نائبه  �م��ا 
ملعاقبة  ������ش����ايف  ���ش��ب��ب  ذل�����ك  �ن 

�حلكومة .
وطو�ل �ال�شبوع، �كد �ال�شرت�كيون 
�ال�شتياء  ر���ش��ال��ة  ���ش��م��ع��و�  �ن���ه���م 
وح��ت��ى �ل��غ�����ش��ب �ل����ذي ع��رب عنه 
عن  �ملمتنعون  وكذلك  �لناخبون 
�ل��ت�����ش��وي��ت م���ن ي�����ش��اري��ني )35 
باملئة(،   25( وميينيني  ب��امل��ئ��ة( 
�جر�ه  للر�أي  ��شتطالع  �ف��اد  كما 

معهد �يب�شو�س.

وق���ال �ي��ف م���اري ك��ان م��ن معهد 
�لتي  �الرق�����ام  ه���ذه  �ن  �آ  �ي  ���ش��ي 
ماليني   3،34 وج��ود  �ىل  ت�شري 
ب��اح��ث ع��ن وظ��ي��ف��ة ت��ذك��ر بغياب 
�حلكومة  حققتها  �ل��ت��ي  �لنتائج 
�القت�شادية  �جل���ب���ه���ت���ني  ع���ل���ى 

و�الجتماعية .
ودع�����ا رئ��ي�����س �الحت������اد م���ن �جل 
حركة �شعبية جان فرن�شو� كوبيه 
ت�شديد  �ىل  �لناخبني  �لفور  على 
�لت�شويت.  عند  �الح��د  عقوبتهم 

ع��ل��ى �الق����ل م���ن �خل�����ش��ائ��ر �لتي 
�لبلدية  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  �شجلها 
�لتي جرت يف 2008 )يف ت�شعني 
يتجاوز  �لتي  �لبلد�ت  يف  مدينة( 

عدد �شكانها �ملئة �لف ن�شمة.
�ل������دورة �الوىل  ف���وزه���ا يف  وب��ع��د 
كانت  �ل���ت���ي  �ي����ن����ان-ب����وم����ون  يف 
م��ع��ق��ال ع��م��ال��ي��ا يف �ل�����ش��م��ال، قد 
�ليمينية  �لوطنية  �جلبهة  حتقق 
�مل��ت��ط��رف��ة يف م����دن �خ�����رى مثل 
ب��ي��زي��ي��ه يف ج���ن���وب ف��رن�����ش��ا، و�ن 
حت�����ش��ل ع��ل��ى م���ئ���ات �مل���ق���اع���د يف 

�ملجال�س �لنيابية.
و�شيكون للفوز يف �فينيون �ملدينة 
�الخرى �لو�قعة يف �جلنوب و�لتي 
ث��ق��اف��ة فرن�شية  ت��ع��د �ح���د رم���وز 
مبهرجانها  �لعامل  على  منفتحة 
�مل�شرحي �ملعروف، �همية خا�شة. 
�ليمني  م��ر���ش��ح  فيها  ت��ق��دم  وق���د 
�ملتطرف بفارق طفيف يف �لدورة 

�الوىل.
مدن  لك�شب  يطمح  ك���ان  وبينما 
بدء�  �الوىل  �ل�����دورة  يف  ج���دي���دة 
مبر�شيليا، ثاين مدن �لبالد، بات 
�لي�شار ي�شعى �ىل �نقاذ ما ميكن 

�نقاذه.
�ال�شرت�كيني  �ول��وي��ة  و��شبحت 
�الح���ت���ف���اظ مب�����دن ك���ب���رية مثل 
وتولوز  )�����ش����رق(  ����ش���رت�����ش���ب���ورغ 
)ج���ن���وب غ������رب(. وي���ف���رت����س �ن 
�آن  م��ع  �لي�شار  بيد  باري�س  تبقى 

�لبلدية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  �ي���د�ل���غ���و 
ديالنو  ب��رت��ر�ن  والي��ت��ه  �ملنتهية 
�ل�����دورة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ق��دم��ت  و�ن 
�الوىل مناف�شتها �ليمينية ناتايل 

ك�شويو�شكو موريزيه.
وقال �ملحلل بري�س تانتورييه من 
معهد �يب�شو�س لقد بد�أنا بهزمية 
كربى للي�شار وال يخدم �العالن 
جديد  قيا�شي  رقم  عن  �خلمي�س 
����ش���ب���اط-ف���رب�ي���ر،  ل��ل��ب��ط��ال��ة يف 

�لرئي�س فرن�شو� هوالند.

اأخبار ال�صاعة.. دعم اإماراتي متوا�صل لليمن 
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�أثناء  �أك��د  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ليمنية  �جلمهورية  رئي�س  ه��ادي  من�شور  ربه  عبد  للرئي�س  �شموه  ��شتقبال 
ودعمها  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  م�شاندة  م��وؤخ��ر�  له  ملر�فق  و�ل��وف��د 
�ل�شعب �ليمني للو�شول �إىل �أهد�فه �لوطنية وعب�ر �شموه عن متنياته لل�شعب 
و�القت�شادي  و�الجتماعي  �الأمني  و�ال�شتقر�ر  �لتقدم  بدو�م  �ل�شقيق  �ليمني 
وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة. وحت���ت ع��ن��و�ن دع���م �إمار�تي 
�الأوىل  لي�شت  �ملنا�شبة  هذه  �أن  �فتتاحيتها  يف  �لن�شرة  �أك��دت  لليمن  متو��شل 
�لتي تعرب فيها دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة عن موقفها من �ليمن �شعبا 
�لعديد من  ولقد عربت يف  �ل�شاأن  �لثابت يف هذ�  فلالإمار�ت موقفها  ودول��ة 

�إىل  كافة  و�مل�شاندة  �لدعم  �أ�شكال  لتقدمي  ��شتعد�دها  عن  �ل�شابقة  �ملنا�شبات 
�إيجابية ملا ي�شهده  �ليمن مبا يعزز وحدته �لوطنية وميكنه من و�شع نهاية 
من �أحد�ث وجتاوز �لو�شع �ل�شيا�شي و�الأمني و�القت�شادي �لذي مير به �الآن 
ملوؤها  مرحلة  نحو  قدما  للم�شي  �لوطني  �لعمل  من  جديدة  مرحلة  وب��دء 
�ال�شتقر�ر و�لتو�فق �لوطني.  و�أ�شافت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز �الإمار�ت 
للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ترجمت 
هذ� �ملوقف �إىل خطو�ت حقيقية على �الأر���س فمنذ بد�ية �الأزم��ة �ل�شيا�شية 
و�الأمنية يف �ليمن وعلى مد�ر ما يزيد على ثالثة �أعو�م حتركت �الإمار�ت على 
�أكرث من م�شتوى لن�زع فتيل �لتوتر يف �لبلد �ل�شقيق و�حليلولة دون تفاقم 
�لتي بذلتها  �الإم��ار�ت��ي يف هذ� �الإط��ار يف طليعة �جلهود  �أزمته وك��ان �جلهد 
دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية الإيجاد ت�شوية �شيا�شية لالأزمة من 
خالل �ملبادرة �خلليجية وبذلت �لدبلوما�شية �الإمار�تية �لن�شطة بقيادة �شمو 

للتعامل مع  �خلارجية جهد� كبري�  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�إقر�رها وحتويلها  �ملبادرة حتى مت  �لتي و�جهت هذه  و�لتحديات  �لتعقيد�ت 
�إىل �إطار �أ�شا�شي للحل يف �ليمن ومن ثم و�شع �لبالد على �لطريق �ل�شحيح 
للخروج من �ملاأزق �لذي عا�شته خالل �لفرتة �ملا�شية. و��شارت �ىل �أن �ملنطلق 
�الأ�شا�شي لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لتعامل مع �الأزمة يف �ليمن كان 
هو �حلر�س على حتقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر على �ل�شاحة �ليمنية و�إدر�ك �أهمية 
�ليمن كعمق ��شرت�تيجي لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية وماز�ل 
لليمن يف  �لد�عمة  ملو�قفها  �الأ�شا�شي  �ملوجه  �لقناعة هما  وتلك  �ملنطلق  هذ� 
�ملرحلة �النتقالية �حلالية وتدرك دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أهمية هذه 
�ملرحلة ودقتها وحاجة �ليمن �شعبا وحكومة �إىل �لدعم يف ظلها حتى ميكنه 

عبورها ب�شالم مبا ي�شمن له �لو�شول �إىل �أهد�فه �لوطنية. 
وقالت �أخبار �ل�شاعة يف �خلتام �إن �لفهم �ل�شحيح للموقف �الإمار�تي �لد�عم 

يندرج  �ملوقف  فهذ�  و�شموال  �ت�شاعا  �أك��رث  نظرة  �إىل  يحتاج  �ل�شقيق  لليمن 
يقوم  �لر�شيدة  وقيادتها  و�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة  عام  توجه  �شمن 
على دعم �ال�شتقر�ر و�لتنمية يف �لدول �لعربية كافة من دون ��شتثناء كاأحد 
�الإمار�تية جتاه حميطها وعمقها  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شة �خلارجية  ثو�بت 
�لعربي و�ال�شرت�تيجي ولالإمار�ت منذ ن�شاأتها حتى �الآن �شجل حافل وم�شرف 
يف تقدمي كل م�شاعدة ممكنة الأ�شقائها �لعرب.. كما �أن دولة �الإمار�ت �لعربية 
�إقليمية  ��شتقر�ر  ق��وة  وم��از�ل��ت  ك��ان��ت  �ملا�شية  �لعقود  م���د�ر  وع��ل��ى  �ملتحدة 
و�ل�شالم  �لتو�فق  نحو  �ملنطقة  بو�شلة  توجيه  يف  حم��وري  دور  لها  �أ�شا�شية 
من  �أو  منفرد  ب�شكل  �شو�ء  �لتحرك  يف  تتاأخر  ال  وهي  �لعنف  ونبذ  و�لتنمية 
�إقليمية ودولية من �أجل �حلفاظ على هذ� �ال�شتقر�ر و�لت�شدي  خالل �أطر 
مل�شادر تهديده و�لنيل منه وقد حظي دورها هذ� وماز�ل بالتقدير و�الحرت�م 

�شو�ء د�خل �ملنطقة �لعربية �أو خارجها.  

•• الريا�ص-يو بي اأي:

زيارته  �أوب��ام��ا،  ب��ار�ك  �الأم��ريك��ي،  �لرئي�س  �أنهى 
�إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية، بعد �أن �لتقى �مللك 
�ل��ع��زي��ز وق���ال بيان  ب��ن عبد  �ل�����ش��ع��ودي عبد �هلل 
غادر  �أوباما  �إن  �لريا�س،  يف  وزع  ر�شمي،  �شعودي 

و�لوفد �ملر�فق له، )�ململكة(، �م�س .
مطار  يف  �أوب����ام����ا  ود�ع  يف  ك����ان  �أن����ه  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�مل��ل��ك خ��ال��د �ل����دويل، �الأم���ري خ��ال��د ب��ن ب��ن��در بن 

عبد�لعزيز �أمري منطقة �لريا�س، و�الأمري تركي 
�أم���ري منطقة  ن��ائ��ب  ب��ن عبد�لعزيز  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
�الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  و�شفري  �ل��ري��ا���س، 
لدى �ململكة، جوزيف وي�شتفول، و�أع�شاء �ل�شفارة 

�الأمريكية لدى �ململكة.
وكان �مللك �ل�شعودي، بحث مع �لرئي�س �الأمريكي، 
و�ل�ق��ش�ي�ة  �ش�وريا  �ل�و�شع يف  �ملا�شية  قبل  �لليلة 

�لفل�شطي�نية وم�وق�ف �ل�ب�ل�دين م�ن�ه�ا.
�مل��ل��ك عبد�هلل،  �إن  ���ش��ع��ودي،  ب��ي��ان ر���ش��م��ي  وق���ال 

•• الفجر:

تعمد  حني  �لريا�شة  جماهري  بع�س  �شلوك  نتفهم  قد 
وعي  لغياب  م��ب��ار�ة  خ�شارة  بعد  و�لتك�شري  �حل��رق  �إىل 
�مل�شاغبني بقيم �لروح �لريا�شية، و�نتفاء �لتز�مهم بها، 
وقد نعيد �لظاهرة �إىل حما�شة �ل�شباب، وقد يكون مرد 
ذلك تدين �مل�شتوى �لتعليمي و�لثقايف لذ�ك �ل�شنف من 
�الأن�شار، وقد نتفهم �أن ي�شعر �حدهم باملر�رة و�لغ�شب 
ولكن  و�أوهامه،  �أحالمه  �شيا�شية،و�شقوط  هزمية  من 
تاأخذه  �أن   ، �ل��ره��ط  ه��ذ�  ملثل  �مل�شموح  غ��ري  م��ن  يظل 
و�ن  و�مل��ح��ظ��ور،  �ملنكر  �رت��ك��اب  �إىل  و�لع�شبّية  �حلمّية 
تتحول مو�قفه �إىل ه�شترييا، و�ن تختلط عليه �ل�شبل، 
ويعتقد �أن �للجوء �إىل حرق بلد باأ�شره هو من �شميم 

�لعمل �ل�شيا�شي و�ملمار�شة �لدميقر�طية..!
�ملوتورين  ب��رن��ام��ج  يتحول  �أن  ه��ذ�  ك��ل  م��ن  و�الأخ��ط��ر 
ل��ل��ق��ت��ل، فذلك  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا �إىل دع����وة ���ش��ري��ح��ة وع��ل��ن��ي��ة 
يف  �حلمق  �أن  نعترب  الأننا  �حلمق،  �إىل  �جلنون  يتجاوز 
درجة من �جلنون، الن �شاحبه  �أعلى  �ل�شيا�شي  �ملجال 
مد�ركه  كامل  يف  وه��و  و�ختيار،  وع��ي  عن  �أفعاله  ياأتي 
�أهل �لقانون مع �شابقيه �لرت�شد  �لعقلية، وكما يقول 

و�الإ�شمار.
�أم���ا �أن ت�����ش��در م��ث��ل ه���ذه �مل��و�ق��ف ع��ن م��ن ي��دع��ي �نه 
و�نه  �الأو�ئ���ل،  باأفكاره  ي��اأت  ومفكر مل  زم��ان��ه،  �شحفي 
وث��ق��اف��ة، وميلك قدرة  ذك��اء ومعرفة  �ملهنة  �أه��ل  �أك��رث 
يفقونه  ممن  �ملجال  يف  �أ�شاتذة  على  �لتطاول  ووقاحة 
فان  وغ��ريه،  �أمثال ح�شنني هيكل  خ��ربة وح�شور� من 
�مل�شالة تتخذ �أبعاد� در�مية تثري �ل�شحك بقدر ما تثريه 
من بكاء، ومن �حلزن ما يثري �ل�شفقة على هذ� �لقلم 
�مل��اأج��ور، وم���دى �ل��ق��اع �ل���ذي ت���ردى ف��ي��ه، و�حل�شي�س 
�لذي  �الإيديولوجي  �لعمى  فيه، جر�ء  ُيقيم  بات  �لذي 
ُيعترب  �ل��ذي  �لناتو  ومفتي  �لكذ�بني  �شيخ  من  ت�شّربه 

�شاحبنا من �شبيته �الأوفياء.
فما معنى �أن ي�شري �شبي مفتي �لناتو وغر�ب �الإخو�ن 
وعربة  دم��وي��ة  ���ش��ت��ك��ون  �ل�شي�شي  ن��ه��اي��ة  �أن  وب��وق��ه��م، 

تاريخية ؟
ب��ان تخطيط �هلل )وه��و يعني  وم���اذ� يعني ح��ني يهدد 
�أنف�شهم  ن�شبو�  �أنهم  مبا  وجماعته  �الإخ��و�ن  تخطيط 
و�حتكرو�  و����ش���ادرو�  �الأر�����س  يف  خليفته  وبهتانا  زور� 
يف  ونعي�شه  ن�شهده  ���ش��وف  �ل���ذي  فهو  با�شمه(  �لنطق 

�الأيام �لقادمة ؟
�إن هذ� هو �إعالن حرب من �الإخو�ن �شدر ع�شية �جلمعة 
باأنهم  معلن  وم��وق��ف  م�����ش��ر،  عا�شتها  �ل��ت��ي  �ل��د�م��ي��ة 

�النتخابات  ملنع  �ملحروقة  �الأر����س  �شيا�شة  �شيعتمدون 
�نتقاما لهزمية  �لرئا�شية، بل تدمري م�شر وما عليها 

�شنعوها باأيديهم.
لقد كنا ننتظر ردة فعل �الإخو�ن بعد �أن حزم �مل�شري عبد 
�لفّتاح �ل�شي�شي �أمره باال�شتقالة من من�شبه �لع�شكري 
بالرت�ّشح  �شعبه  �أبناء  �ملاليني من  ملنا�شدة  و�ال�شتجابة 
حم�شوما  �أم��ر�  بانتخاباتها  ف��وزه  يبدو  �ّلتي  للرئا�شة، 
تتوّقعه جميع �لدو�ئر، �لد�خلية و�لدولية على �ل�شو�ء، 
�لدرجة  ه��ذه  �حل��ق��د  ي�شل  �أن  نت�شور  نكن  مل  ول��ك��ن 
�إر�دة  مبو�جهة  �لقا�شي  �لقر�ر  هذ�  ومثل  �لغباء،  من 
�شعب باأ�شره، و�لوقوف �شد �إر�دة ��شتعادة م�شر لذ�تها 
وقوتها ودورها، وما �إقد�م �جلماعة على �إعالن �حلرب 
�شد وطنها على ل�شان �شبيها يف �لبد�ية، ثم من خالل 
بيانها �لذي جاء م�شمونه ن�شخة طبق �الأ�شل ملا حرّبه 
�الإخو�ن  تبني  دليل قاطع على  �إال  �لناتو،  �شبي مفتي 
برد�ءتهم  �أ�شاعوها  �شلطة  ال�شتعادة  و�شيلة  ل��الإره��اب 

وعجزهم على �إد�رة دولة بحجم م�شر. 
�شبيال،  �جل��م��اع��ي  �الن��ت��ح��ار  تختار  وه��ي  �جل��م��اع��ة  �إن 
عند  حتولت  �ل�شي�شي  ظاهرة  �أن  ت��درك  مل  �أنها  توؤكد 
�لقطاع �لعري�س من �ل�شعب �مل�شري بل و�لعربي، �إىل 
ميكن  �ختيار،  جم��رد  ولي�شت  وقومية  وطنية  ���ش��رورة 
الإرهابهم وفحيحهم �لتاأثري فيه حتى لو �حرقو� م�شر 
و�عتمدو� �الإرهاب منهجا، ومل ي�شتوعبو� �ن �مل�شريني 
�لفا�شل  �لنموذج  ولي�س  ناجحة  دميقر�طية  ي��ري��دون 
�لذي كر�شوه فرتة حكمهم �مل�شوؤومة، و�إنهم يطمحون 
بناء دولة تر�شخ وحدة جمتمعهم وت�شتعيد مكانة  �إىل 
ومن  وو�قعية  بعقالنية  و�لعاملية  �الإقليمية  �ملحرو�شة 
خالل م�شروع وطني يبني وال يهدم يجمع وال يفرق، 
و�أنهم يرف�شون �أن يتحول مركز ثقل �لعروبة �إىل دولة 
حا�شنة حلركات �الإرهاب و�لتطرف، و�إىل م�شدر �إزعاج 
ترهيب  و�شاحة  �لعربي،  �لوطن  م�شتوى  على  و�إرب���اك 

وترويع للخريين من �أ�شقائها.
�الإخو�ن  وب��وق  �لناتو  قلم مفتي  ما ح��ربه  �إن   ، �أخ��ري� 
بالوكالة، وما عا�شته م�شر يوم �جلمعة، وما هو منتظر 
يف قادم �الأيام، يوؤكد بجالء �أن م�شروع �الإخو�ن �ملجرمني 
�إ�شالح �الأم��ة و�الأوط���ان كما يزعمون، و�إمن��ا هو  لي�س 
م�شروع تدمري منظم لالأقطار �لعربية و�شرب وحدتها 
�لوطنية وجوهر هويتها �حل�شارية، وتق�شيما ل�شعبها 
وهدما لدولتها وموؤ�ش�شاتها، تدمري� �شامال يوؤدي �إىل 
�لفو�شى مبا ي�شمح للغرباء ب�شط خالفتهم على �ر�س 

�لعرب، حتى و�ن ر�شعت تاج �خلليفة جنمة د�وود..!
�نتهى �لدر�س �أيها �الإخو�ن.. و�شقطت ورقة �لتوت..!

و�ل�����رئ��ي�����س �أوب����ام����ا ب��ح��ث��ا �آف���������اق �ل�����ت��ع�����اون بني 
يخدم  مب��ا  وت��ع��زي��زه��ا  دع�����م��ه��ا  و���ش��ب�����ل  �ل�بل�دين 
�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني يف جميع  م�شالح 

�ل�م�ج�االت .
ف�ي  �الأح����د�ث  ت��ن��اول جممل  �لبحث  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�ق��ش�ي�ة  ت��ط�����ور�ت  ط�ل�يع�تها  ويف  �ل�م�ن�ط�ق�ة 
�إل�ى  �إ���ش��اف�����ة  �ش�وريا  يف  و�ل�����و���ش��ع  �لفل�شطي�نية 
وم�وق�ف  �لدول�ية  �ل��ش�احة  ع�ل�ى  �ل�م�شت�ج�د�ت 

�ل�ب�ل�دين �ل��ش�ديق�ني م�ن�ه�ا .

الرئي�س الأمريكي يغادر ال�صعودية 

باملنا�سبة

�صبي مفتي الناتو.. وخمطط حرق م�صر!

جتمع حا�صد يف تايالند �صد رئي�صة الوزراء 

•• نيويورك-وكاالت:

م�شوؤولة  �م���و����س  ف���ال���ريي  ح��ث��ت 
�ملتحدة  باالأمم  �الإن�شانية  �ل�شوؤون 
�إنهاء  ع��ل��ى  �ل�������ش���وري���ة  �حل���ك���وم���ة 
�ل���ق���ي���ود �ل���ت���ي ال د�ع�����ي ل��ه��ا على 
ت�شتد  �لتي  �ملناطق  �إىل  �لو�شول 
فيها حاجة �ل�شوريني �إىل �ملعونات 
ب��ع��د ث����الث ����ش���ن���و�ت م���ن �حل���رب 
�الأه���ل���ي���ة. ك��م��ا ع����ربت ع���ن قلقها 
ب�����ش��اأن ج��م��اع��ات �مل��ع��ار���ش��ة خا�شة 
بتنظيم  �ملرتبطة  �لن�شرة  جبهة 
�ل���ق���اع���دة و�ل���ت���ي ت���ق���ول �إن���ه���ا لن 
ت�شمح لالأجانب بالعمل يف �شوريا. 
مقابلة  يف  لرويرتز  �مو�س  وقالت 
ب��ع��د �إط�����الع جم��ل�����س �الأم�����ن على 
�حلاجة  ت�شتد  �لتي  �مل�شاعد�ت  �أن 
�إليها ال تز�ل ال ت�شل �إىل �لكثريين 
يف ����ش���وري���ا �ل���رتت���ي���ب���ات �الإد�ري�������ة 
لقو�فلنا  للت�شريح  و�شعت  �ل��ت��ي 
يف غ��اي��ة �ل��ت��ع��ق��ي��د.  و�أ���ش��اف��ت �أن 
تطبق  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �الإج�����ر�ء�ت 
و�لتي  �مل�������ش���اع���د�ت  ق����و�ف����ل  ع���ل���ى 
ت�شمل وكاالت تعمل ب�شكل جماعي 
ف���ردي جت��ع��ل من  ب�شكل  و�أخ�����رى 
�ل�شعب على عمال �الإغاثة ت�شليم 
�إم�����د�د�ت �الإغ���اث���ة. وح��ت��ى عندما 
ت���و�ف���ق �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة على 
�ل�شعب  م��ن  ي���ز�ل  ف��ال  �ل�شحنات 
�ملحا�شرة.  �مل��ن��اط��ق  �إىل  و�شولها 
وت��اب��ع��ت �مل�����ش��وؤول��ة �ل��دول��ي��ة حتى 
�حلكومة  مو�فقة  على  ح�شلنا  �إذ� 
�أمثلة الأفر�د  لدينا  ف��اإن  يف دم�شق 
ي���وؤي���دون �حلكومة  �الأر������س  ع��ل��ى 
...���ش��ي��م��ن��ع��ون��ن��ا م���ن ع��ب��ور نقاط 
من  �شيمنعوننا  �أو  معينة  تفتي�س 

ت�شليم �مل�شاعد�ت. 
�حلكومة  ع���ل���ى  ت���ق���ع  ح�����ني  ويف 
يتعلق  فيما  �الأ�شا�شية  �مل�شوؤولية 
بت�شليم �مل�شاعد�ت يف �أنحاء �شوريا 
قالت �مو�س �إن جماعات �ملعار�شة 
تو�شيل  جعل  يف  دور�  لعبت  �أي�شا 

�ملعونات عملية �شعبة ومعقدة.

ع��دد �جلماعات  �أن  �مو�س  وذك��رت 
وهو  تكاثر  ���ش��وري��ا  يف  تعمل  �ل��ت��ي 
�إىل متطرفة  يرت�وح بني معتدلة 
�أن  و�أ���ش��اف��ت  ب��ال��ق��اع��دة.  مرتبطة 
فيما  م��وؤث��ر  لكنه  �شغري  بع�شها 
�أمثلة  و�شاقت  مب��و�ق��ع��ه��ا.   يتعلق 
ع����ن �مل���ف���او����ش���ات �ل���ط���وي���ل���ة على 
�ل��دخ��ول �إىل �مل��دي��ن��ة �ل��ق��دمي��ة يف 
حم�س لت�شليم �مل�شاعد�ت و�إجالء 
�ملدنيني. و��شطرت �الأمم �ملتحدة 
جماعات  م��ن   33 م��ع  للتفاو�س 
�ملعار�شة �ملختلفة 11 منها �شغري 
جد�. كما قالت �إن فتح ما ي�شل �إىل 
معربين على �حلدود �ل�شورية مع 
تركيا ميكن �أن يوؤدي �إىل �لو�شول 
�إىل 1.1 مليون �شخ�س يف حاجة 

لالإغاثة �الإن�شانية.
�أع�شاء  ت��و���ش��ل  م���ن  ���ش��ه��ر  وب���ع���د 
�إىل  جمل�س �الأم��ن �خلم�س ع�شرة 
ت��و�ف��ق ن���ادر الإق����ر�ر م�����ش��روع قر�ر 
ب�شورة  �لو�شول  ب�شرعة  يطالب 
�آم��ن��ة دون ع��ر�ق��ي��ل ل��ل��م��ع��ون��ات يف 
���ش��وري��ا مب��ا يف ذل���ك ع��رب �حلدود 
ق��ال �الأم���ني �ل��ع��ام ل��الأمم �ملتحدة 
�الأ�شبوع  تقرير  يف  م��ون  ج��ي  ب��ان 
بالغ  ي���ز�ل  �ل��و���ش��ع ال  �إن  �مل��ا���ش��ي 
�ل�����ش��ع��وب��ة و�ن��ت��ق��د ت��ق��ري��ره �لذي 
�شلم �إىل �ع�شاء �ملجل�س يوم �الأحد 
�ملا�شي لكنه مل ي�شدر ر�شميا كال 
من �حلكومة و�ملعار�شة لعرقلتهما 

�لو�شول �إىل �ملدنيني.
�الأمم  يف  �ل�شوري  �ل�شفري  و�نتقد 
�ملتحدة ب�شار �جلعفري تقرير بان 
لعدم تو�شيحه �إجناز�ت �حلكومة.
من  �الآالف  �إن  لل�شحفيني  وق���ال 
وزع���ت يف خمتلف  �لطعام  ع��ب��و�ت 
�ملناطق  ���ش��وري��ا خ��ا���ش��ة يف  �أن���ح���اء 
خميم  يف  وك�����ذل�����ك  �مل�������ش���ط���رب���ة 
ريف  يف  �لفل�شطينيني  �لالجئني 
�لتي  �لتقارير  �أن  م�شيفا  دم�شق 
تتهم �حلكومة بقتل �شبعها كاذبة.

وقالت �لواليات �ملتحدة �إن �لتقرير 
ي�شري بو�شوح �إىل حتمل �حلكومة 

ما  كثري�  باأنها  �ل�شورية  �حلكومة 
تكون تع�شفية وغري مربرة. 

و�أ�شاف ��شتخد�م �لنظام للرب�ميل 
وله  ه���و�دة  دون  م�شتمر  �ملتفجرة 
�ملدنيني حيث  �مل��دم��رة على  �آث���اره 
للقتلى  �ل��ي��وم��ي  �ل���ع���دد  ي��ت��ج��اوز 
�إنهما  وب����اور  ه��و  وق����ال   ..200
بعد  حمتملة  خ��ط��و�ت  يف  يفكر�ن 
�م��و���س لكنهما  و�إف���ادة  ب��ان  تقرير 

مل يقدما �أفكار� حمددة.
دبلوما�شيي  م���ن  �ل��ع��دي��د  و�أب���ل���غ 
�ملجل�س رويرتز �أنه من غري �ملرجح 
�أن ت��و�ف��ق رو���ش��ي��ا ع��ل��ى �إع����الن �ن 
غري  �الأ�شد  ب�شار  �لرئي�س  حكومة 
�شباط  22 فرب�ير  بقر�ر  ملتزمة 
ق��د يت�شبب يف ظهور  وه��و حت��رك 

دعو�ت جديدة للعقوبات.
�شخ�س  مليون   9.3 نحو  ويحتاج 
�الإن�شانية  ل��ل��م�����ش��اع��دة  ���ش��وري��ا  يف 
�شخ�س  م��ل��ي��ون   2.6 ف���ر  ب��ي��ن��م��ا 
�آخ�����ري�����ن م�����ن �حل��������رب �الأه���ل���ي���ة 

�ل�شورية �مل�شووؤلية عن �لو�شع.
لدى  �الأمريكية  �ل�شفرية  وق��ال��ت 
ب����اور  ����ش���ام���ان���ث���ا  �مل���ت���ح���دة  �الأمم 
لل�شحفيني بعد �إفادة �مو�س �لتي 
�مو�س  مغلقة  جل�شة  يف  بها  �أدل��ت 
د�ئما  كعهدها  ج��د�  و��شحة  كانت 
ال  �شخ�س  مليون   3.5 �أن  ب�����ش��اأن 
ميكن �لو�شول �إليهم �إال.. باإعطاء 
وحرفيا  )�حل���ك���وم���ي���ة(  �مل���و�ف���ق���ة 
�ملتحدة  لالأمم  لل�شماح  قلم  بجرة 
با�شتخد�م �ملعابر �حلدودية.  ومل 
�حلكومة  �أن  �شر�حة  �مو�س  تقل 
�للوم  م��ن  �الأك����رب  �ل��ق��در  تتحمل 
�ل�شعب  �أن��ه من  �إىل  �أ�شارت  لكنها 
تكافوؤ�  ه��ن��اك  �أن  �ل���ق���ول  ل��ل��غ��اي��ة 
�جلماعات  وه����ذه  �حل��ك��وم��ة  ب���ني 

)�ملعار�شة( �ملختلفة على �الأر�س.
 جميعنا ينظر �إىل �حلكومات ..�إىل 
�أولئك �لذين يقودون �جلهود وقال 
ليال  م���ارك  �ل��ربي��ط��اين  �ل�شفري 
قر�ر�ت  و�شفت  �مو�س  �إن  جر�نت 

�مل�شتمرة منذ ثالث �شنو�ت و�لتي 
مار�س   11 يف  ���ش��ر�رت��ه��ا  �ن��دل��ع��ت 
�الأ�شد.  �شد  بتمرد   2011 �آذ�ر 
�ألف   140 م��ن  �أك���رث  �أن  ويعتقد 

�شخ�س قتلو� يف �حلرب.
�ىل ذلك، �أعربت �لواليات �ملتحدة 
�الأقليات  ��شتهد�ف  قلقها من  عن 
�مل�شتمر  دعمها  و�أك���دت  �شوريا،  يف 
مكررة  �ل��ع��ن��ف،  م��ن  للمت�شررين 
�ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �ل��ق��ل��ق م���ن �خلطر 

�لناجم عن �ملتطرفني.
با�شم  �مل���ت���ح���دث���ة  ن���ائ���ب���ة  وذك�������رت 
وز�رة �خلارجية �الأمريكية، ماري 
من  �شديد  بانز�عاج  ن�شعر  ه��ارف، 
�لقتال و�لعنف �لذي يهدد �الأزمن 
يف ك�شب ب�شوريا، و�أكرث �لكثريين 
و�أ�شافت هارف ثمة   . �لفر�ر  على 
�الأبرياءئ  �ملدنيني  كبري من  عدد 
�لذين يعانون نتيجة للحرب، وال 
بد من حماية كل �ملدنيني، و�أماكن 

عبادتهم �أي�شاً .

وا�سنطن تراجع قرارها رف�س ت�سليح مقاتلي املعار�سة 

اخلرباء يرون مع�صلة يف ال�صيطرة على الأ�صلحة الكيميائية ب�صوريا 

•• بانكوك-رويرتز:

نظم ع�شر�ت �الآالف من �ملحتجني �ملناه�شني حلكومة 
ت��اي��الن��د جت��م��ع��ا ح��ا���ش��د� يف �أن���ح���اء ب��ان��ك��وك �م�����س يف 
ينجلوك  �ل��وز�ء  برئي�شة  لالطاحة  حماوالتهم  �أح��دث 
�شيناو�تر� قبل يوم من ت�شويت حا�شم النتخاب جمل�س 

�شيوخ جديد.
ول���وح �مل��ح��ت��ج��ون ب���االأع���الم و�أط��ل��ق��و� �ل�����ش��ف��ار�ت وهم 
�ل��ت��ج��اري يف  ي�����ش��ريون م��ن م��ت��ن��زه لومبيني يف �حل���ي 

بانكوك �إىل �حلي �لقدمي يف �ملدينة.
لرئي�شة  �الأم��ن  م�شت�شار  باتاناتابوتر  ب���ار�ردورن  وق��ال 
�لوزر�ء لرويرتز هناك عدد كاف من �ملحتجني للت�شبب 
يف ���ش��د�ع م����روري �إال �أن ع���دد �مل�����ش��ارك��ني �أق���ل م��ن��ه يف 

�شريتفع  �ل��ع��دد  �أن  نعتقد  ���ش��اب��ق��ة.  ح��ا���ش��دة  جت��م��ع��ات 
خارج  من  يتدفقون  ز�ل��و�  ما  �ملحتجون  �ألفا.   50 �إىل 
�لعا�شمة ولدينا ثمانية �آالف �شرطي متاأهبون يف حالة 
وقوع �أعمال عنف �إال �أننا ال نتوقع �أن يحدث �أي �شيء. 

بتاك�شني  �الط��اح��ة  منذ  ممتدة  �أزم���ة  تايالند  وت�شهد 
يف  ينجلوك  و�شقيق  �ل�شابق  �ل���وزر�ء  رئي�س  �شيناو�تر� 

�نقالب عام 2006 .
ل�شعبية  �ختبار  �أن��ه��ا  على  �إليها  ينظر  �م�س  وم�شرية 
�حلركة �ملناه�شة للحكومة مع �نخفا�س عدد �ملحتجني 

ب�شكل ملحوظ يف �الأ�شابيع �الأخرية.
ن�شف  الختيار  �نتخابات  �الأح��د  �ليوم  تايالند  وتنظم 
من  ع�شو�   77 وجمموعهم  �ل�شيوخ  جمل�س  �أع�����ش��اء 

�إجمايل 150 ع�شو� و�شيجري تعيني �لباقني.

اتهام داع�س مبحاولة تق�صيم الأنبار 
•• بغداد-يو بي اأي:

�أن تنظيم د�ع�س حاول تق�شيم حمافظة �الأنبار وف�شل مدنها عن  �أبو ري�شة،  �أحمد  �أعلن رئي�س موؤمتر �شحوة �لعر�ق 
بع�شها متهيد�ً لف�شلها عن �لعر�ق، معترب� �أن ��شتهد�ف ج�شور �ملحافظة هو الإعاقة خطوط �الإمد�د للقطاعات �لع�شكرية 
و�إد�مة زخم �ملعارك. وقال �بو ري�شة يف بيان، تلقت يونايتد بر�س �نرتنا�شونال، ن�شخة منه، �م�س �إن تنظيم د�ع�س �الإرهابي 
خ�شر �ملعركة يف �الأنبار وحاول نقل �شرها �ىل باقي �ملحافظات �لعر�قية، حيث نفذ تفجري�ت د�مية يف عدة مدن عر�قية ، 

مو�شحاً �ن �لتنظيم حاول قطع مدن حمافظة �الأنبار و�حدة عن �الأخرى وبالتايل ف�شل �ملحافظة عن �لعر�ق .
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مرخان  ب��ن  �شيف  �شعادة  ��شتقبل 
�لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة 
�لعاملية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي 
بي �أيه رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
يف  �ملوؤ�ش�شة  مبقر  تيم  �لفيكتوري 
عمدة  تيت  ت��وم  ���ش��ع��ادة  علي  جبل 
�ال�شرت�لية،  كو�شت  جولد  مدينة 
�إمارة دبي هذه �الأيام  و�لذي يزور 
ع��ل��ى ر�أ������س وف����د ر���ش��م��ي يف �إط����ار 
�ل��ع��الق��ات �ل��ودي��ة ب��ني �إم����ارة دبي 
ومدينة جولد كو�شت �ال�شرت�لية.

وت��ع��رف �ل��وف��د �ال���ش��رت�يل �لز�ئر 
�لتي  �ل�����ب�����ارزة  �ل���ن���ج���اح���ات  ع���ل���ى 
للزو�رق  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  �أجنزتها 
و�لدور  �أي��ه  بي  بي  دبليو  �ل�شريعة 
�لرتويج  يف  تلعبه  �ل����ذي  �مل��ت��م��ي��ز 
�لريا�شية  �الأح����د�ث  م��ن  للعديد 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  �ل��ب��ح��ري��ة وم��ن��ه��ا 
للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات و�لتي 
ذ�ع �شيتها يف �لعام �ملا�شي يف �شوء 

�نتقالها �إىل �لعاملية.
�للقاء  خ����الل  �ل���ط���رف���ان  وب���ح���ث 
�أحد�ث  ال�شت�شافة  �لعامة  �الأط��ر 

مم���اث���ل���ة وج���������والت يف روزن�����ام�����ة 
بطولة  حلدث  �لبحرية  �ل�شباقات 
�لعامل للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات 
خا�شة و�ن جولد كو�شت وكغريها 
من �ملدن �ال�شرت�لية �ملعروفة مثل 
كانبري� و�شيدين وملبورن وبريث 
يف  م��ت��م��ي��ز  دور  ل��ع��ب  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع 
خ���ارط���ة �ل��ري��ا���ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة حيث 
�أن  ميكن  خ��الب��ة  ب�شو�حل  تتمتع 
�لعاملية  �إىل  للدخول  �لباب  تكون 
�ل���������زو�رق  ري����ا�����ش����ة  و�ن  خ���ا����ش���ة 
�شعبية جارفة يف  �ل�شريعة متتلك 

�لقارة �ال�شرت�لية.
على  �ل�������ز�ئ�������ر  �ل������وف������د  و�ط������ل������ع 
�الإمكانيات �لكبرية �لتي تتمتع بها 
موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم �لر�ئدة يف 
�ل�شريعة  �ل����زو�رق  ت�شنيع  جم��ال 
تخ�س  و�لتي  �ل�شريعة  و�ل��ق��و�رب 
�ملالحة �لرتفيهية و�ل�شيد وذلك 
خ���الل م���رور �أع�����ش��اء �ل��وف��د على 
ور�س �ملوؤ�ش�شة يف مقرها بجبل علي 
حيث ��شتمعو� ل�شرح و�ف من قبل 
عارف �شيف �لزفني �ملدير �لتنفيذي 

للموؤ�ش�شة.
�أع�شاء  ووق��ف 

�لتاريخ  على  �أي�شا  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د 
يف  للموؤ�ش�شة  و�حل��اف��ل  �لعري�س 

�ل�شريعة  �ل���زو�رق  �شباقات  جم��ال 
وح�شول �لفيكتوري تيم على لقب 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل  بطولة 

 6 م��ن��ه��ا  م����رة   13 �الأوىل  �ل��ف��ئ��ة 
مر�ت على �لتو�يل وكذلك ح�شول 
بطولة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  �ل���ف���ي���ك���ت���وري 

�لعامل ل��زو�رق �ل�شريعة �ك�س كات 
وحر�س  �مل��ا���ش��ي��ني  �ل��ع��ام��ي��ني  يف 
�لكتبي  م��رخ��ان  ب��ن  �شيف  ���ش��ع��ادة 

�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
رئي�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لعاملية 
على  تيم  �لفيكتوري  �إد�رة  جمل�س 
عمدة  تيت  ت��وم  ب�شعادة  �لرتحيب 
و�ل��ذي طلب  مدينة جولد كو�شت 
عن  و�لتعرف  �ملوؤ�ش�شة  مع  �للقاء 
قرب حول ن�شاطها مما يعزز �أهد�ف 
�لتو��شل و�لرت�بط بني و�لعالقات 
�مل�شلحة  يف  وي�شب  �جلهتني  بني 
و�الزده���ار  �ل��رق��ي  ويحقق  �لعامة 
و�ن  خ��ا���ش��ة  �مل���ج���االت،  يف خمتلف 
�لتو�أمة  �تفاقية  وقعت  دبي  �إم��ارة 
�مل��دي��ن��ة �ال���ش��رت�ل��ي��ة لتن�شيط  م��ع 
�ملجاالت  خمتلف  يف  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 

�ملرتبطة بالعمل �لبلدي.
ت�����وم ت���ي���ت عمدة  و�ب�������دي ����ش���ع���ادة 
�ال�شرت�لية  كو�شت  جولد  مدينة 
���ش��ع��ادت��ه �ل��غ��ام��رة ب���امل���رور وزي����ارة 
تيم  �لفيكتوري  مثل  عريق  فريق 
�أنحاء  خمتلف  يف  ��شتهر  و�ل����ذي 
�أي�����ش��ا �جلمهور  وي��ع��رف��ه  �ل���ع���امل 
يف ����ش��رت�ل��ي��ا م��ن خ���الل ع���دد من 
�مل�شاركات منها خو�شه للعديد من 

بعيدة  كانت  و�ن  �لعاملية  �لرهانات 
�ل�����ش��ئ ع���ن ج���ول���د كو�شت  ب��ع�����س 
حيث  ��شرت�ليا  ق���ارة  د�خ���ل  لكنها 
يف  الف��ت��ة  �جن���از�ت  �لفريق  �شطر� 
وفاز  نيوزيلند�  عا�شمة  �أوك��الن��د 

بلقب �ملونديال يف الفئة �لثانية.
و�أ�����ش����اف ���ش��ع��ادة ت����وم ت��ي��ت عمدة 
مدينة جولد كو�شت �ال�شرت�لية ال 
�لدور  �ال�شرت�يل  �جلمهور  ين�شي 
و�لتي  �لفيكتوري  ملوؤ�ش�شة  �ملتميز 
بطولة  يف  مناف�شا  زورق����ا  ق��دم��ت 
�ل�����ش��ري��ع��ة �لفئة  ل���ل���زو�رق  �ل��ع��امل 
�الأوىل عام 2012 با�شم ��شرت�ليا 
ه��و ف��ري��ق ف��ي��ك��ت��وري ����ش��رت�ل��ي��ا 7 
د�رين  �ال���ش��رت�يل  �لثنائي  بقيادة 
وياللتون  ورو���������س  ن��ي��ك��ول��ي�����ش��ن 
�حل�شول  �ل����ف����ري����ق  و������ش����ت����ط����اع 
م����ر�ت  ع�����دة  �الأول  �مل����رك����ز  ع���ل���ى 
ومتان������������ة  �الإع���د�د  ح�شن  بف�شل 
جع������لت  �لتي  �لعاملية  �ل�شن�����������اعة 
لل�شناعة  ف��خ��ر  ت��ي��م  �ل��ف��ي��ك��ت��وري 
�ملتانة  يف  ورم��������ز�  �ملحلي�������������ة 

عامليا.

توج �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية 
�ل�شياحية يف عجمان �لفائزين يف �ملهرجان �خلتامي ل�شباقات 
ميد�ن  يف  �خلمي�س  ي��وم  �أقيم  �ل��ذي  �لفطامني  ل�شن  �لهجن 
�لدو�ئر  وم�شوؤويل  �ل�شيوخ  من  ع��دد  بح�شور  بعجمان  �لتلة 
�لريا�شة  بهذه  و�ملهتمني  �مل�شاركة  �الإبل  و�أ�شحاب  �حلكومية 
جمعت  �شوطا   12 على  �ل�شباق  و��شتمل  �الأ�شيلة.  �لعربية 
�الأب��ك��ار و�جل��ع��د�ن ���ش��ارك فيها ع��دد كبري م��ن م��الك �الإبل 
لل�شيوخ و�لقبائل و�ملو�طنني.. وفازت باملركز �الأول يف �ل�شوط 
�الأول �أبكار هزر لعبد�هلل حمد حارب �ل�شام�شي فيما نال �ملركز 
�لثاين جعد�ن �مرب�طور ل�شلطان خليفة بن  بال�شوط  �الأول 

جنحى �لدرعي.. وح�شل على �ملركز �الأول يف �ل�شوط �لثالث 
�شلهود  وف��از  �لغفلي  خليفة  بن  حممد  خلليفة  �شمحة  �أب��ك��ار 
�لر�بع.  �ل�شوط  باملركز �الول فى  �لكتبي  �شلطان  ر��شد  لعلي 
وك�شبت ميا�شة حلمد ر��شد طروق �لنعيمي �ل�شوط �خلام�س 
�ل�شوط  �ل��غ��ف��اي بلقب  ب��ال�����ش��اوي  ر����ش��د  وت���وج م��غ��رور حلمد 
�ل�����ش��اد���س.. وف����ازت ع��ل��م ل��ر����ش��د حم��م��د ب��ن ه��وي��دن �لكتبي 
بال�شوط �ل�شابع.. �أما �ملركز �الأول يف �ل�شوط �لثامن فح�شل 
عليه �حلني�س ل�شامل خليفة بن جنحي �لدرعي فيما �نتزعت 
�مرب�طورة ل�شلطان خليفة بن جنحي �لدرعي �ملركز �الول يف 
�ل�شوط �لتا�شع وح�شل هلون ل�شامل بن �شلطان �جلر�ح �لكتبي 

�ملركز  لقب  ذهب  فيما  �لعا�شر  �ل�شوط  فى  �الول  �ملركز  على 
�الول فى �ل�شوط �حلادى ع�شر �ىل نوف لعبد�هلل ر��شد قر�عة 
ل�  و�الخ��ري  ع�شر  �لثانى  لل�شوط  �الول  �ملركز  وك��ان  �لنعيمى 
�شاهني ملحمد ر��شد �ل�شبعة �لكتبي. وقام �ل�شيخ عبد�لعزيز 
على  �جل��و�ئ��ز  ب��ت��وزي��ع  �ل�شباق  نهاية  يف  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
�لفائزين �الأو�ئل و�لتي �شملت 12 �شيارة �إ�شافة �إىل �ل�شيوف 

وجو�ئز نقدية قيمة للفائزين �الآخرين. 
ك��م��ا ك���رم �مل��ت��ربع��ني ب��ال�����ش��ي��ار�ت و�أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة 
�لتاأهيل على ح�شن تنظيمهم  �أ�شو�ط  و�مل�شاهمني يف  لل�شباق 
�ملنظمة  �للجنة  تقدمت  جانبها  من  �ل�شباق.  مر�حل  لكافة 

ملهرجان �لتلة للفطامني بال�شكر لل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد 
�لنعيمي على رعايته �ملهرجان وحر�شه على �إحياء تر�ث �الآباء 
و�الأج��د�د. وقال علي ر��شد بن طماعة �لكتبي رئي�س �للجنة 
م�شتوى  على  تقام  �لتي  �لهجن  �شباق  �إن مهرجانات  �ملنظمة 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�  تاأتي  �لدولة 
و�أخ��ي��ه �شاحب  �ل��دول��ة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما �أ�شحاب 
�الإم��ار�ت الإب��ر�ز �لرت�ث  �ملجل�س �العلى حكام  �ل�شمو �ع�شاء 
�ل�شعبي و�ملحافظة على �لعاد�ت و�لتقاليد �خلليجية و�لعربية 

�الأ�شيلة وحر�س قيادتنا �لر�شيدة �لد�ئم على �شون �لرت�ث 
من �الندثار و�الختالط مبظاهر �ملدينة �حلديثة. و�أ�شاف �ن 
�ل�شيخ عمار بن حميد  باإ�شر�ف ومتابعة �شمو  ياأتي  �ملهرجان 
�لنعيمي ويل عهد عجمان ويقام حتت رعاية �ل�شيخ عبد�لعزيز 
حميد �لنعيمي �إميانا منهما باأهمية هذه �ل�شباقات �لتي تذكر 
بهدف  مو�شم  كل  يف  �الأه��ل  ولقاء  �الأج���د�د  بريا�شة  �ل�شباب 
�ل��و�ح��دة.. م�شري�  �ملهنة  �أ�شحاب  �الألفة بني  وزي��ادة  �لتقارب 
جلان  عليها  ت�شرف  �ل��ت��ي  �ل�شباقات  ه��ذه  ع�شاق  ت��ز�ي��د  �إىل 
وريا�شة  باحلا�شر  �ملا�شي  يربط  تر�ثا  باعتبارها  متخ�ش�شة 

متميزة وحمببة للكثريين.

زار مقر الفيكتوري تيم )فخر ال�سناعة االإماراتية(

عم���دة جول����د كو�ص����ت يتطل����ع على جت����ربة املوؤ�ص��ص����ة العاملي�������ة
تيت يبحث مع الكتبي اإمكانية ا�ست�سافة جوالت الزوارق ال�سريعة

عبدالعزيز النعيمي يتوج الفائزين يف �صباقات الهجن مبيدان التلة يف عجمان

�لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �الحتاد  �أكدت �شعادة نورة خليفة 
رئي�شة  �لوطنية  �الأوملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س  ع�شوة  �لعام 
�أكادميية  �إد�رة  جمل�س  ع�����ش��وة  �لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
�الإمار�تية  �لفتاة  �أن  �لن�شائية  للريا�شة  بنت مبارك  فاطمة 
و�لعربية حمظوظة بدعم �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت����اد  رئي�شة 
�لتنمية �الأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة 

�أم �الإمار�ت .
للمر�أة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  عطاء  �إن  وقالت 
�الإم���ار�ت���ي���ة ب��ال ح���دود وي��ت��و����ش��ل يف �شتى �ل��ق��ط��اع��ات ويف 
بطولة  �ن��ط��الق  ي�شهد  �ل���ذي  �لريا�شي  �ل��ق��ط��اع  مقدمتها 
مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  تنظمها  �لتي  �لثانية  �مل��ب��ارزة 
ق�شر  بفندق  �لتو�يل  على  �لثاين  للعام  �لن�شائية  للريا�شة 
�أب��وظ��ب��ي �لريا�شي  �الإم������ار�ت وت��ق��ام حت��ت م��ظ��ل��ة جم��ل�����س 
�أن  �إىل  .. الفتة  36 العبة  �للعبة مب�شاركة  �حت��اد  و�إ�شر�ف 

على  و�ق��ع��ي  �شاهد  �لفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لبطولة  ه��ذه 
وخا�شة  بالريا�شة  �الإم����ار�ت  و�أم  �لر�شيدة  �لقيادة  �هتمام 
�هتمام  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وثمنت  �لن�شائية.  �لريا�شة 
ومتابعة �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�شة 
جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
�الإم��ار�ت �شاهم يف حتقيق نقلة  �أن عطاءها لفتاة  .. موؤكدة 
ت��ط��ل م���ن خاللها  ن���اف���ذة  ب��ات��ت  �إ���ش��اف��ي��ة و�أن �الأك���ادمي���ي���ة 
و�قع  على  و�أي�شا  و�قعها  على  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لريا�شية  �مل���ر�أة 
ر�شم  يف  كبري  ب��دور  وت�شطلع  �لعامل  يف  �لن�شائية  �لريا�شة 
�لتطور  �إىل مد�ر�ت  �لن�شائية و�الأخذ بها  �لريا�شة  خريطة 
علينا  �ليوم  �إليه  و�شلنا  ما  ندرك  و�أ�شافت حتى  و�الرتقاء. 
جيد� �أن نتذكر �لبد�يات �إذ رمبا ال تدرك �ملنت�شبات للقطاع 
�لريا�شي حاليا طبيعة �ل�شورة يف �ملا�شي ومدى ما قدمته 
�إليه فقد �شقت  �أجل �لو�شول ملا و�شلنا  ر�ئ��د�ت �مل�شرية من 
�ملر�أة طريقها ب�شعوبة و�ليوم هي تقف جنبا �إىل جنب بجو�ر 

قيادة  بف�شل  و�لريا�شة  و�لعمل  �لبيت  يف  ت�شاركه  �ل��رج��ل 
و�عية توؤمن باأن بناء �الأوط��ان ال يتحقق �إال بتكامل �لرجل 
م��ن عمل  �الإم�����ار�ت  �أم  وت��ق��دم��ه  م��ا قدمته  و�مل����ر�أة وبف�شل 
تو��شل عرب �شنو�ت طويلة وجتني �لفتاة �الإمار�تية و�لعربية 
�ملر�أة  عليه حال  كان  ما  نتذكر  وقالت عندما   . �ليوم  ثماره 
وما �آل �إليه ندرك كم �أن ما �أجنز كان كبري� وعظيما فاملر�أة 
�إىل  تتجه  باتت  و�إمن��ا  �مل�شاركة  مبجرد  تكتفي  تعد  مل  �الآن 
�لبطوالت ومن�شات �لتتويج وهناك �لكثري من �ل�شو�هد يف 
�لفرتة �الأخرية �لتي تعد موؤ�شر� على �أننا ن�شري يف �لطريق 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  روتها  �لتي  �لنبتة  و�أن  �ل�شحيح 

مبارك دعما ومتابعة قد �أينعت و�أثمرت .
�أم �الإم��ار�ت ر�شمت �لطريق وقدمت للجميع كل  �أن  و�أك��دت 
�أن  نحن  علينا  �أ�شافت  ..و  فيه  �مل�شي  وم��وؤه��الت  مقومات 

ن�شلكه باإ�شر�ر على �مل�شي فيه و�إثبات �لذ�ت .
وذكرت �ليوم مل يعد �لك�شف عن بطولة للمر�أة �أمر� م�شتغربا 

ففي كل يوم هناك بطولة وهناك فريق ن�شائي يبا�شر تدريباته 
�أو خارجها  �لدولة  د�خل  �شو�ء  �أجل حدث  و��شتعد�د�ته من 
دورها  لها  و�مل���ر�أة  �الأ�شعدة  خمتلف  يف  تتو�ىل  و�الإجن����از�ت 
يف �مل�شرية وكل ذلك ما كان له �أن يتاأتى لوال �لدعم �لرفيع 
�لذي ينطلق من �إميان ر��شخ بحقيقة دور �ملر�أة و�شرورة �أن 
تكون يف قلب �ملعادلة ومن ح�شن حظ �ملر�أة �الإمار�تية �أن �أم 
�الإم��ار�ت تقف خلفها د�عمة وحمفزة ومتابعة لكل تطور�ت 
�مل�شهد . وعن بطولة �ملبارزة �لتي تنطلق �الثنني يف ن�شختها 
�أجندة �مل�شابقات و�لرب�مج  �أنها تاأتي �شمن  �أكدت   .. �لثانية 
�لتطويرية �لتي تقدمها �أكادميية فاطمة بنت مبارك لدعم 
م�شرية قطاع ريا�شة �ملر�أة وتعزيز مكانتها وتفعيل ح�شورها 
�ملنتخبات  الع��ب��ات  ودع���م  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأن�����ش��ط��ة  مبختلف 
�لوطنية لرفع م�شتو�هن �لفني وحتفيزهن باإتاحة �لفر�شة 
�لفردية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل��دع��م  وت��ر���ش��ي��خ  �ل�����ش��ري��ف  للتناف�س 
موزعة  �أن��دي��ة   8 من  العبة   36 م�شاركة  �أن  �إىل  م�شرية   ..

�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني ودب���ي و�ل�����ش��ارق��ة متثل م��وؤ���ش��ر� على  على 
ل�شفوف  �ملو�هب  ت�شخ  �للعبات  كل  ن�شائية يف  قاعدة  وجود 
�لتتويج. ودعت  �إىل من�شات  �لطاحمة  �الإمار�تية  �ملنتخبات 
�ملتاحة  �لفر�شة  ��شتثمار  �إىل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لفتاة  �ل�شويدي 
و�لدفاع عن �ملكت�شبات �لتي حققتها ورد �لدين للقيادة و�إىل 
�أم �الإمار�ت عرفانا مبا تقدمه من عطاء �شخي .. موؤكدة �أن 
�إال باملزيد من �لعمل و�ملزيد من  رد �لدين للوطن ال يكون 
�لتي  و�الأح���د�ث  �لبطوالت  �لفاعلة يف  و�مل�شاركة  �الإجن���از�ت 
بقيادة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  �أن  �إىل  ولفتت  تنظم. 
�أ�شبحت قلعة  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن 
�إليه  حتتاج  ما  كل  للمر�أة  توفر  �لن�شائية  للريا�شة  ك��ربى 
�مل�شرية  مالمح  ر�شم  �إىل  �لفعاليات  ح��دود  دوره��ا  ويتجاوز 
وتعزيز �لعمل من خالل �لدر��شات و�لبحوث و�الأخذ باأحدث 
�الأ�شاليب �ملتبعة يف �لعامل �شعيا �إىل و�شع �لفتاة �الإمار�تية 

يف �ملكانة �لتي ت�شتحقها.

نورة ال�صويدي ت�صيد باهتمام ودعم ال�صيخة فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية 

�نطلقت م�شاء �أم�س �الول ب�شالة نادي �ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن مناف�شات بطولة 
�المار�ت �لفردية للرجال و�ل�شباب لل�شطرجن مب�شاركة 46 العبا ميثلون 6 �أندية 

�شطرجنية بالدولة.
�فتتح �لبطولة �لتي ت�شتمر حتى �خلام�س من �بريل �ملقبل ح�شني خلفان �ل�شام�شي 
ك��ل من  لل�شطرجن بح�شور  �الم���ار�ت  �مل��ايل الحت��اد  و�الأم���ني  �الد�رة  ع�شو جمل�س 
لل�شطرجن ومهدي  �لثقايف  �ل�شارقة  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شو�شي  نعمان  رجائي 

عبد�لرحيم �ملدير �لفني لالحتاد.

�ل�شارقة على  �لطاهر من  �ملخ�شرم حممد  فوز  �الأوىل عن  نتائج �جلولة  و�أ�شفرت 
د�وود �ملالحي من عجمان وفوز �بر�هيم �شلطان من نادي دبي على �شيف �حلامد من 
نادي �أبوظبي وفوز ز�يد �حلامد من �أبوظبي على �شلمان �لطاهر من �ل�شارقة وتغلب 

عبد�لكرمي علي على زميله يف نادي �ل�شارقة �شعيد �لطاهر.
للبنات  �لعليا  �لتقنية  كليات  بقاعة  �م�س  الح��ق  وق��ت  يف  �نطلقت  �آخ���رى  جهة  م��ن 
�لفردية لل�شيد�ت و�لفئات �لعمرية  �الإم��ار�ت  �ل�شارقة بطولة  باملدينة �جلامعية يف 

مب�شاركة 80 العبة من �أندية �لدولة. 

ال�صارقة ت�صت�صيف مناف�صات بطولة الإمارات الفردية 
ومنتخب للرجال وال�صباب لل�صطرجن ت�شيل�شي  و���ش��ط  جن���م  الم���ب���ارد  ف���ر�ن���ك  �أ����ش���اد 

�إجن���ل���رت�، ب��ال��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا �ل��ن��ج��م �مل�شري 
جناح �لفريق حممد �شالح منذ �ن�شمامه للبلوز يف فرتة 
ن�شج  �أظهر  �أن��ه  �إىل  م�شرًي�  �ملا�شية،  �ل�شتوية  �النتقاالت 

كبري على �لرغم من حد�ثة عمره .
�لر�شمي لناديه :  �ملوقع  وق��ال الم��ب��ارد خ��الل ح��و�ره مع 
�شالح ال يز�ل يحتاج �ملزيد من �لوقت للتاأقلم �أكرث معنا، 
�لظروف �لتي جاء فيها �مل�شري لي�شت �شهلة، فهو �ن�شم 

�إلينا يف منت�شف �ملو�شم وهذ� و�شع �شعب .
و�أ�شاف : لي�س من �ل�شهل �أن ين�شم العب �إلينا يف منت�شف 
دوري قوي نظامه خمتلف،  �إىل  �أن��ه جاء  �ملو�شم، وخا�شة 
ويتطلب �أ�شلوب �أخر �شو�ء على �مل�شتوى �لفني �أو �لبدين، 

لكن يف �حلقيقة جميعنا نالحظ مدى �لن�شح �لذي و�شل 
نحتاج   : وتابع   . �لفريق  تدريبات  �إليه �شالح، ال�شيما يف 
د�ئًما يف �لفريق العبني من نوعية �شالح و�الأملاين �أندريه 
�شورله، فهذ� �شيء �شروري لتكملة فريق يخو�س مباريات 
ك��ث��رية، ف��اإن ك��ان بع�شنا لي�س يف ي��وم��ه، جت��د م��ن يعو�س 
غيابه، وهذ� ما فعلناه هذ� �ملو�شم . من جانبه متنى �شالح 
�أن  �إىل  م�شرًي�  قدر�ته،  الإثبات  �أك��رث  مباريات  يخو�س  �أن 
لي�س  للفريق،  �لفني  �ملدير  مورينيو  جوزيه  مع  �مل�شاركة 

م�شموًنا يف ظل وجود العبني من �لطر�ز �لرفيع.
جدير بالذكر �أن �شالح قد �أحرز �أوىل �أهد�فه مع �لبلوز 
�أمام �أر�شنال يف �ملبار�ة �لتي �نتهت ل�شالح مت�شدر �لدوري 

�الإجنليزي ب�شد��شية نظيفة .

لمبارد ي�صيد مبحمد �صالح مع البلوز
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ح�شر �شاحب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إىل 
جانبه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
�لذي  و�لع�شاء  �ال�شتقبال  حفل  �الول  �أم�����س  م�شاء  دب��ي  عهد 

ب���رج خليفة تكرميا  �أرم����اين يف  �أق��ام��ه دب���ي ف��ال��ك��ون يف ف��ن��دق 
ل�شيوف �الإمار�ت من مالك ومربي ومدربي �خليول �مل�شاركة 
�لتي  �لتا�شعة ع�شرة  دورت���ه  �ل��ع��امل��ي يف  دب��ي  ك��اأ���س  ك��رن��ف��ال  يف 
�نطلقت �م�س على م�شمار ميد�ن يف منطقة ند �ل�شبا يف دبي. 
وحتدثت حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�شمو �الأمرية هيا بنت �حل�شني يف كلمة يف �ملنا�شبة رحبت فيها 

بال�شيوف �لذين قدمو� �إىل دولتنا من حول �لعامل ومتنت لهم 
و�ألقت �شموها  �الإقامة.  باأجو�ء ومعامل دبي وطيب  �ال�شتمتاع 
خالل كلمتها �ل�شوء على تاريخ كاأ�س دبي �لعاملي �لتي �نطلقت 
نائب  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  ومتابعة  بتوجيه   1996 �ل��ع��ام  يف 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �لذي �ر�د لهذه 
�لبطولة �أن تكون عاملية بامتياز وت�شتقطب عمالقة �خليول من 

�أنحاء �لعامل للتناف�س على بطولة �أغلى �شباق يف �لعامل وعلى 
�إجن��از م�شروع  بعد  و�الأ�شهر عامليا خا�شة  �الأك��رب  يعد  م�شمار 
معامل  �أح��د  بات  �ل��ذي  و�ل�شياحي  �لريا�شي  �حل�شاري  ميد�ن 
مكتوم  بن  �شعيد  �ل�شيخ  �حلفل  ح�شر  و�ل�شهرية.  �لبارزة  دبي 
بن جمعة �آل مكتوم ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة 
دولة و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 

و�ل�شيافة بدبي و�شعادة �شعيد حميد �لطاير رئي�س جمل�س �إد�رة 
ميد�ن و�ل�شيد جون فريج�شون رئي�س دبي فالكون �لذي رحب 
خالل كلمة �لقاها بهذه �ملنا�شبة بال�شيوف ومتنى لهم �قامة 
ب��اج��و�ء دبي  �لتمتع  �ر���س �الم���ار�ت ودع��اه��م �ىل  �شعيدة على 
و��شو�قها و�لتعرف على معاملها �حل�شارية �لعريقة. كما ح�شر 

�حلفل عدد من �مل�شوؤولني و�ل�شيوف من زو�ر للمهرجان. 

•• دبي-و�م:
بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  �أعلن  �هلل  رع��اه 
�ل��دورة �لتا�شعة ع�شرة  �آل مكتوم ويل عهد دبي �نطالقة 
لكاأ�س دبي �لعاملي للخيل على م�شمار ميد�ن يف منطقة 
ن��د �ل�����ش��ب��ا ب��دب��ي م�����ش��اء �م�����س. وح�����ش��ر م��ر����ش��ي��م �فتتاح 

فعاليات مهرجان �لكاأ�س �لذي �فتتحته فرقة �شرطة دبي 
�ملو�شيقية بال�شالم �لوطني �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو �ل�شيخ مكتوم 
و�لفريق  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  بن حممد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق 

رئي�س �ل�شرطة و�الأمن �لعام يف دبي و�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��دول��ة 
طري�ن  ملجموعة  �الأع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي  هيئة 
�الإمار�ت و�شعادة �ل�شيخ حممد بن خليفة �ل مكتوم رئي�س 
د�ئرة �الر��شي و�المالك بدبي و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع ومعايل 

حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
ومعايل حممد �بر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب 
�ل�شمو حاكم دبي ومعايل �لفريق م�شبح بن ر��شد �لفتان 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  مدير 
�شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جملة 
�شعيد  و�شعادة  و�ل�شيافة يف  �لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير 
و�لوزر�ء  دب��ي  ميد�ن  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �لطاير  حميد 
و�أعيان �لبالد و�لفعاليات �القت�شادية يف �لدولة وجمهور 

غفري من �لزو�ر و�ملتفرجني ناهز عددهم �ل�ثمانني �ألف 
من�شات  بهم  غ�شت  وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل  من  متفرج 
�مل�شمار وجنباته. هذ� ويبلغ عدد �أ�شو�ط �ملهرجان ثمانية 
�أ�شو�ط تناهز جو�ئزها �ملالية �ل�شبعة ع�شر مليون دوالر 
�لعاملي  دب��ي  ك��اأ���س  �شوط  �لتا�شع  �ل�شوط  �ىل  باال�شافة 
منها  دوالر  ماليني  ع�شرة  نحو  ج��و�ئ��زه  جمموع  �لبالغ 
لعام  �لذهبية  �لكاأ�س  بطل  �الأول  للفائز  ماليني  �أرب��ع��ة 

 .2014

حممد بن را�صد يح�صر حفل ا�صتقبال مالك ومربي ومدربي اخليول امل�صاركة يف كاأ�س دبي العاملي

بح�سور حممد بن را�سد: 

انط����الق ال���دورة التا�صع����ة ع�ص����رة لك����اأ�س دب����ي العامل����ي للخي������ل

�لريا�شي  �ل���غ���رب���ي���ة  ن������ادي  ن���ظ���م 
للخيول  �شباقا  �الول  �م�س  م�شاء 
مدينة  مب��ي��د�ن  �الأ�شيلة  �لعربية 
ز�يد باملنطقة �لغربية حتت رعاية 
���ش��رك��ة ج��ا���ش��ك��و ح��ب�����ش��ان. ح�شر 

�لقبي�شي  ب��ط��ي  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ب��اق 
�لريا�شي  �ل��غ��رب��ي��ة  ن����ادي  رئ��ي�����س 
�مل���������رر ممثل  خ���م���ي�������س  و�ح������م������د 
وت�شمن  حب�شان.  جا�شكو  ل�شركة 
ج��رت على  ����ش��و�ط  �ل�شباق ثالثة 

�شارك  م��رت  و200  كيلو  م�شافة 
و�لعني  �ب��وظ��ب��ي  م��ن  خيالة  فيها 
�لغربية.  و�مل��ن��ط��ق��ة  و�ل�������ش���ارق���ة 
�الول  �ل�شوط  �شباق  نتائج  وكانت 
�حل�شان  �الأول  ك��ال��ت��ايل..�مل��رك��ز 

فن  �ح��م��د  لل�شيد  ب��ي��ن��ون��ه  ���ش��ف��ري 
�لثاين �حل�شان  ..�ملركز  �ملحريبي 
مبخوت  حم���م���د  ل��ل�����ش��ي��د  ب���ا����ش���ل 
�لثالث  ..�مل��رك��ز  �ملن�شوري  ���ش��رور 
�ل�شامخ لل�شيد �حمد فن �ملحريبي 

�ل��ث��اين ف��از باملركز  �ل�����ش��وط  . ويف 
عبد�هلل  لل�شيد  م�شكور  �حل�����ش��ان 
�لثاين  ..و�مل��رك��ز  �لقبي�شي  مو�شى 
�حل�شان �شجاع لل�شيد �شيف ع�شري 
�ملزروعي ..و�ملركز �لثالث �حل�شان 

�الغر لل�شيد عبيد خلفان �ملزروعي 
�لثالث جاء باملركز  .. ويف �ل�شوط 
دوكو�شت  م��ي��د�ن  �حل�����ش��ان  �الول 
�ل�شام�شي  ر�����ش���د  �ح���م���د  ل��ل�����ش��ي��د 
..و�مل���رك���ز �ل��ث��اين �ل��ف��ر���س حد�ثة 

و�ملركز  �لنعيمي  حم�شن  لل�شيد 
خالد  لل�شيد  بينونه  رمي  �ل��ث��ال��ث 
ختام  ويف  �ل��ف��ه��ي��م.  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
�ل�شباق قدم عبد�هلل بطي �لقبي�شي 
على  �جلو�ئز  �ملرر  خمي�س  و�حمد 

وحتى  �الول  �ملركز  من  �لفائزين 
بان  �لقبي�شي  ون��وه  �ل��ر�ب��ع.  �ملركز 
�شيكون  �ل��ق��ادم  �جلمع���������ة  �شباق 
ل�����ش��ب��اق��ات �خليول  �مل��و���ش��م  خ��ت��ام 

بالغربية. 

�أوىل  �ل�شباب و�لريا�شة  �لعامة لرعاية  �لهيئة  تخو�س 
جتارب �ملع�شكر�ت �خلارجية لفرق مر�كزها �ل�شبابية يف 

ريا�شة �لتايكو�ندو بكوريا �جلنوبية هذ� �الأ�شبوع.
�لعامة  �لهيئة  ع��ق��دت  للمع�شكر  �ال���ش��ت��ع��د�د  �إط���ار  ويف 
�الأول  �ل��ت��دري��ب��ي  �ملع�شكر  الأع�����ش��اء  �شحفيا  م���وؤمت���ر� 
فيه  ���ش��ارك  �ل�شارقة  �شباب  مبركز  �لتايكوندو  لفريق 
�شعادة �إبر�هيم عبد�مللك حممد �أمني عام �لهيئة وخالد 
وجمال  للهيئة  �مل�����ش��اع��د  �ل��ع��ام  �الأم����ني  �مل��دف��ع  عي�شى 
و�لثقافية  �ل�شبابية  �الأن�����ش��ط��ة  �إد�رة  م��دي��ر  �حل��م��ادي 

و�أندية  �ل�شبابية  �مل��ر�ك��ز  ق�شم  رئي�س  �لزعابي  ونا�شر 
�لعلوم باالإ�شافة �إىل مدرب وفريق مركز �شباب �ل�شارقة 

للتايكوندو.
وقال �شعادة �بر�هيم عبد�مللك �إن �ملع�شكر جاء من منطلق 
لتغيري  و�شعيها  قوية  ق��اع��دة  بناء  على  �لهيئة  حر�س 
�لريا�شة  حت�شر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لقدمية  �ملفاهيم  بع�س 
منذ  �أن��ه  �إىل  م�شري�   .. فح�شب  �الأن��دي��ة  يف  �لتناف�شية 
�لعام 2009 بد�أت �لهيئة ن�شر �لريا�شات �لتناف�شية يف 
�لريا�شية  �لتن�شيق مع �الحتاد�ت  �ل�شبابية بعد  �ملر�كز 

باالإ�شر�ف عليها و�إ�شد�ر تعميم بذلك.
�لوهلة  ومنذ  ��شتطاعت  �ل�شبابية  �ملر�كز  �أن  �إىل  ولفت 
و�لتايكوندو  �لكار�تية  يف  جتربتها  تخو�س  �أن  �الأوىل 
�الإجناز  ه��ذ�  معترب�  ج��د�رة  بكل  �الأول  �ملركز  وحت�شد 

مفخرة للهيئة ومر�كزها �ملختلفة.
لتوفري  �ل���الزم  �ل��دع��م  ك��ل  حققت  �لهيئة  �إن  و�أ���ش��اف 
مقومات �لنجاح للمر�كز �ل�شبابية �لتابعة لها .. موؤكد� 
لالأن�شطة  تخ�شي�شها  مت  م�شتقلة  ميز�نية  هناك  �أن 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��ع��ي��د� ع��ن م��ي��ز�ن��ي��ة �مل���ر�ك���ز حت��ت �إ�شر�ف 

�الحتاد�ت �لريا�شية.
وذكر عبد�مللك �أنه مت �ختيار كوريا �جلنوبية باإعتبارها 
م��ن �ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة ب��ه��ذه �الأل���ع���اب ومت �إخ��ت��ي��ار �شتة 
حتى  �ملع�شكر  يف  للم�شاركة  متميزين  نا�شئني  العبني 
و�الحتكاك  و�لتعلم  لل�شفر  ��شتعد�دهم  على  يربهنو� 

وك�شب �خلرب�ت وخو�س مناف�شات قوية.
�لهيئة  �ختيار  �أن  �مل��دف��ع  عي�شى  خالد  ذك��ر  جانبه  م��ن 
لفريق مركز �شباب �ل�شارقة يعود لتميز عدد من العبي 
�ملركز وحتقيقهم الإجن��از�ت الفتة  �لتايكوندو يف  فريق 

�لزمني  �ل��ف��ري��ق  بعمر  م��ق��ارن��ة  �ل��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى 
�لن�شاط  ����ش��ت��ح��د�ث  فيها  مت  �ل��ت��ي  �لب�شيطة  و�ل��ف��رتة 

باملر�كز.
كفاءة  رفع  �إىل  يهدف  �لتدريبي  �ملع�شكر  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لالعبني وتطوير مهار�تهم �لفنية من خالل �الحتكاك 
على  للتعرف  �إ�شافة  �جلنوبية  كوريا  من  �أقر�نهم  مع 
�أف�شل �ملمار�شات يف جمال �للعبة مما �شينعك�س �يجابا 
على �أع�شاء �لفريق ويولد لديهم �لد�فع و�حلافز لبذل 

�جلهد يف حتقيق �ملزيد من �الجناز و�لعطاء . 

رعاية ال�صباب تخو�س اأوىل جتارب املع�صكرات اخلارجية لفرق مراكزها ال�صبابية يف ريا�صة التايكوندو بكوريا اجلنوبية

ن���ادي الغ���ربي����ة الريا�ص����ي ينظ���م �صب���اقًا للخي�����ول العربي����ة برعاي�����ة جا�صك�������و
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دور  نادي غنتوت مباريات  �ليوم مبالعب  و�لن�شف من ع�شر  �لر�بعة  ت�شتاأنف يف 
�لثمانية ملرحلة �لدور ربع �لنهائي لبطولة �المار�ت �ملفتوحة للبولو لعام 2014 

بن  فالح  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  �ملقبل  �أبريل  من  �لر�بع  �ملقبل  �جلمعة  يوم  تختتم  �لتي 
ز�يد �آل نهيان رئي�س نادي غنتوت للبولو و�شباق �خليل ،حيث ت�شهد �نطالقة تلك �ملرحلة 

مببار�تني من �لوزن �لثقيل حيث يتقابل يف �الأوىل فريق بن دري مت�شدر �ملجموعة �الأوىل مع 
فريق ديزرت بامل 2 وذلك على �مللعب) رقم 2( ،فيما يحت�شن ملعب �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه �ملبار�ة �لثانية �لتي جتمع بني فريقي �بوظبي و�شيف �ملجموعة 
ن�شاط  للبطولة �خلتامية لربنامج  �الأوىل  �ملجموعة  �ملتاأهل من  �ل�شعودي  زي��د�ن  �لثانية مع فريق 

�لنادي �ل�شنوي و�لتي �شهدت 9 فرق �شمت �لعديد من جنوم �لبولو �المار�تي و�ل�شعودي و�لعديد من 
�أبرز جنوم �للعبة �مل�شنفني �لبارزين يف �لعامل من �الرجنتني و�ململكة �ملتحدة ، فرن�شا و�الأورغو�ي .

وكان فريق غنتوت �لب�شطي قد حقق فوز�ً كبري�ً على فريق �دري�س �ل�شعودي بنتيجة 8-4 ،وذلك يف �للقاء 
�لذي جمع بني �لفريقني �أم�س �الأول يف ختام مباريات �لدور �لتمهيدي �الول و�لذي ح�شم �لرتتيب �لعام 

�حمد  بقيادة  �لب�شطي  ت�شدر فريق غنتوت  ،حيث  �لثاين  للدور  �ملتاأهلة  �لفرق  �لبطولة وك�شف عن  لفرق 
�المار�ت  فريق  ح�شاب  علي  �الأه��د�ف  بن�شبه  �لبطولة  وف��رق  �لثالثة  �ملجموعة  �ل�شام�شي  ونا�شر  �لنعيمي 
�لعربية �ملتحدة بقيادة �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم ، وياأتي فريق بن دري يف �شد�رة 
جمموعته �الأوىل وثالث �لرتتيب �لعام بقيادة �ل�شاب ر��شد بن دري، ولكل منهم 4 نقاط من فوزين ،و�لتي 
متثل �لعالمة �لكاملة لكل فريق ومنح فارق �الهد�ف فريق �بوظبي �حتالل �ملركز �لر�بع وجاء فريق زيد�ن 
�ل�شعودي خام�شاً ،فيما حل فريق ديزرت بامل)2( يف �ملركز �ل�شاد�س بعد �ن ت�شاويا بعدد �لنقاط ولكل منهما 
نقطتني من فوز وخ�شارة..ومن �ملركز �ل�شابع وحتى �لتا�شع جند فرق �دري�س �ل�شعودي و�حلبتور وديزرت 

بامل )1( وجميعهم مل يحققو� �لفوز يف �لدور �لتمهيدي وح�شب �لالئحة �لفنية ونظام �لبطولة �شيتم 
حتديد �شاحبي �ملركزين �ل�شابع و�لثامن من خالل �شربات �جلز�ء بني �لفرق �لثالثة �ملتعادلة ليكملو� 

عقد فرق دور ربع �لنهائي فيما يودع �لفريق �لتا�شع �الأخري �ملرحلة �خلتامية للبطولة �جلماهريية 
�لناجحة . 

وكانت مبار�ة �أم�س �الأول يف ختام �لدور �لتمهيدي قد �شهدت فوز فريق غنتوت �لب�شطي علي 
فريق �إدري�س �ل�شعودي �شمن مباريات �ملجموعة �لثالثة بنتيجة 8-4 ،ليوؤكد غنتوت �شد�رته 

�ل�شوط  بنهاية  مبكر�ً  �مل��ب��ار�ة  ح�شم  غنتوت  فريق  و��شتطاع  �الأه���د�ف  بفارق  للمجموعة 
�لثاين عندما و�شل بالنتيجة �إىل �ربع �هد�ف مقابل هدف، رغم �ن �لبد�ية كانت بهدف 

لفريق �دري�س عن طريق �لالعب جوتا �دري�س وعادلة بنهاية �ل�شوط فرناكو�س..
ثالثة  لي�شحل  �لثاين  �ل�شوط  يف  كبري  ب�شكل  �لب�شطي  غنتوت  فريق  ون�شط 

�هد�ف دون رد.

تناولت �شحيفة ماركا �الإ�شبانية �أزمة فريق ريال مدريد، 
ليفقد  �لليجا،  يف  متتاليتني  خل�شارتني  تعر�س  �ل���ذي 
�لثالث خالل فرتة  �ملركز  �إىل  ترتيبه  �ل�شد�رة ويتقهقر 
ق�شرية، ور�شدت �ل�شحيفة �ملدريدية 10 �أ�شباب �شنعت 
هذه �مل�شكلة و�أدت �إىل هذه �لنتائج.. وجاء على قمة هذه 
مناف�شيه،  بفاعلية  مقارنة  �لفريق  فاعلية  قلة  �الأ�شباب، 
فهو �شدد على مرمى بر�شلونة �أكرث، كما �أنه �أمام ��شبيلية 
3 ملناف�شه لكن �لنتيجة كانت فوز  8 فر�س مقابل  �شنع 

�الأندل�شيني.
- تر�جع م�شتوى �لالعب ت�شابي �لون�شو وتقدميه مباريات 
�شيئة موؤخر�ً، هذ� �الأمر مت تتويجه بارتكاب �لون�شو خطاأ 

�أعطى �ندري�س �ني�شتا ركلة جز�ء �شنعت �لفوز لرب�شلونة 
مع �رتكابه �أخطاء عديدة بالتمرير.

- فقد�ن لوكا مودريت�س بريقه �لذي �شاعد ريال مدريد 
على �ل�شد�رة، فموؤخر� �نخف�س م�شتوى �لكرو�تي �أي�شاً. 
- عدم قدرة �لفريق على �شنع ردة فعل يف �لدقائق �الأخرية 

كلما تخلف بالنتيجة.
- جفاف نبع �أهد�ف جاريث بيل �لذي مل ي�شجل يف �أخر 5 

مباريات من بطولة �لدوري �ال�شباين.
- فقد�ن خط �لدفاع لرتكيزه �لذي جعله �شهل �الإخرت�ق 

باخللف موؤخر�ً.
باأوقات �شعبة وهبوط يف  لوبيز  دييجو  - مرور �حلار�س 

�مل�شتوى جعلته يتلقى 6 �أهد�ف من 9 ت�شديد�ت يف �أخر 
مبار�تني.

��شبيلية كان غياب �لالعبني دي ماريا و�شريجيو  �أمام   -
ر�مو�س من �أ�شباب �خل�شارة ب�شكل و��شح.

- �الإ�شابات �لتي و�شعت �ملدرب كارلو �أن�شيلوتي يف �أزمة، 
نهاية  حتى  رودريجيز  وخي�شي  وخ�شرية  �أربيلو�  فغياب 
�ملو�شم جعلت �ملناف�شة بني �لالعبني قليلة وجعلت خيار�ت 

�أن�شيلوتي حمدودة.
�إ�شافة  �لبدالء،  بدكة  ثقته  وع��دم  �أن�شيلوتي  تبديالت   -
�إىل تاأخره �لد�ئم يف ��شتخد�م �لتغيري�ت وبع�س �الأحيان 

�إكتفائه باإجر�ء تغرييني فقط من �لثالث �ملتاحني له.

مارك��ا تك�ص����ف ع����ن اأ�صب����اب اأزم���ة ري���ال مدري����د 

توا�صل مناف�صات بط�ول�ة الإم�ارات املفتوح�ة لل�ب��ول��و

للريا�شات  �ل��غ��رب��ي��ة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  �الح����د  �ل��ي��وم  م�����ش��اء  تختتم 
�لت�شويقية �لذي �قيم على مدى �ربعة �يام حتت رعاية كرمية من 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
وم�شاركة  وجماهريية  تنظيمية  جناحات  و�شط  �لغربية، 

عاملية �لهبت حما�س جمتمع �ملنطقة �لغربية.
وو��شل جنوم �ملغامرة و�لتحدي و�ل�شرعة و�البطال 
�لعامليني: �لربيطاين جاميي �شكيب ونيك دويت 
م���ن ج��ن��وب �ف��ري��ق��ي��ا وك��ل��ي��ف ف��ي��زر���ش��ب��ي من 
�ل��والي��ات �ملتحدة  ل��وجن من  ��شرت�ليا وري��ك 
�الم���ري���ك���ي���ة ، ع��رو���ش��ه��م �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة يف 
�ليوم �لثاين �لتي ح�شرها �كرث  فعاليات 
بهم  غ�شت  ومتابع  متفرج   6000 من 
م���درج���ات م���ي���د�ن �ل���ع���رو����س، وجت���اوب 
�لتي خ�ش�شتها  �مل�شابقات  �جلمهور مع 
�للجنة �ملنظمة للمهرجان كو�حدة من 
�ملبادر�ت �لتفاعلية ، ور�شدت لها جو�ئز 
ثمينة . وتتو��شل �لعرو�س �لت�شويقية 
لليوم �لر�بع على �لتو�يل �لذي �شي�شدل 
�ل�شتار على �ملهرجان �الول من نوعه على 
م�شتوى �ملنطقة �لغربية ، بعد �ن حظيت 
ع��رو���س �ل��در�ج��ات ب��ي �م �ك�����س وعرو�س 
�ل�����ش��ك��اي��ت ب�����ورد وع����رو�����س �مل���ا����ش���رت ترك 
و�ملوتو كرو�س �لتي قدمها �برز جنوم �لعامل 
باأعجاب   ، و�ل��ت�����ش��وي��ق  و�مل��غ��ام��رة  �ل��ت��ح��دي  يف 
و�هتمام كبريين من كافة �ملتابعني و�ملتو�جدين 
�لعامة  �حلديقة  �شهدته  �ل��ذي  �حل��دث  بفعاليات 
مبدينة ز�يد باملنطقة �لغربية ب�شعار ريا�شة �أكرث .. 
ت�شويق �أكرث.. متعة �أكرث ، وذلك بدعم بلدية �ملنطقة 
�لغربية وبالتعاون مع جمل�س �بوظبي �لريا�شي وجمل�س 
�ل�شياحية  �لوجهة  تعزيز  ب��اأه��د�ف  �لغربية  �ملنطقة  تنمية 

�لعاملية  بالن�شطات  �ملجتمع  وتعريف  �لغربية،  �ملنطقة  يف  و�لريا�شية 
ذ�ت �الإث����ارة �ل��ك��ب��رية و�ل��ع��رو���س �مل��م��ي��زة، ودع���م �ق��ام��ة �لفعاليات 

و�الأحد�ث �لريا�شية و�لت�شويقية على م�شتوى �إمارة �بوظبي، 
لع�شاق  و��شعة  وم�شاحة  تفاعلية  من�شة  لتوفري  و�ل�شعي 

ون�شر  و�لتحدي،  و�ملغامرة  �لت�شويق  ريا�شات  وحمبي 
ثقافتها وتو�شيع نطاق ممار�شيها بحدود �لبطوالت 

و�مل�شابقات �لر�شمية.
�إد�رة  م��دي��ر  �لها�شمي  ط��الل  ثمن  جهته  م��ن 

�لريا�شي  �بوظبي  مبجل�س  �لفنية  �ل�شوؤون 
يوليهما  �لذي  �لكبريين  و�الهتمام  �لدعم 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية ورعايته 
�لن�شاطات و�ملهرجانات  �لكرمية ملختلف 
و�لثقافية  �الج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ملنطقة  يف  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�بوظبي  جم��ل�����س  �ن  م���وؤك���د�  �ل��غ��رب��ي��ة، 
مهرجان  دع��م  على  حري�س  �لريا�شي 
ويهتم  �لت�شويقية  للريا�شات  �لغربية 
دوره�����ا يف مو�قع  وت��ع��زي��ز  ب��ت��ط��وي��ري��ه��ا 

ما  بحكم  معتمدة  وم��ه��رج��ان��ات  حم���ددة 
حمبي  عند  كبرية  متابعة  م��ن  ب��ه  حتظى 

�ملغامرة و�ل�شرعة و�لتحدي ، م�شري� �ىل �ن 
�لغربية  �ملهرجانات ترثي جمتمع  مثل هذه 

د�عيا �جلميع   ، و�لتجاوب  �لتفاعل  له  وحتقق 
ون�شر  ح�شورها  وت��ع��زي��ز  �ملنا�شبات  ه��ذه  ل��دع��م 

�لريا�شية  �لوجهة  لدعم  لها  و�ل��رتوي��ج  ثقافتها 
�عجابه  ، معرب� عن  �لغربية  للمنطقة  و�الجتماعية 

�لكبري بالتفاعل �جلماهريي �لكبري و�لعرو�س �ملمتعة 
�لتي قدمت لنا فو��شل من �ملهار�ت و�لعرو�س �لت�شويقية 

�ملميزة.

�سجل جناحات الفتة وتفاعل جماهريي كبري  

الي����وم.. خت����ام فعالي����ات مه���رج����ان الغ���ربي����ة للريا�ص����ات الت�صويقي�������ة 

�لقدم  لكرة  �ل�شعودي  �ل��دوري  بلقب  �لن�شر  تتويج  ي��اأت  مل 
�ل�شدفة  قبيل  من  �و  ف��ر�غ  من  تاريخه  يف  �ل�شابعة  للمرة 
وحقق  �حل��ايل  �ملو�شم  خ��الل  با�شتمر�ر  م�شتو�ه  تطور  ظل 
�لن�شر لقبني من ��شل ثالثة ناف�س عليها هذ� �ملو�شم، حيث 
�أمام �لهالل، و�أي�شا ح�شم  ��شتطاع حتقيق كاأ�س ويل �لعهد 
لقب �ل��دوري ر�شميا دون �لنظر لنتائج �جلولة �الأخ��رية، �ذ 

�بتعد عن �أقرب مناف�شيه وغرميه �لهالل باربع نقاط.
و�لتعادل  م��ب��ار�ة  ع�شرين  يف  ف���وزه  �ث��ر  لقبه  �لن�شر  �ح���رز 
ثالث مر�ت بينما جاءت خ�شارته �لوحيدة �مام �لهالل �لذي 
فوت عليه فر�شة حتقيق رقم قيا�شي يف عدد مر�ت �لفوز يف 

�ملباريات �ملتتالية بفوزه عليه 4-3 �ل�شهر �ملا�شي.
�أعو�م  بعد  تاريخه  يف  �ل�شابعة  للمرة  باللقب  �لن�شر  وت��وج 

1975 و1980 و1981 و1989 و1994 و1995.
جعلتهم  �ملو�شم،  ه��ذ�  الفتة  م�شتويات  �لن�شر  العبو  وق��دم 
يحرزون 59 هدفا كاأقوى خط هجوم يف �لدوري بالت�شاوي 
مع �لهالل �لو�شيف، وتعاقب 12 العبا من �لفريق �ال�شفر 
وحممد  رودري��غ��ي��ز  �ل��ت��ون  �ل��رب�زي��ل��ي  لكن   ، ت�شجيلها  على 
بينهما،  فيما  منا�شفة  هدفا   32 باحر�ز  تكفال  �ل�شهالوي 
�ه��د�ف وح�شن   5 �ل�شهري  �ل��و�ف��د �جلديد يحيى  و����ش��اف 
ريال  مليون   120 مبلغ  �لن�شر  و�نفق  �ه��د�ف.   4 �لر�هب 
مع  تعاقد�ت  الب���ر�م  �م��ريك��ي(  دوالر  مليون   33( �شعودي 
العبني جدد وزعت على فرتتي �النتقال �ل�شيفية و�ل�شتوية، 
�ملر وربيع  �ل�شهري وكامل  �ملو�شم مع  حيث تعاقد يف بد�ية 
�شفياين �لذي مل ين�شم للفريق �ال يف كانون �لثاين-يناير 
تعاقد مع  �لفتح، كما  ر�شميا مع  تعاقده  �نتهاء  بعد  �ملا�شي 
ثنائيا  ي�شكل  �ن  ��شتطاع  �ل���ذي  ح�شني  حممد  �لبحريني 
�لثغر�ت  م��ن  �لن�شر  ليتخل�س  ه��و���ش��اوي  عمر  م��ع  دف��اع��ي��ا 

�لدفاعية �لتي كان يعاين منها يف �ل�شنو�ت �الخرية.
�لذي  �يفرتون،  ومو�طنه  �لتون  �لرب�زيلي  مع  تعاقد  كما 
رحل برفقة مو�طنه ر�فايل با�شتو�س يف كانون �لثاين-يناير 
�ملا�شي وجدد دماءه يف كانون �لثاين-يناير باجلز�ئري مر�د 
�لالفت  �ل��ت��األ��ق  و�شاهم  �حلو�شني.  عماد  و�ل��ع��م��اين  دل��ه��وم 
للحار�س عبد �هلل �لعنزي يف �لتتويج حيث مل يدخل مرمى 
�لن�شر �شوى 20 هدفا يف 25 مبار�ة مما جعله �قوى خط 
دفاع يف �لدوري. وعقب �شمان �لتتويج بالدوري �شرح رئي�س 
�لنادي �المري في�شل بن تركي:  كنت و�ثقا �ننا �شنفوز بلقب 

�ل��دوري بالنقاط ولن نكون بحاجة للجوء لفارق �الهد�ف 
�لتي تف�شلنا عن �لهالل �لو�شيف .

 19 وتابع رئي�س �لن�شر: حققنا بطولة �لدوري بعد غياب 
يحقق  �الأوىل  وللمرة  �لعهد،  ويل  كاأ�س  �ىل  لن�شمها  عاما 

�لن�شر بطولتني يف مو�شم و�حد منذ 32 عاما .
و�ع��ل��ن ب��ن ت��رك��ي ت��ر���ش��ح��ه ل��رئ��ا���ش��ة �ل��ن�����ش��ر الرب���ع �شنو�ت 
لال�شتمر�ر يف  تر�شحي  �علن  �ل�شدد:  هذ�  وق��ال يف  مقبلة، 
رئا�شة �لن�شر يف �ل�شنو�ت �الربع �ملقبلة، فنحن �شنعنا فريقا 
�لنادي،  رئا�شة  �ال�شتمر�ر يف  على  قوة  بكل  ع��ازم  و�ن��ا  قويا، 
بالعبني  وندعمه  ق��وي��ا،  �لن�شر  ��شتمر�ر  على  و�شنحر�س 
ج���دد ليبقى �ل��ف��ري��ق ق��وي��اً . وث���ار ج���دل ك��ب��ري ح���ول مكان 
تتويج �لن�شر بلقب �لدوري، حيث ��شيع بان �لتتويج �شيكون 
يف �ح��د ف��ن��ادق �ل��ري��ا���س �ل��ك��ربى، وذل���ك قبل ح�شم �للقب 
ر�شميا، ولكن بعد فوز �لعاملي باللقب �شيكون تتويج �لفريق 
�لتتويج  ذل��ك:  تركي حيال  بن  وق��ال  �لتعاون.  مبار�ة  عقب 
�شيكون يف �لق�شيم عقب مبار�ة �لتعاون، لكن �أحب �أن �أهدي 
هذ� �للقب �ىل و�لدي �المري تركي بن نا�شر �لذي علمني 
��شكر  حب �لن�شر منذ �ل�شغر، كما �قدمه لعائلتي و�ود �ن 
جماهري �لعاملي �لتي حفزتنا على تقدمي هذ� �لعمل �لكبري 
�ملو�شم  للفريق يف  �لتي وجهت  �لقا�شية  �النتقاد�ت  . وحول 
�مل��و���ش��م �حلايل،  �ل��ف��ري��ق يف  وت��اأث��ريه��ا على نه�شة  �مل��ا���ش��ي 
يجلب  ومل  �لبطوالت  يجلب  مل  �لنقد  �لن�شر:  رئي�س  �أك��د 
�لن�شر�وي  �لرئي�س  و��شتطرد   . �لالعبني  �و  �مل��ايل  �لدعم 
فنحن  دفعت،  �لتي  �لكثرية  و�ل��در�ه��م  بالفكر  ج��اء  �لنجاح 
�شرفنا 120 مليون ريال، ومل يكن لدينا ر�ع ميول �لفريق، 
�لتي  و�لعقود  بكثري،  �ك��رث  �شتكون  �ملقبل  �ملو�شم  وميز�نية 
وقعناها مع �لالعبني �شرتفع �مليز�نية . وجدد �لن�شر عقود 
خم�شة من العبيه هم �لبحريني حممد ح�شني ملو�شم و�حد 
دون �العالن عن قيمة �ل�شفقة، و�ي�شا العب �لو�شط �شايع 
وعمر  ري���ال  مليون   24 مقابل  م��و����ش��م  الرب��ع��ة  �شر�حيلي 
ري����ال، وحممد  م��ل��ي��ون   21 م��ق��اب��ل  �مل���دة  ه��و���ش��اوي لنف�س 
35 م��ل��ي��ون ري����ال، وح�شن  ���ش��ن��و�ت م��ق��اب��ل   3 �ل�����ش��ه��الوي 
ز�ل  وم��ا  ري���ال.  مليون   12 مقابل  مو��شم  لثالثة  �ل��ر�ه��ب 
�لن�شر يف طور �لتفاو�س مع �لظهري �المين للفريق خالد 
�لغامدي والعب �لو�شط �ملخ�شرم حممد نور، �للذين ف�شل 

�لن�شر تاأجيل �لتجديد لهما لنهاية �ملو�شم.

الن�صر ال�صعودي يعود اإىل �صكة البطولت 

تاأهل �ال�شباين ر�فايل ناد�ل و�ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س 
�مل�شنفان �ول ثانيا على �لتو�يل �ىل �ملبار�ة �لنهائية لدورة 
ث���اين دور�ت �الل���ف نقطة  �ل��دول��ي��ة،  م��ي��ام��ي �الم��ريك��ي��ة 
�لت�شيكي  �ن�شحاب  بعد  وذل��ك  �مل�شرب،  ك��رة  يف  للما�شرتز 
ني�شيكوري  كي  و�لياباين  �الول  �م��ام  بريديت�س  طوما�س 

�مام �لثاين يف ن�شف �لنهائي.
�ملرة  �ن��ه��ا  �مل�شرب للحرتفني  ك��رة  ر�ب��ط��ة الع��ب��ي  و�ك���دت 
�لدور  �لغاء  يتم يف  كرة  �للعبة  مناف�شات  تاريخ  �الوىل يف 

ن�شف �لنهائي ب�شبب �ن�شحاب طريف �ملبار�تني.
وكان ني�شيكوري �ن�شحب �مام ديوكوفيت�س قبل �شاعة من 
بدء �ملبار�ة ب�شبب ��شابته يف �حلالبني، وذلك قبل �ن يفعل 
ن��اد�ل يف وقت الحق ال�شابته  �ل�شيء ذ�ت��ه بريديت�س �م��ام 

على  مرغمني  �نف�شهم  �ملنظمون  ووج��د  معوية.  مب�شاكل 
�ملبار�تني، �ال  بهاتني  �لبطاقات �خلا�شة  �عادة ثمن �الف 
ناد�ل  ب��ني  �حللم  باللقاء  �شيكون  �الم��ر  ه��ذ�  تعوي�س  �ن 
وديوكوفيت�س. و�شبق �ن �لتقى ناد�ل مع ديوكوفيت�س 39 
مرة حتى �الن فاز فيها �لالعب �ال�شباين 22 مرة مقابل 
ني�شيكوري  �ن�شحاب  م��ن  ��شتفاد  �ل�شربي  ملناف�شة   17
�لفائز بدوره على �ل�شوي�شري روجيه فرير يف �لدور ثمن 
�لنهائي. وكان ديوكوفيت�س جرد �لربيطاين �ندي مور�ي 
�لنهائي وهو  رب��ع  �ل��دور  ف��وزه عليه يف يف  �ث��ر  �للقب  من 
ي�شعى �ىل لقبه �لر�بع يف هذه �ل��دورة بعد �عو�م 2007 
ن��اد�ل �ىل لقبه �الول  و2011 و2012، يف حني يطمح 

فيها.

نادال وديوكوفيت�س يف نهائي دورة ميامي
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بنك الحتاد الوطني مينح مليونًا اآخر
 لفائز جديد يف �صهادات الأول الدخارية

�الأول  ل�شهاد�ت  �لكبري  �ل�شحب  �لفائز يف  �لوطني عن  بنك �الحت��اد  �أعلن 
�الدخارية ل�شهر مار�س 2014 فقد كان �شعيد �حلظ �لفائز مبليون درهم 
يف �ل�شحب �الأ�شبوعي ل�شهاد�ت �الأول �الدخارية ، �ل�شيد نا�شر عي�شى ر��شد 
�أطفال وقد مت  40 عاماً من �شلطنة عمان و�أب لثالثة  �لبالغ من �لعمر 

تكرمي �لفائز من قبل �الإد�رة �لعليا بفرع �ل�شالم باأبوظبي. 

و����ش���ط ح�����ش��د ج���م���اه���ريي ك��ب��ري يف 
م�شرح �أبوظبي – كا�شر �الأمو�ج، ويف 
�إطار �ل�شر�كة بني جمموعة �أبوظبي 
هول  وك��ارن��ي��غ��ي  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة 
تاألقت  �لتو�يل،  �لر�بعة على  لل�شنة 
جم��م��وع��ة دي���ك���ود� �ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ من 
�ملو�شيقيني  لها، مع  نيويورك مقر�ً 
�ل�شباب �ملوهوبني من طلبة مد�ر�س 
�أبوظبي، يف �أم�شية ت�شمنت معزوفًة 
م��و���ش��ي��ق��ي��ًة ب��ع��ن��و�ن رح����الت �ل���روح 
 Voyages of an �مل���غ���ام���رة 
وهي   Adventurous Soul
ديكود�  ف��رق��ة  ع��م��ل  م��ن  م�شتوحاة 
�مل��و���ش��ي��ق��ي��ني خريجي  �مل��وؤل��ف��ة م���ن 
كارنيغي  م��ن  �الأك��ادمي��ي��ة  ب��رن��ام��ج 
ه�����ول، خ����الل �إق���ام���ت���ه���ا �ل��ف��ن��ي��ة يف 

�لعا�شمة �أبوظبي. 
تتويجاً  �لفني جاء  �أن �حلفل  يذكر 
ونتاجاً  دي���ك���ود�  جم��م��وع��ة  جل��ه��ود 
�لفنية  �إق���ام���ت���ه���ا  خ�����الل  ل��ع��م��ل��ه��ا 
�أبوظبي  جم���م���وع���ة  م����ن  ب��ت��ك��ل��ي��ف 
ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون، يف �ل��ف��رتة من 
طلبة  م��ع  م��ار���س،   21 لغاية   16
فعاليات  �شمن  �أب��وظ��ب��ي،  م��د�ر���س 
حيث   ،2014 �أب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان 
ق���دم���ت �مل���ج���م���وع���ة م�������ش���در �إل���ه���ام 
�ملو�شيقيني  م���ن  �جل���دي���د  ل��ل��ج��ي��ل 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف 
عرب �لعديد من �لعرو�س �ملدر�شية 

اأكرب مهرجان لفنون ال�صارع يف منطقة ال�صرق الأو�صط ي�صتقطب 200 األف زائر اإىل مركز الغرير
و�ملميزة يف مم��ر�ت مركز  �لفريدة  لتقدم مو�هبها  عاملياً  ��شتعر��شاً   30 دب��ي، ح�شور  دي��رة يف  ت�شهد منطقة 
�لغرير، وذلك �شمن فعاليات مهرجان دوب في�شت �لذي ي�شت�شيفه مركز �لغرير. وحتى �الآن فاإن مهرجان 
دوب في�شت �ل�شارع �مل�شرحي �لدويل ومعر�س �لكوميديا ، �لذي �ختتم  يوم �أم�س �ل�شبت ، قد ��شت�شاف 14 
�ألف م�شاهد من زو�ر مركز   200 150 عر�شاً جمانياً، و�أمتعت ما يزيد على  �أكرث من  ��شتعر��شاً ت�شمنت 

�لغرير. و�شتن�شم عرو�س جديدة �إىل قائمة �ال�شتعر��شات �لتي يقدمها �ملركز حتى نهاية فرتة �ملهرجان.
و��شت�شاف مهرجان دوب في�شت العبي خفة ومو�شيقيني وكوميديني من خمتلف �أنحاء �لعامل، ليقدمو� ما 
يزيد على 300 عر�س على مد�ر 10 �أيام. ومن خالل تقدمي ما يقارب على 200 �شاعة جمانية من �لت�شلية 

و�لرتفيه �أمام �لزو�ر يف قلب منطقة ديرة فاإنه بالتاأكيد حدث ال ين�شى.
و��شتمتع زو�ر مركز �لغرير بالعديد من �لعرو�س �لتي قدمها موؤدون �شابقون يف �شريك دو �شوليه مثل روبن 
دوت دوت دوت من �أ�شرت�ليا و�لذي قدم عرو�شاً يتحدى فيها �جلاذبية، وحاملو �أرقام قيا�شية مثل �ال�شتعر��س 
�لنيوزيلندي ذ� ر�بر باند بوي . كما ��شت�شاف مهرجان دوب في�شت �لعديد من �ال�شتعر��شات �لتي تقام يف دولة 
ب��ر�ذرز و�لعديد من �ال�شتعر��شات �لتفاعلية  �إيه بريك د�ن�شرز و ذ� لول  �إ�س  �الإم��ار�ت للمرة �الأوىل مثل يو 

�الأخرى.

م�صاركة متميزة جلوالة جامعة ال�صارقة 
يف اليوم البيئي مبحمية الربدي

 بتوجيهات �الأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة 
�لطلبة  �شوؤون  عميد  در�ب�شة  حممود  �لدكتور  �الأ�شتاذ  ومتابعة  بالوكالة 
م�شوؤول  �حلليم  عبد  ه�شام  �ل��دك��ت��ور  ب��ا���ش��ر�ف  �جل��ام��ع��ة  ج��و�ل��ة  ���ش��ارك��ت 
�لذي  �ل�شمر  �أ�شجار  لتعد�د  �ملفتوح  �لبيئي  �ليوم  يف  �لطالبية  �الأن�شطة 
�ل�شويدي  �شيف  هنا  با�شر�ف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  نظمته 
رئي�شة �لهيئة يف حممية �لربدي مبدينة �لذيذ، وذلك �شمن حملة �لتوعية 

�لبيئية �ل�شابعة ملرتادي �ملناطق �لربية. 

»الفجرية �صيتي �صنرت« يجتذب اأعدادًا قيا�صية من ال�صّياح 
م�شتويات  �شنرت«  �شيتي  »�ل��ف��ج��رية  ي���زورون  �ل��ذي��ن  �ل�شياح  �أع���د�د  بلغت 

بع �الأول 2014 بف�شل خدمة ت�شيري �حلافالت �ملجانية  قيا�شية خالل �لرُّ
�الآونة  ويف  �لفجرية.  باإمارة  �شهرية  فنادق  خم�شة  من  �ل�شياح  تنقل  �لتي 
�الأخرية �شهدت �إمارة �لفجرية ت�شييد �لعديد من �لفنادق �لعاملية �لفخمة، 
و�رتفعت �أعد�د �ل�شياح �لذين ��شتقبلتهم يف عام 2013 بن�شبة 17 باملئة. 
 1000 قر�بة  ز�ر   2013 و�أب��ري��ل   2012 نوفمرب  بني  �لفرتة  وخ��الل 
ف رحالتهم �لبحرية  �شائح »�لفجرية �شيتي �شنرت« كل يوم �أربعاء �أثناء توقُّ

يف ميناء �لفجرية.
�لتابع  ���ش��ن��رت«  �شيتي  »�ل��ف��ج��رية  ب���ات   2012 �أب��ري��ل  �ف��ت��ت��اح��ه يف  وم��ن��ذ 
�إذ  �لفجرية،  ب��اإم��ارة  �لتنمية  �أب��رز حم��اور  �أح��د  �لفطيم«  »ماجد  ملجموعة 
لالإمارة.  �ل�شياحية  �جلاذبية  وتعزيز  �القت�شادية  �لتنمية  بتحفيز  �أ�شهم 
مر�كز  �أك���رب  لت�شييد  دره���م  مليون   400 �لفطيم«  »م��اج��د  و��شتثمرت 
و�لت�شلية  للت�شوق  ُوجهة متكاملة  �أول  ُيَعدُّ  وهو  �لفجرية،  باإمارة  �لت�شوق 
�لفجرية  ب��اإم��ارة  �لقاطنني  �شنرت«  �شيتي  »�لفجرية  ويجتذب  و�لرتفيه، 
�إىل  �لقيوين،  و�أم  �خليمة  ر�أ�س  �ملجاورتني  باالإمار�تني  �لقاطنني  وكذلك 
حول  ومن  �ملجاورة  �لبلد�ن  من  �لفجرية  يق�شدون  �لذين  �ل�شياح  جانب 
��شتحد�ث  يف  �شنرت«  �شيتي  »�ل��ف��ج��رية  �أ�شهم  مت�شل،  �شياق  ويف  �ل��ع��امل. 

باالإمارة.  للقاطنني  م�شتد�مة  وظيفة   1200

تامي تدعم طاقمها 
الإداري بتعيينات جديدة

�أع���ل���ن���ت ت�����امي ل���ل���ف���ن���ادق، �ح����دى 
�ل�شركات �لر�ئدة يف قطاع �ل�شيافة 
كل  تعيني  عن  �الم���ار�ت،  ومقرها 
من غايتان الفوي يف من�شب �ملدير 
�لهند�شية،  للخدمات  �لتنفيذي 
وبرينارد فانتويل يف من�شب �ملدير 
و�مل�شروبات.  للماأكوالت  �لتنفيذي 
وتاأتي هذه �خلطوة يف �طار �شعي 
ل��ت��دع��ي��م ف��ري��ق �لعمل  �مل��ج��م��وع��ة 
�خلربة  ذوي  م��ن  �د�ري���ة  بعنا�شر 
�أع��م��ال��ه��ا وتعزيز  ل��ال���ش��ر�ف ع��ل��ى 
يف  خ�شو�شا  �لفندقية  عالمتها 
مبا  لتو�جدها  �جلديدة  �لوجهات 
وعجمان  و�أبوظبي  �الأق�شر  فيها 

وقطر. 

النجم الأمريكي جاي�صون اإيرلز 
يزور ثالثة مدار�س يف دبي

�إيرلز ثالثة مد�ر�س تابعة ملوؤ�ش�شة جيم�س  ز�ر �لنجم �الأمريكي جاي�شون 
�لتعليمية يف دبي. وحتدث �ملمثل �لذي ��شتهر بدور جاك�شون �شتيو�رت يف 
م�شل�شل هانا مونتانا �ل�شهري من ديزين ، �إىل �لطالب يف مدر�شة �خلليج 
�ملهنية  م�شريته  عن  �لعاملية،  جيم�س  و�أك��ادمي��ي��ة  جمري�  وكلية  �لوطنية 
�لالمعة يف عامل �لتمثيل وجتربة �لعمل مع مايلي �شايرو�س. وتاأتي زيارة 
�لنجم �الأمريكي يف �إطار م�شابقة كتابة �الأفالم �لق�شرية �خلا�شة بطالب 

مد�ر�س موؤ�ش�شة جيم�س �لتعليمية.

جمل�س اأبوظبي الريا�صي يكرم 
�صوؤون الطلبة بكلية الإمارات

باالأخ  �ل��ري��ا���ش��ي مم��ث��ال  �أب��وظ��ب��ي  ق���ام جمل�س 
�ل�شايب  مهند  �الأ�شتاذ  بتكرمي  �مل�شعبي  �حمد 
مدير �شوؤون �لطلبة و�لت�شجيل يف كلية �المار�ت 

للتكنولوجيا يف �بوظبي ..
ب���ني �لكلية  �مل�����ش��رتك  �ل���ت���ع���اون  وذل�����ك ���ش��م��ن 
وجم��ل�����س �أب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����ش���ي و�مل�������ش���ارك���ة يف 
�ملجل�س،  ينظمها  �ل��ت��ي  و�أالن�����ش��ط��ة  �لفعاليات 
باالرتقاء  وجهودهم  �لكلية  ومثمنني  �شاكرين 

بامل�شرية �لريا�شية �لطالبية. 

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون وكارنيغي هول تقدمان حفل املو�صيقيني ال�صباب ديكودا

الثقافة واملو�صيقى توحدان اإمارة راأ�س اخليمة واأملانيا

نيفني عزت تلتقي
 بعازف العود ال�صهري ن�صري �صمة 

�ألتقت نيفني عزت ، �مل�شاعد �لتنفيذى لرئي�س جمل�س �أد�رة �شركة يونايتد �شيكيوريتى 
جروب ، بعازف �لعود �لعر�قي �ملميز ن�شري �شمة يف منارة �ل�شعديات باأبوظبي.

 �أ�ش�س �لفنان �لكبري بيت �لعود يف م�شر عام 1999 وكان �ول فرع له يف �لقاهرة ثم 
�فتتح فروعا عدة كان �أخرها يف �لعا�شمة �أبوظبي. يعترب �شمة و�حد من ��شهر و �أكرب 
�أحلانا  و�ألف  ، فو�شع  برزو� بجد�رة وحققو� ح�شور� عامليا  �لذين  �لعرب  �ملو�شيقيني 
كثرية للعود و �أقام م�شاريع عدة جمع من خاللها بني �آلته و�آالت �شرقية خمتلفة، كما 
�أنه برز فى جماالت عديدة �أخرى كالتلحني �ملو�شيقي �لغنائي و �ملو�شيقة �لت�شويرية. 
كما �عربت له نيفني عن �لتطور �لثقايف و �لفني لالإمارة مما يعزز مكانتها كوجهة 

ثقافية عاملية.

�أحدث �شيحات  �شلط �ل�شوء على 
�ملو�شة و�الأناقة ملو�شم �أزياء �لربيع 
مب�شاركة  �أزي����اء  ع��ر���س   18 ع��رب 
�الأزي���اء  ع��الم��ات  �أ���ش��ه��ر  م��ن   36
�لفعاليات  وت�شمنت  �ل���ع���امل.  يف 
�لفقرة �ل�شنوية لالأزياء �ل�شديقة 
للبيئة تر��شن، و�لتي قدم خاللها 

�الإم�����ارة.  زو�ر  م��ن   20% ن�شبة 
�لكبرية  �مل�����ش��اه��م��ة  ن���ق���در  ن���ح���ن 
�لتي يقدمها �ملجتمع �الأمل��اين �ىل 
ندعم  ب���اأن  نفخر  ون��ح��ن  �الإم�����ارة 
ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لتي 
�إمارة  بني  �لقوية  �لعالقات  تعزز 

ر�أ�س �خليمة و�أملانيا. 

�أزياء  جمموعة  �الأطفال  من  عدد 
معادة  مو�د  من  بت�شميمها  قامو� 
�أجمل  �أ�شحاب  �لتدوير، حيث فاز 
ب��ج��و�ئ��ز بقيمة  ت�����ش��ام��ي��م  ث��الث��ة 

ع�شرة �الف درهم. 
وت���ت���و�����ش���ل �الأج���������و�ء �مل���م���ي���زة يف 
مردف �شيتي �شنرت، حيث �شيتاأهل 

و�مل���ج���ل�������س �الأمل����������اين �الإم������ار�ت������ي 
هو  و�ل��ت��ج��ارة  لل�شناعة  �مل�شرتك 
�أملانية  ح��ك��وم��ي��ة  ن�����ش��ف  م��ن��ظ��م��ة 
ت���روج وت��دع��م �ل��ت��ج��ارة ب��ني �أملانيا 
�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  و�الإم��������������ار�ت 
و�ل�شركات �الأملانية يف بناء وتعزيز 
�أعمالها �لتجارية يف منطقة �خلليج 

�لعربي. وتاأ�ش�س فرع ر�أ�س �خليمة 
يف �شهر يونيو عام 2013 بهدف 
و�مل�شتثمرين  �ملجل�س  �أع�شاء  دعم 
�الأمل������ان يف �الإم��������ارة، �إ����ش���اف���ة �ىل 
ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة بني 

�أملانيا و�الإمارة �ل�شمالية. 

ينفقون  �لذين  و�لزو�ر  �ملت�شوقون 
متاجر  م��ن  �أي  يف  دره���م   300
لفر�شة  مار�س،   31 لغاية  �ملركز، 
�لربيع  �أزي��اء  �لفوز بق�شائم ت�شوق 
مع  دره��������م،  �أل������ف   150 ب��ق��ي��م��ة 
�لت�شوق  عند  �لفر�شة  م�شاعفة 

من �أي من متاجر �الأزياء.

�للبنانية  و�مل��غ��ن��ي��ة  �ملمثلة  ق��ام��ت 
�مل����ت����األ����ق����ة ����ش���ريي���ن ع���ب���د �ل���ن���ور 
معجبيها  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  ب��اإط��الل��ة 
يف »م�����ردف ���ش��ي��ت��ي ���ش��ن��رت« خالل 
م��ه��رج��ان »عرو�س  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
�أزياء مردف«، حيث �شكلت �لزيارة 
�لذي  �ملهرجان  لفعاليات  �ختتاما 

ر�أ�������س �خليمة  �إم������ارة  ����ش��ت��ق��ب��ل��ت   
�لربيع  مهرجان  �ملا�شي،  �الأ�شبوع 
�الأملاين للمرة �لثانية وذلك كجزء 
من جهود �الإم��ارة يف �لتقارب بني 

جمتمعها و�ملجتمع �الأملاين. 
فرع  نظمه  �ل��ذي  �ملهرجان  و�أب���رز 
�الأمل����اين  للمجل�س  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
لل�شناعة  �مل�������ش���رتك  �الإم�����ار�ت�����ي 
ر�أ�س  هيلتون  ف��ن��دق  يف  و�ل��ت��ج��ارة 
و�ملو�شيقى  �ل���ث���ق���اف���ة  �خل���ي���م���ة، 
�ملحلية  و�ل���������ش����رك����ات  �الأمل�����ان�����ي�����ة 
 300 من  �أك��رث  وجمع  و�الأملانية، 
�لطريقة  على  لالحتفال  �شخ�س 
�لوجبات  خ�����الل  م����ن  �الأمل����ان����ي����ة 
�ل���ت���ي قدمها  �حل���ي���ة  و�مل��و���ش��ي��ق��ى 
�أولندورفر  دي  و  لوليبوب  فرقتي 
قال  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف  �الأملانيتني.  
هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ر�ي�����س،  �شتيفني 
�ل�شياحة:  لتنمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
�الأ�شو�ق  م��ن  و�ح���دة  �أملانيا  تعترب 
لل�شياح  �مل�����ش��درة  �الأوىل  �ل��ث��الث��ة 
�لدولة  مت��ث��ل  ح��ي��ث  �الإم������ارة  �ىل 

�صريين عبد النور تخطف الأنظار يف مردف �صيتي �صنرت



    

ميدالية ل�»نوبل« ب�1.1 مليون دولر 
�شتاك�س  م��ز�د�ت  د�ر  يف   1936 لعام  لل�شالم  نوبل  جائزة  ميد�لية  حققت 
�أ�شيوي من هو�ة  1.1 مليون دوالر خالل بيعها �م�س �الأول مل�شرت   ، باورز 

�قتناء �الأعمال �لفنية .
وتناف�س �أربعة من �لهو�ة ب�شر��شة على �شر�ء �مليد�لية يف �ملز�د �لذي �أقيم 
يف بالتيمور مباريالند مما دفع �ل�شعر �لنهائي مبا يف ذلك مكافاأة �مل�شرتي 

�إىل �أن يقفز فوق 100 �ألف دوالر وهو �ل�شعر �لذي كان مقدر� قبل �لبيع.
وكانت �مليد�لية �لتي �حتفظ بها �شاحبها قر�بة �لعقد ، منحت لكارلو�س 
�شافيدر� الما�س وزير خارجية �الأرجنتني لدوره يف �نهاء حرب ت�شاكو �لتي 
يف  �حل��رب  مناه�شة  باتفاق  �ملتعلق  وعمله  وبوليفيا  ب��ار�ج��و�ي  بني  د�رت 

�أمريكا �جلنوبية و�لذي وقع يف 1933. وتويف �شافيدر� يف 1959.
وذكر موقع جائزة نوبل �أن جائزة نوبل لل�شالم �لتي متنح منذ عام 1901 

منحت 94 مرة ، وح�شلت 15 �شيدة على هذه �مليد�لية.
ي�شار �ىل �ن ميد�لية جائزة نوبل لل�شالم لعام 1903 ، بيعت بحو�يل 17 

�ألف دوالر يف مز�د �أقيم بلند يف 1985.

بي بي اإم قادم لأجهزة الكمبيوتر املكتبية
ك�شفت �شركة بالك بريي عن �شايف �أرباحها خالل �لربع �لر�بع من �ل�شنة 
ذهبية  فر�شة  �ل�شحايف  موؤمترها  و�نتهزت   ،2013 لعام  لل�شركة  �ملالية 
�إم  بي  بي  �لفوري  للرت��شل  الإط��الق تطبيقها  �ل�شتار عن خططها  لتزيح 

الأجهزة �لكمبيوتر �ملكتبية قريباً.
م�شتخدمي  �لكندية عن عدد  �ل�شركة  ك�شفت  �ل�شحايف  موؤمترها  وخالل 
�لتطبيق �لن�شطني �لبالغ عددهم 85 مليون م�شتخدم ن�شط �شهرياً وقر�بة 
جيكي  م��وق��ع  يف  ورد  ح�شبما  ب��اخل��دم��ة،  م�شجل  م�شتخدم  مليون   113
غادغيت �لتقني. حتر�س بالك بريي جيد�ً منذ �إطالق تطبيقها ملن�شتي 
�أندرويد و�آي �أو �إ�س على �لعمل حثيثاً لزيادة منو بي بي �إم وجذب �أكرب عدد 
ممكن من �مل�شتخدمني للخدمة. ويف وقت �شابق �أ�شار تقرير �شحايف �إىل 
�لكندية لتو�فر تطبيقها للرت��شل �لفوري لالأجهزة �لعاملة  �ل�شركة  نية 
رقعتها  ل��زي��ادة  ت�شعى  و�الآن   ، ف��ون  وي��ن��دوز  مايكرو�شوفت  ت�شغيل  بنظام 
�أكرث فاأكرث من خالل �إتاحته الأجهزة �شطح �ملكتب. ومن �ملتوقع �أن يتمتع 
�الإ�شد�ر �خلا�س من تطبيق بالك بريي ما�شنجر �خلا�س باأجهزة �شطح 
�ملكتب مبيزة �ملز�منة مع �الأجهزة �لنقالة، مبعنى �أن ت�شمح للم�شتخدمني 
�جلهاز  عرب  متابعتها  ثم  �لكمبيوتر  جهاز  من  حم��ادث��ات  ب��اإج��ر�ء  �لقيام 
�ملحمول و�لعك�س. ومن �ملرجح �أن يت�شمن �الإ�شد�ر �أي�شاً مميز�ت �الت�شال 
�ل�شوتي وحمادثات �لفيديو، مع دعم لقنو�ت بالك بريي ما�شينجر �لتي 

بلغ عددها 500 �ألف قناة.
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علماء يناق�صون 
تغري املناخ

يجتمع بع�س من كبار علماء �ملناخ يف 
�لعامل يف �ليابان غد�ً للمو�فقة على 
�أحدث م�شودة تقرير لالأمم �ملتحدة 
عن حالة �ملناخ على كوكب �الأر�س . 
و�شوف ي�شاعد �لتقرير �لذي �أعدته 
�لتابعة  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة 
ل����الأمم �مل��ت��ح��دة ح����ول ت��غ��ري �ملناخ 
�حلكومات على �إعد�د �تفاق خلف�س 
�نبعاثات �لغاز�ت �مل�شببة لالحتبا�س 
عن  �أ�شا�شي  ب�شكل  وذل��ك  �حل���ر�ري 
طريق �لتحول من ��شتخد�م �لوقود 
�لطاقة  م�������ش���ادر  �إىل  �الأح�����ف�����وري 
�ملتجددة يف قمة تعقد يف باري�س يف 
�أو�خر عام 2015. وتقول �مل�شودة �إن 
درج��ات �حل���ر�رة قد ترتفع مبقد�ر 
4.8 درجة مئوية )8.6 فهرنهايت( 
�أن من �ملمكن  �إال  خالل هذ� �لقرن 
0.3 درجة  �ل��زي��ادة عند  وق��ف ه��ذه 
مع  ف���ه���رن���ه���اي���ت(   0.5( م���ئ���وي���ة 
�خلف�س �ل�شديد النبعاثات �لغاز�ت 
�مل�شببة لالحتبا�س �حلر�ري. وتقول 
مياه  منا�شيب  �ن  �إن  كذلك  �مل�شودة 
�ل��ب��ح��ر �ل��ت��ي �رت��ف��ع��ت مب���ق���د�ر 19 
�لقرن  يف  بو�شة(   7.5( �شنتيمرت� 
�ل��ع�����ش��ري��ن ق��د ت��رت��ف��ع مب��ا ي���رت�وح 
ق���رب  ����ش���ن���ت���ي���م���رت�  و81   26 ب�����ني 
نهاية هذ� �لقرن مما ميثل تهديد� 
�أك��رب من  لل�شو�حل.  وه��ذه �لزيادة 
 2007 ع��ام  ك��ان��ت متوقعة يف  �ل��ت��ي 
بالرغم من �ن �لتقرير مل ي�شع يف 
�لثلوج  ذوب��ان  كامل  ب�شكل  �العتبار 
�لقطبية  و�ل����ق����ارة  ج��ري��ن��الن��د  يف 
على  �حلكومات  و�تفقت  �جلنوبية. 
�حل���د م��ن �رت��ف��اع درج����ات �حل���ر�رة 
�إىل �أقل من درجتني مئويتني )3.6 
فهرنهايت( فوق م�شتوى ع�شور ما 

قبل �ل�شناعة.

يطلق زوجته ل�صخريها
�نزعاجه من  ب�شبب  زوجته  �لطالق من  �أق��دم ميني على 
كيلوغر�ماً،   80 ع��ن  وزن��ه��ا  ز�د  �أن  بعد  وذل���ك  �شخريها، 
�ليمني  �ل���زوج  وق���ال   . �لكويتية  �ل���ر�ي  �شحيفة  بح�شب 
يا�شني �لبالغ من �لعمر 40 عاما لل�شحيفة �أثناء تو�جده 
يف حمكمة بني �حلارث يف �لعا�شمة �شنعاء �إن زوجتي ظلت 
حتبذ  وال  م��ف��رط،  ب�شكل  و�ل�شوكوالتة  �ملك�شر�ت  تتناول 
ما  كيلوغر�ماً   80 �إىل   50 م��ن  وزن��ه��ا  �رت��ف��ع  حتى  �مل�شي 
جعلها بدينة، كما رف�شت �لتخ�شي�س، لكن ما كان يزعجني 
بع�س  �ل�شخري  م��ن  ت��ه��د�أ  �ن  ميكن  وال  لياًل  ُت�شخر  �نها 
�أعجبك  �لدقائق، وحينما �أخربتها بذلك غ�شبت وقالت: 
�أو �تركني... رغم �ن لدينا ثالثة من �الأبناء  حايل هكذ� 
.  و�أ�شاف �لزوج: حاولت �إقناعها باتباع برنامج لتخ�شي�س 
�لوزن ومعاجلة �ل�شخري، لكنها رف�شت و�أ�شرت على ذلك، 
وملا  ر�شمياً  تطليقها  الأج��ل  �ملحكمة  �ىل  �أذه��ب  جعلني  ما 
هو  �لطالق  ك��ون  الإعادتها  للتو�شط  �لبع�س  ق��ام  طلقتها 

�الأول لكنني �قتنعت �أنها مل تعد ت�شلح زوجة . 

يحرق 900 منزل ب�صبب فتاة
ملو�طني  �لطوعية  للعودة  مع�شكر  يف  �لنار  رج��ل  �أ���ش��رم 
جنوب �ل�شود�ن جنوب �لعا�شمة �خلرطوم ب�شبب خالف 
 20 من  �أك��رث  و�إ�شابة  �شخ�س  بحياة  �أودى  ما  فتاة،  مع 
�آخرين و�حرت�ق )900( منزل باملع�شكر ، بح�شب موقع 
وهو  �جل��اين  على  �لقب�س  �ل�شرطة  و�ألقت  نت.  �لعربية 
�إن �ل�شاب كان برفقة  خممور. وقالت �لتحريات �الأولية 
�لفتاة قبل �أن يدب بينهما خالف عاطفي مل يك�شف عن 
تفا�شيله، ما دعاه الإ�شعال �لنري�ن �لتي ق�شت على جل 
�ملنازل يف مع�شكر )جورج كنقر( للعودة �لطوعية ملو�طني 
جنوب �ل�شود�ن ب�شاحية �الأزهري جنوب �خلرطوم حيث 
و�الأدخنة  �للهب  �أل�شنة  و�شوهدت  و�ل�شر�خ.  �لذعر  دب 
�ملنبعثة من �ملع�شكر يف �شماء �ملنطقة من م�شافات بعيدة، 
�ملو�طنني  �مل���دين وجت��ل��ي  �ل��دف��اع  ق���و�ت  تتدخل  �أن  قبل 

وتعزل بقية �مل�شاكن وحتتوي �حلريق.
�نتقاماً  �لعا�شق  �لرجل  �أ�شعله  �ل��ذي  �حلريق  عن  ونتج 
من �لفتاة �لتي تربطه بها عالقة وت�شكن بذ�ت �ملع�شكر، 
�أكرث من )20(  و�إ�شابة  �ملو�طنني  �أحد  نتج عنه م�شرع 
على  نقلو�  �الأوىل،  �لدرجة  من  خطرية  بحروق  �آخرين 

�إثرها �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعالج.

ي�صنع مق�صلة ليبرت ذراعه 
��شطر عامل بناء بريطاين �إىل �شنع مق�شلة يف حديقة 
�آالم����اً  ل��ه  �شببت  �ل��ت��ي  ب��رت ذر�ع����ه  م��ن��زل��ه ليتمكن م��ن 
م��ربح��ة ع��ل��ى م���دى ���ش��ن��و�ت ط��وي��ل��ة دون �أن ي�����ش��ف له 
�أن  �الأطباء �لعالج �ل�شايف لها بل ورف�شو� برتها بحجة 

حالتها ال ت�شتدعي ذلك.
وكان غ��ورد�رد تعر�س حلادث وهو يقود در�جته �لنارية 
�آالم ع�شبية  �ل��وق��ت ع��ان��ى م��ن  1998، وم��ن��ذ ذل��ك  ع��ام 
���ش��دي��دة يف ذر�ع���ه �الأي�����ش��ر، وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن���ه ر�جع 
�لعديد من �الأطباء �ملخت�شني، �إال �أن �أياً منهم مل يتمكن 
من تخفيف �آالمه ورف�شو� جميعاً �للجوء �إىل برت �لذر�ع 

رغم �إحلاح �شاحبها.

تقنية طبية جُتمد امل�صاب لإنقاذه
م�شنوعة  ��شطناعية  �أط��ر�ف  هناك  فاليوم  �لعلمي،  �خليال  كاأفالم  لي�شبح  طريقه  يف  �حلديث  �لطب  �أن  يبدو 
�لدماغ  تزرع يف  �أدو�ت  �إىل  �إ�شافة  �ملخترب�ت،  ب�شرية جرى تطويرها يف  �أع�شاء  وهناك  �الأبعاد،  بطابعات ثالثية 

ت�شاعد �مل�شابني بال�شلل على �ل�شري من جديد. 
�شيعمد  �إذ  �لطبي،  �ملجال  يف  ثورية  تقنية  �إ�شافة  و�شك  على  �الأمريكية  بن�شلفانيا  والي��ة  يف  م�شت�شفى  �أن  ويبدو 
قاتل  ن��اري  بطلق  �إنقاذ م�شاب  �إىل  �ملقبلة  �لقليلة  �الأي��ام  خ��الل  بت�شربغ  �شي يف  �أم  بي  يو  م�شت�شفى  جر�حون يف 
�إنقاذ حياة  �إىل  بو��شطة تقنية تربيد فوري جل�شده، �الأمر �لذي من �شاأنه توفري وقت وجهد �الأطباء باالإ�شافة 

�مل�شاب يف حال �أثبتت هذه �لتقنية فعاليتها.
تقوم هذه �لتقنية �لتي ي�شفها �لبع�س بالثورية على ��شتبد�ل دم �ملري�س مبحلول ملحي بارد يعمل على تربيد 
�جل�شم ب�شرعة كبرية ويبطئ ن�شاطه حتى يوقفه ب�شكل كّلي، مما ي�شع �مل�شاب �أو �ملري�س بني حالتي �حلياة و�ملوت، 
كما يقول �الأطباء يف يو بي �أم �شي .  من �لناحية �لعلمية، �ملري�س لي�س على قيد �حلياة يف هذه �ملرحلة، ولكن بعد 
�إع��ادة �حل��ر�رة تدريجيا جل�شم �ملري�س و��شتبد�ل �ملحلول �مللحي بالدم،  �أن يقوم �الأطباء مب��د�و�ة �جل��رح، ميكن 
�أنه هذه �لتقنية ت�شلح لالأحياء فقط  �إعادته �إىل �حلياة، على حّد قول �الأطباء، �لذين يوؤكدون  مما �شي�شاعد يف 
ولي�س �ملوتى.  وقد جرى �ختبار هذه �لتقنية بنجاح على �خلنازير عام 2002، ويبدو �أن �لوقت قد حان الختبارها 
�أم �شي ��شتخد�مها على �ملر�شى �لذين يعانون من �إ�شابات )طلقات نارية،  �إذ تعتزم م�شت�شفى يو بي  على �لب�شر، 

طعنات...(، ومل ت�شتجب قلوبهم لطرق �إعادة �الإنعا�س �لطبيعية. 
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ملكة جمال ُت�صوه وجهها
�لكون  جمال  ملكة  رم��ت  �جل��م��ال،  عر�س  على  تربعها  ع��ن  بعيد�ً 
تاجها �ملا�شي، و�شوهت وجهها �ل�شهرية، بهدف زيادة �لوعي حول 
�الحتجاجات  خالل  فنزويال،  بلدها  يف  �الإن�شان  حقوق  �نتهاكات 
ميل  ديلي  �شحيفة  ذك��رت  ح�شبما  م��وؤخ��ر�ً،  للحكومة  �ملناه�شة 

�لربيطانية �ليوم �جلمعة. 
وال تظهر �شتيفانيا فرنانديز، �لتي توجت ملكة جمال �لكون عام 
�الجتماعي  �لتو��شل  ن�شرتها عرب موقع  �لتي  �ل�شور  2009، يف 

�ن�شتغر�م، كملكة جمال منوذجية، بل كامر�أة تعاين من �لعنف. 
فنزويال،  �لعنف يف  �ل�شعب  معاناة  �إىل  بال�شور  فرنانديز  وترمز 
�الحتجاجات  يف  قتلو�  �ل��ذي��ن  ع��ن  ف�شاًل  �ل��ب��الد،  يف  �لعنف  م��ن 
و�لوحل  بالدماء  مغطاة  فرنانديز  تبدو  �إذ  للحكومة،  �ملناه�شة 

بينما فمها مكمم، وعيناها مليئتان بالدموع.
وتهدف �حلملة �لتي �أطلق عليها ��شم �شوتك م�شدر قوتك ، �إىل 
ت�شليط �ل�شوء على �لعنف يف فنزويال، و�إىل قمع حرية �الإعالم 

يف �لدول �ال�شرت�كية.
ال�شتخد�م  تخطط  فرنانديز  �إن  بر�ت�شي،  د�ن��ي��ال  �مل�شور  وق��ال 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي، لن�شر كلمة من خالل حملة �شجاعة 

�شد �لو�شع �ل�شيا�شي �حلايل يف فنزويال.

اإبر حياكة يف ج�صم ر�صيعة  8
�إبر يف ج�شم طفلة   8 �كت�شف فريق من �الأطباء يف جنوب �لبريو 
�شغرية يف �شهرها �ل�شابع، يف �إطار ق�شية فتحت �ل�شرطة حتقيقا 
�حلالة  �إنها  ليناري�س:  �شيز�ر  �مل�شت�شفى  مدير  وق��ال  �شاأنها.   يف 
�الأوىل من هذ� �لقبيل �لتي تعالج يف م�شت�شفى هونوريو ديلغادو 
�أن  �ملدير  و�شرح    . لها  تف�شري منطقي  وهي جد معقدة وما من 
�لو�لدة جلبت �بنتها �إىل �مل�شت�شفى الأن هذه �الأخرية كانت تبكي 
كثري�، وبعد �إجر�ء �لتحاليل وت�شوير باالأ�شعة، ر�شدنا يف ج�شدها 

�إبر حياكة مل توؤذ حل�شن �حلظ �أيا من �أع�شائها. 
�حلادثة  ه��ذه  تكون  �أن  �مل�شتحيل  م��ن  �أن��ه  ليناري�س  �شيز�ر  و�أك���د 

عر�شية... فال �شك يف �أن بالغا قام باإدخال هذه �الإبر . 
3 �شنتمرت�ت يف  �لبالغ طولها ح��و�ىل  �الإب��ر  وق��د عرث على ه��ذه 
�شدر �لطفلة ورجليها. ومن �ملقرر �أن تخ�شع هذه �الأخرية لعملية 
جر�حية �الثنني. وحالتها ال تز�ل م�شتقرة.  وقد فتحت �ل�شرطة 

حتقيقا يف هذه �لق�شية و��شتجوبت و�لدي �لطفلة. 

13 األف دولر لقبعة رعاة بقر
ماثيو  �الأم��ريك��ي  �ملمثل  �عتمرها  �لتي  �لبقر،  رع��اة  قبعة  بيعت 
، يف مز�د   Dallas Buyers Club ماكونهي، يف فيلمه �الأخ��ري 

علني، مقابل مبلغ قارب �ل�13 �ألف دوالر.
�الأم��ريك��ي��ة ع��ن بيع قبعة  ب��و���ش��ت(  و�أف����ادت �شحيفة )ن��ي��وي��ورك 
باالإيدز  �شخ�شية رجل م�شاب  يوم ج�شد  و�شعها  �لتي  ماكونهي، 
ثمانينات  خ��الل  �ل��والي��ات  �إىل  عليها  م�شادق  غ��ري  �أدوي���ة  يهرب 
�لقرن �ملا�شي، يف فيلم Dallas Buyers Club ، مقابل 12 �ألف 

و956 دوالر.
�شنة(  �للون، وكتب ماكونهي )44  بي�شاء  �لقبعة  �ن  �إىل  و�أ�شارت 
عليها ��شمه بالكامل، باالإ�شافة �إىل عبارة يقولها يف �لفيلم وهي 
Just Keep Living . ي�شار �إىل �أن ماكونهي فاز بجائزة �أو�شكار 

املمثلة �سايلني ووديل حتمل جائزة �سينما كوم خلل احتفال جوائز جنوم الغد يف ال�س فيجا�س. )يو بي اآي(�أف�شل ممثل عن �أد�ئه هذ� �لدور.

ممثلون رو�س 
يرا�صون ديكابريو 

�ملمثلني  م����ن  جم���م���وع���ة  ق�������ررت 
تر�شية  ج���ائ���زة  �إر����ش���ال  �ل���رو����س، 
ل��ل��ن��ج��م �الأم������ريك������ي، ل����ي����ون����اردو 
دي��ك��اب��ري��و، ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ن�شخة 
م���ق���ل���دة م����ن ج����ائ����زة �الأو�����ش����ك����ار، 
�لفوز  يف  ف�شله  ب��ع��د  ل��ه  ت��ع��وي�����ش��اً 
�لعريقة  �ل��ه��ول��ي��وودي��ة  ب��اجل��ائ��زة 
 4 ل��ه��ا  �ل��رغ��م م��ن تر�شيحه  ع��ل��ى 

مّر�ت.
وذك������رت وك���ال���ة )�إي����رتت����ا�����س( �أن 
�ملمثلني من مدينة  جمموعة من 
�إر�شال جائزة  �شيليابين�شك، قررت 
�آ����ش���ك���ار ، وه����ي ع���ب���ارة ع���ن متثال 
لريا�شي كمال �أج�شام، ل� ديكابريو، 
بدل جائزة �الأو�شكار �لتي خ�شرها 
عن دوره يف فيلم ذئب وول �شرتيت 
؟ كما �شتقدم �ملجموعة ل� ديكابريو 
�ملحلي  �مل�شرح  �إىل  �نت�شاب  �شهادة 
ت�شليم  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  �مل���دي���ن���ة،  يف 
�جل����ائ����زة و�ل�������ش���ه���ادة م����ن خالل 

�أ�شدقاء م�شرتكني.

�صجني يفر مكبل اليدين
برفقة  ك��ان  تون�شي  �شجني  ب��اغ��ت 
كانو� يقودونه  بينما  �الأمن،  قو�ت 
للريح  رجليه  ليطلق  �ل�شجن  �إىل 

دون �أن يتمكنو� من �يقافه. 
وقالت �إذ�عة �شم�س �ف �م �خلا�شة 
�ليوم  ���ش��ه��دت  ب��اج��ة  �إن حم��اف��ظ��ة 
ه���روب �شخ�س ���ش��ادر ���ش��ده حكم 
ق�شائي بال�شجن يف ق�شية حق عام 
قادم من مدينة ترب�شق وهو مكبل 

�ليدين من �أمام �شجن باجة.
قو�ت  باغت  �ل�شجني  �أن  و�أ�شافت 
�ل�شجن  �ىل  �إدخ���ال���ه  ق��ب��ل  �الأم����ن 
�شرعة  ل��ل��ري��ح يف  رج��ل��ي��ه  و�أط���ل���ق 
�لعنا�شر  تتمكن  �أن  دون  ك��ب��رية 

�الأمنية من �إيقافه.
�شهدت  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�ملحيطة  �ملناطق  يف  �أمنياً  �نت�شار�ً 
�ملدينة بحثاً  بال�شجن ويف مد�خل 

عن �ل�شجني. 

كري�صتينا اأغيلريا تنتظر طفلة 
تنتظر �لنجمة �الأمريكية، كري�شتينا �أغيلري�، طفلة �شتكون �الأوىل لها من زوجها 

مات ر�تلر.
و�أكد موقع )بيبول( �الأمريكي، �أن �أغيلري� )33 �شنة( ك�شفت عن جن�س جنينها، 

وهي فتاة، يف طريقها �إىل �مل�شرح الإحياء حفل مباليزيا.
�أ�شبوع  بعد  �ملا�شي،  فرب�ير  �شباط  يف  �حلمل  عن  �أعلنت  �أغيلري�،  �أن  �إىل  ي�شار 

و�حد على زو�جها ب� ر�تلر )29 �شنة(.
2010 بعد لقائهما يف تلك  �أغيلري�، ور�تلر، على عالقة منذ �لعام  ويذكر �ن 
�إبناً  �ملغنية  ل��دى  �ن  �لعلم  مع   ،  Burlesque فيلم  على  �لعمل  خ��الل  �ل�شنة 

يدعى ماك�س لريون )6 �شنو�ت( من زوجها �ل�شابق، جورد�ن بر�متان.

جهود لو�صع اأطل�س ملخ الإن�صان 
تو�شلت �أبحاث ك�شف �لنقاب عنها يوم �خلمي�س �ملا�شي 
�لفاكهة  ذب��اب��ة  م��خ  يف  �لع�شبية  �خل��الي��ا  حت��دي��د  �إىل 
�مل�شوؤولة عن �شلوك �حل�شرة حتى وهي يف طور �لريقة 
ي�شبح مبقدور  �أن  �حتماالت  يعطي  �ل��ذي  �الأم��ر  وه��و 
بالن�شبة  ب��ذل��ك  �شبيه  �أط��ل�����س  و���ش��ع  �الع�����ش��اب  علماء 

للب�شر.
خبرية  �إ���ش��ر�ف  -حت��ت  �لدر��شة  ه��ذه  �لعلماء  و�إ�شتهل 
�الأحياء مارتا زالتيت�س من مركز بحوث جانيليا فارم 
�لعمل  فرجينيا-  يف  �لطبي  هيوز  ه��او�رد  ملعهد  �لتابع 
ذبابة  ي��رق��ة  يف  �لع�شبية  �خل��الي��ا  م��ن  ع���دد  بتن�شيط 
�لفاكهة �ملعروفة با�شم �لدرو�شوفال باال�شتعانة بتقنيات 
ت�شتخدم �ل�شوء لتن�شيط بع�س هذه �خلاليا. ون�شرت 

نتائج �لدر��شة يف دورية )�شاين�س(.
�لبحثي  وفريقها  زالتيت�س  �ل��ع��امل��ة  ق��ام��ت  ذل��ك  وب��ع��د 
�ل�شاعات  �آالف  ت�شمنت  بالفيديو  ت�شجيالت  بجمع 
�ل��ف��اك��ه��ة يف  ذب��اب��ة  م��ن  ي��رق��ة   37780 ���ش��ل��وك  لكيفية 
�شياق �ال�شتجابة لكل عملية تن�شيط على حدة. ور�شد 

�لباحثون جميع حركات �لريقات �ملختلفة.

�أع�����دت خ�شي�شا  وب��ع��د ذل����ك وم����ن خ����الل ب��رجم��ي��ات 
لهذه �لدر��شة لتحليل كميات هائلة من �لبيانات �لتي 
كاري  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  ع��امل  جن��ح  �لت�شجيالت  ت�شمنتها 
�شلوكا   29 ر�شد  من  هوبكنز  جونز  جامعة  من  بريب 
�أت��ت بها �لريقات من �لزحف �ىل �الأم��ام و�ىل  خمتلفا 

�خللف �ىل �لدور�ن مينة وي�شار� وما �شابه ذلك.
جاءت �لنتيجة يف �شورة �أطل�س للخاليا �لع�شبية �لتي 
نتج عن تن�شيطها خمتلف �حلركات �لتي �أتت بها يرقات 
ذبابة �لفاكهة. وعلى �شبيل �ملثال فان خليتني ع�شبيتني 
�مل�شوؤولتان  هما  كانتا  �لفاكهة  ذب��اب��ة  يرقة  م��خ  ق��اع  يف 
م�شروع  ويكت�شب  للريقة.  �ل��دور�ن  عن معظم حركات 
)ب��ري��ن( ق���در� ال ب��اأ���س ب��ه م��ن �جل���دوى �لعلمية لي�س 
�أن هذه �لريقات قادرة على �الإتيان بالكثري من  ملجرد 
�أنو�ع �ل�شلوك بل الأن خمها وحبلها �لع�شبي يتاألف من 
�الن�شان  مبخ  مقارنة  فقط  ع�شبية  خلية  �آالف  ع�شرة 
�لذي ي�شم نحو 86 مليار �ىل 100 مليار خلية ع�شبية. 
وقالت زالتيت�س ميكن ت�شنيف �خلاليا �لع�شبية ح�شب 

�لقر�ر�ت و�أنو�ع �ل�شلوك �لناجمة عنها. 


